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 نودهشتيا انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع انلود د نگاه

 

 بشه باب دوباره اگر عاشقی رسوم و رسم

 بشه جواب بی دفعه اين عشق سالم ذارم نمی

 بشه وخواب خيال اگر تو نگاه از من سهم

 بشه خراب سرم روي دل خونه ذارم نمی

 رازقی گالي عطر شما هاي دل پيشکش

 عاشقی و عشق رسم به بميره دل شده بنا

 رازقی گالي عطر شما هاي دل پيشکش

 عاشقی و عشق رسم به بميره دل شده بنا

 آشناييه قحطی سوزونه می دلو اونچه

 تنهاييه و کسی بی و شدن عاشق حسرت

 وفاييه بی قصه گفت شه نمی دل با اونچه

 جداييه و بريدن و شکستن دل قصه

 کرد پيشه ميشه عاشقی

 کرد ريشه ميشه عشق با
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 رو سنگی دالي حتی

 کرد ميشه شيشه جنش از

 رازقی گالي عطر شما هاي دل پيشکش

 عاشقی و عشق رسم به بميره دل شده بنا

 رازقی گالي عطر شما هاي دل پيشکش

 عاشقی و عشق رسم به بميره دل شده بنا

 وهک عين هم خودم.....بشه منفجر خواست می انگار ولی.....بودم داشته نگه رو سرم دستام دوتا با

 هم لحظه يک تونستم نمی....رفتم می راه مدام....کنم فوران تا بودم آماده....بودم آتشفشان

 خاله و(......مادربزرگم) قشنگه مامان......مامان....بود من روي نفر سه نگران چشماي....بشينم

 نشسته مبل روي نفر دو اون ولی.....کرد می نگام و بود ايستاده مامان(....مامانم ي خاله) مهري

 ......خوردم می حرص و رفتم می راه.....بودن

 می دستور من واسه......نگم هيچی که سالم نوزده هيجده دختر يه هنوز من کردن فکر...اِ..اِ - من

 هاش بچه و خودش کم.....کنه می تکليف تعيين من براي اونوقت....ها گوره لب پاش يه......ده

 درست خوان می کی....طلبيده حضور به رو من بازم حاال.....کشوندن آتيش به رو زندگيم

 ....خدا به چيزيه خوب هم خجالت....طلبکارن بازم ولی...گرفتن ازم چيمو همه....شن؟

 ....مامان سمت برگشتم بعد

 خراب رو خودت زندگی....کنی؟ سکوت خواي می کی تا....نگفتی؟ بهشون هيچی هم شما - من

 هيچی شما و کنن می دخالت من زندگی تو دارن بازم.....کردن خراب منم زندگی....هيچی کردن

 ......گی نمی

 ...شناسی می خوب رو پدربزرگت که خودت....بگم؟ چی - مامان

 به انسام گفتن وقيحانه چقدر رفته يادم مگه....گيرم می آتيش دارم که.....شناسم می.....آره - من

 ترانه....سامانه عشق ترانه....سامانه عاشق ترانه....خواد می رو ترانه سامان.....خوره نمی تو درد

 سامان زن من که انگار نه انگار.....کنار بکش اونا زندگی از پاتو تو.....زهرماره ترانه....کوفته
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 خراب نشده شروع منو زندگی....من کفش تو کرد پاشو اومد خانوم ترانه که.....بودم

 ......کنار بکش زندگيشون از پاتو گفتن می اونوقت.....کرد

 نحسابشو حرف ببين....پيششون برو ماهی يه تو حاال.....شی می مريض....دختر بسته - مامان

 ....چيه؟

 .....کنن پارم تيکه آمادن که.....گرگ عده يه وسط برم...برم؟ کجا - من

 ....شناسی؟؟؟؟؟ می رو خان تورج که تو....کنه می لج باز...نري هم اگر - مامان

 گفت و زد زنگ بهش مامان وقتی....بود اومده خواستگار برام که وقتی مثل.....کرد می لج آره

 کنه آماده عقدم براي رو خودش خواست و....قبوله قابل نظر هر از.....خوبيه پسر خواستگارم

 از بعد بود قرار که کسی همون.....بزرگم پدر.....کنه امضا رو دفتر پدرم جاي و بياد اينکه براي....

 و مچش بی دختر براي من بود گفته.....کنه بزرگتري کنه پدري برام......فرهاد بابا از بعد.....پدرم

 ...اومد می بدشون همشون يعنی.....ميومد بدش من از.......کنم نمی کاري هيچ باران مثل رويی

 تورج فرزندان.....دختر يه و پسر چهارتا شدن می پدرم با که....عمو تا سه و داشتم عمه يه

 دوتا صاحب.....ذاشتن می احترام بهش بزرگ و کوچيک از همه که....معظم خاندان بزرگ.....معظم

 از بلق که.....مبلمان و ميز توليدي و.....بُري سنگ و شيشه ي کارخونه يه و....بُري چوب ي کارخونه

 ندهز وقتی تا بود قرار ولی.....بود کرده تقسيم هاش بچه بين رو امالکش و اموال بيشتر مرگش

