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 :خالصه-

 

 

 

 یآموز کار سال چند از بعد وکالتشو ی پروانه تازگی به که بهار

 لیخی کرده تهیه خودش برای دفتری و گرفته بنامی وکیل کنار

 رو داره وکال بین در خاصی ی شهره که رو نوید آقای مشتاقه

 … کنه استفاده تجربیاتش از و ببینه نزدیک از

 اونجور چی همه و میخواسته اونطورکه نه ولی میبینه باالخره

 …میخواسته که نمیره پیش
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 «او نام به»

 

 

 اول فصل

  کشید بیرون افکارم از منو اتاقم در صدای

 بله؟-

 تو؟ بیام

  بود برادرم باربد صدای

  بیا-

 کرد داخل باز نیمه در الی از رو سرش و کرد باز رو در

  زدم لبخندی

 شده؟ چیزی ؟ نمیای چرا-

 ! داره کارت مامان.... بگم میخواستم فقط.... هن-باربد

  داره کارم چی میدونستم.. گرفتم ازش نگاهمو کالفه

 ؟ میای ؟ میکنی کار چی- باربد

 ؟ بیای میخوای هم تو راستی ؟ دارم هم ای دیگه راه اومدن جز مگه-

  میام منم بری تو اگه - باربد

  زد بروم لبخندی

 ... بهار نباش نگران-باربد



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  3  

 ! نداره خوردن که غصه داری من مثل گلی داداش وقتی تا

  کردم نگاش رفته باال ابروی یه با

 میریم؟ کی کن؛ تعریف خودت از کم یه کردی وقت-

 همین راجب احتماال و داره کارت مامان میدونم فقط نمیدونم - باربد

 کنه صحبت باهات میخواد هم موضوع

  داره کارم چی ببینم میرم االن....باشه-

 ردمک مرتب روش دستم کشیدن با رو روتختیم و شدم بلند تختم روی از

  شدم خارج اتاقم از و

 شد خودش اتاق وارد من به چشمکی زدن با باربد شدم خارج که اتاقم از

  بست رو در و

 

 کردم طی رو پذیرایی سالن تا اتاقم راه کالفگی با

  بود دستش ای مجله و بود نشسته ای کاناپه روی مامان

  نشستم کنارش و رفتم

 

 !کردی صدام گفت باربد مامان؟؟ داری کاری-

  زد لبخندی و کرد بهم نگاهی مامانم

 ؟ کندی دل تخت و اتاقت از باالخره خوبی؟ -مامان

  میره یادم داره قیافت دیگه خدا به
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 زدم روش به لبخندی

 نیومدم بیرون اتاقم از ساعته دو همش من... مامان نکن غلو دیگه-

 

 ....دخترم کردم شوخی -مامان

 باهات میرزایی آقای ی خونه رفتنمون مورد در میخواستم راستش

 کنم صحبت

 

 ب؟خ-

 

 اونا... میاید ما همراه دارید باره اولین برای باربد و تو ببین -مامان

 و تو داشتن اصرار اینقدر دفعه این چرا نمیدونم... دارن خاصی اخالق

 خانومانه خیلی میخوام که اینه من حرف... ولی بیاید ما همراه هم باربد

 در پسرم و دختر از ایرادی هیچ نتونه کسی که طوری... کنی رفتار

 بیاره

  دادم تکون سرمو

 

 .... فقط... زدم رو حرفا همین هم باربد به -مامان

 

  کرد صورتم واربه تردید نگاهی و کرد مکثی مامان

 

  مامان؟ چی فقط-
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 ... نکنید اونا جلوی شیطونیاتون و همیشگی شوخیهای از فقط -مامان

 

 یمبنشین مهمونی آخر تا بسته دهن بگو دفعه یه خوب من مادر... بابا ای-

 !دیگه

 

 خیلی جورایی یه اونا که اینه منظورم من دخترم نه-زد لبخندی مامانم

 کل پسرش یا دختر با ندارم دوست مخصوصا ؛ هستن خشک و رسمی

 .... باربد هم تو هم کنید کل

 

  زدم آمیز شیطنت لبخندی 

 

 دارن؟؟؟ هم پسر-

 

 االن همین از که تو.... دختر بکش خجالت-زد سرم به دستی مامانم 

 ! کاری؟ شیطنت به کردی شروع

 

  بوسیدم رو مادرم ی گونه و خندیدم

 

 میدادید اجازه کاش ولی... بگید شما چی هر چشم ؛ مامان کردم شوخی-

  نیایم ما
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 کرده اصرار خیلی میرزایی آقای میگه سعید بگم؟ چی -مامان

 

  کرد گل شیطنتم بازم

 

 سالشه؟ چند دخترشون- گفتم لبخندی با

  

 درشما بودیم خونشون که قبل سریه کنم فکر ولی نمیدونم دقیق -مامان

 .... سالشه 32 گفت

 

 گفتم و خندیدم بلند

 

 ! بیایم ما داشته اصرار اینقدر چرا فهمیدم من-

 

 چرا؟؟؟ -متعجب ای چهره با مامانم

 

 .... و باشه هم باربد و ببینیم دخترشو میخواسته خوب-

 

 ... و انداختم باال بار سه ابروهامو
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 .... بادا مبارک بادا بادا-

  

 ... و گرفت خندش هام اصول ادا از هم مامانم

 نیاد کنه لج!  نگیا باربد به رو حرفا این ، بکش خجالت -مامان

  همراهمون

 

  راحت خیالت.... چشم-

 

 ... و شدم بلند

 

 دیگه؟؟ مامان نداری کاری- 

 

 شد؟ چی دفتر کارای راستی.... نه -مامان

 

 میومدی همراهم کاش... تموم و امضاء یه و برم فردا زدم لبخندی

 !مامان

 

  دارم دکتر وقت که میدونی ولی بیام دارم دوست -مامان

 

 نداریم؟ چای... میدونم-
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 اگه هم باربد ببین... بریز منم برای ریختی اگه داریم چرا -مامان

  بریز براش خواست

 

 ؟ امری... چشم-

 

 ... مرخصی فعال -مامان

 

 ....آشپزخونه سمت رفتم و خندیدم منم و خندید مامان

 

 مه کمی و زدم صورتم به ای کننده مرطوب کرم و ایستادم آینه روبروی

 ... نبود مشخص هم خیلی اصال که طوری مالیم خیلی آرایش

 

 اب هم عسلیم درشت چشمای و نداشت آرایشی به احتیاج سپیدم صورت

 شههمی اما نداشتم خاصی زیباییه... میکرد جلوه زیباتر میزدم که مدادی

 معمولی ی چهره با معمولی دختری هستم شاکر رو خدا چیزی هر برای

  میکردم جمعش سرم باالی همیشه که بلند و صاف مشکیه موهای و

 

 بلندیش و داشت ایستاده ی یقه که پوشیدم رنگی یشمی بلند آستین بلوز

  بود خوب مهمونی برای
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 گلهای روش که هم مشکیم شال و پوشیدم هم رو مشکیم جین شلوار

 و پوشیدم هم بلندمو مشکیه مانتوی و کردم سرم هم داشت رنگی طالیی

  شدم خارج اتاقم از و برداشتم هم رو مشکیم کوچک دستی کیف

 

 هستن شدن حاضر حال در بودهمه معلوم و بود سکوت جا همه

 

  کردم باز رو در و باربد اتاق سمت به رفتم

 

 ....و برگشت سمتم به عصبی تصنعی حالتی با باربد

 

 ؟ بگیری یاد رو زدن در میخوای کی -باربد

 

  کردم باال ابرویی بار شیطنت

 

 !!  بزنم در برادرم اتاق به شدن وارد برای نمیبینم دلیلی-

 

 ....خیلی– باربد

 

 چی؟ خیلی-
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 !شدی آماده هم زودتر ازهمه ؟ خوشحالی خیلی ؟ چیه-باربد

 

 زشمی روی رو وکیفم نشستم تحریرش میز صندلیه روی و داخل رفتم

 سمتش برگشتم و گذاشتم

 

 هم رو چشم ، مهمونیه یه... نیستم هم ناراحت ولی...  نیستم خوشحال-

 خونه برگشتیم و شده تموم بذاری

 

 نشست تختش روی باربد

 

 نمیاد خوشم میرزایی این از اصال... ندارم خوبی حس من ولی-باربد

 

 چرا؟-

 

 ...  نمیاد خوشم ازش میدونم فقط.... نمیدونم-باربد

 

 زنهب لبخند بهت دنیا تا بخند...  جان برادر نکن درگیر زیاد فکرتو-

 

 یرز روی از و کشید بیرون کاور از پیرهنشو و بلندشد کالفه باربد

 لکام زیرپیراهنی و بود سپید پیرهنش... پوشید ایش سورمه پیرهن

  بود مشخص
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 !پیرهنیتو زیر یا کن عوض پیرهنتو یا وضعیه؟؟ چه این... باربد-

 

  گرفت خندش بود دیده آینه توی خودشو تازه که باربد

 

 ... شم حاضر بیرون برو...  نبود حواسم اصال -باربد

 

 !  ها نشستم دقیقه یه...  دیگه نکن اذیت-

 

 برگردون روتو حداقل پس...  خوب خیل باربد

 

  کردم نگاه رو پنجره سمت برگشتم خنده با

 

 ... بود مقرراتی خیلی باربد

 

  بود شخص پشتیمون ی خونه باغ اتاقش ی پنجره از

 

 متر یصدس تقریبا....  ویالییه خونه جورایی یه گفت میشد تقریبا خونمون

 از بود اونجا دستشویی که باریک راهروی یه توسط که اتاق تا چهار با

 تداش جدا سرویس اینا مامان و من اتاق البته بود شده جدا پذیرایی سالن
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 کتابخونه گذاشت اسمشو میشد تقریبا که اتاقی یه و باربد اتاق اما

 مینالید موضوع این از همیشه باربد و نداشت جدا سرویس

 

 رگبز ولی گذاشت باغ اسمشو نمیشد اما بود بزرگ کمی که حیاط یه با

 .... چنار و آلبالو درخت از پر و بود

 

 اشتیمک باربد با رو آلبالو درختای این بودیم بچه وقتی یادمه خوب خیلی

 روزهای ترین بخش لذت و بهترن نشست بار به که باری اولین و

 ...  کردم بزرگی کار چه اینکه... بود من زندگیه

 

  شدم خارج افکارم از باربد صدای با

 

 ! این از بعد وکیل خانم پوشیدم-باربد

 

  سمتش برگشتم خنده با

 

 یچ همه فردا دیگه.... باربد برداری باید اینشو از بعد دیگه داشتیم؟؟-

 ....پایه وکیل.. مشفق بهار میشم من و میشه تموم

 

  کرد قطع خنده با حرفمو
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  بریم پاشو میکنه صدامون داره مامان... خوب خیلی– باربد

 

  شدیم خارج اتاق از خنده با دو هر

 

 ایستاد روبرومون میکرد درست کتشو ی یقه داشت که حالی در بابا

 

 ...دیدیم خندون رو تا دو این ما باالخره... به به -بابا

 

 حاضرید؟ -باربد

 

 رانندگی نمیتونم شبا که میدونی... باربد کن رانندگی تو فقط...  بله -بابا

 کنم

 

 نمیتونست ماشینا نور خاطر به شبا بودو کرده عمل چشماشو تازه بابا

 کنه رانندگی

 

 بریم؟... چشم- باربد

 

 ! بعد بیاد مادرتونم بذار -بابا
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 رفتیم و شدیم خارج خونه از و اومد هم مامان بعد کمی و شدیم منتظر

.... 

  

 با که کشیدم کشدار سوتی خونه دیدن با و شدم پیاده ماشین از نفر آخرین

 شد قطع سرم پشت به باربد ی ضربه

  

 دختر؟؟ بدیدی ندید مگه...بکش خجالت- باربد

 

 دیدی؟؟ تو مگه.... آره خوب-

 

 چیو؟ گفت گیج باربد

 

 زندگیت؟؟ تو ای خونه همچین-خندیدم

 

 اباب سمت برگشت و گفت آهانی بود گرفته منظورمو تازه که باربد

 

 همینه؟؟ بابا-باربد

 

 ... باربد بزن رو زنگ... آره -بابا
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 اومد ریزدختری صدای بعد لحظه چند زنگ زدن با

 

  بفرمایید...مشفق آقای سالم-دختر

 

 ممنون...دخترم سالم- بابا

 

 ریزخندیدم من و شد باز تیکی با در

 

 ... کرد سالم بابا به فقط دختره که روشن چشمت جان مامان-

 

 گفت بابا و خندیدن لحنم و حرفم از همه

 

 ...بیاید....  دیگه بسه -بابا

 

 موند باز ازهمیشه بیشتر من دهن که داخل رفتیم همه

 

 و خوشگل استخر یه کنارش که بود ساختمون سالن در تا کوتاهی راه یه

 ساختمان پشت درخت و دار از پر باغی بود مشخص استخر پشت از

  هست
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 ....  رفت آبرومون... ببند رو مبارک دهان اون خدا به رو تو بهار-باربد

 

 با پوشیده دامن کت خانمی یه دیدم و سالن سمت برگشتم باربد حرف با

 دامنش و کت همرنگ که قرمزش روسریه زیر از که ای طالیی موهای

 بند و مشکی شلوار با سپید پیرهنی که مسن مردی و بود زده بیرون بود

 تا ای سورمه پیرهن با ظریف خیلی دختری و شکل چهارخونه هیکل

 جمع کش با دستش ساعد روی آستینش که رنگ ای سورمه و زانو زیر

 و بود خورده کش گردش ی یقه از تر پایین کمی از هم لباس و بود شده

 هک حریری ای قهوه شال و ضخیم ایه سورمه ساپورت با بود زیبا خیلی

 ... بود گرفته بر در خوشگلشو ی سبزه صورت

 

 یراهنپ که دیدم دختر پشت رو پسری قامت که بودم دختر زیباییه بهر تو

 و سبزه صوتی و بود پوشیده مشکی جین همراه بلندی آستین مشکیه

 تردخ ولی بود دختر به شبیه که ای چهره تقریبا و کوتاه ای قهوه موهای

 کمرنگی اخم و بود مشکی چشماش پسر و داشت رنگی سبز چشمای

  بود صورتش توی

 

 انیهث ده سکوت همون ولی نکشید طول ثانیه ده بیشتراز نگاهام این تمام

 بشه جلب من سمت به نگاهشون همه بود شد باعث ای

 

 گفت غرولند با لب زیر که کردم نگاه باربد به

 

  ؟؟ هستی چی معطل...  موندی تو کردیم احوالپرسی و سالم همه-باربد
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 ... نکردم سالم فهمیدم تازه

 

  گفتم رسایی و بلند صدای با و دفعه یه

 

 ...سالم-

 

 دارای و بودم وکیل من باالخره...  شدن هول بدون صدا لرزش بدون

  باال بیان قدرت

 

 تهالب که داد تکون سرشو فقط پسره اون ولی دادن سالمو جواب تک تک

 .... نداشت هم اهمیتی برام

 

 تعویض برای کرد راهنمایی اتاقی به رو ما دختر و شدیم وارد همه

 ....لباسامون

 

 و بیرون رفت و کرد مرتب لباسهاشو زودی مامان شدیم که اتاق وارد

  بیرون برم و شم آماده زودی منم کرد سفارش

 

 روی شالمو و گذاشتم اتاق ی گوشه تخت روی مرتب رو کیفم و مانتو

  شدم خارج اتاق از کیفم همراه و کردم مرتب سرم
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 الدنب چشم با... هستن نفری پنجاه نزدیک دیدم که شدم سالنشون وارد

  کنارشون هم دختر و ایستاده پسره همون کنار دیدم که گشتم باربد

 

 کنار و دز لبخندی دیدنم با باربد که رفتم سمتشون به استوار قدمهایی با

 بازوم دور رو دستش که کنارش رفتم منم و کرد باز برام جایی خودش

 گذاشت

 

  خواهرم بهار هم ایشون-لبخند با باربد

 

  هستم شیوا هم من... خوشبختم-دختر

 

  همچنین-زد بروش لبخندی باربد

 

 کردم رو کار همین منم

 

 .... داره کارت بابا کنم فکر شایان -شیوا

 

 هشب پدرش که عالمتی با و برگشت شایان اسمش فهمیدم حاال که پسره

 ..... رفت و شد جدا ازمون ای اجازه با با داد
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  رفت و شد جدا ازمون محجوبانه لبخندی با هم شیوا

 

 جایی به شنگاه دیدم که هستن کجا اینا بابا بپرسم که باربد سمت برگشتم

  مونده شیوا روی دیدم کردم دنبال نگاهشو خط... مونده

 

  کرد نگام حرص با و گرفت شیوا از نگاه که پهلوش به زدم آرنج با

 

 زدی؟ چرا-باربد

 

 گفتم و اشاره حالت به کردم شیوا طرف به نگاهی نیم

 

  بدم تتنجا گفتم اغماء حالت به رفتی شاید گفتم برنمیداشتی چشم آخه-

 

 ... رو شیوا بودم ندیده حاال تا- زد لبخندی باربد

 

 .... باال پرید ابروم

 

 !صمیمی چه شیوا؟؟؟-

 

 بگم؟ ؛چی دیگه شیواست خوب چیه؟ صمیمی -باربد
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 !خانم شیوا-

 

 دهش برعکس دنیا ، میشه غیرتی من برای چه... بابا خوب خیل -باربد

 .... شم غیرتی این برای من اینکه جای دیگه

 

 ....سمتش رفت و شد ساکت باربد شایان صدای با

 

 ....شدم تنها بازم

 

 واشی و نشسته میرزایی خانم کنار مامان دیدم که کردم اطراف به نگاهی

 ...نداشتن توجهی هم من به اصال که دختر تا چند کنار هم

 

 .... تنهاست بابا دیدم که بزرگترکردم رو دیدم فضای کمی

 

 ایست کنارش مردی اومدن با راه وسطای که سمتش رفتم و زدم لبخندی

 کردم

 

 وتدع خودش کنار لبخند با منو و زد لبخندی بود من به حواسش که بابا

 .... کنارش رفتم و افتادم راه بازم.... کرد
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 ... هست بهار دخترم ایشون- مرد به رو بابا

 

 ... من به رو بعد

 

 .... مشغولند ما شرکت توی که سام مهندس هم ایشون-بابا

 

  لبخند با و آورد جلو دستشو مرد

 

 سعید داری خانمی دختر چه ماشاءهللا خوشبختم... دخترم سالم -سام

 ....جان

 

 لحن و مسن ی چهره ولی بدم دست کسی به نداشتم عادت اینکه با

 دادم دست باهاش و جلو بردم دستمو حرفش

 

 خوشوقتم منم...ممنون-

 

 و بابا صحبتای کردن گوش به شدم محکوم من طور همین خالصه

  نداشتم ای چاره ولی برد سر حوصلمو که سام مهندس

 

 کناری هم باربد دیدن که بودن رقص حال در جوونها سالن از ای گوشه

 ....زدن حرف مشغول شایان با و ایستاده
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 ....نمیکرد که ها کار چه میومد اگه نمیاد خوشش ازشون میگفت خوبه

 

 سمتشون برگشتم بابا صدای با

 

 بله؟-

 

 ...بهار بود شما با مهندس -بابا

 

 سام مهندس سمت برگشتم

 

 نبود حواسم میخوام معذرت... بفرمایید-

 

 .... نمیری جوونا جمع به چرا گفتم...دخترم میکنم خواهش -سام مهندس

 

  کردم نگاه بابا به شیطنت با زدمو لبخندی

 

 .... جالبتره برام آقایون شما با مصاحبت و شما کنار نشستن-

 

  کشید لپمو بابا و خندیدیم سه هر شوخم لحن از
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 .... دخترخودم قربون -بابا

 

 برات خدا داری بانمکی دختر جان سعید -خنده حال در سام مهندس

 ... داره نگهش

 

  کرد من به رو بعد

 

 دخترم؟؟ میخونی چی درس -سام مهندس

 

 ! وکالت...دیگه شد تموم-

 

  آفرین ، خوبه خیلی... اوه-سام مهندس

 

 ممنون-

 

 کنی؟ قبول میتونی منم وکالت -مهندس

 

  کردم ذوق و زدم لبخندی
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 مورد؟ چه در! نه که چرا بله-

 

 ....بگیری بابات از حقمو میخوام- زد لبخندی مهندس

 !!شد جمع من ی خنده ولی خندیدن بلند بابا خودشو بعد

 ... میگه جدی داره فکرکردم... کرد مسخره منو

 

 ویر بابا و کردن نگام لبخند با جفتشون خورد من به نگاهشون وقتی

 بوسید رو سرم

 

 دخترم؟؟ شدی ناراحت -سام مهندس

 

  نبودم ای جنبه بی آدم من....زدم لبخندی

 

 دیگه برم من اجازه با...  نه که معلومه-

 

 ..... شدم بلند من و کرد تایید سر تکون با بابا

 

 جلب بدون... نداشت من به توجهی کسی بود کاری مشغول کس هر

 ....  شدم حیاط وارد و شدم خارج سالن از کسی توجه
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 .... ساختمون پشت رفتم و کردم عبور کناراستخر از

 

 اااااااو واااااااااااااااااااااااا

 

 قدمم هر با....  زیبا العاده فوق بود باغی بودم زده حدس که همونجور

 .... میکرد سرمست رو من و میخورد مشامم به بیشتر گلها بوی

 

 ریه داخل اشتیاق با رو گلها بوی و کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

 ....دمکر باز متعجب چشمامو رفت بینیم توی که بویی با که کشیدم هام

 

 ....بود پیپ بوی

 

 ...ندیدم چیزی ولی گردوندم دورم چشمامو

 

 عنایم به من و اومد پشتم از خشی خش صدای که شد بیشتر وقتی تعجبم

 ....کردم حس رو ترس واقعی

 

 مکنجکاوی خاطر بفهمه کسی نداشتم دوست ولی نبودم ترسویی دختر

 ....شدم باغ وارد اجازه بدون

 

 ... شد قطع سرم پشت درست و شد نزدیک خیلی صدا
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 از چقدر من و زد هم بر رو سکوت صداش که دادم قورت رو دهانم آب

 ....بودم عصبی خودم دست

 

 ....بستم چشمامو من و کرد عبور کنارم از و شد تکرار صدا هم باز

 

 .....ایستاده روبروم میدونستم

 

 ایعض کلی و ببینم رو شایان یا شیوا بودم منتظر و کردم باز چشممو یه

 شم

 

 ....شیوا نه و بود شایان نه اما 

 

  کردم باز هم چشممو یکی اون دیدنش با

 

  زدیم زل هم به ای ثانیه چند

 

 زیر چال همه از اول و شد کشیده پایین به نگام پوزخندش صدای با

 .... کرد جلب توجهمو چونش

 

 کردم نگاه چشماش به دوباره
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 و گندمی تقریبا صورتی و داشت کوتاهی و کمرنگ ایه قهوه موهای

 ...  اخمو و جدی هم خیلی

 

 و اومدم خودم به میبرد عقب خودش با داشت شالمو و اومد که بادی با

 ...نیفته سرم از تا گذاشتم شالم رو دستمو

 

 طوس دستش ولی برد دهانش سمت به رو پیپش و گرفت ازم رو نگاهش

 کرد نگام دوباره و ایستاد راه

 

 هستی؟؟ کی تو -پسر

 

 با و نشوندم ابروهام بین اخمی...  شد صمیمی هم زود چه تو؟؟؟؟

 کردم نگاش غضب

 

 !!باشه داشته ارتباطی شما به نمیکنم فکر-

 

 پوزخندشو صدای هم باز که کردم تاکید" شما" ی کلمه روی قصد از

  شنیدم
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 بفهمن و کنم صدا رو دایی یا شایان باشه نفعتون به نمیکنم فکر - پسر

 شده؟؟ باغشون وارد اجازه بدون مهمونشون

 

 ی همه ، کردم نگاش ترس با و تاراج به رفت غرورم ی همه دفعه یه

 .... گوشم تو اومد مامان نصیحتای

 

 ... میشدم خارج سالن از نباید

 

 ؟؟ شد چی-پسر

 

 اب بازم و بیام کوتاه زدنش حرف گستاخ همه این دربرابر نتونستم اما

 گفتم تشر

 

... اینجا اومدم بود رفته سر حوصلم چون و ندارم ترسی ازکسی من-

 هستید؟؟ کی شما

 

 متعجب همونجا من و رفت و کرد پشتشو و گرفت ازم نگاهشو پسر

  موندم

 

  بود؟؟ کی
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  بود؟؟ دیوانه

 

 اون یعنی خوب داییش بشه میرزایی آقای اگه خوب... دایی گفت... نه

 نداشت ربطی من به اصال خوب!! میرزایی آقای خواهر پسر....میشه

.... 

 

 هم کسی توجه که شدم سالن وارد آروم خیلی و انداختم باال ای شانه

 ...نشه جلب

 

 هش خلوت تا نشستم که بود غذا کشیدن مشغول هرکس و بود شام وقت

 توجه بدون و شد سالن وارد هم پسره اون دیدم که بکشم رو غذام و برم

 روی غذاهاشون همراه و زدن حرف کمی و شایان سمت رفت کسی به

 .... نشستن سالن از ای گوشه مبلهای

 

 کو؟؟ باربد پس

 

 غذا داشتن شیوا کنار بلههههههه؟؟ دیدم کردم اطراف به نگاهی

 ...میخندیدن و میگفتن و میکشیدن

 

 .... بپیونده واقعیت به من شوخیه کنم فکر...  زدم لبخندی

 

 ....میکنه نگام لبخند با و مامانه دیدم که برگشتم کردم حس رو نگاهی
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 اب مامان که کردم اشاره شیوا و باربد به ابرو با و زدم شیطونی لبخند

  باال رفت ابروهاش دیدنشون

 

 .... خندیدم بلند من و

 

 همه داشت سکوت کمی وسالن بودن کشیدن غذا حال در همه چون

 که دکر نگام تهدید و اخم با مامان و شدم ضایع کلی من و سمتم برگشتن

 دمخن میفتادم مامان متعجب نگاه یاد بار هر ولی انداختم پایین رو سرم

 ستهنش روش که مبلی که میگرفتم رو خندم جلوی سختی به و میگرفت

 ....رفت پایین بودم

 

  خورد سرم پشت به دستی قبلش که کیه ببینم برگشتم

 

 بود باربد دست جای سرم اینجای...کیه شد معلوم

 

 داشت تصنعی اخمی که کردم نگاش

 

 و خشک اینا بود گفته مامان خوبه خندیدی؟؟ اینجوری چی به -باربد

 ....هستن رسمی کمی
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 گرفت خندم

 

 ... باربد نبود من تقصیر خدا به-

 

  شد قطع حرفم سمتمون به شایان اومدن با

 

 جان؟؟ باربد نیست کسر و کم چیزی- شایان

 

 ... عالیه چی همه ممنون- زد لبخندی باربد

 

 دنمیکر نگاه من به اصال.... میکردم بازی رو درخت نقش اینجا منم کال

.... 

 

 یا هست کسری و کم بپرسه منم از شاید که کردم نگاش لحظه آخرین تا

 ....  نگاه یه از دریغ اما!  نمک بگم که نه

 

 و میخنده داره دیدم که باربد سمت برگشتم عصبی رفت شایان وقتی

 میده تکون سرشو

 

 !!میخوام نمک....مسخره-
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 برای که برگشت نمک با و رفت و گذاشت مبل روی رو غذاش باربد

 گفتم ای مزه با لحن با و شونش رو زدم دونه یه لطفش جبران

 

 ...بیایم در شوما خجالت از چیجوری موندم...  داداش مرسی-

 

 حرص با و شدم عصبی که کشید کمی شالمو ی ریشه و خندید باربد

 چشمم و برگشتم نگاهی سنگینیه با که بگم چیزی خواستم و کردم نگاش

 .... شد قفل رنگی کم سبز چشمای تو

 

 ... بود همون

 

 ... باغ توی پسر همون

 

  بود نشسته کناری مبل روی

 

  خورد رو اش نوشابه از کمی و گرفت ازم تفاوت بی نگاهشو

 

  شدم خوردن مشغول و گرفتم ازش رومو تفاوت بی منم

 

 قصد مختلف رقصای با جوونا وجود اظهار کمی و شام صرف از بعد

 ....کردیم رفتن
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 نمک خدافظی هم شایان با خواستم و کردم خدافظی شیوا با خدافظی موقع

 ...ایه دیگه سمت به نگاهش دیدم که

 

 گفتم حال این با

 

  شایان آقا خدافظ-

 

 گرفتم نگاهشو خط من و گفت آرومی خدافظیه من به کردن نگاه بدون

 ....زده زل دیوار به دیدم

 

 ...وااا

 

 ونخدافظیش مامان و بابا تا ایستادم باربد کنار و شدم دور ازش تعجب با

 شه تموم

 حمام از بعد و شدم بیدار خواب از که بود مهمانی از بعد روز صبح

 ی اجاره مراحل آخرین و رفتم قرار محل سمت به پوشیده لباس گرمی

 ... رفتم دفتر سمت به همونجا از و دادم انجام هم رو دفتر

 

 .... میدونست خدا که بودم زده ذوق قدری به
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 میرفتم راه رو پیاده توی داشتم که حالی در و بودم خوشحال خیلی

 یا کنترلی وماشین کردم نگاه رو پایین.... کرد برخورد پام به چیزی

  میرفت عقب به دوباره و میکرد برخورد من پای به هی که دیدم رو

 

 ... دیدم روبروم رو خوشگلی خیلی ی پسربچه که گرفتم باال سرمو

 

 هریخت ابروش زیر تا که صاف بور موهای با مهتابی و سپید صورتی

 بین از رو ماشینش داشت سعی که تیره ایه قهوه درشت چشمای با بود

 ... بده نجات من پاهای

 

 اهینگ بهم که... کشیدم قشنگش موهای به دستی و سمتش رفتم خنده با

  زد لبخندی و کرد

 

 کترد ببرمت میخوای... کرد تصادف باهاتون ماشینم ببخشید -بچه پسر

 ؟ رو پات کنه خوبت

 

  خوبم.... مرسی عزیزم نه- خندیدم

 

  شد بازی مشغول باز و داد تکون سرشو بچه پسر

 

 .... دادم ادامه راهمو منم
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 و بود هکرد پیدا برام سرپرستم وکیل که بود اداری مجتمع یه توی دفترم

 ... اداریه کامال مجتمع و خوبه مکانش تقریبا که میگفت

 

 بودم پنجم ی طبقه

 

  آورد هجوم بهم مثبت انرژی از موجی کردم باز کلید با که رو در

 

 ته از و گذروندم چشم با رو دفترم جای جای... شدم وارد و بستم رو در

  خندیدم دل

 

  رسییییدم آرزوم به باالخره...شکرت خدایااااااااا-

 

 .... ایستادم بود اتاقم توی که ای سراسری ی پنجره پشت و رفتم

 

 ...کنم عوض هیچی با نیستم حاضر رو داشتم که حسی

 

 حس این بودم سرپرستم وکیل پیش کارآموزی ی دوره توی که ماهی نه

 ....  داشتم رو حسها بهترین شدم مستقل که االن.... نداشتم رو

 

 ... و برداشتم زمین روی از رو کیفم گوشیم صدای با
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  بود شده حک گوشیم روی" مامان" اسم

 

 زدم رو اتصال ی دکمه زدمو لبخندی

 

 مامان سالم-

 

  شد؟ چی... دخترم سالم -مامان

 

  رسیدم آرزوم به باالخره... مامان شد حل چی همه -خندیدم

 

 شب شایدم ات خاله ی خونه میرم دارم من بهار... خداروشکر-مامان

  باشه حواست نیام شایدم بیام دیر

 

 نیای؟ چرا-

 

 شور دلم مسافرت رفته شوهرشم.... آخرشه ماه مهسا که میدونی -مامان

  خونه بمونم میزنه

 

  پیشش؟ بمونم برم من میخوای-
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 ؟ واقعا-مامان

 

 کردی؟ تعجب چرا... آره-

 

 !!تنها اونم!بمونی نمیری جایی خونه جز وقت هیچ تو آخه-مامان

 

 تماس باهاش... نداریم بیشتر مهسا خاله یه که ما داره فرق االن خوب-

 و منه با هم شام و نهار بگو پیشش میرم دیگه ساعت یه تا بگو بگیر

 ... نزنه سفید سیاه به دست

 

 .... باشه... من برم قربونت-مامان

 

 به شهن بلند بگیا بهش نره یادت... کیه ببینم بذار دارم خطی پشت مامان-

 !کنه درست نهار من خاطر

 

 فعال عزیزم باشه -مامان

 

  کردم وصل رو خطی پشت سریع

 

 بله؟-
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 .... دارم کارت میای امروز... سالم-

 

 شما؟-

 

 نمیشناسی؟؟؟ منم صدای مدت همه این از بعد ماشاءهللا-

 

 بود سرپرستم وکیل نوروزی آقای فهمیدم

 

 شده؟ چیزی خوبید؟....  نوروزی آقای-

 

 نمک گوشزد بهت باید رو چیزها سری یه فقط نیست مهمی چیز-نوروزی

 دارم کار جایی امشب بیا سریع

 

 اونجام دیگه ساعت نیم تا باشه-

 

 دفتر سمت رفتم و گرفتم ماشین سریع دفترم از سختی خدافظی از بعد

 ... نوروزی آقای

 

 .... داخل فرستاد منو سریع منشیش
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 خوبید؟ سالم-

 

  بشین...مرسی-داد نشونم رو مبلی دست با نوروزی

 

 .... کردم نگاش و روبروش نشستم

 

 این تو و بود بنامی وکیل ولی بود ساله 22 بود جوون تقریبا نوروزی

 گرفتم یاد ایشون از رو چیز همه واقعا بگم میتونم ماه چند

 

 گوشم سراپا من استاد بفرمایید خوب-

 

 بهار بود شده تنگ گفتنات استاد برای دلم -زد لبخندی نوروزی

 حرفام؟ اول یا قهوه اول... خوب...خانم

 

  حرفاتون اول-

 

 نگاهشو و کشید نداشتش ریش به دستی و کرد بهم نگاهی نورروزی

 .... بهم دوخت
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 دوست عنوان به که باریه آخرین تقریبا این کنم فکر خوب- نوروزی

 باشیم هم روبروی رقیب عنوان به بعدها ممکنه.... میبینیم همو داریم

 ....و

 

  کردم قطع حرفشو

 

 بگیریم قرار هم مقابل اگه حتی میمونم شما دوست همیشه من-

 

 گیری یا مشکلی وقت هر همینطور منم... میدونم– زد لبخندی نوروزی

 کنی خبرم کافیه افتاد کارت تو

 

  ممنونم-

 

 حرفایی بار آخرین برای باید تو رهنمای عنوان به من خوب-نوروزی

 ورییادآ یه نیست بد ولی میدونی رو همش میدونم البته که بزنم بهت رو

 باشه

 بفرمایید-خندیدم

 ....بگم بهت رو حرفم اصل میخوام بهار ببین-نوروزی

 

  فهمیدی؟؟... باشی پرواز بلند نباید کار این توی
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 سراسری آزمون توی تونستی تا کشیدی زحمت چقدر میدونی خودت

 ی دوره توی هات موفقیت طور همین و بیاری بدست رو الزم امتیاز

 امتیاز و خوبی به که هم رو اختبار آزمون آخری این و کارآموزیت

  بگیری رو وکالت ی پروانه تونستی و گذاشتی سر پشت عالی

 

 چی میفهمی....  بدی دست از رو همه اشتباه یه خاطر به ندارم دوست

 میگم؟؟

 

 ... زدم لبخندی

 

  برات باشه راهنما اینطوری کسی که خوبه خیلی

 

  کردی گوشزد بهم که ممنونم و میدونم بله-

 

 سراغ نری کاری اول... کن شروع آسون های پرونده از فعال- نوروزی

 !! قتل ی پرونده

 

 خندیدیم بلند دو هر

 

 !!میشی وکیلشون تو که اونایی بیچاره - نوروزی
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 چرا؟؟-

 

...  دختر کردم شوخی.... میگیری جبهه هم سریع چه اوه اوه- نورزوی

  ندارم وقت ولی بگم میخواستم زیادی حرفای

 

 نداری؟؟ وقت اینقدر شما امروز شده چی-

 

  زد لبخندی و شد هول کردم حس دفعه یه

 

 شده؟ چیزی-

 

  خواستگاری میریم... میرم دارم امروز... نه -نوروزی

 

  شد گرد چشمام

 

  زدم عمیق لبخندی

 

  واقعا؟؟-

 

 کرد سرگرم دستش زیر ی پرونده با خودشو و داد تکون سرشو
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 ! دختره انگار... نگاهش توی شرم همه این از بود گرفته خندم

 

 شدم خوشحال خیلی... باشه مبارکتون-

 

 ! شما برای شاءهللا ان... مرسی-نوروزی

 

 هست؟؟ کی خوشبخت خانم این حاال...ممنون-

 

 ...داییمه دختر - نوروزی

 

 میگید؟ رو سحر.... وای-

 

 !مونده یادت خوب چه... آره- زد لبخندی نوروزی

 

 سحر ؟ کی اونم... میمونه یادم رو خوشگل آدمای همیشه من-خندیدم

 دمیای هم به هم خیلی بشید خوشبخت.... دیدمش باری چند که خوشگلی

.... 

 

 ...مرسی-نوروزی
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 وزیآر براتون و گرفتم وقتتونو هم خیلی برم دیگه من پس-شدم بلند

 دارم رو ها بهترین

 

 نیست حرفا این وقت االن - برداشت کیفشو و شد بلند هم نوروزی

 االن از و نیای میخوای نکنه...بگی بهم عروسی روز باید رو اینا....

 میکنی؟؟ آرزو داری

 

 .... نداشتم بیشتر راهنما وکیل یه که من... میشه مگه.... نیام محاله-

 

  این از بعد وکیل نریز زبون اینقدر شد دیرم بریم-نوروزی

 

  شدم وکیل دیگه من... بابا ای-

 

 نصیحت کلی با اونم و شدیم ماشینش سوار دو هر خوشحالی با خالصه

 رسوند مهسا خاله ی خونه به منو راه توی

 

 گفتم ماشین ی شیشه از شدم پیاده وقتی

 

  دادید بهم مهمی روز همچین توی وقتتونو که ممنونم خیلی-
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 زدم داد بلند صدای با شدم که خونه وارد

 

 مهساجونم؟؟؟؟....صاحبخونه سالممم-

 

 صداش اسم به همیشه و بود بزرگتر سال شش ازم فقط مهسا خاله

  میکردم

 

  اومد بیرون اتاقش از بلند و گشاد پیرهنی با مهسا

 

 هم ها همسایه دختر؟؟ خبرته چه... وروجک اومدی خوش- زد لبخندی

 !اومدی تو فهمیدن

 

  بوسیدم صورتشو رفتم و خندیدم

 

 ؟؟ میاد کی خاله خوشگل-

 

 وقت..... خاله دختر! نه خاله خوشگل- زد پس رو دستم و خندید مهسا

 است دیگه ی هفته برای عمل

 

 ممکنه کردم فکر من.... دیگه اومدم الکی من پس... مبارکه خوب-

 ....نباشی تنها اومدم و بیاد شبی نصفه
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 اتاق سمت داد هلم و خندیدیم دومون هر

 

 بخور نهار بیا کن روعوض لباسات -مهسا

 

 پختی؟؟ نهار مگه -کردم اخمی

 

 خواهر اون و تو....  خانم دختر میام بر کارهام پس از من...بله -مهسا

 میکنید؟؟ فکری چه من راجب من

 

 کرف به یکم ولی.... نیست شکی که کوشی سخت خیلی تو اینکه در-

 نیست بد استراحت کمی آخر روزای این...  باش هم ما وروجک

 

 بود گرسنم من... بیا کن عوض رو لباسات برو....چشم!! ...وای-مهسا

 هش گرم کمی بذار گذاشتم ماکروویو توی هم رو تو برای خوردم نهارمو

  بخور بعد

 

  خوشگل مامانی میام االن...ممنون-

 اتاق از رفتم صورتم و دست شستن از بعد و درآوردم لباسهامو سریع

 و برگشتم آب لیوان یه با سینی یه همراه و کردم گرم غذامو و بیرون

 .... نشستم مبل روی مهسا کنار
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 خوبی؟-

 

 چطور؟.. آره- مهسا

 

 !  طوری همین... هیچ-

 

 ....حسیه چه تو االن مهسا که کردم فکر این به و خوردم آروم غذامو

 

 ....بده آدم به خوبی حسای باید حتما بچه داشتن

 

 کردم پیداش دستم چرخوندن با و شدم بیدار موبایلم صدای با صبح 

 

 بله؟؟-

 

  خوبی؟؟ سالم-مامان

 

 بپرسی؟؟ حالمو زدی زنگ صبح اول صبح!! مامان-
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 مهسا بگو بودی؟؟منو خواب االن تا ماشاءهللا صبح؟؟؟ اول صبح -مامان

 !سپردم؟ کی روبه

 

 و بود زده سرش به خوابی بی مهسا وقت دیر تا دیشب خدا به مامان-

  خوابیدیم دل درد کلی از بعد

 

 خوابه؟؟ هم مهسا-مامان

 

  خوابه هم مهسا آره دیدم کنارم و کردم باز سختی به چشممو یه

 

 خوابه بله-

 

 مهسا برای...  پیشتون میام نهار برای منم بخواب برو پس باشه-مامان

 نخورده وقته خیلی گفت دیروز پختم قیمه

 

  نیست بارداری آخر ماههای تو که ویار مامان... بابا ای-

 

 میکنی؟؟ حسودی دختر بکش خجالت -مامان

 

 !  من مادر چیه حسودی-
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 ببینم.... موقع اون تا بخواب هم تو میام یک ساعت تا من باشه -مامان

 کمیسیون؟؟ میرفتی نباید امروز مگه

 

 .... نشستم جت مثل

 

 کنم؟؟ کار چی حاال...بود رفته یادم مامان واااااااااااای-

 

  میاد پیش چی ببین برو سریع میپرسی؟؟ من از -مامان

 

 خالم ی خونه از خوشگل ی نامه یه با و شدم حاضر و شدم بلند سریع

 ست بسته من روی به همیشه درها که جایی اون از ولی و بیرون زدم

 خونه رفتم برگشته بختی با من و شد بسته بروم هم در این

 

  نرفتم خاله ی خونه و نکردم توجهی هم مامان اصرارهای به

 

 از گاهمن صدای با که میکردم کار لبتاپم با و بودم کشیده دراز تختم توی

  گرفتم صفحه

 

 بله؟؟-

 

  داخل اومد باربد و شد باز در
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 نیست؟ خبری ازت امروز چرا-باربد

 

 ...  خستم خیلی-

 

 چیه؟؟ علت... فهمیدم چهرت از خودمم که اونو-باربد

 

 !همینطوری نیست چیزی-

 

  دوخت طراف به نگاهشو و داد تکون سرشو باربد

 

 رو باربد من....نمیشه روش ولی بگه چیزی میخواد میکردم حس

 و شهزبون تک حرفی که میفهمیدم کامال کالفش حالت این واز میشناختم

  داره تردید گفتنش برای

 

 ختمدو نگامو و نشستم تخت روی خودمم و بستم حرکت یه با رو لبتاپم

 متعجبش چشمای به

 

 میکنی؟؟ نگام اینطور چرا-باربد

 

 .... باربد بزن حرفتو-
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  زد لبخندی بعد و کرد نگام متعجب اول باربد

 

 کنم پنهون رو چیزی ازت نمیتونم وقت هیچ-باربد

 

 جناب بفرما خوب-

 

  گفت تعلل با بعد و کرد مکث کمی باربد

 

 سالمه؟؟ چند من.....بهار-باربد

 

 .... کردم نگاش رفته باال ابروهای با

 

 ؟؟ خوبه حالت-

 

 !بده جوابمو... آره- باربد

 

  هشت و بیست...معلومه خوب-

 

 .. بهار- باربد
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 ....میکنم سکته دارم باربد دیگه بزن حرفتو-

 

 درباره...ی درباره رو نظرت میخواستم... میخواستم... راستش -باربد

  ی

 

 شده؟؟؟ خجالتی مشفق خاندان پسر تنها حاال تا کی از-

 

 حرفم راجب برخوردت نمیدونم.... نمیکشم خجالت- زد لبخندی باربد

 ... چیه

 

 ....بزن حرفتو محکم...بگی تزلزل با نباید باشه هم چی هر برخوردم-

 

 در حسابی و درست وکیل یه ازت میدونستم....خودم خواهر ایول-باربد

 !!میادها

 

 !جان برادر بزن حرفتو -خندیدم

 

 چیه؟؟؟ شیوا راجب نظرت -خندید باربد

 

 ... خورد گره باربد چشمای تو شدم گرد چشمای
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 چی؟؟؟

 

 !!! شیوا بود؟؟؟ کی شیوا

 

 ردمک نگاش سوالی حالتی با نبود شیوا گشتم چی هر لغاتم ی دایره تو

 

 شیوا؟؟؟-

 

 زد پیشونیم به محکم انگشتش با باربد

 

 ... میرزایی آقای دختر -باربد

 

 ...آهااااااان

 

  ؟؟ چی

 

  چی؟؟ آهان

 

 ... بالگرفته ای... میخواد نظرمو چرا شیوا؟؟
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  بفرما... نکرد باور مامان شده عاشق این گفتم

 

 زریقت بهش آرامش انگار لبخندم دیدن با که میکرد نگام استرس با باربد

  شد

 

 خوب؟؟؟-باربد

 

 میپرسی؟ منو نظر چرا حاال...  خوبیه دختر....  میدونستم-

 

 میپرسم؟ خواهرمو نظر دارم بده-باربد

 

 موضوعی همچین راجب نمیکردم فکر هیچوقت... خوبه هم خیلی.. نه-

 ...کنی انتخاب نفر اولین برای رو من

 

 ... نرسید ذهنم به کسی تو جز خوب-باربد

 

 ...دیدید همو بار یه فقط شما داری؟؟آخه دوستش واقعا کردی؟؟ فکراتو-

 

 یادت رو مهمونی توی...دخترخوبیه واقع اون ولی... بهار میدونم -باربد

 حجاب نصفیشو که جمعی اون توی بود حجاب با خودت مثل نیست
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 ودنب خوب مالک حجاب داشتن یا نداشتن میدونم البته... نداشتن درستی

 هم و کردم تحقیق راجبش امروز و دیروز من... من ولی نیست دختر

 .... رفتم دنبالش اینکه

 

 زدم عمیق لبخندی

 

 !!!کرده تحقیقم...رفت شدی تلف پس-

 

 ... کرد نگام لبخند با باربد

 

.... مشد عاشق نگاه یه تو همیشگیم ی عقیده برخالف چرا نمیدونم-باربد

 ....میزنه صدا اسمشو داره دلم... دلم... بهار نیست خودم دست

 

 ...  گرفت خندم

 

 میگه داره شیوااااا نمیگه میکنی اشتباه ست گرسنه میگه داره دلت-

 غذااااااااااا

 

  رونبی رفت و سرم تو زد و برداشت رو تختم روی کوسن و خندید باربد

 

 !!نگرفتی منو جواب کجا؟؟هنوز-



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  56  

 

  داخل آورد در الی از سرشو باربد

 

 بزنی؟؟؟ حرف بزرگترت برادر روحرف داری جرات مگه -باربد

 

 ..... خیلی-

 

 چی؟ خیلی- باربد

 

 امروز مهساست ی خونه هم مامان نخوردم نهارم نپختم غذا.... هیچی-

 ...  تبریز رفته روزه دو مسافرت هم بابا نمیاد

 

 کنم؟؟ کار چی- ایستاد بلندی ی خنده با باربد

 

 میگیرم دوش یه من تا...نمونده برامون دادن سفارش غذا جز کاری-

 ....داداشی بده سفارش مخصوص پیتزای تا دو سریع

 

 داداشی؟؟ شدم کرده گیر من به کارت که حاال-باربد

 

 خوبه؟؟ داماد بگم بگم؟؟ چی خوب-
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 لقف رو در و اتاق سرویس توی رفتم و دویدم که اومدسمتم دو با باربد

 و اومدم بیرون گرمی دوش از بعد منم و نیومد صدایی دیگه که کردم

 از و دور چند پیچیدم کوچیکی حوله توی موهامو لباسام پوشیدن از بعد

 ...خورده پیتزاشم نصف باربد دیدم بیرون رفتم اتاق

 

 !تنها تنها...معرفتی بی خیلی-

 

 هم با بقیشو بیا.... ببخشید بودم گرسنه خیلی کن باور-باربد

 خوبه؟؟؟ نکنم تموم ازت زودتر نمیدم قول.....میخوریم

 

 خهآ بود خوبی ی عصرونه گفت میشد خالصه.... نشستم و زدم لبخندی

 ... بود پنج ساعت.... شام وقت نه بود نهار وقت نه

 

 ؟؟ بیکاری امروز خوب -باربد

 

 چطور؟؟ آره-

 

 بریزت بابا همراه پدرش گفت گرفتو تماس شایان راستش... هیچی -باربد

 ختم مراسم رفتن هاشون همسایه از یکی فوت خاطر به مادرشم و هستن

 ....بیرون بریم هم با گفت که تنهاییم هم ما گفتم...
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 راحت میرزایی ی خانواده با اینقدر حال به تا کی از ما...  کردم تعجب

 بریم؟؟ گردش به هم با که شدیم

 

  زد ی مرمز لبخندی دید تعجبمو که باربد

 

  کردم نگاش مشکوک

 

 میکنی؟؟؟ پنهون ازم داری رو چیزی یه-

 

 داد تکون سرشو مظلوم باربد

 

 چی؟-

 

 .....  فهمیدم کم کم که کرد نگام شیطون فقط نگفت چیزی

 

 درسته؟؟؟ بیرون بریم گفتی تو-

 

  داد تکون سرشو بازم لبخند با

 

 ....خیلی-
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 چی؟؟ خیلی-باربد

 

 وت بعد دیدیم رو اونا پیش روز دو برا اولین برای ما.... پررویی خیلی-

 گذاشتی؟؟ گردش قرار باهاشون

 

 ینمبب که گرفتم تماس باهاش... نبود من از گردش قرار کن باور-باربد

 و وناقوامش از تا چند با دارن گفت که رفتن کجا کاری مسافرت اینا بابا

 و ردک تعارف یه خودش و تنهاییم هم ما گفتن که دربند میرن دوستاشون

 زدم هوا رو منم

 

 کردم نگاش اخم با

 

 .... باربد نکردی درستی کار-

 

 ....رفتنمون از شدن خوشحال هم خیلی تازه...  نگیر سخت-باربد

 

 بریم؟ -باربد

 

 !! نمیشناسیم اونارو که ما ؟؟ نیست بد نمیدونم - گفتم ناچار به
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 دیگه دیدیم مهمونی تو شونو همه تقریبا.... که نیست کسی- باربد

 بریم؟؟؟...

 

 ...بریم-

 

 دنبال و نشستم ماشینش توی باربد کنار که بود دقیقه چهل و پنج ساعت

 ...افتادیم راه شایان ماشین

 

 فقط بودیم ندیده کدومو هیچ البته که بودیم ماشین تا چهار حدود

 .... میدیدیم عقب و جلو ماشیناشونو

 

 کنار ماشینش که کسی دیدن با که کردیم ایست قرمزی چراغ پشت

 کردم تعجب بود ما ماشین

 

 روی به ولی شد قفل توچشمام چشماش اینکه با و کرد بهم نگاهی اونم

 مونفر روی بادستش و برگردوند رو ازم تفاوتی بی با و نیاورد خودش

 ... بود تنها ماشینش توی.... گرفت ضرب

 

  کیه؟؟ این

 

 ... شایان پسرداییه یعنی!!  میرزایی آقای خواهر پسر
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 انداختم باال تفاوت بی ای شانه

 

 !!!چه من به اصال 

 

 تحرک کنارمون از سرعت با دیدم که شد کشیده سمتش به نگاهم دوباره

 ...کرد حرکت سرعت با باربد هم بعد و کرد

 

 ...مرموزیه آدم میکردم حس جورایی یه

 

 ونهگ شخصه به که کردیم واحوالپرسی سالم همشون با رسیدیم که وقتی

 اون شدم مطمین و دیدم باربد با سالم هنگام رو شیوا شرم از سرخ های

 شدم خوشحال درون از و نیست میل بی من برادر به نسبت هم

 

 آسمون به نگاهش خط هم باز شایان به دادن سالم هنگام هم باز که بماند

 به دخترها ی همه با رفتارش دیدم وقتی اما....  من تا بود زمین و

 ...رفتارشه این باعث بودن مذهبی فهمیدم همینه جزشیوا

 

 یوارد یا آسمون جای به بود بهتر نظرم به ولی....  بود خوبی خیلی پسر

 ...کنه نگاه رو زمین
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 ادد دست مرموز پسر اون به باربد اینکه تا کردم رفتار صمیمی همه با

 ....سالم و

 

 ؟ جان امین چطوری-باربد

 

 گفت هست امین اسمش فهمیدم باالخره که مرموز پسر

 

  ممنون-امین

 

 ازدستش جور بد که داد تکون برام سرشو فقط که کردم سالمی منم

  شدم کفری

 

  ابولهول ی مجسمه این رفتار از اینم.... شایان از اون

 

 ورتص به و قضا از که نشستیم تخت تا دو روی و شدیم نصف تقریبا

 قضیه این تو اصال منم....  نشست شیوا کنار باربد تصادفی کامال

 هب خودمو و کوبیدم باربد پهلوی به بار چند اینکه جز نداشتم دخالتی

 بشینه شیوا کنار باربد تا کردم جا شایان و باربد بین زور

 

 شدم موفق باالخره که زدم لبخندی شایان و باربد بین نشستنم محض به

 با و کردم بلند سرمو لبخند همون با بریونم هم به رو عاشق تا دو

 .... شدم روبرو ای شده باز پوزخند به لبهای و شده ریز چشمای
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 ...روشن سبز چشمای همون درسته

 

 گاهین نیم ژست همون با که بفهمم پوزخندشو دلیل که کردم نگاش دقیق

 عدب و بگیره فاصله من از داشت سعی بیشتر چه هر که کرد شایان به

 ...من به دوباره

 

 .....شد بیشتر پوزخندش 

 

 بشینم شایان پیش خودم اینکه خاطر به من کنه فکر نکنه....نههههههه

  دادم؟؟ هول اونور رو باربد

 

  نبود ای چاره اما.....اما بود داده دست بهم بدی حس

 

 .... بکنه داره دوست فکری هر بذار اصال

 

 هر لب رو لبخندی و میگفتن هم با کالمی شیوا و باربد هرزگاهی 

 بود مهمتر برام چی همه از ارزشش این که مینشست دوشون

 

 اربدب همراه و کردم بهونه رو خستگی که بودیم نشسته نیم و ده ساعت تا

 ... رفتیم
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  کرد بغلم باربد نرسیده ماشین به

 

 !میکنم جبران...... مرسی بهار-باربد

  

 گفتم و رو خودم کشیدم بیرون بغلش از

  

  طوری؟؟ چه-

 

 و اممی منم فردایی پس یی فردا نکن فکر- کرد اخمی و شد کم لبخندش

 ...دارم غیرت من ؟!!مینشونما عاشقته که کسی کنار رو تو

  

 نداشت؟ غیرت شایان-

  

 .... نداره ربطی من به اون-باربد

  

 .....خیلی-

  

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی-باربد
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 یگهم حاال زده گپ کلی نشسته مردم دختر کنار رفته...  داری رو خیلی-

  میگرفت؟؟ حالتو خوبه... غیرته بی برادرش

 

 تسلیم.... بابا باشه.... وکیل خانم بستیها رو از شمشیرتو.... بابا ای-باربد

  

  رفتیم و شدیم سوار و زدم لبخندی

 

 سمت به و کردم جدا نرمم و گرم تخت از رو خودم سختی به صبح

 کردم حرکت دفترم

  

 مرتب و اتاقم باید االن فقط و بود فرستاده باربد دیروز وسایلهامو

 ....میچیدم

  

 بلم چند و صندلیم و میز کردن جابجا البته و اتاق کردن مرتب از بعد

 ....شدم پرت مبل روی برید رو نفسم که نفره یک

  

 ....بودم نکرده بلند سنگین وسایل اینقدر حاال تا

  

 هک هم رو وکالتم ی پروانه و چیدم ای قفسه توی کتابهامم و شدم بلند

  زدم میزم پشت دیوار به بودمش کرده سنتی و خوشگل قابی
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 روبروی. زدم دیوار به هم خودم از طراحی و خطاطی تابلوی چند

  بودم شعرش عاشق که ایستادم شعری تابلوی

 

  بادم بر ندهی تا مده باد بر زلف"

 

 بنیادم نکنی تا نکن بنیاد ناز

  

  جگر خون نخورم تا کس همه با میخورم می

 

 فریادم فلک به سر نکشد تا مکش سر

  

 دربندم نکنی تا مکن حلقه را زلف

  

 بادم بر ندهی تا مده تاب را طره

  

  خویشم از نبری تا نشو بیگانه یار

 

 ناشادم نکنی تا نخور اغیار غم

  

 گلم برگ از کنی فارغ که برافروز رخ
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  آزادم کنی سرو از که برافروز قد

 

 مارا بسوزی نه ور مشو جمع هر شمع

 یادم از نروی تا مکن هرقوم یاد

  

 کوه در سر ننهم تا مشو شهر ی شهره

  

 فرهادم نکنی تا منما شیرین شور

  

 رس فریادم به مسکینو من بر کن رحم

  

 فریادم نرسد درآصف خاک به تا

  

  روی بگرداند که حاشا تو جور از حافظ

 

 "آزادم توام دربند که روز آن از من

  

 ... بود زیبایی شعر واقعا
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 وبود ازیب شعر معنی اینقدر و نوشتم متنو این بود سالم هجده وقتی یادمه

 بشقا برام بابا بود کرده بیشتر رو زیباییش که هم من زیبای خطر و

 ....شده قاب خطاطیم کار اولین که کردم ذوق کلی منم و کرد

  

 مونده کار یه فقط و بود شده ومرتب تمیز جا همه.... گرفتم ازش رومو

 بود

  

 ..... کار مهمترین و کار یه

  

 بود نوشته روش که تابلویی

  

 "دادگستری یک پایه وکیل مشفق بهار" 

  

 ....نگو که میداد دست بهم غروری حس دیدنش از

  

 دیوار روی اتاقم در کنار دقیقا و بیرون رفتم چکش و میخ همراه

 ....کردم نصب روش رو تابلو و کوبیدمش

  

 که بودم آسمونا تو پرواز حال در دیوار روی دیدنش از همینطور

 کشید بیرون رویا از منو صدایی
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 صدا سمت برگشتم

  

  بود جوانی خانم

 

 بفرمایید-

  

 اومدید؟؟ تازه شما-خانم

  

 هستید؟ مجتمع این مال هم شما.... درسته-

  

 آورد سمتم به دستشو و زد لبخندی خانمه

  

 کار باالتره طبقه دو که"...."  شرکت وتوی ست معصومه اسمم -خانم

 میکنم

  

 فشردم گرم دستشو

  

  هستم بهار منم....خوشبختم منم-

 

  کرد اشاره دیوار روی اسمم به معصومه
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 ..... و زدم لبخندی

  

 ....اومد مجتمعمون توی وکیل یه خوشحالم خیلی-معصومه

  

  اینجام که خوشحالم منم-

 

 تقریبا مردی که شد جلب معصومه پشت به نظرمو ای سرفه صدای با

 ردک سالمی بعد بود خیره من تابلوی به تعجب با اول که دیدیم رو جوان

  گفت هول با معصومه ولی دادم جوابشو لب زیر من که

 

 رییس جناب سالم-معصومه

  

 ....رفتن باال دو هر بعد و

  

 وتابل روی و کردم ذوق کلی اسمم دیدن با بازم و برگشتم تفاوت بی

 و گرد از بود خاک و گرد از عاری که رو تمیزم تابلوی و کشیدم دست

  شدم دفترم وارد و کردم پاک ذهنی خاک

 

 ! عصر تا خداحافظ فعال
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 ای کننده مراجعه هنوز ولی بود گذشته کارم شروع روز از هفته یک

 ....بودم کسل خیلی و نداشتم

  

 کننده مراجعه ورود آرزوی در آرزوم به رسیدن از بعد نمیکردم فکر

 .... بمونم

  

 دممیکر فکر که کننده مراجعه از پر و بود شلوغ اونقدر نوروزی دفتر

 دریغ ولی میشه شلوغ سرم همینجوری بزنم دفتر روزی منم اگه

 نفر یه از دریغ....

  

 توی رو امیدی برق در صدای که ریختن چای حال در و بودم دفتر توی

 .... کرد روشن دلم

  

 و ایستادم صاف و در سمت رفتم و کردم مرتب رو وضعم و سر سریع

  کردم باز رو در خوشرویی و صلوات تا سه با

 

 خمیده واقعی معنای به و خوابید حسم ی همه روبروم فرد دیدن از اما

 ... شدم

  

  بست رو در خودشم و شد وارد و خندید نوروزی

 

  وکیل خانم سالم-نوروزی
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 سالم-

  

 وارفتی؟؟؟ اینجوری ؟چرا چیه- نوروزی

  

 زدم داد عصبی

  

 کار چی.. نفر یه از دریغ ولی کردم باز رو اینجا ست هفته یه من-

 کنم؟؟؟

  

 هیچ بدون اینکه و هفته یه از بعد داری انتظار واقعا-خندید بلند نوروزی

 کنی؟؟؟ جذب کننده مراجعه بتونی تبلیغاتی

  

  کردم نگاش تعجب با

 

 ؟؟؟ تبلیغات-

  

  نشست سالن توی مبلی روی و خندید نوروزی

 

  ببینم بیار چای یه- نوروزی
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  برگشتم چای لیوان تا دو با و رفتم مبهمی افکار با

 

 بهش زدم زل و نشستم روبروش

  

 خوب؟-

  

 داری؟ که ویزیت کارت-نوروزی

  

 ....شد گرد چشمام

  

 !نه-

  

  شد گرد چشماش هم نوروزی

 

 نداری؟ ویزیت کارت چیییییییییییی؟-نوروزی

  

 چی؟ برای...نه-
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 دانشجوی و ندارن وکالت دفتر هنوز که کسایی! که واقعا-نوروزی

 ندچ این تو ببخشید.... تو اونوقت دارن ویزیت کارت هم هستن وکالت

 بودی؟؟؟ چی منتظر روز

  

 !کننده مراجعه...  معلومه خوب-

  

 ویزیت کارت داشتن بدون! دختر ای مزه با خیلی-خندید بلند نوروزی

 ! همینجا همکف ی طبقه توی تابلو اعالم بدون حتی و تبلیغات بدون

 داری؟؟؟؟ کننده مراجعه انتظار

  

 نهههههههه-

  

  برداشت رو چای و زد لبخندی نوروزی

 

 !دیگه؟ بخوریم خودمون شیرینیه با -نوروزی

  

 .... نیاوردم قند فهمیدم تازه

  

 خوردیم چاییمونو و آوردم براش سریع

  

 حاال؟ کنم کار چی خوب-
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 اج چند بده سفارش ویزیت کارت یه فقط نیست خاصی کار- نوروزی

  بذار تبلیغ تونستی اینترنت توی اگرم کن تبلیغ

 

 ... ویزیت کارت طراحی بلدم خودم نیست الزم سفارش-

  

 ...  ردیفه چی همه پس خوب.... آفرین-نوروزی

 

 تو جز تبلیغ از منظورت.... نفهمیدم زیادی چیز من ردیفه؟؟ چی-

 چیه؟؟ اینترنت

  

 کارت میتونی که اینه منظورم...  باهوش وکیل خانم - خندید نوروزی

 هم روزنامه توی مثال یا....  کنی پخش آشناها و اقوام بین رو ویزیتت

 ...میشه

  

 !؟ همین فقط.... باشه خوب....آهاااان-

  

 ... . کنم تبلیغ برات کمی میکنم سعی منم کافیه همین فعال- نوروزی

 

 !ه؟بش کننده مراجعه از پر تو دفتر مثل منم دفتر روز یه میشه یعنی-
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 ....میشه درست چی همه کن توکل! نمیشه؟ چرا-نوروزی

  

 ؟! میکردم کار چی من نبودی تو اگه موندم واقعا.... لطفت از ممنون-

  

 .... برم دیگه من... خوب کردم؟ کار چی انگار...  بسته- نوروزی

  

 

 بری؟ نخورده قهوه میذارم مگه کجا؟-

  

 آوردی؟ چای من برای و داشتی قهوه خسیس ای-نوروزی

  

 ! چای گفتی خودت آخه-

  

 ! رو قیافه بابا باشه-خندید بلند نوروزی

  

  گفتم بلند و افتادم خواستگاریش یاد دفعه یه

 

 داد؟؟ رو بله ؟؟؟ خبر چه سحر از راستی-

  

 زد لبخندی
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 ... داد بله نده؟ میتونست مگه -نوروزی

  

 دیگه؟-

  

 بله اسمش کنم فکر بود مراسمی یه... همین...دیگه هیچی-نوروزی

 با خانوادمون چون و کردیم خانوم عروس دست حلقه یه که بود برون

 گذاشتیم دیگه ی هفته برای رو عقد قرار بودن مخالف کردن صیغه

  

 ... خیلی مبارکه! زود چه... وای-

  

 ساله چندین که منی برای.... نیست زود-زد لبخندی هم نوروزی

 .... برام میمونه قرن مثل هفته یه عاشقشم

  

 !عاشقانه چه.....اوه-

 

 و دش هول میگفته نباید که گفته چی باشه فهمیده تازه انگار نوروزی

 گفت

 

 براش نبود هیچکی سالها این تو راستش....  میخوام معذرت -نوروزی

  میدونم خواهر مثل همیشه رو تو که اینه بگم
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 شید خوشبخت هم با امیدوارم و شدم خوشحال خیلی... همینطور منم-

 ... ها خوبه خیلی....

  

 خوبه؟؟ چی-گفت باتعجب نوروزی

  

 .... میشن داماد هم با دارن داداشام تا دو اینکه-

  

 هم باربد واقعا؟؟-نوروزی

 

 یه با اوه... که بودیم دعوت بابا همکار ی خونه پیش روز چند.... آره-

 .... شد خانواده دختر عاشق دل صد نه دل یک نگاه

  

 !!دیگه شمایی بعدی انشاءهللا...بشن خوشبخت -نوروزی

  

 گفت سریع اومده یادش چیزی یه انگار بزنم حرفی خواستم تا

  

 مانجا خاص خیلی کارهای نکن سعی بگم میخوام بازم راستی -نوروزی

 لک کل هم وکال ی بقیه با...  بدی انجام خوب رو کارها کن سعی...  بدی

 ؟میفهمی؟.... رو ناسوچی خانم با لفظیت دعوای نرفته یادم هنوز نداریم

 ...  رهمی سوال زیر وکالتت ی پروانه اشتباه یه با راحت خیلی دیگه االن
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 چشم-

  

 

 !شد؟ چی"...." شرکت اختالص ی پرونده فهمیدی راستی-نوروزی

  

 ؟ شد حل مگه... نه-

  

 ...بله-نوروزی

  

 ؟ وکیل کدوم کار-

  

 .... نوید امین-نوروزی

  

 و دیده بزرگی های پرونده توی رو نوید امین اسم که بود باری چندمین

 ... بود شنید

  

 گفتم ناخداگاه

  

 ببینم نزدیک از رو نوید آقای این دارم دوست خیلی-
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 !دارما غیرت خواهرم رو من بشه؟؟ چی که-خندید نوروزی

  

 رتیغی روم پیش روز چند اونم دارید تفاهم چقدر باربد با تو...بابا برو-

 ....بود شده

  

 انگیز شگفت کارهای:  آخر نصیحت! دختر کردم شوخی-نوروزی

 ! ممنوع

  

 چشم... وای-

  

  فعال.. دیگه برم من-نورزی

 

 میکنی؟ دعوتم عقد جشن برای-

  

 ! نباشه برادرش عقد سر خواهری میشه مگه صد در صد-نوروزی

 

 ممنون-

  

 ....ندارم ویزیت کارت که انگارم سهل من چقدر فهمیدم تازه رفت وقتی
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 لشمف توی و کردم طراحی خوشگلی کارت و نشستم تاپم لب پشت سریع

 ...بگیرم پرینت تایی چند ازش خونه توی تا ریختم

  

 ... میکردم درست من رو بابا ویزیت های کارت همیشه قدیما یادمه

  

 است دیگه چیز یه آدم خود برای ویزیت کارت کردن درست ذوق ولی

.... 

 

 بود وقت خیلی..... بودم زده زل تارم سه به و بودم نشسته اتاقم توی

 ...بودم نکرده تمرین

  

 ... کردم نواختن به شروع داشتمو وبرش رفتم

  

 ... میزنم خوب مدت همه این از بعد هم هنوز خودم به ایول

  

 رو متنش هم خودم"  ستارگان غوغای" آهنگ زدن به کردم شروع

 ...میخوندم مالیم

  

 .... عقب برگشتم شنیدم سرم پشت از که دستی صدای و شدنش تموم با
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 ...میزنی قشنگ هنوزم- باربد

  

 ....ممنون-

  

 کنم صحبت باهات میخواستم بهار راستش-باربد

  

 چی؟-

  

 کنی؟ صحبت مامان با شیوا راجب میشه.... میشه-باربد

  

 نمیگی؟ خودت چرا-

  

 !داره خواستگار شیوا... ضمن در....  میگی بهتر تو خوب -باربد

  

 فهمیدی؟ کجا از-شد گرد چشمام

  

 کرد نگام هم در ای چهره با باربد

  

 گرفتم تماس باهاش... نیومد ولی داشت قرار باهام دیروز شایان-باربد

 بیاد خواستگار قراره خواهرش برای و بیاد نمیتونه گفت
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 ... میکردم درک رو باربد حس

  

 ....میدی دست از داری دوست که رو کسی داری بدونی اینکه حس

  

 .... دردناکه خیلی معلومه حس این ولی نشدم عاشق هنوز درسته

  

 شتمگذا شونش روی دستمو و نزدیکش رفتم.. بود نشسته کنارم باربد

  

 ...کرد بهم تلخی نگاه و برگشت طرفم به

  

 قبل بخوای اگه... میکنم صحبت مامان با امروز همین... راحت خیالت-

  کنم صحبت میتونم هم شیوا با رفتن خواستگاری از

 

 زد برق باربد چشمای

  

 واقعا؟-باربد

  

  بذار گردش قرار یه پیش روز چند مثل بازم فقط...آره-
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  کرد بغلم محکم باربد

 

 !  تو با شیوا... من با قرار-باربد

 

 !میشه داماد داره هم نوروزی میدونی راستی-

  

 ضیابع تازه... گفت که کردم صحبت تلفنی باهاش دیروز.... آره-باربد

 !!!بود داده بهشون هم رو من شدن عاشق خبر

  

 خندیدم بلند

  

 میکنم ذوق چقدر دادن خبر برای من میدونی که تو... خوب ببخشید-

 ! مهمی این به خبر اونم...

  

  در سمت رفت و شد بلند باربد

 

 ؟ راحت خیالم-باربد

  

 .....شیوا خود هم قرار روز و میفهمه مامان امشب.... راحت راحت-
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 میکنم جبران... مرسی- زد لبخندی باربد

  

 ؟ جوری چه-

  

 ...بود لبام رو آمیزی شیطنت لبخند

  

 ارید دوستش که کسی به برم منم داری انتظار نکنه چیه- خندید باربد

 !!عاشقته؟؟ ببر رو ما خواهر بیا بگم

  

 ... خیلی-

 

 ....چی خیلی- باربد 

 

  بیرون برو.... نبود این منظورم من... بدی خیلی-

 

 .... خورد بر بهش چه اوه- باربد

  

 ...برسم موسیقیم ی ادامه به میخوام برو!!  باربد-

  

 ...چشم- باربد
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 و شوکه خبر این شنیدن از خیلی که کردم صحبت مامان با شب

 ... شد خوشحال

  

 بود خوبی دختر شیوا هم و بودن خوبی ی خانواده هم چون

  

 اییمیرز آقای با تا میکنه صحبت بابا با فرصت اولین تو گفت مامان

 اشیو و شایان با گفت باربد بعد روز دو...بذاره رو خواستگاری قرار

 کرده دعوت لواسون توی ویالمون به رو اونا و گذاشته قراری

  

 هستیم؟ تا چهار ما فقط-

  

 ...میان هم اش دخترعمه و پسرعمه گفت شایان...نه -باربد

  

 ....خوبه-

  

 ....منخوری تاریکی به برگشتنی شب که بریم زود صبح فردا- باربد

  

  اشنب اینجا صبح بگوشیش بهشون میکنم حاضر رو وسایل من....باشه-

 

 ... باشه- باربد
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  بودم وسایل ی تهیه مشغول وقت دیر تا شب

 

 !کنیم درست هم دیگه چیز یه کمه اولیه ساالد بهار -مامان

  

 میپزیم خودمون چزی یه اونجا کافیه فعال همین....جان مامان نه-

 ...دیگه

  

 تمیز یکمی داخل برن اینکه از قبل.. ها باشه جمع حواست خیلی-مامان

 ...باشه کثیف خیلی باید نرفتیم وقته خیلی....  بعد کن کاری

  

 ... میکنم تمیز منم اطراف گردش میبرشون باربد... چشم-

  

  باشید خودتونم مراقب...خوبه-مامان

 

 بردارم من بذارید الزمه نظرتون به چی هر مامان فقط...چشم-

  

 ....باشه غذا به حواست فقط تو باشه-مامان

 

 ...کردم باز چشممو و شدم بیدار خواب از اتاق در صدای با صبح
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 بود ایستاده تختم کنار شاکی که بود باربد

  

 همب موهای و خندید عصبانیت اوج تو باربد که نشستم تختم رو کالفه

 شونم ور برد بازوم رو از تاپمو آستین حلقه و ریخت بهم بیشتر ریختمو

.... 

  

 شیش بهار همون هنوز میکنم فکر میشی بیدار خواب از وقتی-باربد

 ....میرسن اونا دیگه دقیقه ده تا بکش خجالت پاشو.....  ای ساله

  

 دقیقه؟؟ ده چییییییییی؟– شد گشاد چشمام

  

 ....  آلو خواب خانم بله-خندید باربد

 

 شستمو صورتمو و دست و زدم مسواک و دستشویی تو پریدم سریع

  شدم حاضر سریع

 

 من و بود گذاشته ماشین توی رو وسایل ی همه باربد که بود این خوبیش

 میبردم خودمو باید فقط
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 شایان ی عمه پسر از باربد منظور فهمیدم احوالپرسی سالم از بعد

 اسم فهمیدم حرفاشون توی.... الناز خواهرش همراه مرموزه پسر همون

 ....النازه خواهرش

  

 توی هم تا چهار اون و باربد ماشین با باربد و من بودیم ماشین تا دو

 بودن امین ماشین

  

 .... بود راه ویال تا ساعتی نیم و دو حدود

  

  بود نه ساعت رسیدیم وقتی

 

  شدیم پیاده همه

 

 کنم تمیز رو ویال من تا بگردون اطراف یکم رو اینا بر باربد-

  

 ببرمشون؟ کجا.... چشم-باربد

  

 آلبالو باغ-

  

  زد برق چشماش باربد
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 بده ظرف -باربد

  

 بیارم؟ کجا از ظرف-

  

 نداریم؟ ویال تو-باربد

  

 ...باشه تایی چند کنم فکر... چرا-

  

 تقبالاس آلبالو باغ به رفتن از هم اونا و کردم باز رو قفل و رفتم سریع

 ختراد از یکی حداقل... رفتن در کار از کنم فکر بیشتر البته.... کردن

 ....!کنه کمکم نموند

  

 یه دیدم جا همه کاری تمیز از بعد و شدم مشغول سریع و داخل رفتم

 .. میکنم کار دارم نیمه و ساعت

  

 ....بودم مرگ حال در خستگی از

  

 ومدما و گرفتم دوش یع سریع و بود توش سرویس که اتاقی توی رفتم

 ....پوشیدم رنگ سرخابی گرمکن دست یه و بیرون

  

 ...بود خوشگل خیلی
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 فسفری و سرخابی گرمکن دست دو اینجا اومدیم که پیش ماه چند یادمه

 ....نکندم مارکشم هنوز حتی که خریدم

  

  بود خوشگل خیلی

 

 زدم اتاق از و پیچیدم موهام دور ای حوله و بستم سویشرتشم زیپ

 ....شدم خشک مبل روی مرموز پسر دیدن با که بیرون

  

  بودم هول چرا نمیدونم

 

 بود ویال توی ما تنهاییه خاطر به شایدم

  

 متس کرد رو بیتفاوت بعد کرد نگام ای ثانیه چند افتاد بهم که نگاهش

 تلویزیون

  

 سوسیس کردن درست مشغول و آشپزخونه توی رفتم تفاوت بی منم

  شدم بندری

 

 .... افتاد روم ای سایه که بودم پیاز کردن خالل حال در
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 میکنه نگام داره و امین دیدم کردم بلند سرمو

  

 هم تو رفت اخمم ناخداگاه که میکرد نگام طلبکارانه همچین

  

 دارید؟ امری-

  

 میکنید؟ استقبال اینطور میهمانهاتون از همیشه شما-امین

  

  باال رفت ابروهام

 

 دارید؟ احتیاج چیزی به چطور؟-

  

 چای یا آب لیوان یه که باشه نوازی مهمون رسم حداقل کنم فکر -امین

  بدید مهمونتون دست

 

 هک میجوشید باید کتری... نبودم جت که منم ولی میگفت راست خوب

 بود هنوزنجوشیده

  

  کردم اشاره کتری به دستم چاقوی با

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  93  

 

 چای اینجا ، نجوشیده هنوز که نیازه جوش آب با کردن دم چای برای-

 دارید الزم آب اگرم ضمن در کنید صبر کمی باید... نداریم هم ساز

 گذاشتم خنک و تمیز آب تازه... بردارید یخچال از میتونید

  

 نکته این به بیرون رفت و داد تکون برام تاسف روی از که سری با

 نیستم بلد نوازی مهمون که رسیدم

  

 ... بودم شده عصبی

  

 توی گذاشتمشون شد تموم که بندری سوسیس وسایل کردن آماده کار

 ... سالن توی رفتم و ریختم چای تا دو و یخچال

  

 کردم نگاش میگذاشتم میز روی اینکه حین در

  

 میمالید رو سرش داشت

  

 !!داره درد سر پس

  

 رو بود کرده گیر گلوم توی که حرفایی و نشدم هول که کرد بهم نگاهی

 زدم
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 هک هستیم جوان تا چند ما!  میهمان همینطور و نیست میزبان کسی اینجا

 ثلم رو اینجا....  نمیاد بر دستم از این از بیشتر من و اینجا اومدیم هم با

 هب و نبودم کسی میزبان حاال تا منم...  بدونید خودتون ویالی یا خونه

 .... نیستم بلد رسومشو و رسم شما ی گفته

  

 و برداشتم چایمو لیوان و گرفتم فردش به منحصر چشمای از نگاهم

 ... پنجره کنار رفتم

  

 ...نزدم حرف بد

  

 که بده تکون من برای سرشو نداره حق بفهمه باید... باشم زده اصال

 !!!متاسفه برام

  

 سر و لیوانم شستن از وبعد کشیدم سرم چایمو دور از ها بچه دیدن با

  بیرون رفتم سالن از حوله جای شالم کردن

 

 میخورد نشسته آلبالوی داشت الناز

 

 !میشی مریض دختر نخور نشسته-نزدیکش رفتم
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 کرد چندان دو رو زیباییش که کرد ای خنده الناز

 

 ...  نمیشه چیزی-الناز

 

 .... نخور نشسته الناز میگه راست خانم بهار-شایان

 

  است خوشمزه خیلی آخه... باشه-الناز

 

  بخورید تا بشورم رو اینا میرم من بشینید شما-

 

 بهارجون مرسی- الناز

 

 عزیزم میکنم خواهش-

 

 .... داخل رفتم و برداشتم رو بود پر آلبالو از که رو ظرفی

 

 ...نبود امین از خبری

 

 ریختم ظرفشویی مایع کمی و کردم سرد آب از پر رو آلبالو ظرف

 ...بمونه گذاشتم کمی و داخلش



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  96  

 

 سالن وسط میز روی و تمیزی ظرف توی ریختم و کشیدمشون آب بعد

 ... گذاشتم

 

 موهامو تا اتاقم توی رفتم که میکرد خورد اعصابمو داشت موهام نم

 ... کنم خشک

 

 یه که میکردم خشک موهامو داشتم و آوردم بیرون کشو از رو سشووار

 هولم از و.... عقب پریدم ترسون و شوکه من و شد باز حمام در دفعه

 کشیدم سرم روی رو گرمکنم کاله

 

 هیییییییییی-

 

 اومد گردنش دور کوچیکی ی حوله و ای خونه لباسای با که بود امین

 بیرون

 

  برگردوند رو تفاوت بی بعد کرد نگام کمی دید منوکه

 

 ..... باشه بذارید رو سشووار لطفا کارتون از بعد-امین

 

 بودید؟ حمام شما-
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 کرد بهم نگاهی امین

 

 ی اجازه دردم سر ولی رفتم اجازه بدون میخوام معذرت....  بله-امین

 خوب گرم آب با بگیرم درد سر وقت هر....  نداد بهم صبرکردم

 ....میشه

 

 به دیگه من....  خودتونه به متعلق اینجا گفتم که من نداره ایرادی-

  دارید برش دارید احتیاج اگه ندارم احتیاجی سشووار

 

...  برداشت اتاق دراور روی از رو سشووار و داد تکون سرشو امین

 ریدپ شیوا دفعه یه که انداختم سرم روی و برداشتم شالمو حین همین در

  اتاق تو

 

 سالممممم- شیوا

 

 شدید؟ خسته....  سالم- عقب برگشتم

 

 گفت من به رو بعد و کرد امین و من به نگاهی شیوا
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 حشرات تمام میکنم حس... گرفت دوش اینجا میشه جون بهار -شیوا

 !جونمه تو درخت توی

 

 گرفت خندم-

 

 !نشه چرا عزیزم آره-

 

 ...دیگه آخرش خودمونی عروس گفتم دلم تو

 

 داری؟ لباس-

 

 نه.... وااااااااااای-شیوا

 

  زد لبخندی هم امین خندیدم

 

 دختردایی بپوشی میخوای چی بیرون بیای-امین

 

 دایی دختر نگو گفتم دفعه هزار- گفت حرصی شیوا

 

  خندید هم امین
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 هک ای مذهبی اعتقادات وجود با امین با شیوا ی صمیمانه رفتار نظرم به

 سمت کردم رو و نیاوردم خودم روی به ولی بود تضاد در کمی داشتن

 شیوا

 

 تمیزه هم اش همه... باشه هم ات اندازه کنم فکر دارم لباس من راستش-

 و نپوشیدمش و روشه مارکش هنوز که دارم هم گرمکن دست یه حتی ،

 بپوشمش اینجا میایم وقت هر بمونه اینجا بودم گذاشته

 

 ....نمیرم اصال... عزیزم نه-کشید خجالت شیوا

 

 و ودب خودم مال که که رو رنگی فسفری نوی گرمکن و گرفتم دستشو

 دادم نشون مارکشو و دستش دادم و کشیدم بیرون داشت فرق رنگش فقط

 

  کن باور...ببین-

 

 ....آخه- شیوا

 

 داره خارش بدنت االن میدونم برو... عزیزم نداره آخه-

 

  حمام توی رفت سریع و خندید
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  بود موهاش سشووار حال در هنوز امین

 

 هالبت کشیدنش سشووار میکشه طول چقدر مو تار دوتا اون موندم فقط

 !!!!نداشت رو شیوا و من حرفای دادن گوش قصد اصال میدونم که من

 

 کرد خاموش رو سشووار که بیرون برم خواستم

 

 بذارم؟ کجا...ممنون- امین

 

 میشه الزمش هم شیوا...باشه همونجا بذارید-

 .... دوازده ساعت دیدم که شدم خارج اتاق از

  

 مشغول خودمم و گذاشتم گاز اجاق روی رو بندری سوسیس مواد سریع

  شد وارد گرمکن همون با شیوا که....شدم آشپزخونه توی دیگه کارهای

 

 ... میاد بهت چقدر-

 

 زد خجولی لبخند شیوا
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 ممنون-شیوا

 

 ... بود آورده باربد که فیلمی دیدن مشغول بودن سالن توی همه تقریبا

 

 شیوا اما...نمیومد ما پیش اصال و بود پسرها کنار هم الناز بود جالب

 بود نشسته من کنار ای صندلی روی

 

 ....بگم بهش بود وقتش کنم فکر

 

 .... مونده ای نقطه به سالن توی نگاهش دیدم کردم نگاش

 

 ... باربد به نگاهش دیدم گرفتم نگاهشو خط

 کم هولش از که زدم شیوا ی شونه به دست با و زدم مرموزی لبخند

 بیفته زمین روی بود مونده

 

 دختر؟ کجایی-

 

 ....بودم همینجا... جا هیچ...هی- شد سرخ شیوا

 

 کنم درست کاهو تاساالد نشستم زمین روی
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 دارم باهات کاری یه اینجا بشین-

 

 میکرد نگام متعجب شیوا

 

  حرفامونو بفهمه کسی نمیخوام بشین-

 

 ... نشست شیوا

 

 ... نداشت دید رومون کسی و نشستیم اپن پشت

 

 راجبش العملت عکس نمیدونم که بزنم بهت حرفایی میخوام راستش-

 چیه

 

 کرد نگام گنگ شیوا

 

 بگم؟ حرفمو راحت میتونم-

 

 بفرمایید....معلومه -شیوا
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 ....راجب نظرت.. بیینم میخواستم راستش...راستش-

 

  شد قطع حرفم آشپزخونه به ورودش و امین صدای با

 

 و شدم کردنم درست ساالد ی ادامه مشغول و کشیدم پوفی و کردم نگاش

 داشت و خورد آب لیوانی بعد کرد ما به نگاهی تعجب با اول اونم

 بود ما رو کنجکاوش نگاه بازم که بیرون میرفت

 

 شیوا؟؟ افتاده اتفاقی -شیوا به رو امین

 

 چطور؟..نه-شیوا

 

 ؟! ست عاقالنه ؟ نشستن زمین رو... صندلی همه این آخه-امین

 

 شیوا میکنم درست ساالد راحت زمین رو من... میگن درست ایشون-

 شو بلند تو جان

 

 و دش بلند چیه حرفم ی ادامه بدونه میخواست مطمینم که حالتی با شیوا

 گفت امین به رو

 

 ...شدم بلند بفرما -شیوا
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 رفت و زد لبخندی امین

 

 عشقی شکست باربد نکنه...مشکوکه خیلی تا دو این رفتار... خدایا

 ؟!بخوره

 

 تگف تند و نشست روبروم شیوا بعدش ثانیه چند رفت امین که همین

 

 بگو بقیشو خوب-شیوا

 

 ... گرفت خندم

 

 چیه؟ باربد راجب نظرت...میگم مقدمه بدون نیومده کسی تا-

 

 ... وای

 

 ....شرم از شد آب بچه گفتم که برد پایین سرشو و کرد قرمز اینقدر

 

 رضایته؟ عالمت سکوت شد؟ چی-
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  بود پایین سرش هنوزم ولی

 

 ویر اشکی و لبشه رو لبخندی دیدم که حاله چه در ببینم کردم خم سرمو

 ....گونش

 

 .....قبوله پس

 

 ...کردم بغلش و گذاشتم ظرف توی رو چاقو

 

 هدار دوست اونقدر باربد... خوشحالم خیلی... جون شیوا بشم قربونت-

 ....میشی خوشبخت میدم قول بهت االن ازهمین که

 

  نزد حرفی هم باز شیوا

 

 بگی؟ رو بله نمیخوای هنوزم-

 

 داد تکون تاکید ی نشونه به سرشو فقط

 

 ...کردیم نگاه هم به دو هر و کردم جداش خودم از
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 داری خواستگار میدونست حتی...  گفت بهم مهمونی شب ازهمون-

 !بود فهمیده وقتی بود گرفته افسردگی باورکن....

 

 ! میدونم-داد تکون سرشو شیوا

 

 باال رفت ابروهام تعجب از

 

 میدونی؟-

 

  کرد نازی ی خنده شیوا

 

 یحت بود من دنبال همش تقریبا مهمونی از بعد روز از خان باربد -شیوا

 ...نیاوردم روش به ولی دیدمش باری چند هم دانشگاه توی

 

 و بود نشسته ماشینش توی دیدم پنجره از هم خواستگاری شب حتی

 ...بود مونده خواستگار گل دسته رو نگاهش

 

 میکشمتتتت!!! ...باربد 

 

 !!هولی چقدر فهمید عروس... که رفت آبروت
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 خندید شیوا که بود دهنم روی شوک حالت توی دستم

 

 !شده باز روت به ما داداش دست حسابی پس....  شیوا شیطونی خیلی-

 

 داد تکون سرشو شیوا

 

  خوشحالم خیلی-

 

 فضام تو که من -شیوا

 

  خندیدم بلند

 

 بده خرج به سیاست شوهرت خواهر جلوی یکم دختر-

 

 جون بهار خواهرمی شما -شیواخندید

 

 دندی با شایان و شد قطع حرفامون گفت ای اجازه با که شایان صدای با

  کرد تعجب امین مثل زمین رو ما
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 هک زد ای بندری سوسیس به سری و شد بلند شیوا و خنیدیدم دومون هر

 بود شده سوخته نیمه

 خیلی اینجاها...نرفتم بازم من که بیرون برن خواستن همه نهار از بعد

 کن درست شام و بمونم خونه میدادم ترجیح و بود تکراری برام

  

 سمتم اومد باربد که میرفتن داشتن همه

 

 خبرا؟ چه-باربد

 

  خندیدم مرموز

 

 ... هیچی هنوز-

 

 نگفتی؟؟ هیچی بودید آشپزخونه توی همه اون پس-باربد

 

 ...نباش ناراحت تو... دیگه میگم...نه-

 

 .... رفت داغونی ی قیافه با باربد

 

 ...بدونه رو عشقش قدر کم یه باید
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 ... میکرد مشکوک منو خیلی هم الناز با شایان رفتار

 

 رو الناز شایان میگه بهم االنم... نمیگه دروغ بهم وقت هیچ ششمم حس 

 ....داره دوست

 

 ...شدم تنها بازم من و رفت خندونی ی چهره با شیوا

 

 چیزی مرغ جز دیدم که کنم درست متفاوتی غذای داشتم دوست شام

 ... نداریم

 

 بگم؟؟ چی برادر این به من آخه... بود خریده درسته مرغ یه باربد

 !!! میخریدی جوجه حداقل

 

 وسطش هم رو مرغ و زمین روی مبلی کنار گذاشتم بزرگی سینیه

 !!کنم تمیزش چطوری بودم مونده...

 

 ....بودم نزده مرغ به دست عمرم تو حاال تا

 

 !!حاال ولی... میکردم سرخ فقط شده فیله همیشه
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 دادم تکونش کمی و جلو بردم دستمو و نشستم روبروش چندش با

 

 !!خون... اَیییییی

 

 ...میلرزید دستم تو چاقو

 ...کن کمکم خدایا

 تیح که کندم پوستشو فقط ساعت یه از بیشتر زمان و زیاد مشقت با

 ....بود داده دست بهم هم تهوع حالت

 

 ....خدایا

 

 قیتموف با تایی چند.... بریدم فیله شکل به و کردم شروع ازکنار کمی

 ...  درآورد عرقمو که شد سپری

 

 چه یدمفهم پیشونیم روی ای خیسی حس از که کشیدم پیشونیم به دستی

 ....شد یکی مرغه خون با پیشونیم کنم فکر.... کردم کاری

 

 ...دیگه میشورم صورتمو بعدا ندادم زیادی اهمیت

 

 وش استخونها و کردم تقسیم کوچیک های تکه به رو مرغ ی همه تقریبا

 ....کردم جدا
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 پاک مرغ همین دنیا توی کار ترین سخت بگم اطمینان با میتونم

 !!!کردنه

 

 ... خورد زنگ گوشیم که بودم آخراش

 

 اشتمد برش مجبوری ولی کثیف دستای این با کنم کار چی نمیدونستم

 

 بله؟-

 

 رسید گوشم به خط پشت از زنی صدای

 

  مشفق؟ بهار خانم... سالم-خانم

 

 شما؟....بله-

 

 ....شدم مزاحمتون حقوقی کار برای من راستش- خانم

 

 ... کنم بازگو لحظمو اون شوق نمیتونم
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 ....نرسه بهش خوشحالم جیغ صدای تا گذاشتم دهنم روی دستمو فقط

 

 گفتم آرامش آوردن بدست از بعد

 

 ! میکنم خواهش بفرمایید-

 

 وکیل به احتیاج مسایلی برای...  میکنم متارکه دارم من راستش-خانم

 برسم خدمت حضوری باید فقط.. دارم

 

 ...خدمتم در من...حتما-

 

 بشم؟ مزاحمتون فردا میتونم-خانم

 

 دارید؟ رو آدرس... صبح هشت ساعت کنید لطف فقط...  بله-

 

 ...برداشتم کارتتون توی از بله-خانم

 

 !منتظرتونم هشت پس-

 

 ...خداحافظ...ممنونم خیلی..حتما-خانم
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 برای تمایلی هیچ ذوقم از من اما شده قطع که میداد نشون بوق صدای

 ....نداشتم بوق صدای کردن قطع

 

 همه از اول و شد باز در که بودم ایستاده سالن وسط شوکه همونطور

 ...امین نفر آخرین و الناز بعد و شایان و شیوا بعد باربد

 

 ....میکردن نگام متعجب من دیدن با همشون

 

 کردن؟؟؟ تعجب چرا اینا... شدم شوکه ذوق از من

 

 سمتم دوید باربد دفعه یه

 

 شده؟؟ چی-باربد

 

 ....هیچی-

 

 بود من روی نگاهشون و نزدیک اومدن همشون

 

  زد داد دفعه یه باربد
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 شده؟؟؟ چی میگم-باربد

 

 کردم تعجب

 

 ...بشه عصبی خیلی که وقتایی مگر نمیزنه داد وقت هیچ باربد

 

 میزنی؟؟ داد چرا... نشده هیچی-

 

 دستته؟؟ چرا چاقو جون؟ بهار چیه خونا این -شیوا

 

 و قرمزمه و خون پراز دستای تو چاقو دیدم کردم خودم به نگاهی

 ... و بود شده قرمز کمی لباسمم

 

 .... خونه از پر صورتمم حتما واااااااااااای

 

 ....کردم نگاشون و زدم لبخندی

 

 ....کنم فکر شدم خونآشام مثل االن... اوه اوه
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 ؟میخندی؟ چرا!!لعنتی بگو چیزی یه... بهار توام با -زد داد بازم باربد

 

 موضوع تا نداشت دید روش کسی و بود مبل کنار مرغ محتویه سینیه

 .... بفهمه رو

 

 گرفت رو باربد دست امین

 

 !که نشده چیزی.. جان باربد باش آروم-امین

 

  قیافشو؟؟ نمیبینی نشده؟؟؟ چیزی-گفت بلند صدای با بازم باربد

 

  خانم؟؟ بهار شده چی-کرد بهم نگاهی امین

 

 ... میاد بدی بوی...بوییه چه این-گفت الناز دفعه یه

 

 !!! بود مرغ بوی...خنده زیر زدم دفعه یه

 

 ...سوخت صورتم طرف یه دفعه یه که میکردن نگام تعجب با همشون
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 نگاه بود مونده هوا رو دستش که باربد به بهت با و شد قطع خندم

 ...کردم

 

 زد؟؟؟ منو

 

 !!... باربد

 

 باربود اولین

 

 ... خدایا

 

 میکردن نگام وحشت با همه

 

 .... بریزه نذاشتم ولی میریخت داشت اشکم

 

 فتمگر و برداشتم مبل کنار از رو مرغ سینیه رفتم و زدم لبخندی بازم

 ...باال

 

 ....کردن من به بعد اون به نگاهی همشون
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 بود این بوی- گفتم بغض با

 

 نزمی رو دیوار به تکیه باربد اینکه و شنیدم رو همشون راحت نفسای

 زد داد من به رو و خورد سر

 

 ..... باید حتما بودی؟؟ گرفته اللمونی ؟؟...پس نمیزنی حرف چرا-باربد

 

 برابر در همین برای میریخت اشکم میشد خارج دهانم از حرفی اگه

 ....آشپزخونه توی رفتم و زدم دردناک لبخندی همشون چشمای

 

 ... کرد خورد منو باربد

 

 ...کردم حس رو شدن تحقیر جوری بد

 

 .... ولی... بود باربد چشمای تو پشیمونی

 

 شد شکسته شایان صدای با که بود برقرار مطلقی سکوت

 

 ماتم همتون چرا نیفتاده اتفاقی هیچ...  خداروشکر خوب-شایان

 ؟؟...گرفتید
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 بعد و غلتوندم پیاز و آبلیمو توی بغض با رو مرغ های فیله

 یخچال توی گذاشتمشون...  پودرسوخاری

 

 ...  و شستم صورتمو

 

 ... هستن شوک توی همه میدونستم

 

 ...میزد منو نباید باربد

 

 ...نیست قبول ای بهانه هیچ

 و مبرداشت رو رنگم قرمز شنل و اتاقم توی رفتم کسی به نگاهی بدون

 رو همه نگاه سنگینیه که حالی در کسی به نگاهی و توجه بدون بازم

 بیرون زدم ویال از میکردم حس

  

 

 که نه یا همیکن نگام پنجره از باربد ببینم عقب برگشتم رفتم راه که کمی

 ....دیدم رو مرموز امین

 

 شدن تحقیر بد حس.... داد دست بهم بدی حس دیدنش با

 

 نمیکنه؟؟؟ نگام باربد چرا
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  نیست؟؟ پشیمون کارش از یعنی

 

 نکرد؟؟ خواهی معذرت ازم زود همیشه مثل چرا

 ..دویدم و گرفتم ازش نگاهمو

 ...همیشگیم جای به رسیدم که دویدم تونستم تا

 

 ... بود من آرامش مکان که مجنونی بید درخت

 

 ....شکست بغضم و نشستم زیرش

 

 ...نمیشه باز چشمام میکردم حس که کردم گریه اونقدر

 

 که بود مونده هق هق فقط و بود شده قطع هام گریه و بود زانوم رو سرم

 ....کردم حس دورم رو کسی دستای

 

 ...گرفتم آرامش دیدنش با که بردم باال رو سرم ترس با

 

 ...کرد خوردم اینکه با... بودم دلخور ازش اینکه با
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 ...کردم گریه بازم و بغلش تو رفتم ولی

 

 ...باربد....بدی خیلی-

 

 روکا اون چرا نفهمیدم خدا به... ببخش بهار... ببخشید....میدونم-باربد

 .....میکردی کارو همین بودی من جای خودتم.... کردم

 

 ... نه-

 

 لباسای با خواهرتو و میشدی وارد اگه..میگم راست خدا به... چرا-باربد

 چه دستش قرمز چاقوی یه با میدیدی خونی صورت و سر و خونی

 هدیوون مثل شده چی بپرسی ازش که بعدشم ؟؟.... میداد دست بهت حالی

 ...بخنده ها

 

 ...گرفت خندم

 

  میکنم گریه بازم دارم کرد فکر هام شونه لرزش از باربد

 

  بهار نکن گریه ببخشید... دیگه بسه -باربد

 

 ...دیوونه که نمیکنم گریه-
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 سرم تو زد و بیرون کشید بغلش از منو باربد

 

 میخندی؟؟ چرا-باربد

 

 .....رسید ام کننده مراجعه اولین باربد-

 

 واقعا؟-باربد

 

 ... پیش دقیقه چند همین آره-

 

 قتله؟؟- باربد

 

 .... طالقشونه راه سر مشکلی اینکه مثل منتها... طالقه...  بابا نه-

 

 ونحالش همه که ویال بریم پاشو...افتادیم شیرینی پس مبارکه- باربد

 بزنی حرف هم شیوا با باید تازه....  ست گرفته

 

 خندیدم بلند
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 چته؟-باربد

 

 ....مبارکه... زدم حرف-

 

 کرد بغلم محکم بعد کرد نگام بهت با باربد

 

 میگی؟ راست-باربد

 

 بله-

 

 کی؟-باربد

 

  آشپزخونه تو همون-

 

 بخشیدی؟ منو بهار.... مرسی-باربد

 

 ....کردی خفم کن ولم.... آره-

 

  کردم ذوق منم ناخداگاه که بود زده ذوق اونقدر باربد
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 حالم هک کرد تشکر ازم و کرد بغلم اونقدر برسیم تا ویال رفتیم هم همراه

  شد بد

 

 ...کشیدن راحتی نفس ما ی خنده دیدن با هم بقیه

 

 صورتم روی رو انگیزی ترحم نگاههای باربد انگشتای جای ولی

 ....نمیومد خوشم هیچ که مینشوند

 

 اتاقم توی منم و بود کاری مشغول هرکسی که بود غروب نزدیک

 .... بودم الک زدن مشغول

 

 نشست کنارم لبخند با و شد اتاق وارد شیوا

 

 ....لباساته رنگه....رنگه خوش چه -شیوا

 

 زدم لبخندی منم

 

 نمیخونی؟ نماز-شیوا

 

 میکنم پاک شب کردم هوس جوری همین!... معلومه-
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  بود گونم روی نگاهش شیوا

 

 ترسیدی؟؟ نکنه خوب؟ دختر چیه-

 

 ...مکبود و سیاه روز هر من که اینجوری.... بترسم نباید- خندید هم شیوا

 

 کردم بهش نگاهی

 

 ....میزد منو باربد که بود برای اولین این... شیوا-

 

 شدی؟ شوک اینقدر همین برای پس -شیوا

 

 ...اوهوووم-

 

 منو بار دو شایان تازه... دیگه برادرته.... بهارجون نداره ایراد-شیوا

 ... زده

 

 زدن؟؟ به چه و شایان آخه... کردم نگاش تعجب با

 

 چرا؟؟-
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 اتوبان تصادف خاطر به که رسیدم دیر مدرسه از بار یه -خندید شیوا

 ... بارم یه... بود

 

 ....بگه نمیخواد کردم حس که کرد مکثی

 

 ....نگو نمیخوای اگه-

 

 وت اینکه برای داشتم بارم یه... میگیره خندم...  بابا نه-خندید شیوا

 .... و شد کالفه کردم گریه اونقدر که میکردم گریه نشدم قبول کنکور

 

 ... خندید خودش شیوا

 

  خندیدم همراهش منم

 

 ... شد قطع حرفامون الناز ورود با

 

 بگم؟؟ چیز یه ها بچه- الناز

 

 ...پریده رنگت میکنم حس ؟ الناز شده چی-شیوا
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 ... میره پیچ...میکنه درد دلم-الناز

 

  کرد خودشو کار نشسته های آلبالو... واااااااای-

 

 ....نکردی گوش نخور گفتیم بهت هی-خندید شیوا

 

 قرص یه و آوردم در رو بود داده مامان که هایی دارو کیفم از شدمو بلند

 .... دادم بهش تهوع حالت ضد قرص یه و درد دل

 

 ...نترس نیست چیزی میشی، خوب....  بخور-

 

 .... ممنون-الناز

 

 ...اتاق تو برگشت دوباره خوردنش از بعد و رفت

 

 ...شدی بهتر شاید بخواب بیا-

 

  گفتم و دادم نشون رو بود اتاق ی گوشه که تختی
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 ... باش راحت بخواب-

 

 ....هبکن استراحتشو راحت تا بیرون رفتیم هم شیوا و من و کشید دراز

 

 بجل سمتمون به نگاهشون ما ورود با که بودن تخته بازی حال در پسرا

 ... شد

 

 شیوا؟ کو الناز -امین

 

  خوابید داشت پیچ دل کمی -شیوا

 

 .... اتاق سمت دوید و شد بلند امین دفعه یه

 

 کردم شیوا به نگاهی متعجب

 

 کرد؟ همچین چرا-

 

 ... ندارن رو کسی هم جز اونا....دیگه نگرانشه- زد لبخندی شیوا

 

 .. کردم نگاش قبل از فراتر تعجبی با
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 چرا؟-

 

 موقع همون از پدرشونم و شده فوت بودن بچه وقتی مادرشون -شیوا

 با هنوز االنم و مادریشون مادربزرگ پیش موندن هم اینا... کانادا رفت

 ... میکنن زندگی هم

 

 ولی کانادا بره کنه ول هاشو بچه پدر یه چطور که کردم تعجب خیلی

 .... نداشت هم ربطی من به چون نپرسیدم بیشتر

 

 ... ما نزدیک اومد و اومد بیرون امین

 

 خوابیده؟ چرا شیوا-امین

 

 داده دارو بهش جون بهار.... نشو نگران امین نیست چیزی-شیوا

  ست نُشسته آلبالوهای همون خاطر به احتماال....

 

 بود؟ خوب حالش- امین

 

 ؟ کردی هول چرا.. بابا آره-زد لبخندی شیوا
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  من سمت کرد رو و کشید راحتی نفس امین

 

 ...ممنون-امین

 

  میکنم خواهش-

 

 عدب همگی و بود خوب حالش کامال شد بیدار الناز که بعد دوساعت یکی

 طفق که رسیدیم زیاد خستگی با و بیرون زدیم ویال از شام خوردن از

 ختت روی افتادم لباسا همون با و رسیدم اتاقم به متحرک ی مرده یه مثل

 ....خواب... و

 کنندم مراجعه اولین ذوق به و شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 دفتر رسوندم خودمو و بیرون زدم سریع

  

 بود مونده قرار وقت تا ساعت نیم هنوز

  

 ... اومد در صدای که کردم مشغول چای کردن دم با خودمو کمی

  

  بود هشت ساعت درست کردم نگاه ساعت به

 

 !دقیق چه-
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  کودکی همراه دیدم رو خانمی و کردم باز باخوشرویی رو در

 

 مشفق؟ خانم-خانم

  

  بفرمایید بله-

 

 ... شد وارد و زد لبخندی

  

 ... نشستیم من تعارف به و شدیم اتاق وارد هم همراه

  

  ودب غمگین حالت شدت به میرسید چهار به زور به سنش که بچه دختر

 

  گرفتم سمتش شکالتی زدمو لبخندی

 

 ...خاله خوشگل بیا-

  

 ....گرفت ازم رو شکالت مادرش موافقت با بعد کرد نگاه مامانش به

  

  خدمتم در من خانم خوب-

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  131  

 ... زدن حرف به کرد شروع بعد کرد من و من کمی خانمه

  

 ... ریخت اشکمو ناخداگاه که بود تلخ قدری به حرفاش

  

 کردم؟ ناراحتتون ؟ شدخانم چی- کرد هول خانمه

  

 ....بده ادامه نه... نه-

  

 .... بار هر ولی داشت هم مدرک...  بود معتاد شوهرش

  

 .... رو بچه دختر اون هم و میزنه کتک اونو هم میگفت

  

 کردم قبول وکالتشو مکث بی که گذاربود تاثیر قدری به حرفاش

  

 دل ته از منم و میکنم کمک بهش که رفت صدقم قربون کلی خانمه

 یباتقر ی پرونده....باشم ثمر مثمر کسی برای میتونم که شدم خوشحال

 برخورد باهاش کارآموزی ی دوره توی مشابهشو من و بود ای معمولی

  داشتم

 

 هم تو رفت اخماش کمی که کردم تعریف باربد برای خونه رفتم وقتی

  



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  132  

 شدی؟ شکلی این ؟چرا چیه-

  

 ....شه درست دردسر برات ممکنه -باربد

  

  ؟ نداره قانون مملکت مگه-

 

 .... ممکنه...نیست این من بحث- باربد

  

 رو معصوم ی بچه دختر اون اگه!... دیگه نکن خالی دلمو تو باربد-

 ....بودی حاضر میدیدی

  

 ندارم ماجرا این به نسبت خوبی حس بگم؟؟ چی... بابا باشه-باربد

  

 ....بازوش به زدم خندیدمو

  

 ی خونه بریم میخواستیم وقتی نیست یادت! غلطه َدم از همه حسات تو-

 دختر عاشق آقا ؟! شده چی االن ولی ؟ بود بد حست هم میرزایی آقای

 ! شده آقا همون

  

 ...باشی خودت مراقب بده قول فقط-خندید بلند باربد

  



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  133  

  قول چشم-

 

 وقت چند این تو که بود مونده دادگاه به روز دو فقط و میگذشت روزها

 .... شدم پرونده این درگیر خیلی

  

 ...  برم نتونستم هم نوروزی عقد مراسم حتی

 

 ... استرس ، بود داشته برم ترس هم کمی

  

  بود زیاد خیلی استرسم دادگاه روز

 

 ....شد شروع کمی از بعد جلسه شدم که وارد

  

 لینمسیو تقدیم رو مدارک شدمو بلند اقتدار با رسید من به نوبت وقتی

 ایر گفتن بدون گفت میشد و پرداختم توضیحشون به خودمم و کردم

 .... هستیم ما نهایی ی برنده بود مشخص دادگاه

  

 که مبودی منتطر بیرون دادگاه نهایی رای بعد و تنفس مدتی اعالم از بعد

 ... دیدم رو امین تعجب کمال در

  

 ... بود نشسته مرتب و شیک وخیلی بود من به نگاهش
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 بودم مرگ حال در کنجکاوی از

  

 طرفش رفتم و شدم بلند

  

 سالم-

  

 ...سالم-امین

  

 ؟؟...اینجا شما-

  

 داره؟ ایرادی-امین

  

 !باشه داشته باید دلیلی ولی نه که ایراد... خوب-

  

 آدم این رس که وکیله کدوم ببینم داشتم دوست اینکه از بیشتر دلیل-امین

 !طاق به میکوبه رو

  

 میشناسید؟ رو متهم شما-
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 ! بهار خانم هستم وکیل هم من-زد لبخندی امین

 

 ...شد گرد چشمام

  

 وکیله؟؟ اینم

  

 ....امین

  

 !نه وااااااااااای

  

 نویِد؟؟؟ امین این نکنه

  

  کردم نگاش

 

 نیست؟؟؟ که نوید احیانا فامیلیتون شما-

  

 ترشد پررنگ لبخندش امین

  

 ...نویدِ  فامیلیم دقیقا-امین
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 نهههههه-

  

 ...که هستید معروفی وکیل همون... نوید امین شما-

  

 ...  نیست هم اونجوریا.... خانم بهار کن صبر-امین

 

  هستید وکیل شما نمیدونستم منم -امین

 

 اینه؟...نوید امین... بودم شوک هنوزم.. نزدم حرفی

  

  میان رای اعالم برای دارن کنم فکر-امین

 

 ... میان دارن مسیولین باقیه و قاضی دیدم و گرفتم ازش نگامو

  

 موکلم کنار رفتم و رداشدم کنارش از حرفی بدون

  

  شدیم شنیدنارای منتظر ساکت همه قاضی صدای با

 

  شد جاری حکم باالخره تشریفات کمی از بعد
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 وی مادر به"..."  کودک حضانت میرساند استحضار به عالی دادگاه" 

 ..... دلیل به واگذاراشده

  

 .... کردم بغلش و بچه اون سمت برگشتم ذوقم از و نشنیدم هیچی دیگه

  

 هک زاری و اشک کلی و کرد بغلم پرید موکلم جلسه اتمام اعالم از بعد

 ....کردم همراهیش دادم انجام تنهایی به که کری موفقیت اولین برای منم

  

 اومد و کرد بهم باری نفرت نگاه و سمتم برگشت میرفت مرد وقتی

  تر نزدیک

 

 ... ترسیدم خیلی نگم دروغ

  

 رفت خروجی در سمت به بلندی قدمهای با و ایستاد راه وسط از

  

 ایستادم محکم ولی بودم مرگ حال در ترس از اینکه با

  

 .... افتاد لرزه به پاهام و دست

  

 کردم خطرناکی کار فهمیدم تازه انگار
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  کنارم اومد امین

 

 شما؟ خوبید-امین

  

  خوبم آره...آره من...  مممن-

 

 ...پریده خیلی رنگتون-امین

  

 بود تهدیدوار نگاهش-

  

 ...آوردم زبون به رو جمله این ناخداگاه

  

 زد لبخندی امین

  

 روز هر من که باشه تهدید اینا اگه. ..خانم بهار عادیه چیزا این -امین

 ....میشم تهدید بار صد

  

 کردم نگاش تعجب با

  

 واقعا؟-
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 بوده؟ پرونده اولین... بله-امین

  

 !بله سرپرست وکیل بدون و تکی کار برای-

  

 باشید هم خودتون مراقب همچنین و.... کنی عادت باید- امین

  

 ... باشم داشته ترس نباید قبولوندم خودم به زدمو لبخندی

  

 رو مسایل این ی همه کردم انتخاب رو رشته و شغل این وقتی من

  نبود سرم باالی کسی اجبار و میدونستم

 

 رس پشت موفقیت با رو پرونده اولین من و گذشت هم روز اون بنابراین

 رو بعضی هم من که میشد پیشنهاد بهم هایی پرونده اون از بعد و گذاشتم

 ندپس مورد کارم گفت تقریبا میشد و میکردم رد هم رو بعضی و قبول

  بود گرفته قرار

 ....  بودم دادگاه توی

 

 هک کسانی دست از دختری جون نجات برای که بود جوونی پسر دادگه

 و نزمی روی از سنگی برداشتن با داشتن طالهاشو کیفو ربایش قصد

 بود هشد مذکور فرد رفتن کما به باعث ربایندگان از یکی سر به زدنش



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  140  

  

 از دفاع در سعی مقابل طر وکیل و بود من موکل ساله بیست جوون پسر

 ... بگیره پسر از حقشو تا داشت بود شده فوت که سارق

  

 کشیدن:  محاربه بخش 372 ی ماده طبق...  قاضی جناب-مقتول وکیل

 محسوب محارب و گردیده ناامنی موجب جان قصد به سالحی هر

 ....مجازات چهار محاربه حد برای 383 ی ماده طبق و میشود

  

  گفتم رسا و بلند و کردم قطع حرفشو

 

 ....قاضی جناب دارم اعتراض-

  

  نیست وارد اعتراض-قاضی

 

...  دادم طرف وکیل خضعبالت به گوش و نشستم خورد اعصابی با

 و دادم کف از طاقت بازم که میگفت رو قانون ت تا الف بندهای داشت

 گفتم بیشتری مالیمت با و ایستادم

  

 ....قاضی جناب دارم اعتراض-

 

 ...وارده اعتراض- قاضی
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  بود شده خسته مذکور وکیل حرفهای از هم قاضی جناب خود کنم فکر

 

 عنوان هم قانون و شده انجام محاربه فرمودن ایشون قاضی جناب-

 ؟ نیفتاده جا قانون از جایی نظرشون به آیا ولی کردن

  

  دادم ادامه و کردم نگاهی خشمگین وکیل به پوزخندی با

 

 هم مطمینا که داشت هم ای ادامه کردن عنوان ایشون که قانونی ماده-

 عنوانش شدن جلسه صورت برای من ولی مطلعیم از ما ی همه هم شما

 میکنم

  

 به سالح کشیدن از است عبارت محاربه: مجازات قانون 372 ی ماده-

 ی انگیزه با و گردیده امنی نا موجب که مردم ناموس یا مال جان قصد

 اشم نظر از آیا...  بکشد سالح خاص شخص چند یا یه سوی به شخصی

  ؟ میشه محسوب محاربه جوون این عمل

 

 ناموس و مال و جان از حفاظت برای و میزنه خودش جان از که کسی-

  میشه؟ محسوب محاربه میکنه دفاع دختری
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 خودشم مطمینم... نگفت چیزی هم طرف وکیل دیگه بحث کمی با

 نقدرای که بشه بازنده نمیخواد فقط خودشه موکل اصلی مقصر میدونست

 میکنه اصرار

  

 ونهم) علی پیش رفتم که اومد در تعلیق حالت به تنفس دادن با دادگاه

 ( بیچاره پسر

  

 دستتو خودشم و خبره با نیتت از خودش خدا...  پسر نباش نگران-

  باشه خودش به توکلت میگیره

 

 تو مباز اگه نیستم پشیمون ولی هستم که نگران-زد تلخی لبخند علی

 هخودش به توکلمم.... میکنم کارو همون بازم بگیرم قرار موقعیت همون

 ... شما بعد

  

  گفتم آرامش با زدمو لبخندی

 

  نیستم ای کاره من.... اون به فقط-

 

 رو نورورزی که شدم بلند آب خوردن برای کنارش از و زدم لبخندی

 ...شده خیره بهم لبخند با دیدم

  

  رسوندم بهش خودمو بلندی های قدم و خوشحالی با
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 سالم-

  

 ....کرده غوغا که جوانی وکیل خانم سالم-نوروزی

  

  باال رفت ابروهام

 

 چطور؟-

  

 هدار اسمت...  جوان وکیل پی در پی موفقیتهای.... نداری خبر-نوروزی

 رینبهت بگم میتونم.... برات خوشحالم خیلی...  دختر میفته زبونها سر

 ....بودی سال شیش این تو شاگردم

  

 هاته تجربه و تو از دارم چی هر...  ممنونم-

  

 نهایی رای و شد داده ادامه دادگاه دوباره که زدم حرف نوروزی با کلی

 ... شد تبریه علی و شد علی نفع به

  

 سرخ خجالت از بوسید اونو و افتاد دستم به علی نامزد که ای صحنه

 نمیره یادم کردم بغلش و شدم
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 بودم؟ کی من مگه

  

 مادرش آغوش تو علی های گریه و شد باز علی دست از دستبند همونجا

 بود کارم پاداش بهترین نامزدش و پدرش و

  

 ولی نگرفتم الوکاله حق ازش داشت که بدی مالیه وضع خاطر به علی

 گرفتمن میدونست نامزدش فقط یعنی...گرفتم بگه بهش گفتم نامزدش به

 ... ازشون

  

 .... عروسیشونه پول میدونستم

  

 ... نمیکنم قبولش هم وجه هیچ به و بگه علی به بعدا گفتم بهش

 ی خانواده و اومده هوش به رفته کما به که فردی شنیدم بعد روز چند 

 جریمه حتی رسیدن تفاهم به نوعی به و داشتن دیدار هم با طرف دو

  نشد درنظرگرفته زدن صدمه برای هم نقدی

 

 خونه رسیدم وقتی روز یه که میذاشتم سر پشت رو خوبی روزای

 ....برادرمه خواستگاریه شبِ  شب فردا فهمیدم

  

 ...بودم غش حال در که بودم زده ذوق قدری به
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 دمدی که بخورم آب تا اتاق از بیرون رفتم که بودن خواب همه و بود شب

 ...میاد نور باربد اتاق در زیر از

  

 زدم در آروم و نشنیدم صدای و رفتم

  

 داخل بیا-باربد

  

 .... کنارش رفتم کردمو باز رو در آروم

  

 ست کالفه کردم حس

  

 ....میکرد شطرنج بازی لبتاپش تو داشت

  

 کرده؟؟ قفل مخت بازم-

  

 قتهو چند میدونی....بود شده تنگ جملت این برای دلم-زد لبخندی باربد

 !پیشم؟ نمیای شبا

  

  شرمندم... آره-
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 خابانت سبک کاراتو... کردی درگیر خودتو خیلی وقته چند این-باربد

 !!ها میشی پیر... کن

  

  خندیدم

 رس من به نمیای چرا خودت!  ببینم اصال...  سبکن ها پرونده کن باور-

 بزنی؟

  

 یبار چند....دختر داری رو خیلی-کشید موهامو دستش با و خندید باربد

 ... میدیدی رو پادشاه هفت خواب داشتی عالی جناب ولی اومدم

  

  واقعا؟؟؟-

 کشید موهامو دستش با و خندید باربد

 

 داشتی عالی جناب ولی اومدم باری چند....دختر داری رو خیلی-باربد

 ... میدیدی رو پادشاه هفت خواب

 واقعا؟؟؟- 

 

 ..آره-باربد

 

 ...میکردی بیدارم خوب-
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 .... چی که کنم بیدارت خواب از ؟؟بیام بیمارم مگه-باربد

 

 مرزوا برادرم ببینم کن جمع لبتاپتو اون اومدم که االن بیا... حاال خوب-

 چشه

 

  تختش رو کشید دراز و بست لبتاپشو سریع باربد

 

 ....دارم استرسی یه بهار-باربد

 

 چرا؟-

 

 ... خوبیه حس یه... نیستا بد استرسش... نمیدونم-باربد

 

 مزمهز پزشکی حالت به و گذاشتم پیشونیش رو دستمو و نزدیکش رفتم

 کردم

 

 ببرنش؟؟؟ بیان روزبه بزنم زنگ... نداری که تبم-

 

  عقب داد هولم و خندید باربد
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 ! جدیما من... مسخره-باربد

 

 خوب حس...  داری استرس.... نیست مشخص خودت با تکلیفت آخه-

 کدوم؟ ؟....!

 

 ....دو هر-باربد

 

 ساعت وقتی که طوری کردیم دردل و زدیم حرف باربد با کلی شب اون

 .... همدیگه سر تو زدیم هم با دومون هر و بود صبح پنج دیدیم رو

 

 مثال مبخواب برو پاشو... دختر گرفتی حرف به منو چقدر کن نگاه-باربد

 ....دامادم فردا من

 

 زود خیلی و رفتم کردمو خاموش اتاقشو لوستر و گفتم لبی زیر پروی

  برد خوابم

 

 .... شدم خودم کردن مرتب مشغول و نرفتم دفتر صبحش فردا

 

 ستهخوا خدا از اونم!  من با گفتم گه بود گل و شیرینی پی مدام هم باربد

 تلعن"" میگه که المثل ضرب این به منم و آرایشگاه رفت و کرد قبول

  آوردم ایمان"" شود باز موقع بی که دهانی بر
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 یرونب زدم خونه از بابا ماشین سوییچ گرفتن و منت کلی با که بود ظهر

 یا خوشمزه خیلی شیرینیهای میدونستم که ای شیرینی سرای رفتم و

 داره

 

 .... بودم عاشقش که گرفتم ناپلیونی شیرینی جعبه یه

 

 و سفید و سرخ کوچیک رز گلهای از پر هم وخوشگلی بزرگ گل دسته

  میمردم داشتم مغازه توی ذوق از که گرفتم زرد

 

 ساده ی حلقه یه گفت بهم و گرفت تماس باهام باربد که برمیگشتم داشتم

 ....بگیرم خودم ی سلیقه به برون بله مناسبت به شیک و

 

 هفته یه مال کارا این....بکش خجالت افتاده؟؟؟ یادت االن! باربد-

 پسند برای میره عروس خود دیگه زمونه دوره این تو درضمن....پیشه

 !!برون بله نشون ی حلقه

 

 که ام.... دارن آمد و یارفت دوستن یا هم با که کساییه مال اون بابا-باربد

 خودشو بعد ی دفعه برای کردن قبولم اگه.... نداریم آمدی و رفت هم با

 .... میبرم

 

 ؟ نشون ی حلقه تا چند...دیوونه-
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 بخواد دلش شیوا تا چند هر -باربد

 

  نیاد خوشش منو ی سلیقه میترسم فقط....  ذلیل زن ای-

 

 بگیره؟؟ ایراد شوهر خواهر ی سلیقه از ضعیفه میتونه مگه -باربد

 

  گرفت خندم باربد لحن از

 

 تا مروزا من فکرکنم فقط....کنی راضی منو و بشی موفق تونستی باشه-

 باشم خرید حال در باید رفتنمون آخر ی دقیقه

 

 ... بود اصلیش و آخری این...خوبم خواهر خدا به نه-باربد

 

 خدافظظظظظظظ-

 

  قربونت -باربد

 

 اونجا مامان طالهای برای همیشه که بزرگی پاساژ سمت رفتم

 ...میرفتیم
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 ....گرفت چشمموبدجور حلقه یه که بودن قشنگ همشون واقعا

 

 که داشت روش رنگی سپید الماس نگین روش که باریک ی حلقه یه

 بود کرده زیباش العاده فوق

 

 انگشت ی اندازه بود ظریف من مثل شیوا تقریبا چون و داخل رفتم

  کردم انتخاب خودم

 

 ...خوبه همین آقا ممنون-

 

  میکنم خواهش-مرد

 

 اما کشید سوتی مخم قیمت دیدن با که مینوشت رو خرید فاکتور داشت

 دوباره گشتن برای وقت هم...  بود خوشگل خیلی هم.... نبود ای چاره

 وفاکتورش دیگه چون نمیخوام بگم که نداشتم اینو روی من هم و... نبود

 نوشت

 

 کلی باربد و کردن ذوق خریدهام و سلیقم از همه خونه برگشتم وقتی

 ... رفت صدقم قربون
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 بیرون و کردم گرمی حمام سریع و اتاقم توی رفتم باالخره خالصه

 رتساپو با پوشیدم زانو روی تا خوشگلی مشکیه ی پلیسه دامن و اومدم

 دور که رنگی شیری ربع سه آستین بلوز یه و ضخیم کامال مشکیه

 مسر هم حریری مشکی شال و بود خورده گره خوشگلی حریر آستیناش

 باربد یدند با که بیرون رفتم و مشکیم مجلسیه تخت پاشنه کفش با کردم

 یه و گرفت دستمو سمتمو اومد باربد و کشیدیم سوتی هم واسه جفتمون

 ... و چرخوند دور

 

 میکنم افتخار تو مثل وقاری با و زیبا خواهر داشتن به -باربد

 

 تو مثل چاپلوسی و جنتلمن و تیپ خوش برادر داشتن به منم....اوه-

  جان برادر مفتخرم

 

 کرد بغلم و خندید بلند باربد

 

 ....گفتم حقیقتو چاپلوس؟؟ چرا -باربد

 

 !درگیره کراواتش با دیدم طرفش کردم رومو بابا صدای با

 

 شکت ی یقه به دستی و کردم درست کراواتشو خنده با و سمتش رفتم

 کشیدم
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 بزرگ مشفق جناب شما کراوات از اینم-

 

 ...باز شدی شیطون...  مرسی- کشید لپمو بابا

 

 ...دیگه اینیم ما-

 

 امشبو یه نیست خبری شیطنت از امشب.. نداریم دیگه اینیم ما-مامان

 کن داری آبرو

 

 حاال؟ شدم آبرویی بی ی مایه من....  دیگه نکنه درد دستت-

 

 رو امشبه یه... هاته شیطنت همون منظورم... دختر بکش خجالت-مامان

 .... کنار بذارش

 

 چششششششششششششم-

 

 بازی مسخره کلی با و بیرون زدیم ازخونه که بود هفت ساعت خالصه

 ساعت سر خونمون اطراف میدونهای از یکی دور زدن دور بار چند و

 ...زدیم شونو خونه در زنگ هشت
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 اش عمه و شیوا عموی ی خانواده و بزرگ مادر دیدیم شدنمون وارد با

 .... هستن هم

 

 ورودی در کنار از که اومد زنگ صدای بازم شد بسته در که همین

 ....دیدم رو الناز و امین

 هک لباس تعویض برای کرد دعوت اتاقی سمت به رو ما میرزایی خانم

  شد وارد الناز لحظه همون که آوردم در مانتومو و رفتم

 کت و کشید بیرون مانتوشو اونم و کردیم ای صمیمی احوالپرسیه هم با

 هک خوشگلی طوسی حریر شال همراه بود تنش طوسی رنگ به شلواری

 همجلسی کفش همراه بود ست کتش زیر تاپ با داخلش صورتی طرحهای

 ......طوسی رنگ همون به بلند پاشنه

 

 بود خوشتیپی العاده فوق دختر

 

 میتونن بلند پاشنه کفش اینقدر بعضیها چجوری موندم من خداییش

  بپوشن؟؟

 

 ....کنم تحمل بتونم روزی رو چیزی همچین عمرا که من

 

 الناز روی رو شایان ی شده خشک نگاه که سالن توی رفتیم هم همراه

 زدم مرموزی لبخند و دیدم
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 میفهمیدم همه از زودتر همیشه و بودم تیز مسایل این تو خیلی

 

 ...منه به نگاهش که دیدم رو امین که چرخوندم نگاهم

 

 وشگ به تفاوت بی همیشه مثل و داد تکون سالم ی نشونه به سرشو فقط

 راست یه و ندادم اهمیت هم من و داد موضع تغییر بقیه حرفای دادن

 زدم بروش لبخندی و نشستم باربد کنار رفتم

 

  شد وارد شیوا لحظه همین

 

 رنگ همون به زیبا خیلی شال همراه بود تنش رنگی شیری دامن و کت

 .... شده کار ظریف العاده فوق دوزیهای سنگ با

 

 شدم نزدیک باربد به کمی

 

 ....اومد خانم عروس-

 

 شده خشک الناز روی که شایان مثل درست و گرفت نگاهمو خط باربد

 ...کرد قفل شیوا روی اونم بود

 

 بود گرفته خندم
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 پهلوش به زدم دستم با

 

 کرد نگام

 

 مردم دختر شد آب... بکش خجالت-

 

 ور سرش شرم عرق از پیشونیش کردن پاک از بعد و زد لبخندی باربد

 ....انداخت پایین

 

 افماطر نگاههای پی حواسم فقط و نشنیدم چیزی اطرافیان حرفای از کال

 ...الناز و شایان همینطور و دارن دوست همو باربد و شیوا چقدر که بود

 ...نمیبینه چرا رو نفر دو این ضایع نگاههای کسی موندم فقط

 

  گفتم بلند دفعه یه و شد جمع حواسم باربد و شیوا شدن بلند با

 

 کجا؟؟-

 

  خنده زیر زدن بعد و کردن نگام تعجب با اول همه
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 اب وسط این مامان فقط... بودن شده سرخ خنده از هم شیوا و باربد حتی

 ....میکید نشون و خط برام آتشین نگاههای

 

 بازم و شد محو من نگاه دیدن با که بود امین لب رو محوی لبخند

 میرزایی آقای یاهمون داییش روی برگشت نگاهش

 

 ...دخترم بکنن صحبتاشونو میرن دارن-میرزایی آقای

 

  زدم خجولی لبخند

 

  نبود اینجا حواسم لحظه یه میخوام معذرت... شدم متوجه بله-

 

 با رفت بین از سنگین جو اتفاقا... دخترم میکنم خواهش-میرزایی آقای

 ....هامون خنده

 

 ؟!حرفا این از و میرزایی آقای... کردم تعجب

 

  بکنن صحبتاشونو تا شیوا اتاق توی رفتن شیوا و باربد خالصه
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 اطراف کنجکاوی برای سرم مدام و بود رفته سر حوصلم بیکاری از

 از فرار برای من ی سوژه بشه که چیز یه از دریغ ولی میچرخید

 !بیکاری

 

 شده کالفه من و بود شده قطع هم الناز و شایان چشمیه ارتباط حتی

 ...بودم

 

 گفتم دفعه یه

 

 ؟؟؟ باغتون توی برم میشه میرزایی آقای-

 

 ....دخترم نمیشه چرا-زد لبخندی متعجب میرزایی

 

 ممنون-

 

  باغ توی رفتم شالم کردن مرتب از بعد و شدم بلند زده ذوق

 

 شد سردم لحظه یه که بود کرده خنک رو اطراف هوای قدری به درختا

.... 

 

 ....میکشیدم نفس تند و تند که بود تمیز اونقدر هواش
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 .... ایستادم مجنونی بید درخت کنار

 

 .... بودم مجنون بید درخت عاشق همیشه

 

 ور کفشدوزکی که بودم غرق خودم خیاالت تو و نشستم زیرش و رفتم

 .... دیدم

 

 ....انگشتم روی اومد کفشدوزک که جلو بردم دستمو

 

 خش صدای با که بودم کفشدوزک با خندیدن و بازی درحال همینطور

  بود دستش پیپی که دیدم رو امین و برگشتم زمین روی برگها خش

 

  سمتش گرفتم رو کفشدوزک و سمتش رفتم و شدم بلند فکر بدون

 

 ....خوشگله چقدر ببینید-

 

 هشب نگاهش سنگینیه با که بود کفشدوزک روی خندونم نگاه همونطور

 ...کردم نگاه
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 تو حال به تا انگار میکرد نگاه عجیبی جور اما نبود خاص نگاهش

 ...باشه ندیده رو من مثل موجودی زندگیش

 

 به شوق و ذوق این با دارم رو کفشدوزک این که گرفت خندم خودم از

 میدم نشون ابولهول ی مجسمه

 

 ...کرده تعجب کفشدوزک یه به من زدگیه ذوق از شایدم

 

 زکهکفشدو دیدم کردم نگاه دستم به و رفتم عقب کمی و زدم هولی لبخند

 .... نیست

 

 ؟؟؟ رفت کجا.... اَه-

 

 روی ها سبزه روی چشمم مدام و بگردم دنبالش تا زمین رو نشستم

 .... بود سرشونم روی نگاهش و نشست هم امین که بود گردش در زمین

 

 امین که نه یا داره ایرادی لباسم ببینم برگردم خواستم کردم تعجب

  افتادم زمین روی که رفتم عقبی ترس از من و آورد جلو دستشو

 

 ... بودم شده عصبی
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 میکنید؟؟ کار چی معلومه-

 

 عقبی هک میداشتم بر رو بیچاره کفشدوزک داشتم-ایستاد تفاوت بی امین

 رفت و کرد پرواز اونم و رفتید

 

 بود؟ کجا مگه-

 

  لباستون روی -امین

 

 گفتم که بره خواست و کرد پشتشو بعد

 

 نشده؟ تموم حرفاشون باربد و شیوا-

 

  دیدم رو نیمرخش که کرد طرفی یه سرشو فقط سمتم برنگشت

 

  بودن امده بیرون اتاق از هم اونا باغ اومدم من وقتی -امین

 شدم وارد و سالن سمت دویدم امین به توجه بدون و سریع

 

 ....زدن دست همه دفعه یه دیدم که بودن نشسته همه
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 گفتم و جلو رفتم سریع

 

 گفتید؟ رو مبارکه داماد خواهر بدون....اِ -

 

 خندیدند همه

 

 چه ماشاءهللا... رو دخترت کنه حفظش خدا -مامان به رو میرزای خانم

  شاد و سرزنده

 

 !!!سرخوشه بگه خواست کنم فکر

 

 مثل و باربد به دادم و آوردم در کیفم از رو حلقه و نشستم رفتم

 گفتم مادربزرگا

 

 عروسمون دست رو نشون ی حلقه برادرم میدید اجازه میرزایی آقای-

 کنه؟

 

 ... دخترم بگی شما چی هر-گفت لبخندی با میرزایی آقای

 

 کنم فکر که میداد نشون بهم رو خشمش دستش انگشتای با مدام مامان

 .... امشب نرسم خونه به سالم دیگه
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 دز لبخندی حرفم شنیدن و سالن توی شدنش وارد با هم خشک امین حتی

 حوم لبخندش بود شده کشیده سمتش به که نگاهم دیدن با بازم البته که

 ....شد

 

 .... مغرور

 

  باربد دست دادم و آوردم بیرون رو حلقه و ندادم اهمیتی

 

 هم کنار شیوا همراه که همونجور و گرفت ازم خجالت کلی با باربد

 وجل رو دستش خجالت با هم شیوا و شیوا سمت برگشت بودن نشسته

 کرد شیوا دست رو حلقه آروم باربد و آورد

 

 ... بود قشنگی خیلی لحظات

 

 احساس من و بود زندگیش مسیولیت بزرگترین شرف در برادرم تنها

 .... کرد تغییر خیلی برادرم شبه یه میکردم

 

 .... کردم گریه صبح تا چرا نمیدونم خونه برگشتیم وقتی
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 و بود( ص) پیامبر مبعث که شد گذاشته بعد ماه یه برای عروسی قرار

 ناراحت شدت به میشدم تنها خونه این توی بعد ماه یه اینکه از من

 ...بودم

 

 پریشونی افکار از دوری برای منم و میگذشت هم از زود خیلی روزها 

 کرده غرق کار تو خودمو اونقدر بود بعدم ماه یه تنهاییه آن منشاء که

  میدیدم خانوادمو شام سر فقط که بودم

 

 ینجاا باربد دیگه روز چند تا شاید اینکه و باربد دیدن با میز سر حتی

 ... میکردم بغض نباشه

 

 فردا و شد تموم بدیهاش و ها خوبی ی همه با کذایی ماه یه اون باالخره

 !! شیواست و باربد ازدواج و عقد مراسم

 

 ....داغون هم خوشحالم هم...  خرابه واقعا حالم و حس

 

 رایب کردم تعطیل رو کار میشه ای هفته یه منم و نیست صبح از باربد

 .... باربد و مامان به کمک

 

 زا بود قرار میشد برگزار بود کرج نزدیک که خودمون باغ تو عروسی

 کار چی کارگرا بگیم تا باغ بریم شایان و امین و الناز و من صبح فردا

 ...کنن
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 بیرون سرکی و شدم بلند تختم از آرومی زدن حرف صدای با شب

 ... باربد اتاق از دیدم که کشیدم

 

 ایستادم وشگ ولی نمیکنم درستی کار میدونستم اینکه با و نزدیکتر رفتم

 ....میکنه صحبت کی با شبی نصفه ببینم

 

 ....عزیزم داری استرس چرا خانمم نه- باربد

 

 ...جان شیوا میکنی گریه چرا باش آروم... بابا ای... نه-باربد

 

 ... دیگه نکن خون دلمو باربد

 

 صبح از ها بچه با فردا قراره آره.... مرسی خوبه هم بهار آره- باربد

 ... باغ بره

 

 اتاقم توی رفتم و نایستادم گوش دیگه

 

 .... اتاقم نمیاد شبا دیگه باربد چرا بگو پس

 

 .....شده مشغول خودش دیگه 
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 .... ندارم رو تنهایی طاقت من...ریختم اشک بخوابم تا

 

 ...میرفت داشت باربد

 

 ...میشم تنها شب فردا از من

 

 .... تنها... من

 

 ....سخته خیلی

 

 ....کردم وحشت خودم ی چهره دیدن از شدم بیدار که صبح

 

 ...میدونه خدا که بود کرده پف صورتم قدری به

 

  دمیکر نگام موشکافی با باربد ولی بود گرفته خندش دیدنم با مامان

 

 ... دنبالم اومدن اینا شایان فهمیدم زنگ صدای با
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 که کردم سالم همشون به شدم ماشین سوار وقتی و بیرون زدم سریع

 ... هم امین حتی... میکردن نگاه من به بهت با اول همشون

 

 شده؟ چیزی-

 

 کردی؟ باد تو اینقدر چرا- الناز

 

 و خندید بود شده خوب من با خیلی مدت این تو رابطش که هم شایان

 .... کردیم حرکت و برداشت ازم چشم هم امین

 

 چهی به حواسم اصال منم و کرد صحبت ریز یه الناز باغ به رسیدن تا

 ...دممیدا تکون سری و میزدم لبخندی گاه گه وفقط نبود حرفاش از کدوم

 

 همین هم بقیه.. نشه چروک که سریع برداشتم لباسهامو باغ به رسیدن با

 ... کردیم آویز سالن کمد توی لباسهامونو و کردن رو کار

 ازمیز شد پر باغ زدن هم بر چشم یه تو و اومدن کارگرا بعد ساعت یک

 ....  بود شده تزیین صورتی و طالیی ساتن با که هایی صندلی و

 

 ی همه تقریبا که بود سه ساعت باالخره تا کردیم کمکشون هم ما کلی

 شد تموم کارها

 شد تموم کارها ی همه تقریبا که بود سه ساعت باالخره
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 ؟؟ گرفت دوش اینجا میشه خانم بهار-شایان

  

  زدم تلخ لبخندی

 

 ! داریم احتیاج مون همه کردیم که زیادی کارای با کنم فکر....  بله-

  

 داشت کارم باربد.... آتلیه برم قراره که برم من اول- شایان

  

 اجاحتی حمام به و نکردم کار زیاد آریشگاه؟؟من برم کی با من پس-الناز

 ندارم

  

 ...برم راه نمیتونم که خستم اونقدر من میتونی؟ شایان-امین

  

 الناز همراه گرفتنش دوش از بعد و کرد قبول براقی چشمای با شایان

  خانم کارگر تا سه و امین و موندم من فقط و رفتن

 

 ... میزد کالفه امین

  

 نگاهی و شدم بلند نداشتم رو هیچی حس که بودم داغون اونقدر منم ولی

 بود من به نگاش اونم که کردم بهش
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 هوهق من تا بگیرید دوش داشتید دوست اگه کشیدید زیاد زحمت هم شما-

 میکنم درست

  

  دیدم صورتش رو عمیقی لبخند بار اولین برای

 

 ممنون -امین

  

 ... رفت سریع

  

 .... بود باغ توی که خودم اتاق حمام توی رفتم منم

  

 بلوز اب پوشیدم کوتاهی تاپ اومدنم بیرون از بعد و گرفتم دوشی سریع

 جین شلوار همراه گذاشتم باز هاشم دکمه که روش از بلندی مردونه

 کردم جمعش سرم باالی کلیپس با و کردم خشک فقط موهامم و مشکی

 ... انداختم سرم روی آزاد همونطور رو ای نخی شال و

 

 بیرون رفتم آرایشی هیچ بدون

  

 ....میومد آب صدای هنوز چون بود حمام توی هنوز امین
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 ... نشستم تلویزیون جلوی و کردم دم ای قهوه

  

 .... سمتش برگشتم در صدای با

  

 موهاشو حوله با داشت.... زغالی جین با بود تنش ای ای سورمه تیشرت

 ...میکرد خشک

  

  زد لبخندی دید که منو

 

 برید؟؟؟ نمیخواید شما-امین

  

 کرد اشاره حمام به

  

 ... رفتم-

  

 شده گیج بود معلوم که کرد بهم دقیقی نگاه امین

  

 هست جدا سرویس اتاقم توی-
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 جدا سرویس اطراف این ویالهای توی بودم ندیده.... جالبه...آهان- امین

 !!بذارن

  

 برداشتم مو قهوه و نزدم حرفی

  

 ... برداشت شو قهوه و نشست کناری مبل روی اونم

  

 .... نمیدادم اهمیتی اما میکردم حس نگاهشو سنگینیه همش

  

 ممیگ تبریک...کردید پیدا وکال بین خاصی شهرت کم مدت تو- امین

  

 گفتم بهش کردن نگاه بدون

  

 ممنون-

  

 کردید؟ گریه چرا -امین

  

 ... کردم نگاش تعجب با

  

 ...نکردم گریه-
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 برگردوندم رو سرم که کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

  

 بدم توضیح بهتون نداره دلیلی-

  

 ....انداخته وضع این به شمارو که باشه مهمی موضوع باید -امین

  

 ... نزدم حرفی بازم

  

 ...میکرد باز سر داشت بغضم بازم حرفاش با

  

 اخالقیتون خصوصیات و شما مثل خانمی دختر نمیکردم فکر -امین

 !!برسه نظر به ناراحت قدر این برسه روزی

  

 شدم ندبل و گرفتم سبابه انگشت نوک با رو میریخت داشت که رو اشکی

  

 ...ناراحتم نه و کردم گریه نه من-

  

 امهمون همراه و برم میتونم بخوای ناراحتی؟اگه اینجام من ازاینکه -امین

 بیام
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  نیستید شما من ناراحتیه حرفیه؟دلیل چه این... نه-

 

 .... هستی ناراحت پس-امین

  

 .... نیستم ناراحت.. نه... بابا ای-

  

 عنیی!!نیست من حضور ناراحتیتون دلیل گفتید االن همین... چرا-امین

  ناراحتید

 

  زد لبخندی اونم که گرفت خندم بحث همه این از

 

 نیستم متهم منم... نوید آقای نیستا دادگاه اینجا-

  

 ونچ شید آماده برید بهتره شده پنج ساعت - شد رنگ کم لبخندش امین

 دمیرسن دیگه ساعت نیم تا و هستند راه توی گفت گرفت تماس دایی

 ....گذشته ساعت نیم ازاون ربع یک البته...