 داشته عهده به رو اونا مديريت فقط...پسراش و.....باشه خودش نظر زير اونا ي همه است

 .........اعيونی خيلی نه البته.......کرد می زندگی بزرگ عمارت يه تو هم خودش.....باشن

 هب رو عمارت اون...سليقه خوش خيلی و....بود کمالی و فضل با زن...خانوم مليحه......بزرگم مادر

 دمانچي نوع و خونه وسابل به دست کسی هم فوتش از بعد ها بعد که بود کرده مبلمان زيبا قدري

 مرد.....  داشت فرق خواهرش و برادراش ي بقيه با و.....  بود رفته مادرش به هم پدرم..... نزد

 ممادر از شدن جدا اون و بود ناراحت زندگيش تو چيز يک از هميشه فوتش از قبل تا....  بود آرومی

 هيچ آخه..... نشه اذيت بود که اونچه از بيشتر مادرم خواست می خودش ي گفته به که..... بود

 هيچ ديد وقتی پدرم ولی....  دونستم نمی دليلی چه به و چرا....  نداشت دوست رو مادرم کس

 بعضيا اينکه و......  شه می بدتر وضع کنه می تحمل چی هر و نداره خوبی رفتار مادرم با کس

 پدرم هميشه مامان.....  شدن جدا هم از مادرم توافق با..... کنن طالق به وادار رو اونا داشتن سعی

 تصور به البته.... داشتن تلفنی ي رابطه هم با پدرم عمر روزاي آخرين تا اونا..... داشت دوست رو
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 نم.....  بره پايين گلوشون از خوش آب ذاشتن نمی ديگه فهميد می کسی اگر چون...  پنهونی

 چرا نمدو نمی....  کردم می زندگی پدرم با بايد کشور قانون بر بنا و شدن جدا که بود سالم پونزده

 خاله و مادرش پيش و شيراز اومد طالق از بعد مامان.....  نداشت دوست هم رو من هيچکس اما....

 به بابا خواست می.....  شد موندگار کردن می زندگی هم با شوهرانشون فوت از بعد که اش

 و..... نکنن اذيتش بابام ي خونواده موند می تهران اگر نبود بعيد چون..... نکشه عذاب خاطرش

 تحمل سال سه فقط رو مادرم دوري پدرم همه اين با.....  بود پدرم ناراحتی و عذاب باعث اين

 شب يه....  شد هم همينطور و....  کنم می دق دوريت از آخر....  گفت می مادرم به هميشه.....  کرد

 يه و موندم من و....  دادم دست از رو پدرم که بود سالم هيجده.....  نشد بيدار ديگه خوابيد که

 ..... آوردن می نبايد که رو اونچه سرم به آوردن و.....  بودن متنفر من از که آدم عده

 تورج تلفن از روزي ده.....  نرفتم تهران....  نکردم گوش بزرگم پدر حرف به......  کردم فرمانی نا

 همه....  زده زنگ خان تورج که بره يادم کردم سعی.... برم خواست نمی دلم.....  بود گذشته خان

 زا...  زدم می الک داشتم و بودم نشسته اتاقم تو....  خان تورج...  کردن می صداش اسم همين به

 لندمب ناخوناي که بزنم احتياط با و آروم کردم می سعی....  زدن الک به بودم برده پناه بيکاري سر

 ذشتهگ اتفاقاي به نتونم که بشه پر جوري وقتم خواستم می....  باشه داشته تري قشنگ ي جلوه

 میگر نگاه که آدمايی اون بين....  عمارت اون تو...  اونجا....  بابا بدون که دوسالی به....  کنم فکر

 داشتن کار من با کسی مطمئناً....  شنيدم رو تلفن صداي زدن الک حين.....  کردم زندگی نداشتن

 یکس دوستام از غير من.... بوديم ديده رو همديگه و...  بيرون بودم رفته دوستام با صبح چون... 

 سر هب سر....  بوديم زده قدم تنومندش و بلند درختاي بين.....  ارم باغ بوديم رفته.....  نداشتم رو

 قعاش...  بودم گياه و گل عاشق هميشه...  بود گذشته خوش بهمون حسابی و بوديم گذاشته هم

 خورده بارون که خاکی..... خاک بوي عاشق....  چمن و سبزه عاشق....  سبزشون رنگ و درختا

 مست بارون بوي از و باشه باران اسمش آدم مامانم قول به....  بارون بوي عاشق حتی.....  باشه

 ... برداشتم زدن الک از دست مامان صداي و خورد در به که اي تقه با....  ؟ نشه

 .... تلفن...  جان باران - مامان

 ... تلخ و غمگين....  نگران و بود مضطرب مامان نگاه... کردم باز رو اتاق در و شدم بلند

 .... بزرگته پدر - مامان
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 بود بزرگم پدر....  ببرم پی مامان چشماي تو کرده لونه درد عمق به تا بود کافی اسم همين

 هگ می وقتی.....  نيست بردار دست خان تورج اينکه....  کردم می رو فکرش بايد....  خان تورج....

 از انخ تورج بشه يکی زمين و آسمون يعنی...  ندارم مخالفت حق يعنی...  برم بايد يعنی....  بيا

.. . چشم جز نيست اي کلمه اونم...  بشنوه خواد می چيز يه فقط يعنی....  گرده نمی بر حرفش

 مجبور کردن می کار براش که آدمايی و دستاش زير...  بشنوه رو کلمه همين همه از داشت عادت

 قبول رو عقايدش و افکار و بودن شبيهش انقدر هم خان تورج هاي بچه...  چشم بگن بودن

 رو مهکل اين کم خيلی که بود بابام فقط...  شد نمی خارج دهنشون از اي ديگه ي کلمه که داشتن

 وت دخالتی بخواد که ندونه زندگيمون از زيادي چيز خان تورج کرد می سعی بابا...  برد می کار به

 به درشپ مقابل در سياستی خوب...  چشم بگه شه ناچار بابا و....  بده دستوري يا بکنه زندگيمون

 ... کشيدم نمی زجر همه اون من بود زنده بابام اگه...  بود گرفته کار

 ....  برداشتم ترديد با رو گوشی و تلفن طرف رفتم

 ... سالم...  الو - من

 ..... اينجا بياي بودم نگفته مگه - خان تورج

 رو جبروتش و جالل کشيدن رخ به...  ديگه بود خان تورج...  هميشه مثل...  نداد رو سالمم جواب

 زير همون از يکی منم انگار زد می حرف دستوري و محکم چنان....  ادب رعايت به داد می ترجيح

 بچه همه از اول خان تورج براي...  داشت عادت البته...  بودم نوش انگار نه انگار.... بودم دستاش

 تورج دنياي تو انگار...  من هم همه از آخر....  عموهام هاي بچه بعد...  بودن مهم ترگل عمه هاي

 رو اين تحمل من و...  بود خان تورج نظر مهم...  نبود مهم من نظر...  نبود من براي جايی خان

 .... کرد طغيان درونم سرکش حس...  خان تورج طرف از اونم...  نداشتم دستور تحمل...  نداشتم

 ... نميام اونجا من....  نميام - من

 باشه قيمت که کسی هر يا من ازدواجت وقت به نياي اگه چون... جان دختر مياي - خان تورج

 ... نميايم عقدت براي

 کرف...  بود نيومده و کنم عقد خوام می بوديم گفته قبل ماه چهار بود رفته يادش انگار....  تهديد

 ... هستم حرفا اين از تر ياغی دونست نمی.... ترسم می من..  کردن تهديد با کرد می
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 اشهب نياز اگه وقتش به....  شمام ي نوه منم...  خانی تورج شما اگه...  خان تورج نکن تهديد - من

 می هرکاري پسراتون و شما تا شينم نمی بيکار...  گيرم می ازدواج ي اجازه دادگاه از رم می

 ... دم نمی بهتون رو اجازه اين ديگه....  کردين بازي زندگيم با بار يه...  بکنين خواين

 .... وايسی من روي تو که...  ديدي آموزش خوب بودي مادرت پيش که سالی پنج تو - خان تورج

 هديگ تا...  کنم دفاع حقم از بتونم اينکه شهامت....  داده ياد من به رو شهامت فقط من مادر - من

 .... کنه بازي زندگيم با نتونه کسی

 نوه ي همه مدت يه خوام می...  دختر بومم لب آفتاب من...  باش اينجا هفته آخر تا - خان تورج

 ... منتظرم....  بياي بايد هم تو...  باشن دورم هام بچه و هام

 ندم اهميت که...  نرم گفت می سرکشم روح...  داد دستور بازم....  خداحافظی بدون...  کرد قطع و

.. . برو گفت می قلبم اما...  بمونه دل به حسرت بذار که...  ميره می کی خان تورج چه من به که... 

...  باش خوب تو...  نسوزون دل تو..  سوزوندن رو دلت اونا اگه...  نباش بد تو...  بدن اونا اگه

 و...  بودن پاک...  بودن عاشق...  بودن خوب که کسانی همون...  بهنازي و فرهاد دختر بده نشون

 ..... دادن ياد بهت رو ها همين

 ورجت حرفاي فکر تو رفتم و...  زمين روي نشستم همونجا و...  جاش سر گذاشتم رو تلفن گوشی

...  هاش نوه ي همه...  باشن دورش هاش نوه ي همه مدت يه خواد می گفت می اينکه.... خان

 ردخت يه و پسر تا سه...  داشت بچه چهارتا ترگل عمه...  بودن برگشته ترگل عمه هاي بچه پس

 تا اداکان بود فرستاده رو پسرش تا هرسه ترانه از غير به........  ترانه و...  متين...  مبين...  امين... 