  

  شد بلند من از زودتر خودش

 

 شم؟ آماده میتونم کجا من- امین
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 دادم نشونش رو اتاق سه از یکی

  

...  هست کمد اول کشوی توی احتماال بخواید هم چیزی هر... اونجا-

 باربدِ  اتاق

  

 ...ممنون-امین

  

 تشکر با که دستش دادم و برداشتم اتاق توی کمد از شلوارشو کت

 ...اتاق سمت رفت و گرفت آرومی

  

 خشک کامل سشوار با موهامو و بستم رو در و اتاقم رفتم سریع منم

 تا کردم جمعشون سرم باالی بود صاف خودش که همونطور و کردم

 همراه ای کننده مرطوب کرم و بشه دیده کمتر پفش ام کشیده چشمای

  زدم هم رو لبم برق و زدم هم ای رژگونه و چشم مداد

 

 .... کردم بهش نگاهی و کشیدم بیرون کاور از لباسمو سریع

  

 ...بود خوشگل خیلی

  

 ....نداشت تناسبی من هم در ی چهره با اما
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 روی و بود زانوم روی تا که حریر جنس با بود خوشرنگی بنفش پیرهن

 کمی که ربعی سه آستین با بود شده کار خوشگل ریز گل تا چند کمرش

 طالیی ی دکمه و بود شده مچی صورت به دستم ساعد روی و بود آزاد

 .... داشت ای

  

 روی هم رو رنگ کرم حریر شال و پوشیدم ضخیمم پای رنگ ساپورت

 اریشکن قسمتهای که رنگ کرم بلند پاشنه کفشای و... کردم مرتب سرم

 .... داشت رنگی بنفش پاپیون

  

 بود پیرهن خود ِست البته

 

 و کردم ذوق خودم که بودم ده تیپ خوش قدری به گفت میشد تقریبا 

 رفت یادم از ناراحتیام ی همه

  

  کردم باز آروم رو در و کشیدم عمیقی نفس اتاق در صدای با

 دندی با کردمکه باز آروم رو در و کشیدم عمیقی نفس اتاق در صدای با

 ...زدم لبخندی زغالی شلوار و کت اون توی امین

 

 ... و بود شده من مات ای جدی ی چهره با اون اما

 

 داشتید؟ کاری-
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 ....باشه خوب بذاریم باز رو باغ در کنم فکر راستش...بله-امین

 

 االن؟ از-

 

 میرسن دیگه دقیقه ده تا گفت دایی....بله -امین

 

 ...کنید عمل میدونید صالح خودتون جور هر-

 

 و برگشت بود من روی نگاهش که مکث کمی با و داد تکون سری امین

 ....رفت

 

 ... کشیدم خجالت نگاهش از کمی چرا نمیدونم

 

 ... نمیکرد بهم طوالنی نگاه وقت هیچ امین

 

 ...بود باربد نبود فقط مهم... نداشت برام اهمیتی اما

 

 اینکه یا میکردم بزرگ اینقدر رو باربد نبود ی مسیله داشتم من نمیدونم

 !؟ بود سخت همینقدر برادر ازدواج واقعا
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 هرخوا باقیه برخالف و بودیم صمیمی هم با خیلی بچگی از باربد منو

 ....نمیکردیم دعوا اصال برادرا

 

 ....میدم دست از دارم گاهو تکیه یه مkمیک حس باربد ازدواج با

 

 اتاق و کردم قفل و بستم رو اتاقم در کسی با امین احوالپرسیه باصدای

 و مگذاشت باز بودیم گرفته نظر در خانمها پرو اتاق برای که رو کناری

 ... باغ توی رفتم

 

 ....بودن بابا و مامان و میرزایی آقای و خانم

 

 یقهدق چند از بعد و نشستیم باغ توی همه و کردیم علیکی و سالم همه با

 ...شایان همراه اومد هم الناز

 

 ...بودن دامادا عروس مثل شدن وارد وقتی خدایی

 

 وتاهک کت و بود پاهاش مچ تا که بود پوشیده حریری سفید پیرهن الناز

 ....  بپوشونه بازوهاشو لختیه تا بود پیرهن روی هم حریری
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 یغیرت چرا امین که میکردم فکر این به و بود شایان و الناز به نگاهم

 ترسوند منو کنارم از صدایی که خواهرش برای نمیشه

 

 ترسوندمتون؟؟ میخوام معذرت- امین

 

 فرمودید؟ چی... نبود حواسم فقط...نه-

 

 کرد نگاه الناز به و زد لبخندی امین

 

 ...دارن دوست همدیگرو گفتم-امین

 

 ....کردم تعجب

 

  زد لبخندی دید که رفتمو باال ابروهای

 

 فکر نکنه ، گفتم رو این دیدم بود روشون که متعجبتون نگاه چون -امین

 و شایان اخالق چون و میدونم وقته خیلی از من ؟!نمیدونم کردی

 ... نمیزنم حرفی میدونم احساسشو

 

  گرفتم ازش نگاهمو
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 ...میکرد رفتار شما مثل نمیکنم فکر بود باربد اگه...روشنفکر چه-

 

.... دنخوا خواهرشو خوشبختیه که نیست برادری... میکنی اشتباه -امین

 فکر شما که اونجوری من...میشه خوشبخت شایان با الناز میدونم منم

 غیرت اما میشم غیرتی....  نیستم متعصب فقط نیستم روشنفکر میکنید

 جداست تعصب از

 

  کنم درک نمیتونستم

 

 چون نهمیدم حرفاشم از کلمه یک فهمید صورتم حالت از کنم فکر

  داد تکون سرشو و زد لبخندی

 

 همیکن باز رو آدم چشم غیرت ولی میکنه کور رو آدم چشم تعصب-امین

 میگم چی بفهمی باشی مرد باید

 

 بود شایان و الناز روی نگاهش

 

 میده توضیح من به داره نمیفهمید اصال کنم فکر

 

 کرده فرق باهام رفتارش امین که داشت تعجب جای برام
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 ...نمیکرد نگاهمم حتی دیروز تا

 

 رو هم که بود اولم دادگاه توی همون زدیم حرف طوالنی که باری تنها

 ...دیدیم

 

 میهمانها ی همه به و برخاستم هم من و میشدن وارد مهمانها کم کم

 میکردم گویی آمد خوش

 

 ....رسیدن داماد عروس زدن صدا که بود هفت نزدیک ساعت

 

  گفتم خانمی کارگر به رو

 

 ...بیار رو اسپند سریع-

 

 از من و شد باغ وارد بود شده تزیین زیبایی شکل به که باربد ماشین

 شوند پیاده تا ایستادم منتظر و نزدیکشون رفتم هیجان

 

 در و دش پیاده باربد فیلمبردار عالمت با بعد شدند پیاده فیلمبردارا اول

 ...هش پیاده شیوا تا کرد کمک و گرفت دستشو و کرد باز رو شیوا سمت
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 شیوا سر دور و برداشت اسپند مقداری باربد و کردن دود رو اسپند

 اسپنددون توی ریخت و چرخوند

 

  کشیدن هورا و جیغ باربد حرکت این با همه

 

 یکنهنم باربد برای رو کار این بودنش خجالتی خاطر به شیوا میدونستم

 سر دور اول و برداشتم اسپند مقداری و رفتم جلو خنده با همین برای

 مگون طنز حرکت با همه که ریختم و چرخوندم شیوا سر دور بعد باربد

 خنده زیر زدن

 

 خصمانه نگاههای اما آشنا من شوخ اخالق با و بودن ما فامیلهای اکثرا

 کردم حس خودم روی میرزایی آقای متعصب فامیلهای طرف از هم ای

 ... شدم پشیمون کارم از کمی که

 

  میخنده داره دیدم که بابا روی چرخید نگاهم

 

 .. شد راحت خیالم

 

  دیدمیخن بروم داشت االن اما کردم بدی کار واقعا میفهمم کنه اخم بابا اگه

 

  بود صورتش روی محوی لبخند که بود ایستاده پدرم پشت هم امین
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 عروس جایگاه توی شیوا و باربد ها همهمه از بعد و شدیم باغ وارد همه

 .... نشستن بود شده تریین زیبایی گلهای و بادکنک با که دوماد

 

  ودب شده زیبا هم واقعا و بود من کار همه فضا تزیین و عقد ی سفره کار

 

 شد خونده عقد خطبه که رسید عاقد رسیدن خبر ربع یک حدود از بعد

 ... گت رو بله اول بار برای وشیوا

 

. ..نبودم مستثنی ازشون منم که زدن وجیغی دست بازم کار این با همه

 سمتشون برگشتم و برداشتم کیفم از رو کادوم و رفتم

 

 کادوی هم همه از آخر و دادم نشون خودم رو همه رو عقد سر کادوهای

 که دبو ریز ساده قلب یه که پالکی با زنجیری شیوا برای که بود خودم

 لیخی پالک که زنجیری هم باربد برای و میشد رد پالک داخل از زنجیر

 بود شده حک روش" یکاد ان و" ی سوره که متوسطی مستطیل زیبای

 

 کرد تشکر کلی و کرد بغلم باربد

 

 عشرو شد نواخته که آهنگی اولین با مراسم کادوها معرفیه اتمام از بعد

 یرنگارنگ نورهای با که رقصی پیست سمت رفتن جوونها اکثرا و شد

  کردن شروع و بود من نظر هم اونها که
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 اهل هم متعصبشون و خشک ی خانواده با میرزایی آقای نمیکردم فکر

 پیست وسط در شون همه تعجب کمال در ولی باشن مسایل جور این

 ....بودن

 

 و وشایان الناز هم کناری میز که کردم انتخاب رو سالن از ای گوشه

 ....بودن نشسته امین

 

 جمع وارد نداشتم دوست.. هستن صمیمی فامیل هم با اونا باشه چی هر

 ...کنم معذب رو اونا و بشم صمیمیشون

 

 مکرد نگاهی و شنیدم رو صندلی شدن کشیده صدای دقیقه چند از بعد

 نشست کناریم صندلیه که هست امین دیدم

 

  زد لبخندی دید که تعجبمو

 

 ما؟ کنار نیومدید چرا-امین

 

 ...باشم کسی مزاحم ندارم دوست-

 

 کرد کمرنگی اخم
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 میکنید؟ فکری همچین چرا مزاحم؟ -امین

 

 حس ضمن در...  من ولی هستید نزدیک فامیل هم با شما چون... خوب-

 ...میکنه معذب رو شایان آقا حضورم میکنم

 

 ما زا بیشتر مذهبیش عقاید به کمی درسته شایان- زد محوی لبخند امین

 کم کال.. نیست جوری اون... گرمیه خون و خوب پسر اما میده بها

  حرفه

 

 ....گرفتم ازش نگاهمو دوباره و اجبار سر از زدم لبخندی

 

 رو خوبی حس اصال بود کنارم امین که من روی فامیلهاشون نگاههای

 .... نمیداد بهم

 

 سمتش برگشتم

 

 خودتون میز سر برید بهتره-

 

 چرا؟-پرسید تعجب با امین
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  نیستید؟ اطرافتون های نگاه متوجه-

 

 برگشت دوباره و کرد اطراف به نگاهی باالرفته ابروهای همون با

 سمتم

 

  نیست مهم برام کسی نگاه -امین

 

  پرید دهنم از دفعه یه چرا نمیدونم

 

 ! مهمه من برای ولی-

 

 وریط شد بلند سریع و شد آشکار اخمی به تبدیل آرومش و متعجب نگاه

  داد بدی صدای صندلی که

 

 دایص این با مطمینا و شنمیدم بودم نزدیک که منی فقط رو صداش البته

 ..نشنیده کسی آهنگ بلند

 

 کردم حس تاسف توش از فقط که کرد بهم نگاهی

 

 مهمه براتون اینقدر اطرافیان نگاههای که متاسفم براتون-امین
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 گفتم تند و نیاوردم کم همیشه مثل

 

 میکنم زندگی اطرافیان همین کنار دارم من ولی-

 

 یکم از بعد و نشست الناز کنار رفت حرفی بدون و زد پوزخندی امین

 ....شد خندون لباش دوباره باهاش صحبت

 

  کمی فقط اما شدم ناراحت لحنش حرفاشو از کمی

 

 از داشتم خوبی حس اما نداشت خوبم حال تو تاثیری هم کم مقدار این

 ...شد برداشته روم از نگاهها اینکه

 

 گرون دختر یه برای خصمانه ی نگاهها این ولی نمیشه متوجه امین

 نگاههاشون با! من مثل... نباشه هم مقصر اگه مخصوصا میشه تموم

 !!میدزدم رو امین دارم میکردم حس

 

 نگاه ها بچه و امین میز به باری چند که بودم همونجا بعد ساعتی تا

 ....نمیدادن اهمیتی من به کدوم هیچ که کردم

 

 نیستم تنها و باربدم کنار عروسیا تو همیشه
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  میکنم تنهایی احساس که مراسمیه اولین این

 

 صاحب به و شدم خارج افکارم از شد گرفته روم جلوی که دستی با

 ....هم تو رفت اخمام که کردم نگاهی دست

 بود بابا همکارای از یکی پسر

  

 کرده؟؟؟ دراز اینجوری دستشو که کرده فکر چی خودش با

  

 ....میکنه؟؟؟ گری تکدی عروسی تو داره نکنه

  

 زدیکن بیشتر اونه خاطر به کرد فکر اونم که گرفت خندم خودم ازتعبیر

  شد

 

 خانم؟ میدید افتخار -پسر

  

 !! صمیمی؟؟؟ چه کردم نگاش تعجب با

  

  کرد جور و جمع خودشو کمی که کردم اخمی

 

 ...شدها خسته دستم -پسر
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 .... بندازیدش خوب-

  

 نمیدید؟؟ افتخار یعنی- پسر

  

 نخیر--

  

  نشست کنارم و کشید رو کناریم صندلیه و زد لبخندی

 

  باربد اسمم -پسر

 

  زدم لبخندی

 

 ...باربدِ  اسمش داماده که منم برادر...اِ -

  

  کرد ای خنده شد زیاد روش من ذوق از که پسر

 

 چیه؟؟ اسمتون شما-باربد

  

 ....باربد خواهر-
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 ...زدم لبخند خودمم که کرد بلندی ی خنده

  

 کوچیک هم من از بود معلوم... بود پررویی و بامزه پسر خیلی خدایی

 تره

  

 ... گذاشتم سرش به سر همین برای

  

 میکردم تری جدی رفتار بزرگتره ازم میدونستم اگه

  

 سالته؟ چند باربد خواهر خوب... دختر باحالی خیلی-باربد

  

 ...گرفتی اشتباه روم چت با رو اینجا اینکه مثل ببخشیدا-

  

 از ولی نمیشم شما زبون حریف من.... وای- خندید بلند بازم باربد

 یدند پدرتون که بودم شما پدر و پدرم کنار راستش...  خوشحالم آشناییت

  میدید رجیحت رو تنهایی شما اینکه مثل ولی پیشتون بیام گفتن تنهایی شما

 

  وااااااای

 

 .... بودتش فرستاده بابا
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  کرده اطمینان بهش بابا که خوبیه پسر حتما

 

 گفت و کرد ای خنده بازم که بودم فکر تو

  

 ماحترا برای من ولی باربد خواهر نکردی معرفی خودتو که شما- باربد

 32 ضمن در عمران مهندس و پناهی باربد هستم باربد...  میگم شما به

  سالمه

 

  شد گرد چشمام تعجب از

 

 واقعا؟؟؟-

  

 واقعا؟ چی-خندید باربد

  

 سنتون؟-

  

 میدم نشون کمتر خیلی میدونم البته...بله- باربد

  

 بیشتره ازم سنتون میشدم متوجه اگر.... میخوام معذرت من وای-

  متاسفم بازم نمیکردم نامربوط شوخیه باهاتون
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 دخترخونگرمی خیلی ، بود خوب هم خیلی.. نداره ایرادی - خندید باربد

 ... هباش پیش دقیقه چند همون مثل باهام رفتارت لطفا... میرسی نظر به

 

 ...آخه-

  

 در تنهایی از مامور منو شما پدر...  خانم بهار دیگه نداره آخه-باربد

 ییزیبا دختر با مصاحبت ولی.... بوده اجبار به درسته..کرده شما آوردن

 ...منه خوشحالیه باعث ولی بوده اجبار به اینکه با شما چون

  

  میخورد داشت خونمو خون

 

 ..... ی پسره

  

 ... کرد بلندی ی خنده که میکشیدم نشون و خط براش چشمام با

  

 .... بود شوخی...  معذرت.... خوب خیلی -باربد

  

 میدونید؟ کجا از اسممو شما-

 ... گفتن پدرتون -باربد 
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 شایان که کناری میز ی خیره نگاههای متوجه ولی شد تر مالیم نگاهم 

 ...شدم بودند امین و الناز و

  

 میگرفت تفاوت بی من از نگاهشو امین که پیش دقیقه چند همون مثل

 ...نشست لبم رو بدجنسی لبخند و گرفتم تفاوت بی نگاهمو منم

  

 ... نبودم تنها من حاال

  

 که دبو صمیمی رفتارش زیادی فقط میرسید نظر به خوبی پسر باربد

 ... میکرد خنثی رو قضیه اون پاکش نگاه

  

 .... نمیکرد معذب منو این و نداشت بدی نگاه

  

 ....بزنم حدس خودم بذارید... نگید نگید....سالتونه چند نگفتید شما -باربد

  

 شدم منتظر و زدم لبخندی

  

 ؟؟32 -باربد

  

 خیر-
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 ؟ 32-باربد

  

  خیر-

 

 ؟؟52- باربد

  

  خندید هم باربد ک کردم بلند نسبتا ای خنده

 

 !!نمردم؟؟ دل به حسرت تا بگید خودتون... نتونستم -باربد

  

-32 

 ... میکردید راهنمایی باید!!!  بودما نزدیک... خوبه -باربد 

  

 ریختن همه دیدم و گوشم رو رفت دستام ای کننده کر آهنگ صدای با

 بود انگیز هیجان...  وسط

  

 میدید؟ همراهی افتخار -باربد

  

 نمیرقصم مختلط مراسم توی من-
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  کرد ای مردونه ی خنده

 

  نرقصم گفته بهم مادرم منم-باربد

 

 باال رفت ابروهام

  

 چرا؟-

  

 !! کنید رونگاه دخترا....  دیگه میشم اغفال خوب -باربد

  

 .. . پسرا کنار میرن همش دخترا میگه راست دیدم پیست سمت برگشتم

 

 .... سمتش برگشتم

  

 مادرتون چرا... نمیاد پیش ای مساله براتون... پسرید شما خوب-

 نمیذارن؟؟

  

 زوم من جدیه صورت روی ای ثانیه چند... بود شده مات بهم نگاهش

 هم رو آهنگ صوت حتی بگم میتونم که خندید بلند چنان بعد کرد

 .... شکست
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  سمتم برگشت شدن ساکت از بعد

 

 و غل بی و مهربون و ساده همینطور.. هستی جالبی دختر خیلی -باربد

 .... شدم خوشحال باهات آشنایی از...  غش

  

 چرا موندم همینطور من و رفت من متعجب چشمان برابر در و شد بلند

 ...نمیده اجازه بهش مادرش

  

 ... هستن حساس دختراشون رو والدین معموال

 

 ....شدم گر نظاره و انداختم باال ای شانه

 

 "راوی"

  

 

  بود گذشته بهار کنار غریبه پسر نشستن از ای دقیقه چند

 

 کی و میکرد رفتار ای سرانه سبک رفتار و عشوه گونه هر بدون بهار

 و گرفت نگاه تفاوت بی ای لحظه از بعد ولی شد امین مات نگاهش آن

 ...شد صحبت مشغول و کرد نگاه کناریش جوان پسر به
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 ... شد غیرتی کمی چرا نمیدانست امین

  

 .... ذهنش در

  

 ...دلش در

  

 ... نشد هم شاید

  

 ....میکرد کردن نگاه به وادار را او حسی ولی

  

 ... میدید را بهار تازه انگار

  

  ودب گرفته نگاهش بین ذره زیر را بهار ظاهریه زیباییهای تازه گویی

 

 مراسم آن در که بود دختری تنها بهار بگوید میتوانست قطع طور به

 گرنگارن لباسهای و ای گرانه عشوه رفتار بدون و فجیعی آرایش بدون

 ... بود مجلس دختر زیباترین وحشتناک مدلهای با

 .... بود ای آرایشی مواد گونه هر از عاری که سپیدی صورت

  

 رنزب رنگهای انبوه بین صورتهایشان که کرد مقایسه دخترانی با اورا

  برداشت مقایسه از دست اما... بود درگیر
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  نبود کسی با مقایسه قابل حتی دختر این

 

 .... کشید پوفی و شد کالفه جوان پسر روی به بهار لبخند دیدن از

  

  است کمین در اتفاقی چه نمیدانست

 

 ... میبست نقش داشت دلش در چیز چه نمیدانست

  

  شد دقیق دختری روی بار اولین برای چرا نمیدانست

 

 !!!دختری صورت روی

  

 !!باطنی زیبایی...  ظاهری زیباییه روی

  

 ...ندارد جوان پسر آن کنار در را بهار دیدن طاقت چرا نمیدانست

  

 جا از کالفه کرد پاره را فلک گوش که جوان پسر بلند ی خنده با

 ... برخاست
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 ... نمیخواست او

  

 ... نمیخواست را حس این او

  

 و دوگرفت آن از رو و پاشید هم از بود گیری شکل حال در که حسی

 آماده آنجا در که اتاقی توی تخت روی شدو باغ سالن وارد رهایی برای

 ... کشید دراز بود شده

  

 پاک نگاه آن با بهار آالیش بی و معصوم ی چهره لحظه یک حتی ولی

 ... نرفت کنار چشمانش جلوی از نخورده دست و

  

 هب و گرفت میدید آن در را بهار ی چهره که سقفی از نگاه پا صدای با

  دوخت شایان

 

 تبرگش به محکوم نیز او و کرد مراسم به بازگشت به وادار اورا شایان

 ....شد خوشحال قلبش ته از و یافت تنها را بهار بازگشتش با ولی شد

  

 ... نمیفهمید هم خودش

  

 ...گرفت شکل ساعت یک از کمتر در که را حسی
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 ... نمیشد هم باورش

  

 رلکنت را جدیدش احساسات و بگیرد بهار از نگاه توانست سختی به و

 ... کند

  

 .... نمیتوانست او.... میشد احساساتی نباید

  

 .... نمیخواست او

  

 "بهار"

  

 ... هست شام سرو زمان شدم متوجه و چرخوندم اطراف نگاهی

 خارج سالن از شایان همراه دیدم را امین که میکاوید رو اطراف نگاهم 

 .... شد

  نبود همیشه مثل نگاهش 

 .... نبود محکم

 .... بود کالفه 

 ومر سریع بود روانه سمتم به که نگاهش با که میکردم نگاهش متعجب 

 ....نشه نگاهم متوجه که برگردوندم رو

 ... نداشتم دوست رو امروزش حرکت 

 ...تاسفش اظهار همینطور و بره کنارم از اونطور اینکه 
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 ...برم بعد شه خلوت کمی تا نشستم که بودند غذا برداشتم حال در همه 

 دهگذار صدای که بود سبابم انگشت ی گوشه الک کردم پاک گرم سرم 

 پسر باربد بازم که کردم بلند رو سرم شنیدم میز روی ظرفی شدن

 دیدم رو بابا همکار

 گذاشت دستم نزدیک رو بشقابی و زد لبخندی 

 ینجاا نمیشید ناراحت....بکشم هم شما برای گفتم نشستید دیدم-باربد 

  بشینم؟

 زدم لبخندی

 بفرمایید نه- 

 نشدم متوجه رو چیزی یه هنوز من-نشست باربد 

 کردم نگاش تعجب با 

 ؟ رو چی- 

 !مختلطه؟؟ مراسم چرا وضع این با اینکه-خندید باربد 

 که کردم میچرخید اطرافیان روی که باربد دست ی اشاره به نگاهی 

 ای چادر از اعم شده پوشیده لباسهای با همه و بودند میرزایی آقای اقوام

 بودند مانتو

 کردم باربد به نگاهی 

 هم ما و هست پسر ی عهده به میدونید که همونطور عروسی مراسم- 

 ...  مختلطه مراسمها همه اقواممون

 خانم با من نمیشد اگه اینجوری ها خوبه البته...خوبه....آهان-باربد

 نمیشدم آشنا شما مثل باکماالتی

 ...ممنون- 
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 خوندید؟ چی شما -باربد 

  وکالت- 

 ؟ هستی چندمی سال....  آفرین-انداخت باال ابرو یه باربد

 درسم وقته خیلی من... بود 32 سنم من ؛ هنوز نشدید متوجه اینکه مثل- 

 هستم کار مشغول و شده تموم

 ؟ دارید هم وکالت دفتر ؟ واقعا-باربد 

 ....بله- 

 ...دستش دادم و کردم خارج ویزیتمو کارت کیفم توی از و زدم لبخندی 

  کرد دقیقی نگاه و گرفت ازم رو کارت که بود غذاش جویدن حال در 

 ابتب از خیالم بعد به این از...  باشید موفق...خوبه خیلی مکانش-باربد

 ... شد راحت حقوقی کارهای

 نمیکنم بازی پارتی من- 

 هم؟ ما با یعنی...نکنه درد شما دست- باربد 

 عزیز دوست شما حتی- 

 توی که مراسمیه بهترین امروز...  من خدای وای -خندید بلند باربد 

  رفتم عمرم

 چرا؟-

 نفهمیدم رو معنیش که کرد بهم خاصی نگاه باربد 

 ...نیست دلیلش تنها بودن شما جوار در -باربدخندید 

 ...کردم مشغول باغذا خودمو و گرفتم ایشی با نگاهمو 

 خندید بلند باربد 
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  داشتم دوست خیلی که بود آورده میگو برام 

 نزدم دست پلو باقالی به و خوردم رو میگوها فقط

 دارید؟ دوست میگو-باربد 

 ...عاشقشم- 

 ...میارم براتون بازم بخواید اگه... مشخصه-باربد 

 بود کافی همین.. نه نه- 

 ...شدم غذا ی ادامه مشغول و زدم بروش لبخندی و 

 القیت کمرنگی سبز نگاه با نگاهم اتفاقی خیلی طور به خوردن حین در 

 ...کرد هول منو نگاهش رنگ که کرد

 اینطورشده؟ امروز چرا امین خدایا 

 هب توجه بدون و شدم بلند میز سر از و گرفتم ازش سختی به نگاهمو 

  شدم اتاقم داخل و سالن رفتم میزد صدام که باربد

 مآورد در بودم پوشیده مامان زور به که بلندی پاشنه کفشهای از پاهامو

 ....بکشم راحتی نفس تونستم و

 ....خیره سقف به و شدم دراز تختم روی 

 بود خوب امروز چقدر 

 ... باربد ازدواج روز 

 ....کن خوشبختشون خدایا 

 .... و نشستم تخت روی درسریع شدن باز صدای با 

 "راوی"
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 ؟!چرا میدانست فقط خودش و کشید دست غذا خوردن از ناخداگاه

 تننشس که میدانست خودش ولی کرد بیان سردرد باقی برای را دلیلش 

 ... انداخته روز این به را او بهار کنار جوان پسر

 ...شد دوخته او به بود منتظرش ای دقیقه چند که نگاهی ناگهان 

 کند سردرگمی دچار را بهار تا شود نگاهش وارد احساسی نمیخواست 

 نبود موفق کار این در اینکه مثل ولی

 و زیر پیش از بیش را امین دل که بود خیره چشمانش به ای ثانیه چند 

 ... کرد رو

 ...رفت سالن داخل به جوان پسر به توجه بدون و برخاست بهار ناگهان 

 دنبالش به و برخاست جای از دلیل یافتن برای ولی چرا نفهمید امین 

 ....رفت

 هویدا زیرش از نوری که شد بهار اتاق در متوجه شد سالن وارد وقتی 

  بود

 .... آنجاست بهار فهمید و رفت جلو

 با بهار و بود شده دیر دیگر ولی شد وارد زدن در بدون چرا نفهمید 

 تتخ روی از شدنش بلند سراسیمه خاطر به که شالی و متعجب چشمانی

  میکرد نگاه را او بود افتاده اش شانه روی

 سریع بهار که چرخید بهار شال بی سر روی اجازه بدون چشمانش

 بیندازد سرش روی را شالش تا انداخت دست و شد متوجه

 بر و انداخت زیر را سرش محوی لبخند با شد او هول متجوه که امین 

 .... کرد غلبه احساسش

 ... نداشت دیدن ی اواجازه 
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 "بهار"

  

 ... کردم نگاش سرم شالم انداختن از بعد

  بود پایین سرش 

 پاک چشم و خوب پسر آفرین.... وای

  کردم صاف صدامو 

 داشتید؟ کاری-

  افتاده اتفاقی کردم حس داخل اومدید سریع دیدم-کرد نگام رامین 

 ... فقط...نه-

 کردم اشاره بود زمین روی که سانتیم ده پاشنه کفشهای به 

  خیلی... شد خسته پاهام- 

 زد گرمی لبخند و کرد کفشها به نگاهی رامین

 نپوشش خوب سختته اگه -امین 

 بدم؟ چی مادرمو جواب میتونم؟ مگه- 

  خندید رامین 

 کردن؟ مجبورتون ایشون -رامین

 النا نپوشیدم اینجوری کفش عمرم تو که منی کنید فکر خدایی... آره- 

 مادرم ولی میپوشیدم اسپرت مراسما ی همه تو همیشه... دارم حسی چه

 بپوشم اینو باید و برادرمه مراسم این گفت

  خندید بلند بار این امین 
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 میدیدم رو امین ی خنده بود بار اولین... کردم تعجب

  میخندید وقتی بود بامزه چقدر 

  بود شده ها بچه شکل

  خورد خندشو شد متعجبم نگاه متوجه که امین

 ؟ ندارید مشکلی.... دیگه برم من -امین

 ممنون...نه- 

  پرسید جدی حالتی با و برگشت رو رفته راه دوباره امین دفعه یه 

 بود؟ کی بود میزتون سر که پسر اون-امین

 داداشم مثل بود باربد اسمشم... بابا همکارای از یکی پسرِ - 

 ....میکرد نگام جدی هنوز امین ولی خندیدم 

  شد قطع امین جدیه ی چهره برابر در و شد کم یواش یواش خندم 

 شده؟ چیزی-

 راتونب اطرافیان رفتار گفتید من به که نبودید همونی شما ولی...نه-امین 

 ...! پسر اون با شما رفتار نمیکنید فکر مهمه؟؟

 زد زل صورتم به سوالی و نداد ادامه حرفشو 

 بودم باربد کنار وقتی من روی اطرافیان نگاههای ولی بودم من چرا- 

 نبود بودید کنارم شما که وقتی نگاههاشون مثل

 باال رفت ابروهاش 

 چطور؟؟-امین 
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 وقتی میکردم حس من خودتون عقاید با هستید خانواده همین از شما- 

 اغفال رو شما دارم که میکنن نگام طوری اقوامتون هستید من کنار

 ... و نمیشناخت کسی رو باربد ولی...  ولی میکنم

 ... خندیدم 

 بشه زده حرفی شما برای هم و من برای هم نداشتم دوست من خوب- 

  کرد جورش و جمع نشه بعدا که

 است مسخره کمی دلیلتون ولی ببختشد باید-امین

 کردم اخمی 

 یدبذار خودتونو دقیقه یک ولی است مسخره شما نظر از دلیلهام میدونم- 

 بهتون حسی چه.. شماست سمت که کنید فرض نگاههارو اون منو جای

 میده؟ دست

  نزد حرفی امین 

 به هم ما ی خانواده درسته...  نیست خوبی حس... میگم بهتون من-

 صبمتع زیادی شما ی خانواده کنید قبول ولی هستیم پایبند عقاید همین

 داییهزن ولی میکرد نگاه من به خنده با پدرم بودید کنارم وقتی... هستند

 ؟ ندیدید... میکرد تحقیر چشماش با منو داشت شما بزرگ

 ...متعجب و بود باال ابروهاش امین 

 که کنارش از عبور هنگام و پوشیدم دوباره کفشامو و گرفتم ازش نگاه 

 اغب به و نخورم بهش تا رفتم کنار کامل بود ایستاده در چهارچوب توی

 شخوشگل دختر حاال که خالم و مادر کنار میلم خالف بر بار این و رفتم

 مبغل رو بود گذاشته آیناز اسمشم که دخترشو و نشستم بود ماهه چند

 گرفتم

 شد؟ قلمبه ایت دخترخاله مهر دفعه یه ؟ شده چی-مهسا 
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  شد گرد چشمام 

  نمیزد حرف من با اینجوری وقت هیچ مهسا

 میزنی؟ حرف اینجوری چرا-

 ... بپرس خودت از!! نمیدونم- مهسا 

 سرم شتپ زد دستش با که ناراحته دستم از چرا ببینم میکردم فکر داشتم

 یهگر به من دیدن با و شد باز چشماش آیناز که زدم خفیف جیغ یه منم و

  افتاد

 میکرده شوخی داشته فهمیدم مهسا کار با

  دستش دادم رو بچه و شدم بلند 

 !میکنه گریه من بغل همش داری؟ تو دختره اینم...بابا بیا-

 ...نمیشناسمت منم شدی پیدا کم اونقدر... دیگه نمیشناستت خوب- مهسا 

 که باشم امان در فحشاش از تا کنار دویدم و کوبیدم پاش ساق به پام با 

 ... زمین روی افتادم من و خورد چیزی به بازوم

  

 ... زمین روی افتادم  و خورد چیزی به بازوم

 ....شدم داغون... آخخ- 

 فعهد یه که پام یکی اون ساق تو رفت بدجور کفشام از یکی ی پاشنه 

 ... شد خون از پر زمین

  رفت گیج سرم 

 ... میشد بد حالم خون دیدن از همیشه

 ... دیدم رو باربد که ببینم مصیبتمو عامل بردم باال سرمو 
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 .... میگما داداشمو البته 

  بود شده خشک 

  انگار بود رفته شوک تو

 ... بود شده پاره ساپورتمم و بود شدید پاهام خونریزیه

 بریدگی باالی دستمو درد از منم و بودن شده متوجهمون همه تقریبا 

 به منو داشت و کرد بغلم باربد دفعه یه که میکردم ناله و بودم گذاشته

  برد می بیرون سمت

 ؟ میری کجا-

  بیمارستان-باربد 

 ...وایسا-

 میدوه داره همینجور دیدم 

 ...دیوونه وایستا میگم- 

 چته؟-ایستاد باربد 

 ... ست ساده بریدگیه یه فقط باربد- 

 زیاده خونریزیش- باربد 

 میکنم درستش خودم باغ سالن تو برو- 

 ...میکردن نگامون وحشتزده همه 

  گذاشت تختم روی منو و سالن سمت رفت و کرد کج راهشو باربد 

 ... اومدن دنبالمون هم شیوا حتی الناز و شایان

  دید رو پام خونریزیه وقتی رفت حال از اول ی لحظه همون که مامان 
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  بیار رو بتادین برو-

  آشپزخونه تو رفت سریع باربد

 دیدم رو نگرانی تکشون تک صورت تو و ها بچه سمت کردم رو

 ...اما..

 ...موند امین چشمای تو نگاهم 

 .... بود چیزی یه 

  بود نگرانی بیشتراز که چیزی یه 

 .... شد کنده هم از نگاهمون باربد اومدن با

 !؟ بیرون برید میشه- 

  رفتن امین و شایان 

 هم به رو مراسم داری... باغ تو برو بگیر رو شیوا دست.... باربد-

 .... میزنی

 آخه-باربد 

.... کن گوش ترتو کوچیک خواهر حرف شده که بارم یه... بابا ای- 

 .... باشم مراسمتون خرابیه عامل ندارم دوست

  میکنم کمکش من باربد آقا بیرون برید-الناز 

 ... کرد بغلم و سمتم اومد و شد وارد گریه با مامان دفعه یه

 کردن ضدعفونی رو زخمم مهسا خاله و مامان و رفت هم الناز خالصه 

 ... بستن ای پارچه با و

  بود خونی هم پیرهنم حتی و ساپورت 
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 منظر به عمیقه زخمت...کن استراحت بخواب... نیای دیگه بهتره- مهسا

 بزنه بخیه بیمارستان میرفتیم بود بهتر

 شما با مامان.. برسید مراسم به برید... خوبم... خوشگلم ی خاله نه- 

 من نگران کن راحت خیالشو برو شماست انتظار چشم باربد...هستما

 خوبم باورکنید... نباشه

 .... دارم دردی چه میدونست خدا ولی 

 ... بستن هم رو اتاق در و برن کردم راضی بزور رو خاله و مامان 

 .... بودم ضعف حال در درد از و کشیدم دراز تخت رو 

 ... میشد کمتر دردم حداقل میدادن بهم ُمَسِکن یه کاش 

 ... میکردم ناله و کردم فرو بالشم تو سرمو درد از 

 به رو چشمام... برم حال از بود نزدیک که بودم کرده گریه اونقدر

 ...بود سیاهی

 .... بود بریده عمیق و بود تیز زیادی لعنتی ی پاشنه این 

 کردم بلند سرمو کمی.... داره رطوبت کمی پاهام ساق زیر کردم حس 

 ..میکنه خونریزی هم پارچه روی از داره زخمم دیدم

 .... داشت برم ترس کمی 

  نشستم درد با و شدم بلند 

 یزیخونر نمیذاره ببندی زخمت باالی محکم دستمالی بودم دیده فیلما تو

 ...بشه زیاد

 اینکه با.. برداشتم کنارم از رو بودم آورده در پاهام از که ساپورتمو 

 ... نداشتم ای چاره ولی بود خونی
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 دردش از که زدم گره محکم اونقدر و بستم بریدگی باالی و شدم خم 

 .... و شد باز شدت با در دفعه یه که زدم بلندی جیغ

  بود امین 

  کنارم اومد سریع

 داری؟ درد ؟ شده چی-امین

 بدون پای رو و پاهام سمت بردم دستمو ی ملحفه توجه جلب بدون 

 ...کشیدم ساپورتم

 .... خیلی... دارم درد- 

 ریختن اشکام 

 گفت سریع و کشید صورتش به دستی امین 

 نهک عفونت و شه باز زخمت شاید بیمارستان بریم باید شو بلند -امین 

 گفتم و افتادم خونریزیش یاد 

 ....هی میاد خون داره.... شده باز- 

 مونجفت وضعیتم دیدن با و کنار زد رو ملحفه ی گوشه وقفه بدون امین 

 ... زدیم داد

  بود خون از پر تخت تشک 

  گرفتم کتشو ی گوشه که بره خواست امین

  بیارم کمک برم بذار چیه؟- امین

 !! خدا ترو.. نزن بهم رو مراسم-

 دور....ببین پاتو... کنم سرم به خاکی چه میگی پس-زد فریاد امین 

 زیاده خونریزیش... شده کبود بریدگی
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 نذار میکنم خواهش..دکتر ببرم خودت شم حاضر کن صدا النازو- 

 نمک استراحت خونه میبریم داری بگو شیوا به...شه خراب باربد مراسم

 نگو چیزی بابام مامان به...بگه باربد به بعدا خودش

  شد خارج حرفی بدون و کرد نگام کالفه امین 

 ... داشتم ضعف خیلی

 ای خفه جیغ پاهام دیدن با الناز و شد وارد الناز همراه لحظه چند از بعد 

 گذاشت دهنش رو دستشو و کشید

  شه آماده کن کمک-امین 

 ....اتاق از بیرون رفت خودش و

 سریع خودشم کردمو سرم داد چادرشو الناز بپوشم نتونستم شلوار 

 ...شم بلند کرد کمک و کرد عوض لباسهاشو

 برسم ماشین دم تا کمکش با تونستم ولی بود سخت خیلی 

  کرد حرکت وسریع نشست امین دقیقه چند از بعد 

 شیوا؟ به گفتین-

 ... بگه باربد به مراسم آخر گفتم...آره-امین 

 ...ممنون-

 بره سیاهی چشمام بود شده باعث ضعفم 

 رفک ؟ شد اینجوری چرا...زیاده پاهاش خونریزیه... تر تند امین - الناز 

 ....!فقط ست ساده بریدگیه یه کردم

 زالنا کمک با منم و داخل رفت سریع امین رسیدیم که بیمارستان به 

 ... رفتم
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 ... بود داده توضیح رو چیز همه امین بریم ما تا 

 .... کرد معاینم دکتر 

 هر ولی میشدم آب خجالت از داشتم دکتر اتاق توی امین وجود از 

 کترهد خاطر به گفت پرسیدم الناز از وقتی و نرفت بیرون کردم کاری

 نرفت

 ...  کمی دکتره میگفت راست 

 با هالبت... تنم کوتاه پیرهن که منم ، بود بد کمی نگاهشم و بود هم جوون

 ...بازم ولی بودما پوشونده زخمیم پای جز به رو جا همه چادر

 اون تو بود خوبی حامی ولی بودم ناراضی امین وجود از اینکه با 

 ... لحظات

 فقط... باشه بهم نگاهش ندیدم هم بار یه حتی ولی میکردم نگاهش مدام 

  بود دکتره به نگاهش

 .... نمیکردم درک رو کالفگیش علت

 .... نبود همیشگی ،امین امین امروز کال 

 ... میکرد تعجب حرکاتش از مدام و بود فهمیده هم الناز حتی 

 ...شدم خونه راهیه پانسمان و بخیه تا هشت خوردن از بعد 

 کمکاتون بابت امین آقا ممنون- 

  باشه؟ پیشتون الناز نمیخواید مطمینید -امین 

 یدهانگ بقیه به چیزی مراسم پایان تا توروخدا فقط....  خوبم... بابا آره-

 بهارجون شده تموم االن دیگه -خندید الناز 

  بود نیم و دوازده ساعت... میگفت راست 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  214  

 زدم لبخندی

 مکن فکر نبودید شما اگه... میکنم جبران لطفتونو و ازتون ممنون- 

 میکردم خراب رو باربد مراسم

 ... باشید خودتون مراقب...  خانم بهار نکردیم کاری -امین 

 .... رفت بعد و برد منو اتاقم توی تا الناز و شدم پیاده سختی به 

 ... بود خونی همش پاهام تقریبا... بودم کثیف خیلی 

 از دبع و کردم محتاطی و کوتاه حمام و پوشوندم پالستشکی با رو پاهام 

  کشیدم دراز لباسهام پوشیدن

 .... خاطره کلی با البته گذشت هم روز اون

 دش ناراحت کلی دیدنتم با باربد و دیدنمن اومدن مراسم از شیوا و باربد 

 ... میکرد لعنت خودشو همش و

 رفتم هامم بخیه و شدم تامین مامان های میوه آب از هفته دو تا 

 .... کشیدنشون و خونمون نزدیک درمونگاه

 .... به خورد چشمم که میشدم خارج دادگاه از داشتم بعد روز دو 

  

  نداشتم باور که چیزی به خورد چشمم که میشدم خارج دادگاه از داشتم

 .... بود خودش کردم نگاه بیشتر

 !!!میشد روز پانزده کنم فکر بودمش ندیده بود وقت خیلی 

 ؟!شکلیه این چرا ولی 

 بود َوَرم و کبودی از پر صورتش 

 ....بود رفتن َور حال در گوشیش با و بود ایستاده کناری 
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 و سالم یه کرد حقم در که خوبی همه این از بعد دونستم خودم ی وظیفه 

 ... بدم انجام دوباره تشکر

 سمتش رفتم مطمینی باقدمهای 

 .... سالم- 

 ... کرد نگام هم در ای چهره با و کرد بلند رو سرش 

  زد تلخی لبخند دیدنم با 

 ؟ افتادید راه شده خوب پاتون خوبید؟... سالم-امین

 زدم لبخندی 

 اتقریب االنم و کردیم باز رو هاش بخیه پریروز! شما لطف به....بله- 

 ؟.... چرا شما...خوبه

  کردم اشاره داغونش و درب صورت به سوالی حالتی با 

 رو خندش که بود باری دومین بگم شاید که کرد ای بامزه ی خنده

 ...میدیدم

 میشد رد داشت کنارم از موتوری یه بودم"..." میدون سر دیروز-امین 

 از یکی مهم مدارک از یکی منم.... میزد کیفمو داشت نبود حواسم

 از هم اونا کردم مقاومت که شد همین...بود توش مهمم خیلی های پرونده

 ...اومدن در خجالتم

 ی دمهص بود ممکن کنید مقاومت نباید کردید؟ کارو این چرا! هیییییی- 

 ... ببینید بیشتری

  کرد نگام مات حالتی بدون امین 

 رفتید؟ دکتر خوبید؟ االن-

 ...اومد خودش به صدام با امین 
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  نرفتم دکتر ولی... خوبم....بله بله -امین 

 ... ناجوره خیلی پلکتون باالی زخم... میرفتید بود بهتر کنم فکر-

 رفت درهم ش چهره که کشید روش دستی امین 

 شما....دارم دادگاه االن و ندارم وقتشو ولی...داره درد خیلی آره -امین 

 میکردید؟ کار چی اینجا

 ! وکالت....  معمول طبق- 

 ؟ نتیجه -امین 

 هب نگاهی و انداختم ام نداشته غبغب به بادی و زدم غرور پر لبخندی 

 گفتم محکم صدایی با و.... رنگش بی سبز چشمان

 ؟!؟!ببازه بهار میشه مگه- 

 ...  باشید موفق- زد جالبی لبخند امین 

 خندیدم

 ایخد اگر ،البته بعدی ی دفعه کنید سعی ولی!  شما همچنین... ممنون- 

 ...بمونه امان در جونتون تا کنید رها رو کیف افتاد اتفاق بازم ناکرده

 !خانواده به برسونید سالم...  حتما چشم-زد لبخند امین 

 ... برسونید سالم جون الناز به هم شما- 

 خدانگهدارتون حتما-امین 

  گفتم و زدم لبخندی 

 خدانگهدار-

 حس رو نگاهش سنگینیه هنوز ولی اومدم پایین دادگاه ی ها پله از 

 ... میکردم
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 .... کرده فرق اینقدر رفتارش امین چرا 

 ... یزدم لبخند بهم مدام اینکه به نه نمیاد لبش رو لبخند اصال اینکه به نه 

 سوخته براش دلم هم بود گرفته خندم هم... افتادم داغونش صورت یاد 

 ... بود

 .... سمتش برگشتم در کردن باز از قبل و رسیدم بابا ماشین به 

 ... بود بهم نگاهش هنوز نمیشد باورم 

 شدم ماشینم سوار و دادم تکون براش دستی 

 کردم برادرم زن و برادر مهمون رو خودم نهار و انداختم باال ای شانه 

  

 "راوی" 

  

 .... بود ایستاده منتظر داغوتر روحی و داغون جسمی با

 ... شد میخکوب جای بر سالمی صدای شنیدن با 

 ... بود خودش 

 ... میشناخت خوب را صدایش 

 براو را خوراک و خوب کذایی ی هفته دو این در که کسی صدای 

 ... بود کرده حرام

 ... زد تشر خود بر ولی 

 ... نیست درست این 

 ... نباید... نمیتوانم من 
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 با که مسال پاسخ برای کرد بلند سری اقتدار با و کرد غلبه احساسش بر 

 شد چشم تن همه و شد فراموش قرارهایش و قول ی همه دخترک دیدن

 ....بهار دیدن برای

 ردنمیک قبولش اما میفهمید هم شاید...  چیست احساسش نمیفهمید هنوز 

 ...خودش دید از میکرد،البته نبایدم...

 میکال هر با بود رفته نشانه سویش به بهار ی کودکانه و معصوم نگاه 

 نیدمیدوا ریشه تنش و جان در قبلیش حس از از فراتر حسی میگفت که

... 

 .... نمیتوانست اما... اما است بس بگوید و بزند فریاد داشت دوست 

 عصبی و تر داغون امین میشد خارج دخترک دهان از که هرکالمی با 

 .... است اشتباه ریشه و بُن از حس این نظرش از که چرا... تر

 ...کند نابود را دخترک ی آینده نمیتوانست او 

 ...پاکش روح و جسم 

 ....  باشد نداشته را مشکالتش با مقابله توان شاید 

 به را او شد خارج دختر دهان از که حرفی با ولی راگرفت نگاهش

 .... برد شیرینی ی خلسه

 ارقس دنبال دیگر خواست او از که بود شده نگرانش بهار راستی به آیا 

 !!؟؟؟ نشود زخمی که نردود

 قلبش نگاهش گرفتن با بود خداحافظی هنگام که آمد خودش به وقتی 

  شد فشرده

  بود بهار همراه لحظه آخرین تا نگاهش
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 و کرد سویش به نگاهی دوباره و برگرداند سر بهار لحظه آخرین در

  داد تکان برایش دستی کودکانه

  زد لبخندی

 در هک میکند رفتار ای ساله شش دختر مثل ساله شش و بیست دختر این

 .... است پارک

 لرزید دلش در چیزی 

 وستد از بیشتر حتی... بود حساسیت از فراتر که کرد تجربه را حسی 

 ... داشتن

 ... نکند زمزمه دلش در هم را اسمش حتی تا داد محکم تکانی را سرش 

 .... بود حیف او برای خردسال بهار 

 ... خودش دید از البته 

 ... بودند پاک دو هر باطن در 

 .... بود متفاوت نظرش امین ولی 

 چرا...نمیکرد دختران به نگاهی که امینی کجاست زد تشر خودش به 

 ... کند کنترل بهارش برابر در نمیتوانست را نگاهش

  بهارش؟؟ 

 ...نه

 ...بهار 

 ... خالی بهار 

 ... مالکیت"ش" بدون بهار 
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 امین و داد حرکت را ماشینش جا هر از خبر ای لحظه بدون دخترک 

 .... شد دادگاه وارد رفته وا ای چهره با هم

  

 "بهار"

  

 ی خونه به رو خودم سریع دوش یه و لباس برداشتن با و خونه رفتم اول

 ...میرفتم خونشون که بود باری اولین... رسوندم باربد

  

 

 

  پیچید گوشم توی باربد صدای فشردم که رو زنگدر

 ! خوشگل خانم سالم-باربد

 ... میکنم غش خستگی از دارم باربد کن باز- 

 .... شد باز سریع در 

 که همین و کردم باز رو مانتوم های دکمه طوالنیشون های پله طول در 

 هجوم گرمازدم صورت به هوا از خنکی حجم که شدم وارد شد باز در

 آورد

  گرما از ُمردم... واااااااااااااای- 

  بوسید موهامو روی و کرد بغلم باربد

  اومدی خوش... برم قربونت-باربد

 ... شدم خوشی غرق
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 ....خونه تو من تنهایی و باربد نبودِ  هفته دو 

 ....کردم تحمل ولی بود سخت 

 نارتک دیگه شبه یه بعد کردن زندگی برادر وجود با سال شش و بیست 

 .... سخته خیلی نباشه

 !میکنن درک دارن برادر من مثل که کسایی مطمینا اینو 

 ... و کردم بغل هم رو شیوا 

 .... باشه مبارک... خوشگله خیلی خونتون- 

 .... برداشتم سرم روی از شالمم و درآوردم مانتومو 

  کردم تعجب سالن توی الناز دیدن با 

 ! سالم-

 داد دست باهام و اومد سمتم به و ایستاد الناز 

 خوبی؟ سالم- الناز 

 اینجایید؟ هم شما ممنون- 

 وتدع منم از و میاید شما گفت گرفت تماس شیوا راستش... بله -الناز 

  شهربازی بریم عصری... گفتند هم امین و شایان به و کرد

 باربد سمت برگشتم ذوق با

 آره؟؟- 

  داد تکون سرشو و زد لبخندی باربد 

 بوسیدم گونشو و بغلش پریدم و سمتش دویدم

 .... نرفتیم بود وقت چند میدونی... داداشی عاشقتم- 
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 راه آروم.... میپری اینجور ها نشده خوب کامل هنوز پاهات تو -باربد 

 ...ندی دستمون کار برو

 راپس وقتی که گرفتم شیوا از مردونه مدل بلوز یه و اتاق توی رفتم 

 ... بپوشم تاپم روی از اومدن

 ...اومدم بیرون و گذاشتم تخت روی رو شالم و بلوز 

 ایستادم شیوا کنار و آشپزخونه رفتم 

 ....شیطونه شیوا شدی خوشگل- 

 خندید و شد سرخ کمی شیوا 

 ؟!!نمیکنی اذیت که داداشمو- 

  زد لبخندی شوخم ی چهره دیدن با و کرد بهم نگاهی تعجب با شیوا 

 حبتیم با این به مردی نمیکردم فکر هیچوقت....خوبه خیلی باربد- شیوا

 !!باشه خودم همسر اینکه به برسه چه.. به پیدا هم

  زدم لبخندی 

 ! من مهربان باربد

 ..نه

 ....شیوا مهربان باربد 

  گرفتم دسشتشو و شیوا نزدیک رفتم 

 بهمکرد نگاهی تعجب با

 فکر نمیخوام... بزرگترم سال دو ازت من.... شیوا بدونید همو قدر- 

 خیلی باربد بگم میخوام فقط...درمیارم رو شوهرا خواهر اَدای دارم کنی
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.. . بشه اگر ولی نمشه هم عصبی اصال ولی نشه باورت شاید....  خوبه

 ... نیست جلودارش هیچکی

 کرد نگام نگرانی حالت با شیوا 

 از.... دستت بیاد اخالقش خواستم فقط.... نه... ها بترسی نگفتم اینو- 

  ...میشه غرور و شادی غرق کنی تکیه بهش اینکه از...  متنفره دروغ

  زدم بازوش به مشتی

 ....بگیرم داداشتو میگه شیطونه.... گرفتی ازم گلمو داداش-

  کرد نگام ای رفته باال ابروهای با شیوا 

 کردم بغلش و خندیدم بلند

 .... شایان و الناز میدونم...  عروس نترس- 

 میدونی؟ کجا از - گفت سریع شیوا 

 زنده االن شایان بودم آقا امین جای من.... دیگه ضایعشون کارای از- 

  نبود

  میدونه اونم...  خوبیه پسر امین-زد لبخندی شیوا

 ؟....ندونه هم کسی الناز و برادرت این تابلوی کارهای با میشه مگه-

 ....اومد در صدای که خندیدیم هم با دو هر 

 .... میاد دیرتر کمی گفت امین..شایانه بپوش رو لباس بدو- شیوا 

   

 .... میاد دیرتر کمی گفت امین..شایانه بپوش رو لباس بدو- شیوا

 شوها دکمه ولی پوشیدم تاپم روی از رو لباس و اتاق توی رفتم سریع 

 .... نبستم
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 .... بیرون رفتم و کردم سرم هم رو شالم 

 کردم تعجب 

 ... بودن دوشون هر ولی میاد دیرتر امین گفت شیوا آخه 

 .... سالم- 

 هستید؟ خوب سالم -شایان 

 ممنون- 

 ...دوباره سالم-امین 

  زدم لبخندی منظور بدون 

 بهترید؟.... سالم-

 دوباره؟ سالم گفتی چرا امین- الناز 

 گفتم بدم امین به زدن حرف ی اجازه اینکه بدون سریع 

 ! صبح.... دیدیم رو همدیگر دگاهدا تو- 

 ...اوهوووم- الناز 

 داشتی؟ دادگاه امروز-باربد 

 ...بله- 

 کاشتی؟ ؟گل شد چی-باربد 

 نشه؟ که میشه مگه.... بله- 

 ...نشستیم سالن توی و زدیم لبخندی همه 

 ... امین کرد رحم بهت خدا واقعا -باربد 
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 ول کیفتو باید...  کرده دزده دنبال برداشته دیوانه...  آره -شایان 

 ....میچسبیدی جونتو دستی دو میکردی

 مدارک از یکی ولی میکردم ولشون بود پول یا کیفم فقط اگه -امین 

 .... بود توش مهم خیلی های پرونده از یکی از مهم خیلی

 ؟ ای پرونده چه- 

  سمتم برگشتن من صدای با همشون 

  زد روم به لبخندی امین

 ....بهتره ندونید شما -امین

 ... کردم اخمی ناخداگاه 

 چرا؟- 

 ...نمیخوره شما درد به ها پرونده این چون- امین 

 !میکنه؟ مسخرم داره چی؟ یعنی... شدم عصبی 

 چیه؟ منظورتون- 

 ....میشی عصبی چرا.. بابا هیچی-باربد 

 ...میکنم قاطی بد کنم قاطی من میدونست باربد 

 بهم رو موضوع داره ایرادی چه هستم وکیل منم...نیستم عصبی- 

 ...بگید

 زد دراری حرص لبخند امین 

 خوب هم شنیدنش شما برای ضمن در....  بدونید نیست نیازی آخه-امین 

 ...نیست

 ....میخورد داشت خونمو خون دیگه 
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  کردم بهش خشونت اوج با نگاهی 

 گفتم و کردم حفظ رو خودم آرامش ولی

 ؟ میبینید باال خودتونو خیلی- 

 گفت خاصی غرور با و باال رفت ابروهاش امین 

 نشد موفق با وکیل یه ضمن در...نیست دیدن به نیازی... هستم- امین 

 .... اشهب بهترین نمیتونه عمدتا ، قاپی کیف و طالق ی پرونده تا چند تو

 ..کرد بهم آمیزی تحقیر نگاه و انداخت باال ابروشو یه و

  زد پوزخندی 

  باشه؟؟؟ خارج موضوع دو این از که داشتید پرونده تا چند -امین

 

 ... پوزخندش

 پر ی خنده یه... خندید من ی قیافه به امین... میکرد خوردم داشت 

  تمسخر

 ...هیچی.... بگید نیست نیازی -امین

 همین نمیدونست ولی... کنه کمرنگ رو امین حرف داشت سعی باربد 

 شد حک هنم تو بدجور جمله تا چند

  

 ....::قاپی کیف و طالق ی پرونده تا چند::

 ...  حرفش با کرد داغونم خیلی 

 هی بود جوری چه قیافم نمیدونم که کردم بهش نگاهی ولی ندادم جوابشو

 ....شد پشیمون حرفش از کردم حس لحظه
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 ... شد خواهرش با زدن حرف مشغول و داد موضع تغییر سریع ولی 

  بود گوشم توی صدا پژواک یه فقط و بود شده کم اطرافم صداهای 

 

 کیف و طالق ی پرونده تا چند تو شدن موفق با وکیل یه ضمن در::

 ...::قاپی

 ::قاپی کیف و طالق ی پرونده تا چند تو شدن موفق با:: 

 ::قاپی کیف و طالق ی پرونده تا چند:: 

 ::باشه بهترین نمیتونه:: 

  

 .... باشم بهترین نمیخواستم من

 ....باشم بدترین نمیخوام فقط من 

 ...بود گوشم تو همش صداش 

  دیدم رو باربد داد تکون رو بازوم که دستی با 

 ؟....نمیدی جواب میکنیم صدات چی هر چرا چته؟-باربد

 ....کردم بهش نگاهی نیم 

 میفهمه بغضمو باربد میدونستم 

 شده؟ چی خوبی؟-باربد 

 آخر در و کردم نگاهی تک تک همه به و گرفتم ازش غمگینمو نگاه 

 ثابت بود تفاوت بی که سبزی چشمای روی عسلیم چشمای مردمک

 ...موند

 ...تفاوتی بی این از گرفت حرصم 
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 ...ایستادم و شدم بلند 

 ...بود بهش هنوز نگاهم 

 نشسته هنوز اون ولی...ایستادم روبروش و نزدیکتر رفتم 

  بود رفته باال من حالت با ابروهاش...بود

 

 .... بود درست حرفاتون-

 ... کرد غرور پر نگاهی امین 

 ... زدم پوزخندی 

 دترینب که خوشحالم منم... بودنه بدترین از بهتر نبودن بهترین...  ولی- 

 هن و خلقیات نه انسانیت نه کارم توی نه...  موردی هیچ توی...  نیستم

 ....هستید رینبدت من نظر از...  شخصیت توی شما ولی.... دیگه هیچیه

 ...!!!بهار-باربد 

 نزنه حرف گرفتم بابد جلوی دستمو 

 خورد رو کسی شخصیت بده اجازه خودش به جمع یه جلوی که کسی- 

 ....آدماست ترین شخصیت بی جزو من نظر از... کنه

 ... نبود غرور پر دیگه امین نگااه 

 ...بود زده بهت 

 ...بود ثابت من روی نگاهش 

 !!!بهااااااااار -باربد 

 و یفک برداشتن با و پوشیدم لباسهامو و اتاق توی رفتم بلندی قدمهای با 

 بیرون زدم اتاق از بابا ماشین سوییچ
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 ...کردن تعجب دیدنم با همه 

  گرفت دستمو باربد 

 ....باش داشته جنبه... کرد شوخی فقط امین....  بهار چته-باربد

 نگاه و صدادار پوزخند نه ، لبخنده بعدش شوخی شوخی؟؟- 

 بدم جمع توی شدن خورد از چقدر میدونی خودت باربد....تحقیرآمیز

 ...  میاد

 از بعد... بری اینجوری نمیدم اجازه...منه ی خونه اینجا بهار -باربد

 ....برو نهار

 ... میکنم خواهش...  نرو بهار -شیوا 

 و کردم کوتاهی خداحافظی امین جز همه با و بوسیدم رو شیوا ی گونه 

 بستم محکم رو خونه در و بیرون رفتم

 ....من ولی باشه کرده شوخی یه شاید درسته 

 ....میومد بدم شدن کوچیک جمع تو از بچگی از من 

 ...میرفتم میگفت رو همینا هم باربد اگه 

 ...ندارم طاقت من 

 کرد؟؟ اینجوری چرا امین نمیفهمم فقط 

 ......االنش کالم نیش به نه.. صبحش لبخندای به نه 

 ... بفهممش اصال نمیتونم 

 ...میاد بدش ازم شاید 

 حرف باهام خوب ؟!میره اعصابم رو دیگه چرا بیاد اصال خوب 

 ؟ کردم مجبورش من مگه....نزنه
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 .... خونشون پارکینگ از بیرون زدم و نشستم فرمون پشت بغض با 

  

 "راوی"

  

 

 ...  شد تزریق بهش زندگی از موجی شد که باربد ی خونه وارد

 ... خوشحاله خواهرش اینکه از بود خوشحال چقدر

 تنهایی و مادر و پدر نداشتن برای پیش وقت چند همین تا خواهرش 

  بود افسرده تقریبا خونه توی

 محیطی هم دور شدنشون جمع و اخیر اتفاقای با مدت این تو ولی

  بود کشیده بیرون تنهاییش الک از رو الناز که بود اومده بوجود دوستانه

 داییش پسر و خواهر به کامل شایان با هم نزدیکش ی رابطه برای

  داشت اطمینان

  نبود ای نگرانی جای پس

 با امین و کرد تعجب هم با آندو دیدن با و شد حال وارد لبخند با بهار

 ... کشید پوفی کالفه دیدنش

  هست هم او نمیدانست 

  است صاحبخانه اصال... است برادرش ی ؟خانه نباشد چرا

 نخندا لبهای وقتی ولی بروند و رابگیرد الناز دست گذشت نظرش در

 مبلی روی مکث بی دید را بود حالت بی پیش چندی تا راکه خواهرش

 ...نشست
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 ...میکرد جذب دختر سمت به را او بدجور دختر شیطون ی روحیه 

  میداد جواب را الناز سوال بهار او جای به وقتی 

 پرسید را پرونده ماجرای و شد داخل شان مردانه بحث در وقتی

 فایده بی میدانست... شود متنفر بهار از که کند کاری داشت دوست 

 ....کند امتحان خواست اما است

 ... کرد بدخلقی او با 

 ...شکست حرفش با را غرورش 

 به را دختر شخصیت ظاهر در ولی میرفت اش صدقه قربان دل در 

 ...کشید تاراج

 ...اما میزند زبان زخم رحمانه بی میدانست خودش 

 رفتارهای از نیز او شود متنفر او از بهار اگر میکرد فکر خودش با 

  میشود متنفر ازبهار و میپذیرد تاثیر بهار

  زد پوزخند

 نمیکرد هیچوقت که کاری

  کشید ُرخ به را مثالش بی و خوب کار 

 .... ولی

  کرد شدن خورد حس هم خودش 

  برداشت ترک هم خودش غرور دختر غرور شکستن با

 ...شده خودش غرور دختر غرور میدانست هنوز

 ....فهمید دید محقر و شده شکسته بهار همراه را خودش وقتی 

 بود دیر فهمیدن برای ولی.... بوده اشتباه رفته راه فهمید 
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 ی خانه از ممکن شکل بدترین با و داد را جوابش و نیاورد کم هم بهار 

  شد خارج بود میهمان آنجا در او که برادش

 ...برود باربد ی خانه از او خاطر به باربد خواهر بود سخت امین برای

  نداشت تاب را باربد بار شماتت نگاههای 

  کرد ترک را آنجا و برخاست مکثی بی

 ... بود کرده حرکت بهار رسید وقتی.... پایین رسید دیر

 رینباالت با و شد ماشینش سوار و کشید گردنش به دستی کالفه امین 

 ...رفت اش خانه سمت به ممکن سرعت

  

 ای عنتیل و کوبید مبل به مشتی با نشستو مبلی روی ، بود عصبی باربد

 ...کسی چه به نمیفهمید هم خودش که کرد نثار

 نامی و او خوشرویی با باربد ولی خواست عذر برادرش رفتار از الناز 

 خوردن برهم دلیل را خواهرش حساس ی روحیه و خواند تقصیر بی را

 ...خواند میهمانی

 دمیرون شهربازی به بعد ی دفعه اینکه گفتن با هم الناز همراه شایان 

  کردند ترک را باربد ی خانه

 ...شهربازی قرار هم خورد برهم میهمانی هم

 ... نبود مهم باربد برای قرار اما 

 در هاینک از ولی است متنفر شدن تحقیر از که میشناخت را بهار باربد 

 به خواند شخصیت بی را او علنا و کرد توهین میهمانش به اش خانه

 ررفتا بابت کند عذرخواهی امین از باید که دانست و بود ناراحت شدت

 ...خواهرش
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 .... نبود جالب کارش هم امین ولی رفت تند بهار 

  

 "بهار"

  

 ....بود تاریک هوا کردم باز که چشمامو

 ساعت دیدم و چرخوندم اتاق تاریکی تو نگاهمو و مالیدم چشمامو کمی 

 ...نیمه و هشت

 ... شد گرد چشمام 

 خوابیدم؟؟؟؟ ساعت شیش من یعنی 

 بوستان توی کمی اعصابم آرامش برای شدم خارج که باربد ی خونه از 

 چون و شد سه ساعت خونه برسم تا و زدم قدم خونمون نزدیک

  بخورم چیزی نمیتونم برسم راه از وقتی هیچوقت

  نبودن هم بابا و مامان

 ....موندم خواب االن تا که کشیدم دراز اتاقم توی

 ...کردم تعجب 

 نیومدن؟؟ هنوزم مامانینا یعنی 

 ...تاریکه هم سالن دیدم سالن تو رفتم و شدم بلند 

 ...خاموشه دیدم گرفتم تماس بابا گوشیه با 

 ...نبود دسترس در هم مامان گوشیه 

 ...شدم نگران کمی 
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 از اومدن در برای آخر که نه یا کنم خبر رو باربد که بودم شک به دو 

 گرفتم تماس باربد ی خونه با و برداشتم رو گوشی دلهره

  

 ...گیر پیغام رو رفت بوق تا سه از بعد

 ؟....چی یعنی 

 برداشتم سریع.. باربد موبایل دیدم که خورد زنگ گوشیم دفعه یه 

 بله؟- 

 خوبی؟.... سالم-باربد 

 باربدکجایید؟... مرسی- 

 چطور؟-باربد 

 ؟ کجان نمیدونی بابا و مامان...  هیچی- 

 ... میدونم-باربد 

 کجان؟- 

 ...ما پیش-باربد 

 کجایید؟ شما- 

 ....ما ی خونه-باربد 

 ...پیغامگیر رو رفت گرفتم تماس خونتون با االن من... وا- 

 ...میاد طرف صدای فقط و شده قطع صداش تلفنمون صبحه از -باربد 

 ...مامان به بدی رو گوشی میتونی....آهان- 

 ...کن صبر لحظه یه.... آره-باربد 
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 ... 

 گرفت رو گوشی مامان ثانیه چند از بعد 

 خوبی؟ بهار سالم-ممان 

 اونجا؟ میرید نگفتید من به چرا... مرسی- 

 شام هم ما... نکردم صدات دیگه بودی اینجا نهار میدونستم-مامان 

 ....  باربد ی خونه رسیدیم االن همین بودیم بیرون

 برگشتم؟؟؟ نهار بدون نگفته باربد یعنی

  

 میاید؟ کی-

 ...میایم بعد میشینیم ساعت سه دو-مامان 

 خدافظ.... همه به برسون سالم...باشه- 

 ...خدافظ -مامان 

 .... شد راحت خیالم 

 رپنی و کردم درست قارچ با خوشمزه نیمروی یک و یخچال سمت رفتم 

 ... زدم هم پیتزا

 ...شد خوشمزه عجیب 

 ...کردیم اختراع پیش سال چند باربد با رو غذا این یادمه 

 ... نبودن مامان و بابا روز یه 

 ....نداشتیم طاقت رو گرسنگی و بودیم کوچیک هم ما 
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 مرغ تخم تا دو رفتم دربیارم بازی مامان بچگی اوج تو خواستم منم 

 به هم باربد و کردم خورد روش قارچ هم تا چند و روغن تو انداختم

 ....روش ریخت پیتزا پنیر شوخی

 ....بود خوشمزه واقعا 

 این از خودمو برای ما نبودن مامان و بابا وقت هر بعد به موقع اون از 

 کم پیتزا پنیر و قارچ میگفت مامان بار هر و میخوردیم و پختیم می غذا

 ....میکردیم اطالعی بی اظهار شده

  

 !نبودیمها بچه هم خیلی البته

 !!دیگه بودم بچه بازم ولی....  بود سالم دوازده من 

  

 ....افتادم باربد ظهر کار یاد

 نداشت؟؟ نگهم چرا 

 !!کرد اصرار بار یه فقط 

 رو موندنش به کنه اصرار بازم که این ارزش خواهرش... من یعنی 

 نداشتم؟؟

 ....شکست دلم خیلی 

 ....امین حرفای تا شدم ناراحت باربد از بیشتر حتی 

  

 شستنش بدون و ریختم ظرفشویی توی ظرفهاشو خوردم که رو شامم

 یچیه اینکه تا شدم کانال تعویض مشغول و نشستم تلویزیون روبروی

 ...کردم شش خامو و نکردم پیدا
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 باربد ی خونه به رفت فکرم بازم 

 نداره؟؟ شخصیتی ثبات امین چرا 

 ...بیماره نکنه 

 ... داشت تناقض رفتارش اول روز از 

 .... نمیداد محل اصال که اول 

 ور تفاوت بی میدیدم نگاهشو وقتی و میکرد نگاه نبود حواسم وقتی 

 ....برمیگردوند

 خیره دادگاه توی که امروزم.... میزد ژکوند لبخندای همش اواخرم این 

 ... بعدش و میزد لبخند و میکرد نگاه

 .... سوال زیر برد منو وتهش سر بی حرفای اون با 

 هستم؟؟ بدی وکیل واقعا نکنه 

 ...!بگیرم حالشو بتونم قتل ی پرونده یه گرفتن با شاید 

 ...نکنم قبول دار مورد های پرونده دادم قول بابا به ولی 

 ...نمیده منم به اجازشو و نبود کردن ریسک اهل اول از بابا 

 دبو ای زنجیره صورت به که مسلحانه سرقت یه برای پیش وقت چند 

 ....کرد مخالفت درصد صد بابا که شد پیشنهاد بهم

 ....کشیدم وجودم اعماق از آهی 

 ! بودم پسر کاش 

 حال و بربیام هم بزرگ های پرونده پس از میتونستم بودم پسر اگر 

 ....بزنه نامربوط حرفای نکنه جرات دیگه که بگیرم رو امین

 ....شدم خارج افکارم از موبایلم صدای با 
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 .. بود آشنا نا شماره 

 ...ندادم جواب 

  

 ....کردم تماس رد که گرفت تماس بازم

 ...نگرفت تماس دیگه 

 انداختم باال ای شانه 

 ...بود اشتباه حتما- 

 ...خوابیدم مبل روی خودمم و انداختم مبل روی رو گوشی 

 ...بود درگیر فکرم فقط.... نمیومد خوابم 

 ...بمونن دهان به انگشت همه که بگیرم ای پرونده داشتم دوست 

  

 ؟!میشه بابا وجود با مگه ولی

  

 .....اَه

 "راوی"

  

 ...بود کالفه باربد ی خانه از خروجش ی لحظه از

 داشت بسیار وجدانی عذاب 

 ....بود اهمیت بی بهار اما 
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 زود که داشت ای کودکانه و ساده ی روحیه آنقدر ولی شد ناراحت 

 ...رفت یادش

  داد امین به را حق از کمی حتی و خوابید حرصش زدن قدم کمی با 

  نبود مقصر اما

 بهاو را خطرناک و بزرگ های پرونده پذیرفتن ی اجازه پدرش

 ...نمیداد

 امین چرا که بود مانده موضوع این در فقط نبود ناراحت دیگر بهار 

 است گانه چند رفتارش

 بود داغون خودش کارهایش با امین اما 

 ...شکسته را دخترک دل میکرد حس 

 ...میشکند را او دل هم خدا کار این با میدانست حتم 

 ... میکوبید دیوار به مشتی گاهی گه و میزد قدم اتاقش در کالفه همش 

 با... دید را باربد ی شماره و خورد زنگ گوشیش که بود هنگام عصر 

 از کرد حس باربد صحبتهای شنیدن با و داد جواب زیادی شرمندگیه

 ... است شدن آب حال در شرمندگی

 رفتار خاطر به او از باربد حاال و است مقصر میدانست خودش 

 ...میخواست عذر خواهرش

 انمبهارخ به حرفهایش بابت هم او گفت و کرد شرمندگی اظهار باربد به 

  است شرمنده و ناراحت

 ... شد شرمش خودش از و ماند ثابت کمی شد قطع تلفن وقتی

 ... بود پرسیده سوالی فقط بهار... میدانست مقصر را خودش فقط 

 ...میداد آنطور را جوابش نباید 
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 امین میکرد پیدا ادامه حرفهایش بهار و میداد را جوابش اگر یا ولی 

 باشد؟؟؟ داشته را بهار مشتاق های نگاه تاب میتوانست

 ....میکرد نفوذ استخوانش مغز در بهار پاک نگاههای 

 ... نمیداد تشخیص را غلط و درست که رسید جایی به افکارش 

 احساساتش اتمام برای ای ثانیه و میدانست مقصر را خود ای دقیقه 

 ...میکرد توجیه را کارش

 ... است اصلی مقصر دانست خواهرش الناز حرفهای با اما 

 لهفیص ماجرا تا بخواهد عذر و بگیرد تماس بهار با کرد پیشنهاد الناز 

 ... یابد

 الیهخوشح خاطر به هم ولی بود سخت برایش آنکه با کرد قبول تردید با 

 هر بهار که شد تماس به حاضر وجدانش عذاب پایان برای هم خواهرش

 .... کرد تماس رد را بار دو

 تماس دیگر نداده جواب قصد از را اش شماره بهار اینکه فکر با 

 ....رفت خودش اتاق به سرخورده الناز و نگرفت

 میداد جواب وقفه بی است امین خط پشت فرد میدانست اگر بهار اما 

 لیو امین حرفهای از بود ناراحت اینکه با و نبود ای کینه فردی که چرا

 ... بود کرده فراموش

  

 بابت و گذاشت کنار را غرورش باربد که همانطور گفت خود با امین

 ... میزد کنار را غرورش باید هم او خواست عذر خواهرش حرف

 چطور؟ اما 

 ....نمیداد جواب را گوشی بهار 
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 "بهار"

  

 پذیرایی مبل روی صبح تا فهمیدم و شدم بیدار بابا صدای با صبح

 ....خوابیدم

 زد سرم به آرام تلویزیون کنترل با و خندید بازم چشمای دیدن با بابا 

 شد بیدار خرسمون عجب چه-بابا 

 !بابا...اِ - 

 االنت خواب از اینم.. دیروزت خواب از اون... دیگه میگم راست -بابا 

 فپ و خر داشتی تو ولی روشنه بلند صدای با تلویزیون ساعته دو که

 ....میکردی

 ...نمیکنم پف خرو اصال من...بابا نگید دورغ- 

 ....خوردیم ما بخور صبحونتو بیا.. بهار میکنه شوخی -خندید ممان 

 نمیرید؟ شرکت بابا- 

 !!!ها است جمعه امروز -بابا 

 ...کوه میرفتیم قرارمیاشتیم کاش...ها میگید راست- 

 هم بر مقصر خودش شاید که افتاد دیروز قرار یاد خودش حرف با 

 ....بود خوردنش

  

 

 هک فرداش برای باربد که گذشت باربد مهمونیه روز از هفته یک حدود

 ... گذاشت را کوه قرار بود جمعه
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 ..بیام نمیتونم من باربد-

 چرا؟؟؟-باربد 

 ...زده تاول پاهام- 

 چرا؟-باربد 

 خراب هم ردفتر آسانسو.. بودم پوشیده هامو ای قهوه کفش اون دیروز- 

 ....زده تاول پام تا دو هر االنم و رفتم پایین باال بار سه... بود

 ....دیگه بیا... تفریحو نکن خراب... بهار-باربد 

 کشیدم پوفی 

 ؟...هستن کیا- 

  امین.....و الناز شایان ، شیوا و من -باربد 

 نداره؟ عیبی بپوشم دمپایی ولی...باشه-

 ....خنده زیر زد بلند باربد 

 ... باربد بدی خیلی- 

 ...ها نشی ناراحت خندید بهت کی هر فقط...  باشه -باربد 

 وقت اون بود زده هندوانه ی اندازه تاول تا دو اگه هم تو پای...نمیشم- 

 ....حرفمو میفهمیدی

 ...باش اینجا صبح هفت فردا-باربد 

 داداشی؟ نداری کاری....باشه- 

 ...خدافظ... نه- 
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 خدافظ برسون سالم شیوا به- 

 .... بودم خوشحال خیلی کردم قطع که تلفنو 

  بود کوه تفریحم بهترین 

 ... بودم ازکوه رفتن باال عاشق

  

 ...شدم حاضر سریع و شدم بیدار مامان صدای با صبح

 که ااون از کرم کتان شلوار با پوشیدم رنگی کرم اسپرت کوتاه مانتو 

  بود رفتنم کوه مخصوص.... گشاد و....  داره جیب تا صد

 ....کردم سرم هم رنگی سفید شال

 فالسک و پرتقال آب و آب تا گرفته خوراکی از هم بزرگی ی کوله 

 ! میوه....  و چای

 دلصن و گرفتم آژانس نگیره درد پام باربد ی خونه تا اینکه خاطر به 

 پشت هک میخورد بند یه فقط که پوشیدم بود اسپرت که سفیدمم باز جلو

 !!بود دمپایی از بهتر...نمیکرد اذیت رو تاوالم و بود پام مچ

 ؟!کوه اومدم صندل با نکنه مسخرم کسی 

  

 ... دیدم دور از رو امین ماشین که رسیدم دقیقه ده و هفت دقیا

 ...سمتشون رفتم پیاده 

 شدو هپیاد هم امین ثانیه چند از بعد و کرد بغلم و شد پیاده دیدنم با الناز 

 داد سالم لب زیر سالم یه با

 ... امروز از اینم!  بیا 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  244  

 ....نداره شخصیتی ثبات بشر این اصال 

 دادم رسا و بلند جوابشو 

 ؟ شدید بهتر خوبید؟.. سالم- 

 گفتم که کرد نگام تعجب با امین 

 ...میگم رو صورتتون زخمای- 

 ....کرد نگام گنگ بازم 

 ...کیف دزد!! کاری کتک- 

  زد ای زورکی لبخند و افتاد دوزاریش کیف دزد گفتم تا 

 ممنون...بله-امین

 اومدن شیوا و باربد که ایستادیم منتظر 

 ...خوشگلم خواهر سالم- باربد 

 خوبید؟...جون شیوا سالم... سالم- 

 کردم رها بازوش به مشتی با هم رو باربد و بوسیدم رو شیوا 

 ... بود عادتم 

 ... داشتم دوست رو زدنش 

 جور یه... میداد دست بهم خوبی احساس بازوش به مشت با همیشه 

 ! ناپذیر جدا صمیمیت

 ... کرد خراب موهامو جلوی لبخند با هم باربد 

 نشایا شیم سوار تا و گذاشتیم صندوق توی رو وسایلها ی همه خالصه 

 ... رسید هم
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  گرفت جای امین کنار هم شایان و شدم باربد ماشین سوار 

 .... کردیم حرکت

 .... رسیدیم زود خیابانها بودن خلوت خاطر به 

 .... خندید بلند و افتاد پاهام به توجهش الناز شدم پیاده که ماشین از 

 ...گرفت خندم خندش از خودمم و کردم نگاش 

 ...ها غریبه حتی....بودند زده زل من کفشهای به همه حاال 

 ....... دیگه پاهاش زده تاول....  شوهرم خواهر به نخندید-شیوا 

 فشک این با کسی بودم ندیده حاال تا! دختر خدا به جالبی خیلی- الناز 

 .... بیاد کوه

 ...ببینه رو پاهام تاول تا برگردوندم رو پاهام خنده با 

 ....ناجوره چه... وای-الناز 

 ... خورد چین صورتشون همشون 

 ... بود بد خیلی 

 بپوشم؟؟؟ کتونی نتونستم چرا فهمیدی حاال- 

 ! شه ُمد ببینن رو تو شاید...نداره عیبی-الناز 

  کرد بغلم پهلو از باربد که خندیدیم بلند هممون 

 !باال نیا داری درد-باربد

 مکمک باید خواستم کمک اگه فقط....که ندارم درد کفشا این با... بابا نه- 

 ...کنی

  داد فشار بازومو باربد 
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 ...بریم....چشم-باربد

 ای سهکی بلندکردن برای امین دیدم که برمیداشتیم داشتیم رو وسایلها 

 ....میلنگه داره

 الناز نزدیک رفتم 

 میلنگه؟؟ داداشت چرا- 

  باشه فهمیده تازه انگار بعد کرد نگاه امین به تعجب با الناز 

 که بود رفته در جریان اون خاطر به دستش...  هیچی... اهان-الناز

 ...میکنه درد هنوزم

 ...سوخت براش دلم 

 ... نرفت خودشون وسایل با هم بقیه و باال رفت غذا ظرف یه با که الناز 

 ....بودا هم سنگین البته بود دوشم رو کولم فقط منم 

 و روبروش من دیدن با و کرد نگام و کرد بلند سرشو که سمتش رفتم 

 ....ردک نگام رفته باال ابروهای با و رفت عقب رو کوتاه قدم یه نزدیکش

 ؟...میکنه همچین چرا این وا 

 ....میره عقب داره بزنمش میخوام مگه 

 زا بلندکردمو زیرش از رو کیسه و جلو بردم دستمو بهش توجه بدون 

 ...بیرون کشیدم دستش

 ...کیسه ی دسته از شد جدا من حرکت یه با چون نداشت نا دستش واقعا 

 میکنید؟ کار چی-امین 

 ...گرفتم رو کیسه.... نکردم کاری- 

 ....میارم چرا؟خودم-امین 
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 زدم لبخندی 

 ....میکنم کمکتون...داره درد دستتون گفت الناز... خالیه دستم من- 

 میتونم خودم بدید... سنگینه تون کوله معلومه... نیست نیازی-امین 

 ... وکیل آقای موقوف هم بحث و جر میارم من گفتم- 

 ... نمیاد دیدم رفتم قدمی چند و کردم بهش پشتمو و زدم لبخندی 

 ...منه رو نگاهش و ایستاده دیدم عقب برگشتم 

 ...نقیضش و ضد کارهای شد شروع بازم... بابا ای 

 زخم بعدش ساعت ویک میزنه لبخند دیگه ساعت یه...میشه خیره االن 

 !زبون

 انداختم باال ابروهامو و زدم لبخندی فکرم از 

 نمیاید؟- 

  اومد نزدیکم و کشید پوفی و گرفت خیرشو نگاه امین 

 ....ممنون-امین

 ...رفت و شد رد بده بهم جواب ی اجازه اینکه بدون کنارم از 

 ...زدم لبخندی 

 ...بود خوبی پسر 

 ... داشت ادعا فقط 

 ؟...! چی ادعای نمیفهمیدم و نمیدونستم حاال 

 ....زدم جلو ازش سنگین وسایل همون با و افتادم راه لبخند همون با 

 ... باربد به رسیدم و شدم رد کنارش از بیتفاوت 
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 تا رفتم راه آروم کمی شیواست با صحبت گرم باربد دیدم وقتی 

 ... نباشم مزاحمشون

 ... داشتند خلوت به نیاز که بودند جوونی زوج اونها باالخره

 مزاحمم شوهری خواهر ازدواج از بعد دارم دوست خودم که همونجور 

 !!نباشه

 ....عروس و شوهر خواهر روابط توی کاره بهترین متقابل احترام 

 ذتل اطراف فضای از و بودم عقب ازشون تقریبا متر یک ی فاصله با 

 ...میبردم

 ...کنارمه کسی کردم حس 

 ... دیدم رو امین برگشتم 

 ...داشت کمرنگ اخمی و بود روبرو نگاهش 

 ..بود درگیر هم خودش با بشر این 

 ...بودیم همگام ولی ندادم اهمیتی 

 !من نه زد حرفی او نه 

 .... بود تر خلوت قسمتها باقیه از که رسیدیم جایی به 

 انداخت زمین روی را اش کوله باربد 

 چطوره؟... باال بریم خوردن از بعد تا میمونیم همینجا-باربد 

  زدم داد ذوق با 

 ....عالی-

 ککم با و گذاشتم زمین روی رو امین ی کیسه و کوله و نزدیک رفتم 

 ... نشستیم همه و کردیم پهن را زیرانداز شیوا
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 چیدیم را وسایلها همه 

 ...نشه تموم خوراکیامون بازم بمونیم هم فردا تا اگه کنم فکر- شایان 

  گرفت خندم 

 ....میگفت راست

 ...داشتم رودربایستی شایان با هم هنوز 

 ه؟میخور چای کسی گفتم بلند فالسک آوردن بیرون با و نزدم حرفی 

  کردن موافقت اعالم همه 

 گفت دورتر ای نقطه از کسی که بریزم خواستم

 میدید؟ چایی هم من به- 

 ... دیدم را جوانی پسر و برگشتم 

 ....بود مثبت کمی اش قیافه 

 هم روی چشمانش گذاردن با که کردم نگاهی باربد به کنم چه نمیدانستم 

 ... کرد صادر را اجازه

  گرفتم سمتش لبخندی با و ریختم چای 

 ... بفرمایید-

 گرفت ازم رو چای مکث با پسر 

 ...نمیشدم مزاحمتون نداشتم درد سر اگه...ممنون-پسر 

 ....نکردم کاری... میکنم خواهش- 

 ؟ برادر اومدی کوه چرا داشتی درد سر-باربد 

 ....خواست دلش خواهرم-زد باربد برادر لفظ به لبخندی پسر 
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 کجان؟ ایشون-شیوا 

 ...برمیگرده زود و تر باال میره گفت که بود زده ذوق اونقدر-پسر 

 ...نک ،استراحت شدی بهتر شایدکمی...زیاده جا...اینجا بشین بیا-باربد 

 مشغول و نشست باربد کنار انداز زیر کنار معذب حالتی با پسر 

 شد چای خوردن

 ...بچسبه کوه تو چای اینقدر نمیکردم فکر وقت هیچ خدایی- الناز 

 !واقعا-خندید هم شایان 

 گفت آرامی صدای وبا گذاش کنارم را لیوانش امین 

 بریزید هم دیگه یکی میشه...ممنون-امین 

  

 ....میشه که بله-

  دستش دادم ریختمو براش 

 بفرمایید-

 گرفت را لیوانش تشکری با و زد محو لبخندی باالخره امین 

  درآمد آب از درست اولم حدس...خوب 

 ....میزند لبخندی بعد ساعت یک که است همان اول حدس از منظورم

 ....نه یا میزنه زبون زخم دیگه ساعت یک ببینم کنم صبر باید حاال 

 ...بود گرفته خندم 

 ....میکردم فکر چیزهایی چه به 

 ....کرد اشاره جایی به چشم با که کردم بهش نگاهی شیوا صدای با 
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 ...گرفته سمتم به را لیوانش پسر دیدم که کردم نگاه نگاهش خط به 

 ....بهار بریز براش دیگه یکی-باربد 

 ....باشه- 

 ... دستش دادم و ریختم 

 پسر به کمرنگی اخم با افتادکه امین به نگاهم لیوانش گرفتن حین در 

 ...بود خیره

 ...کردم تعجب 

 ... میخواست رو پدرش ارث انگار 

 ...بود شده معذب پسر که میکرد نگاهش خیره همچین 

 خندیدم منم کشیدنو هورایی همه وسط الویه ساالد گذاشتن با 

 پخت دست ی الویه بود وقت خیلی.... عاشقتم بهار... وای-باربد 

 ...بودم نخورده رو خواهرم

 ... جونت نوش- 

 باربد پای به زد حرص با شیوا 

 نیست؟ خوب دستپختم من یعنی -شیوا 

 برگشت و لرزید دستش بامزه لحنی با باربد 

 ولی... نیست خوب اصال بهار؟ کردی درست چیه این... اَه -باربد 

 ...گرسنمه خیلی آخه بخورم مجبورم

  بودن خنده حال در همه و گفتم پرویی لب زیر 

 ار حرفش و زد بهم چشمکی باربد که زد ای مندانه پیروز لبخند شیوا

 داد ادامه



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  252  

 ِشفته که نهار...نخوردم غذا اصال دیروز آخه...  گرسنمه خیلی-باربد 

 قطف بود چی نفهمیدم اصال که هم شام.... سوخته بادمجون با داشتیم پلو

 ....بود شده سیاه تابه ماهی ته چیزی از بقایایی

 دبارب بازوی به ای ضربه و خندید هم شیوا حتی خندیدیم بلند هممون 

 ..نواخت

 .... دختر سمت رفت و شد بلند پسر بهمون دختری شدن نزدیک با 

 ... بود خواهرش حتما 

 کوتاهی خدافظیه از بعد و کرد باهامون ای واحوالپرسی دخترسالم 

 ....رفتن

  

 ؟؟...باال بریم چجوری پر شکمهای این با حاال-باربد

 .... شه هضم بریم باید اتفاقا-شایان 

 شدم بلند و بستم رو ام کوله همه از اول 

 برییییم- 

 ...هستی زخمی تو حاال خوبه -باربد 

 ...کردیم حرکت باال سمت به همه دقیقه چند از بعد و خندیدم 

 بعد و پشتشون هم شیوا و باربد و بودن جلو شایان و الناز بازم راه توی 

 ...امین از تر عقب کمی منم و بود امین

 ...ایستاد امین دیدم که باال میرفتم داشتم 

 ....بزرگی اخم با سمتم برگشت دیدم که خبره چه ببینم ایستادم 

  باال رفت ابروم 
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 شده؟ چیزی-

 !لطفا بیاید راه کنارم-امین 

  چرا؟- 

 ...راحتترم اینجوری-امین

 ...زیاد نداره اهمیتی برام دیدم که ناراحتم من بگم خواستم 

 ...کنارش رفتم و کردم باال ای شانه 

 ....شنیدم رو صداش که بودم غرق افکارم توی 

 بشید؟؟ صمیمی زود ها غریبه با اینقدر دارید عادت شما-امین 

 بود؟ چی منظورش.... حرفش از کردم تعجب 

 ....!نشدم متوجه منظورتونو- 

 ....شدم متشنج کمی اعصاب رو رفت بازم که زد پوزخندی امین 

 ....غریبه پسر اون با میگم رو پیشتون دقیقه چند لبخندهای -امین 

 .... آهان 

 چییییییییییی؟ 

 ؟؟...شدم صمیمی که کردم کار چی من مگه 

 ...باشه داده صمیمیت از نشون که نکردم ی کار من- 

 .... و لبخنداتون ولی-امین 

 شپی ماه تا هم شما خود رفته یادتون اینکه مثل....دارم لبخند همیشه من- 

 باال کوه از داریم من همقدم و همراه االن ولی بودید غریبه من با

 !!! میریم
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 ...بود باال ابروهاش امین

 دادم ادامه 

 غریبه هم شما چون... نباشم صمصیمی هم شما با باید االن پس- 

 ...بودی

 هستم عروستون ی پسرعمه االن ولی-گفت شوک حالتی با امین 

 !!نزدیکی نسبت چه...اوه-زدم لبخندی 

 ...نداشتند ربطی هم به اصال کشیدید پیش رو موضوع این چرا -امین 

 رفتار من ضمن در.... نزنید راه اون به خودتونو...بودن مرتبط کامال- 

 تارمرف با مشکلی و کنارمه برادرم که جایی نمیکنم فکر همینه اخالقم و

 !!باشه داشته دخالت ی اجازه کسی نداره

 ....!بهش دادم جوابی چه... خودم به ایول 

 ....زدم جلو ازش و گرفتم خیرش نگاه از چشم که کرد نگام مات امین 

 ... خندیدم 

 زد هم را زبانش زخم...اومد در آب از درست هم بعدیم حدس خوب 

 !!! میشه خنثی دیگه... آخیش...

 ....سمتم برگشت باال ابروی با باربد که افکارم به خندیدم بلند 

 زد لبخندی دید تنها منو وقتی 

 ؟؟ شدی واجب روزبه خداروشکر-باربد 

 جایی خستگی از بعد دقیقه چند و دادم هولش جلو به و کمرش به زدم 

 ....ایستادیم
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 برید شما دارید دوست اگه ولی...نمیام من... ها بچه کافیمه دیگه من- 

 ...گرفته درد پام من

  

 نم برید شما دارید دوست اگه ولی...نمیام من... ها بچه کافیمه دیگه من-

 ...گرفته درد پام

 ...نشده هضم همش هنوز -باربد 

 زدم شکمش به آروم خندیدمو 

 هضم هم دیگه ماه تا خوردی تو که اونقدری...بشه نبایدم معلومه- 

 نمیشه

 داشتیم؟؟؟-باربد 

 نداشتیم؟؟- 

 ...پروویی خیلی-باربد 

 ....برگشتنی نکنیم ؟؟ُگِمت میمونی کجا -شیوا 

  سنگم این کنار همینجا- 

 ؟!سنگه یک همین فقط اینجا... دقیقی آدرس عجب-الناز

 ...خندیدم 

 بگم؟ چی خوب- 

 ...نمیره جایی و میمونه همینجا خانمم بهار بریم بیاید-شایان 

 دادم تکون تایید نشونه به سری ناخداگاه 

 ...رفتن همشون 

 ...اما 
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 ....شد برداشته ازم خاصی دلخوریه با مکث کمی با امین نگاه اما 

 ....گرفت دلم 

 ...! باشم دلخور حرفش از باید من 

 نگریستم تاولم به اخمی با و نشستم 

 شده خشک هم کمی که بود روان ای آبه خون و بود ترکیده تاولش 

 ...بود

 ...بشورمش پایین برسیم تا نزدم دست نداشتم دسترسی آب به چون 

 ...داشت دردی و سوزش عجیب ولی 

 ....دوختم چشم پیمایان کوه به 

  

 "راوی"

  

 ...بود رفته پایش درد طاقت بهار

 ....بود زیاد دردش ولی آورد نمی رویش به 

 ... نمیدانست کسی 

 ....! دارد هم درد او بفهمد کسی بود محال هم مکررش لبخندهای با 

 ... بروند گفت بقیه به و نتوانست دیگر 

 و کرد بهش نگاهی بود دلخور بهار پیش دقیقه چند حرفهای از که امین 

 ...رفت

 ...بودند هم با ای دقیقه که خواند ای غریبه با سطح هم را او بهار 
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 ...حسی چه او و دارم حسی چه من بود فکرکرده خودش با 

 ...زد پوزخندی احساسش به 

 خواهی عذر پیشش ی هفته رفتار از میخواست دید را او امروز وقتی 

 ...نزد حرفی بهار معمولیه رفتار دیدن با ولی کند

 ... بشنود راجبش حرفی نمیخواهد دلش بهار شاید فکرکرد خودش با 

 ...شد پپیش از بیش شرمندگیش دید را بهار مهربان رفتار وقتی 

 را دستش ی کیسه تنها نه بود بهار جای خودش اگر میدانست حتم 

 ... بیاورد برایش تا میداد هم را اش کوله بلکه نمیگرفت

 ...انداخت تعجب به را امین که بود قدری به بهار مهربانیه اما 

 میماند؟؟؟ هم چیزی دلش در دختر این آیا کرد فکر خودش با 

 ... زد لبخندی 

 یساعت گذشت با که بود ای ساله چند کودک مثل درست نظرش از بهار 

 ....میکرد بغل را او و میبرد یاد از را مادرش بد رفتار

 .... شد قدمش هم و کرد بیشتر را سرعتش دلجویی برای 

 درون در که حالی در نکرد حرکتی ولی دید را بهار زیرکیه زیر نگاه 

 ...میکرد بهار ی کودکانه شیطنت از ای خنده

 .... نمیکرد انکار دیگر... داشت دوستش 

 ...نمیتوانست...میکرد عنوانش نباید ولی 

 هارب به نسبت دلش در که عمیقی عشق این وجود با داشت را توانش آیا 

 ببیند دیگری با را بهار روزی یا و... نیاورد دست به را بهار داشت

 ...دیگری دست در دست...؟؟
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 هارب یواشکیه نگاه متوجه هم باز حین این در که کرد اخمی تجسم این با 

 ... شد

 ...نگرفت اش خنده دیگر 

 ...کرد داغونش آن تجسم و فکرش 

 ؟....!میکرد چه شود واقعیت اگر پس میکرد داغونش اینجور فکرش 

 ...کشید صورتش به کالفه دستی 

 شدند مستقر همه و کرد انتخاب اتراق برای را جایی باربد لحظه همان 

 کرد اخم کمی جمعشان به جوانی پسر ورود با که

 بهار به ای خیره نگاه هم پسر و میزد لبخند مدام او به بهار که چرا 

 ....کرد

 ...نیامد خوشش 

 درون از که اینست درستش بگوید رودربایستی بدون بخواهد اگر 

 ....سوخت

 تا یدکش سر وقفه بی که بود داغی چای سوزش از بیشتر قلبش سوزش 

 ...نبیند پسر روی را بهار لبخند

 روی دزدکیش نگاههای متوجه بود نزدشان پسر که ربعی یک طول در 

 یا همه و بود امین روبروی پسر چون...او فقط ولی بود شده بهار

 ...نبود جلب او به توجهشان یا بودن کنارش

 ...کند چه نمیدانست ولی بود شده عصبی 

 کش به را اطرافیان جانبش از حرکتی هر و نداشت نسبتی او با بهار 

 ...انداخت می

 .... کشید آسودگی سر از نفسی پسر خواهر آمدن با 
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  زد لبخندی پسر خواهر دیدن با هم بهار 

 .... بود زیبا خیلی خواهرش

 ... بود حد درهمین هم من زیباییه کاش گفت خودش با بهار 

 با و گرفت پسر خواهر ی ازچهره را نگاهش امین لحظه همان در اما 

 ...همه از.. است زیباتر همه از بهارش فکرکرد خودش

 ...ترسید ذهنش در بهار آخر در" ش"پسوند از هم باز 

 ... شد حک ذهنش در ضمیر این...  بکند نمیتوانست کاریش دیگر اما 

 ... هم درقلبش 

 نبات آب که کودکی مانند و بست را اش کوله همه به توجه بی بهار 

 ...برویم باال که پرید داغون پاهای آن با میخواهد چوبی

 ...کردند حرکت همه 

  نداشت بهار روی را اطرافش نگاههای تاب اما امین 

 ؟؟؟؟ بود کوتاه اینقدر مانتویش بهار چرا اصال

 و شیدهپو کوتاه مانتوی چرا است پایبند عقایدش به اوکه گفت نظرش در 

 ...آمده بیرون صافش شمکیه موهای

 ...نمیدهد خواهرش به تذکری باربد چرا 

 چون... خودش از بیشتر... باربد از هم.. بهار از هم... بود شده عصبی 

 کوتاه مانتویش هم الناز که زیرا.... است علت بی ایرادش میدانست

 ....شیوا همینطور...بود

 ... بیاید راه کنارش گفت... بهار سمت برگشت 

 ... شد قدمش هم حرفی بدون هم بهار 
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 .... رنجید بهار تفاوتیه بی از 

 ... زد را دلش حرف و نیاورد طاقت باالخره امین 

 ...زخم شد حرف هم باز ولی 

 ...رسانده بد را منظورش فهمید هم خودش 

 ولی میزنی لبخند غرض بی تو بگوید داشت را این قصد فقط او 

 جبهه امین توجیه شنیدن از قبل بهار ولی هستند، گرگ طرافیان

 ...گرفت

 ات گفت و گفت باز بهار ولی را حرفش کند رجو رفعو خواست امین 

 ... زد امین به هم را آخر ی ضربه اینکه

 ...خواند یکی غریبه با را او 

 ...شکست درون در امین 

  کرد زمزمه خودش با 

 باید....شکست هم من دل اعتقادم طبق...  شکستم را او دل من

 ...!میشکست

 ... باشد اینگونه شکستنها ی همه کاش ولی 

 ...نینجامد همیشگی جداییه به کاش 

 ... نالید دل در 

 من؟؟ چرا خدایا 

 .... من چرا 

 ... زد خط بهار اسم از را افکارش 

 ...نشد که کند دور هم قلبش از داشت سعی 
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 ....ترکیده پایش تاول که دید را بهار 

 ...شد ریش دلش 

 ...کرد ای گذری درد احساس خودش پای در حتی 

 یعنی؟؟ نداره درد گفت خودش با 

 ... دهد ادامه نمیتواند گفت و ایستاد خنده با بهار لحظه همین در 

 .... است خندان لبهایش هنوزم ولی دارد درد میدانست امین

 ... بود سرتق عجب دختر این 

 ! داشت برادر بهار ولی نباشد تنها تا بماند بهار کنار داشت دوست 

 ؟!چی میکرد تلقی دار منظور باربد اگر 

 ...میرفت لو 

 ...میکرد ریسک نباید 

 ....کرد رها همانجا را بهار و رفت بقیه همراه میلش برخالف 

 بهار دید که انداخت نگاهی بهار به و برگشت پیچ در آخر ی لحظه 

 درهم پایش درد از اش چهره و کرد ای ناله بعد و کرد پایش به نگاهی

 ....رفت

 ...کرد حس قلبش در درد هم امین 

 .... آن ابراز نتوانستن و عشق داشتن است وحشتناک چقدر خدایا 

 دیدن با کردنش سکته امکان که رسید نکته این به راه طول در فقط 

 ...! صد به نزدیک....باالست خیلی خودش از غیر مردی با بهار

 ....بود شده عاشق بود بار اولین... بود بار اولین 

 ...نشود عاشق بود بسته شرط خود با 
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 ....نداشت حق او 

 ... بار این ولی 

 ...!! بود مقاوم همه برابر در 

 ...میشد سالح بی بهار معصوم چشمان برابر در ولی 

 ... بود چه حکمتش 

 .... یا است الهی امتحان آیا نمیدانست 

 ...! نداشت وجود یایی...نه 

 من... نیستم توانمند آنقدر من!! نکن امتحان مرا خدایا نالید دل در 

 ....نکن امتحان مرا....ندارم دیگری با را بهار دیدن تواناییه

  

 ...بود برادرش به حواسش الناز مدت این درتمام

 ... است قرار چه از جریان بود شده متوجه تقریبا و بود تیزی دختر 

 دمیکر دل دو را او همان و نمیفهمید را برادرش گیریه کناره دلیل فقط 

.... 

 ... کرد دعا برادرش برای دلش در 

 ... بود کسش تنها 

 مادر همچون و شد پشتیبانش پدر مانند که اوبود مادرش و پدر از بعد 

 ...بود کنارش

  

  

 "بهار"
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 .... بودم نشسته بیکار و تنها بود ای دقیقه چهل حدود

 ... بود رفته سر خیلی حوصلم 

 ...میرفتم باهاشون کاش نمیگردن؟؟ بر چرا پس 

 پا؟؟؟ این با آخه 

 ... کردم نگاه پاهام به بازم 

 .... داشت سوزش فقط... بود شده خشک 

 خوشحال و دیدم رو باربد ی چهره که کردم رفتنشون خط به نگاهی 

 ... بلندشدم

 .... و جلو رفتم شدنشون نزدیک از قبل 

 کردید؟ دیر چقدر...سالمممممم- 

 .... بود کرده گرفتن عکس هوس خانم شیوا -باربد 

  شیوا نزدیک رفتم 

 اومد؟ دلت من؟؟؟ بدون-

 عکس یه همگی اینجا بیاید... بود تو به حواسم همه خدایی - شیوا 

 ...بگیریم

 ... ایستادیم هم کنار و کردیم موافقت همه 

...  کنارش هم شیوا و ایستاد باربد اول که بود این قرارگرفتنمون طرز 

 نارک منم و بود الناز بعد و شایان کنار هم امین بود شیوا کنار هم شایان

 ... الناز

 ....بگیره رو عکس تا بود داده خانمی دست رو دوربین باربد 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  264  

 این با که کرد عوض منو خودشو جای الناز آخر ی لحظه چرا نمیدونم 

 همین در که افتاد من به نگاهش کنارم هم امین و شدم متعجب من کار

 .... شد گرفته عکس لحظه

 کردی؟ عوض جاتو چرا الناز- 

 گفت ولی نفهمیدم معنیشو که زد مرموزی لبخند الناز 

 آخر رمکوتاهت همه از من گفتم ایستادیم قد ترتیب به تقریبا دیدم- الناز 

 ...شه جالب عکسمون بایستم

 !لحظه؟ آخرین تو ولی... بود توجیه قابل کمی دلیلش 

  

... 

 کردیم حرکت پایین سمت به همه 

 گفتم رسیدیم که ماشین کنار 

 ....میخوام آب کن باز رو صندوق باربد- 

 رو بودم آورده خودم که رو آبی منم و کرد باز رو صندوقش باربد 

 از پاهام که زوری نشستم ماشین توی و ریختم لیوانی توی و برداشتم

 .... بود بیرون ماشین

 مگفت آیی یه سوزشش از که ریختم پام روی رو آب و درآوردم کفشامو 

 ...کردن نگام همه که

 ترکید؟ تاولت....اِ -شیوا 

 آی...آره- 

 بودی؟؟ مجبور کفشاتو اون نپوش خوب...ناجوره چقدر -باربد 
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 ....گرفت خندم 

 ...میومد تیپم به آخه- 

 تیپتم به ؟! داره مطابقت اومدن کوه با صندل این االنم-خندید الناز 

 ...میاد

 ...خندیدن همه 

 ...میگیرم آتیش دارم من....نامردا نخندید- 

 ...نمیرفت خندم ولی داشتم درد اینکه حال در 

 ...داشتید زخم چسب کاش -امین 

 ... کردم بهش نگاهی 

 ...میسوزه بدتر میخوره هوا...آره- 

 !نیست هوا که ماشین تو...دیگه برمیگردیم داریم دیگه-الناز 

 .... میگی راست آره- 

 .... منید مهمون شام همه -باربد

 شده؟؟؟ دلباز و دست امروز داماد شده چی....باریکال-شایان 

 ...کرد ای بامزه ی خنده باربد 

 شام موقع که داریم هم خبر یه تازه.... دیگه بیکاریم جمعه یه-باربد 

 ...بهتون میگم

 ...کردم نگاه شیوا به سریع من که زد مرموزی لبخند 

 گفتم آروم و کنارش رفتم 

 میشم؟؟؟ عمه دارم- 
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 کشید خجالت کمی بعد کرد نگام تعجب با اول شیوا 

 میگی؟ اینو چرا...بهارجون نه-شیوا 

 گرفت خندم 

 ...اینه شاید گفتم.... داره خبر یه گفت باربد آخه- 

 ....میگیم شب... سورپرایزه ولی... نه-خندید شیوا 

 ...دختر نمیارم دووم من که شب تا- 

 ...بگه داره دوست خودش باربد.... میاری -شیوا 

 ...رفتیم و شدیم ماشینا سوار همه و دادم تکون سرمو 

 ...باشیم راحت شب برای تا خودشون ی خونه برد منو باربد 

 ...باشیم"...."  رستوران توی هفت ساعت گذشیم قرار همه 

 شغولم نشستمو پذیرایی مبل روی من ولی خوابیدن رفتن شیوا و باربد 

 ...بودمش ندیده دیشب که شدم فیلمی دیدن

 ... خورد زنگ باربد ی خونه تلفن که بود حساسش جای 

 ...داشتم برش ولی بود آشنا نا شماره 

 بله؟- 

  بود امین 

 خانم؟؟ بهار شمایید....  سالم-امین

 ...میام االن باشه دستت گوشی دقیقه یه آقا امین... آره- 

 .... باشه-امین 
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 ارهدوب و دیدم رو فیلم حساس جای تا کشید طول ای دقیقه دو یکی حدود 

 ....گوشم رو گذاشتم رو گوشی

  بفرمایید سالم خوب- 

 اینکه؟ مثل شدم مزاحم سالم -امین

 ...کنم رهاش نتونستم... بود فیلم حساس جای... بابا نه- 

 ...اومد دوباره امین صدای که شد سکوت ای لحظه چند 

 هست؟ باربد-امین 

 ...خوابن- 

 چی؟ شیوا-این 

 ...خوابه اونم- 

 ... میشه هفت داره... چراخوابن...  وا -امین 

 ... مونده هفت به ساعت یک فقط فهمیدم و دیدم رو ساعت 

 ....نبود ساعت به حواسم اصال منم خوابن اونا....اِ - 

 ..دارم واجبی کار... کنید بیدارش میشه خوب-امین 

 .... بدید اجازه دقیقه یه...باشه- 

 ...ممنون-امین 

 بود مونده کم زشتی حرکت چه دیدم مکن باز رو در خواستم و رفتم 

 ....بدم انجام

  خورد ُسر دستگیره رو از دستم 

 ...زدم در آروم
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 نداد جواب کسی 

 ...نداد جواب کسی بازم زدم بلندتر کمی 

 .... نشد روم ولی کنم باز رو در خواستم و کردم تعجب 

 ....داخل برم همینجوری بود زشت باالخره 

 ...گرفتم دستم رو گوشی دوباره و رفتم گنگی با 

 !آقا امین- 

 ...بله-امین 

 کنم؟ کار چی....ندادن جواب ولی زدم اتاقشونو در راستش- 

 ...شنیدم رو امین ی خنده صدای 

 اجبو زیاد کارم... میشن بیدار خودشون...دیگه بکنید نباید کاری-امین 

 ...گرفتم تماس من بگید شد بیدار ولی نیست

 ...حتما باشه- 

 ...دیگه جاشه سر امشب قرار راستی-امین 

 خوابید بعد کرد کوک موبایلشو امین... آره- 

 ... فعال پس، خوب -امین 

 چی؟ فعال- 

  خدافظ یعنی... منظورم-خندید بلند واقعا بار این امین 

 ... آهان-

 ...گیجم من چقدر 

 خدافظ باشه- 
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 ...بوق صدای بعد و اومد خندش صدای باز 

 ...برسه امشب داد به خدا....شد خنده خوش پسر این بازم 

 لجه؟؟ من با چرا راستی 

 ...میده گیر من به همش چرا 

  

 موپاها دور یه دوباره و شستم صورتمو و دست و دستشویی سمت رفتم

 مزد رو بود خریده باربد که زخمی چسب و شستم بود زده پماد روش که

 ... روش

 ....بود شده کم خیلی دردش دیگه 

 پام مزخ بازم کفش پشت از رستوران میریم تا پوشیدم سفیدمو جوراب 

 ....نشه دیده

 ومدا بسته چشم یک با باربد و شد باز باربد اتاق در ربع یک از بعد 

 بیرون

 ....بهااااار-باربد 

 گرفت خندم 

 بله؟- 

 ....خوابیده خرس یه مثل....کن بیدار رو شیوا برو-باربد 

 ... زانوش پشت تو زد پشت از شیوا دفعه یه 

 خرسم؟؟؟ من-شیوا 

 کرد بغل رو شیوا و گرفت خندش و خورد تلو تلو کمی باربد 

 ... منی سر تاج شما... خانومم نه-باربد 
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 شیم؟ حاضر -شیوا

 ...داشت کارت امین باربد راستی... آره- 

 .... پیشونیش به زد باربد 

 ...وای-باربد 

 شد؟ چی- 

 ... است خونه که بود خواسته افزار نرم یه ازم- باربد 

 ...بهش بده رفتنی دار برش خوب- 

 ...باباست ی خونه ، خونه از منظورم -باربد 

 ...میکنی چیکار حاال..آهان- 

 بریم نیست وقت....بهش میدم بعدا... کرد نمیشه کاری فعال-باربد 

 ... برداریم

  

 

 ...میشدیم حاضر داشتیم همه

 !بدم؟ بهت کنی عوض شلوار مانتو خوایمی بهارجان-شیوا 

 ...خوبه همینا... عزیزم نه- 

 رستوران؟ بیای میخوای کوهنوردی تیپ این با-باربد 

 خندیدم 

 ؟!برادر آقای میشم سرافکندگیت ی مایه نکنه! شد چی- 

 کشید لپمو و خندید باربد 
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 !کم یه-باربد 

 ...خیلی- 

 ...کنه عوض شلوارشو تا رفت و نگفت هیچی باربد 

 ....رفت خندم 

 ... میداد منو خیلیِ  جواب همیشه باربد 

 نگفت؟ هیچی چرا 

  میگفتم من همیشه 

 ... خیلی-"

 چی؟ خیلی- میگفت اونم 

 "میدادم جوابشو منم 

 ...گرفت بغضم 

 ... کنارم اومدن بود شیوا دست تو که بازویی با شده آماده باربد 

 ...ردمیک اذیتم داشت بود من برای بازو این پیش وقته چند تا اینکه یاد 

 ....نداشتم شدن ناراحت حق 

 ...کرده ازدواج دیگه باربد 

 ....و کنه رها رو شیوا باشم داشته انتظار نباید 

 به وزدم کنار رو میشد بیشتر داشت که بغضی و کشیدم عمیقی نفس 

 ....نشوندم لبم رو لبخندی سختی

 حاضرید؟- 

 ....بریم...آره- باربد 
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  بود مونده شالم فقط 

 ....میام من بپوشید کفشاتونو تا برید شما-

 ...آینه جلوی رفتم 

 ...نداشتم آرایشی هیچ و بودم شسته صورتمو 

 ...بودم نیاورده باخودم لوازم ولی داشتم کمی داشتم دوست 

 ....بستم محکم و باال از موهامو دیگه بار یه و کردم باز سرمو کش 

 ...انداختم سرم رو شل وشالمو زدم باال موهامم جلوی 

 ...بود شل شالم ولی نمیشد دیده موهام 

 لمشا شلیه و بود بسته زیریم لباس ی یقه.... داشتم دوست اینجوری 

 ....کرد جالب تیپمو خیلی

 ....میکرد اذیتم من" خیلی" برابر در باربد سکوت هنوز ولی 

 ...بود کالممون تکه این بچگی از 

 ولی ودمب نرفته حال به تا که میرفتم بزرگی رستوران به داشتم اینکه با 

 ....نداشتم خوبی حس

 ....رفتم و نشوندم لبهام روی زور به لبخندی 

 رسیده ام از قبل بقیه که رسیدیم دقیقه ده و هفت دقیقا ساعت نیم از بعد 

 ....بودن

  

 ....بودن نشسته ای نفره هشت میز سر 

 ...نشستیم کردن سالم از بعد و رفتیم 

 .... بود خالی صندلیه بغلیم و بود کنارم الناز که بودم نشسته جایی 
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 ...کشیدم خجالت تیپم از لحظه یه 

 تیپ هم شیوا و الناز و بودن پوشیده شیک شلوار و کت همه آقایون 

 .... مجلسی و رسمی

 ....بودم مقابلشون ی نقطه درست من 

 ...شدم مشغول و نیاوردم خودم روی به اما 

 ... دادم استیک سفارش و برداشتم رو منو 

 استیک دیدن با آوردن وقتی که دادن سفارش مختلفی غذاهای هم بقیه

 ...کردم تعجب امین مقابل

 ...بود داده سفارش من مثل 

 گفتم و زدم لبخندی سرخوش 

 دارید؟ دوست استیک هم شما- 

 ...تقریبا- زد لبخندی امین 

 ...باال رفت ابروم 

 ....کردم هوس امشب ولی ندارم دوست خیلی - امین 

  عاشقشم من ولی- 

 ...کردم شروع ها زده قحطی مثل و شد تر عمیق لبخندم

 ... میخورد نان بدون و چنگال و کارد با شیک خیلی امین 

 ...!کالس با چه اوه 

 ... نبود خیالمم عین من ولی 

 خوردم استیک خود از بیشتر نان حتی شاید 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  274  

 ...بود گرسنم خوب 

 شد نزدیکم کمی الناز 

 گفت آروم که میگه چی ببینم نزدیکتر بردم گوشمو 

 هولی؟...بخور تر آروم جان بهار- 

 خندیدم 

 ...گرسنم خیلی... نیستم هول- 

 ...کردم صحبت بلند فهمیدم تازه 

 گفت باربد که کردن بهم خندون نگاهی همشون 

 ... بردی آبرومونو...بهار خبره چه -باربد 

 ...پرید لبخندم

 ...میکنه ناراحت منو باربد امروز چقدر 

 ... نبود خندون لحنش 

 ...میگفت جدی داشت 

 شوخی کدوم جدیه حرکاتش کدوم میفهمم خوب سال 32 از بعد 

 ...برخورد بهم خیلی 

 یخال استیکمو ی بقیه و گذاشتم مخصوصش ظرف داخل رو دستم نان 

 ...خوردم

 ...کرد تالقی امین نگاه با نگاهم جویدن هنگام ای لحظه 

  

 داشت؟؟ غم نگاهش چرا



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  275  

 ... زد لبخندی سریع نگاهم دیدن با 

 ....شدم خیره استیکم به اهمیت بی و زدم تلخی لبخند منم 

 ...برگردم خونه به تر سریع چه هر داشتم دوست 

 تنها و بیارم ای بهونه االن همین میتونستم تا بود دستم بابا ماشین کاش 

 ....برم

 ...نمیرفت پایین گلوم از هم خالی استیک حتی 

 شدم بلند و خوردم آب از کمی 

 شد جلب بهم حواسشون همه 

 کردم آرومی ی خنده 

 ...بشورم دستمو رم می- 

 داد تکون سرشو که کردم نگاه باربد به 

 ... بود برادرم 

 ... داشتم دوستش 

 ....عاشقشم ولی میشدم ناراحت ازش 

 ی خیره نگاههای دیدن با که میکنن نگام همه کردم حس رفتن حین 

 ... شدم هول اطراف

 شکناری خانم با درگوشی و کرد اشاره تیپم به که دیدم رو خانمی نگاه 

 ...کرد صحبت

 ...داشتم بدی حس 

 ...ایستادم آینه جلوی و شدم سرویس داخل سریع 

 ...میزد سپیدی به بیشتر همیشه از که دیدم روحمو بی صورت 
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 ...میشدم تر پریده رنگ ناراحت و میشدم عصبی وقت هر 

 ... شدم خارج دستهایم شستن بدون 

 ...مزاحم نگاههای همون بازم 

 ....بودم شده پشیمون اومدنم از بگم میتونم تقریبا 

  گفتم گوشش کنار آروم و باربد کنار رفتم 

 میدی؟ سویچتو-

 چرا؟-باربد 

 ...بشینم ماشین تو برم میخوام....ندارم حوصله- 

 کرد اخمی باربد 

 ...نگفتم کارمو هنوز من بشین... نیست الزم-باربد 

  نشستم امین و الناز بین فهمیدم تازه که نشستم خورد اعصابی با 

 هک کردن صحبت باهام کرد شروع الناز که قبلیم جای سر برم خواستم

 ... بشینم شدم مجبور

 شده؟ چیزی... ای گرفته کمی میکنم حس -الناز 

  ممنون.... نه- 

 ...نده گیر بیشتر که زدم لبخندی

  

 ...نشستم همونجا و نشدم بلند دیگه

 .... بودن کرده تموم غذاشونو همه تقریبا 

 بزنی؟ حرفتو نمیخوای جان باربد... خوب-شایان 
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 ...  داداش چرا-باربد 

 ... بست رو چشماش شیوا که....کرد شیوا به لبخند با نگاهی

 ...زدم تلخی لبخند 

 ....نیستم حسود من 

 ...اما...بشه ذهنم ی ملکه تا کردم تکرار رو جمله این بار چند 

 ...نشد 

 ...نکنم حسودی که نشد میز آمحبت نگاه اون به کردم کاری هر 

 میکرد نگاه لبخند با را شیوا...اما میکرد اخم من به باربد امروز 

 ....میکرد بغلش...

 ..... گرفتم ازش نگاه 

 هک میداد فشار اونقدر و بود پاهاش روی که افتاد امین دستای به نگاهم 

 ....بود شده سفید تقریبا انگشتاش

 ...کردم تعجب 

 ... کرد من به نگاهی نیم ، باربده به نگاهش دیدم کردم بهش نگاهی 

 ....کرد تالقی نزدیک ی فاصله اون از نگاهمون 

 ....برنداشت چشم 

 ...نزد لبخند 

 ... زدم لبخندی 

 .... زد محوی لبخند هم خودش و شد لبخندم معطوف نگاهش 

  منظورگفتم بی 
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 نگرفت؟ درد دستتون-

  باال رفت ابروش 

 چی؟-امین

 باز مشتشو سریع و شد متوجه که کردم پاهاش روی دست به ای اشاره 

  کرد

  شد تر عمیق لبخندم

  نبود حواسم-امین

 شدید؟ عصبی-

 چطور؟.. نه -امین 

 .... میکنه مشت دستشو باشه عصبی وقتی باربد آخه..همینجوری- 

 ...شاید....نمیدونم- امین 

 بدبار به همه تقریبا و شد گرفته هم از نگاهمون همزمان باربد صدای با 

 ...کردیم نگاه

 میریم مداری...گذشته ازتصمیم یعنی... گرفتیم تصمیم شیوا و من-باربد 

 ... آلمان

 ...کنم هضم رو باربد حرف تا کشید طول ای لحظه چند 

 چییییییییییییی؟ 

 ... بودن شده مات همه 

 زد حرف که بود شایان نفر اولین 

 بگیری مارو خواهر دست میخوای... دیگه نکنه درد دستت-شایان 

 غریب؟؟ مملکت ببری
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 .... بود شیوا خود پیشنهاد که جان زن برادر کاری کجای-خندید باربد 

 ....بودم مات فقط من ولی میشد زده حرفهایی 

 ...بدم دست از رو باربد راحتی همین به نمیکردم باور 

 نالیدم سختی به 

 وقت؟ چند- 

  گفت من حال به توجه بدون و سرخوش باربد 

 ....دیگه میریم زندگی برای-باربد

 میرن؟؟ زندگی برای 

 کگرد؟؟؟ نمیشه زندگی اینجا مگه خوب 

 !! خودشونه زندگیه...  برن دارن دوست خوب 

 چی؟ من پس 

 سیک نمیخواستم ولی.... نبود توانم در گرفتن را بغضم جلوی دیگر 

 ....ببینه

 ...ببینه رو ضعیف بهار کسی نمیخواستم 

 ....من خدای 

 ....عزیزم برادر... باربدم 

 ثلم چشمانم برابر در پیش ماه همین تا کودکیمان دوران شیطنتهای تمام 

 ....بود گذر حال در فیلمی

 ... 

 ...نمیتونم من 
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 .... نمیتونم باربد بدون من 

 ؟؟ نبود بس کرده ازدواج که ای دوری همین 

 داده؟؟؟ پیشنهاد شیوا چرا 

 ....اومد بدم ازشیوا 

 ... خندانش لبهای دیدن با ولی کردم بهش نگاهی 

 ...بیاد بدم کسی از نمیتونم 

 شیوا دست گاهی گه و میزد حرف شایان با خنده با که دیدم رو باربد 

 ...میزد لبخندی هم شیوا و میداد فشار رو

 ...ندارم را دوریش طاقت من 

 !؟!آلمان؟؟ 

 ...نداشت وجود آلمان اسم به جایی کاش 

  

 ... بهم میاورد فشار بدجوری جو

 ...بمونم نمیتونستم دیگه 

 ...بلندشدم 

 ... شد جلب سمتم به نگاهها ی همه 

 گفتم نمادی لبخندی با خوردمو رو بغضم سختی به 

 ....بخورم هوا بیرون برم.. نیست خوب حالم کمی من- 

 !نه...میشی گم اینجاهارو نمیشناسی-باربد 

 ...ایستم می ماشین کنار- 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  281  

 رستوران جی خرو سمت به سریع باربد بعدیه مخالفت شنیدن بدون 

 ...رفتم

 ....گریه زیر زدم خروجم محض به 

 چرا؟؟... خدایا 

 ...میخوام برادرمو من 

 ....خونش برم دارم دوست 

 ...بگم بهش گرفته دلم وقتی دارم دوست 

 ....کنم تعریف براش پروندمو و برم دادگاه از وقتا گاهی دارم دوست 

 چرا؟؟؟ 

 ....ایستادم کنارش و ماشین سمت رفتم 

 ....توش بشینم نگرفتم رو سویچ حداقل 

 .... دادم تکیه بهش و نشستم ماشین پشت 

 هایم گونه روی آرامی اشکهای هنوزم ولی بود شده آروم ام گریه 

 میریخت

 ...دیدم رو امین و کردم بلند سرمو روبروم پا دو ی سایه دیدن با 

 "راوی"

  

 توی اسپرت تیپ همان که بهار روی نگاهش امین ورود بدو همان در

 ... شد خشک داشت را کوه

 ... زد لبخندی 

 ...بود ها بچه مانند درست بهار 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  282  

 یکردم تحسین را بهار او ولی بودن خندیده بهار تیپ به بقیه اینکه با 

.... 

 ... بود خودش بهار 

 ... ظاهرش در اغراقی و تجمل هیچ بدون 

 ...نزده صورتش به هم کننده مرطوب کرم حتی ببندد شرط بود حاضر 

 ... زیاد نه ولی داشت آرایشی...نگریست خواهرش به 

 ...میکرد زیاد آرایش ازدواجش از بعد که هم شیوا 

 را آرایش لوازم اصال که بود ای ساله چهار دختر مثل درست بهار 

 ....نمیشناخت

 ... بود کارهایش همین عاشق 

 ... بهار بودن متفاوت 

 ... نبودنش اغراق 

 ... داشت فرق هم خوردنش غذا حتی 

 ...نخورده چیزی است روز دو انگار میخورد چنان 

 .... داشت لب به لبخندی ظاهر در ولی بهارش به میزد قهقهه دلش در 

  بود ریخته هم به کمی بهار رفتار دیدن از ولی باربد 

 خوردن غذا اینگونه... میکرد رفتار خانومانه باید و بود سالش 32 بهار

 ... نبود بهار شان در

  توپید بهار به و شد کالفه دیگر 

 .... شده ناراحت که میفهمد بهار میدانست خودش

 .... رسید مقصودش به 
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 ... کرده ناراحت را بهار حد چه تا نفهمید ولی 

 فشرد را دستش و زد لبخند همسرش به و کرد اخم بهار به که نفهمید 

.... 

 ...ماند شان شده قفل دستان روی بهار نگاه که ندید 

 ... را بهار دل شکستن صدای نشنید 

  شد خورد دل در و دید را همه... دید امین اما 

 ... نگفت چیزی و شنید

 باربد صورت روی را اش خورده گره مشت االن همین میخواست دلش 

 ... آورد فرود

 ...رفت شستن دست ی بهانه به و شد بلند بهار 

  زد لبخندی و دید را اطرافیان نگاه امین 

 ... بود کرده نقض را رستوران قانون بهارش

  بود جالب هم خیلی بلکه نبود ناراحت تنها نه 

 ... برگشت چندی از بعد بهار

 داشت را قرمز ُسس رد بهار کوچک انگشت هوز 

 ...کند فرار تا رفت بهارفقط و بود بهانه دست شستن فهمید امین 

 وابج قاطع و بلند باربد ولی گفت چیزی باربد به آرام که دید را بهار 

 ... داد حرفش به َردی

 را بهارش دست و نمیکرد درنگ دیگر بود خودش دست اگر امین 

 ...میرفت و میگرفت

 .. گذشت باربد کنار از سرخورده بهار 
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 ... نشست امین کنار منظور بدون بهار 

 ... شد حبس نفسش امین 

 در الناز که شود بلند خواست نیست خودش جای سر فهمید تا بهار اما 

 ...کرد نشستن به مجبور را بهار که گفت چیزی گوشش

 ... ستود را خواهرش دل در 

 ... زده زل او به که دید را بهار بعد کمی 

  بود رنگ عسلی بهار نگاه 

 ....هندید خوشرنگی این به عسلی کرد حس بود خیره چشمهایش به وقتی

 ...نشده باز اش خورده گره مشت هنوز فهمید تازه بهار حرف با 

  خندید و کرد باز سریع 

 لبخند و شوخی از دست هم اش ناراحتی شرایط در حتی بهار

 ...برنمیداشت

 ... شد بریده نگاهشان باربد صدای با که گذشت چندی 

 شمانشچ بستن با شیوا که شیوا یا بگوید خودش کرد فکر خود با باربد 

 ...سپرد او به را گفتن ی اجازه

 ... بود خوشحال خیلی آلمان به رفتن از 

  داشت نظر در را رفتن فقط 

 ... دش رفتنش حول گفتگو گرم بقیه با و شد راحت حرفش گفتن با

 ؟... وقت چند گفت که شنید را بهار صدای 

 ...نبود یادش را بهار 

 ؟ بود ناراحت بهار 
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 ... بود خواهرش لب بر لبخندی 

 ... نمیتوانست هیچوقت... ببیند را بهار درون نتوانست 

 را ناراحتیش و میکرد جلوه خوب همیشه و بود تودار خواهرش چون 

 نمیداد بروز

 ...انداخت پایین را سرش بهار داد که را جوابش 

 ...ولی... میگذارد تنها را خواهرش که شد ناراحت دل در کمی 

 ی همه تقریبا و بودند گرفته همسرش با را تصمیم... نبود ای چاره 

 ....بودند کرده هم را کارها

 شنیدن با شدکه مشغول و شد پرت بهار از حواسش شایان صدای با 

 ... مخالفت و کرد نگاهی برود بیرون میخواهد میگفت که بهار صدای

 ...رفت و نداد گوش حرفش به بهار ولی 

 ...کرد تعجب 

 ...گرفت ندید را حرفش بهار که بود بار اولین شاید 

 ....رفت بیرون و برخاست تلفنش ی بهانه به هم امین 

 ... بود گرفته ندید را حرفش بهار که بود شوک در هنوز 

 افکارش برای نداد بیشتری مجال سوالهایش و حرفها با شایان ولی 

 ... خواهرش بهار کار حول

  

 " بهار"

 .... شدم بلند سریع امین دیدن با 

 .... داشت فرق همیشه با نگاهش 
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  بود چی نمیدونم 

 ...نمیداد بهم خوبی حس ولی

 ...بود دلسوزی انگار 

 ...کردم پاک دست با اشکامو 

 شده؟ چیزی- 

 ...بگید شما...نمیدونم- امین 

 بگم؟ چی ؟!من- 

 زد محوی لبخند امین 

 ...میاد بارون داره شاید....خیسه چشمهات-امین 

  نبود بحث حس اصال ولی میکردم بحث باهاش بود ای دیگه وقت هر 

 دادم تکیه ماشین در به و گرفتم ش از و نگاهم

 نداشت؟ جواب حرفم-امین 

 !بود خبری... نبود سوالی....نه- 

  خندید امین 

 شنیدم رو صداش

 زدم؟ داری خنده حرف- 

 شدی؟؟ ناراحت باربد رفتن از.... نه کم- امین 

 ... نزدم حرفی 

 .... میشد روان باز اشکهایم میگفتم ای کلمه اگر 
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 نارک باهاش باید کرده ازدواج دیگه باربد ولی... بگم چی نمیدونم-امین 

 ....بیای

 بیام؟؟ کنار 

 چی؟ با 

 رفتنش با خاطرات همه اون و برادرم با زندگی سال32 از بعد اینکه با 

 ...بیام کنار

 بیام؟ کنار اینم با ببینمش نتونم دیگه وقت هیچ شاید 

 چجوری؟ 

 !!!آلمان 

 ؟...میشه 

 ...نداشتم خواهر من 

 ...دیدم باربد توی رو خواهر یه وجود کمبودهای ی همه 

 ... بود زندگیم ی همه باربد 

 خدافظی همه از سریع خیلی و گرفت فاصله ازم امین ها بچه صدای با 

 ردک رو و گرفت دستمو باربد که بشم باربد سوارماشین رفتم و کردم

 امین سمت

 نمیگی؟ نه بکنم خواهشی یه جان امین-باربد 

 ... کن امر-امین 
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 اب زود صبح قراره....  خانمم پدر ی خونه میریم داریم ما راستش- باربد

 میاد، ما همراه شایان...میمونیم همونجا رو شب دیگه که سفارت بریم هم

 خونه؟ ببری رو بهار کنم خواهش میتونم

 ...شد گرد چشمام 

 ... باربد 

 ...بود شده رحم بی چقدر 

  کشوندم سمتش به و داغونم نگاه 

 نمیشم آقا امین مزاحم...میرم آژانس با-

 ...بفرمایید خانم بهار نیست مزاحمتی-امین 

  بوسید رو سرم روی بارد 

 نداد دست بهم همیشگی حس

 مه رو خبر...برسون سالم مامانینا به خدافظ... دیگه ببخشید-باربد 

 ....بگو بهشون

 ....بدم تکون سرمو تونستم فقط 

 ...رفتن و شدن سوار 

 ....موند شد محو که ماشینش روی مات نگاهم 

 ...خانم بهار بفرمایید -امین 

 ...نشستم و رفتم 

 ...بودن نشسته هم امین و الناز 

 دادم تکون شیشه به سرمو 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  289  

 تو کاش کردم آرزو که میکرد برخورد شیشه با سرم ماشین تکونهای با 

 ....میشد خورد سرم و میخورد محکم تکونها همین از یکی

 بندازم چشماش به نگاهی آینه از شد باعث امین صدای 

 بله؟- 

 بعد برسونم رو الناز اول نداره ایرادی...نزدیکتره ما ی خونه -امین 

 ؟ رو شما

 گفت زودتر الناز ولی...  داره اشکال بگم خواستم 

 رو ماشین طاقت اصال برسون منو خستم خیلی من...تروخدا آره-الناز 

 ....ندارم

 کشیدم پوفی 

 ...بگه جون الناز چی هر- 

 ...نشد زده حرفی دیگه 

 ...نمیکنه حرکت دیدم شد خونه وارد وقتی و رسوندیم رو الناز 

 نمیرید؟ چرا- 

 .... بشینید جلو بیاید میشه -امین 

 ...نستم عقب من که نیست رانندم.... زشته دیدم ولی نرم خواستم 

 .... نشستم جلو رفتم کردن ناز و تعارف بدون 

 ...افتاد راه و زد لبخندی 

 د ش شکسته امین صدای با سکوت 

 نمیاد در جور شما با ناراحتی-امین 

 ... فهمیدم منظورشو... کردم بهش نگاهی 
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 زدم تلخی لبخند 

  ؟...ناراحت- 

 نیستید؟ بگی میخوای یعنی -امین

 ....هستم چرا- 

 باربد؟ رفتن خاطر به -امین 

 گفتم رودربایستی بی 

 ...دیگه چیزای خیلی برای و رفتنش برای- 

 ساعت یک این توی و بودید خوشحال پیش ساعت یه تا شما ولی -امین 

 !!نبود شما شدن ناراحت برای چیزی باربد رفتن جز به

 ...زدم تلخی لبخند 

 ...نداره ربطی پیش ساعت یک به دیگه چیزای خیلی اون- 

 ...نمیکنم درکتون-امینت 

 چرا؟- 

 نمیفهمم...داره فرق باطنتون و ظاهر-امین 

 یکیه؟؟ شما مال- 

 کردم تصحیح حرفمو که کرد نگام گنگ 

 ....میگم باطنتونو و ظاهر- 

 ...تقریبا...آهان-امین 

 ...کردم سکوت 

 میخندم؟؟؟ ظاهر در ولی غمگینم درون در من چرا 
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 ... نمیدونم 

 ...دارم دوست رو خندیدن 

 نداره؟؟؟ فرق خودتون نظر از ؟ چی شما -امین 

  گفتم صادقانه 

 ....آسمون تا زمین... چرا-

  زد لبخندی بعد و کرد نگام خیره ای لحظه امین 

 میگید؟ راستشو راحت قدر همین همیشه شما -امین

 ...ندارم گفتن دروغ برای دلیلی- 

 و دروغ خندون ی چهره پشت غم کردن قایم همین نمیکنی فکر -امین 

 ست؟ ریا

 کردم تعجب 

 میکنید؟ فکر اینجوری چرا....نه که معلومه- 

 ...عقیدمه-امین 

 به نباید باشه عصبی و ناراحت هم چقدر هر آدم دارم اعتقاد من ولی- 

 نشون رو ناراحتیم اگر من...کنه ناراحت رو ای دیگه کس خودش خاطر

 ....میشن ناراحت من ناراحتیه از بقیه صد در صد بدم

 اینجوری میکنم حس ولی...بگید درست شما شاید....نمیدونم -امین 

 ؟...نیست اینطور...میکنید داغون خودتونو

  گفتم و خوردم جوابمو خودمون خیابون دیدن با 

 ...داخل برید همینو-

 .... ایستاد درب جلوی 
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 سمتش کردم نگاهی 

 شدم مزاحمتون که میخوام معذرت... ممنون- 

 ...کرد اخمی 

 من شما درسته.... نیستید مزاحم شما...نزنید رو حرف این دیگه- امین 

 .....ال مثل رو شما من ولی میدونید یکی ها غریبه با رو

 ..... کرد قطع حرشو 

 نگفت؟؟ کامل چرا!! الناز بگه میخواست کنم فکر 

 ...کنه کامل حرفشو تا کردم نگاش خیره 

 ...میدونم دوست یه مثل-امین 

 ...اومد خوشم دوست لفظ از 

 ... زدم لبخندی 

 منو شما ولی میخوام معذرت کوه توی حرفم اون بابت من...ممنون- 

 من...نگم چیزی من باشید داشته انتظار نباید... بودید کرده عصبی

.. .نشید ناراحت حرفام از زیاد...میگم ذهنم تو میاد چی هر وقتا بعضی

 به که حرفی همین هم نمونش....  میزنم حرف فکر بدون گاهی اصال

 ...زدم شما

 ... خندیدم 

  خندید هم امین 

 ...  بود روزخوبی-امین

 ....آخرش ی تیکه جز خیلی... آره-

 شاید-امین 
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 ...کردم عوض حرفو 

 ... منزل بفرمایید- 

 ...برسونید سالم...ممنون -امین 

 ...منو رسوندید که ممنون بازم...چشم- 

 امین هب دستم تکون با و کردم باز رو در کلیدم با و بیرون رفتم سریع 

 ...داخل رفتم

  

 "راوی"

  

 ... کرد هوایی را امین دل دستش دادن تکون با هم باز

 ....است طرف ساله شش دختری با میکرد حس امین 

 ... بود بهار ی کودکانه ی روحیه عاشق 

 هم را قصدش البته و کند جمعش نمیتوانست جوره هیچ که لبخندی با 

 حرکت"  من کوچولوی عشق"  گفتن با و کرد روشن را ماشین نداشت

 ...کرد

 ار او میتوانم که خودم دل در ولی کنم عنوان نمیتوانم اندیشید خود با 

 ...بدانم خودم عشق

 ...شد فشرده دلش بهار گریان ی چهره آوریه یاد با 

 .... کرد لعنت را شیوا دل در 

 ... بود داده را آلمان به رفتن پیشنهاد چرا 

 ...!!هم را اشکش...بود ندیده درمانده را بهار امروز مثل وقت هیچ 
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 ... بخندد باید فقط او 

 ... است عجین صورتش با خنده 

 ار خواهرش پیشانیه... دید خواب در را الناز و رسید مختلفی افکار با 

 ...ایستاد وکنارش بوسید

 با حتی....نمیکنم ترک را خواهرم هیچوقت من کرد زمزمه امین 

 ....بَه با ازدواج

 ....کرد راقطع حرفش 

 ؟...!میگفت که کند ازدواج میخواست مگر 

 ...رفت خودش اتاق به و کشید خواهرش صورت به دستی 

 ... زد قلب ته از لبخندی و کرد باز را چشمانش الناز رفتنش با 

 ؟!نه یا است بهار همان...بَه از امین منظور نمیدانست هنوز ولی 

 ....داشت ترس گفتنش از برادرش چرا 

 ... نمیفهمید 

 چرا نمیفهید... میرفت جلو منطق بی کار همه در که را عجولش برادر 

 ...میندازد وقفه کار این در

 ....رفت عمیقی خواب به و بست را چشمانش 

  

 "بهار"
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 مسال تلویزیونابودن دیدن حال در که مامان و بابا با شدم که خونه وارد

  رفتم اتاقم سمت به و کردم علیکی و

 ...پرسید ازم مامان رفتن حین در

 بهار؟ گذشت خوش-مامان 

 ...بود خالی شما جای- 

 بودید؟ کیا-بابا 

 ... برادرش و الناز و شایان و ما- 

 نیومد؟ داخل چرا باربد-مامان 

 ...نیوورد منو باربد- 

 ؟ اومدی تنها شب اینوقت-بابا 

 .... الناز برادر امین به سپرد منو باربد...  بابا نه-زدم لبخندی 

 ....آهاننن-بابا 

 ...ایستادم بازم که اتاقم میرفتم داشتم 

 مامان سمت برگشتم شک با 

 مامان راستی- 

 بله؟-مامان 

 گهب خودش ولی بگم بهتون گفت من به چیزی یه...داره کارتون باربد- 

 ...بزنید زنگ بهش...بهتره

 چیه؟...باشه خیر-مامان 

 زدم پوزخندی 
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 ...!خیره 

 ....میشید متوجه بهش بزنید زنگ- 

  

  

 روز فردا که میگذره رستوران به رفتنمون روز از هفته دو درست

 ... شیواست و باربد پرواز

 بود یشپ روز دو یکیش که شده پیشنهاد بهم پرونده تا دو هفته دو این تو 

 ....شدم بازنده خفت کلی با که

 ....میشم دادگاه وارد دارم که االنه یکیشم 

 ...بودم عصبی 

 ...بودم وابسته برادرم به خیلی که بودم دختری من 

 ...میکرد داغونم داشت رفتنش 

 مدت....زندگی برای....میرفت باربد.....8 ساعت.....صبح... فردا 

 ؟! نداشت

 ...زندگی گفت فقط 

 ...کردم نگاه قاضی به و اومدم در فکر از موکلم صدای با 

 ... کردم خراب بدجوری 

 ... کردم خراب میدونستم شد اعالم که تنفس 

 .... میزد غر لب زیر مدام موکلم 

 ...کردم خطا میدونستم 

 شدم بلند امین دیدن با و عقب برگشتم پشتم از آشنایی صدای با 
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  سالم- 

 وضعیه؟ چه این...سالم-داشت کمرنگ اخمی امین

  باال جهید ابروهام 

 چی؟-

 همینجوری!! میدی دست از داری رو آسونی این به پرونده این-امین 

 ؟چته؟ معلومه....نمیزنه دفترتو در یکی ماه دوازده به سالی بری پیش

 ....کردم تعجب 

 .... لحنش از هم 

 ....بود شده مفرد حاال و بود جمع پیش چندی تا که ضمیرهایی از هم 

 ...دادگاه توی زدنش داد از هم 

 ی گوشه افراد از چندی ی خیره نگاه دیدن با و کردم نگاهی اطراف به 

 دیوار کنار وکشوندمش گرفتم کتشو

  کردم نگاش 

 ... نبود پیش لحظه چند نگاه دیگه نگاش

 ...بود شده ماتم 

 امین؟ آقای میکنید رفتار جوری این چرا- 

 ؟....شدی الغر اینقدر چرا-امین 

 ..میکرد متعجبم حرفاش با مدام همینطور 

 جواب نگذاشت مظلومش نگاه که داره ارتباطی چه شما به بگم خواستم 

 ....بدم
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 نیستی؟ خودت فکر به چرا میکنی؟؟ خراب کارتو داری چرا -امین 

 به بهار... شدی بازنده مفت چه دیدم بودم پیشتم روز دو دادگاه توی

 ...بیا خودت

 .... من خدای وای 

 ...ندارم شدن متعجب طاقت دیگه من 

 !؟!؟!بهار؟ 

 خانم؟؟ بدون 

 ....و حرفش نکرد اصالح....نگفت هیچی ولی دید تعجبمو 

 ؟ میکنید اینجوری چرا نمیفهمم اصال من- 

 .... شد کفری امین 

 فهمیدم صورتش به دستش محکم کشیدن از 

 شید؟؟ بیکار کار از میخواید -امین 

 !نه که معلومه- 

 این تو. .. کردن شکایتتو کمیسیون تو نفر چند..بیا خودت به پس-امین 

 ساله چند زحمتای نکن کاری...کردی خرابکاری اخیر ی پرونده تا دو

 ؟ میفهمی... بره هدر ات

 کرده؟ شکایت کی- 

 لج باهات که نفری چند.. موکالت...میدونم چه-گفت کالفه امین 

 ....هستن

 ...! نیست لج من با کسی- 
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 زیادی کار این برای نمیکین حس کوچولو خانوم-خندید عصبی امین 

 ای؟؟؟ بچه

 فهمید کنم فکر... شدم عصبی 

 .... میخوام معذرت -امین 

 ..کرد سرایت لبهام به سریع که زدم دلم تو لبخندی 

 ....! خواست معذرت 

 و رفتارت با خودتم...میکنن دشمنی همیشه که کسایی هستن -امین 

 ....میزنی دامن همشون به داری هات خرابکاری

 کنم؟ کار چی- 

 رایب سعیتو....کردی خراب دیگه.... بکنی نمیتونی کاری که اینو-امین 

 !...بفهم.... بدی دست از کارتو ممکنه بهار... بذار هات پرونده ی بقیه

 ....! میکنه بهار بهار چقدرم... اَه 

 میگرفت حالتو حسابی بود اینجا باربدم داداش

 .....رفت و کشید راهشو ای دیگه حرف بدون 

  

 .... شد ثبت برام هم کاری شکست دومین فهمیدم دادگاه شروع با

 ....اومدم بیرون امیدانه نا 

 ....خونه رفتم و شدم بابا ماشین سوار 

 ... شیوا و باربد رفتن مناسبت به داشتیم مهمونی امشب 

 ....بپوشم چی نمیدونستم 

 ...همه.... بودن دعوت همه 
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  میان زود شیوا ی خانواده شو حاضر سریع بهار-مامان 

 ....چشم-

 با بستمو باالمحکم از دار نم همونطور وموهامو گرفتم دوش یه سریع 

 ....بیرون نزنه روسریم از کردم جمع هم کلیپس

 و ردمیخو چین سینه زیر از و بود دکلته که پوشیدم لیمویی پیرهن یه 

 .... بود حریر

 نپاپیو پهلو کنار که داشت هم ای مشکی کمربند.... بود زانوم روی تا 

 که داشت ربعی سه آستین که داشت هم کوتاهی مشکیه کت.... میشد

 ... بود شده کار پیرهن لیموییه رنگ از کت توی

 ای مشکی ی پاشنه بدون اسپرت کفش با ضخیمی مشکی ساپورت 

 توش طالیی رنگ که کردم سرم هم ساتن مشکیه روسریه یه و پوشیدم

 .....بود شده کار

 ... بود خوب تیپم 

 ....پوشیده هم شیک هم مجلسی هم 

 ....بیرون رفتم اتاق از و کشیدم چشمم باالی ای مشکی مداد فقط 

 ....بودن هم شیوا و باربد و بودن اومده شیوا ی خانواده 

  نشستم باربد کنار رفتم 

 گرفت دستم باربد

 !شدی ناز چه-باربد 

 ....شدی تیپ خوش هم تو....مرسی-زدم لبخندی 

 ...بودم-باربد 
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 ... خیلی بگم خواستم 

 ... نداد جوابمو باربد که افتادم روز اون یاد که 

 .... شد بسته بازم نیمه دهان 

 ...بود میرزایی آقای با صحبت گرم هم باربد 

 آیناز و همسرش و بود مهسا خاله که شدم بلند جدید مهمان ورود با 

 ....دخترخالم

 .... کردم بوسش و کردم بغلش 

 .... شدن وارد هم الناز و امین همزمان 

 ...کرد اذیت بغلم تو رو آیناز کلی الناز 

 ....دخترخالمو نکن اذیت الناز....اِ - 

 ....باشه بغلت خودت ی بچه باید تو االن-الناز 

 ....خندیدم بلند 

 ...چلو و خل دختر یه بگیره؟ منو میاد کی میگی؟ چی- 

 نسال وارد تابرگشتم خندید بلند هم الناز و بود شوخی روی از حرفام 

 .... دیدم برزخی ای چهره با رو امین بشم

 ...وا 

 ... داد سالم لبخند با االن که این 

 !!نه ؟؟وای شد شروع دوباره 

 امین؟؟ شده چی-الناز 

 .... نیست چیزی-امین 
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 همونب خاصی نگاه و رفت اخمش تقریبا بغلم تو آیناز دیدن با امین ولی 

 ...کرد

 ....کنه بغل رو آیناز داره دوست کردم حس 

  نزدیکش رفتم 

 کنی؟ بغلش میخوای-

 باال رفت ابروش امین 

 اینو؟ میگی چرا..نه-امین 

 !!داری دوستش فکرکردم میکردی نگاه آخه- 

 ....شماست شبیه خیلی-امی 

 باشه شبیه باید کوچولو یه باالخره....دیگه دخترخالمه خوب-خندیدم 

 ...دیگه

 ...زیاده... نیست کوچولو یه شباهتتون آخه-زد لبخندی هم امین 

  بود ناز و خوشگل خیلی آیناز 

 گفتم تعجب با

 ...خوشگلم اینقدر من یعنی واقعا؟؟؟- 

 ...نمیکردم فکر مقابلم طرف و حرفام به اصال 

 ....رفت جواب بدون و کرد آرومی ی خنده امین 

 ....کردم برخورد صمیمی من چقدر فهمیدم تازه 

 ....زدم حرف خوشگلی راجب چقدر... سرم بر خاک 

 حرفایی چه خودم بعد شدم شاکی میگفت اسممو اینکه از صبح من 

 ...میزنم
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 ...نشست پام رو هم آیناز و نشستم الناز کنار و رفتم

 ... میچرخید صورتم تو دستش مدام 

 هم به کوچولو این دستای با همش وگرنه نداری آرایش خوبه-الناز 

 میریخت

 ...زدم لبخندی 

 ...داره نم پاهام کردم حس دفعه یه 

 !!!بله.... دیدم کردم جا جابه رو آیناز 

 ....کرده خرابی کار من پای رو خانم 

 بپوشم؟؟ چی من وای 

 دارن و منه لباس به نگاشون الناز و امین دیدم کردم بلند سرمو 

 ....میخندن

 ... شدم حرصی 

 ....گرفت خندم خودمم خدایی ولی 

 ....ریخت هم به تریپمونو کل بچه ذره یه 

 ...بودم راضی امروزم تیپ از چقدر 

 ....ببخشید! بهار.... واااای-مهسا 

 دستش دادم رو آیناز رفتم و شدم بلند لبخند همون با 

 پاهاش بچه کن عوضش برو هم تو...نداره عیب...که نشد چیزی- 

 ....نسوزه

 ...مامان اتاق سمت رفت آیناز همراه و بوسید گونمو مهسا 

 نمیاد؟ بویی یه -الناز 
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 ...بدیه بوی...چرا-باربد 

 ....نمیدونستن هنوز شیوا و باربد 

 چیه؟.... اَی-شیوا 

 ... میخندید داشت امین 

 ...چونش رو رفت نگاهم 

 ...میدیدم رو چونش چال بودن بار دومین کنم فکر 

 ...داشتم اینا از منم کاش 

 کردم نگاش باربد صدای با 

 کردی؟ خیس لباستو بهار-باربد 

 !!من رو کرده کارخرابی دخترخالتون....نخیر- 

  عقب داد هولم بدبار 

 .... دختر کن عوض لباستو برو... توِ  بوی.... اَه اَه-باربد

 ....خندیدن بلند همه.... خندیدم 

 دوباره و کشیدم آب هم رو پاهام و درآوردم لباسامو و اتاقم توی رفتم 

 ....بپوشم چی موندم

 .... شد زده اتاق در که بودم دورم ی حوله با 

  گفتم هول 

 کیه؟-

 کنید؟ باز رو در میشه -امین 

 دارید؟ کاری- 
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 توی دارم الزمش من که افزاری نرم یه گفت باربد راستش -امین 

 کنید؟ لطف میشه شماست تحریر میز کشوی

 ...براتون میارم کردم عوض لباسامو من برید شما- 

 مرسی..باشه- امین 

 ...پوشیدن شلوار جز نداشتم ای چاره و بود شده کثیف ساپورتم 

 دار ینچ آستین که سپید معمولیه بولیز یه با پوشیدم جذبمو مشکیه جین 

 ... بود مناسب اندازشم.... بود دوزی تور روش و داشت ساعد روی تا

 ....پوشیدم همونو 

 ....نکردم عوضش و بود خوب بود سرم که مشکی همون روسریمم 

 ...نمیدونم اسمشو افتاد یادم که افزار نرم دنبال برم خواستم 

 ...خندیدن و کردن نگام ها بچه رفتنم با و بیرون رفتم 

 مهمونیه اومدم انگار من شیک و مجلسی همشون...داشتن حقم 

 ...معمولی

 .... نبود مهم برام زیاد ولی 

 ...ترم راحت اینجوری تیپ با معموال خودم 

 امین سمت رفتم 

 بود؟ چی افزار نرم اسم ببخشید- 

 نفهمیدم که گفت وجقی عجق اسم یه 

 ادمی تواتاقم برسم تا...نفهمیدم من... کنید نگاه بیاید خودتون میشه- 

 ...میره

 .اومد همراهم و شد بلند خنده با امین 
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 .. میفته داره کلیپسم کردم حس راه تو 

 ...نمیموند روش کلیپس و بود صاف موهام 

 ...نیفته تا داشتم نگهش دست با 

 ... شدیم اتاق وارد 

 و تحریرم میز روی نشست که دادم نشون بهش رو ها سیدی جای 

 .... بود گشتن مشغول

  کنم درست موهامو شه تموم کارش بودم منتظر منم 

  داد نشونم و آورد باال سیدی یه امین

 کمکم میشه همینجاست گفت باربد... میخوام رو این جدید ورژن-امین

 کنید؟

 ....میفته کلیپسم شه جدا سرم از دستم نبود حواسم اصال 

 یکشو از تا شدم خم... کردم نگاهی و گرفتم که رو سیدی و جلو رفتم 

 .... افتاد کلیپسم بردارم داشتم دیگه سیدی کیف یه میز زیریه

 باز موهام ی همه دیدم باال بیام خواستم و داشتم برش سریع رو کیف 

 ....ریخته شونم روی و شده

 ... نبینه امین که طرفی یه کردم جمعشون دستم با اومدن باال از قبل 

 .... دیدم زمین رو نگاهشو که دستش دادم رو کیف و شدم بلند 

 !! پاک چشم چه..اوه 

 کش همون با و کردم باز رو موهام کش و سرویس سمت رفتم سریع 

 رگی کش به روچندالیه موهام....نیفته پایین که بستم طوری رو موهام

 ..دادم
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 ...نیست امین دیدم بیرون رفتم 

 .... کرده پیدا حتما 

 تو و زدم لبخندی که بود جاش سر و مرتب هام سیدی ظرفهای ی همه

  گفتم دلم

 !!مرتب چه

 .... اتاق از بیرون رفتم 

  

 "راوی"

  

 .... شد خوشی غرق شد اتاقش وارد که بهار همراه

 ...بود عشقش اتاق 

 .... ای قهوه و قرمز رنگهای در بود اتاقی 

 ورد از بودنش باف دست و اصالت و میزد قرمزی به بیشتر که فرشی 

  بود مشخص

 قرمز هتختی رو با نبود هم نفره دو ولی بود نفره یه از بزرگتر که تختی

 ... زیبا و ساده... راه راه صورت به نارنجی و

 مقل هنر که نقاشیهایی و خط خوش های نوشته از بود پر که دیوارهایی 

 .... بود

 ...بود زیبا بهار اتاق چقدر 

 ... میداد زندگی بوی 

 ... داد دستش سیدی کیف چند بهار 
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 ... خواست کمک و نکرد پیدا 

 رنگی سیاه امواج بیاورد میز زیر از چیزی تا شد خم آمد بهار وقتی 

 ....ریخت هاش شانه روی

 ....رفت فرو بهت در امین 

 .... بود زیبا چقدر 

 مه مقابلش فرد و بود اگر بسا چه.... نبود خودش دست چشمانش اختیار 

 ...ولی میبست سریع را چشمانش نبود بهار

 زیباییه این برابر در را چشمانش نتوانست اما است گناه میدانست 

 ... ببندد خدادادی

 ...  شب رنگ...سیاه سیاه و بود کمرش پایین تا 

 ...کرده کار چه فهمید تازه بود کردنشان جمع مشغول که بهار دست با

 ... میکرد نگاه نباید 

 ... اما کرد گناه 

 .... گرفت سختی به را نگاهش 

 اقشات در دری سمت سریع دستش کیفی دادن با و شد بلند سریع بهار 

 .....رفت

 نگاه آخرین با و کرد پیدا را نظرش مورد افزار نرم سریع امین 

 ...رفت بیرون سرعت با و بست را چشمانش بهارش اتاق به سرتاسری

 ... گرفت بدی وجدان عذاب بهار اما 

 ! امین به برسد چه فامیل حتی بود ندیده را موهایش نامحرمی حال به تا 

 .... شد ناراحت خودش اما نبود متعصب زیاد اش خانواده
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  نداشت ای فایده ناراحتی اما 

 ...رفت بیرون موهایش ی دوباره بستن با

 ...رفته فهمید و ندید را امین شد خارج وقتی 

 ....شد خارج خجالت با هم خودش 

 شیوا و باربد با صحبت مشغول همه و شد پذیرایی مشغول بهار 

 ....بودن

 ...بود خالی که الناز کنار نشست بود کرده که زیادی کارهای از خسته 

 شدی؟ خسته-الناز 

 ! شدید- 

 ..کنم کمکت نمیذاری چرا-الناز 

 ...بشم قربونت مهمونی شما- 

 قابیبش که امین دست به دو هر شد گرفته رویشان جلوی که بشقابی با 

 کردند نگاه شده ُخرد های میوه از پر بود

 رو بشقاب تشکری با و خندید نداشت تازگی برایش کار این که الناز 

 ... گرفت

 ... زد لبخندی هم امین 

 

 "بهار"

  

 ...کردم بهش نگاهی تعجب با

 گرفته؟ پوست رو اینا امین- 
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 ... گذاشت دهانش در موز ای تکه و خندید الناز 

 چطور؟ آره-الناز 

 ؟...میگیرن پوست میوه هم مردا مگه آخه- 

 ... کرد جلب سمتش به نگامو امین بلند ی خنده صدای 

 ؟ میشه چیشون مردا مگه-خندید النازم 

 تعجب یکم... میدم میوه بابا و باربد برای من همیشه آخه...هیچی- 

 ...!مایید برعکس شما...کردم

 اومد جلو خنده همون با امین 

 ونخودم بین... نیست بلد گرفتن پوست میوه الناز... خانم بهار -امین 

 ...ها باشه

 ...کردم تعجب 

 !!خانم بهار شدم بازم 

 ... تازه 

 !!باشه خودمون بین گفت که زد حرفی 

 ...باشه باید بینمون قایمکی چیز که شدیم صمیمی اینقدر کی ما 

 مزد بلند امین سر تو خورد که الناز دست با که بزنم حرفی خواستم 

 ...زیرخنده

 ...بود بامزه خیلی 

 کرده شوخی امین فهمیدم تازه 

 ...اومد باال دوباره پایین رفت متر یه امین سر 

 گفت باربد که میخندیدیم داشتیم تامون سه هر 
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 !بهار خبره؟؟ چه اونجا-باربد 

 ...نه یا بود اخطار اش جمله نمیدونم 

 ...جدی کامال... داد جوب من جای امین 

 با رو بنده سر کردن لطف خانم الناز...جان باربد نیست چیزی-امین 

 ....کردن مزین قشنگشون دستای

  خنده زیر زدن همه 

 ...الناز آفرین-شایان

 ....شدیم خارج بحث از همه حاضره شام گفت که مامان صدای با 

  

 ....شدیم خارج بحث از همه حاضره شام گفت که مامان صدای با

 ...نداشتم غذا برای میلی 

 ....اتاقم توی رفتم و شدم جدا جمع از آروم خیلی 

 ...میشدم غم غرق میکردم فکر که باربد بدون روزهای به 

 ...کنن زندگی جا همین میشد چی 

  

  شد زده اتاقم در که بودم اتاق توی چقدر نمیدونم

 بفرمایید-

 ... داخل آورد در الی از سرشو قدیما مثل باربد و شد باز در 

 ... زدم لبخندی 

 ... تو بیا- 
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 گرفت دستمو و نشست تخت روی کنارم و اومد خنده با باربد 

 !نخوری که شامم اومدی؟ اینجا چرا-باربد 

 ...داداشی نداشتم میل- 

 چرا؟-باربد 

 ...همینجوری- 

 ... شد سکوت 

 ... باربد چشمای سیاهیه به زدم زل سکوت تو 

 ...ندارم دوریشو طاقت من خدایا 

 ...کردم بغض 

 ...فهمید 

 ... کرد بغلم و کشید دستمو 

 میکنی؟؟ بغض چرا بشم قربونت-باربد 

 ...نامردی خیلی... باربد بدی خیلی...میشه تنگ خیلی برات دلم- 

 ... میداد نوازش کمرمو دستش با باربد 

 بگم؟ کی به دردامو دارم؟ کیو تو بدون من ؟...بری میخوای چرا- 

 ....کی به حرفامو

 ...بدم ادامه نذاشت هقم هق 

  بوسید سرمو روی باربد 

 وت... نکن خون دلمو رفتن َدم...نکن گریه خودم آبجیه...عزیزم- باربد

 که هم ها بچه ی بقیه و الناز...  بابا... مامان... برته و دور آدم همه این

 ...نیست هیچکی... غریب مملکت میرم دارم که بگم چی من...!  هستن
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 ... دیگه نرید خوب میری؟؟ داری چرا- 

  کرد نوازش موهامو و کشید روسریمو باربد 

 که االن از میکنم دق دارم... نمیشه تنگ دلم من میکنی فکر-باربد

 ...رو بابا...  و مامان... نبینم رو تو چجوری

 .... شد ایجاد سکوتی 

  بود بغلش تو هنوزم 

 ....میشه تنگ خیلی برات دلم.... داداشی دارم دوستت-

 ... کرد پاک اشکامو دستاش با و کرد جدا خودش از منو باربد 

. ...نیست گفتنش به نیازی و دارم دوست چقدر میدونی خودت-باربد 

 بتونم که جایی تا میدم قول ولی شده تنگ برات االن همین از که دلمم

 کافیه یمبزن حرف و بینیم رو همدیگر حتی میتونیم.... کنیم چت هم با شبا

 .... کنی وصل تاپت لب به وسایل سری یه

 ... نیستم بلد من-

  کرد خراب موهامو و خندید باربد 

 ده از دوره این دخترای... دیگه خودمی پای و دست بی خواهر- باربد

 !! ببین رو ما خواهر وقت اون بلدن چیزارو این سالگی

 .. بهبازوش زدم

 !خوب ندارم و نداشتم دوست- 

 دارما غیرت خواهرم رو من... باشی داشته اصال میکردی بیخود-باربد 

 میزنی حرف من با هم فقط...  کنه ردیف برات شایان میگم...

 فهمیدی؟...

 میبینمت؟ شب هر یعنی!!....میگیرتش جو چه... بله - 
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 خسته ازم ببینی منو شب هر....من خله آبجی آخه- خندید بلند باربد 

 ؟؟خوبه؟ باشیم داشته ارتباط بار سه دو ای هفته میکنم سعی.... میشی

  گرفتم غمگینی ی قیافه 

 ... بهتره هیچی از اوهوووم-

 ... بخند حاال!  میشه بیشترم تونستم اگه حاال- باربد 

  زدم تلخی لبخند 

 ... بخند هم تو-

  کرد سرم روسریمو خودش و کرد بغلم بازم و خندید باربد 

 ...نمیگذره خوش بهم تو بدون مهمونی که بیرون بیا بلندشو-باربد

 میمونید؟ و میرید کی تا...  باربد- 

 منم. .. شده بورسیه اونجا شیوا...بهار نمیدونم کن باور...نمیدونم-باربد 

 بعدش... بدم تحصیل ادامه دانشگاه تو همونجا کار بر عالوه میتونم

 مه ضمن در... باشم ارتباط در باهات همیشه میدم قول ولی..برمیگردیم

 سفر یمنمیر ماکه.... پیشمون بیای میتونی تو هم ببینمت بیام میتونم من

 شدی بیدار میخوابی میشی سوار هواپیما یه... آلمان میریم ؟! قندهار

 ... منی پیش

 .... گرفت خندم 

 ... بود ساده چی همه نظرش از چقدر 

  باربد حرکات و حرفا از کردم ذوق دل ته از ولی 

 بریم؟-باربد

 ... گرامی برادر بریم....  بله- 
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 ...سالن تو رفتیم و گرفت دستمو باربد 

 .... بود ساالد و جوجه کمی توش که آورد بشقابی برام 

 ...بخور...  کنار گذاشتم کشیدم برات اینو-باربد 

 .....نفر یه من زشته نمیخوره غذا کس هیچ دیگه آخه- 

 ....بشین آشپزخونه تو برو -باربد 

  بوسیدم صورتشو و زدم لبخندی 

 ... مرسی-

 ...آشپزخونه سمت داد هول منو و زد کمرم به دستی و خندید اونم 

  

 ... شدم بیدار زیادی صدای و سر با صبح

 بیرون رفتم و کندم تخت از خودمو زور به...  بود آمد و رفت صدای 

.... 

 .... میرن دارن شیوا و باربد که افتاد یادم تازه 

 .... رفتیم فرودگاه سمت به بعد ساعت یک حدود و شدم آماده سریع 

 اشکهایی چه و اومد بوجود دلخراشی های صحنه چه اینکه از بگذریم 

 ... ریختیم هممون که

 ...کنه گریه باربد نمیشد باورم 

 ... میلرزید هاش شونه کرد بغل منو وقتی ولی 

 ...ریختم اشک همراهش منم و نشد ولی کردم گنترل خودمو خیلی 

 ... نبود شوخی 
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 .... بود خونه توی همدمم 

 ... میرفت حال از داشت که مامان 

 .... ندید من جز کسی که ریخت اشک قطره یه هم بابا 

 .... شدم تنها من و رفتن شیوا و باربد بالخره و 

 خریده خودش که رو بود الزم که رو وسایلی و اومد شایان شب اون 

  کردم پرداخت هزینشو من فقط و آورد همراهش بود

 ... ببینم رو باربد تونستم من و کرد کارهاشو سریع خیلی

  زدم جیغ خوشحالی از 

 .. ..بابااااااااا....ماماااااان-

 ... تواتاقم اومدن هول با جفتشون 

 ... چرخوندم سمتشون به رو لبتاپ 

 ... باربد- 

 .... جلو اومدن باربد ی خنده دیدن با جفتشون 

 ستهخ خیلی گفت باربد دیگه که بود برقرار ارتباط ای دقیقه ده حدود 

 ... رفت و ست

 ...بودم خوشحال خیلی 

 لیک با و دارم دادگاه فردا افتاد یادم چون نکشید طول زیاد خوشحالیم اما 

 .... خوابیدم دمغ حالت

 دادگاه به نرم باد و برق مثل اگه فهمیدم شدم بیدار خواب از که صبح 

 ... نمیرسم

 ...بیرون زدم بابا سوییچ با سریع و پوشیدم چی نفهمیدم حتی 
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  خورد زنگ گوشیم راه تو 

  بود بابا ی شماره

 ....برداشتم ماشینو نگفتم بهش...  وای

 ... سالم-بابا 

 ... ببخشید... بابا سالم- 

 اجازه؟ بدون -بابا 

 ... بابایی- 

 ویچس دیدم وقتی که کردم هول باغ تو ندیدم لحظه یه فقط... باشه-بابا 

 ...خونگیه دزد کار فهمیدم نیست

 خندیدم 

 دیگه؟ شدم دزد... نکنه درد دستت- 

 ... رفتی صبحونه بدون شاکیه مامانتم...  بدتر اونم از -بابا 

 ....نباشید نگران میخورم چیزی یه راه تو- 

 نداری؟ کاری -بابا 

 ....خدافظ... نه- 

 ..باش مراقب... برون آروم خدافظ -بابا 

 ...چشم- 

 .... رسیدم کردم قطع که رو گوشی 

 هشد شروع دادگاه بله دیدم مربوطه اتاق در سمت میدویدم داشتم هول با 

.... 
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 زا موکلم چقدر و شد داده بهم ورود ی اجازه که تو رفتم خجالت کلی با 

 بود عصبی دستم

 ... بود بامزه خیلی پرونده موضوع 

 بود کشیده رو زن موی مرد و بودن کرده دعوا که بودن شوهری و زن 

 هیچ ماه یک گذشت از بعد و بود شده مو بدون زن سر نصف تقریبا و

 کرده رشد میلیمتری ی اندازه به مقداری فقط... بود نکرده رشد مویی

 ... بود

 همکارای توسط زن سر ی مشاهده و قانونی پزشک مدرک ی ارایه با 

 طرف از باید دیه سوم یک مجازات قانون 272 ی ماده به توجه با خانم

 شه پرداخت مرد

 ....بودن کرده هم آشتی هم با مرد و زن تازه... بود جالب واقعا 

  

 ....میکرد پرداخت رو کامل ی دیه باید نمیکرد رشد مو اگر

 ... شنیدم رو امین صدای که میکردم ترک داشتم رو جلسه خنده باکلی 

 ... بود کناری اتاق از 

 راه داخل منو مدرک دادن نشون با و کردم باز آروم رو در و رفتم 

 ... دادن

 ....نشستم ها صندلی از یکی روی عقب همون 

 نفر چندین به زمان واحد عین در بودکه امالکی ی باره در دادگاه 

 .... بود شده فروخته

 ... واداشت فکر به منو زدنش حرف و امین دفاع نوع 

 .... میکرد دفاع وجود تمام با واقعا 
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 .. ای دیگه کس یاهر قاضی از ترس بدون میبرد باال را صدایش 

 ؟!؟!نیستم؟ اینجوری من چر 

 دادگاه از خروج حال در رو امین و اومدم خودم به دادگاه شدن تموم با 

 ... سمتش رفتم سریع و دیدم موکلش همراه

 ... نشنید ولی کردم صداش اونقدر رسیدم بهش وقتی 

 دراز جمعیت بین از دستمو...  صدا و سر و بود شلوغ کلی دورش 

 اب دفعه یه که کشیدم خودم سمت به و گرفتم کتشو ی گوشه و کردم

 تو حرف من دیدن با که بزنه داد خواست و سمتم برگشت عصبانیت

  زد لبخندی و رفت اخمش کم کم و موند دهانش

 .... زدم رو سکته ترس از من ولی

 !!میشه عصبی ناجور چقدر 

 ... و کردم ول کتشو 

 ...سالم- 

 ...باش در جلوی دیگه ساعت نیم- گفت بلند امین 

 ...کرد حرکت جمعیت با امین و دادم تکون تایید نشون به سرمو 

  ؟... داشت شاکی چقدر پرونده 

 ... این به نه... نمیزنه پر پرنده توش که من دادگاههای به نه

 ...میشناسنش همه.... که نیست شوخی 

 یآهنگ نشستمو ماشین توی رفتم... بود زیاد وقت بعد ساعت نیم تا 

 .... بستم چشمامو و گذاشتم
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 همون از و دیدم رو امین و کردم باز چشممو خوردن شیشه به صدای با

 ردمک فعال غیر رو ماشین قفل و ماشن تو بیاد کردم اشاره شیشه پشت

 .... نشست و زد دور رو ماشین امین که

 ...سالم- 

 .... بود خیره بهم لبخندی با امین 

  

 همون از و دیدم رو امین و کردم باز چشممو خوردن شیشه به صدای با

 ردمک فعال غیر رو ماشین قفل و ماشن تو بیاد کردم اشاره شیشه پشت

 .... نشست و زد دور رو ماشین امین که

 ...سالم- 

 ندرو بازم آیا که افتادم این یاد باز که بود خیره بهم لبخندی با امین 

 میشه؟؟ تکرار رفتاریش

 یروانشناس درد به بیشتر من که شم مطمین تا ببینم کنم صبر باید 

 .... وکالت تا میخوردم

 ؟؟ داشتی دادگاه.. خانم بهار سالم-امین 

 ... بله- 

 نمیدی؟ توضیح ؟ همین -امین

 ... باال رفت ابروم 

 توضیحی؟ چه- 

 ....چی هر خالصه شکست؟ یا موفق ؟ دادگاهت موضوع - امین 

 ...خنده از مردم دوباره پرونده موضوع با 
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 ...ریخت اشک مامچش از که طوالنی و میخندیدم بلند اونقدر 

 ...میکنه نگام داره مات دیدم کردم امین به نگاهی 

 ... رفت لبخندش 

 ... بود چشمام به خیره حرکتی بدون 

 همیار کم کی ببینم چشماش تو زدم زل سر خیره دخترای این مثل منم 

 .... نیست باغ تو اصال... نخیر دیدم که

 افتاد سوزش به موند باز چشمم اینقدر 

 .... بود گرفته خندم خودم کار از خودم 

 انگار نه انگار اصال که اینم 

 دز ماشین سقف از سرش االن گفتم که پرید چنان موبایلش صدای با 

 .... بیرون

 بله؟ -امین 

 .... 

 سالم...  بشم قربونت( خندید.... ) باشه... عزیزم نه- امین 

 ....  میام زود باشه...برسون

 ...کرد قطع رو گوشی فعال یه با و خندید بلند

 میزد؟؟؟ حرف داشت کی با یعنی 

 عزیزم؟ گفت کی به 

 ...! اصال چه من به 

 ...اومدم خودم به صداش با که شدم خیره روبروم به اهمیت بی 

 بله؟- 
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 ....خندیدی فقط نگفتی چیزی که تو دختر خوب -امین 

 .... آهان- 

 چشماش خنده از هم امین که کردن تعریف رو جریان کردن شروع

 ...شد خیس

 بود؟؟؟ شده خالی سرش نصف واقعا-امیر 

 هم اب رفتن بازم شوهرش کار این با نمیشه باورم... دیدم خودم..بابا آره- 

 ...دش پشیمون بعد ولی....میگرم طالق میگفت اول روزای...کنن زندگی

 دادگاهم؟ من میدونستی -امین 

 خدایی.... داخل اومدم شنیدم رو صدات که برمیگشتم داشتم.... نه- 

 !!ها شلوغه سرت خیلی

 ...نمیکردم قبولش کاش... مزخرفیه ی پرونده خیلی -امین 

 هر که اینه از بهتر باشه هرچی.. هیجانیم های پرونده عاشق من ولی- 

 !؟؟!نه یا اومده در موکلم موهای ببینم برم هفته

 ... بود خیره بهم لبخند با هم امین.... خندیدم بلند خودم 

 داری؟ ماشین راستی- 

 ... بله -امین 

 همب.... داره الزم رو ماشین بابا کنم فکر خونه برم منم دیگه برو خوب- 

 ...جایی برن میخوان خونه ببرم زود رو ماشین بود زده اس ام اس

 در همون از و شد پیاده سرش دادن تکون با و خندید امین چرا نمیدونم 

 ... و شد خم ماشین باز نیمه

 ...فعال.... نرو تند باش مراقب-امین 
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 .... برسون سالم الناز ،به خدافظ... باشه- 

 !حتما -امین 

 .... بست درم و رفت 

 بود؟؟ چی برا آخرش ی خنده 

 !! دخندی فقط امروز.... میکنه تغییر داره رفتاریش روند قانون راستی 

  

 "راوی"

  

 

 .... زد لبخندی شد که ماشین وارد

 ... میداد عطر بوی ماشین 

 .... زد لبخندی امین ورود با هم بهار 

 فهمیدن که پرسید را پرونده موضوع امین کردند صحبت به شروع وقتی 

 ... رفت ریسه خنده از بهار چرا

 ... رفت هم امین دل 

 ... بود پرواز حال در هم روحش 

 ...میشد زیباتر خنده با چقدر بهار 

 ... میخندید کوچولو ی بچه یه مثل 

 !ها خانم ی همه مثل کند کنترل را اش خنده نمیکرد سعی 

 .... بود بسته چشمانش که میرفت ریسه چنان 
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 .. بود ضعف حال در بهار ی خنده از اما نمیدانست را ماجرا امین 

 میکنی؟؟ چه من با خدایا گفت دل در 

 دلم در دارم او به نسبت که محبتی لحظه هر که دارد چه دختر این 

 ... میشود افزون

 ....میتوانستم کاش 

 برای نمیکردم معطل ثانیه یک حتی میتوانستم اگر اندیشید خود با امین 

 ....بهارم آوردن بدست

 ... بود نیامده بند اش خنده هنوزم که کوچولویی عشق...بهارش 

 کتش جیب در اش ویبره و تلفنش صدای که بود اش خنده مست آنقدر 

 ....پرید که کرد وارد او به شوکی چنان

 ... بود الناز 

 .... شد خیره بهار به بعد و کرد صحبت کمی 

 بتمح با اینگونه امین که بود که تلفن پشت که بود فکر در هم بهار 

 ؟....میزد حرف

 ... ندارد دخلی او به که اندیشید خود با ازکمی بعد ولی 

 ... است کوچک قدر چه زندگی 

 .... خندید واقعا موضوعش و پرونده توضیح حال در بهار دیدن با امین 

 ... ایرانی مرد یک برای بود برانگیز تاسف طور همین و جالب خیلی 

 هک پایین برو ماشین از گفت بهار مقدمه بدون که بودن صحبت حال در 

 .... کاردارم

 .... شد بر روده خنده از دلش در امین ولی کرد ادا منظور بی بهار 
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 از امین اما میشد ناراحت میشد ادا دیگری کس هر به مطمینن حرفش 

 .... داشت خبر بهار رفتار

 .... رفتن برای دارد عجله فقط و نیست چیزی دلش در میدانست 

 ....کمرد خدافظی و شد پیاده ماشین از خنده با 

  کرد زمزمه خودش با شد دور بهار ماشین وقتی 

 ....میتوانستم کاش"

 ... میتوانستم کاش... خدایا 

 ... میکردم هرکاری آوردنش بدست برای میتوانستم اگر 

 ...هرکاری 

 "کاش 

  

 ....راند منزل سمت به و شد ماشینش سوار و گرفت ماشین از نگاه

  

 هک خونه به.... برسونم بابا به ماشینو تا رسوندم خونه به خودمو سریع

 ... باغ توی اومدن آماده مامان و بابا رسیدم

 

 ...سالم-

 

 .... بده سویچو.... بابا سالم-بابا
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  دستش دادم رو سویچ

 

 ؟ شده چیزی-

 

 ... خیره.. دخترم نه-مامان

 

 ....زدم عمیق لبخندی

 

 شده؟ چی-

 

 ...برگشته عموت-بابا

 

 عموم؟

 

 ...عمو کدوم

 

 .... سهراب عمو آهاااااان

 

 .. گفتم بلند و ذوق با
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 میگی؟؟ و سهراب عمو-

 

 هم ای دیگه عموی سهراب جز مگه....من خنگ خوب-خندید بابا

 داری؟؟

 

 ....زدم بابا بازوی به مشتی با و خندیدم

 

 خنگم؟؟ من-

 

 ....ماشین سمت رفت و خندید بابا

 

 !!!نه کم-بابا

 

  خونه داخل رفتم منم و رفتن

 

 .... رفتم سریع شنیدم رو آیفون زنگ صدای

 

 ... بود مامان

 

  برداشتم رو گوشی
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 شده؟؟؟ چی-

 

 .... ما ی خونه بیان شاید.... بهار کن مرتب رو خونه کم یه-مامان

 

 !دارن خونه ایران تو که خودشون.... وا-

 

 .... فروختنش اینکه مثل میگفت بابات-مامن

 

 !!!خستم مامان وای...باشه-

 

 ... برو دختر نکن تنبلی-مامان

 

 دوش یه وخودمم کردم گردگیری یه رو خونه سریع و گذاشتم رو گوشی

 ... هوا پریدم آیفون صدای با و گرفتم

 

 ... دیدم رفتم

 

 ...اومدن... اوووووووووووه
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 زیر اب پوشیدم سبز سارافونی و اتاقم تو رفتم سریع و کردم باز رو در

 مشکی جین و مشکی بلند آستین سارافونیه

 

 حریرم مشکیه شال و بستم سرم باالی و کردم جمع سرم باالی موهامم

 .... کردم سرم هم رو

 

 بود شده سیاه و گود چشمام زیر و بودم شده الغر کمی باربد دوری از

.... 

 

 .... بیرون رفتم و زدم چشمام زیر به کرم کمی

 

 ... بودن نشسته سالن توی همه

 

 پس؟ کو عمو زن ؟؟ نفرن دو که اینا.. وای

 

 ... و دید منو که بود عمو نفر اولین جلو رفتم

 

 ... سالم-

 

 .... بابا سمت برگشت بعد و شد نزدیکم کمی و شد بلند سهراب
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 .... و زشت دماغوی خپل بهار همون زیبا دختر این که نگو-سهراب

 

 ...پریدم حرفش وسط نزدیکشو رفتم

 

 ....بگی محسناتم از بقیه جلوی اینقدر نیست نیازی-

 

 کرد بغلم محکم و خندید سهراب

 

 .... عمو بود شده تنگ خیلی براتون دلم-

 

 ....  سهراب بگو گفتم بهت بار صد– سهراب

 

 ....آخه-

 

 ...شدم پیر میکنم حس میاد بدم عمو از.... دختر نداره آخه– سهراب

 

  گفتم شوخی با و کشیدم بیرون خودمو بغلش از

 

 ....دیگه شدید پیر که نداره کردن حس-
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 و دماغو و زشت بهار همون هنوزم. ..پررو دختر ای– سهراب

 ....خپلی

 

 ... بلندگفت و برگردوند بقیه سمت به منو عمو که خندیدیم جفتمون

 

 ... ایشونن میگفتم که بهار-سهراب

 

 .... بود بزرگتر من از کنم فکر ولی ساله چند نمیدونم بود پسری یه

 

 ....گفت کم خیلی ی لهجه با و شد بلند پسر

 

 .... سالم-پس

 

  گفتم و جلوتر رفتم

 

 ؟!عموِِ  پسر....  باشید مهرداد باید شما سالم-

 

 ... همونم..بله– زد لبخندی پسر

 خوشوقتم-
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 بیشتر من-مهرداد

 

 .... نشوندمش و دادم هلش و عمو سمت برگشتم و شد بیشتر لبخندم

 

 ... بود زمین روی چمدوناشون

 

 .. گفتم ذوق با

 

 چمدون جز دیگه سوغاتی ذوق از که رو چمدونا این کن باز عمو-

 .. نمیبینم چیزی

 

 ....کشید دماغمو و خندید عمو

 

 چشماش با داشت که مامان به توجه بدون منم و آورد جلوتر چمدونشو

 ... نشستم کنارش رفتم میکشید نشون و خط برام

 

 ....من اول-

 

 ... سهراب گفتی وقت هر– سهراب
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 ....من اول جون سهراب باشه-

 

 .... بود رفته یادم رو تو راستش -عمو

 

 رو بابا و مامان کادوی وقتی ولی....میگه دروغ داره میدونستم خندیدم

 ..راسته فهمیدم شد خالی چمدون و نداد منو مال و داد

 

 ....کم یه ولی شدم ناراحت

 

 ... بابا نداره ایرادی

 

 که مبارزه اشکام ریزش با و میدادم دلداری خودمو طور همین داشتم

 چهره به خندون و کشید بیرون مبل پشت از دیگه چمدون یه عمو دیدم

 ....کرد نگاه من داغون ی

 

 مونده کم نداشتن کادو از ها ساله دو مثل...تروخدا کن نگا-سهراب

 ...بگیره گریش

 

 .... نداشتم شما از انتظاری اصال من....نخیرم-
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 ....میپکیدما درون از داشتم حاال

 

 .... من سمت داد هول رو چمدون سهراب

 

  تو برای همش تقریبا این-سهراب

 

 گفتم ذوق با

 

 واقعا؟-

 

 ....دادم لو خودمو زود چقدر فهمیدم من و خندیدن همشون

 

 .... دیگه بود عموم که نبود مهم اما

 

 ... بودم مرگ حال در توش وسایل دیدن با و کردم باز چمدونو

 

 هصورتی خوشگل کیف یه... راحتی شلوار بلوز... مجلسی لباس چقدر

 ... بود کارتونی عکسای روش که ای پارچه

 

 .. باال آوردمش
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 آوردید؟ من برای احیانا اینو-

 

 ...خنده زیر زدن بلند مهرداد و سهراب

 

 ....کنه اذیتتون خواست بابا-مهرداد

 

 مهرداد گردن پشت زد سهراب

 

 ...میده لو باباشو زود اینقدر آدم– سهراب

 

 .... کرد اخمی مهرداد

 

 .... شام تا کنید استراحت برید جان سهراب-بابا

 شد بلند سهراب

 

 ...میکنم غش دارم....گفتی آی– سهراب

 

 ....بده نشون و اتاق ببرشون جان بهار -بابا
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 و؟ اتاق کدوم-گفتم گیجا مثل

 

 خووبی؟ بهار-بابا

 

 ؟ باشم خوب سوغات همه این دیدن با میشه مگه... نه-خندیدم

 

 اتاق ببرم هم مهرداد گفت بابا و مهمون اتاق بردم رو عمو و شدم بلند

 ... باربد

 

 ...بیارید تشریف هم شما مهرداد آقا-

 

 ...ممنون– شد بلند مهرداد

 

 ... اومد همراهم

 

 ...مامان پیش رفتم خودمم و بردمش

 

 اینجان؟ کی تا مامان-

 

 .... بمونن که برگشتن اینکه مثل ولی نمیدونم-مامان
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 کجاست؟ عمو زن پس-

 

 ...گرفت غم چهرش مامان

 

 ....شده فوت پیش سال دو اینکه مثل-مامان

 

 ....نگفتن ما به چرا چرا؟پس.. هییییی-

 

 ... وهللا نمیدونم-مامان

 

 .... شدم ناراحت خیلی

 

 خوشرویی زن خیلی و بودن اومده باری چند ولی نبود ایرانی عمو زن

 ....بود

 

 .... درازکشیدم تختم روی و اتاقم توی رفتم

 

 .... برداشتم رو گوشیم موبایلم صدای با
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 .... نبود آشنا شماره

 

 بله؟-

 

 ... سالم-

 

 شمایید؟ ابراهیمی آقای سالم-

 

 منو دفعه هر کارآموزم دانشجوی متاسفم خودم برای واقعا-ابراهیمی

 ....نمیشناسه

 

 خوبه؟ ؟خانومتون خوبید...بخشیدخوب... سالم-

 

 ... خوبیم بله-ابراهیمی

 

 شده؟ چیزی-

 

 زدم زنگ بهت کاری پیشنهاد یه برای-ابراهمیی

 

 کاری؟؟ چه-
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 ! قاچاق– ابراهیمی

 

 چیییییییییییییی؟-

 

 ادپیشنه بهم پرونده یه.... کردم شوخی...دیوونه میزنی داد چرا-ابراهیمی

 ..... کردم معرفی رو تو که شده

 

 چرا؟-

 

 ...شلوغه سرم راستش.... ندارم وقت خودم-ابراهیمی

 

 شلوغه؟ چرا سرتون ، خودم راهنمای استاد به آفرین-

 

 ... دختر موقوف فضولی-ابراهمیمی

 

 میدی؟ فحش چرا بابا باشه-

 

 گمب باید کنجکاویت ارضای برای ضمن در.... که نبود فحش-ابراهیمی

 و تنیس عادی وضعیتش چون باشم پیشش بیشتر باید و بارداره خانمم

 ....داده مطلق استراحت براش دکتر
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 میشین؟ بابا دارین میگین؟ راست.. وای-

 

 ....کنی قبول تو روهم پرونده این و بخواد خدا اگه آره-خندید ابراهمیمی

 

 چشه؟ راجب پرونده حاال... باشه مبارکتون-

 

 ...قََدره طرفت ولی اصل در آسونیه ی پرونده-ابراهمیمی

 

 ؟ هست کی-

 

 ... نوید امین معروف وکیل -ابراهیمی

 

 ... باال رفت ابروهام

 

 جدی؟-

 

 ....آره– ابراهمییم

 

 چیه؟ راجب-
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 یه من موکل که.... خانوادگیه ومیراث ارث سر موضوع– ابراهمیمی

 قانونی غیر کارهای سری یه با داره برادرش که است ساله 38 دختر

 ...میگیره اموالشو ی همه

 

  میتونه؟ مگه-

 

 اموالشون ی همه که داره پدرشون طرف از نامه وکالت یه -ابراهیمی

 ... گذاشتن پسر اختیار در رو

 

 چی همه که داره نامه وکالت اگه رو قضیه میدن کش چرا دیگه خوب-

 پسره؟ نفع به

 

 کاری همچین پدرش و میگه دروغ داره ادعا دختر ولی آره-اباهمیی

 ....نکرده

 

 توی هم نوید امین پای ای مسخره ی پرونده همچین تو چرا نمیفهمم-

 ماجراست؟

 

 دوستای از یکی پسره فهمیدم ولی کردم تعجب منم اتفاقا-ابراهمیمی

 .... کرده قبول و گرفته قرار معذورات توی اینکه مثل و صمیمیشه
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 بگم؟ چی نمیدونم...بگو پس...آهان-

 

 تممیفرس برات رو الزم چیزای فردا... بگی نیست الزم چیزی-ابراهیمی

 ..دختره به میدم شمارتو و

 

 چیه؟ اسمش-

 

 ....فتوحی خانم-ابراهیمی

 

 ... برنمیام نوید پس از من ولی.... قبول باشه-

 

 .... خداست دست بقیش دیگه بکن کارتو تو...نداره عیبی-ابراهیمی

 

 ...باشه...وهللا نمیدونم-

 

 ...  ایول-ابراهیمی

 ....خودشون ی خونه میرن فردا تا گفت عمو که بودیم شام سر شب

 

 جان؟ سهراب بودی نفروخته رو خونه اون مگه-بابا
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 با روز یه که ای خونه نیومد دلم اصال ولی خواستم....داداش نه-سهراب

 ..بفرشم رو بودیم توش نادی

 

 !داری حق....بیامرزتش خدا-بابا

 

 ... نشد زده حرفی دیگه

 

 ؟ بچرخونی شهر توی رو مهرداد یکم بری میتونی جان عمو-سهراب

 

 .... کردم نگاش

 

 ...باال رفت ابروم

 

 من؟-

 

 داره؟ ایرادی...بله -سهراب

 

 ...نمیدونم-

 

 ..زد هم به چشمشو دیدم که کردم نگاه بابا به
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 ... بود موافق

 

 کی؟...باشه-

 

 ....بودی بیکار وقت هر– سهراب

 

 خوبه؟ فردا-

 

 .....خوب-مهردا

 

 زدم لبخندی

 

 ...میریم صبح فردا پس-

 

 ممنون– سهراب

 

 ...نداریم بیشتر که سهراب یه...میکنم خواهش-

 

 ....لپموکشید سهراب
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 میکنی؟ سرت روسری ما از بزرگا خاله عین چرا تو– سهراب

 ....خوب-

 

 ....کردم نگاش فقط بزنم که نیومد حرفی

 

 .... خندید بلند نزدم دیدحرفی که سهراب

 

 دختر؟؟؟ میگیری رو من پسر این از نکنه-سهراب

 

 ی نشونه به سرمو کردمو اکتفا لبخندی به ولی لحنش از گرفت خندم

 ...ددم تکون تاکید

 

 ... برادرته جای مهرداد-سهراب

 

 ...ترم راحت اینجوری من ولی درسته-

 

 دمش متشکر بابا از چقدر من و شد قطع صحبتمون ی رشته بابا حرف با

 ... برید بحثو این که

 

 ....شدم بیدار گوشیم صدای با صبح
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 .... بود صبح نه ساعت

 

 داشتم برش سریع

 

 بله؟-

 

 وشفق؟ بهار خانم.... سالم-

 

 شما؟....هستم خودم بله-

 

 تصحب باهاتون راجبم ابراهیمی آقای کنم فکر.... هستم فتوحی.... من-

 کرده؟

 

 هستید؟ خوب.... آره....آه-

 

 ....شدم مزاحم موقع بد اینکه مثل-فتوحی

 

 ....بودم مونده خواب من فقط... نه نه-
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 ببینمتون؟ میتونم امروز-فتوحی

 

 ساعتی؟ چه فقط حتما آره-

 

 ات ممکنه اگه.. دارم مرخصی دیگه ساعت دو تا فقط من راستش-فتوحی

 ....دیگه ساعت نیم

 

 ...یدبنویس آدرسشو.. هستم دفترم توی دیگه ساعت نیم تا من باشه...آخه-

 

 ...دادن بهم ابراهمیمی آقای دارم رو آدرس-فتوحی

 

 ....دیگه ساعت نیم تا پس... باشه-

 

 ....ممنونم خیلی-فتوحی

 

 هک چیزی یه به خوردم که بیرون دویدم و شدم حاضر و شدم بلند سریع

 .... زمین روی افتادم و بود چی نمیدونم

 

 ... نشسته نزدیک خیلی که دیدم رو مهرداد که کردم باز چشممو.....آی-
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 .... شد گرد چشمام

 

 کشیدم عقب خهودمو کمی

 

 نشد؟ چیزیت خوبی؟-مهرداد

 

 ...نه-

 

 ... میخوام معذرت-مهرداد

 

 ...نبود حواسم خودم... که نیست الزم معذرت-

 

 .... داشت درد بدجور پام مچ ولی شدم بلند

 

 دکتر؟ بریم میخوای-مهردا

 

 ....که نشد چیزی... نگرانید چقدر شما... بابا نه-

 

 ...داشت درد بدجور پام مچ ولی

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  349  

  طرفش برگشتیم سهراب صدای با

 

 شده؟ چیزی -سهراب

 

 ..... بریدم حرفشو بزنه حرفی خواست مهرداد تا

 

 .... عمو نه-

 

 بیرون؟ برید میخواید– سهراب

 

 .... وای-

 

 شد؟ چی-سهراب

 

 ...شدم قول بد من ببخشید-

 

 چرا؟-مهرداد

 

 االن ولی بزنیم چرخ و بیرون بریم صبح امروز دادم قول شما به من-

 ....منتظرمه موکلم
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 میداری؟ کار سر منو پسر-خندید سهراب

 

 شما خدمت در برگشتم از بعد میدم قول ولی.... خدا به عمو نه-خندیدم

 خوبه؟ باشم

 

 .... نداریم اطمینان شما به دیگه ما.. نخیر– سهراب

 

 !!!عمو-

 

 .... میاد بدم عمو نگو نمیگم مگه..... ای -سهراب

 

 .... دارم دوست-

 

 ....کنم فرار که در سمت رفتم سریع

 

 ....دفتر سمت رفتم و شدم بابا ماشین سوار سریع

 

 .... بود اومده من از زودتر فتوحی
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 .... ببخشید وای-

 

 .. سمتم برگشت

 

 ...موندم همینطور لحظه یه خدایی

 

 !!!بود زیبا دختر این چقدر

 

 ....انداخت پایین سرشو خجالت با که کردم نگاش زل زل چقدر نمیدونم

 

  گفتم رودربایستی بدون

 

 ....زیبایی خیلی-

 

 ...ممنون– فتوحی

 

  داخل رفتیم و کردم باز کلیدم با رو در

 

 .... بیام بنشینیدتا بفرمایید-
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 و پیشش برگشتم قهوه فنجون دو با رفتمو و نشست سالن مبالی روی

 ... نشستم روبروش

 

 ..بفرمایید خدمتم در من فتوحی خانم خوب-

 

 .... فهمیدم رو چیز همه تقریبا و زدن حرف به کرد شروع فتووحی

 

 .... کرده قبول رو پرونده این امین چرا نمیدونم

 

 ....میگه راست دختر این مطمینم من

 

 و ارث تمام میخواد اون و جعلیه نامه وکالت این مطمینه میگفت

 ..بکشه باال نو میراثشو

 

 .... نبود کمی ارث

 

 ... بود میلیارد چند حدود گفت میشد

 

 هب که خونه سمت برگشتم منم و رفت کردم ثبت حرفهاشو تمام وقتی

 ....کنم عمل قولم

 .... داشتم برش و خورد زنگ گوشیم که بودم خونه نزدیک
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  بود امین

 

 ... زدم اتصالو ی دکمه

 

 بله؟-

 

 ...شنیدم بلندشو صدای دفعه یه

 

 !!!دورغه که بگو -امین

 

 ... باال رفت ابروم

 

 چی؟-

 

 !منظورمه؟ رو دخترو کردی؟؟ قبول رو فتوحی وکالت تو -امین

 

 چطور؟ بله-

 

  زد داد
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 گولشو میزنه گولت نمایی مظلوم با داره....کالشه یه چرا؟؟؟اون-امین

 .... نخور

 

 گول که رسیدم سنی به کنم فکر ضمن مطمینی؟در اینقدر کجا از-

 ..نخورم

 

 پرونده این از پاتو بهار.... میشناسم خودمو برادر و دوست چون-امین

  بیرون بکش

 

 شی؟ طرف من با میترسی نکنه حاال؟؟ شده چی مگه-

 

 یب وکیلی یه از نکنه بترسم؟ چی از من؟– خندید وعصبی بلند امین

 ترسید؟؟ باید هم داغون و تجربه

 

 .... شد گشاد چشمام

 

 بود؟ بامن ؟ چی

 

 تجربه؟ بی داغون؟ وکیل
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 ....نیستم داغون ولی دارم قبول رو تجربه بی....خوب

 

 ...شکست رو شد که سکوتی

 

 اون... بیرون بکش پاتو نشدی روبرو کاری شکست یه با تا بهار-امین

 دست از رو کالن ارث این بتونه تا زده چنگ چیزی هر به دختر

 ....بکشه بیرون برادرش

 

 پای اونقدر شد اینجوری که حاال..باشه زدنت حرف مراقب بهتره شما-

 ....کیه داغون وکیل بدم نشون بهت که میمونم پرونده این

 

 ....من بهار-امین

 

 ....کردم قطع حرفشو....بودم شده عصبی خیلی

 

 میرم پسرعموم با دارم ، وکیل جناب ندارم شما حرف برای وقتی من-

 ....نشید مزاحم کنید لطف پس بیرون

 

 ... بهار– امین

 

 ... خدانگهدارتون...شدم مستفیض کافی ی اندازه ازحرفاتونبه ، کافیه-
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 ...نشدم منصرف گوشیم کردن قطع از هم گفتنش بهار صدای با

 

 ...بودم شده عصبی خیلی

 

 ... رسیدم خونه به خورد اعصابی با

 

 برداشت رو گوشی مامان که زدم زنگ

 

 ؟ نداری کلید مگه-مامان

 

 ...منتظرم پایین من بگو مهرداد به مامان-

 

 ....دخترم باشه-مامان

 

  پایین اومد مهرداد دقیقه پنج از بعد که ماشین توی نشستم

 

 خوبی؟ سالم -مهرداد

 

 .... باال بیا...ممنون سالم-
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 ...بیرون زدم کوچه از سریع و کنارم نشست

 

 ؟ نظرته مشخصی جای-

 

 رو پل سه و سی و میالد برج دارم دوست خیلی فقط... خیلی نه- مهرداد

  ببینم

 

 ....خنده زیر زدم بعد کردم نگاش گرد چشمای با اول

 

 زدم؟ داری خنده حرف-مهردا

 

 .... خیلی وای...نه کم-

 

 چی؟ خیلی-مهرداد

 

 ....شد قطع دفعه یه خندم

 

 ...چشمم جلوی اومد باربد ی چهره
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 ...بود باربد کالم تکه این

 

 ...ندارم تماس باهاش شبه دو

 

 ....شد تنگ یهو دلم

 

 ...کردم بغض

 

 زدم؟ بدی حرف شد؟ چی-مهرداد

 

 ...اصفهانه توی نیست تهران توی پل سه و سی فقط...نه....نه-

 

 ؟ پل سه و سی بریم بگم بهتون گفت بابا چرا پس واقعا؟؟-مهردا

 

 پل هس و سی اصفهان میریم بار یه شاءهللا ان....کنه اذیت منو میخواسته-

 ... میبینید هم رو

 

 هست؟ تهران توی اون... میالد برج بریم پس....خوبه– مهرداد

 

 ...اونجا میریم... آره-
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 .... میکشید طول کمی برسیم تا و گذاشتم آهنگی

 

 ... بودم آهنگ این عاشق

 

 تو سوی به

 

  تو روی شوق به

 

  تو کوی طرف به

 

  آیم دم سپیده

 

 جویم را تو مگر

 

  کجایی بگو 

 

  تو نشانه

 

  گاهی زمین از گه
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 جویم آسمان ز

 

 پروا بی چه ببین 

 

  پویم می تو ره 

 

 کجایی بگو

 

  کی

 

  نظرم نظرم از ماهت رخ رود

 

 ببرم دگر نام کی نامت غیر به

 

 کجایی بگو گویم دل حدیث جویم را تو اگر 

 

 .... شد قطع آهنگ دفعه یه

 

 ... کردم نگاش
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 شد؟ چی-

 

 .... نیومد خوشم آهنگ از-مهردا

 

 ...کردم اخمی

 

 ....بودم آهنگ این عاشق من

 

 ...نزدم حرفی

 

 مهمونش هم ساندویچ یه و چرخوندمش خیابونا توی عصر پنج ساعت تا

 ساندویچ یه فقط و بود شده دیر جنبیدیم خودمون به تا آخه کردم

 ...خوردیم

 

 ...کردم پارک خونه در جلوی

 

 بفرمایید-

 

 ...کشیدید زحمت خیلی...ممنون-زد لبخندی مهرداد
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 نبود زحمتی-

 

 سمتم شد خم و شد پیاده مهرداد

 

 نمیاید؟ شما-مهردا

 

 ..خدافظ...دارم کار من... نه-

 

 ...بای-مهرداد

 

 ....دفترم سمت رفتم و کردم روشن ماشینو سریع بست که رو در

 ...کنم کم رو امین روی باید من

 ..... زد حرف بد باهام خیلی

 

 .... زد داد همش

 

 ....میبرم رو پرونده این من

 

 ....باشه کالش نمیخورد فتوحی خانم به
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 ... زیباست هم سیرتش زیبا ی چهره اون میدونم من

 

 ....میرفت داشت چشمام که کردم نگاه رو مدارک و پرونده اونقدر

 

 .... شد گرد چشمام دیدم که ساعتو

 

 ...بود شب یازده

 

 زنگنزده؟؟ بهم کسی چرا پس

 

 ...خاموشه دیدم برداشتم رو گوشیم

 

 ....شدن زنده و ُمردن همه االن حتما سرم بر خاک

 

 ...گرفتم رو خونه ی شماره سریع

 

  برداشت مامان

 

 بله؟-مامان
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 مامان-

 

 که بزن حرف بهار...ایه شماره چه ؟این کجایی خودتی؟؟ بهار-ممان

 میکنم دق دارم

 

 دجدی ی پرونده گرم سرم هستم دفترم تو من.....مامان میزنم بذاری اگه-

 .... شده خاموش گوشم نفهمیدم و بود

 

 االنم...زده سر جا همه به بابات...نشی چی بگم خدا...شکر خدارو-مامان

 ...بهش بگم بزنم زنگ بهش سریع کن قطع ، پلیس بده عکستو رفت

 

 ..گرفت تماس بابا دقیقه چند از بعد که کردم قطع

 

 ..بابا سالم-

 

 میکنی؟ کار چی اونجا ؟ بهت بگم چی...اسغفرهللا.....َدر ای-بابا

 

 .... بخشید... شد شب کی نفهمیدم خدا به بابا-

 

 ...دنبالت میام... خوب خیلی-بابا
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 ....میمونم اینجا رو شب دارم کار خیلی من بابا... نیست الزم-

 

 ....نیست مسکونی اونجا...دختر داره ؟؟خطر اونجا-بابا

 

 ...امنه هم خیلی داره نگهبان اتفاقا-

 

 زیاده؟ کارت ؟ مطمینی.... نمیدونم -بابا

 

 ...گذاشتید که مرسی...  بابا آره-

 

 ...خودشون ی خونه برن میخوان فردا...میشه ناراحت عموت -بابا

 

 ...دیگه میبینیم همو همیشه.... برن خوب-

 

 هم رو در باش خودت مراقب....نمیشم تو زبون حریف من بگم چی-بابا

 ....کن خبرم سریع شد هم چیزی...کن قفل

 

 ...کردن محاصره اینجارو دزدا انگار میگی جور یه بابا...چشم-
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 ....شدم مشغول دوباره و میز پشت نشستم تلفن کردن قطع از بعد

 

 .... خواب....میز رو افتادم و نشد باز چشمام دیگه که بود کی نمیدونم

 

 بسته چشمام دوباره توهمه کردم فکر ولی شد باز چشمام در صدای با

 ...شنیدم رو در شدن بسته صدای دوباره که شد

 

 .... شد باز حدش آخرین تا چشمام

 

 ...تاریکه جا همه هنوز دیدم کردم نگاهی

 

 .. بود قفل که اتاقم در نزدیک رفتم

 

 ....میاد نفر دو پچ پچ صدای دیدم ایستادم گوش

 

 .... بود شده ِسر دستام که بودم ترسیده اونقد

 

 ....نداشت حرکت نای پاهام

 

 ...عقب رفتم ارادی غیر صداها شدن نزدیک با
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 کنم؟؟ کار چی.. من خدای

 

 بود؟ کی

 

 ..کردن دزدی برای نیست مسکونی که اینجا

 

 ...نه یا بزنم زنگ بابا به نمیدونستم

 

 ...شدم تسلیم آفرین جان به جان من که برسه بابا تا آخه

 

 نزدیک...رسوند زودتر رو الناز روز اون که افتادم یامین خونه یاد

 ...بود دفترم

 

 بزنم؟؟ زنگ

 

 ....نمیدونم

 

 کردمو خفه دستم تو جیغمو رفت پایین در ی دستگیره وقتی ولی

 ...گرفتم لرز و ترس با شمارشو
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  گفت آلو خواب بوق تا دو از بعد امین

 

 بله؟-امین

 

 ...امین-

 

 ...شه حالیم نذاشت ترس ولی...کردم صداش آقا بدون بود بار اولین

 

 تویی؟؟ بهار کیه؟؟ -امین

 

 ....افتادم گریه به

 

 ...میرفت پایین همش در ی دستگیره

 

 ...اومده دزد امین-

 

 کیه؟؟ ی شماره بهار؟؟این کجایی چیییی؟-زد داد امین

 

 ..هستم دفترم تو من امین-
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 ....باش زود بده آدرس میکنی؟؟؟ کار چی اونجا شب موقع این-امین

 

 ... و گفتم شکسته پا و دست

 

 ..برسم تا بزن همینجورحرف...نکن قطع-امین

 

 ....اتاقمن در پشت امین-

 

 ....میریختم اشک و نشستم دیوار ی گوشه

 

 ...نترس...میام دارم.... بهار نکن گریه-امین

 

 ...کشیدم ای خفه جیغ اتاق در به چیزی شدن کوبیده با

 

 ...نکردم سکته تا بزن بهارحرف بود؟؟؟ چی-امین

 

 ....ُمردم من برسی تا امین.... در به میکوبن دارن-
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 تااگه شو جاقایم یه برو...بشنون صداتو ممکته.... نزن حرف-امین

 ....نبیننت داخل بیان تونستن

 

 ...نداره شدن قایم برای جایی اینجا-

 

 ....کرد بیشتر گریمو شدت که شد کوبیده در بازم

 

 ...میرسم دارم.... نکن گریه-امین

 

 ....شنیدم امینو صدای دیگه؛ شدن کوبیده بار یه از بعد

 

 ای؟ طبقه کدوم... رسیدم- امین

 

 ...پنجم-

 

 ....نترس دیگه اومدم-امین

 

 ....افتاد دستم از گوشی

 ...خداروشکر

 .... در به چسبیدم رفتم دعوا باصدای
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 شدن باز با که کردم باز رو در سریع و دادم تشخیص رو امین صدای

  زد فریاد امین در

 

 .....بیرون نیا نگفتم تا تو برو -امین

 

 ومن و جلو اومد و در الی پاشوگذاشت مرد یکی اون در بستن از قبل اما

 ....دیوار سمت داد هل

 

 ادد فشار و گردنم رو گذاشت دستشو ولی کنم فرار دستش از خواستم

.... 

 

 ....ین...ام-

 

 ...کتک باد به گرفتش دوم مرد ولی طرفم بیاد خواست امین

 

 ...نمونده بدنم تو نایی میکردم حس

 

 ...نمیومد باال نفسی

 

 ....میشد تار داشت روبروم مرد
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 و دمش حرکت بی و شد بسته چشمام که شد چی یا و گذشت چقدر نمیدونم

 ...نشنیدم میزد داد که امین صدای جز چیزی

 

 "راوی"

 

  بود ناراحت بهار از هنوز

 

 ..گریست دل در میرود بیرون عمویش پسر با فهمید وقتی

 

 ...بود رسیده وقتش پس: بود گفته خودش با

 

 ...کند دیگری تقدیم را بهار خودش دستان با آنکه وقت

 

 ... نبود بند جایی به دستش

 

 طنین گوشش در دارم قرار پسرعمویش با میگفت که بهار صدای

 ....مینداخت

 

 ...ثانیه هر حتی و دقیقه هر... لحظه هر
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 اش گوشی صدای با که آلوده خواب و فکر غرق و بود اتاق در

 ...کرد پرواز آدرس سمت به معطلی بی فهمید را ماجرا وقتی برخاست

 

 ..نگرفت صورت تصادفی که بود غیبی امدادهای با که میدانست خدا

 

 ردرگی و رفت جلو سریع ناشناس مرد دو دیدن با و رفت باال سرعت به

 ... شد

 

 به دبرگرد گفت که امین صدای با آمد که بیرون و شنید را صدایش بهار

 راگرفته بهار گردن مردی... بود دیر دیگر ولی کرد کج را راهش اتاق

 ...فشرد می و بود

 

 و بهار کنار برود تا میکرد کاری هر امین و بود گرفته باال درگیری

 ....میشد مگر ولی جداکند عشقش ظریف گردن از رو مرد کثیف دستای

 

 ....ندشت وجدان گویی که میزد چنان مرد آن

 

 ...بود مست بهار

 

 ...نفس کشیدن دوباره مست
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 ...پایین نه میرفت باال نه که نفسی

 

 ....میشد قبل از تر سست لحظه هر و نداشت حرکتی

 

 بدنش به که هایی ضربه به اصال و بود سویش به نگران امین چشمان

 نداشت توجهی میخورد

 

 ... شد بسته چشماش و افتاد کنارش حرکت بی دستانش بهار

 

 ....کرد سقوط زمین روی بهار که برداشت دستشو و ترسید مرد

 

 سر زیر را پایش و زد ای شیرجه تقریبا و دوید امین لحظه اخرین در

  گذاشت زمین روی را سرش آرام و برد بهار

 

 خدا با ماندنش زنده میکرد برخورد زمین به شدت آن با بهار سر اگر

 ... بود

 

 ...  زد فریاد امین

 

 ... داد فحش
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 ... گرفت کتک باد به را مرد دو

 

 ... بود شده پیش لحظه چند برابر چند زورش گویی

 

 ....میزند کجا به نمیفهمید که میزد چنان

 

 بهار طرف به امین و کردند فرار مرد دو آن که آمد خود به وقتی

 ....دوید

 

 ... بود زمین روی عشقش...بهارش

 

 ....بود سفید و سیاه لبهایش.. .میزد کبودی به اش چهره

 

 مرده؟؟ یعنی

 

 رفت؟؟؟ چشمانش برابر در عشقش یعنی

 

 ؟؟ حد چه تا بدبختی
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 ....گرفتیش من از چرا بودم راضی بودنش به من خدایا: نالید

 

 به کمی و برداشت بود میز روی که آبی لیوان و شد بلند سختی به

 ...پاشید بهار صورت

 

 .... نیفتاد اتفاقی اما

 

 ....گرفت را نبضش دست مچ روی از

 

 ...ضعیف خیلی ولی میزد

 

 ... کند کار چه نمیدانست

 

 ... بود منگ

 

  گرفت تماس اورژانس با سرعت به و زد جرقه ذهنش آن یک

 

 .... رسید اورژانس که نشد دقیقه دو سر
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 دفتر در کردن قفل از بعد هم امین و گذاشتن برانکارد روی را بهار

 کرد جا اورژانس ماشین داخل را خود سریع بهار

 

 ...میکرد دعا فقط راه در

 

 ... بود کرده ناراحت را بهار او

 

 ....حرفاهایش با

 

 ...میدانست مقصر را خود

 

 هارب دفتر به دزد چرا بود؟؟اصال مانده دفتر چرا بهار کرد فکر خود با

 بود؟؟ رفته

 

 ...نبود مسکونی که مجتمع آن

 

 ...شنید ماسک زیر از را بهار ضعیف صدای که بود مشغول ذهنش

 

 ...کرد شکر را خدا دل ته از و رفت تپش به قلبش
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 ... نزدیک رفت

 

 .....دزد.......دزد-بهار

 

 .... بود هوش به ولی بود بسته هنوز بهار چشمان

 

 بودن سالم ی گریه.... بود خوشحالی ی گریه... گریست دل در امین

 ...عشقش

 

 .... بود دیگری دست در بعد وقت چند تا شاید که کوچولویی عشق

 

 ... نبود مهم ولی

 

 !! سالم.... اوست کنار در االن که بود این امین برای مهم

 

 !!!حاالست مهم... خیال بی را بعد

 

 ....میزد گول را خودش
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 پسرعموی خودش دستان با میخواست دلش.. بود برپا آتشی دلش در

 میشد؟؟ مگر ولی کند خفه را بهار ی ندیده

 

 ...نبود ندیده ی عمو پسر یا بهار کار تقصیر

 

 ... بود خودش مقصر

 

 .... نبود هم خودش البته

 

 دارد؟؟؟ هم مقصر ماجرا این آیا کرد فکر خود با

 

 ...نمیدانست

 

 ...نمیفهمید

 

 بهارش بودن سالم.... بهارش بودن برای کرد شکر خدارا فقط

 

 شلبهای نیست کبود دیگر بهارش زیبای ی چهره که بود خوشحال چقدر

 ...نیست سفید و سیاه دیگر
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 ....نیست رمق بی دستانش

 "بهار"

 

 ..میشنیدم را امین صدای

 

 ... شده چه میدانستم

 

 .. بود یادم

 

 لیو رفت نفسم که داد فشار چنان را گلویم که را مردی دستان بود یادم

 ....نداشت شدن باز نای چشمانم

 

 ... بود امین صدای فقط هستم جایی چه نمیدانستم

 

 دزد...دزد گفتم که من ضعیف صدای و

 

 ....نه یا شدیم رها دزدها شر از بفهمم میخواستم فقط

 

 ماشین توی پس...ایستاد ماشین کردم حس که گذشت چقدر نمیدانم

 !!!بودم



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  381  

 

 !!.بیمارستان.. گذاشتن دهانم روی ماسکی و گذاشتنم تخت روی

  

 ....میشد باز داشت نفسم راه کم کم

 

 افر را چشمانم خواب که بود چه زدند دستم به که سرمی در نمیدانم ولی

 ...گرفت

 

 ... بود میش و گرگ هوا بازکردم که را چشمانم

 

 ...است تختم روی سرش کسی دیدم که دادم تکان درد با را سرم

 

 ...دادم تشخیص را امین کردم که دقت

 

 ....زدم کنار را ماسک لرزانم دستان با

 

 

 ...گفتم آروم صدایی با

 

 ...امین-
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 زد لبخندی.... کرد نگام و خورد تکانی شدت به

 

 اومدی؟؟؟ هوش به-امین

 

 بیمارستانیم؟...اوهوووم-

 

 ...آره-امین

 

 ....نمیزد حرفی اونم....نزدم حرفی

 

 نگفتی؟؟؟ که مامانمینا به-

 

 ...نشن هول بگم بعد بیای بهوش خواستم..نه-امین

 

 ...نگو میکنم خواهش..نه-

 

 چرا؟؟-امین

 

 ....کنم نگرانشون نمیخوام...خوبم من...امین میکنم خواهش-
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 ...آخه-امین

 

 ....دیگه نگو میگم..نداره آخه-

 

  زد لبخندی امین

 

 میزنی؟ چرا.. بابا باشه-امین

 

 بودن؟ کی نفهمیدی-

 

 .... وکالت دفتر یه از دزدی بودن اومده چرا نمیدونم فقط......نه-امین

 

 ....کرد نگام متفکر بعد

 

 دستته؟؟ هایی پرونده چه-امین

 

 چطور؟... فتوحی ی پرونده همون فقط.... نیست چیزی-
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 بوده مدرکی دنبال اونا اینکه جز نیست منطقی جور هیچ دزدی-امین

 ...باشن

 

 باال رفت ابروم

 

 مدرکی؟؟ چه-

 

 ...میکنم شک دارم...نمیدونم-امین

 

 چی؟ به-

 

 کی؟ به بگو-امین

 

 کي؟-

 

 ...شکه یه فقط...نمیدونم-ایمن

 

 ....بگو-
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 سند.... مدرک یه مثل.....دنبالشن اونا که داری چیزی تو شاید -امین

 .... که چیزی یه....

  

 ....نفهمیدم زودتر خودم چرا... درسته-

  

 !شوکی تو فعال تو چون-امین

 

 فیلم یه و نسرین ادعاهای جز ندارم چیزی من که اینجاست مشکل آخه-

 ...نیستن مهم زیاد که دیگه چیز تا چند و پدرشون فوت مراسم از

 

 نداشت؟ دیدی؟چیزمشکوکی رو فیلم-امین

 

 ....هیچی ولی دیدم بار چند.... نه-

 

 ... وکالت دفتر اومدن که بودن دیوانه دزدا شایدم-امین

 

 ..خندیدم

 

 ...تجربه بی و داغون وکیل یه دفتر اونم....نیست بعید-
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 ...رفت لبخندش امین

 

 ....حرفم واسه میخوام معذرت-امین

 

 پرونده این تو شدن موفق با من فقط... بود درست حرفت اتفاقا..نه-

 ...میکنم ثابت بهت خالفشو

 

 به ست شده تموم االنم همین پرونده این...خانم بهار خوندی کور-امین

 ....من موکل نفع

 

 ..خندیدم

 

 .... وکیل آقای نخون ُکری پرونده پایان تا-

 

 خوبی؟؟-امین

 

 برم؟ میتونم کی...آره-

 

 ...بود خوب حالت و اومدی بهوش وقت هر گفت دکترت-امین
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 ....نشستم سختی به

 

 ...خوبم من-

 

 و اومدم خودم به بود شده خشک صورتم از تر پایین که امین نگاه با 

 ....نبستم رو شالم فهمیدم

 

 ...مونده گردنت روی کثیفش دست جای-امین

 

 ... شد گرد چشمام

 

 واقعا؟؟-

 

 ...داد تکون سری امین

 

 ...نبینن مامانم بابا....وای-

 

 ...انداخت باال ای شانه امین

 

 ... شد خورد اعصابم
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 لباسی همچین اصال و نمیپوشیدم بسته یقه لباسای وقت هیچ که من

 ....نداشتم

 

 ....بپوشونیش بسته یقه لباسای با میتونی-امین

 

 فراری لباسایی همچین از همیشه من... میکردم فکر همین به داشتم-

 ....کنن شک اینا بابا میترسم..شدن خفه ی بهانه به بودم

 

 اینه نظرم من ولی...اومده خوشت اصال یا شده عوض نظرت بگو-امین

 ...بگی راستشو بهشون که

 

 ور شغل این بذاره بابا محاله داره شغلم به ربطی بشه معلوم اگه...نه- 

 ....بدم ادمه

 

 ...داره حق هم کمی-امین

 

 چطور؟-کردم اخمی

 

 ...داره خطر کمی خانوما برای شغل این-امین
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 ....روش زدم چسبو و درآوردم دستم از سرمو و شدم بلند حرصی

 

 آوردی؟؟ درش خودت چرا-امین

 

 .... دیگه برم میخوام.... بلدم-

 

 ...کردم حساب بیمارستانو پول من...بریم-امین

 

 ...برمیگردونمش-

 

 !!کوچولو خانم گردونی برش که نگفتم-زد لبخندی امین

 

 ... شد گرد چشمام 

 ... ادب بی....؟؟ کوچولو خانوم

 

  خندید که بودم بهش پرونی تیکه حال در چشمام با همینجور

 

 خوبه؟؟ بزرگ خانم.... بابا ببخشید-امین

 

  خندید بلندتر که شدم رد کنارش از و گفتم ایشی
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 !!! میشه صمیمی داره خیلی تازگیا

 

 داره؟؟؟ ایراد

 

 ! نه

 

 ....نمیدونم

 

 ؟؟؟ زدم زنگ امین به من چرا اصال

 

 .... بود کرده سکته که میفهمیدند اگه مامان و بابا معلومه خوب

 

 ...بردارم ماشینو تا رسوند دفترم تا منو 

 

 خوبی؟ مطمینی-امین

 

 ....نبینه گردنمو کسی کن دعا فقط....آره-

 

 ...بخواد خدا هرچی-امین
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 زدم لبخندی

 

 ....کنم خود مال رو پرونده من میترسی تو گفتم که من-

 

 ...خندید بلند امین

 

 کنی؟ رانندگی میتونی...کن فکر داری دوست جور هر-امین

 

 ....که نشدم فلج...بله-

 

 ...خندید بازم امین

 

 ... شده هم خنده خوش چه

 

 زخم خنده از بعد دیگه و کرده فرق رفتاریش روند وقته چند راستی

 ....نمیزنه زبون

 

 ...شد قطع خندش دفعه یه که میزدم حرف دلم تو داشتم
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 ... شد دیوانه که دوباره... ابولفضل یا

 

 میکنی؟ نگاه اینجوری چیه؟؟چرا-

 

 ؟...بیرون رفتی پسرعموت با.... صبح دیروز یعنی......صبح-امین

 

 ..زدم لبخندی

 

 ...گشتیم تهرانو رفتیم.... مهرداد...آره-

 

 شد رنگتر پر اخمش

 

 چرا؟-امین

 

 ..ببینه تهرانو داشت دوست....برگشتن خارج از تازه خوب-

 

 ببرتش؟ نبود ای دیگه کس تو جز-امین

 

 ...باال رفت ابروم
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 ... شد گرد چشمام

 

 ....برام بود قبول قابل غیر رفتارش....کردم نگاش گنگ

 

 میرفتم؟ باهاش نباید من چرا-

 

 ؟!نمیاد بدت خودتم اینکه مثل– زد پوزخندی امین

 

 ...پسرعمومه....بیاد بدم چرا-

 

 سالشه؟ چند-امین

 

 ..وهشت بیست-

 

 کرد پوفی و کشید گردنش پشت دستشو و کرد دوباره اخمی امین

 

 ...بیرون بری باهاش تنها نداری حق دیگه-امین

 

 ...دوختم بهش رو زدم بهت ی چهره
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 ....میکنه روشن تکلیف داره من برای حقی چه به این

 

 فتنر ولی ببخشیدا ؟ اصال میگی چی میزنی؟ حرف اینجوری چرا ببینم-

 ....مربوطه خودم به هرکسی با بیرونم

 

 .... رفت اخمش امین

 

 نشست پوزخندی و داد موضع تغییر سریع ولی شد ناراحت چهرش

 برم در ازکوره میشد باعث داشت که لبش ی گوشه

 

 بود باربد اگه کن فکر ولی..نداره ربطی من به....میگی راست-امین

 ...بیرون برید تنها شما میذاشت

 

 ...میگفت راست..کردم فکر کم یه

 

 ... بذاره بود محال و بود حساس روم خیلی باربد

 

 ...!!دیگه گفت بابام خوب

 

 ... داد اجازه خودش بابا خوب-
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 ...کرد نگام جدی امین

 

 نداشت ربطی من به و میگید راست اینکه مثل مشفق خانم-امین

 ...فعال....

 

 ...گفتم که برگرده خواست

 

 مشفق؟ خانم-

 

 ....سمتم برگشت

 

 ...نفهمیدم معنیشو که کرد بهم ناراحتی نگاه

 

 ... فعال بهارخانم-امین

 

 سرم به چی نیست معلوم نبودید امروز اگه.. کمکتون از ممنون-

 ...میومد

 

 رفت تلخی لبخند با و کرد بهم نگاهی
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 اخیر وقت چند این مثل بهم چرا که گذاشت بهت تو منو رفتو...رفت

 ....نگفت بهار

 

 کردم؟؟ ناراحتش

 

 ...نگفتم چیزی که من خوب

 

 

 ...میکرد مشخص تکلیف من برای داشت اون

 

 !!خوب داره ربطی چه اون به

 

 !!بد چی خوبه برام چی میدونه اونم دارم بابا من

 

 رفتار باهام اینجوری امین که بودم نارحت دلم ته چرا نمیدونم ولی

 ...کرد

 

 ....ریخت بهم دوباره تفکراتم ی همه افتاد یادم فکر کمی از بعد

 

 ...ریخت زبونشو زهر خنده از بعد بازم امین



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  397  

 

 !وهللا

 

 !مگه؟ میشه چی بیرون رفتم پسرعموم با خوب

 

  شدم ماشین سوار هم در افکاری با

 

 ....خونه رسیدم که بود صبح هشت ساعت

 ...دویدنه درحال باغ توی دیدم رو مهرداد شدم که خونه وارد

 

 ... سمتش رفتم لبخندی با

 

 سحرخیزی؟.. سالم-

 

 .. زد بروم لبخندی متقابال هم مهرداد

 

 به....نیستم سحرخیز اتفاقا... نه.....سحرخیز؟؟؟آهان....سالم-مهرداد

 ...ریخته هم به بیداریم و خواب ساعتها جابجاییه خاطر

 

 بیدارن؟؟ بقیه.... میشه درست-
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 ...نه-مهردا

 

 فعال؟ نداری کاری داخل برم من خوب-

 

 ....خودمون ی خونه میریم امروز..نه-مهرداد

 

 !!! خوب چه میگی؟؟ راست-

 

 ....زدم حرفی چه فهمیدم تازه من و باال رفت ابروش

 

 خودتون ی خونه میرید باالخره که بود این منظورم ببخشید....نه وای-

 ....و

 

 ....میکنم تر خراب دارم فهمیدم گردش چشمای دیدن با

 

 مماه.. دیگه ترید راحت خودتون ی خونه خوب که اینه منظورم ببینید-

.... 

 

 .... نشد بهتر که شد بدتر.... نه وای



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  399  

 

 ... گفتم عصبی و کشیدم خفیفی جیغ

 

 ... آخرو ی تیکه این کن فراموش نزدم حرفی من آقا اصال-

 

 ...کردم نگاش مهرداد ی خنده صدای با

 

 ....میشی عصبی حاال چرا...هستی باحالی دختر خیلی-مهرداد

 

 ....میشه بدتر کنم درستش میخوام هی آخه-

 

 ....شو خارج بحث از..نداره ایرادی-مهرداد

 

 ...داشتم برش موبایلم صدای با

 

 ... بود امین ی شماره

 

 ...زدم رو اتصال ی دکمه

 

 بله؟-
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 خونه؟ رسیدی... بهار سالم- امین

 

 .... باال رفت ناخداگاه ابروم

 

 مگه؟؟ چطور بله-

 

 .... گفت جدی بعد کرد مکث کمی امین

 

 ی قضیه.... نه یا رسیدی ببینم گفتم بودی حال بی کمی چون- امین

 میگی؟ خانوادت به رو دیشب

 

 ...میشم بیکار کار از من....نمیتونم....نه-

 

 ...بخوریم هم با کردم َدم چای....  تو بریم بیا بهار-مهرداد

 

 ...زدم مهرداد روی به لبخندی

 

 ....میام االن باشه-
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 بود؟ کی صدای-امین

 

 ...بود مهرداد-

 

 مهرداد؟-امین

 

 ....اومدن خارج از تازه گفتم که همون...دیگه پسرعموم-

 

 میمونن؟ شما ی خونه...آهان-امین

 

 ....میرن امروز....نه-

 

 ... شنیدم عمیقی نفس صدای

 

 ... کشید سوت گوشم کن فوت دیگه طرف یه نفستو....اِ -

 

 ...شنیدم صداشو بی ی خنده صدای

 

 میخندی؟ داری-
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 چطور؟...نه-امین

 

 ....خندیدی نگو دروغ-

 

 از قمشف خانم که برسم کارام به برم من... گرفت خندم... بابا باشه-امین

 ....فتوحیاست پرونده ی بازنده االن

 

 ...میدم نشون بهت....آقا کورخوندی هه-

 

 ....بچرخیم تا بچرخ -امین

 

 رهن گیج سرت چرخیدنات وسط بپا خوشنام وکیل آقای فقط...میچرخیم-

 .....!!زمین بخوری

 

 ...شنیدم بلندشو ی خنده صدای

 

 ...؟؟هه تو میکنی؟؟ تهدید داری منو -امین

 

 ....کیم من میفهمونم بهت-
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 ... بدو زد یخ چای بهار- مهرداد

 

 ....کردم نگاه بود آویزون آشپزخونه ی پنجره از که مهرداد به

 

 ...گرفت خندم چرا نمیدونم

 

 رهپنج بیرون بود افتاده برآمدش شکم و بود بیرون شیشه از نصفش

 ... بود باحال خیلی....

 

 ....خنده زیر زدم

 

 اینجوری داری چی بود؟؟؟به پسرعموت اون صدای بازم -امین

 ....میخندی

 

 نوید جناب نداره ارتباطی شما به من خندیدن.... بود خودش...آره-

 برید پسرعموم و من مکالمات به دادن گوش جای به بهتره شما....

 چون نهک تبریه رو موکلتون بتونه که بشید مدارکی آوردن بدست مشغول

 خالفکار تا و بودن جعلی تا و نشستم پرونده این پای جوره همه من

 تاداف.... َشم... می... نِ  در به میدون از نکنم ثابت رو پسر فتوحیه بودن

 ؟

 

 .... نبود خوشحال پیش لحظه چند مثل صداش دیگه امین
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 هک روشنه برام روز مثل و دارم اطمینان دوستم به من ولی...باشه -امین

 ....میشی خارج دادگاه از افکنده سر با

 

 ....خدافظ... میده منفی انرژیه... حرفاتون نیست مهم-

 

 ...فعال -امین

 

 با نفسی به اعتماد چه با که خودم ازحرفای و کردم قطع رو گوشی

 .... کردم تعجب کردم صحبت وکیل بهترین تقریبا

 

 .... کن کمکم خدایا

 

 کرده یخ که رو چای و شدم خونه وارد و انداختم کیفم توی رو گوشی

 رفتم مملکت کار و اقتصاد حول صحبت کمی از بعد و خودم رو بود

 ...اتاقم توی

  

 ....تخت روی کشیدم دراز جانانه دوش یه از بعد

 

 ....لرزیدم ترس از دوباره و افتادم قبل شب یاد
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 ....میکردم کار چی من نبود امین اگه

 

 بودم؟؟؟ اینجا االن

 

 ؟؟... زدم زنگ امین به اصال چرا

 

 ... نفهمیدم خودمم

 

 ...!! دارم اطمینان بهش اینقدر چرا

 

 .... نفهمیدن اینا بابا که خداروشکر

 

 ....!گردنم... وای

 

 ....ایستادم دراورم ی آینه روبروی و شدم بلند سریع

 

 ...اوه اوه

 

 های هکنار روی انگشتردیگش چهار و گلوم روی بزرگش انگشتای دقیقا

 ....بود گردنم
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 ایشاءهللا دستش بشکنه

 

 !!کسی؟؟ نبینه اینو که بپوشم چی حاال

 

 ....بود مگه ولی بیرون ریختم رو لباسم کشوهای کل

 

 ..بیرون برم باید

 

 ... بیرون رفتم و پوشیدم لباسامو سریع

 

 ...بودن بیدار همه

 

 ....همگی به سالم-

 

 ....نشوندم خودش پیش و گرفت دستمو سهرابم عمو و دادن جوابمو همه

 

 دختر؟؟؟ دوباره میری کجا- سهراب

 

 ....برگردم زود و بخرم چیزی بیرون میرم-
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 ..بیاد باهات مهردادم میخوای چی؟- سهراب

 

 ...کردم هول

 

 ...برمیگردم زود خیلی نیست مهمی چیز...نه..نه-

 

 ....بیرون زدم ازخونه و پیچوندم و مهرداد مختلف های بهانه به سریع

 

 ... خورد زنگ گوشیم دوباره که بودم راه توی

 

 ...بابا ای... بود امین

 

 ...کردم وصل

 

 ....بذارم هندزفیریمو باشه دستت گوشی لحظه چند-

 

 ..زدم حرف باره گذاشتمو سریع

 

 ؟.... بله-
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 ...بگم چیزی خواستم راستش -امین

 

 ...بفرمایید-

 

 داری مهم چیزای و پرونده چی هر و دفترت سر یه بری بهتره -امین

 و کنن استفاده فرصت از بازم داره احتمال... خونتون ببری و بردای

 .... بردارن رو نظرشونو َمد احتماال که مدارکی اون و... بیان

 

 ...ندارم چیزی من آخه-

 

 که مهمه شاید....بردار هم رو نداری که چیزی همون... میدونم-امین

 مراقب بهار....بوده غرض با دزدی این میگه حسی یه ولی نمیدونم...

 ... چرا نمیدونم...باش خودت

 

 چی؟ چرا-

 

 بیرونی؟...کن ولش هیچی-امین

 

 ...هباش بسته یقه ندارم هیچی... بخرم بسته یقه لباس یه میرم دارم آره-
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 ....بردار رو مدارکت و برو حتما...باشی موفق...خوبه -امین

 

 حریفت به که میشه حساب آوانس یه این حاال....تذکرت برای مرسی-

 دادی؟؟

 

 ...!گرفتی باال دست خودتو خیلی حریف؟؟؟...نه-امین

 

 برخورد مالیم باهاش میخوام هی...نمیشه درست این اینکه مثل...نخیر

 ...ببخش منو خدایا....کنم

 

 ....واقعا تو-

 

 ...شما بگی بهم باید بزرگترم تو از من دوما!! شما نه و تو اوال -امین

 

 ....میجویدم لبمو پوست داشتم حرص از

 

 ... بود یکی دوتاش که این-

 

 فعال.... حاال -امین
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 ...کردم قطع جواب بدون

 

 .... دادمو گاز حرص با

 

 ی پرونده مدارک تمام امین ی گفته به و دفترم سمت به رفتم سریع

 .... رفتم و برداشتم رو فتوحی

 

 ...نمیکردم پیدا هیچی که لباس خرید برای رفتم فروشگاهی توی

 

 کردم ذوق کلی و خورد لباسی به چشمم دفعه یه که بود خورد اعصابم

.... 

 

 رتو سینه روی که داشت ایستاده ی یقه که بود رنگ مشکی لباس یه

 ...فانتزی و بود خوشگل خیلی و داشت دوزی

 

 .... مغازه تو رفتم

 

 ....خریدم ایشو قهوه و فسفری رنگ دو زدن چونه کلی از بعد

 

 ....خونه سمت برگشتم خوشحال
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 زا بعد و مشکی شال و مشکی جین با پوشیدم رو لباس رنگ فسفری

 اتاقم توی رفتم نهار

 

 دزدی بشه باعث که ندیدم چیزی کردم بررسی رو مدارک قدر چه هر

 ....بیفته اتفاق این و بیاد

 

 ور جنازه تشییع مراسم فیلم دفعه یه که کردم چک رو مدارک بار چند

 ...دیدم

 

 بازم میگفت وجودم تو چیزی یه چرا نمیدنم ولی بودمش دیده بار دو

 ....کنم نگاش

 

 ...گذاشتم تاپم لب توی و برداشتم رو سیدیش

 

 ....ندیدم مشکوکی چیز ولی دیدم دور یه

 

 ...بود دلم تو استرسی یه

 

 ...قلب تپش.... هیجان جور یه

 

 ...ببینم بیشتری دقت با بازم داستم دوست
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 .... اول از زدم بازم

 

 ....شد گرد چشمام تعجب از چیزی بادیدن که بودم دیدن درحال

 ... عقب زدم

 ....دیدم دوباره

 

 ....همینه....من خدای

 

 در همه و بود تخت روی بزرگ فتوحیه مرحوم بودکه فیلم از ای تکه

 .... زاری و گریه حال

 

 وصل و قطع انگار فیلم که بودن خروج حال در همه لحظه چند از بعد

 .... شد

 

 ... شیدی نمی متوجه کردی نمی دقت اگر که بود آنی خیلی

 

 چیزی دستش در که شد خارج فردی ی تنه نیم شد وصل دوباره وقتی

 .... بود
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 زوم دست قسمت اون روی و گرفتم عکسی صحنه اون از سریع

 .....کردم

 

 ....شد گرد چشمام

 

 ....شد مزین لبخندی به لبهام

 

 ....شد تمام استرسم و بیشتر هیجانم و شد شاد دلم

 

 ..!باختی... نوید خان امین

 

 ...خنده زیر زدم بلند

 

 ... شکرت خدایا

 

 داغون؟؟؟ وکیل

 

 ... میدم نشونت داغونو

 

 ....میفتی که نچرخ بد گفتم
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 ... گرفتم تماس دختر فتوحیه با سریع

 

 ....فتوحی خانم سالم-

 

 شمایید؟ مشفق خانم... سالم-فتوحی

 

 .... بیارید تشریف سریعتر چه هر لطفا... بله-

 

 شده؟؟؟ چیزی-فتوحی

 

 ...منزلمون بیاید فقط.... خوب چیز یه...بله ؟؟ چیزی-

 

 چرا؟-فتوحی

 

 .....ندارید خبر شما که افتاده اتفاقاتی-

 

 خودمو دیگه ساعت یک تا کنید اس ام اس برام رو آدرس- فتوحی

 ....میرسونم
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 ....رسید فتوحی ساعت یک سر درست

 

 ..اتاقم توی اومد و کردم باز رو در سریع

 

 ....ممیکن سکته دارم بگید زودتر تروخدا... مشفق خانم شده چی- فتوحی

 

 ....زدم لبخندی

 

 ....شدیم پیروز ما که باش خوشحال-

 

 ... زد برق چشماش

 

 میگید؟ راست- فتوحی

 

 ...بدم نشون بهت تا بشین بیا. ...اوهوووم-

 

 دید رو نظر مورد ی صحنه باالخره که دید رو فیلم بار سه تقریبا و اومد

... 

 

 دست؟؟؟ اون تو چیه اون-فتوحی
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 ....دادم نشونش رو شده زوم عکس و زدم لبخندی

 

 ...برادرمه...خودشه...هییییی-فتوحی

 

 ....داشت نگه دهانش جلوی دستشو

 

 ....استمپ ظرف یک و بود کاغذی

 

 نیست؟ استمپ اون-فتوحی

 

  شد تر عمیق خندم

 

 ....دیگه چیز یه تازه... دقیقا-

 

 چی؟-فتوحی

 

 جوهر سبابش انگشت که کردم زوم مرحوم ی اومده بیرون دست روی

 مونده جا به ازش ردی فقط و بود شده پاک البته که بود رنگی آبی

 ....بود
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 .... کشید ای خفه جیغ بار این فتوحی

 

 ...نامرد-فتوخی

 

 ادگاهد....ظریفن خیلی اینا....بودم دیده بار صد رو فیلم این من -فتوحی

 میکنه؟ قبول

 

 ....دلیله محکمترین این....نکنه چرا-

 

 ..نشدید پدرتون رنگیه دست متوجه چرا شما موندم فقط- 

 

  شد جمع اشک چشماش توی فتوحی

 

 نجاما من بدون مراسم... بودم بیمارستان توی بابا روزسوم تا من-فتوحی

 ... شد

 

 ....نمیشه باورم...داده انجام خواسته هرکاری برادرم - فتوحی

 

 .... بود بعد روز هفت دادگاه روز
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 ... کنم استراحت خواست می دلم رو روز هفت این تقریبا

 

 ...میکنه اعالم برنده رو من موکل هم مدرک همین با دادگاه

 

 .....بزنیم چرخ اطراف کمی بریم کردیم قصد هم همراه همه بعد روز

 

 هم اونا و کرد دعوت هم میرزایی آقای ی خانواده از ادب رسم به بابا

 ...اومدن هم والناز امین معمول طبق و کردن قبول

 

  بودیم ما ی خانه روبروی همه که بودیم ماشین تا سه

 

 ...  عمو و مامان و بود بابا ما ماشین

 

 بریم جوونا ما شد قرار و بودن خانمش و میرزایی آقای بعدی ماشین

 راننده البته و....الناز و شایان و مهرداد و من یعنی... امین ماشین توی

 ....بازنده خان امین

 

 ...بودیم عقب مهرداد و الناز و من و بود نشسته جلو شایان

 

 ...شکست را سکوت مهرداد که بود سکوت
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 بذارید؟ آهنگی میشه-مهرداد

 

 !بدید دارید اگه شما...ندارم -امین

 

 ....ندارم منم نه-مهرداد

 

 ....جلو گرفتم درآوردمو کیفم از فلشمو

 

 ... داره چیزایی یه.... دارم من-

 

 .... گذاشت ضبط وتوی گرفت فلشمو و آورد جلو دستشو مکثی با امین

 

 .... لحظه چند از بعد

 

 کالمه؟ بی -امین

 

 ...بله-

 

 چرا؟-مهرداد
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 ... دارم دوست خیلی رو کالم بی آهنگ من-

 

 ....قشنگه خیلی...دارم دوست خیلی منم-النماز

 

 ...بکوب بکوب یعنی آهنگ...  ندارم دوست من ولی-مهرداد

 

 ....کنم نگاش شد باعث امین پوزخند صدای

 

 .... بود چشمام قفل کمرنگی سبز چشمای

 

 ....کنم جدا را نگاهم نتوانستم آن یه چرا نمیدونم

 

 ....دیگر است بس کشید فریاد درونم در چیزیر لحظه چند بعداز

 

 ...راچرخاندم وسرم بستم را چشمانم

 

 ...سوختن ودرحال بودیم درتپه االن نمیکردم را کار این اگر مطمینن

 

 ....برداشت کردنش نگاه از دست ازمن بعد هم امین که چرا
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 جاییهمان... رفتیم ما باغ به.... کردم پیدا را حس این یکدفعه چرا نمیدانم

 ...کردیم برگزار را شیوا و باربد عروسیه که

 

 .... شدم پیاده ماشین از سریع رسیدیم وقتی

 

 ...نظرم زیر ماشین در میکردم حس

 

 خیره گاهی آینه از که سبزی چشمان هم و میکرد نگاهم مدام مهرداد هم

 ... شد می ام

 

 ... نداشتم خوبی حال اصال صبح برخالف

 

 ....زندگیم کارو سر برم فعال خوب

 یکس بودن خیره از وقت هیچ ، نداشتم خوبی حال اصال صبح برخالف

 ...نمیومد خوشم خودم به نسبت

 ... میکردم هول جورایی یه 

 ....اتاقم توی رفتم و کردم فرار نگاهشون زیر از 

 ....افتادم باربد عروسی روز یاد آن یه 

 ....بیمارستان بردن منو الناز و امین.... شد زخمی پاهام که روزی 

 ... بودیم نیومده اینجا دیگه روزه ازاون 
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 هم سفیدی ی ساده شال و کردم عوض شلوار و تونیک یه با لباسامو 

 سرم باالی پیچیدنش از بعد و سرم پشت بردم و انداختم سرم روی

 ...بستمش

 ... دیگه بشه تمیز باغ باید باالخره 

 .... بود من همیشگیه کار 

 ... بود سالن توی الناز فقط 

 ... بیرون رفتم بدست جارو 

 !!جان بهار بگو منم به هست کار-الناز 

 !همین.... و گردگیری کم یه و جارو جز نیست کاری...عزیزم نه- 

 .... من با گردگیری پس- الناز 

 ! میشیا خسته فقط...باشه- 

 فتابآ تو من و آفتابه هم باغ و رفته سر حوصلم نداره عیبی-خندید الناز 

 ...میگرم سردرد

 حالن؟ چه در بقیه- 

 ...آالچیق توی نشستن-الناز 

 شدم جارو مشغول منم و کرد گردگیری اول الناز و دادم تکون سرمو 

... 

 ...انداخته راه رو جوجه بساط بابا دیدم که شد مرتب جا همه تقریبا 

 ...بازوش به زدم و نزدکش رفتم 

 نهار؟ داریم جوجه- 

  آره-خندید بابا 
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 ... عاشقتم-

 ..مامانتم عاشق منم-بابا 

 ...بقیه سمت رفتم بازوشو تو زدم محکمتر 

 ...گرفتیدها جشن من بدون خوب- 

 ... نیستی تو تا میکنیم استفاده فرصت از داریم-سهراب 

 .......عمو خان نکنه درد دستت- 

 ... عمو نگو گفتم بار صد.... پدرسوخته ای-سهراب 

 .... خندیدم 

 بهار؟ میزنی نفس نفس چرا -مهرداد 

 ... کردم خشک رو پیشونیم کذاییه عرق مسخره به و خندیدم 

 ... شدم خسته.. کردم کار اینقدر...اوووووه- 

 ....کمک بیایم میگفتی خوب- گفت خاصی حالت یه با مهرداد 

 .... بود زنونه کار- 

 ... گرفت ازم ریز نیشگون یه و کنارم نشست و اومد پشت از الناز 

 رکا... دیگه کردن مردونه زنونه رو کارا که هستن تو امثال همین-الناز 

 .... نداره مردونه زنونه

 هی مثل پسرمو من....بهار کن صدا پسرمو بعد به این از -خندید سهراب 

 که زهمیپ هایی فسنجون یه...میکنه هم آشپزی تازه... کردم بزرگ کدبانو

 ....میخوریم انگشتامونو

 ... باال رفت ابروم 

 واقعا؟؟- 
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 .... زد لبخندی مهرداد 

 .... کردی فکر چی پس-سهراب 

 مثل نگاهش نمیکردولی شرکت بحث توی که خورد امین به نگاهم 

 ... بود مهرداد به تروریستا

 ... میکنه نگاش اینجوری چرا نمیدونم 

 ... بود اینجوری هم ماشین توی اول از 

 مهرداد هنرای از همینجوری دیدم که کردم نگاه و سهراب به دوباره 

 اینقدر بخته دم دختر یه مهرداد فکرکردم لحظه یه خدایی.. میزنه حرف

 ...میکنه تعریف ازش

 ... خودم ازتعبیر گرفت خندم 

 !؟؟ خداروشکر رفت شدی دیوونه ؟ چته...دختر میخندی چرا -سهراب 

 این با داشتی کچلم و کور دختر تا ده اگه میکردم فکر داشتم.. عمو نه- 

 ....نمیموندن خونه تو االن تا تعریفات

 ...همینجوریه مهرداد... دیگه میگم راستشو خوب-خندید بلند سهراب 

 گفتم دفعه یه 

 کار تو نباید مرد...کارکنه خونه تو مرد ندارم دوست اصال من ولی- 

 ... بده دستور بندازه پاش رو پاشو فقط باید مرد... کنه دخالت خونه

 دوخته بهم گرد چشماشونو.... باال بود رفته ابروهاشون تعجب از همه 

 ...بود

 ... میخندید داشت امین اما 

 ... چونش چال سمت رفت نگام بازم 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  425  

 ... مشد جلب بهش توجهم و میدیدمش بود بار سومین کنم فکر 

 ؟!داشتم ازینا میشدمنم چی!! خدا ای 

 ... میکرد نگام محوی لبخند با که کردم نگاه چشماش به دوباره 

 هی دفعه یه که... پایین انداختم سرمو و نکردم ضایع این از بیشتر 

 ... گردنم پس خورد محکم ی ضربه

 ...باال اومد دوباره و پایین رفت سرم 

 ....النازه دیدم ببینم رو ضربه عامل برگشتم 

  گفت حرص النازبا 

 ساالری؟؟؟ مرد-

 .... کردم نگاش تعجب با 

 ...خندید بلند سهراب 

 گلستون دنیا... باشه بهار مثل زناشون مردا ی همه کاش ای- سهراب 

 ....میشه

 ... کشیدم خجالت 

 .. بابا کمک ورفتم شدم بلند 

 مرفت شد که تموم.... کردم کمکش و ایستادم بابا کنار همونجا نهار تا 

 ..آالچیق سمت

 ...حاضره نهار آقایون خانوما- 

 ...سمتم اومد و شد بلند مهرداد همه از اول 

 .... اومد بدم یکم... بود جوری یه نگاهش 

 ...شدی خوشگل چه- مهرداد 
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 .... باال رفت ابروم 

 چی؟- 

 .... شده سرخ آتیش حرارت از...میگم صورتتو- مهرداد 

  کردم اخمی 

 ...حرفش از نیومد خوشم

 نمیزد حرف اینجوری هیچوقت مهرداد 

 ...بره بشه رد که کنار کمی رفتم 

 ...سالن سمت رفت کردن نگام خیره ثانیه چند از بعد هم مهرداد 

 کمی از امین دفعه یه که برم خواستم نفر آخرین منم و شدن بلند همه 

 ...سمتم برگشت و ایستاد جلوتر

 زخم آخرش بازم یعنی.... و اخم فاز تو رفت بازم... ابولفضل یا 

 ...باشیم خوش بذار و امروز یه...  زبون؟؟؟؟نه

 ...ایستادم روبروش و رفتم 

 شده؟؟؟ چیزی- 

 کنه دخالت خونه کار تو مرد ندارید دوست دارید ادعا شما وقتی -امین 

 ... کنید دخالت مردونه کار تو نباید خودتونم

 اب که میکردم فکر ؟؟داشتم...کردم کار چی من مگه.... شد گرد چشمام 

 ...شدم خیره چشماش به دوباره صداش

 ...  ست مردونه کار جوجه و کردن آتیش -امین 

 ....چرخوند صورتم تو نگاشو

 ....رفت عجله با و گفت لب زیر لعنتی یه 
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 دیگه آشپزیه هم جوجه کردن درست خوب ؟.. شد چی نفهمیدم اصال 

 ... خانوماست کار هم آشپزی...

 ....انداختم باال ای شانه 

 کاراش و حرفاش از تاشب دیگه زد زبونشم زخم خداروشکر خوب 

 ... مصونم

 ...رفتم و زدم لبخندی 

 و ردمک پهن سالن سرتاسر بزرگی ی سفره نداشتیم میز باغ توی چون 

 ...بودن ظروف چیدن مشغول همه

 پا و دست تو همش.... کمک میومد مدام که بود مهرداد از حرصم 

 ... میپیچید

 ریخت ماست ظرف که جلوم پیچید لحظه یه آخر که رفت و اومد اینقدر 

 .... لباسم رو

 ...گفتم تلخی با 

 هن میکنی کار درست خودت نه!.... هم شما دیگه بشین برو.... بابا ای- 

 ... دیگه هستیم ومامان الناز منو بشین برو...بکنم کارمو من میذاری

 و گرفت رو مهرداد دست هم سهراب و زد لبخندی میرزایی خانم 

 ... نشوندش

 خوشش میکنه کار که مردی از بهار نفهمیدی مگه پسر بشین-سهراب 

 ....دیگه بشین نمیاد

 ؟؟ داشت بو حرفش 

 .... نفهمیدم 
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 و دیدم رو امین قرمز ی چهره کنم عوض لباسمو برم برگشتم وقتی 

 ....پاهاش روی و فشردش دست

  داره؟ مشکلی نکنه عصبیه؟؟ همش چرا این 

 قریبات بیرون اومدم.... کردم عوض دیگه بلوز بایه لباسمو و رفتم سریع

 ... بود کامل سفره

 ...نشستم الناز و مامان کنار 

 ... باشه رفته یادمون شاید.... بگید کمه چی هر... نکنید تعارف-مامان 

 ....نیست نمک بگم کاری اول من -الناز 

 ... ایستادم و برگشتم نمکدون تا چند با و شدم بلند 

 ...نمیشما بلند دیگه بشینم نیست؟؟؟ چیزی دیگه- 

 .... نیاوردی لیوان من برای دختر...تنبل- خندید سهراب 

 ....برگشتم لیوان با و رفتم 

 .... بودن کاری مشغول تقریبا همه و بود ظهر سر

 بابا و بودن زدن حرف مشغول اتاق توی الناز و میرزایی خانم مامانو 

  شطرنج بازی حال در پذیرایی توی میرزایی آقای و

 صدا و سر با و بود خوابیده... انگار نه انگار وسط اون هم سهراب

 .... نمیخورد هم تکون اصال

 .... میدید فیلم یه داشت هم مهرداد 

 ....بخوابه کمی تا دیگه اتاق توی رفت فهمیدم هم امین 

 النازم و نداشتم هم رو مامانینا حرفهای ی حوصله و بیکارم دیدم منم 

 .... بود زدن ُچرت حال در



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  429  

 ...باغ توی رفتم 

 ... باغ ته استخر سمت رفتم 

 میزت تقریبا استخر آب و بود کرده باز آبو و بود اومده پیش روز دو بابا 

 .... بود پر و

 ... توش کردم فرو پاهامو و زدم باال کمی شلوارمو و استخر لبه نشستم 

 ... میداد حالی چه 

 ...میدادم حرکت توش دستمو 

 میده؟؟؟ آرامش آدم به آب ی اندازه به چیزی واقعا 

 هولم زا و کشیدم جیغی باصدایوحشتناکی که میکردم بازی آب با داشتم 

 .....آب تو افتادم

 همون و گلوم تو رفت آب بود باز ترس از دهنم و افتادم هوا بی چون 

 موخود زور به ولی میکرد بدتر داشت حالمو که افتادم سرفه به آب زیر

 ...میکنه نگاه بهم داره پریشون دیدم رو الناز که باال کشوندم

 !! بود ورپریده این پس 

  بودم بلد شنا خداروشکر 

 ...سمت این میدون دارم هراسون همه دیدم دفعه یه

 ...بشه اینجوری نمیخواستم....  بهار ببخشید تروخدا- الناز 

 .... بود گچ مثل رنگش ، انگار بود ترسیده خیلی 

 دمب جوابشو نتونستم پی در پی های سرفه و آب از بود پر دهنم اونقدر 

 .... نترسه که بزنم لبخندی تونستم فقط

  بود زدن حرف حال در همه تقریبا و رسید سریع سهراب 
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 ...سمتم گرفت دستشو سهراب

 ....بیرون بکشتمت بهار اینور بیا-سهراب 

 ...تر عقب رفتم و خندیدم 

 آبی؟؟ تو چرا مادر شدی چی- میرزایی خانم 

 آب وت افتاد هولش از که کنم شوخی خواستم- گفت افکنده سری با الناز 

... 

 ...شنیدم رو امین بلند صدای دفعه یه 

 ودنب بلد شنا اگه نمیفهمی....نمیکشی؟؟ خجالت ؟ ای بچه تو مگه-امین 

 ؟....!میشد چی

 ... بود پایین سرش و بود کرده بغض الناز 

 .... خوردم حرص امین کار از 

 ... میزد حرف اینجوری خواهرش با نباید 

 ... شدم ُخرد چقدر کرد اذیت منو جمع توی که باربد حرف با یادمه 

 ...میکردم کامالدرک رو الناز حس 

 .... بیرون میزد داشت آب چشمامم از تقریبا و کردم بلندی ی سرفه 

 ...گفتم ای خفه صدای با و امین سمت برگشتم 

 شما میزنی داد چرا کردم هول نبود حواسم خودم... نبود الناز تقصیر- 

 ؟...

 ...اگه.... بود اشتباه کارش چون -امین 

 .... بریدم حرفشو 
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 ودمب مونده فقط کنم شنا داشتم دوست من اصال.... نشده چیزی که حاال- 

 ... شما؟؟ داری حرفی.. شد مسببش الناز که بزنم شیرجه جوری چه

 ...میخوری سرما.... حاال بیرون بیا-بابا 

 اربذ رسوند آرزوم به منو خیر مسبب یه که خاال...دیگه نه-زدم لبخندی 

 ....میام بعد کنم شنا کم یه اول

 هندار عیبی جان الناز.... نمیشه چیزیش... شناست خوراکش بهار-مامان 

 ...نکن ناراحت خودتو دخترم

 میخوری سرما... سرده آب....دختر تو خرابی کله هنوزم-سهراب 

 دیوونه

 ... عمو نداره عیب- 

 ..... و عمو ای-گفت حرص با سهراب 

 تو رفتن و شد رفع ناراحتیشون همه تقریبا و کرد خندون اونم لبخندم 

 ....سالن

 ؟؟؟ بود کجا مهرداد راستی 

 ...امین و الناز جز رفتن همه 

 طرف نگاهش حرصی امین و پایین سر و دار بغض همونجور که الناز 

 ... دیگه

 ...بزنم حرف تر راحت میتونستم نبود کسی که حاال 

  زدی؟؟؟ داد جمع تو خواهرت سر کردی خوبی کار خیلی میکنی فکر- 

 ...کرد نگام تعجب با امین

 بونیز بلبل هم باز نبودم بلد شنا اگه میکرد فکر خودش با داشت حتما 

 ؟؟... نه یا میکردم
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 ....اگه-امین 

 خواهرتو سر زدن داد ارزش ای اگه هیچ.... نداره وجود ای اگه هیچ- 

 ....نداره

 ...ریخت اشکش الناز که دیدم 

 ... کردم اشاره الناز به 

 ضایعت توجمع اونم میاد ؟؟؟خوشت میخواستی همینو شدی؟ راحت-

 کنه؟؟؟

 .... آورد باال سرشو و سمتش رفت و کرد الناز به ای کالفه نگاه امین 

 ... شد بیشتر اشکش الناز 

 کنم شوخی خواستم فقط.... بشه اینجوری نمیخواستم خدا به-الناز 

 !!!امین

 ....کرد بغلش و کرد پاک دستش با اشکاشو امین 

 ...کردم اشتباه... ببخشید- امین 

 ... افتادم باربد خودمو یاد 

 ... شد تنگ یهو دلم 

 ....گردش میایم باربد بدون که باریه اولین 

 و کردم ولشون رو اونا که میریخت اشکم منم داشت کم کم دیگه 

 ...خودم شنای به پرداختم

 دور چند از بعد شدم خسته دیگه که اونور میرفتم اینور از جت مثل 

 که میکردم پاک صورتم و سر از رو آب داشتم و استخر کنار اومدم

 ....زدن زل من به چی مثل تا دو این دیدم
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 ؟....میکنید نگاه اینجوری چرا ؟....چیه- 

 ....میکنی شنا ای حرفه و قشنگ خیلی-الناز 

 ....خندیدم 

 ..میکردم شنا بچگی از من.... باشم بلد بایدم- 

 نیاوردید؟؟؟ حوله-امین 

 ....میسوزونه آفتابش اینجا..میشم خشک همینجا...نه- 

 ....نشستم اش لبه و دراومدم استخر از آروم 

 ...سمتمون میاد داره دیدم شایانو ازدور 

 ....شدم معذب چرا نمیدونم 

 ... بود چسبیده بهم و بود خیس لباسم 

 ... گفتم الناز به هول 

 ....!نیومده شایان تا بیار زود بیاری؟؟؟ مو حوله برام میشه الناز- 

 ... رفت و کرد امین به نگاهی تعجب با و گفت ای باشه الناز 

 .... کردم تعجب لحظه یه خودمم 

 ...شایان با اما نداشتم بودن معذب احساس امین وجود با من چرا

 چرا؟؟ 

 رفتار سنگین سر همیشه که خودشه رفتار خاطر به شاید خوب 

 ....میکنه

 ...بود خیره بهم که دیدم هم امین تو رو تعجبی 

 ...شده ام خیره اینجوری که میکنه فکر چی به نمیفهمیدم 
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 .... نکنید نگام اینجوری میشه-گفتم 

 ....گرفت ازم نگاشو مکثی با امین 

 .... داشتم تعجب هنوز خودم ولی 

 ....نمیدونستم جوابشونو که بود مغزم تو سوالهایی 

 ؟؟؟...اومدم بیرون وقتی نداشت اهمیت برام وجودش چرا 

 باسمل ولی بود تنگ همینجوری که جینم! ....نبود هم بد وضعیتم البته 

 بود ریخته صورتم رو خیسم موهای از کمی و بود چسبیده بهم کمی

 ....نمیشد دیده که بود ریخته پشتم هم وکمی

 هک سرویسی توی رفتم کردمو تشکر ازش الناز دست تو حوله دیدن با 

 ... بود حیاط توی

 .... بود هم سشووار 

 و کردم سرم داشت نم که شالمم و کردم خشک کمی لباسمو و موهامو 

  ایستادن کناراستخر شایان و امین و الناز و مهرداد دیدم که بیرون اومدم

 ...سمتشون رفتم

 شده؟؟؟ چیزی- 

 ...  نزدیکم اومد و برگشت سریع مهرداد 

 ... عقب رفتم قدم یه بود سریع حرکتش اونقدر

 چیه؟...اِ - 

 استخر؟؟؟ تو بودی افتاده بهار؟؟ خوبی-مهردا 

 چطور؟.... نه- 

 ... کرد وضعم و سر به نگاهی 
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 خیسی؟؟؟ پس چرا-مهردا 

 مگه؟؟ چیه حاال....کردم شنا رفتم خودم... نیفتادم- 

 شنا سرما این تو... االن خوبی...! شده طوریت کردم فکر -مهردا 

 آدم؟؟؟ میکنه

 .... کردم اخمی 

 ... دارم دوست... میکنم شنا من ولی نکنه آدم شاید- 

 ....بخوری سرما ترسیدم..میزنی چرا! بابا باشه -مهردا 

 ....بترسی شما نیست الزم- 

 ...حاال گفتم چی میزنی؟؟مگه حرف ایجوری چرا-مهرداد 

 .... کردی هول حد از زیادی شما.... که نمیزنم حرف جوری من- 

  زد لبخندی مهرداد 

 ....  بهار نگرانتم خوب- مهرداد

 ...کردی بیخود گفتم دلم تو

 ...نباش نگران- 

 ... شد تر عمیق لبخندش مهرداد 

 ؟!دیگه امر.... چشم-مهرداد 

 ... بود اعصابم رو لبخندش 

 ...نداشتم هاشو نگاه طاقت جدیدا 

 .... انگار جورایی یه 

 ....کن ولش اصال 
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 ... افتاد امین و الناز به نگام که سالن سمت برم خواستم 

 !! میزد منو داشت دور از خشنش چشمای با امین بازم 

 ....میکنه اینجوری که فروختم این به تری هیزم چه نمیدونم من 

 ... گفتم الناز به رو 

 ... هوا شد سرد... داخل بریم- 

 نگاههای و مهرداد ته و سر بی حرفای دست از و کرد همراهیم الناز 

 ...شدم خالص امین تیرانداز

 صدای زا که میکردیم فوتبالدستی داشتیم و بودیم الناز کنار عصری تا 

 ...شدن داخل و زدن در مهرداد و امین فریادمون و داد

 زدید؟ داد چرا الناز؟؟؟ میکنی کار چی-امین 

 ردیممیک بازی داشتیم... باحاله خیلی بازی این... امین وای-خنده با الناز 

 .... رو ِسری این بُردم من...

 کردم اخمی 

 ... کردی جرزنی تو...نخیر- 

 ...خونِشه تو جرزنی الناز- زد لبخندی امین 

 هستید؟؟؟ گروهی بازیه ی پایه- مهرداد 

 ...کردیم نگاه هم به همه 

 کردیم نگاه هم به همه 

 .... نیست شایان آخه-الناز 

 .... کردم الناز به نگاهی 

 اومد شایان صدای دفعه یه 
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 ؟؟ کرد صدا منو کی- شایان 

 ... گرفت خندم 

 ... بود الناز به نگاهش دقیقا آخه 

  گفتم شیطنت با منم 

 .... بود جون الناز-

 خندید هم شایان 

 .... داره لطف من به همیشه الناز- شایان 

  گفت ازهمه جلوتر شایان که کرد عنوان پیشنهادشو دوباره مهرداد 

 .... داور من.... بدجور ام پایه من-شایان

 ....خندیدیم هممون 

 ... ایاست حرفه اون از گفتم ام پایه من گفت همچین آخه 

 ایستاد الناز کنار جدی هم امین و ایستاد من کنار اومد لبخند با مهرداد 

... 

 ... شد شروع بازی شایان شروع صدای با 

 ... باالمون جمعیت خاطر به بود باال خیلی هیجان 

  میکرد جرزنی داشت الناز بازم 

 ...گفتم اعتراضانه

 ...نچرخون رو دسته اینقدر... میکنی جرزنی همش...اِ - 

 ... گفت بدجنسی با امین 

 ...خواهرم بازیشه مدل... خانم بهار نیست جرزنی-امین 
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 ...اووه 

 ودب دراومده بزرگترا صدای بود رفته باال بیدادمون و داد صدای اونقدر 

.... 

 ...بودیم بازنده ما االن همین از 

 ....بودن کرده ترور رو ما توپهاشون با الناز و امین 

 ... شدم خسته خوردیم گل اینقدر 

 ازیب ناشیانه اونقدر... کنیم بازی بگه بود بلد فقط انگار مهردادم این 

 ....میکنه بازی بارشه اولین میکرد فکر میدید کی هر که میکرد

 تهدس مهرداد لحظه یه تو که کنار برم خواستم و بود شده خسته بازی از 

 .. .دستش زیر رفت منم دست از کمی که گرفت دستش تو منو سمت ی

 .... ندید اصال که کردم بهش آلودی اخم نگاه و کشیدم پس دستمو سریع

 ... بود دستی فوتبال روی نگاهش آخه 

 .... عقب رفتم قدم یه و برداشتم هم رو دستم یکی اون 

 ...نیومد خوشم کارش از 

 ... شدم حساس زیادی من شایدم 

 ...بیفته توش اتفاقات این داره امکان دیگه بازیه خوب 

 سمتم برگشت مهردا 

 ...دیگه بیا... بهار شد چی-مهرداد 

 .... شدم خسته...دیگه نه- 

 .... دیگه نکن خراب رو بازی بهار...اِ -الناز 

 ...گرفت درد دستم الناز خستم- 
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 ..اومد حرف به بود ساکت لحظه اون تا که هم امین 

 ....شدم خسته منم....نکن اصرار الناز-امین 

 ... کردم نگاش 

 ... داشت اخم 

 .... کرد من به کوتاهی نگاه بعد بود مهرداد روی نگاهش 

 کرده؟؟ اخم چرا 

 رو؟؟ مهرداد حرکت دیده نکنه 

 .... باشه دیده خوب 

 ؟....!میکنه نگامون اینجوری چرا باشه دیده اصال 

 !!!که نکرد عمد از بیچاره 

 ....دیگه بود بازی خوب 

 ...بیرون رفت دید خورده بهم رو بازی که مهرداد 

 ....شنیدم رو امین صدای که بودم ایستاده بیکار منم 

 نشدی؟؟ خسته ؟ تو میکنی بازی چقدر.... من خواهر نکن اخم-امین 

  ایستاد الناز مقابل رفت و خندید شایان 

 .... من با بیا... الناز نیستم خسته من-شایان

  زد لبخندی الناز 

 ... باشیم داشته که بریم.... ایول-الناز

  گفت یهو بعد 

 ...که نداریم داور-الناز
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 گرفت خندم 

 ...داور من- 

  کرد باال ابرویی الناز 

 ....! خانم بهار بودی خسته که شما-الناز

  گفتم گوشش توی و نزدیکش رفتم 

 ....اومد بدتون شما چقدرم-

 رو زد دونه یه و شد سرخ الناز که کردم اشاره شایان سمت به ابرو با 

 ...بازوم

 ...بهار بالیی خیلی-الناز 

 .... خندیدم 

 ... داد لو خودشو زود چه 

 .... دیگه اینیم ما- 

 ... شد شروع بازیشون من شروع صدای با و رفتم 

 ازالن که میکنه بازی مسخره داره شایان بود مشخص کامال بازیشون از 

 ..بِبَره

 .... بود ها دستته چرخوندن حال در فقط که النازم 

  سمتش برگشتم امین صدای با 

 ؟ هست اجازه- امین

 کرد اشاره تختم به که کردم نگاش سوالی 

 ... حتما بله-
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 ...تختم رو نشست

 

  بیننده اونم و داور شدم منم

 

 .... بود خونِش تو جرزنی امین ی گفته به الناز خدایی

  

 در جیرجیرشون صدای که میچرخوند رو بدبخت های دسته اون اونقدر

 ....آورد کم که خورد گل اونقدر هم شایان و بود اومده

  

 ...خوبه بازیت واقعا الناز... وای-شایان

  

 !! خوار پاچه ای...باال جهید ابروم

  

  خوبه؟ کجاش بازیش

 

 ...بلده هم ساله دو ی بچه اینو... بچرخونه دسته بلده فقط

  

 ....نمیکنه که ها چه عشق ببین... دیگه عشقه خوب
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 کنه جلوه خوب ، بد بازیه یه میشه باعث

  

 .... میده تکون سرشو و میخنده داره هم امین دیدم که خندیدم ریز

  

 ؟؟؟ میخندی ما بازیه به... خان امین چیه-شایان

  

 ....چرخشید حال در فقط جفتتون...دیگه داره خنده -امین

  

 !بلدی؟ چی شما ببینیم بفرما- کنار رفت شایان

  

 ... میاد مردونه کارهای بوی داره ضمن در...بسمه دیگه من -امین

  

 ... ست کوبیده بوی دیدم کردم دقت

  

 ...است کوبیده شام-

  

 ... کوبیده برای میمیرم من -الناز

  

 ....نکنه خدا گفت آروم شایان شنیدم
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  انداختم باال ابرو بار چند الناز به رو و زدم لبخندی

 

 ...شه آماده شام تا الناز باشید جا همین شما...کمک بریم شایان -امین

  

 ...! برد کار به رو الناز لفظ ولی بود من به نگاهش چرا نمیدونم

  

 ...رفتن اونا و موندیم ما و َچشم گفت هم الناز

  

 ...الناز سمت رفتم رفتن که همین

 .... کردم نگاش و خندیدم شیطون

  

 !!میکنی نگاه چیه؟بَد-الناز

  

 نکنم؟-

  

 ...بگو تو... نمیدونم-الناز

  

 ...کنی تعریف باید شما... بگم نباید من-

  

 ... زد ای خجالتی لبخند
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 ... خندیدم

  

 ... درون ِسرِ  از میدهد خبر رخساره رنگ...بگی نمیخواد-

  

 ...فعال که نیست چیزی...تو رفتی کجاها تا...اووووووووه -الناز

  

 ... گرفتم بازوش از نیشگونی

  

 ؟؟ میاد یادت رو خان شایان ی نکنه خدا! ؟؟؟ دیگه نیست چیزی-

  

 ... خندید الناز

  

 باشه سنگین باید دختر....شو سرخ.. بکش خجالت دختر...پررو ای-

 شدهن باید میزنه حرف وقتی....  میخنده وقتی شه دیده دندونش نباید...

 ...باشه بسته

  

 نگام داره باز دهان با الناز دیدم که میزدم حرف داشتم همینجور

 ....میکنه
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 یچارهب وگرنه نشدی َمرد تو خوبه نیستی؟؟ دیکتاتور شما احتماال-الناز

... .نمیکنی که کمکشم.. میکرد کار باید که شب تا صبح...  خانومت

 ...شدی دختر کرده رحم خدا... بخنده نبایدم

  

 ... خندیدم

  

 .... شید خوشبخت... بابا کردم شوخی-

  

 راضی امین شایدم....نمیدونه کسی هنوز.... بابا ای-خندید آروم الناز

 ...نباشه

  

 ... زدم لبخندی

  

 .... میدونه گفت که افتادم امین حرف یاد

  

 ...دختر نباش نگران...راضیه-

  

 ؟!!میدونی ازکجا تو-کرد تعجب الناز

  

 ...بماند...!  دیگه خوب-
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 ....من جونِ -الناز

  

 ... درسته حسم همیشه من... کردم حس کن باور-

  

 فامیل با نشه راضی امین میترسم همیشه...بشنوه دهنت از خدا- الناز

 منظورمو؟؟ میفهمی...

  

 ...راحت خیالت ولی...اوهووم-

  

 ...بگو تو حاال- الناز

  

 ...کردم تعجب

  

 ....بگم نداشتم چیزی من

  

 بگم؟ چی-

  

 !!رو بازی کردن قطع اصلیه دلیل-الناز

  

 ...افتادم مهرداد یاد
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 ...کنه نزدیک بهم خودشو میخواد میکنم حس

  

 .... نمیفهمم منظورشو

  

 .... معماست برام هاشم نگاه

  

 شد؟ چی-الناز

  

 دیدی؟-

  

 

 .... گذاشت دستم رو دستشو دیدی که بود این منظورم

  

 گفت بدجنسی لبخند با و گرفت منظورمو الناز

  

 ... اومد بدم منم....آره-الناز

  

 ... حساسم زیادی شاید...نیومد خوشم من ولی... نبود عمد از اینکه با-
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 ...بگم نمیدونم... راستش -الناز

  

 ...میکنی من و من چرا شده؟ چی-

  

 .... کرد عمد روی از و کار این کردم حس من راستش -النز

  

 ... باال رفت ابروم

  

 میکنی؟؟؟ و فکر این چرا-

  

 ... نبود تو ی دسته طرف اصال توپ آخه-الناز

  

 ... شد بشتر تعجبم

 دعوای یه بودم دیده و میدونستم اگه.... نبود توپ به حواسم اصال من

 ..میکردم باهاش حسابی

  

 ... شد بیشتر اخمم

  

 ...میگیرم حالشو-
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 ....بگیرا نشنیده من از.... بهارجون تروخدا-الناز

  

 ؟...!دیگه مطمینی فقط... باش مطمین-زدم لبخندی

  

 ...آره-الناز

  

 .... کنم کار چی نمیدونستم...شدم عصبی

 ...بگم چیزی سهراب عمو احترام به نمیتونستم 

 ...محلی بی شایدم...باشه کار بهترین سکوت شاید 

 ....کاره بهترین این... آره 

  

 طفق دیدم که سفره سر برم خواستم.... کردن صدامون شام برای وقتی

 ...کوچیک جای یه اونم... خالیه جا مهرداد کنار

  

 

 ... ریخت بهم اعصابم

  

 

  گفت مهرداد به رو الناز دیدم که میرفتم حرص با داشتم
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 ؟ بشینم امین کنار من میشه مهرداد آقا ببخشید-الناز

  

 

 ....سمت اون میرفتم داشتم که کرد من به بعد الناز به دودلی نگاه مهرداد

  

 

 مه الناز و نشست میرزایی آقای کنار رفت و شد بلند کراهت با مهرداد

 رفتم متشکر کلی و خوشحال منم و نشست امین کنار مهرداد جای اومد

 ...نشستم الناز کنار

  

 

 امین با ای لحظه چند یه کارش از نکنه شک کسی اینکه برای النازم

 .... نشسته کنارش که داشته کار امین با مثال که کرد صحبت

  

  کردیم جور و جمع رو باغ کمی شام از بعد

 ؟؟....نه یا رو شب بمونیم شد بحث

  

 باالخره کرد اصرار اونقدر بابا ولی آورد بهونه خیلی میرزایی آقای

 ...موندن به شدن راضی همه
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 یکی اون توی میرزایی خانم و مامان و رفتیم من اتاق توی الناز و من

 ... خوابیدن سالن توی هم مردها و رفتن اتاق

  

 

 میتونه چطور نمیفهمیدم من و زدیم حرف الناز با کلی خواب از قبل

 ...باشه داشته دوست رو شایان اینقدر

  

 ؟...الناز شدی عاشق فهمیدی کی از-

 مبود بچه وقتی از... داشتم دوستش همیشه.... نیست یادم زمانش -الناز

 هسال سه دو شاید.... ولی... بود مراقبم همیشه امین از بعد جورایی یه....

 جوری چه نمیدونم.... که جوری... شده دیگه جور یه داشتنم دوست

 تو عشق... فایدست بی چیزا این راجبه زدن حرف... میفهمی.... بگم

 .... نمیاد زبونم به حتی که مقدسه اونقدر نمیگنجه کلمه

  

 

 ....بود جوری یه حرفاش

  

 

 ...برد فکر به منو
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 ... نشدم عاشق حال به تا من راستش...  میزنی حرف قشنگ چقدر-

  

 

 ....سمتم برگشت تعجب با الناز

  

 

 ...میشه مگه ؟؟؟ میگی راست-الناز

  

 

 ...نشه چرا...آره-

  

 

...  فامیل... دانشگاه توی ؟ میشه مگه... سالته شش و بیست تو آخه-الناز

 کس؟ هیچ یعنی....  آشنا...  دوست

  

 

 کسی که بودم اخمو اونقدر دانشگاه تو من....کس هیچ... کن باور نه-

 ...طرفم بیاد نمیکرد جرات اصال
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 ....دوروووغ-الناز

  

 

 ....زمین روی نشستم و خندیدم

  

 

 .... بود تخت روی الناز

  

 

 گرفت؟ درد کمرت -الناز

  

 

 ...نمیبره خوابم نه-

  

 

 ...میره داره چشمام من ولی-الناز

  

 

 ... میداد رو خوابیدنش از خبر منظمش نفسهای که نرسید دقیقه به
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 ... زدم لبخندی

  

 

 ؟... نشدم عاشق من حال به تا چرا

  

 

 ....که کوچیکتره من از الناز

  

 

 بی و آروم و دورم پیچیدم و برداشتم سفیدمو گلیه گل چادر شدمو بلند

 .... بیرون رفتم صدا

  

 

 ... بودن خواب همه

  

 

 ... بود باز سالن در
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 جغد هی که درختا سمت شدم کشیده عجیبی صدای با...  باغ تو رفتم آروم

 ... دیدم سفید

  

 

 .... بود خوشگل چقدر

  

 

 هست؟؟؟ هم جغد حوالی این تو مگه

  

 

 هست؟؟؟ جغد شهر تو مگه اصال

  

 

 بهش بودم خیره شگفتی و تعجب کلی با

  

 

 ....نداشتم رو عقیده این اصال شومه جغد میگفتن که همه برخالف من

  

 

 .... بود من به نگاهش هم جغده
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 ...سالم-

  

 

 .... درآورد ازخودش صدایی بازم

  

 

 .....کنم فکر داد سالمو جواب... زدم لبخندی

  

 

 اومد پشت از برگا خش خش صدای که بود جغد به نگاهم

  

 

 .... امینه دیدم کردم سرم پشت به نگاهی

  

 

 بود بهم نگاهش
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  سرم انداختم بود افتاده دوشم روی که چادرم

 سریع زدن حرف برای میشه باز داره دهانش دیدم و زدم لبخندی

 ...دهنم جلوی گرفتم سکوت ی نشونه به دستمو انگشت

  

 

 ...کرد نگام سوالی و شد بسته دهنش مکثی با اونم

  

 

  گفت آروم و اومد جلو کمی و شد نزدیک بهم آروم

 

 

 ؟؟؟ شده چی-امین

  

 

 و کنم هول و بکشم خجالت کمی شد باعث بهم نزدیکیش و آرومش لحن

 ....عقب برم

  

 

 ...بود من به نگاهش همونجور
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 ...دادم نشون بهش رو جغد دستم با

  

 

 .... شد گرد چشماش من اول ی لحظه مثل اونم و جغد سمت کرد روشو

  

 

 داره؟؟؟ اینجاجغد مگه-گفت دوباره آروم امین

  

 

 .... دیدم جغد عمرم تو باره اولین...نمیدونم-زدم لبخندی

  

 

 ...بودم ندیده سفید جغد حاال تا... خوشگله چقدرم-امین

  

 

 بودی؟؟ دیده سفید غیر مگه-

  

 

 ...شو ای قهوه.... فیلما تو...نه-خندید امین
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 بودم ندیده سفید منم....آره...آهان-

  

 

 ؟!خانم بهار نخوابیدی چرا-امین

  

 

 ... کردم تعجب

  

 

 ... بود نرمال غیر امین چرا

 .... مشفق خانم میگه بار یه.. خانم بهار میگه بار یه... بهار بارمیگه یه 

  

 

 .... نبرد خوابم-

  

 

 ...شده عوض جام کنم فکر...نمیبره خوابم منم-امین
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 .... نیست خودتون نرم و گرم تخت چون شایدم-

  

 

 .... شاید-خندید بامزم لحن از امین

  

 

 ....شدیم خیره جغد به سکوت توی

  

 

 دارید؟ اعتقاد جغدا بودن شوم به شما-

  

 

 ...میگن همه...  خوب آره-امین

  

 

 .... کرد باور باید میگه همه که رو چیزی هر مگه-
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 تجربه اساس بر هم ما بگن رو چیزی گذشتگانمون وقتی خوب -امین

 ...دیگه میکنیم قبول هاشون

  

 

 ... است مسخره العاده فوق دلیلیتون ولی ببخشیدا-

  

 

 تماداع دیگران های تجربه به باید گاهی... نمیکنم فکر اینجور من -امین

 ... کرد

  

 

 کشف روخودم چی همه من... نیست این نظرم من ولی....نمیدونم-

 ...میکنم

  

 

 معتقدی؟ حرف این به بگو شما حاال...کاشف آفرین- امین

  

 

 کس هر نظرم به.. هستن خوشگل خیلی دیگه های پرنده مثل جغدا...نه-

 ....میگیرتش جغد نحسیه باشه معتقد
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 ....انداخت باال بامزه ابروشو امین

  

 

 فکرمیکنی؟؟ طور این- امین

  

 

 ...دقیقا-

  

 

 یکار چه تو حاال... میگیره منو جغد این نحسیه حساب این با پس -امین

 ....میدونه خدا

  

 

 ... زدم بدجنسی لبخند

  

 

 ...کاری چه تو میدونم من-

  

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  463  

 ؟!خوب- گفت تعجب با امین

  

 

 میکنید واگذار رو پرونده بعد روز شش دادگاه توی شما زیاد احتمال-

.... 

  

 

 .... شد عمیق لبخندش بعد و زد لبخندی بعد.... رفت تعجبش امین

  

 

  خندید آروم کمی بعد

 

 

 ... نداره دخلی مورد این تو نحسی این باشید مطمین -امین

  

 

 زدم مطمینی لبخند

  

 

 ... وکیل آقای نباش مطمین زیادم-
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 .... بود مطمینم لبخند روی نگاهش

  

 

 ... کرد نگام ریز کمی

  

 

 محکم اینقدر که کردی پیدا مدرکی کردی؟؟ مخفی ازم رو چیزی-امین

 میزنی؟؟ حرف

  

 

 چطور؟...آره کن فکر-خندیدم

  

 

 چی؟-امین

  

 

 خندیدم بلندتر
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  بگم؟؟ مقابلم طرف وکیل به مو پرونده راز داری انتظار واقعا-

 

 

 ...من ولی-امین

  

 

 .... باش منتظر.... وکیل جناب نداره ولی-

  

 

 ....نمیشی موفق -امین

  

 

 ...میبینیم-

  

 

 ... گرفت خوابم-امین

  

 

 ... گفت اینو حرصش از
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 ... شده کالفه من خونسردیه بخاطر میفهمیدم کامال 

 براش ای مسخره ی پرونده همچین تو اونم کاری شکست یه مطمینن 

 .... دردناکه

  

 

 ... کنار رفتم راهش سر از

  

 

 ... بفرمایید-

  

 

 ... میرفت داشت آرومی بخیر شب با امین

  

 

 ... کردم صداش

  

 

 ...سمتم برگشت
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  گفتم شیطنت با

 

 

 زمین هبریز نحسی این بلکه بتکونید خودتونو یکم رفتنتون از قبل-

 .... نشید دچارش....

  

 

 ... میگیرید بیشتر شما مطمینن....  نباشید نگران-امین

  

 

 ... نیستم معتقد من... دیگه نه-

  

 

 رفت بلندی قدمهای با و روشوبرگردوند حرص با امین

  

 

 ... برد خوابم زود خیلی و اتاق تو رفتم منم و خندیدم

 "بهار"

  

 رفت بلندی قدمهای با و برگردوند روشو حرص با امین
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 ... برد خوابم زود خیلی و اتاق تو رفتم منم و خندیدم

 

 

 "راوی"

 

  بودند تنها باغ در دو هر

 

 ....امین ولی بود بیخیال بهار

 

 ... بود هیجان پایش سرتا

 

 .... نزدیک اینقدر آنهم کنارش در کوچولویش عشق بودنِ  هیجانِ 

 

 اگر.... شد کفری مهرداد حرکت از امین چقدر عصر هنگام میداند خدا

 .... نبود زنده االن مهرداد مطمینا نبود آنجا در کسی

 

 ... را مهرداد منظوردار حرکات میفهمید خوب امین

 

 .... کند تحلیل را مهرداد کارهای میتوانست خوب... بود پسر هم خودش
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 .... بهار آوردن بدست ی وسوسه از بود پر رفتارش همه

 

 .... نداشت بهار به هم خاصی ی عالقه بگوید میتوانست جرات به

 

 ... هم حرکاتش... بود منحرف قصدش

 

 از که میدانست خوب را بهار دست سوی به رفت هرز که هم دستی

 .... بود قصد

 

 .... کند چه نمیدانست بود عصبی قدری به

 

 ... کشید دست بازی از که دید را بهار که بود جدل در خود با

 

 اتمام از را خود نبرد شک کسی اینکه برای ولی بود فهمیده هم الناز

 ... داد نشان ناراحت بازی

 

 ... کشید دست بازی از و کرد استقبال بهار پیشنهاد از هم امین

 

 بازی از که فهمید را مهرداد عمدیه حرکت هم بهار نمیدانست منتهایش

 !!!نه یا کشید دست
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 .... حال

 

 ....سپید جغدی به خیره و بودند باغ در زمان به توجه بی دو هر

 

 .... امین ولی بود جغد به کامال ذهنش بهار

 

 بهار پی احساساتش ی همه و روح و بود جغد به چشمش فقط امین

 ...بود

 

 ودب درونش در که مقدسی عشق این برابر در کند مقاومت میتواند چقدر

... 

 

 ...نزند دم عشقش از و ببیند را ،عشقش را بهار میتوانست چقدر

 

 سیدپر سوالی و کرد دستی پیش بهار که بود اتمام حال در تحملش و تاب

.... 

 

 راجب اطمینان روی از کامال بهار شد متوجه امین بهار حرفهای اواسط

 .... میکند صحبت پرونده روند در موفقیت
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 ... خندید او به و کرد امتناع موفقیتش راز گفتن از بهار ولی

 

 .... شد جدا بهار از و شد حرصی

 

 ... میخواست را بهارش دلش

 

 خواب ی بهانه به و نداد را شدن خرد بیشتر ی اجازه غرورش ولی

 .... رفت

 

 از بیخیال بهار اما بود شده حرام امین برچشمان خواب و میزد غلت 

 .... رفت عمیق خوابی زودبه ای دغدغه هر

 

 ....امین ولی

 

 خوبی ی وجهه برایش ولی شود موفق پرونده در بهارش داشت دوست

 ... باشد میدان ی بازنده ای افتاده پا پیش ی پرونده همچین در که نداشت

 

 .... بخوابد کرد سعی و زد لبخندی بهارش ی چهره کردن تصور با

 

 پس شدم موفق من گویی شد موفق اگر است من عشق او: گفت خود با

 ....  بیفتد میخواهد اتفاقی هر بگذار



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  472  

 

 .... برسد او به مهرداد دست نمیدهم اجازه.... است من عشق او

 

 ... نمیدهم اجازه

 

 ... نالید دل در و زد غلتی جایش در ناامید

 

 !؟؟!ندهم اجازه چگونه

 

 ؟؟ چرا.... نهادی دلم در را عشقی اینچنین چرا... خدایا

 

  ؟... چیست حکمتت

 

 بهارم؟؟ ی آینده تباهیه

 

 ....نافرجام عشق این از من زودهنگام نابودیه یا

 

 تمام به رو تحملم دیگر که بده قرار برایم راهی زودتر چه هر خدایا

 .... است شدن
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 کنم سرکوب خود در را احساسات این و ببینم را او روز هر نمیتوانم

.... 

 

 .... میخندد و میگوید دیگری با که ببینم و ببینمش روز هر نمیتوانم

 

 ... ده رها عذاب این از مرا

 

 ... خاکی ی کره این از مرا یا و برَکن دلم و من از را عشقش یا

 

 ....اینکه تا است تحمل قابل خودم نابودیه که چرا

 

 .... برس فریادم به خودت... خدایا

 

 .... کرد ادا را صبح نماز و برخاست جا از اذان صدای با

 

 .... بود نماز خواندن درحال بهار خواب، اتاق در هم تر آنطرف

 

 همه اربه پدر سعید فریاد صدای که برخاستند همه تلفن صدای با صبح

 .... کرد میخکوب جای بر را
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 دار خبر ماجرا از تا بودند منتظر و رفتند او سمت به هراسان همه

 ....شوند

 بهار

 یرونب پریدم و انداختم سرم روی شالی سریع بابا فریاد صدای با صبح 

... 

 ...بود سرخ چشماش و میکرد صحبت تلفن با داشت بابا 

 ... کوبید دستگاه روی رو تلفن 

 ....بودیم دوخته بابا لب به چشم و بودیم جمع سالن توی همه 

 سعید؟؟؟ شده چی-مامان 

 ... بریم باید فقط.... نیست خاصی چیز -بابا 

 ... باال رفت ابروم 

 ؟؟ بابا چرا- 

 ....زده دزد رو خونه انگار... بود همسایه -بابا 

 ....! دزد چییییییییییی؟- 

  ؟ چرا... سرم به خاک-مامان 

 .....افتادم دفترم دزدیه یاد ناگهان که بودند نظر دادن درحال همه

 .... شد گرد چشمام 

 ....قبوله قابل غیر! ؟!کوتاه؟ مدت یه توی خونمون و دفتر از دزدی 

 .....بزرگ فتوحیه آقای تشییع مراسم فیلم به رفت حواسم 

 .... زدم داد دفعه یه 
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 .....ی واااااااااااااااااااااااا- 

 .... شد جلب بهم نگاهشون همه 

 ؟؟؟ بهار شد چی- مهرداد 

 دختر؟ چته... شد کر گوشم پدرسوخته- سهراب 

 ...دوختم امین به نگاهم فقط من اما 

 ... بود خیره من به هم امین 

 ؟...!مدارک- 

 مدارکی؟؟ چه-امین 

 خونه؟؟ تو داری مهمی مدارک.... بهار میزنی حرف چی از-بابا 

 ....بدم تکون سرمو تونستم فقط 

 ... پوشیدم لباسهامو و اتاقم توی رفتم سریع 

 دفترو دزدیه ی قضیه جز دادم توضیح بابا به رو چی همه راه تو 

 ....باشه پرونده رقیب کار ممکنه گفتم فقط....

 .... کرد سرزنشم کلی بابا 

 .... رسیدیم ما منزل به همه که نشد ساعت یک 

 ... بود درست حدسم 

 .... نبود پرونده مدارک 

 ...خبره چه بببینن تا اومدن منزلمون به ما با همه 

 هک بود نشده کم عتیقه ظرف یا گلدون تا چند جز خونه از خداروشکر 

 ... نبود زیاد اونقدر ارزشش
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 ؟!؟!خبره چه اتاقم تو دیدم که کردم پرواز اتاقم سمت به

 ....بشم وارد نمیشد 

 شکسته لبتاپم.... زمین روی پخش لباسام کشوهای... شده خرد آینه 

 ....شده سوخته و شده پاره پرونده ی همه...  زمین روی

 .... میزد دو دو چشمام 

 .. شد جمع توش اشک 

 کیه؟؟؟ کار 

 پسر؟؟ فتوحیه 

 ؟!چرا 

 ؟؟.... داره ارزش براش ثروت و مال این اینقدر یعنی 

 ....معلومه خوب 

 مینا شد باعث که کشید آرومی جیغ اتاق دیدن با که شد اتاقم وارد الناز 

 ....بشه اتاقم وارد

 .... بود مونده باز دهانش اتاق دیدن با ایمن 

 ....بود روون صورتم روی اشکام 

 ...سمتش برگشتم 

 .... ایستادم رخش به رخ و نزدیکش رفتم 

 !؟؟!وکیل آقای چیه نظرت- 

 ... کرد نگام سوالی امین 

 ریز ریز پرونده و باشه شکلی این من اتاق فقط و بیاد دزد خونه اینکه- 

 هااااااااان؟؟؟؟..... شده نیست مدرکم مهمترین و سوخته و شده
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 .... زدم فریاد رو آخر ی کلمه 

 .....ربطی چه این بهار؟؟ میگی چی-امین 

 .... بریدم حرفشو 

 .... وگفتم زدم پوزخندی 

 چند زا بعد خونه دزد.... دفترم از دزدی ؟ میگردی ربط دنبال ؟...ربط- 

 جعل و خیانت مدرک و پرونده نابودیه....  اتفاق اون از گذشت روز

 !!!!!!؟ بگم بازم..... پدر ی نامه وصیت

 به ابهسب باانگشت و بردم باال صورتش کنار دستمو و نزدیکتر رفتم 

 ....وارگفتم تهدید حالت

 گاهداد کارمیکشونمش این برای بگو فتوحی، دوستت و برادر اون به- 

 داره حکمی چه سند جعل که میدونی.... مینشونمش سیاه خاک به...

 داره خود جای که هم مهمی مدرک همچین بردن بین از و دزدی ؟....!

.... 

 ... میکنم نابودش- 

 فتوحیه؟؟ کار معلوم کجا از-امین 

 .... وکیل جناب نشناختی خوب شفیقتو رفیق هنوز معلومه- 

 ...کردم نگاش تمسخر با 

 .... شدم خارج اتاق از سرعت با و دادم تکون سرمو 

 ...رفت دستم از مدرکم تنها 

 گناهکار بر دال مدرکی هیچ ولی گذشته دزدی روز اون از روز سه 

 ... نداشتم پسر فتوحیه بودن
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 چند نای از برادرم میدونستم... میدونستم گفت خبر شنیدن با هم موکلم 

 ...هبزن دزدی به دست کار این برای نمیدوستم ولی.... نمیگذره میلیارد

 نه یا دارن رو فیلم اقوامش از کسی ببینه زد دری هر به موکلم بیچاره 

 ونازش رو فیلم ای بهونه به برادرش میگفتن هم بعضی و نداشت کسی

 .... گرفته امانت

 .... بود کرده جاشو همه فکر فطرت پست اون 

 کسی به پرسیدن ازم دایم خبر انتظامی نیروی به دزدی برای وقتی 

 نیاد پیش برام مشکلی بعدا تا نزدم حرفی مشکوکی

 .... میترسیدم پسر فتوحیه العمل عکس از کمی راستش 

 نای تا میکنه هرکاری بود کرده ثابت اخیرش وقت چند این کارهای با 

 ....کنه خودش مال کمال و تمام رو بزرگ میراث

 دشخو کار بفهمم اگه میرسم حسابشو خودم ولی.... مشکوکم بهش فعال 

 ...بوده

 ... بودم نشسته دفترم توی خورد اعصابی با 

 ....بازنده من و دادگاهه فرداروز 

 ...باغ توی افتادم خودم حرفای یاد 

 !؟!شومه؟ جغد واقعا 

 ... شد اینجوری چرا 

 ...بازنده شدم من و برگشت ورق سرعت این به چرا 

 ....میشکنه گردو ُدمش با داره امین االن حتما 

 عصبانیتم از تا کشیدم کمی موهامو جلوی و کردم ای عصبی ی خنده 

 ...شه کم
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 ...داغون وکیل 

 ...تجربه بی وکیل 

 .... پیچید می سرم توی که بود امین صدای 

 ... میگفت راست 

 خالی ی خونه توی پروندمو مدرک که نبودم داغون و تجربه بی اگه 

 !؟!نمیکردم؟ رها

 !! خدا ای 

 به مامان و با با سوالهای جواب در و خوردم رو شامم خورد اعصابی با

 ....بردم پناه اتاقم

 مثل و بودم کرده فراموش رو زمان و مکان که بودم عصبی قدری به 

 .... میکردم گریه زار زار ساله دو های بچه

 .... بزنم باربد به َسر یه گرفتم تصمیم 

 باربد دیدم که کشید طول ای دقیقه چند و کردم باز جدیدمو لبتاپ 

 ....روشنه چراغش

 ... دیدم رو باربد خوشحال ی چهره و شد وصل ارتباطمون سریع 

 ... داداشی سال- 

 ...! نیستید ؟ خبرا چه.... گلم خواهر سالم-باربد 

 .... زدم تلخی لبخند 

 ؟؟.... خوبه شیوا.... نیست خبری- 

 ... کرد نگام ریز باربد 

 !!شدی؟؟ شکلی یه چرا چته؟... خوبه-باربد 
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 شکلی؟ چه- 

 .... زدن پاف پیف روش که سیاهی سوسک شکل- باربد 

 .... گرفت خندم منم و زد قهقهه خودش حرف از خودش 

 شده؟؟ چی... هست چیزیت یه بردم پی واقعا دیگه-باربد 

 .... خوردم بست بن به- 

 .... بهار بده توضیح برام شده؟ چی ؟ چرا- شد جدی باربد 

 مقابل طرف اینکه و دفترم دزدیه حتی دادم توضیح براش رو چیز همه 

 ....وکیلیشه اونم و هست امین دوست

 .... داد گوش بهم دقت با باربد 

 میگی؟؟؟ چی خوب- 

 امین نممیک تعجب کردی تعریف که چیزایی با....بگم چی نمیدونم-باربد 

 ...باشه نکرده شک دوستش به

 ...داره اطمینان بهش برادر مثل...نمیدونم- 

 خواهره؟؟؟ حرفای صحت از مطینی تو-باربد 

 ... بود آبی مهر هم مرحوم دست حتی...  بود گواه فیلم.... صد در صد- 

 ی همه... نیست ای چاره... کنی قبول و شکست باید کنم فکر-باربد 

 هک اینجوری...  نیفتی در پسره این با بهار.... رفته بین از مدارکت

 ....بشه سر درد بعدا برات ممکنه... باشه نافذی آدم باید کردی تعریف

 ...باشه- 

 رفتم منم و کردن صحبت باربد با کمی کردم صدا هم رو مامان و بابا 

 !....هن یا کرده پیدا چیزی ببینم گرفتم فتوحی با تماس یه و سالن تو
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 .... مشفق خانم سالم-فتوحی 

 ... بود خوشحال کمی صداش 

 فتوحی؟ خانم شده چیزی... سالم- 

 ... خبرخوب-فتوحی 

 چیییییییی؟- 

 ... هستم مشهد االن من- فتوحی 

  چرا؟ چیییی؟- 

 پیدا رو فیلم اون و هستم ام عمه ی خونه االن من مشفق خانم -فتوحی

 .... داره رو فیلم اون از نسخه یه ام عمه یعنی... کردم

 میگییییی؟ راست- گفتم زده ذوق 

 ... شکرت خدایا.... آره-خندید بلند فتوحی 

 .... شدم خوشحال خیلی... باشی خبر خوش... وای- 

 اهر شبونه و کردم تعجب داره رو فیلم گفت عمه وقتی خودمم-فتوحی 

 .... نفهمیده رو موضوع این برادرم تا افتادم

 .... شدم نگران لحظه یه 

 ؟؟؟ رانته میرسی صبح هشت فردا تا- 

 رماگ برسونم خودمو میکنم سعی.... میفتم راه االن همین دارم - فتوحی 

 کار چی دبای میدونید وکیلید خودتون ، دیگه کنید ایجاد تاخیر یه نرسیدم

 .... کنید

 کنید احتیاط و بیاید زود هم شما ولی... میکنم کاریش یه...  باشه- 

 ای؟؟ راننده خودت...
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 ...راحت خیالتون قابلیم ی راننده من ولی....آره-فتوحی 

 .... نداشتم حاال تا خبر این از بهتر- 

 .... صبح تا خدافظون فعال -فتوحی 

 ... باش مراقب و نگهدارتون خدا- 

 وت پریدن مامان و بابا که زدم جیغی چنان ذوقم از کردم قطع که تلفنو 

 .... سالن

 دختر؟؟؟ شده چی-بابا 

 ...دیوونه کردم سکته- مامان 

 ... مدارک... مدارک... بابا وااااااااای- 

 چی؟؟ مدارک-بابا 

 ...میبََرم فردا من... بابا شده پیدا مدارک از دیگه نسخه یه- 

  داد تکون سرشو و خندید بابا 

 ...مبارکه....دختر ترسوندیم-مامان

 ... فردا نره یادت شیرینی-بابا 

 ...میخوام هم جایزه تازه...میکنم کوالک فردا من... چیه شیرینی- 

 ... میخوای چی حاال..پررو ی دختره -بابا 

 ... ناقابل ماشین یه.. سالمه 32 دیگه من بابا- 

 ... میخوای شکالت گفتم ناقابل گفتی همچین-خندید بلند بابا 

 ... کردم نگاش رفته باال ابروی با 

 .... بودم فکرش تو خودم....دختر نکن نگا اونجوری-بابا 
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 ... بشم خوشگلم بابای قربون-

 خندید مامان 

 چیه خوشگل...دختر ببر بکار مادرت برای رو اصطالحات این-بابا 

 ...دیگه

 دفعه هی بودم رفته فرو فضا عمق تو کال که منم و اتاقش توی رفت بابا 

 ...جلوم اومد دستی یه

 .... بود بابا دست گردم نگاه 

 ...کردم نگاش مات 

 ... دیگه بگیرش-بابا 

 ... کردم باز رو کادوش و گرفتم 

 !!! من خدای 

 ....بود سویچ 

 ... خندید و کنارمون اومد هم مامانم که کردم نگاش ناباوری با 

 !! بهار کردی هنگ... شد چی-مامان 

 ... من بشم جفتتون قربون- 

  بابا بغل پریدم بعد کردم بوسش و کردمو بغل رو مامان اول 

 هاومد حمام از ،تازه خورد بهم حالم... کردی تُفیم بسته... بابا ای - بابا

 ...بودم

 ....خندیدم بلند 

 ِِ  تو به بابات و من طرف از این...حیاطه تو برو-مامان 

 .... هوا پریدم مشکی سمند یه دیدن با و حیاط تو دویدم جت مثل 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  484  

 ... بابا بغل پریدم و رفتم دوباره 

  میخریدی برام باید 2 مزدا خدایی ولی....  بابا نداشتم انتظار ازتون من- 

 داد هولم بابا

 !!!نه یا خوبه فرمونت دست ببینم خوبه همین فعال...پررو-بابا 

 ....شقتونم عا....مرسیییییییییییییییییی- 

 ....زدم بوق هی و نشستم بدیدا ندید این مثل و حیاط تو رفتم 

 حیاط تو اومد بابا 

 بهخو....نشده ماشین سوار حاال تا انگار....ساکت خوابن مردم دختر-بابا 

 .....ها اختیارشونه در بنده ماشین روز هر

 ..... دارم دوستتون چقدر میبینم میکنم که دقت....بابایی وای- 

 گرفت خندش بابا 

 دهفهمی تازه ماشین خرید با!!!من کردم بزرگ دختر... تروخدا نگا-بابا 

 ....داره دوستم

  

 ...نمیرفت لبم رو از لبخندم و بودم تختم توی

 ... داره فرق االنم با چقدر پیشم ساعت چند حالِ  

 ...نومبش میتونستم که خبرایی بهترین.... خوش خبر تا دو ساعت یه تو 

 ... کن کمکم خدایا 

 ... برسه ساعت سر فردا فتوحی کنه خدا 

 ...!! نوید امین 
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 ... میدم رونشونت داغون وکیل 

 ... ایسته می جلوت تجربه بی و داغون وکیل یه که میبینی فردا 

 ... فردا امید به برد خوابم افکار بهترین با 

  بهتر فردایی 

 .... بودم بیدار صبح شش ساعت از 

 بازم ولی ودب درگیر فکرم اونقدر بخوابم نتونستم اصال گفت میشد یعنی 

 .... بود ام بسته خواب ساعت دو همون

  بیرون زدم و حاضرشدم سریع و چای همراه خوردم بیسکوییت یه 

 یرونب رفتم باغ از آروم و نشستم خوشگلم ماشین پشت بار اولین برای

 ....نشن بیدار اینا بابا که

 مکنار هم امین ماشین همزمان که دادگاه رسیدم که بود نیم و هفت دقیقا 

 ....کرد پارک

 ... نمیکرد نگاه اصال 

 ... پایین داد شو شیشه و سمتم برگشت نگاش که زدم براش بوقی 

 ...سالم-امین 

 ...بخیر ،صبح سالم- 

 ....انداخت باال ابرویی و کرد ماشینم به نگاهی 

 خودته؟ ماشین... بخیر هم شما صبح -امین 

 ....بله- 

 ....مبارکه-امین 

 ...باشی سالمت- 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  486  

 .... زد مرموزی لبخند امین 

 ....باشید موفق -امین 

 ...گفتم و زدم نفسی ب اعتماد با لبخند منم 

 ... هستم- 

 .... صدام محکمیه از کرد تعجب 

 ....چیه مدرکت بدونم دارم دوست خیلی-امین 

 زدم لبخندی 

 ...میبینی... نمیمونی منتظر زیاد- 

 دارم کار فعال برم من اصال کن ولش... ولی....بگم چی نمیدونم -امین 

 ینمماش کردن قفل از بعد و شدم پیاده و باال دادم رو شیشه و زدم لبخندی 

 .... شدیم دادگاه وارد امین همراه و شد پیاده اونم

 ....رفت ای دیگه اتاق سمت به و شد جدا ازم در جلوی از امین 

  

 هنوز که بودیم نظر مورد اتاق توی همه تقریبا و شد هشت ساعت

 ....بود نرسیده فتوحی

 .... بودم زده زل در به استرس با من و اومد هم قاضی 

 ...راهه تو گفتم که کجاست موکلم پرسید و کرد ای اشاره دور از امین 

 من موکل فهمیدن وقتی و شد رسمی دادگاه قاضی صحبتهای از بعد 

 ... کمرد نگاهی من به تعجب با نیست

 ؟کنیم؟؟ کار چه....نمیان اینکه مثل موکلتون مشفق خانم خوب-قاضی 
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 توی که میدونم... صبرکنید ای لحظه چند میشه اگه قاضی آقای- 

 ....ترافیکه

 خاطر به نمیتونیم ما ارزشه با ما برای وقت محترم خانم ولی- قاضی 

 .....شما موکل

 خسته و داغون ای چهره با دختر فتوحیه و شد زده در حین همین در 

 .... شد وارد شاد ولی

 ...داد بهش رو نشستن ی اجازه هم قاضی و زدم عمیق لبخندی 

 ...نشست کنارم فتوحی 

 آوردی؟؟ و مدارک...  سالم- 

 همراه برادرم شدن خارج ی صحنه اون و پدرم دست از... آره-فتوحی 

 حنهص از خیلی داشتیم ما که فیلیمی....  دارم عکس هم دستش تو استمپ

 یحت و داشت رو کامل ی صحنه گرفتم عمه از که فیلمی ولی نداشت رو

 ... مشخصه هم میشه خارج داره که در درگاه توی هم برادرم ی چهره

 .... زدم لبخندی

 ...آفرین...  خوبه خیلی- 

 ... رفت جایگاه به پسر فتوحی ابتدا 

 این با که دارم شکایت خواهرم از من... قاضی جناب-پسر فتوحیه 

 سومیه بار این...میکنه خراب اطرافیانم پیش منو ی وجهه داره کارهاش

 به منو است شده تایید چیزش همه که مسخره موضوع یه خاطر به که

 ....کشونده دادگاه

 ....داد امین به رو صحبت ی اجازه قاضی 
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 و داد قاضی به و برد رو اسناد و مدارک سری یه و ایستاد هم امین 

 ....کردن صحبت به شد مشغول

 ...گفت حرفاش وسط 

 همتت بابت میتونه فتوحی.م خانم یعنی خواهرشون از بنده موکل -امین 

 .... سند جعل به افترا و

  شدم بلند که بود نشده تموم هنوزحرفش 

 ...قاضی جناب دارم اعتراض-

 ... نیست وارد اعتراض-قاضی 

 کمی ولی و رفت دستش از کالمش ی رشته من اعتراض دیدن با امین 

 کرد شروع و شد مسلط دوباره بعد

 ....نشستم 

 ....نبودم عصبی 

 ... بگه میخواد هرچی دادم اجازه 

 ....منه دستای تو عکسای تو موفقیت...منه دستای تو دادگاه 

 ....دختر فتوحی سمت برگشتم 

 ...ببینم بده عکسهارو- 

 ... دستم داد رو عکسها 

 ... بود مشخص عکس توی هم برادرش نیمرخ حتی.... بود عالی 

 ...نداره وجود دادگاه برای ای شبهه و شک هیچ جای 

 مه برادر فتوحیه و نشست لبخندی با امین که گدشت چقدر نمیدونم 

 .... کنارش نشست
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 ... نفعشونه به چیز همه انگار بودند خوشحال اونقدر 

 ....سمتم برگشت امین لحظه یه 

 .... بود لباش روی بدجنسی لبخند 

 ... شد مات که زدم دراری حرص لبخند منم 

 ....دادم فشار دستم توی رو عکسها پاکت 

 ... شد متمرکز دستم روی نگاهش 

 ....گرفتم سبزش نگاه از نگاهمو رد صدا منو که قاضی صدای با 

 هدادگا به پرونده این که باریه سومین این... مشفق خانم خوب -قاضی 

 موکلم به) خانم این بازم و شده تبریه خدا بنده این بار هر و شده ارایه

 توی رو اغفالشون و فریب قصد برادرشون دارن ادعا( کرد اشاره

 جدیدی مدرک اگر میخوام ازتون من اینجا حاال....  دارن اموال تصاحب

 .... نه که اگرم کنید ارایه دادگاه به دارید

 ....ایستادم و شدم بلند

 با مطمینن که داریم پسندی محکمه مدرک موکلم و بنده قاضی جناب- 

 ....میگرده بر کامال دادگاه نظر دیدنش

 گفت و داد باال ابروشو قاضی 

 منتظریم...بفرمایید -قاضی 

 ...یقاض سمت رفتم محکم خیلی و ایستادم و کردم باز رو عکسها پاکت 

 ... میبرد تر باال نفسمو به اعتماد کفشم های پاشنه صدای 

 ... نپوشیدم اسپرت روزها ی همه برعکس امروز 

 ...تقی تق کفشای و خانومانه تیپ 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  490  

 ...دادم قرار میز روی رو عکسها و رسیدم قاضی میز به 

 ...شد دیدن مشغول و زد عینکشو 

 ...میرفت باالتر ابروهاش لحظه هر 

 عینکش درآوردن با و گذاشت میز روی و کرد نگاه رو عکسها ی همه 

 ...کرد پسر فتوحیه و امین به نگاهی

 داد قرار پرونده توی واونم داد دستیارش به رو عکسها 

 و ترس با پسر ولی بود نشسته دودلی با امین که کردم نگاشون منم 

 ....پریده رنگی

 صحت بر دال که شد ارایه مدارکی اینجا... نوید جناب خوب- قاضی 

 ی جلسه برای میمونه دادگاه رای... فقط....هست فتوحی.م خانم ادعای

 ....بشه مشخص درستیشون تا بشه بررسی باید عکسها این چون بعد

 ببینم؟ رو عکسها میتونم- امین 

 یدهست دیدن به مایل خیلی اگه شد پرونده ی ضمیمه عکسها این-قاضی 

 ... بخواید موکلشون و مشفق خانم از میتونید

 ....کرد مشخص بعد روز سه رو نهایی رای دادن و بعدی دادگاه قاضی 

 دوم ی نسخه و کرد بغلم دختر فتوحیه که بودن خروج حال در همه 

 خارج دادگاه از سریع برادرش ترس از و من به سپرد هم رو عکسها

  شد

 لشموک با امین که کردم خروج قصد کیفم برداشتن با و شدم بلند منم

 ....روبروم اومدن

 ببینیم؟ رو عکسا اون میشه-پسر فتوحیه 

 ....انداختم باال ابرویی 
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 ندیدید؟؟؟- 

 ...کرد تعجب 

 دیدی؟؟ مگه( دوستش سمت کرد رو) چطور؟ -امین 

 کردی؟ قاطی.... وکیل خانم شما میگی چی.. بابا نه- کرد هول فتوحی 

 ... باش زدنت حرف مراقب-کرد اخمی امین 

 ....سمتم به کرد و روش امین 

 ؟!ببینم رو عکسا میشه-امین 

 ... دستش دادم رو عکسها 

 متورم گردنش رگ و میشد تر قرمز چهرش کدوم هر به کردن نگاه با 

 ...تر

 ....تر فشرده عکسا روی لحظه هر دستش 

 دوستش سمت برگشت خشم با و انداخت روبروم میز روی رو عکسا 

... 