 و عمه ودخ بود بچه وقتی تا البته...  بود برادراش کنار تابستونا بيشتر هم ترانه....  کنن تحصيل

 ته ترانه...  نه...  شد بزرگ وقتی از ولی...  رفتن می باهاش هم...  سرهنگ جناب...  عمم شوهر

 آماده براش سريع خواست می هرچی هميشه....  بود بهش همه توجه...  دونه يه يکی و بود تغاري

 همين خاطر به شايد....  باشه نشده مهيا براش و بخواد ترانه که نداشت وجود چيزي...  شد می

 بچه از غير...  خان تورج عين درست...  کرد می برخورد طلبکارانه هميشه ترانه که بود موضوع

...  نبود مهربون نگاهشون گرچه که...  عمو دختر تا سه و داشتم عمو پسر تا سه من...  عمه هاي

 نديده بدي چيز هم عموهام زن از....  کردن می رفتار عادي و بودن عادي..... نبود هم کينه از پر اما

 می برخورد باهام بقيه از بهتر فرزاد عمو فقط! ....  عموهام اما....  نداشتن کارم به کاري...  بودم
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 عمو.... فرزين عمو بعد... ترگل عمه بعد...  بود فريدون عمو...  معظم تورج فرزند اولين....  کرد

 ..... فرهاد بابا همه از آخر و....  فرزاد

 دوخته مهري خاله و قشنگه مامان و مامانم اشک پر چشماي....  شدم می ديوونه داشتم سردرد از

 غير هاش بچه و معظم تورج با شدن رو به رو....  فهميدن می خوب رو حالم...  من به بود شده

 سامان و ترانه با شدن رو به رو اون از آورتر عذاب و...  آور عذاب و بود سخت ولی....  نبود ممکن

 .... شد حقم در که ظلمی يادآوري و....  بود

 عمارت بزرگی به شايد که بود ديگه عمارت يه....  خان تورج ي خونه يعنی اصلی عمارت پشت

 اونجا هاشون بچه و سرهنگ جناب و ترگل عمه..  نداشت کم اون از هم چيزي ولی نبود اصلی

...  عمه ازدواج اوايل که بود اين کردن می زندگی اونجا اينا عمه اينکه علت...  کردن می زندگی

 ونمشترکش زندگی همونجا نباشه تنها عمه اينکه براي و رفت می مأموريت به زياد سرهنگ جناب

 ها ارتشی از خيلی مثل که درسته...  بود محترمی و خوب مرد سرهنگ جناب...  کردن شروع رو

 خود خاطر به يا کنه احترامی بی کسی به نديدم هيچوقت اما...  داشت رو خودش خاص ديسيپلين

 ي ادهخونو کل بود شده باعث همين و...  کنه تحميل کسی به رو نظرش خاصش شغل و برتربينی

 رو ترانه عقد روز هيچوقت من و...  باشن قائل براش خاصی احترام خان تورج حتی و معظم

 من به و داد تکون سري و انداخت زير به رو سرش ديد منو وقتی سرهنگ که کنم نمی فراموش

 ... گفت

 ... متأسفم -

 ... بود نرسيده هم مورچه به آزارش که مردي...  سرهنگ سرافکندگی از شدم ناراحت چقدر من و

 لیو بود تر بزرگ من از سال يه فقط اينکه با...  بود کابوس براي هم اول از حضورش و ترانه اسم

 کبرت و نخوت با هميشه.... منه از تر فهميده و تر بزرگ خيلی انگار که کرد می رفتار طوري هميشه

 می براش سريعاً يا اومد می خوشش اون از ترانه که داشتم چيزي وقت هر...  کرد می رفتار من با

 لکک و دوز با کرد می سعی يا...  کرد نمی رو کار اين و نبود موافق سرهنگ جناب اصوالً که خريدن

 .... کاسه همين و بود آش همين هم باز گذاشت زندگيم به پا سامان که هم وقتی و...  بگيره ازم

 کنکور تو نتونستم روحی ي ضربه شدت از بودم کنکور ي آستانه تو که منی شد فوت بابا وقتی

 ودب زيست دبيري دانشجوي موقع اون ترانه...  موندم کنکور سد پشت سال يه و....  کنم شرکت

 ودب زمان همون...  باشه برادراش کنار تا....  شد کانادا راهی هميشه مثل امتحانش آخرين از بعد....
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 ردهک نام ثبت که کنکوري کالس تو و...  بود شيمی دبير سامان...  شدم آشنا سامان با من که

 رو سامان که خان تورج صالحديد با...  خواستگاريم اومد ماه دو از بعد...  کرد می تدريس بودم

 من تا شد خونده ساله يک محرميت ي صيغه يه بينمون دار آينده و شور و شر پر ديد می جوونی

 و پتي به خوب که بود اندامی الغر و بلند قد پسر سامان....  بيام در سامان عقد به کنکور از بعد

 نه و درشت جندان نه چشماي...  رسيد می گوشش روي تا مشکيش موهاي...  رسيد می ظاهرش

 اطرافش دختراي از خيلی توجه مورد و داشت قشنگی صورت...  دار حالت و بلند هاي مژه با....  ريز

 به سامان...  داشتيم اي عاشقانه و انگيز خاطره روزهاي.....  کرد انتخاب رو من سامان ولی...  بود

 نمی فراتر سيدن.بو از که اي رابطه....  کرد شروع من با رو اي شده يکنترل رابطه من خواست

.. . شد می پا به طوفانی دلم تو...  هام شونه سر...  دستام...  صورتم روي لبهاش گرمی از...  رفت