  لعنتی؟؟ چیه اینا گفتی؟؟ دروغ فطرت پست توی -امین 

 نمیگم دروغ بهت من...  کن باور مهمله... دروغه.. جان امین-پسر

 ....داداش

 ....افتاد بهم نگاهشون جفتشون که داداش ی کلمه به زدم پوزخندی 

 ینام روبروی و....کیفم توی گذاشتم و برداشتم میز روی از رو عکسا 

 ....ایستادم

 داره هم برادری ادعای که رفیقت این به میخوای کجا تا نمیدونم- 

 شمایچ پول اونقدر ایستاده کنارت که اینی که بدون ولی....  کنی اعتماد
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...  نمیبینه میکنی حقش در که هم رو برادری که کرده کور طماعشو

 ...هه... دوستشی که تو به داری انتظار نکرده رحم خواهرش به اون

 ....دوختم پسر به نفرت از پر و گرفتم امین چشمای از نگاهمو 

 هرم بیشتر پول دیدن با که کسایی.. میخوره هم به مثلش آدمای از حالم 

 ... میبرن یاد از رو خانوادگی

 هبر که تف همون به حیف ولی صورتش تو بندازم تف میخواست دلم 

 ...صورتش رو

 ....انزجار و نفرت از پر و بود من چشمای مثل درست اونم چشمای 

 خودش امینو و خودم جز که زدم حرف آروم جوری و نزدیکتر رفتم 

 ....نشنوه دادگاه توی کسی

.... کنم پیدا ازت منزلم و دفترم دزدیه از مدرک یه.... مدرک یه فقط- 

 ....فتوحی آقای الکاتبینه کرام با حسابت

 تهمت که احمقم خواهر اون...  اید دیوونه همتون شما میگی؟؟ چی-پسر 

 ....زنی می دزدی تهمت که احمق توی اینم ، بهم زده سند جعل

 باال شیدشک دستشو تو گرفت یقشو و سمتش برگشت امین گفت که اینو 

 ....و

 ... بود افتاده پته تته به پسر 

 ....وجدان بی ی پسره ، احمق گفت من به...میلرزیدم خشم از منم 

 من با کنی توهین خانم این به دیگه بار یه فقط.... ببین -امین 

 فهمیدی؟؟؟...طرفی

 ... داد تکونش محکم 

 !!!اینها از نه....کنی طرفداری من از باید تو ؟؟...امین چته-پسر 
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 .... کرد ول خشونت با یقشو امین 

 گفت وار تهدید سمتش گرفت شو اشاره انگشت بعد 

 ور ساله بیست رفاقت این... دادی بازیم وقت چند این بفهمم اگه-امین 

 هک نباشه طور این فقط کن دعا برو....  ندارم هم شوخی....  کنار میذارم

 ...میرسم حسابتو بدجور باشه اگه

 ....بریم-سمتم برگشت امین 

 ... باال رفت ابروم 

 .... گرفتتش سری باال آقا جو یهو چه این 

  گفت بلندتری صدای با که میکردم نگاش تعجب با داشتم 

 ...گفتم بریم-امین

 ..اومد پشتم اونم و زدم جلو ازش تعجب همون با و هوا پریدم 

 ...میکشید گردنش به دست کالفه مدام ماشین به رسیدن تا 

 زد صدام که میشدم ماشینم سوار داشتم 

 ...بهار-امین 

 ..سمتش برگشتم 

 بله؟- 

 درسته؟؟ عکسا اون.....  عکسا اون -امین 

 چیه؟؟ منظورت- 

 نیست؟؟؟ خواهره خود کار مطمینی یعنی...یعنی-امین 

 ... باال رفت ابروم 
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 ....کردم پیدا خودم من رو مدرک اون- 

 ...کجا از-امین 

 و ودب شده ترمیم فیلم اون البته... شد دزدیده خونمون از که فیلمی اون 

 ولی بود شده حذف ازش دیدی که عکسایی همون یعنی اصلی ی صحنه

 شهرستان توی که بوده اش عمه دست که فیلمی از موکلم رو عکسا این

 ....بوده توش کاملش ی صحنه که گرفته بوده

 ..انداخت سرشوپایین امین 

 .... بدم دلداریش کمی باید میکردم حس 

 ...نظرکنی تجدید دوستیتون توی باید- 

 ....کرد نگام 

 میکردم فکر.... باشه آدمی همچین نمیکردم فکر هیچوقت-امین 

 ... خواهرش

 ....رفت سریع و شد ماشینش سوار و شید پوفی 

 چی؟؟ خواهرش میکرد فکر 

 ؟؟!دادن ادامه حرفشو چرا 

 ...چشه نمیدونستم 

 ؟...!میبازه داره رو پرونده که بود این از دردش شایدم 

 ..کردم باال ای شانه 

 ... اصال چه من به 

 ... خندیدم 

 ...شدم موفق من 
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 فتوحی.پ و شد مشخص عکسها صحت دادگاه توی و گذشت روز سه 

 222 و 223 قوانین طبق و شد شناخته متهم رسمی سند جعل علت به

 ... شد محکوم حبس ماه شش و سال یک به اسناد جعل کیفری قوانین

  شد خارج سریع من حتی و دوستش به حرفی بدون دادگاه از بعد امین 

 امین مقابل در رو پرونده این که خوشحالم خیلی و گذشته روزه دو االن

 .... شدم موفق نوید

 ... شد درج هم روزنامه توی حتی 

 .....بچسبونه بهم رو تجربه بی و داغون وکیل نمیتونه امین دیگه 

  

 اتاقم از بیرون رفتم و گرفتم دوش یه سریع و شدم بیدار خواب از صبح

... 

 

 ....مامان سالم-

 

 جمع رو میز هنوز... بخور رو ات صبحونه برو... بهار سالم-مامان

 ....نکردم

 

 ...چشم-

 

 ... بیرون رفتم و کردم جمع رو میز خوردن از بعد و رفتم
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 .... شنیدم رو موبایلم صدای که دفتر برم شم حاضر برم خواستم

 

 ...النازه ی شماره دیدم و سمتش رفتم سریع

 

 ...زدم رو اتصال ی دکمه

 

 بله؟-

 

 ....بهارجون سالم-الناز

 

  خوبی؟... الناز سالم-

 

 خبرا؟ چه ؟ خوبی شما...ممنون-الناز

 

 خبر؟ چه شما... نیست خاصی خبر-

 

 ...توبگم به خواستم همه از اول که بود خبر یه...راستش-الناز

 

 شده؟؟ چیزی-
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 .... از....  از که تو... بهار ببین-الناز

 

 ....میکنی من و من چرا بزن حرف دختر-

 

 ...نمیشه روم آخه-الناز

 

 ... باال رفت ابروم

 

 ... زد جرقه ذهنم دفعه یه

 

 !! شایان....آهااان! ؟....نمیشه روش

 

 شایانه؟؟؟ درمورد-

 

  کشید عمیقی نفس الناز

 

 ...کردی راحتم... آخیش-الناز

 

 شده؟ چی....بگو خوب-
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 .... کرد صحبت باهام من خودشو راجب شایان دیروز راستش-النماز

 

 خوب؟-

 

 ...بگم امین به نمیشه روم من– الناز

 

 خوب؟-

 

 ....نمیشه روش شایانم-الناز

 

 ؟بگه؟؟ باید کی و-

 

 و دهمکاری جورایی یه.... تو....بگی بهش بتونی تو کردم فکر من -الناز

 ...خوبه بیانت طرز

 

 ....کردم تعجب

 

 بگم؟ چی برم من آخه-
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 من مادربزرگ و شایان ی خوانواده اینکه از قبل میخوام من ببین-الناز

 در جواب امین بعد بیاد شایان نمیخوام...نه یا راضیه امین بدونم بفهمن

 امین موافقت از میخوام....بشن یخ رو سنگ اش خانواده و شایان و iبد

 .... بعد شم مطمین

 

 ربطی چه تو به نمیگه امین ، بگم من اگه ولی.... میفهمم منظورتو-

 داره؟

 

 یه نبود راضی اگه فقط.... خوبه اخالقش....راحت خیالت...نه-الناز

 ...کن راضیش جوری

 

 ...زدم لبخندی

 

 آقا این از یکم خوب...کنم راضیش برم میخوای پس.... شیطون ای-

 ...کنم تعریف باید چی من بگو شایان

 

 سرپ یه شایان بردم پی تقریبا من و کردن صحبت به کرد شروع الناز

 ....النازه برای آل ایده کامال

 

 چیه؟؟؟ نظرت... خوب-الناز

 

 ...حله-
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 میگی؟؟؟– کشید جیغی الناز

 

 ...راحت خیالت....دیگه آره-

 

 میزنی حرف کی...خوبتم خبرای منتظر....مرسی...  بهار عاشقتم-الناز

 ....باهاش

 

 !بگو تو... نمیدونم-

 

 ....خوبه خیلی که بشه امروز اگه-الناز

 

 ....دارید هم ای عجله چه.. اوه اوه-

 

 ...کشید خجالت کنم فکر....نزد النازحرفی

 

 .... میذارم قراری یه باهاش باشه داشته وقت اگه...باشه-

 

 ....میکنی خودت مدیون منو کارت این با.... بهار مرسی-الناز
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 ..راضیه اون راحت خیالت ولی...وظیفمه... حرفیه چه این-

 

 ...فتیگ بهم اینو بارم یه....میگی اینو اطمینان با اینقدر چرا نمیدونم-الناز

 

 ...راضیه باش مطمین... دیدم رو شایان با رفتارش خوب-

 

 ؟؟میدی بهم خبرشو امروز پس...بشنوه دهنت از خدا...وهللا نمیدونم-الناز

 

 ....باشه داشته ما برای وقتی داداشت اگر البته..آره-

 

 ....بیکاره روزه دو تقریبا امروز با...داره-الناز

 

 ...زدم لبخندی

 

 ...بیکاره من مثل دادگاه روز از پس

 

 امانم از خدافظی با و پوشیدم لباسامو و رفتم تلفن کردن قطع از بعد

 ....دفترم سمت رفتم
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 نشستم و کردم درست ای قهوه و کردم مرتب کمی رسیدم که دفترم به

... 

 

 ماست گوشیش با دفتر تلفن با و برداشتم موبایلم از رو امین ی شماره

 ...گرفتم

 

 ...برداشت بوق دومین با

 

 بله؟-امین

 

 ... سالم-

 

 ...بفرمایید...سالم -امین

 

 ...منو هنوز بود نشناخته

 

 خوبی؟-

 

 تویی؟ بهار– گفت مکث با امین
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 ...بله-

 

 میگذره؟ خوش ؟ چطوری-امین

 

 ...خوب-

 

 ؟ بهار داشتی کاری-امین

 

 ...بله راستش-

 

 ...بفرما-امین

 

 ...نمیشه تلفن پشت اینجوری... نه-

 

  ؟ پس چطوری خوب-امین

 

 ؟ دفترم بیای میتونی...بگم حضوری باید-

 

 کی؟...حتما آره-امین
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 ...خوبه بیای اگه االن همین-

 

 ؟؟ نیفتاده که بدی اتفاق فقط...میفتم راه االن...باشه-امین

 

 خدافظ.... نشو نگران....بابا نه-

 

 ...فعال-امین

 

 ...نشست لبم رو لبخندی و کردم قطع

 

 ...داشتم دوست رو تلفنش پشت گفتن فعال

 

 ... شد زده در که بود نگذشته دقیقه ده هنوز

 

 در و رفتم و شالم داخل دادم کامل موهامم و کردم مرتب خودمو کمی

 ...کردم باز رو

 

 ....خورد گره سبزش چشمای تو چشمام

 

 ....بگیرم نگامو نمیتونستم چرا نمیدونم
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 ...بود فرد به منحصر واقعا چشماش

 

 و اومدم خودم به که بودیم چشم تو چشم اون هم و من هم ای ثانیه چند

 ....دادم سالم و پایین انداختم سرمو

 

 ...شدم عصبی خودم از

 

 دفعه؟؟؟ یه شدم اینجور چرا من

 همونجا و شد وارد که کنار رفتم در ازجلوی من و داد سالم هم امین

 ....نشستیم مبلها روی سالن توی

  

 ...گذاشت میز روی گلشو دسته امین

 

 ...دیدمش تازه

 

 ... زرد و سفید رز گلهای

 

 ...بود خوشگل چقدر
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 ...زدم لبخندی و کشیدم روشون دستی

 

 ...بودم گلها این عاشق من

 

 ....کردم نگاهش

 

 کشیدی؟ زحمت چرا... ممنون-

 

  زد لبخندی هم امین

 

 ....بود الزم دادگاه توی موفقیتت برای.... نبود زحمتی–امین

 

 چای؟ یا میخوری قهوه...مرسی-

 

 ... دارم چای هوس بدجور-امین

 

 ...باشه-

 

 بزرگ سفالیه لیوان تا دو توی رو بودم کرده دم که چایی و شدم بلند

 ....گذاشتم مقابلش رو لیوانش و نشستم روبروش و رفتم و ریختم
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 ...ممنون– امین

 

 ....میکنم خواهش-

 

 رس که بود این به فکرم ولی چایم بخار به نگاهم و بود دستم لیوانم

 ....کنم باز کجا از رو حرف

 

 بزنی؟؟ حرف نمیخوای....خوب-امین

 

 ....بعد بخور چاییتو اول-

 

 ....باشه-امین

 

 .... و دستش گرفت رو لیوانش

 

 "راوی"

 

 ودشخ سریع هم امین و گرفت تماس امین با رسید دفترش به بهار وقتی

 ....رساند را
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 را او که دارد کاری چه او با بهار که میکرد فکر این به راه در امین

 ... نمیرسید جایی به ذهنش ولی فراخوانده

 

 ... روز چند از بعد هم آن بود بهار دیدن فقط ذکرش و فکر تمام

 

 چون نبود ناراحت به پرونده در باختن از وجه هیچ به که میداند خدا

 ... بود دیده شاد را بهار

 

 ...رفت دلش دید را بهار و رسید دفتر به وقتی

 

 ..بهار شد چشمش تمام

 

 بهار که نمیدانست و بگیرد عسلی زیبای چشمان آن از نگاه نمیتوانست

 ....دارد حسی همچین هم

 

 ....بود سردرگمی در بهارهم

 

 ...رهانید سکوت این از هم را امین و آمد خودش به اما
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 نمیدانست وگرنه زد حرف بهار که شد خوب چه کرد فکر خود با امین

 .... است رویشان پیش در چیزی چه طوالنی نگاههای این از بعد

 

 .... بنگرد دارد جا تا را بهارش و برود داشت دوست

 

 ... زیبایی ی مجسمه همچون

 

 .... میپرستید را بهارش

 

 ... چشمانش

 

 احساسات فقط که میدید زاللی ی آیینه همچون را بهارش چشمان

  داشت کودکانه

 

 ...بخواند دفترش به را او بهار شده باعث چیز چه بداند بود مشتاق

 

 .... بود کرده هول هم بهار

 

 ...کند بازگو چگونه را ماجرا نمیدانست
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 ولی بزند را حرفهایش و کند باز را دهانش بهار که بود منتظر هم امین

 بهار زودتر چه هر میخواست خدا از امین بهار حرفهای شروع از بعد

 ....کند بس

 

 ...نکرد آغاز خوب را حرفهایش بهار که چرا

 

 ... امین ی شکسته قلب بر شد خنجری حرفهایش ی مقدمه

 

 ... بود اطالع بی امین دل از بهار

 بهار

 

 ....گذاشتیم میز روی را خالیمان لیوانهای دو هر

 

 ...بفرمایید حاال... چای از اینم....خوب-امین

 

 .... شما خواهر جای منم ببینید.... من... راستش-

 

 .... شد فشرده دستش که کردم امین به نگاهی

 

 .... کردم تعجب
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 ...نگریستم بود درونش قرمز رنگ از ای هاله حاال که چشمانش به

 

 شد؟؟؟ اینجوری دفعه یه چرا

 

 ...بود خوب که این

 

 خوبی؟-

 

 ...بزن حرفتو...بله– امین

 

 ....نپر حرفم وسط و کن گوش خوب پس....باشه آهان...هان-

 

 .... داد تکون سرشو فقط امین

 

 ...میکنه کنترل خودشو داره بود معلوم و بود عصبی حالتش هنوزم

 

 اگر....اگر.... میزنم حرف باهات دارم که بدون خواهرت جای منم ببین-

 تحصیالتی هم مالی لحاظ از هم که بیاد خواهرت برای خوبی پسر یه

 هستی؟؟؟ راضی تو...باشن خوب خانوادگی وهم
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 ....بست را چشمانش امین

 

 ...بازکرد ای لحظه از بعد

 

 ...نه که چرا... باشه شده تایید نظر همه از اگه-امین

 

 ...نموند دور امین چشم از که کشیدم ای سوده نفس

 

 ...زد پوزخندی امین

 

 ...کردم تعجب

 

 ...بودم شده خالص پوزخنداش شر از بود وقت خیلی

 

 حاال؟؟ هست کی-امین

 

 موندم مات

 

 کی؟-
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 ...تموم چی همه آدم همون-امین

 

 ...زدم لبخندی

 

 میگم بعد شم مطمین مثبتتون نظر و شما از باید اول....نمیگم...آهان-

 ....کیه

 

 ....باال رفت ابروش امین

 

 مهمه؟؟ ایجا من نظر-امین

 

 ...زیاد خیلی-

 

 ...مخالفم من– امین

 

 ....پرید حسم ی همه...ولوشدم

 

 چرا؟-
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 ماش برای اگر ولی نیست مهم زیادم من نظر گفتم که من...منه نظر-امین

 ....مخالفم من مهمه

 

 ....بودم شده گیج

 

 ....میگه داره چی ؟این....باشه مهم من برای باید چرا نظرش

 

 ....!من برای نه ولی مهمه خیلی شما نظر میگید؟؟؟ دارید چی شما-

 

 ....موند باز دهنش امین

 

 ....میکردم نگاش مات منم

 

 ....گفته چیزی چه و کرده من ازحرفای برداشتی چه نمیشدم متوجه

 

 ور تو نگفتی تو مگه.... نفهمیدم حرفات از چیزی من بهار.... من -امین

 ....و اومده خوب پسر یه شما برای هم االن و بدونم خواهرم جای

 

 ...سوءتفاهم....میگه داره چی فهمیدم
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 ....کردم قطع حرفشو و خندیدم

 

 ... شدید متوجه اشتباه منظورمو شما-

 

 بسته آروم من حرف از میزد حرف داشت که همونجور دهنش امین

 ....شد

 

 ....بود من به نگاهش تعجب با

 

 .....!!!اومده الناز برای خواستگار این که بود این منظورم من-

 

 ... زد لبخندی و شد عوض نگاهش امین لحظه چند از بعد

 شایان؟-امین

 

 زدم لبخندی 

 

 ....آره-

 

 ...میدونستم-امین
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 ...بودی گفته همینو بارم یه یادمه.. بله-

 

 گفته؟ بهتون چیزی کسی-امین

 

 دیدبو راضی اگر کنم صحبت باهاتون خواست ازم صبح الناز راستش-

 ...رسمی خواستگاریه بیان و کنه مطرح باخانوادش رو موضوع شایان

 

 ... شد عمیقتر لبخندش امین

 

 بهتر؟ شایان از کی....بوده نزدیکتر بهم برادر از شایان -امین

 

 هستید؟؟؟ راضی شما پس-

 

 .... بدی من به قولی یه باید شما ولی هستم و بودم راضی -امین

 

 چی؟-

 

 ....من کردنه راضی بود سخت بگید الناز به -امین

 

 ..باال رفت ابروم
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 چرا؟-

 

 انشای تا باشم داشته رو زن برادر یه ابهت باید خوب-خندید بلند امین

 ..دیگه ببره حساب ازم ذره یه پررو

 

 ....گرفت خندم منم

 

 ....دارید ابهت کافی ی اندازه به شما-

 

 ....کرد نگام تعجب با و شد قطع خندش

 

 میگی؟؟ اینو چرا-امین

 

 ....کردم هول

 

 همین واسه دیدم جدی همیشه رو امین فقط... نداشتم خاصی منظور من

 ....گفتم

 

 ....نداشتم منظوری من-
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 ...نگفت چیزی و زد لبخندی امین

 

  گفتم بلند دفعه یه

 

 ؟..دیگه حله پس-

 

 هک طرفم چرخوند سرشو دفعه یه نداشت بلندمو صدای انتظار که امین

 .... گردنش سمت رفت دستش و کرد اخم

 

 ....نزدیکش رفتم پریدم و ترسیدم

 

 شد؟؟ چی

 

 ....شد رگ به رگ گردنم-امین

 

 ...کردم نگاش مظلومانه

 

 ....شد من تقصیر...ببخشید-
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 .... بود من مات نگاهش هم امین

 

 .... تر عقب رفتم کمی و شدم سرخ نگاهش از لحظه یه

 

 گفت آروم و مالوند رو گردش کمی امین

 

 ....عزی نکن من ناراحتِ  خودتو-امین

 

 ... خورد حرفشو

 

  بود زمین رو نگاهش که سمتش برگشتم و کردم شک گوشام به

 

 ...شنیدم اشتباه کنم فکر

 

 .....عزیزم بگه من به باید چرا امین

 

 .... گرفت خندم

 

 ....زدم توهم کنم فکر
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 برگشت بعد در سمت رفت سریع و شد بلند لحظه ازچند بعد امین

 ....سمتم

 

 نداری؟ کاری دیگه بهار-امین

 

 ...نگفتم چیزی ولی عجله همه ازاین کردم تعجب

 

 ....اومدی که مرسی..دیگه نه-

 

 ...بست محکم درم و رفت و گفت میکنمی خواهش امین

 

 ؟؟...کرد اینجوری چرا این

 

 ...زدم لبخندی و کردم باال ای شانه

 

 ....شایان و الناز از اینم

 

 ....بگم بهش و بزنم زنگ الناز به تا تلفن سمت رفتم

 

 "راوی"



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  521  

 

 ...بود مرگ درحال کرد زدن حرف به شروع بهار وقتی امین

 

 ودنب خودش دست که بود عصبی اونقدر...نمونده تنش تو روح کرد حس

 ....کنه کنترل خودشو نمیتونست و

 

 ....کند خفه رو میزنه حرف راجبش بهار که رو پسری داشت دوست

 

 ...میشد داغونتر میگذشت لحظه هر

 

 ....کرد نگاش متعجب بهار که ای لحظه تا

 

 ... داشت خودش نظر به ربطی چه بحث موضوع که بود مانده بهار

 

 ... بود وجودش آتیش رو آبی النازه راجبه موضوع فهمید وقتی امین

 

 ... شد خنک دلش

 

 ...کرد شکر رو خدا وجود تمام با
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 ودب گرفته شکل اشتباه به ذهنش در آنچه هر اگر گفت خودش با امین

 ....میشد چه داشت واقعیت

 

 ....کرد شکر را خدا قلبش ته از

 

 ...داشت را بهارش هنوز

 

 !؟!؟ صورت این به داشتنش فقط است؟؟؟ بس برایش همین آیا کرد فکر

 

 دیگری مرد کنار در عروس لباس در را بهار روزی میتوانست آیا

 ... کند تصور

 

  بود زندگیش آخر روز ، روز آن مطمینا

 

 برگرداند را صورتش که همین و آمد خودش به بهار بلند صدای با

 ...گرفت گردنش

 

 ...لرزاند را دلش بهار عذرخواهیه و مظلومانه نگاه

 

 ...لرزاند را دلش بهار ی شرمنده و معصوم ی چهره
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 رفت پایین بهار صورت که بود کوچولیش عشق مثال بی ی چهره مات

... 

 

 ... بود کشیده خجالت بهار

 

 .... فهمید هم خجالت کوچولویش دختر

 

 .... بود دیده را بهار استواریه و بیداد و داد فقط مدت این در امین

 

 .... بود ناآشنا برایش خجالتش

 

 ...کشید خجالت قشنگ بهار امین ازنظر چقدر

 

 .... شد قرمز دو هر لپهایش

 

 .... داشت خفیف لرزشی هم روی سست لبهایش

 

 ... در سمت ورفت برخاست جایش از آن یک
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 موجود آن شک بی....  افتاد می اتفاقی چه نمیرفت اگر میدانست خدا

 ... میفشرد درآغوشش را زیبا

 

 ....رفت و کرد سریعی خدافظی

 

 ....  بود دیدگانش جلوی بهار ی چهره فقط راه در

 

 "بهار"

 ...گرفتم را الناز ی وشماره رابرداشتم تلفن

 

 "بهار"

 

 .... گرفتم را الناز ی شماره و رابرداشتم تلفن

 

 ظیخداحاف بدون و کشید خوشحالی از جیغی گفتم برایش را ماجرا وقتی

 ... کرد قطع

 

 ... خندیدم

 

 ...بگیره تماس شایان به رفت کنم فکر
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 قدیمی های پرونده به کمی و موندم دفترم توی پنج ساعت تا خوشحال

 که بود پنج ساعت دقیق و خوندم رو قانون کتاب هم کمی و زدم سر

 ...بیرون زدم پارکینگ از خوشگلم سمند بر سوار

 

 ...تعقیبمه در ماشینی میکردم حس راه توی

 

 ... داشتم نظر زیر رو عقب مدام و دادم آینه به نگاهمو

 

 ....بود ایکس ال جی پژو یه

 

 ..اینکه یا بود یکی من با راهش نمیدونم

 

 ...دادم دلداری خودم به

 

 ...کنن تعقیبم که هستم کی من مگه... بابا نه

 

 با خونه باغ به ورودم با تعجب درکمال و بود عقب به چشمم مدام ولی

 روی آفتابی درشت عینک با مرد نگاه و شد رد کنارم از کمی سرعت

 ...بود شده زوم من
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 ...داشت برم ترس کمی

 

 ...رفت و داد گاز ازخونمون عبور محض به

 

 مراسم فردا فهمیدم شام سر بابا و مامان حرفای از و داخل رفتم

 ....شدن دعوت هم مامان و بابا که النازه و شایان خواستگاریه

 

  بودم؟؟؟ اضافی من فقط... بابا ای

 

 ..باشم خواستگاری مراسم تو داشتم دوست منم خوب

 

 ... خورد زنگ تلفنم که میشدم آماده خواب برای داشتم شب

 

  بود امین ی شماره

 

 ...بود نیم و یازده ساعت کردم تعجب

 

 ...کردم وصل و برداشتم

 

 بله؟-
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 که؟ نبودی خواب... سالم-امین

 

 افتاده؟ اتفاقی.. نه-

 

 ...بگم خواستم فقط... نه-امین

 

 ؟ خوردی حرفتو ؟؟چرا چی-

 

 ...میگه النازچی ببینم بهار وایسا لحظه یه -امین

 

 ... میومد امین و الناز از نامفهومی صدای و کردم صبر

 

 ... بودم شده کالفه

 

 فوت مثل شد باعث که آروم ی خنده یه و اومد امین عمیق نفس صدای

 ...بشه گوشی تو

 

 گفتم حرص با
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 ...کردی؟؟؟نکن فوت گوشی تو تو، باز-

 

 خندید بلند امین

 

 ...میخندیدم الناز حرف به داشتم!!!  خدا به نمیکنم فوت-امین

 

 مگه؟؟ میگه چی-

 

 مراسم توی هم حتما و خرید بری باهاش باید تو حتما فردا میگه-امین

 ....باشی

 

 بزرگا فقط و نمیبرن رو ها بچه و رسمیه مراسم این گفت مامانم آخه-

 ....  دارن حضور

 

 .... شد َکر کنم فکر گوشم گه خنده زیر زد بلند امین

 

 گفتم عصبی

 

 میخندی؟؟ چته؟؟چرا..شدم کر... بابا ای-
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  گفت صداش توی خنده ته همون با امین

 

 ؟؟؟....بهار ای بچه مگه تو خوب....نمیارن هارو بچه گفتی آخه-امین

 ...نوزاده خانم عروس پس ای بچه تو اگه

 

 ... گرفت خندم

 

 ... بود کوچیکتر منم از عروس میگفت راست

 

 نیست من اومدن به نیازی گفت مامانم...دیگه ندارم تقصیری من خوب-

... 

 

 .... الناز میدم رو گوشی خدافظ من از بهار– امین

 

 .... باشه-

 

 ...شنیدم رو امین خدافظ که باربود اولین

 

 ؟؟ خوبی سالم– الناز
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 ....بهتری تو ولی... آره.. سالم-

 

 ..بشه تو قسمت خوبیها این از ایشاهللا– الناز

 

 ... خندیدم

 

 ...ایشاهللا-

 

  زد لبخندی الناز

 

 ....گفتی هم ای ایشاهللا چه!!!بودا پر دلت-الناز

 

 ....خندیدم

 

 فردا؟؟ داری خریدی چه...بابا کردم شوخی-

 

 گفت یهو بشه تازه دلش داغ انگار الناز

 

 ....ندارم لباس ا فردا واسه من!! بهار وااااااای-الناز
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 واقعا؟؟؟-

 

 خرید؟؟؟امین بریم من با میای....تکراریه لباسام ی همه... آره-الناز

 ...شلوغه سرش

 

 ؟ کی...حتما آره-

 

 ...برسم هم دیگم کارای به عصری تا من که بهتره باشه صبح– الناز

 

 خوبه؟ میام نیم و ده ساعت... دنبالت میام.... باشه-

 

 مثبت جواب خیر مسبب بدون من!! ها بیای باید خودتم....عالیه-الناز

 .... نمیدم

 

 ...خندیدم

 

  خدافظ فعال پس باشه.... که نکردم کاری-

 

 ....ظخداف باشه-الناز
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 ... زدم لبخندی و کردم قطع

 

 ... الناز حال به خوش

 

 .... شد تنگ باربد به یهو دلم

 

 ... ودنب باربد ولی شد برقرار ارتباط دقیقه ده سر و لبتاپ سراغ رفتم

 

 ...افتادم تختم روی و کردم خاموش آویزون ای قیافه با

 

 ....مینداخت باربد و خودم یاد منو الناز و امین ی رابطه

 

 .... برد خوابم شایان و الناز عروسیه مثل خوبی افکار با

 

 ...پریدم جت مثل دیدم روکه ساعت و شدم بیدار مامان صدای با صبح

 

 .... بود دقیقه ده و ده

 

 و رداشتمب کوچیکمو دستیه کیف و کتونی با اسپرتمو شلوار مانتو سریع

 ... بیرون زدم صبحونه بدون سویچم همراه
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 .... خونشون به رسیدم که بود یازده ساعت

 

 .... شد باز باغشون در که زدم رو زنگ

 

 ....شدم وارد و کردم قفل رو ماشین

 

 ...میشدم خونشون وارد بود بار اولین

 

 !! بود جایی عجب

 

 .... بود انگیز خوف

 

 یباز خیلی.. و مجنون بید درختای از بود پر طرفش دو که باریکه راه یه

 ... آلود وهم و ساکت خیلی و بود

 

 از و دیدم رو امین و رسیدم ساختمون به اینکه تا رفتم راه ای دقیقه چند

 ... باال رفت ابروم تعجب

 

 .... میدیدمش اینجوری بود بار اولین برای
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 یه و بود کوتاه خیلی آستینش که بود تنش ای سورمه جذب تیشرت یه

 .... و مشکی کتان شلوار

 

 ...!! بود تیپ خوش چقدر

 

 ...  اصال چه من به گفتم خودم با ناگهان

 

 لیو بودم خیره اطراف درختای به بهش رسیدن تا و انداختم پایین سرمو

 ! چرا نمیدونم.... کنم نگاش میخواست دلم هی

 

 ....کرد غلبه دلم بر عقلم ولی

 

 حالت و ازلبخندش چرا نمیدونم و خورد بهش نگاهم بهش رسیدم وقتی

  گفتم و شدم هول ایستادنش

 

 ... استاد سالم-

 

 .... کردم ای بازی ضایع چه داد نشونم امین و خودم گرد چشمای
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 گهن دهنمو جلوی دستم با منم و خندیدن به کرد شروع بلند دفعه یه امین

 ....داشتم

 .... خنده زیر زدم و گرفت خندم خودمم

 گرفت قرار امین کنار و اومد آماده الناز که بودیم خنده حال در جفتمون

.... 

 

  باال رفت ابروش

 

 شدید؟؟؟ خنده خوش صبح اول صبح تا دو شما شده چی-الناز

 

 کرد کنترل خندشو امین

 

 خانوما؟؟ خانوم دیدی صبح؟؟؟؟ساعتو اول صبح-امین

 

 گفت حوصله بی الناز

 

 ... میاد خوابم االنم خوابیدم دیر دیشب چون ولی...بله-الناز

 

  خوردم خندمو منم

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  536  

 مرگ حال در ذوق از االن باید....  ذوق بی اینقدر دخترم- امین

 ....باشی

 

 چرا؟؟؟-الناز

 

 ...جون الناز داری روت پیش در رو زندگیت اتفاق بهترین خوب-

 

  خندید امین

 

 ... خانم بهار که نبود این منظورم بابا نه-امین

 

 .... خانم بهار شدم بازم... بابا ای

 

 نمیگه؟؟؟ بهار من به خانواده جلوی چرا

 

 بود؟؟؟ا چی منظورت پس-الناز

 

 داری باالخره کنی شکر رو خدا باید زمونه دور این ی تو اینکه-امین

 .... شوهری بی اوضاع این تو....میکنی شوهر
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 .... کردیم اخم الناز منو ولی کرد خندیدن به شروع بلند خودش

 

 ....کرد نگامون و شد قطع خندش کم کم ما ی قیافه دیدن با

 

 !گرفتید؟ باال دست خودتونو خیلی-

 

 ؟؟؟ خودمو-امین

 

 بیاد سرپ یه که منتظر نشستیم دخترا ما کردی فکر نکنه... رو پسرا کال-

 ... سراغمون

 

 گفت مغرورانه امین

 

 اینه؟؟؟ غیر-امین

 

 ...اینه غیر که بله– الناز

 

 شخاستگاری بره پسر و بشینه دختر که همینه اصلش... دیگه نه -امین

... 
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 ... میخورد خونمو خون

 

 .... میداد غرور بوی بدجور حرفاش

 

 ...متاسفم تفکرتون طرز برای واقعا-

 

 باال رفت ابروش امین

 

 ... کنید ثابت خالفشو -امین

 

 چیو؟؟ خالف-

 

 ...منو حرفای-امین

 

 خودمو خالفش اثبات برای بخوام که نداشت ارزشی برام حرفاتون-

 .... کنم اذیت

 

  زد پوزخندی امین

 

 ...آوردی کم-امین
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 ....نوید جناب اوردم کم کن فکر-

 

 ... الناز بریم-

 

 ... رفتیم هم همراه و اومد دنبالم الناز

 

 .... نشد زده حرفی راه توی

 

 از.... بود خودش حال توی الناز ولی امین حرفای از بودم شده عصبی

 ... میفهمیدم خوب رو استرس دستاش لرزش

 

 .... کنه پیدا خودشو تا نزنم حرفی دادم ترجیح

 

 .... کرد خریدشو زود خیلی الناز و رفتیم فروشگاهی به

 

 ...ساده و برازنده و شیک خیل و بود مشکی که شلوار و کت یه

 

 توش که مشکی حریر روسری همراه خرید هم ای مشکی ی ساده کفش

 ... سفید رنگ به دوزی دور با داشت سفید کوچیک توپهای
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 .... بود شده زیبا خیلی کل در

 

 دموخری بتونم زود اینقدر نمیکردم فکر... کردم خرید خوب خیلی-الناز

 ؟؟؟ نمیخوای چیزی امشب برای بهارتو راستی... بدم انجام

 

 هی بلکه میکنم حسابی خرید یه عقدتون مراسم برای ایشاءهللا...نه-

 ...شه پیدا منم برای خاستگاری

 

  خنیدیدم بلند دومونهر

 

 ....بهار شیطونیا هم تو-الناز

 

 ...بترکونم میخوام ؟؟ دیدی شو کجا-

 

 انشای یعنی... باشه دیگه ی هفته عقدمون مراسم شاید.... امیدوارم -الناز

 کلیمش آمد و رفت برای تا بشیم محرم زودتر بهتره گفته باباش گفت

 کانادا از شایان بابای که دیگه ماه شیش میفته هم عروسی و نباشه

 ...برگرده

 

 کانادا؟؟ بره میخواد میرزایی آقای-



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  541  

 

 رو عقد مراسم همین برای..  اداری کار برای دیگه هفته....  آره-الناز

 همکاری تا چند... برن خانمش با احتماال.... برگزارکنن زودتر میخوان

 ....برن باید شرکتشونم

 

 ...باشن توشن منم مادر پدر نکنه-

 

 ... هستن-خندید الناز

 

 ... سمتش برگشتم تعجب با

 

 !!!میگی دورغ-

 

 هک رو، تو مادر پدر ازش پرسیدم خودم... گفت شایان... خدا به نه-الناز

 .... کرد تایید اونم

 

 یعنی؟؟؟ میرم منم-

 

 ....برد نمیشه رو ای دیگه کس همسر جز... دیوونه نه-النازخندید

 

 ... شد آویزون ام لوچه و لب
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 ...کنم کار چی تنها من چی؟؟ یعنی-

 

 زد لبخندی الناز

 

 .... خواهر کریمه خدا موقع اون تا-

 

 .... گرفت خندم لحنش از

 

 ...میرم خودم خرج با خودم اصال-

 

 ....دار مایه بابا-الناز

 

 ....تعقیبمونه در ماشینی میکردم حس بازم چرا نمیدونم

 

 ... دیدم رو مشکی ایکس ال جی همون بازم کردم که نگاه

 

 رفت یادم از هاش شوخی و الناز وجود با ولی ترسیدم
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 ، خونه رفتم کرد اصرار اونقدر و رسوندمش شوخی کلی با خالصه

  نبودن مامانمینا

 

 انجام رو آرایشش و موهاش که خونشون رفتم لباسام برداشتن از بعد

 ....بدم

 

 ....بود حمام الناز رسیدم وقتی

 

 گفت بلند الناز

 

 بیرون میام کنی عوض رو لباسات تا جون بهار-الناز

 

 ....عزیزم باشه-گفتم منم

 

 شالمم و اتاقش توی لباسیه چوب روی کردم آویز و درآوردم مانتومو

 ...شدم منتظر نشستمو تختش روی و درآوردم

 

 ... بیرون اومد حوله با دقیقه پنج از بعد

 

 .... الناز شدی خوشگل چه-
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 اینجوری؟؟؟-خندید الناز

 

 .... خوشگله هم ات ساده.... خدا به آره-

 

 خندید الناز

 

 ...جون بهار خوشگلی هم تو– الناز

 

 بیرون برم من.... خانم الناز هیچم تو برابر در من... نکن شوخی-

 ...کن عوض رو لباسات

 

 ....نشستم مبل روی و اتاق از بیرون رفتم

 

 هاینک نه....بود نقلی خونه بزرگ باغ برخالف داشتن قشنگی ی خونه

 ...! ها باشه کوچیک

 

 لیو.... بود متر دویست نهایتا بود کوچک خیلی بزرگ باغ به نسبت

 .... بود بزرگتر خیل باغشون

 

 .... بیرون اومد الناز که گذشت ای دقیقه چند
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 ... زانو باالی کوتاه شلوارک یه با بود تنش تاپی

 

 ....گفتم و زدم بدجنسی لبخند

 

 ؟؟؟؟ زدی من واسه تیپو این الناز-

 

 خندید الناز

 ...نداری من تیپ از کم خودتم...دختر کن بس-الناز

 

 .... میگفت راست

 

 .... سفید تاپ یه با بود تنم جین منم

 

 کنیم؟؟؟ شروع کی-الناز

 

 ....!میگم لباسام خاطر به میرسه؟؟؟ کی امین-

 

 خیالت نمیاد زودتر.... هشت یا هفت ساعت اکثرا....اوهوووم-الناز

 .... راحت
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 میان؟؟؟ کی میرزایی ی خانواده-

 

 ....بیان شده قرار نه ساعت-الناز

 

 اتاقت؟؟؟ بریم ، داریم وقت.. خوبه-

 

 اتوی امین اتاق از برم من بذار فقط... هست چی همه اونجا.... آره-الناز

 ...بیارم رو مو

 

 ...کردم تعجب

 

 امین؟؟؟ اتاق تو مو اتوی

 

 نیست؟؟؟ صاف موهاش مگه

 

 ...دروغگو ای

 

 ....همیشه صافه اتو با موهاش پس 

 

 .... اتاق سمت رفتم و زدم لبخندی
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 آرایش و کردم جمع کلیپس با رو همه و کردم اتو کامل رو الناز موهای

 .. دخترونه و مالیم و محو خیلی هم و صورتش

 

 ... بود اومده خوشش کلی خودش

 

 یه هک میکردم کیف داشتم میکنه تعریف ازم یکی تا همیشه مثل که منم

 ... شد زده اتاق در دفعه

 

 ....کردم جمع خندمو هول با

 

 کیه؟-

 

 ما ی خنده صدای از حتما... بود خواب.... حتما خانومه زهرا– الناز

 ... شده بیدار

 

 ....کشیدم راحتی نفس

 

 ... خانم زهرا تو بیا-الناز
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 پشت رفتم سریع بود روبروم که کسی دیدن با من و شد باز اتاق در

 .... الناز

 

 ... نداشت ازم کمی دست اونم

 

 ... برگشت سریع

 

 .... میخندید داشت الناز

 

 !!!!دیگه خانومه زهرا... مار زهر-

 

 امین؟؟؟ اومدی زود چرا-الناز

 

 .... بود مشخص زدنش حرف از.... بود هول امین

 

 خانم بهار نمیدونستم....باشی داشته کار... شاید گفتم.. هیچی... هی-ایمن

 ... میرم من پس.... من....پیشته

 

 نمیرس دیگه ساعت نیم تا بکش روت و سر به دستی یه ؟؟؟ کجا-الناز

.... 
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 ...و رفته داد نشون دراتاق صدای

 

 ....الناز سر تو زدم دونه یه و شدم بلند

 

 ...بره آبروم بود مونده کم.... بود حقت ولی.. ببخشیدا-

 

 ...رفت یکم کنم فکر– خندید الناز

 

 .. پشتت رفتم سریع که چرا؟؟؟من-

 

 .... اصال کن ولش.... امین ولی آره -الناز

 

 دید؟؟؟-

 

 زد بازوم به دستی با که دید منو جوری چه نمیدونم

 

 بهار؟؟؟ خوبم... بیخیال... بابا نه– الناز

 

 ..... بود عالی.. کردم نگاش
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 ....دختر ندیدم تو از تر خوشگل.. عالی-

 

 ی یهبق به تا اتاق از بیرون رفت و پوشید لباساشو سرخوشی با الناز

 ...برسه کارا

 

 ....کشیدم بهش دستی و درآوردم کاور از لباسمو منم

 

 ... داشتم دوستش

 

 ... بود خریده برام مامان

 

 بود جآرن ی رو تا آستینش که ای مشکی کت با سفید ایه حلقه پیرهن یه

 موهامم و پوشیدم مشکیم ساپورت همراه(  کوتاهتر ربع ازسه کمی)

 ....نریزه بیرون شالم از تا پیچیدم دور چند و بستم کش با محکم

 

 که یممشک تخت پاشنه کفشای همراه کردم سرم مشکیمم سفید حریر شال

 ...  داشت عروسکی حالت

 

 از در زنگ صدای با و نکردم آرایشی هم چشمام دور به مدادی جز

 ... دیدم رو بیرون پنجره
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 ....من ی خانواده همراه بودن میرزایی ی خانواده

 

 ....بیرون رفتم و کردمو چک خودمو بار آخرین برای

 

 ... شد خارج من با همزمان هم امین

 

 ... سالم-امین

 

 ...انداختم پایین سرمو

 

 ...کشیدم خجالت تیپم این از کمی

 

 ...سالم-

 

 یه دش بلند من کنار از که مسنی خانم صدای با که بود بینمون سکوتی

 ...هوا پریدم متر

 

 ...بود قلبم روی دستم که حالی در سمتش برگشتم
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 آرایش تعجب کمال در و زیبا العاده فوق ای چهره با مسن خانم یک

 .. قرمز لب رژ حتی و خوشگل

 

 .. بود نشسته ویلچر روی

 

 ....روحیه همه این به زدم لبخندی

 

 ... بود من به نگاهش

 

 ... گرفتم نگاهم امین صدای با

 

 ...خودم عشق جون مریم سالم-امین

 

 .... زد اش گونه به ای بوسه و سمتش رفت

 

 ...بوسید رو امین پیشونیه هم زن

 

 دود خانم زهرا بگم اسفند یه پسر شدی تیپ خوش..پسرم سالم-مریم

 ....کنه
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 ..خندید امین

 

 ...سمتم برگشت خانم مریم

 

 ؟؟ کنی معرفی رو دختر این نمیخوای-مریم

 

 ...سمت برگشت امین

 

 !!!شیوا نیست؟؟؟عروسیه یادت رو ایشون-امین

 

 ... کرد فکر کمی مریم

 

 ....وهللا نه-مریم

 

 ....شیواست شوهر باربد خواهر ایشون-خندید امین

 

 ... زد لبخندی خانم مریم

 

 ....کنه بغلم میخواد فهمیدم که بازکرد دستاشو خانم مریم
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 یموپیشون امین مثل اونم که بوسیدم رو لپش و شدم خم و نزدیکش رفتم

 ... بوسید

 

 .... شدم جوری یه

 

 ....مبهم حس یه

 

 ...حسیه چه نفهمیدم حتی ؟..! چرا نمیدونم

 

 ؟؟؟ خوشگل دختر چیه اسمت-مریم

 

 ...زدم خجولی لبخند

 

 ...بهار-

 

  شد بزرگتر لبخندش خانم مریم

 

 ....طراوت با و قشنگ...  بهار مثل....قشنگم میاد بهت-مریم

 

 ...ممنون-
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 .... سالن سمت رفتیم همه میرزایی آقای بلند سالم صدای با

 

 ....نشستیم همه تقریبا و بابا و مامان سمت رفتم

 

 شایان پیشونیه روی که بود ریزی های عرق برام تر جالب چی همه از

 ...هم به تا دو این سوزان نگاههای و الناز ربای دل لبخندای و مینشست

 

 ...میشد حسودیم داشت کم کم

 

 ...بود نشدنی تموم هم بزرگا حرفای

 

 صبح و مسافرن شنبه پنج که کرد مطرح میرزایی آقای مراسم توی

 ....برن راحت خیال با تا بگیره صورت عقد روز همون

 

 ...راهین هم اونها گفت هم بابا

 ....میریخت داشت اشکم

 .... کردم کنترل خودمو 

 طور به ماه شیش ولی میموندم تنها خونه تو اوقات گاهی من درسته

 ...بود دردناک خیلی توالی
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 ... بودیم مستقل خیلی بچگی از یادمه که جایی تا

  

 

 بدبار موقع اون ولی میرفت مامان با بابا رو کاری سفرهای اوقات اکثر

 ...بود

  

 

 ....االن ولی

  

 

 بترسم؟؟؟؟ نباید

  

 

 ؟!؟!تنها

  

 

 ... شدم دبلن کالفگی از منم باغ به رفتنشون و شایان و الناز شدن بلند با

  

 

 ...سمتم برگشت نگاهشون همه
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 دخترم؟ میری کجا-بابا

  

 

 !؟!دخترم رفته سر اش حوصله حتما-خانم مریم

  

 

 ...زدم لبخندی

  

 

 ؟؟؟....باغ توی برم دارم اجازه...بله راستش-

  

 

  زد لبخندی خانم مریم

 

 

 ...عزیزم نه که چرا-مریم
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 ....رفتم و زدم خوشحالی سر از لبخندی

  

 

  دیدم باغ از ای گوشه رو تابی رفتم راه باغ توی که کمی

 

 

 پایین باال هی ها بچه عین نشستمو روش و سمتش رفتم خوشحالی با

 .... میرفتم

  

 

 ... رودیدم امین و برگشتم پا صدای با

  

 

 ادمافت بود باال کمی تاب سرعت چون که پایین بیام خواستم و شدم هول

 .... زمین

  

 

 ......آخخخخخخخخخخخخ-
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 ...نشست کنارم و سمتم دوید سریع

  

 

 بهار؟؟؟ خوبی-امین

  

 

 ....مالیدم وپامو نشستم

  

 

 ....گرفت درد پام... آی....خوبم-

  

 

 ...ترسوندمت ببخشید-امین

  

 

 ....میکنم بازی تاب دارم ببینی نمیخواستم...که نترسیدم.... بابا نه-

  

 

 ... زد بدجنسی لبخند امین
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 .... مثل....دیدم اتفاقا -امین

  

 

 ... نزد حرفشو ی ادامه و خندید شیطنت با

  

 

  شدم بلند کناریم درخت کمک به

 

 

 داشتید؟؟ کاری-

  

 

 ... بیرون اومدم شدم خسته منم...نه– امین

  

 

 ...صدا سمت رفت نگاهم الناز آروم صدای با

  

 

 نیست؟ زود شنبه پنج -الناز
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 ماه شیش تا میره نشه اگه وقت اون... مجبوریم.... من عزیز نه-شایان

 .. بعد

  

 

 ....  بد چه -الناز

 

 

 ودب کرده قفل مغزم... صدا مخالف سمت شد کشیده آستینم دیدم دفعه یه

  

 

 ... سمت این کشیده منو امین فهمیدم تازه شدیم دور که صدا از

  

 

 ....سمتم برگشت که بتوپم بهش خواستم عصبی

  

 

 ... بود کننده مواخذه کمی اش چهره
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 ...گفت اش چهره مثل لحنی با

  

 

 ....!!زشته خیلی جوون زوج ازیه اونم سمع استراق-امین

  

 

 ... کشیدم خجالت

  

 

 ....میگفت راست

  

 

 ..میاد خوشم خیلی یواشکی چیزای از من خوب ولی

  

 

  ببخشید!!خوب میدونم-

 

 

 ... زد لبخندی
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 ... شدیم وارد و سالن سمت رفتیم حرف بدون هم با

  

 

 ...میشکست رو سکوت نفسهامون صدای سالن تا

  

 

 ....بودیم کرده سکوت جفتمون چرا نمیدونم

  

 

 ...بشکنم رو سکوت نکردم سعی ولی

  

 

 ...بود همینطور اونم

  

 

 ... شدن وارد هم وشایان الناز دیدیم رسیدیم که سالن به
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 ....شده سرخ الناز و بود خوشحال شایان

  

 

 !!!شیطونا ای

 هجدایی روز همینطور و الناز و شایان عقد مراسم و است شنبه پنج فردا

 ....مامان و بابا از من

  

 

 ... کرد صدام مامان

  

 

 بله؟؟؟-

  

 

 ...لحظه یه بیا-مامان

  

 

 مامان کنار آشپزخونه رفتم و اتاقم از بیرون رفتم
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 ؟ جانم-

  

 

 هخون بری رو مدت چند این تو گرفتیم تصمیم بابات و من بهار -مامان

 .... خاله ی

  

 

 ؟؟؟...شم مزاحمشون برم ماه شیش چییییییییییییی؟-

  

 

 اونم تازه... کرد اصرار خودش ات خاله.... دختر چیه مزاحم-مامان

 ... میره ماموریت مدام شوهرش

  

 

 ...گفتم کالفه

  

 

 ؟؟؟ خونه بمونم نمیشه-
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 االن... بود راحت خیالم بود باربدم قبلیمون سفرای....نه تنها؟؟-مامان

  تنهایی

 

 

 میخواید؟؟؟ منو نظر چرا دیگه گرفتید تصمیمتونو دیگه خوب-

  

 

 ...کردم خبرت...که نخواستم نظرتو-مامان

  

 

 کردم تصنعی اخمی

  

 

 ...کرد بغلم و خندید مامان

  

 

 نداشت اصرار بابات اگه...و مادر یه نگرانیه میفهمی بشی مادر-مامان

 همراه همکارا ی همه طرفی از.. داره اصرار پدرت ولی.... نمیرفتم

 ....میرن خانوماشون
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 ...راحت هم خیالتون برید... مامان حرفیه چه این-

  

 

 نمیای؟؟ تو... آرایشگاه میرم من-مامان

  

 

 ....مامان نه-

  

 

 ....نشده دیرم تا برم فعال من پس-مامان

  

 

 یرونب بودم خریده دیروز که لباسمو اتاقمو رفتم منم مامان رفتن از بعد

 ....آوردم

  

 

 ... نبود مختلط مراسم

  

 

 ...بود زانوم تا هم اش اندازه که مشکی ی دکلته پیرهن یه
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 .... زیبا و ساده

  

 

 ....حمام سمت رفتم و انداختمش تخت روی

  

 

 ...افتادم دیروز یاد

  

 

 .... بود دنبالم ماشین همون بازم گشتم برمی که خرید از

  

 

 فقط مبگ اگه االن ولی میگفتم بهشون نداشتن سفر قصد اینا بابا اگه

 ...کردم نگرانشون

  

 

 .... باشم تفاوت بی کردم سعی
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 مالیمی آرایش و کردم سشووار رو صافم موهای شدم خارج که حمام از

 ....کرد جذابتر ازهمیشه رو ام چهره که کردم

  

 

 ....میکردم ها مراسم توی رو آرایشها اینجور همیشه

  

 

 .... پوشیدم لباسمو

  

 

 خونه از خودم نهاییه کردن چک از بعد و پوشیدم هم ساپورتمو و مانتو

 ... بیرون زدم

  

 

 دپرای یه بار این ولی دنبالمه ماشینی کردم حس بازم که بودم راه توی

 ....بود ای نقره

  

 

 ننمیتون غلطی هیچ روشن روز توی میدونستم ولی بودم ترسیده کمی

 ....بکنن
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  خورد زنگ موبایلم

 

 

 بود امین

  

 

 بله؟؟؟-

  

 

 ؟؟ شما کجایی... خانم بهار سالم-امین

  

 

 ... راه توی-

  

 

 رو باید میگه موندی کجا ببینم گفت الناز...شده شروع مراسم-امین

 .... بسابی قند سرش
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  کرد ای خنده

 

 

 ... گرفت خندم منم

  

 

 ....لق دهن الناز ای

  

 

 شه باز بختم بلکه بسابم قند عقد سر باید بودم گفته بهش شوخی به آخه

  

 

 نندازن عقب من خاطر به رو مراسم بگو....ترافیکم توی من امین-

 ... برسم کی نمیدونم..

  

 

 ...باش خودت مراقب... باشه-امین
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 ...چشم-

  

 

 ...کرد قطع

  

 

 مک ماشینم با پراید ی فاصله کردم حس و کردم پشت به نگاهی آینه از

 ...شده

 

 ....بردم باالتر رو سرعت 

 

 مک ماشینم با پراید ی فاصله کردم حس و کردم پشت به نگاهی آینه از

 ...شده

 ....بردم باالتر رو سرعت 

 ... بود داشته برم ترس 

 .... میشد نزدیکتر هی اونم 

 رفهح خیلی رانندگیم هم طرفی از بود باال خیلی شهر داخل برای سرعتم

 .... برونم تند راحت خیلی بتونم که نبود ای

 ... داشتم زیادی استرس 

 ...مینداخت روم وحشتناکشو نگاه گاهی و میروند من موازات به حاال 

 ... بود پوشونده رو صورتش 
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 .... بودم مرگ حال در ترس از دیگه حاال 

 .... میفته داره اتفاقی یه بودم فهمیده تازه انگار 

 .... موبایلم سمت رفت لرزون دستم 

 بزنم؟؟؟ زنگ کی به ولی 

 ... صندلی زیر افتاد خورد ُسر دستم از موبایل 

 ... باال اومدم و داشتم برش سریع و شدم خم کمی 

 از تعادلمو که ماشینم به ماشینش شدن کوبیده با شد همزمان باال اومدنم 

 سریع ولی شد منحرف خیابون کنار گارد سمت به ماشینم و دادم دست

 ....نکنه برخورد باهاش که کردم حفظ ماشینو کنترل

 ردک شروع خودش گوشیم که میکردم پایین باال رو گوشیم های شماره 

 .... زدن زنگ به

 ... بود امین ی شماره 

 ... خودشه 

 ... گوشم رو گذاشتم سریع 

 .... بود هق هق با صدام و بود ریخته اشکام 

 ؟...دختر موندی کجا... بهار سالم-امین 

 ...ین....ام- 

 ... شد نگران صداش دفعه یه امین 

 کردی؟؟ ایی؟؟گریه؟؟کج شده چی.... بهار-امین 

 ....دنبالمه ماشین یه....لحظه یه.... شو ساکت....امین- 

 کیه؟؟چیه؟؟ چیییییییییییی؟- زد فریاد امین 
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 آخخخخخخخخخخخخخ.... ایه نقره پراید یه!! کیه نمیدونم- 

 ولی شدم منحرف کمی بازم ماشینم به ماشینش ی دوباره برخورد با 

 ...کردم بیشتر سرعتمو و شدم مسلط سریع بازم

 ؟... بهار شد چی-زد فریاد امین 

 ...ماشینم به میکوبه داره- 

 شکلیه؟؟ چه-امین 

 ....میرم کجا دارم نمیدونم...میترسم من...پوشونده صورتشو.... امین- 

 رکنا تابلوی....شی دور ازش کن سعی...کن جمع حواستو.... بهار-امین 

 ....نوشته چی ببین رو خیابون

 .... کردم اطراف به نگاهی 

 .... نبود تابلویی هیچ 

 ....کن صبر لحظه یه... چرا چرا...نمیبینم تابلویی اینجا- 

 ...گفتم امین به رو خیابون و منطقه اسم و شدم تابلو نزدیک 

 ....میرسونم خودمو االن من -امین 

 ...بفهمه کسی نذار....امین- 

 ... بهار کن بس-امین 

 ....بشه خراب شایان و الناز مراسم نمیخوام....میکنم خواهش- 

 جورهمین...فقط نکن قطع..میشه چی ببینیم تا نمیگم چیزی فعال-امی 

 ...برام بخونش دیدی هم تابلویی هر بزن حرف

 ....باشه- 

 ...بود بیشتر من مال از ماشینش سرعت چرا نمیدونم 
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 ... بود خلوت خیلی خیابون 

 ....میرفتم شهر خارج سمت به داشتم انگار 

 پیچوندم رو فرمون منم که شد کج سمتم به دفعه یه و زد جلو ازم کمی 

 .... و خورد گارد به ماشینم و نبود حواسم که نخوره بهم که

 ...هوام رو کردم حس لحظه یه 

 ...شدم کج صندلی روی و گرفتم صورتم جلوی دستامو فقط 

 ... زمین روی شدم کوبیده محکم ماشین با 

 .... بود پایین سرم منم و بود افتاده برعکس ماشینم 

 ... بود شده حبس نفسم 

  

 ....ولی هنوز بودم سالم

 ... نبودم بیهوش ولی میکرد درد بدنم ی همه 

 ... بود کرده گیر پاهام ولی کردم باز سختی به کمربندمو 

 ....میشد بیشتر درد سرم توی لحظه هر 

 ... و شد باز سمتم در دفعه یه 

 ....دیدم رو نقابدار مرد همون که کردم نگاهی 

 ....بود اومده بند زبونم ترس از 

 گیر پاهام چون که خودش سمت کشید محکم و گرفت مانتومو ی یقه 

 مفکرکن که کشیدم فریادی پاهام درد از ولی نکردم حرکتی بود کرده

 ...شدم کر خودم

 ؟؟؟ هستی کی تو... لعنتی- 
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 ....شد سیخ تنم به مو که زد ای قهقهه چنان مرد 

 ... کیم من بفهمی تا مونده-مرد 

  شد آزاد پاهام کردم حس که کرد کار چی نمیدونم و آورد جلو دستشو 

 .... خیابون وسط کرد پرتم محکم و بیرون کشید و گرفت مو یقه دوباره

 .... شد خورد هام دنده ی همه میکردم حس 

 ....رفت نفسم که خوردم پیچی زمین روی 

 ... داشت درد بدنم 

 ... میاد سرم داره بالیی چه خدایا....پهلوم... سرم...پاهام 

 ... میومد سمتم آرومی قدمهای با داشت مرد 

 .... بود لباش رو کریهی لبخند 

 ...بده عذابم میخواست آرامشش با انگار 

 باز طاق که داد هول منو و گذاشت پهلوم روی پاهاشو شد که نزدیک 

 ... زمین روی شدم

 داری؟؟؟ کار چی من با....روانی هستی کی تو....آیییییییییی- 

 ...دارم کار باهات فعال...بفهمی زوده که گفتم- مرد 

 ... زد فواره دهنم از خون که پهلوم توی کوبید کفشش و پاهاش با چنان 

 .... بود شکسته رو سکوت هقم هق 

 ....میومد فرود بدنم روی که بود پاهاش فریادم هر با 

 ...بودن شده حس بی همه استخونهام 

 ...باشه مونده سالم بدنم از جایی دیگه نکنم فکر 
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 توی رو فریادم و مینشست شکمم و پهلو روی لحظه هر که بود پاهاش 

 ....میکرد خفه گلوم

 .... نمیشد رد اینجا از کسی چرا نمیدونم 

 ... میرم حال از دارم میکردم حس 

 .... نمیشد خارج دهنم از هم فریادم حتی دیگه 

 .... بود پخش خیابون وسط زمین روی جونم بی بدن 

 ...کردم نگاهش 

 ...نمیدیدم آبی چشم جفت یه جز چیزی 

 ...هستن آشنا چشما این میکردم حس 

 ....دیدمشون جایی میکردم حس 

 .... خندید و زد زانو کنارم 

 ...دیدم عمرم توی که بود خنده ترین زشت نظرم به که ای خنده یه 

 ....شد خنک دلم حاال...خوب-مرد 

 میخوای؟؟.... جونم... از هستی؟؟چی کی تو.... تو- 

 فیتال...  کوچولو باشی نارحت نباید....دیگه میخوام جونتو-خندید مرد 

 ....هنوز مونده حاال.... نداره گله داره عوض که چیزی... بود

 ... بودم کرده تعجب 

 .. بود گرفته اشتباه کسی با منو حتما روانی این 

 ....آقا... گرفتی.... اشتباه- 

 ؟؟؟؟ نیستی وکیل تو یعنی-خندید مرد 
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 .... شد گرد چشمام 

 !هان....مشفق بهار-مرد 

 ... زد ای قهقهه دوباره مرد 

 .... شد بلند و گرفت دستمو یه 

  و پیچید بدنم ی همه تو درد... شد برداشته زمین روی از ام تنه نیم منم 

 .... آخخ....آیییییی-

 ...دیدم دور از ماشینی نور که بودم کردن ناله حال در همونطور 

 .... قلبم توی بود امیدی نور مثل ماشین نور 

 ...افتاد راه سریع دید رو ماشین نور که مرد 

 .... میکشوند زمین روی منو نامرد 

 .... میموند جا به زمین روی هم خون رد 

 ماشینش طرف به سریع منو مرد که اومد طرفمون به سرعت با ماشین 

  بست درم و داد هل

 به و رسید من ی دهنده نجات ماشین که بشه سوار بره خودشم خواست

  شد پیاده آشنا ی راننده و کرد پارک سرعت

 ... کرد تزریق بهم رو آرامش امین ی چهره

 ... کرد پرتش زمین روی و کشید رو مرد ی یقه پشت از 

 .... ریخت خونش بازم و خورد شکاف زخمیم لب که زدم لبخندی 

 .... میدید تار چشمام 

 ... من دیدن با امین و شد باز سمتم در که بود گذشته چقدر نمیدونم 
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 .... بود خیره من به زده بهت 

 .... مهربونی ، نگرانی ،خشم، وحشت ترس، 

 .... بود چشماش توی چیز همه 

 ... من دیدن با امین و شد باز سمتم در که بود گذشته چقدر نمیدونم

 .... بود خیره من به زده بهت 

 .... مهربونی ، نگرانی ،خشم، وحشت ترس، 

 ... بود چشماش توی چیز همه 

 ....میریخت اختیار بی همینطور اشکام 

 .... زد صدا اسممو بهت با و خورد تکون لبهاش امین 

 ....گریه زیر زدم بلند و دادم دست از کنترلمو 

 زمین روی که زخمی مرد به برگشت و کشید سرش به دستی کالفه 

  شد معطوف من به نگاهش دوباره و انداخت نگاهی بود پهن

 داد درد از که بکشه بیرون منو خواست و گرفت بازومو و شد خم کمی

 .... زدم

 ...کرد ول دستمو سریع 

 ... رو عوضی اون میکشمش.... کرده چیکارت -امین 

 ...مرد به فحش دادن به کرد شروع 

 بود؟ کی- 

 کنه جمع رو آشغال این بیاد پلیس زدم زنگ.... فعال کن ولش -امین 

 ...بیمارستان ببرمت خودم یا اورژانس به بزنم زنگ...

 ...بریزه دهنم از خون بازم شد باعث که کردم ای سرفه 
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 ... و برداشت خیز سمتم به امین 

 ...بهار... بهار -امین 

 ....نمیومد باال نفسم 

 ایبر نایی من ولی داد می تکونم داشت... بود نگران امین به تار نگاهم 

 ... نداشتم دادن نشون العمل عکس

 خرینآ و میزد ضربه صورتم دستبه با که بود امین دیدم چیزیکه آخرین 

 .... بود پلیس ماشین آژیر صدای شنیدم که چیزی

 خالم با....بفهمن مامانم بابا نذار... بخوره بهم مراسم نذار....امین- 

 به بگو...برم اونجا بود قرار...هستم خالم ی خونه من بگه کن هماهنگ

... مراسم به برایرفتن نبوده خوب حالم و خالمم ی خونه من بگه مامانمینا

 من نمیفهمن... فرودگاه میرن سره یه مراسم از بعد دیگه اونا

 ... خالم ی خونه...نیستم

 ...ریخت امین اشک 

 ؟؟؟... میریخت اشک داشت چرا 

 .....و شد خمار چشمام 

 ....نفهمیدم هیچی دیگه و شد بسته چشمام 

 "راوی"

  

 

 .... شد بسته بهار چشمان

 ... رفت هوش از 
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 ی همه که بود وجدانانه بی قدری به بدنش به واردشده های ضربه 

 بود شده خورد استخوانهایش

 .... بود خیره بهار روی ماتش نگاه با امین 

 .... بود بهار بودن بیهوش از نشان این و بود شده منظم بهار نفس 

 و نامی مدارک گرفتن با و برداشت را مرد جان بی هیکل و رسید پلیس 

 بیمارستان به بهار همان یعنی جوان خانم رساندن محض به اینکه قول

 ...  کردند ترک را آنها برود آگاهی ی اداره به

 .... کند فرار امین مبادا که بود مانده مامور یک البته

 بود هرفت فرو خنجری قلبش در گویی بهار دیدن با پیش لحظه چند امین 

... 

 به اش پیشانی روی موهای و زخمی بهارش زیبای صورت تمام 

  بود چسبیده اش خونی صورت

 ارکن را قشنگش بهار صورت روی موهای ناتوانش انگشتان با و شد خم

 ... زد

 گریه تا دوخت آن به را چشمانش و برد آسمان طرف به را صورتش 

 ... کند مهار را اش

 هگری مردها گفته ای دیوانه آدم کدام که میکرد فکر این به لحظه آن در 

 ... نمیکنند

 ؟؟؟؟ کنم چه اکنون من پس اندیشید خود با 

 سمت به را او و گرفت را بهار دست و برد جلو را لرزانش دستان 

 ... کشید خودش

 ...شو بیدار لعنتی!! بهار....بهار-امین 
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 ردخ را بدنش از بیشتری استخوانهای و بکشد آغوش در را او میترسید 

 ... کند

 گرفت تماس اورژانس با سرعت به و کشید بیرون را موبایلش 

 در عشقش دیدن با لحظه هر و ماند بهارش کنار در برسد اورژانس تا 

 .... میزد زار حال آن

 .... میزد زار ولی.... بود َمرد 

 .... میکرد لعنت را دوستش زار هر با و میزد زار 

 ....داشت را برادر حکم برایش زمانی که دوستی همان 

 .... است گناه بی که بود خورده برایش را خدا قسم که دوستی همان 

 .... نبود زنده االن اش عوضی دوست آن نمیهراسید خدا از اگر 

 ... میکشت را او قطعا 

 ...کرد منع کار این از را او خدا از ترس ولی 

 ... رفت آنها دنبال هم امین و رسید اورژانس لحظه چند از بعد 

 .... گرفت تماس امین ی شماره با الناز راه در 

 ... بود نگران بهار مادر و میزد شور دلش الناز 

 .... بود خاموش بود گرفته تماس دخترش ی شماره با بار هر 

 بهار مادر به خواست او از و کرد تعریف الناز به را ماجرا تمام امین 

 ... است اش خاله پیش بگوید

 مسلط خود بر بگوید دروغ بود قرار چون ولی گریست اتاق در الناز 

  شد
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 سیم و برداشت را بود برداشته ماشینش از که را بهار موبایل امین

 گوشیه در و کشید بیرون بهار ی شده خورد گوشیه از را بهار کارت

 .... گذاشت خودش

 .... کرد برقرار را تماس و کرد پیدا را بهار ی خاله ی شماره 

 دنمیتوان ولی است سالم بهار که کرد متقاعد را بهار ی خاله سختی به 

 بهار بگوید آنها به بهار مادر پدر نشدن نگران برای و برود مراسم به

 .... آنجاست

 نکرده صحبت او با خودش بهار اینکه از ولی شد راضی خاله ناچارا 

 ...بود نگران بود

 مطلع زودی به را او و است خوب حالش بهار داد قول او به امین 

 ... کرد خواهد

 .... رسید بیمارستان به لحظه همین در و کشید راحتی نفس امین 

 به معاینه از بعد و کردند منتقل اورژانس رابه بهار رسیدن محض به 

 .... بردنش عمل اتاق به سرعت

 او همسر را خودش امین که میخواستند اجازه کنند عمل را او اینکه برا 

 ءامضا را برگه مسیولین به اش شناسایی کارت دادن با و کرد معرفی

 ... کرد

 که میکرد متر را بیمارستان راهرو طول و عرض که بود ساعتی دو 

 .... بود بهار پدر دید که را کسی اولین و شد باز راهرو انتهاییه در

 .... کرد تعجب 

 ...بود گرد چشمانش 

 ...شدند روانه همه آنها پشت و بهار مادر بعد 
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 .... میرزایی آقای و خانم شایان الناز 

 ....رسید او به بهار پدر 

 ... بود شده جمع َمرد دو هر چشمان در اشک 

 ....بهار- پدر 

 ... بود همین شد خارج بهار پدر دهان از که ای کلمه تنها 

 ... نداشت پدر این برای جوابی امین 

 ؟؟؟ بگوید چه 

 ؟؟؟ آورده بهار سر را بال این رفیقش بگوید 

 شک همینطور و نبودن مطلع هم بهار دفتر دزدیه ی قضیه از آنهاحتی 

 ...نامردش دوست به منزلش دزدیه به بهار

 .... بگوید میتوانست چه- 

 ... رفت پایین سرش 

 ... شد خیره روبرویش مرد چشمان در دوباره 

 .... شکست....  شد خرد چشمانش برابر در بهار پدر 

 ....شد خم زانوهایش 

 ... بود افتاده حال بی صندلی روی بهار مادر تر آنطرف کمی 

 جو و پرس دنبال رفت اش دایی و بود کردن دعا حال در میرزایی خانم 

 .... دکتر از

 .... امین سمت آمد الناز 

 ... پرسید امین از را بهار حال الناز 
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 ...تاسف معنای به بود امین سر تکان تنها جوابش 

 ...افتاد صندلی روی و گفت دل ته از را وای الناز 

 ... اما امین 

 .... بود تر داغون همه از امین 

 ... بود دیده را بهارش خراب حال که بود او تنها 

 ....میخواهم تو از را بهارم خدایا نالید دل در 

 .... را بهارم 

 ... بهارم 

 ....نگیر ازم را بهارم ولی بگیر مرا ارزش بی جان 

 آویزان راهرو در همه که بود گذشته عمل شروع از ساعت پنج حدود 

 .... بودند

 ....اغماء حال در همه 

 ...داده رخ اتفاق شوک در همه 

 اب زدن پا و دست حال در اکنون میخندید پیش ساعت چند تا که بهاری 

 ... بود نبودن یا بودن زنده

 خدا که بودند کرده نذر بهار سالمتیه برای دلهایشان در قدری به همه 

 ... میدانست

 ....داشت دوست را همه و بود صاف دلش که بهاری 

 ...داشتند دوست را او همه 

 خارج ماسک با دکتری و شد باز اتاق در که بودند خود حال در همه 

 ....شد
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 .... کردند پرواز سویش به امین و بهار پدر 

 تاسف عالمت به سری دکتر که پرسید را بهار حال دکتر از بهار پدر 

 .... داد تکان

 بی اشکهایش و زمین روی خورد ُسر دیوار به تکیه همانجا بهار پدر 

 ... صورتش روی خورد ُسر صدا

 .... میزدند زجه همه 

 حال از آمد بیرون دکتر دهان از حرف که لحظه همان که بهار مادر 

 ... رفت

 ....امین اما 

 ...بود شده شوک امین 

 .... شد خارج عمل اتاق درب از شدت با پرستاری ناگهان 

 کردند وی به نگاهی تعجب با همه 

  داره نبض بیمار زد فریاد توجه بی او ولی 

 کرد پرواز اتاق درب سمت به دکتر

 ...میکرد نگاه درب به مات و ایستاد بهار پدر 

 ...شدند خوشحال میرزایی ی خانواده و میکرد دعا الناز 

 ... امین اما 

 ... درخشید چشمانش 

 .... کرد شکر دلش در بار هزاران را خدا 
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 هویدا همه میان دلش راز و ریزد فرو اشکهایش جمع آن در آنکه از قبل

 ... رفت بیمارستان ی محوطه به و شد خارج راهرو از شود

 ...افتاد زمین بر زانو و شد روان اشکهایش 

 ... داد سر خوشحالی فریاد دلش در 

 ... بود بهارش 

 ...شد زنده بهارش 

 و شکر را خدایش قلبش صمیم از و نهاد خاک و زمین بر پیشانی 

 ...کرد سپاسگذاری

 .... لرزید اش گوشی که ماند آنجا در چقدر نمیدانست 

 ... بود الناز ی شماره شماره 

 رمنتظ انتظامی مامور که چرا برگردد بیمارستان به خواست او از الناز 

 ... بروند آگاهی ی اداره به هم همراه تا اوست

 درب سمت به و کرد مرتب را لباسهایش و اش چهره و برخاست 

 ....رفت بیمارستان ورودیه

 در فهمید بود پرسیده شایان که آنجور و بود رسیده اتمام به عمل 

 چند فقط هم آن نمیدهند راه مادر پدر جز کسی و است ویژه مراقبتهای

 ...ثانیه

 شکر را خدا لب زیر کنان گریه هم بهار مادر و بودند خوشحال همه 

 ... میکرد

 میریختند شوق اشک و میکردند صحبت و میداند دلداری هم به همه 

 آمد امین سمت به بهار پدر 

 افتاده؟؟ بهارم برای اتفاقی چه بگی میشه امین-بهار پدر 
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 ....رفت پایین سرش امین 

 ! نداشت ای چاره..... میگفت باید 

 ...بود اتفاق ی صحنه در حاضر فرد تنها 

 ... کرد بلند را سرش 

 ... کرد تالقی بهارش چشمان عسلیه مانند عسلی نگاهی با نگاهش 

 ؟!؟!!کجا بهارش چشمان و کجا عسلی این اما 

  گشود لب امین 

 ... بود کرده حمله بهش نفر یک-امین

 ... شد گرد همه چشمان 

 چی؟؟؟کی؟- بهار پدر 

  کند مطرح چطور را قضیه نمیدانست.... بود کالفه امین 

 طرف که داشتند ای پرونده دادگاه توی دخترتون پیش وقت چند- امین

 ....خورد شکست مقابل

  ؟؟ شد درج هم روزنامه توی که ای پرونده همون-بهار پدر 

  داد تکان تایید ی نشونه به سری امین

 ....بود َمرد همان گویی-امین

 ... خورد را حرفش امین که کشید فریادی چنان بهار پدر 

 قرار حمله مورد خیابون تو روشن روز توی منو دختر یعنی-بهار پدر 

 ؟؟؟....دادن

 .... بودند مات و شوکه پدر ابهت و فریاد از همه 
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 سرش آن که بیارم سرش به بالیی چنان- غرید بهار پدر 

 هک فطرتی پست اون کجاست؟؟؟ عوضی نامرد کجاست؟؟؟اون....ناپیدا

 کجاست؟؟؟ کرد پرپر گلمو از تر پاک دختر

 .... زد پسش سریع که ریخت اشکش حرفهایش آخر 

 .... دنبو پایبند بگرید نباید مرد که عقیده این بر هم بهار پدر گویی 

 زدبرنیانگی را کسی شک تا گرفت آنرا زود ولی ریخت اشکش هم امین 

 اطمینان به بار این الناز و نماند دور الناز بین تیز چشمان از این ولی

 ... میدارد دوست را بهار برادرش دریافت

 ... بود شده مطمین حرکات این با اکنون ولی داشت شک فقط حال به تا 

 به مامور همراه دو هر بهار پدر با مامور مختصر صحبتی از بعد 

 ...رفتند آگاهی ی اداره

 همانجا الناز همراه بهار مادر و رفتند خانه به هم میرزایی ی خانواده 

 ...ماندند

 ....بهار کنار 

 بهار وضعیت شدن مشخص تا و افتاد زندان به دوباره پسر فتوحیه 

 !!!اعدام یا ابد حبس....  بود معلق حکمش

 بود؟ خبر چه بیمارستان در اما و 

 ؟؟ شد چه بهار 

 نبود مشخص حتی و بود دراز درها آنسوی جانش نیمه جسم که بهاری 

 ... میاید بهوش کی

 منتقل بخش به را او بهار حیاتی عالیم شدن نرمال هفته یک از بعد 

 ....کردند
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 و پهلو و شکم مخصوصا بدن مختلف قسمتهای توی داخلی خونریزیه 

 .... َسر ی ضربه و دنده چند شدن شکسته

 ... نیاید هوش به بهار بود شده باعث همه و همه 

!!  سطع هم زیرش تخت با بیشتر و ترمیشد الغر روز هر که بهاری 

 ...تر الغر و تر افسرده همراهش امین همینطور و...

 حاال بود تراشیده ته از عمل برای که مواجش و بلند موهای که بهاری 

 ... نامرتب و بلند موهایش امین و...میشدند سانتی دو

 ...که بهاری 

 ولی تمیرف پایین و باال مدام اش سینه ی قفسه...میکشید نفس که بهاری 

 ار،به کشیدن نفس بار هر با که وامینی... بود نشده باز هنوز چشمانش

 دچن هر حرکتی شاید تا میداشت نگه باز را چشمانش و میکشید نفس

 .... نمیشد ولی ببیند بهارش از کوچک

 میامد و میرفت ریزان اشک روز هر که مادری و میشد آب که بهاری 

 ... بود ِسُرم زیر مدام و

 به اظهار ولی بود شکستن درحال بار این زیر کمرش که پدری 

 .... نیاید در پای از همسرش تا میکرد استواری

 منزلشان باغ در خفا در برادرش اشکهای شاهد شب هر که النازی و 

 ....میریخت اشک او همراه هم خودش و بود

 ...و 

 .... کرد حرکت انگشتش یکم و سی روز در که بهاری و

 ... روز یک و سی از بعد 

 .... کرد حرکت او ولی نبود اتاقش در کسی 
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 با شد مصادف که کرد مالیمی حرکت انگشتش هم باز بعد ساعتی 

 .... امین ورود

  بود شب 

 .... نکند شک کسی تا میرفت کوچولویش عشق مالقت به شبها

 صادر را اجازه خودش امین پافشاریه و عالقه و عشق دیدن با دکتر 

 بود کرده

 .... میکرد نگاهش فقط و مینشست بهار کنار را ساعتی شب هر 

 .... کالم بی 

 ... نگاه فقط 

 میشکافت را سنگ دل که بود نهفته حرفهایی نگاهها همین پس در اما 

.... 

 ...خدا جز نمیشنید کسی که بود حرفهایی 

 !!بود کافی همان 

 آن به امین که است هرکسی آرزوی خدا طرف از دل حرف شنیدن 

 .... بود رسیده

 که بود بهار دست به نگاهش معمول طبق شد وارد امین که لحظه همان 

 ....کرد حس آن در را خفیف لرزشی ناگهان

 ...بخورد زمین بود مانده کم که دوید سویش به چنان 

 ....بهاردوخت دست به را نگاهش و ایستاد کنارش 

 ...زده توهم کرد فکر...نشد خبری ولی گذشت ای دقیقه 

 ...رفت قشنگش بهار صورت سمت به نگاهش امید نا 
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 هنوزم امین برای ولی نداشت طراوتی دیگر که بهارش زیبای صورت 

 .... بود زیباترین

 زا چیزی این ولی بود تر بیرنگ و تر مهتابی وقتی هر از صورتش 

 ....نمیکرد کم زیباییش

 ار زیباییش هم باز ولی بود تر کبود و تر گود وقتی هر از چشمانش 

 نمیکاست

 ...اما بود یافته بهبود صورتش و دست زخمهای 

 ... بود تازه هنوزم امین دل زخم اما 

 ....لحظه همان در که رفت بهار دستان به باز نگاهش ای لحظه 

 ..کرد حرکت بهار انگشت 

 ... شد مات امین 

 ...نیامد صدایی ولی شد بسته و باز دهانش 

 ... دستانش به دوباره و کرد بهار صورت به نگاهی 

 دست در را بهار نحیف و کوچک دست و برد جلو را لرزانش دست 

 ... گرفت

 .....کند حس تا داشت نگه فقط نَفُِشرد 

 .. را بهار دست حرکت کند حس 

 ...دستانش در را عشقش زندگی کند حس 

 ....بهار بازم:  نالید آرومی صدای با و نگریست بهار به 

 ....بده حرکت بازم دستتو بهار 
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 امین و کرد حرکت بهار کوچک انگشت که گذشت ای ثانیه چند 

 .... زد را بهار تخت باالی زنگ و کشید فریادی ناخوداگاه

 ....زندگی به اومدی خوش گفت آرام و شد نزدیک بهار به 

 و ریخت فرو بهار چشم ی گوشه از کوچکی اشک قطره لحظه همان 

 ... شد گم بهار موی کوتاه تارهای و گوش بین ی باریکه راه در

 ... رفت عقب کمی و گرفت را اشکش هم امین 

 داخل به پرستار و دکتر چندین لحظه همین در و کرد رها را بهار دست 

 به تا داد خبر الناز به و کرد استفاده فرصت از هم امین و ریختند اتاق

 ... بدهند خبر بهار ی خانواده

 استم مشفق آقای منزل با بالفاصله و کشید جیغی خوشحالی از الناز 

 ... رفت حال از خبر شنیدن از بعد بهار مادر و گرفت

 به آنها ی همه سوی از خدا شکر فریاد که بود ها لحظه همان در و 

 .... میشد پرتاب آسمان سوی

 بار که بود خدا و میرفت خدا سمت به که بود سپاسگذاری نگاههای 

 ... بخشید زندگی به را بهار دیگر

 ....!! را دیگر بهاری 

  

 "بهار"

 .... نداشتم حرکت قدرت ولی بودم هوش به اطرافم صدای با

 ودب شکسته بدنم ی همه انگار ولی میشنیدم رو صداها که بود ساعتی 

 ... نداشت شدن باز نای که پلکهایم حتی

 ... ولی بود یادم اتفاقات تمام و بودم هوشیار کامال اینکه با 
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 ...نداشتم حرکت هم باز 

 ...رسید فریادم به امین بعد و افتاد برایم اتفاقی چه بود یادم 

 ...دارم وضعی چه االن نمیدانستم ولی 

 را دستم در کوچک حرکتی حس فقط ولی کردم جمع را قدرتم تمام 

  کردم

 این تا ولی میشوم داغون میخورم که هایی ضربه با بود معلوم

 کردم حس که میکردم ناله اختیار بی و بود بدنم تمام در درد!!حد؟؟

 ...میشنوم آشنایی صدای

 .... درسته 

 !!امین...بود خودش 

 ... بود گرفته دستش توی رو دستم 

 ...بده حرکت دستتو بازم بهار....بهار بازم-امین 

 ...کنارمه آشنا یه که کردم شکر رو خدا 

 عدب که کردم سعیمو تمام هم باز داشتم که تحملی قابل غیر درد وجود با 

 بلند صدای لحظه همان که شدم موفق کردم حس کوتاهی مدت یه از

  شنیدم را امین

  رفتم حال از و ریخت اشکم زیاد درد از بعد و

 قدرت میکردم حس بار این ولی اومدم هوش به اطرافم صدای با بازم

 ... دارم چشمامو کردن باز

 دوباره سریع چشمام روی نوری افتادن با که سعیموکردم تمام 

 ...بستمشون

 ....بودند پرستار کنم فکر بود خانم تا دو صدای 
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 ... بیچاره دختره-اولی صدای 

 هنوز دکتر بده حالشون اینقدر هم اش خانواده...  آره-دومی صدای 

 ... بهشون چیزی وضعیتش راجب

 ... شد قطع صدا اتاق درب شدن باز صدای با 

 ...دکتر سالم گفتن چون دکتره فهمیدم که کردند سالم دو هر صداها 

 ....گرفتم قلب تپش میشد نزدیک بهم که قدمهایی با 

 شده؟؟ چم من 

 ؟؟؟....میگفت چی داشت پرستاره اون 

 ؟؟ دارم وضعیتی چه مگه 

 ... شد باز چشمام الی دفعه یه 

 .... موند خیره ای مشکی چشمای به نگاهم 

 ... فهمید کنم فکر هم دکتر 

 شد گرد چشماش چون 

 میبینی؟؟؟ منو-دکتر 

 هب صرفا و نداشت خاصی معنیه که درآوردم خودم از صدایی سختی به 

 ....بود بهوشم بفهمه اینکه خاطر

  زد لبخندی دکتر 

 شدی؟؟؟ بیدار باالخره خوشخواب خانم-دکتر

 ...نداشتم خندیدن نای اصال ولی قیافش و لحن از بود گرفته خندم 

 کرد رهام دکتر 
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 نکرد؟؟؟ باز چشممو یکی اون چرا 

 ... لحظه یه که کردم باز چشممو سختی به 

 میشه باز چشمم یه فقط کردم حس لحظه یه 

  بود طاقت بی نور برابر در چشمم 

  شد حبس سینه تو نفسم

 .... نمیشه باز چرا چشمم یکی اون ؟!شد؟؟ باز چشمم یه چرا

 ....مینوشت ای برگه توی چیزی داشت سرم باال دکتر

  گفت که دید بازمو چشم کنم فکر 

 !!نهبز چشماتو نور که عادیه این ماه یه از بعد....نکن اذیت خودتو-دکتر

 یشه؟نم باز چشمم یه چرا میزدم فریاد درون از ولی بزنم نتونستم حرفی 

 ... سرم باال اومد لحظه چند از بعد و نوشت چیزی دکتر 

 ... میدیدمش بهتر حاال 

  بود جوونی نسبتا دکتر 

 .... بود ریخته اشکم

  گذاشت پیشونیم روی دستشو و شد نزدیکم 

 گریه شدی بیدار ماه یه چته؟؟بعد...دختر نکن ناراحت خودتو-دکتر

 کنی؟؟

 ....گفتم چشم شبیه چیزی لبهام الی از سختی به 

 ... شد نزدیکم کمی و کرد نگام سوالی دکتر 

 ....چشمم نالیدم و کردم سعی دوباره 
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 ....کرد نگام و زد لبخندی دکتر 

 و خوب االن ولی بود دیده صدمه ، شده پانسمان چشمت... نترس-دکتر 

 پانسمان اومدنت بهوش تا بودم داده دستور اطمینان برای ولی سالمه

 ...  باشه

 ... کشیدم راحتی نفس

 ...!!!میگه دروغ داره شاید.... کردم نگاش مشکوک بعد ولی 

 ... گذاشت جیبش توی و برداشت دستشو خندید 

 کنم؟؟ بازش االن میخوای -دکتر 

 آورد لوج دستاشو و اومد جلوتر باخنده که بستم تایید ی نشونه به پلکمو 

 برداشت چشمام روی از رو چیزی مالیمت با خیلی لحظه چند از بعد و

 ... کردم احساس چپم چشم روی سبکی حس که

 ....آخیش 

 ....کن باز رو چشمت دو هر آروم حاال-دکتر 

 ...تاره چپم چشم دید فهمیدم که کردم باز آروم 

 گفت دکتر که زدم پلک هی 

 تاره؟؟؟-دکتر 

 .... شد راحت خیالم کامال بار این من و عادیه گفت که کردم تایید 

 ببینن حال جورسر این رو تو.... بیان بگم خانوادت به برم من-دکتر 

 مهربونی و خوب ی خانواده....جونشون دوراز بزنن رو سکته کنم فکر

 ....که نفر یک مخصوصا....  بدون قدرشونو... دختر داری

 .... شد قطع دکتر حرف و شد باز در 
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 ...دیدم رو امین که برگشتیم درب سمت به دو هر 

 ... شد گرد تارم چشمای که بودم شده متعجب قدری به 

 یپرس احوال و سالم گرم خیلی و زد لبخندی دکتر به نگاه با اول امین 

 ... فوتبال توپ شد چشماش افتاد من به چشمش وقتی و کرد

 ... خندید بلند دکتر 

 خبره؟؟؟ چه اینجا 

 میشناسه؟؟ رو دکتر این 

 ....سمتم دوید سرعت به امین 

 چیزی بخواد که انگار... میچرخید صورتم اجزای تمام روی چشماش 

 ...کنه کشف رو

  کردم حس ولی میزد برق چشماش 

 !؟!؟؟ باالخره شدی بیدار....بهاااار.....بهار-امین

 ؟!!!حالته این امین چرا بودم کرده تعجب 

 ...نمیکردم درک حالت این با و اینجا رو امین حضور اصال 

  

 .... بود غرق چشمام توی جور بد سبزش نگاه

 ... کردم شرم حس ناخداگاه 

 ....میکرد اینجور امین چرا نمیدونم 

 ...افتاد نگاش به نگام بازم امین صدای با که دکتر سمت رفت چشمم 

 ...شکرت..... خدایا-امین 
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 .... زد امین ی شونه به دستی دکتر 

 اینجوری رو الش و آش دختر این که کرد شکر خدارو باید... آره-دکتر 

 ....سالم و صحیح...دادم تحویلت

 .... و زد لبخندی امین 

 !!! دیدم که چیزی از سرم به چسبید رفت ابروم تعجب از 

 ... ریخت فرو امین چشم ی گوشه از اشکی قطره 

 !خبره چه اینجا نمیکردم درک 

 تاقا از سریع سوزان نگاه یه با که بودم حراتش تحللیل تجزیه حال در 

 ....بیرون رفت سری تکان و باخنده هم دکتر و شد خارج

 از که دیدم رو کسایی من و شد باز در که بودم امین رفتار شوک تو 

 ....بودن عزیزتر برام جونم

 اشک همشون آغوش تو اونقدر و داخل اومدن زاری و گریه با همشون 

 ...میرفتم حال از داشتم که خندیدم و ریختم

 .... بود هم باربد حتی نمیکردم باور 

 بود اومده هم االن بود کنارم هات سختی ی همه تو که عزیزم برادر 

.... 

 ریهگ گفت و شد عصبانی بابا کردیم گریه و موندیم هم بغل تو اونقدر 

 ....کشید دست ازم باربد باالخره که نیست خوب بهار چشم برای

 ....رفتند همه شدو تموم هم مالقات وقت باالخره 

 نارک در و سالم االن وحشتناک اتفاق اون از بعد که بودم خوشحال خیلی 

 .... هستم خانوادم

 ... باربد حضور مخصوصا 
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 ....  بود دلگرمیم بزرگترین 

 ...افتادم امین یاد لحظه یه حرف این از بعد چرا نمیدونم

 ...دیدم اومدنم بهوش از بعد که آشنایی اولین 

 ..دیدم لعنتی روز اون تو شدنم بیهوش از قبل که کسی آخرین 

 ؟!!!بود سختم های لحظه ی همه تو چرا امین 

 !!! دفترم دزدیه زمان 

 زدم؟؟ زنگ امین به اونروز من چرا 

 ؟!!؟!شده؟ پررنگ برام کمی امین اسم میکنم حس چرا 

 شده؟؟؟ واقعا 

 !!نمیدونم 

 ...بکنم ازش حسابی و درست تشکر یه باید که میدونم اینو ولی 

 ...نبودم اینجا االن منم نبود امین اگه 

 حالی چه و بودم کجا نبود معلوم االن اصال نبود امین اگه 

 !؟!بودم زنده اصال...!!داشتم

 .... برد خوابم افکار همین با 

 که هامهپا شکستگیه فقط و خوبه حالم تقریبا دیگه و گذشته هفته یک

 .... نداره آنچنانی درد جاییم دیگه وگرنه میکنه اذیتم

 ... برگرده شد مجبور کارش خاطر به پیش روز دو باربد 

 ... رفت و کرد خدافظی ازم نگرانی دل کلی با 

 میون در روز یه تقریبا هم الناز و میومدن دیدنم به خانوادم روز هر 

 ... میومد
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 مریض مالقات اومدن نمیکردن حس اصال که میخندوندمشون اونقدر

.... 

 ...میرفتن بلند های خنده با و میومدن زار ی قیافه با 

 ....میکرد تعریف همه به من ی روحیه از دکتر 

 ...باشه ناراحت من درد از کسی نداشتم دوست ولی داشتم درد درسته 

 ... بود شده نصف تقریبا که مادرم مخصوصا 

 .... بود سفیدشده موهاش بیشتر که بابام 

 !! بود کافیشون دادم بهشون بیهوشی مدت اون که عذابی 

  

  بشم مرخص عصر پنج ساعت فردا بود قرار

 داده بهم که آوری خواب داروهای خاطر به که بود شب هشت ساعت

 چشمای ولی شد باز اتاق درب که بودم بیداری و خواب درحال بودن

 ... نمیشد باز دیگه من

 !!!!! نبود کاش که بود باز گوشام فقط 

 ...نمیشنیدم رو دکترم و پرستار حرفای و بود برده خوابم زودتر کاش 

 .... کاش 

 ...شدم داغون 

 ... برد خوابم اما 

 ... اشکی چشمای با 

 ...خوابیدم 
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 ....آروم نا خواب یه 

  

 

 ... و افتادم دیروز یاد تازه شدم بیدار خواب از که صبحش فردا

 ...نبودم بهار من دیگه 

 االب رفت ابروش دید قیافمو وقتی اومد کردنم مرخص برای که دکتر 

.... 

 شده؟؟؟ ای قیافه این شده چی ما خندان همیشه دختر-دکتر 

 بودم بیرون به خیره پنجره از فقط و نزدم حرفی- 

 چته؟؟ خانم بهار -دکتر 

 ...نزدم حرفی بازم 

 و کرد امضا رو مرخصیم ی برگه که ندارم اعصاب که فهمید کنم فکر 

 ... گذاشت میز روی

 جمع خودمون ی خونه همه و دنبالم بیاد بابا دیگه ساعت نیم بود قرار 

 ... بودن بودن شده

 ...نبود مهم برام کدومش هیچ اما 

 ...میزدم حرف دکتر با باید 

 کردم صداش که بود اتاق از شدن خارج حال در دکتر 

 !!اومده بند امروز زبونت کردم فکر.... عجب چه-دکتر 

 ...شنیدم حرفاتونو دیروز من...دکتر- 

 ..کرد نگام سوالی دکتر 
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 رو؟ حرفایی چه-دکتر 

 ...اتاقم توی!!  پرستار با دیشبتون حرفای- 

 ...چیه منظورم فهمید حالتم از کنم فکر دکتر 

 انگار بود شده کالفه...کشد صورتش به دستی 

 شدی؟؟؟ شکلی این همینه برای پس-دکتر 

 ...نکردم حرکتی 

 ...اومد سمتم به دکتر 

 ؟...بگم باید چی! ؟؟!خوب-دکتر 

 میدونن؟؟ خانوادم- 

 ...بگم باید امروز ولی...نه- دکتر 

 ...نه- 

 ...کرد تعجب دکتر که گفتم محکمی ی نه چنان 

 ...نگید موضوع این راجب چیزی کس هیچ به میخوام ازتون- 

 ...آخه- دکتر 

 به ومن اسرار بخوام ازتون دارم حق بیمار یه عنوان به من دکتر ببینید- 

 ندارم؟؟؟....نگید دیگران

 .... دیگران نه!!! گل خانمِ  بهار هستن خانوادت اونا-دکتر 

 نگید میدم قََسِمتون...  میکنم خواهش...بدونه کسی نمیخوام.... هرچی- 

... 

 گفت آرومی صدای با بهم نگاه لحظه چند از بعد دکتر 
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  بدی قسمم اینکه قبل... میگفتم اون به قبال کاش - دکتر 

 ...شنیدم من ولی... میکرد زمزمه خودش با انگار

 ...کیه منظورش نبود مهم برام ولی شنیدم 

 !! باشه کی هر 

 ....بگه کس هیچ به نداشتم دوست من داره اهمیتی چه 

 ... بابا منتظر تخت روی نشستم من و رفت دکتر 

 رفتن خونه از ذره یه االن ولی داشتم مرخصی آرزوی که بهاری من 

 ...نبودم خوشحال

 کنه؟؟ خوشحال منو که داره وجود دیگه دنیا توی هم چیزی اصال 

 .... دیگه من 

 ...نمیشم بهار اون دیگه من 

 ...رفت بهار اون 

 ...رفت شیطون و شوخ بهار 

 ...نشسته مجسمه یه جاش 

 ....میکنه بودن بهار به اظهار که ای مجسمه 

 ....بودن شاد به اظهار 
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 ....دیگه تپل پست یه اینم...خوبم دوستای خوب

 ... اومدم بازم عصری شاید 

 ... هستم حتما شب نیومدم اگه 

 .... همراهی از مرسی 

 .... نظر و نقد 

 .... بگید پست این مورد در بهم کتاب نقد بخش توی نظراتونو 

 ....شب تا نظراتونم و نقدا منتظر 

 ... هست پست آخر امضام توی هم کتاب نقد لینک 

 .... بدید نظر.... کنید کلیک 

 مرسی 
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 شکر خدایا

 

  شکر خدایا

 

  شکر خدایا

 

 !!! کمه کنم شکرت چی هر

  

 

 .        نقدی پاداش  کاربر از تشکر
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 فونت اندازه
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 سالممممممممممم

 ....اومدم تپل پست بایه بازم 

  

 : بریم

 ::دوم پست 

  

 

 

 

 

 

 ... پوشیدم و گرفتم ازش لباسامو سریع اومد که بابا
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 .... بودم مجبور ولی سخته ،خیلی باشم شاد کردم سعی

 

  

 

 

 .... تره ارزش با برام چی همه از ببینم شاد خانوادمو اینکه

  

 

 ...سالمتیم و خودم حتی

 

  

 

 

 ....میکرد شوخی و میزد حرف ماشین توی مدام بابا
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 که میکردم خداروشکر...میکردم گریه درون از ولی میخندیدم منم

 ...کنم بازی نقش میتونستم حداقل

 

  

 

 

 به مجبور خودم االن ولی بودم متنفر کردن بازی نقش از همیشه اینکه با

 ... بودم بازی

 

  

 

 

 ... بودن همه رسیدیم که خونه به

 

  

 

 

 خاله و امین و شایان میرزایی آقای و خانم و الناز مامان و بابا بر عالوه

 .... عموهام از تا دو و نازش دختر و

 

  



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  613  

 

 

 ...میکردم گریه زار زار دلم تو بلکه نشدم خوشحال تنها نه

 

  

 

 

  کردم علیکی سالم همه با و ندادم نشون اما

 

 

 نخو به چشمم که برگردوندم سرمو بیچاره گوسفند سر بریدن هنگام

 شد قفل امین چشم تو چشمم که نیفته

  

 

 نگاههای از کدوم هیچ که داد بهم آرامشی ای لحظه نگاهش چرا نمیدونم

 ...نداد بهم اطرافیان

  

 

 ... شد نگران نگاهش دفعه یه ولی
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 ... نداشتیم زیادی ی فاصله

  

 

 .... سمتش رفتم اطرافیان به توجه بی

  

 

 .... بودم زرنگی آدم من اصوال ولی بود سخت برام عصا با رفتن راه

  

 

 ... شد متعجب

  

 

 سالم-

  

 

  خوبی؟....سالم-امین

 

 

 ....مرسی-
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 ... زدیم زل هم به حرف بی

  

 

 ؟ داری درد-امین

  

 

 ....دیگه نه-

  

 

 ....افتاد یادم دفعه یه

  

 

 ؟؟ندارم؟؟؟ دارم درد

  

 

 ... دارم درد چرا
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 گفتم ناخداگاه

  

 

 ....بزرگ درد یه.... دارم-

  

 

 ....کرد نگام رفته باال ابروهای با امین

  

 

 ؟؟؟پاهات؟ داره درد کجات-امین

  

 

 ...گذاشتم جواب بی سوالشو و زدم مهربونیش به تلخی لبخند

  

 

 ...گفت بشه که نبود دردی دردم

  

 

  گذاشت دلم رو بزرگی داغ عمرم آخر تا که بود دردی

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  617  

 

 ...بدهکارم شما به تشکر تا چند من-

  

 

  زد لبخندی امین

 

 

 چرا؟؟-امین

  

 

 دنبودی شما اگه....درگیری موضوع همین آخریشم...اخیر اتفاقات برای-

 .... االن منم

  

 

 کرد قطع حرفمو امین

  

 

 ...شکر خدارو شد تموم دیگه... نزنید دیگه هارو موقع اون حرف-امین
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 ...زدم پوزخندی دلم تو

  

 

 شد؟؟ تموم

  

 

 !!!من نابودیه قیمت به ولی آره

  

 

 حاال... دستش کف گذاشتیم پدرت با هم رو عوضی اون حساب-امین

 ....بخوره خنک آب باید حاالها

  

 

 ...بود گرفته خندم حرف این گفتن موقع خوردنش حرص از

  

 

 ...کمکات ی همه بابت...ممنون-

  

 

 ...میبینمت شب...اقوامت کنار بری بهتره...میکنم خواهش-امین
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 ..گفتم تعجب با

  

 

 خبره؟ چه شب؟-

  

 

 ...دختر گرفته مهمونی سالمتیت و ورودت برای مامانت-خندید امین

  

 

 ...نشست ابروهام روی اخمی

  

 

 ...اَه.. ندارم هیچی ی حوصله من

  

 

 ؟؟؟ نداشتی دوست-امین
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 ...کردم نگاهش

  

 

 بدون مامان کاش... نیست مساعد خیلی مهمونی برای حالم من-

 ...نمیکرد کاری هماهنگی

  

 

 دعوت موقع میزد حرف ذوقی چه با نمیدونی...  نشکن مادرتو دل-امین

 ....کردن

  

 

 ....کشیدم عمیق آهی

  

 

 !مرسی... باشه-

  

 

 ای هدقیق ده نشستن از بعد و رفتم بقیه سمت به و گرفتم ازش نگاهمو

 ...اتاقم رفتم کنارشون
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 !!بود شده تنگ اتاقم برای دلم چقدر

  

 

 ...کردم جاش همه به نگاهی و ایستادم دراتاقم پشت

  

 

 ...بودم مرده کاش

  

 

 ....ریخت اشکم

  

 

 ... سرویس داخل رفتم و بستم پاهام گچ به پالستیکی

  

 

 ...برم حال از که االنه گفتم که کردم گریه اونقدر دوش زیر

  

 

 ... بود پف کامل چشمام
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  میفهمن همه میدونستم

 

 

 ...درازشدم تختم رو و پوشیدم راحتی شلوار بلوز یه و بیرون اومدم

  

 

 ....دخترش همراه داخل اومد خاله و شد باز اتاق در دفعه یه

  

 

 ... شد جمع چشمم توی اشک افتاد که خاله دخترِ  به چشمم

  

 

 ....خدایا

  

 

 دح این تا نمیکردم باور ولی سخته امتحانات وقتا بعضی بودم شنیده

 ..باشه سخت
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 ... ندارم امتحانو این تحمل من خدایا

  

 

 ....ندارم و درد این تحمل من

  

 

 ....کن کمکم

  

 

 ..کنم تحمل بتونم کن کمکم

  

 

 چقدر بیرون؟؟چشمات نمیای چرا گفت مامانت بهار؟؟؟ خوبی-خاله

 کردی؟؟ گریه!!پفه

  

 

 ...شوقه اشک آره...میام کنم استراحت یکم...خاله میام-

  

 

 ...منتظریما پس....باشه-خاله
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 ... باشه-

  

 

 ... بست رو در و رفت

  

 

 !گفتم چی!! ؟ شوق اشک

  

 

 ...بدبختیه اشک

  

 

 ...بودم عصبی

  

 

 ..بود کم مهمونی همین اوضاع این تو
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 رشلوا و مردونه مدل صورتیه بلوز یه با راحتیمو لباسای و شدم بلند

 ...شه رد پام گچ از راحت که کردم عوض گشاد رنگ کرم کتان

  

 

 ....کنم نگاه آینه تو خودمو میدادم کفاره باید که بودم شده الغر اونقدر

  

 

 ....بود اومده بدم خودم از

  

 

 به نگاهی آینه تو حتی و کردم ِست بولیزم با هم رو نخیم صورتیه شال

 ...بیرون رفتم و نکردم هم صورتم

  

 

 

 

 گرفت عصامو و سمتم اومد الناز ورودم با...بودن نشسته سالن توی همه

 ...بشینم مبل رو کنارش کرد کمکم خودش و

  

 

 ...جان الناز مرسی-
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 ...رفت دلم که داد تحویلم ملیحی لبخند الناز

  

 

 

 

 

 

 حال در الغری از که منی برای این و بود زیاد النازخیلی خوشگلیه

 ینا و نمیشد دیده االنم ی تکیده ی چهره تو خاصی زیباییه و بودم مرگ

 ... کنم حسادت شد باعث کمی

  

 

 فسن به اعتماد بودن کم یا بودن حقیر حس جور یه...نه که حسادتم البته

... 

  

 

 بغض و افتاد ام خاله دخترِ  به نگام بازم و گرفتم لبخندش از نگاهمو

 ...کردم
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 و مینا متعتجب چشمای دیدن با ولی نفهمه کسی که گرفتم نگاهمو سریع

 دمش بلند دستپاچه میداد نشون رو خاله دخترِ  که نگاهم مسیر به نگاهش

 دفعه یه همه آخم صدای با که زمین خوردم محکم نبود پام به حواسم که

 ...آوردن هجوم سمتم به و شدن بلند

  

 

 ...بود افتادنم شاهد که امین بعد و بود الناز نفر اولین

  

 

 نشست کنارم و زد کنار رو همه بابا

  

 

 بابا؟؟؟ شد چی-بابا

  

 

 .......زدم تلخی لبخند

  

 

 ...افتادم....شکسته پام نبود حواسم...که نشد چیزی-
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 ....کشیدند راحتی نفس همه و خندید بابا

  

 

 ....بود گرفته درد بدنم ولی نشستم و شدم بلند الناز و بابا کمک به

  

 

 هستی؟؟؟ ای قیافه یه چرا بهار-الناز

  

 

 ای؟؟؟؟ قیافه چه-

  

 

 نداری خوبی حال میکنم حس...نمیدونم-الناز

  

 

 ...داره درد کمی بدنم...نه-

  

 

 کنی؟؟؟ استراحت بری میخوای-الناز
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 زدم لبخندی

  

 

 ...!میکنم استراحت دارم االنم که نمیکنم کاری...دیگه نشستم...نه-

  

 

 ...باشی سرحال مهمونی برای شب که کن استراحت برو االن-الناز

  

 

 و ردک تایید حرفشو که شنید و الناز صدای کجا از میرزایی خانم نمیدونم

 راضی هم مامان که کنم استراحت داشتند اصرار هم اقوام اون از بعد

 رفتم الناز کمک به خداخواسته از من و کرد موافقت باالخره و شد

 ...اتاقم

  

 

 ..باشم مقاوم باید من

  

 

 ....میشم نابود بدم ادامه همینطوری اگه
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 !!!نرسیده آخر به که دنیا

  

 

 نرسیده؟؟ واقعا گفتم خودم با بعد و

  

 

 

××××××××××××××××××××××××× ×× 

 

  

 

 

 "راوی"
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 بهار میکرد حس بود شده خارج بیمارستان از که ای لحظه از بهار پدر

 هم دخترش خندید و گفت ای کلمه چند وقتی ولی نیست همیشه مثل

 .... رهانید پدر دل از را شک و شد همراهش

  

 

 .... ولی کند راضی را اطرفیان تصنعی لبخندهای با توانست بهار

  

 

 .... امین

  

 

 بهار این بود مطمین و داشت نظر زیر را بهار ورود ی لحظه از امین

 ..نبود همیشگیش بهار

  

 

 ....ریخت بهم را امین بدجور موضوع این ولی چرا نمیدانست

  

 

 ... میزد شور دلش چرا نمیدانست
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 حالت و نگاه به زیادی توجه اصال بود خوشحال قدری به هم بهار مادر

 از توجهی بی این بلکه باشد نداشته توجهی اینکه نه... نداشت دخترش

  بود زیاد خوشحالیه

 

 

 ...رفت جلو کردن تشکر برای افتاد که امین به چشمش بهار

  

 

 .... زد لبخندی بهار حرفهای شدن مطرح با ولی کرد تعجب امین

  

 

 و دید نزدیک خیلی ی فاصله از را بهارش غمگین چشمان بار این امین

 چه ولی...دارد مشکلی بهارش که بود مطمین صد در صد بار این

 !میدانست خدا مشکلی

  

 

 افتاد که بهار به چشمش امین خارجشد اتاقش از بهار وقتی خانه درون

 ... کرد تعجب
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 دنبو همیشگی شیطون و شاد بهار قطعا قرمز و پف چشمان با بهار این

... 

  

 

 ... نبود هم پیش لحظه چند بهار حتی

  

 

 .... بود کرده تغییر بهار

  

 

 سنگینی امین قلب روی بدجور که بود چشمانش درون غم تغییرش

 ...میکرد

  

 

 ...نمیفهمید را اینها از کدام هیچ دلیل اما

  

 

  شدند متفرق مهمانها بالخره
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 میکرد آماده بود بعد ساعت دو که شب میهمانیه برای را خود کس هر

 میهمانی زمان شب تا رفتند امین منزل به شایان و الناز همراه امین که

 ...برگردند

  

 

 و بهار مادر و پدر به کمک برای ماندن میرزایی آقای و خانم اما

 ...الزم کارهای

 

  

 

 

 ... شب تا میرم خوبم دوستای خوب

  

 

 ....چیه بهار مشکل و چیه ماجرا فهمیدند همه دیگه کنم فکر

  

 

 باشید موفق

  

 

  35:22:  ساعت ساعت در tina27 : 1392,03,30 توسط ویرایش
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  227: ها نوشته

 

  5012: روز در پست میانگین

 

  3،258: کاربر از تشکر

 

  پست 222 در 552،227 شده تشکر

 

 

 

 

 

 فونت اندازه
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 سالاااااممممممممم

 ؟؟؟.... شده داغون سایت چرا 

  

 

 

 

 "بهار"

  

 ...بودم خیره سقف به و بودم کشیده دراز تخت روی اتاقم توی

 ...میکردم فکر معلومم نا ی آینده به 

  ؟؟؟ شد اینجوری دفعه یه چرا 

 ...نمیرفتم جنجالی های پرونده طرف و میکردم گوش بابا حرف به کاش

 ....ریخت چشمم ی گوشه از اشکی قطره 

 خوبی ی آینده میدونم وقتی کنم زندگی جور چه من بعد به این از 

 ....!نیست درانتظارم

 ...بستم چشمامو و شدم پهلو به سریع در شدن باز صدای با 

 ...کردم حس موهام روی رو بابا گرم دست و اومد قدمهایی صدای 

 .... داشتم نگهش ولی شد بیشتر بغضم فشار شدت 

 کرد زمزمه آروم بابا 
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 ... شکرت خدایا-بابا 

  بیرون رفت و زد ای بوسه موهام روی و شد خم 

 ...ریختن بیشتری شدت با اشکهام اتاق درب شدن بسته صدای با

 اون تا داشتم دوست من و بود مونده مهمونی شروع به ساعت چند فقط 

 ....بمیرم لحظه

 بیخوا به که شد چی نفهمیدم که بودم غرق اشکهام و افکار توی اونقدر 

 ...رفتم فرو عمیق

 .... شد باز چشمام بود بازوم روی ش منشاء که آرومی تکون با 

 ... بود الناز خندون ولی نگران چشمای دیدم که چیزی اولین 

 تو فقط رسیدن همه مهمونا.... خانومی شی بیدار نمیخوای-الناز 

 ...موندی

 ... نشستم تخت روی الناز کمک با و سختی به و کشیدم عمیقی آه 

 اومدید؟ کی...سالم- 

 دارن تازه مهمونا ولی اومدیم میشه ساعتی نیم ما... سالم علیک-الناز 

 ...کنم بیدارت بیام گفت مامانت... میرسن

  زدم لبخندی 

 ... مرسی-

 بپوشی؟؟؟ میخوای چی-الناز 

 زیر تا ودب تنش خوشگلی رنگ نباتی پیرهن که افتاد الناز به نگاهم تازه 

 ار آن بودن باز روی حریری که بازی ی یقه و کوتاه آستینشم و زانو

 ... بود پوشونده
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 .... بود سرش هم رنگی کرم دوزی سنگ حریر شال 

 ...بود شده زیبا چقدر 

  اومد در آخم که گرفت بازوم از آرومی نیشگون الناز 

 دختر؟؟؟ میکنی اینجوری چرا-

 .... دارم صاحب من بگم خواستم بودی زده زل بدجور آخه-الناز 

 گرفت خندم 

 سرش تو زدم 

 ... رفته باال نفستم به اعتماد... باحالی خیلی- 

 حاال؟؟؟ بپوشی میخوای چی... دیگه اینیم ما-الناز 

 ؟؟ کنی انتخاب برام تو میشه...نمیدونم- 

  شد بلند ذوق با الناز 

 ...کارم این عاشق من! ؟...نه که چرا-الناز

 هک میزد ورق لباسهامو همینطور و رفت اتاقم داخل کمد سمت به سریع 

 ...سمتم برگشت دفعه یه

 چیه؟- 

 ...بپوشی پیرهن میشه مسخره که پا این با-الناز 

 ... خندیدم 

 !!میگفت راست 

 ....بپوشی ساپورت پا گچ رو از فکرکن-الناز 

 خنده زیر زدیم دوتایی 
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 ...نشست تختم رو و اومد الناز 

 رنگ صدری کتان شلوار یه و کردم باز لباسامو کشوی و شدم بلند 

 شال و مردونه مدل بلندو آستین سفید معمولیه بلوز یه با پوشیدم گشاد

 .... کردم سرم هم رو چروکم سبز

 چطوره؟- 

 !!!پا این با نیست ای چاره ولی...افتضاح-الناز 

 ...الناز گفتن افتضاح با زمین عمق زیر رفت نفسم به اعتماد 

 ...کردم نگاهی رو صورتم و آینه سمت رفتم 

 ...بودم شده زشت واقعا 

 میشد دیده بزرگ دماغم صورتم توی که بودم شده الغر اونقدر 

 !!! نبودا بزرگ 

 ... داشت جلوه بیشتر اونم بود شده آب صورتم چون ولی

 کمی و بپوشونه رو چشمام دور سیاهی که مالیدم صورتم به کرم کمی 

 ...بشه دیده خوشگل چشمام تا کردم تیره رو پلکم

 ..کردم خودم به نگاهی و زدم لب برق هم کمی 

 بازم میخواست دلم ولی بودم کرده آرایش بیشتر همیشه از اینکه با 

 ...بدم جلوه زیباتر کمی خودمو و کنم آرایش

 و دکتر بین شده بدل و رد های جمله ناخداگاه که ریملم سمت رفت دستم 

 ...آورد هجوم ذهنم به پرستار

 .. شد مشت برسه ریمل به دستم اینکه از قبل 

 کنم؟؟؟ آرایش خودمو باید چرا 
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 بشم؟؟؟ تر خوشگل که کنم کاری باید چرا اصال 

 وضعم؟؟؟ این با برمیگرده بهم عادی زندگیه مگه 

 ...نه 

 ....نمیشه دیگه 

 ...ندارم رو کار این ی اجازه من 

 ...تمشس صابون و آب با صورتمو و رفتم اتاقم سرویس سمت به سریع 

 ...بود برده ماتش کارم از الناز 

 ...سمتم اومد میکردم خشک دستمال با که صورتمو 

 ...که بودی شده خوشگل کردی؟؟؟ اینجوری چرا-الناز 

 ...زدم تلخی لبخند 

 راحت اینجوری نداشتم صورتم روی طاقتشونو اصال ولی... میدونم- 

 ....ترم

  نزد حرفی الناز 

 ... گفتم الکی ی بهونه یه فهمید کنم فکر

 صندل و پوشوندم موهامو تمام و انداختم سانتیم چند موهای روی شالمو 

 ...شدیم خارج ازاتاق الناز همراه پوشیدمو مشکیمو

 حد از خارج که فامیل الکیه های صدقه قربون و ها بوسه هجوم هم باز 

 ... نبود ای چاره ولی شد شروع بود تحملم

 روی رو امین که برگشتم شدم جدا ازش که بود عمو زن نفر آخرین 

 ...دیدم الناز و شایان کناریه مبل

 ....خورد گره جذابش نگاه به نگاهم ای لحظه 
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 گرفتم ازش رو جوابم دیدن بدون و دادم تکون سالم ی نشونه به سری 

 ...میکنه سنگینی روم نگاهش میکردم حس چرا نمیدونم ولی

 ؟!؟!شد مگه ولی ندم اهمیتی خواستم 

 ...نشسته من به خیره آقا!! بله دیدم چرخوندم رو سرم کمی 

 ... شایان سمت برگشت و زد هولی لبخند نگاهم دیدن با 

 ...نیومد لبم روی هرگز خندم ولی ، خندیدم دلم توی شدنش هول از 

 ...بودم نکرده هضم را عمرم حرفهای ترین تلخ هنوز که چرا 

 ...مینداخت موج گوشم در کالم در ترحم همان با صداها همان هنوز 

 ... ولی بودم خیره بود سالن میز زیر فرش روی که رنگ قرمز گلی به 

 ...میگرفت اوج دیگری جاهای ذهنم 

 ...بگیرم باال سرمو شد باعث نوزادی ی گریه صدای 

 ... بود بزرگم عموی ی نوه 

 ....عموم دختر ، دخترِ  یعنی 

 ...رفتم سمتش به و شدم بلند اراده بی که شد چی نمیدونم 

 ...نمیگذاشتم اهمیت را کودکی وقت هیچ که منی 

 بغل در را دیگری کودک خودم ی خاله دخترِ  جز وقت هیچ که منی 

 ...بودم نگرفته

 فراری ها بچه از و میکردم مسخره هارا بچه ی گریه همیشه که منی 

 ... بودم

 ... کشیدم بیرون عمو بغل از را دختر آن 

 ... شد فرما حکم سالن در سکوتی 
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 ... بودم خیره کودک صورت به همانطور 

 اب شد آرام من مات نگاه دیدن با کم کم ولی میکرد سوزناکی ی گریه 

 ... زد زل صورتم به کنکاوی

 موهای... قرمز به مایل لبهای... کوچولو بینی... آبی کوچولویه چشمای 

 .... طالیی صاف

 ... خدایا 

 کردی؟؟؟ بهره بی نعمتت این از مرا 

 ....چرا؟ 

 ؟؟؟ شدم مجازات چنین این که کردم ای ناحقی چه مگر 

 باشم داشته را نعمتی همچین داشتن حقِ  نباید که کردم ناحق حقی چه 

 ؟؟...

 ...همه مات صورتهای روی بچرخه نگاهم شد باعث سالن سکوت 

 .... بیزارم ها بچه از من میدانستن فامیل ی همه 

 ..بودن کرده تعجب همین برای 

 ... نبودم بیزار ها بچه از من که بود این درستش ولی 

 ...کنم تحمل ازدواج بعد را بچه نداشتن نمیتوانم لحظه یک حتی من 

 تحمل را چیزی همچین که ندارد وجود زمین روی هم مردی مطمینن 

 ...کند

 ... نشست لبم روی پوزخندی 

 ... شد تمام دیگر 

 ...است معنی بی برایم زندگی....  چیز همه 
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 ... کردم نگاه دستانم توی کودک به 

 ... میخندید داشت 

 .... میخندید و میکرد بازی دستبندم سنگهای با 

 ای بوسه موهایش رنگ طالیی مواج روی و آوردم باالتر را سرش 

 ...زدم

 ... ولی نداشتم خوبی حس 

 ...ببوسم و بریم درآغوش را ای بچه نتوانم وقت هیچ دیگر شاید ولی 

 ...دادم فشارش و کردم بغلش و بوسیدم هم را اش گونه 

 عمو به را بچه من و آمد در بچه غر غر که بود نگذشته ای ثانیه 

 ...رفتم باغ سمت به ام خفه بغض با سرعت به و برگرداندم

 ...نداشتم را کنجکاو نگاههای طاقت 

 ...نشستم زمین روی همانجا و دادم تکیه بید درخت ی تنه به 

 ... نبود مهم ولی میرفت آسمان به هقم هق 

 ...!! نمیشنود مرا صدای همهمه این در کسی 

 رموس کناری درخت روی ای سایه افتادن با که بود گذشته چقدر نمیدانم 

 معصای کمک به و کردم پاک را اشکهایم هول امین دیدن با و کردم بلند

 ....شدم بلند

 ...میکرد نگاهم موشکافانه 

 ... بببیند را درونم عمق تا میخواست انگار 

 ....گرفتم ازش نگاه 

 .... چی تا نمیدونم
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  خورد نگاهش به نگام دوباره صداش با

 

 ؟! چرا....کردی؟؟؟ گریه.... بهار-امین

 

 .... بزنم حرفی نتونستم

 

 .... بود شده قفل دهنم

 

 ونمچ زیر تا و افتاد گونم روی سماجت با که بود اشکی قطره جوابم تنها

 ....رفت

 

 ....شد نزدیکتر افتاد اشکم به که امین نگاه

 

 ....رت عقب رفتم قدم یه... نداشتم رو بهش شدن نزدیک تاب چرا نمیدونم

 

 ... حرکتم از کرد تعجب

 

  شدی؟؟ اینجوری چرا چته؟...! بهار-امین
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 بگم؟؟؟ چی

 

 ؟؟....بگم میتونستم چی

 

 ...!شد نابود زندگیم بگم

 

 ... بود چسبیده زمین به پاهام بار این که شد نزدیک بهم بازم

 

  بود خیره چشمام توی

 

 ... شدم خیره سبزش چشمای تو منم

 

 ...شده سرخ حرارت از هام گونه میکردم حس

 

 عصامو که بشم رد کنارش از حرف بی خواستم و انداختم پایین سرمو

  گرفت

 

 ... زمین به شدم قفل

 

  زد زل بهم و روبروم اومد دوباره اون ولی سمتش برنگشتم
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 ....کن نگام بهار-امین

 

 دیگری طرف به سرمو و نکردم گوش حرفش به لجاجت با من ولی

  برگردوندم

 

 و بودی وضعی چه تو میدونی...  باشی خوشحال االن باید تو بهار-امین

 تیبرگش و رفتی مرگ....  مرز تا میدونی ؟....  ایستادی سالم اینجا االن

 که کشیدم چی من میدونی ؟؟؟ کشیدیدم چی ها ما و خانوادت میدونی ؟؟؟

 ؟؟ میدونی...  آورد سرت رو بال این که بود من رفیق فطرت پست اون

 ارانگ...  شدی اینجوری اومدی بیمارستان از وقتی از رفتاریه؟؟ چه این

 کرده؟؟ شکلی این رو تو چی چرا؟؟؟...  نیستی همیشگی بهار دیگه

 

 ....ریخت اشکام درخت یه پای کوچولویی گل روی خیرم نگاه با

 

 .... میگفت راست

 

 ....نمیشم همیشگی بهار دیگه من

 

 ... رفت دیگه بهار اون
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 .... سمتش برگشتم آرومی به

 

 شکر ؟؟خدارو میبری بین از خودتو داری چرا....بهار بزن حرف-امین

 ... سالمتیت برای....کن

 

 رو امین که بود پوزخند یه فقط امین حرفای برابر در من جواب اما

  کرد متحیر

 

 ....بود پوزخندم به نگاهش

 

 ؟!!سالمتی؟-

 

 روز مثل دیگه هفته یه تا گفت دکترت که پاهاته منظورت اگه...آره-امین

 ...میشه اولش

 

 .... دادم تکون سرمو

 

 ...نه

 

 .... برو امین نمیفهمی منظورمو
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 !!ندارم سالمتی من ولی میکنم شکر خدارو من

 

 ... بزنم حرف نمیخوام

 

 ....بشی نزدیک بهم نمیخوام

 

 ....بشی خیره چشمام به نمیخوام

 

 ... گفتم محکمی به زدمو زل بهش

 

 ...میام دیگه دقیقه چند منم داخل برو-

 

 ... بریم هم با بیا-امین

 

 برو.... میام خودم من-

 

  بیا زود...باشه-امین

 

 ....رفت و برگشت تردید با
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 ....کرد خفه بغضمو ولی برید نفسم درد از زدم درخت به محکمی مشت

 

 ظهلح یه فقط.... لحظه یه شد باعث... دستم درد پی بره حواسم شد باعث

 ...بره یادم اصلیم درد

 

 .... سالن سمت رفتم آرومی قدمهای با

 

 ... نشستم خاله کنار

 

 عزیزم؟ خوبی-خاله

 

 ...جون خاله آره-

 

 خوردن از بعد ولی کردم تحمل شام تا رو مهمانی بود ای سختی هر به

 ...بردم پناه اتاقم به و کردم بهونه رو خستگی شام

 

 ...باشم راحت گچی پاهای با تا پوشیدم شلوارک یه و دروردم لباسامو

 

 ...رفتم تختم توی و پوشیدم راحتی تیشرت
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 ... نمیبرد خوابم میکردم کاری هر

 

 و بود خودم مشغول فکرم هم طرفی از مهمونا صدای و سر طرفی از

 ....نمیومد خوابم هم طرفی از

 

 ...کردم روشن لبتاپمو و نشستم دیوار به تکیه و شدم بلند

 

 و کردم مرتب کمی وبالگمو و زدم مختلفی سایتهای توی چرخی

 ...بستم چشمامو و گذاشتم آهنگی بعد و روز به مطالبشو

 

 ...کرد روان هام گونه روی اشکامو بازم که بود غمگینی آهنگ

 

 کنم؟؟؟ وتحمل درد این میتونم من خدایا

 

 .... میشم داغون دارم

 

 ...داغون

 

 ....کشیدم دراز و کردم خاموش رو لبتاپ سریع

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  654  

 .... برد خوابم زود خیلی و کردم خفه پتوم توی رو هقم هق

 

 اتاقم توی شبم و روز هر من و گذشت مهمونی روز از روزی چند

 ...شده خالصه

 

 ... بار کسالت زندگیه یه

 

 ... آشپزخونه سمت رفتم و برداشتم عصامو بیدارشدم که امروز

 

 ...میومد تلفن با مامان زدن حرف صدای

 

  نمیدونم... دخترم نه-مامان

 

 .... دخترم میگفت بهش مامان که بود کی دخترم؟؟؟

 

  بود مشکوک اوضاع

 

 ..... ایستادم
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 خوشحال اینکه جای به.... دیگه کنم کار چی نمیدونم عزیزم آره-مامان

 ....میشه تر داغون و تر افسرده روز هر سالمه باشه

 

 ...بشه بهتر اش روحیه کمی باشه شما با شاید گفتم-مامان

 

 بریم باغ یه زدن سند کارای برای باید امشب پدرش و من وهللا-مامان

 ... نباشیم شب احتماال یعنی....  شمال

 

 میخوام من...  بمونی پیشش بیای شما نمیخوام من...جان الناز نه-مامان

 هواش و حال کمی شما ی خونه بیاد یعنی بیرون بره خونه از بهار

 ....بشه عوض

 

 .... نایستادم دیگه

 

 .... پوشیدم بیرونم لباسای اتاقم سمت رفتم

 

 .... میسپره کسی به منو داره بودم عصبی

 

 !!کوچیکتره منم از که النازی... الناز اونم

 

 ... بیرون رفتم اتاق از و برداشتم کیفمو
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 ...سمتم اومد تعجب با دیدتم که مامان

 

 دخترم؟؟ میری کجا-مامان

 

  زدم لبخندی

 

 ...میام زود... دفتر سر یه میرم رفته سر حوصلم-

 

  ؟؟دفتر؟ پا این با آخه-مامان

 

 ..بردارم باید کتاب سری یه.... میام زود-

 

  کنم خبر آژانس کن صبر باشه-مامان

 

 ....میرم خودم ماشین با...نه-

 

 ....نکرده الزم پا؟؟ این ؟؟با چی یعنی-گفت داد با مامان

 

 ....خدافظ میرم تاکسی با باشه-
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 دارم کارت برگرد زود... باش مراقب-مامان

 

 ...چشم-

 

 ...شدم ماشین سوار آرومی به و رفتم

 

 .... کنم رانندگی میتونستم

 

 .... بود شدنی ولی بود سخت

 

 ماشین با نفهمه مامان تا بیرون زدم باغ از صدا و سر بی و آروم خیلی

 ....رفتم خودم

 

 ... روندم بیمارستان سمت به

 

 ...سمتم اومد و دید منو دکترم که میرفتم راه بیمارستان توی

  شدی؟؟؟ بهتر خوبی؟؟... خودمون خانم بهار سالم-دکتر

 

 ممنون....دکتر سالم-
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 اینجایي؟ شده چی-دکتر

  

 کردم اشاره پاهام به

  

 ....کنم باز میخوام پامو گچ-

  

 اومدی؟ تنها-دکتر

  

 اوهووووم-

  

 ....میام خودم االن ، اولی راست سمت اتاق برو -دکتر

  

 ممنون-

  

 ....نشستم صندلی روی و بود گفته گه اتاقی سمت رفتم

  

 شد وارد دکتر

  

 خانم بهار بشین تخت روی-دکتر
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 ... نشستم تخت روی و شدم بلند

  

 ... بود اومده کمک برای هم پرستاری و نزدیک اومد

  

 .... برید رو گچ تا کشید طول دقیقه پنج حدود

  

 ...برید نفسم شد باز گچ وقتی

  

 ....بود روش زشتی پوست و بود شده چروک قسمتی یه پاهام

  

 ...بخیه عالمه یه و بزرگ بریدگیه یه

  

 ....کردم تعجب

  

 شکلیه؟؟ این پاهام چرا-

  

 ... رفته باال ابروی با دکتر

  

 نمیدونی؟؟-دکتر
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 ...نه-

  

 نیست؟؟ یادت رو تصادف-دکتر

  

 ...  اووه

 

 ...میگه راست

  

 ...کردم تصادف من

  

 ..... بود رفته یادم رو تصادفم خوردم کتک فتوحی از اونقدر

  

 ...شدم خیره پاهام به بازم

  

  کنم نگاش نمیکردم رغبت که بود زشت اونقدر

 

 ...نشه پیدات اینورا دیگه که کنم باز هم رو ها بخیه بذار– دکتر

  

 شد خارج اتاق از و شد بلند و خندید خودش
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 ... کشیدم پاهام به دستی

  

 .... دوختم پنجره از بیرون به نگاهمو

  

 باندی با و داد شستشو بتادین با و کرد باز هم رو بخیه و برگشت دکتر

 .... ایستادم و کردم باز شلوارمو تای منم و کرد پانسمانش

  

 .... صندلی رو افتادم دوباره و نتونستم که بایستم عصا بدون خواستم

  

 بلند مآرو بعد بشین دقیقه پنج....  پهلوون بعد بگذره کم یه بذار-دکتر

 ....شو

  

 سری هی از بعد اونم که عمل اتاق به کرد پیج رو دکتر بلندگو از صدایی

 ...رفت و گذاشت تنها اتاقش توی منو تذکر

  

 ...برم راه آروم میتونم دیدم که شدم بلند دقیقه چند از بعد

  

 .. آخیش

  

 ...گچ اون از شدم راحت
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 ...مامان سالم-

  

 اومد پاهام بودن باز دیدن از بعد ولی کرد نگاهم طلبکارانه نگاهی با

 ....سمتم

  

 بودی؟ کجا-مامان

  

 !بیمارستان-

  

 تنهایی؟-مامان

  

 ....دیگه کردم باز رو پام گچ بود؟؟فقط چی مگه آره-

  

 بد حالت موقع یه نگفتی رفتی؟؟؟ تنها پاشدی نبودم من مگه-مامان

 !!!شه

  

 ....مامان نشده که حاال-

  

 شدی؟؟؟ تلخ اینقدر چرا شده؟؟؟ اینجوری رفتارت چته؟؟چرا بهار-مامان
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 شدم؟؟؟ تلخ

  

 ...چمه نفهمید شماها کنم کاری میکنم سعی همش که من

  

 ....مامان سمت رفتم و زدم لبخندی

  

  بوسیدم رو اش گونه

 

 رو پام گچ که االن دارم درد کم یه فقط نشدم تلخ من.... گلم مامان-

 ....بازکردم

  

 ...گفتم دروغ

  

 ...میگم دروغ راحت خیلی جدیدا

  

 ....کرده فرق باطنم با ظاهرم راحت خیلی

  

 .... نیستم که میکنم چیزی به تظاهر راحت خیلی
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 بود شده خوشحال کارم و لحنم از که مامان

  

 گفت و کرد بوسم

  

  نهار تا عزیزم کن استراحت برو-مامان

 

 ... چشم-

  گرفتم دوش یه و اتاقم رفتم

 

 .... نشستم تختم رو حوله همون با

  

 ....هدفی بی این از شدم خسته

  

 .... بیفتم پا از نباید من

  

 رسیده؟؟... نرسیده آخر به که دنیا

  

 ...نمیدونم

  

 ... باشم اینطوری نباید مشفق بهار...  من ولی
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 ... برگردم عادیم زندگیه به باید

  

 ....سخته هم خیلی...  سخته نشدن دار بچه

  

 ...کرد زندگی باید االن ولی

  

 ...کنم زندگی باید

  

 ... ندارم هم ای دیگه ی چاره

  

 ... بیرون اتاق از رفتم پوشیدمو لباسامو مامان صدای با

  

  شمال برن میخوان و نیستن شب که گفت نهار از بعد

 

  میمونم همینجا من راحت خیالتونم برید مامان نیست مشکلی-

 

 .... دیگه تنهاست اونم الناز پیش میری تو... نخیر-مامان

  

  راحتترم خونه من!! مامان-
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 و برم آرامش با میخوام... ندارم کار تو راحتیه با من-مامان

 ...کن درکم بهار....برگردم

  

 .... فشرد قلبمو مامان ی مظلومانه لحن

  

 ...میکنم درک من

  

 ....کنن درک منو هم بقیه میشد کاش

  

 ...باشه-

  

 و شمال سمت به رفتن بعد ساعت یه و اومد بابا که بود ظهر سه ساعت

 ... خونشون بریم من دنبال بیاد پنج ساعت الناز شد قرار

  

 ...گرفتم تماس الناز با

  

 میگذره؟ خوش تنهایی... خانم بهار سالم-الناز

  

 ...جورم چه اووووف-
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 ؟؟ دنبالت نیام پس-الناز

  

  گرفت خندم

 

 .... خدامه از که من-

  

 میدونی...  میکنه جدا تنم از سرمو که مامانت اونوقت....پررو ای -الناز

 ...کرده بهم رو سفارشت چقدر

  

 ...شنیدم خودم رو همه میدونم-

  

 ... دنبالت میام باش منتظرم پس-الناز

  

 .... دنبالم بیای نیست نیازی.... میام خودم بگم زدم زنگ... عزیزم نه-

  

 .... نده آژانس پول الکی...بیاما میتونستم ولی... باشه-الناز

  

  بود گرفته خندم
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 .... گچه تو پام هنوز میکرد فکر

  

  مرسی.... نداره ایرادی-

 

 

  رفته سر ام حوصله بهاری بیا زود-الناز

 

 خدافظ فعال....میام دیگه ساعت نیم تا باشه-

  

 .... شدم خیره خودم به آینه جلوی و اتاقم سمت رفتم کردم که طعق

  

 ... جدیدم ی قیافه به

  

 ... روح بی بهار به

 

 ... بیتفاوت بهار به 

 ... مشکیم تنگ جین همراه پوشیدم جذبی ایه قهوه ربع سه آستین بلوز

 

 ... بود شده تنگ جینم شلوارای برای دلم

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  669  

 و مشکیمم چروک حریر شال با پوشیدم ای مشکی ی ساده مانتوی

  برداشتم سویچمو

 

 رفتم و شدم ماشینم سوار خونه کردن چک از بعد

 

 ... تنهاست الناز گفت مامان یادمه

 

 نیست؟؟ خونه امین یعنی

 

 .... انداختم باال ای شانه

 

 ....دیگه گفت مامان که نیست حتما

 

 ....هنکن ی کار الناز شام برای تا خریدم پیتزا تا دو رستوران از راه سر

 

 ... میشدم مزاحمش داشتم من باالخره

 

 .... کرد باز رو در الناز رسیدم که خونشون به
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 رو در دوباره و داخل بردم رو ماشینم و کردم باز خودم رو بزرگ در

 .... بستم

 

 الناز گرد چشمای که بردم سالن در تا رو ماشینم و شدم ماشین سوار

 .... داشت وا خنده به منو

 

  شدم پیاده ماشین از

 

  خندید افتاد گچم بدون پای به چشمش که الناز

 

 ... میای آژانس با گفتی ریلکس خیلی گفتم... شیطون ای-الناز

 

  کرد بغلم اومد

 

 ....کردم بازش امروز همین-

 

 ... داخل بریم بیا....  شدی راحت-الناز

 

 ... خندید بلند دید دستم که رو پیتزاها
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 !آوردی؟ خودت با شامتم... بده همه به مهمونا این از خدا-لنازا

 

 ....نکنی آشپزی خواستم...  دیگه آره-

 

 !!! تا دو حاال چرا-النز

 

 ...دیگه تو و من-

 

 نیست؟ امین میدونستی کجا از تو-الناز

 

 گفته؟؟ راست....گفت مامان-

 

 اصفهان رفته کاری برای... میاد فردا...آره-الناز

 

 کوتاهم موهای که ردبیارم شالمو نداشتم دوست آوردم در که لباسامو

 .... آورد درش سرم از خودش الناز که کنه زشتم بیشتر

 

 .... جون بهار که نیست کسی -الناز

 

  نشست هم الناز...نشستم سالن توی رفتم همونجور ناچاری از
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 ... ببینیم هم با میارم توپ فیلم یه االن-لناز

 

 پیشت؟ نمیاد شایان-

 

 رفت باباش و مامان همراه اونم امروز دیگه ولی بود دیشب.... نه-الناز

 ...طالقان

 

 نرفتی؟ چرا تو-

 

 ... نداشتم حالشو -الناز

 

 نرفتی؟؟ من بخاطر....  نگو دروغ-

 

 ... نبود خوب خیلی حالمم...  نداشتم حسشو خودم...  باورکن نه-الناز

 

 ...شدم مزاحمش میکردم حس ولی دادم تکون سرمو

 

 از اونو میکردم حس االن ولی بودیم صمیمی هم با الناز منو درسته

 ....کردم جدا شایان
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 یول بود برده سر حوصلمو بدجور که کشید طول هشت ساعت تا فیلم

 .... بود فیلم تو بدجور الناز

 

  شد بلند فیلم از بعد

 

 بدم؟ راحتی لباس بهارجون-الناز

 

  نیست نیازی نه-

 

 ... اتاقش سمت رفت الناز

 

 ... میارم برات االن... من با نکن تعارف-الناز

 

  گذاشت من مبل ی دسته روی رو لباسی و اومد لحظه چند از بعد

 

 ....شه گرم پیتزاهامون بذارم من کنی عوض لباستو تا-النتاز

 

 ...مرسی-
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 ....مبود گذاشته توش مو مانتو که اتاقی توی رفتم برداشتمو لباسارو

 

 ... بود شلوارک و تاپ یه

 

 .... بود خودش تن لباسای ی دیگه رنگ

 

 در جور اصال من پای و دست های وکبودی زخم با ولی بود قشنگ

 ...نمیومد

 

 ... بده بهم ای دیگه لباس بگم کشیدم خجالت

 

 ... بودم عصبی خیلی ولی پوشیدم همونارو

 

 ....بیفته خودم به چشمم خواست نمی دلم

 

 ....بیرون رفتم و درآوردم هم جورابمو

 

 روی خودشم بود گذاشته وسط میز روی سالن توی رو پیتزاها الناز

  بود نشسته زمین
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 ....شدم خسته خوردن غذا نشستن صندلی از ؟؟ بخوریم اینجا -الناز

 

 ...خودمه مثل... گرفت خندم

 

 مامان بابا میشه مگه ولی بخورم غذا زمین رو داشتم دوست همیشه منم

 ....زمین رو من میز رو

 

  گفتم و خندیدم

 

 ..عالیه-

 

 چهرش خورد پاهام و دست به نگاهش همینکه ولی شد خوشحال الناز

 ... کرد فرق

 

  شد جمع لبخندش

 

 گفتم و کردم ای مسخره ی خنده

 

 ... نشد روم ولی بده شلوار بلوز بگم خواستم زشتم؟؟؟ خیلی-

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  676  

 هم الغر تازه.... نیستی زشت هم اصال جون بهار حرفیه چه این– الناز

 ... اومده فرم رو اندامت شدی

 

 گرفت خندم

 

 !! مداد یه شکل شدم آره-

 

  خنده زیر زدیم الناز هم خودم هم

 

 یلیخ لباسام شیطون ولی.... بخوریم شاممونو بشین بیا خانم مداد -الناز

  میاد بهت

 

  میاد بهش چی همه باشه خوشگل که آدم-

 

 نفست به اعتماد هنوزم شدی مداد.... نفس به اعتماد ایول -الناز

 ...باالست

 

 ... شد تموم غذامون کی نفهمیدیم که کردیم شوخی اونقدر

 

 ... شبا میخوابی کی جون بهار -الناز
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 ! بخوابی شما وقت هر یعنی... میزبانم تابع االن ولی... دیر-

 

 ؟....ببینیم دیگه فیلم یه ای پایه...  میخوابم دیر منم -الناز

 

 .... من خدای.... واااااااااای

 

 میکنه؟؟ نگا فیلم چقدر

 

 ....جون الناز نباشه هندی فقط باشه-

 

 .... خنده زیر زد بلند الناز

 

 .... دارم توپ خانوادگیه فیلم یه.... باشه -الناز

 

  خندیدم

 

 .... بیار-

 

 !!میشه تموم مگه المصب ولی میدیدم فیلم داشتیم بود ساعت سه
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 ... وای

 

 .... کردم غلط خدایا

 

 ... بود گرفته خندم بود رفته فیلم توی همچین... میورد هندی کاش

 

 ....بود گرفته درد چشمام زدم دید رو اطراف چشم با اونقدر

 

 ...شد تموم فیل باالخره

 

 ....بود نیم و دوازده ساعت

 

 ...نمیشه باز دیگه چشمام... وای-الناز

 

 ... اتاقش تو رفت خودشم و داد نشونم منو اتاق

 

 ... بود خوبی خیلی دختر الناز

 

 ... نمیکرد غریبگی احساس باهاش آدم اصال
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 از زیاد بود شده باعث این و میکرد برخورد صمیمی و راحت خیلی

 ....نباشم ناراضی خونشون موندن شب

 

 ... نشستم اتاق تخت روی

 

 .... کشیدم دراز ولی نمیومد خوابم

 

 برد خوابم زود ولی نمیومد خوابم اینکه با

 

 ....شدم بیدار صدایی با که بود چند ساعت نمیدونم

 

 ...اومد صدا همون بازم بعد ولی زدم توهم فکرکردم اول

 

 ...بود درب شدن بسته صدای مثل

 

 ....النازه حتما

 

  اومد هنم تو فکر آن یه ولی بستم چشمامو دوباره

 

 چی؟؟ نباشه الناز اگه
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 ...نشستم تخت رو سریع

 

 ...بودم ترسیده

 

 ...بودم شده ترسو بود افتاده برام اتفاق اون وقتی از

 

 ....  شه تکرار اتفاقا اون بازم میترسیدم بدجور االنم

 

 .... درب سمت رفتم و شدم بلند

 .... شد تکرار صداها

 .... میفته داره اتفاقایی یه بودم مطمین دیگه 

 ... بود شده بیشتر صداها

 

 اتاق سمت برگشتم تیپم دیدن با که بیرون برم خواستم

 

 شالم و انداختم شونم روی همونجور و برداشتم آویز روی از مانتومو

 ... سرم رو انداختم باز همونجور هم رو

 

 ... دزده سر تو بکوبم تا داشتم برش بود اتاق توی سفالی گلدون یه
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 ....کردم باز رو اتاق درب آروم

 

 .... آشپزخونه سمت رفتم یواش خیلی

 

 ... بود خاموش چراغش

 

 بود ایستاده یخچال پشت که میدیدم رو مرد یه ی سایه هم دور همین از

 ... بود کرده باز رو کابینت درب و

 

 !!! دزده واقعا

 

 ....میتونم من ولی بودم سکته حال در ترس از

 

 ... بود سالحم سفالی گلدون

 

 ....ردیفه چی همه سرش تو بکوبم

 

 ... سمتش رفتم سست و آروم
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 .... بودم پشتش درست

 

 ... بود هم بزرگی هیکل دزد عجب نامرد

 

 و یدد رو گلدون ی سایه فکرکنم که سرش تو بزنم باال بردم رو گلدون

 ... گرفت دستمو مچ و سمتم برگشت سریع

 

 ... خودم پای رو افتاد و شد ول دستم از گلدون و ترسیدم

 

 آخخ

 

 ... داره شانسی عجب منم پای این

 

 .... بودم شدن خرد حال در بود گرفته رو مچم همچین نامرد

 

 ! تمومه کارم

 

 ولی شکست افتاد موکت روی بعد خورد خودم پای به اول چون گلدون

 ....موندم بهره بی الناز کمک از من یعنی این و نداد بلندی صدای
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  رفت شدم بیچاره

 

 ... بودم سکته حال در ترس از

 

  داشت نگهم که عقب برم کمی خواستم

 

 .... کرد نفوذ قلبم به آرامش صداش با همزمان که اومد صداش

 

 ... بود امین

 

 .... شکرت خدایا

 

 ....میکنم حالیت آره؟؟؟ میای دزدی -امین

 

 بود گرفته خندم

 

 ولی بدم نجات دستش از خودمو کردم سعی که میکشید منو داشت

 ....نمیومد در صدام چرا نمیدونم

 

 ... بود تاریک جا همه
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 و شد گشاد چشماش کرد نگام و کرد روشن که رو آشپزخونه چراغ

 ...کرد رها دستمو

 

 بودم ایستاده پنجه روی و بود برده باال قدرت با دستمو چون که منم

 .... زمین افتادم نداشتم حرکتو این انتظار

 

 ....بود شده خشک روم نگاهش

 

 .....!!! بهار-امین

 

 .... کشیدم خجالت ازش

 

 کردم سعی و انداختم دوشم رو سریع بود افتاده شونم رو از که مانتوم

 ... داشت درد خیلی پام ولی شم بلند

 

 .... میاد خون داره دیدم کردم که نگاش

 

 ... که شدم داغون بازم.... بابا ای

 

  افتاد پام رو نگاهش هم امین
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 ... شدم زنده و مردم خجالت از ولی بود زانوم زیر تا شلوارکه

 

 .... شدم بلند نهارخوری میز کمک با

 

  بودیم شده شوکه جفتمون

 

  نمیزدیم حرفی

 

 گفت که برم خواستم

 

 .... بشه ضدعفونی باید پات-امین

 

 ...گفتم لرزونی صدای با

 

 .... نیست چیزی-

 

 ... دنبالم اومد بازم ولی اتاقم سمت رفتم

 

 ... شد من تقصیر ببخش منو...  بهار-امین
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 .... سمتش برگشتم

 

 ... کشیدم نمی خجالت ظاهرم از زیاد و بود تاریک اینجا

 

 ببینم تاریکی تو میتونستم رو امین از ای هاله فقط

 

 ... اومده دزد کردم فکر.... ترسوندمتون ببخشید شما-

 

 کردی؟ باز کی رو پات گچ بهار-امین

 

 ... امروز همین-

 

 االنه؟ منظورم...گرفت درد– امین

 

 ...نمیشدم الناز مزاحم وگرنه میاید شب شما نمیدونستم....  زیاد نه-

 

 ....بستم رو در و اتاقم توی رفتم سریع

 

 ....دادم درتکیه پشت
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 هی اتاق درب صدای با که میکردم فکر اومده بار به افتضاح به داشتم

 ....هوا پریدم متر

 

 گفتم آروم

 

 بله

 

 پات میتونی خودت...  آوردم رو اولیه کمکهای ی جعبه بیرون بیا-امین

 ؟ ببندی رو

 

 ....کردم باز رو درب و کردم روشن رو چراغ

 

  گرفتم ش از

 

 ... میتونم آره... مرسی-

 

 کنه؟؟ کمکت کنم بیدار رو الناز میخوای.... میخوام معذرت بازم-امین

 

 اید خسته هم شما بخوابید برید...  میتونم باباخودم نه.... نه-
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 ... باال رفت ابروش امین

 

 ....کردی تغییر اینقدر چرا بهار ؟؟!!! شما شدم تو برای من کی از-امین

 

  زدم لبخندی

 

  میگفت راست

 

  بودم شده صمیمی ها بچه و امین با خیلی آخریا این من

 

  بخواب برو...  مرسی-

 

  زد لبخندی امین

 

 .... بیدارم فعال ، کن صدام خواستی کمک-امین

 

 ...بخیر شب...چشم-

 

 ... خوش شبت-امین
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 .... رفت

 

 ... نشستم زمین روی

 

 ... بود شده باز پام زخم از ای گوشه

 

 دورش باندی...زدم روش زخمی چسب بعد مکردم تمیزش بتادین با اول

 ...کردم ثابتش چسب با و بستم

 

 ...مسرجا برگشتم و شستم صورتمو و دست و اتاق سرویس توی رفتم

 

 ....!! نبود دزد شکر خدارو

 

  خوابیدم راحت خیال با بود امین که حاال

 

 لیو کشیدم دماغم روی آوردمو باال دستمو بینیم روی قلقلکی احساس با

 .... نبود چیزی

 

 ...داشتم گوشم توی رو احساس همون لحظه چند از بعد
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 .... نبود چیزی بازم و زدم دست بازم

 

  شدم پهلو به

 

 کوبوندم محکم دست با کردم دماغم روی رو احساس اون باز که همین

 ... شد داغون نازنینم دماغ که

 

 ی ندهخ صدای که میمالوندم بسته چشم دماغمو داشتم...  نشستم شدم بلند

 ....شنیدم رو ریزی

 

 ....کردم باز زور به چشممو یه

 

 .... بود الناز

 

 ... بهش زدم زل گرسنه گرگای مثل

 

 بودی؟؟؟ تو-

 

 ... شد بیشتر خندش الناز
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 و نیاورد کم اونم که سرش تو کوبوندم بالش با و پریدم تخت رو از

 ....گردنم پس زد محکم

 

 ...زدم مشت هی و شکمش رو گذاشتم و بالش و تخت رو انداختمش

 

 .... میخندید اون میزدم من

 

 بود گرفته خندم خودمم

 

 ! ها میزدم آروم من نمیفهمید،البته رو درد اصال انگار

 

 گفت خنده با الناز

 

 رو زدی محکم کردم حال اونقدر...بودی خوابیده باحال خیلی بهار-الناز

 ... میگرفتم فیلم کاش.... خودت دماغ

 

  پررویی خیلی-

 

 .... بیرون ببرتمون داده قول امین که بخوریم صبحونه بیا پاشو -الناز
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 است؟ خونه امین مگه-

 

  خانم است جمعه امروز...بله-الناز

 

 ؟ برید میخواید کجا-

 

 !میریم... برید؟؟-الناز

 

 ...خونمون برم میخوام من.... نه-

 

  شد بلند اخم با الناز

 

 ....ارم پارک بریم میخوایم....  بیخود-الناز

 ...بیرون رفت من جواب شنیدن بدون

 ...کردم سرم شالمم و کردم عوض خودم لباسای با لباسامو

 

 ...ایستادم اتاق درون ی آینه جلوی

 

 ...گرفت خندم
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 ... بودم دار خنده خدایی

 

 !!مو بدون و الغر و زشت دختر یه

 

 گرم ناجور هوا آخه ندادم تو موهامو ی همه دیگه ولی کردم سرم شالمو

 .... بود

 

 .... بیرون رفتم و زدم آبی یه صورتمو و دست

 

 ....بودن خوردن صبحونه حال در و بودن نشسته میز پشت دوشون هر

 

 سالم-

 

  بخیر صبحت... سالم-امین

 

 ...ممنون-

 

  الناز کنار نشستم
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 ....شنیدم رو امین صدای که میخوردمش خالی داشتم و برداشتم چایمو

 

 نمیخورید؟ صبحونه-امین

 

 ... ندارم میل-

 

  میشه ات گرسنه بیرون بریم.... بخور -الناز

 

 هم با میرسه دیگه ساعت یه تا شایان...  میگه درست الناز-امین

 ....میریم

 

 ... آقا امین بیام نمیتونم من-

 

 چرا؟-امین

 

 ....بگذره خوش برید شما...  دارم کار خونه-

 

 !!دیگه نکن خراب روزمونو... کن بس بهار-الناز

 

 ....نیست خوب زیاد هم حالم.... بهتره نیام من باورکن الناز-
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 ... شد دودل امین

 

  میچرخید صورتم توی نگاهش

 

 کرد زوم دستم کبودیه و ها زخم روی ای لحظه از بعد

 

 ... نگاهش طرز از شدم عصبی

 

  چشمام روی اومد نگاش بالفاصله که میز زیر بردم دستمو

 

 ... کنیم نمی زورت نداری حال اگه....باشه-امین

 

 ....مرسی-

 

 اینجوری نگاهشون عمد از بقیه اینکه نه....نمیومد خوشم بقیه نگاه از

 !نه.. ها باشه

 

 .... داشتم بدی حس من
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  الناز و امین های طرزنگاه از

 

 ...تراشیدم موهای روی الناز انگیز ترحم های نگاه از

 

 ... چی همه از

 

 .... نشست دمغ الناز

 

 .... نبود مهم برام ولی

 

 ...بودم اضافی جمع اون تو من

 

 ....دیگه کس هیچ نه بودن برادرم نه

 

 ماشینم سوار ازشون خدافظی از بعد و حاضرشدم صبحونه از بعد

 ...شدم

 

 ... زد رو شیشه و اومد امین

 

 پایین دادم رو شیشه
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 بله؟-

 

 کنی؟ رانندگی میتونی-امین

 

 ...گرفت خندم

 

 ...دیگه میتونم یعنی اومدم اینجا تا-

 

 ....باش خودت مراقب-امین

 

 .... بود جوری یه لحنش

 

 !! نگران انگار جورایی یه

 

 ...دلواپس 

 

 ... اومد خوشم

 

 ....خوبه باشه نگران آدم برای کسی اینکه
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 ...! اومد یادم ای لحظه ولی

 

 ....اومد یادم وضعیتم

 

 ؟..میکردم فکر چی به داشتم من

 

 !!نه... من خدای وای 

 

 ...سمت اون به رفت فکرم چرا

 

 .... نمیخوام رو امین نگرانیه من

 

 ...کردم نگاهش بازم

 

 ....ترسوند منو نگاهش برق

 

 .... ترسوند منو نگاهش توی حس

 

 ؟؟ چرا
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 ؟؟....میدرخشه داره چشمات چرا امین

 

 !؟....اومد سراغم به فکرا این شده عوض چی همه که االن چرا

 

  ؟؟ کردم فکری چه خودم با من اصال

 

 ....دادم تکون سرمو

 

  بود نامنظم سرم توی افکار

 

 همون و امین صدای با ولی بیرون بریزه پوچم افکار ی همه میخواستم

 .... نشد نگاه طرز

 

 ...شدم عصبی

 

 شده؟؟ چم من

 

 ....میفته برام داره اتفاقی چه
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 ...کردم بغض

 

 ...نه امین

 

 ...نمیخوام من

 

 !نخواه هم تو

 

 ...نمیخوام رو حس این من

 

 ....باشی نداشته رو حس این هم تو خداکنه

 

 چته؟؟؟.. بهار- امین

 

 .... شد باد غم....  شد حناق...  شد خفه... نترکید بغضم

 

 ... باشم قبل مثل کن کمکم خدایا

 

  فهمید هم امین مطمینم که زدم تصنعی لبخندی
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 نداری؟ کاری...  امین نیست چیزی-

 

 ....شه راحت خیالم بگیر تماس رسیدی...  نه-امین

 

 ... بود گفته بهم اینو بار اولین برای که شبی اون به رفت فکرم

 

 ... بود شده صبح تقریبا... نبود شب البته

 

 ...خدافظ...باشه-

 

 ... خیلی باش مراقب پا این با... خدافظ- امین

 

 ... باشه-

 

 ....بیرون زدم کرد بازش ریموت با امین که خونشون در از سریع

 

 .... نداشتم رو امین کنار موندن دقیقه یه حتی تحمل دیگه

 

  ؟؟؟ چرا
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 ... نداشتم رو حس این وقت هیچ من...  بود حسی چه این

 

 ... نمیکردم قبولش ولی چیه حس این میزد فریاد قلبم

 

 ... میکردم نبایدم

 

 رو حس این دیگه خواستم خدا از و ریختم اشک اونقدر خونه برسم تا

 ندارم رو احساس این دیگه کردم حس ناخداگاه که باشم نداشته

 

  بود جورتلقین یه شایدم

 

  بود بهتر حالم بود چی هر ولی

 

 کنم درست خودم برای نهاری رفتم دوش یه از بعد و کردم شکر رو خدا

... 