 امين با...  برگشت ترانه شدنمون محرم از بعد ماه دو...  شور پارچه يک...  شدم می عشق از پر

....  بود پرده پشت اي رابطه چه....  گذشت بينشون چی....  شد چی دونم نمی....  بزرگش برادر

 و گذاشتن جلسه يه خان تورج و فريدون عمو و ترگل عمه روز يه....  من کنکور از قبل ماه يه ولی

 خوشبختی مانع من که...  بکشم بيرون تا دو اون زندگی از رو پام گفتن من به جلسه اون تو

 اونجا...  زياده من براي شوهر که...  شدن ساخته هم براي تا دو اون که....  هستم ترانه و سامان

 ردايف که شد اينجوري....  بذاره کنار رو برتربينی خود حس نتونسته بازم ترانه فهميدم که بود

 به سامان و ترانه روز همون و...  شد فسخ...  بود مونده باقی ازش ماه يه که ما ي صيغه کنکورم

....  کرد می بد رو حالم عاشقونشون رفتار و اونا ديدن....  رسمی و دائم عقد....  اومدن در هم عقد

... . ترانه به شد می تقديم من جلوي پروا بی خيلی...  بود من مال روز يک که سامان هاي سه.بو

 بين از فرار براي...  بود قفس مثل برام که جايی از فرار براي...  نديدنشون براي.... همين براي

 انتخاب ي همه و....  کردم رشته انتخاب که روزي....  دادن می ترجيح من به رو ديگري که آدمايی

 هب اينکه بدون....  شدم شيراز راهی و گرفتم اتوبوس بليط يه...  شيراز دانشگاه بودم زده رو هام

 رو سیک دونستن می...  شيراز اومدم بفهمن تا نکشيد طول خيلی....  بگيرم اجازه يا....  بگم کسی

 .... ندارم مادرم از غير

 عقد روزي همون که....  بود امين...  بود شرمنده سرهنگ جناب از غير که کسی تنها زمان اون تو

 ... کرد زمزمه آروم و...  کنارم اومد سامان و ترانه

 ردهک پاشو...  نيومد بر دستم از کاري...  متأسفم واقعاً ..  بدون فقط...  بگم چی دونم نمی - امين

 ... کفش يه تو بود
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 ... گفتم شدم می رد کنارش از که همونطور..  بشه تموم حرفش تا نذاشتم من و

 .... بگذرد نيز اين - من

 ...... عمارت اون توي گشتم می بر....  گشتم می بر بايد اوصاف اين ي همه با حاال و

 ي همه و...  بود نشسته مهرآباد فرودگاه باند روي هواپيما...  بود شده تمو پرواز نيم و ساعت يک

 يلس مثل و کنن باز رو ايمنی هاي کمربند مهماندار سر و خلبان ي اجازه با تا بودن منتظر مسافرا

 .... ببرن فرودگاه ساختمون تا رو ما بود قرار که هايی اتوبوس طرف به ببرن هجوم خروشان

 سیک ببينم تا انداختم انتظار سالن ي شيشه سمت به نگاهی گرفتم تحويل که رو هام چمدون

 که همونطور...  بودن مسافراشون انتظار چشم که آدمايی بين گردوندم چشم...  نه يا دنبالم اومده

 رو خدا بازم....  خان تورج ي راننده...  صابر آقا....  اشنا ي چهره يه به خورد چشمم کردم می نگاه

 نهنک که....  من دنبال بود فرستاده رو يکی و بود کرده غليان خان تورج نژادپرستی حس شکر

 و بشه تاکسی سوار بخواد جون از دور معظم ي خونواده افراد از يکی...  الل زبونم...  نکرده خداي

 ... بياد پايين معظم ي خونواده کالس

 ... کرد سالم من از زودتر...  صابر آقا طرف رفتم

 ... اومدين خوش....  خانوم سالم - صابر

 ... دنبالم اومدين کشيدين زحمت...  ؟ خوبين...  منه از سالم - من

 ... بود وظيفم...  خانوم حرفيه چه اين - صابر

 راه و شديم که ماشين سوار...  افتاد راه من از تر جلو و برداشت رو من سنگين چمدون دوتا سريع

 ... پرسيدم که بود اين....  کنم کنترل رو فضوليم حس نتونستم...  خونه سمت افتاديم

 ؟ درسته...  برگشتن ترگل عمه هاي بچه شنيدم صابر آقا - من

 هنگسر جناب دونين نمی...  اومدن که شه می ماهی چند متين آقا و مبين آقا....  خانوم بله - صابر

 ... خوشحاله چقدر

 .. ؟ افتاده هم خاصی اتفاق نبودم من که سالی چند اين تو - من

 ... ديدم رو متعجبش ي چهره ماشين جلوي ي آينه تو از
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 ... ؟ ندارين خبر بقيه و خان تورج از شما مگه - صابر

 بده دستور خواست می که زمانی اونم...  کردم صحبت خان تورج با بار يه فقط راستش - من

 .... بگيرم خبري ازشون نداشتم دوست سال پنج اين تو....  برگردم

 و ترانه و من ماجراي...  کرد می کار خان تورج براي که بود آدمايی ترين معتمد از يکی صابر