 

 "راوی"

 

 تا ایستاد ای دقیقه چند همانجا امین ، امین از بهار خداحافظیه از بعد

 ... شد ناپدید بهار ماشین
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  داشت خبر برادرش عشق از کامل طور به دیگر الناز

 

 بیاید حرف به خود برادرش داشت دوست که چرا آورد نمی برویش ولی

 

 ... بود بهار نگاه شوک در امین

 

 بود زده بیرون شال زیر از که اش شده تراشیده موهای شوک در

 

 هروشنی در شب که بهار پای وحشتناک کبودیهای و بریدگی شوک در

 ....بهار دست های زخم شوک در بود دیده آشپزخانه چراغ

 

 روی را وحشتناک زخمهای آن ولی بمیرد داشت دوست لحظه آن در

 ...نبیند بهارش بدن

 

 ؟؟؟ بود کشیده چه بهارش

 

 نمیزند دم بهار که دارم را زخمهایی چنین طاقت من آیا کرد فکر امین

.... 

 

 به اعتماد حتی یا و شیطنت هیچ دیگر که بود بهار رفتار شوک در امین

  نبود آن در نفسی
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 ... بهار روی و رنگ بی صورت و بهار فروغ بی چشمان شوک در

 

 ...میبرد بودنش بیمار به پی میدید را بهار کس هر شک بی

 

 ... است حال بی و رنجور هم هنوز چرا آخر کرد فکر خودش با امین

 

 ... است زیاد دردهایش هم هنوز مگر

 

 میماند بیماران شکل به بهار هم هنوز چرا

 

 همچین به بهار چرا که میگرفت نتیجه کمتر میندیشید امین چه هر

 ... شده تبدیل بهاری

 

 کار؟؟؟ چه ولی کند کاری باید میکرد فکر

 

 ؟؟ برمیاید دستش از کاری چه

 

 ...بهار اما
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 ... بود داغون بهار

 

 ریشه وجودش در اختیارش بدون که میجنگید احساسی با طرفی از

 .. بود آمده پیش برایش که مشکلی طرفی از و میدوانید

 

 ... داشت را مشکل بزرگترین نظرش به

 

 !!!بچه

 

 .... خانواده استحکام نبود یعنی نبودش بهار نظر از

 

  نباشد ای خانواده اصال که بهتر چه پس

 .... آموزشی ی برنامه یه دیدن مشغول و بودم نشسته ای کاناپه روی

  برم نتلف سمت به و بگیرم تلویزیون از نگاهمو شد باعث تلفن صدای 

 بله؟-

 خوبی؟ دخترم سالم-بابا 

 میرسید؟ کی خوبید؟ شما بابایی سالم- 

 اینجا روزی چند ما بگم زدم زنگ بهار راستش... خوبیم هم ما-بابا 

 با تیداش کار جدیده باغ نه هستیم قدیمیمون ویالی توی البته... میمونیم

 ....بگیر تماس اونجا

  شد آویزون لوچم و لب 
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 دوست رو اونجا چقدر میدونید که شما... نبردید منو چرا خوب!! بابا-

 ... معرفتا بی ای...  دارم

 مدیدی رو لطفی آقای یهو برمیگشتیم داشتیم کن باور-خندید بابا 

 هستن؟ ایران مگه اونا....اِ - 

 ... اومدن تفریح برای فقط ولی آره االن یعنی... نه-بابا 

 پیش سال چند که بود بابا قدیمیه دوستای از یکی خانوادش و لطفی آقای 

 .... زندگی برای ترکیه رفتن

 ....میگفتم عمو بهش من که طوری بود صمیمی خیلی رابطمون 

 .... میخوام شمال منم... بابا- 

 بعد و میمونیم روزی چند.... نیار در بازی مسخره دختر- خندید بابا 

 .... برمیگردیم

 روز؟ چند- 

 چون.....خونمون بیارم منصورم احتماال اومدنی ولی... نمیدونم -بابا 

 ... ایران بمونن ماه یه میخوان

 .. یا اومدن خانوادگی میگید؟؟ راست- 

 تا ایدش.... نگیر حرف به منو اینقدر..هستن همشون-پرید حرفم بین بابا 

 ... برگردیم بعد و بمونیم هفته آخر

 پا االن من...قهرم همتون با اصال....  دیگه هفته بگویه خوب!!! بابا- 

  شمال میام میشم

 با یگوش بیا.... فرمون پشت بشینی پا اون با میکنی بیخود تو -بابا

 بزن حرف مامانت

 ... برسونید منو سالم خانوادش و عمو به..  چشم- 
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 ...فعال باشه -بابا 

 .... نشست لبم رو لبخندی 

 ...!فعال گفت امین مثل بابا 

 ... خوردم لبخندمو بالفاصله 

 ؟...! میزنم لبخند حرفش و امین یاد به من چرا اصال 

 ....شنیدم رو مامان صدای و کردم اخمی 

 خوبی؟ بهار سالم-مامان 

 گذرونی؟؟ خوش میرد من بدون ها معرفت بی... مامان ممنون- 

  بهار راستی ؟؟ ای گذرونی خوش چه-مامان 

 ؟ بله-

 خونه دارم استرس کن مرتب رو خونه کم یه اومدنمون موقع -مامان 

 .... میان لطفی ی خانواده وقتی باشه کثیف

 ....راحت خیالتون تمیزه خونه- 

 روب بهار.... تنهایی که تو بابت از مخصوصا نیست راحت خیالم-مامان 

 .... خاله ی خونه

...  نده پاس جایی منو لطفا مامان... است خونه شوهرش خاله... نه- 

 ..راحتترم بمونم خونه

 گقشن شبا باش خودت مراقب تروخدا فقط...  باشه- کشید پوفی مامان 

 .... کند قفل رو جا همه

 دیگه؟ امر.... چشم- 
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....  شه مرتب خونه کم یه میدم خبر بهت امدنمون قبل روز-مامان 

  باش خودت مراقب

 ...  چشم-

 ؟ بهار نداری کاری فعال-مامان

 ... بگذره خوش برید....  جانم مامان نه- 

 ... نشستم دارا عذا مثل کردم که قطع 

 بیکارنشستم اینجا من میگذرونن خوش شمال تو دارن اونا 

 ... هست باربد دیدم که لبتاپم پای نشستم رفتم 

 دهکر تعجب من دیدن با باربدم کردمو برقرار رو ارتباط خوشحالی با 

  بود

 ... داداشی سالم-

 شدی؟؟؟ شکلی این چرا!!!بهار-باربد 

 شدم؟؟ خوشگل- 

 سوسک خود بشی که داری کم شاخک فقط آره- زد تلخی لبخند باربد 

  سیاه

  کشیدم خفیفی جیغ

 خدافظ اصال....  باربد نامردی خیلی-

 ....وایسا کردم غلط بابا-باربد 

 آب و نون بهت مگه شدی الغر اینقدر شدی؟چرا بهتر خوبی؟-باربد 

 نمیدن؟

 ُمده الغری االن ضمن ؟؟در بدن آب و نون بهم کبوترم من مگه- 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  709  

 دراینق میشی محو داری دختر...شدن ناپدید نه ، ُمده الغری-خندید باربد 

 شدی الغر

 خندیدم 

 نه؟ یا میشم عمه دارم ببینم کن تعریف خودتون از کم یه دیگه بسته- 

 زن برادر هنوز من چی؟ تو.... زوده فعال نخیر... پررو بچه-باربد 

 ؟ برسم حسابشو بیام نشدم

 خوبه؟ شیوا... نخیر- 

 نیستن؟ مامانینا خوبی؟ خودت... خوبه-باربد 

  لطفی ی خانواده همراه...  شمالن... نه- 

  باال رفت ابروش باربد

 میکنن؟ زندگی ایران مگه اونا خودمون؟؟؟ منصور عمو-باربد

 ... اومدن تفریح برای...  بابا نه- 

 ؟ نرفتی چرا تو...جالبه تفریح؟؟-خندید باربد 

 .... نبردن منو- 

 یایب میخوای...نگا لوچشو لبو ها بچه عین...  بکش خجالت بسته-باربد 

 ؟ اینجا

 ... نه- 

  بودم اومده در شوخی حالت از دیگه

 .... نیست خوب حالم من باربد-

 ... ازحالم کرد تعجب هم باربد 

  بهار؟چته؟ چرا-باربد 
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 ...کردم بهش غمگینی نگاه

 بگم؟ 

 ... کنم نگرانش چرا نه 

 ... نمیشم دار بچه من بگم بگم؟ چی....بگم نمیشه روم اصال 

 مخود تو اینقدر حداقل که بگم یکی به و درد این داشتم دوست خیلی 

 ...بزنم حرف راجبش کسی با بتونم و نکشم عذاب

 شده؟ چی...میکنی نگرانم داری شدی؟ چراساکت!!بهار-باربد 

  زدم تلخی لبخند 

 ...نه

 ...کنم نگران دنیا سر اون برادرمو چجوری 

 ... کردم شوخی- 

 کرد نگام مشکوک باربد 

 .... بودی جدی هم خیلی ، نبود شوخی....  کردی بیخود-باربد 

 آخرش ولی کردم شوخی مثال بفهمه که بزنم حرف طوری کردم سعی 

 گفت میکردیم خدافظی داشتیم که

 حرفو ونا که بود چیزیت یه تو...  بزنی گولم تونستی نکن فکر-باربد 

 ؟...بگی نمیخوای بهار...  زدی

 ....کن باور.. باربد نبود چیزی- 

 گیب داشتی دوست وقت هر نمیکنم اصرارم ولی نمیکنم باورکه-باربد 

 مزه مزه رو حرفات اول که شدم غریبه اینقدر نمیدونستم...  هستم من

 ...نمیگی بعدم میکنی
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 ....من باورکن....باربد نه- 

 کرد قطع حرفمو 

 بهاری مال تو زار ی قیافه این ولی... ندارم اصراری من بهار-باربد 

 بزنی حرف خواستی زمان هر... وقت هر....  نیست میشناختم من که

 قدیما مثل هنوزم من گوش ولی شدم غریبه برات اینکه با...  هستم من

 ... بازه بازه خواهرم دونه یه حرفای برا

 ...انداختم پایین سرمو 

 ..باشه- 

 نداری؟ کاری...  نشین مظلوما بچه اون مثل حاال-خندید باربد 

 نیست؟ شیوا...نه- 

 شونیکی با االنم... کرده پیدا دوست کلی اینجا...  خرید رفته نه-باربد 

 خرید رفته

  نمیشم مزاحمت دیگه برو- 

 ... داشتم حسی یه کردم خدافظی که باربد از

 ... حامی یه داشتن حس 

 دادم دست از شیوا با ازدواجش از بعد رو باربد میکردم فکر همیشه 

 ... ولی...

 نداشتم رو حس اون االن ولی 

 قدیمه باربد همون هنوزم باربد 

 ....زدم لبخندی 

 ...بگم بهش بتونم بعد ی دفعه شاید 
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 ... بودم گفته بهش االن تا صد در صد بود ایران باربد اگه 

 ...بود دردام ی همه مرهم همیشه باربد 

 باشه مرهمم بازم میتونه 

 ... پریم جام از تلفن صدای با 

 ...کردم تعجب 

  بود امین 

 ؟؟ داره کار چی یعنی

 .... آورد هجوم بهم حسها انواع 

 برداشتم رو گوشی آروم 

 بله؟- 

 ای؟؟ خونه- امین 

 باال رفت ابروم 

 ؟؟ گرفتی تماس کجا با االن شما- 

 ...دیگه خونتون-امین 

 !دیگه ام خونه یعنی برداشتم رو تلفن وقتی خوب- 

 بزن؟؟ زنگ رسیدی نگفتم مگه-امین 

 .... شد گشاد چشمام دادش صدای با 

 ... اون هم بودم کرده سکوت من هم 

 ؟؟ میزنه داد من سر حقی چه به... میشدم تر عصبی هرثانیه من ولی 

 ... شد جلب بهش توجهم موبایلم صدای با که بتوپم بهش خواستم 
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 ....نمیشناختم رو شماره 

 ...کیه موبایلم ببینم دار نگه رو گوشی لحظه یه امین- 

 ...گذاشتم گوشم روی موبایلمو و گرفتم کناری رو گوشی 

 بله؟- 

 ؟؟؟ ای زنده هنوزم میبینم- 

 باال رفت قلبم تپش 

 هستید؟ کی شما.... شما شش- 

 باش منتظرم....میکنم نابودت... کردی نابودم...  تو مرگ ی فرشته- 

.... 

 ... انداخت اندامم بر رعشه اش قهقهه 

  ؟؟؟ هستی کی تو...  عوضی شو خفه- 

 .... بود شده قطع دیگه ولی

 ...دستمه تلفن گوشی هنوز فهمیدم لحظه چند از بعد 

 .... منتظره امین فهمیدم تازه زدم زل بهش گیجا مثل 

 ... شنیدم رو امین داد صدای که کردم گوشم نزدیک رو گوشی 

 ... میزنی حرف کی با...کیه!! بهااااااااار-امین 

 ...بودم مات من ولی 

 .... بود کرده شوکم بدجوری نشناس مرد اون حرفای 

 ....نمیومد دهنم تو حرف 
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 سرجاش رو تلفن میکرد خورد اعصابمو که امین داد به توجه بی 

 ....نشستم مبل روی سست و گذاشتم

 ؟؟؟ فتوحیه همون یعنی 

 نبود؟؟؟ زندان مگه 

 !! بود نشده تموم بدبختیام مگه 

 ؟؟ ایه کینه اینقدر فتوحی یعنی 

 کنه؟؟؟ نابودم میخواد این از بیشتر 

  داشتم رو بدنم بودن لمس حس که بودم گرفته استرسی چنان 

 دارم برش نمیکرد حرکت دستم ولی میومد تلفن صدای

 ....خدایا 

 بیشتر؟؟ این از بدبختی 

 مونده؟؟؟ برام چیزی بازم مگه 

 ... شدم نابود منم 

 ؟؟ بیشتر این از نابودی دیگه 

 دارم برش نمیکرد حرکت دستم ولی میومد تلفن صدای

 ....خدایا 

 بیشتر؟؟ این از بدبختی 

 مونده؟؟؟ برام چیزی بازم مگه 

 ... شدم نابود منم 

 ؟؟ بیشتر این از نابودی دیگه 
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 میدیدم تار دستمو که بود پر اونقدر چشمم 

 .... ترس 

 ... بود خودش... وجودم تو بود انداخته چنگ که چیزیه بد 

 مرز به منو شوم روز اون توی که مردی همون... بود همون صداش 

 ...کشوند نابودی

 .... میومد هنوزم تلفن صدای 

 .... کشیدمش حرکت یه تو و گرفتم سیمش به دستمو 

 .... شدم راحت...آخیش 

 از و عصبی اونقدر خورد زنگ گوشیم که بود نگذشته دقیقه پنج هنوز 

 ... دیوار تو کردم پرت دستمو تو گوشیه که بودم خود بی خود

 ...نمیفهمیدم هیچی 

 ... میخواستم آرامش فقط 

 ... میخواستم سکوت فقط 

  گذشت چقدر نمیدونم 

 ... ریختم اشک بیصدا چقدر نمیدونم

 ...نمیشد باز دیگه چشمام میدونم فقط 

 اشهب بودن لمس حس فقط اینکه نه.... بود لمس بدنم ترس از میدونم فقط 

 ... نه...

 ... بود لمس واقعا دستام 

 میخواست دلم شنیدم که رو آیفون صدای... نداشتم رو کاری هیچ قدرت 

  کنم باز رو در و برم
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 .... ولی

 ... نداشت نا پاهام ولی شدم بلند سختی به 

 ...نه یا بشه قفل بدنش ترس از من مثل بود کسی واقعا نمیدونم 

 بودم کرده تعجب خودم 

 سالن وسط مبل نزدیک ولی میکشیدم زمین روی خودمو دیوار کمک با 

 ... افتادم

 ... شدم جا جابه کمی 

 ... میومد در زنگ صدای هنوزم 

 .... بود رفته آسمون به هقم هق 

 ....بودم نشده درمونده اینجوری حال به تا 

 ...  نبودم بیچاره اینقدر حاال تا 

  ؟؟ بشم تهدید باید چرا

 ؟؟؟ پرونده یه خاطر به فقط

 .... برمیگرده بدنم به داره حس میکردم حس کم کم 

 ... میگشت بر هم حسم بدنم شدن مور مور همراه 

 ... شدم بلند آروم 

 .... شم بلند تونستم!!  خوبه 

 ...دیدم رو الناز و امین نگران ی چهره و آیفون سمت رفتم 

 .... کنم جمعش وجه هیچ به نتونستم که نشست لبم رو لبخندی 
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 عسری هم اوتا که زدم رو دکمه آیفون گوشی برداشتن یا و حرفی بدون 

 .... شدن داخل

 ...کردم لباسام به نگاهی 

 .... بود باز موم بی سرِ  ولی بود خوب 

 از لقب ولی کنم سرم رو شالم و برم تا داشتم بر قدم اتاقم سمت به آروم 

 لنازا بعد امین اول و شد باز محکم پذیرایی در کنم عبور سالن از اینکه

 ....شدن وارد سراسیمه

 بود در نزدیک زمین روی که من ی شده خورد گوشیه به نگاهش امین 

 .... شد ثابت من روی و چرخید نگاهش بعد و افتاد

  شد شوک 

  بود زمین به نگاهش و بود دهنش روی دستش هم الناز

 ... دید منو و روگرفت امین نگاه رد

 !!بهار-الناز 

 نگاهشو امین بودیم اومده خودمون به هممون انگار الناز صدای با 

 ... کرد نگام بازم ولی کشید گردنش پشت دستشو و گرفت

 کشیدم خجالت 

 ... کشیدم خجالت زشتیم از بیشتر 

 ...نزدیک اومدن هردوشون 

 شده؟ چی بهار- الناز 

 ... کشیدم سرم به دستی اختیار بی 

 اتاقم توی رفت الناز 
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 .... بود من روی شده ریز و مشکوک نگاهش امین اما 

 ؟؟ دیوار به کوبوندی و گوشیت چرا-امین 

 ..نیومد حرفم 

 و شد نزدیکم شالی همراه الناز که بزنه حرفی دوباره شد باز دهانش 

 ... انداختش سرم روی

 ... کشیدم راحتی نفس 

  دوخت اطراف به کالفه نگاهشو امین 

 یوقت زد زنگ گوشیت به بود کی... بده جواب... توبودم با بهار- امین

 ؟؟؟ میزدی حرف من با داشتی

  کنارم اومد الناز 

  نشست کنارم خودشم نشوندم مبلی روی و گرفت دستمو

  میکنیم سکته داریم... بزن حرف... بهار-الناز

 .... امین روی برگشت دوباره و گوشیم سمت رفت نگام اراده بی

 زندانه؟؟؟ مرد اون نگفتی مگه- 

  باال رفت ابروش امین 

 فتوحیه؟ ، پسره اون منظورت کی؟-امین

 ....دادم تکون سرمو 

 چطور؟ میگم، االنم...  آره-امین 

 ...زدم پوزخندی 

 الناز هم امین هم...  کردن تعجب 
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 بهار میگی رو چیزا این چرا....  شده چی-الناز 

 ... پرکرد چشمامو اشک 

 ... کرد تهدیدم... زد زنگ گوشیم به اون!!  نیست زندان اون...اون- 

 بود شده باحال خیلی امین ی چهره 

 ...بیرون بیفته جاش از میخواست انگار بود شده گرد بس از چشماش 

  میکرد نگاه امین و من به باز دهان با که النازم 

 امین؟ آره-الناز

 !!نداره امکان...نمیدونم یعنی...نه -امین 

 نمیدونی؟ چی یعنی- گفت عصبی الناز 

  کشید فریاد بدتر هم امین 

 !؟ بدونم چه من پلیسم؟؟ من مگه-امین

 ...انداختم پایین سرمو...بودن زده زل همدیگه به دشمن مثل دوشون هر 

 ...نمیاد بر کاری که اینا دست از 

 زنب حرف بهار.... استغفرهللا.... اون کرد تهدیدی چه گفت؟؟ چی -امین 

 بیرون؟؟؟ بکشم دهنت از بزور و حرف باید

 .... کردم چشماش به نگاهی 

 ...بهم بود زده زل 

 ....بشه سر درد هم اونا برای و بگم بهشون میترسیدم 

 ...نه 

 ...بیفتن خطر توی اونا بشم باعث نمیتونم من 
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 ...بوده شوخی یه اصال شاید 

 ... شدم بلند 

 ...بخوریم بیارم چیز یه برم من... نبود مهمی چیز- 

 .... نبود ای چاره ولی شدم شوکه خودمم حتی ناگهانیم تغییر از 

  میکردم بازی وارد رو اونا نباید من 

 ! نه یا خطرناکه نمیدونستم هنوز که ای بازی

 ! جدی یا شوخیه

 ... رفت نفسم بازوم درد از کردم حس که میرفتم آشپزخونه سمت داشتم 

 ... کردم ای ناله و ایستادم و شدم سست 

 شده متورم رگ و قرمز وحشتناک چشمای با رو امین و عقب برگشتم 

  دیدم گردنش ی

 ... ترسیدم ازش لحظه یه

 ... داشت نگهم که تر عقب برم خواستم 

 ... بود اومده بند زبونم ترس از 

 ممچش از اشکی قطره و بستم چشمامو که آوردم دستم به فشاری دوباره 

 ریخت

  گرفت دردش کن ولش...امین-الناز 

 لش دستشو کرده چیکار باشه فهمیده تازه الناز حرف با امین که انگار

  کرد ولش آخرشم و کرد

 ... زد حرفشو ولی

 فریاد و داد با 
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 ای گفت بهت چی خور مفت ی پسره اون نگی اگه خدا به!!! بهار -امین 

 ازت اسمی وقت هیچ دیگه و بیرون میرم در این از کرد تهدیدی چه

 .... نمیشناسم بهاری وقتم هیچ دیگه و نمیبرم

 ...ولی کنم چیکار خوب برو گفتم دلم تو 

 ...افتاد تاپ تاپ به قلبم ولی 

 کنم؟؟ کار چی من بره اگه 

 .. کردم بهش ای رنجیده نگاه 

 ... بود قفل چشمام توی چشماش 

  بود رنجیده نگاهش 

  بود برده پی تردیدم به انگار

 ....برگردوندم ازش سرمو

 گفتم آروم 

 ....میگم میام االن بشینید - 

 وسرش و کاناپه یه روی نشست رفت حرف بی چون شد آروم کنم فکر 

 ... گرفت دستاش بین

 .. نداشتم دوست رو بودنش عصبی 

 ... بود شده ترسناک 

 ...نشست کنارش هم الناز 

 شونپیش برگشتم و کردم درست شربت لیوان تا سه و آشپزخونه رفتم 

.... 

  نشستم روبروشون 
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 ...بودن زده زل دهنم به جفتشون

 ...بگم باید 

 .. خواست خودشون 

 گفتم انگشتام با کردن بازی با همزمان و کردم پایین سرمو 

 گفت...  کردم نابودش من گفت ای؟؟ زنده هنوزم گفت... گفت اون- 

  باشم منتظر گفت...  گفت...  میکنه نابودم اونم

 .... کشیدم عمیقی نفس

 ....کنه سکته امین که االنه کردم حس آوردم باال سرمو 

 ؟..میشه عصبی اینقدر چرا این 

 ؟!!!میکنه اینجوری دارم باهاش نسبتی چه من مگه اصال 

 ...کردم اخمی 

 ...میکرد نگام گناهکارا مثل 

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا چیه؟؟- 

 گفت شدش کلید دندونای بین از امین 

 نمیدی؟؟ جواب نمیشناسی رو ای شماره وقتی چرا اصال-امین 

 ..کردم تعجب 

 داشت؟؟ ربطی چه االن این 

 گفتم و خندیدم عصبی 

 جای میکنی پاک رو سوال صورت داری داشت؟؟ ربطی چه االن این- 

 دادن؟؟؟؟ جواب
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 از من جز رو جا همه و داد تکیه کاناپه گاه تکیه به و شد کالفه امین 

 ... گروند نظر

 بیفته چشمم به چشمش نمیخواست دلش انگار 

 میان؟ کی مادرت پدر-امین 

 کردم بهش نگاهی نیم 

 ....بیان نمیخوان فعال- 

 چی؟ یعنی- امین 

 ...هستن شمال هفته آخر تا- 

 ....کرد عصبیم کمی که گفت لب زیر ای لعنتی امین 

 الناز هم من هم امین ناگهانیه شدن بلند با که بودیم خودمون حال تو همه 

 ...هوا پریدیم

  

 الناز هم من هم امین ناگهانیه شدن بلند با که بودیم خودمون حال تو همه

 داشت لب روی نیشخندی که امین به عصبی هردومون و هوا پریدیم

 ... کردیم نگاه

 ؟.... بابا چیه-امین 

 !میکنی؟ همچین چرا خوب....بدی خیلی-الناز 

 ...گلم خواهر که نبود قصد از بابا- خندید امین 

 ...دوختم زمین روی دوباره نگاهمو 

  شید حاضر پاشید-امین 

 کردیم نگاش تعجب با
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 ..ما ی خونه میریم بردار هفته یه برای لباس هم تو بهار-امین 

 ....کردم نگاش بهت با 

 ...میده دستور همچین بابامه انگار 

 ... نشست ابروهام بین اخمی کم کم 

 ...نمیرم جایی من- 

 بمونی؟ تنها میخوای تهدیدا این با چیه؟؟ منظورت-امین 

 زندان یهفتوح واقعا ببین کالنتری با بگیر تماس یه میگم من امین-الناز 

 !!!نه یا هست

  

 ...میگیا راست-امین

  برگشت دقیقه چند از بعد و بیرون رفت امین 

 شد؟ چی-الناز

 کرده فرار لعنتی-امین 

 شد گشاد چشمام 

 چجوری؟- 

 پرت ماشین از خودشو بیمارستان راه تو مریضی به زده خودشو -امین 

 ...رفته در و بیرون کرده

 برا کنن ردیابی بده رو بهار موبایل و خونه ی شماره امین خوب-الناز 

 ..پسره کردن پیدا

 زد لبخندی امین 

 !!!ها پلیسه پا یه خواهرم-امین 
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  برادر دیگه اینیم ما-الناز 

 شدیم تهدید که کرد اعالم و داد رو ها شماره و گرفت تماس دوباره امین

... 

  گفت تلفنش قطع بعداز امین 

  ما ی خونه بیا... نکن لج بهار-امین

  نمیتونم....  نه-

 چرا؟... بهار-الناز

 .... بندازم خطر به روهم شما نمیتونم من الناز- 

  بهار نمیندازی خطر به رو کسی اومدنت با تو چی؟ یعنی-امین 

 ....زدم تلخ لبخندی

 ... داره خطر میدونی خودتم- 

 ... دسشویی رفت و شد بلند الناز 

 .... نشست کنارم اومد امین 

  نیاوردم خودم روی به ولی کردم تعجب 

 

 ...نمیفته خطر به کسی... بهار -امین

 ...سمتش برگشتم 

 ... بود نزدیک 

 ... ریخت هری قلبم 

 ... کردم متمایل عقب به رو خودم کمی 
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 خودت برای ممکنه اومدنم میدونی خودتم... بیام نمیتونم من....  امین- 

 ....کنه درست دردسر الناز یا

 .... خودم از میتونم من بهار-امین 

 پریدم حرفاش بین کالفه 

 چی؟؟؟ الناز میتونی تو- 

  داد تنکون سری کالفه امین 

 .... بذارم تنها رو تو نمیتونم من-امین

 باال رفت ابروم 

 چرا؟- 

 نپرس...  نمیتونم من نمیفهمی؟؟؟ چرا..! شدی تهدید تو... بهار-امین 

 دبع برم و بیخیال بگم و بذارمت نمیتونم ولی.... ! نمیدونم چون چرا

 ...کن درکم بهار....اومده سرت بالیی بشنوم صبح

 ... بود شده دوخته بهش نگاهم مات 

 میگفت؟؟؟ چی داشت این 

 !! نداری من قبال در مسیولیتی تو امین- 

 ....میاری بهونه چقدر...  بهار-امین 

 شد باعث که ایستادم جلوش محکم و شدم بلند ولی ترسوند منو فریادش 

 ...بایسته اونم

 دخالت نمیشه مربوط تو به موضوع این اصال...نمیکنم درکت امین- 

 ، من زندگیه امین... نمیرم دیگه کس هیچ نه و شما ی خونه من....  نکن

 ...من ُمردن حتی من، شدن تهدید ، من روابط
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 بعد و رفت باال که دستی و امین بلند فریاد صدای فقط شد چی نمیدونم 

 ... کرد قطع حرفمو شد مشت

 ... بهش زدم زل تعجب با 

 ؟؟ بزنه منو میخواست یعنی 

  کردم نگاهش مات 

  بود شده قرمز

  بود شده مشت دستش دو هر

 زد فریاد یکدفعه

 من به تو چیز هیچ میگی راست آره...  کن بس.... بهار کن بس- امین 

 ... نداره ربطی

  شد خارج دستشویی از الناز لحطه همین 

  زد فریاد الناز به رو امین

 .... الناز بریم-امین

 .. شد خارج خونه در از زودتر خودش 

 رفت من از کوتاهی خدافظی با بعد و کرد نگاش باز دهانی با الناز 

 ....بیرون

 ... نبود درک قابل برام امین رفتار 

 ... بود جوری یه 

 ....میندازه راه دعوا بعد میخنده اول قبلیش کاری به کرده شروع بازم 
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 ور عجیبی ترس که بود نگذشته والناز امین رفتن از ساعت چند هنوز

 ...میکردم حس

 ..باهاشون میرفتم کاش 

  بود دیر دیگه ولی 

  بهارم من

 ...نمیزنه حرفش زیر که کسیه بهار

 ....بندازم خطر به رو کسی جون خودم خاطر به نمیتونم من 

 برش شماره به بیتوجه خورد زنگ خونه تلفن که بود شب ده ساعت 

 داشتم

 بله؟- 

 ....کوچولو خانوم سالم- 

 انداخت اندامم بر رعشه صداش 

 ... کردم یخ 

 .... روم ریختن یخ آب سطل یه انگار 

 ؟؟؟ ای خونه خورده؟؟؟؟ زبونتو موش... شده چی- 

 ...نزدم حرفی 

 ...خندید بلند 

 خانومی؟؟؟؟ نمیخوای مهمون... تنهایی میدونم- 

 ... میخورد بهم خانمی ی کلمه از حالم 

 ... شد چندشم 
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 ... باش منتظرم....فردا پس شایدم...فردا... امشب.. باش منتظرم- 

 .... کرد قطع و زد ای قهقهه ها دیوانه مثل 

 نتلف هنوز اشغال بوق صدای شنیدن با حتی که بودم شوک تو اونقدر 

 ....بودم داشته نگه دستم توی رو

  

 سالن جای همه ترسونم نگاه بودمو زده چمباتمه گوشه یه ترس از

 ... میچرخید

 .... نترسم که بودم گذاشته روشن رو ها لوستر 

  نرفتم باهاشون و موندم تنها که میفرستادم لعنت خودم به همش 

 زا شدت به باغ توی چیزی شکستن صدای با بود یازده نزدیک ساعت

 .... کشیدم جیغی و پریدم جام

  

 که کمدم سمت برم خواستم و برداشتم سویچمو و اتاقم سمت دویدم

 .... کرد وارد بهم رو دوم ی سکته ورودی در صدای

 ....ایستادم اتاق در پشت و انداختم سرم شال یه فقط و شدم خیال بی 

 ... میومد پا صدای 

  شد حبس سینه تو نفسم صداش شنیدن با 

 کوچولو؟؟؟ خانم کجایی-

 ....گوشش به نرسه صداش تا نکشم نفس حتی میکردم سعی 

 سمتم هب توجهش که کشیدم خفیفی جیغ لوسترها شدن خاموش با دفعه یه 

  شد جلب
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 یگهد باشکه قایم.... کجایی بفهمم بده صدا دیگه بار یه خوبه... خب خب-

 ؟!!نه

 ... بودم داشته نگه دهنم جلوی محکم دستمو 

 وقتش حاال... اتاق تو رفته فهمیدم بغلی اتاق در شدن باز صدای با 

 ...بود

 هب شروع سرعت به و بیرون پریدم اتاق از و کنار گذاشتم رو ترس 

 ... کردم دویدن

  

 دوید و دید منو دیدم که کردم بهش نگاهی بغلی اتاق از شدن رد هنگام

 مپا که شد چی نمیدونم که بودم دویدن حال در سرعت به منم ولی سمتم

 ... شدم پرت جلو به محکم و کرد گیر چیزی به

 پله ی لبه به چونم و اومدم فرود درسالن جلوی زمین روی صورت با 

 اومدم و نشدم تسلیم ولی کردم حس رو خون گرمیه و خورد درگاه ی

 ...کردم حس سرم روی رو چیزی سردیه که شم بلند دوباره

 ... عقب برگشتم 

 ... بود اسلحه 

 ... شد گرد چشمام 

 ... من خدای 

 ...میشه جدی داره بازی این 

 ....مجنونه یه واقعا مرد این 

 درازی حرص لبخند و بود خیره ام وحشتزده ی چهره به باسرگرمی 

 ... بود لبش روی
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 ...بودم فرار فکر تو 

 ...راه یه 

 ... فرار راه یه خدایا 

 ... بود روان لباسام تمام روی چونم خون 

 .... داشتم شدیدی ی سرگیجه ولی دارم وضعی چه نمیدونستم 

 ... بود خون از پر کردم که نگاهش کشیدمو چونم به دستمو 

 ... شد بد کمی حالم خودم خون هم اون خون دیدن از 

 کردم ضعف 

 پیشونیم وسط درست اسلحشو که بود چرخش در خونه دور نگاهم 

 ... گذاشت

 ...کردم نگاهش 

 زدم زل چشماش به 

 انگیز نفرت آبیه چشمای همون 

 ....کرد اشاره سالن به دست با و انداخت باال ابروشو 

  خونه داخل برم میخواست ازم 

 .... برگردم که نیامدم اینجا تا من... خوندی کور هه

 ... نمیاره کم بهار 

 

 ... کنم فکر باید 

 .... فکر 
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 میز روی بزرگی ی مجسمه به چشمم که گردوندم خونه دور نگاهمو 

 .... افتاد مبال کنار

 !! خودشه 

 ... رفتم مبل همون سمت به 

 هل جلو به هی منو کمرم روی ، رو اسلحه ی لوله و میومد پشتم اونم 

 !! میداد

  کردم نگاه ای دیگه سمت به ناگهانی رسیدم که مجسمه به 

 کردم استفاده فرصت از که شد کذایی جای همون معطوف نگاهش اونم

 شتبرگ دفعه یه که سرش تو بکوبم اومدم و برداشتم رو مجسمه سریع و

 ...گرفت ازم حرکت یه با رو مجسمه و سمتم

  شد امید نا امیدم ی همه 

 زد پوزخندی

 !!!!زرنگی خیلی کردی فکر- 

 شدم پرت که زد صورتم به محکمی مشت چنان و گرفت چشماشو خشم 

 ... تلویزیون میز و مبل بین

 ... کشیدم لبم به دستمو و شدم خیز نیم درد با 

 ....خون بازم 

 ؟؟؟ میخوای جونم از چی- 

 که همونطوری... همش... جونتو ی همه....  نیست زیادی چیز...  هه- 

 ... کشتی منو تو

 ای دیوانه یه تو- 
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 ....زد ای قهقهه 

 .... میومد سمتم به داشت 

 ... گرفتم فاصله ازش و کشیدم زمین روی رو خودم کمی ترس با 

 شدی باعث تو...  تو!! کردی دیوونم وکیل جوجه توی... دیوانم آره- 

  چی؟؟؟ یعنی میفهمی...  بدم دست از رو پول میلیاردها

  زد فریاد

 اون به امیدم ی همه و بودم بسته که قراردادهایی ی همه یعنی-فتوحی

 خسارت بابت هم خودم پولهای ی همه یعنی... رفت بین از بود پولها

 آدمی هی به شده تبدیل میلیاردر فتوحی اون یعنی...  رفت قراردادها فسخ

 فهمیدی؟؟....  نداره پاپاسی یه حتی که

  زد فریاد ی تر بلند باصدای 

 نمیگذرم راحت من ولی....  چیکارکردی باهام فهمیدی -فتوحی

 هم ازخودم تر نامرد خواهر اون...  بردی بین از سالمو چند زندگیه...

 ؟؟؟؟؟؟؟ کنم خالی کی سر حرصمو باید حاال...  کرده فرار ترسش از

 .....تو

 ....نشست زانو روی وکنارم سمتم دوید آمیز جنون حالتی با 

 بودم کرده جمع خودمو ترس از 

 و لغزوند صورتم روی بعد گذاشت پیشونیم روی اول رو اسلحه ی لوله 

 .... گذاشت گونم روی

  بودم مرگ حال در ترس از 

 ....بودم نکرده سکته ترس از حاال تا که بود خیلی

 کنم؟؟؟؟ خالصت گوله یه با میخوای- 
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 ... بودم خیره بهش ام زده وحشت چشمای با 

 ... شد بلند و کرد زشتی ی خنده 

 ...بکشی زجر آروم بایدآروم!!! نه راحت مرگ...  نه-فتوحی 

 .... بشه آزاد شدم حبس نفس شد باعث که دورشد ازم کمی زنان قدم 

 ...بشم تسلیم نباید من 

 .... هوا پریدیم جفتمون تلفن صدای با 

 ... اومد سمتم به سریع 

 کیه؟- 

  نمیدونم- 

  آورد سمتم به رو گوشی فتوحی

 .... دارید رابطه هم با نمیدونستم...  که رفیقمه ی شماره-فتوحی

  سرم روی گذاشت اسلحشو 

 از دست ولی میدی جواب بشه مزاحمم کسی امشب نمیخوام - فتوحی

 ..... نمیکنی پاخطا

 ... دادم تکون سرمو

 ...آیفون روی گذاشت و کرد وصل رو گوشی 

  بود امین امیدم ی همه 

 ....! بهار-امین-

 ... سالم-

  داشت لرزش صدام 
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 خوبی؟؟؟؟ سالم-امین

 ممنون- 

 ... شد بیشتر سرم روی فشارش اسلحه 

 ؟؟ تنهایی از نمیترسی -امین 

 ریخت چشمم از اشکی 

 ...نه- 

 گفت حرفی هیچ بی چون نکرد درک رو عادی غیر اوضاع امین انگار 

  فعال...  گرفتم تماس موقع بد اینکه مثل -امین 

 ... نکن قطع امین....نه

 ....مینداخت موج سرم توی مرگ ناقوس مثل تلفن اشعال بوق 

 چرا؟؟ 

 .... نفهمید امین چرا 

 ....نشست روبروم و کرد قطع رو تلفن 

 داری؟ ای رابطه چه امین با- 

  نیست خاصی ی رابطه- 

 ....بده درست منو جواب-

 عروسمونه ی عمه پسر- 

 .... کرد باال ابرویی 

 شوندک زندان به منو و کنار گذاشت رفاقتمونو راحتی به چرا بگو پس- 

... 
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 ... شد بلند دوباره 

 ... بود مخم روی کوبیدن دیوار به میخ مثل آرومش قدمهای صدای 

 ... کنم فکر نمیذاشت 

 ... کنم تمرکز نمیذاشت 

 ... هوارفت به نالم سوزشش از که کشیدم چونم به رو شالم 

 دیگه ساعت چند تا چون... نیست الزم تو برای ولی... میخواد بخیه- 

 ... نیستی زنده

 ... خندید بلند 

 ...مرگ 

 ؟... بود رسیده وقتش واقعا 

 ... میخندید مدام ها دیوانه مثل 

 .... بودم شده عصبی 

 خندشو صدای دیگه تا بدم فشار گلوشو دستام دوتا با داشتم دوست 

 ...نشنوم

 ....برداشتم کنارم از رو ای شیشه گلدون 

 .... بود امیدم آخرین 

 ... نبود بهم حواسش 

 ... نزدیک رفتم... شدم بلند آروم 

 ....بود ُمردن از بهتر بود چی هر ولی بودم لرز حال در ترس از 

 ... میشد شاید 
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 ... نمیشد شایدم 

 شیشه ونگلد با دیدنم از و سمتم برگشت که بودم رسیده نزدیکش تقریبا 

 شلیک هوا بی و آورد باال اسلحشو نزدیک ی فاصله اون و دستم تو ای

 .... کرد

 ... شد حبس نفسم 

 .. انداخت ریشه جونم توی درد 

 .... شد پاره گلوم که کشیدم فریادی چنان ناخداگاه 

 ....افتادم اون از بعد خودمم شکست و افتاد دستم از گلدون 

 ... بود خورده شونم توی تیر 

 .... بود افتاده مرگ حال به که میرفت بیرون ازم خونی چنان 

 کنارم نشست 

 ؟؟؟؟ بری در دستم از میتونی واقعا فکرکردی تو- 

  

  زد خبیثی لخبند

 دیش باعث کارت این با...  ببین....نکن گانه بچه فکرای این از دیگه-

 .... بری دنیا این از زودتر

 .... خندید بلند 

 زا فقط نمیرسید ذهنم به ی فکر دیگه بودم رنجور و عصبی اونقدر 

 محکم و برداشتم رو شکسته ایه شیشه گلدون از ای تکه عصبانیت روی

 ... فروکردم پاش ساق به

 گرفتم رو گوشام که کشید ای نعره چنان 
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  افتاد و شد شل دستش از هم اسلحه....  افتاد و شد خم پاهاش 

 ...کرد نگام

 .... درآورد رو شیشه تکه و پاش سمت رفت دستش 

 .... شد خارج تنم از روح که زد سرم فریادی چنان 

  آورد هجوم سمتم به 

 ... شدم خم عقب به وحشت با

  بود شده دیر دیگه ولی شدم خم عقب به وحشت با

 پیچ زمین روی درد از و شدم پرت عقب به که چونم زیر زد پا با چنان

 ... خوردم

 ... بود شده بریده بریده نفسم 

 نزمی روی از رو کنارم ی شیشه فکر بدون که سمتم میومد بازم داشت 

 .... کردم فرو پهلوش توی و برداشتم

 ... افتاد زمین روی و پیچید خودش به ازدرد 

 .... کشیدم تر عقب جونمو بی وتن کردم استفاده فرصت از 

 ...ایستادم کج سختی به و شدم بلند مبل ی دسته کمک به 

 ...میرفتم باید ولی بود سنگین نفسام 

 ...میکردم فرار وحشتناک ی مهلکه این بایداز 

 ....زدم پام با عمرمو ی ضربه محکمترین و نزدیکش رفتم 

 .... پهلوش به زدم 

 ... پیچید خودش به درد از 
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 ...سالن در سمت رفتم و برداشتم زمین روی از سویچمو 

 ...شه بلند میکنه سعی داره که دیدم 

 ... رسیدم ماشینم به زود خیلی و برداشتم قدم سریعتر 

 ...سمتم میاد داره دیدم افتادکه سالنمون در به چشمم 

 و زدم جا رو سویچ لرزون دستای با سختی به و کردم قفل رو ماشین 

 ...کردم روشن رو ماشین سریع

 ... همه از بدتر دستام....  بود لرزون و سست بدنم ی همه 

 و مبرداشت میکردم تمیز باهاش رو ماشینم ی شیشه همیشه که دستمالی 

 هشب محکمی ی گره دهنم و دست یه کمک به گذاشتمو گلوله تیر باالی

  بیاد بند خونریزیم تا زدم

 ...خونه درِ  سمت رفتم و گرفتم عقب دنده سرعت تمام با بعد

  

 دنبالم داشت ، کنم صبر نمیتونستم...  نبود شکستن جز ای چاره

 ...میدوید

 اون از تونستم من و شکست بدی صدای با درخونه که بستم چشمامو 

 ... بیرون برم خفقان محیط

  نداشت عادی حالت نفسم 

 ...نبود مهم ولی داشت خونریزی هنوزم شونم

 ...کردم فرار که بود این مهم 

 ... میرم کجا دارم نمیدونستم 

 ؟؟؟ خاله ی خونه برم 
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 ...!نه 

 ...شبی نصفه میکنن سکته وضع این تو دیدنم با ها بیچاره 

 ...بود نیم و دوازده ساعت 

 ....شدم شکنجه ساعت یه تقریبا یعنی 

 ....شکرت خدیا 

 ...میفتم دردسر تو برسه بیمارستان به پام اگه میدونستم 

 ...نیست عادی که خوردن گوله 

 .... بود النازینا ی خونه رسید داغونم ذهن به که فکری تنها 

 روندم سمت همون به فکر بی 

 ... خونشون رسیدم که بود یک به دقیقه پنج ساعت 

 ...خونشون در سمت رفتم و کردم قفل رو ماشین 

 ....دادم فشار بار دو رو زنگ 

 الناز آلود خواب صدای گذشت عمر یه مثل من برای که لحظاتی از بعد 

 ...شنیدم رو

 .... بهار منم،- 

 گفت ثانیه چند از بعد 

 تویی؟؟!!!  بهار-الناز 

 ...کنی باز میشه... آره- 

 ... شد باز سریع در 

 ... بستم رو در و داخل رفتم 
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 ..کشیدم آسودگی روی از نفسی و ایستادم در به تکیه 

 ..شکرت خدایا 

  بود شده کم خونریزیم...  میکردم حس شونم روی رو خون کم لغزش 

 .... میشد بدتر حالم لحظه به لحظه

 ؟..اومدم اینجا چرا من گفتم باخودم لحظه یه 

 ... نداشتم ای چاره گفتم بعد ولی 

 .... برداشتم قدم جلو به و گرفتم درب از تکیمو آروم 

 ...بود لرزون بدنم 

 ... بشم عصبی میشد باعث لبهام لرزش 

 .. بود سردم 

 چرا؟ 

 !! بود سردم من گرما این تو چرا 

 .... دیدم رو امین و الناز ی سایه و سالن نور دور از 

 ...نشست لبهام روی ای ناخواسته لبخند 

 ...کردم پیدا نجات واقعا کردم حس تازه 

 ...بودم خوشحال خیلی 

 ... سمتشون رفتم آروم 

 .... میداد دست از داشت رو خودش نای پاهام 

 فرشهای سنگ روی افتاد و شد سست زانوهام که گذشت چقدر نمیدونم 

 ...زمین
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 ...فهمیدم رو الناز و امین شدن شوکه دور از 

 ...دویدن سمتم به جفتشون دفعه یه 

  شد آروم قدمهاشون و شدن مات دیدنم از شدن نزدیکم که همین 

 شده؟؟؟ چی.... چی!!! بهار-امین

 اومد حرف به ساکت و بود شوک که الناز 

 افتاده؟؟؟ اتفاقی چه... من خدای-الناز 

 هک گرفتم زمین به دستامو و شدم خم زمین روی و گرفتم ازشون چشم 

 ...نیفتم

 ...نشستن روبروم اومدن جفتشون 

 ....اون کار... کار.... بهار-امین 

 ...بزنه حرف نمیتونست خشم از 

 ...بدم تکون سرمو تونستم فقط 

 ...ریخت اختیار بی اشکام 

 ...داخل ببریمش کن کمک الناز-امین 

 ...کردن بلندم و گرفتن منو طرف دو از هرکدوم و شدن بلند 

 لباسم روی امین دست و بود بلند لباسم آستین اینکه با... کشیدم خجالت 

 کشیدم خجالت بازم ولی بود

 ناال ولی میکردم نصف رو امین دستای بودم ای عادی وضعیت تو اگر 

... 

 ... نمیتونستم 

 .... نداشتم نایی 
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 ... میدید تار هم چشمام 

 نیتمام از اطمینان با و شد بسته چشمام خونشون سالن به رسیدن از قبل 

 ....رفتم حال از

 `- 

 "راوی"

  

 

 دیدن از و نگریست ساعت به است در پشت بهار فهمید وقتی الناز

 ...کرد باز را درب و شد متعجب شب یک ساعتِ 

 سوال از پر موضوع فهمیدن با هم امین که زد صدا را امین سریع 

 ...شد

 ....دیدند را بهار دور از که ایستادن بهار انتظار به دو هر 

 ...افتاد زمین روی بهار که بود راه اواسط در 

 از تبعیت به هم الناز و دوید سرعت به شده خبر چه فهمید تازه امین 

 ...موند باز دهانشان بهار وضعیت با دو هر و دوید امین

 ... بود مرگ حال در ترس از که الناز 

 ...بکشم باید دیگه چقدر خدایا گفت خود با امین 

  نداشت وضع این در را بهار دیدن طاقت 

 ...بهار وضعیت از میزد زار دل در امین

 کم قبل ی دفعه...  ببیند وضعیت این در را عشقش میتوانست چگونه 

 بود؟؟؟
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 گاهن دقیق وقتی و شد اش شانه روی خون متوجه کرد بلند را بهار وقتی 

 ... دید بهار لباس روی رو سوراخی جای کرد

  

  کرد نگاه الناز به تعجب با

 باز دهانش هم الناز که بداند را موضوع این صحت میخواست انگار

 ... بود مانده

 تحرک بی و شد خم جلو به بهار سر که میرفتند سالن سمت به سریع 

 ...ماند

 ...رفت حال از بهار 

 ...رفت حال از و یافت را امنیت امین و الناز دستان در 

 ... برد داخل به سریع و کرد بلند را او زده وحشت امین 

 هک دوستش با گفت الناز دیدند وخیم را بهار حال وقتی امنین و الناز 

 ... میگیرد تماس است پزشک

 ...گرفت تماس سریع الناز و کرد موافقت بالفاصله امین 

 و ددی را گلوله جای و کشید پایین اش شانه از کمی را بهار لباس الناز 

 .... آمد در اشکش

 ... بود شده گچ مثل بهار صورت رنگ ولی بود آمده بند خونریزی 

 بود ضعیف شدت به هم نبضش 

 محلول با را بهار ی شانه حتی و صورت زخمهای تمام الناز 

 هک اتاقی تخت روی را او امین کمک با و کرد تمیز کننده ضدعفونی

 ... گذاشتند بود خوابیده همانجا بهار قبل شب

 ...دکتر منتظر و بودن خیره بهار به استرس با دو هر 
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  شد زنده و مرد بار هزار دل در امین 

 ... ببیند وضع این در را بهارش هم باز نمیکرد هم را تصورش حتی

 شد کشیده نابودی به حال و وضع آن در بهارش دیدن با قبل ی دفعه 

 ... االن ولی

 نداشت تحمل دیگر 

 ...!! دارد تحمل چقدر دختر این مگر 

 خودش اتاق به و شد خارج اتاق از سریع و گرفت را اشکش قطره 

 ... رفت

 ... میکوبید دیوار به را مشتهایش که بود داغون و عصبی قدری به 

 را خشمش از ذره یه حتی ولی شد هم زخم حتی و بود دردناک دستش 

 ..نکرد کم

 ... میداشتم تنهاش نباید نالید دل در 

 ...منه تقصیر همش 

 ....تلفن پای افتاد بهار زدن حرف یاد 

 ...گرفت شدت اشکهایش 

 رشکنا فتوحی اون و نبوده تنها بهار هم موقع آن شاید کرد فکر خود با 

 .... کرد صحبت او با بد بهار که بوده

 ..نمیکرد صحبت اینچنین وقت هیچ بهار....آره 

  میشد عصبی که وقتی حتی 

 ...نفهمیدم من چرا خدایا

 .... میخوام تو از بهارمو خدایا 
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 ....بهارمو ولی بکش منو خدایا 

 ... گذاشت تخت روی را سرش و افتاد زمین روی 

 تصلی باعث چیز چه نمیدانست و میریخت اش مردانه اشکهای 

 ...میشود خاطرش

 ...!! میدانست.. چرا 

 ...بهار فقط... بهار 

 ...گرفت باال را سرش 

 ... کن سالم بهارمو فقط...خدایا نالید 

 ...میگم بهش

 ...ندارم دوریشو تحمل دیگه 

 بولمق اگه ولی میکنم خوشبختش عمر آخر تا کنه قبولم اگه میگم بهش 

 و کردم بهش رسیدن برای سعیمو میدونم حداقل.... داره حق.... نکنه

 !!! نشد

  

 ... خدایا

 ...ندارم تحمل دیگه 

 ... ندارم رو قایمکی عشق این تحمل 

 ....میاره درم پا از داره 

 .. خدایا 

 ....بره بین از نذار...برگردون بهم بهارمو 

 ... کرد باز دررو سریع امین دکتر اومدن با
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  بیا سریع جون عسل -الناز 

 اقات وارد الناز و امین با علیکی و سالم از بعد بود دکتر همون که عسل

  شد شوکه بهار وضعیت دیدن با و شد

 خورده؟ گلوله-عسل

 ...آره-امین 

 ونقان... میفتادید مخمصه تو بدجور بیمارستان میبردینش اگه -عسل 

 نمیگذره گلوله زخم از جوری همین

  میدونیم-امین 

 ...کردیم خبر رو تو همینه برای-الناز

 دارید؟ نسبتی باهاش شما-امین به رو عسل 

 کردند بهم نگاهی الناز و امین 

 داییمونه دامادِ  خواهرِ ...چرا یعنی... نه-الناز 

 مکک بیا شما الناز....باشید داشته تشریف بیرون شما پس خوب-عسل 

 ....من

 ...رفت بیرون استرس با امین 

 بهار بدن به شده خشک خون با که رو بهار لباس الناز کمک با عسل 

  شد هویدا زخم و کردند باز قیچی با بود چسبیده

 ...نمیتونم تنهایی کنی کمکم باید الناز- عسل

 ... خون از من..میترسم من...من-الناز 

 درخطره دوستت جون ؟ حرفاست این وقت چی؟؟االن یعنی-عسل 

  بیرون برو نیست مهم برات اگه...
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 ... شدند مشغول دو هر و رفت جلو مضطرب حالتی با الناز

 دش خارج بهار ی شانه از گلوله باالخره تا کشید طول ساعت یک حدود 

... 

  کرد پانسمان و ضدعفونی و بخیه را زخم جای عسل 

  شود داخل خواست امین که بود شده تموم ها کار تقریبا

 برداشت را خودش لباسهای از یکی دید وضعیت آن در را بهار که الناز

 ...پوشاندن بهار به عسل کمک با و

  شد وارد امین و کرد باز رو در عسل 

 پریده؟؟؟ رنگش اینقدر چرا-گفت وحشتزده امین

 ؟چیه؟ گلوله درد میفهمید اصال شما... ها خورده گلوله اینگه مثل-عسل 

 ..کرد اخمی بود شده شوکه عسل لحن از که امین 

 ... ایستاد بهار کنار 

 ....بود خون وضعیت آن در بهارش دیدن از دلش 

 ... بود میت رنگ مثل درست رنگش 

 ... سفید لبهایش 

 پر و بود خوب حالش پیش وقت چند تا که بهاری...  بهارش چرا خدایا 

 .. شیطنت از

 ...افتاده وضع این به االن چرا 

 نمخیواد؟؟ بخیه لبش جون عسل-الناز 

 شخود بهتره.. میشه ناجورتر بخوره بخیه ولی بدجوره پارگیش-عسل 

 ...  بخوره جوش
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 ... زد آن به چسبی و کرد تمیز را بهار لب فقط

 ...داره ورم...  دیده ضرب هم اش چونه فکرکنم- عسل 

 ...کشید بهار ی چونه به دستی 

  بود زیادش درد از نشان که کشید هم در چهره بود بیهوش که بهاری 

  کرد جمع را وسایلش عسل

 تمومه؟- امین

 من یول ببینتش متخصص پزشک یه باید حتما نیست که تموم- عسل 

 در هم اش چونه استخوان زیاد احتمال به...  کردم رو الزمه کارهای

 ... داره شکستگی یا رفتگی

 نداره؟؟ که خطرناکی مشکل االن یعنی-الناز 

 ... اومد در که بود گلوله همون خطر...نه-عسل 

 برگشت الناز و امین سمت به مانند تهدید حالتی با 

 مسیولیت وگرنه نمیدم گزارش هستم دوست الناز با چون فقط-عسل 

 ...بدم رو دختر این خوردن گلوله گزارش میکرد ایجاب بودنم پزشک

 کرد امین به رو عسل 

 ... میدونی رو چیزا این وکیلی خودت که شما-عسل 

 بود شده بهاردوخته به نگاهش امین 

 ....کرد نگاهش شرمنده باحالتی الناز 

 ممنون- امین 

 ی الزحمه حق تا کرد اصرار الناز چقدر هر و داد تکون سری عسل 

 ...رفت و نگرفت بگیرد را کارش
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 ...بود خوشحال امین 

 ....کردند صبح بهار دراتاق را شب دو هر الناز و امین 

 بهار رس باال صبح تا شب امین ولی بود خوابیده نشسته مبلی روی الناز 

 ...بود بهار به چشمش و بود نشسته

 ...میشد ساکت دوباره بعد و میکرد ای ناله بهارش هرزگاهی 

 ... داشت ناجوری کبودیه ولی بود شده کمتر اش چانه ورم 

 ... بود دورش رنگی صورتی ی هاله که رنگی سبز کبودیه 

 خواب به بهار دست نزدیک تخت بر سر هم امین که بود صبح نزدیک 

 ....رفت

 ...پریدند خواب از دو هر بهار ی ناله صدای با 

 ... داشت درد بهار 

 ... بود بسته چشمانش

 چنگ تخت ی ملحفه بر دستانش و داشت سوزناکی های ناله 

 ...مینداخت

 ...کنم فکر داره درد خیلی-الناز 

  نداشت را عزیزش کشیدن درد دیدن طاقت امین 

 بدیم؟؟؟ بهش چیزی مسکنی نباید-امین

 ...باشه بد نکنم فکر ولی.... نمیدونم-الناز 

 رزی کمی و گذاشت بهار لبهای بین در را آن و برگشت بامسکن الناز 

 ...ریخت بهار دهان در نیز را آب و کرد بلند را سرش

 ....گشود را چشمانش آرام و کرد خفیفی ی بهارناله 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  751  

 ...ایستادند بهار سر باالی خوشحال دو هر 

 اوردن یاد به با ولی شد ترسان و متعجب دیدنشان با ای لحظه بهار 

 کرد شکر را خدا دل در و بست را چشمانش و کشید راحتی نفس ماجرا

... 

  

 "بهار"

  

 ...کردم باز سختی به را چشمانم شد ریخته دهانم درون که آبی با

 .... دیدم سرم باالی را امین و الناز 

 ...رفت باال ابروهایم تعجب از 

 میکنند؟؟؟ چه من اتاق در اینها 

 ام اشتهگذ سر پشت را اتفاقاتی چه شدم متوجه فکرکردم کمی وقتی ولی 

... 

 ...!هستم زنده من پس 

 ...بستم را چشمانم راحت خیال با و کردم شکر خدارا 

 ...کردم چشمانم کردنم باز به مجبور دوباره الناز صدای با 

 ... بود لبش روی لبخندی 

 ... داشت زیبایی لبخند هم امین 

 گفتم نمیشد شنیده اصال که صدایی با زدمو لبخند ناخداگاه 

 موندم؟؟ زنده- 

 خندید الناز 
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 ...ها خوبه جونت ماشاءهللا...  دختر آره-الناز 

 ....نشست لبم روی دردناکی لبخند 

 ...خوابیدم آرامش با بستم چشمامو که بار این 

 ....کردم باز چشمامو اطرافم صدای با

 بود امین صدای 

 خیالتون شما ولی کنه صحبت نمیتونه االن ، مشفق آقای نه- امین 

 ...راحت

 .... 

 ... کنم بیدارش االن نمیتونم من آخه-امین 

 .... نشستم تخت روی جا هزار دستم کردن بند با و سختی به

 ... میرفت سیاهی چشمام 

 ...کنم تمرکز کردم سعی و بستم چشمامو 

 ....کنم تحمل لحظه یه نمیتونستم حتی که داشت درد قدری به بدنم 

 ....میومد امین صدای هنوز 

 شده نزدیکتر صدا میکردم حس 

 صدای با ناچار ، حال این با برم نمیتونستم صد در صد که بیرون 

 ...کردم صدا رو امین ضعیفی

 یدشن انگار امین ولی کردم تعجب خودم که بود گرفته قدری به صدام 

 ....کرد باز رو در بالفاصله چون

 زد بروم لبخندی 

 بود گوشش تو گوشی هنوز 
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 بده بهم رو تلفن کردم اشاره 

 گفت گوشم کنار و شد نزدیکم تلفن دادن از قبل و نزدیکتر اومد 

 ... افتاده افتاقی چه که نگفتم بهش- امین 

  بود بد حالم 

  بشه دور ازم کردم اشاره امین به

 داد دستم رو تلفن و شد دور ازم کمی

 بابا سالم- 

 ؟؟ اونجا میری نگفتی چرا من شدم جون نصفه.... دختر سالم-بابا 

 خوبی؟

 شد این یگهد بترسم شب نصفه شاید گفتم ولی بیام نمیخواستم... بابا آره- 

 روم بود شوهرش چون ولی خاله ی خونه برم خواستم...  اینجا اومدم که

 مامان ؟ خوبید شما ، بابا باشه راحت خیالتون ، بشم مزاحمشون نشد

 خوبه؟

 اب و شدم نگران نیستی خونه دیدم زدم زنگ....  خوبیم دخترم آره-بابا 

 خالت ی خونه با ، زد شور دلم بدتر بود خاموش گرفتم تماس گوشیت

 فتگ امین زدم زنگ که اونجا رفتی شاید گفتم ، نبودی گرفتم تماس هم

 ... خداروشکر اونجایی

 کردم نگرانتون ببخشید نشید نگران بابا خوبم من- 

 بهار باش خودت مراقب خدافظ فعال پس...  بابا نیست طوری-بابا 

 کنم؟ صحبت مامانم با میشه ، چشم- 

 ...بگیره تماس میگم اومد بازار رفتن...نیست اینجا-بابا 

 ...برسونید سالم... بابا باشه- 
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 دآور درش دستم از امین که بود دستام بین هنوز گوشی کردم که قطع 

 ...کردم بهش نگاهی 

 داشت لبخندی 

 خوبی؟- امین 

 خوبم خیلی... مرسی- 

 داره؟ درد هنوزم ات چونه راستی... شکر خدارو-امین 

 ... نبود زیاد ولی داشتم 

 نیست زیاد- 

 بیمارستان بریم باید پس-امین 

 میشه خوب... نیست زیاد میگم...نه- 

 ....نکرده فرقی ورمش آخه-امین 

 ... زد اون که لگدی با معلومه- 

  بود قرمز چشماش کردم نگاهش 

 نفهمیدم که گفت چیزی لب زیر امین

 کجاست؟ الناز- 

 ...بیرون رفتن شایان با-امین 

 ...انداختم دور رو ترس لحظه همون ولی ترسیدم آن یک 

 .... نداشت وجود ترسی 

 ... بود اعتماد مورد امین 

 ... من برای حداقل 
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 ...کردم سکوت و نگفتم چیزی و زدم لبخندی 

 !!!تنها... امین.... من 

 ....بریزم دور رو ام مسخره افکار تا دادم تکون سرمو 

 ...نباید من 

 کنم فکر بهش نباید 

 ... چیه نمیدونستم که داشتم حسی 

 ....کنم خراب رو کسی ی آینده نمیتونم من خدایا

 ..کنه زندگی بچه بدون نمیشه حاضر مردی هیچ 

 !!مردی هیچ 

 ..نمیتونم منم 

 ... نمیتونستم یعنتی 

 ....بتونم باید االن فکرکنم ولی 

 ... کنه نابودترم نذار...بگیر ازم رو حس این خدایا 

 ...شد نمناک نگاهم

 نشست تخت روی کنارم امین 

 شد؟ چت.. بهار-امین 

 ... شد جمع حواسم کنارم امین نشستن با 

 ...بشه نزدیک بهم امین کنم کاری نباید من 

 ...ممکنه 

 ....نه 
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 گفت تعجب با امین که کردم جور و جمع رو خودم کمی و کردم اخمی 

 ؟ دیدی روح ؟مگه چته....!! بهار-امین 

 ...نشست لبم روی لبخندی 

 نه!!.... روح 

 ... سمتش برگشتم 

 بشه خارج اتاق از زودتر چه هر داشتم دوست 

 میخوام صبحونه گرسنمه من- 

 زد دلنشینی لبخند و رفت امین اخم رفته رفته 

 صبحونه وقت نمیکنی فکر فقط کدبانو حاضره صبحانه -امین 

 ؟...گذشته

 شد گرد چشمام کردم مچیم ساعت به نگاهی 

  بود ظهر سه ساعت 

 .... کشیدم خجالت بدجور

 خندید بلند امین 

 ولی ، شده ظهر ، خوابیدنت زیاد از بکشی خجالت حاال نمیخواد-امین 

 نمیارم االن بشین...  کردم درست برات سفارشی ی صبحونه یه من

 میام خودم-بهار 

 ...بهار کنی استراحت باید گفت دکتر-امین 

 ... بیرون رفت امین که نشستم همونجا 

 ..دادم تکیه گاهش تکیه به نشستمو تخت روی کامل 
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 ....کردم تعجب آشنا نا لباسی دیدن از و کردم نگاه لباسامو 

 بود کوتاهتر آرنجم از کمی آستیناش که بود سرخابی لباس یه 

  شدم آروم بعد ولی کشیدم خجالت امین از لحظه یه 

 ....بود امین پاکیه چشم فهمیدم مدت این ی همه تو که چیزی تنها

 بدی حس نگاهش از یا کنه نگاهم خیره نکردم حس ای لحظه االن همین 

 ...بده دست بهم

 !!النازه لباس حتما 

  

 تشک روی خنده با و شد اتاق وارد بزرگ سینی یه با امین و شد زده در

 نشست خودشم و داد قرار پام جلوی تخت

 اوووووووووووه 

  بود میکردم رو فکرش ی چیز هر 

 ...مرغ تخم ، پرتقال ، آب ، چای عسل، ، مربا ، کره

 رستوران اومدم کردم حس لحظه یه 

 خندیدم 

 امین؟ خبره چه- 

  خندید و نشست امین 

 ...گرسنمه منم آخه میکنم کمکت-امین

 ...شدیم کار به دست و خندیدیم 

 که بودیم صبحونه خوردن بین 
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 کردن عنوان رو فتوحی فرار ها روزنامه-امین 

 ...کردم بهش نگاهی 

 نگفتی؟ چیزی کسی به که تو- 

  و کرد ای الکی اخم امین 

 ؟....فوضولم من مگه....  نخیرخانم-امین

 ..گفتم دفعه یه چرا نمیدونم که نه بگم خواستم 

 !!نه کم- 

 ...کردم تعجب خودم 

 ....میکرد نگام رفته باال ابروهای با هم امین 

 فوضولم؟-امین 

 خندیدم 

 !!گفتم اونو چرا نمیدونم... نه بگم خواستم...کن باور نه- 

  زد ای بامزه لبخند امین 

 ودهنب این منظورت میگی بعد میزنی اصلیتو حرف... شارالتان ای-امین

... 

 .... حرفش از کردم تعجب 

 بودم نشنیده حال به تا ولی بگه شارالتان الناز به بودم شنیده باری چند 

 بگه ای دیگه کس به

 ... میزنه حرف راحت باهام کمی امین میکردم حس چرا نمیدونم 

 ...  حرفاش 
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 ... نگاههاش

 بود شده جسور کمی 

 دوست رو میداد بهم امین رفتارای که حسی ، داشتم دوست رو حس این 

  داشتم

  هاش نگاه حس

 ... ولی

 ...! بود خوب من برای اینا ولی 

 .... اون نه

 باشه داشته رو حسها این هم امین ندارم دوست من

  کردم بهش نگاهی نیم و شدم خارج افکارم از امین حرکت با 

 گرفت خندم که گرفت ازم رو روش ای تصنعی دلخوریه با

 .... نزد حرفی دیگه اونم و نکردم شدنم مبرا برای تالشی 

 !!!هست میرم جا هر.. دیگه فوضوله خوب 

 خندیدم خودم پرروییه به دلم تو 

 ...اومدم سمتش به خودم بار هر تقریبا 

  شدم خوردن مشغول و خنتدیدم دلم تو 

 ...کشیدم دست خوردن از که شدم سیر تقریبا

 ممنون- 

 نمیخوای؟؟ دیگه چیزی...  جان نوش-امین 

 انداختم زیر سرمو 
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 ...شرمندم واقعا من...دادم زحمتتون کافی ی اندازه به...ممنون- 

  نشست دوباره امین 

 ....ببین منو...  بهار-امین

 ...بلندکردم آروم سرمو 

  زد بهم بخشی اطمینان لبخند 

 میخواستم من....من بهار...نزن رو حرف این دیگه وقت هیچ-امین

 ....بگم

 الفهک حالتی با و کشید گردنش به دستی که بودم حرفش ی ادامه منتظر 

  شد بلند مانند

 ی اجازه من به اینکه بدون و کنی استراحت بهتره هم تو برم من- امین

 .....بست هم رو در و رفت سریع بده زدن حرف

 بگه؟؟ میخواست چی یعنی 

 .... رفتارش از کردم تعجب 

 منعطف حد این تا رو مغرور و خشک امین که بود باری اولین 

 ...میدیدم

 ...متزلزل طور این 

 باشه؟؟ اینجور امین بود شده باعث چی 

 !بود؟؟ مشکوک 

 خواب دست به رو خودم بازم و کردم آزاد رو ذهنم و افتادم تخت روی 

 ...سپردم

 ....خواب 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  761  

 داشتم آرامش توش که جایی تنها 

 ... شدم بیدار خواب از اتاق درب صدای با

 شد ثابت الناز صورت روی که چرخوندم نگاهمو 

 صتشخی استرس پر و نگران رو الناز صورت دقت با ولی زدم لبخندی 

 دادم

 گفتم مضطرب و نشستم درد و هول با 

  ؟؟؟ ای شکلی این ؟؟چرا الناز شده چیزی- 

 ایستاد کنارم و اومد جلوتر الناز

 ... نترس...  نیست چیزی-الناز 

 افتاده؟؟؟ اتفاقی کسی برای... بگو راستشو الناز ؟؟؟ چی پس- 

 ... فقط...باورکن نه...نه-الناز 

 ...دیگه بزن حرف الناز چی؟؟؟ فقط- 

 ... اومده پلیس... پ... فقط-الناز 

 چرا؟...!!  پلیس چیییی؟- 

 به آوردیمش تو مداوای برای و بود پزشک که دوستم اون.. اون -الناز 

 ...داده گزارش پلیس

 ...بستم چشمامو 

 ....نداره ایرادی 

 ؟؟ داره 

 ...دیگه پلیسه چیه؟؟ مگه نه 
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 گرفتم باالتر سرمو و زدمو لبخندی 

 !میاری؟ مناسب لباس برام- 

 بیرون؟؟؟ بیای میخوای-الناز 

 خندیدم 

 نیومدن؟ من برای مگه خوب- 

 داد تکون سرشو الناز 

 ... بپوشم من بیار چیز یه برو پس- 

 ...برگشت نخی شنل یه با و رفت تردید با الناز 

 ... نکنه اذیت دستتو این کنم فکر-الناز 

 اتاق از بیرون رفتیم الناز همراه و کردم تشکر و پوشیدم رو شنل

  ندیدم سالن توی رو کسی 

 کجان؟ پس-

 ... هستن باغ توی -الناز 

 ؟؟؟ هست هم امین- 

 ... میزنه حرف باهاشون داره... آره- الناز 

 ...بریم پس- 

  شدیم باغ وارد هم همراه 

  شد جلب ما به مامور و امین نگاه خونه از خروجمون محض به

 کرد حرکت ما سمت به سریع امین

 بهار؟؟ خوبی-امین 
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 ...آره- 

  شد نزدیک هم مامور 

 مشفق؟ بهار خانم-مامور

 ...بله- 

 ...دبیاری تشریف ما با مسایل از ای پاره توضیح برای باید شما- مامور 

 الزمه؟؟- 

 ...نبودیم اینجا االن ما نبود الزم-مامور 

 ...بودم کرده کنترل خودمو ولی داشتم ترس 

  شد نزدیکتر امین 

  میام پشتتون من....بهار نترس -امین

 ... بدم تکون سرمو تونستم فقط

  شد خودش ماشین سوار هم امین و شدیم ماشین سوار مامور همراه 

 .... ولی همراهمه هم امین شد تر راحت خیالم کمی

 گفتم الناز به رو و پایین دادم رو شیشه آخر ی لحظه 

 ...بهش چیو همه بگو... خبرکن بابامو الناز- 

  باشه-الناز 

 ... کرد حرکت ماشین

 کردم فوت بیرون و شد حبس نفس 

 ....بکشم بدبختی باید چقدر 
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 مو زبونم کردم تعریف رو روز دو این اتفاقات اونقدر ساعت چند این تو

 درآورد

 برگه این توی رو اظهاراتتون ی همه حاال خانم خوب-سروان 

 ...بنویسید

 ...کردم نگاش گرد چشم با 

 شده؟ چیزی-سروان 

 ...بنویسم نمیتونم نمیبینید...تیرخورده شونم من- 

 نیدک تشریح رو وقایع کامل دیگه بار یه پس....نبود یادم... آهان- سروان 

 بنویسن و بیان فراهانی خانم تا

 قطعا نبود اگه چون زخمیه دستم که میکردم شکر رو خدا لحظه اون 

 ...کنم خفش داشتم دوست... نبود زنده االن مامور اون

 بود گرفته خندش هم سروان خود 

 !!میخوام معذرت من....خانم نیست ای چاره- سروان 

  بود خوبی سروان بابا نه... شد بهتر حالم کمی 

 

 بود شده اتاق وارد که هم فراهانی خانم و دادم توضیح رو همه دوباره

 ...مینوشت تند خیلی

 اجازه نکنیم مخفی رو چیزی دیگه اینکه تعهد و قول هزارتا از بعد 

 ...برم دادن

 ... بود ایستاده ماشینش کنار امین رفتم که بیرون 

 ....اومد سمتم به سریع دیدنم با و آورد باال سرشو شدم که نزدیک 
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 شد؟؟ چی-امین 

  بود رفته خندم 

  شدم محکوم ابد حبس به هیچی-

 خندیدیم دومون هر

 روز دو این اتفاقای ی همه بار چهار شدم مجبور فقط... نشد چیزی- 

 ...کنم تعریف رو

 بار؟چرا؟ چهار-امین 

 بریم...مرگم حال در تشنگی از االن فقط..نمیدونم- 

 ....بریم-امین 

 خوشحال کلی که خرید برام ای معدنی آب و ایستاد امین راه تو 

 ....خوردمش

 داد حال چقدر که آخ 

  مرسی- 

 خواهش-امین

 خودشونه ی مسیرخونه دیدم کردم دقت 

 ...خودمون ی خونه برسون منو... امین- 

 ...سمتم برگشت وحشتناکی اخم با امین 

 میان گفت گرفت تماس االن بابات... نیست الزم چی؟؟؟ دیگه-امین 

 ...ما ی خونه دنبالت

 افتادن؟ راه- 

 ...میرسن شب تا گفت.... آره-امین 
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 اشینم سکوت که بود نفسهامون صدای تنها خونشون به رسیدن تا دیگه 

 ...میشکست رو

 درون از من ولی میکرد فکر چی به یا بود حالی چه امین نمیدونم 

 ...بودم داغون

 ...نمیفهمیدم داشتم امین به که حسی 

 ...امنیت حس یه 

 ... خوب حس یه 

 ... توصیف قابل غیر حس یه 

 الناز به ماجرا ی همه کردن تعریف و خونشون به رسیدنمون از بعد

 سالن توی همه ما که بود شب ده حدود ساعت و خوردیم رو شاممون

  زدن رو زنگ که بودیم فیلم دیدن درحال و بودیم نشسته

  باشن تو مادر پدر کنم فکر-الناز

 زودی؟ این به-

 افتادن راه میشه ساعتی چند... نیست زودم همچین-امین 

 آیفون سمت رفت امین 

 ...مامانن و بابا گفت کردن باز از بعد امین 

 آغوش تو من و شد باز شدت به در که در سمت رفتم و شدم بلند سریع 

 ...رفتم فرو مامانم گرم

  بود کردن گریه بکنم تونستم که کاری تنها 

 دردی هم جور یه

 ....میکرد گریه بلند بلند هم مامان 
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 .... بود من به ماتش نگاه فقط امین ولی بود اومده در اشکش هم الناز 

  شدم جوری یه 

 ازش چشممو ای دیگه حس هر اومدن بوجود از جلوگیری برای

 ...گرفتم

 باشم داشته رو حس این نباید من 

 داشتم اما 

 بکنم نمیتونستم کاریشم داشتمو 

 و شوق و ذوق از همه بعدیم های گریه و کردم بغل هم رو بابا 

 بود خوشحالی

  

 

 سمت به دوشون هر از من تشکر و امین زبون از ماجرا تعریف از بعد

 ... رفتیم خودمون ی خونه

  میگذره روز اون از ماه یک دقیقا االن

 برگشتم خونه به من که روزی از ماه یک

 نرفتم بیرون خونه از قدم یه حتی که ماهی یک 

 برم بیرون لزوم صورت در بود داده اخطار پلیس هم و میترسیدم هم 

 ربا هر که دیدنم اومدن شایان و امین و الناز بار دو فقط ماه یک این تو 

 ...میکشیدم عذاب دیدنشون با

 ... امین دیدن با بار هر 

 ... نمیفهمم 
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 ... اومد بوجود من در عمیق احساس این چرا نمیفهمم هنوزم 

 ...اتفاق این بود کی ؟؟ بود ِکی نمیاد یادم هنوزم 

 ... نشست قلبم توی حس این کی 

  میلرزید احساساتم و وجود عمق دیدنش بار هر با میدونستم فقط 

 ...دادن بهمون رو ترکیه مرز توی فتوحی دستگیریه خبر صبح امروز

  کشیدم مدتها از بعد راحتی نفس یه من دیگه عبارت به 

 هم روزنامه توی رو مطلب این گفت و گرفت تماس باهام هم الناز

 ...نوشته

 این خاطر به هم بود امروز زندگیم روز بهترین بگم میتونم جرات به 

 هی مدت به شیوا و باربد شب فردا بود قرار اینکه خاطر به هم موضوع

 ...ایران بیان هفته

 نمیشناختم پا از سر ذوقم از 

  بودن دعوت ما ی خونه همه شب فردا 

  شکرت خدایا

 ... شده تموم ماجرا ین باالخره نمیشه باورم

 فردا امید به خوابیدم خوب احساس کلی با 

 بهتر فردایی 

 ... ببینم میتونستم رو باربد که فردایی 

 ... رو امین که فردایی 

 ...نه 

 ... کن کمکم خدایا 
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 شممچ توی اتاقم ی پرده الی از آفتاب نور کردم باز چشمامو وقتی صبح

  بود

 ...کردم نور به پشتمو و بستم دوباره چشمامو

 دش باعث که پریدم جت مثل یازده ساعت دیدن با و کردم نگاه ساعتو 

 ...بگیره درد شونم

 ...کم خیلی ولی داشت درد ماه یک گذشت با هنوزم 

 .... بیرون رفتم اتاقم از خوابم شلوار بلوز همون با 

 بود ساکت جا همه 

 ....مامان- 

 ...نشنیدم جوابی 

 ... دیدم یخچال روی رو کاغذی و آشپزخونه سمت رفتم 

 دیدم رو مامان خط دست و شدم تر نزدیک 

 ...  خرید میرم دارم من" 

 ...میشینه باربد پرواز دو ساعت فرودگاه رفته هم بابات

  نشیا حاضر دیر بهار 

 ...بیان زودتر شیوا ی خانواده شاید

 میام زود باش خودتم مراقب 

 " 

  

 انداختم زباله سطل توی و برداشتم رو کاغذ و زدم لبخندی
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 ... بود تمیز و مرتب کامال خونه 

 ...میشدم مرتب باید من فقط 

 ...اومدم بیرون سریع کوتاه دوش یه از بعد و رفتم 

 خشک سشوار با رو بود شده پسرا موهای مثل درست حاال که موهامو 

 ... کردم

 دمیوم بدم و بود ریخته پیشونیم روی صاف داشتم صافی موهای چون 

 ... نداشتم ای چاره ولی

 بهم ور سابقم نفس به اعتماد که بودم شده تر تپل کمی هم مدت این توی 

 ... بود برگردونده

 دور هم رو مشکیم چشم مداد و زدم صورتم به ای کنده مرطوب کرم 

 ...بکنم کاری نداشتم دوست دیگه و کشیدم چشمام

 ...برداشتم رو گذاشتم کنار امروز برای که رو شلواری و کت 

 .... داشت رنگی صورتی تاپ زیرش که رنگ طوسی شلوار و کت یه 

 و گذاشتم آماده هم رو سرخابیم حریر روسری و تخت روی گذاشتمش 

 ... بیرون رفتم و پوشیدم و راحتیم لباسای

 ...وسایل کردن جابجا حال در دیدم رو مامان و آشپزخونه رفتم 

 اومدید؟ شما- 

  گذاشت قلبش روی رو دستش و برگشت هول با مامان 

 زدنه؟؟ صدا وضعه چه این... بهار کردم سکته-مامان

 جلو آورد دستشو که کنم بوسش خواستم طرفش رفتم و خندیدم 
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 حموم تازه بهم نچسب کردم عرق وکلی بودم بیرون صبحه از-مامان 

 ... رفتی

 کردم بوس لپشو و رفتم جلو حرفش به اهمیت بی من ولی 

 باشه کثیف اگر حتی میشم خودمم مامان قربون- 

  

 سرحالی؟؟ امروز تو شده چی... باز زبون ای-مامان

 !!میادا؟؟ داره گلم داداش...دیگه دیگه-خندیدم 

 حاضر باید سریع بخوریم خریدم نهار بیا...  شیطون ای-خندید مامان 

 ...اینجا میان فرودگاه از سره یه هم شیوا ی خانواده گفت بابات شیم

 میشینه؟؟ پرواز کی....اِ - 

 ...اینطورا چهار حدودای گفت کنم فکر... داره تاخیر-مامان 

 داریم؟ چی نهار- 

 بعدا؟ یا میخوری االن خریدم همبرگر بپزم نرسیدم-مامان 

  ناجور گرسنمه...مامان نه- 

 ... شه گرم بذارم تا بشین پس گرسنمه منم-مامان

 ...شدیم کردن مرتب مشغول نهار خوردن از بعد 

 پزی؟ نمی شام مامان- 

 داده سفارش بابات ، نمیشه زیادن مهمونا دفعه این... دیگه نه-ممان 

 چی؟- 

 ...گوشت با پلو باقالی و چین ته و جوجه-مامان 
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 ...ایول- 

 ... نداریم کاری... کن استراحت برو-ممان 

 ..باشم اینجا میخوام...  نمیاد استراحتم- 

 راستی؟ بپوشی میخوای چی-مامان 

 ... طوسیه شلوار کت همون- 

 داره؟ اتو-مامان 

 ... کردم اتوش خواب قبل دیشب...  آره- 

 ...بپوش ایات نقره صندل همون با-ممان 

 !!!بلنده پاشنش خیلی...مامان...نه- 

 جوراب میخوای نکنه...میپوشن؟؟ چی شلوار کت با پس-مامان 

 ...!بپوشی

 ...گرفت خندم 

 ... میپوشم رو طوسیم اسپرت همون...  حد این در دیگه نه- 

 جور هر دیگه داری جواب یه تو بگم چی هر من... وهللا نمیدونم-مامان 

 ... راحتی

  

 ...شم حاضر تا رفتم که بود سه ساعت مامان با زدن گپ کمی از بعد

 ندبل میشه دیر داره دیدم دیگه بعد بودم آویزون تخت روی ساعتی نیم 

 ...شدم

 ولی کردم سرم روسریمم و پوشیدم کفشمم و پوشیدم شلوارمو کت 

 ... بود اعصابم روی بدجور پیشونیم روی کوتاه موهای
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 .... نشن دیده اینا میکشیدم پایین اینقدر و روسریم میتونستم اگه 

 ... نداشتن خبر وقته چند این اتفاقات از فامیل اکثر آخه 

 جریان در کامل تازه هم اونا که میدونستن عمو و شیوا ی خانواده فقط 

 ....بودن گرفته قرار

 هب نگاه آخرین با و کردم فوت حرص با نفسمو چاره نداشتن دیدن با 

 بیرون رفتم کوتاهم موهای

  بود نیم و چهار ساعت 

 و مشکی بلند پاشنه کفشای و مشکی خوشگل دامن بلوز یه با مامان

  بود نشسته بیکار مبل روی ای سورمه خوشگل روسری

 ....ما مامانه کرده کار چه... اوه-

 ... و کرد بهم نگاهی و سمتم برگشت مامان 

 ... بهاری شدی تر خوشگل که خودت-مامان 

  کرد پام سرتا به نگاهی طرفم اومد و شد بلند 

 نیست؟؟ گشاد برات ذره یه ولی شدی خوشتیپ خیلی-مامان

 ... دیگه شدم الغر خوب- 

 میکرد درستش خیاط میدادم میگفتی زودتر کاش-مامان 

 کاری نمیشه موقع اون بشم چاق دوباره...  مامانی نیست بد هم اینقدرا- 

 ...کرد

  زد بازوم به آروم مشت دونه یه مامان 

 ...کردی که جاشم همه فکر-مامان
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 دایص ربع یه تقریبا از بعد که بودیم مهمونا منتظر و نشستیم هم با 

 ... پروند رو جفتمون آیفون زنگ

  کشید لباسش به دستی و بلندشد مامان 

 بهار؟؟ خوبم-مامان

 ... عالی- 

  رفت مهمانها استقبال به باز آغوشی با و خندید مامان 

 ... سالن در جلوی رفتم و بلندشدم منم

 بهار؟؟ خوبم-مامان

 ... عالی- 

  رفت مهمانها استقبال به باز آغوشی با و خندید مامان 

 ... سالن در جلوی رفتم و بلندشدم منم

 هخانواد و بابا آنها از بعد و شدند باغ وارد شیوا و باربد که دیدم دور از 

 ...میرزایی ی

 ...بودند هم الناز و امین 

 ...کشیدم عمیقی نفس 

 .... ایستادم و رفتم جلوتر کمی 

 منم متوجه که بودند احوالپرسی حال در همه شدنشون نزدیک با 

 ...شدند

 ..ایستاد روبروم و اومد خندون ای چهره با که بود نفری اولین باربد 

 ...ریخت ذوق از اشکم قطره 

 ...گرفت بغلش تو و من و کشید خودش سمت به و گرفت دستمو باربد 
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  شدم آروم 

 ... میرفتم بغلش توی و میکردم دل و درد باهاش که وقتایی... قدیما مثل

 خوبه خیلی برادر داشتن 

 ..کشیدم آغوش در برادرمو منم و گرفت شدت اشکام 

 ....داداشی بود شده تنگ برات دلم- 

 اشکامو و کشید هام گونه روی دستشو و کرد جدا خودش از منو باربد 

 ...کرد پاک

 ...خوشحالم...شده بهتر خیلی حالت-باربد 

 میشدیم خونه وارد داشتیم مهمونا ی همه با احوالپرسی و سالم از بعد 

 کرد بغلم و شد نزدیکنم شیوا که

 ... نتونستم متاسفم واقعا من بهار-شیوا 

 ..کردم قطع حرفشو 

  بودم مریض من که وقتیه نیومدنش منظورش میدونستم 

 رو حرفا این..جان شیوا ندارم انتظار کسی از اصال من...سیس-

 خیلی...میکنم درک رو تو من... و داره شرایطی کسی هر...نزن

 .... اومدید االن که خوشحالم

 ...شدیم سالن وارد هم همراه و کردم بغلش 

 ... شدم سالن وارد و ریختم شربت نفرات تعداد به و رفتم 

 لیو بگیرم ندید رو دارم بهش که احساسی و امین داشتم سعی اینکه با 

 ....میشد منحرف سمتش به نگاهم و نمیشد

  بود من به نگاهش اونم میفتاد بهش نگام بار هر 
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 یاد بار هر ولی کنم رویاسازی خودم برای نگاهها این از داشتم دوست

 میکردم سرزنش رو خودم میفتادم مشکلم

  برداشت رو لیوانش و زد لبخندی گرفتم امین به که رو شربت 

 ...شده بهتر خیلی حالت خوشحالم... ممنون-امین

  شد حرارت از پر هام گونه و زدم شرمگینی لبخند 

  بود بعید من از چیزا این

 منمیتونست ولی میدونستم بعید بود ساله 32 که بهاری از رو حاالت این

 ... کنم کنترلش

  نشستم سریع دیدمو خالی رو بود شیوا به نزدیک که مبلی 

 ...کردم شیوا به نزدیک سرمو

 نشدم؟؟؟ عمه هنوز- 

 خندید شیوا 

 ...زوده فعال میگه باربد....  بابا نه-شیوا 

 ....ضمن در....زوده کجا-گرفت خندم 

 کرد قطع حرفمو باربد 

 یهتوط من علیه بر دارید نکنه میگید؟؟ هم درگوش دارید چی شما-باربد 

 میکنید؟

 خندیدم 

 ...نکن شک... دقیقا- 

 شد بلند بابا که بلندشم خواستم آیفون زنگ صدای با 

 ...میکنم باز من...بهارجان بشین-بابا 
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 عمو صدای با که بودیم الناز و شیوا با زدن حرف حال در و نشستم 

 ... طرفش رفتم و شدم بلند سهراب

  بود دستش شیرینی همراه بزرگی گل دسته 

 کردم بغلش و رفتم

 تیپم خوش عموی سالم- 

 بودم سهراب عمو عاشق همیشه ولی نمیومد خوشم مهرداد از درسته 

 دختر؟ کندی دل اتاقت از باالخره... سالم-سهراب 

 جون عمو دیگه بله- 

 !!!عمو نگو بگم بار چند....پدرسوخته ای-سهراب 

 طرفم اومد مهرداد و خندیدم 

 خوبی؟ بهاری سالم- مهرداد 

  شد گرد چشمام 

  بهاری؟؟؟

 شده؟ صمیمی من با اینقدر کی این

 ... نیومد خوشم اصال 

 توی خودمو مهمونا نشستن و شربت آوردن از بعد و کردم خشکی سالم 

 ...کردم مشغول آشپزخونه

 ...نبودم خوشحال مهرداد وجود از اصال 

 بدم مهرداد از قدرم همون داشتم دوست رو سهراب عمو که همونقدر 

 ...میومد
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 پشتم از مهرداد باصدای که بودم ظرف توی ها میوه تزیین حال در 

 .... بیفته میوه ظرف بود مونده کم و زدم سکته

 سمتش برگشتم عصبانی

 !!بیفته بود مونده کم مهرداد؟؟؟ بود کاری چه این- 

 بود زشتی لبخند خیلی من نظر از که زد لبخندی مهرداد 

 خوبی؟... خبرا چه راستی...خانوم سرت فدای-مهرداد 

 شد کم عصباتیم از کمی 

 خوبم آره..ممنون- 

 خندید مهرداد 

 ... عمو دختر خوبم منم-مهرداد 

 .... زدم زور به که بود لبخندی فقط جوابش 

 ...نمیومد خوشم ازش واقعا ولی بشه ناراحت دستم از نداشتم دوست 

 شنیدم صداشو بازم که بودم ها میوه چیدن درحال 

 ؟! امروز خوشحالی خیلی-مهرداد 

 تنها نه من برای باربد... زندگیمه روز بهترین امروز.... باشم بایدم بله- 

 .... است العاده فوق دوست یه بلکه برادره

 گفت خاصی لحن با مهرداد 

 باربد حال به خوش-مهرداد 

 کردم تعجب 

  سمتش برگشتم 
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 میگی؟ اینو چرا-

 خودتو ، برات خوبیه روز که امروز راستی....کن ولش هیچی-مهرداد 

 ....بکن هم دیگه خبر یه ی آماده

  شدم کنجکاو 

 خبری؟ چه-

 زد مرموزی لبخند 

 بهاری میفهمی موقعش به!!!  نداشتیما دخالت دیگه-مهرداد 

 گرفت حرصم 

 بهم خوبی حس اصال میشنیدم مهرداد دهان از که بهاری لفط این از 

 ... نمیداد دست

 ...میزدن صدام اینجوری باربد و مامان فقط یادمه که جایی تا 

 ....میزنه حرف خبری چه از مهرداد بدونم بودم مشتاق خیلی 

 ...!!خارج برگردن دوباره میخوان شاید 

 سالن وارد ها میوه ظرف همراه مهرداد از بعد و انداختم باال ای شانه 

 ... شدم

 ... شدم تر متعجب دیدم که رو سهراب معنیه پر لبخند 

 خبره؟؟ چه ایجا 

 بر قدم هم کنار که مهرداد و من روی عمو مرموز نگاه از چرا نمیدونم 

 ...نیومد خوشم اصال میداشتیم

 ....شدم پذیرایی مشغول و زدم راه اون به خودمو ولی 

 ...نمیدیدم توش لبخندی دیگه که بود امین نگاه همه از بدتر 
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  بود شده جوری یه 

 بود متفاوت کامال مهمونی ی اولیه ساعات با

 بود ناراحت 

 ..... نگرانی 

 نمیدونم 

 حال در هم الناز و شیوا و من و میشدن وارد مهمانها توک و تک 

 ...بودیم پذیرایی

 ... نداشتم رو پیش ساعت چند شوق اصال 

 امین اون بدتراز و بود کرده بد حالمو نگاهش و مهرداد حرف که چرا 

 ...نمیکردم حس خودم روی نگاهشو دیگه که بود

  بود ریخته بهم اعصابم 

  نبودم راست رو خودمم با

 !!!نه یا میخوام رو امین نگاه نمیدونستم

 بود کرده عصبیم همین 

  نداشتم هم رو مهرداد ی خیره نگاههای طاقت 

 میکرد نگاه مینشستم

 میکرد نگاه میرفتم راه 

  میکرد نگاه میخندیدم 

 ... بودم متنفر باشم کسی توجه مرکز اینکه از همیشه

 ... بود اعصابم روی مهرداد ی خیره نگاههای االنم 
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 ... امین ولی 

 ...نگاه یک از دریغ 

 ... بود مغموم هم دیگران به نگاهش 

 .. نیست جمع به حواسش اصال میکردم حس رفتارش طرز از حتی 

 توجه انتظار امین از نباید من ولی میکردم حس رو قلبم شدن مچاله 

 ... باشم داشته

  بودند رسیده نزدیک فامیلهای تقریبا 

 رو همه بلندی باصدای سهراب عمو که بودیم بش و خوش درحال همه

 ... کرد ساکت

  شدند ساکت همه 

 .... من ولی بگه میخواد چی سهراب ببینیم بودیم منتظر همه

 ...نداشتم خوبی حس اصال صحبتش شروع و بهم عمو نگاه با من 

 ... منظم غیر نفسهام و بود شده کند قلبم تپش 

 دیگه بود وقت خیلی ولی داشتم ها شکنجه اون از بعد رو حالتها این 

 ...نمیومد سراغم

 کشیدم سر و برداشتم رو بود شده گرم که رو شربتم لیوان 

 ... شدم بهتر 

 ... شد بازتر نفسم راه 

 ... اما 

 بودند ساکت همه
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 میکردم حس من ولی بگه میخواد چی سهراب ببینیم بودیم منتظر همه 

 ... بریزه بهم میخواد چی همه که

 بین که سهراب نگاههای و من به مهرداد بیگاه و گاه های خنده از اینو 

 ...میفهمیدم بود آمد و رفت در مهرداد منو

 ...حبس سینه تو نفسم و شد قطع افکارم ی رشته سهراب صدای با 

 رسمی و دور مهمونای باقیه اومدن از قبل میخوام من خوب-سهراب 

 خالی صمیمی جمع این توی که کنم مطرح رو موضوعی مهمانی شدن

 نیست لطف از

 خندید بابا 

  میزنه حرف جدی داره سهراب میبینم باره اولین برای-بابا 

 ...خندیدن همه

 ...داداش باشم جدی بایدم میونه در پسرم زندگیه پای خوب-سهراب 

 ...برید نفسم واقعا دیگه 

 شدش مشت دست و بود پایین سرش که کردم نگاه امین به ناخداگاه 

 ... مبل ی دسته روی

 ...ریخت فرو قلبم ته چیزی 

 اینجوری این برای و باشه داشته دوست منو هم امین ممکنه یعنی 

 ؟؟ شده بیقرار

 دستش فشار از و آورد باال سرشو خونسرد خیلی امین بابا صدای با 

  شد کمتر

 گرفت دلم

 !!من خیالم خوش چه 
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 انداختم پایین سرمو بغض با 

 چیه؟ قضیه ؟ سهراب میگی چی-بابا 

 ... شده تموم صبرمون دیگه مهرداد هم من هم راستش- سهراب 

 ...کرد بهم نگاهی عمو 

 ... ولی نه میگفتم بهش نگاهم تو 

 حیف ولی میکرد بیداد چشمام توی التماس 

 ....نمیره پیش میخواد دلش آدم که اونجوری چیز همه که حیف 

 مقدمه اصال من بابا ای... ایران برگشتیم وقتی از راستش-سهراب 

 ...نیستم بلد چینی

 ...خندیدن بامزش لحن به همه 

 ... امین و من جز به البته 

 خوب رو شما ما هم بزن حرفتو راحت شما سهراب آقا-گفت خاله

 ....بگو رو مطلب اصل... نداریم غریبه جمع تو هم میشناسیم

 کرد مالیمی ی خنده سهراب 

 رو مطلب اصل ایشون ی گفته به من پس... دارید لطف شما- سهراب 

 ....میگم

 ...نمیکردم حس هم رو قلبم ضربان حتی دیگه که بودم کرده یخ اونقدر 

 ..نه 

 ....جمع این توی نه 

 ... هست هم امین که جمعی این تو نه 

 ....میکنم خواهش 
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 ...نمیتونم...من 

 ... دادی دقمون بابا دیگه بگو سهراب عمو-باربد 

 .... باربد زشته- شیوا 

 ....گنم خواستگاری مهردادم برای بهار از امشب میخوام من- سهراب 

 ... شد تساک جا همه دفعه یه 

 ...برگشت سمت همون به همه نگاه که اومد ای شیشه شکستن صدای 

 ...کشید تیر قلبم 

 های قطعه و بود افتاده زمین روی بود دستش امین که آبی لیوان 

 ....بود پخش جا همه اش شکسته

 ...میکرد نگاه مامان به شرمساری با و بود شده قرمز صورتش امین 

 ...اصال....میخوام معذرت من..من-امین 

 برید حرفشو مامان 

 وبر بهار...دیگه میاد پیش... نیست طوری جان امین نزن حرفشم-مامان 

 ....دخترم بیار رو شارژی جارو

 ... برگشتم جارو با و رفتم آشپزخونه سمت به سستی قدمهای با 

 گفتم بلند دفعه یه که بلندشد امین 

 ...پات تو میره نرو راه- 

 ...دوخت بهم رو اش خیره نگاه و ایستاد ناگهانی امین 

 ...بشین- 

 ....شنیدیم بودم نزدیکش که امین و خودم فقط که گفتم آروم اونقدر 
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 ...نشست آروم 

 ...تمیزکردم رو شیشه های تکه و شدم خم 

 ... بود شده قرمز اش گوشه که افتاد امین سفید جوراب به نگاهم 

 ....گفتم بلند ناخداگاه 

 ....وای- 

 ...برگشتن سمتم به همه 

 دستت؟؟ تو رفت شیشه ؟؟ بهار شد چی-بابا 

  شد خم دفعه یه امین 

 ...نشده چیزیش....نه-مهرداد

 ....کردم اخمی مهرداد صدای شنیدن با 

 ...افتادم سهراب حرف یاد 

 !!خدایا 

 ... من 

 و سهراب و مهرداد و افتاد امین خونیه جوراب به نگاهم بازم ولی 

 کردم فراموش رو پیشنهادشون

 بهار؟ زدی داد چرا-مامان 

 ...کردم اشاره امین پای به دستم با 

 ....اومده خون پاهاش- 

 ...نزدیکمون اومد سریع الناز 

 ... بود شده متوجه تازه کنم فکر هم امین 
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 خودت؟؟ با کردی چیکار-الناز 

 ...  نیست چیزی-امین 

 !!!دیوونه چیه خون این پس نیست؟ چیزی-الناز

 ... داریم پانسمان وسایل من اتاق ببرش- 

 ....خانم بهار نمیشم شما مزاحم دیگه نه-امین 

 ...کردم تعجب 

 میکرد بیداد چهرش توی تعجب هم الناز 

 ...هستم غریبه من انگار که میکرد صحبت لحنی با داشت امین 

 همیشه عکس بر 

 ...کردم نگاش تعجب با 

  بود من گرد چشمای تو اونم سبز نگاه 

 گرفت ازم نگاهشو و کشید گردنش به دستی کالفه

 میکنید؟؟؟ نگاه اینجوری چر -امین 

 ...شم شوکه شد باعث طلبکارانش لحن 

 ... بود گرفته فرا پامو سرتا بغضی 

 میکرد؟ اینجوری چرا امین 

 و خودشون با صحبت مشغول و بودن بیرون َجو از تقریبا مهمونا باقیه 

  نداشت توجهی ما به کسی

 تو؟؟؟ چته امین-الناز

 ...کن ولم الناز- امین 
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 چی؟؟ یعنی-الناز 

 ... دنبالت میام شب آخر ولی میرم من-امین 

 ...نمیگذره خوش بهم تو بدون-الناز 

 میام خوب؟... نیست خوب حالمم... ندارم حوصله من الناز-امین 

 ...دنبالت

 ...رسوند ما کنار به رو خودش و شد بلند بود نشسته االن تا که شایان 

 ...میارم و الناز من برو بری میخوای اگه داداش-شایان 

 باشه؟ راحت خیالم-امین 

 راحت خیالتم برو... میارمش خودم... آره-شایان 

 برو نمیگفت و میشد الل لحظه اون شایان کاش میزدم فریاد درون از 

 ...راحت خیالتم

  کرد بهم نگاهی امین 

 ...بودم ندیده امین از وقت هیچ که سردی نگاه

 ...شدم سرد اختیار بی 

 ... بهتره برم من...خانم بهار ممنون-امین 

 ... زدم پوزخندی 

 ..باال رفت ابروش 

 ...دادم تکون تاسف روی از سری 

  شد تر متعجب 

 ..میکرد خوردم داشت زدنش حرف با
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 ...گفتم محکم و خوردم بغضمو 

 اومدید خوش...نوید آقای میکنم خواهش- 

 کرد نگاه بهم شوکه حرفم از الناز 

 ... دیدم امین نگاه توی رو سردرگمی و تعجب 

 ... امین نکن تعجب 

 ....زدی حرف باهام همینجوری خودتم 

 ... کردی داغونم همینجوری خودتم 

 ...گرفتم ازش و نگاهم 

 ... آشپزخونه سمت رفتم 

 ...نشستم صندلی روی و گذاشتم سرجاش رو جارو 

 ... برم خدافظی موقع نداشتم دوست 

 له درحال من قلب و میومد بقیه و شیوا و باربد با خدافظیش صدای 

 ....بود شدن

 .. خدایا 

 میگذره؟؟ خوش بهم امین بدون جمع این تو من حاال 

 ....ببینم رو امین تا برسه امروز بودم منتظر ِکی از 

 .... خدایا 

 ....نکن رها دودل منو 

 ...بده نشون بهم راهو 
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 شوحرفا ی بقیه میخواد عمو فهمیدم سالن توی برگشتم بابا صدای با 

 ..بزنه

 ...نشنیدم حرفاشو از هیچی بگم اگه نگفتم دروغ 

 مهرداد همراه من و شد زده حرفایی چه نفهمیدم اصال نگفتم دروغ 

 .. شدم اتاقم راهیه

 ...بودم مات 

 ....! نبود چیزا این جای مهمونی این 

 ؟؟...داد سهراب به رو اجازه این بابا چرا 

 ..میبودم خوشحال باید من و بود باربد مهمونیه این 

 .. باشم بد حال این توی االن باید چرا 

 !؟.. باشم اتاق یک توی آورش چندش لبخند اون با مهرداد با باید چرا 

 ... باشه زده زل بهم االن مهرداد باید چرا 

 ...اومدم خودم به صداش با 

 ؟....بگی چیزی نمیخوای-مهرداد 

 ...کردم سکوت 

 ..بگم ی چیز نمیخواستم واقعا 

 ...میکنم شروع من خوب-مهرداد 

 کرد ای مسخره ی خنده بعد 

 تو....میدونی راجبم خودت که رو چیز بگم؟؟همه چی از آخه-مهرداد 

 ...بگم چی بگو

 .. میخورد بهم اتاقم ی خفه هوای از داشت حالم 
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 ...نمیدونم- 

 داری؟ دوستم-مهرداد 

 ...نه- 

 ...شدم متعجب خودمم که گفتم محکمی نه چنان 

 ...خندید بعد شد مات اول هم مهرداد 

 ...شی عاشقم میکنم کاری ولی..میدونستم-مهرداد 

 نمیتونی- 

  بعدا....کوچولو میبینیم-مهرداد 

 نگه احترام خیلی االنم... ندارم دوست من...مهرداد نداره وجود ای بعدا-

 ثابح این جای مجلس این...نگفتم چیزی مهمونا جلوی پایین که داشتم

 ..نبود

 ...بهاری میری داری تند...استپ استپ-مهردا 

  گفتنش بهاری از خورد بهم حالم 

 من...کن درکم بهار...  بیارم دووم تو بدون نمیتونم دیگه من-مهرداد

 ...دیوونه عاشقتم من... دارم دوست

 ...شدم بلند تندی 

 قتو هیچ من...بیرون بری اینجا از بهتره... مشفق آقای خودتی دیوونه- 

 طرحم و پیشنهاد این که کردی فکر چی خودت با نمیدونم..نداشتم دوست

 ... کردی

 ...شد نزدیکم و شد بلند حرص با مهرداد 

 ... نزدیک خیلی 
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 ...میَدمید صورتم توی و نفسهاش 

 ..گذروند نظرش از صورتمو اجزای تمام 

  افتاد موهام به نگاهش 

 زد پوزخندی

 موند ثابت چشمام به نگاهش دوباره 

 من مال تو...بزنه نباید بعدم به االن از نزده پسم کسی حاال تا-مهرداد 

 فهمیدی؟؟...  میشی

 ؟؟ میگه داره چی این 

 ...شدم تر عصبی 

 دمز فریاد و کردم بازش خشن و تند و رفتم اتاقم در سمت به عصبی 

 ....بیرون- 

 .. شد نزدیک بهم زنان قدم خونسردی با 

 !!!عمو دختر....میشی تر خوشگل.... میخوری حرصم-مهرداد 

 ...کوبیدم محکم و در گذاشت بیرون که پاشو 

 ..نشونده رو صداها کسی میشد باعث این و بود دور سالن از اتاقم 

 ...ترکید بغضم و نشستم تختم روی 

 ...نداشتم دوست رو سهراب دیگه 

 ...میخورد بهم هم مهرداد از حالم 

 ....اومد بدم هم امین از 

 ...میموند بود اگه... نبود مهم براش.... گذاشت تنها منو اون 
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 ... نمیرفت 

 ..نمیشد بیخیال 

 ... خورد بهم خودمم از حالم 

 ....بود کرده خونه دلم توی بیراهه که عشقی این از 

 ...ممنوعه عشق این از 

 ...آره 

 ... است ممنوعه من برای عشق 

 ....زدم پوزخندی 

 ....نمیاد طرفمم دیگه چیه من مشکل بفهمه اگه مهرداد 

  گفتم اشکام کردن پاک از بعد من و شد زده اتاق در 

  بفرمایید-

  شد اتاقم وارد باربد و شد باز در

 نشست تختم روی کنارم اومد و خورد صورتم دیدن با رو لبخندش

 کردی؟ عزیزم؟؟گریه شده چی-باربد 

 ....زدم تلخ لبخندی 

 نه؟؟ یا شدم زن برادر شد؟؟ چی-باربد 

 کردم اخمی 

 گلم؟ آبجیه چیه مهرداد به نسبت نظرت-باربد 

 ...ندارم دوستش- 

 داره راه هم به دالمون دیگه خودمی خواهر...میدونستم- خندید باربد 
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 کرد بغلم که گرفت خندم 

 تنسب اصال ولی سنیم هم اینکه با..  نمیاد خوشم ازش اصال منم-باربد 

 ندارم خوبی حس بهش

 ....همینطور منم- 

 شد بلند و کشید صورتم روی روسریمو باربد 

 ...نباشی زشته بیا هم تو اومدن همه مهمونا.. سالن تو میرم من- باربد 

 ...کردم درست روسریمو 

 ...باربد- 

 خوردم حرفمو 

 جانم؟-باربد 

 .... باید حرفی یه...  چیزی یه من یعنی.....چیزی یه میخوام من....من- 

 ....بگم باید جوری چه نمیدونستم 

 بگو راحت ؟...  میخوری حرفتو هی چرا!!!  ها منتظرم-باربد 

 ...!دیگه

 ...کشیدم عمیقی نفس 

 ...بگم بهت باید بعد که دارم حرفی یه بگم خواستم فقط من- 

 زد لبخندی 

 لطفا بیرون بیا االن...چشم-باربد 

 ...شدم بلند و گرفت خندم 

 ...چشم- 
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 ... هَپَلی ی دختره بیا بعد کن تمیز چشمتو زیر اول-باربد 

 ... سیاهه چشمام زیر دیدم و آینه سمت رفتم 

 ...شدم خارج اتاق از خودم کردن مرتب از بعد و کردم تمیز سریع 

  

 هَپَلی ی دختره بیا بعد کن تمیز چشمتو زیر اول-باربد

 

 سیاهه چشمام زیر دیدم و آینه سمت رفتم

 

 شدم خارج اتاق از خودم کردن مرتب از بعد و کردم تمیز سریع

 

 ...بودند رسیده هم دورمون اقوام و مهمانها

 

 ...شدم پذیرایی مشغول باهاشون علیکی و سالم از بعد

 

 ... بود داغون اعصابم کل در ولی

 

 ... بود دنبالم مهمونی آخر تا هم مهرداد و سهراب های نگاه 

 

  نبود ای چاره ولی بودم شد عصبی
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 .... بردم پناه اتاقم به غذام با شام موقع

 

  نشستم تختم روی

 

 ....آخیش

 

 ...شدم راحت

 

 و کردم جمع تخت ی رو پاهامو و آوردم در و کفشام م درآورد شالمو

 ...و شد زده اتاقم در که بشم خوردن مشغول خواستم

 

 ... بستم حرص با چشمامو

 

 .... نباشن سهراب یا مهرداد فقط خدایا

 

  گفتم بلند

 

 بله؟-

 

 تو؟ بیایم میتونیم- باربد
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 نشست لبم رو لبخندی

 

  میتونی که بله-

 

 شدن وارد غذاهاشون با شایان و الناز و شیوا و باربد و شد باز در

 

 اول از بیچاره اون ولی انداختم سرم و شالم شدمو هول شایان دیدن با

 بود پایین سرش

 

 شدیم؟ مزاحم-الناز

 

  بفرمایید حرفیه چه این بابا نه-

 

 ...نشستم زمین روی و برداشتم غذامو خودمم

 

  نشستیم هم دور هممون

 

  اومدیم خودمون و پیچوندیم و مهرداد چجوری ببینی نبودی- باربد

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  797  

 مهرداد و شد باز زدن بدون اتاقم در که بود نشده قطع خندمون هنوز

  شد وارد

 

  شد خشک لبمون رو خنده هممون

 

 .... تو!  مهرداد...اِ -باربد

 

 نبود دستش غذایی ولی شد وارد نیشخندی با مهرداد

 

  نشست تختم روی و شد وارد

 

 یامب گفتم... اینجا اومدید همتون دیدم بود رفته سر حوصلم... آره-مهرداد

 باشیم هم دور

 

 ...گفتم بهش خواست دلم چی هر دلم تو

 

  میش وارد زدن در بدون نمیکشه خجالتم

 

  شنیدم رو الناز آروم صدای که میجویدم غذامو داشتم حرص با
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 داری؟ دوسش-الناز

 

 ...ردمک نگاه بود زده حرفو این و بود نشست کنارم که الناز به تعجب با

 

 ...نه-

 

 ...گرفت ای دیگه رنگ چشماش الناز کردم حس

 

 زد لبخندی

 

 پرسیدی؟ و سوال این چرا-

 

 بخور غذاتو...  همینجوری-خندید الناز

 

 ... بودیم ساکت تقریبا همه

 

 .... میکرد معذبم غذا خوردن توی و بود روم مهرداد نگاه سنگینیه

 

 باربد صدای با.... بزنم چشمش توی و مشتم و شم بلند داشتم دوست

 سمتش برگشتیم هممون
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 میگیرید؟ عروسی کی شما جان شایان-باربد

 

 ...بگه باید خانم الناز...نمیدونم فعال-شایان

 

  زدند لبخندی جفتشون

 

  بگه دایی چی هر-الناز

 

 ..بگیره رو شایان عروسیه فردا همین خداشه از که بابا-شیوا

 

 .... داربشه عروس داره دوست خیلی بابا خدایی آره- شایان

 

 شد خشک خندم مهرداد حرف با من ولی خندیدیم هممون

 

 .. بشه دار عروس داره دوست خیلی هم سهراب -مهرداد

 

 کرد بهم داری معنی نگاه

 

 داد ادامه و زد نیشخندی
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  شایان آقا بشید خوشبخت امیدوارم-مهرداد

 

 زد لبخندی شایان

 

  ممنون- شایان

 

  نزد حرفی ولی بود صورتش روی اخمی باربد

 

 ؟!شد چی میکردم فکر چی

 

 !! شد چی ببین بخورم و شامم آرامش تو اینجا اومدم

 

 ...نشسته کنارم درست عذابم ی مایه

 

 ...شدم بلند غذام بشقاب با و شدم کالفه هاش نگاه از دیگه

 

  شد جلب بهم نگاهشون همه

 

 جون؟ بهار میری کجا-الناز
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 مامان کمک میرم-

 

 که؟ نخوردی غذاتو-باربد

 

 ... ندارم میل-

 

 ...بیرون رفتم

 

 ... بشه تموم سریعتر چه هر مهمونی این میکردم دعا دعا فقط

 

 ...میشدن خارج تک تک مهمونها و شد تموم مهمونی باالخره

 

 در هم اونها که بودن مهرداد و سهراب فقط و بودند رفته همه تقریبا

 ...بودن خدافظی حال

 

 ....کرد بغلم و سمتم اومد سهراب

 

  بود صورتم روی اخمی
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 کرد جدا خودش از منو و خورد جا سهراب

 

 کردی؟ اخم بهار؟؟چرا چیه-سهراب

 

 ...شدم خسته کمی... عمو نیست چیزی-

 

 بوسید و گونم و زد لبخندی

 

 ...  بشم خوشگلم دختر قربون-سهرب

 

 سمتمون برگشت که بودیم خدافظی حال در

 

 ...کمه طاقتش کمی پسرم..... بهار کن فکر ما پیشنهاد راجب-سهراب

 

 ...رفتند خونه از مهرداد همراه و خندید

 

 نشستم مبل روی و درآوردم و شالم و کشیدم راحتی نفس

 

 ...کرد عنوان رو خواستگاری موضوع ای دفعه یه چه سهراب-مامان
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 ...نمیکردم فکرشم اصال منم...  آره-بابا

 

 ... هست خوبیم پسر-ممان

 

 .... بگیره تصمیم باید بهار! !  مامان-باربد

 

 نظر هب میگیم نظرمونو داریم ؟؟ گرفتیم تصمیم ما مگه جان باربد-بابا

 ...زندگیه مرد و خوب پسر مهرداد منم

 

 ... نزد حرفی و کرد اخمی باربد

 

 ... بود کرده سکوت هم شیوا

 

 گفتم اتاقم تو رفتن درحین و شدم بلند

 

 ....دارم کارت بیا شد تموم کارت باربد-

 

 ...باشه- باربد

 

  بستم رو در و بردم پناه اتاقم به سریع
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 ....کردن پیدا خودشونو راه که بود اشکام اتاق درب شدن بسته با

 

 ...نه

 

 ...نه مهرداد

 

  ندارم دوست رو مهرداد من

 

 ....میگه راست بابا

 

 ...  خوبیه پسر مهرداد

 

 .... من ولی

 

 ... دارم دوست رو نفر یه فقط من ولی

 

 ... ایستادم سرد دوش زیر و درآوردم لباسامو
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 اوج هقم هق و بود شده بریده بریده نفسم بدنم با سرد آب برخورد از

  بود گرفته

 

 .... نالیدم

 

 ...نالیدم خدا درگاه به

 

 اتفاق یه خاطر به باید چرا بشم؟ اینجوری باید من چرا؟؟چرا...خدیا-

 ؟؟؟ میخواد منو کی دیگه خدایا بشم؟ داشته بچه یه نتونم

 

 و میذاره چیه مشکلم بفهمه اگه... باشه داشته دوست منو هم اگر امین

 ...میره

 

 .... میزدم زار

 

 مستحق که بودم کرده گناهی چه من مگه... نبود رسمش این... خدایا-

 بودم؟ عذابی همچین

 

 ...کردم گریه و نشستم دیوار به تکیه حمام کف

 

 .... داشتم بهتری حس ولی گذشته چقدر نمیدونم
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 رفتم بیرون و پوشیدم حولمو دوش یه از بعد و ایستادم

 

 شد زده اتاقم در

 

 بله؟-

 

 ؟ تو بیام-باربد

 

 ...بیا-

 

 ...نشستم تخت روی و کردم محکمتر رو پوشم تن بند ی گره

 

 .... اومد جلوتر دیدنم با و شد وارد باربد

 

 نپوشیدی؟ لباساتو چرا-باربد

 

 ...اومدم االن همین-

 

 ؟؟؟ نرفتی بوده وقت چند حمامی؟ تو دوساعته االن-باربد
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  درآورد خندمو طنزش لحن

 کشید کوتاهم موهای روی دستشو و نشست کنارم

 

 بهت یول... ببینم کوتاه موهای این با بهارمو روز یه نمیکردم فکر-باربد

 االنت ی روحیه برعکس درست...شدی شیطون دخترای شکل..  میاد

 

  خندیدم

 

 ...شه بلند میخواد کی نمیدونم-

 

 النا کن فکر...دخترا شکل بشی تا میکشه طول سال یه حداقل– باربد

 کوتاه مو عروس.... شی عروس

 

  میاد بوجود تحول و تنوع یه مگه؟ بده-

 

  اومد بوجود بینمون سکوت ای خنده از بعد

 

 داشتی؟ کارم-باربد

 

 ..نمیدونه کس هیچ که هست ای مسیله یه راستش...آره-
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  باال رفت ابروش باربد

 

 چیه؟ موضوع چی؟-باربد

 

 ... پایین رفت سرم

 

 ...بگم جوری چه نمیدونستم

 

 .... میکشیدم هم خجالت کمی حتی

 

 رفت باال باهاش سرمم که باال کشید موهامو باربد

 

  گرفت دردم....اِ -

 

 یچ ببینم بگو حاال...دیگه بگیره دردت خواستم منم خوب-خندید باربد

 شده؟؟؟

 

 رفت خندم
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 .... کردم نگاش جدی

 

  بود جدی هم باربد نگاه

 

 ....یه....  افتاد برام که اتفاقاتی اون توی.... اون توی من باربد....من-

 

 ... شد قطع حرفم زدن در صدای با

 

 فرستادم بیرون سنگینمو نفس

 

 بله؟-باربد

 

 تو؟ بیام منم میشه-شیوا

 

 خانوم بفرمایید... بله-خندید باربد

 

  شد وارد شیوا و شد باز در

 

 .... نشد
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 ...بگم که نشد

 

 و منشستی صبح دمای دم تا تقریبا و زدم تلخی لبخند و خوردم بغضمو

 ... زدیم حرف

 

 ... بود شده تنگ موندنامون بیدار شب برای دلم

 

 ... برده خوابم حوله همون با دیدم بیدارشدم که صبح

 

 ...نبودم بد ولی بود شده خشک بدنم

 

 بیرون رفتم و پوشیدم گشاد شلوار و تاپ یه

 

 بودن آشپزخونه توی همه

 

 سالممممممم-

 

 خنده زیر زد باربد دیدم که دادن جوابمو همه

 

 میزد لبخند هم مامان



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  811  

 

 چیه؟-

 

 کرد اشاره تیپم به باربد

 

 نمک فکر بود اینجا اگه... خالی سهراب جای دختر؟ ریختیه چه این-باربد

 ...میگرفتن پس پیشنهادشونو

 

  شد قطع خندم سهراب شنیدن با

 

 بود کاش پس-

 

  ولی خندید باربد

 

  کرد اخمی مامان

 

  داره دوست روخیلی مهرداد مامان میدونستم

 

 گفت باربد غذا خوردن از بعد و نشستم
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 ارمد دوست راستش... ایرانیم هفته یه فقط ما میدونید همونطورکه-باربد

 ...باشیم خوش ها بچه با رو هفته یه این

 

 کنی؟ چیکار میخوای-مامان

 

 مالش بریم رو هفته یه این کاش گفتم باربد به دیشب من راستش-شیوا

.... 

 

 ...باربد شلوغه خیلی سرش هفته این بابات ولی-مامان

 

 چیه؟ نظرتون...آخرهفته هم شما میریم ما....بیاید آخرهفته شما-باربد

 

  ندارم حرفی من-مامان

 

 ...بگیریم بابا از رو ما ویالی کلید بریم باید پس-شیوا

 

 مخریدی ویال یه شمال توی پیش ماه چند ما.... دخترم نیست نیازی-مامان

  کامله هم وسایلش...راحت و بزرگه و خوب هم خیلی

 

 نگفتید؟ چرا پس واقعا؟-باربد
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 میدونست بهار... نبودی هم تو ضمن در ، که نبود مهمی چیز-مامان

 

  کرد بغض مامان بعد

 

 .....اومد بهار سر بال اون که بود روز همون.... نمیرفتیم کاش-مامان

 

 ... نداشتم دوستش که شد ایجاد سکوتی

 

  و برداشتم رو کیکی تکه و شدم بلند خونسرد

 

 مامان نکنه درد دستت-

 

 جونت نوش-مامان

 

  خوردم و بغضم و ایستادم کمی شدم که خارج آشپزخونه از

 

 شنیدم رو باربد صدای که اتاقم سمت برم خواستم

 

 !!شده خوب حالش میگفتید که شما... داغونه خیلی بهار مامان-باربد
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 ... شده ضعیف هم خیلی-شیوا

 

 دهُمر یه بود شده...  جان شیوا ندیدی رو پیشش هفته چند ضعیف؟-مامان

 شده بهتر خیلی االن...جونش از دور متحرک ی

 

 یه رو مهرداد ی قضیه این میشد کاش مامان خوبشه؟؟ این تازه-باربد

 کنید حلش خودتون جوری

 

 چی؟ یعنی-مامان

 

 گفت بهم خودش نداره دوست رو مهرداد بهار... منفی جواب یعنی-باربد

... 

 

 ...خوبیه پسر مهرداد ولی-مامان

 

 تمام یعنی این... نداره دوستش بهار.... باشه خوب-باربد

 

 .. بگه جوابشو بهارخودش بگم؟؟بهتره چی-مامان

 

 ...میگه جوابشو خودش اون بشید نداشته کاریش شما-باربد

 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  815  

 ما....  کنیم زور رو بهار میخوایم ما انگار میگی جوری یه باربد-مامان

 .... نمیکنیم االنم نکردیم کوتاهی بهار حق در وقت هیچ

 

 ... ترسوند منو باربد بلند صدای

 

 بار دو بهار و نکردید کوتاهی جور چه مامان نکردید؟؟ کوتاهی-باربد

 وضع این به بهار که نکردید کوتاهی طور ؟؟؟چه.. افتاد مرگ حال به

 هان؟؟؟ افتاده؟؟

 

 کرده بغض میداد نشون مامان فین فین صدای

 

 مادرته؟؟؟ با زدن حرف طرز چه این آرومتر.... باربد-شیوا

 

 زد فریاد بازم باربد

 

 جور چه میبینم اینجوری و بهار ؟؟وقتی... باشم آروم جور چه-باربد

 این تو و بهار شدم داغون... مامان میگیرم آتیش دارم باشم؟؟؟ آروم

 ؟؟؟. شد اینجوری چرا....  دیدم وضع

 

 ... بود اتفاق یه همش اونا.... نبودیم مقصر ما-مامان
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 همین...  میبینم زخمی رو بدنش وقتی میشه تیکه تیکه قلبم خدا به-باربد

 و بازو روی زخماش جای...شونش روی لعنتی تیر اون جای... االن

 میکنه داغونم... گردنش

 

 میکنی ناراحت رو مامان داری باربد.... باش آروم-شیوا

 

 ... بود گریه از هایی رگه هم باربد صدای توی حتی

 

  دویدم اتاقم طرف به سرعت به و گرفت شدت اشکام

 

 پوشیدم ی ایستاده یقه بلند آستین لباس و درآوردم تاپمو

 

 بشه ناراحت دیدنم با باربد نداشتم دوست

 

 ...باشه حساس اینقدر باربد نمیکردم فکر

 

  گفت بلند باربد که بودم اتاقم توی

 

 باش حاضر... میریم عصری بهار-باربد
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 گفتم بلند منم

 

 ....باشه-

 

  نبود ای چاره ولی بودم بیحوصله

 

  نداشتم هم رو سفر حال

 

 ... ریختم چمدونم توی و برداشتم بود مناسب که رو لباسایی

 

  مبل روی نشسته زاری حال یه با مامان دیدم شدم که خارج اتاقم از

 

  نشستم کنارش

 

 چشه؟ خوشگلم مامان-

 

 .... زد دردناکی لبخند مامان

 

 ؟ کردی جمع وسایالتو...عزیزم نیست چیزی-مامان
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 ؟؟... نمیاید شما...  بله-

 

 ...میایم هم ما جمعه و پنجشنبه گفت بابات... چرا-مامان

 

 داره؟؟ پرواز کی باربد-

 

 شب یکشنبه-مامان

 

 ..اوهووووم-

 

 کرد صدام باربد

 

 !!!بهار-باربد

 

 جانم-

 

 ...دارم کارت اتاقم بیا لحظه یه-باربد

 

  بوسیدم رو مامان صورت و شدم بلند
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 ....نیستی هیچی مقصر شما.. نباش ناراحت.. مامانی عاشقتم-

 

  خندید بعد کرد نگام تعجب با اول مامان

 

 نکردی؟؟ ترک ایستادنتو فالگوش عادت هنوزم-مامان

 

  خندیدم

 

 .... دیگه اینیم ما-

 

 باربد اتاق سمت رفتم

 

 اتاقش داخل رفتم و زدم در

 

  علیک سالم-

 

 .... بشین سالم-باربد

 

 ...بود جدی
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  نشستم باالرفته ابروی با و کردم تعجب

 

 بفرمایید-

 

 منداشت ای چاره ولی شی ناراحت شاید بگم بهت میخوام چیزی یه-باربد

 

 چی؟-

 

 میاد ما با داره هم مهرداد-باربد

 

 هم تو رفت اخمام

 چرا؟-

 و ارهبیک گفته هم مهرداد و گفته عمو به بابا نیست من تقصیر-باربد

  بیاد باهامون خواسته

  شدم عصبی

  نمیام من-

 ...میکنی بیخود چی؟ یعنی-باربد

  

 شدم بلند عصبی
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 کردن مطرح از بعد مخصوصا کنم تحمل رو مهرداد نمیتونم من باربد

 کن درک...خواستگاری موضوع

 

 .... بیای رو سفر این میخوام ازت ولی میدونم و میکنم درک-باربد

 

 ...کردم سکوت

 

 دارم خواهشی یه ازت من بهار ببین- باربد

 

 چی؟-

 

 ...میکنی رفتار عادی خیلی هم مهرداد با و شمال میای تو-باربد

 

 میگی؟ داری چی.. باربد چیه منظورت-

 

 که اینم...و بهار میکنم عمل صالحت به من...بهاری باش آروم-باربد

 ...بگم نمیتونم فعال که دارم دلیل میگم

 

 ...کردم نگاش شک با
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 چیه؟؟؟ کردن برخورد عادی از منظورت-

 

 خندید باربد

 

 ....نکن اخم بدبخت مهرداد به همش یعنی-باربد

 

 ...نداره لنگه که ماموزیه یه اون بدبخته؟؟؟ اون-

 

 باشه؟... همین فقط.... ندارم کاری اوناش به من دیگه-باربد

 

 ...کردم فکر کمی

 

 ..کنه ناراحتم زیاد که نمیکنه کاری بقیه جلوی مهرداد

 

 ... هست هم امین طرفی از

 

 ....قبول باشه-

 

  کرد بغلم و خندید باربد
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 کشمب نمیتونم دیگه شده شکلی این موهات چرا خیرندیده دختر آخه-باربد

 ...بدم حرصت

 

 ....داشتم استرس ولی گرفت خندم

 

 ... هیجان جور یه

 

 .. امین دیدن هیجان

 فشک و کیف و ایم قهوه جین شلوار با پوشیدم و ایم قهوه سنتیه مانتو

 ... برداشتم مشکیمم

 

 ....باربد-

 

 بله؟-باربد

 

 ....بگیر و سویچ بیا-

 

 سمتم اومد خنده با باربد

 

 خانوم میرونی خودت-باربد
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 شد گرد چشمام

 

 .. کن رانندگی تو....نه-

 

 ندارم رانندگی ی حوصله...بزرگترت حرف رو نزن حرف-باربد

 

 رفت

 

 .... گذاشتم صندوق توی و چمدونم

 

  شد پیاده و کرد پارک ماشینم کنار خودش ماشین با هم مهرداد

 

 خوبی؟... بهارخانوم سالم-مهرداد

 

 ممنون... سالم-

 

 حاضرید؟-مهرداد

 

  میان االن.. بله-
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  داره جا منم ماشین-مهرداد

 

 اومد بیرون چمدوناشون با باربد لحظه همون

 

 بیا ما با بمونه ما ی خونه بذار ماشینتو مهرداد-باربد

 

 ... باربد حرف از شدم شوکه

 

 ... رو هدفش نمیکردم درک اصال

 

 ... بده زود رو مهرداد جواب گفت مامان به خودش که اون

 

  میده ای معنی چه کاراش این

 

 واقعا؟-مهرداد

 

  بیای خالی ماشین یه با الکی چرا داریم جا.. دیگه آره-باربد
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 به داد و سویچش و برد باغ توی رو ماشینش خواسته خدا از مهرداد

 ایستاد و گذاشت ماشینم توی و چمدوناش و مامان

 

 کسلی میکنم بهار؟حس خوبی- مهرداد

 

 هستم... آره-

 

  میاد جاش سر حالت شمال بری- مهرداد

 

  زدم پوزخندی دلم تو

 

 ؟!!میشه تو وجود با مگه

 

 بیرون اومدن هم شیوا و باربد

 

 بریم خوب- باربد

 

  شدم سوار رفتم و کرد رد قرآن زیر از و هممون مامان

 

  باال رفت ابروش مهرداد
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 کنه؟ رانندگی بهار-مهرداد

 

 ... خودشه چی؟ماشین پس-خندید باربد

 

 قبع شیوا با باربد دیدم ولی بشینن جلو شیوا یا باربد بودم منتظر

 ...نشستن

 

 ... عقب برگشتم شوک

 

 ...میکرد نگاه باربد به تعجب با هم شیوا

 

 گفتم آروم

 

 ....درمیاری کفرمو داری باربد-

 

 راننده نزن ف حر-باربد

 

 شدی؟ دیوونه باربد میکنی اینجوری چرا-شیوا
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 کرد اخمی باربد

 

 یگمنم و دلیلش دقتی و داره دلیل میکنم کاری من وقتی.... نخیر-باربد

 تفهیمه؟... بدونید نباید شما یعنی

 

 گفت مهرداد به رو و بیرون برد پنجره از سرشو بعد

 

 ...دیگه بشین مهرداد-باربد

 

  نشست جلو و کرد باز رو کناریم در تعجب با هم مهرداد

 

 ...کرد حرکت ماشین و کشیدم کالفه پوفی

 

 ...میریم هم با همه امین ی خونه برو-باربد

 

 ..بودم کرده داغ درون از ولی دادم تکون سرمو

 

 ..کنارمه مهرداد این ببینه امین نداشتم دوست

 

 .. نداشتم دوست ولی چرا نمیدونم
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 و نشستن ماشین توی شایان و الناز دیدم که رسیدیم ساعت نیم از بعد

 ...و چمدوناست برداشتن حال در امین

 

 ...سوخت دلم

 

 کردم باز کمربندمو

 

 کجا؟-باربد

 

  میام االن... دارم کار برم میخوام-

 

 ... کرد تعجب باربد

 

 امین نزدیک رفتم و همشون با کردم علیکی سالم و شدم پیاده

 

 سالم-

 

 زد لبخند و سمتم برگشت متعجب امین
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 بهار؟ خوبی...سالم-امین

 

 ... زدم دل ته از لبخندی

 

  بهار شدم بازم

 

 ممنون-

 

 ....هم تو رفت اخماش دوباره و کرد ما ماشین به نگاهی

 

 ... میاد هم مهرداد نمیدونستم-امین

 

 ... شنیدم ولی گفت لب زیر

 

 ...گفتم باحرص منم

 

 منداشت و تحملش هم لحظه یه نبود باربد خاطر به اگه...فهمیدم تازه منم-

... 