 زندگی بود عمارت باغ ورودي درب کنار که اتاقی دوتا تو صابر آخه...  دونست می هم رو سامان

 ترک رو عمارت حالی چه با من دونست می...  داشت خبر هم اونجا اتفاقات ي همه از...  کرد می

 ... گفت بود رانندگيش به حواسش که همونجور و داد تکون سري صابر...  کردم

 تهس سالی يه االنم و....  دانشگاه رفتين دونست می...  داشت خبر شما از خان تورج اما - صابر

 اطرافيانش از تونه نمی خان تورج...  خانوم دونين می خوب که خودتون..  شده تموم درستون که

 ... باشه خبر بی

 ... نيومد مخصوصاً و...  بود اومده خواستگار برام دونست می...  دونست می پس

 يه ماالن و کردن ازدواج امين آقا اينکه فقط....  نيفتاده که خاصی اتفاق سالم چند اين تو - صابر

 ... کردن ازدواج کامران آقا...  دارن يکساله دختر

 هم هاشون بچه عروسی براي حتی! ...  خوبی فاميل چه...  گفت می رو فريدونم عمو پسر کامران

 .... نکردن دعوتم

 .... انداخت من به آينه از نگاهی صابر

 ... شدن دار بچه هم خانوم ترانه - صابر

 ور پوزخندي...  سامان و ترانه ي بچه...  ترانه ي بچه...  بچه...  کشيد زبونه وجودم تو نفرت حس

 هم رو بچشون بايد...  بود کم خودشون ديدن...  بودم نکرده رو يکی اين فکر....  نشست لبم

 ... عشقشون ي نتيجه...  کردم می تحمل

 ... پرسيدم باز نخورم حرص بيشتر تا کنم منحرف رو فکرم اينکه براي

 ؟ اومدن کی دقيقاً  متين و مبين صابر آقا - من
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 که هست ماهی هفت شيش حدود االن ولی...  نمياد يادم که دقيق دقيق...  خانوم واال - صابر

 وندنخ کامپيوتر امين آقا مثل که مبين آقا...  شدن آقا چقدر بدونين اگه ماشااهلل هزار....  برگشتن

 ... گن می چی...  شده دندون دکتر هم متين آقا....  دارن کامپيوتري شرکت يه هم با االنم... 

 ... گفتم آروم

 ... دندانپزشک - من

 ورجت دل تو ها نوه ي بقيه از بيشتر متين آقا اين...  خانوم باشه خودمون بين...  همون آره - صابر

 وزير...  ايه ديگه چيز متين آقا ولی...  نداره ازش کمی دست هم مبين آقا البته...  کرده باز جا خان

 ... زنن می حرف شينن می خان تورج با ساعت يه

 خواستگاريم بود اومده آراد که زمانی پس..  ماه هفت شيش...  جوشش به کرد شروع مغزم دوباره

 من براي وقتی و بوده عزيزش هاي نوه گرم سرش خان تورج پس....  بودن ايران مبين و متين

 .... نداشته

 دوسش...  نبودم عاشقش... شدم آشنا دانشگاه تو آراد با...  خواستگاريم اومد پيش ماه چهار آراد

 همون از...  مؤدب...  صبور..  آروم...  بود خوبی پسر...  اومد نمی هم بدم ازش ولی...  نداشتم هم

 اومد هم وقتی...  کرد می نگاه خاصی جور يه...  داره فرق من به نگاهش ديدم می اول سال

..  هش تموم درسمون تا کرده صبر و...  بوده کرده پيدا عالقه بهم اول سال از که گفت خواستگاريم

 يه آراد مثل مردي کنار در دادم می ترجيح...  کنم ازدواج باهاش خواستم می...  جلو بياد بعد و

 از که بود اين واقعيت...  کنم ازدواج عاشقی و عشق با بخوام تا کنم شروع رو آروم و ساده زندگی

 یم ادعا که کسی......  سامان جز نبود کسی هم اصليش عامل و...  بودم بيزار...  بودم فراري عشق

 .... بود لرزيده ترانه براي دلش حال همون در ولی..  منه عاشق کرد

 بر زمان گذر رنگ فقط...  بود نکرده تغيري هيچ عمارت....  شدم سالن وارد صابر سر پشت

.. . بود سالن رأس تو که مبلی روي بود نشسته خان تورج...  سالن توي...  بود نشسته چهرش

 و ترگل عمه هم چپش سمت...  هاشون بچه و زن بدون...  بودن نشسته عموهام..  راستش سمت

.. . بودمشون نديده بود وقت خيلی...  باشن مبين و متين بايد زدم حدس که جوونی پسر تا دو

 تورج از غير به...  کردم سالم پايين نه و بود باال نه که صدايی با...  بود کرده فرق هردو ي چهره

 بده اجازه تا منتظر...  ايستادم خان تورج روي به رو...  دادن جواب آرومی صداي با بقيه...  خان

 ... گفت حالت همون با و...  انداخت بهم تفاوتی بی نگاه....  کنم استراحت برم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

12 

 

 .. اومدي که خوبه - خان تورج

 بايد...  هستم معظم جمع اون مثل منم که آورد يادم به مهربونشون چندان نه هاي حالت ديدن