 

 .. روگفتم اینا ارادی غیر خیلی
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  ندارم دوست رو مهرداد من بدونه امین داشتم دوست فقط

 

 ...میکرد نگام تعجب با امین

 

  بریم بشینید بفرمایید-امین

 

 ...کرد فرق زدنش حرف بازم

 

 ؟؟ دستشویی خونتون تو برم من میشه-

 

 بفرمایید.... بله- امین

 

 ... خونشون توی رفتم

 

 ...بودم کرده بغض

 

 زدنش حرف بازم دارم نظری چه مهرداد راجب فهمید اینکه با چرا

 بود؟؟ همونجوری
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 یعنی؟؟؟؟ نداره دوستم

 

 گرفت خندم

 

 نمیذاشت اهمیت بی اونقدر مهمونی توی که داشت اگه... معلومه خوب

 ....بره

 

 نشسته حال توی امین دیدم رفتم بیرون سریع کارم از بعد

 

  شد بلند ورودم با

 

 بفرمایید- امین

 

 ... شدم خارج زودتر

 

 ...بشم اهمیت بی بهش کمی گرفتم تصمیم

 

 ... نبود معلوم من وضعیت

 

 .... نبود معلوم هم خودم با تکلیفم
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 و کرد قفل رو خونه های در هم امین و نشستم ماشین توی حرفی بدون

 فرمون پشت رفت مهرداد و شیوا و باربد با علیکی و سالم از بعد

 ....نشست خودش ماشین

 

 بودی؟ رفته کجا-باربد

  کردم ارسال باربد به و دستشویی نوشتم و برداشتم و گوشیم

 

  اومد باربد اس ام اس صدای

 

 خندید بعد و کرد نگاش باربد

 

 ... رفتم امین از جلوتر و کردم روشن رو ماشین

  

 ...میومد پشتم هم امین

  

 ... نبود درگیرش ذهنم خیلی دیگه من اما

  

  بود خودم درگیر ذهنم بیشتر
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 .... مشکالتم و خودم

  

  میکردم فکر امین به نباید واقعا من

 

 

 رفت بهش حواسم مهرداد صدای با

  

 ندارید؟ بچه شما راستی باربد-مهرداد

  

  دردسره همش چمه؟؟ واسه بچه... خان مهرداد نه– خندید باربد

 

 ؟؟ فکرمیکنن اینجوری پسرا واقعا گفتم ذهنم تو

  

  زدم پوزخندی مهرداد حرف با که

 

 ....عشقه بچه ؟؟؟ باربد حرفیه چه این-مهرداد

  

 ... شدم شوکه مهرداد حرفم از

  

 ...کردم بغض
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 بود؟؟ همین هم امین نظر یعنی

  

 تیح بلکه کنی فکر امین به نباید تنها نه"  زد فریاد درونم چیزی یک

 "نیستی هم مهرداد الیق

  

 هنکرد ازدواج هنوز که باشی اونایی از تو فکرکنم مهرداد اووووه-باربد

 بخوای؟ بچه

  

  خندید بلند مهرداد

 

 ....مهمه بچه اومدن زمان راجب خانومم نظر البته...نه کم– مهرداد

  

 کرد من به نگاهی نیم

  

  بودم شده عصبی

 

 ...زدم پوزخندی دلم توی

  

 حال در که بود ای بچه به چشمم و بودم ایستاده قرمز چراغ پشت

 ...بود نرگس گل فروختن
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 و ایستاده من موازات به هم امین دیدم که کردم حس رو نگاهی سنگینیه

 ...منه به نگاهش

  

 و بود شده متمایل بود الناز که عقب سمت به ولی بود کنارش هم شایان

 ...میزدند حرف

  

 ...امین ولی

  

  بود خورده گره من نگاه به نگاهش

 

 ..نه

  

 ...نکن فکر بهش بهار نه

  

 پایین دادم رو شیشه و گرفتم ازش سختی و سردی به نگاهمو

  

 ...کوچولو-

  

 دوید سمتم به خوشحالی با و شد جلب سمتم به توجهش بچه
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 ...خاله سالم-بچه

  

 زدم لبخندی

  

 شدی هم خاله بفرما بهار-باربد

  

 گرفت خندم

  

 ....خانم خوشگل سالم-

 

  دستش دادم رو پول و گرفتم ازش گل دسته تا دو

 

 ...کنم حرکت باید میداد نشون عقبی بوق صدای

  

 بدم پولتونو ی بقیه کن صبر خاله-بچه

  

 ...عزیزم خودت مال-
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 خودم روی به رو امین عمیق نگاه آخر ی لحظه و کردم حرکت سریع

  دیدم

 

 ...پنچره راستم سمت عقب چرخ کردم حس که بودیم راه وسط

  

 ...ایستادم و کردم کم رو سرعت

  

 ...بودن خواب شیوا و مهرداد و باربد

  

 ... بود عجیب

  

  نشدند هوشیار هم ماشین ایستادن از طوریکه بودند هم عمیقی خواب

 

 ....ایستاد ما از فاصله به هم امین دیدم و شدم پیاده

  

 ...آوردم بیرون رو زاپاس چرخ و کردم باز رو صندوق و رفتم

  

  شد پیاده امین

 

 ...فهمیدم اینو ماشین شدن بسته و باز صدای از
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 شده؟؟پنچری؟ چی-امین

 

 گفتم برگردم اینکه بدون 

  

 ...بله-

  

 کمک نمیاد چرا باربد-امین

  

 ....خوابه-

  

 آمیزگفت کنایه حالتی با امین

  

 کمکتون چطورنمیاد چی؟؟؟ خان مهرداد -امین

  

 سمتش برگشتم عصبی

  

 ....نداره ارتباطی شما به-

  

 .... خورد جا
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 دستشو که بگیره دستم از رو چرخ خواست و طرفم اومد و کرد اخمی

 زدم پس

  

 ...ماشینتون تو بفرمایید....ندارم کمک به نیازی-

  

 سطو افتاد که طوری کشید دستم از حرکت یه تو رو چرخ و شد عصبی

 ....خیابون

  

 ...میکردم نگاه بهش آشاما خون مثل

  

 گفت شیطنت با و شد عوض حالتش

  

 التدخ خانوما کار تو آقایون بهتره میگفت کسی یه روزی یه یادمه-امین

 ؟... نکنید دخالت آقایون کار تو هم شما نیست بهتر...  نکنن

  

 .. برداشت رو چرخ و رفت امین

  

  شد پیاده آلودی خواب ی باقیافه باربد همزمان

 

 پنچرشدی؟؟؟ بهار-باربد
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  خندید امین

 

 جان باربد میشم ممنون کنید کمک اگه-امین

  

 دادن انجام رو چرخ کار امین کمک با و شد پیاده کامل امین

  

 ... امین مرسی-باربد

  

 ...نبود کاری-امین

  

  شد دور ازم چشمکی زدن با و کرد من به نگاهی

 

 ..کردم تعجب

  

 ؟؟...چشمک و امین

  

 ... ها میشه چیزیش یه اینتم

  

  میخنده و میزنه چشمک...میشه عصبی... میزنه کنایه.... میکنه اخم
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  شدم گیج

 

  کشید و گرفت و دستم باربد که بود امین دنبال همینجورنگاهم

 

 ... بکش خجالت... دختر بسته-باربد

  

 پرید حرفم وسط باربد که بگم چیزی خواستم

  

 ....بشنوم دروغ خواهرم از نمیخوام.. نزن حرف-باربد

  

 ... شد قطع صدام

  

 ...!! بود فهمیده باربد

  

 رو راننده در و خندید بلند باربد که بودم شدن سرخ حال در خجالت از

 ....نشست شیوا کنار دوباره خودشم و داخل داد هل و من و بازکرد

 

 ... بیدارشدند هم مهرداد و شیوا ساعت نیم از بعد باالخره
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 دختر؟ ی ندار آهنگ بهار-باربد

  

  برادر چرا-

 

 ...دوباره گرفت ،خوابم بابا دیگه بذار-خندید باربد

  

  داشتم دوستش که آهنگی رو زدم و جاش زدم رو فلشم

 

 کنم التماس که باید داشتنت برای چرا

  

 کنم جا تو دل توی خودمو باید جوری چه

  

 نمیخوام تو بی رو دنیا برام سخته ازت دوری

  

 کردنام گریه همه این میکنه کورم روزی یه

  

 کردنام گریه همه این میکنه کورم روزی یه

  

 مرگمه تو از کندن دل آخه
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  دردمه تنها تو از دوری آخه

 

  چیکار میخوام رو زندگی بری تو

 

 غمه از پر اون ی لحظه هر وقتی

  

 مرگمه تو از کندن دل آخه

  

 دردمه تنها تو از دوری آخه

  

  کار چی میخوام رو زندگی بری تو

 

 غمه از پر اون ی لحظه هر وقتی

 

 ...میدیدم ماشینش روتوی امین ی چهره تصویر آینه از

  

 ... بود گرفته بغضم

  

 میکرد بیشتر دلمو درد آهنگم این
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 کسم بی نباشی اگه قسم خودت چشمای به

  

  نمیرسم تو به نگو بشیم جدا باید نگو

 

 کنم آرزو مرگمو کنم خو گریه به نذار

  

 کنم رو خواستی که هرچی میخوام داشتنت برای

  

 کنم رو خواستی که چی هر میخوام داشتنت برای

  

 مرگمه تو از کندن دل آخه

  

 دردمه تنها تو از دوری آخه

  

  کار چی میخوام رو زندگی بری تو

 

 ...غمه از پر اون ی لحظه هر وقتی

 

 ... نمیشنیدم رو آهنگ صدای دیگه
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 ... بود چشمام جلوی امین چشمای فقط

 

 گفت مهرداد آهنگ صدای شدن قطع با

  

 ... بود من دل حرف انگار آهنگ این-مهرداد

  

 .... بود من به نگاهش دقیقا چون ، منم منظورش فهمیدم حرفش از

  

 ...بلده قشنگی حرفای چه دلت.. خان مهرداد آفرین-باربد

  

 ... خندید مهرداد

  

 صدای هیچ دیگه من اما کردن سکوت دوباره بعدی آهنگ صدای با

 ...نمیشنیدم آهنگی

  

 این و امین با رو هفته یه تقریبا میخوام جور چه فکرمیکردم این به

 ...کنم تحمل غریبانش رفتار

 مینا همینطور و باربد های راهنمایی با و گرفتیم بابا از رو دقیق آدرس

 ...رسیدیم باالخره دیگه ماشین از

 ... نمیکردم باور 

 ...بود قشنگ خیلی 
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 .. خبره چه داخلش ببین اینه بیرونش نمای 

  بودیم شده پیاده تقریبا هممون 

  سمتمون برگشت و کرد باز کلیدش با رو ویال درب و رفت باربد

 ... بفرمایید-باربد

 ... افتاد راه جلوتر و برداشت رو شیوا و خودش چمدون و اومد خودش 

 ... شدند وارد چمدوناشون و الناز همراه هم شایان 

  گرفت رو چمدونم دستی دیدم که بودم چمدونم برداشتن درحال منم 

 ...سمتش برگشتم

 ... بود مهرداد 

 .... ذهنم توی اومد باربد حرف ولی کنم اخمی خواستم 

 "کن رفتار عادی" 

 گفتم جدیت با و نزدم هم لبخند ولی کردم جمع اخممو 

 ...زیاده خودتون مال.. میبرم خودم- 

 ... میگفتم راست 

  بود مانند ساک بیشتر یکیش البته..بود دستش چمدون تا دو 

  برداشت خودشو چمدونای و زد لبخندی مهرداد

 ...  خانوم بهار چشم-مهرداد

 افتاد راه جلوتر
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 و بستم رو صندوق در و درآوردم رو چمدونم و انداختم باال و ابروم 

 کنار مه ای دیگه ی سایه دیدم که میرفتم داشتم ماشینم کردن قفل از بعد

 ... زمینه روی من ی سایه

  

  دیدم رو امین کردم نگاه کنارم به

  میکرد نگام وحشتناکی نگاه با هم امین

 !! بابا ای

 ...ها میشه چیزیش یه اینم 

 مکچش که عصری به نه بود غضب میر شکل که قبلش رفتارای به نه 

 !!!بزنه منو میخواد که االن به نه میزنه

 شد خندون نگاهش که بودم زدنش دید حال در همینطور 

  میخندید داشت شیطونش چشمای 

 ..ایستادم

 !!نمیکنه باور کسی.. نرماله غیر این میگم من 

  ایستاد تعجب با اونم 

 شد؟ چی-امین

 شده؟ چی بگید باید شما- 

 هوا رفت ابروش 

 کردم؟ کاری ؟؟من چرا-امین 

 میگفتم؟؟ چی 
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 توق اون چون ، بگم نمیتونستم چیزی!!شیطونه نگاهت چرا میگفتم 

 !!خودمه چشمای داره ربطی چه شما به نمیگه

 ...افتادم راه و برگردوندم رو کالفه و نزدم حرفی 

 ...میومد نزدیکم اونم 

 از و گیرکرد هم به چمدونامون ورود موقع که طوری شدیم وارد هم با 

 من آخرشم که میکردیم وارد فشار بیشتر کدوممون هر لجبازی روی

 ... شدم وارد زودتر

  مانداخت باال و بارابروم دو لبخندی با و سمتش برگشتم پیروزی با 

 ... نوید جناب کردی حال-

 خندید امین 

  روش اینم ، میبَری من از همیشه که شما-امین 

 بود آمرانه خیلی لحنش

 .. داشتم هیجان 

 ...امین و من 

 ...میکرد بیشتر رو قلبم تپش هم زدنش حرف همین ولی نبودیم تنها 

 ....گرفتم براقش سبز چشمای از نگاهمو 

  بود نشسته باربد 

 بود عالی ویال داخل

  بود زیباتر هم خونمون از حتی 

 داره؟ اتاق تا چند باربد-
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 ، هست ها پله اون زیر هم کوچیک خیلی اتاق یه البته...تا چهار-باربد 

 ... داشت فرش ولی فکرکنم انباره شبیه بیشتر

 ...میومد بدم کوچیک اتاق از همیشه 

 کردم حرکت اتاقها سمت به سریع 

 ، وشیوا باربد مال شده یکیش بود معلوم و بود چمدون هرکدومش تو 

  مهرداد مال یکیشم ، الناز و شایان مال یکیشم

 ... ایستادم دفعه یه اما شم وارد خواستم که بود مونده یکی فقط

 ....میمونه جا بی بیچاره امین این که اینجا برم من اگه 

 کنم اذیت رو مهمون نمیخواست دلم ولی بودم دودل 

 ...بودم میزبان جورایی یه االن من باالخره 

 بذارم؟؟ کجا وسایالمو من جان باربد-امین 

 داداش داری دوست هرجا-باربد 

 گرفت خندش 

  اتاق این بیاید- 

 باال لباساش چمدون همراه و دید منو و گرفت باال رو سرش من باصدای

  شد تاق وارد و شد رد کنارم از و اومد

 ....ممنون-امین

 .... خواهش- 

 پیدا رو گفت باربد که ای پله زیر اون و پایین رفتم چمدونم همراه 

 ...کردم

 ..کردم باز رو درش 
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 اوووووه 

  بود کوچیک خیلی 

 .... هیچی دیگه و بودن انداخته توش سه در دو کوچیک فرش یه فقط

 گرفت خندم 

 ؟...زندان یا مسافرت اومدیم 

  نبود ای چاره کنم فکر ولی 

 ... بشم شیوا و باربد مزاحم نداشتم دوست

 ... بستم رو در و گذاشتم همونجا رو چمدونم 

 وارشل و سفید تونیک یه با رو لباسام سختی به کوچیک جای اون تو 

 ...کردم عوض رفتم رو و رنگ مشکی جین

 کوتاهم موهای تا کشیدم جلو و کردم سرم هم نخی ساده مشکیه شال یه 

 ...بشه دیده کمتر

 بیرون رفتم 

 بودن سالن توی همه 

 سمتم اومد دیدنم با باربد 

 !ما تاق تو بیا بهار-باربد 

 خندیدم 

  نقلی و دنج.... بود جالبی جای اتفاقا... بابا نه- 

 ...رو وسایلت ، نمیشه جات... نقلیه دیگه خیلی-خندید باربد

 بزنه رو حرفش نذاشتم 
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 ... باشم راحت بذار....  باربد نه- 

  نزد حرفی ولی کرد نگام شک با باربد 

 نبود؟ کافی ها اتاق مگه-امین

 لهپ زیر ی کوچیکه اتاق تو رفته نرسید اتاق بهار به... امین نه-شیوا 

 کرد اخم امین 

 اقات تو برید شما مهرداد آقا اتاق میرم من...بده خیلی که اینجوری-امین 

  باالیی

 گفت مهرداد که نه بگم خواستم

 کردم؟؟؟ دعوت مهمون من-مهردا 

 ....کردن نگاش تعجب با همه 

 ... بود پررو خیلی 

 ... خودشه ی خونه انگار 

 بهم جورایی یه حرفش ولی نمیخواستم چیزی همچین من درسته 

 ..برخورد

 بود شده ناراحت هم باربد 

 یه توی عموتون دختر درسته ولی نمیخواید مهمون شما درسته-امین 

 بخوابه؟؟ جا وجب

 هم شبا نمیخوام اتاق اصال من... هستم دخترعمومم نوکر من-مهرداد 

 من اتاق تو برو بهاری ، میخوابم کاناپه روی همینجا

 ... داشتند اخم همه ولی نبود بد حرفاش درسته 
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 اخمی حرفاش با که نمیومد خوشش مهرداد از میدونستم که باربد 

 ... بود کرده واضح

 ...نمیفهمیدم رو بقیه اخم دلیل ولی 

  داشت اخم هم الناز حتی 

 زدم ای مسخره لبخند

 !! پسرعمو نیست شما فشانی جان به نیازی- 

 باربد سمت برگشم

  میخوام تشک و لحاف دست یه فقط... باربد راحتم همونجا من- 

 توی هست، وسطی اتاق توی دست چند تشک لحاف گفت مامان-شیوا

 .... کنم فکر دیواری کمد

 مرسی- 

  بود امین اتاق همون درست وسطی اتاق 

 ... باال رفت و شد بلند امین

 اخبار دیدن حال در مهرداد و باربد فقط و شدند متفرق همه تقریبا 

 ...بودند

 ...بگیرم ازش رو وسایل هست اتاقش تو امین تا باال رفتم منم 

 .. بود بسته اتاقش درب 

 ..زدم در استرس با و جلو رفتم 

 یه و راحتی شلوار یه با رو امین من و شد باز درب لحظه چند از بعد 

 ...دیدم کوتاه آستین سفید تیشرت

 .. اوه 
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 ... زده هم تیپی چه 

 چشماش توی رو خنده و شیطنت اون بازم که افتاد چشماش با چشمم 

 .... دیدم

 ...نه 

 ...کرده قاطی احتماال امروز امین 

  نگاهش حالت از شدم هول 

 ...سالم-

 خندید بلند دفعه یه امین 

 خانوووم سالم- امین 

 ...گفتنم چی فهمیدم تازه 

 گفتم و خاروندم الکی و چونم 

 ....میخوام تشک لحاف- 

 نشست اتاقش تخت روی و رفت کنار خنده با در جلوی از امین 

  کردم نگاهی 

 ... پسر نشه کوفتت ای

 ... است نفره دو تختشم 

 ....کرده کوالکی اینجا عجب مامان 

 ... نفره دو تخت 

 تو مرفت سر با که میرفتم کمد سمت به داشتم تخت به نگاهم همینطور 

 ... درکمد
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 آخخخخخ- 

 سمتم اومد و شد بلند امین دفعه یه 

  بود شده رو اون به رو این از اش چهره 

 بود نگران العاده فوق نگاهش

  بیینم بردار دستتو!! بهار شدی؟ چی-امین 

 مخواست فقط نداشت درد زیادم ولی میدادم فشار سرم روی محکم و دستم

 کنم اذیت رو امین

 ....ببینم بهار بردار دستتو-امین 

 میخواد رو دستم کردم حس که بودم کردن بازی نقش حال در هنوزم 

 ...زدم عمیق لبخند یه و برداشتم و دستم...  بگیره

 ... شد شوکه بدبخت 

  بود شده مات 

 خندیدم بلند

  بود شده دار خنده خیلی قیافش 

  نوید جناب حقته

 ....کرده گیج منو وچشمکش خندش و هاش نگاه با صبحه از

 مرموزی لبخند به شد تبدیل گیجی از حالتش 

  باال رفت ابروم و شد قطع خندم 

 ؟؟؟... چیه-

 باشه چیزی باید مگه... هیچی-امین 
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 ...آخه...نه- 

 ...بکنم استراحت میخوام بیرون برو سریع بردار رو وسایالت-امین 

  گذاشت چشماش روی رو دستش و کشید دراز تختش روی رفت 

 بودم کرده تعجب

 ...میخوابید من مقابل بود بار اولین 

 ... خوابیده جذبه با چقدرم 

 ...بله دیدم و بازکردم رو درکمد سریع و گرفت خندم 

 ... نداریم تشک لحاف 

  بود پتو همش فقط 

 شنیدم صداشو که میرفتم داشتم و برداشتم پتو تا دو

 نمیداری؟ بر بالش-امین 

 ؟!!دیده کجا از.... است بسته چشماش که این وا 

  

 ...نه-

 چرا؟-امین 

 سمتش برگشتم 

  باشه بدنم سطح هم باید سرم... بخوابم نمیتونم بالش روی من- 

 نمیگیری؟؟ درد گردن...جالبه- امین

 ...نه- 

 ... کوچولوم اتاق توی رفتم و بیرون رفتم 
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 ...کردم پهن زمین کل روی و کردم تا بار یه رو پتو یه 

 و گذاشتم زمین روی ای گوشه و کردم تا کوچولو هم رو یکی اون 

 رو چمدون و گذاشتم پتو کنار شده تا رو لباسام و بازکردم چمدونمم

  باربد اتاق سمت بردم و برداشتم

 ... نبود کسی ولی بود باز درش

 ... گذاشتم اتاق کمد باالی رو چمدون و داخل رفتم 

 ...کوچولوم اتاق تو نمیگرفت جا چمدون دیگه بود بهتر اینجوری 

 نشسته ولو مبل روی هنوز باربد دیدم سالن توی رفتم 

 گذاشتم اتاقتون کمد باالی رو چمدونم باربد- 

 ..باشه-باربد 

 چیه؟ شام- 

 ... بگید باید خانما شما-باربد 

 ....!!نمیپزن غذا خانما که مسافرت... اِ - 

  شد بلند باربد 

 ... قاسمی میزا-باربد

  باال پریدم 

 ... ایول-

 .. بودم نخورده بود وقت خیلی 

 ..میپخت بابا میرفتیم مسافرت یا شمال همیشه که بود غذایی یه 

  مکک بیا یکی- باربد 
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 میام خودم-

 ...سمتم اومد باربد 

  بانو بفرمایید-باردب 

 بیام؟ منم-شیوا

 بفرمایید خانوم داری جا ما چشمای رو که شما-باربد 

 بگیرم؟ یاد بیام منم میشه- الناز 

 بیارید تشریف هم شما-خندید باربد 

 ... هستم منم-مهرداد 

 خندیدیم همه 

 میرم بره خانومم جا هر منم- شایان 

 ...نشستم مبل روی و کردم فرار من ولی آشپزخونه رفتن همه 

  بود گرفته خندم 

 ....نرفتم خودم و فرستادم پختن غذا برای رو همه

 گفت کنارم صدایی دفعه یه که میخندیدم داشتم 

 میشخندی؟؟ الکی چرا-امین 

 ..گرفت سرفم و گلوم تو پرید دهنم آب و کردم هول 

 میخنده داره و نشسته کنارم امین دیدم شد تموم که سرفم 

 ...شدم حرصی 

 مرگ- 

 گفتم لب زیر اینو البته 
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 شد تر بلند خندش امین 

 !!شنیدما-امین 

 گرفت خندم 

 گفتم و نیاوردم کم ولی بشنوه نمیکردم فکر 

  بشونی که گفتم منم- 

  شد تر آروم خندش امین

 گفتی؟؟ دل ته از-امین

  سمتش برگشتم تعجب با 

 چیو؟-

 ؟! و مرگ همون-امین 

 ..گقتم چی فهمیدم تازه 

 ؟....!بزنم عشقم به رو حرفی همچین اومد دلم جور چه من 

 ..حرفم از شدم ناراحت 

  بود زده زل بهم خاصی حالت با هم امین 

 ... میکرد حرکت چشمام دوتا روی مدام سبزش نگاه

  گفتم اختیار بی 

 ....نه-

 ... رفت ماتش نگاه 

 ... شد چروک چشماش 

 ...میخنده داره فهمیدم 
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 نزدیک اینقدر چرا این گفتم باخودم که بود پرواز حال در روحم 

 ...نشسته

 ...جنبه بی منم 

 کرد نگام تعجب با که شدم بلند سریع 

 شد؟ چی-امین 

 بشه؟؟ باید چیزی مگه... هیچی- 

 .... خندید که گفتم رو خودش حرف 

 ... کردم کمک باربد به و آشپزخونه رفتم و کردم فرار ازش 

 ناخونک داشتن فقط بقیه و میکرد خودش رو کارها ی همه بیچاره 

 .... میزدن حرف یا و میزدن

  شد آماده غذا و گذشت ساعتی نیم حدود 

  ومکوچول اتاق تو رفتم سره یه که بودم خسته اونقدر غذا خوردن از بعد

 بود کرده خستم طوالنی رانندگیه

 ... کشیدم دراز و پوشیدم خوابمو لباس 

  خندیدم بلند کشیدم دراز که همین 

 ... میخورد دیوار به پام

 دراز و میشدم مچاله خواب موقع همیشه من چون نبود مزاحم ولی 

 ..نبودم

  برد خوابم زود خیلی 

 ....پریم خواب از آرومی جیغ زدن با بود چند ساعت نمیدونم

 ...بودم کرده عرق خیلی و میزدم نفس نفس 
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 ... بودم دیده بدی خواب 

 ..ریختن اختیار بی اشکام 

 ردد خوردم فتوحی از خواب توی که کتکایی از بدنم میکردم حس حتی 

 ...میکنه

 ...میکرد د در شدید سرم 

  دیدم تاق کمرنگ نور توی رو مچیم ساعت و شدم بلند 

 ..بود شب نصه سه ساعت

 کردم باز رو در و شدم بلند آروم 

 ... بود تاریک جا همه 

 ....آشپزخونه سمت رفتم و برداشتم مانتوم جیب توی از قرصمو 

 ..بود شب نصفه سه ساعت

 کردم باز رو در و شدم بلند آروم 

 ... بود تاریک جا همه 

 ....آشپزخونه سمت رفتم و برداشتم مانتوم جیب توی از قرصمو 

  بازکردم رو یخچال در و کردم پاک اشکامو 

  بود نوشابه فقط و نداشتیم آب

 کیهت سینک به و کردم پر نصفه تا لیوانی ، آب شیرِ  از و بستم رو در

  خوردم رو قرص و دادم

  بود چشمام جلوی خوابم های صحنه همش

 ..نمیدیدم خوابها این از بود وقت خیلی
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 .. میشد بلند هام ناله و میخوردم فتوحی از که کتکهایی خواب 

 ..افتادم سکته حال به دیدم آشپزخونه درب روی که ای سایه با 

 ..فتادم خوابم یاد 

 ...کردم بغل زانوهامو و نشستم سینک ی گوشه همونجا 

 ... میلرزیدم ترس از داشتم 

 ..بشه تکرار برام میخواد خوابم تو اتفاقای میکردم حس همش 

 ...ریخت دوباره اشکام 

 ... شد آشپزخونه وارد کامل سایه 

 ... گذاشتم دهنم جلوی دستمو 

 بود خوردن حال در و ریخت نوشابه و برداشت لیوانی و شد نزدیک 

 ... کرد ایست وسطش چرا نمیدونم که

 ...چرخوند اطراف به سرشو 

 ... شد بیشتر ام خفه هق هق 

 توی رو امین صورت و بردم باال سرمو که شد نزدیک بهم قدم دو 

 تشخیص بود کرده روشنش پنجره از کمی نور که آشپزخونه تاریکیه

 .. دادم

 بود زده زل من به مبهوت اونم 

 !!!...بهار-امین 

 .. نشست روبروم اومد 

 نشستی؟؟ اینجا چرا ؟؟؟ بهار چته-امین 

 بود شده قفل ترس از زبونم 
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 ... شده قفل بدنم تموم میکردم حس ولی نبود بد حالم 

 داد تکون و بازوم و آورد جلو دستشو امین 

 ... تنه خوابم لباس فهمیدم تازه بازوم روی دستش گرمای از 

 ....بیرون رفت و شد بلند و کشید پس دستشو سریع هم امین 

 وارد کسی همراه لحظه چند از بعد ولی گذاشته تنهام کردم فکر 

 ..باربدِ  فهمیدم شدند نزدیک وقتی که شد آشپزخونه

 خودش به و گرفت و هام شونه و نشست کنارم نگرانی با باربد 

 ...دادن ماساژ و کمرم کرد شروع و چسبوندم

 داد ماساژ و بازوهام 

 بود زده زل ما به گیج امین 

 ؟؟ باربد چشه-امین 

  شده ِسر پاش و دست بازم-باربد 

 گفت بهت با و برداشت عقب به قدمی امین

 بازم؟؟-امین 

 ود یکی...  بود شده اینجوری باری چند اتفاقا اون از بعد... آره-باربد 

 بازم باری چند میشنیدم مامان از رفتم که بعدم بودم خودم که بارش

 ..شده همینجوری

 شد؟؟ اینجوری که شد چی-باربد 

 افتاد پته تته به امین 

 و هنشست اینجا دیدم که میخوردم نوشابه داشتم فقط من...نمیدونم-امین 

 ...میکنه گریه داره
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 ... کرد بغلم و انداخت پاهام زیر دستشو باربد 

 مبود مرگ درحال خجالت از کوتاهم شلوار و کوتاه آستین بلوز اون با 

 زده زل جایی به فقط و نبود من به حواسش اصال امین ولی امین جلوی

 ...میکشید دست گردنش و صورتش به مدام و بود

 نشست کنارم و گذاشت مبل روی برد منو باربد 

 گلم؟؟ شدی اینجوری بازم شدی؟؟چرا چی بهاری برم قربونت-باربد 

 گفتم هق هق با 

 بدنم...هنوزم....زد منو...اینقدر...بد بار...دیدم...بشو....خوا..زم....با- 

 ...میکنه....درد....

  داد ماساژ و بدنم بازم باربد 

 ...میشه درست نکن گریه...برم قربونت-باربد

 ...کنم حرکت تونستم و شد باز بدنم کم کم 

 ..باربد- 

 ..عزیزم جانم-باربد 

 .... گریه زیر زدم 

 اشمب داشته و وضع این باید کی تا... کی تا.... بدبختم چقدر من باربد- 

 !!شدم خسته...

 گفتم که میبرد خودشون اتاق به داشت و من و کرد بغلم بازم باربد 

 بودم که همونجایی ببر و من... میکنم خواهش باربد- 

 ...دیدی کابوس بازم که همینه برای شاید...تنگته اونجا-باربد 

 ....باشم تنها میخوام میکنم خواهش باربد...نه- 
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 ...خوابوندتم زمین روی و همونجا برد منو دودلی با باربد 

 راحتی؟؟-باربد 

 هم امین از...شدم شدنت بیدار باعث ببخش...برو...خوبم باورکن آره- 

 ....داداشی طرفم از کن خواهی معذرت و تشکر

 خندید باربد 

  مضطرب و تلخ ی خنده یه ولی 

  بیرون رفت

 صداها ولی میشنیدم امین با رو آرومش زدن حرف صدای همینجا از

 ...میگن چی بفهمم تا نبود واضح

 ... شدم کالفه 

 ... برد خوابم زود خیلی ولی 

 ...کردم باز چشمامو بیرون صداهای با صبح

 ... نشستم جام تو 

 ...میداد دست بهم بودن قبر توی حس کوچیک اینجای تو واقعا 

 روی که گشادمم کتان شلوار و پوشیدم بلندی و گشاد نارنجیه تیشرت 

 مکرد سرم و نخیم کرم شال و پوشیدم هم رو میخورد گره بندش پاش مچ

 رهاش همونجور و جلو آوردم و کردم رد گردنم پشت از سرشو دو و

 ...کردم

 ..نمیشد دیده بد و بود بسته لباسم ی یقه 

  بود شده شرا دختر شکل تیپم گفت میشد 

 بیرونم رفتم و زدم خودم به لبخندی
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 بودن نشسته سالن توی همه 

 سالممممممممممم- 

 دادن جوابمو همه 

 ...شدن بیدار هم ما خانم باالخره-مهرداد 

  شدم خیره بهش عصبی 

 ؟؟؟....گفت چی این

 ... میشه پررو داره دیگه 

 حرفم وسط پرید باربد که بگیرم حالشو و بزنم حرفی خواستم 

 ... بخور آشپزخونه تو میزه رو صبحونه برو بهار-باربد 

 یه خواستم و مهرداد سمت برگشتم اخم با دوباره و دادم تکون سرمو 

 حرفم وسط پرید باربد دوباره که بدم بهش شکن دندون جواب

 بریم میخوایم میشه دیر دیگه برو...دختر واستادی هنوز چرا-باربد 

 ...دریا

 کشیدم پوفی 

 ؟... بگیرم مزاحمو این حال نمیذاره باربد چرا 

 آشپزخونه توی رفتم و برگشتم کالفه 

 ... نبود درک قابل برام باربد رفتارای 

 با که دیدم رو امین میشدم آشپزخونه وارد داشتم که لحظه آخرین 

 بود زده زل مهرداد به قرمز چشمای

 بزنم؟؟ حرفمو نذاشت باربد چرا 

 !!دادم مثبت جواب مهرداد به من کنه فکر امین نکنه 
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 شه؟؟ سرد ازم مهرداد کارای و حرفا این با و باشه داشته دوستم نکنه 

 ...خدایا 

 ...میگم دارم چی من 

 ...دارنمیشم بچه من 

 ....بزنم و دوشون هر قید باید 

 ...کردم جمع رو میز و کشیدم سرم تلخ همونجور چاییمو کالفه 

 ... نداشتم رو صبحونه خوردن حس اصال ولی بود گرسنم 

 زدن حرف درحال و نشستن الناز و امین فقط دیدم سالن توی رفتم 

  هستن

 ... بود امین کردن مواخذه حال در الناز جورایی یه

 ...فهمیدم اش کننده توبیخ لحن و دستاش حرکت از اینو 

 ببخشید- 

 بهم زدن زل خشمگین ای چهره با جفتشون 

 رفتن؟؟ کجا بقیه- 

 زد پوزخندی امین 

 .... ساحل رفت خانتونه مهرداد منظورت اگه-امین 

 کرد امین به نگاهی خشم با الناز 

 ... نکن تالفی کسی سر خودتو عرضگیه بی-الناز 

 !!!فهمیدی ؟اشتباه...میگی چی-امین 
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 جوابم و امین سمت برگشتم ولی نیاوردم در سر الناز و امین حرف از 

 دادم و

  مهرداد جز بود هرکسی منظورم من امین آقا- 

 ....کردن من به نگاهی بهت با جفتشون

  نبود خودم دست 

 خودش با کنه ناجور فکرای امین نداشتم دوست

  دارم دوست رو مهرداد من که کنه شک ای لحظه حتی نداشتم دوست 

 بیرون رفت و کرد آرومی ی خنده عصبی امین

 ...سمتم اومد الناز 

 مهرداد به و مثبت جواب تو مگه بهار؟؟ بود چی منظورت-الناز 

 ندادی؟؟

 ...کردم نگاش مات 

 ؟؟ گفته اینو کی... نه- 

 دش بیدار خانمم گفتن خان مهرداد اینجورکه ولی... نگفته کسی-الناز 

 !!!تمومه چیز همه دیگه کردیم فکر همه

 گرفت خندم 

 در ها حاالحاال...نمیکنم ازدواج مهرداد با بمیرمم من...بابا نه- 

 ...خانم الناز هستیم خدمتتون

  خندید الناز 

 ....بقیه پیش بریم- الناز

 ... شدیم خارج هم همراه 
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 ... بود گشاد و بلند خیلی لباسم چون بود خوب تیپم 

 نداری؟ مهرداد به حسی هیچ واقعا تو یعنی-الناز 

 الناز سمت برگشتم 

 مهرداد؟؟ به بچسبونی منو داری سعی هی چرا تو ببینم- 

 شد هول الناز 

 ..شم مطمین میخوام فقط...نه-الناز 

 کردم نگاش مشکوک 

 چی؟ از- 

 !!!نمیخوای رو مهرداد اینکه-الناز 

 خندیدم 

 جواب نتونستم اگرم نمیخوام رو مهرداد من پیغمبر به پیر به بابا- 

 ..حرفم وسط میپرید هی که بود باربد خاطر به بدم حرفشو

 کرد زمزمه لب زیر شنیدم ولی بود خودش توی الناز 

 بیاد خودش به... شه بهتر اینجوری شایدم-الناز 

 بیاد؟؟؟ خودش به باید کی- 

 ...کرد نگام دستپاچه الناز 

 ... بودم تیزی آدم کل در 

 ظورشمن اینکه پای میذاشتم حرفاشو این داره دوستم امین میدونستم اگه 

 امینه

 ...نبودم مطمین من ولی 
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 نه یا بوده امین منظورش اینکه از نبودم مطمین 

  

 کنار رفت الناز و شدیم جدا هم از و رسیدیم بقیه کنار الناز همراه

 ...شایان

 ...نشستم ساحل های شن روی بقیه دورتراز منم 

 نشست کنارم کسی کردم حس که بودم دریا موجهای دیدن حال در 

 مهرداده دیدم کردم نگاهی چشمی زیر 

 شم بلند خواستم و کشیدم پوفی کالفه 

 ..بزنم حرف باهات گرفتم اجازه باربد از...بشین میکنم خواهش-مهرداد 

 ...کردم تعجب 

 حرفی؟ چی؟چه برای- 

 سمتم برگشت مهرداد 

 ..خودمون راجب-مهرداد 

 گفتم پرخاش با و عصبی 

  مهرداد نداره وجود ای" خودمون" اما- 

 خندید عصبی مهرداد

 ..بزنم حرف من نمیذاری وقت هیچ چرا-مهرداد 

 یعنی ندارم دوستت میفهمی ؟؟اصال میفهمی..بشنوم نمیخوام چون- 

 چی؟؟

 ...خانوم نرو تند صبرکن-مهرداد 
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 ...بریدم حرفشو 

 نمک ازدواج تو با نمیتونم من فهمیدی؟؟... ندارم دوست من مهرداد ببین- 

 !! بفهم

 ونگ خواهشا فقط...بزنم قیدتو بیار برام کننده قانع دلیل یه-مهرداد 

 اون از غیر به چیز یه....فهمیدم اونو که ندارم دوستت

 نیست؟؟ کافی برات اون یعنی- 

 ازدواج از بعد مطمئنم من و بیاد بوجود ممکنه هم بعدا عشق..نه-مهردد 

 ... خوبم من که بس میشی عاشقم من با

 ...!! نیستا بد کنی تعریف خودت از یکم- 

  خندید بلند مهرداد 

 ریبیا برام نداشتنم دوست از غیر به بهونه یه تونستی وقت هر-مهرداد

 ...باشه معقول دلیلت اگه البته...نمیکنم نگاه سرمم پشت و میرم

 ...رفت و شد بلند 

 !!!ها است دیوانه اینم 

 ..!!دیگه بهانه یه میگه ندارم دوست میگم من 

 ندچ که آب توی کردم پرت داشتم که حرصی تموم با و برداشتم سنگی 

 ...کرد فرو آب درون بعد کرد برخورد آب سطح به بار

 ...زدم لبخندی 

 ودمب نتونسته ولی بکنم سنگ با رو کار این بتونم بود آرزوم همیشه 

 .. تونستم ناخواسته االن ولی

 شمچ تا دو با که برگشتم لباسم و شلوارم تکوندن از بعد و شدم بلند 

 ... شدم روبرو قرمز و خشمگین
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 ... فهمیدم میخورد صورتم به که نفسهاش حرارت از اینو 

  بود امین 

 ...که رفتم عقب قدم یه اختیار بی

 شمچ تا دو با که برگشتم لباسم و شلوارم تکوندن از بعد و شدم بلند

 ... شدم روبرو قرمز و خشمگین

 ... فهمیدم میخورد صورتم به که نفسهاش حرارت از اینو 

  بود امین 

  گرفت دستمو مچ که رفتم عقب قدم یه اختیار بی

  کردم تعجب

 میزد دست بهم واضح اینقدر بود بار اولین

  نشد که دربیارم دستش از و دستم کردم سعی و کشوندم دستم به نگاهمو 

 افشقی دیدن از که بزنم داد سرش عصبی خواستم و برگشتم سمتش به

 ....شدم ساکت

 میدیدم هم و وگردنش پیشونی زدنای نبض وحتی بود سرخ صورتش 

 میکنی؟ اینجوری چرا ؟؟ چیه- 

  زد پوزخندی امین 

 نمیدونی؟! میکنم؟؟ اینجوری چرا- امین

 ...میمردم داشتم ترس از نگم دروغ 

 ؟؟ شده ایجوری چرا 

 ... نمیدونم من....من- 
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 و دستم و رفت عقب قدمی آورد در و آخم که دستم به فشاری با امین 

 ... کرد ول

  گذاشت صورتش روی رو دستش و کرد بهم پشتشو 

 ؟...بگم چی-امین

 و کرد طی رو فاصله اونم و عقب پریدم که سمتم برگشت دفعه یه 

 ایستاد روبروم درست

 ... نشنیدم چیزی من ولی زدن حرف برای شد باز دهانش 

 ... شد بسته دوباره 

 گرد عقب و زد بود زمین روی که سنگی به محکمی ی ضربه پا با 

  کرد

 ...نیست چیزی-امین

 ...کردم تعجب 

 ...میکنه رفتار اینجوری چی برای 

 !!  نیست چیزی میگه 

 نیست چیزی میگه بعد میکرد له عصبانیتش با منو داشت

 ... رفت ویال سمت به بلندی و محکم قدمهای با و کرد پشتشو 

 ...نبودم قدرمتعجب این وقت هیچ عمرم تو حاال تا 

 ... نزد و حرفش 

 ...نزد ولی داشت حرف 

 زد صدام باربد که برم ویال طرف به خواستم 

  بود نشسته سنگی پشت ما از دورتر ای گوشه 
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 کجایی؟؟؟-

 ...سنگه این پشت-باربد 

 ...نشستم کنارش و رفتم 

 ... بود مشکوک باربد 

  بود شنیده صدامونو اینجا از مطمئنم 

 میگفت؟؟؟ چی امین-باربد

 کردم بهش مشکوکانه نگاهی و سمتش برگشتم 

 نشنیدی؟؟؟ بگی میخوای یعنی- 

 ... و خندید باربد 

 ..نشنیدم چیزی کن باور-باربد 

 گفتم و کردم دریا به نگاهی 

 یه...میزنه پوزخند بار یه...  نمیفهمم رفتاراش از منظورشو... نمیدونم- 

 االن مثل بارم یه... میزنه وچشمک میکنه شوخی بار یه...  میخنده بار

 ....میده نشونم رو خشنش روی

 بوسید موهامو روی و کرد حلقه شونم دور دستشو باربد 

 میشه درست... نخور حرص...  من بشم کچلت سر قربون-باربد 

 میخواد وقت...

 میخواد وقت چی برای چیه؟ منظورت- 

 ... میشه درست زمان گذر با مسائل بعضی-باربد 

  نزد حرفی دیگه 

 ...نزدم حرفی منم
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  میداد آرامش هردومون به که بود بینمون سکوتی 

 ...بارونیه هوا کنم فکر..  دیگه بریم باربد-

 کرد بلندم حرکت یه با و گرفت منم دست و شد بلند باربد 

 مهربون همیشه مثل باش مغرور...  بهاری نگیر کم دست خودتو-باربد 

 ...  دارم دلیل کن رفتار عادی مهرداد با میگم اگه ، باش

 نگیرم؟؟ کم دست خودمو

 ... باربد شدم کم دست ناخواسته من 

 .. میدونی چی تو 

 ... بگم بهت میتونستم کاش 

 ...! کاش 

 داداشی؟ داری دلیلی چه-

  کشید دماغمو 

 فوضول میگم بعدا اونشو!  نمیشه... نخیر ؟؟ کنی خرم میخوای-باربد

 ... خانم

 النس توی همه دیدیم درب شدن باز با و ویال سمت کشید گرفتو دستمو 

  تر دمغ یکی اون از کدوم هر و نشستن ویال

 کردم تعجب

 شده؟ چی- 

 ... نمیدونم- باربد 

 کنارشون ایستادیم و جلوتر رفتیم 

 ؟؟؟ شماها چتونه-باربد 
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 ....اتاقش توی باال رفت و شد بلند الناز 

  بود نشسته جا همون شیواهم 

 مهرداد به خشم با امین اما میکرد نگاه تلویزیون خیال بی هم مهرداد

  میکرد نگاه

  بود گرفته خندش باربد

  بود خورد اعصابم من ولی

 میکنه؟؟ اخم چرا

 شد سبز جلوم مهرداد که اتاقم توی برم خواستم 

  آشپزخونه سمت رفت و خندید باربد 

 .. میکرد نگاه دشمناش به داشت انگار امین

 نرفته؟؟ که یادت... هستم سوالم جواب منتتظر شب تا-مهرداد 

 گفتم آروم 

 ....خوابیدن همه وقتی محوطه توی شب...  نرفته یادم...  نه- 

 .... اتاقش سمت رفت خنده با و داد تکون سرشو مهرداد 

 و ویال از بیرون رفت و شد رد کنارم از و شد بلند خشم با ولی امین 

 هوا مترپریدیم یه همه که بست طوری درم

  ؟؟ چشه امین این-شیوا 

 ...اتاقکم سمت رفتم و انداختم باال ای شونه

  بود می اتاقک باید اسمش هم واقعا 

 ...کردم بغل زانوهامو و نشستم
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 بگم؟؟؟ مهرداد به باید چی 

 سرشم پشت و میره بگم و نشدنم دار بچه جریان بهش وقتی مطمئنم 

 ...نمیکنه نگاه

 درسته؟؟؟ مهرداد به گفتنش آیا ولی 

 ...است بچه عاشق معلومه حرفاش از 

 ؟؟ بیارم دیگه بهونه یه یا بگم بهش نمیدونم ولی 

 .... ببره رو آبروم و بگه همه به نره 

 کنهمی کارمنع این از منو چیزی یه همش ولی بگم باربد به داشتم دوست 

.... 

 ... حسی یه 

 جواب یه به همش ولی بودم اتاقم توی مدام و کردم فکر خیلی شب تا 

  رسیدم

 دنمنش دار بچه ی مسئله با محاله ولی نمیکنه ولم مهرداد بیارم دلیلی هر

 ... بیاد کنار

 ...بمونه خودمون پیش موضوع این میخواستم ازش باید فقط 

 سمت رفت کس هر خوردن میوه و دیدن تلویزیون کمی و شام از بعد 

  بودیم نشسته سالن توی مهرداد و من ولی اتاقش

  باال رفت و شد بلند حرص با که بود نفرامین آخرین

  کرد رخنه وجودم عمق تا که کرد بهم نگاهی باال از

 بزنم حرف باهاش نگاهم با کردم سعی

 !! نمیتونم...کنم فکر بهت نمیتونم ولی امین دارم دوست من 
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 ...بخونی نگام تو از اینو باید 

 نمیفهمی؟؟ چرا 

  بست محکم دراتاقشو و گرفت ازم نگاهشو بیرحمی با امین 

 ریخت چشمم از اشکی قطره

 ... نفهمید 

  بودیم مونده مهرداد و من فقط 

  بودیم نشسته ساکت دومون هر که بود ای دقیقه چند

 جا؟ همین یا بیرون بریم!!!  خوب- مهرداد

 ... بیرون- 

 تمنشس ویال ی محوطه از دورتر کمی و بیرون رفتم زودتر و شدمو بلند 

... 

 نشست روبروم و اومد هم مهرداد 

 منتظرم خانمی خوب-مهرداد 

 کردم فکر خیلی صبحه از من مهرداد ببین- 

  نبودی جمع تو کال امروز... فهمیدم خودم اینو-مهرداد 

 ؟؟ باشه نکن قطع حرفمو-

  شد منتظر و داد تکون سرشو 

  نمیدونه هیچکس که بگم بهت رو واقعیتی یه میخوام من ببین-

 باال رفت ابروش مهرداد
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 کسی نمیخوامم و باربد حتی کس هیچ یعنی کس هیچ میگم وقتی- 

 فهمیدی؟...بدونه

 ؟...بگی میخوای ؟؟چی بهار چیه منظورت-مهرداد 

  داره ربط مون زندگی به که چیزی- 

 

  خندید مهرداد

 

 زندگیمون؟؟؟-مهرداد

  

  گفتم چی فهمیدم تازه

 

 گرفتم پس حرفمو سریع

  

  من زندگیه.. بود زندگیم به منظورم...نبود این منظورم...  نه نه-

 

 خندید مهرداد

  

 ... بگو...بابا باشه-مهرداد
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 هم ها خانواده حتی و میمونه خودمون بین حرف این بدی قول باید اول-

 ...بفهمن نباید

  

 ..باشه-مهرداد

  

 بدونه نباید تو و من جز کس هیچ...  مهرداد-

  

 کسی به میدم قول.... بگو شده چی...دختر میترسونی منو داری-مهرداد

 !! سهراب حتی نگم

  

 زدم لبخندی

  

 ممنون-

  

 ...منتظرم من-مهرداد

 ...منتظرم من-مهرداد

 نیاوردم بدست رو آرامشم بازم ولی کردم تازه نفسی 

 زدنه حرف از تر سخت خیلی کردن عمل میگن راست 

 یمن ، نمیچرخید دهنم تو حرف االن ولی میگم میگفتم خودم با صبح از 

  نشسته منتظر دیدم کردم مهرداد به نگاهی

 بگم؟-
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 خندید مهرداد 

 !! کردی خفم دیگه بگو!!  بابا منو کشتی-مهرداد 

 خبر گذشته اتفاقای جریان از که خودت ، خوب...  چیزه من...من- 

 .. داری

  داد تکون سرشو 

 یه... یه باعث خوب... خوردم که هایی ضربه و اتفاقا اون توی...  من-

 فهمهن کسی خواستم هم دکتر از و بگم کسی به نتونستم که شده مشکل

 همونجوری... میکرد داغون رو بقیه مطمئنم که بود موضوعی یه چون

  کرد داغون و خودم که

 تهنشس پیشونیش روی بزرگ اخم یه بلکه نمیخندید مهرداد دیگه حاال

  بود

 ... دادم قورت و دهنم آب

  ؟....!مشکلی چه چی؟-مهرداد 

  بدی جواب من سوال یه به باید اول-

 بفرمایید... باشه- مهرداد

 ؟... زندگیته کجای بچه یعنی.. داری دوست بچه چقدر تو...تو- 

 .... دختر یه آروزی همیشه من...  خیلی معلومه خوب- مهرداد 

 کرد نگام گشاد چشمای با و کرد قطع حرفشو دفعه یه 

 سوال این پرسیدن از منظورت بهار؟؟ چیه منظورت-مهرداد 

 بزن حرف..بهار...

 ... بهش زدم زل سکوت توی 
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 و بود فهمیده و منظورم بخورم قسم ،حاضرم میلرزید چشماش مردمک 

 .... کنه قبول نمیخواست فقط

 ...که اینه منظورت نکنه...نکنه-مهرداد 

 دادم تکون مثبت عالمت به سرمو 

 از من خاطر به حاضری تو مهرداد...توِ  ی نکنه همون منظورم دقیقا- 

  بگذری؟؟؟ بچه داشتن

 میکرد نگاه من به فقط و نزد حرفی

 میگی؟؟ دروغ داری-خندید مهرداد 

 مطمئن و بپرسی دکترم از میتونی.. بذارم عیب خودم رو دیوونم مگه- 

 ...شی

 و اه بچه به نگاهش از اینو.. است بچه عاشق میدونستم...  نمیزد حرفی 

  بودم فهمیده حرفاش از

 .... کردنم رها برای باشه میتونه دلیل مهمترین و بزرگترین این

 برد سر حوصلمو که گذشت سکوت توی ای دقیقه چند 

 بدی؟؟ جوابمو نمیخوای- 

 روی همونجور دستش کف و کشید صورتش به دستی کالفه مهرداد 

 ... زد زل بهم بازم و موند دهانش

 .. شد بلند دفعه یه 

 ...!جواب خوب؟؟- 

 ....من... بهار... بگم االن نمیتونم.... نمیتونم من...من-مهرداد 

  ایستادم روبروش و بلندشدم... میکردم درکش 
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 این نمیتونم میدونم.... ای بچه عاشق میدونم... مهرداد میکنم درک من-

 تو نمیخوام... نکن سختش من و خودت برای پس بدم بهت رو موهبت

 و برو دیدم، نگاهت توی جوابمو هم االن همین ، بذارم منگنه توی رو

 ل،دلی دلیل همین برای نیستم تو برای مناسبی همسر من...  باش خوش

 پسرعمو عنوان به فقط ولی دارم یعنی ، ندارم دوِست اینکه هم دیگه

 .. شی خوشبخت امیدوارم..

 ...بهار-مهرداد

 دوستم اینقدر مهرداد نمیدونستم... دیدم چشمش توی رو اشک ی حلقه 

 .. داره

  

 ... متاسفم من.. من بهار-مهرداد

 پدر جواب... بمونه خودمون بین موضع این میکنم خواهش فقط- 

 کس هیچ به میگم بازم...  بزنی حرفی تو نمیخوام میدم من مادرامونم

  بگی نباید

 .. راحت خیالت-مهرداد

 .. رفت و شد سوار و ماشینش سمت رفت و کرد پشتشو ناگهانی 

 امینم اگر یعنی...  شد کم دوشم رو از باری...  ریخت چشمام از اشکی 

 ؟؟؟ میره همینجوری بدونه رو موضوع همین

 زدم پوزخندی خودم به 

 .. میره که معلومه 

  خوابم اتاق توی و ویال توی رفتم و و کردم پاک اشکمو 

 ... کشیدم دراز و کردم عوض لباسامو
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 .... شده سخت برام زندگی 

 ارافک با...  بشه آور زجر برام اینقدر روزی یه زندگی نمیکردم فکر 

  شد باز چشمام اتاقم در صدای با صبح و برد خوابم زیادی

 مالیدم چشمامو و نشستم

 بله؟- 

 منم-الناز 

 .. دیگه کن باز و در خوب- 

 خندید دیدنم با و کرد باز رو در الناز 

 ...کوچیکه اینجا چقدر وای-الناز 

 گرفت خندم 

 ... اندازمه- 

  در چهارچوب کنار نشست الناز 

 نمیای؟ گردش میرن دارن ها بچه-النناز

  میام االن... چرا- 

 ؟؟؟ کجاست نمیدونی تو نیست مهرداد گفت باربد راستی آهان-الناز

 ...نه- 

 موندم بهت توی من و رفت الناز 

 نیومده؟؟؟ است موقع اون از مهرداد یعنی 

 ؟ کجاست یعنی 
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 شال و پوشیدم سفید تونیک یه با ای سورمه جیب شیش شلوار یه سریع 

 .. شستم صورتمو و دست و بیرون رفتم و کردم سرم سفیدمم

 نبود ویال توی کسی 

 گرفتم رو مهرداد ی شماره و برداشتم رو تلفن سریع 

 برداشت بوق تا چند از بعد 

 !!مهرداد؟؟- 

 سالم-مهردا 

 کجایی؟ خوبی؟؟.. سالم- 

 تهران-مهرداد 

  چییییییییییییی؟چرا؟؟- 

 خشبب منو... کنم نگاه روت تو دیگه نمیتونم من بهار... نمیتونم-مهرداد

 ... بگذرم بچه داشتن از نمیتونم من.. 

 درآورد خندمو که بود بغضی صداش توی 

 تو میدونستم من... میلرزه صدات چرا...گنده ی پسره بکش خجالت- 

 شک همه اینجوری.. بشه عوض رفتارت نباید تو مهرداد...  نمیتونی

 میکنن

 دوستم بگو... بگو بهشون چیزی یه خودت بهار نمیتونم-مهرداد 

 دارم االن واقعا نگفتی دروغم البته داشت احتیاج بهم و کرد تصادف

 .... بیمارستان میرم

 ...گفتم بهت اینکه از میشم پشیمون دارم...مهرداد- 

 ...من...  عصبانیم خودم از من بهار-مهردا 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  886  

 ..کردم قطع بغض با رو تلفن و کرد خورد اعصابمو گریش صدای 

 ...باشه اینجوری مهرداد نمیخواستم بیفته اتفاق این نمیخواستم من 

  ریخت اشکم 

 کردم پاک اشکامو سریع و پریدم کنارم از صدایی با

  بود امین صدای صدا؛ 

 .... داشتم تهوع حالت

 باال رفت ابروش یه بادیدنم ، سمتش برگشتم 

 کردین؟؟ گریه شده؟؟ طوری-امین 

 ؟؟ نرفتین بقیه با چرا شما... نیست چیزی- 

 ...بودم خواب-امین 

 توی رفتم سریع و برید امونمو تهوع حالت ولی دادم تکون سرمو 

  آوردم باال و دستشویی

 ... شد خالی بود معدم تو چی هر

 .. شستم و صورتم دوباره... بود بد حالم چرا نمیدونم 

 ...کردم نگاه آینه توی خودم به 

 ... بهار باش آروم 

 ...آروم 

  کن حفظ و خونسردیت 

 ...آفرین

 ونبیر رفتم صورتم کردن خشک از بعد و کشیدم عمیق نفس تا چند 
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 من منتظر و بود نگران چهرش ولی بود ایستاده هنوزم امین 

 اومد سمتم به سریع رفتنم بیرون با 

 آوردی؟ باال چرا!؟ شد چی خوبی؟؟ بهار-امین 

 دارم دوست رو بشر این چقدر من....زدم نگرانش ی چهره به لبخندی 

... 

 ...نده عذابم حرفات این با منو.. نده ادامه..امین نکن 

  گرفتم ازش سختی به و نگاهم 

 گفتم فکر بدون

 کردم روی زیاده دیشب...  نیست چیزی- 

  کرد تعجب امین 

 خوابیدی؟؟ شام بدون دیشب که تو دیشب؟؟-امین

  اوه اوه 

 داخل که کوتاهم موهای دستم با و شدم هول ؟؟ زدم رو حرف این چرا

  فرستادم شال توی الکی رو نمیرفت شالم

 رفتن؟؟ کجا ها بچه راستی-

  زمین توی برم بشم آب داشتم دوست که کرد بهم نگاهی یه 

 ...بگردیم بریم بعد بخوریم همونجا و نهار شد قرار... ساحل لب-امین

 موندی؟؟ ویال تو ، تو فقط....بریم... باشه- 

 چطور؟؟... آره-امین 

 بریم....پرسیدم همینجوری...هیچی- 
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  ها بچه سمت رفتیم حرفی بدون و بیرون رفتیم هم همراه 

 سمتم اومد و شد بلند دید منو تا باربد

 ...سالم-باربد 

 خوبی؟؟ داداشی سالم- 

 ؟؟؟ کجاست مهرداد... آره-باربد 

 ... رسیدیم ها بچه به تقریبا 

 ...سالم- 

  دادن جوابمو همه 

  هم کنار نشستیم

  نمیده جواب میزنم زنگ بهش هرچی... بده جوابمو-باربد

  گفتم آروم

 رفته-

 شد گرد چشماش باربد 

 کجا؟؟-باربد 

 تهران- 

 تصحب رفتید که دیشب از میدونم خوب که نمیدونم نگو چرا؟؟-باربد 

 ویال نیومده کنید

 ...بگم همینجا که نداری انتظار ولی میدونم- 

 ...چیه قضیه میدونن همه.. نگی چرا-باربد 

 !!! باربد- 
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 .. شدم عصبی 

 ... بود حد از بیش اصرارش 

 گمب چی نمیدونستم ولی نمیشنیدن ها بچه و بود کم صدامون اینکه با 

 ... بودم عصبی همین برای

  ؟؟ بگم چی 

  زدم تصنعی لبخندی...کردن نگام همه ، شدم بلند عصبی

 ..میگردم بر زود دارم کاری یه ویال توی من-

 باهات میام وایسا-باربد 

  اممی بپوشم مانتو ، دور جای بریم میخوایم نمیدونستم... نیست الزم- 

  ویال سمت رفتم بلندی قدمهای با باربد به جواب فرصت دادن بدون

 و ومدا ویال درب شدن بسته محکم صدای که میرفتم اتاقم سمت به داشتم

 شد کشیده پشت از دستم اون سر پشت

 بود باربد 

 عصبی من میدونی خودت!!  نپیچون منو.. بده منو بهارجواب-باربد 

 چرا مهرداد... بده جواب کلک بدونِ  پس... نیست جلودارم کسی بشم

 رفت؟؟؟ شبی نصفه ؟؟چرا رفت ما به خبر بدون چرا..تهران رفت

 برت شک چرا!!نیست چیزی..  بپرس تک تک بابا اووووووووه- 

 نمیخوامش چرا که بود خواسته دلیل ازم و زدیم حرف هم با ؟!! داشته

 ...رفت گذاشت کرد قانعش دلیلم دید اونم.. دادم براش دلیل منم

 ؟؟ گفتی بهش چی.. دلیل از چیه چی؟؟منظورت یعنی-باربد 

 گفت نمیشه خیال؛ بی دیگه اونو- 
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 ...میکنی خورد و اعصابم داری... بهار-باربد 

 چیز همه باید من چرا.. میکنی خورد اعصابمو داری هم تو!! باربد- 

 بیمعص داری دیگه.... بفهم.... بگم نمیتونم بابا ؟!؟!هان بگم؟؟ تو به رو

 تونهنمی دید اونم گفتم چیز یه..چه من به... رفت که بهتر ،اصال میکنی

 ؟؟ میکنی مواخذه منو چرا..  رفت کنه قبول

 هک نمیزنی حرف جوری یه چرا بهار... کنه قبول نتونست و چی-باربد 

 ؟...میگی چی بفهمم من

 ....بفهمی نباید حتما خوب- 

  شد خشک دهنم تو حرف 

 ...سوخت گونم

 .. شدم خیره بهش بهت با 

 ؟!! زد منو باربد 

 که نگاهش توی رو پشیمونی... بود چشماش تو چشمام.. کردم نگاهش 

 یزدمم داد نباید!!بزرگتره ازم باربد...  بود منم تقصیر ، دیدم دزدید ازم

... 

 ندیدمخ بلند ، شد عصبی ی خنده به تبدیل لبخند کم کم.. زدم لبخندی 

 ... داداشی مرسی... مرسی- 

 ... کردم قفل و در و اتاقم توی دویدم و کردم پاک و اشکم حرفی بدون 

 ....کردم گریه زار زار 

 باربد نمیرفت اینجوری اگه...مهرداده تقصیر همش.. شد اینجوری چرا 

 .... نمیدونست مقصر منو هم

 ....!!باربد به بگم باید چی بگم؟؟ چی االن 
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 ... رفته باربد میداد نشون ویال در صدای 

 ...بیرون رفتم شدمو بلند 

 ...کردم نگاه و صورتم و سالن توی رفتم.. نبود کس هیچ 

 ... بود صورتم روی برادرم انگشتای جای 

 ..گرفت بغضم بازم 

 ...مهرداد کنه لعنتت خدا 

 ....نه نه 

 نممیک دعا... ریختی بهم زندگیمو...  فتوحی کنه لعنتت خدا.. نه مهرداد 

 کنه داغون زندگیتو خدا

 کسی دیدن با که میکرد فتوحی نثار بودم بلد فحشی هر دلم توی داشتم 

 شد گرد چشمام میشد دیده آینه توی و بود پشتم که

 سمتش برگشتم ترسان 

 ...بود زده زل گونم به بهت با 

 

 کسی دیدن با که میکردم فتوحی نثار بودم بلد فحشی هر دلم توی داشتم

 شد گرد چشمام میشد دیده آینه توی و بود پشتم که

 

 سمتش برگشتم ترسان

 

 بود زده زل گونم به بهت با
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  میکردم نگاه بهش متعجب

 

 ؟؟ میکرد کار چی ؟؟اینجا نبود ساحل توی این مگه

 

 ...صورتت شده؟؟؟ چی بهار-امین

 

 گفتم سریع

 

 !!! نشده چیزی...هیچی-

 

 ...پس-امین

 

 ... کردم قطع حرفشو

 

 ...نیست چیزی گفتم-

 

  شد راهم سد که شم رد ازکنارش خواستم سریع

 

 مصورت به نفسهاش...  خیلی... بود نزدیک ، شد حبس توسینه نفسم

 ... میخورد
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 ؟؟؟ باربد-امین

 

 ...کردم نگاهش

 

 دادم و جواب نگاهم با

 

 چرا؟؟؟-امین

 

 امین وجود قفل... نزدیکی این قفل...بود قفل مغزم..بگم چی نمیدونستم

 ... گرمش نگاه قفل....  نفسهاش قفل...

 

 ...بهار-امین

 

 برام خیلی امین زبون از بهار شنیدن... میگفت اسممو قشنگ چقدر

  داشتنی دوست و عزیز.. بود عزیز

 

 غرق من و میشد متوقف جا همین زمان میشد کاش... رویایی و قشنگ

  میرفتم اوج به گفتن بهار همین

 

 رفتم فرو رویا تو من و میزنه حرف داره فهمیدم لبهاش تکون با
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  زدم پس افکارمو سریع

 

 ؟؟ بهار خوبه حالت!!! نیستی دختر؟؟ کجایی-امین

 

 ....نیستم خوب... امین نیستم خوب.. نه... نه

 

  آوردم زبون به و حرفام اختیار بی

 

 ... نیستم خوب....نه-

 

 ... چرا چیه؟؟باربد موضوع...!!  بهار ؟؟؟چته چرا-امین

 

 ... گفت و حرفش گونم به نگاهش ولی نکرد تموم حرفشو

 

  انداختم پایین سرمو

 

 با...  نمیومدم مسافرت این به کاش... بگم چیزی نمیتونم... نپرس-

 بهم رو همه اعصاب دارم.. میکنم خراب رو چیز همه دارم اومدنم

 ... همه مسافرت به میزنم گند دارم....میریزم
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  ؟؟؟ بهار زده حرفی همچین کی ؟ حرفیه چه این-امین

 

 .... کردم نگاه خاموش تلویزیون به سکوت توی و نزدم حرفی

 

 ...رسیدم خط آخر به من-

 

 بود شده خرج دهانم از نامربوطم حرف و بود شده دیر اومدم خودم به تا

  بود زده زل بهم بهت و شوک با امین و

 

 .... رسیدی آخرخط به چی یعنی بهار؟؟ چیه منظورت-امین

 

 ...هیچی... هیچی-

 

 ....بستم رو در محکم و اتاقم توی رفتم سرعت به و دادم تکون سرمو

 

 چمدونم توی وسایلمو دارم میدونم فقط...چیکارمیکنم دارم نمیدونم

 ... نمیدونم چراشو...  میریزم

 

 !! شد له غرورم
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 ... شد خاکستر نداشتم غرور

 

 ؟؟ چرا

 

 .... بیرون زدم ازاتاقم پوشیدمو مانتومو

 

 ...بودند زدن حرف حال در امین با باربد

 

 لبج بهم حواسشون که در سمت رفتم چمدونم با بهشون نگاهی نیم بدون

  شد

 

 ....بهار!!! بهار-باربد

 

 استمخو و پوشیدم و کفشام تا ولی ویال از بیرون رفتم و نکردم توجهی

 .... رفتم فرو کسی آغوش توی و شد کشیده دستم بیفتم راه

 

 .... بود باربد

 

 ... برادرم!! من باربد
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 جالبی حرفای و بودم مقصر خودمم درسته... بود گرفته ازش دلم ولی

 موضوع همچین برای نداشتم انتظار... بودم دلگیر ش از ولی نزدم بهش

 ... بزنه منو ای مسخره

 

 .... کردم جدا ازش زور به خودمو

 

  بود ریخته صورتم روی اشکام

 

 میده؟؟؟ ای معنی چه کارا این میکنی؟؟؟ چیکار بهار-باربد

 

 یگهد کیه بهار... چنده کیلو خواهر...  باش خوش برو...نمیکنم بدی کار-

  برم میخوام کن ولم...

 

 ... شه بلند روت دستم بازم نکن کاری بهار...  شو ساکت-باربد

 

 رو زدم دستم با و نزدیکش رفتم و انداختم زمین روی و چمدونم

  خودم صورت

 

 ول کنم کار چی بابا... باریکتره هم مو از من گردن... بزن بیا.. بیا-

 اجازه بهت ولی درست بزرگمی ؟؟برادر جونم از میخوای چی ؟؟ مکنی
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 چرا چه؟؟؟ من به!...رفته... نیست مهرداد... بکنی بخوای هرکار نمیدم

 ...شدم خسته...شدم خسته.. کن درک منم بابا میپرسی؟؟ من از

 

  افتادم زمین روی زانو دو

 

 ... خدایا... زندگی از... خستم خدا به-

 

 گرفت بغلش توی و سرم و نشست روبروم باربد

 

 غریبه یه جلوی ندارم دوست... بهار...  باش آروم... بهار.... هیش-باربد

 اشب آروم باشه؟؟...میزنیم حرف راجبش بعدا... بسته... باشی اینجوری

 .... میلرزی داری....

 

 سیک حضور که نداشتم موقعیتی اصال ولی هست هم امین افتاد یادم تازه

 ... کنم درک رو

 

 ... بود ذهنم توی چیز یه فقط و فقط

 

 ... امین کردن فراموش
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 بینهمی میاد کسی.... زشته داخل بیار و خانم بهار شو بلند... باربد-امین

  داداش پاشو...

 

 ... کرد بلند خودش همراه منم و شد بلند باربد

 

 .... کشیدم خجالت اومده بوجود موقعیت از کمی و بود بهتر حالم

 

  دکر قفل رو در و خودش اتاق به برد منو باربد و تو رفتم باربد همراه

 

  بودیم باربد و من فقط حاال

 

 کار موضوع ؟؟؟اگه کرده آروم نا اینجور رو تو چی ؟؟ بهار چته-باربد

 یمعصب رفت در دستم از میخوام ؟؟؟معذرت خوبه ببخشید... باشه که منه

 ...بگو تو حاال خوب؟؟...  کردی

 

 ... کردم سکوت

 

 ... نداشتم رو دیشبی حرفای گفتن طاقت دیگه...نه

 

 ....بگم تونستم تا کندم جون کلی گفتم مهرداد به وقتی دیشب همون
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 خواهش... بگذره خوش بهمون سفر بذار... نه ،االن باربد... نه االن-

 باشه؟؟....بدی وقت بهم باید...بگم بهت میدم قول ولی... میکنم

 

  گفت لحظه چند از بعد کرد نگام شک با باربد

 

 لیخا.. بود توش مهرداد که اتاقی برو کن جمع وسایالتو...  باشه-باربد

  شده

 

 ... باشه-

 

  کشید گونم رو دستشو روبرومو اومد لبخندی با باربد

 

 میکنم دارم چیکار نفهمیدم لحظه یه اصال...  ببخش منو بهار-باربد

 

  ندادم نشون العملی عکس هیچ

 

 یدبوس رو بود زده بهم که ای کشیده روی درست ، گونمو و شد خم باربد

  شد خارج اتاق از سرعت به و

 

 یدبوس رو بود زده بهم که ای کشیده روی درست ، گونمو و شد خم باربد

  شد خارج اتاق از سرعت به و
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 ...نشست لبم روی لبخندی

 مبش اگرم... نمیشم ناراحت ازش که داشتم دوست قدری به رو باربد من 

 ...میشه رجوع و رفع زودی

 ...نبود ویال توی کسی بازم شدم خارج که اتاق از 

 مهرداد اتاق سمت رفتم و کردم جمع و هام لباس و اتاقم توی رفتم 

  زد خشکم تعجب از کردم باز رو اتاق در وقتی ولی 

 ... دبو سرش و بدن رو ملحفه و بود من به پشتش و بود تخت رو نفر یه

 ... جلو رفتم آروم و گذاشتم زمین جوری همون رو چمدون 

 مهرداده؟؟؟ یعنی 

 ؟...!تهرانه گفت که اون!!  بابا نه 

 عقبی ترس از کنار ملحفه رفتن با که بودم ایستاده دودل جور همین 

  زمین رو افتادم نبود حواسم چون و رفتم

 ... امین جز نبود کسی آدم اون

 ..میخندید داشت 

  خندیدم و گرفت خندم خودمم بشم عصبی اینکه جای به 

 ... میکرد شک عقلمون به میدید رو ما یکی

  شد تموم هامون خنده آروم آروم 

  ایستادم منم ، نشست تخت روی امین

 نبود؟؟ مهرداد اتاق مگه میکنید؟؟اینجا چیکار اینجا شما-

  شد ملحفه کردن تا مشغول و ایستاد هم امین 
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 بودم من که اتاقی برید کنید لطف شما اینجا اومدم من ولی چرا-امین

 باال رفت ابروم 

 چرا؟- 

 من... اینکه هم برادرته اتاق کناریه اتاق هم چون... خوب...چون-امین 

  ترم راحت اینجا

 ... ملحفه کردن تا طرز به هم بود حرفاش به هم حواسم

 بهتر خیلی میکرد مچاله رو ملحفه اگه... بخندم دل ته از داشتم دوست 

 ...بود شدن تا از

  کرد بهم نگاهی تعجب با که جلو رفتم 

 شده؟؟؟ چی-امین

 خندیدم 

 ... هیچی- 

  کشیدم بیرون دستش از آروم رو ملحفه 

 ؟؟؟ االن چیه این-

 گرفت خندش و کرد ملحفه به هم خودش امین 

 اتاق میرم من پس...  نداره فرقی اتاق با اتاق من برای ، نداره ایرادی- 

 ...بغلی

 داد تکون سرشو فقط امین 

 ... دستش دادم و کردم تا خوشگل رو ملحفه رفتنم از قبل 

  گرفتش ازم تاخیر با امین 

 ....ممنون-امین
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  خواهش- 

  میشد خیره بهم همش... جوریه یه رفتارش امین میکردم حس

 وارد و کردم باز رو در...کناری اتاق رفتم و شدم خارج اتاق از سریع

  شدم

 آورد هجوم بهم ناپذیری وصف آرامشی ثانیه از کسری در

 ... داشتم دوستش قلبم ته از که بود کسی اتاق اینجا 

 نشستم زمین روی همونجا و بستم رو در 

 ..من نظر از بود اتاق بهترین اینجا 

  نداره فرقی برام اتاق گفتم دروغ.. گفتم دروغ من 

 ...بزرگ فرق یه اونم داره فرق برام اتاق

 شاممم به امین همیشگیه عطر بوی که کشیدم عمیق نفسی اتاق هوای تو 

  رسید

 زدم لبخندی و بستم چشممو

 دارم دوست- 

  شد تر عمیق لبخندم 

  کنم اعتراف میتونم خودم تو حداقل که خوبه چقدر

  انداختم تخت روی و خودم و کردم جا جابه وسایالمو

 ... آخیش

 ...نرم و گرم تخت یه و بزرگ اتاق یه روز دو از بعد 

 ... کشیدم روم و بیرون کشیدم زیرم از رو روتختی 
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 ... دارم خوبی حس چه 

 ... نفهمیدم هیچی دیگه و شد گرم چشمام شد چی نمیدونم 

 نای خستگی از ولی شد باز هم از چشمام اتاق درب شدن باز صدای با 

 ... نداشتم خوردن تکون

 !!حرفاش از کرد گرد چشمامو که شد بلند الناز صدای دفعه یه 

 انتهر رفته داداشی؟مهرداد خوابی... شو بلند بکش خجالت تنبل-الناز 

 من... خودم داداشِِ  تو روز امروز پاشو.... گفت باربد االن همین...ها

  میام دوباره دستشویی برم

  رفت یادم رو کشیدن نفس

  ؟؟ بود چی الناز منظور

 تاب و آب با اینقدر الناز که داشت امین به ربطی چه مهرداد رفتن

 ... میکرد تعریف

 بود؟؟ چی توِ  روز امروز از منظورش 

 ... خدایا 

 تهبس صدای نه میومد صدایی نه ولی نه یا هست الناز هنوز نمیدونستم 

 ...اتاق درب شدن

 احتیر نفس خالی اتاق دیدن با و کشیدم پایین سرم از رو تختی رو کمی 

 .. کشیدم

 ... میچرخید سرم تو الناز حرفای مدام ولی 

  ؟!!نه یا درسته فکرام نمیدونستم ولی میشنیدم حرفاش از بوهایی یه 

 .... آورد لبهام روی رو عمیقی لبخند یه فکرا این فقط
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 ممکنه؟؟؟ یعنی 

 ؟؟ باشه خوشحال مهرداد رفتن از امین ممکنه 

 من؟؟ به عالقش و باشه مهرداد نبود از خوشحالی این ممکنه 

 ... بود جواب بی همش که بود ذهنم تو ممکن و شاید عالمه یه 

 دنکر بحث صدای دیدم بیرون رفتم و کردم مرتب رو تختی رو سریع 

 ... میاد

 ایستادم گوش و شدم متمایل امین اتاق سمت به کمی آروم 

 یهو؟؟؟؟ اومدی اینجا اصال چرا تو-الناز 

 مگه؟؟ چطور-امین 

 ؟؟ بود تو اتاق تو کی پس-الناز 

 کردم عوض و اتاقامون... بهار-امین 

 زدم گند کنم فکر... وااااااای -الناز 

 ؟؟ الناز کردی کار چرا؟؟چی-امین 

 ...میگم بهت بعد نه یا زدم گند واقعا ببینم بذار... هیچی فعال-الناز 

  بیرون میاد داره داد نشون پا صدای 

 وننش تختی رو کردن مرتب مشغول خودمو و اتاق توی برگشتم سریع

  دادم

 شد وارد الناز و شد زده اتاق در

  بود مشخص چهرش از کامال این و بود هول 

 داری؟ کاری... جان الناز سالم-
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 ؟؟ بودی خواب...سالم-الناز 

 میکردم انکار و حرفاش شنیدن باید 

  کشیدم الکی ای خمیازه 

 .... برد خوابم کی نفهمیدم اصال...  بابا آره-

 شدی؟؟ بیدار کی- الناز 

 داشتی؟؟ چطور؟؟کارم.. االن همین- 

 ...همینجوری نه...نه-الناز 

 زدم رو آخر تیر ،که مشکوکه کمی هنوز کردم حس 

 کی نمیدونی تو...  بودم بسته رو اتاق درب خواب موقع من راستی- 

 اتاقم؟؟ تو بود اومده

 .... زد لبخندی ولی شد هول بازم الناز 

  

  ویال تو اومدم االن همین بودم بیرون من... نه-الناز

 اصال... گذاشتم باز خودم نبوده حواسم شایدم نمیدونم... آخه...آهان-

  بیرون میام االن منم برس کارت به برو ، کن ولش

 ....فعال پس باشه-الناز

  بیرون رفت اتاق از سریع 

 نکرد شک کنم فکر ولی بود گرفته خندم

 چسبوندم در به و گوشم و در نزدیک رفتم 

 بودی؟ کرده کار شد؟؟چی چی-امین 
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 ننپایی ها بچه پایین بریم... میکردم اشتباه شکر رو خدا...هیچی-الناز 

 میکنن بازی دارن

 کردی؟؟ صدا و بهار..بریم-امین 

 بیرون بیاد میشد آماده داشت میاد االن خودش...نه-الناز 

 ... بود تیز گوشام منم ولی بود آروم حرفاشون 

 ... نشست لبم رو لبخندی 

 .... بودم شده مطمئن حدسیاتم درستیه از درصد یه 

 نمیرفت لبم رو از خوشحال لبخند این شدن آماده حین میکردم کاری هر 

  

 لوارش یه و سرخابی سارافونیه زیر با پوشیدم خوشگلی جین سارافون

 ... گشاد جین

 کردم ذوق تیپم از کلی و کردم سرم سرخابیمم شال 

 بودم شده ها دبستانی بچه شکل 

 شدن جمع دور همه دیدم سالن توی رفتم و شدم خارج اتاق از و خندیدم 

 کنن شروع رو ای بازی یه میخوان و

 افتاد بهم نگاش که باربد 

 حله... شد مساوی نفراتمونم حاال ، خان امین رسید یارت...خوب-باربد 

 نداری؟؟ ای بهونه دیگه داداش؟؟

 ... بفرمایید خانم بهار...نه-امین 

 ... نشستم کنارش رفتم و گرفتم قرار شده انجام عمل توی 

 زدم هول لبخندی 
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 چیه؟؟ بازی حاال- 

 ... داری دوست که همونی-خندید باربد 

 گرفت خندم 

  داشتم دوست بودم بچه باربد- 

 دیدی؟؟ آینه تو خودتو... دیگه ای بچه االنم-باربد

 خندید الناز 

 ...میگه راست خان باربد واقعا-الناز 

  شدم سرخ کردن بهم نگاهی همه حرفشون این با اینکه از 

 ...!! امین نگاه از بیشتر همه از البته

 ... زدم راجبش خوبی حدسای که امینی 

 !! ما گروه اول- شایان 

 و الناز و من و هستن گروه یه شایان و باربد و شیوا دیدم کردم نگاه 

 ...گروه یه امین

 ... باشه-امین 

  کرد سمتمون به روشو امین 

 ... کنید جمع رو حواستون-امین

 ...شدیم دقیق حرکاتشون به و دادیم تکون رو سرمون جفتمون 

  

 و الناز و من و هستن گروه یه شایان و باربد و شیوا دیدم کردم نگاه

 ...گروه یه امین
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 ... باشه-امین 

  کرد سمتمون به روشو امین 

 ... کنید جمع رو حواستون-امین

 ...شدیم دقیق حرکاتشون به و دادیم تکون رو سرمون جفتمون 

 شگو باید گفت برنده گروه چی هر بازنده گروه بگم اول همین-باربد 

 ....کنه

 گفتم معترض 

 ... نداره قانونی هیچ پوچ یا گل بازی ؟؟؟ باربد قانونیه چه این- 

 ...بیشتره هیجانش اینجوری ولی-شیوا 

 ..آخه- 

  

  شد بریده حرفم امین صدای با

 ... قبول باشه-امین

 اربدب نمیدونه... گفت هم باال نفس به اعتماد با چه...موند دهنم تو حرفم 

 بدبار برابر در ولی ، بودم منم البته... است برنده همیشه بازی این تو

 ...هیچم من

 ...بریم پس-باربد 

 و ونروش ثانیه چند از بعد و برگشتن شون تا سه و برداشت قند حبه یه 

 ...برگردوندن ما سمت

 !!!داره حدس یه حق فقط کس هر-باربد 
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 ی چهره به نگاهم من ولی بود باربد و شایان حدسشون الناز و امین 

 ... میداد فشار که چپش دست و بود شیوا مضطرب

 ... بودم مطمین جورایی یه 

  گفتم و زدم مطمینی لبخند 

 !!! شیوا چپ دست-

 دست و شد گرد چشمام مرموزش لبخند و شیوا خالیه دست دیدن با ولی 

  داد نشونمون رو قند حبه و شد باز باربد راست

 ... شدیم کنف کلی

 ما گروه عمال و بردیم ما شو سری یه فقط که کردیم بازی ِسری چهار 

 ...شد بازنده

 .... کنید گوش باید شما بگیم چی هر ما حاال خوب- باربد 

 !!! جان باربد ندی سختی منو خانمِ -شایان 

  شایان آقا نداریما بازی پارتی...اِ - 

 و مشت یه بعدشم و خوشمزه شام یه امشب...  هم با همه.. درسته-باربد

 قبوله؟؟؟.... حسابی مال

 ... نبود بد زیادم 

 .... بود شیکمش نفع به شرطاش همیشه باربد... بود گرفته خندم 

 ..قبوله- 

 ...نیستم بلد آشپزی من-امین 

 خندید و شد بلند باربد 

 ...خوبه آیندتم واسه.. پسر میگیری یاد-باربد 
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 ... اتاقشون رفتن شایان همراه و شد بلند و خندید بلند الناز 

 ..ویال از بیرون رفت باربد همراه هم شیوا 

 ... بود مات و متعجب نگاهش... کردم امین به نگاهی 

 بپزیم؟؟؟ باید چی-امین 

 ...سوخت براش دلم... بود گرفته خندم عاجزانش لحن از 

 گفتم و شدم بلند 

 یدبذار هم الناز...میکنم آماده رو شام من... برسید کارتون به برید شما- 

 ...ندارم کمک به نیازی... برسه کارش به

  زد برق چشماش 

 واقعا؟؟-امین

 ... آره-خندیدم 

 ... اتاقش سمت رفت خوشحال و شد بلند 

 ....بپزم چی کردم فکر و آشپزخونه سمت رفتم 

 غذایی اولین... دارم خاطره خیلی ازش که افتادم غذایی یه یاد دفعه یه 

 ....پختم مامان کمک بدون عمرم تو که

 ... شدم مشغول و زدم لبخندی 

 ... کردم سرخ.  کردم خالل رو پیازها 

 کمی و کردم باز درشونو بعدشم و جوشوندم آب توی رو ماهی تن تا دو 

 ... ادویه کمی.. دادم تفتشون پیازها همراه

  گذاشتم کنار رو مواد 
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 البته ریختم قابلمه توی مواد همراه ال به ال و کردم آبکش هم رو برنج

 ... پلویی سبزیه همراه

 .... کشیدم راحتی نفس و گذاشتم قابلمه در روی رو کنی دم 

 ....میشه خوب مطمئنم 

 هک میچیدمشون کابیننتها توی داشتم و شستم رو شده کثیف ظرفهای 

 ... دش له دماغم که برگشتم ترس از ناگهانی که پشتمه کسی کردم حس

  گذاشتم بینیم رو دستمو 

 ...ییییی آی-

 ... خورد گره امین ی شده هول چشمای تو چشمام 

 !!! ببینم بردار دستتو شد؟؟؟ چی بهار... وای-امین 

 ... خونیه دستم تو دیدم که آوردم پایین دستمو 

 !! اومد خون... وای-امین 

 .... گرفت خندم که بود نگران و هول اینقدر

  کرد نگام تعجب با که خندیدم 

 اوضاع؟؟؟ این تو میخندی چرا-امین

 ....همینجوری...!هیچی- 

 ...خندیدم بازم 

 کردم فرو و مچاله کوچیکی ی پنبه بینیم شستن از بعد و دستشویی رفتم 

 شدم خارج یی دستشو از و بینیم تو

 ... بود نشسته مبل روی امین 
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 در امدست ی دوباره شستن از بعد و آشپزخونه توی رفتم بهش توجه بی 

 ... کردم مخلوط رو مواد بار چند کفگیر تا دو با و برداشتم رو قابلمه

 ... زعفرون کمی و کردم اضافه بهش هم آبلیمو کمی 

 ... بود عالی 

 صندلی روی و آشپزخونه توی امین دیدم برگشتم و گذاشتم رو درش 

  نشسته

  زد لبخندی برگشتنم با

 ... است العاده فوق که بوش....نباشی خسته-امین

 ...  مرسی- 

 و پیاز همراه برداشتم خیارشور و گوجه تا چند و یخچال سمت رفتم

 رو بودم گذاشته میز روی قبل از که ساالدی ظرف و نشستم میز روی

 ... کشیدم جلوتر

 ساالدیه؟؟ چه این-امین 

 ..شیرازی- 

 ...داره خیار!! نداره خیارشور شیرازی ساالد-امین 

 بدمزه... نمیشه خوب خیار با من نظر به داره ماهی توش که غذایی- 

 ....میشه بهتر طعمش خیارشور با میشه،

 ...نگفت چیزی ولی باال رفت ابروهاش امین 

 ... نبود ای چاره ولی بودم معذب خیرش نگاه زیر 

 ... میخوام معذرت-امین 

 کردم نگاهش تعجب با 
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 بابِت؟؟- 

 .... شدنت دماغ خون-امین 

 زدم لبخندی 

 دکنی صدا رو ها بچه برید بهتره!...  نیست ،چیزی دیگه بود اتفاق- 

 .. آمادست غذا دیگه دقیقه بیست حدود...

 زودی؟؟؟ این به-امیمن 

 دقیقه چند تا آمادست االنم.. میکشه دم زودی برنج...  نبود زود- 

 ....دیگه

 ...کشیدید رو ما جورِ  شما... ممنون-امین 

 اشم با غذا از بعد مال و مشت فقط... آشپزیم عاشق من... نکردم کاری- 

.... 

 ... خندیدم 

 گفت آروم خیره، نگاهی با و زد گرم لبخندی هم امین 

 ...من با.... َچشم-امین 

 ...رفت لبخندم چرا نمیدونم 

 ... میکرد حرکت چشمام نِی نِی تو نگاهش... بود خاص لحنش 

 ... بود جدی نگاهش و بود رفته اونم لبخند 

 .. شد بریده هم از نگاهمون باربد صدای با 

 ... کرد نگام دوباره و گرفت نگاهشو کالفه امین 

 ....رفت 

 چیه؟؟؟ نگاههاش معنیه...  بود شده دوخته امین جای به من نگاه ولی 
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 ... اومد جاش سر حواسم الناز ورود با 

 یعال خیلی تصورم طبق و خوردیم ها بچه تعریفهای با رو شام خالصه 

 ... بود شده خوشمزه و

 و داد مال و مشت رو شایان و باربد امین قرارمون طبق ازشام بعد 

 .. رو شیوا هم الناز

 ... میخندیدم بازیاشون مسخره به وسط این منم 

 ..کردیم نگاه ساعت به هممون تقریبا و شد قطع خندم تلفن صدای با 

 ... بود شب نیم و دوازده ساعت 

 ...کردم تعجب 

 سمتش برگشتم باربد صدای با که تلفن سمت برم خواستم 

 ... بهار میدم جواب خودم-باربد 

 .... کیه ببینم بودیم منتظر همه 

  گفت تعجب با دید رو شماره که باربد 

 ... !! باباست-باربد

 ساعت نهایت خوابش وقت دیرترین بابا آخه..داشت تعجب هم واقعا 

 ... بود یازده

 ... برداشت رو گوشی باربد 

 ؟ بله-باربد 

 .... 

 ....شده؟؟ چیزی...خوبید؟ شما خوبیم آره... مرسی....... بابا سالم-باربد 

  کرد بهم نگاهی رسید که حرفش اینجای 
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 .....خدافظ من از پس...ندارید؟؟ کاری من با... منه پیش بهارم آره-باربد

  پایین آورد رو گوشی باربد 

 .. داره کار تو با بابا بهار -باربد

 ...گرفتم رو گوشی و رفتم کنجکاو 

 .. بابا سالم- 

 ...- بابا 

 .. داره کار تو با بابا بهار -باربد

 ...گرفتم رو گوشی و رفتم کنجکاو 

 .. بابا سالم- 

 ؟؟ خوبید... بهار سالم- بابا 

 خوبید؟؟ مامان و شما خوبیم همه بابا بله- 

 ... دخترم آره-بابا 

 بابا؟؟ شده چیزی-

 اتفاقی مهرداد و تو بین ببینم میخواستم ولی...!!نه که چیزی-بابا 

 افتاده؟؟؟

 ... پرید رنگم 

 ...شد ثابت رویاامین که میچرخید ها بچه تک تک روی ماتم نگاه 

 ..انداختم پایین سرمو و کشیدم خجالت.... بود عمیق نگاهش 

  بابا؟؟؟ چطور- 
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 نه تهبرگش که وقتی از و تهران برگشته مهرداد میگفت سهراب وهللا-بابا

 اومده پیش بحثی ؟؟؟ زدید حرفی ببینم خواستم... چیزی نه میزنه حرفی

... 

 ... گرفتم قلب تپش 

 ...میکنی خراب رو چیز همه داری!!! مهرداد 

 خودش... میکنه اینجوری چرا نمیدونم.... نشده چیزی.. بابا نه...نه- 

 بره خواست

 بپرسم شما از گفت بود شده نگران سهراب راستش...  نمیدونم -بابا 

 ... موضوع اون سر باشه شده بحثش تو با شاید گفتم منم... چشه

 ... نشد چیزی... بابا نه- 

 هشنب پنج میرزایی آقای ی خانواده همراه هم ما راستی...  پس باشه-بابا 

 .... میایم جمعه

 بابا منتظرتونیم- 

 ... دختر ها باشه مرتب خونه-بابا 

  بابا چشم- 

 .. برسون سالم ها بچه به.... خدافظ فعال پس-بابا

 خدافظ... میرسونم و بزرگیتون چشم- 

 بود مهرداد ضایع کارای درگیر بدجور ذهنم ولی کردم قطع رو گوشی 

... 

 ...ذهنم ولی بود دستم توی تلفن گوشیه به نگام 

 .. مهرداد حرکات از بود شده خورد اعصابم 
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 ول ماجرا بره پیش اینجوری.. کنه شک کسی کنه رفتار طوری نباید 

 .... میره

 گفت باربد که اتاقم تو برم خواستم و چرخوندم دستم تو رو تلفن 

 .. میگفت چی بابا ؟؟...بهار شد چی-باربد 

 ....زدن زل بهم کنجکاو چشمای با همشون دیدم که سمتش برگشتم 

 ... شدم هول 

 ...و زدم ای مسخره و هول لبخند 

 .... خوش شبتون... بخوابم میرم من...  باربد نبود چیزی- 

 میخوابی؟؟ تلفن با-الناز 

 ... رفت دستم سمت نگاهم 

 ... بزنم حرف مامان با خواب از قبل میخوام ولی... نه- 

  بخیر شبت برو...میخوابیم کم کم هم ما باشه-باربد 

 و خموا نگاه تو نگاهم که برم خواستم کلی بخیر شب یه با زدمو لبخندی

 ... خورد گره امین کنجکاو

 بشه مطلع فکرم عمق از میخواست انگار 

 ... باال رفتم مکثی با و گرفتم ازش نگاهمو 

 ....بستم رو در و شدم اتاقم وارد 

  کردم پرت زمین روی و آوردم در شالمو 

 ... گرفتم رو مهرداد موبایل ی شماره و نشستم تخت روی

  داد جواب رو گوشیش آقا باالخره زیاد های بوق از بعد 
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 ...بله-مهرداد

 !!مهرداد...سالم- 

 تویی؟ بهار....سالم-مهرداد 

 میکنی؟؟ کار چی داری مهرداد... آره- 

 ....نمیکنم ؟؟کاری چیه منظورت-مهرداد 

 بابا به زده زنگ سهراب ؟؟چرا خودتی تو چرا پس ؟؟ نمیکنی کاری- 

 با امباب چرا ؟؟پس داغونه و نمیزنه حرفی برگشته وقتی از مهرداد گفته

 هک منم پس شدی؟؟ ناراحت تو که گفتم چیزی من که گرفته تماس من

 مهرداد.... میفهمن رو قضیه همه که اینجوری گرفتم؟؟؟ بغل غم زانوی

 .... نداشتم انتظار ازت

 ....میزدم حرف هم سر پشت همینطور 

 ....میزدم داد... نه البته که حرف 

 نبود جلودارم هیچی عصبانیت مواقع تو همیشه مثل و بودم عصبی 

 ... شدم ساکت صدایی با که....

 ... است گریه صدای دیدم کردم که دقت 

 ... شد ریش دلم 

  ؟؟؟...کردم کار چی من 

 داشتم ارزش اینقدر من یعنی چرا؟؟؟....میکرد گریه داشت مهرداد

  ؟؟؟ براش

 ... گرفت بغضم

 .... مهرداد- 
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  شنید ولی باشه شنیده کردم شک که گفتم آروم اونقدر 

 ....هوم-مهرداد

 میکنی؟؟ گریه داری تو.. تو- 

 دوست.... بفهم المصب دِ  ندارم؟؟؟ کارم این حق ؟؟نکنه چطور-مهرداد 

 ذهنم توی تو، تنها خلوتم تو...  داشتم دوست بیشتر کسم همه از... داشتم

 ....بهار...  بودی

 .... ریخت اشکم 

 ...نکن داغونم...نگو..مهرداد- 

....  کردی خفم....  لعنتی میشم خفه ؟؟دارم...نگم چرا-مهردا 

 من بهار....  چرا خدایا چرا؟؟...  گرفتی زندگیمو....  نفسموگرفتی

 ؟؟؟ کنم پاکت ذهنم از میتونم چجوری من بهار....  بودم عاشقت

 و ببینمش ؟؟.. کنم فراموش و شدم عاشقش که کسی چجوری چجوری؟؟

 رحمی بی خیلی بهار ؟؟ میتونی باشی ؟؟خودت میشه... کنم فراموش

 هنوزم.... من... بهار....  میدونی بد منو کارای که رحمی بی خیلی...

 بار هر رو تو و بمونم اینجا نمیتونم.....  نمیتونم... ولی.. دارم دوست

 با رو تو روزی و بمونم نمیتونم.... ببرم یاد از رو بهت عشقم و ببینم

 اگه.. .نمیفهمی..  نه ؟؟ میفهمی.... نمیتونم...  بهار...  ببینم ای دیگه کس

 .... نمیتوپیدی بهم جوری این و نمیزدی زنگ میفهمیدی

 ... بود گرفته رو نفسم که بود گلوم تو بغض اونقدر 

 نکهای یا...  احساسی اینقدر.. باشه اینجوری مهرداد نمیدونستم وقت هیچ 

 ... باشه داشته دوست منو اینقدر

 .... نداشتم خوبی حس 

 ... میزد و خودم دل حرفای جورایی یه 
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 ....مینداخت عشقم یاد منو که حرفایی 

 .... نمیخواد منو کس هیچ و شدست نابود آیندم میگفت بهم که حرفایی 

 چهب من بفهمه وقتی تصورکنم رو امین حرفای و چهره میتونستم حتی 

 ... نمیشم دار

 ... بود پیچیده اتاقم توی مهرداد و من هق هق 

 .... کوبوندم تختم روی و کردم قطع رو تلفن اختیار بی 

 .... کردم گریه زار زار و نشستم زمین روی 

  برگشتم تعجب با اتاق در صدای با که بودم خودم حال تو 

  بود شده قفل دهنم

 که دشنی چجوری رو صدام در پشت فرد نمیدونم که نه بگم خواستم فقط

  کرد باز رو در

  خورد گره متعجبش نگاه تو خیسم نگاه

 برگشتم تعجب با اتاق در صدای با که بودم خودم حال تو

 

 بود شده قفل دهنم

 

 که دشنی چجوری رو صدام در پشت فرد نمیدونم که نه بگم خواستم فقط

 کرد باز رو در

 

 خورد گره متعجبش نگاه تو خیسم نگاه

 ..نه
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 رمس رو بدبختیام تمام انگار دیدنش با...  ندارم رو یکی این تحمل دیگه

 ... شد آوار

 

 ... شد بیشتر هقم هق

 

 ... بکنم نمیتونستم حرکتی هیچ و بودم زمین روی شده مسخ

 

 ولی اون نگاه... بود گرفته ازم رو فکر و حرکت هر قدرت خیرش نگاه

 ... بود متعجب

 

 زمین روی روبروم و سمتم اومد آروم و شد مسلط تعجبش به باالخره

  نشست

 

 ؟؟چرا چته... دختر میکنی بیدار رو همه االن...  آروم....بهار-امین

 .... اَم تو با بهار ؟..  شده چیزی ؟؟ میکنی گریه

 

 ... میداد آزارم بیشتر درونیش تشویش و ظاهریش آرامش

 

 .. نه 
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 .. خوردم شکست من...  نیست من برای امین

 

 ... خوردم شکست عشق توی میکنم اعتراف...  خدایا

  

 .. عشق

 

 بعد و آوردی بوجود من توی رو حسی همچین چرا خدایا..  چرا

 ؟؟؟ چرا ؟؟؟ شد اینجوری

 

 ؟؟ من آدم همه این بین چرا

 

 ... شده تموم طاقتم دیگه

 

 ....کنم تحمل نمیتونم-

 

  کرد نگاه بهم تعجب با امین طوریکه گفتم بلند رو جمله این

 

 ؟!!!! کنی تحمل نمیتونی چیو -امین

 

 ... شد قفل دهنم
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 ....شدم کمرنگش سبز نگاه ی خیره

 

 ... قشنگه نزدیک از چشماش چقدر من خدای

 

 .... داشت دوستم اون-

 

 ... نشست پیشونیش روی کمرنگی اخمی مکث ای لحظه از بعد امین

 

 مهرداد؟؟ کی؟؟؟-امین

 

  دادم تکون سرمو

 

 گریه خاطرم به نمیدونستم.. داره دوستم اینقدر نمیدونستم....آره-

 ....نمیزدم پسش بیرحم اونقدر میدونستم اگه....  نمیدونستم... میکنه

 

 ... شد وحشتناک امین اخم

 

 .... ببینم میتونستم رو پیشونیش رگ نبض حتی
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 ؟؟؟ میکردی قبولش.....قَب... میدونستی اگه-امین

 

 .... بود حرفش مات نگاهم

 

 !چرا؟؟؟... بود عجز با حرفش ولی داشت اخم

 

 میکنی؟؟؟ نابودم رفتارت با داری چرا امین

 

 ... رفت پایین من طرف از جواب ندادن از مایوس سرش

 

 .... دوباره گرفت بغضم

 

 ... کرد نگاهم و کرد بلند سرشو دوباره

 

 ... میچرخید صورتم تمام روی نگاهش

 

  نداشتم هم کشیدن خجالت حس حتی که بودم وعصبی ناراحت اونقدر

 

 .... بهش زدم زل خودش مثل همونجوری منم
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 .... بود جدی نگاهش

 

 ... در سمت رفت تند و شد بلند ناگهان

 

 ... نه

 

 

 ... بوده اشتباه مهرداد به جوابم کنه فکر نداشتم دوست من

 

 ... زدم صداش بشه خارج اتاق از اینکه از قبل

 

 سمتم برنگشت اما ایستاد

 

 ....نه-

 

 ... بود همین جوابم

 

 ... چشماش... بود نشسته لبش رو لبخندی... سمتم برگشت

 

 ... میکرد دیوونم داشت چشماش 
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 ....انداختم پایین سرمو

 

 ... بودم نشنیده رو اتاق در صدای هنوز 

 

 ... دیدم روبروم ای سایه

 

 ....لبش رو لبخندی با ایستاده روبروم دیدم کردم بلند سرمو

 

 بهم نزدیک خیلی و روبروم درست و برداشت زمین رو از چیزی

 ...نشست

 

 .... شد حبس نفسم

 

 ... بودم جنبه بی واقعا

 

 .... بود قفل متعجبم نگاه تو مهربونش نگاه

 

  

 ... بگیرم چشماش از نگاهمو نتونستم من ولی آورد باال دستاشو
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 ...شالمه فهمیدم تازه من و افتاد سرم روی چیزی

  

 ودنب سرم شال االن تا ،من پایین رفت سرم و شدم سرخ واقعا دفعه این

 ؟؟

 

  بیارم باال سرمو نتونستم ولی شنیدم ریزشو ی خنده صدای

 

 مدیدن با که آوردم باال کنجکاو سرمو و نشنیدم که زد حرفی آروم امین

 خندید

 

 ؟؟؟ گفتی چی-

 

 ... نبود مهم یعنی...  نبود چیزی-امین

 

 جلوتر شالمو و باال بردم دستمو ناخداگاه که رفت سرم روی نگاهش

  شد لبش رو لبخندی باعث که کشیدم

 

  زدم بروش لبخندی منم
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 موهاش دیگه دخترای مثل انگار میکشه خجالتم همچین....  کچل-امین

 .... نداره دیدن دیگه که کچلیت این...  افشونه و بلند

 

  رفت لبخندم من ولی شد ادا شوخی با حرفش اینکه با

 

 .... زمین سمت رفت نگاهم.. شدم ناراحت

 

 نم زندگیه...  داشت من زندگیه با زیادی تضاد که امین سفید جوراب به

 .... بود سیاه

 

 ...ندارم دیدن من... آره

 

 ... هه...میگه چی بشم نمیتونم هم دار بچه دیگه من بفهمه اگه تازه

 

 ... زدم خودم به پوزخندی

 

 ... محاله این

 

 .... محاله امین مثل آدمی با من زندگیه

 ...اومدم خودم به شونم تکون با که بودم خودم افکار تو
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 ... شد خشک میداد تکونش و بود شونم روی که امین دست به نگاهم

 

 ... برداشت مکث با دستشو

 

 خاطر به کردی؟؟؟ گریه چرا... دختر کردم شوخی من!!! بهار-امین

 ؟؟ بود من حرف

 

 ... نفهمیدم کردم گریه کی من... کردم تعجب

 

 ندیلبخ با و کردم پاک رو ریخته کی نمیدونستم که اشکایی دستم با

 ... کردم نگاه امین به تصنعی

 

 ... لبخندم دیدن با شد راحتش خیالش کمی

 

 کنم شوخی خواستم.. نزدم خوبی حرف... میخوام معذرت-امین

 ....حد این تا میکنم ناراحتت نمیدونستم

 

 ....دادم تکون طرفین به سرمو

 

 ...امین نشدم ناراحت..نه-
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 ... خوش شبت...  میخوام معذرت حال بهر-امین

 

 .... رفت اتاق در سمت به و شد بلند

 

 آوردم زبون به رو بود ذهنم توی که سوالی

 

 اتاقم؟؟؟ اومدی داشتی کارم چی- 

 

 .... سمتم برگشت تعجب با

 

 .... بود حیرون خودشم

 

 مسمت برگشت دفعه یه... شد خیره اتاق سقف به کمی و خاروند سرشو

 

 .... میخواستم رو تلفن نداشت آنتن موبایلم آهان-امین

 

 .... سمتش گرفتم و برداشتم تخت روی از رو تلفن و زدم لبخندی

 

  گرفتش ازم و جلو اومد امین
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 .... ممنون-امین

 

 خواهش-

 

 ... بست هم رو در و شد خارج اتاق از امین

 

 کنم پاکش نذاشت ای دیگه فکر هیچ حتی و نشست لبم رو عمیق لبخندی

 ... بود اتاقم توی امین که ای لحظه...  بود مهم برام لحظه این فقط... 

 

 ...انداخت سرم روی رو شال که ای لحظه

 

 ... کشیدم خجالت بازم

 

 .... بودم درآورده رو شالم نبود حواسم اصال

 

 کشیدمش و گرفتم رو روتختی ی گوشه و کشیدم دراز زمین رو همونجا

 ... روم

 

 .... میکرد القاء بهم رو خوبی حس سرامیک خنکیه
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 .... امین حرفای

 

  تخته روی من جای امین میکرد فکر وقتی الناز حرفای

 

 ... میزدم حرف مهرداد راجب وقتی امین اخم

 

 .... نشست روبروم وقتی نزدیکش ی فاصله

 

 ... گرمش نگاه

 

 ...نگاه

 

 ... موند یادم که بود چیزایی آخرین چشمام بستن و عمیق لبخندی

 

  بودم نکرده وقت چند این تو حاال تا که رفتم خوابی به

 

 ... راحت و آروم خواب یه
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 ایصد با پنجشنبه صبح که گذشت خاصی اتفاق بدون روزها ی بقیه

 ... استقبالشون به رفتیم هممون بابا ماشین بوق

 

 ... بودن اومده ماشین یه با

 

 .. خانومش و میرزایی آقای و مامان و بابا 

 

 ایصد با پنجشنبه صبح که گذشت خاصی اتفاق بدون روزها ی بقیه

 ... استقبالشون به رفتیم هممون بابا ماشین بوق

 

 ... بودن اومده ماشین یه با 

  

 .... بودن اومده خانومش و میرزایی آقای و مامان و بابا

 ... نبودن مهرداد و سهراب 

 ...کردم بغل عشقم تمام با رو بابا و رفتم 

 ... لوس دختر چطوری-بابا 

 عالیم دیدم رو شما... عالی- 

 ...دختر نیستا بد بگیری تحویل یه منم-مامان 

 مامان بغل تو رفتم خنده با 

 ... بود شده تنگ براشون دلم واقعا 
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 ... ساحل لب بریم شب تا بعدش و باشیم ویال همه عصری تا بود قرار 

 تو رفتن همه نهار از بعد و کرد مهمون رو همه بابا که رو نهار 

  اتاقاشون

 مرجوع خودم نقلیه اتاق همون به دوباره من و شد جا به جا اتاقها البته

 ....شدم

 فتمر منم و بودن بعدی اتاقای تو هم خانوما و اتاق تا دو تو مردها تقریبا 

 ...نقلیه اتاق همون تو

 ... بودم تر راحت تنهایی 

 داشتیم هم مامان و من و بودن استراحت مشغول اتاقاشون تو همه 

 ...میکردیم مرتب رو آشپزخونه

 گفت مقدمه بی مامان یهو 

 .... رفت مهرداد-مامان 

 ... سمتش برگشتم بهت با 

 .... بود سخت برام حرفش هضم 

  شد عصبی دید منو بهت که مامان 

 ... ی پسره-مامان

  میدونست مقصر رو مهرداد داشت مامان اینکه از شدم عصبی 

  بریدم حرفشو عصبی و بلند

 !!! مامان-

 پیش رو خواستگاری حرف...  اکبر و هللا... ی پسره ؟؟ چیه-مامان

 ... رفت گذاشت توجیهی و حرفی بدون روز چند از بعد و کشید
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 ... گرفت دلم 

  ببخش منو ؟؟خدایا..بودم کرده اذیت رو مهرداد حد این تا یعنی 

 ؟؟... سهراب-

 ... کنه نگاه من و بابات روی تو میکشه خجالت بیچاره سهراب- مامان 

 گفت فقط...  حرفی نه زنگی نه دیگه اونم رفته مهرداد که روزی از

 ...پیشنهادشون و رفتارشون بابت ببخشیمشون ما و رفته مهرداد

 ...میسوخت چشمام بغض از 

 براج بابا و مامان بذارم نباید... بره اینجوری مهرداد میذاشتم نباید من 

 ... باشه سرافکنده سهراب بذارم نباید...  کنن بد فکرای مهرداد

 ...بشکنه مهرداد سر ها کوزه کاسه ی همه بذارم نباید... منم مقصر 

 ؟؟؟ داشتم ای چاره آیا ولی 

 بیشتر بقیه شک بزنم مهرداد از دفاع جهت در چیزی یا حرفی هر 

 بره لو قضیه ممکنه موقع اون و میشه

 ... بیرون رفتم و کردم رها میز روی رو دستمال 

 ... شدم خارج ویال از 

 ...کشیدم عمیقی نفس آزاد هوای خوردن با 

 .... بود چیزی هر از خالی ذهنم 

 .... بود شده کمرنگ برام هم امین حتی 

 .... بود ذهنم توی مهرداد فقط 

 نمندید خاطر به که پسری... داشت دوستم و نداشتم دوستش که پسری 

 ....رفت و گذاشت زندگیشو ، راحتیشو ، پدرشو



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  937  

 ؟؟ گناهکارم وسط این من خدایا 

 ... عقب برگشتم ویال در صدای با که بود گذشته چقدر نمیدونم 

 ... بود باربد 

 ....سمتم ومد و پوشید کفشاشو... بود من سمت به نگاهش 

 ...عزیزم نخوری غصه خوبی؟؟-باربد 

 باال پرید ابروم 

 بخورم؟؟؟ غصه باید چرا- 

 برگشته شده پا که چیز همه بی ی پسره اون بخاطر- کرد اخمی باربد 

.... 

 ... بریدم حرفشو 

 ...مقصرم من!!! باربد- 

  شد گرد باربد چشمای 

 چیه؟؟ منظورت-باربد

 ولی....  داشت دوستم خیلی...بود َمرد خیلی مهرداد... منم مقصر- 

 ...من

 ایدب داشت دوست اگه ؟؟ رفت چرا پس...  نمیفهمم منظورتو بهار-باربد 

... 

 این مقصر باربد...  من اما.... داشت دوستم واقعا اون... باربد نه- 

 نکرد تحمل.. کردم داغونش که زدم بهش حرفی من باربد...  منم قضایا

 نکشه عذاب خودش هم تا رفت..  رفت....  کرد کارو ترین مردونه... 

 .... من هم
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 کرد نگام باربدگیج 

 یهچ اینا ؟؟؟ میزنی حرف سلمبه قلمبه داری تو یا شدم خنگ من-باربد 

 گفتی؟؟؟ چی مهرداد به تو مگه ؟؟ بهار میگی

 .... دریا سمت برگشت سرم 

 ... نیست یادم ؟؟خیلی گفتم چیا واقعا من ؟؟ گفتم چی 

  ترف....  شکست... شد خاموش چشماش برق حرفم شنیدن با یادمه فقط 

 فت ر اونم...گفتم رو نپذیرفتنش دلیل-

 درست... زدنات حرف گنگ با میزنی دوَرم داری... بهار ببین-باربد 

 ....گفتی بهش چی بگو

 ...سمتش برگشتم 

 ... خورد گره باربدم نگاه تو نگاهم 

 رو داره موضوع این دیگه بگم؟؟؟ برادرم به میتونم ؟؟؟ کنم اطمینان 

 ... است گزینه بهترین باربد.... میکنه سنگینی دلم

 یا اباب حتی...بکه کسی به باربد نداشتم دوست... داشتم شک کمی ولی 

 ....مامان

  بود صورتم روی مالیمی اخم با نگاهش 

 ....نه یا میگی-باربد

 ...دیگه من... من باربد.....نمی من....من- 

 راست و ُرک و حرفت... میکنی من و من چقدر... بابا ای- باربد 

 ...بزن

 ... مدوخت باربد به جدیمو نگاه و بازکردم چشمامو و کشیدم عمیقی نفس 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  939  

 .... من باربد- 

 ...بود جدی خودم نگاه مثل نگاهش... بود منتظر باربد 

 ردممیک حس...  میزدم باید ولی باربد العمل عکس و حرفم از میترسیدم 

 و بدونه مشکلمو باید خودم جز کسی میکردم حس... بدونه باید باربد

 ..کنه راهنماییم

 خوب؟؟؟-باربد 

 گفتم خشک خیلی و کردم تر زبونم با لبمو 

 .... نمیشم دار بچه من گفتم بهش- 

 ....ایستاد زمان 

 لحظه چند از بعد ولی... موند مات بیچاره.. نکردم جدا باربد از نگاهمو 

 ..خندید

  عصبی ی خنده یه 

 هب احمق ؟؟توی گفتی مهرداد به بوده چرتی چه این- زد باربدلبخندی

 خودت رو بزرگی این به ایراد مهرداد خوستگاریه کردن رد خاطر

 گوش به دروغ این میدونی هیچ.... دختر بده شفات خدا ؟؟؟ گذاشتی

 خیلی قضیه این رو مردا... بزنی و ازدواج قید باید دیگه برسه کسی

 ... حساسن

  

  بغض از پر ی خنده اما.... بود گرفته خندم

 .... آورد بِروم رو دردناک واقعیت یه باربد

 ...برداره سرم از دست که گفتم دروغ مهرداد به میکرد فکر 

 گفتم بغض با 
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 ... نیست دروغ....نمیشم دار بچه واقعا من... باربد- 

 .... رفت لبخندش باربد 

 نمیفهمم دیگه کنی تکرار رو مزخرفات این دیگه بار یه بهار-باربد 

 .... میکنما کار چی دارم

 ....خندیدم 

 کاریا کتک اون تو من... من.... واقعیته... نیست مزخرف اینا باربد- 

 ... دیدم صدمه

 ... وقت هیچ...بشم دار بچه نمیتونم وقت هیچ من باربد 

 ریخت عصبیم ی خنده بین اشکم 

 .... خبره چه بود فهمیده تازه... بود شده مات باربد 

 ... خورد زمین به و شد سست که دیدم رو زانوهاش 

 کرد وجودش ته از آرومی ی ناله و سرش رو رفت که دیدم رو دستاش 

... 

 ....سوخت براش دلم 

 .... میسوخت اطرفیانم به... نمیسوخت خودم به دلم دیگه 

 .... کردم داغون رو باربد کردم حس 

  دادم تکون رو هاش شونه و نشستم زانوم روی روبروش 

 ...  نکن.. باربد-

 ...ریخت گونش روی که دیدم رو اشکش قطره

 گفتی؟؟ راست بهار..بهار-باربد 

  دادم تکون سرمو فقط 
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 ...افتاد گیر نگاهم تو نگاهش

 با چنان آن یه و کرد نگاهی دیگریم چشم به چشم این از باری چند 

 ... افتادم زمین روی پشت از که شد بلند شتاب

 ... میدوید داشت.. ساحل سمت رفت 

 ... شدم نگران 

 .... نکنه ای احمقانه کار 

 دنبالش دویدم و شدم بلند 

 آب به رسیدم منم که بود آب توی زانو تا 

 ... بود بیشتر من از سرعتش.. سمتش رفتم و آوردم در کفشامو 

 ... باربد- 

 ... ایستاد وضعیت اون تو دیدنم با و سمتم برگشت بلندم صدای با 

 ...رفت آسمون به فریادش صدای دفعه یه 

 ...شد بلند هام گریه 

  عقب بیا.... داداش میکنی چیکار داری... کردم غلط باربد- 

 ... میزد ضربه آب روی مشتاش با و میزد فریاد بلند مدام

 ...بودم ندیده عصبی و داغون اینجوری رو باربد عمرم تو حاال تا 

  گرفتم دستاشو و سمتش رفتم ترسون و آروم 

  گفتم هق باهق

 ...  نکن اینجوری تروخدا...  باربد اصال گفتم دروغ-
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 درحال استخونهام.... گرفت بغلش تو محکم منو بعد و کرد نگام کمی

 ... نشست لبم روی لبخند ولی بود شکستن

 های شونه و میداد فشارم محکم...  آورد هجوم رگهام توی حمایت حس 

 ... میلرزید مردونش

  

 ...... نمیذارم راحت رو مرتیکه اون... میکشمش-باربد

 احرف همین ولی....  میگه پرت و چرت داره عصبیت عالم تو میدونستم 

 .... کرد دلگرمم حسابی

 .... کرد پاک و اشکام و شد جدا ازم 

 .... ببخش منو...بهار-باربد 

 ..ریخت اشکش بازم 

 دایاخ...  کنم مراقبت ازت نتونستم...  نبودم برات خوبی برادر-باربد 

 ... ببخش منو

 ... بوسیدم بار چند و صورتش و کردم بغلش 

 ونمنمیت...  بود خدا حکمت اتفاقا این ی همه...  داداشی نبود تو تقصیر- 

 که معمولی ی پرونده یه....  بود پرونده یه چون مقصرم خودم بگم

 ...  باختم من باربد... میکشه اینجا به آخرش نمیدونست هیچکی

 ... شدیم خارج آب از هم همراه و گرفت دستمو باربد

 ...بشیم خشک تا نشستیم ساحل توی کمی 

 هب چرا دکترا ؟؟؟ نمیدونه کسی و موضوع این االن تا جوری چه-باربد 

 میدونن اونا نکنه... نگفتن بابا و مامان

 تو و مهرداد منو جز... نمیدونه هیچکس...  خواستم دکتر از من...نه- 
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 کرد اخمی باربد 

 بهم اینا از زودتر چرا ؟؟؟ بود نزدیکتر بهت من از مهرداد-باربد 

 یبهغر برات اینقدر ؟؟ نیستم تو برادر سر بر خاک منِ  ؟؟؟مگه نگفتی

 ؟؟؟ شدم

 ادمهرد به شدم مجبور... نکن شرمندم بیشتر باربد نزدن حرفارو این- 

 من... مکنم تحمل کاراشو و حرفا این از بیشتر نتمیتونستم...  بگم

 و داشتن دوست ادای داره فقط اونم میکردم فکر...  نداشتم دوستش

 شد چی میدونی باربد ولی.. زدم رو تیر آخرین همین برای.. درمیاره

 ؟؟ کرد گریه روم جلو میشه باورت...داشت دوستم واقعا ؟؟مهرداد

 همیش باورت ؟؟ شدم دیوونه گریش صدای از تلفن پشت میشه باورت

 پشت یمیدون ؟؟ رفت کنه تحمل و دوریم و ببینه منو نتونست اینکه برای

 همین رایب ببینه ای دیگه کس با منو نمیتونه گفت ؟؟ گفت چی بهم تلفن

 ..میره

 بدی وجدان عذاب حرفش این با ولی نداشتم دوستش اینکه با باربد 

 میکنم حس... میزدم پسش رحمی بی همه اون با نباید من...  گرفتم

 بابت از و خودم وقت هیچ... شد داغون و شکست برابرم در غرورش

 ... نمیبخشم مهرداد

 سعی ولی بود خیس چشماش هنوزم کرد بغلم و نزدیکتر اومد باربد 

 ... میشناختم برادرمو ، بده نشون محکم خودشو داشت

 ... کن گریه.. بهاری کن گریه... عزیزم نداره اشکال-باربد 

 فقط باربد... گرفت شدت هقم هق...افتادم مهرداد گفتنای بهاری یاد 

 میداد دلداریم... میکرد نوازشم

 .... ببخش منو خدایا 

 ... بشکنه ازم مهرداد دل نذار 
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 .... داره سختی تاوان شکستن دل 

 .. پریدیم ها گرفته برق مثل جفتمون پشتمون از امین صدای با 

 !!! کردیدا خلوت خوب برادر خواهر-امین 

 ... عقب برگشتیم 

 ... بودن امین و وشایان شیوا و الناز 

  بودن دور ازمون هنوز 

  کردم باربد به نگاهی

 ؟؟ دیگه میمونه خودمون بین باربد-

 مامان؟؟؟ و بابا حتی- کرد نگاهم باربد 

 ...!مامان و بابا حتی- 

  زد لبخندی باربد 

  خودم خانم بهاری چشم- باربد

 ... شیوا سمت رفت و شد بلند و کشید لپمو

  بود صورتم روی عمیق و کنجکاو امین نگاه 

 ترسیدم...  میکنه کشف وجودمو عمق تا میکردم حس خیرش نگاه با

  گرفتم ازش نگاهم..

 فیلما تو مثل که عمیقه اونقدر نگاههاش گاهی ولی است مسخره خیلی

 و خودم راجب حرفی میترسم من و میشنوه ذهنمو صدای میکنم حس

 .. بزنم ذهنم توی خودش

 میشن آماده دارن ها بچه دیدم کردم بلند سرمو دوباره و گرفت خندم 

 .... والیبال بازیه برای
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 !!!داریما کم یار نمیای؟؟ بهار-الناز 

  گرفت خندم 

 .... باشم داداشیم گروه تو دفعه این میخوام من-

 ...الناز و امین گروه تو میرم من پس باشه-شایان 

 میکشه بلندی نفسهای و صورتشه روی اخمی امین دیدم کردم نگاهی 

... 

 ه؟؟؟میذار مگه ولی نکنم حس خودم نفع به کارهاشو بودم گرفته تصمیم 

  ؟؟ چی یعنی االن اخم این خوب

 ... وشیوا باربد سمت رفتم ُخرم و خوشحال بدجنسی با

 بهار چون بدونید بازنده خودتونو االن از پس... بهار ایول-باربد 

 ... شمال توی ساحلیه والیباله بازیهای قهرمان

  خندیدیم هممون 

  است برنده کی میبینیم بازی از بعد جان باربد نخون ُکری-امین

 حرص لبخند و انداخت باال بار دو رو ابروهاش و کرد من به نگاهی

 ... زد دراری

 گرفت خندم 

 ...طرفه کی با نمیدونه هنوز 

 ...افتاد ما دست توپ انداختن باال سکه عملیات طی 

 ... میدادیم تشکیل رو والیبال تیم بهترین همیشه باربد و من 

 درسی بیست امتیاز به زودتر تیم هر و بشمریم رو امتیازها شد قرار 

 ...بشه برنده
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  رسید اونا تیم نوبت که بودیم جلو ما هشت به شونزده 

  داشت فاصله ازم کمی و بود من سمت جهتش که زد سرویس یه امین

 ..... چرا نمیدونم ولی بگیرمش که توپ سمت دویدم

  داشت فاصله ازم کمی و بود من سمت جهتش که زد سرویس یه امین

 متس به و خورد پیچ پام چرا نمیدونم ولی بگیرمش که توپ سمت دویدم

 به جهش یه و شدم بلند سریع و خندیدم درد جای ولی شدم پرت جلو

 .... حریف زمین سمت به ضربه آخر در و توپ سمت

 مکشک با و کردم نگاه میکرد نگام نگرانی با که باربد به و زدم لبخندی 

  شدم بلند

 ؟؟؟ نشد طوریت خوبی؟؟- باربد

  نیاوردم خودم روی به ولی میلنگیدم داشتم 

 ... خوبم بابا آره-

 ؟؟؟ نشد چیزیت خوبی؟؟ بهار-گفت بلند امین 

 ... بدید ادامه رو بازی... نه- 

  کردیم رو بازی ی ادامه زیاد درد با باالخره 

 ...  بردیم ما آخرشم

  شونزده بر بیست ی نتیجه با

 یشترب امتیازشون نمیذاشتم وگرنه میکرد درد پام اینکه بخاطر فقط اونم

 ... بره هشت از

 بهمون دارن هم بزرگترا دیدیم که میرفت تاریکی به رو هوا تقریبا 

  میپیوندن
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 .... نشستیم کرد پهن مامان که بزرگی انداز زیر رو همه

  بود ناراحت و کالفه واضحی طور به باربد 

 ... میکرد کنترل خودشو داشت سختی به.... میکردم درکش

 ...حد این تا دیگه نه ولی کنه ناراحتش ممکنه حرفام میدونستم 

 .... نمیشنیدم صدایی اصال من ولی بودن بحث و صحبت حال در همه 

 دممیدی و میشنیدم که بود باربد عصبیه ی چهره و دریا موج صدای تنها 

... 

  شد جمع حواسم بود باربد صحبتش طرف که امین صدای با 

 ... دمغی؟ شده؟؟ چیزی جان؟؟؟ باربد چیه-امین

  زد ای تصنعی کامال لبخند باربد 

  نیست چیزی...  نه-باربد

 ... بگم میخواستم منم اتفاقا-بابا

  شد کالفه جدی جدی دیگه باربد

 کنهمی قاطی بپرسه علت هی کسی و باشه عصبی وقتی...  میشناختمش

... 

 .... بود انفجار مرز تو االنم 

 ...نکنه خرابکاری یوقت کنم آرومش باید 

 ....گرفتم دستشو و طرفش بردم دستمو 

 موند ثابت چشمام بغض رو نگاهش...  طرفم برگشت و خورد تکونی 

.... 

 .... خوند نگامو حرف 
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  کرد باز اخماشو و گرفت مطلبو خودش....  کردم بقیه به ای اشاره 

 داد تکون تایید ی نشونه به سرشو و زد لبخندی

 گاهن بهمون تعجب با دیدم که بقیه سمت برگشتم و بستم چشمامو منم 

 ... میکردن

 ... خنده زیر زد مامان دفعه یه 

 ....مامان سمت رفت نگاهها همه 

 ؟!خانم میخندی ؟؟چرا شده چی-بابا 

 چیزی میخواستن وقتی همیشه.... افتادم بچگیهاشون یاد... وای-مامان 

 میزدن حرف اشاره و چشم با و مرموز همینجوری کنن مخفی ازمون

 ؟؟؟ سعید نیست یادت...

  خندید آروم هم بابا 

 ... آره-بابا

 کنیدمی قایم بقیه از رو چیزی یه دارید االنم پس- گفت شوخی به شیوا 

 شیطونا؟؟؟

 ... پرید رنگم 

  لبش رو لبخندی و بود خونسرد من برخالف... کردم نگاه باربد به 

  تگف نشنون بزرگترا که طوری آرومی لحن با و گرفت رو شیوا دست

 .... که تو یا ماییم شیطون-باربد

  خندیدن هردوشن که گفت شیوا گوش در چیزی و نزدیک رفت بعد 

 ... کننن کنجکاوی بیشتر بقیه تا میکرد گم رد داشت باربد میدونستم

 .... شدم خیره دریا موج به و گرفتم ازشون غمگینمو نگاه 
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 حمایت حس... میدونه مشکلمو االن باربد اینکه از بودم خوشحال 

 نسبت داشتم بهتری حس کل در... حسِ ... راز یه تو شریک یه حس...

 ... میدونستم رو موضوع این خودم فقط که زمانی به

 روی و ساحل سمت رفتم کتونیم پوشیدن از بعد شدمو بلند اختیار بی 

 ... نشستم سنگی

 ... میکرد تزریق بهم خوبی حس.... تاریک رنگ با آب موجهای 

  بود کرده سردرگمم همینم... انتظارمه در ای آینده چه نمیدونستم 

 لحظه و میخواستمش خودم برای فقط و داشتم دوست رو امین لحظه یه

 دبع ی لحظه... نمیخورم دردش به من که میرسیدم نتیجه این به بعد ی

 ... میشدم متنفر خودم از

 ...  ماه سمت رفت نگاهم 

 ... رو بودنش باریک طور این مخصوصا...  داشتم دوست رو ماه هالل

  کردم زمزمه آروم 

...  میکنم شکر هم رو حکمتت...  میکنم شکر رو عظمتت...  خدایا-

 نتیجه عشق این اگه... اگه...  میدم قسمت خودت به رو تو ولی...  ولی

 نمیرسه سرانجام به اگه...  بگیرش ازم..  نمیخوامش نداره برام ای

 ... نمیخوام رو حس این... نمیخوامش

 ....انداختم پایین سرمو و گرفتم رو اشکم قطره 

 ... میکنه کمکم مطمئنم 

 پناهی خودش جز میدونه...  ندارم رو کسی خودش جز میدونه خودش 

 ... همیشه مثل... میکنه کمکم پس ندارم
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 شوک دیدنش با و اوردم باال سرمو نشسته کنارم کسی اینکه حس با 

 ... شدم

 بود خودش 

 ...امین 

 بود چشمام سمت براقش نگاه تیر 

 شدم شوک دیدنش با و اوردم باال سرمو نشسته کنارم کسی اینکه حس با

... 

 بود خودش 

 ...امین 

 ... تپش حال در من قلب و بود چشمام سمت براقش نگاه تیر 

 کمکم نگفتم االن همین مگه ؟؟؟ نمیگیره آروم قلب این چرا...  خدایا 

 ...کن

 دمشنی رو عمیقش نفس صدای که دوختم دریا به و گرفتم ازش نگاهمو 

... 

 خوبی؟-امین 

 چطور؟؟؟...  آره- 

 نای روزه چند یعنی... نیستی فُرم رو میکنم حس.... میکنم حس-امین 

 داره؟؟ خاصی دلیل!! داری حالتو

 روم هب کسی نداشتم دوست ولی شده تابلو روزه چند رفتارام میدونستم 

 ...بیاره

 .... بود گزینه بهترین سکوت.... نداشتم جوابی...کردم کمرنگی اخم 
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 ؟؟؟ ناراحتی مهرداد رفتن از-امین 

 ...میگه پرت و چرت چرا...  کردم نگاهش سریع 

 ...  نه که معلومه- 

 ... مهرداد رفتن از بعد مخصوصا... نمیده نشون اینو رفتارت ولی-امین

 دارهن ربطی هیچ اون رفتن یا بودن به من رفتار..میکنی اشتباه داری- 

... 

 شدی؟؟؟ شکلی این روزه چند چرا بدونم میتونم پس-امین 

 ؟؟؟ شکلی چه- 

  زد محوی لبخند امین 

 .... شکلی این بدم؟؟؟ نشون شکلتو-امین

 ... کرد آویزون لباشو و کرد اخمی 

 ... گرفت خندم 

 دار خنده واقعا حالت این تو مردونگی و ابهت اون با امین دیدن خدایی 

 ... بود

 .... خندیدم بلند و بگیرم خودمو جلوی نتونستم 

  میخندید من همراه و کرد درست قیافشو اونم 

 لیشک این رو تو کارت محل توی کن فکر خدایی... امین باحالی خیلی-

 ... ببینن

  خندید بلند هم امین 

 ینا نوید امین کن فکر...  نمیکنه حساب روم دیگه کسی موقع اون-امین

 .... شکلی
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 انگار نوید امین میگی همچین....  میگیره تحویل خودشم چه... اوه- 

 !! میبری رو فرانسه جمهور رییس اسم داری

 اینجوری اسممو بایدم ضمن در ؟؟ فرانسه چرا حاال-خندید بازم امین 

 !؟!شما؟؟ دارید سراغ من از بهتر وکیل... بگم

 ... کردم سکوت.... خندیدم 

 .. کرد سکوت اونم 

 ... بود صورتامون روی هنوز محوی لبخند 

 ینا به ابد تا من و بایسته لحظه همین تو زمان که بود خوب چقدر خدایا 

 .... دریغ ولی... بزنم زل مردونه و محکم و داشتنی دوست ی چهره

  شد خیره روبرو به و گرفت ازم صالبتشو با نگاه امین 

 ؟؟ کنی شنا نداری دوست-امین

 ... بود هام شونه انداختن باال جوابم 

 ؟؟ پیششون بریم میخوای... کنن شنا سمت اون رفتن ها بچه-امین 

 ... راحتترم تنها اینجا من... برو تو.. نه- 

  کرد مالیمی ی خنده امین 

 ؟؟ میکنی بیرونم خلوتت از داری احترام با یعنی! ؟؟!تنها-امین

 ... گفتم چی فهمیدم تازه 

 .. جا همین بمون داری دوست..گفتم منظور بی کن باور... نه.. نه- 

 برم همینجا دارم دوست... سمتشون برم ندارم....  که دوست خوب-امین 

 نمیشم؟؟؟ که شما مزاحم احیانا... آب تو

 حرفیه؟؟ چه این! بابا نه- 
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 ....آب سمت رفت و تکوند و شلوارش و شد بلند امین 

  شد نزدیکتر و آورد در کفشاشو 

 تیشرت همون با و آورد در هم رو بود باز هاش دکمه که مردونشو لباس

  آب توی رفت بود تنش که کوتاهی آستین مشکیه

 ... میکرد شنا ای حرفه خیلی

 .... نداشتم هم رو حسش من و بود بلند موجها ولی میخواست شنا دلم 

 تر طرف اون متر چند از بعد ثانیه چند و میرفت فرو آب توی امین 

 .... میزد بیرون سرش

 ... بود گرفته خندم 

 چی همه از و ذهنم منم میتونستم کاش... آزاد و رها... بود ماهی مثل 

 ... میترسیدم ولی... بشم رها و کنم آزاد

  میکرد تلقین بهم رو ترس حس دریا حجیم موجهای 

 ...  میرفتم حتما بود آروم دریا اگه

 فتمر... شدم بلند و کرد غلبه بهم آب لمس ی وسوسه ای دقیقه چند از بعد

 ... رفت سرد آب توی مچ تا پاهام و آوردم در کفشامو و آب سمت

 ..زدم عمیق لبخندی و شیدم عمیقی نفس 

 ... ناپذیر وصف آرامشی 

 ....اومد باال زانوم تا آب که جلو رفتم دیگه قدم سه دو 

 ... زدم ضربه آب سطح روی دستام با 

 ... داد بهم وافر لذتی آب سطح روی کشیدن دست 

 ... پاشید صورتم توی زیادی مقدار و شدت با آب که بودم خودم حال تو 
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 باز اب و کردم خشک لباسم آستین با صورتمو چندش با و بستم چشمامو 

 .... افتاد الناز خندون صورت به چشمم چشمام شدن

 ؟؟؟ شد پیداش کجا از این 

 طرف از بازم که ریختم طرفش به آب از پر دستمو تا دو فکر بدون 

 .... شد پاشیده بهم آب ای دیگه

 .... گرفته شون شوخی...  نزدیکن ها بچه ی همه دیدم و برگشتم 

  روشون آب ریختن به کردم شروع و خندیدم 

 ... بودم تک من و میریختن آب من سمت به همشون نامردا

 و اومده بیرون تقریبا آب از هم امین دیدم که میکردم خیسشون داشتم 

 پناه شپشت تقریبا و نزدیکش رفتم... میکنه کمکم داره و ایستاده کنارم

 ... دممیپاشی آب روشون و میرفتم بیرون پناهگاهم از گداری گه و گرفتم

 ....شده قایم بهار نیست قبول-باربد 

 ... نفر دو ما نفرید چهار شما... نیست قبول شما مال باربد-امین 

  هست که همینه... نداریم نیست قبول دیگه-باربد 

 ... ریخت امین رو محکم رو آبی مشت خودش بعد

 امپ که عقب رفتم کمی سمتم الناز طرف از زیادی آب شدن پاشیده با 

 لمث چیزی و دادم تکون هوا توی دستمو که میفتادم داشتم و کرد گیر

 مراهه اونم چرا نمیدونم که نیفتم گرفتم محکم که اومد دستم توی پارچه

 .... افتاد من

 چون خودشم اینکه و امین تیشرت جز نبود چیزی پارچه اون بله 

 ...کنارم درست.. افتاد من با نبود حواسش



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  955  

 که بود ها بچه ی خنده شلیک صدای حاال و کشیدم دستمو زده خجالت 

 ... کرد ترم سرخ

 گفتم امین به نگاهی بدون 

 .. ببخشید- 

 ؟؟ نشد چیزیت... نداره عیبی-امین 

 .... نه- 

 بازیه توی که پام همون درست... میکرد درد پام ولی شم بلند خواستم 

 ... بود خورده پیچ هم والیبال

  زد کنار و صورتش روی آب دستاش تا دو با و شد بلند امین 

 ...برده ماتت ؟؟چرا چیه.... بهار دیگه شو بلند-امین

 .... نشد که شم بلند دردم دادن نشون بدون داشتم سعی 

 ؟؟؟ کنی صدا رو باربد میشه- 

 کرد کمرنگی اخم امین 

 شده؟؟ چرا؟؟؟چیزیت-امی 

 ... کن صداش فقط... نیست مهمی چیز- 

  زد صدا رو باربد بلند و کالفه امین 

 مرک نصف تا و بودم نشسته زمین روی هنوز که من به نگاهش که باربد

  سمتم اومد سریع افتاد بودم آب توی

 ؟؟ بهار شده چی-باربد

 .. بود ایستاده هنوز امین 

 ... پام- 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  956  

 چی؟؟ پات- باربد 

 ....میکنه درد- 

 ؟؟ گرفت درد االن ؟؟ چرا-باربد 

 ... شد بیشتر دردش االن...والیبال بازی تو...نه- 

 ... بود صورتش روی اخمی که کردم امین با نگاهی 

 ...شده چی ببینیم بیرون بیارش باربد-امین 

 ولی نبود خیلی دردش... آب از بیرون رفتیم و گرفت بغلمو زیر باربد 

 .. بود شده بیشتر

 ... شدن جمع دورمون همه تقریبا و نشوند سنگی روی منو 

  روبروم نشست باربد 

 پاته؟؟ کدوم- باربد

  گرفتم گاز لبمو درد از 

 .... راستم پای-

 .... کشیدم خفیفی جیغ درد از که گرفت دستش تو پامو باربد 

 .... باشه شکسته شاید آرومتر خان باربد-الناز 

 .... بدم تکونش نمیتونستم که بود شکسته اگه....نه- 

 و ردک پشتشو باربد کار این با شایان که زد باال کمی شلوارمو باربد 

 ... رفت

 ادقیق هم نگاهش و بود ایستاده پرو پرو ولی بره هم امین بودم منتظر 

  بود پام روی
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 کرد وشور و کشید گردنش به دستی کالفه و شد بیشتر اخمش پام دیدن با

  ای دیگه سمت

 مونگاه شدیدش درد و پام روی باربد دست حرکت با ولی کشیدم خجالت

 مگذاشت دستش رو و دستم و کشیدم دردناکی فریاد و دوختم باربد به

 ...ُمردم... آرومتر خدا ترو باربد..آی- 

 نشکسته مطمئنم ولی... باشه رفته در فکرکنم- باربد 

 ؟؟ داداش دکتر بریم-امین 

 .... بلده انداختن جا خودش بابا... نه-باربد 

 ... شد تداعی برام بچگی از خاطره یه باربد حرف با 

 برسم تا و زمین خوردم مدرسه های پله از بودم راهنمایی دوم وقتی 

  رفته در پات گفت دیدش که بابا آخرش و لنگیدم خونه

 شدم بیهوش که پیچوند پامو چنان آخرش و داد مالش کلی اولش خالصه

 ... درد از

  گرفتم رو باربد دست و اومدم بیرون گذشته از پام ی دوباره درد با 

 ....نه بابا خدا ترو... باربد-

  خندید بود یادش خوب مطمئنم رو خاطره اون که باربد 

 .... همینه بری دکترم...نیست ای چاره-باربد

 ...ریخت اشکم 

 ... دیگه نمیکنه درد... باربد شدم خوب اصال- 

 ... مچت دور شده کبود ببین رو ؟پات حرفیه چه این جون بهار-شیوا 
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 یحت و بود شده کبود پام مچ باالی کمی... میگفت راست..کردم نگاش 

 ... میزد قرمزی به

 ... افتادن راه سرمون پشت همه و کرد بلندم حرکت یه با باربد 

 گفت بلند و شد بلند دور از دیدنمون با بابا 

 ؟؟ باربد شده چی-بابا 

  بلندگفت هم باربد 

 ....رفته در باز دخترت پای-باربد

 باربد؟؟ چرا.... سرم به خاک وای- مامان 

 ... شد والیبال توی-باربد 

 ؟؟ افتاده یادتون االن چرا پس-بابا 

  گذاشت انداز زیر روی منو ،باربد بهشون رسیدیم 

  خندید افتاد پام به چشمش که بابا

 خانم؟؟؟ داریم گرم آب ؟؟؟ دختر کردی الش و آش که اینو-بابا

  مینداخت جا برام همیشه خودش بابا و میرفت در زیاد پام بچگی از 

 که بزرگی ی کاسه توی و آورد رو جوش آب فالسک سریع مامان

  بابا به داد بود گذاشته کنار آش برای

  میخواستم آش من...مامان اِ -باربد

 ... خندیدن همه

 ... داشت برام رو جالد نقش االن بابا... نمیومد خندم من ولی 

 برد ظرف توی پامو بعد و کرد ولرم سرد آب با کمی رو فالسک آب 

... 
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  بود داغ هنوزم 

 ..بابا سوختم... آی-

 ؟؟؟ نمیسوزه من دست چرا ؟؟؟ داغه کجاش...دختر زشته-بابا 

 ....دسته از تر حساس پا مشفق آقای-امین 

 الکی دلداریه داشتم....خوب پسر میدونم- کرد آرومی ی خنده بابا 

 ... میدادمش

  خندیدن همشون توک و تک بازم 

 ... بود قفل امین نگران نگاه تو من نگاه ولی

 ... نبود پام رو دیگه نگاهش 

 بابا محکم و سریع چرخش و حرکت با که بودم نگرانش نگاه غرق 

 .. کردم ضعف...  شد َکر خودم گوش که کشیدم فریادی چنان

  میمالید کمرمو داشت الناز 

 ؟؟؟ داشت درد خیلی-الناز

 پیچ پاش این بار یه وقت چند هر من دختر این...دیگه ببخشید-بابا 

 ...  میره در و میخوره

 روی و برگشت دارچین و عسل ظرف با و ویال داخل رفت مامان

 ... گذاشت پام مچ روی و ریخت دستمالی

 !! نمیخواد...نیست زیاد دردش دیگه مامان- 

 ...  ساکت-مامان 

 .... میکرد بزرگ رو کوچیک چیزای همیشه مامان... بود گرفته خندم
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 ربها این میدونه خدا...  دیگه کردید لوسش کردی رو کارا همین- باربد 

 ...کُ  تربیت میخواد هایی بچه چه لوس

 ... شد قطع باربد حرف 

 ....رفت لبخندم 

 .... بود شرمنده و مات نگاهش.... کردم باربد به نگاهی 

 .... شد محو اونم لبخند رفته رفته 

 .... فهمیده تازه و گفته چی نفهمید واقعا انگار 

 .... گرفت ازم و کالفش نگاه 

 دهش تیز همه چقدر جدیدا....میکردن نگاه باربد و من به تعجب با بقیه 

 .... بود مشکوک باربد و من به نگاهشون....  بودم

 فکرایی خودشون با همه کنه پیدا ادامه سکوت همین اگه بودم مطمئن 

 میکنن

 ... زدم تصنعی لبخندی 

  شد متعجب لبخندم دیدن با باربد نگاه 

 بلند و شد خارج حرفش بهت از...  شد بقیه حضور متوجه تازه انگار

 ... شد

 ...برمیگردم االن... بیارم و گوشیم برم من-باربد 

 ... شدن مشغول خودشون حرفای به همه 

 ... میپیچید مغزم توی بدجور باربد حرف ولی 

 ؟؟؟!!! من های بچه 
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 پام مچ رو مامان پیچیای باند از بعد و خوردم زحمت هزار با بغضمو 

 .... شدم بلند

 پات؟؟ این با کجا-بابا 

 .... برمیگردم باربد با....  ویال تو میرم- 

 .... ویال سمت رفتم لنگون لنگون 

 .. جا همه بود تاریک 

 ... کردم روشن رو لوستر و کردم پیدا رو پریز دستم با 

 .. میلرزید شونش و بود نشسته زمین روی باربد 

 .... دلم تو ریخت عالم غم 

  نشستم روبروش آروم و نزدیکش رفتم 

 ....!!داداشی-

 منو مکث ای لحظه از بعد دیدنم با و آورد باال رو سرش سریع باربد 

 ... گرفت آغوش در

 دمکر تازه رو دلت داغ که من به لعنت....  خدایا....بهار ببخشید-باربد 

 .... خدا ؟؟ چرا.. 

 .... لرزوند رو دلم باربد هق هق صدای 

 گریت با دیگه تو هستم داغون خودم من....  باربد نکن خون دلمو- 

 من....  بده یاد بهم و بودن محکم.. باش محکم تو...  نکن ترم داغون

 نببی.... شده ضعیف قویه میگفتی همیشه که خواهری...  شدم ضعیف

 قسمت خدا به رو تو باربد... گذاشت دلم رو داغی بد روزگار...  منو

 ... بده روحیه بهم...  نکن بدترش تو میدم
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 بی به دارم چون میکنی فکر.. شدم داغون بهار ؟؟؟ جوری چه- باربد 

 شدم داغون بهار ؟؟... نیست خبری دلمم تو میکنم وانمود خیالی

 کنم خفش خودم دستای با رو فطرت پست مردکِ  اون دارم دوست.....

... 

 ... گرفتم دستم با رو باربد اشکای 

 به هک دنیا...  ولی... بود سخت برام خیلی اتفاق این درسته....  باربد- 

 مبتون کن کمکم باربد... دیده صالح اینجور خدا... باربد نرسیده آخر

 ... بایستم

 و ترسیدم امین دیدن با رو در سمت کردم رومو ویال در صدای با 

 .. اومدم بیرون باربد بغل از سریع

 ... بود چرخش در باربد منو بین متعجب نگاهش 

 ....نه 

  گفتم آروم خیلی و باربد سمت برگردوندم سرمو 

 ... هیچکی به شرایطی هیچ تحت ، دیگه میمونه خودمون بین باربد-

  کرد قطع حرفمو باربد 

 .... باش مطمئن-

 ... بستم رو در و اتاقم سمت رفتم امین نگاه به توجه بدون و شدم بلند 

 چسبوندم در به و گوشم و ایستادم اتاق در پشت 

  میشنیدم آروم و ضعیف و صداشون 

 افتاده داداش؟؟اتفاقی کردی گریه چرا ؟؟ باربد شده چی-امین

  کرد ای الکی ی خنده باربد 
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 افرد ناراحته بهار... برادری خواهر بود گرفته دلمون... بابا نه-باربد

 ... برگردم میخوام

 ... شد راحت من خیال و گفت آهانی امین 

 مرفت حالم اومدن جا و دقیقه چند گذشت از بعد و کشیدم عمیقی نفس 

 .... بیرون

 ... شدم ویالخارج از و کردم تر سفت شالمو

  دید منو دور از بابا 

  خودم پیش اینجا بیا بهار بیا-بابا

 شستمن کنارش و رفتم بابا سمت به لنگون کمی... بود بهتر خیلی پام درد

... 

 ...بریز آش هم دخترم برای خانم-ببا 

 میخوری؟؟؟ بهار-مامان 

 ... میخورم که معلومه- 

 .... نیستن امین و شایان دیدم کردم دقت کردم تموم که و آشم 

  شدم کنجکاو 

  شدم نزدیکتر بود نشسته کنارم که الناز به

 خورد؟؟ کجاست؟؟آش شایان آقا جون الناز-

 فتر بعد خورد آش آره.... رفتن شدن بلند امین با پیش دقیقه چند-الناز 

 چطور؟؟...

 ....کنم جمع وسایالشو که نه یا خورد آش ببینم میخواستم....هیچی- 

  نکردم فضولی دیگه ولی بود مضطرب کمی یه الناز 
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 ... ویال توی رفتم و برداشتم رو وسایل تقریبا و شدم بلند

  دنش وارد همه دیدم که ویال از بیرون برم برگشتم ظرفها شستن از بعد 

 برگشتید؟؟؟ چرا...اِ -

 ... شدید اونم.... گرفت بارون-باربد 

  ادافت بهشون نگامون همه و برگشتن شایان و امین بعد ساعت یک حدود 

 ؟؟؟ شما بودید کجا-باربد

 ... نبود مهمی چیز... هیچی-شایان 

 کرد نگاه الناز به کمرنگ اخمی با و برگشت امین 

 ...انداخت پایین رو سرش مضطرب الناز 

 بود مشکوک اوضاع من نظر به و میرسید نظر به ناراحت کمی شایان 

... 

  کشید صورتش به دستی امین 

 ؟؟؟ کرد مطرح باهات رو موضوع شایان جان امین- میرزایی آقای

 پسرم؟؟؟ هستی راضی

  کشید پوفی کالفه امین 

 ... دایی نمیزنم حرفی که شما حرف رو من....  گفت بله-امین

 جلوتر چی هر رو خیر ،کار پسرم مرسی.. میدونستم - میرزایی آقای 

 ... بهتره بیندازی

 ... خودش اتاق سمت رفت ای بله گفتن با امین 

 یا هدرست حدسم ببینم کردم سکوت ولی چیه جریان میزدم حدس تقریبا 

 ...نه
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  میکردید صحبت امین با خودتون بود بهتر بابا-شایان 

 ...نداشت فرقی پسر؟؟ حرفیه چه این- میرزایی آقای

 ؟!چیه بحث موضوع ؟؟ شایان شده چی-باربد 

 ... بگیریم زودتر رو مراسممون میخواستیم الناز و من-شایان 

 کی؟؟... خوبه خیلی که این... آفرین-باربد 

 !! دیگه هفته دو- شایان 

 ...  شایان زوده خیلی هفته؟؟ دو چییییییی؟-شیوا 

 زود اونم ، نبود دیر خیلی هم باربد و خودت ازدواج...  زوده کجا-شایان

 ؟؟؟؟ من خواهرِ  چیه ایرادش ضمن در... شد

 از امین... نیست نداشتن یا داشتن ایراد االن بحثم من... ایراد-شیوا 

 یدشا... نگفته چیزی بابا خاطر به فقط و ناراضیه بود مشخص چهرش

 .. نداره و موقعیتش فعال

 ....ک باشیم موافق باید الناز و من ؟؟ چی موقعیتِ -شایان 

 برید حرفشو میرزایی آقای 

 نمیدونم َصالح من شیوا ؟؟ تا دو شما میکنید بحث چرا- میرزایی آقای 

 همیشه و محرمن تا دو این باالخره....  بکشه طول بیشتر محرمیت این

 !!نمیشه که اینجوری...  هستن جدا هم از

 ... بابا آخه-شیوا 

 سالمتی به که شون خونه...  دختر دیگه نداره آخه- میرزایی آقای 

 دیگه... شده چیده و آماده که هم الناز ی جهیزیه....  ست آماده و حاضر

 ... نیست عروسی نگرفتن و جدایی برای دلیلی
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 غافلگیر عروسی بودن زود از بود معلوم ولی نزد حرفی دیگه شیوا 

 ...نیست راضی و شده

 .... کشیدن خجالت حال در و بود پایین سرش هنوز الناز 

 ... فتمگر پهلوش از نیشگونی و نشستم کنارش و نزدیکتر رفتم کمی 

  هوا پرید متر یه 

  بود گرفته خندم

  گفت حرص با الناز

 میکنی؟؟؟ اینجوری چرا!!!  جون بهار -الناز

 گوشش نزدیک رفتم 

 رنگ هی و بودی شده مظلوم اینجوری چرا بگو پس....  شیطون ای- 

 ...میکردی عوض

 کرد نگام غمگین الناز 

 ؟؟؟ شد ناراحت امین نظرت به-الناز 

 .... میداد نشون اینو که قیافش ولی.... نمیدونم- 

  

 یخیل نباشم وقتی میترسم.... ایم وابسته هم به خیلی امین و من-الناز

 .... بخوره غصه

  زدم تلخی لبخند 

 که دیدی ولی بودیم همینطوری ، هم باربد و من...  نباش نگران-

 بهتره تو.... میگذره باالخره ولی خوردم غصه درسته...  رفت باربد...

 .... دختر باشی زندگی و مراسم نگران
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  شد باز کمی چهرش 

 دیگه؟؟ هفته دو نیست زود تو نظر به-الناز

  خوبه خیلیم...  نه- 

 ... میدی روحیه چقدر تو...بهار وای-الناز

 دیمش بلند همه میگفت رو شیوا و باربد پرواز شماره که خانمی صدای با

... 

 سمت اومدن همه از کردن خدافظی و کردن بغل از بعد شیوا و باربد 

 ... بودم ایستاده دورتر کمی که من

  کردم بغل رو شیوا 

 الناز و شایان مراسم برا کن دعا.... بهاری باش خودت مراقب-شیوا

  بیایم بتونیم

 

 ریخت و نبود کنترلم تو اشکام

 ... سالمت به برید.. میتونید که ایشاءهللا- 

  کرد بغلم و سمتم اومد باربد 

 باهام... بهار میشه تنگ برات دلم....  بهاری رو اشکا اون نریز-باربد

 ... باش درتماس

 من هن دیگه نیای بیاری بهونه عروسی برا باربد.. همینطور منم.. باشه- 

 فهمیدی؟؟؟ نباشه، داداشش عروسیه میشکنه دلش شیوا!!! ها تو نه

  صورتم رو کشید شالمو و خندید باربد 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  968  

 یک رفته یادت اینکه مثل.... پروو بچه آورده در زبون من برا چه-باربد

 ....  میکنه تهدیدم بزرگتره

  آورد منودر ادای بعد

 "فهمیدی؟؟"-باربد

 خندیدم 

 ....!!  باربد میکنم خواهش- 

  راحت خیالت... میایم حتما شد جور کن باور-باربد

  داداشی مرسی-

 

 ... برگشتم و کردم بدرقه نگاهم با رو شیوا و باربد آخر بار برای

  الناز و شایان و بودم من فقط 

 ؟؟ میاید ما با شما خانم بهار-شایان

  همراهمه ماشین مرسی نه- 

 ؟؟ بودی نیومده بابات با مگه -الناز

 .... دفتر برم میخوام آخه اومدم خودم ماشین با نه- 

  زد لبخندی الناز 

  بعد میکردی استراحت روز چند حاال.... باشی موفق- الناز

 ...  کافیه دیگه استراحت-

  شدیم خارج فرودگاه از هم همراه

 ... میکردن حرکت داشتن دیدم رو بابا و مامان
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 حال در الناز با امین دیدم کنم حرکت خواستم و زدم براشون بوقی 

 ....  تََشر و اخم با هم کمی و کردنه صحبت

 وارد ناراحت و زیر به سر و زد شایان به حرفی الناز ای لحظه از بعد

 .... شد امین ماشین

 ... هم تو رفت اخمام 

 ... رفت و گرفت گازشو بالفاصله امین 

  شدن محو اینکه تا کرد نگاشون ماشینش به تکیه هم شایان 

 من به نگاهش و چرخوند کالفه سرشو و زد ماشینش کاپوت به ُمشتی

 افتاد

  

 و شد ماشینش سوار سریع و زد هولی لبخند بعد و شد گرد چشماش

 رفت

  امین رفتار از بودم کرده تعجب 

 اتنه و خواهرش رفتن از یا بود شده غیرتی ؟؟یعنی بود اینجوری چرا

  ؟؟ بود شده ناراحت اینجوری بودنش

 بره شایان با الناز نذاشت اینکه از ولی نداشت ربطی من به درسته

 ... شدم ناراحت

 ...دفترم سمت به رفتم و کردم روشن ماشینمو 

 .... بودم نذاشته توش پامو بود وقت خیلی که جایی 

 .... کافیه کار از بودن دور و استراحت دیگه.... بود بس دیگه 

 .... شدم دفترم وارد من و شد باز در انداختن کلید با
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 ...  بود شده تنگ دلم چقدر... شد حبس نفسم 

 ... گروندم نظر از رو دفترم جای جای... شدم داخل و بستم رو در

 وسط ایه قهوه میز که بود نشسته وسایل روی قدری به خاک و گرد 

 ... میگرایید طوسی رنگ به سالن

 .... شدم مشغول و آوردم در شالمو و مانتو و کردم قفل رو دفتر در 

 ردنک تمیز...  صندلیا و میز کشیه دستمال...  سالن و اتاقا گردگیری 

 .... زمین

 .... شد تمیز عجیب ولی کشید طول ساعت دو تقریبا حدود خالصه 

 ، نهایی کردن چک و لباسام پوشیدن از بعد و شستم و صورتم و دست 

 .... بیرون زدم دفتر از

 هب گفتن که داشتم کننده مراجعه چندین گفت بهم ساختمون نگهبان 

 درگیر نمیخواست دلم فعال ولی بگیرم تماس باهاشون رسیدنم محض

 ... بشم ای پرونده

 ... شدم ماشینم سوار و گرفتم نگهبان از رو ها شماره 

 خانم یه ی شماره دیدن از وسط این که گذروندم نظرم از رو ها شماره 

 .... شدم متعجب وکیل

 ؟؟؟؟ باشه داشته میتونه کار چی من با وکیل یه 

  بود اردکانی فامیلیش 

 تماس شماره با و آوردم در کیفم از رو گوشیم و ردم نگاه رو اش شماره

 ... گرفتم

  شنیدم رو ظریفی صدای لحظه چند از بعد 

 ؟؟؟ اردکانی خانم... سالم-
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 شما؟؟ هستم خودم.. بله- اردکانی 

 هک داشتید کاری من با شما گویا ؟؟؟ آوردید بجا هستم مشفق بهار من- 

 ... به رو شمارتون

 .... کرد قطع حرفمو 

 ؟؟؟ ببینمتون میتونم کی و کجا من... مشفق خانم بله-اردکانی 

 دیدن رایب دلیلتون بدونم میشه زمان و مکان تعیین از قبل ولی ببخشید- 

 ؟؟؟ چیه من

 .... شنیدم ظریفشو ی خنده صدای 

 تلفنی اینجوری.. ببینمتون حضوری باید...  من راستش- اردکانی 

 ... نمیتونم

).....(  شاپ کافی دیگه ساعت نیم...  نداره ایرادی باشه.... خوب- 

 ؟؟؟ بیارید تشریف میتونید

 .... حتما- اردکانی 

  فعال پس- 

  خدانگهدارتون ممنون- اردکانی

 .... کردم قطع رو گوشی

 .... بگیره تماس من با باید وکیل یه چرا که بود درگیر ذهنم هنوز 

 ... رفتم شاپ کافی سمت به و کردم روشن رو ماشین 

 هقهو و شکالتی کیک یه بود گرسنم بس از و رسیدم زودتر ربع یه 

 ....دادم سفارش

  نشست روبروم خانمی که بودم خوردن حال در 
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 .... بود العاده خارق زیباییش ، بود خودش کنم فکر.... کردم نگاش

  زد لبخندی دید که متعجبمو نگاه 

 .... جان بهار خوشبختم.... هستم اردکانی- اردکانی

 میشناختی؟؟؟ منو شما- 

 درچق... ستودم رو زیباییش دل در بازم من و خندید مالیم بازم اردکانی 

  وقار با و متین چقدر... ظریف چقدر... زیبا

 .. میشناسم خوب رو شما من بله-اردکانی

 باال رفت ابروم 

 لطفا نیست مهم حاال.... نمیشناسم رو شما اصال من ولی....!  خوبه- 

  بگید بهم و حضورم دلیل

 روکمی سرش ، اطراف به نگاهی نیم با و کرد تازه نفسی اردکانی

  کرد نزدیک

 ؟؟؟ بزنم اصلیمو حرف یا کنم چینی مقدمه-اردکانی

 .... بزنی رو حرفتون چینی مقدمه بدون میشم خوشحال- 

  زد لبخندی 

 میخوام... حاشیه بدون و ،کنجکاو خودمی مثل... اومد خوشم-اردکانی

 ... کنم کمکت

  نمیشد تر گرد این از چشمام دیگه 

 کمک کسی از من مگه ؟؟اصال کمکی چه ببخشید کنید؟؟؟؟ کمک منو-

 ؟؟ خواستم

 ... میدم جواب رو همه بپرسید دونه دونه.... بدید اجازه- اردکانی 
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 .... کشیدم عمیقی نفس 

 حرف طرز و چهرش جورایی یه... میشدم کالفه داشتم بازی این از 

 .... بود مرموز زندنش

 ؟؟؟ خواستم کمکی کسی از من- 

 !! نه-اردکانی 

  ؟؟؟؟ چیه شما حرف پس.... خوب- 

 خودم نوع هم به نباید من چی؟؟؟ من ولی نخواستی کمکی شما- اردکانی

 میدونم من....  مطلب اصل سر برم میخوام جان بهار ببین... کنم کمک

 ... شی دار بچه نمیتونی دیگه افتاده برات اخیرا که اتفاقایی با شما

 .....حرفش از رفت گیج سرم 

 رت خشمگین لحظه هر منم... ببینه روم رو حرفش اثر تا کرد سکوت 

  تاداف زمین روی پشت از صندلی که طوری شدم بلند دفعه یه که میشدم

 ؟؟؟ گفته بهت رو اراجیف این کی-

 .... بود لبش رو لبخند هنوزم اردکانی 

 ور قضیه این و بودن شما سر باالی وقتی شما معالج دکتر- اردکانی 

 ودب بستری بیمارستان من مادر روز اون یعنی... شنیدم میکردن مطرح

 ارمهمک مالقات بیام خواستم و شنیدم پرستارا از رو قضیه اتفاقی من و

 ... شنیدم اتاقتون در پشت از رو این که

 وسر ببافی بهم رو اراجیف این دیگه بار یه... دروغه....  مزخرفه اینا- 

 ... با کارت

 ... کمکه قصدم فقط من... بهارجان نکن تهدید منو-اردکانی 

 !!! تموم...نیا من سراغ هم ؟؟؟دیگه.. فهمیدی.. نمیخوام کمک من- 
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 عهدف یه و شدم نزدیک شاپ کافی خروجیه در به قدمی چند و برگشتم 

 ... ایستادم

 .... بود مغزم تو زیادی افکار 

  شدم نزدیکش و برگشتم رو اومده گامهای و سمتش برگشتم 

 کار میفهمم!!!  که میدونی خودت... بشنوم کسی از... رو حرفا این-

  نکنه درز جایی حرفا این و بگیری دهن به زبون بهتره پس...توِ 

 ماه یه که فتوحی دادگاه تو اگه... ولی...قرصه دهنم فعال-اردکانی

 برئهت بازم فطرت پست فتوحیه اون بذاری و نزنی حرفی بازم دیگست

 .... چی هر و کنم باز و دهنم مجبورم نرسه گناهاش جزای به و بشه

  میکنم کار چی دارم نمیفهمیدم 

 ؟؟؟ میکنی تهدید منو داری تو- کشیدم فریادی

 ... میکردن نگاه ما به باز دهان با داشتن همه که شدم اطراف متوجه 

 رو قضیه این میکنم خواهش... بود خواهش ، نبود تهدید... نه-اردکانی 

  نکن مخفی دادگاه توی

 هپیچید جایی حرف این بفهمم روزی اگه فقط...  نداره ارتباطی تو به-

 ربطی بهت که موضوعی تو ؟؟ فهمیدی.. میکنم سیاه رو روزگارت

  نکن دخالت نداره

 منو داری تو میزنیم حرف داریم اینجا وقتی از..خانم بهار ببین-اردکانی

 ... دادگاه توی ولی... نمیگم چیزی کسی به من گفتم....  میکنی تهدید

 خرخرش داشتم دوست... شدید بود کرده عصبیم.... داد تکون و سرش 

 ... بجوم و

 ... نمیکرد کار فکرم 
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 !!!! همه....  میفهمیدن همه میشد مطرح دادگاه تو قضیه این اگه 

 !!!امین 

 .... خدایا....نه 

 نگاهی با و کردم پرت میز روی و آوردم در کیفم از رو میز پول 

  اردکانی سمت به خشمگین

 .... بکنی نداری حق من ی اجازه بدون کاری هیچ تو-

 .... شدم خارج سریع و کردم پشتمو 

 .... روندم خونه سمت به سرعت حداکثر با و شدم ماشینم سوار 

 .... میپیچید ذهنم توی اردکانی حرفای راه توی 

 با شما میدونم من....  مطلب اصل سر برم میخوام جان بهار ببین"... 

 " شی دار بچه نمیتونی دیگه افتاده برات اخیرا که اتفاقایی

 ..... خدا ای 

  بیمارستان؟؟؟ میرفت خانم فضول این مادر روز همون باید حتما حاال 

 ... شدم ؟؟؟خسته منه ضرر به حکمتات همه چرا ولی شکرت خدایا

 ازمب دیگست ماه یه که فتوحی دادگاه تو اگه... ولی...قرصه دهنم فعال" 

 جزای به و شه تبرئه بازم فطرت پست فتوحیه اون بذاری و نزنی حرفی

 " چی هر و کنم دهنموباز مجبورم نرسه گناهاش

  کوبیدم فرمون روی دستمو عصبی 

 .... زدم جیغ بلند

 ....شدم سبک کمی کردم حس که زدم جیغ اونقدر 

 ... خدایا 
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 .... بکشن عذاب موضع این دونستن با خانوادم نمیخوام 

 ... بفهمه کسی نمیخوام خدایا 

 ....خدایا 

 ... بود شده متعادل حالم خونه به رسیدن تا 

 مبل روی بابا و بوده کرده گریه مامان شدم متوجه شدم که خونه وارد 

 میکرد نوازش و کمرش داشت و بود کنارش

  سمتشون رفتم هول با 

 مامان؟؟ کردی گریه چرا ؟؟؟ شده چی-

  خندید بابا و جداکرد بابا از خودشو مامان 

 شده تنگ پسرش به دلش ؟؟ میکنی شلوغش چرا.. دختر نشده چیزی-بابا

!! 

  کشیدم راحتی نفس 

 عادت دیگه مدت این تو باید مامان ؟؟ شده چی کردم فکر...بابا ای-

 !!! که باشی کرده

 .... سالن توی برگشتم کوتاه دوش یه از بعد و رفتم اتاقم سمت به 

 .... گذشته باربد رفتن از هفته یک تقریبا

 ... النازه و شایان عروسیه پنجشنبه دیگه ی هفته 

 چون است، ریخته بهم اعصابم هم کمی ولی براشون خوشحالم خیلی 

 .. ندارم مختلط مراسم برای مناسب پیرهنی

 مختلط مراسم تعصب اون با میرزایی آقای ی خانواده اینکه از اولش 

  کردم تعجب بگیرن
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 عدادت جز همه تقریبا و مختلطه عروسیاشون ی همه گفت بابا بعدش ولی

 جوونها دل خاطر به و میپوشن پوشده لباسهای همه جوونها از معدودی

 .... میگیرن مختلط رو عروسیاشون

 رگی بدجور االن ولی داشتم پیرهن و لباس عالم یک بود جدا مراسم اگه 

 بودم کرده

  سالن توی رفتم و اومدم پایین تختم از 

 !!!مامان-

  نشنیدم جوابی 

 ...ماماااااان-

 میزنی؟؟ داد چرا دختر بله،-مامان 

  بود اومده بیرون دستشویی از که کردم مامانم به نگاهی 

 خندیدم

 بخیر صبحت- 

 زدی؟؟ صدام داری کار....  بخیر صبح-مامان 

 خرید؟؟ بریم داری وقت.. آره- 

 ؟؟؟ چی؟؟االن خرید-مامان 

 ...،آره عروسی برا- 

 ...بری فردا نمیشه-مامان 

 ؟؟ چرا- 

 همیشه من که آرایشگاهی بریم بیاد قراره میرزایی خانم امروز-مامان 

 ... موهاش رنگ برای میرم
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 ؟؟؟ برمیگردید کی تا.....اوهووم- 

 !!که بکشه طول کارش چقدر نمیدونم-مامان 

 .. بریم هم با فردا میمونه نرفتم خودم اگر...باشه- 

  شم آماده کم کم برم من....باشه-مامان 

 شتمبرگ و خوردم پرتقال آب لیوانی و آشپزخونه رفتم و دادم تکون سری

  اتاقم توی

  بود زده سرم به بیرون و خرید هوس بدجور

 .... رفته مامان میداد نشون خونه درب صدای بعد دقیقه چند

 لوارش با پوشیدم گشادمو مشکیه ریون مانتوی کوتاه دوش یه از بعد منم 

 دستیمو کیف و کردم سرم هم رنگ همون شال و رنگ استخونی کتان

 ... بیرون رفتم سویچ همراه و برداشتم

 و ماشینم مکافات هزار با و بود راهم سر بابا ماشین معمول طبق 

 ... رفتم و کشیدم بیرون

 ردمک پارک میومدم باربد با همیشه که پاساژهایی از یکی پارکینگ تو 

 ...شدم پیاده و

 تهنگرف رو چشمم هیچی ولی میزدم چرخ پاساژ توی که بود ای دقیقه ده 

 ... بود

 نداشتم گشتن ی حوصله و حال اصال و بود پریده خریدم حس ی همه 

... 

 شممچ زیبا العاده فوق پیرهن یه فروشگاه یه توی که برگردم خواستم 

 .... گرفت رو

 ....ایستادم فروشگاه روبروی رفتم و برگشتم 
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 .... میکرد جلوه زیباتر میکردم نگاش بیشتر چقدر هر 

  داشت ایراد نظرم به کمی رنگش فقط 

 ... بود قرمز

 خطهای با طرحهایی و ساده راستیه و چپ ی یقه با بود ای حلقه آستین 

 ... بود کرده زیبا رو پیرهن واقعا داشت پارچه توی که مشکی

 .... شدم وارد سریع و ندونستم جایز این از بیشتر رو تعلل 

  بود فروشنده خانمی 

 دارید؟؟ هم دیگه رنگ پیرهن اون از نباشید خسته سالم-

 برامون انگلیس از تازه که رنگه یه همون فقط نه.... عزیزم سالم-خانم 

 .... آورده تا چند ما مسئول ولی بوده سفارشی البته...  اومده

 ؟؟ کنم پرو رو سایزم میتونم- 

  کنید صبر لحظه چند.. حتما بله- گفت بهم نگاهی با خانمه 

  سمتم برگشت پیرهن با بعد و رگالها توی رفت

 !! بشه سایزتون این کنم فکر ، بفرمایید-خانم

  ممنون- 

 بود بغل از زیپش چون و پوشیدم رو پیرهن سختی به و پرو توی رفتم

 .... بستمش راحتی به

 ... بود خوب تقریبا و بود پام ساق وسط تا اندازشم..  بود قشنگ واقعا 

 .. میکردم ایش حلقه آستین به فکری یه باید فقط 

  کردم باز کمی رو پرو اتاق درب 

 خانم ببخشید-
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 گفت من دیدن با و اومد سریع خانمه 

 عزیزم برازندتونه واقعا....  میاد بهتون چقدر...وای-خانم 

  زدم لبخندی 

 ؟؟ هست ایش حلقه آستین پوشوندن برای چیزی شالی فقط..ممنون-

 ی ساده حریر ربع سه آستین کت یه عزیزم آره- زد لبخندی خانمه 

 ویترین توی هم ما نمیبرن مشتریها بیشتر چون ولی داره قرمزم

 ...عزیزم میارمش برات االن کن صبر... نمیذاریمش

  زد رو درب بعد لحظه چند و رفت 

 بفرمایید-خانم

 ممنون- 

 .... پوشیدمش و گرفتم ازش 

 قرمزش رنگ اینگه مخصوصا.... بود العاده فوق میگم اغراق بدون 

 .. میومد پوستم سفیدیه به خیلی

  شدم خارج پرو اتاق از لباسام پوشیدن از بعد و آوردم درش 

 عزیزم؟؟ شد پسندت-خانم

 .... نپرسیدم من رو قیمتش فقط... بله- 

 عزیزم هست روش قیمت-خانم 

 .. موند باز دهانم قیمت دیدن با و گردم نگاهی 

 ....  من خدای... یا بود پیرهن این 

 ود یکی از بیشتر چون نمیدم پول زیاد مجلسی پیرهن به وقت هیچ من

 ... نمیپوشمش بار
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 .... بود گرون واقعا ولی 

 دانموج با رفتن کلنجار کلی با...  بود نشسته دلم به بدجور طرفی از 

 .... نداشت رو ستش کیف و کفش...  خریدمش و کردم راضیش باالخره

 خارج فروشگاه از پیرهن قیمت راجب ، درد وجدان وکمی رضایت با 

 یهمشک طرحهای به که مشکی بلند پاشنه کفش یه خریدن از بعد و شدم

 کیف یه و قرمز حریر بان رو با خریدم میومد پیرهن ی پارچه توی

 .... قرمز کوچیک دستیه

 دیدم که بدم نشون مامان به خواستم ذوق کلی با و خونه رفتم سریع 

 ...نیونمده هنوز

 ... بابا ای 

 دمکر درست کوچولو خوشگل پاپیون تا دو و برداشتم رو قرمز روبان 

 ... چسبوندم کفش پشت به حرارتی چسب با و

 ... شد پیرهنم ِست... شد خوب 

 ور یکی این.... داشتن هم رو ِستش کفش و کیف لباسهام ی همه همیشه 

 ... کردم درست خودم هم

  گذاشتم کمدم توی رو کیف و کفش و لباسام 

 وقذ کلی االن ، میشدم کالفه میفتادم مراسم یاد که صبح برخالف حاال

 .... میکردم

 .... میکنم دق دیگه ی هفته تا که من... بود عروسی فردا کاش 

 تا نکردم صبر که شد ناراحت کمی اول لباسام بادیدن اومد که مامان 

 خیلی که گفت و کرد ذوق خریدام از کلی بعدش ولی بریم هم با فردا

 ... خوشگلن
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  خورد زنگ تلفن که بودیم شام سر و بود شب 

 ؟؟ برم من یا میری جان بهار-بابا

 ... بابا میرم- 

 کردم پیدا لمب تشکهای بین رو تلفن گوشی گشتن کلی از بعد و شدم بلند 

... 

  بود امین ی خونه ی شماره 

  دادم فشار رو پاسخ ی دکمه تعجب با

 بله؟؟-

 جون بهار سالم-الناز 

  زدم لبخندی 

 خوبی؟؟... خوشگل خانم عروس سالم-

 .....نه-الناز 

 شدم نگران... رفت لبخندم 

 !!نه؟ چرا- 

 ؟؟ بزنی حرف امین با میشه.... بهار-الناز 

  باال رفت ابروم 

 شده؟؟ چیزی ؟؟ چرا-

 شنیدم رو الناز ی گریه صدای 

 ؟؟ دختر میگی داری چی ببینم نکن گریه من جون!! الناز- 

 .... بهار-الناز 
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 ؟؟ بزنی حرف امین با میشه.... بهار-الناز

  باال رفت ابروم 

 شده؟؟ چیزی ؟؟ چرا-

 شنیدم رو الناز ی گریه صدای 

 ؟؟ دختر میگی داری چی ببینم نکن گریه من جون!! الناز- 

 .... ندیدم رو شایان برگشتیم شمال از وقتی از ، بهار-الناز 

  شد گرد چشمام 

 چرا؟؟؟-

  داد جواب گریه با الناز 

 .... نمیذاره امین-الناز

 ؟؟ چرا- 

 نباید میگفت بهم...  برگشتنمون روز همون...  کرد دعوا باهام-الناز 

 دنبای و میگفتم بهش باید گفت...  میدادم قرارش شده انجام عمل توی

 و ردهک لج االنم....  بگیره قرار دایی با رودربایستی توی میکردم کاری

 .. ببینیم همو نمیذاره عروسی روز تا گفته

 ؟؟ چی؟؟؟چرا یعنی- 

 زده حرف باهاش شایان.... بزن حرف امین با خدا به رو تو بهار-الناز 

 کنی راضیش بتونی شاید همکارشی، تو ، بگو تو....  نمیکنه قبول ولی

.. 

 راستش..... بدی امین به باید حقو یکمم من نظر از خوب... الناز آخه- 

 .... کنه رفتار اینجوری نباید ولی ، داره حق یکم اونم خوب
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 قبول ولی کردم عذرخواهی بار هزار...  دیگه میگم و همین منم -الناز

 ... خودشه حرف حرف و نمیکنه

 .. بکنم میتونم چیکار ببینم بذار...  الناز باشه- 

 .... بکن کاری یه من جون....  جون بهار مرسی-الناز 

  نمک کاری میتونم ببینم فعال برو.... دیگه باشه گفتم.... نخور قسم- 

 .. مرسی.. بهارجون مرسی-الناز

 ....کرد قطع خدافظی بدون بود عصبی اونقدر بیچاره 

  میز سر برگشتم 

 بود؟؟ کی-بابا

 ... نبود خاصی چیز... بود الناز- 

  داد تکون سری 

 توی کردنشون مرتب از بعد و شستم رو ظرفها شام خوردن از بعد

 .. اتاقم توی رفتم کابینتها

 ... بود دقیقه بیست و ده ساعت 

 گوشیم توی از رو امین موبایل ی شماره.. بودم آورده خودم با رو تلفن 

 ... گرفتم خونه گوشیه با و کردم نگاه

 داد جواب بوق تا سه از بعد 

 بله؟؟-امین 

 ....سالم- 

 گفت مکثی از بعد 

 تویی؟؟ بهار-امین 
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 خوبی؟؟... بله- 

 ؟؟؟ اتفاده اتفاقی ؟؟؟ خوبند بابا و مامان ؟؟؟ خوبی تو.. ممنون-امین 

 بگی؟؟ چی اتفاق به تا....  هم اتفاقی...  خوبیم همه- 

 بهار؟؟؟ شده ی طور-ایمن 

 هک پرسید رو سوال این نگران اونقدر....  بود مضطرب اینقدر این چرا 

 کردم شک اتفاق دادن رخ به خودم

 ... فقط...  نیست بدی اتفاق.... هولی اینقدر چرا شما..... بابا نه- 

 ...آخه بگم چی... کردم مکثی 

 ...آورد لبم رو لبخندی تلفن پشت از امین نفسهای صدای 

 .... میکنی وادار کارایی چه به و آدم که الناز نکنه چکارت خدا بگم ای 

 ؟؟؟... بگم چی االن من آخه 

 اطیارتب چه تو به نمیگه امین بعد! ؟ ببینن همو اینا نمیذاری چرا بگم 

 داره؟؟؟

 ...کشیدم عمیقی نفس حرص از 

 اومد امین ی خنده صدای 

 ؟؟ میکنی فوت ؟؟؟چرا کنی ایجاد مزاحمت زدی زنگ خانم-امین 

 شد گرد چشمام 

 !!!خدا به من نکردم فوت- 

 وت منم وقت هر آخه... میخوری قسم چرا دختر میدونم- خندید بلند امین 

 ... کنم تالفی خواستم... میکنی فوت میگی تو میکشم نفس گوشی

 .... فکریه چه تو این فکریم چه تو من!! تروخدا کن نگاه 
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 گفتم بهش عصبی 

 ....ببینمت باید- 

  گفت درنگ ای لحظه از بعد 

 ؟؟؟؟ االن-امین

  کردم نگاه ساعت به 

 ... خونتونم در جلوی... 2 ساعت صبح فردا... نخیر-

 ؟؟ خبره چه جمعه صبح ؟؟ شده طوری!! باشه خیر-امین 

 برخ میمونه...  بگی باید شما رو بودنش شر یا خیر ولی هست که خبر- 

 ...میگم فردا همون که

 بیام من میخوای....باشه ؟؟؟ حاال میزنی حرف اینطوری چرا-امین 

 دنبالت؟؟

  خدافظ فعال میام خودم...  نه- 

 خوش شب.... فعال-امین

 کی رو تاجوون دو این انگار نه انگار ، بود بیخیال چقدر... کردم قطع 

 .... کرده جدا هم از است هفته

 .... شم بیدار زود صبح بتونم تا خوابیدم زیادی افکار با 

 ... شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح 

 مالیمی خیلی آرایش صورتم و دست شستن از بعد و شدم بلند سریع 

  کردم

 ... کردم دم چای یه و آشپزخونه توی رفتم

 ... هنوز بودن خواب مامانینا و بود جمعه 
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 ... شدم آماده سریع و باال رفتم.. کنم بیدارشون نیومد دلم 

 یشش رنگ سبز شلوارکتان با پوشیدم و کوتاهم مشکیه کتان مانتوی 

 برداشتن با و پوشیدم مشکیمم کتونیه و همرنگش نخیه شال و جیبم

  پایین رفتم سویچم

 ... حیاط توی رفتم و ریختم کوچیکم فالسک توی رو چای

 .. کردم باز رو درب ریموت با و نشستم ماشین توی 

 .... بود دقیقه بیست و هشت ساعت 

 ...میرسیدم زود مطمئنا 

 جلوی رسیدم 2 به دقیقه ده ساعت راس درست و کردم حرکت ولی 

 ... خونشون درب

 .... رسیدم بدم خبر امین به نه ساعت همون دادم ترجیح 

  ریختم لیوان توی رو چای و برداشتم رو فالسک 

 و یدلغز دستم ترس از ماشینم درب شدن باز با که میخوردم داشتم کم کم

 ملیوان و اومد جلو سریع دستی که خودم رو بریزم رو چای بود مونده کم

 ... بود دستم رو دستش...  داشت نگه صاف رو

 ... کشیدم راحتی نفس امین دیدن با و راست سمت برگشتم هول با 

 راحت خیالش دستم بودن ثابت و محکم از وقتی و بست رو درب امین 

 کرد رها رو لیوانم شد

 ... کشیدم خجالت دستم رو دستش بودن از تازه 

 ؟؟ ترسوندمت...  سالم- زد لبخندی امین 

 !!نه کم... سالم- 
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 ؟؟ میخوری چای ماشین تو چرا-امین 

 وت بیارم فالسک تو ریختم کردم دم که بودم کرده چای هوس صبح از 

 ... بخورم راه

 !! دیگه میخوردیم جا یه میرفتیم خوب-امین 

 .. نمیشه پیدا جا هیچ میشه دم خونه توی که ای چای- 

  زد لبخندی امین 

 .... میخوام منم خوب!!!اینجوریه... اوووه-

 ... کردم نگاش مظلوم 

 .... ندارم ای دیگه لیوان- 

 ... شد تر عمیق لبخندش امین 

 خارافت اینکه دلیل بپرسم میتونم....  خوب....  بابا کردم شوخی - امین 

 ؟؟ چیه ببینم رو شما امروز دارم

 .... نشست لبم رو لبخندی 

 .... بگم نمیتونم اینجا- 

 .. کردم روشن رو ماشین و کشیدم سر چایمو 

 یه از سر دیدم شد جمع حواسم وقتی ولی میرم کجا دارم نمیدونستم 

 ... آوردم در پارک

 سمتش برگشتم و ترمز رو زدم همونجا...  بودم شده خسته رانندگی از 

... 

 ... میکرد نگاهم لبش رو لبخندی با 

 گفتم هول 
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  ؟؟؟ چیه- 

 شیم؟؟ پیاده...  نیست چیزی-خندید امین

 ....اوهووم- 

 .. شد پیاده و شد بیشتر خندش 

 ... شدیم پارک وارد هم همراه و شدم پیاده منم 

 ... میزدیم قدم هم کنار در 

 بودنمون تنها از و ببرم یاد از رو الناز حرفای میخواست دلم بار هر 

 ... نمیشد... ولی باشم خوشحال

 ی هفاصل با کنارم.... نشستم نیمکت نزدیکترین روی کالفه سر آخر 

 ... نشست کمی

 .... میکرد دیوونم داشت نزدیکی همین 

 .... بزنم حرف امین با کردم قبول که داشت ربطی چه من به اصال 

 روی بدجوری امین نگاه سنگینیه ولی دوختم زمین روی نگاهمو 

  بود اعصابم

 ....شده بهتر حالت اینکه مثل-امین

 ... کردم نگاش تعجب با و برگشتم 

  زد مالیم لبخندی امین 

 ... شدی تر تپل یکم-امین

 ... میکرد اینجوری امروز چرا این.... حرارت از شدم سرخ 

 ... بیگاهش و گاه لبخندای...  هاش خنده...  حرفاش...  خیرش نگاههای 

 ... پایین رفت اختیار بی سرم 
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 ... کنم آروم و ذهنم بتونم تا بود کرده سکوت که بودم ممنون ازش 

 بزنم میخواستم که حرفایی به دادن سامون و سر دقیقه چند از بعد 

 کردم شروع

  

 ... کنم آروم و ذهنم بتونم تا بود کرده سکوت که بودم ممنون ازش

 بزنم میخواستم که حرفایی به دادن سامون و سر دقیقه چند از بعد 

 کردم شروع

  

....  نوعش این از اونم کردن صحبت تو زیاد من راستش امین...  خوب-

 ...میگم دیگه جور یه... کن ولش رو گفتم که اینایی....  نه نه

  گفتم دفعه یه و شدم هول دوباره قیافش دیدن با و کردم باال رو سرم 

 ؟؟ ببینن همو شایان و الناز نمیذاری چرا-

 پیشونیش روی بزرگ اخم یه جاش و شد پاک امین لبخند رفته رفته 

 ... نشست

 ....بودم سکته حال در ترس از 

 !!منو نزنه 

 ... ایستاد شد بلند دفعه یه 

 دراومده حدقه از چشمای با و دادم تکیه نیمکت گاه تکیه به ترس از 

 .. کردم نگاش

 موهاش توی مدام و میرفت وجلو عقب هی رو متری یه ی فاصله یک 

 .... میکشید دست صورتش و
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 .. پایین پریدم صندلی رو از که طرفم اومد زیادی سرعت با دفعه یه 

 ... ایستاد تعجب با 

 ؟؟؟ کردی اینجوری چرا... بهار چیه-امین 

 و گرفتم جبهه.... بزنه حرف میخواسته فقط بدبخت... بودم شده هول 

 گرفتم

 ... میکنه وحشت آدم که ای عصبی اونقدر دیدی؟؟؟ آینه تو خودتو- 

  نشست لبش روی لبخندی رفته رفته 

  نیمکت روی نشست و انداخت غبغبش به بادی

 ... باشم امیدوار خودم به پس-امین

  کردم نگاش گنگ 

 ....ببرن حساب من از که کسایی هستن باالخره-امین

 .... چیه منظورش فهمیدم تازه 

 .. نیمکت روی نشستم حرص با 

 با که بودم خودم فکر تو.... نرسید ذهنم به جوابی یعنی... نزدم حرفی 

 ...!!امروز شده خنده خوش.... کردم نگاش بلندش ی خنده صدای

 خوبه؟؟... نیستی ها کس اون جزو شما!! خانم بهار بابا باشه-امین 

  گفتم تلخ جوابش جای به 

 وقت اون کردی جدا هم از هفته یه رو کرده عقد و عاشق جوون تا دو-

 ؟؟؟ بخندی راحت میتونی چجوری

 ...زد نیمکت به مشتی و شد قطع یهو خندش 
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 ی همه و نیارم خودم روی به کردم سعی بار این ولی ترسیدم دوباره 

  بزنم و حرفام

 اصال....  نیست مهم ؟؟ شدی عصبانی خیلی بگی میخوای مثال.... چیه-

 با ذره یه ولی!! من صورت تو بزن بیا ، میدی هدر و مشتات اون چرا

 هم از رو شایان و الناز میاد دلت جور چه.... باش صادق وجدانت

 گرفت؟؟؟ تماس من با حالی چه با الناز دیروز میدونی ؟؟ جداکردی

 با یکی میاد خوشت ؟؟؟ میریخت اشک تلفن پشت چجوری میدونی

 بکنه؟؟؟؟ و کار این خودت

 ... شدم ساکت امین فریاد صدای با 

 .... کردم نگاش 

 اوه اوه 

 .... بودمش ندیده عصبی اینقدر حاال تا 

 !!!!!بسته-امین 

 ؟؟؟؟ کردم جدا رو اونا و میگذرونم خوش دارم من کردی فکر-امین 

 قرار شده انجام عمل تو منو اون...  النازه خود مقصر...  جانم نخیر

 .... من...داد

  بریدم حرفشو 

 و نداشتم اعتقادی حرف این به اصل در ولی مقصره گفتم الناز به من-

 ازالن دراصل ولی...  بده هم تو به حقو یکم که زدم بهش حرفو این فقط

 مقصر دنبال داری تو که نداده رخ خطایی اصال اینجا...  نیست مقصر

 جاش به که بده رخ بعد ماه اواسط ای عروسی یه قراربود...  میگردی

 جلو ماه یک خاطر به فقط چیه؟؟؟؟ ایرادش...  ماه همین اواسط افتاد

 !! هان افتادن؟؟؟
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 ... میکرد نگاه من به بهت با امین

  نزد حرفی 

  میکرد نگاه من به سکوت توی فقط

  دادم ادامه بازم و گرفتم بُل میدون های برنده عین منم

 ولی....  میگیری بهونه داری فقط نداره ایرادی خودتم نظر از دیدی؟؟-

 تا دو که میشه ناراحت هم خدا....  نیست خوب اصال کارت این بدون

 برن بذار مراسموشونه نزدیک...  کردی جدا هم از رو شوهر و زن

 .... سنگدلی اینقدر چرا تو....  بکنن و خریدشون برن بذار...  بیرون

 .... باخت رنگ نگاهش 

 .... بدونم حرفامو اثر تا شدم ساکت و نداشتم حرفی دیگه منم 

  شد باز دهانش که میشدم کالفه داشتم نگاهش از 

 !!! ؟؟ سنگدل....  گفتی خواست دلت چی هر-امین

...  کردم روی زیاده کنم فکر....  شدم پشیمون خودم حرف از لحظه یه

 ؟!!!من گفتم بود چی سنگدل این اصال

 .... ایستاد و شد بلند امین 

 .....سنگدلم اینقدر نمیدونستم-امین 

 خاطر به من...  میکرد داغون و روانم و روح داشت غمگینش نگاه 

  چرا؟؟؟...  کردم ناراحت داشتم دوست که رو کسی شایان و الناز

 ؟؟؟ داشت ارزش

 ..... بهم کرد پشتشو امین 

 چی؟؟؟ یعنی مادر و پدر دادن دست از میدونی-امین 
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 ؟؟؟ چی یعنی حرف این...شد حبس سینه تو نفسم 

  نمیدونم شکر رو خدا 

 دل درد باهام داشت یعنی....  کردم تعجب حرفامون ناگهانیه تغییر از

  میکرد

  داد ادامه من به پشت جور همون امین

 عنیی باشه خواهرت که دختر یه بزرگتر بشی نوجوونی از میدونی-امین

  چی؟؟؟

 ...چی؟؟؟ یعنی بگیره افسردگی کودکی اوج تو خواهرت میدونی-امین

 ..سمتم برگشت 

 .... کردم نگاش شرمنده 

 دوخت بهم رو نگاهش 

 که ساله دهپونز پسر یه اینکه یعنی....  بدبختی پشت بدبختی یعنی-امین 

 از هیچی یعنی...  خواهرش پناه سر بشه باید نداره سرپناهی خودش

 ارستانهابیم راهروی توی متمادی سالهای یعنی....  نفهمیدن جوونی

 همه شده که خواهرت لب رو لبخند یه اینکه برای داشتن آمد و رفت

 رو خواهر همون حاال.... حاال ؟؟ خانم بهار میفهمی....  ببینی کست

 ... میره داره کسم همه...  میگیرن ازم دارن

  گرفت دستاش توی رو سرش و شد خم و نشت کنارم نیمکت روی 

 هچ که میخندی بهم خودت با االن میدونم....  الناز بدون نمیتونم من-امین

. ... واقعیته این ولی.... وابستم خواهرم به اینقدر که است مسخره قدر

 مدیوون خونه توی نبودنش لحظه یه حتی....  وابستم خیلی الناز به من

 ...  من....  ولی شدیم تنها پیش سال خیلی از الناز و من...  میکنه
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 .... نشست صاف بعد و کشید کمی موهاشو جلوی

 .... کردم اشتباه من....  نیست مهم.... کن ولش اصال-امین 

 همب پشتش که همونطور و ایستاد بعد و شد دور ازم قدم چند و شد بلند 

  بود

 ...  گفتی بهم که مرسی-امین

 میشد دور ازم داشت...  میرفت داشت

 الاص... بودم پشیمون خیلی حرفام از چرا نمیدونم...  بودم کرده بغض 

 و بودنش ناراحت طاقت... بزنم حرف امین با کردم قبول کردم اشتباه

  نداشتم

 .... سمتش رفتم بلندی قدمهای با و شدم بلند

 .... رسیدم بهش 

 .... امین- 

 ... ایستاد مکث با آروم قدم سه دو از بعد 

 .... ایستادم روبروش رفتم 

 ... بود زده زل روبروش به غرور با همیشه مثل 

 دیوونم دیشب الناز های گریه خوب...  زدم حرفی اگه....  اگه.... امین- 

 ... نداره ربطی من به میگفتم الناز به باید اصال....  کرد

 .... بود زده زل روبرو به هم هنوز امین

 ....  دیگه ببخشید- 

 .... کرد نگاهم

 ...  بود حقیقت....  نگفتی بدی چیز که تو چی؟؟ برای -امین 
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  دیگه ببخشید-

 ...کرد نگاهم

  بود حقیقت!!... نگفتی چیزی که تو چی؟؟ برای-امین 

  کشیدم پوفی کلفه

...  امحرف ی بقیه بابت ولی...  سنگدل گفتم بهت چون ببخش منو امین-

 ... بود حقیقت همش خودت قول به

 هوابست بهم اینقدر که الناز چرا موندم فقط ولی.... بود حقیت آره-امین 

  کرده ذوق کلی عروسی بودن زودتر از و خوشحاله اینقدر بود

  بود گرفته خندم

 ثلم تو االنه حال ، میکنم درک حالتو من ببین.... بده حق الناز به امین-

 ... بره ایران از میخواست باربد وقتی منه حال

  کرد بهم نگاهی امین 

 دادم ادامه

 رفت راحت خیلی اون ولی بودم وابستش خیلی من ؟؟ میفهمی - 

 باربد جای منم اگر شاید... داشت رو شیوا چون ؟؟؟ چرا میدونی....

 زیادی تو ولی امین میکنم درکت من...  میکردم رو رفتار همین بودم

 اگه و کنی ازدواج میخوای هم تو زود یا دیر....  میگیری سخت داری

 الناز به ؟؟؟ و منظورم میفهمی...  میشد تنها اون بود نکرده ازدواج الناز

 ... نده قرار شایان و الناز بین و خودت...  امین بده حق

 .... کرد نگاه خیابون به و گرفت ازم نگاهشو 

 ؟؟؟ خونه میرسونی منو-امین 

  بفرمایید...بله-زدم لبخندی 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  997  

 ... شدیم ماشین سوار دوباره دو هر و زد تلخی لبخند اونم

 ایانش با الناز نمیاری هستی غیرتی اینقدر تو میکردم فکر بگو منو- 

 ... جایی بره

 ... سمتم برگشت امین 

 ... بود کرده تعجب... کردم نگاش 

 هچ بفهمه باید خان شایان...  کردی فکر درست رو یکمیش خوب-امین 

 .... دستش میدم دارم گلی دسته

  داداشش این با الناز حال به خوش...  دیگه بله- 

 ؟؟؟ کردی حسودی االن -خندید امین

  خندیدم منم 

 ....!! گل دسته گفتی همچین... آره!!  چرا دروغ خوب-

 .... افتادم راه و کردم روشن رو ماشین 

  سمتش برگشتم ایستادم خونشون درب جلوی وقتی 

  اومدی که مرسی-

 ... کرد بهم نگاهی هم امین

 .... کردم روی زیاده کنم فکر....  راستش...  تو حرفای از مرسی-امین 

  زدم لبخندی 

 .... باش مطمئن... نکن فکر-

  زد لبخندی مقابل در هم امین 

 ؟؟؟ ای آماده عروسی برای شما-امین
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 .....بله- 

 نخریدم هیچی و نیستم آماده هنوز عروسم برادر که من... آفرین-امین 

 !خوبه....  شما اونوقت

  دیکتاتور آقای نکنید مقایسه خودتون با منو...  زرنگم من- 

  شد گرد چشماش امین

  خنده زیر زدم بلند

 ؟؟ بود چی دیکتاتور این-امین

 کردی زندونی خونه تو رو خواهرت است هفته یه خوب- 

 ؟؟ بگم چی بهت انتظارداری...

 ...  پوزش که من بابا- خندید امین 

  موند نیمه حرفش موبایلم زنگ صدای با

 ببخشید-

 ..برداشتم گوشیمو 

  بود الناز 

  و زدم لبخندی

 ... النازه-

 .. میده شما به منو راپورت حال... وروجک ای-امین 

 دادم جواب 

 بله؟؟- 
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 ذارب قرار یه باهاش....  نیست خونه االن امین ببین....  بهار سالم-الناز 

 من خوب؟؟ قرار سر بیاد بعد خونه برگرده نتونه که باشه زود فقط ،

  خرید بیرون برم میخوام

  زدم لبخندی

 تنها؟؟-

  شایان با داریم جزئی خرید یه....  بابا نه-الناز 

 ... باشه ، شیطون ای-

 .... مرسی-الناز 

  کرد قطع 

  امین سمت برگشتم

 .... میکرد نگاهم کنجکاو

 ؟؟؟ میگفت چی-امین 

 ....میدم جوابتو بعد میپرسم سوال یه اول- 

  داد تکون تایید ی نشونه به سرشو 

 ؟؟ بیرون بیاد قرنطینه از الناز میدی اجازه بعد به االن از-

 !!! ببین.... شدم متحول کلی حرفات با من اصال....  دیگه آره-امین 

  کردم نگاش چپ چپ 

  پرسیدم جدی... نکن شوخی-

 .... آره.... خوب-امین

 سراغ برن الناز با بیاد شایان به بزنم زنگ من االن اگه یعنی- 

 نمیگی؟؟؟ هیچی تو خریداشون
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  کرد نگام دودلی با امین 

 االن؟؟؟ همین-امین

  االنِِ  االن همین.... بله- 

  گفت مکث کمی از بعد امین

 .... ظاهرا که ندارم ای چاره-امین

 زدم لبخندی 

 .... کردم امین به نگاهی میشد خارج خونه از که الناز دیدن با 

 ؟!!! دختر میکنی نگاه اینجوری ؟؟چرا چیه-امین 

 .... خرید بره شایان باش میخواد الناز االن همین- 

  دید رو الناز و برگشت و کرد اخمی امین 

 ... میفهمیدم عمیقش نفسهای از رو شدنش عصبی

 وت اومد ْآستینش فقط که بگیرمش شدم خم سریع که شه پیاده خواست 

 .... دستم

 ..سمتم برگشت تعجب با 

  چیه؟؟؟-امین 

 میری؟؟ کجا-

 ... برن میخوان کجا ببینم برم-امین 

 ....میخوای بازم البد- 

 .... نمیشم پیاده من اصال... بابا باشه-امین 

 .... بود گرفته خندم 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1001  

 ... شد پیاده ماشین از ناراحت و رسید شایان ماشین لحظه همون 

 .... دادن دست هم با فقط سمتشو رفت الناز 

 شدن ماشین سوار دو هر دقیقه چند از بعد.... بودن غمگین دوشون هر 

 .... رفتن و

 .... خدافظ.... برم منم خوب-امین 

 ... شد پیاده ماشین از 

  شده ناراحت کمی کردم حس 

 گفتم و شدم پیده

 امین- 

 سمتم برگشت امین 

 نیستی؟؟ ناراحت که دستم از- 

 زد لبخندی امین 

 ؟؟ باشم چرا-امین 

  گفتم مظلوم 

 فیحر اگرم.... نبود مربوط بهم که کردم دخالت مسائلی تو اینکه برای-

 میخوام معذرت شدی نارحت که زدم

 ... بود گرفته خندش امین 

 ... خانوم نمیشم ناراحت تو از هیچوقت من-امین 

 .... باال رفت ابروم 

 سمت رفت من متعجب و گرد چشمای برابر در و زد شیطون چشمکی 

  خونشون
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  بود روبرو به نگاهم و نشستم زده بهت همونجور

  میپیچید ذهنم توی امین حرف

 "خانم نمیشم ناراحت تو از هیچوقت من"

 کنم؟؟ توجیه خودم نفع به رو امین حرفای دارم دوست من چرا 

 ؟؟؟ داشت منظوری حرف این پشت یعنی 

 ..... خونه رفتم زیادی افکار با 

 گرفتم تماس الناز گوشیه با سریع رسیدم که خونه به

 بله؟؟-الناز 

 .... سالم- 

 امین زیاد نیست نیازی خونه برمیگردم دارم.... بهارجون سالم -الناز 

 .. رو

 بریدم حرفشو 

 االنم ضمن در... شد قانع دیگه و کردم صحبت امین با من الناز- 

 ... میرفتید هم با داشتید وقتی دیدتون

 نشنیدم صدایی هیچ 

 ای؟؟ زنده الناز- 

 مرفتن موقع منو وقتی که اینه منظورم.... منظورم ؟؟ کرد کار چی-الناز 

 .. دیده شایان با

 اونم ولی میری داری اجازه بدون شد ناراحت یکم.... نگفت چیزی- 

 ...ندی ِکش رو موضوع زیاد کن سعی خونه رفتی فقط...  کردم حلش
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 کار چی باید نداشتم رو تو من جون بهار مرسی بازم.. باشه-الناز 

 ... میکردم

 .... دختر برو- خندیدم 

  ممنون بازم...  فعال پس باشه-الناز 

 .... نیست خونه کسی شدم متجوه تازه کردم که قطع

 تنم و حولم و اومدم بیرون مختصر دوش یه از بعد و اتاقم توی رفتم 

 .. نشستم تختم روی و کردم

 ...  مونده الناز و شایان عروسیه تا روز شش درست 

  زد زنگ تلفنم بازم که بپوشم لباسامو برم خواستم و زدم لبخندی

  بود الناز بازم

 بله؟-

 !!!بهار- الناز 

 ؟؟؟؟ شد چی چیه؟؟- 

 آخرشم نزد حرفی و نیاورد روم به اصال امین....  مرسی بهار -الناز 

 بیرون رمب شایان با میتونم بعد به این از گفت اتاقم توی میرفتم داشتم که

 بهت زودتر کاش...خوشحالم خیلی بهار وای...دیگه جای هر یا خرید و

 ... بزنی حرف باهاش میزدم زنگ

 زدم لبخندی 

  شد تموم دیگه پس... کردی خوشحالم خوب- 

 نداری؟؟؟ کاری دارم خطی پشت بهار.. مرسی بازم... دیگه آره-الناز

  برسون سالم... قربانت نه- 
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  بای باشی سالمت-الناز

 خدافظت-

 پوشیدم و لباسام خوشحال و کردم قطع 

 تموم عروسی باش زود ؟؟؟ میکنی دیر اینقدر چرا....بهاااااار-مامان

 ....شد

 ... اومدم- 

 پوشیدم مه و مجلسیم مشکیه بلند مانتوی و کشیدم لباسام به دستی سریع 

  اتاقم از بیرون رفتم و کفشام همراه

 ...حاضرم من-

 سمتم برگشت بابا 

 شد دیر دیگه بریم ، باالحره آوردن تشریف الیزابت ی ملکه-بابا 

 .... نمیرسیم عقد سر کنم فکر....

  کرد پاک رو چشمش دم اشک مامان 

 ... خالیه بچم جای-مامان

  و کنارش رفتم 

 نتونسته گفت که خودش ولی کرد تالششو تمام باربد...  مامانم-

 ناراحت هم شیوا حتی.... که نداره ناراحتی دیگه....  بگیره مرخصی

  من عزیز نباش ناراحت هم تو... زیاد نبود

 ... آخه-مامان

 ... برسیم شام به کنم فکر که بیفتید راه... خانم نداره آخه-بابا 

 گرفت خندم 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1005  

 ... زوده هنوز نخیرم.... شیکمو بابای ای- 

 ... رسیدیم که بود نیم و هفت ساعت دقیقا و رفتیم 

 ... بود زیبا واقعا.... موند باز دهنم شدیم که باغ وارد 

 تا همیکن فکر ببینتت کی هر.... میکنی نگاه اینجوری چرا بهار-بابا 

 ندیدی ی چیز همچین حاال

 ... قشنگه اینجا خیلی...  دیگه ندیدم خوب- 

 .... خالی باربدم جای-مامان 

 و خودت به رو مراسم اینجوری نیست راضی باربدم مامان...  بابا ای- 

 ...  دیگه عروسیه یه...  میکنی زهر داری ما

 ... اومد بند نفسم امین شدن نزدیک با

 .... منشانه آقا و برازنده و شیک چقدر 

 پیرهن یه با بود تنش دوخت خوش و گل خوش مشکیه شلوار و کت یه 

 یه....  میزد هم سفیدی به حتی رنگش که کمرنگ خیلی صورتیه

 ..... و ساده مشکی خوشگل کراوات

 ....نگو دیگه که موهاشو 

 .... بود ترکرده مردونه رو اش چهره که داشت ریشم ته 

 ؟؟خوب.... شدم خیره بهش اینقدر من چرا....برداشتم روش از چشممو 

  میرفت آبروم وگرنه ندید شد

 رسیده بهمون فهمیدم سالمش صدای با

 احوالپرسی و سالم و شد خم کمی مامان مقابل در و داد دست بابا با 

 .... کرد



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1006  

  دادم جوابشو همونجوری منم که داد سالم هم من به پایین سری با 

 ... کرد راهنماییمون دستش با

  شد همقدم من با اونم و افتادن راه جلو بابا و مامان 

 ... اومدید خوش خیلی-امین

 گفتم آروم 

 ممنون- 

  بیان نتونستن شیوا و باربد شد حیف-امین 

 ...  آره-

  میکرد سنگینی روم نگاهش

 !!نشناختمت دور از لحظه یه-امین

 مثل آرایشمم!!!  بودم نکرده کاری من.... سمتش برگشتم تعجب با 

 ....!! بود همیشه

  میخندید داشت 

 ... نکرده فرقی قیافم اصال... نکردم کاری که من چرا؟؟-

  کرد خم طرفم به رو سرش کمی خنده با امین 

 نشناختمتون بگی اینکه از خانوما ی همه... بابا کردم شوخی-امین

 ....!!  شدی ناراحت تو وقت اون میشن خوشحال

  چرخید صورتم تو نگاهش

 زد لبخندی

  بود شده نزدیک بهم اینکه و حرفش از شدم سرخ 
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 ....خانوم داخل بفرمایید-امین

 ... رسیدیم سالن در به فهمیدم تازه 

 .... افتاد رومون مهمونا اکثر نگاه شدیم وارد که هم همراه 

 .... کشیدم خجالت کلی 

 ....جوریه یه نگاههاشون چرا 

  داد نشون رو جایی دست با امین 

 .... رفتن اونجا مامانت و بابا-امین

 .... مرسی- 

 .... مامان و بابا کنار رفتم ای دیگه حرف بدون 

 اصلی مراسم و شد تموم سوری عقد مراسم ساعت نیم از بعد باالخره 

 ... شد شروع

 ... بود جالبی عروسیه واقعا 

 یباتقر و بودن پوشیده باز نسبتا و جورباجور لباسهای اکثرا جوونها 

 .... پوشیده کامال حجاب با مسن افراد

 خودشون با رو داماد و عروس جوونها و موندن سالن توی مسن افراد 

 .... انداختند راه رو بکوب و بزن مراسم و باغ توی بردن

 ....بود شده گشاد تعجب از چشمام 

 بودن عجیب واقعا خانواده این.... بود بعید چیزا این متعصب آدمای از 

!!! 

 .... پیششون برم که نمیشناختم رو کسی آخه موندم مامان کنار من 

 سمتش برگشتم مامان صدای با که میرفت سر داشت حوصلم 
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 ... میکنه صدات امین اینکه مثل بهار-مامان 

 نهمیک اشاره بهم داره امین دیدم و میکرد نگاه مامان که سمتی برگشتم 

 ... پیشش برم

 ... بودم معذب پیشش لباسم با کمی 

 .... شدم بلند و کردم مرتب سرم رو مشکیمو حریر شال 

 ... نبری آبرومونو ها پاشنه این با باش مراقب-مامان 

 ... شدم هول بیشتر مامان حرف از 

 .... و میلرزید پام 

 ودب خدایی واقعا....  کرد هالکم برسم بهش تا دور از امین ی خیره نگاه 

 ... نیفتادم و رسیدم سالم

 .... منش مضطرب بیشتر تا نکنم نگاه بهش مسیر طول در میکردم سعی 

 عجیبی نگاه با رو امین و وردم باال سرمو رسیدم که قدمیش چند به 

 ... دیدم محوی لبخند و خودم سمت

 .... کرد کوچیک ی سرفه یه و خورد لبخندشو نگاهم دیدن محض به 

 تا که جوری یه... بود جوری یه....  نگاهش طرز از بودم کرده تعجب 

 ....بودم ندیده رو نگاهی همچین امین از حاال

 عجیبی نگاه با رو امین و آوردم باال سرمو رسیدم که قدمیش چند به

 ... دیدم محوی لبخند و خودم سمت

 .... کرد کوچیک ی سرفه یه و خورد لبخندشو نگاهم دیدن محض به 

 ... بود جوری یه....  نگاهش طرز از بودم کرده تعجب 

 ....بودم ندیده رو نگاهی همچین امین از حاال تا که جوری یه 
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  رسیدم نزدیکش نفس به اعتماد با و نگرفتم ازش نگاهمو منم 

 ؟؟؟ داشتی کارم بله؟؟-

 ؟؟؟ باغ تو بیای نداری دوست-امین 

  کردم بهش دودلی نگاه 

 ... نمیشناسم رو کسی خوب...  ولی دارم که دوست-

  کرد نمکی با اخم امین 

 ...نمک صدات گفت الناز.... دیگه بیرونه النازم ؟؟ چیم اینجا من پس-امین

 المدنب نمیگفت الناز اگه یعنی...  گرفت دلم حرف این از چرا نمیدونم 

 ؟؟... نمیومد

 خودم حال اینجوری دیدم ولی... نََرم و بگیرم حالشو خواستم 

 ... میشه بیشترگرفته

 ...میام منم برو شما- 

 .... دیگه میریم هم با بیاید خوب-امین 

 اب وقتی رو بقیه نگاههای خودش یعنی بگم؟؟؟ چی این به من آخه خوب 

  ؟؟ ندید شدیم وارد هم

 .... بیاد در حرف امین حتی یا من سر پشت دلیلی هر به نداشتم دوست

  ایستاد خودم حرف رو 

 ... میام بعد بگم مامان به من برو شما-

 داد تکون سرشو امین 

 !منتظرما پس... باشه-امین 

  مامان سمت برگشتم ناچار 
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 ؟؟؟ میگفت چی-مامان

 برم؟.. باغ تو برم میگفت- 

 ؟؟ بشینی ما کنار مراسم آخر تا میخوای.... دیگه برو- زد لبخندی بابا 

 .... دختر برو

 ... بابا چشم- 

 ازمب و ایستاده هنوز امین دیدم که برم باغ سمت به خواستم و برگشتم 

 .... منه به نگاهش

 ....وا 

 .... اینجاست هنوز چرا....  بره گفتم که من 

 کردم نگاش رسیدم که بهش 

 ؟؟؟ نرفتید چرا شما- 

  بریم هم با ایستادم-امین 

  باال رفت ابروم

 .... بیام من بعد بری شما میدم ترجیح من ولی-

  کرد اخمی 

 ؟؟ اونوقت چرا-امین

  نبود ما به حواسش کسی...  کردم اطراف به نگاهی 

 فهمید کنم فکر و کرد اطراف به نگاهی من از تبعیت به هم امین

 ... چیه منظورم

 ؟؟ مهمه برات مردم حرف حد این تا... متاسفم برات واقعا-امین 

 .... ذکاوتی چه هوشی چه.... بابا ایول 
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 ... بکنی و فکرش شما که چیزی اون از بیشتر حتی- 

 داد تکون سرشو امین 

 ؟؟ است بقیه حرف فقط مشکلت-امین 

 شما اقوام....  نبود درست خیلی هم با هم شدنمون وارد همون.....  بله- 

 یکس ندارم دوست....  میکنه اذیتم نگاهاشون و هستن متعصب تقریبا

 ... هست چیزی شما و من بین فکرکنه

  زد مرموزی لبخندی امین 

 ؟؟؟؟ نیست-امین

 االن؟؟ گفت چی این خدایا... گردشد چشمام 

 شد باز دهنم ناخداگاه 

 هست؟؟- 

 هقرمزی که بود گرفته خودشو جلوی زور به و بود گرفته خندش امین 

  میداد نشون خوب اینو صورتش

 ومتم مراسم االن که بریم بیا.... کن ولش رو ها نیست و هست این- امین

 .... میشه

 ....مَ  برید شما- 

  برید و حرفمو 

 .... موقوف هم اضافی حرف....بیا من با-امین

 ..... باال پرید ابروم 

 .... ادب بی 
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 ذهنم کل ولی.... شدم همقدم باهاش و گرفتم ازش رومو و کردم اخمی 

 بود امین" ؟ نیست" حرف همون پی

 !! ها پاشنه این با زمین نخورم کردم جمع حواسمو و زدم کنار افکارمو 

 طرف از ولی همراهی و نزدیکی این از میکردم ذوق دلم تو طرفی از 

 ..... نبود من حق امین...  نبود من حق این چون میسوختم دیگه

  باال رفت ابروم و شد گشاد چشمام اول همون از شدیم که باغ وارد 

  ؟؟؟ خبره چه اینجا

  کردم امین به متعجب نگاهی

 آهنگ صدای اون توی و کرد نزدیکم سرشو دید و نگاهم نوع که امین

  زد داد بلند

 شده؟؟؟ طوری چیه؟؟-امین

 ... دادم تکون نه ی نشونه به سرمو 

 .... طرفش برگشتم امین صدای با 

 َکر حال در آهنگ صدای از گوشهام.... نمیشنیدم اصال رو صداش 

 بود شدن

 ....طرفی کشید و گرفت حریرمو آستین کالفه سر آخر امین 

 ... رسیدیم شایان و الناز به اینکه تا رفتم دنبالش بهت با 

  الناز سمت رفتم و زدم لبخندی 

 ... بشی خوشبخت-

 ...مرسی-خندید الناز 

 ... میزدیم حرف و میزدیم داد داشتیم هممون 
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 ... میزد داد داشت هنوزم امین و شد قطع آهنگ صدای دفعه یه 

 .... کرد نگاه ها ما به و شد قطع حرفش لحظه یه 

 .. خندید من از بعد الناز که خنده زیر زدم من یهو 

 ... میخندیدن هم شایان و امین 

 ... پایین بیارن یکم رو صدا ولوم بگو... خبره چه بهروز- شایان 

  زد داد بود تیغی تیغ مو پسر یه که بهزاد 

 ....اوکی- بهزاد

 .... ارکستر گروه سمت رفت 

  شد کمتر صدا شکر رو خدا 

 .... نشست من کنار هم امین که نشستم وشایان الناز کنار

 ردخو گره روشنی آبیه نگاه تو چشمم که میکردم نگاه رو اطراف داشتم 

.... 

 ... بود من رو اونم نگاه ولی بود ایستاده دورتر 

 ... روشن آبیه چشمای و تیره موهای و سبزه صورت 

 ...  میخندید داشت نگاهش 

 ... نیستن شایان و الناز دیدم برگشتم....  گرفتم ازش نگاهمو

 که رفتن کجا شایان و الناز بپرسم خواستم کردم امین سمت رومو 

 ... برگردونه ازم و نگاهش امین شد باعث سالمی صدای

 .... دیدم رو آبی چشم پسر همون و کردم نگاه منم 

 ؟؟؟ دکتر چطوری... جان شروین سالم-امین 
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  داد دست امین با و زد لبخندی پسر 

  زن برادز شدی دیگه... میگم تبریک.. امین سالم-شروین

 ؟؟؟ خوبن خانواده ؟؟ خوبی....  کرد میشه چه-خندید امین

  کرد من به نگاهی شروین 

 ؟؟ جان امین نمیکنی معرفی...  خوبن-شروین

  کردم بهش تفاوت بی نگاهی 

  سمتم برگشت کوچیکی اخم یه با همراه امین

 !! شیوا شوهر خواهر....  هستن مشفق خانم ایشون-امین

 مواسم کسی نیاد خوشم اینکه نه... نگفت اسممو امین اومد خوشم خیلی 

 ... نه!!!ها بدونه

 ... بگه رو اسمم نخواست غیرت رو از کردم حس که اومد خوشم 

  آورد جلو دستشو شروین 

 ؟؟؟ بدونم اسمتونو میتونم... خوشبختم-شروین

 ... گفتم آرامش با و کردم چشماش تو نگاهی دستش به توجه بدون 

  هستم مشفق...  گفتن که امین آقا....  همینطور منم- 

  خاروند چونشو و کنار برد مکث با دستشو

 امبر فامیلیتون همینطور.... میندازه کسی یاد منو شما ی چهره-شروین

  آشناست

  کرد نگاه شروین به دوباره و کرد بهم نگاهی مشکوک امین

 چطور؟؟-امین
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 بیمارستان توی میکنم حس ولی.... ولی... نمیدونم- شروین 

 ....دیدمشون

 .... ریخت دلم 

  زد بشکنی دفعه یه شروین 

 ... که وکیلی همون مشفقه بهار ایشون... اومد یادم- شروین

  برید حرفشو امین 

 .... نیست حرف این جای اینجا جان شروین-امین

 ... میریزم بهم چقدر روزا اون آوریه یاد با میدونست امین 

  کرد نگام باپیروزی شروین 

 ...  خانم بهار شدید عوض خیلی-شروین

 ... چرخید صورتم تو نگاهش

 .... انداختم پایین رو سرم... میکرد معذبم نگاهش 

 بیمارستان آوردنتون وقتی... خوبه حالتون شکر رو خدا-شروین 

 آوازه ولی بودم ای دیگه بخش تو من درسته... پیچید جا همه حرفتون

 .... شجاع وکیل....بود پیچیده بیمارستان کل توی تون

 ... بود برده سر و حوصلم... میزد حرف داشت خیلی 

 هستی؟؟؟ بیمارستان اون توی تو مگه-امین 

 .... اونجا شدم منتقل ماهه هشت... آره-شروین 

  کرد من به نگاهی و کشید پوفی کلفه امین 

 آورد سمتم دستشو و شد بلند شروین

 ؟؟؟؟ بانو میدید افتخار-شروین 
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 ... ندادم دستم بهش حتی من....  بهش دوختم گردمو چشمای 

 ... میزنه رو حرف این رویی چه با 

  کردم اخمی 

 ....نخیر-

  انداخت دستشو و خندید شروین 

 .... شما مثل زیبایی خانم میزدم حدس-شروین

  گفت و کرد قطع حرفشو 

 ...دیگه برم من خوب -شروین

  شد دور ازمون و زد امین ی شونه به دستی 

 ....شدم راحت آخیش... دادم بیرون و نفسم

 اجهمو عصبیش العاده فوق ی چهره با که امین سمت برگشتم لبخند با 

 ... شدم

  میزد بیرون آتیش چشماش از و بود روم نگاهش 

 شده؟؟ چیه؟؟چیزی-

 هک گفت چیزی لب زیر...  کشید پوفی... چرخید صورتم تو نگاهش 

  نشنیدم

 ؟؟ خودت با میگی شده؟؟چی طوری امین-

 .... خورده اعصابم لطفا نزن حرف بهار-امین 

  ؟؟ زدنه حرف طرز چه این... برخورد بهم 

 ... سمتش شدم براق
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 خالی من سر چرا.... باش هستی عصبی خوب ؟؟ چیه منظورت- 

 .... میکنی

 لندب تقریبا اونم و شد تر جری انگار عصبیم و بلند ازصدای هم امین 

  گفت

 رقص درخواست بهت چرا مرتیکه اون اصال....  دلیلش چون-امین

 داد؟؟

  شد گرد چشمام 

 من به که اونجایی تا.... بپرس خودش از برو داره؟؟؟ ربطی چه من به-

 ... کردم رد پیشنهادشو بود مربوط

  گفت دوباره امین 

 یباز بانوی گفت بهت اومد خوشت خیلی خندیدی؟؟ رفت وقتی چرا-امین

!!! 

 ... بود توهین دیگه این 

 ..... شدم بلند عصبانیت با 

 رفح این شنیدن با که محبتم ی تشنه من مگه....!!  نمیفهمم منظورتو- 

 برای.....  امین متاسفم برات ؟؟؟؟واقعا بیاد خوشم اون مثل آدمی یه از

 .... بیرون بیام باهات کردم قبول که بیشتر خودم

 ... بگیره خواست بازومو که برم خواستم 

  زدم پس دستشو سختی به 

 ؟؟؟ مونده هم ای دیگه ؟؟؟توهین مونده چیه؟؟؟چیزی...کن ولم-

 خبری پیش لحظه چند عصابنیت اون از... بود غمگین نگاهش امین 

 .... نبود
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 ... بهار نداشتم منظوری من-امین 

 زدم پوزخندی 

 .... بود مشخص- 

 ... سالن سمت برگشتم 

 همب لباسم از حالم ؟؟ چیشد میکردم فکر چی.... بود خورد شدید اعصابم 

 .... میخورد

 یادب بوجود بحث امین منو بین شد باعث که میخورد بهم شروین از حالم 

... 

 ..... امین جز میخورد بهم چی همه از حالم 

 ... ولی برام بود سنگین حرفاش.... بود بد حرفاش 

 یشدم ب دلم تو قند میذاشتم خودم به عالقه پای به رو حرفاش وقتی ولی 

.... 

 ؟؟ ممکنه یعنی 

 ...نرفتم باغ تو دیگه مراسم آخر تا 

 ....شدن سالن وارد همه شام موقع 

  بود نشسته غمگین ای گوشه و نمیخورد غذا که دیدم رو امین 

 ... سوخت براش دلم

 ی خواسته به نذاشت حدیث و حرف اما ببرم غذا براش میخواست دلم 

 ... کنم گوش دلم

 ههم میخوردی تکون.. بود تلسکوپ مثل فامیالشون چشمای ماشاءهللا 

 ...آدم رو میشدن زوم
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 ... نرفت پایین گلوم از چیزی نگم دروغ 

 گرم دختری با هم شروین....  بود کرده داغونم حال اون تو امین دیدن 

 ... بود خوردن و صحبت

 خودت و امین منو ی رابطه به زدی گند و اومدی که بهت لعنت ای 

 .... نشستی راحت

 ... دادم شروین به بودم بلد ناسزا چی هر دلم تو 

 الهح چه در امین ببینم تا چرخوندم سرمو و گذاشتم میز روی و بشقابم 

 .... نمیگشتم بر کاش که

 ... سوخت چشمام 

 ...  شدم مورمور 

 ....گرفت خفیفی لرزش لبام

 ....نبینه کسی رو لرزشش تا گذاشتم لبام رو انگشتامو 

 ... کشید تیر قلبم 

 بود سراب اولم از اینا.....  دیدم خودم چشم به آرزوهامو کاخ شدن آوار 

 ...!! آرزو نه

 ... نبود من سهم امین 

 ... نبود من مال امین 

 جمعش دست با رو بریزه گونم روی تا میرفت که رو اشکی قطره 

 .... سرویس سمت رفتم و بلندشدم یی دستشو ی بهونه به و کردم
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 بود سراب اولم از اینا.....  دیدم خودم چشم به آرزوهامو کاخ شدن آوار

 ...!! آرزو نه

 ... نبود من سهم امین 

 ... نبود من مال امین 

 جمعش دست با رو بریزه گونم روی تا میرفت که رو اشکی قطره 

 .... سرویس سمت رفتم و بلندشدم یی دستشو ی بهونه به و کردم

 و بود شده سرخ صورتم... ایستادم همگانی سرویس ی آینه روبروی 

 ... قرمز چشمام

 چرا؟؟ 

 .... باشه مهم برام امین باید چرا ؟؟؟ رسیدم اینجا به من چرا 

 ... نیست مهم دیگه 

 ... نیست دیگه 

 من.. . قویم من...  بیرون رفتم و زدم لبخندی دستام الکیه شستن از بعد 

 ....من...  نمیبینم رو امین

 و نفس به اعتماد ی همه دوباره خورد بهشون چشمم که همین اما 

 .... رفت یادم میزدم خودم به که حرفایی

 جلب خودش به حواسمو الناز صدای که میشد پر داشت چشمام بازم 

 .... کرد

 ... کردم نگاش 

 .... نبود شایان 

  نشستم داماد جای و داماد عروس جایگاه رفتم 
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 گفتم شوق و شور با و زدم تصنعی لبخندی

 دزدیدن؟؟؟ رو داماد- 

  کرد دختر اون و امین سمت به تلخی نگاه الناز 

 .... مه عمه دختر-الناز

 .... کردم نگاه الناز به بازم و کردم نگاهشون دوباره منم 

 ... شد خیره چشمام به مستقیم 

 ... هست چیزی بینشون نکنی فکر...  میخوام من...  بهار-الناز 

 ....شد باز چشمام 

 ... جون الناز نداره من به ارتباطی- 

 ... ولی... داره میزدم فریاد درون از اینکه با 

 .... میکنه کارو این داره امین چرا نمیدونم...  نمیدونم-الناز 

  خوشگل خانم عروس نکن چیزا این گیر در خودتو- 

 .... حالت به خوش...خونسردی چقدر تو بهار- الناز

 کردم ای خنده 

 ؟؟؟ نباشم چرا- 

 .... شد خیره چشمام عمق به بازم الناز 

 شمچ تو پیش وقت چند که میبینم رو چیزی چشمت تو چون...چون-الناز 

 بغضی چشمت تو عمم دختر با امین دیدن با چون...  چون....  بود خودم

. ... سرویس بری شی پا کرد مجبورت ترکیدنش ترس از که دیدم رو

 .... میکنی تظاهر داری االنم...  چون

 ... آورد روم به رو چی همه بدجور الناز 
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 ... دیدم چشم به حقیقتهارو ی همه

 یکس نمیخواستم...  نمیخواستم من...  میپرید بودنم عصبی از پلکم 

 کنم انکار کردم سعی...  میفهمید نباید الناز....  بفهمه

 رو حرفا این چرا....چرا.... نیست درست این.... الناز میکنی اشتباه- 

 ...میزنی

 .... مطمئنم ازشون چون-الناز 

 شدم بلند 

 ندارم قبول گفتی که رو چیزایی این وجه هیچ به من....  من.... نباش- 

 ؟؟ فهمیدی ندارم حسی هیچ... 

  زد تلخی لبخند الناز 

 .... انکار-الناز

 ...  الناز کن بس- 

 .... ریخت اشکم خروجم با همزمان....  سالن از بیرون رفتم

  ضایعم؟؟ اینقدر من یعنی ؟؟؟ شد اینجوری چرا 

 ... نه

 !!!  خدایا 

 .... نشستم درختی به تکیه باغ از خلوتی ی گوشه توی

 هناخواست امین.... بود کننده خفه برام سالن اون....بود بهتر اینجوری 

 .... الناز...  کرد داغونم

 ...  کرد خوردم بدجور الناز 
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 مصورت تو گریه آثار نباید.... کنم گریه نباید....  کردم پاک اشکامو

 ...بمونه

 ... شدم بلند زده وحشت پایی صدای با 

 ....ندیدم چیزی ولی کردم نگاهی اطراف به 

 .... دکر میخکوب جای بر منو بعدیش صدای ولی گرفتم فاصله صدا از 

 ....بهار-امین 

 یا صحنه آوری یاد با که بدم جواب خواستم...  زدم لبخندی...  ایستادم 

 ..شد بسته لبام....  دیدم پیش دقیقه چند که

 ... گرفتم فاصله 

 .... رسیدم سالن به تا رفتم و رفتم 

 .... باشم قوی باید من 

 میز سر ناچار.... بودن نشسته میرزایی آقای و خانم کنار بابا و مامان 

 ... نشستم ای خالی

 خواننده صدای همزمان و شد بلند آهنگ صدای که بودم خودم حال تو 

 ...خدافظی بعد و بزنه میخواست رو آهنگ آخرین که شد بلند

 ... بود االنم آرزوی تنها عروسی این از خالصی.... خداروشکر 

 اینبار ولی.... و باغ توی رفتن جوونها اکثر بازم و شد شروع آهنگ 

 ... رفتن هم بزرگترا

 همراه که دیدم رو امین آخر ی لحظه تو....  سالن تو موندم من ولی 

 دیدم.... لب به لبخند...  شونه به شونه...  شدن خارج سالن از دختر اون

 ...  کشید تیر قلبم و

 ... داشتم نگه خودمو ولی سوخت چشمام
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 پس...بشیم هم مال نیست قرار میدونستی اولم از... باشی قوی باید بهار 

 ... کن تمومش....

 .... بودن بیرون هنوز همه ولی بود گذشته ای دقیقه چند 

 و مایستاد سالن در کنار و رفتم سستی و کوتاه قدمهای با و شدم بلند 

 ... دادم تکیه بهش

 شروین با رقص حال در دختر همون دیدن با و چرخید اطراف نگاهم 

 پیداش باالخره که امین دنبال چرخوندم چشم دوباره....  شد گرد چشمام

 ....بود من رو نگاش دقیق اونم چون...  نمیکردم کاش که کردم

 ملهج ذهنم توی ولی....  کردم نگاه بقیه به مثال و برگردوندم سر سریع 

 .... میرفت رژه الناز ی

 " هست چیزی بینشون نکنی فکر میخوام من...  بهار"  

  ؟؟ نیست واقعا یعنی 

 .... کردم جمعش سریع بشینه لبم رو میرفت که رو لبخندی

 .... بودم زده ذوق بدجور 

 که رو کسی بده اجازه محاله و غیرتیه امین...  نیست بود مشخص 

 برقصه شروین با داره دوست

  نشستم مامان کنار و شدم باغ وارد جدیدم کشف از زده ذوق 

 

 .... نشستم تختم روی و کردم خشک خیسمو موهای

 ... چشمامه جلوی میکرد خدافظی ازم داشت وقتی امین ی چهره هنوزم 

 ....زدم لبخندی 
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 "" 

 .... اومدید خوش...سالمت به-امین 

  گرفت جلومو که برم خواستم 

 .... میای لحظه چند یه بهار-امین

 کجا؟- 

  کرد مالیمی ی خنده امین 

 .... دارم تکار بیا لحظه چند یه که اینه منظورم.....  نه که جایی-امین

 اوهوووم- 

 ... گرفتیم فاصله جمع از کمی 

 شده؟؟ چیزی- 

 ... فردا....  ببینم میخواستم فقط....  فقط....نه-امین 

 چی؟؟ فردا- 

 .... ببینمت فردا میشه-امین 

  باال پرید ابروم 

 چرا؟؟؟-

 ....بگم بهت میخوام که هست چیزی یه یعنی.... هست کاری یه-امین 

 ... کردم نگاش مشکوک 

 مهمه؟؟؟- 

  شد خیره چشمام توی امین 

 نمیدونم... تو برای ولی....  خیلی من برای-امین
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 .... مکانش و زمان ، باشه- 

  زد لبخندی امین 

 ... کردی قبول مرسی ، میکنمش اس ام اس صبح تا-امین

 نداری؟ کاری دیگه ، میکنم خواه- 

 کردی قبول ممنون بازم...خیر-امین 

  زدم لبخندی 

 .... میکنم خواهش

 و دادم قورت دهنمو آب.... شه جمع لبخندم شد باعث لبخندم رو نگاش 

 .. گرفتم فاصله ازش آروم خدافظیه یه با

  

  کشیدم دراز تخت روی و زدم لبخندی بازم

 .... فردا

 ؟؟؟ داره چیکارم یعنی 

 ....برد خوابم قشنگ رویاهای عالم یک با 

 و آوردم در پتو زیر از دستمو.. شدم بیدار موبایلم صدای با صبح 

 ..... بردم پتو زیر دستمو دوباره و برداشتم بالشمو باالی از گوشیمو

 سریع امین طرف از اس ام اس دیدن با و کردم باز زور به چشممو یه 

 .... شد باز چشمام جفت و نشستم جام تو

  کردم باز رو پیام ی صفحه سریع 
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 ساعت عصر امروز دیشبمون قرار طبق... بهار بخیر صبح و سالم" 

 " منتظرتم خیابونتون سر شش

  

 .... گذاشتم پیام ی صفحه رو و انگشتم و زدم لبخندی

 .... بود امین طرف از که پیامی 

 ... عشقم طرف از 

 .... نیفتم عقب کارام از امروز تا شدم بلند سریع 

  

  شدم خارج ازاتاق آماده و حاضر

 بهار؟؟؟ کجا-مامان

  میرم امین با... میام میچرخم یکم....  بیرون میرم- 

 عروسی؟؟؟ از نیستی خسته....  داری جونی چه تو دختر وای-مامان

 حاال؟؟؟ میرید کجا

 آخر تا ازاول ؟!! باشم خسته که کردم کار چی من مگه!!  مامان وا- 

  میام زود...  رفتم من....  کجا نمیدونم ضمن در...  دیگه بودم نشسته

 بگم بهت دارم خرید یکم بزن زنگ اومدنی فقط...  سالمت به-ممان

 .... خستگی از ندارم رفتن خرید حس خودم که من... بکنی

 نداری؟؟ کاری االن... چشم- 

 سالمت به برو... نه-مامان 

 ... کردم تیپم به نگاهی 
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 کرم کتان شلوار با داشت سنتی طرحهای روش که ای قهوه مانتوی یه 

 ... ایم قهوه چرم کیف و وکفش ای قهوه کرم شال یه با رنگم

 ... خودم نظر از البته....بود قشنگ تیپم حسابی 

  

 .... شدم خارج خونه از و چرخوندم دستم تو دستیمو کیف

  گرفتم تماس امین گوشیه به موبایلم با 

 بله؟؟-امین

 شما؟ کجایی- 

 ؟؟ کجایی تو-امین 

 !!نیاوردما ماشینم... دراومدم خونه از االن همین من- 

 ... کن نگاه راستتو سمت-امین 

 .... میشه نزدیکم داره دیدم ماشینشو و راست سمت برگشتم 

 ... گذاشتم کیفم توی و کردم قطع رو گوشی و زدم لبخندی 

 .... شد پیاده و ترمز رو زد پام جلوی درست 

  گفتم تعجب با که کنه باز برام رو درب بیاد خواست 

 ... بابا بشین-

  ردک نگام لبخندی با و نشست اونم... نشستم و کردم باز رو درب سریع 

 خوبی؟....سالم-امین

 ... ممنون... سالم- 

 .... خوب جای یه ببرمت میخوام که ببند کمربندتو-امین 
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 ... باال رفت ابروم 

 کجا؟- 

 ... دیدنیه...  گفتنیه نا -امین 

 .... کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین و خندید که کردم نگاش مات 

 .... فضا توی برد روحمو و دل که گاشت آهنگی گذشت که کمی 

  

  نشنیدی که اینه واسه دارم دوست گفتم یواش

 نفهمیدی اینو نگو باشم بد که نیستم بلد

  احساس این عطر کنار ، تو کنار باشم بذار 

  رویاست برام که عشقی تو باشم ابد حبس بذار

  دارم دوست خیلی بگم بارم این گریه با بذار

  نمیارم اصال روت به پشیمونی بازم اگه

×××××× 

  دلگیری تو میبینم که روزی هر میگیره دلم 

  نمیگیری رو سراغم وقتی از میمیرم دارم

  بارم غم چشمای این با دزدیدم تو تو از رو نگام

 دارم دوست چشماتو چقدر که بدونی نمیخواستم

  دارم دوست خیلی میگم بارم این گریه با ولی 

  نمیارم اصال روت به پشیمونی بازم اگه
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 گاهن امین به شدنش قطع با که بودم رفته شیرینی ی خلسه تو آهنگ با

 .... کردم

 ....روبروش ی جاده به نگاش و بود لبش رو محوی لبخند 

 ....-امین 

 گاهن امین به شدنش قطع با که بودم رفته شیرینی ی خلسه تو آهنگ با

 .... کردم

  

 ....روبروش ی جاده به نگاش و بود لبش رو محوی لبخند

  

 .... دارم دوست خیلی رو آهنگ این-امین

  

 ... بود قشنگ-

  

 ... شد خیره جاده به بازم و کرد بهم نگاهی نیم امین

  

 ...امین-

  

 سمتم برگشت

  

 ....بله.....ج-امین
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 بود؟؟؟ چی"  ج" اون....  باال پرید ابروم

  

 نمک پاک جانم بگه بهم میخواسته امین شاید اینکه از و ذهنم خواستم هی

 ... کنم جمع نتونستم هم و لبخندم حتی ؟؟؟ میشد مگه ولی

  

 ... بود شده هول خیلی خدا بنده هم امین

  

 میریم؟؟ داریم کجا بگی نمیخوای-

  

 ...خوب جای یه.... که گفتم-امین

  

 پارک زمونی یه باربد و من نظر از خوب جای! ....؟!؟ خوب جای یه

 ... بود ارم

  

 میکردیم سواری ماشین و میرفتیم میرفت سر حوصلمون وقت هر

 و میومد در صداش مسئولش بیچاره که میزدیم رو همدیگر اونقدر...

 .... بهم میریزه تون روده و دل االن میگفت

  

 ... زدم لبخندی وقتا اون فکر از
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 خانوم؟؟؟؟ بهار میخندی چی به ؟؟ چیه- امین

  

 .... هیچی-

  

 ... خندیدی که شده چیز یه باالخره....  نشد که هیچی-امین

  

 ... باربد و خودم یاد.... افتادم قدیما یاد.... بابا ای-

  

 ؟؟.... افتادی قدیم یاد دفعه یه چرا حاال-امین

  

 میریم جاک میپرسیدم من و میرفتیم بیرون باربد با وقتی هم وقتا اون آخه-

 میبردمون خوبی جای هم واقعا....  خوب جای یه میگفت تو مثل باربد

... 

  

 ؟؟ بود کجا خوبتون جای این حاال-امین

  

 بگم؟؟؟ من داری انتظار نمیگی شما چطور....  نمیگم-

  

 خندید امین
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 ... نمیگم برسیم تا منم پس...  نگو....  نداره عیبی-امین

  

 یول شد شکسته آهنگی با ماشین سکوت بازم...  انداختم باال ای شونه

 ...نمیشنیدم رو خواننده صدای اصال بار این

  

 ...بریم بود قرار که جایی و بود امین به ذهنم فقط و فقط

  

 ... کردم تعجب... ارم پارک میره داره میکردم حس چرا نمیدونم

  

 ... میخنده داره و منه به حواسش دیدم که سمتش برگشتم

  

 ....  باال رفت ابروم

 

 ....!! باربد و من همیشگیه جای میره داره این

  

 .... میلنگید وسط این چیزی یه...کردم نگاش مشکوک

  

 خندید بلند آخر که کردم نگاش مشکوک اینقدر

  

 .... ارم میریم داریم.... تسلیم بابا-امین
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 ؟؟؟ میدونستی کجا از-

  

 .... گفت بهم باربد-امین

  

 ؟؟ گفت چی-

  

 ... گفت یواشکی-امین

  

 تو همیشه که افتادم شعری یاد...  داشتم نگه خودمو ولی گرفت خندم

 درمیاورد بازی مسخره داشت هم امین...  میشد خونده کودک برنامه

  

 گفت؟؟ تو به اینو چرا باربد-

  

 متهم من.... وکیل خانم میدم رو سواالت ی همه جواب برسیم بذار-امین

 !!! میکنی بازجویی اینجوری نیستما

  

 .... کردم سکوت دیگه

  

 پارک از بعد و شدیم پارکینگ وارد و رسیدیم بعدش دقیقه ده نزدیک

 ....شدیم پارک وارد کردن



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1035  

  

 ؟؟؟ بشینیم همینجا-امین

  

 ... اونجا بریم... نه-

  

 ... دادم نشون بهش رو قلعه

  

 ... بشینیم بعدش میتونیم هم هست زیادی بازیای هم اونجا-

  

 ؟؟؟ بکنی سواری ماشین میخوای نکنه... کوچولو-خندید امین

  

 خندید بلند بازم که سمتش برگشتم

  

 کنم؟؟ کار چی خوب-امین

  

 داد شیطنت به رو جاش صورتم روی اخم

  

 میکنی؟؟ بگم چی هر-
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 .... میخوای بدجور فکرکنم میگی داری تو که اینجوری... خوب- امین

 ... چی هر.. باشه ولی

  

 و رفتم امین ماشین سمت به سرعت با و دادم فشار گاز روی رو پام

 .. شد قاطی اش روده و معده کنم فکر بیچاره... بهش کوبوندم

  

 .... نامرد ای-امین

  

 .... میکرد فرار دستم از اونم و بودم دنبالش مدام

  

 کردم نگاش... امین به کوبید محکم دیگه ماشین یه حین همین تو

 .... باال پرید ابروم...

  

 طرف همه از بازش و بلند موهای که قرمز شال یه با بود دختر یه

 اهنگ...  بود افتاده سرش از ماشین سرعت اثر بر و بود ریخته بیرون

 .... بود امین به ملیحش

  

 و کرد استفاده غفلتم از و من سمت اومد بهش توجه بی امین منتها

 .. بهم کوبوند

  

 .... هوا پریدم متر یه
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 وت درسته...  میکوبید امین ماشین به مدام و نبود بردار دست هم دختره

 موهاش از و جلو برم میخواست دلم ولی نیست اعتراض حق بازی این

 ... بیرون کنم پرتش ماشین قسمت از و بگیرمش

  

 ابلمق در بار این و زدم بدجنسی لبخند...  کشیدم شومی ی نقشه یه آخر

 هک دختره ماشین سمت رفتم و گرفتم فاصله امین از امین متعجب نگاه

 ... شد خنک دلم و بهش زدم محکم و امین سمت بره میخواست باز

  

 .... زدم حرصیش ی چهره به لبخندی

  

 ...که میفهمه امین االن کردم؟ و اینکار چرا گفتم خودم با آن یه

  

 ... دیدم مرموزی نیشخند با رو امین که برگشتم هول با

  

 .... ضایعم سر بر عالم دو خاک ای

  

 هشب کوبوندم محکم و طرفش رفتم سرعت با و ندادم نگاهش به اهمیتی

... 

  

 ... کردی داغونم...بهار کنه چیکارت بگم خدا ای-امین
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 خندیدم بلند

  

 ... بخندی من به باشی تو تا

  

 ... بیرون رفتیم و شد تموم بازیمون زمان باالخره

  

 ؟؟؟ بشینیم میدی اجازه حاال-امین

  

 ... بله-

  

 ... نشستیم سرحالی و خوشحالی با

  

 .... بودم نیومده بود وقت خیلی... مرسی-

  

 ...میکنم خواهش-زد لبخندی امین

  

 .. بگه میخواد چی ببینم کردم نگاش منتظر

  

 ... کرد نگام و کرد بلند سرشو
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 .... دادم تکون سرمو متعجب

  

 شده؟؟ چیزی-

  

 ... کنم صحبت باهات میخواستم.... میخوام-امین

  

 ...خوب-

  

 میخواد چی یعنی... میکرد وارد استرس بهم داشت امین کردن ِمن و ِمن

 ؟... بگه

  

 هول نگاش با که کرد نگام و کرد بلند سرشو مکث لحظه چند از بعد

 ... شدم

  

 هی بذار اصال...  که بگم بهت رو چیزی امروز میخوام... بهار ببین-امین

 ردخت یه تو نه سالم بیست جوون من نه بهار ببین....  بگم دیگه جور

 ...  گذشته ازمون سنی تقریبا جفتمون ما...  ساله هجده

 

 خندید که کردم نگاش تعجب با
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 ....  اومدیم در جوونی و خامی حالت از که اینه منظورم البته-امین

 

 رو تپشش داره هم امین میکردم حس که میزد محکم و تند اونقدر قلبم

 .. میشنوه

  

 .... میزد بیرون هام گونه از حرارت

  

 زبون از شنیدنش که حرفایی بوی....  خوب بوی... میداد بو حرفاش

 ....آرزوِ  برام امین

  

 ... ببینه رو حرفاش اثر تا کرد نگام امین

  

 .... بودم خیره بهش العمل عکس بدون

  

 ... تو....  تو... ببینم میخواستم من...  بهار ببین-امین

  

 شونگاه دوباره و کرد اطراف به نگاهی کالفه و کشید گردنش به دستی

 ... کرد من چشمای معطوف

  

 ...  میبلعیدم هوا روی رو لغتش و کلمه هر که منی
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 ... منو و بگو.... قشنگو های کلمه این نکن دریغ... امین بگو

  

 کردم جمعش حواسمو سریع صداش با

  

 ؟؟؟ چیه من راجب نظرت....  تو ببینم میخوام من-امین

  

 بدونه میخواد منو نظر ؟؟؟.... گفت این بود چی این.... شد خالی بادم

 یعنی؟؟؟ است عالقه ابراز جور یه ؟؟اینم

  

 ... شاکی حالتی با من و میکرد نگام منتظر

  

 خوب؟-امین

  

 و خوب و موفق وکیل یه تو-

  

 دادم ادامه بدجنسی با که لبش رو نشست لبخندی

  

 .... دورو البته و مغرور و خشک آدم یه و-
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 ولی....  بخندم دل ته از داشتم دوست...  بود غوغا شدش گرد چشمای

 .. کردم کنترل سختی به خودمو

  

 دورو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خشک؟؟؟-امین

  

 ...اوهوم-

  

 خوب....هم خشک....  دارم قبول کمی رو مغرور اون...خوب-امین

 کجا من!! بهار نکن نامردی دیگه...  ولی... هستم هم خشک گاهی

 اَم؟؟ دورو

  

 و داد دست گرامیش ی دخترعمه با راحت چقدر که افتادم دیشب یاد

 که رو دختر اون دستای داشتم دوست چقدر و زدن حرف هم با چقدر

 ... کردم نگاش حرص با... کنم قطع رو بود امین بازوی روی

  

 بگم؟؟؟ چی

  

 دستی شوخی با راحت بعد....  متعصب ی خانواده!!!  دیگه دوروریی

 .... میکنند هم

  

 نداشت؟؟؟ جواب حرفم-امین
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 ... نداشت نه

  

 .. کردم سکوت فقط و نزدم حرفی

  

 داد تکون سرشو

  

 این بگم میخوام.... بزنم حرف میخوام من ولی.. نزن حرف ، باشه-امین

 .... دورو مغرور و خشک و خوب و موفق وکیل آقای

  

 ...پام روی و بود میز زیر البته...  میلرزید آشکارا دستام

  

 دیدنم با امین که بود شکلی چه چهرم نمیدونم...  بودم اش ادامه منتظر

 کشید آتش به رو قلبم و زد رو حرفش ی ادامه و زد محوی لبخند

  

 رو نشسته روبروش که و نامرد و مهربون و خوب وکیل خانم یه-امین

 بودن دورو مثل!!! ها داره دلیل بهت گفتنم نامرد البته....  داره دوست

 بودن دورو....  دورو گفتی بهم چون نامردی تو...  نیست دلیل بی من

 ... نبوده وجودم تو حاال تا که خصوصیتی تنها

  

 .... نمیشنیدم رو حرفاش اصال
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 .. گفت امین

  

 ....گفت باالخره

  

 .... گفت رو دلم حرف

  

 کنم؟؟؟ چیگار باید االن.... خدایا نیستم؟؟ خواب ؟؟؟ بیدارم من

  

 ...  کنم گریه...  یا ؟؟؟ بخندم بگم؟؟؟ چی

 

 ... بود قفل نگاهش تو نگام

  

 ؟؟؟ بگی چیزی نمیخوای-امین

  

 ؟؟؟نمیتونم بگم ؟ بگم چی....  بگم چیزی نمیتونم... امین نمیتونم...نه

  

 خدایا؟ چرا ؟؟.... شم زنت نمیتونم بگم عشقم به
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 اشاینج به چرا ؟؟؟ حله قضیه باشه داشته دوستم امین میکردم فکر چرا

 !! بدم؟؟؟ چی جواب اینکه به ؟؟؟ بودم نکرده فکر

 

 دنمیز بهم رو حرفا این وقت هیچ امین کاش!!! نداشت دوستم امین کاش

.... 

  

 .... کنم پدرت نمیتونم بگم بهش چجوری من

  

 دور رو پدرشدن آرزوی باید من با ازدواج با بگم بهش جوری چه

 بندازه

  

 .... ریخت چشمم از و شد اشک قطره یه دلم دردای و حرفا تمام

  

 کرد نگام نگران امین

  

 زدم؟؟؟ بدی حرف بهار - امین

  

 ساعتِ  دو برگردون رو زمان.... یا کن غیب االن همین منو یا....  خدایا

 ... کنم کنسل امین با رو بیرون رفتن ای بهونه یه به من که قبل
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 حرف چرا شدی؟؟؟ اینجوری چرا... دختر نکن دیوونم....بهار-امین

 ....نکنه ؟؟؟ نمیزی

  

 ... شد غم از پر نگاهش

  

 ... ای دیگه کس.....  شایدم نداری؟؟؟ دوستم نکنه-امین

  

 مراجب ای دیگه فکر بذارم نباید...  دادم تکون طرفین به سرمو سریع

 ... نیست قلبم تو خودش جز کس هیچ شاهده خدا... بکنه

  

 درخشید چشماش امین

  

 ....  بزن حرفی یه بهار چی؟؟؟ پس-امین

 

 .... نداشتم حرفی من ولی

  

 دیدنت بار اولین از شاید... وقته خیلی... دارم دوستت من بهار- امین

 ... دایی باغ توی یادته؟؟؟....

  

 بود یادم خوب خیلی...بود یادم
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 ....  کرد آرومی ی خنده

 

 عاشق نگاه یه تو نمیشد باورم خودمم چون... نشه باورت شاید-امین

 ...ولی بشم، کسی

  

 ... کرد چشمام عمق به نگاهی

  

 من به نسبت تو بدونم... بدونم میخوام فقط.... من بهار...  شدم ولی-

 داری؟؟؟ حسی

  

 ... و حسم میدونی خودت خدایا.... آره

 

 ؟!؟!! زیرش بزنم بعد کنم ؟؟امیدوارش بگم چی

  

 .... ببینم رو امین شدن خورد نمیخوام

  

 چشمام جلوی مهرداد شدن خورد مثل رو عشقم شدن خورد نمیخوام

 ....ببینم

  

 ...شدم بلند
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 شد بلند نگران همراهم

  

 شد؟؟ چی-امین

  

 ... امین....نمیتونم من.... من-

  

 ... رو کسی گفتی که تو چرا؟؟؟-امین

  

 ... تو نه و... کسی نه ولی...گفتم آره-

  

 ... شد خاموش سانتیم چند تو درست عشقم چشمای برق...  من خدای

  

 بهترِ  بگم حقیقتو بهش اگه شاید...  شدم رحم بی چقدر ؟؟؟ تونستم چطور

 ...نه....

  

 هر.. نمیخوام جواب ازت االن من... فکرکن بهم....چرا؟؟؟بهار-امین

 خوب؟؟؟....کردی فکراتو وقت

  

 با و دادم تکون سرمو فقط نشکنم رو کسم عزیزترین دل اینکه برای

 ... رفت ضعف دلم خوشحالیش دیدن
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 امیدش نا....  حقش در کردم نامردی کنم امیدوارش خدایا؟؟؟ کنم چیکار

 پس؟ کنم کار چی...  ندارم بودنشو غمگین دیدن طاقت کنم

  

 ...  میمونم منتظر بخوای وقت هر تا مرسی.... بهار مرسی-امین

 

 .... رفت شدت اشکام و انداختم پایین سرمو

  

 .... کنم امیدوارش اومد دلم چطور خدایا

  

 ؟؟؟ بریم میخوای-امین

  

 اوهوووم-

  

 .... شدیم خارج پارک از هم همراه

  

 ...  نزدیم حرف کدوممون هیچ خونه به رسیدن تا

 

...  ولی بود کرده عالقه ابراز بهم عشقم...  بودم داغون بدجور که من

 .... داشتم مشکل من
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 ییاخمو اینقدر چرا دیگه تو گفتم دلم تو...  بود مشغول فکرش هم امین

 ....زدی رو حرفت ی همه که تو... 

  

 و یدکش رو مانتوم آستین که برم خواستم رسیدیم که خونمون درب جلوی

 داشت نگهم

  

 ... بگه میخواد چی ببینم شدم منتظر حرفی بدون

  

 ... بگم االن میخوام که مونده جا پارک تو حرفم از چیزی یه بهار-امین

 ...ُمش یه من بهار ببین

  

 نداشتم رو حرفا این شنیدن طاقت دیگه...بریدم حرفشو

  

 .... بعد کنم فکر بذار میکنم خواهش امین-

 

 ... بگم میخواستم... نه نه-امین

  

 ... بده ادامه رو حرفش نداد اجازه موبایلش صدای

  

 بیرون داد رو نفسش حرصی
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 ... خدافظ-

  

 تو رفتم و کردم باز رو در خودم کلید با زدن در بدون و شدم پیاده سریع

 .... بستم وقفه بی رو در و

  

 .... ریخت اشکام و دادم تکیه در به

  

 ... زدم زجه دلم تو

  

 ....  خدایا

 

 چرا؟؟

  

 .... نشستم زمین روی و خوردم ُسر

  

 ... رفت..شد تموم بعد و اومد امین ماشین چرخهای الستیک صدای

  

 برد خودش با منم قلب و رفت

  

 .... کردم اش زمزمه همزمان و افتادم آهنگی یاد
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 میرم تو پیش از دارم موندن واسه دیره دیگه

  

 نمیگیرم و دستات که دستامه سهم جدایی

  

 خداحافظ میرم دارم تنهایی بارون این تو

  

 .... خداحافظ دلگیرم چه تقدیرم قصه این شده

  

 .... ریخت بیشتری شدت با اشکام

  

 ........... خدایا

  

 کن کمکم

 زری گلهای به.... بود زده زل روبرم دیوار به و بودم نشسته تختم روی

 ....  بود اتاقم دیواریه کاغذ روی که زردی و قرمز

 .... بود تحریرم میز روی که رومیزیم تقویم روی چرخید چشمم

 .... راحتی همین به... گذشت هفته یه 

 کوتمس با است هفته یه.... نرفتم بیرون خونه این از من که است هفته یه 

 ... میکنم عاصی رو همه دارم
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 ....نخوردم غذا حسابی و درست است هفته یه 

 ... نزدم حرف باربد با است هفته یه 

 که چیزی تنها و امینه ی چهره میبینم که چیزی تنها است هفته یه 

 .... حرفاشه میشنوم

 ...!!چرا پرسیدم خودم از مدام.... میشه تکرار ذهنم تو حرفاش مدام 

 .. نکردم پیدا جواب یکیشون برای حتی که هایی چرا 

 .... اومده خوشش من از امین چرا اینکه 

 .... دارم دوستش منم چرا اینکه 

 .... برسیم هم به نمیتونیم داریم دوست همو ما که حاال چرا اینکه 

 بال این نامرد فتوحیه اون چرا اینکه...  نمیشم دار بچه من چرا اینکه 

 چرا....  کردم قبول رو نحس ی پرونده اون من چرا...  آورد سرم رو

 .... خوندم وکالت اصال

  چرا؟؟؟ خدایا 

 خوشی غرق باید که ای لحظه باید چرا....بزنم پس عشقمو باید چرا

 ... دش پاره پاره قلبم ولی داشتم دوستش که کسی عشق ابراز از میشدم

 نه حرکتی نه.... بدم پوزیشنم تو تغییری نشد باعث هم اتاقم در صدای 

 .... حرفی

  متعاقبش و شد باز در 

 ....خانم بهار سالم-الناز

 ....سمتش برگشتم ناچار 

 ....سالم- 
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 ؟؟؟ داخل نمیکنی دعوتم-الناز 

 .. ایستادم و شدم بلند ها شده مسخ مثل 

 ... بشین بیا- 

 ... گرمی استقبال چه!! به به-خندید الناز 

 روی هم همراه.... نداشتم رو ای دیگه چیز هر یا شوخی ی حوصله 

 .... نشستیم تختم

  بود دستم انگشتای به نگام من ولی بود روم نگاهش 

 .... بزنم حرف باهات اینجا اومدم.... بهار-الناز

 ... بزنه حرفشو کردم سکوت 

  چته؟؟ بگی من به میشه بهار-الناز 

 ... کردم سکوت بازم

 ... هباش نگفته بهش چیزی امین اصال شاید بگم؟؟ چی.. نداشتم حرفی 

 تس هفته یه میگه...چته ببینم بیام خواسته ازم مامانت.... بهار-الناز 

 شتیبرگ وقتی از و بیرون رفتی امین با پیش ی هفته میگه....  داغونی

 درسته؟؟؟.... شدی شکلی این

 نکردم حرکتی 

 ؟؟؟ کرده ؟؟ناراحتت گفته بهت چیزی ؟؟ زده حرفی امین-الناز 

 .. دادم تکون طرفین به سرمو 

 حالت داشت تازه تازه... شدی دنیا تارک دوباره چرا چی؟؟ پس-الناز 

 خراب بازم ولی ، اول بهار میشد داشت چهرت تازه....  میشد خوب
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 بگی من به میشه... بیمار بهار شدی بازم... شدی الغر بازم ، کردی

  چیه؟؟؟ دردت

 نمیفهمه هیچکی... نمیفهمی دردمو.... الناز نمیفهمی.... کردم نگاش مات

.... 

 نمیتونه ازدواج از بعد بفهمه روکه کسی میکنه داغون فکرشم حتی 

 ... باشه مادر

 .. مادر 

 ... مقدسیه ی واژه 

 ....حیف 

 .... نداشتم لیاقتشو که حیف 

 .. شدم خیره الناز به دستم تکون با 

 !!!....بهار شدی؟؟؟ اینجوری بهار؟؟؟چرا چته-الناز 

 ... فتوحیه دادگاه دیگه ی هفته- 

 ...میدونم-الناز 

 ... کردم نگاش سکوت تو 

 ؟؟؟ شدی شکلی این همینه برای نکنه-الناز 

 .... آره کن فکر تو ولی....نه 

 .... آره کنن فکر بقیه بذار 

 اشب مطمئن...  نهک کمکت داده قول امین....نیست مشکلی که این-الناز 

 ... بهار شه پایمال حقت نمیذاره

 ؟.....!حق- 
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 ... خوردی ناحق به که کتکایی اون تمام حقِ .. آره-الناز 

 .....هه 

 .... بود کتک فقط کاش 

 ... کاش 

 الناز به توجه بی و شدم خسته میکردم ذهنم تو خودم که غرغرایی از 

  گفتم سمتش برگردم اینکه بدون و شدم بلند

 ... خدافظ.... نیست خوب حالم.... الناز ببخشید-

 .... کردم قفل رو در و اتاقم سرویس توی رفتم 

 ... خدافظ...  نباش دادگاهم نگران...عزیزم نداره عیبی باشه-الناز 

 .... کشیدم عمیقی نفس اومد که اتاقم درب شدن بسته صدای 

 ک باز رو آب 

 ... زیرش رفتم گرم یا سرده آب بفهمم اینکه بدون و کردم

 .... نمیفهمیدم بودم هم زیرش حتی 

 ... میسوختم زیر اون و میلرزیدم فقط 

 ... میریختم اشک و میلرزیدم 

 هی اسم بهش بشه شاید حاال که موهایی.... میکشیدم موهامو و میسوختم 

 ... داد رو پسرونه مدل

 .... نداشتم درد 

 .... نمیکردم حس دردی میکشیدم بیشتر چی هر 

 ... است نگفتنی دردم 
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 .... است نهفتنی دردم 

 ستمنمیتون...  نمیشد ولی بزنم فریاد دارم بدن تو جون تا میخواست دلم 

 .... نمیومد در صدام.... 

 تحمل دیگه طوریکه بود کرده سنگینم و بود چسبیده بهم خیسم لباسای 

 ... افتادم زمین روی زانو دو و نداشتم وزنمو

 ...بود بیصدا هقم هق 

 .... کنم حفظ رو تعادلم تا گذاشتم حمام کف رو دستام 

 .... شدم خسته 

 ... شدم خسته خدایا 

 ... شم خالص تا بگم همه به و زاربزنم دردمو میتونستم کاش 

 ... نکنه خفم گلوم توی رو حناق این تا 

 ... ریختم اشک و زدم هق 

 ... سوخت قلبم و زدم هق 

 ... دیدم چشمام جلوی رو امین و زدم هق 

 وابج گرفتن بدون و شد زده اتاقم درب که بودم تختم روی تن به حوله 

 ... شد باز من از

  کردم نگاه 

 بود مامان

  باشه عافیت-مامان 

 ... مرسی-

 ؟؟ رفت زود اینقدر الناز چرا-مامان 
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 .. شد تموم حرفامون- 

  بغلش تو گرفت سرمو و کنارم نشست محبت با مامان 

 همب اینجوری دیگه ی هفته دادگاه خاطر به میگفت الناز... عزیزم-مامان

 چرا...میشه درست چی همه.... نباش نگران بهارم...  ریختی

 ...نمیکنه تهدید رو تو خطری میترسی؟؟؟دیگه

 ... ریخت اشکم و زدم پوزخندی 

 صدقه قربون کلی کنه آروم و دردم تونسته بود کرده فکر که مامانم 

 ... اتاقم از بیرون رفت بعد و کرد نصیحت کمی آخرشم و رفت

 ....دوختم سقف به و نگام و شدم دراز تخت روی 

 .... خالی خالیه... بود خالی ذهنم 

 ... بود بهتر اینجوری 

 .... بخوابم میتونم حداقل 

 ... آروم خواب یه 

  

 .... نداشت رو مانتوم های دکمه بستن یارای لرزونم دستای

 ....میلرزیدم درون از 

 .... میترسیدم 

 .... دادگاه از نه اما 

 .... فتوحی از نه 

 ... فتوحی کریهه ی چهره اون با شدن روبرو از نه 

 ... میترسیدم امین با شدن روبرو از فقط و فقط 
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 شد اتاقم وارد مامان 

  جان؟؟ بهار نیستی حاضر تو چرا-مامانم 

 زیر و داوم جلو تلخی لبخند با دید هام دکمه بستن توی استیصالمو وقتی

 .... بست و هام دکمه و کرد نفرین و بدبخت فتوحیه اون لب

 باره چند....  بگیر تماس هم بیچاره باربد اون با کردی وقت-مامان 

 نکن ناراحت.... نمیزنی حرف یا حمامی یا خوابی یا تو و داره کارت

 .... شه مغشوش ذهنش تو نگرونیِ  با نذار... دنیا سر اون رو بچه اون

 ....ازم باشه دلگیر داشت حق...  داشت حق...  دادم تکون سرمو فقط 

  

 ...داشت خفیفی لرزش بدنم کل شدم که ماشین سوار

 کنن آرومم داشتن سعی بخششون آرامش حرفای با مدام بابا و مامان 

 .... ولی

 ....دریغ 

 ....  نبود چیزا این تو من آرامش که دریغ 

 ...داشت خفیفی لرزش بدنم کل شدم که ماشین سوار

 کنن آرومم داشتن سعی بخششون آرامش حرفای با مدام بابا و مامان 

 .... ولی

 ....دریغ 

 ....  نبود چیزا این تو من آرامش که دریغ 

 شتمدا تهوع حالت....  میومد دلم تو بیشتر استرس میگذشت که لحظه هر

 ... باشم قوی کردم سعی ولی
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 ...  باشم قوی باید من 

 .... بشه بهتر اوضاعم تا کردم تکرار ذهنم تو رو جمله این مدام

 رو الکرسی آیه بار چند اضطراب و هول همون با دادگاه برسیم تا 

 ... باشم داشته آرامش کم یه تا خوندم

 .... کرد کمک بهم هم واقعا 

 .... ایستاد قلبم دوباره اطراف به نگاهی با ایستاد که بابا ماشین 

 .... بود امین 

 ... شد پیاده ماشینش از که بود امین 

 ... بودن ما منتتظر و ایستاده شایان و الناز هم تر طرف اون کمی 

 !!!  مهمونیه مگه ؟؟ اومدن چرا اینا 

 هستید؟ چی منتظر... دیگه شید پیاده-بابا

 ... شد پیاده لبی زیر هللا بسم یه با مامان 

  زد لبخندی مضطربم ی چهره به و سمتم برگشت هم بابا 

 کف میذاریم رو فطرت پست اون حق امروز... دختر نباش نگران-بابا

  امین دست بسپریم رو چیز همه باید فقط....  دستش

 گفتم عصبی

 دفاع خودم از میتونم خودم ؟...!! نیستم وکیل خودم من مگه چرا؟؟؟- 

  کنم

...  نزن حرف منم حرف رو... نیست حرفا این وقت االن دخترم-بابا

 خوب؟؟

  دادم تکون سرمو فقط ناراحت 
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 ... شو پیاده- بابا

 احوالپرسی و سالم حال در ها بچه و امین و مامان.... کردم باز رو در 

 ... بودن

 ... و سمتشون رفت ماشین کردن قفل از بعد بابا 

 .. موندم من 

 .... بود سمتم به که نگاهی و موندم من 

 اباب بدن کردن حرکت با که نگاهی.... بود شده چشمام قفل که نگاهی 

 ... شد تبدیل سراب به و شد قطع

 ... آره...  سراب 

 ... بود سراب من برای اولم از امین عشق 

 .... سمتشون رفتم محکمی قدمهای با و کردمو جمع خودمو قوای 

 توقعی همچین خودم از...  کردم تعجب حالتم و خودم از هم خودم 

 ...  جلو برم استوار و محکم اینقدر که نداشتم

 .... بود خوب خیلی بود چی هر ولی

 ... خوب خیلی 

 سالم- 

  داد سالمی آروم هم وامین دادن جوابمو شایان و الناز 

 ؟ داخل بریم- بابا

  بفرمایید...  حتما-امین 

 و امین و شایان اونها از بعد و کردند حرکت همه از جلوتر مامان و بابا

 .... الناز
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 طلبیدم صبر خدا از بار هزار دلم تو و میکردم حرکت سرشون پشت 

 نهکه درد مقابل...  ام خفه بغض مقابل...  امین مقابل خودم کنترل برای

 ... ام

 و ادمایست سریع و دیدم مقابلم رو ای سایه راه بین در که میرفتم داشتم 

 نتونستم روش اسمی هیچ که نگاهی با رو امین بردم باال سرمو وقتی

 .... دیدم بذارم

 .... نگرانی... بود توش چیزی هر چون نداشت اسم 

 ...  استرس 

 ...  استواری

 ....  شیطنت حتی

  لرزوند رو دلم عجیب چشماش برق ولی

 گفتم و شدم کالفه ناگهانی ایست و سکوت از

 شده؟؟ طوری- 

 ؟ خوبی تو...  نه-امین 

 گفتم بهش کردن نگاه بدون 

 ... ممنون- 

 گفت غمگینی لحن با امین 

 .... شدم غریبه...  شدی غریبه-امین 

  سمتم برگشت جدیت با بعد و کشید موهاش به دستی کالفه 
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 رو خودمون بحث فهمیدی؟؟...  حساسیه ی لحظه...  دادگاهه اینجا بهار-

 به دادگاه این تا بیای کنار باهام رو امروز کن سعی و نکن هم قاطیِ 

 خوب؟...  شه تموم خوبی

 عبور کنارش از و گفتم ای باشه جدیت همون با ازش تبعیت به منم 

 ...برداشتم قدم تر جلو و کردم

 ... محکم قدمهایی 

 .... برمیداشت قدم کنارم هم امین بعد ای لحظه 

 تمداش احتیاج بهش االن ولی....  نیست من مال امین میدونستم اینکه با 

... 

 که... بردارم قدم باهاش شونه به شونه تا داشتم احتیاج شونه این به االن 

 ... که....  ببره باالتر نفسمو به اعتماد

  شد خاموش ذهنم صدای امین صدای با 

 .... کرد هدایت منو درب طرف به امین

 .. شدم وارد و گفتم رو خدا اسم لب زیر 

 فوران باعث هم حضورمون همون ولی نبودند زیادی افراد فعال 

 مینا و گرفتم صورتم به دستمو کالفه که شد عکساشون و خبرنگارا

 ... نکنن رو کار این االن که توپید بهشون

 ... داشت ادامه همونطور ولی 

 .... نشستیم جایگاهمون روی و جلو رفتیم امین همراه 

 ... کرد کم برام رو امین وجود استرس از کمی دادگاه فضای دیگه 

 ...نشست کنارم امین 

 میخوری؟؟ آب -امین 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1064  

 ...نه- 

 ... بودن پشتمون شایان و الناز و بابا و مامان 

 .... موند باز دهانم سهراب عمو ورود با 

 ... کرد بغل منو نشسته همونطور و سمتم اومد ؟؟؟؟ کرده خبر کی اینو 

 ؟ بهارم خوبی- سهراب 

 ...عمو مرسی- 

  کشید رو شالم زیر کوتاه موی 

 !!!عمو نگو بگم چقدر نمیداری؟؟ بر دست موقعیتم این تو- سهراب

 میخندید داشت 

 یشوخ حس اصال حال این تو ولی زدم لبخندی نشکنه دلش اینکه برای 

  نداشتم

 ... نشست بابا کنار رفت و فهمید اینو هم سهراب

 تننشس همه تشریفات از بعد و ایستادن همه دستیاراش و قاضی ورد با 

.... 

 ...نیومده هنوز متهم کرد اعالم دستیارش 

 سمت به همه نگاه و شد باز در انتظار دقیقه پنج حدود بعداز خالصه 

 ... برگشت در

 .... فتوحی از عکس گرفتن چیک چیک صدای بازم 

 ...  میشد دیده حقیر چقدر 

 ... تمیز موی و َسر با کشیده اتو و شیک فتوحیه اون کجاست

  نبود فتوحی این 
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 موهای و سبیل و ریش و رفته رو و رنگ لباسای با بود ای بیچاره آدم

 ... داغون و هپلی

 رو کار همین مقابل در اونم که زدم بهش پوزخندی گذشت که کنارم از 

 .. کرد

 ... نه 

 ... خودشه 

 .... نامردشه خود 

 هنوز پس ، بزنه پوزخند میتونه هنوزم...  کرده حفظ ابهتشو هنوزم 

 .... فتوحیه

 ... زد کتکم که ای فتوحی همون 

  بشم مادر نتونم شد باعث که ای فتوحی همون 

 ذره ذره که همونی... بزنم پس رو عشقم شد باعث که نامروتی همون

 ... کرد پودر یوجودمو

 ... میبارید آتیش چشمام از و بود شده نامنظم نفسهام 

 سمتش برگشتم امین صدای با 

 داغون داری که نشده شروع هنوز...  آروم...  بهار باش آروم-امین 

 ... آفرین...  بکش عمیق نفس تا چند!!! دختر میشی

  نداشتم ای چاره موقعیت این تو یعنی... کردم گوش گفتش به 

 ...  شد خوب

 ... شد عادی حالتم

 ... شد عادی نفسهام 
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  بود فتوحی خونسرد اهنگ سمت آتیشیم نگاه هنوزم ولی 

 ... بود اعصابم رو بودنش خونسرد

 ... کنم خفش خودم دستای با داشتم دوست 

 .... کردن سکوت همه قاضی صدای با

 ... شد شروع رسما دادگاه باالخره دادگاه ی اولیه اصول اجرای از بعد 

 اب قاضی بعد و شد جلسه صورت از دستیار توسط خونی رو یه ابتدا 

 کرد شروع هللا بسم

 .... جایگاه توی بیارید تشریف مشفق خانم-قاضی 

 کردم امین به نگاهی استرس با 

 من؟؟ چرا- 

 .... میشه چی ببینیم بعد برو شو بلند حاال.... نمیدونم-امین 

 ...امین... من- 

 دارید؟؟ مشکلی مشفق خانم- قاضی 

 ... قاضی جناب نخیر-امین 

 .... دختر دیگه شو پا-امین 

 ناو نمیخواستم برداشتم قدم محکم ولی شدم بلند شدیدی استرس با 

 ... ببره ُسستیم به پی وجدان بی فتوحیه

  ایستادم جایگاه توی 

 آقای داشتید اظهار شما شده نوشته اینجا...  مشفق خانم.... خوب-قاضی

 اریخت توی حادثه اولین روز میکنم تصحیح...  البته ، حادثه روز فتوحی

 درسته؟؟ دادن قرار تعقیب مورد رو شما).......( 
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 درسته...قاضی جناب بله- 

 شما خودروی به شخصیشون خودروی با عمد روی از ایشون و-قاضی 

 .... کرده منحرف رو شما و کوبیده

 .... بله- 

 ... کنید تشریح خودتون شما رو بعد به این از میشه-قاضی 

 ... کردم تعجب 

 بودم داده ارائه کتبی بار چندین اظهاراتمو ی همه من 

 ...ق جناب ولی- 

 برید رو حرفم قاضی 

 هست کتبی صورت به اینجا شما اظهارات میدونیم ما ی همه-قاضی 

 .... بگید برام شفاهی صورت به شما میخوام من ولی

 ... میشناختم خوب رو قاضی این 

 ...!!! نبود جالب برام کارش این 

.. ..کنه تشریح رو موضوع میخواد ازش باشه مشکوک کسی به وقتی 

 شهبا داشته شک من به باید چرا نفهمیدم کردم فکر خودم با چی هر ولی

.... 

 بزنم حرف باید...  کردم شروع و آوردم خدارو نام لب زیر 

 ...بره در قِِصر نمیذارم 

 و شدم منحرف من قراردادن اصابت مورد و من اتومبیل وقتی ایشون- 

 به و من و و کردن باز رو در و اومدن بودم ماشین توی زخمی وقتی

 به بعدشم.... و کرد پرت زمین روی منو... خوب...  کردن پیاده زور

 .... میخندید و میزد ضربه.... کرد من زدن به شروع شدت
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  میدادم دست از رو تمرکزم و میشنیدم رو مامان خفیف ی گریه صدای 

 .... ادامه به کردم شروع کردمو تمرکز دوباره

 باعث من که این و میزد حرف پرونده از....  میخندید و میزد ضربه - 

 به مدام و کردم نابودش من میگفت...  بره بین از پوالش و زندگیش شدم

 ....میزد ضربه من بدن

 ... کردم سکوت 

 ...بگم باید چی دیگه نمیدونستم 

 ؟... بعدش-قاضی 

 ...آهان.. بعدش...فکرکردم کمی 

 به هاینک از قبل راه توی من و برد کشون کشون و کرد بلند منو بعدش- 

 ... دیدم رو ماشینی نور برسم ماشینش

 زا دفعه یه که شه سوار خواست و کرد پرت ماشینش توی منو که بعد 

 .... من بعد و شد کنده ماشین

  کردم امین به نگاهی 

 هاین یادمه که چیزایی آخرین من دیگه و اومدن که بودن نوید جناب بعد-

 ... دیگه...  دادن نجات و من خوب... منو بعد و زدن رو فتوحی آقای که

 یگاهجا اون تو کردن صحبت چرا نمیدونم ولی بودم وکیل خودم اینکه با 

  بود کرده سست منو اینقدر

  دکر بهم نگاهی و بلندکرد سر دوباره و کرد یادداشت رو چیزی قاضی

 با کامل رو قضیه میخوام...  دوم ی حادثه مورد در حاال- قاضی

 کنید تعریف جزییات

  کردم امین به نگاهی تعجب با 
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 .... بود داده رخ اشتباهی اینکه مثل اینجا

  میکنن بازجویی ازم دارن که مجرمم من انگار 

 رفتار از شده شوکه بود معلوم...  بود مشکوک و متعجب هم امین

 ...فتوحی خونسردیه و قاضی

 .... نداشتم خوبی حس چرا نمیدونم 

  میکرد تلقین بهم رو بدی حس فتوحی لب روی لبخند 

 شکرت ازم قاضی اینکه تا گفتم و گفتم رو خونه ی حادثه اتفاقات ی همه

 اهجایگ به فتوحی و نشستم امین کنار و شدم خارج جایگاه از من و کرد

 .... شد احضار

 گفتم و گوشش نزدیک رفتم بعد و کردم امین به کوتاهی نگاه 

 امین؟؟ خبره چه جا این- 

 میشه یچ فعال ببینیم بذار....  مشکوکه چیزایی یه.... بهار نمیدونم-امین 

... 

 دمآ یه نمیشد باورم...  میشدم متعجب بیشتر میدادم گوش که لحظه هر 

 شاهد دوم ی حادثه برای حتی اون...  کنه انکار رو چیز همه جوری این

 ... نبوده اون کار این و نبوده ما ی خونه توی که بود آورده

 ...بود گرفته خندم 

 ... بود گرفته خندم عصبانیت از 

 هم هنوز من و شد مالی ماست داشت جورایی یه هم اول ی حادثه حتی 

 ... خبره چه اینجا نفهمیدم

 تگف قاضی و میزد حرف داشت که میشنیدم رو امین بلند صدای فقط 

 .. بره بیرون جلسه از یا باشه آورم یا که
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 گریون رو مامانم و دیدم خشم از قرمز رو بابا و کردم پشت به نگاهی 

... 

 .... بود گرفته خندم من ولی خشم از بود سرخ کال که امین 

 یه و حبس ماه چند فقط...  شد گرد چشمامون شد گفته فتوحی حکم وقتی 

 امین اینکه و نداشته شاهد که اول ی حادثه برای اونم نقدی ی جریمه

 ... داشته حضور ماجرا توی

  بود جالب خیلی 

 ببره و بده نجات منو میخواسته اون و کردم تصادف من میگفت

 ...!!! بیمارستان

  شد زلزله انگار شد گفته حکم وقتی 

 ... میکرد گریه بلند بلند مامانم و میزد فریاد هراس بی که امین

 تو سرمو و اومد کنارم سهراب ولی نزد فریاد امین از کمتر هم بابا 

 .... گرفت بغلش

 ... خندیدم 

 ... خندیدم بغلش تو 

  ؟؟؟ حبس ماه چند با حاال گرفته ازم رو مادری حق فطرت پست اون 

 .... کارکنم چی ؟؟ بگم چی خدا؟؟؟ عدالته این

 .... بگیرم و حقم کنم کار چی 

 ..... میکردن نگاه میخندیدم که من به تعجب با بقیه و امین 

 ... شد ایجاد سکوت تقریبا دادگاه 

 .... بود نشده خارج هنوزکسی 
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 .... بود روم هم فتوحی متعجب نگاه حتی 

  کردم نگاهش 

 .... میخوره بهم ازت حالم-

 نم خندون ی چهره به تعجب با بلکه...  نزد پوزخند فتوحی بار این اما 

 ... میکرد نگاه

 هب همه تقریبا و شد سکوت جا همه خانم یه کنید صبر صدای با ناگهان 

 ... خبره چه ببینند تا برگشتند عقب

 ... بود آشنا برام صدا چقدر 

 ... بود مغزم روی قدمهاش صدای 

 ...برنگشتم 

 ...بود فتوحی روی فقط و فقط نگاهم 

 شمگو توی میشد تر بلند گوشم توی لحظه هر که قدمهایی صدای هنوزم 

 .... بود

 .... گذشت کنارم از 

 .. بودم گرش نظاره پشت از فقط و ندیدم رو صورتش 

 براق ایه قهوه شال و مشکی رسمیه شلوار و مانتو با داشت بلندی قد 

 .... ای قهوه کیف و کفش و نخی

 .. میشد نزدیک قاضی به و میداد تاب دستش تو رو هایی ورقه 

 یصدا حتی که بود دادگاه توی سکوت قدری به بگم میتونم جرات به 

 .... میشنیدم رو همه نفسهای

 .... نداشتم نفس دیگه که خودم 
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 ؟؟؟ بود کی زن اون

 !!؟؟؟ میکرد کار چی اینجا 

 اباب سمت برگشتم حین همین در و کرد صحبت قاضی با ای لحظه چند 

 ... نیست خوب حالم...  برم من بدید رو سوییچتون میشه بابا- 

  کرد بهم غمباری نگاه بابا 

 .... من ماشین تو برو بیا-امین

  دخترم بیا....  جان امین نیست نیازی-بابا 

 رو اهمنگ برگردم خواستم که همین و بلندشدم و گرفتم بابا از رو سویچ

 ... کرد تالقی بود برگشته من شدن بلند با همزمان که زن ی چهره

 ... بود آشنا العاده فوق چهرش 

 ... نگاهم تو نگاهش و بود لبش رو لبخندی 

  بود داده بهش زن اون که بود هایی برگه ی مطالعه مشغول قاضی 

 اِرور بیارم یادم رو زن این کردم سعی چقدر هر و بود کرده قفل مغزم

 ... داد

 .... اومد یادم کردم دقت بیشتر کمی وقتی ولی 

 .... ایستاد قلبم و اومد یادم 

 ....نه 

 ...نه...نه...نه 

 ... خدایا 
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 ... بودن خیره اونا به کنجکاوی با که کردم بابا و مامان به ماتی نگاه 

 ... اما.... شد ثابت امین روی و چرخید نگاهم 

 ... نبود من روی امین نگاه 

 .... شدم خیره زن به دوباره 

  

 شمنصرف میخواستم فقط...  چرا نمیدونم....  دادم تکون طرفین به سرمو

 ...  کنم

 سمت برگشت و نداد اهمیتی اون ولی کنم منعش کار این از میخواستم

 ... قاضی

 .. نه 

  افتادم صندلی روی ُسست 

 دیگه؟؟ کیه این نرفتی؟؟؟- امین

 بگم آلودی بغض صدای با تونستم فقط 

  اردکانی- 

  سمتم برگشت متعجب امین

 

 ....-امین

  سمتم برگشت متعجب امین

 

 ؟!!! میکنه کار چی اینجا ؟؟ کیه ؟؟ میشناسیش-امین
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 ...نداشتم جوابی هیچ 

 .... اومد بوجود دادگاه توی ای همهمه تقریبا 

  دوختم چشماش به و نمناکم چشمای فقط 

 صدای با ولی بزنه حرفی خواست و چشمام روی چرخید نگاهش امین

 ... قاضی سمت برگشت قاضی

 .... لطفا باشید ساکت-قاضی 

 دوختند اردکانی و قاضی به رو ِدلشون دو نگاه و شدند ساکت همه 

 توی رفت و کرد گرد عقب اردکانی کوتاه ی دقیقه چند از بعد....

 ... نشست قاضی دستیار نزدیک جایگاهی

 ... بودن کرده تعجب همه 

 ....بود شده حبس نفسم 

 .... همه جلوی نذار....کن کمکم...... خدایا 

 حرف به کرد شروع قاضی که بود نکرده عبور ذهنم از حرفم هنوز 

  میگرفت ازم رو قلبم ضربان کلمش هر با و زدن

....  و آوردن من برای اردکانی خانم که مدارکی این طبق خوب-قاضی

 سهجل این تو من پس...  اثبات و داره کردن تحقیق به احتیاج اینها خوب

 ... کنم عنوان رو نهایی رای نمیتونم

 ولی نزد ها برگه اون از حرفی قاضی که شدم خوشحال خیلی 

 گفت امین چون نکشید طول زیاد خوشحالیم

 قاضی؟؟؟ جناب مدارکیه چه بپرسم میتونم-امین 
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 رب ایشون میده نشون که هست مشفق بهار خانم پزشکیه مدارک-قاضی 

 به یعنی....  شدن مشکلی دچار پهلو و شکم روی وارده جراحتهای اثر

 .....بشن باردار دیگه نمیتونن ایشون ، بگم بخوام واضح طور

 ....من خدای واااااااااای 

  شد بسته چشمام 

  گفت که شنیدم رو امین آروم صدای

 ....چی؟؟-امین

 .. میشنیدم هم رو امین های زدن پلک صدای حتی که بود سکوتی چنان 

  شد بلند بابام دفعه یه 

 ...قاضی جناب میکنید اشتباه بهار؟؟ میگه چی این-بابا

 دارکم این صحت تا فعال البته...  فعال نیست کار در اشتباهی-قاضی 

 ....بشه بررسی

 داد تکون و شونم مامان 

 ... خورد گره امین درخشان و براق چشمای تو و شد باز چشمام 

 اینجوریه؟؟؟ چرا این... کردم تعجب 

 ببینه منو نخواد دیگه و کرده اخم و شده ناراحت االن کردم فکر من 

 ... لبهاشه رو هم محو خیلی لبخند یه و میزنه برق چشماش ولی

 پوزخنده؟؟ نکنه 

 ....کردم اخم 

 ... آره 

 ... پوزخنده 
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  کردم بود خیره من به گریون که مامانم به نگاهی 

 .... تو بهار بهار؟؟ راسته-مامان

 ...نداشتم رو فشار این تاب 

 ... نزنم َدم و بشکنم آدم همه این جلوی اینکه تاب 

 ... شدم بلند رمق بی و سست 

 بهار؟؟ کجا-امین 

 ... خروجی درب سمت افتادم راه و نگشتم بر 

 بیهش که بود چیزی یه توش بار اولین برای که دیدم رو فتوحی ی چهره 

 ....بود پشیمونی

 ... لحظه یه فقط...  سوخت براش دلم 

 و مگرفت ازش رو و اومد چشمم تو نفرت برق افتادم خودم یاد وقتی ولی 

 ... دادم سرعت قدمهام به

 ... بودن شوک همه انگار... نیومد دنبالم کسی 

 گذرایی نگاه و برگشتم بشم خارج درب از میخواستم که ای لحظه 

  کردم بهشون

 ...  پایین سرش و بود گردنش رو دستش بابا

 یدمیرس هم اینجا تا حتی گریش صدای و بود دستش تو صورتش مامانم

... 

 .... امین 

 ... دور از حتی میدرخشید چشماش هنوزم امین 

 ... بود شده مات.... سهراب 
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 آروم رو بابا داشت شایان و بود من به نگاهش زده شوک الناز 

 .....میکرد

 ... دادم فشار دستم تو رو سویچ 

 .... برم باید 

 ... نمیتونم فعال 

 ... ندارم رو رفتارا و نگاهها این با رویارویی توان فعال 

 ... کردم گرد عقب کردمو امین به و نگاهم آخرین 

 ... کنم بیشتر سرعتمو شد باعث سمتم به امین حرکت 

 ... دویدم می داشتم دیگه 

 ... شنیدم سرم پشت از رو امین صدای که بودم دویدن درحال 

  بایستم میگفت 

 .... میزد صدام و میومد دنبالم داشت

 ... بود نزدیکم 

  بیشترکردم و سرعتم 

 ... توش پریدم و زدم رو در سریع شدم نزدیک که ماشین به

  میزد صدام بلند و میزد شیشه به محکم و رسید بهم امین 

 ...کردم روشن رو ماشین و زدم رو سویچ لرزونم دستای با

 و کردم اضطرب نگرانیو از بود پر چهرش که امین به آخرمو نگاه 

 .... گرفتم عقب دنده

  شد ماشینش سوار سریع و رفت بعد ولی اومد دنبالم قدم چند 
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 نمیخواستم اینو من ولی بیاد دنبالم میخواست...  بردم نیتش به پی

 ... رفتم و بیشترکردم و سرعتم 

 .... نبود خودم دست اشکم کنترل دیگه 

 .... اشک از بود خیس صورتم 

 ... فهمیدن همه 

 .... خدایا!!! هم امین... فهمیدن همه دیگه 

 .... فهمید که اون پس؟؟ دنبالمه هنوزم چرا 

 ... کردم پشت به نگاهی آینه از 

 .... بود دنبالم هنوزم 

 من و سمتم پیچید هوا بی ای موتوری که برگردوندم خیابون به و نگاهم 

 و پیچوندم رو فرمون نکنم برخورد موتوری با اینکه برای زده وحشت

 پایین رو سرعت کمی... نیفتاد اتفاقی شکر خدارو و کردم کج رو ماشینم

 ... نشه اتفاقی باعث دیدم تاریه تا کردم پاک اشکامو و بردم

 ... بودم شده کالفه امین پی در پی بوقهای صدای با 

 ... بود دنبالم هنوز هم امین و بودم همت اتوبان حوالیه

  شدم پیاده پر توپ با و داشتم نگه ای گوشه 

  شد پیاده و داشت نگه من ماشین پشت دقیقا هم امین

 ... توپیدم بهش استوار و محکم

 چی...  ببینی حقارتمو میخوای.... میای دنبالم داری چیه؟؟چرا- 

 و فهمیدی هم تو...  فهمیدن همه... شد تموم دیگه...ازم امین میخوای

 .. میدونم
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  زدم تلخی لبخند 

 رو حرفات بگی میخوای....  بگی بهم میخوای چی میدونم من باشه-

 برو. .. آره کنی زندگی بچه بدون نمیتونی بگی میخوای...  کنم فراموش

 نمیتونی میدونستم...  نمیشه میدونستم اولشم از من....  راحت خیالت

 ... اصال و برو پس... فهمیدی.. نتونست مهرداد که همونطور...و

  برید حرفمو 

  ؟؟؟ میبافی هم به چیه پرتا و چرت این... کن بس....بهار-امین

  زدم پوزخندی

 و... واقعیته این... نخیر پرت؟؟ و چرت-

 دیدم هک کنم حرکت خواستم و نشستم و ماشینم سمت رفتم عصبانیت با 

 ...ایستاده ماشینم جلوی

 پایین دادم رو شیشه 

 آقا کنار بفرمایید- 

 !!!!آقا... خوبه -امین 

 .... شم رد میخوام محترم آقای کنار برو حاال... آقا آره- 

 .... ماشینم ی پنجره سمت اومد و کنار رفت آروم امین 

 تواقعی کدوم هیچ گفتی که اینایی... بهار میکنی اینجوری چرا-امین 

 .... من نداشت

  بریدم فریاد با حرفشو 

 مجبورم چون نیا دنبالم هم دیگه لطفا... امین بشنوم چیزی نمیخوام-

 ... و کنم زیاد و سرعتم
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 حرکت و باال دادم غمگینش و متعجب چشمای برابر در رو شیشه 

 ...کردم

 .... ندیدم پشتم رو امین دیگه و کردم حرکت 

 .. ولی 

 ...نبود کنم ول آخرش نگاه غمگین چشمای هم لحظه یه حتی ولی 

 .... بود چشام جلوی چشماش مدام 

 !! ؟؟ نبود.... نبود مهم ولی 

 ... نباشه که بهتره ولی... بود مهم که معلومه... نه

  بود می نباید اولم از امین 

 ... نباید... بود می نباید اولم از امین به نسبت عشقم

 .... فهمید بهترکه اصال 

 ای مخفی چیز دیگه من هم و فهمید رو واقعیت و شد راحت اون هم 

 ... ندارم

 ... بود همین قسمت شاید 

 ...آره 

 .... قسمت 

 .... میرم کجا دارم نمیدونستم 

 ... میرفتم فقط 

  

 ... بودم شده َکر من ولی خورد زنگ بارها و بارها موبایلم
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 !!! َکر 

 ... نمیشنیدم و بودم َکر هم میزد حرف سرم باال داشت دکتر وقتی کاش 

 دهعه به وکالتشو خواست ازم و گرفت تماس باهام فتوحی وقتی کاش 

 .... بودم َکر هم بگیرم

 ... کاش 

 و کردم لعنت رو اردکانی بارها دلم توی و میریخت اختیار بی اشکام

 نپنها عذاب این از رو من و کرد خوبی کار اتفاقا نه گفتم دوباره بعد

 ... داد نجات کاری

 .... یدنشن رو واقعیت که وقتی میکردم فکر بقیه حرکات به داشتم فقط 

 کاری هر ولی...  شایان و الناز بهت....  مامان اشکای... بابا عصبانیت 

 ... نمک توجیه نمیتونستم رو محوش لبخند و چشماش برق و امین میکردم

  ؟... نشد ناراحت چرا ؟... چرا 

  ؟؟ بود مهرداد العمل عکس برخالف درست العملش عکس چرا

 ...  کرد عبور تا رفتم کنار کمی ماشینی بوق باصدای

 ... کجام نمیدونستم

 ... داشتم نگه جاده کنار رو ماشین بعد کمی 

 ... نشستم جاده کنار و شدم پیاده ماشین از 

 ... بود خاکی ی جاده 

 یچیز روز چند....  نبینم رو کسی روز چند که جایی برم داشتم دوست 

 فتمنگ رو واقعیت االن تا بهشون چرا که نشم شماتت روز چند....  نشنوم

... 
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 .... ولی شمال ویالی برم میخواست دلم 

 مه بقیه و برم تنهایی و راحتی به که بودم نشده بزرگ طوری من ولی 

 ... نشن نگرانم

 ..بودم پسر کاش 

 الیخ متفاوت جور هزار به رو نهفته بغض این میتونستم بودم پسر اگه 

 ... نمیتونی باشی دختر...  نمیشه ولی کنم

 ... شد ابری هوا تقریبا که بودم نشسته اونجا چقدر نمیدونم 

 .... نمیدونم هیچی من....  نمیدونم ؟؟ بود بارون فصل مگه 

  زدم لبخندی و اومدم خودم به بارون های قطره با 

 ...شکرت خدایا

 بارون های قطره دادم اجازه و گرفتم آسمون سمت به صورتمو 

 ... کنه نوازش صورتمو

 .... شدم ماشین سوار و شدم بلند پی در پی رعدهای و بارون شدت با 

 ... گرفتم پیش رو برگشت راه و زدم دور 

 ... کاش... نرم خونه میتونستم کاش ولی 

 توضیح من از و نشستن من منتظر که ندارم رو نگاههایی طاقت واقعا 

 ... میخوان

 پیاده ولی...  کردم پارک خونه درب جلوی ساعت دو حدود از بعد 

 ... نشدم

 .... بگم بهشون باید چی نستم نمیدو 

 ....  باشه طوری چه باهاشون باید رفتارم حتی نمیدونستم 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1083  

 ... میترسیدم مامان از

 ... میترسوند منو دادگاه توی مامان اشکای 

 .. دیدم رو سهراب و برگردوندم نگامو خونمون درب صدای با 

 .. نداشت ماشین و بود پیاده 

 ایقدمه با بعد کرد نگام گرد چشمای با اول افتاد ماشینم به که چشمش 

 ... شد سوار و اومد سمتم به کوتاهی

  کشیدم عمیقی نفس بست که رو در 

 .... نزدم حرفی

 ... نمیزد حرفی اونم 

 ...  بود روبرو به جفتمون نگاه 

 .... نبود توش خاصی چیز هیچ که روبرویی به

  شکست سهراب صدای با سکوتمون باالخره 

 رفت؟؟؟ همین برای مهرداد- سهراب

 قفل نمذه یعنی...  نگفتم چیزی.... فرستادم بیرون رو ام شده حبس نفس 

  بود

 .... کرد ام شوکه سهراب بلند صدای دفعه یه

  وجودش ته از زد فریاد 

 رفت؟؟؟ همین برای مهرداد گفتم-سهراب

 .... کردم نگاهش 

 بود شده متورم طوری گردنش رگ....  بود قرمز گوشاش و صورت 

 ... کنه سکته نکنه ترسیدم ای لحظه که
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 ....طرفم چرخید صورتش آروم 

 نتکو تایید ی نشونه به سرمو فقط و آورد یادم رو سوالش ماتش نگاه 

 .. دادم

 ... کرد نگاه روبرو به دوباره و پایین رفت نگاهش 

 عجبمت فقط....  بره و بذارتت که باشه مهم باید دلیلش میدونستم-سهراب 

 یه حتی...  داشت دوست بیشتر هم بچه از حتی رو تو اون...  که اینه

 هب بودنمون فامیلی خاطر به آزمایشامون جواب اگه گفت بهم خودش بار

 مشکلی من ولی ام بچه عاشق اینکه با کنه موافقت بهار اگه نخوره هم

 پسرم نمیکردم فکر... داشت دوست وجودش تمام با رو تو اون... ندارم

 .... بکشه پس پا دلیلی همچین برای

 ....کردم سکوت بازم 

 ... بدم که نداشت جوابی حرفاش....  نداشتم حرفی یعنی 

 ... شکست رو سکوت بازم 

 ....  بدم بهت رو چیزی یه تا بودم اومده امروز- سهراب 

 .... کردم نگاش

  بود دستش پاکت یه 

 کردم نگاهش پرسشی

 این تو رو رفتنش دلیل گفت...  تو به بدم دادش مهرداد اینو- سهراب 

 قسم شخود جون به ولی بودم کنجکاو خیلی االن تا اینکه با ، گفته برات

 ... نکردم بازش

 .. زدم لبخندی 

 ... تلخ لبخندی 
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 گذاشت پاهام روی رو نامه و داد جواب لبخندمو هم سهراب 

 خدافظ...  بهار متاسفم- سهراب 

  گرفتم دستشو که شه پیاده خواست 

  سمتم برگشت

 .... سهراب عمو دارم دوستون-

 گرفت کوچیکم انگشت از ریزی نیشگون 

 ... سوخته پدر!!  عمو گفتی من به تو باز-سهراب 

 ... رفت و کرد خدافظی دست با و شد پیاده خنده با 

 ... رفت پیاده 

 ...  کردم بازش معطلی بی و گرفتم دستم تو رو نامه 

 عمو از که حرفایی اون با بدونم رو مهرداد رفتن دلیل داشتم دوست

 .... بودم شنیده

  

" 

 .... بهار سالم 

 ....  بود تو ی برازنده که اسمی واقعا...  بهار 

 یعاشقا این مثل نمیخوام بهار....  ولی باشی زندگیم بهار داشتم دوست

 بهت باید که بود حرفی ولی بگم عشق از طوماری برات خسته دل

 .... تو شاید هم بگیره آروم خودم دل هم تا میزدم

 .... ولی بودم ها بچه عاشق درسته.... من...  گفتم بهت دروغی یه من 
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 فهمیدم رو موضوع وقتی....  نکردم رهات بچه نداشتن برای من بهار 

 ... نمیخوام بچه برای رو بهار که من گفتم خودم به بعد ولی شدم دودل

 میخواستم که بود خودت برای رو تو من 

 .... بشه تو در ضعف باعث موضوع این نمیخوام چون میگم اینو 

 چشماتو توی عشق....  دیدم چشماتو که رفتم این برای فقط من بهار 

 ساطع چشات از وقتی عشق اون...  نبود من برای عشق اون اما...  دیدم

 ...  بود امین که میشد

 !! امین

  متنفرم ازش میگم پس بگم دروغ نمیتونم...  میاد بدم ازش 

 اگه...  بود کرده خودش مال رو داشتم دوستش رو دختری تنها چون

 و میموندم و نمیرفتم داشتم شک بهت نسبت امین عشق به ای لحظه

 .... ولی... کنی ازدواج باهام باالخره میکردم مجبورت

 مردا ما... نکن تعجب... دیدم هم امین توی رو تعصب و عشق من ولی 

 ... میشناسیم خوب رو خودمون جنس

 رایب قلبم توی عشقت و کنم تحمل رو بچه نداشتن میتونستم من بهار 

 دوست ور ای دیگه کس که کنم قبول نمیتونستم ولی بود کافی عمرم تمام

 .... باشی داشته

 ...  نداشتی دوست منو تو که این... بود این رفتنم دلیل 

 .. هرگز...  اجباری داشتن دوست

  لجباز عموی دختر دارم دوست هنوزم ولی 

 !! مهرداد نامردت عموی پسر

 " 
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 ...  بود کرده چروکیده رو نامه اشکام

  میچرخید وجودم و ذهن توی جمله یه فقط

 " زدم پس رو مهرداد رحمانه بی چقدر من" 

 نداشت راهی قلبم توی امین جز کسی ولی....  ولی میسوخت براش دلم 

.. 