 سیک به يخواستم نم ديگه...  باشم مغرور و سرد خودشون مثل بايد...  کنم رفتار خودشون مثل

 ... دادم جواب سردي با...  بود کافی بار يه همون... بگيره تصميم زندگيم برا بدم اجازه

 شوقت...  بود شده تنگ پدرم براي دلم اينکه و...  اومدم هستين پدرم پدرِ اينکه احترام به - من

 .. خاکش سر برم سر يه بود

 ... کنی گوش بايد گم می هرچی...  هستم قانونيت قيم من رفته يادت اينکه مثل - خان تورج

 اراده وقت هر بارون...  مونم می بارون مثل و...  بارانم من رفته يادتون اينکه مثل هم شما - من

 کنم اراده اگه االنم...  روز يا باشه شب...  صاف يا باشه ابري آسمون نداره کاري...  باره می کنه

 ... شيراز گردم برمی

 .... جان دختر بستی رو از رو شمشيرت نيومده - خان تورج

 ... خودتون مثل... کشم می رخ به رو بودنم معظم دارم...  نکنين اشتباه - من

 .. دختر بزرگترتم من - خان تورج

 ... شدم شما شبيه کمی حال هر به..  هستم شما ي نوه منم - من

 خان تورج اگه دونستم می...  کردن می گوش خان تورج و من ي مکالمه به و...  بودن ساکت همه

 زيچي بود گفته خان تورج حتماً .....  زدم که حرفايی اون با..  کردن می ام تيکه تيکه داد می اجازه

 قبل از تر خشک لحنی با خان تورج...  بشينن ساکت بخوان که نبودن آدمايی وگرنه...  نزنن حرفی

 ... گفت

 بخونهکتا به شده تبديل قبليت اتاق...  کنی انتخاب اتاق خودت برا بايد...  اتاقت برو - خان تورج

.... 

 از نفسی و شدم جدا جمع اون از...  بود شده صادر اجازه...  ها پله سمت رفتم و دادم تکون سري

 ... کشيدم آسودگی سر

 و غرور با لحظه چند همين براي و...  باشم اونا مثل تونستم نمی من...  بود سخت بودن معظم

 ...  االب رفتم ها پله از کنده کوه که آدمی مثل....  ذاشتم می انرژي کلی بايد زدن حرف سخت و سرد
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...  اشتند ديد باال به پايين از ولی بود دوبلکس عمارت....  پايين اتاق تا سه و بود باال اتاق تا سه

 خوشحال... بود من مال وسطی اتاق رفتنم از قبل....  کردم اتاقا درب به نگاهی رسيدم که باال

 انسام با نامزديم روزهاي يادآور برام که اتاقی....  اتاق اون تو بذارم پا نيست قرار ديگه که شدم

 .... بود

 بخونهکتا يعنی..  سابقم اتاق درب دفعه يه که....  کنم انتخاب رو اتاق کدوم که بودم ايستاده مردد

 ... زد لبخندي ديدنم با...  شد خارج امين و شد باز

 ؟ اومدي کی...  دايی دختر سالم - امين

 ... زدم لبخندي منم لبخندش جواب در

 ... شه می ساعتی نيم يه...  عمه پسر سالم - من

 ..؟ نکردن که اذيتت... ؟ بود خبر چه پايين...  اومدي خوش - امين

 .. معظم يه...  ديگه هستم خودشون مثل منم....  ميام بر پسشون از...  نه - من

 ... باش خودت مراقب ولی...  شدي خانوم....  باران شدي بزرگ - امين

 يا حرفا با بخوان ممکنه و...  ندارن ازم خوشی دل بقيه و خان تورج که اينه منظورش دونستم می

 ... دادم تکون سري...  کنن اذيتم کاراشون

 ... کوچولوت دختر هم..  ازدواجت خاطر به هم...  تبريک راستی...  هست حواسم - من

 با هم رو آيلين...  نيست خوب حالش مادرش آخه...  مادرش ي خونه رفته آيالر...  ممنون - امين

 .... کنم می آشناتون هم با برگردن وقتی...  برده خودش

 ؟ ترکه خانومت - من

 ؟ فهميدي اسمش از..  آره - امين

 ارهب می هنر انگشتشون هر از...  کدبانو...  هستن خوبی زناي خيلی ترک زناي...  خوبه...  آره - من

 ... ندارن لنگه شوهرداري تو... 

 ... داد تکون سري امين

 ... خوشبختم خيلی من...  خوبيه زن خيلی...  همينطوريه آيالر...  آره - امين
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 ... عمه پسر اجازه با خوب...  شکر رو خدا - من

 رو اتاق کدوم موندم مردد باز من و....  پاييين رفت و کرد خداحافظی و داد تکون سري امين

 می ازب عمارت پشت به پنجرش دونستم می که راستی سمت اتاق برم خواستم می...  کنم انتخاب

 .... داره قرار عمارت پشت عمه ي خونه اينکه آوردن ياد به با اما....  داره قشنگی ي منظره و...  شه

 کنم خابانت رو چپی سمت اتاق دادم ترجيح ببينم رو سامان و ترانه مواقع بيشتر ممکنه اينجوري و

 ... بود مشخص وردي درب و عمارت جلوي فضاي...  پنجرش از که.... 