 .... هیچکس 

 ادهپی ماشین از اقتدار با و گذاشتم مانتوم جیب توی و کردم تا رو نامه 

 .... شدم

 ...رفتم خونه سمت به و زدم رو قفل 

 ادهپی ماشین از اقتدار با و گذاشتم مانتوم جیب توی و کردم تا رو نامه

 .... شدم

 ...رفتم خونه سمت به و زدم رو قفل 

 ... کردم باز رو خونه در خودم کلید با و کردم پاک اشکمو ی مونده ته 

 ... دادم تکیه بهش بستمو رو در و شدم کوچیکمون باغ وارد 

  دادم بیرون شدمو حبس نفس 

 .... بودن ریخته مرده خاک خونمون توی انگار

  بود انگیزی خوف سکوت 

 ... برداشتم قدم آرامی به و گرفتم در از تکیمو سستی با

 سالن درب جلوی گذشت قرن یه من برای که مدتی از بعد باالخره 

 ... کردم باز رو درب و رسیدم
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 ... بود رفته فرو سکوت توی هم خونه 

 ... نبود سالن توی کس هیچ 

 رویارویی قدرت هم مامان و بابا هنوز کنم فکر.... بود بهتر اینجوری 

 ... نداشتن رو هرچی...  یا سواالشون پرسیدن و من با

 توی مرفت و شستم سرد آب با صورتمو دستو و سالن سرویس توی رفتم 

 ... اتاقم

 ... کردم تنم شلواری بلوز و آوردم در رو لباسام و بستم رو در 

 ... بگیرم سرد آب زیر رو سرم داشتم دوست...  بود داغ سرم 

 ... نشتم تخت روی 

 فکر چیزی به و بزنم کنار رو افکار ی همه میخواست دلم چقدر هر 

 .... نداشت فایده نکنم

 ... بودم نشناخته رو مهرداد من...  بودم مهرداد حرفای فکر تو مدام 

 ... داشت فرق واقعیتش با درجه صد که میدیدم پسری اونو من 

 ... شدم جمع خودم توی و کشیدم دراز تخت روی 

 .. امین 

 ....امین آخر نگاه 

 ....  نمیکرد ولم چرا... نگرانش و مظلوم نگاه 

 ولم و بدونه بچه از مهمتر رو خودم مهرداد مثل اونم بود ممکن یعنی

  ؟؟ نکنه

 ... داشتم بدی حس خیلی

 ... بود فکرام جلوی سوال عالمت عالَم یه 
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 ... تصورکنم خودم برای نمیتونستم رو ای قطعی ی آینده هیچ 

 ...  نبود خوب حالم 

 وفقم تقریبا و نکنم فکر خواب جز چیزی به کردم سعی و بستم چشمامو

 نفهمیدم چیزی دیگه لحظه چند از بعد چون ، شدم

 .... نشد باز چشمام ولی شدم هوشیار اتاقم درب صدای با 

 ....  کرد جلب رو توجهم پایی صدای 

 ... رفت فرو کمی تختم

 ...مامانه فهمیدم اتاق توی پیچیده عطر بوی از 

 ... نکردم باز چشمامو 

  داشتم استرس....بود باالرفته قلبم تپش 

 مونهب بسته چشمام دادم ترجیح پس بشم روبرو مادرم با نمیتونستم هنوز

.. 

 وارد بهم رو ناپذیر وصف آرامشی شد کشیده موهام روی که دستاش 

  کرد

  نشست لبم روی لبخندی.... شد آرومتر نفسهام

  شنیدم صداشو لحظه چند از بعد

 ... بهارم میشه حالی چه حرفا این شنیدن از بعد مادر یه نمیدونی-مامان

 رو ما چرا ؟؟؟ نگفتی بهمون چرا بهار!! ندونی وقتم هیچ امیدوارم

 روی رو بزرگ درد این کردی چجورتحمل...  ندونستی رازت َمحرم

. ... بزنی لبخند ما روی به و بدونی رو این تونستی چطور...  سینت

 من بهار چرا ؟!؟.. شد من دختر سهم که بود قسمتی چه این...  من خدای

  ؟؟
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  کرد شروع دوباره بعد شد سکوت ای لحظه چند

 ایدنب تو.... بدونی مقصر اتفاق این توی رو خودت نباید تو بهار-مامان

 هارب...  کنی مخفی پدرت و من از خودتو نباید تو...  بهار باشی ناراحت

 هک منی... !!  بکشیم خجالت تو از باید ما بکشی خجالت ما از نباید تو

 این چرا که مینکه لعنت خودشو همش داغونه پدرت....  نبودم مراقبت

 تنها رو تو شایان و الناز عقد روز نباید میگه همش...  اتفاد اتفاق

 ....ببخش رو ما بهار...  میذاشتیم

 .... نداشتم رو مامان حرفای طاقت دیگه 

  دادم فشارش محکم و کردم بغلش و شدم بلند 

  ؟؟ میزنی شما چیه حرفا این مامان-

 اشکاش کرده مهار سختی به گریشو بود معلوم االنم تا که هم مامانم

 ریخت

  واقعیت...دخترم واقعیته-ممان 

 توروخدا...  مامان ندونید مقصر و خودتون...  دروغه همش اینا... نه-

 .. میکنید دیوونم که نگید اینجوری

 ....رفتم فرو مادرم آغوش توی بیشتر و شد بلندتر گریمون صدای 

 .. کنم نگاه اتاقم درگاه به شد باعث بابا بلند نفسهای صدای 

 با و ودب داده تکیه سنگی ستون به سرشو و بود نشسته در ستون کنار 

  میکشید طوالنی و کشدار نفسهای خشم از قرمز صورت

 ... اومد درد به قلبم

 ... بابا کنار رفتم آروم و شدم بلند و کردم جدا مامان از خودمو 
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 بود استقامت سمبل که گشتم چشمایی دنبال چشمام با و نشستم روبروش

 که شکوندم رو بابا کمر کردم حس.... بود شکسته...  زندگیم توی

  بود نشسته روبروم درمونده اینجوری

  برد پایین رو سرش کالفگی با بابا

 ؟؟؟ کنی نگاه بهم نمیخوای حتی که بدیم دختر اینقدر-

 .... کرد نگام و آورد باال و صورتش بابا دفعه یه 

 میون لبخندی و کرد پاک صورتمو روی اشکای و آورد باال دستشو 

 زد اشک

 .... میکنم نابودش...  بده پس باید رو اشکا این ی همه تقاص-بابا 

 ... خونه از بیرون رفت بلندی قدمهای با و شد بلند دفعه یه 

 .... میومد هنوزم مامان ی گریه صدای 

 .... دادگاه روز از بود گذشته روزی چند

 هر ولی بود افتاده گوشیم روی امین ی شماره باری چند مدت این تو 

 ... میموند جواب بدون بار

 دلیلشو خودمم که داشتم آرامشی عجیب ولی بود چی حکمت نمیدونم 

 سیک از ای پنهونی چیز دیگه که بود این دلیلش یه شاید...  نمیدونستم

 ...  ندارم

 ... نبود پیداش همیشه خالف بر هم الناز

 ... ببینیم رو همدیگه و بیاد باربد دیگه لحظه چند تا بود قرار 

 از بعد و شد ظاهر صفحه توی باربد که بود مانیتور متمرکز چشمم 

  زد لبخندی مکثی

 .... خوشگله آبجی سالم-باربد
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  زدم تلخی لبخند 

 خوبی؟.... سالم!!!  خوشگل-

 چطوری؟ تو....  باشه چی خوب تا اوووم-باربد 

 !!باشه چی خوب تا اوووم- 

 ممچش جلوی اومد شیوا ی چهره و کشید کنار کمی و خندید بلند باربد 

... 

 روی شده رنگ بود معلوم که بلندش موهای و بود تنش ای بندی تاپ 

 .... بود ریخته هاش شونه

 زدم لبخندی 

  شده خوب خیلی موهات.... شدی خوشگل چه زیبا، خانم عروس سالم- 

 مه به چسبیده و هم کنار دوتایی و خندید و کرد شیوا به نگاهی باربد

 نشستن

  بهارجون؟ خوبی عزیزم سالم راستی... مرسی-شیوا 

  نیستم بد مرسی-

 خوبن؟؟ مامانینا-باربد

 نیستن بد.... اِی- 

 باال رفت ابروش باربد 

. ... هستا چیزیت یه امرزو تو ببینم...  دادنه جواب طرز چه این-باربد 

 ... شده چیزی

 .... کردم شیوا به نگاهی 

 .... زدم پوزخندی دلم تو 
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 !؟؟! داره فرقیم ندونه یا بدونه شیوا حاال دیگه فهمیدن همه دیگه 

  کرد شیوا به نگاهی بود شده دودلیم متوجه که باربد 

 .... شیوا بیاری آب لیوان یه برام میشه-باربد

  گفتم که شه بلند خواست شیوا 

 شیوا بشین.... نه-

  نشست شک با شیوا 

 همه دیگه...  باربد بود تو و من بین که نیست موضوعی دیگه این-

 .... میدونن

  شد متعجب باربد 

  ؟؟ بهشون گفتی خودت ؟ جوری ؟؟چه چرا-باربد

.. . میکرد برخورد معمولی خیلی چون میدونست رو موضوع شیوا گویا

 ..  نبود مهم برام منم

 حافظ خواجه باید فقط االن تا...  دیگه شایانه خواهر معلومه خوب

 .... باشه نشده خبردار شیرازی

...  بود دیگه وکیلِ  یه کار.... شد معلوم دادگاه توی...  نگفتم خودم- 

 یستن عادالنه حکمش فتوحی فهمید وقتی و بود فهمیده رو ماجرا اتفاقی

 !!  گفت رو چیز همه... گفت

  زد محوی لبخند فکر کمی از بعد باربد

....  نیست کاری مخفی به نیازی و فهمیدن همه دیگه....  بهتر-باربد

 درسته؟؟؟

 اوهوووووم- 
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 برسون سالم بابا و مامان به جون بهار....  عزیزم نباش ناراحت -شیوا 

  باشید راحت شما برم من

  باش خودت مراقب..عزیزم مرسی-

  گفت لبخندی با همراه شیوا

 خدافظت... حتما-شیوا

 آرومی صدای با و شد نزدیکتر و شد جا به جا جاش توی کمی باربد 

 گفت

 ؟؟؟ فهمید هم امین-باربد 

 هم امین شایان، الناز، ،سهراب، مامان بابا،....  بودن همه....اوهوووم- 

 .... بود کنارم بود من وکیل که

  زد لبخندی باربد 

 ؟؟ زدی حرف باهاش موقع اون از-باربد

 چطور؟ بار یه آره- 

  نگفته؟؟؟ بهت خاصی چیز-باربد 

  کردم نگاش مشکوک

 بهت و بود کرده پیش وقت چند که ای عالقه ابراز اون جز به... نه-

 ؟؟ میدونی چیزی تو ببینم...  نگفته خاصی چیز االن تا دیگه گفتم

 حالتاش و اخالقا ی همه به کامال من ولی باشه عادی میکرد سعی باربد 

 .. بودم واقف

  میکنه پنهون ازم رو چیزی داره بود معلوم 

 ؟؟ گفتید چیا زدید حرف هم با که بار یه اون حاال...  بابا نه-باربد
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  شد تبدیل یقین به شکم دیگه 

  بود ،دعوا که نبود حرف-

  شد گرد چشماش باربد

 ؟!چرا دعوا؟؟؟-باربد

... . زندگیت پی برو مهرداد مثل هم تو گفتم...  نیاد طرفم دیگه گفتم- 

 نمطمئ نه میگه هم هرکس و بیارن طاقت بچه بدون نمیتونن مردا گفتم

 ... گفته چی نفهمیده هنوز یا گفته دروغ یا باشه

 ؟؟ گفتی بهش رو اینا ی همه-باربد 

  بود همین کالمم اصل...  داره فرقی چه کم و زیاد یکم حاال... آره- 

  داد تکون و سرش و کرد کمی اخم باربد

 ؟ گرفته تماس باهات بازم-باربد

 و شک با رو زندگیم ندارم دوست... نمیدم و جوابش منتها...  بابا آره- 

 میاره؟؟ طاقت بچه بدون امین میکنی تضمین تو.... ببرم جلو دودلی

 گفت محکم و مکث بدون باربد 

 .. آره-باربد 

  باال رفت ابروم 

 ؟؟.... میزنی حرف مطمئن اینقدر کجا از-

 ... شد هول باربد 

  خبره چه اینجا خدایا 

  بدونم میخوام االن همین....  نمیگی من به رو چیزی یه داری تو باربد-
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 شینیب باید بدونی میخوای اگه... نیست چیزی!!  دختر میگی چی-باربد

 ... بگم چیزی نمیتونم من....  امین خود حرفای پای

 زدم مرموزی نیشخند 

 ؟؟؟ هست چیزی یه پس- 

 من ولی.... هست ، جان بابا آره...  بهار زرنگی خیلی-خندید باربد 

 .... بگم نمیتونم

  انداختم باال ای شونه تفاوت بی 

 ....  نیست مهم-

  بزن حرف امین با-باربد

 عمرا-

 ، اشهب نداشته قضیه این با مخالفتی شاید... میکنی لجبازی چرا-باربد 

 ..... خودش اصال شاید

 .... خورد حرفشو دفعه یه 

 چی؟؟ خودش- 

  شد کالفه جاش به و نداد جوابمو 

 ... نمیفهمیدم منظورشو

  بزنم حرف امین با داره اصرار اینقدر چرا 

 برم نمیگه مطمئنم منه ضرر به چیزی بدونه اگه میشناسم رو باربد

 ... دنبالش

 کشید صورتش روی دستشو 

 بمونه من دهن تو حرف این گذاشت اگه... بابا ای-باربد 
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  بود گرفته خندم 

 ؟ کنم صدا رو بابا میخوای ، نگو.... بابا باشه-

 نیست؟ مامان-باربد 

  خرید رفته نه- 

 ؟ هدیگ نداری کاری فعال... زدم حرف تازه بابا با... نیست نیازی-باربد

 باشید خودتون مواظب.... نه- 

 بده هم رو بیچاره امین اون جواب....  همینطور هم شما اوکی- باربد 

 ...نمیکنی ضرر باش مطمئن...

 ... زدم لبخندی 

 .... چرا نمیدونم 

  میکردم گوش باربد حرف به باید کنم فکر ولی 

 لهو داره اینجوری هم وقتی.... بزنه بیجا رو حرفی باربد نشده حاال تا

 ... هست چیزی یه حتما حرفی نگفتن بابت میشه

  چیه؟؟ چیز اون ولی 

 .... کشیدم دراز تخت روی و بستم رو لبتاپ در تردید با

 ... آوردم باال کمی و موهام دستم با 

 ... کرد مرتبش یکم بشه که بود رسیده حدی به کنم فکر 

 شکل صورتم سفید پوست روی کوتاهم و مشکی صاف موهای 

 ... بودم کرده ای کره بازیگرای

 .... بدم بهش مدلی یه تا آرایشگاه برم بتونم کنم فکر 

 .... بودم شده مضحک خیلی دست یه و صاف اینجوری 
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 نگاه گوشیم به....  کردم فکر باربد حرفای به بازم و نشستم تخت روی 

 ... کردم

 ... بود نزده زنگ امین دیگه دیروز از 

 ... میدم جوابشو بزنه زنگ بار این گفتم باخودم 

 .... بیرون رفتم و شدم حاضر آنی تصمیم یه با و بلندشدم 

 بابااااااااا.... بابا- 

  اومد بیرون دستشویی از بابا 

  ترسیدم دختر میزنی داد چرا...  بهار بله-بابا

 !! بابا بیچاره.. گرفت خندم

  بگید بهش اومد مامان بیرون میرم دارم من بابا- 

 میری؟ کجا-بابا

 بدم برهم هم در موهای این به صفایی یه برم- 

  کرد فرو موهام توی دستشو و جلو اومد بابا 

 ... دیگه شه بلند بذار.. نکنی کوتاهش خیلی.... برو-ببا

 زدم لبخندی 

 .... َچشم- 

 ..بلنده موهای عاشق بابا میدونستم 

 جور چند من سوغاتیای فقط میرفت که ماموریتهایی از بودم که بچه 

 بود

 تدرس مدل و مو برای دستگاه اونقدر خالصه....  بابیلیس یا سشوار یا 

 .... میدونه خدا که دارم کردنمو
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  کردم مرتب سرم روی شالمو 

 تصادف اون خاطر به راستش.. شدم بودم کرده خبر که آژانسی سوار

 ... بشینم فرمون پشت نداشتم دوست زیاد

 استرس.... باشم آرامش توی داشتم دوست فقط!!! نه بترسما اینکه نه 

 ...  باشم نداشته

 

 .... کرد کوتاه موهامو داشتم دوست که همونجوری آرایشگر

 ... بلند میومد که جلو و بود تر کوتاه پشتش 

 .... من صافِ  موهای روی اومد در جالبی چیز خالصه 

 هک تو...دختر بودی کرده کوتاه موهاتو اینقدر چرا جون بهار-آرایشگر 

 .... بود بلند همیشه موهات

  زدم تصنعی لبخندی 

 ... بودم کرده هوس-

 !!! داد رضایت جوری چه بابات موندم- آرایشگر 

 ... ندادم دیگه جوابشو 

 ،ولی نمیومد خوشم ازش اصال من ولی...  میشناخت رو مامان و بابا 

 یحترج آرایشگاهها ی بقیه به رو اینجا دیگه بود خوب خیلی کارش چون

 ... میدادم

 سرم شالمو خیس موهای همون با و بکشه سشوار موهامو نذاشتم دیگه 

 ...کردم

  ماشینم بی فهمیدم تازه رفتم که بیرون 
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 ... میداشتم نگه رو آژانس کاش... کشیدم پوفی

 .... نبود خونه تا زیادی راه 

 شخصی و تاکسی به زیاد منم و نبود خیلی حوالی اون توی هم ماشین 

 ...نداشتم اطمینان

 .... کنم روی پیاده خونه تا گرفتم تصمیم 

 اب داشتم و کوچه توی رسیدم زنون نفس روی پیاده ساعت نیم از بعد 

 ...شنیدم بوقی صدای که میرفتم افتاده سری

 .... شدم خشک رانندش و ماشین دیدن با و برگشتم اراداه بی 

 ...بود امین 

 .. میشد دیده هم ماشین ی شیشه پشت از حتی براقش و غمگین نگاه 

 .. بود شده قفل چشمام تو چشماش 

 ... کرد باز رو من سمت در و شد خم و زد بوق بازم 

 ... میکرد قبول باید فکرکنم بود باالیی سر خونمون ی کوچه چون 

 ...سمتش رفتم استرس با 

 .. بودمش ندیده بود روز هشت کنم فکر 

 ... میکرد حرکت من حرکت با نگاهش 

  کردم تر باز کمی رو در و رسیدم ماشینش به 

 .... سهیل ی ستاره خانم سالم-امین

  بود ها حس اقسام انواع صداش توی 

 .... خوشحالی... شوق... ناراحتی.... دلخوری
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 ... بود تر محسوس همه از چشماش برق ولی 

 .... دارید اختیار- 

 باال رفت ابروش 

 ؟؟!!!دارید-کرد زمزمه لب زیر پایین سر با 

 همهبف اون نباید ولی.... گرفت دلم داشتم که ای غریبانه لحن از خودمم 

  آورد باال سرشو دوباره 

 ... برسونمت در جلوی تا باال بیا-امین

 بستم رو در و نشستم تعارف و معطلی بی 

 دوست خیلی رو ماشینش فضای...  امین عطر بوی...  عطر بوی بازم 

 .... داشتم

 ... برگردیم بعد بزنیم چرخ بریم یکم داری دوست-امین 

 اومد حرف به زودتر اون که نه بگم خواستم و کردم نگاش سرعت به 

 تا میخوای.... نبود کسی زدم زنگ.... نبود خونتون کسی آخه-امین 

  بچرخیم بریم بابات و مامان اومدن

 ... کردم تعجب بودن؟؟؟ کجا مامانینا

 افتاد راه و زد لبخندی کرد حس که رو دودلیم 

 .... نترس.... نمیریم دوری جای-امین 

 ؟!نترس؟؟.. باال رفت ابروم 

  بگیرم زبونمو جلوی نتونستم 

 ترسناکه؟؟؟ شما چیه ببخشید-
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 تا گاران که بچرخیم بریم گفتم وقتی کردی نگاه همچین آخه-خندید امین 

 ... شدی روبرو من با باره اولین برای و ندیدی منو حاال

 ... نزدم حرفی 

 ...چرا نمیدونم... کردم سکوت 

 ویر رفتن پایین باال بار جند از بعد و برد ماشین پخش سمت دستشو 

  کرد تنظیم آهنگی

  گرفت دلم اون معنیه و آهنگ صدای با

 

 

  دارم دوست نفساتو بارون زیر

  میگیره بارون رو تو خوب عطر

 میشه رویایی چه زندگیم تو با

  میگیره جون یخی قلب این تو با 

  باشم تو با هامو لحظه تموم دارم دوست

  بگیرم گرمتو دست که دارم دوست

  باشه تو با خاطراتم تموم دارم دوست

 بمیرم تو تلخ انتظار تو دارم دوست

  کنی وا چشاتو فقط دارم دوست 

  دارم دوست چقدر که ببینی تا

 بیارم طاقت تو بی نمیتونم میکنم باور خوبیاتو همه
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  دارم دوست نفساتو بارون زیر 

 میگیره بارون رو تو خوب بوی

  میشه رویایی چه زندگیم تو با 

 میگیره جون یخی قلب تواین با

  باشم تو با هامو لحظه تموم دارم دوست 

  بگیرم گرمتو دست که دارم دوست

  باشه تو با خاطراتم تموم دارم دوست

 بمیرم تو تلخ انتظار تو دارم دوست

  

 .. کردم امین به نگاهی

 ... آب از بود پُر انگار....بود دیگه جور یه چشماش برق 

 ... بود پُر فقط... نمیجوشید ولی بود چشمه یه مثل چشماش 

 ... من چشمای مثل 

 گذاشته رو آهنگ این عمد روی از امین کنم فکر باخودم داشتم دوس 

 ... نمیذاشت عقلم چرا نمیدونم ولی

 ... بود درگیر احساسم و عقل 

 رو چیز همه امین به االن احساساتی های بچه دختر مثل داشتم دوست 

 ... نبود سال بچه دیگه غررورم ولی ، بمونم جوابش منتظر و بگم

  بود گذشته ازش سنی خودم مثل غرورم 

 ... بزنم عالقم از حرفی اول نمیداد اجازه بهم



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1104  

  کرد خاموش رو پخش آهنگ اتمام از بعد امین 

 .... کردم نگاش و سمتش کردم رومو و اومدم خودم به صداش با

 گفتی؟ چیزی- 

 ؟ خوردی نهار میگم-امین 

 ....نه- 

  مخصوص ی نفره دو نهار یه طوری؟؟؟ چه نهار یه با-امین 

 .. نه بگم نذاشت... نذاشت چشماش

 ... کردم سکوت 

 ... ردک بیشتر سرعتشو و گذاشت موافقتم پای سکوتمو و زد لبخندی 

 .... نتونستم ولی خواستم... نکردم مخالفت چرا نمیدونستم 

 ... افتادم باربد حرفای یاد ولی بود گرفته حرصم خودم از 

 .... نشم تر عصبی تا ندادم پیشروی ی اجازه بیشتر افکارم به 

 ؟ میریم کجا- 

 ....خوب جای یه-امین 

 بودم لبم پوست جویدن حال در ؟ کجاست خوب جای ؟ کجا!!!  همین 

  کردم سکته خندش بلند باصدای که

  گفتم حرصی و سمتش برگشتم

 ؟ شما میکنی اینجوری چرا ؟؟؟ چیه-

 گفت کنه کم خندشو داشت سعی که حالی در امین 

 ....باش راحت شما...  نیست چیزی-امین 
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 از که منه لحن به منظورش فهمیدم که گفت غلیظ چنان اون رو شما 

 میکنم خطابش شما دارم شدم ماشینش سوار وقتی

 ... میشد مگه ولی نزنم حرف دیگه برسیم تا بستم عهد خودم با 

 ... بود اعصابم روی بدجور ریزش های خنده 

  

 صدای و بودم فته فرور شیرینی ی خلسه توی و بودم بسته چشمامو

  بود گرفته رو فضا بدجور هم آهنگ مالیم

 ... شد باز سریع چشمام ماشین ایستادن با

 .... شد گرد چشمام 

 ؟؟؟ اومدیم چرا اینجا 

 ... امین سمت برگشتم 

 ... بود جدی خیلی و من سمت به نگاهش 

  رسیدیم....شی پیاده میتونی-امین 

 ... میام من کردی فکر نکنه... چیه منظورت-

 ... مینداخت تنم به لرزه فکرشم 

 !!  تنها.... خونه توی...امین با من 

 نیای؟؟ چرا... چی یعنی- امین

  کردم اخمی 

 ومن اینکه یا رستوران میری االن همین یا.... امین نکن فکرشم حتی-

  خونمون برسون

  زد نیشخندی امین
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 فلق رو ماشین اینکه از قبل شو پیاده... همینجاست امروز ما مقصد-امین

  کنم

 ... شد پیاده ماشین از سریعتر که بگم چیزی خواستم

  گفتم و شدم پیاده نصفه منم 

 .... باشه باز درش وقتی تا نمیشه قفل ماشین-

  بود صورتش روی خشم از ای هاله یه...  سمتم برگشت امین 

 فقط... ندارم اعصاب اصال امروز که نکن کل کل من با بهار-امین

 ... بزنم حرف باهات میخوام

 ااینج نه...  دیگه جای هر یا بزنیم حرف رستوران توی میتونستیم- 

  تنها اونم...

 دش تبدیل مرموزی نیشخند به و شد کم نگاهش توی خشم از رفته رفته

 .. گرفت ترسم که

 .... ترسیدی... من حرفِ  همون....  اینه قضیه پس-امین 

 گفت باز خودش انکارکنم و بدم جوابشو خواستم تا 

 ... است خونه مادربزرگم... نترس-امین 

 .... داخل رفت و کرد باز رو خونه در زودتر 

 ... دیگه است خونه مادربزرگش خوب... کردم فکر کمی 

 .... شدم پیاده ماشین از آروم 

 ... جلو رفتم 

 ؟؟؟ دارم رو باهاش زدن حرف آمادگیه من 

 ... نمیدونم 
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 ....میرفتم جلو متزلزل خیلی قدمهای با 

 .. داشتم َشک 

 .. گرفت ازم رو دلیم دو از کمی...  باربد حرفای...  رفتم ولی 

 .... شدم خونه وارد 

 ... بود سکوت جا همه 

  کردم سالم بلندی باصدای 

 ... نشنیدم جوابی

 ... کردم تعجب 

 .... بیان مادربزرگش و امین تا نشستم مبلی روی 

 ... برگردم شد باعث اتاقی درب صدای لحظه چند از بعد 

 بود امین 

 ... مشکی جین شلوار با بود تنش رنگی زرد تیشرت 

 .... بود کرده عوض لباسهاشو 

 احترامش به و گرفتم ازش نگاهمو...  میومد بهش زرد رنگ چقدر 

 ... ایستادم

 ... بیام تا بشین-امین 

 ....آشپزخونه سمت رفت 

 ... بود رفته سر حوصلم 

 که یوانل تا دو و سینی یه با که دیدمش که بود گذشته ای دقیقه ده تقریبا 

  نشست روبروم و اومد بود آلبالو شربت مثل چیزی یه توش
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 ... بفرما-امین

 .... امین به دوباره و کردم نگاه شربتو 

 .... مرسی- 

 ... مبل به دادم تکیه و برداشتم رو سینی توی لیوان 

 یهو تمامشو بامزه حالتی با و برداشت رو لیوانش و شد خم اونم 

 ... سرکشید

 ... کردم نگاش گشاد چشمای با 

  گذاشت میز روی رو لیوانش امین... بود بزرگ لیوانش 

 .... بدم سفارش نهار برای میخوری چی... بخور شربتتو-امین

 دادم قرار سینی توی رو لیوان و خوردم روم رو شربت نصف 

 ؟؟؟ کو بزرگ مادر- 

  زد نیشخندی امین 

 .....  نیست-امین

 ...  کردم اخم

 .... هست نگفتی مگه-

 ایرادی مگه حاال... نیست خونه دیدم رفتم االن.. هست کردم فکر-امین

 ؟؟؟ داره

 .. موند دهنم تو حرف ولی ایراده از پر بگم خواستم 

 !جوجه؟-امین 

 چی؟؟- 
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  خندید من عصبیه و بلند لحن به امین 

 میخوری؟؟؟؟ جوجه میگم-امین

 شدم خارج تدافعیم حالت از کمی 

 !!! جوجه گفت من به کردم فکر 

 ... نخیر-

 چی؟ پس-امین

 اطمینان با اینکه خاطر به من ؟؟؟ امین کردی مسخره منو....هیچی- 

 ... تنهاییم میبینم حاال.... خونه تو اومدم باهات هست بزرگت مادر گفتی

  جلوم پیچید و شد بلند سریع که در سمت برم خواستم و شدمو بلند 

 .... ایستادم سریع حرکتش خاطر به

  ؟!!!؟چیه هان- 

...  مشهد رفته روزه دو بزرگم مادر...بگم دروغ مجبورشدم بهار-امین

 ..نمیای نیست بگم میدونستم... میزدم حرف باهات باید

 ... برم باید االنم....نمیومدم که معلومه- 

  شد راهم سد بازم که برم خواستم 

 ... کشیدم پوفی کالفه

 ....!!!! امین- 

 ؟؟ جانم-امین 

 ....بهش دوختم گردشدمو چشمای 

 !!!!جانم؟ 
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 اب که بودم ضعیف دلم توی عشقش برابر در اونقد....بودم شده سست 

 ... شدم سست کلمه همین

 دهش قفل بود شده مهربون حاال که نگاهش توی خفیفی لرزش با نگاهم 

  بود

 میدونه...کردم صحبت باربد با من...  نرو میکنم خواهش بهار-امین

 ...  بزنم حرف باهات میخوام میدونه... اینجایی

  زد لبخندی و فهمید....دید رو تردیدم

 ... میکنم خواهش-امین

 ... بهش عشقم... مهربونش نگاه...  لحنش....  کرد اثر... داشت اثر 

 .... بشینم مبل روی حرفی بدون شد باعث همه و همه 

 ... نشست لبم رو لبخندی شنیدم رو امین عمیق نفس صدای 

  بزنه حرفاشو میذاشتم که بود وقتش دیگه کنم فکر 

 ... پرید لبخندم زد سرم به که فکری با بعد ولی

 نهنک... نخواد منو دیگه نکنه... کنم فراموش حرفاشو بگه بخواد نکنه 

 بشکنه ایرادم آوردن روم به با غرورمو و کنه ُخردم

 داد سفارش جوجه که شنیدم... میداد سفارش غذا داشت... میومد صداش 

... 

 ...  بودم منتظر.. نداشتم العملی عکس 

 ..حرفاش منتظر... دیگه چیز هر یا نهار منتظر نه ولی

 .... باال رفت چشمام مبل رفتن فرو صدای با 

 ... بود روم نگاهش 
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 ... بود نگاه فقط.... نمیزد حرفی 

 هب دادن واهی امید از...  نمیشد ولی کنم تعبیر نگاههاشو داشتم دوست 

 ؟؟ شهمی مگه ولی کنم نگاه قضیه ای به منطقی باید...  بودم متنفر خودم

 شدم مسلط خودم به کمی...برتره قدرت همیشه عشق 

 خوب؟- 

 !خوب-امین 

 .... شنیدن برای حاضرم من...  بزنی حرف میخوای گفتی- 

 ،چه نمیبینه چشمام حتی گرسنگی از االن من.... نهار از بعد-امین 

 ... زدن حرف به برسه

 گفت مرموز و زد نیشخندی 

 !!حرفایی چه اونم-امین 

 هنوز مرموزش لبخند...  کنه اذیتم میخواست... بود گرفته حرصم 

 ...بود لبش ی گوشه

 ؟؟؟ کنی عوض رو لباسات نمیخوای-امین 

 ... نیست مناسب لباسم.... نه- 

 .... بود بعید بدجور ازش که زد شیطونی لبخند امین 

 .... بهت بدم الناز لباسای از میخوای-امین 

 دبو جدی همیشه که امین از لحن و رفتار این واقعا...  باال رفت ابروم 

 .. بود بعید باوقار و

  برم باید.. نمیمونم زیاد ضمن در... نیست من ی اندازه الناز لباسای - 

 !!! کن فکر اینجوری تو-امین
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  رفت باال بیشتر رفتم باال ابروهای 

 چیه؟؟ منظورت-

 ....میفهمی--امین 

  سالن توی سرویس سمت رفتم 

 میکرد رفتار مرموز اینقدر چرا...  میترسیدم ازش واقعا داشتم کم کم

.... 

 زا بود کردنش پاک درحال که خیس صورتی با بعد دقیقه پنج حدود 

 ... شد خارج سرویس

  دهنم تو موند حرفم زنگ صدای با که بزنم حرفی خواستم 

 دقیقه چند از بعد و بیرون رفت خودش بعد و آیفون سمت رفت امین

 ... دیگه مخلفات سری یه و نوشابه و غذا همراه برگشت

  نزدم حرفی 

 ...نزنم حرفی بزنه حرف بخواد وقتی تا دیگه داشتم تصمیم

 ها غذا و کشید من سمت کمی رو سالن وسط میز همون و شد نزدیک 

 .. آشپزخونه سمت رفت بعد و چید روش رو

 برگشت چنگال قاشق و لیوان تا دو با 

 ...گرفتم ازش رو چنگال قاشق مکث با 

 ...نزنم حرفی بزنه حرف بخواد وقتی تا دیگه داشتم تصمیم

 ها غذا و کشید من سمت کمی رو سالن وسط میز همون و شد نزدیک 

 .. آشپزخونه سمت رفت بعد و چید روش رو

 برگشت چنگال قاشق و لیوان تا دو با 
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  گرفتم ازش رو چنگال قاشق مکث با 

  ممنون-

 ... میکنم خواهش-امین

 ... شدیم خوردن مشغول 

 ... نمیکرد نگاه من به غذا خوردن حین در اصال که بود جالب 

 ....من برعکس درست ، بود متمرکز غذاش ظرف روی چشمش فقط 

 غذا عادی و ریا بی خودم مثل چقدر که بود اون به حواسم ی همه من 

 .... دیگه چیز نه و گذاشتنی کالس نه...  میخورد

 هنوز من و شد تموم غذاش اون و داد دستم کار نگاهها این باالخره 

 ....بودم نخورده غذامم نصف

  خندید و کرد نگام 

 !!! نبودی اینجوری که تو....  بهار میخوری آروم اینقدر چرا-امین

 ....  بابا ای 

 .... میشد مگه ولی شه تموم زودتر که بخورم تند کردم سعی

 بودم شدن آب حال در امین نگاههای زیر 

 ... میرفت پایین زور به غذام های لقمه 

 اب که کردم بهش نگاهی دهنم سمت قاشق بردن حین در که بودم آخراش 

 زمین ریخت غذا از یکمی و لرزید دستم و شدم هول خیرش نگاه دیدن

.... 

 .... وای ای- 

  بردارم رو زمین روی ی جوجه تکه و ها برنج تا شدم خم زمین روی 
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 ...میکنم جارو بعدا کن ولش-امین

 .... عذابه بردنش بعدا...  میشه لک فرش ، نه- 

 .... ببینم پاشو.... بشه لک اصال....  دختر میگم کن ولش بهار-امین 

 توی رفتم و شدم بلند و کردم جمع دست با رو شده ریخته غذای 

 ... سالن توی برگشتم و کردم نمدار و برداشتم دستمالی و آشپزخونه

  شد بلند دیدنم با 

 .. میکشم خودم بده.... لجبازی چقدر تو دختر-امین

  شد بلند و کرد تمیز رو غذا جای خودش و گرفت ازم دستمالو 

 ... کرد بهم محوی لبخند با نگاهی

 .... ببخشید- 

 .. گرفت خندش 

 ..... شدی عجیب شده؟؟ چی... نبودی خجالتی اینجوری تو بهار-امین 

 و آشپزخونه سمت رفت من طرف از جوابی برای شدن منتظر بدون 

 اپن روی و آشپزخونه توی بردم رو همه و کردم جمع رو میز منم

  گذاشتم

  سمتم برگشت ظرفها صدای با

 !!!  پسرم هست داریم خانه خانم چه ماشاءهللا

 .... میکنه دم چای داره

  بردارم روش از و نگاهم شد باعث نگاهش 

  نکنه درد دستت.... ممنون-

 ... کردم اشاره ها غذا به و
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  زد لبخندی 

 ... میام چای با االن بشین برو... جان نوش-امین

 ... سالن توی رفتم و دادم تکون سرمو 

 ...  باشم اینجوری نداشتم دوست ولی...  بودم مضطرب... بودم هول 

 ... قدیما مثل... بودم محکم همیشه مثل داشتم دوست

 .... نبودم قدیم بهار اون دیگه من ولی 

 ...  شکست بهار اون 

 .... دیدم رو امین و برگردوندم رو سرم لیوان خفیف صدای با

 ....انداختم پایین رو سرم دوباره 

 ... دیدمش روبروم و بردم باال رو سرم ، پا تا دو دیدن با 

 داشتن سینی... بود گرفته دستش تو رو چای لیوان دوتا...  گرفت خندم 

!!! 

 خندید اونم 

 ؟؟ میخندی چرا-امین 

 !!  سینی ؟؟؟بدون مهمون واسه میارن چای اینجوری- 

 نشست روبروم خودشم و گذاشت میز روی رو لیوان و خندید هم امین

 ؟؟ مهمونی شما مگه ولی!! نه مهمون واسه-امین 

 ... باال رفت ابروم 

  داد ادامه لبخند همون با دید قیافمو که امین 

 ....خانوم بهار اید خونه صاحب شما-امین
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 .... هزار رو رفت قلبم تپش 

 ... تو دادم کمی بیرونمو موهای و موهام سمت رفت دستم ناخداگاه 

  موهام سمت رفت نگاهش 

 ؟؟؟ بودی استخر راستی-امین

 !!!نه- 

 .... داشت نم یکم موهات خونتون درب جلوی آخه-امین 

 هتیز بشر این چقدر...  کنم جمع جوری یه و گشادم چشمای کردم سعی 

 !! 

 ...!!بود خشک تقریبا دیگه موهام که من

 ... بودم آرایشگاه- 

 ... نگفت موضوع این راجب چیزی دیگه و داد تکون سرشو 

 .... آخرم حرفای...  بزنم حرف باهات میخوام بهار خوب-امین 

 ....ایستاد قلبم 

 ؟؟.... !!!آخر حرفای 

 ... یعنی 

 ... خوردم میگرفت شکل داشت که بغضمو 

 موضوع این مهرداد مثل هم امین شاید میکردم فکر که بودم ساده چقدر 

 .... باشم مهمتر براش بچه داشتن از خودم و کمرنگه براش

 ... زدم پوزخندی 

 ... ببینه حاالتمو نمیتونست امین و بود پایین سرم 
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 .... شنیدم عمیقشو نفس صدای 

 که بهتر همون....  خرش حرفای شنیدن و موندنم بود احمقانه نظرم به 

 ...نشنوم حرفی

 .. شدم بلند مبل روی از عصبی 

 ... پرید من با تعجب با اونم 

 ؟؟؟ شد چی-امین 

 دارمن آخرت حرفای شنیدن به ای عالقه گفتم لبم روی پوزخند حفظ با- 

 ... 

 یدهکش بازوم برنداشته رو اول قدم هنوز که برم خواستم و کردم پشتمو

 ....سمتش چرخیدم و شد

 ... ترسیدم آن یه 

 ... میرفت پایین باال تند تند سینش 

 ... بود شده قرمز گردنش و صورتش 

 بود شدن خورد حال در بازوم.... بود برزخی االن گفت میشد کل در 

 مودست که تقالکردم فقط و بگم چیزی ترسیدم بود عصبی چون ولی

  ؟؟ میشد مگه ولی بکشم بیرون

 توی داغش و عصبی نفسهای که جوری بود نزدیکم خیلی صورتش

 ....مینشست صورتم

 ... بودم کالفه نزدیکی این از 

  برگردوندم صورتمو چشماش به کردن نگاه بدون 

 ... بود سمتش نیمرخم حاال
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 میکرد دیوونم داشت گوشم روی نفسهاش ثانیه چند از بعد 

 ... بایستم شد باعث صداش که کنم آزاد بازومو زور به خواستم 

 ...  من بهار،....  بهار-امین 

 ... شدم مات چشماش دیدن با و ستش برگشتم... بود کرده داغ گوشم

  بود کالفه من مثل اونم 

  بود داغون انگار من مثل اونم

  داشت بغض من مثل اونم

 ... میداد سر عشق فریاد چشماش من مثل اونم

 بعد و رفت تر عقب و کرد ول بازومو آروم و گرفت ازم نگاهشو 

 .... کرد بهم پشتشو

 .... بود قشنگ برام ژستش چقدر 

 و صورتشه روی بود معلوم دستش یکی اون و بود کمرش به دستش یه 

 بود باال سرش

 ... ؟؟؟چرا نمیذاری چرا... بزنم حرفامو نمیذاری چرا بهار-امین 

 ... شنیدم من ولی میکرد زمزمه 

 .... گفته خودش به رو اینا کردم حس چون... ندادم جوابی 

 ... سمتم برگشت تندی دفعه یه 

 حرف دِ ...  هان دارم؟؟؟ دوست بفهمونم بهت جوری چه...  بهار-امین 

 جوابمو میگیرم تماس باهات وقتی چرا... میکنی فرار ازم چرا.... بزن

 ... کشیدم چی مدت این تو میدونی ؟؟؟... نمیدی
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 دداری دل خودتون فقط میکنید فکر....  نامردید اینقدر چرا دخترا شما 

...  دارم دل منم مصب ال دِ  ؟؟؟ آره ؟؟... سنگه از من دل میکنی فکر....

  ؟؟ چرا...  دیدم خودتو نه شنیدم صداتو نه وقت چند این تو

  کردم باز دهانمو

 موند دهنم تو حرفم بلندش صدای با ولی

 تو... نیست کننده قانع برام دلیلی هیچ چون...  نمیخوام جواب-امین 

 تونگاه... خودتو ولی.... عاشقتم میدونستی تو...دارم دوست میدونستی

 توی وکیل اون حرفای برای ؟؟ چرا کردی دریغ ازم صداتو حتی.... 

 .. هن.. نه.... متاسفم برات واقعا بگم باید که دلیلته این اگه ؟؟؟ دادگاه

  داد ادامه و زد پوزخندی 

 یکس... عشقم.... انتخابم که متاسفم خودم برای ؟!!! تو برای چرا-امین

 صداش شنیدن با که کسی...میکنم سر روزهامو وجودش با وقته چند که

 نجوریای.... میکردم تقسیم باهاش تنهاییامو که کسی...  میگیره آرم قلبم

 نم برای تو... بودم نکرده تصور اینجوری رو تو من بهار....  ضعیفه

 ور همه فکر با یا فکر بدون رو حرفاش که قوی دختر یه... بودی قوی

 ... ولی...  بود سرزنده....  بود شیطون که دختری...  میزد

 ....من بهار 

 ... میریخت داشت اشکام 

 ....میریختم اشک چشماشو توی بودم زده زل 

 که بود قوی قدر چه ولی.... بود پر چشماش اونم... داشت بغض اونم 

 ....کنه کنترل خودشو میتونست

  نشد بازم ولی بازکنم لب خواستم 
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 شیب دار بچه نمیتونی اینکه خاطر به فقط... نباش اینجوری بهار-امین

 که بهاری...  نمیشناسمش اصال من که بهاری این شدی ؟!!! این شدی

 با حتی کرده لج همه با که بهاری....  نمیاد لبش رو لبخند دیگه

 ؟؟؟ مهمه خیلی چیه؟؟؟ بچه مگه آخه...  شده داغون که بهاری....خودش

 برام میخواد من ی بچه که مادرم پدر حق در کردم کاری چه من مثال

 مادرتو پدر داری مدته یه اینکه جز کردی کار چی.... تو خودِ ...  بکنه

 کارایت پنهون این با رفتارات این با کارات این با میدی دقشون

  ؟؟!!!هان...

 ... باال بود رفته هقم هق

 .... نشستم زمین روی و شد سست زانوهام 

 ...میگفت راست 

 ... بود راست حرفاش ی همه 

 ... بود راست شکستم شنیدنشون از که تلخی حرفای ی همه 

  زمین روی نشست بهم نزدیک و روبروم امین 

 ....  کن نگاه من به....  ببین منو بهار-امین

 ....نکردم نگاش ولی

 ....خیلی.... کردم اذیت رو همه خیلی مدت این تو من 

 باال رفت ناخداگاه سرم دادش صدای با 

 ....کن نگاه من به گفتم-امنین 

 ... نمیشه باورم.. بود قفل هم توی نگاهم 

 ... بود خیس چشماش هم امین 

 ... بود خیس هم گونش 
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 گریه و بگیری بغل غم زانوی و بشینی االن که نگفتم رو اینا بهار-امین 

 هارب همون بشی....  شی محکم.... شی بلند که گفتم و اینار بهار....  کنی

...  نمیشد زبونش حریف هیچیکی که سرزنده و شیطون بهار همون... 

 همون باشی شده تو و کنم باز دوباره و ببندم چشمامو دارم دوست بهار

 همه ولی... کردم روی زیاده کنم فکر....  ببخش منو ؟؟ میفهمی...  بهار

  گفتم بهت باربد مشورت با... رو حرفا این ی

 ... و شد باز لبهام قفل باالخره

 معلوم آیندش بهار اون.... نمیشم بهار اون دیگه من.... امین نمیشه- 

 اون دیگه من...  من ولی....بود صد در صد خوشبختیش بهار اون...بود

 فهمینمی تو...  امین میفهمی...  نیستم ای معمولی دختر من... نیستم بهار

 تو...  میکنه وارد آدم به فشاری چه ازدواج از قبل موضوع این دونستن

 ادرم طعم وقت هیچ ممکنه که میکنم فکر این به وقتی بفهمی نمیتونی

 بینممی رو بچه یه وقتی بفهمی نمیتونی تو...  چی یعنی نچشم رو شدن

 بشم نمیتونم....  نمیتونم من...  امین ؟.... من چرا.... میشه تازه دلم داغ

 شدم خرد من...  نمیشه پا سر وقت هیچ شده ُخرد که آدمی....  بهار اون

 ...  من...  بفهمی نمیتونی تو...  امین

 .... میفهمم-امین

 .... کردم نگاش و شد قطع حرفم امین صدای با 

 یا بچه آینده تو میدونی االن از وقتی میفهمم... میگی چی میفهمم-امین 

 منو هک نباشه کسی آینده تو وقتی میفهمم.... میشی حالی چه نیست درکار

 .... میفهمم... میشم حالی چه کنه صدا پدر

 ....کردم نگاش گشاد چشمای با 

 ؟؟؟ میگفت چی داشت این 
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 رد صد خوشبختیش هم مشکل نداشتن با حتی آدمی هیچ بهار ولی-امین 

 ... نیست صد

 بود قبلیش حرف درگیر ذهنم تمام ولی شنیدم آخرشم ی جمله 

  موندم مات و شدم خیره بهش دوباره صداش با 

 .....من....  میکنی فکر درست داری....آره-امین

 یا بچه آینده تو میدونی االن از وقتی میفهمم... میگی چی میفهمم-امین

 منو هک نباشه کسی آینده تو وقتی میفهمم.... میشی حالی چه نیست درکار

 .... میفهمم... میشم حالی چه کنه صدا پدر

 ....کردم نگاش گشاد چشمای با 

 ؟؟؟ میگفت چی داشت این 

 رد صد خوشبختیش هم مشکل نداشتن با حتی آدمی هیچ بهار ولی-امین 

 ... نیست صد

 بود قبلیش حرف درگیر ذهنم تمام ولی شنیدم آخرشم ی جمله 

  موندم مات و شدم خیره بهش دوباره صداش با 

 .... اَم تو مثل منم..... من....  میکنی فکر درست داری....آره-امین

 این ، نمیکنم شک و میشنوم که همیشه برخالف... میکنم شک گوشام به 

 ... کردم شک ولی.... ولی شنیدم بار

 ... بود چشماش به تارم نگاه 

 باشه چشمام مقابل درست چشماش بود شده باعث نزدیکمون ی فاصله 

 .... سبزش چشمای... 

 بود شده برام حرفاش درک...  میزد تیرگی به حاال چشماش سبزیه 

 .... کردن فکر از شدم خسته...  نمیفهمیدم....  معظل
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  خندیدم ها دیوونه مثل...  بشنوم زبونش از میخواستم 

 .. تو...  نیستی من مثل تو-

 .... برید حرفمو 

 که تویی...  تو مثل درست....  بشم پدر نمیتونم منم...  بهار-امین 

  شی مادر نمیتونی

  چیزی هر از تر کاری...  بود کاری ضربه

  نمیگفت واضح اینقدر کاش

  بود مستقیم حرفش اینبار... شدم مات

 انگار...  داشت نوسان چشمام بین چشماش...  هدف به زد مستقیم خیلی

 ... نمیتونستم من ولی میگشت جانبم از العملی عکس یه دنبال

 دنمیکر یاریم دیگه چشمامم حتی نداشتم رو العملی عکس و کار توان 

 .... بشه وصل چشماش به که

  

 رد و پاهاش ، بدنش ، گردنش...  پایین رفت و شد کنده نگاش از نگام

 .... سفید سرامک....  شد قفل و رسید سرامیکی کف روی آخر

 ... میچرخید سرم توی مدام اش جمله 

 " شم پدر نمیتونم من"  

 " شم پدر نمیتونم من"  

 " شم پدر نمیتونم من" 

 ...  میپیچید سرم توی بلندتر و محکمتر جمله این بار هر 
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 داره بزرگ غلتک یه و ایستادم جایی وسط که داشتم رو ادمی یه حس

 ... کنم فرار دستش از دارم دوست من و سمتم میاد

 دروغ یه حس 

 ...  ترحم روی از دروغ یه 

....  میگه دروغ داره که بود این رسید ذهنم به که فکری اولین و تنها

 ... کنه ترحم میخواد

 ....میکنه ترحم بهم داره 

  نبود هضم قابل برام حرفش جوره هیچ ، آره 

 هیچ و میپیچید ذهنم توی مدام شه دار بچه نتونه مرد یه چطور اینکه

 .... نمیکردم پیدا براش دلیلی

  رفت باال سرم دوباره 

 حمله ی آماده ولی بود خیس منم نگاه....  بود منتظر و خیس نگاهش

 ... بودم

 ... اما.. داشت رو من به ترحم قصد که کسی به حمله 

  گفتم بلند تقریبا و شدم براق صورتش تو 

 انگیز ترحم اینقدر!!!  آره...کنی ترحم میخوای....  میگی دروغ داری-

 ؟!؟!آره ؟؟ شدم

 اشکی قطره بازم و بست رو چشماش که بود بلند اونقدر آخرم ی کلمه 

 .... آورد بند رو نفسم که دیدم رو

...  نوید امین اشک... درآوردم رو مرد یه اشک سنگدل وجدانِ  بی منِ  

  بود عشقم که کسی....  بود محکم که کسی

 .... من خدای
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  رحمم بی من چقدر 

  زد محوی لبخند و شد باز چشماش

 .... کردم تعجب

 ادد حرکت و برداشت بود بدنش گاه تکیه که زمین روی از رو دستش 

.... 

 فسمن....  زدن تند به کرد شروع قلبم....  بود من سمت به دستش حرکت 

 اشتد فاصله سانتی چند صورتم با دستش تقریبا...  میشد مقطع داشت

 .. کشید پوفی و عقب برد و کرد مشتش آروم و ایستاد حرکت از که

 .... میکنه دیوونم اشکات.... بهار نکن گریه-امین 

  داد ادامه آرومتر 

 یه تو.... تو نه ترحمم قابل خودم من...  بهار نمیکنم ترحم من -امین

 لعنتی آوردم کم.... بهار آوردم کم تو جلوی من...  هستی محکم دختر

 من...  بهار نیستم بلد ترحم من...  تو بدون نمیتونم دیگه نمیفهمی چرا....

 یه اب پسرم یه من...نیستم بلد هیچی من... نیستم بلد کردنم محبت حتی

 بودن پدرم ، نبود زندگیم حساس های موقعیت توی مادرم... سنگی رفتار

 بودن کسی میگیرفتم یاد و میدیدم بایدمحبت که روزایی.... بودم تنها

 ندهآی در احتماال گفت بهم تمام رحمیه بی با دکتر وقتی ؟؟؟ میفهمی...

 من.. . میبینی...  بودم تنها... نبود پدر...  نبود بشی دار بچه نمیتونی

 رایطش بدترین تو من ؟؟....  بکنم تو به و باشم بلد که ندیدم ترحم حتی

 به خوردم غبطه...  خوردم غبطه و ندیدم محبت...  بودم تنها زندگیم

 تعریف میکردن، براشون که کارایی و پدراشون از روز هر که دوستام

.. . میشد بیشتر دلم داغ بار هر و میخوردم غبطه دلم توی من و میکردن

 یه انگار نه انگار و خودش زندگیه پی رفت مادرم از بعد که پدری از

 مادری...  دارن احتیاج بهش که داره نوجوون پسر یه و کوچیک دختر
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 نم.... رفت و شد پرپر الناز کودکیه توی و من نوجوونیه اوج توی که

 ...خیلی... بهار داغونم خیلی

 هاینک نه...  بشنوم حرف اینکه نه بزنم ف حر اینجا آوردمت حاال -امین 

 اب میتونی بگی بهم اینجا آوردمت...  میفهمی...  بزنی ترحم تهمت بهم

 بلد چیهی که امینی با ، بکنه نیست بلدم و ندیده محبت که امینی با.... من

 هچ میکنی گریه اینجوری که رو تو حتی نمیدونم که منی با....  نیست

 نیک زندگی...  باشم پدر نمیتونم...  که منی با....بدم دلداری باید جوری

 میتونی؟؟؟...  بهار ؟؟؟

 ... بود ناله... داشت بغض حرفاش 

 یادم خودم دردای تموم ناخداگاه که بود صداش توی نهفته درد اونقدر 

 ... رفت

 حساس های لحظه تو کنارم مادر و پدر داشتن خاطر به ناخودآگاه 

 و نبود زندگیش توی امین که مادری و پدر....  کردم خداروشکر زندگیم

 باید که اونجور داشتمشون اینکه با من به ولی خورده حسرت چقدر

  نبودم همراهشون...  نبودم باهاشون

 ...  کشیده سختی خیلی امین

 .... خیلی

 هدوبار اطرافیانم وجود با و شکست کمرم خبرا این باشنیدن که منی 

 ....  هبایست پا سر تونست کسی داشتن بدون اون ولی شم بلند تونستم

 زندگی یه بار تقریبا نوجوونی ی دروه از اون... میکردم افتخار بهش

 کوچیک دختر یه...  رو نفری سه ی خانواده یه.... کشیده دوش به رو

 ثمر به شرایط بهترین با رو دختر اون کم سن اون با تونسته....  رو

 کنه عروس رو دختر اون پدر بدون و تنها دست تونسته.... برسونه
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 توانشون از هم پدرها برخی حتی زمونه دوره این توی که کاری....

 .... خارجه

 ..  نبود خودم دست اشکام 

 .... بودیم خیره هم چشمای تو جفتمون

 ... کرد ی مردونه ی خنده تک ناراحتی اوج توی و پایین رفت سرش 

....  زدی زل من به اینجوری که دختر کردی خودت با فکری چه-امین 

 عسلش حاال که خوشگل چشمای اون طاقت من...  بکن منم فکر ؟؟

 ...  ندارم رو ایه دیگه وقت هر از زردتر

  گفت مکثی با

 نمیدی؟؟؟ جوابمو بهار -امین

 ... پایین رفت سرم اختیار بی و شدم سرخ خندش و حرفاش شنیدن با 

 نزدیک چقدر فهمیدم تازه...  میومد چشمم به نزدیکمون ی فاصله تازه 

  بودیم

 .... شنیدم ریزشو ی خنده صدای بازم که کشیدم عقب رو خودم کمی

 ....  سنگین و مردونه....  میخندید قشنگ چقدر 

 ....  میخورد تکون هاش شونه....  بود پایین سرش هنوزم

 ... هنوزم میخنده داره بود معلوم

 !! ها شده شیطون خیلی امروز این 

.. . باور قابل غیر کمی و جدید...  بود جدید برام واقعا شخصیتش این 

 و شنگول اینجوری بتونه خشک و مغرور امین اون نمیکردم فکر

 .... باشه خندون
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 .. نداشتم باور رو حرفاش هنوزم ولی 

 ... بود سرم باالی بزرگ سوال عالمت یه هنوزم 

 ... باشه ترحم ممکنه میکردم حس هنوزم 

 ...  بهش نسبت بود دلم تو تردیدی یه هنوزم 

 ...!! عشقش به نه ، خودش به فقط

 داشت که وقتی همون....  دیدم نگاهش توی بار این رو عشق چون 

 ... میزد رو حرفاش

 .... ولی دختری هر برای آل ایده مرد یه و بود ی ساخته خود مرد امین 

 ... بشم مطمئن باید 

 این من آوردن دست به برای اینکه از...  حرفاش از میشدم مطمئن باید 

 .... باشه دروغ درصد یه شاید حرفاش اینکه از.... نمیگه رو حرفا

 ... ایستادم سست زمین کمک و تردید با 

 ... ایستاد ناگهانی اونم و کرد حرکت من با نگاهش 

 .... بود بعدیم حرکت منتظر 

 .... بود بهش پشتم حاال و برداشتم وسایلمو و مبل سمت رفتم آروم 

 ... دارم شک- 

 فهمیدم بلندش پوف از اینو و شنید اون ولی بود آروم صدام 

 هک الناز جون به ؟؟؟بهار.... داشتنم دوست ؟؟به عشقم به... چی به-امین 

 ... که خودت جان به ، بود کسم عزیزترین دیدنت از قبل
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 هک میشناسمت اونقدر.... دارم قبولت قسمم بدون...  امین نمیخوام قسم- 

 بهم چشمات...  چشمات و نیست دلیل بدون رفتارات و حرفات بدونم

 .... ولی نمیگه دروغ

 ندارم جوابی...  نشه برطرف شکم که هم وقتی تا....  دارم شک ولی 

.... 

 ... کشیدم عمیقی نفس 

 ودب زندگیم های لحظه بدترین بودم امین عاشق که من از حرفا این زدن 

... 

 .... میکردن جدا بدنم از رو جونم ذره ذره داشتن انگار 

 ... میتونستم باید...  تونستم ولی 

 تمگرف جلوش و باال آوردم دستمو کف که بزنه حرفی خواست بازم امین 

  سمتش برگشتم کامل خودمم و

 بود مونده باز دهنش

 .... من...  دارم باور من.... امین- 

 شرمم...  بزنم راحت رو حرفام نمیتونستم چشماش به کردن نگاه با 

...  بزنم حرف باهاش داشتن دوست و عشق راجب واضح اینقدر میشد

 ... پایین رفت سرم شدمو سرخ

  نمبز رو حرفم میشد بهتر اینطوری فکرکنم و کشیدم عمیقی نفس 

  گفتم پایین سر همون با

 .... ولی... دارم باور خودم به رو تو یه عالقه و عشق من-

 کش نشدنت دار بچه به بگم... بزنم رو حرفم چجوری نمیدونستم بازم 

 !! ؟؟ دارم
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 دنمیش باز حرفا این برای دهنم چرا نمیدونم االن ولی نبودم خجالتی من

 ... فکرکنم باید... امین شم مطمئن باید- 

  گفتم بهش کردن نگاه بدون و آوردم باال سرمو 

 خوب؟؟-

 ... نیومد صدایی 

 ... نشنیدم ازش حرفی بازم ولی موندم منتظر کمی 

 حالت با که شیطونش صورت دیدن با و بردم باال رو سرم آرومی به 

 ....  کردم گم پامو و دست بود زده زل بهم خاصی

 ... لرزیدن به کرد شروع پام و دست و شدم هول

 ... شد نزدیکم لبش روی لبخند و نگاهش شیطنت همون با 

 .... ایستاد روبروم دقیقا و نزدیک 

 ... بود قفل نگام تو نگاهش هنوزم 

 و حرفش از هم امروزش متفاوت رفتار از هم...  بودم هنگ بدجور 

 ....  نزدیکش ی فاصله این از هم و... مشکلش

  بودم ندیده ازش حاال تا که میکرد کارهایی امروز

 .... میشدم تر سست لحظه هر و میکردم نگاش

 رچیشکا یه مثل و بود شده بیشتر بودنم هول و حالتم دیدن با لبخندش 

 .. بود زده زل بهم

  میبرد لذت موقعیت این تو دادنم قرار و دادنم آزار از انگار 

 کنه اذیتم میخواد فهمیدم

 ... بود شیطون کامال نگاهش و لبخندش 
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  گفت و شد کج کمی سرش متوالی نگاهِ  دقیقه یه حدود از بعد 

 ...!!خوب-امین

 ؟؟ گفت بود چی این!! ؟؟؟ خوب 

 حرف...  کردم قاطی چقدرامروز من... داد منو خوب جواب.... آهاااان 

 .. بود رفته یادم خودمم

 با بازم و شد راهم سد که شم رد کنارش از خواستم و زدم هولی لبخند 

 .. بود چشمام قفل نگاهش کجی لبخند

 ... کرد تکرار و کار همون بازم و چپ سمت رفتم کمی 

  نداره قصدی میدونستم.... بودم سکته حال در رسما دیگه 

 روی کامال االن تا دیدنش بار اولین زمان از آشناییمون مدت این تو

  داشتم شناخت رفتارش

 ... میکرد اذیتم داشت چرا ولی

 .... شد راهم سد محسوسی ی خنده با بار این و راست سمت رفتم 

 .. بود ریختن حال در اشکم دیگه 

 شد عوض نگاهش رنگ کم کم که دوختم چشماش به نگاهمو ملتمسانه 

 حالت به دستشو و رفت کنار راهم جلوی از و کرد نگاهم جدیت با و

 ... گرفت بفرماییدی

 ازوشب به کیفم با کوچولو ی تنه یه حتی و شدم رد کنارش از سرعت با 

 اون از خالصی و زیاد سرعت خاطر به و بود اختیار بی البته که زدم

 ... بود جا
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 و کشیدم بلندی نفس و کردم لمس رو آزاد هوای شدم خارج که در از 

 رفتم ونهبرس منو باید بیفته یادش اینکه از قبل و پوشیدم کفشامو سریع

 ... بیرون زدم خونه از و در سمت

 بود مشغول فکرم برسم خونه به تا 

 .... امین حرفای مشغول 

 .. نبودم مطمئن حرفاش صحت از هنوز 

  ؟؟ میپرسیدم کی از باید 

 شد روشن چراغی باربد اسم روی آخرش که میومدن ذهنم توی همه اسم

!!!!... 

 ... باربد آره 

 ... بدونه باید اون 

 ... مرموزه خیلی باربد 

 ..میدونه حتما 

 ... لبتاپ پای نشستم دوش یه از بعد و خونه رفتم سرعت با 

 سریع و لبتاپ پای نشستم پوشیدمو لباسامو سریع دوش یه از بعد

 ... و کردم روشنش

 

 ... شد آویزون لبام

 

 ...! نبود باربد
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 ... کشیدم دراز تخت روی و بستمش خورد اعصاب با

 

 ..... بود امین حرفای سمت ذهنم تمام

 

 میدونم که جایی تا...  باشه داشته صحت داره احتمال درصد چند اینکه

 .... نشنیدم ازش دورغی حاال تا

 

 .... زیاده حرفاش بودن راست احتمال پس 

 

 نامی بذارم حتما نمیکرد اصرار نمیدونست اگه...  داره خبر باربد حتما

 ... بزنه رو حرفاش

 

 کردم باز رو در و شدم بلند تخت روی از مامان صدای با

 

 ؟! مامان بله-

 

 ؟ بودی کجا ؟ دختر کجایی-مامان

 

 باهاش ، دیدم رو امین و نیستید شما دیدم اومدم...  مامان بودم بیرون-

 داری؟ کاری... اومدم زدیم دوری یه رفتم
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 بود؟ اینجا امین؟؟-مامان

 

  ؟ چطور...  بود کوچه توی ، مامان آره-

 

  کرده صحبتایی یه بابات با اینکه مثل.... آخه-مامان

 

 ... زدن تند تند به کرد شروع نبضم

 

 کردم قفل هم به دستامو و کردم هول

 

 صحبتی؟ چه...چ-

 

  کرد نگام ریز مامان

 

 نمیدونی؟ بگی میخوای-مامان

 

 راه اون به بزنم خودمو بازم دادم ترجیح

 

 ! بدونم چه من....  نه-
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 کرد مشکوکی ی خنده مامان

 

 بش فردا قراره کنم فکر ولی...  دختر نکن سیاه منو برو... برو-مامان

 ... بپرسم ازش بیاد بابات باید.... نیستم مطمئن ولی بیان

 

 مات و گشاد چشمای با منو و آشپزخونه توی رفت حرفش زدن از بعد

  گذاشت جا

 

 !!شب؟ فردا ؟؟ گفت چی

 

 ....!!نکنه چرا؟؟؟

 

 .... بزنم حرف باربد با باید من

 

 ... نبود باربد بازم ولی اتاق تو رفتم سریع

 

 دو هر و میکنه صحبت آروم مامان با داره شدم متوجه اومد بابا که شب

 .... بود لبشون رو لبخندی

 

 حرف یواشکی من وجود با میدیدم بود بار اولین.... بودم کرده تعجب

 میزنن
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 گرفت خندش حالتم و من دیدن با بابا که میکردم نگاشون مشکوک

 

 دختر؟ میکنی نگاه اینطوری چرا بهار؟ چیه-بابا

 

 ... کنم فکر ولی...  نیست چیزی-

 

  نگفتم که مزاحمتونم من بگم خواستم

 

  میرفتم اتاقم سمت به داشتم و شدم بلند و ندادم ادامه و حرفم

 

 شد؟ چی-بابا

 

 رممی من ، بزنید حرفاتونو راحت شما....  بابا نیست چیزی که گفتم-

 ... اتاقم

 

 ... شدم اتاقم وارد لبخندی با منم و خندید بلند بابا

 

 ... بذارم تنهاشون باید میکردم حس وقتا بعض
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 ... دارن قایمکی حرف شاید و دارن حق هم اونا خوب

 

 و کردم باز رو لبتاپم و دادم تکیه دیوار به و نشستم تختم روی بازم

 ... شدم بازی مشغول

 

 .. . داشتم دوست رو بازی این بچگی از دقیقا... بودم ماریو بازیه عاشق

 

  بود سالم شیش یا پنج شاید

 

 درب صدای با که غولش بردن بین از حال در و بودم جدید ی مرحله

  دادم دست از جون یه و مذاب مواد تو افتادم و شد پرت حواسم اتاقم

 

  گفتم و زدم استاپ و کشیدم پوفی کالفه

 

 ... بفرمایید-

 

 رو کنارم و نزدیک اومد لبخندی با و شد اتاق وارد مامانم و شد باز در

 .... نشست تخت

 

 ؟ شده چیزی-
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 راست... بده جوابمو منطقی و درست...  دارم سوال یه...  بهار -ممان

 فهمیدی؟!! 

 

 اوهووووم-

 

 داری؟؟ دوست رو امین -مامان

 

 ... شد گرد چشمام

 

 باهاش مسئله این راجب واضح اینقدر نمیشه روم من ؟؟ سوالیه چه این

 ..کنم صحبت

 

 .... ای دیگه سمت رفت سرم و شد عوض رنگم کمی تقریبا

 

 ... اتاقم دیوار روی شعر قاب به چشمم

 

 ... مامان سوال و بود امین به ذهنم ولی بود دیدم توی ها نوشته

 

 ... بگم باید چی
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 .... عشقم به... امین به جوابم...  نمیدونم جوابمو خودمم هنوز من

 

 داری؟ دوست رو امین.... کلمه یه فقط ؟؟؟ بود سخت اینقدر-مامان

 ؟ بیای کنار باهاش میتونی

 

 .... منه آخر و اول عشق اون.... باشم نداشته دوستش میشه مگه

 

 .... زندگیمه عشق تنها اون

 

 .... بود َمرد یه برام باربد و بابا از بعد که مردی تنها

 

 ...  آل ایده َمرد یه

 

 ... رو عشقم باشم نداشته دوست میشه مگه

 

 .... دادم تکون سرمو فقط

 

  کرد بغلم و خندید مامان

 

 .... میدونستم-مامان
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 ... بیرون رفت و کرد رهام سریع چکید چشمش از که اشکی قطره با

 

 بیرون کشید زبونم زیر از مامان بود؟؟؟ چی سوال این ؟؟؟ االن شد چی

 ... دلمو حرف

 

 ... گرفت اعتراف ازم کاراگاهها مثل همیشه مثل 

 

 ... شدم کفری خودم دست از

 

 ... شد باز چشمام تلفن زنگ صدای با صبح

 

 ... تخت رو نشستم سستی با و دادم خودم به قوسی و کش

 

 7 ساعت دیدن با و انداختم نگاهی تخت کنار ساعت به بسته چشم یه با

 بلند که انمام صدای با که بفرستم لعنت تلفن پشت فرد به خواستم صبح

 یدمدو اتاق از و شدم بلند سریع و شد بسته نشده باز دهنم باربد گفت

 .... بیرون

 

 لبش رو عمیق لبخندی و میز رو گذاشت رو تلفن مامان برم من تا ولی

  بود
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 باال رفت ابروم

 

 !!!!مامان-

 

  سمتم برگشت ترس با

 

 ؟ صبح وقت این بیداری چرا....  دختر ترسوندیم...  و مامان ای-مامان

 

 بود؟ کی-

 

  کردم ای اشاره تلفن به دست با

 

  باربد-مامان

 

 روزه دو االن میدونی که تو ؟؟... نکردی صدا منو چرا ؟ میگفت چی-

 ....نمیتونم بزنم حرف باهاش میخوام

 

 .... بود لبش رو مرموزی نیشخند مامان
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 موقع اون.... میگیره تماس عصری بازم گفت... بهار داشت کار-مامان

 میکنم صدات

 

 !! ها دادی قول-

 

 ؟... و امشب نرفته که یادت..باشه-مامان

 

 چیو؟-

 

 .... میدونستما حاال

 

 .... راه اون بعه بودم زده خودمو

 

 ....میکنه صبر نگفت مگه... میکنه عجله اینقدر داره امین چرا خدایا 

 

 !!خوب نگفت مگه

 

 .... شم مطمئن تا میکنه صبر گفت 

 

 .. العاده فوق استرسم و داشت تپش قلبم
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 ... بود عشقم

 

 من بعد خواستگاریشون بیاد دارن دوست که رو کسی آرزوشونه همه

 ... بیفته سریع اتفاقات اینقدر نداشتم دوست و گرفتم استرس

 

 یچ واقعیته اگر اینکه یا گفته بهم رو واقعیت امین نمیدونم هنوز من 

 .... بشه پدر نتونه شده باعث

 

 ... دیگه بزرگ سوال عالمت یه بازم

 

 ... نبود براش جوابی و بود ذهنم توی سوال عالمه یه

 

 ات باهام بزنه حرف میتونست باربد کاش ای... ندارم آمادگیشو هنوز من

 ... بشم رها استرس این از

 

 بست رو در و اتاقشون سمت رفت و کرد سفیهی اندر عاقل نگاه مامان

.... 

 

 ... بود مونده بسته اتاق به چشمم
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 استم باهام نتونه اونا اومدن تا اگه باربد ؟؟ کارکنم چی باید شب تا من

 کنم؟؟ کار چی بگیره

 

  ببرم؟؟ بین از چطور رو تردید این

 

 ... ولی بکشم بیرون چیزی الناز زبون زیر از بتونم شاید

 

 تماس باهاش میکشیدم خجالت من االن و داماد خواهر میشد اون ولی

 ... بگیرم

 

 راهنمایی یه... کمک یه... خدایا کی؟؟

 

 .... شد گرد چشمام گوشیم صدای با

 

 ؟؟ صبحی اول کیه یکی این

 

 .... شد تر گرد چشمام امین ی شماره دیدن با و اتاقم سمت رفتم

 

 ... زدم رو تماس اتصال ی دکمه تردید با
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 بله؟-

 .... شد گرد چشمام گوشیم صدای با

 ؟؟ صبحی اول کیه یکی این 

 .... شد تر گرد چشمام امین ی شماره دیدن با و اتاقم سمت رفتم 

 ... زدم رو تماس اتصال ی دکمه تردید با 

 بله؟- 

 ... پیچید گوشیم توی امین پرانرژیه و سرحال صدای 

 .... آلو خواب خانم سالم-امین 

  بعد و مکث ای لحظه 

 افتاده؟ اتفاقی...  سالم-

 چطور؟...نه- امین 

 .... اول صبح آخه- 

  برید حرفمو 

 .... میشدی بیدار زود باید...  خانم داره فرق امروز-امین

  شد گشادتر چشمام 

 چرا؟-

... عرض برای خدمتتون میرسیم ما شب... که چون-امین  ِِ 

  کرد سکوت 

  شدم منتظر
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 عرض ما به جوابتونو باید شما ولی خدومتتون میرسیم ما...  آهان-امین

  امرکردیم... داریم عرضین که ما...  کنید

 لرزوند رو دلم خندش صدای که بدم جوابشو خواستم

 ؟؟؟ قبوله.... کنی امر باید شما و کردم التماس بنده...کردم شوخی-امین 

 !!بود اینجا انگار... شدم سرخ شرم از 

 بی دل این بازم که کرد ای مردونه صدادار ی خنده دید که سکوتمو 

 ... شد لبالب عشق از و لرزید جنبه

 ... بهار-امین 

  گفتم ناخداگاه 

 ....جا-

 گفتم و گرفتم پس حرفمو سریع و میزنم گند دارم فهمیدم تازه 

 بله؟- 

 گفتی؟؟؟ چی-امین 

 ... دیگه بله گفتم- 

 زرنگ خانم میگم قبلشو... نخیر-امین 

 ...  آهان- 

 ؟...! خوب-امین

 .. بله گفتم....که گفتم- 

 نیاوردم خودم روی به ولی بود گرفته خندم خودم 

  گفت آهی با امین 
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 مبگ که زدم زنگ این برای راستی...  کن ولش!!  بابا نداره عیب-امین

... 

 گفتم حرفش موندن نصفه با 

 بگی؟؟ چی ؟؟ چی- 

  زرد یا داری دوست سفید طالی..  تو.. بهار-امین 

 .... ایستاد قلبم

 ... بود اتاقم ی آینه به خیره نگاهم ؟؟ میپرسید چی برای طال؟؟ 

 میپرسی؟؟ چرا- 

 .... بگو تو حاال-امین 

 تیح یا.... باشه گردنبند باشه انگشتر... باشه چی که داره فرق خوب- 

 ... گوشواره و دستبند

 .... بگو شو همه تو خوب-امین 

 یبترک دستبند... دارم دوست سفید گردنبند دارم دوست زرد انگشتر- 

 که هم النگو و زرد هم گوشواره ولی دارم دوست م ه رو سفید و زرد

 .... اصال

 چی؟؟؟ یعنی آخر ی جمله این- امین 

 بود؟؟ چی آخرم ی جمله- 

 !!! اصال که هم النگو گفتی که همون دختر؟؟ گرفتی آلزایمر -امین 

 ... حاال تا..... متنفرم النگو از که بود این منظورم.... آهان- 

 مسائل این مورد در دارم راحت اینقدر من چرا... کردم مکث لحظه یه 

 کردم عوض رو حرفم ی ادامه.... میزدم حرف امین با
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 ....چ طال ؟؟ زدی رو حرفا این چرا- 

  برید حرفمو 

 .. فعال... دارم کار خیلی که برم من نداری کار اگه بهار خوب-امین

 ...  کرد گیجم حسابی تلفنم بوق صدای 

 فشردم رو پایان ی دکمه و کردم گوشیم ی صفحه به نگاهی

 ی حلقه یه با امشب امین داره احتمال اینکه از رو ذهنم کردم سعی 

  ؟؟... میشد مگه ولی کنم منحرف بیاد نشون

  فکرم و ذهنم روی بود تائید مهر هم حرفاش

 دش باعث امین اسم و شد بلند گوشیم اس ام اس صدای لحظه چند از بعد

 باال بپره ابروم

 !!! تماسمون که شد قطع االن همین 

 اینکه هم و آورد هجوم صورتم به خون هم خوندنش با و کردم بازش 

 ...  گرفت خندم

"" 

 فحر فقط نیستم بلد میدن هم به جوونا که عاشقونه پیامای این از من 

 ... میزنم دلمو

 ... دارم دوست 

 خوشگل خودت!!!  بابا نه....  خودتو حسابی میامیم که شب راستی 

 !!!  هستی

"" 

 ... بود گذاشته چشمک شکلک یه آخرشم 
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 .... گرفت خندم کلی 

 ... بود بعید امین از شنیدنش حرفا این 

  ممیشد تعجب عالمت شکل میدیدم ازش رو چیزا این وقتی کال 

 موهای و الغر تقریبا و روح بی صورت دیدن با و ایستادم آینه جلوی

  نکردم پیدا صورتم توی ای خوشگلی کوتاهم

 ... افتادم تختم روی و رفتم

 ... دارم زیادی وقت شب تا حاال 

  شد باز شدت به اتاقم در شد بسته که چشمام 

 ... مامان ی دادگونه صدای قبلش و بازکردم رو چشمام ترس با

 و نیست شب تا بابات...  داریم کار عالم یه دختر پاشو....بهااااار-مامان 

 ...دختر باش زود خودمونه دوش رو کارا ی همه و خرید

 ... بیرون رفت سریع 

 !! بابا ای 

 ... نشستم تخت روی کالفگی با 

 .... شد باز آخر تا چشمام اومدنش و امین آوردن یاد به با ولی 

 .... و بیرون رفتم خودم کردن مرتب از بعد و شدم بلند 

  

 ... چپوندم دهانم توی رو ام لقمه

 دقیقشو؟؟ ساعت نگفتن مامان- 

 ... 2 ساعت... نزن حرف پر دهن با-مامان 
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 !!! تو با اینا و گل و شیرینی و میوه خرید راستی-مامان 

 دادم قورت رو لقمه زور به گرد چشمی با 

 ؟؟؟ من مادر موند هم ای دیگه کار مگه- 

. . میکنم تمیز خونه.... میکنم آماده شام من...  موند که بله- خندید مامان 

 مناسبی چیز امشب... راستی.... منه با خونه کارهای ی همه خالصه

 ؟؟.. بپوشی داری

  ؟؟ میان شام مگه- 

 !! بله-مامان

  برگردم و خرید سریع برم من پس!!  بابا ای- 

 نک صبر دیگه ساعت دو یکی... نیست باز جایی که االن دختر -مامان

 ... هست ماشینش رفته سرویس با چون بردار رو بابات سویچ...

 ؟؟ کردید بیدار منو چرا االن پس...  چشم- 

  کنیم مرتب هم با رو خونه یکمم...  نشه پف چشمات چون-خندید مامان 

  خندید که کردم مامان به نگاهی

 ... خانم عروس شما نشی خسته-

  شد بلندتر خندش 

 .... عزیزم نمیشم-مامان

 .... اتاقم سمت رفتم و کردم جمع رو میز و کشیدم پوفی 

 رو ریخته بهم لباسای...  کردم مرتب رو میز و زمین و تخت روی 

 رو اتاقم باکسهای و تخت چوبهای و میز روی و جورکردم و جمع

 .... و کردم تمیزش قشنگ هم رو آینه و کردم گردگیری
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 و حسابی درست اتاق یه شد اتاقم که بود صبح نیم و ده ساعت خالصه 

 ... تمیز

  بیرون رفتم خستگی با

 بازه؟؟ فروشی شیرینی و فروشی میوه برم االن!!  مامان-

 گلدون نره یادت گل..... بازه بری و شی حاضر تا...  دیگه آره-مامان 

 ... خالیه سالن

 ندارید؟؟ ای دیگه خرید... چشم- 

 یربگ دیدی هم چیزی شکالتی بسته یه!!  چرا....  فکرکنم بذار-مامان 

.... 

 .. منمیخوای ای دیگه چیز ببین کن فکر بازم بشم آماده میرم من...چشم- 

 به سویچ و پوشیدم ای دستی دم شلوار مانتو سریع و اتاقم سمت رفتم 

  آشپزخونه توی رفتم دست

 !! مادمازل دیگه امر-

....  بخر دیدی مناسبی لباس هم خودت برای اگه - خندید مامان 

  خوب؟؟؟

 خدافظ فعال...  میکنم نگاه یه...  چشم ولی.. آخه ندارم نیازی-

 و گذاشتم ماشین توی و دادم انجام رو خریدها زود خیلی بیرونو رفتم 

 سمت رفتم

 ... میکردیم خرید ازش همیشه که پاساژی 

 ... داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین 

 نمیخورد خونه توی مراسم درد به... بودن رسمی زیادی لباسا و پیرهنا 

.. 
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 عجیب که خورد دامنی بلوز به چشمم راه وسط که برگردم خواستم 

 ... کرد متوقف نهایت در و متزلزل رو پاهام

 ... کردم نگاش بهتر سمتشو رفتم سریع 

 ... امشب برای بود العاده فوق...  زد برق چشمام 

 ... بپوشم شلوار بلوز بود ای رسمی مراسم که امشب نداشتم دوست 

  گفتم سالمی فروشنده خانم به و شدم وارد ذوق با 

 بفرمایید؟....  عزیزم سالم-فروشنده

 ؟ دارید من سایز به رو دامن بلوز اون- 

  و انداخت من به بعد و دستم خط به نگاهی فروشنده 

 گشاد برات یکم هم سایز کوچیکترین کنم فکر ولی عزیزم آره- فروشنده

 .. کنه درستش برات داریم خیاط ولی... باشه

 ....دستم داد رو دامن بلوز لحظه چند از بعد و رگالها سمت رفت 

 بچگی از... بودم پلیسه های دامن عاشق همیشه... زد برق چشمام بازم 

.... 

 لوزب و بود زانوم زیر یکم تا احتماال که خوشگل مشکیه ی پلیسه دامن 

 .... و بود کمرنگ صورتیه و شیری رنگ به که کوتاه آستین

 فتگ و فهمید فروشنده کنم فکر.... شدم دودل کوتاهش آستین به یکم 

 .... دارم هم رو بلندش آستین-فروشنده 

 ...میشم ممنون- 

  آورد برام بلند آستین با رو بلوز همون عین و رفت 

 ...پرو توی رفتم و گرفتم
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 ...بپوشمش کامل تا کشید طول ای دقیقه چند 

 شد زده پرو در 

 ... نه یا اندازته ببینم میدی اجازه-فروشنده 

  زد لبخندی دید که منو و کردم باز رو در 

 قطف دامن بلوز این....  قشنگه تنت تو واقعا... اندازته کامال-فروشنده

 تو بار هر ولی برده دخترخالم همینو عین...  الغراندامه دخترای برای

 ... نمیاد بهش و چاقه بس از....  میشه بد حالم میبینم تنش

 نقدرای که میبره رنج صحبتی هم بی از بود معلوم....  بود گرفته خندم 

 .... میزد حرف ریز یه

 .... خونه سمت رفتم خوشحالی با و خریدمش حرف بی 

  خونه توی رفتم فریاد و داد با رسیدم وقتی 

 دامنم این عاشق من وای....  خریدم چی ببین بیا...ماماااااااااان-

 ...مامااااااااااان....

  بیرون پرید اتاقش از هول با مامان 

 ... میزنی داد ؟؟چرا بهار چته-مامان

 دادم نشونش ذوق با و آوردم در سریع رو دامن بلوز و مبل رو افتادم 

 ..... قشنگه چه ببین- 

 گرفت حالمو مامان حالت بی چشمای پایین آوردمشون وقتی 

 ی شاهزاده پیرهن انگار میگردی ذوق همچین ؟؟؟ داره ذوق اینا-مامان 

.... 
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 هام دامن مدل این عاشق من میدونی که تو.... ذوقی بی خیلی... مامان- 

 ... 

 ...  رفت و داد تکون برام تاسف ی نشونه به سری مامان

 ... گرفت خندم

 ... دیگه کردم ذوق زیادی من... میگه راست مامان 

 کردم بلند رو سرم روم ی سایه دیدن با که میزدم حرف خودم با داشتم 

 ... شد باز ممکن حد آخرین تا چشمام روبروم فرد دیدن با و

 ...نه 

 .... نمیشه باورم 

 و کردم بلند رو سرم روم ی سایه دیدن با که میزدم حرف خودم با داشتم

 ... شد باز ممکن حد آخرین تا چشمام روبروم فرد دیدن با

 ...نه 

 !!!باربد نمیشه باورم 

  باربد بغل پریدم خودمم و مبل رو کردم پرت رو لباسا 

 ؟؟ بهاری چطوری- باربد

 ... کردم بغض 

 ...بدم جوابشو بغض توی نتونستم همیشه مثل 

 ...خدایا 

  صورتم به شد خیره و کرد جدا خودش از منو باربد 

 .. میاد در داره اشکت چرا خوبی؟؟- باربد

 ... میکرد اذیتم داشت بازم 
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 ...همینجوریه همیشه 

 ... میریزه اشکم آخر میگه اونقدر دارم بغض وقت هر 

 .... بازوش به زدم آرومی مشت با 

 .... کلک خبراییه امروز شنیدم...  نزن بابا باشه-باربد 

  خندید مرموز 

 ....نبودی بزنم حرف باهات میخوام روزه دو من...  باربد بدی خیلی-

  بینیم رو زد انگشتش با 

 ...  نبودم قصد از-باربد

 ..شد گرد چشمام

  نشتیم مبل روی جفتمون 

 ؟؟ چرا-

 .. بپرسی چی میخواستی میدونم چون- باربد 

 ....  کردم نگاش حرفی بدون 

 ....میکنی نگا اینجوری چرا ؟؟ چیه-باربد

 ؟؟ کجاست شیوا.... نیست چیزی- 

 .... اینجا میاد شب واسه....  خودش مادر ی خونه رفته-باربد 

 شد وارد لبخند با مامان 

 شدی؟؟ سورپرایز-مامان 

 ... اینجام نمیکنه باور هنوزم.... شد سورپرایز ناجور اوه-باربد 

 ... بگیر تحویل خودتو یکم....اوهو- 
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 .....  کنم استراحت شب تا یکم میرم من مامان- باربد 

 ... عزیزم برو-مامان

 ... اتاقامون سمت رفتیم و شدم بلند لباسام همراه منم و شد بلند باربد

 دمز شیرجه و پوشیدم راحتی لباس خودمم و تخت روی ریختم لباسارو 

  باربد اتاق تو

 ... بود افتاده تخت روی و نبود تنش لباسش باربد

 ...شدی وارد زدن در بدون تو باز-باربد 

 ... نمیبینم دلیلی- 

 ... تخت روی نشست باربد 

 ... میداری بر خونه این سر از دست داری باالخره خداروشکر-باربد 

 .... بفهمم حرفشو معنیه تا کشید طول لحظه چند 

 .. کشیدم موهاشو کنارشو پریدم 

  نکرد ول دستامو ولی کرد جدا خودش از منو خنده با باربد 

 خوبی؟؟-باربد

 ... کرد جدیم جدیش لحن 

 اوهووووم- 

 داری؟؟؟ دوست رو امین-بربد 

 چون دمش سرخ یکم کنم فکر ولی نداشتم حرفا این از باربد با اینکه با 

 گفت

 .... نداره که حکمتایی چه خدا- باربد 
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 چرا؟- 

 .... میدونی خودتم که موضوعی همون-باربد 

 باربد... بدی جواب باید کشیدی شپی رو حرف خودت که حاال خوب- 

 .... شم مطمئن باید من

 ... باش مطمئن-باربد 

  باال رفت ابروم 

 ....ت داره نکنه....  میگه راست داره بدونم کجا ؟؟از کجا از-

  برید حرفمو باربد 

 نداری؟؟ قبول منم حرف...  میگم بهت دارم من-باربد

 .. باشم مردد دارم حق کن قبول ولی... دارم چرا...  خوب- 

 لمشک یه جفتتتون....  دارید دوست رو هم جفتتون شما...  بهار-باربد 

 یمیکن شکافی کالبد اینقدر رو موضوع این داری چرا پس...  دارید رو

.... 

 ....داره رو مشکل این چرا بدونم نباید من خوب- 

 ... میگه بهت بدونه صالح خودش-باربد 

 گفتم کالفه 

 روزام ندونم اگه من...  بگو راستشو کالم یه...  نکن بازی من با باربد- 

 فهمیدی؟؟ دیگه وقت هیچ نه امروز نه...  ندارم گفتن برای جوابی

 تهدید؟-باربد 

 ... فکرکن داری دوست جور هر- 

 ؟؟ نیست کافی برات راسته حرفش بدونی که همین یعنی-بربد 
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 .... کردم سکوت 

 ؟؟.... نمیخواستم همینو فقط مگه 

 ....!! چرا خوب 

 .... ولی 

 دادن هول یه با منو و کشید دراز تختش روی دید رو تزلزلم که باربد 

 ...بیرون کرد پرت تخت از آروم نسبتا

  کردم حفظ تعادلمو 

 ؟!! چی زمین میفتادم... بدی خیلی-

 و ارک پی میرفتی و میشد کوتاه زبونت اون یکم حداقل..... هیچی-باربد 

 ویت نمیام شب کنم استراحت نذاری..  برسم استراحتم به منم زندگیت

 !!!ها مراسم

  شنیدم رو صداش که شم خارج اتاق از خواستم 

 تصمیم دلت حسب بر فقط امروز...  نکن فکر بهش زیاد بهار-باربد

 توق هر امین....  دیگه وقتای برای بذار رو عقلت....  دل فقط.... بگیر

 بهت برادرت عنوان به من ولی...  میگه رو چی همه بهت بدونه صالح

 مهم من نظر از و داره رو مشکل همین هم امین که باش مطمئن میگم

 ولی میدونم اینکه با...  اتفاده واسش اتفاق این چگونه و چرا نیست

...  خواسته ازم خودش امین چون کنم درگیر رو ذهنت ندارم دوست

 ...  کن خوشگل امشب برای خودتو و برو حاال....  باش مطمئن

  بیرون رفتم و بوسیدم گونشو و رفتم و دادم تکون سرمو

 ...شدم اتاقم وارد

 ...  داشتم ای سبکی احساس یه 
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 ... راسته امین حرفای شدم مطمئن اینکه از شاید

 .... اینکه برای شایدم 

 ... نمیدونم 

 هم رو خریدم تازه لباسای و کردم مرتب بود تختم روی که لباسامو 

 ... کردم آویز کمد توی و زدم عطر بهش

 کارها ی بقیه و میوه شستن و شام کردن آماده توی مامان به عصری تا 

  کردم کمک

 هنوز... ها بیان زودتر ممکنه...  دیگه شو حاضر برو بهاری-مامان

 ...نرفتی هم حمام

 نداری؟؟ دیگه کار شما.... جونم مامان چشم- 

 ... بیاد در تنم از خستگی بگیرم دوش یه برم منم...  نه-مامان 

 ... حمام توی رفتم راست یه و شدم اتاقم وارد 

 .... وای 

 ... بودم سقوط حال در خستگی از 

 هی سریع بعد و بودم آرامش گرفتن حال در گرم آب زیر ای دقیقه چند 

 ... بیرون رفتم و پوشیدم حوله و گرفتم دوش

 .... بود نیم و هفت ساعت 

 .... بود مونده مهمونی تا نیم و ساعت یک تقریبا یعنی 

 لباسمو که بشه خشک کالم تا کشیدم سشورار سریع کوتاهمو موهای 

 .... نکنه خیس

 ... انداختم تخت روی و آوردم در ازکاور لباسامو 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1160  

 ... نشست لبم رو لبخندی 

 .... میره پیش سریع داره چی همه چقدر 

 ....!! خوب و سریع 

 ساده یهمشک کفش و پوشیدم ضخیمم مشکیه ساپورت و پوشیدم رو لباسا 

 ...پوشیدم هم رو تختم پاشنه و

 ... کنم سرم تا کنار گذاشتم هم رو مشکیم حریر شال 

 دریافت بدون بعد و شد زده اتاقم درب که کنم آرایش کمی خواستم 

 .... شد باز من از جواب

  تو اومد سرش باربد 

 ...کرده چه خانم عروس ببین.....  به به-باربد

  طرفم اومد و شد وارد کامل و خندید 

 ...کرد بغلم باربد

 .. داشتم دوستش چقدر 

 شکمر تو کوبیدم محکم کردمو داغ حرفش با که بودم ُگم آغوشش توی 

 ردنک اَدا دنبال بیفتم باید...  میشه مزدوج داره هم بهاری باالخره-باربد 

 ... کردم که نذرایی

 نشست تختم روی رفت و خندید زدم کمرش به که مشتی با 

 .... لباسا این با شدی خوشگل-باربد 

 بودم- 

 ... نفس به اعتماد آفرین.... اوه-باربد 

  دیگه اینیم ما-
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 یایدب خواستید وقت یه که کنی مرتب رو اتاقت گفت مامان راستی-باربد

 ... نره آبروت بزنید حرف اینجا

  بزنه حرف اینجا بیاد کی- 

 خندید شیطنت با باربد

 .... دوماد عروس-باربد 

  کردم نگاش کفری 

 .... میرسن االن دارم کار بیرون برو پاشو-

 و اومد در زنگ صدای آخرش آورد در بازی مسخره اونقدر خالصه 

 .... بودم نکرده آرایش هنوز من

  کنم باز رو در برم من- باربد 

 ....بود مونده ربع یه نه تا.... کردم نگاه رو ساعت

 .. بشه دیده کمتر چشمام زیر گودیه تا زدم چشمام دور به کرم سریع 

 شال و زدم لب برق یه و کشیدم چشمام پایین و باال ای مشکی مداد 

 ... کردم سرم حریرمو

  زدم آینه توی رو دید آخرین 

 ... پوشیده و مرتب و شیک

 .... کردم باز اتاقمو در هول و زدم خودم به لبخندی 

 .. داشتم استرس 

 ... میومد هم شیوا مادر پدر صدای 

 و شال داخل فرستادم بیشتر کوتاهمو موهای و کشیدم جلوتر رو شالم 

 ...  برداشتم قدم
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 .. دادم آرومی سالم رسیدم که سالن به

  کشیدم خجالت من و ایستادن همه 

  بفرمایید... بفرمایید-

 ... عزیزم خوبی- کرد بغلم و سمتم اومد شیوا مادر

  بفرمایید ممنون- 

 ... و کردم بغل رو شیوا رفتم

 خوبی؟؟... دختر بود شده تنگ برات دلم- 

 .... عزیزم بودم دلمتنگ منم....  عالی-شیوا 

 !!  شوهر خواهر...  کردم روبوسی آروم هم الناز با 

 

 روبروی درست و باربد کنار همه با احوالپرسی و سالم از بعد خالصه

 ... نشستم امین

 ...اتفاد بهش چشمم تازه 

 .... اومد بند نفسم 

 .... بود شده تیپ خوش چقدر 

 ارشلو و کت و باریک مشکیه کراوات یه با خوشگل سفید پیرهن یه 

 ... مشکی

 ... شیک و ساده 

 ... کوتاهتر و بود کرده مرتب هم رو موهاش 

 ...نداره استرس من از کمتر معلومه و بود خیس هم پیشونیش 
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 ...بود چشمم توی سفیدش جوراب 

  کردم نگاش اخم با و گرفتم امین از نگاهمو باربد ی سقلمه با 

  گفت آورم و شد نزدیکم کمی و کرد ای خنده باربد

 .... میکنی نگاش اینجوری چرا...  شد آب شرم از بچه-باربد

 ... باال رفت ابروم 

 بشه؟؟؟ آب امین 

 به کرد شروع منم قلب صحبتها شروع و میرزایی آقای و بابا صدای با 

 ...زدن تند

 .... نمیفهمیدم هیچی حرفها از اصال 

 بابا و زدن دست آروم همه میرزایی آقای ی باشه مبارک صدای با 

 بود مونده خیره من رو نگاهش

 .... میاید کنار هم با ببینید کنید صحبت یکم برید عزیزم-بابا 

 کردم نگاه امین به 

 باز رو در و اتاقم سمت رفتم و شدم بلند منم امین ایستادن دیدن با 

 ..... نشستم تختم روی خودمم و گذاشتم

 .... نشست ازم فاصله با تخت روی و بست رو در و شد وارد امین 

 اهینگ نگاهش سنگینیه با که بود زمین به چشمم و کردم سکوت کمی 

 .. کردم بهش

 ... میکرد نگام ازش بودم دیده زیاد اواخر این که شیطونی باچشمای 

 خوبی؟-امین 

 اوهوووم- 
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  شد عمیقتر لبخندش امین 

 ؟؟ بگی چیزی نمیخوای-امین

 ...نه- 

  باال رفت ابروش امین 

 ؟؟ اونوقت چرا-امین

  کردم قفل نگاهش به نگاهمو و زدم شیطونی لبخند 

 ... نمونده حرفی...  زدیم حرفامونو کنم فکر-

  خندید بعد و کرد نگام گنگ لحظه چند تغییرم از امین 

 ؟؟؟ چیه خانم عروس جواب حله؟ پس...  دختر نکن شیطنت-امین

 .... عقد سر برای باشه جواب- 

 ابیحس باید بیام امروز کردم فکر.... نکنه چکارت بگم خدا- خندید امین 

 ... خداروشکر...  بکشم منت

  زد چرخی اتاقم توی و شد بلند امین 

 ... جورایی یه بخشه آرام...  دارم دوست خیلی رو اتاقت- امین

 ... تعریفت از مرسی- 

 ؟؟؟؟ کردی قبول منو تو واقعا بهار-امین 

 .... خورد گره نگاهش توی نگاهم 

 .... میشد دیده عشق راحتی به 

 ...اومدی زندگیم به که مرسی...  من زندگیه عشق دارم دوست-امین 
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 اتاق از هم همراه زدن حرف کمی از بعد و شدم سفید و سرخ کمی 

 ... بیرون رفتیم

 من ی شده سرخ احتماال ی قیافه و امین لب روی لبخند دیدن با بقیه 

 ی هحلق بابا ی اجازه با و سمتم اومد لبخند با الناز و زدن دست و خندیدن

 تدس همه بازم و کرد دستم به رو بود روش زیبایی نگین تک که زردی

 .... میزدن

  کرد خوب رو حالم امروز باربد چقدر که میکردم فکر این به من و 

 ... بگیرم تصمیم اینجوری نمیتونستم باربد بدون شک بدون

  شدم خیره زیباش نگین با ظریف ی حلقه به و زدم لبخندی 

 من ی شده سرخ احتماال ی قیافه و امین لب روی لبخند دیدن با بقیه

 ی هحلق بابا ی اجازه با و سمتم اومد لبخند با الناز و زدن دست و خندیدن

 تدس همه بازم و کرد دستم به رو بود روش زیبایی نگین تک که زردی

 .... میزدن

  کرد خوب رو حالم امروز باربد چقدر که میکردم فکر این به من و 

 رمبگی تصمیم اینجوری نمیتونستم حرفاش و باربد بدون شک بدون

 راحت اینقدر...

  شدم خیره زیباش نگین با ظریف ی حلقه به و زدم لبخندی 

 ... خوشحالم

  خوشبخت و خوشحال 

 ... نبودم خودم حال توی اصال

  بود امروز همین زندگیم روز بهترین 

 ..نمیشد باورم هنوزم واقعا
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 امین و من اتصال ی حلقه خوشگل ظریف ی حلقه این نمیشد باورم 

 ... باشه

 دهرسون بهم رو امین و من انتهاش بی حکمت با اینقدر خدا نمیشه باورم 

 باشه

 امین به انداختن تیکه حال در فقط هم باربد...  بود شادی غرق خونه 

 ... میشد بیشتر پیشونیش روی عرق لحظه هر هم امین و بود

 ... بود گرفته خندم 

 ... شام برای رفتیم همه مامان صدای با 

 روبرومون هم باربد و نشست کنارم باربد اصرار به امین میز سر 

 .... نشست

 ...کنه اذیتمون میخواد میدونستم 

 نپایی سرش االن بود شیطون اونقدر تا دو خودمون خلوت توی که امین 

 ....بود هم قرمز حتی و بود

 .... بودیم شده بر روده خنده از همه حرفهاش و باربد کارهای دست از 

 ... رفتند مهمانها بعد و نشستیم هم دور کمی شام صرف از بعد 

 با اباب که بره پیش جوری چه کارها که اومد پیش این بحث رفتن هنگام 

 مبری فردا باشیم راحت اینکه برای گفت که میرزایی آقای پیشنهاد

 ...!! کرد مخالفت بشه ایجاد بینمون محرمیت یه و محضر

 ...  راضیم عقد به فقط من جان میرزایی نه-بابا 

 ان بخواد خدا اگه و آزمایش برن ها بچه فردا بهتره... پس -میرزایی

 یستین مخالف دیگه اینکه با... بدیم انجام عقد مراسم یه هفته آخر شاءهللا

 ؟؟
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  باشن خوشبخت....  دیگه نه-بابا 

 یرونب بزنه میخواست لحظه هر قلبم و میشد شدیدتر لحظه هر قلبم تپش

.... 

 ؟!؟...! امین و من هفته آخر تا یعنی 

 ... من خدای 

 .. میشه واقعی داره امین با پیوند رویای 

 ... دارم دوست خدایا 

 ... عاشقتم خدایا 

 رد هم رو ساپورتم و آوردم در رو شالم اتاقم توی رفتم اینکه محض به 

 ... آوردم

 ... بودم جوشیدن حال در گرما از 

 هاجاز بی ورود با و پریدم تخت روی لبهام روی لبخند و لباس همون با 

  تر پایین دادم رو دامنم و نشستم سریع باربد ی

 ادب بی میکردم عوض لباس داشتم من شاید ؟؟؟ زدن در بدون-

 ....بده کار این چقدر بگیری یاد تو تا کردم کارو این-باربد 

  نشست میزم کنار صندلی روی 

 ؟؟؟ گفت امین-باربد

 رو؟؟ چی- 

 ونبیر بکشی زبونم زیر از داشتی سعی که رو ای قضیه همون-باربد 

.... 

 ...  نه- 
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 ؟؟؟ بدونی داری دوست- باربد

 فقط هک بود مهم این برام خودت قول به... باربد نمیکنه فرق خیلی برام- 

 چی موضوع بدونم نمیاد بدمم ولی...  نه یا گفته راست شم مطمئن

 ...بوده

 زد لبخندی باربد 

 ....- باربد 

  شد باز چشمام اتاق در صدای با

  بود باربد

 ... اومده دوماد.... خانم تنبل پاشو-باربد

  نشستم جام تو صاف سریع 

 ؟!؟؟؟چرا چی-

  خندید بلند باربد 

 ردخت پاشو...کاراتون و آزمایش برای برید امروز نبود قرار مگه-باربد

 .... 

 ای قهوه مانتو و شستم صورتمو و دست سریع منم و بیرون رفت باربد

 .. رنگم کرم شال با پوشیدم رو رنگم کرم شلوارکتان و

  میره پیش سریع داره کارها اینقدر نمیشد باورم 

 برای فرصتی ولی بود کرده روح بی روخیلی صورتم شالم رنگ

 .. نبود چیزا اینجور و آرایش

 .. بیرون رفتم و کشیدم چشمام گودیه سیاهیه به کرم کمی فقط 

  افتاد دستم از شکالت باربد داد با که بخورم شکالت یه خواستم 
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 تو؟؟ چته-

 ... باشی ناشتا باید!!!  بدیا آزمایش میری داری ای؟؟ دیوونه-باربد 

 ... بابا ای 

 .... دیگه میکه راست 

 ... بگو ممانینا به ،خودت رفتم من... نبود یادم... باشه- 

 ... باش خودت مراقب...  چشم-باربد 

  کنم نگاش ریز چشمای با شد باعث مرموزش لحن 

  خندید باربد

 مراقب میگم بده ؟؟.... میکنی نگاه اینجوری چرا دختر برو-باربد

 !! باشی خودش

 ....بیرون رفتم و دادم تکون سرمو 

 .. شد روشن چراغش امین ماشین شدم خارج که خونه در از 

 ....سمتش رفتم استرس با و بستم رو در 

  سمتم اومد شد پیاده و کرد باز رو در 

 ... سالم-امین

 .... عقب رفتم قدم یه و ترسیدم خودم سمت به سریعش حرکت از 

 ... نیاورد روم به ولی بود گرفته خندش امین 

 ... میکنه بغلم االن گفتم اومد سرعت با همچین آخه 

 رو در شدنم سوار از بعد و کرد باز برام رو در و اومد احترام با ولی 

 شد سوار سریع خودشم و بست
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 ....نیارم خودم روی به کردم سعی ولی بود افتاده استرس از فشارم 

 ؟؟..... بهارم خوبی-امین 

 ! ؟!بهارم.....  رومانتیک چه.... اوه 

 بود؟؟ کرده صدام اینجوری حاال تا کسی آیا کردم فکر

  اومد صداش بازم خودم، به ذهنم سوال جواب کردن پیدا از قبل 

 نخوردی؟؟ که صبحونه-امین

  نه- 

 ...عزیزم بذارم آهنگ نداره اشکال- امین

 ... واویال 

 ؟؟ شده اینجور چرا این 

 ... بود دهنم تو قلبم 

 !!عزیزم؟؟؟ 

 ! من خدای 

  گفتم هول 

  بذار...  نه.... نه-

 ... بود شده من بودن هول متوجه کنم فکر

 ... برد ماشین پخش سمت رو دستش و زد محوی لبخند 

  برام میذاره چی ببینم داشتم دوست 

  نشست لبم رو عمیقی لبخند آهنگ شنیدن با لحظه چند از بعد
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  داره آرامشی چشات

  نیست هیچکی چشمای تو که

 قلبت توی که میدونم

 نیست هیچکی جای من جز به 

  داره آرامشی چشات 

 غم از میکنه دورم که

 میگه بهم احساسی یه 

 کم کم میشم عاشق دارم 

  آرومت چشمای با تو 

  بخشیدی خوشبختی بهم

 رو خوبی و خوبی خودت

 میدی منم یاد داری 

 شیرینت لبخند با تو 

  دادی نشون و عشق بهم 

 که بودم تو رویای تو

 دادی تکون دست من واسه 

 خوبی تو بس از 

 میخوام 

  کل تو باشی 
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 رویاهام

  بگیرم جون تا 

  تو با

 فرداها امید باشی

  

 داره آرامشی چشات

  میشم نگات پابند که 

  چشمات بازی تو ببین

  میشم مات و کیش دوباره

  با زندگیمو و بمون

  کن آسمونی نگاهت

  باش من عاشق بمون

  کن مهربونی و بمون

 آورمت چشمای با تو

  بخشیدی خوشبختی بهم 

  رو خوبی و خوبی خودت

 میدی منم یاد داری

 شیرینت لبخند با تو 

  دادی نشون رو عشق بهم 

 ...رویا تو
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 ... نمیشنیدم رو خواننده صدای دیگه

 و فرمون روی دستش یه که بود چشمام جلوی امین ی چهره نیمرخ تنها 

 .. بود پاش روی دستش یه

  بود لبش روی هم محوی لبخند 

 به حواسم صداش با که بودم امین زدن دید و خودم هوای و حال توی

 رفت حرفش سمت

 خونه؟؟؟ بری شده باندپیچی بازم کردی هوس خانوم-امین 

 خندید بلند که کردم نگاش گنگ 

 به حواسم.... من داری انتظار!!....میکنی نگام اینجوری.... میگم-امین 

 ؟؟؟ باشه رانندگی

 گرفته خندم امین زدن حرف طرز از هم بودم شرمنده خودم کار از هم 

 ... میزد حرفاشو مکث با و بلند... بود

 .... بود گم خواننده صدای بین صداش 

  خندید بازم که انداختم پایین رو سرم جواب بدون 

 ... دارم دوست خیلی...  دختر عاشقتم-امین

 ودب باور قابل غیر برام خیلی داشتن دوست و عشق به امین اعترافهای 

.. 

 ؟؟؟ بود مغرور امین همون این 

 .. بود سخت و سفت سنگ یه مثل آشناییمون اوالی که امینی همون 
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 میکنه اعتراف داشتنش دوست به داره اینجوری و امینه همون این 

 ؟!؟....!

 ... حرفاست این از تر باال خیلی عشق قدرت 

 ... آره 

  عشق 

 ... مقدس حرفی سه ی کلمه یه

  بودم شده خیره بهش بخوام اینکه بدون بازم 

 شد باعث و گرفت قرار صورتش روی که آزادش دست دیدن با

 ....  کردم نگاش تعجب با بشه پنهون دیدم از نیمرخش

  خنده زیر زد حالتم دیدن با امین

 ... شدم عصبی

 شده؟؟؟ خنده خوش امروز اینقدر چرا این 

 !!! میکنه اذیت منو داره همش 

  گفتم و دادم نشون اخمو خودمو 

 !!! دار نگه-

  کرد نگام گرد چشمای با و شد قطع دفعه یه خندش 

 چی؟؟؟-امین

 ...  دار نگه گفتم- 

 شیطون و رو خنده امین و کرد رو خودش کار ظاهریم اخم و عصبانیت

 ... شد رو اون به رو این از چهرش

 ... گرفتم رو حالش خدا بنده 



 

 

 عشق کویر
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  1175  

 اول روزای سرد و مغرور ی چهره یاد بازم مظلومش ی قیافه دیدن با 

 .... خنده زیر زدم اش مقایسه از اختیار بی و افتادم آشناییمو

 .... میکرد نگام بهت با 

 .... و شد خندون نگاش کم کم 

 ؟؟ میخندی چی به....  بهار بدی خیلی-امین 

 ... داره فرق قبل ماهه چند امین با امروز امین چقدر.... اینکه به- 

 .. بود شده جدی لحنم 

  زد محوی لبخند امین 

 رو خودم حالتهای وقتا بعضی خودمم...  داره فرق خیلی...  آره-امین

 ممیکن تالفی سرت بعدا.... تویی باعثش اینها ی همه....  نمیکنم درک

 ....!! خانم بهار

 خندیدم 

 ...  دید خواهیم- 

  خندید مرموز امین

 ... دید خواهیم!!  بله-امین

 !!! دار نگه- 

 خوبه؟؟!!!  دید نخواهیم....  ببخشید.... بابا ای-امین 

 ... خندیدیم جفتمونم 

 ... بود خوب امین بودن چقدر 

 ... مرسی خدایا 

 ... مرسی 
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  نکردی فراموشم زیادم مشکالت وجود با که مرسی 

 

 و میز سسمت رفتم و شدم کنده تختم روی از موبایلم صدای شنیدن با

  داشتم برش

 ...بود امین ی شماره

 .... بودمش ندیده دیگه آزمایشگاه به رفتن روز از بعد 

 ... میزدیم حرف تلفنی مدام ولی 

 کردم وصل سریع 

 بله؟؟- 

 ....سالم-امین 

 کرد تزریق بهم رو انرژی از موجی اش زده هیجان صدای 

 امین؟؟ بود مثبت جواب- 

 !!!نه.... بهار وای-امین 

 ....  شد گرد چشمام 

 ... منفی جواب گفتن به نه و امین سرحال و شاد لحن به نه

 ... شدم سست 

 ...نمیشد باورم 

 .. ریخت آروم و خورد لول چشمم توی اشکی قطره 

 !!؟...چی- 
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. .. کنیم ازدواج هم با نمیتونیم ما گفت آزمایشگاه مسئول بهار-امین 

 چرا؟؟ میدونی

 .. بود هوم یه شد خارج دهنم از که چیزی تنها بغض همون با 

 !!هووووم؟؟؟- 

 زیر مجنون و لیلی عشق کنیم ازدواج هم با ما اگه گفت چون-امین 

 ایران ادبیات های اسطوره ندارم دوست اصال که منم...  میره سوال

 ... زدم رو ازدواج این قید کنم نابود رو ، زمین

 ... رسیدم جنون حد به حرفاش از 

 .... مسخره 

 ... عصبی حسابی هم بود گرفته خندم هم 

 ... متاسفم برات واقعا- 

 ...بیرون رفتم و کردم سایلنت و کردم قطع رو تلفن 

 .... بود بعد روز دو مال عقد قرار 

 ...  بودم خوشحال خیلی 

 ... برگردن عقد از بعد بودن مونده هم شیوا و باربد

 فتمگ بار هر ولی بود امین و بود خواسته رو من تلفن بار چندین شب تا 

 .... بدم جوابشو نمیتونم و دارم کار بگن بهش

  نشست کناریم مبل روی باربد که بود هفت ساعت 

 ... خبرا چه-باربد

 ...  هیچ- 
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 وت و شده تو آویزونه صبحه از کرده کار چی برگشته بخت اون-باربد

 ... انگار نه انگار اصال هم

 ... کردم نگاش خنده با 

 ... بود شده بُر روده خنده از گفتم براش که رو جریان 

 خودش واسه شیطونیه دامادمون پس...  کارا این نمیاد امین به-باربد 

.... 

 .... میکنم ادبش دارم گرفته لجم منم- 

 بودن خونه توی بابا وجود خاطر به اگه....  بده جوابشو بیا بابا-باربد 

 ..... بود کنده جا از رو خونه در و بود اومده بار هزار

 ...میکنی بزرگش داری دیگه... بابا نه- 

 ... شد جدی باربد یهو 

 هی حاال...  بود خورد اعصابش واقعا دفعه این.... نمیکنم شوخی-باربد 

 .... دیگه بسته!! خدا بنده کرده ای شوخی

  میکردم نگاه باربد به متعجب 

 بحث خواهرت با غریبه یه خاطر واسه داری تو... ببینم وایسا-

 میکنی؟؟؟

 من ضمن در!!  ها دامادمونه االن اون اینکه مثل!!! ؟؟؟ غریبه-باربد 

 هم خیلی... داشتم هواشو هم همیشه...  میاد خوشم خیلی امین از

 ... بندازم بهش رو تو تونستم باالخره خوشحالم

 ... نمیشد گردتر این از چشمام 

 ... سرش تو زدم محکم و برداشتم رو مبل روی کوسن 

  ؟؟؟ منو انداختی... ادبی بی خیلی- 
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 خندید بلند باربد

 سهولت جهت در کارایی یه باالخره ولی....  دختر کردم شوخی-باربد 

  دادم انجام کارها

 .. کردم نگاش ریز چشمی با

 مثال؟؟- 

  گفت اتاقش تو میرفت که درحینی و شد بلند باربد 

 ... میشه ریا بگمش...  بماند-باربد

  گفت مامان حین همین در و خندیدم 

 وش ویبره یا بده جواب یا....  ویبره رو رفته باز گوشیت....بهار -مامان

 ...رفت سرم دختر کن قطع

 آمد و رفت اتاقا راهرو توی مدام و میکرد مرتب رو خونه داشت مامان 

 ... بود شنیده رو ویبره باری چند و داشت

 ...زدم رو اتصال ی دکمه باالخره و رفتم دودلی با 

  اومد صداش مکث لحظه چند از بعد 

 کرد قطع بازم!!!  بابا ای رو؟؟ گوشی برداشتی...  بهار الو؟؟-امین

 شنیدم رو الناز صدای دفعه یه 

 این شایان و بودم بهار جای منم....  دیگه خودته تقصیر خوب-الناز 

 .... رو مسخره شوخیه

 .... گرفت خندم تلفن شدن قطع با 

 ....!! گرفت منو طرف....دارم خوبی شوهر خواهر عجب 

 برداشت نخورده بوق هنوز و گرفتم رو شمارش 
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 ... خودتی....!!!! بهار-امین 

 گفتم ساختگی ناراحتیه با 

  بفرمایید- 

 ....بهار-امین

 .... بگه باید چی نمیدونه اونم فهمیدم 

 ...موردم بی شوخیه برای ببخش منو بهار... بهار- امین 

 ... کرده قطع رو گوشی امین میداد نشون ممتد بوقهای صدای 

 ... گرفت دلم 

 ... بیخودی کردم اذیتش چقدر 

 ... بود حقش یکم خوب 

 ..... حرفش با رسوند سکته مرز به منو 

  اورد خودم به منو اس ام اس صدای 

  کردم بازش سریع امین اسم دیدن با

"" 

 .... متاسفم واقعا بهار 

  دلخوری ازم وقتی حتی... نکن دریغ ازم صداتو هیچوقت دیگه 

"" 

 .... کرد بازی روانم و روح با کلی پیامش 

 نوشتم و کردم باز رو اس ام اس ی صفحه 

 "" 
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 .... نکنی اینجوری شوخیه هیچوقت که شرطی به 

 "" 

  

 داد جواب ای لحظه از بعد امیین

 "" 

...  فردا پس برای لباس خرید بریم میام صبح فردا.... خانومم چشم 

 ؟؟؟ بیای میتونی

 "" 

  

 .... نیومد دلم که بیام نمیتونم بگم خواستم

 ... میکشید پر واسش دلم خودمم یعنی 

 "" 

 ... میام 

 "" 

  

 رسید پیامش دوباره

 "" 

 ... خوش شبت...  فعال...  عزیزم قربونت 

 "" 

 ...!!! میگفت خوش شب... بود هشت ساعت تازه 
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 .. گرفت خندم 

 و شدم خیال بی رو جواب میزد صدامون شام برای که مامان صدای با 

 ... شام سر رفتم

 ... شدم بیدار اتاقم در پشت امین صدای با صبح 

 ... نشستم جت مثل متعجب 

 بله؟؟- 

 ؟؟؟ داخل بیام میتونم-امین 

 ....!!!نه- 

 ... شنیدم رو باربد ی خنده صدای که بود کشدار و بلند اونقدر صدام 

 رو وابمخ پیرهن هم طرفی از و میگفتم بیراه و بد باربد به داشتم دلم تو 

 ..کردم عوض جین شلوار و تونیک یه با

 .... کردم سرم ای نخی شال و کردم مرتب کمی رو موهام 

 ... بیرون رفتم و کردم مرتب صورتمو یکم و 

 ... بود قرمز خنده از امین و بود نشسته مبل روی محوی لخند با امین 

 ؟؟ جان بهار نیستی حاضر-امین 

 خندید باربد 

 ... ظهر تا بخوابه کی پس ؟؟؟؟ باشه حاضر بهار-باربد 

 توی رفتم و دادم سالمی بهشون و کردم باربد به نگاهی حرصی 

 برام مامان که پرتقال آب با خوردم پنیر و نون یکمی و آشپزخونه

  بود گذاشته

  بیرون رفتم و شدم آماده سریع و اتاقم رفتم
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 بریم؟؟-

 ؟ حاضری-امین 

 اوهووووم- 

 ... خندید باربد بازم 

  گذاشتم پاش انگشتای روی محکم پامو و کنارش رفتم حرصی 

 میخندی؟؟؟ هی داداشی داری مشکلی-

 .... اومده دردش بود معلوم که آوردم فشاری 

 ...سالمت به...  عزیزم نه-باربد 

 ... شد راحت پام فشار از و کنار داد هولم 

  

 ... کشیدم عمیقی نفس ناخداگاه شدم که ماشین سوار

 ؟؟ بهارم خوبی-امین 

 خوبی؟؟ تو.... آره- 

 بریم؟؟ کجا... عالی-امین 

 ... رسیدیم ساعته نیم و دادم بهش رو میرفتم همیشه که پاساژی اسم 

 یدسف لباس با خرید رنگی مدادی نوک شلوار و کت من انتخاب به امین 

 ... تیره رنگ با درهم طرحهای با کمرنگ طوسی کراوات یه و رنگ

 ...بود شده تیپ خوش کلی پوشید رو همشون وقتی کل در 

 ...بود خورد اعصابمم و بود مونده من خرید هنوز 
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 مورد وقت هیچ ولی بکشه طول خریدم اینقدر نداشتم دوست وقت هیچ 

 ....نمیکردم پیدا مناسبی

 ... بیرون کشیدم دستمو و شدم هول دفعه یه دستم شدن کشیده با 

 ... شد هول یکم خودشم امین 

 ... بردم مانتوم جیب توی دستمو 

  گفت خودش به تسط با هم امین 

 ؟؟... قشنگه ببین اینو بیا-امین

 رهنیپی به چشمم اش اشاره انگشت خط بادیدن و ایستادم کنارش و رفتم 

 ... بود زیبا العاده فوق که افتاد

 ... زد برق چشماش هم امین که زدم لبخندی 

  شدیم وارد هم همراه 

 ؟؟... قشنگه ببین اینو بیا-امین

 به چشمم اش اشاره انگشت خط دیدن با و ایستادم کنارش و رفتم 

 ... بود زیبا العاده فوق که افتاد پیرهنی

 ... زد برق چشماش هم امین که زدم لبخندی 

 .... بیاره رو پیرهن گفت فروشنده به امین و شدیم وارد هم همراه 

 و میخورد گره بندهاش گردن دور که بود رنگ شیری حریر پیرهن 

 .. بود بلند که داشت لَخت حریر جنس

 اسلب هم و بودم الغر خودم هم...  بود العاده فوق تنم توی پوشیدم وقتی 

  بیرون رفتم و درآوردم...  بود خوشگل تنم توی

 بود؟؟ خوب-امین
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  میخواد کمرش بازیه برای شال یه فقط.... بود عالی- 

 ... سلیقم به ایول پس-امین

 ؟؟؟ داشتی شک- 

  گفت متعجب امین 

 چی؟؟ به-امین

 گفتم و کردم اشاره خودم به 

 ... دیگه سلیقت به- 

  خندید شیطون و کرد باال ابرویی امین 

 ... یکم-امین

 شیری حریر شال یه خرید از بعد خالصه و گفتم پررویی لب زیر 

 .. ونهخ برگشتیم رنگ همون خوشگل کفش یه و بیاد پیرهن به که رنگ

  گفتم که بودم خونه در جلوی 

 ...داخل بیا-

  رمب هم محضر باید سر یه....  کارامون دنبال برم باید ولی مرسی-امین 

 ... خدافظت فعال پس باشه-

 ... عزیزم فعال-امین 

 ... خونه داخل رفتم و برداشتم عقب صندلی از رو وسایلها و لباسام 

 .... زدم لبخندی و دادم تکیه درب به 

 ... میکردم حس رو خوشبختی 
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 جونمشبگن نمیتونستم حرف توی حتی... خیلی.... خیلی خوشبختی لمس 

... 

 .... بودن شده ماتم تنم تو لباس بادیدن همه و داخل رفتم 

 دوش یه و اتاقم تو رفتم منم و گفتن لباس قشنگیه از کلی شیوا و باربد 

 ... پیوستم خانواده جمع به دوباره و گرفتم

 خبرا؟؟ چه خوب- 

 !!!بودیها بیرون ساعت چند خوبه خبر؟؟-باربد 

 شده خبری شاید گفتم خوب- 

  باشکوهه عقد یه که داریم فردا فقط خبر!!  عزیزم نه-باربد 

 نیست؟؟ بلند زیاد اش پاشنه کفشت بهار-مامان

 ... خوبه!! مامانی نه- 

 ... دیگه برسونه امین قد به خودشو جوری یه باید باالخره-باربد 

 ... زدم بازوش به مشتی 

 ؟؟؟ امروز میندازی تیکه هی چرا تو- 

 مشکلیه؟؟...دارم دوست-باربد 

 .... بابا ای- 

 بیرون؟ یکم بریم...  باربد-شیوا 

 ؟؟؟ عزیزم کجا-باربد 

 .. خریدم دیدم قشنگی لباس منم شاید-شیوا 

 ؟؟ عزیزم نداری لباس مگه-باربد 
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 .... فقط...  چرا-شیوا 

 .... نیست که مهمی آنچنان مراسم... عزیزم نگیر سخت-باربد 

 وبیدمک باربد کول و سر به و بردشتم رو مبل وکوسنی شدم بلند دیگه 

.... 

 ؟؟ نیست مهم مراسم ؟؟ نیست مهم- 

 ... بگیره منو ضربات جلوی میکرد سعی و میخندید هم باربد 

 .. بود گرفته خندشون هم مامان و شیوا 

 ... بهار بسته-مامان 

  اتاق سمت رفت و شد بلند باربد 

  شیوا شو حاضر هم تو میشم آماده من تا-باربد

 ... باشه-شیوا

 ... مامان و موندم من و رفتند دقیقه چند از بعد 

 نداری؟؟ استرس-مامان 

 ...یعنی یکم...  نه- 

 دیکنز تقریبا نیست دور گرفتم وقت برات فردا که آرایشگاهی-مامان 

 ... نشه پُف چشمات شی بیدار زود صبح نره یادت فقط..  محضره

 ....  چشم- 

 رو خودش جلوی داشت سعی ولی بود پُر اشک چشماش توی مامان

 ... بگیره

 نداختم شونش دور دستمو و کنارش رفتم 

 گریونه؟؟ یکم امروز چرا مامانیم- 
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 .... کرد خیس منم ی گونه و ریخت اشکش بالخره 

 گریه؟؟ چرا بشم قربونت- 

 ...عزیزم خوشحالم خیلی.... خوشحالم.... بهار نیست گریه-ممان 

 ... کشیدم دراز و گذاشتم پاش روی سرمو 

 میبردم لذت آرامش اوج در من و میکرد نوازش رو موهام دستش با 

.... 

 ... میکنه معجزه مادر دست واقعا 

 ... باشه میتونه مادر یه دستای تو فقط نیست جا هیچ که آرامشی 

 ... شدم جدا بیداری عالم از و شد گرم چشمام 

  

 .... شد باز چشمام شیوا و باربد صدای با

 برده خوابم مبل رو فهمیدم تازه کردم نگاه اطراف به یکم 

 یدهکش روم ملحفه یه و بود گذاشته سرم زیر بالش یه پاش جای به مامان 

 ... بود

  میاورد در بازی مسخره داشت باربد که خریده پیرهن شیوا بود معلوم 

 ... ونشستم شدم بلند

  بود تنش زیبا العاده فوق پیرهن یه شیوا 

 !!! شیوا... واااااای-

  گفت شیوا به رو بعد و سمتم برگشت باربد 

 ... نیست قشنگ این فهمید بچگیش این با هم بهار... بفرما-باربد
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 .... خندید که کردم نگاش تیز 

 .... شیوا قشنگه خیلی- 

 .... زد پیرهنش با دوری و خندید شیوا 

 لعاده فوق طرحهای و بود رنگ ای سوررمه که ای حلقه بود پیرهن یه 

 یه بازوهاش روی و بود زانو زیر یکم تا اندازشم که بود روش ای

 دیدهتر پوشیده میشد باعث که بود اومده ای سورمه حریر آستین کوچولو

 .... بشه

 ؟؟ بهار قشنگه واقعا-شیوا 

 !!! عالیه قشنگ؟؟؟- 

 خندش باربد که چرخید هم دور چند یه و رفت راه ناز با ذره یه شیوا 

  طرفش رفت و گرفت

 ؟؟ بانو میدید بنده به رو رقص دور یه افتخار-باربد

 ... میل کمال با-شیوا 

  

 ... گرفتم درد دل بودم خندیده اونقدر

 .... بودیم ولو خنده از هممون دیگه که کرد اذیتش باربد اونقدر 

  گفتم خنده ته همون با و اتاقم توی رفتم گوشیم صدای با 

 بله؟؟-

 ... خانوووم سالم...  من دارم اخالقی خوش خانم چه.... به به-امین 

 ؟؟ دادی انجام رو کارا خوبی؟؟.... سالم- 

 ؟ عزیزم خوبی شما.... بله-امین 
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 ؟ خبر چه.. مرسی- 

 بعد و باشیم محضر توی باید صبح یازده ساعت فردا اینکه خبر-امین 

 دعوت رو فامیل از هم تایی چند یه ما ی خونه میریم همه محضر از

 خوبه؟....  کردم

 ؟؟؟ نیست زود یازده فقط.... عالی- 

 داشت کار آقا حاج رو ساعتها ی همه.... نبود ای چاره ولی هست-امین 

 ....  شدم مجبور...

 .. نکنه درد دستت...  باشه-

 رو خونه یکم برم من نداری کاری خوب....  میکنم خواهش-امین 

 ... کنم مرتب

 تنهایی؟؟ خودت- 

...  و نور یکمم....  چیدم صندلی و میز باغ توی رفتم کارگر...  نه-امین 

 .... بترکونیم میخوایم خالصه

 ... حرفش به گرفت خندم 

 ... نکن خسته زیاد خودتم...  باش خودت مراقب...  برو باشه- 

 ...فعال باش خودت مراقب هم تو.... عزیزم چشم-امین 

 .. نشستم تخت روی و کردم قطع 

 ...نمیرفت بین از جوره هیچ لبم روی لبخند 

....  میکرد ناراحتم واقعا نشدنمون دار بچه موضوع وقتا بعضی ولی 

 ... کرد محو رو لبخندم که االن مثل

 طوریه؟؟؟ چه زندگی بچه بدون 
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 ؟؟ باشن کافی هم عمرِ  یک برای میتونن شوهر و زن یه 

 ؟؟ کنن تحمل عمر آخر تا رو تنهایی میتونن شوهر و زن یه 

 ؟؟؟... میرسید دادمون به ما پیریه زمان باید کی 

 تحمل میشه ؟؟... میکرد صدا از پر رو ما صدای بی ی خونه باید کی 

 .... کرد

 .... زندگیه شیرینیه بچه 

 ... ریخت چشمم از اشکی قطره 

 و داریم رو مشکل این جفتمون امین و من که اینه خوبیش حداقلش 

 ...بدونیم مقصر رو یکی اون نمیتونیم

  

 ....شدم بیدار مامان صدای با صبح

 جلوی نیم و ده بعد و میبرتت گفت امین... پاشو...  بهااااااار-ممان 

 ...!!! دختر پاشو.... دنبالت میاد آرایشگاه

 ریعس..  برم زود صبح از بود قرار و بود مامانم دوست تقریبا آرایشگر 

 که برم خواستم وسایلم برداشتن با و گرفتم سرپایی دوش یه و شدم بیدار

 گفت باربد

 .... درب جلوی امین-باربد 

 چرا؟- 

 ... دیگه آرایشگاه ببرت میخواد-باربد 

 ....خدافظ...  مرسی باشه...  آهان- 

 ... بود نشسته ماشین توی که دیدم رو امین که بیرون رفتم سریع 
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 .... شدم سوار سریع و ندادم شدن پیاده ی اجازه بهش 

 ...سالم- 

 موند موهام روی چشماش که کرد نگاهم امین 

 ؟ بیرون اومدی خیس موی با تو باز-امین 

  کردم کنترلش سریع اما کشیدم خجالت کمی 

 ... میشه دیر داره کن عجله امین-

 ... خوشگلم خانم چشم-امین 

 سر..... بودیم آرایشگاه درب جلوی دقیقه ده سر که رفت تند اونقدر 

 .... ساعت

 رسیدیم موقع به.... مرسی وای- 

 ؟ خانمم دنبالت بیام کی-امین 

 .... نیم و ده همون- 

 نداری؟؟ الزم نداری؟؟چیزی کاری... چشم امین 

 .. باش خودت مراقب....  نه- 

  زد لبخندی امین 

  همچنین.... چشم-امین

 .... آرایشگاه داخل رفتم وسایالم با و شدم پیاده

 

 .... بودم کرده حیرت آینه توی خودم دیدن از
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 و مشکی ابروهای!!  روشن ایه قهوه بود شده مشکیم صاف موهای 

 ... باریک یکم و کوتاه و ای قهوه بود شده پرم تقریبا

 ...بود قشنگ و مالیم واقعا صورتم آرایش 

 ... میزد برق تنم تو که لباسم مخصوصا 

 روی رو شیری حریر شال و انداختم تنم روی رو پیرهن ِست شنل 

 ... انداختم سرم

 .... کرد دود هم اسفند برام و رفت ام صدقه قربون کلی آرایشگر 

  گفت بعد و ن آیفو سمت رفت آرایشگر زنگ صدای با 

 ... اومدن امین آقا بهارجان-آرایشگر

 ... میام االن- 

....  شدی خوشگل واقعا که هستی کوتاهی مو عروس اولین- آرایشگر 

 ... و بوده موهاشون به فقط خوشگلیشون کوتاه مو عروسای بیشتر

 ... داد هولم در سمت به و خندید آرایشگر دوباره زنگ صدای با 

 ... است زده ذوق اونقدر میره حال از داره داماد- آرایشگر 

 .... فیلمبرداری شروع و امین حضور با شد مصادف بیرون رفتنم 

 .... بود شده صورتم مات امین 

 تمگرف ازش من و گرفت سمتم به رو خوشگل رنگ شیری ُرز گل دسته 

... 

  داشت خفیفی لرزش دستام 

 گفتم لب زیر...  میلرزه قلبمم میکردم حس

 .. ممنون- 
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 .... بوسید رو روش و گرفت رو دستم امین 

 ....  گرفت لرز بدنم 

 کاری یه دوربین جلوی باید باالخره خوب ولی نبودیم محرم هنوز ما

 ...میکرد

 .... بود گرفته خندم 

 ... بود تر قرمز من از امین 

 ستمود فیلمبردار به توجه بی امین که کشیدم جلوتر رو شالم خجالت از 

 ... ماشین سمت رفت و گرفت

  بود جالب برام که داشت لرزشی هم امین خود دست حتی 

 به دست مدام و کرد روشن رو ماشین پخش کرد حرکت که ماشین

  است کالفه میکردم حس که میکشید موهاش

 

 .... نمیرسید صدا به صدا که بود باال اونقدر آهنگ صدای

 ..کرده زیاد قصد از میکردم حس 

 .. بود گذاشته دستم روی رو دستش.... شد گرم دستم دفعه یه 

 رو پخش صدای و گرفتش محکمتر که بردارم دستمو خواستم 

 ....کمترکرد

 ...  نکن بهار-امین 

 ...کرد متعجبم مظلومش صدای

 ....َمح هنو ما- 

 برید حرفمو 
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  میکنم خواهش...  نمیتونم ولی بهار میدونم-امین 

 ... بودم ناراضی هنوزم ولی.... نزدم حرفی دیگه

 ... ولی بودم عشقش و داشتم دوستش دلم ته از اینکه با 

 .... بود گرمش دست زیر دستم و بود کرده سکوت مسیر تمام 

 بود نشسته لبم روی رنگ پر لبخندی 

 ائمد عقد به رو شما وکیلم بنده میپرسم سوم بار برای خانم عروس- عاقد

 وکیلم؟؟؟ بنده...  بیاورم در....  فرزند نوید امین آقای

 .. شد فشرده بود ایستاده سرم باالی که مامانم دست توی دستم 

  گفتم بابا چشم تو چشم و آوردم باال نگاهمو 

 .... بله مادرم و پدر ی اجازه با-

  بود بابا صورت روی عمیق لبخندی 

  ترسیدم لحظه یه که رفت باال چنان هورا و دست صدای

 ... گرفت رو دستم امین

 .... کردم نگاش 

 ... بود رسیده آرامش به انگار 

  میزد لبخند 

  نبود عصبی و کالفه پیش دقیقه چند مثل...  بود آروم

 ... بودم آروم منم

 تنسب عشم و محبت دادم زندگیمون و امین به که ای بله با میکردم حس 

 ... داشت لبخند نگاهش شد برابر هزار بهش
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  پروند رو خوبمون حال باربد صدای که بودیم غرق هم چشمای توی 

  من برادرِ  کن مراعات....  جناب نشسته خوانواده اینجا-باربد

 ... کرد ول رو دستم و خندید امین

  داد رو کادومون و کرد روبوسی باهامون باربد 

 ... سمتمون آوردن بودیم خریده رفتن آزمایش روز که رو هامون حلقه

 ..بود الناز 

 .... گل شبیه بود طرفهایی توی هامون حلقه 

 ... داماد اول-الناز 

 ... دستش توی گرفت رو دستم و برداشت رو من ی حلقه خنده با امین 

 ... بودم نکرده عادت هم هنوز 

 ....بود هیجان از....  داشت خفیفی لرز دستم 

 شتمانگ و حلقه روی و کرد لمسش بعد و فرستاد انگشتم توی رو حلقه 

 ... اومد هورا و سوت و دست صدای که بوسید رو

 ... خندیدیم دو هر 

 ... هستیم هول جفتمون بود مشخص ولی 

 ... خانم عروس شماست نوبت حاال-الناز 

 .. ممنون- 

 ... گرفتم دستم تو رو بزرگش دست و برداشتم رو امین ی حلقه 

 ... زدم لبخندی و کردم انگشتش توی رو حلقه 

 .... باشه مبارکت- 
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  نکرد رها رو دستم دیگه و زد لبخندی هم امین 

 نرفتنمو و عقد دفتر کردن امضا و عقد سر گرفتن کادو مراسم آخر تا

 .. شدیم معطل ساعتی یک

 ... امین ی خونه سمت رفتیم همه 

 عکس بر و نمیکرد رها رو دستم ای لحظه حتی امین ماشین توی 

 .... بود شنگول و شاد خیلی رفتنمون

  بودم خوشحال خیلی منم 

 ... زندگیم َمرد شد عشقم که کردم تشکر خدا از بار هزار

 به باغ دیدن از من و شون خونه باغ توی رفتیم رسیدنمون محض به 

 .... کردم حیرت زیبایی اون

 بود خاموش هنوز که خوشگل خیلی چراغهای با رنگارنگ های ریسه 

.... 

 .... میرسن مهمونا ظهر کنیدتا استراحت یکم برید شما جان امین-مامان 

 ... بعد بخوریم نهار بذار مامان-باربد 

 ...بودم هالک گرسنگی از و بود نیم و یک ساعت میگفت راست 

 ...  باربد گفتی آی- 

  زد لبخندی امین

 .... حاضره غذا داخل بفرمایید-امین

  شد ولو مبلی روی باربد و خوردیم ای خوشمزه نهار 

 ....پاشو باربد زشته-
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 مرتبه اتاق بفرمایید هم شما جان مامان...  باشه راحت بذار-امین 

 ... کنید استراحت

 شده خسته هم شیوا ، باربد... برید شما... دارم کار من عزیزم نه-مامان 

 ...کنید استراحت برید جوونا شما

 ... رفتند و گرفت رو شیوا دست هم باربد و رفتن شایان همراه الناز 

 دارم دوستش داداشم مثل... خوبیه پسر واقعا باربد-امین 

 ...  جوریه همین اونم- 

 ... اتاقش توی رفتیم و برداشت رو عقد سر کادوهای امین

 ....میذاشتم اتاقش توی پامو که بود بار اولین 

 .... داشتم عجیبی حس 

 خوبه؟؟؟-امین 

  گرفتم اطراف از نگاهمو 

 ... دیگه بودم گفته... ای سلیقه خوش-

 رو در خودشم و تختش روی نشوندم و گرفت رو دستم و خندید امین 

 ... نشست کنارم و بست

 ....  دارم دوست خیلی...  بهار-امین 

 .... کردم هول

  بودم محرمش االن ولی میزد حرفو این که بود بار چندمین اینکه با 

 گفتم بحث کردن عوض برای

 امشب نهمی میتونیم ببینم....  داریم اندوخته چقدر ببینم بیار رو کادوها- 

 .... کنیم فرار
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 ....تخت روی ریخت رو ها کادو و خندید امین 

 ... و پول هم مقداری و النگو هم تایی چند و بود سکه تا چند 

 امین دست تو گذاشتم و برداشتم رو النگوها 

 ...من مال اش بقیه تو مال اینا- 

 ... خندید بلند امین 

 اینارم....  نداری دوست النگو گفتی که یادمه...  شیطون ای-امین 

 شماست به متعلق من زندگیه کل... میشه خودت مال میکنیم عوض

 ...خانومم

 ... کشیدم خجالت کمی 

  شد بیشتر خجالتم که گرفت رو دستم امین 

 ؟؟؟....میکشی خجالت ازم هنوزم-امین

 کنم انکار کردم سعی 

 ....عمرا....!!  بکشم خجالت تو از من ؟؟؟ من- 

 ... کشید خودش سمت به منو و خندید 

 .. کرد ولم و خندید که کشیدم عقب خودمو کمی و شدم سرخ 

 ....  معلومه- 

 روی کشید دراز و کرد باز رو کراواتش و آورد در و کتش و شد بلند

  تخت

 ...میشه چروک شلوارت.... بلندشو-

 .... باشیم داشته آرامش یکم بذار.... بهار توروخدا کن ول-امین 

  کردم بلندش و گرفتم دستشو
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 ...میشه چروک شلوارت...  پسر دارم آبرو من-

 .... تخت روی نشست خنده با 

 ؟؟؟ نمیاری در رو شنلت چرا تو حاال-امین 

 ... شدم هول 

 ....  راحتم من....م - 

  ایستاد نزدیکم و شد بلند امین

 ... میکشی خجالت ازم هنوزم دیدی-امین

 و ودب کوتاه لعنتی موهامم.... بود باز لباسم پشت آخه...  میگفت راست 

 .... نمیپوشوندتش

 ... آخه... نه- 

 .... کرد باز آروم رو شنلم بند ی گره و آورد باال دستشو امین 

 ... بودم بخشش آرام نگاه مسخ 

 همه شدی تو....  َمحرمت...  همسرت شدم پیش ساعت یه از من-امین

 گرمش صدای و لحن تاثیر تحت....  خونم خانوم...  عشقم...  زندگیم ی

  بودم شده اراده بی

 ... گذاشتش صندلی روی و برداشت شونم رو از آروم رو شنل

 ... شده سردم میکردم حس 

 .... گذاشتم بازوهام روی دستامو 

 ... بزنم یخ که االنه میکردم حس 

 .... بود شده ثابت چشمام روی نگاهش 

 ... بود شده سست پاهام ولی کنار برم داشتم دوست...  نزدیکتر اومد 
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 ... کردشون جدا بازوهام از و گرفت دستش توی دستمامو 

 ....باش آروم.... بهارم باش آروم-امین 

 ... بود فهمیده هم امین که بود مشخص شدنم هول و استرس اینقدر یعنی 

 ... دهنم تو اومد قلبم که صورتم روی شد خم 

  کشید عمیقی نفس و بوسید رو پیشونیم 

 کرد رها دستامو و بازکرد رو چشماش

 .. نشست تخت روی رفت و کرد نگام عمیقی نگاه با 

 .... بیرون میریم بعد میکنیم استرحت یکم-امین 

 .... کرد نگام منتظر و کشید دراز تخت روی 

  خندید که کردم نگاش گنگ 

 ؟؟؟ دخترم هستی چی منتظر-امین

 ... گرفت خندم 

 .... باباییم منتظر- 

 .... خندیدم خودم لحن به خودمم ، خندید بلند 

 .... کرد مرتب رو لباسش و شد بلند 

 ....فکرکنم باشم اینجا اگه که کمک برم من-امین 

  نداد ادامه حرفشو 

 .... و شد باز در که کنه بغلم خواست و سمتم اومد سریع که خندیدم بلند

 .. شد قطع خندم 

 ... بود الناز 
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 شد شرمنده خودش خدا بنده 

 کنم فکر شدم مزاحمتون.... حواسم اصال.... ببخشید.... واقعا-الناز 

 ... بود گرفته خندش امین 

  داد هولم تخت سمت به و گذاشت کمرم روی رو دستش 

  نشدی مزاحم.... بگو داری کاری-امین

  زد هولی لبخند بعد و کرد من و من کمی الناز

  رفت یادم-الناز

  خندید بلند امین

 ... شده هول این بشیم هول ما اینکه جای به- امین

  خندیدیم هم با سه هر 

  کرد رها باز نیمه هم رو در و بیرون رفت الناز

 ... گرفت قلقلکم که خندید گوشم کنار

 !!!ها بود مونده کم-امین 

 ادایست روبروم و گرفت دستش توی رو بازوم ولی شد تر دور ازم امین 

... 

 قدرماین که کوتاه موهای با دریایی پری یه نمیکردم فکر وقت هیچ-امین 

 ... که پری یه...  بشه نصیبم خوشگله

 ... کرد قطع حرفشو باربد صدای 

 ... شد اتاق داخل باربد 

 ... باال رفت ابروش و ایستاد ما دیدن با 
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 ... کرد جدا بازوهام از رو دستاش سریع امین 

  خندید شیطون باربد 

 اصال فکرکنید...  برسید کارتون به...  نبود حواسم اصال نگاه منو-باربد

 ... نیستم اینجا من

 ... ما به بود زده زل پررو 

 ...اومده بزرگت مادر اینکه مثل جان امین-باربد 

 .... بیرون رفت سرش دادن تکون با و کرد من به نگاهی سریع امین 

  گفت آروم و نزدیکم اومد باربد 

 شد؟؟ عروس باالخره خواهرم-باربد

 .... کردم نگاش 

 هوم؟- 

  کرد بغلم آروم باربد 

 میدونم....  که بشی خوشبخت امیدوارم... خوشحالم خیلی.. بهار-باربد

 ....  میکنم تضمین رو خوشبختیت امین وجود با....  میشی

 .. داشت بغض صداش که بود باربد این نمیشد باورم

 ....گرفتمش هاش شونه از و برداشتم شونم روی از رو سرش 

 ... دیووونه...  ببینمت- 

 ... برگردوند رو سرش اش گریه وسط خنده با 

 ... میکنه کار چی شیوا ببینم برم من...  دیوونم من آره-باربد 

 ....بیرون رفت سریع 
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 .... نبینم اشکشو میخواد میدونستم 

 ... کشیدم دراز تخت روی شد بسته که در 

 ..... نشه چروک که زیرم کردم مرتب طوری لباسمو 

 ... برد خوابم و شد گرم اینقدر چشمام چرا نمیدونم 

 هگر امین سبز چشمای به و شد باز چشمام گونم روی دستی احساس با 

 .. خورد

 ... و خندید امین 

 ؟؟... خانوما خانوم خوابیدی خوب-امین 

 .. بود نیم و پنج ساعت... نشستم سریع 

 ؟؟ بخوابم گذاشتی چرا امین.... وااااااااااای- 

 آخر قراره....  نیومدن کامل مهمونا هنوز....  دختر باش آروم-امین 

 .... بیرون بریم همه

 ... میزد تند قلبم هنوزم ولی شدم آرومتر کمی 

 .... بود بسته هم رو کراواتش و بود تنش کتش امین 

 ... بود من روی شده زوم نگاهش 

 امین؟ میکنی نگاه اینجوری چرا- 

 ....زنمه دارم دوست-امین 

  خندیدم 

 ... کردم مرتب آینه جلوی موهامو و شدم بلند

 ....میکردم حس رو امین شدن نزدیک پشت از 
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 ...  منِِ  بهار شدی که خوشحالم خیلی-امین 

 .... کرد نگاه خیره چشمام به و خودش سمت گردوند برم

 ... گرفت نگرانی رنگ کم کم نگاهم 

 شد متعجب امین 

 ؟؟ بهار شده چیزی-امین 

 .....امین- 

 .... بگو-امین 

 ؟؟ نمیکنه رنگ بی و کسل رو ما زندگیه....  بچه نبودِ  نظرت به امین- 

 ... بدون ما نظرت به... باشیم خوشبختی زوج میتونیم ما نظرت به

 .... بردید حرفمو 

 مطمئنم....  میشیم خوشبخت هم بچه بدون ما...  بهارم باش آروم- امین 

  میدم قول بهت...  مطمئن.... 

 داد رو کالمش صداقت نوید بهم گوشم توی امین قلب ضربان صدای

 ...  شدیم و 

 

 ....عقدمونه سالگرد سومین و میگذره روز اون از سال سه امروز

  گرفتیم رو عروسیمون مراسم بعد ماه یک درست 

 داشتم رو بچه نداشتن و تنهاییمون استرس خیلی روزها اون اینکه با

 ... ولی

 ....ندارم استرسی هیچ دیگه االن ولی 

 ... ندارم بچه نداشتن تشویش 
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 ... بَسیم هم برای که هستیم هم عاشق اونقدر امین و من 

 هی کردم اصرار خیلی اول سال ولی نبودم موافق کامال خودمم اینکه با 

 .. امین ولی کنیم بزرگ و بیاریم بچه

 ... کرد مخالفت امین 

 ... مخالفه هنوزم 

 ... نداره دوست 

 ... چرا نمیدونم 

 .... بچه بدون خوشبختیمون به تنهاییامون به... کردیم عادت دیگه ولی 

 کردیم قبول رو بچه تا پنج سرپرستیه اما نداریم بچه درسته 

  میکنیم پرداخت هم رو مخارجشون و 

 ... میبینمشون میریم بار یک ماه هر و

 

 ... اما نیست عالی بچه بدون زندگی 

 ... امین و من 

 .... خوشبختیم خودمون تنهاییه تو 
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 ... ایستادم برق پریز کنار رفتم و شدم بلند خونه در صدای با 

 .... بابا ای نیستی؟؟؟ بهار... خاموشه لوستر چرا.... بهار-امین 

 ... بود گرفته خندم 

 بود شده حساس نور به که رو چشمش امین و کردم روشن رو لوستر 

 دید رو من و کرد باز دوباره و بست

 ... میکرد امیدوارم زندگی به که داشت رو برقی چشماش 

 ... شاکرم خوب شوهر و خوب زندگیه این بابت خدایا 

  زدم لبخندی 

 کردم روشن رو ازدواجمون سالگرد کیک روی شمع و رفتم و

 ... میداد نشون رو سه عدد که شمعی 

 ... بود من سمت به هاش قدم که امینی 

 ... لبخند با 

 ... زدم لبخند 

 ... شد تر عمیق لبخندش 

 

 پایان
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