 گرچه که....  بود کرده وضع خان تورج که بود قوانينی..  داشت عمارت که خوبی چيزاي از يکی

 وافقم بيشترش با من ولی....  نياد خوششون کس همه بود ممکن و بود پاگير و دست بعضياش

 می سرو خاصی ياعت سر غذايی هر اصل در....  بود غذا سرو ساعت قوانين اون از يکی....  بودم

 من که چيزي و قانون دومين....  بده تغيير تونست نمی چيزي هيچ رو ترتيب و نظم اين و...  شد

 ي طبقه تو که بود اين قانون...  لباسمون و پوشش به شد می مربوط بودم موافق باهاش خيلی

 راحتی لباس با نداشت حق هيچکس..  بود خونواده ي همه آمد و رفت محل که عمارت پايين

 کامل حجاب بايد شن می عمارت وارد که دخترانی و زنان تمام اينکه ديگه و باشه داشته حضور

 .... پوشيده لباس و....  باشن داشته

 ي خونواده خوبی...  بودم خريده تازه رو بيشترش که لباسا اينجور از بود پر هم من چمدون دوتا

 سري يه خونواده اين اگه کردم می شکر رو خدا من و....  بود اعتقاداتشون سري يه به معظم

 مثل که گرچه....  عاشقانه و سخت اعتقادي....  داره اعتقاد خدا به حداقل داره بد هاي خصلت

 .... کردن می ايستادگی نبود نفعشون به که چيزايی مقابل در ديگه آدماي از خيلی

 باسمل همرنگ شالی و پوشيدم لباس..  بودم گرسنه...  بود شام سرو ساعت نزديک شدم که بيدار

 صداي از غير... اومد نمی پايين از صدايی هيچ..... شدم خارج اتاق از آروم...  سرم انداختم

 و سرشناس آشپز بود معلوم....  چنگال و قاشق برخورد صداي و ميز روي بشقاب شدن گذاشته

 خان تورج و من از غير کسی کردم دعا دعا....  چينه می رو شام ميز داره عمارت طاليی پنجه

 ... رو عبوسشون هاي چهره ديدن خصوص به....  نداشتم رو کس هيچ ي حوصله چون....  نباشه

 تو یکس که اينه خاطر به واقعاً  سکوت اين ببينم چرخوندم چشم سريع...  رفتم پايين ها پله از

 ميز دور سه هر....  متين و مبين...  خان تورج...  افتاد شام ميز به چشمم...  ؟ نداره حضور خونه

 هاي نوه...  زدم می حدس بايد که گرچه....  کردم تعجب مبين و متين بودن از....  بودن نشسته
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 متوجه سه هر کردنم سالم با....  خوردن می خان تورج با رو شام بايد خان تورج نورچشمی

... . صامت و ساکت...  هميشه مثل...  خان تورج ولی دادن رو جوابم مبين و متين....  شدن حضورم

 .... انداخت ساعت به نگاهی خان تورج...  ميز هاي صندلی از يکی رو نشستم و رفتم

 .... اومدي ساعت سر و مونده يادت رو خونه اين قوانين که خوبه - خان تورج

 دادم رو جوابش و...  خان تورج حالت بی چشماي به زدم زل و ميز روي گذاشتم رو دستام تا دو

.... 

 يا...  ببريم خاطر ز رفت مان ديده از هرکه...  فلک چرخ اين تکراري بازي در که آنيم نه ما - من

 وسعت...  بپريم آنجا ز و داده دگري عشق به دل...  خواب به رفت گل و آمد خزان فصل چون که

 .... رفيق هاي قدم خاک ما ي ديده

 ادمي فاميلم افراد که نيستم خودشون مثل بفهمه خواستم می....  بفهمه رو منظورم بودم اميدوار

 رجتو...  بذارم فرق خونوادم افراد بين يا...  بگذرم خونی ي رابطه از باشه نفعم به جا هر که...  بره

 ... اومد حرف به بعد....  کرد نگام فقط حرفی بدون ثانيه چند خان

 ؟ فيزيک يا خوندي ادبيات سال چند اين تو - خان تورج

 ... دادم جواب مکث اي لحظه بدون

 ...؟ پرسين می چرا ديگه...  دارين خبر که شما - من

 ... شم مطمئن خواستم می - خان تورج

 ... ميارن براتون نقصی بی خبراي جاسوساتون...  نباشين نگران - من

 ... زدم لبخندي...  آورد رو غذا ديس...  عمارت آشپز...  خانوم محبوبه موقع همون

 ... خوبين...  خانوم محبوبه سالم من

 .... زد مهربونی لبخند هم محبوبه

 ... اومدي خوش مادر سالم - محبوبه
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 دست آشپزخونه کاراي...  کرد می کار عمارت تو بود شده فوت بزرگم مادر که زمانی از محبوبه

 ينمبب سمتش کردم رو...  کرد می نگام داشت مبين...  رفت و ميز رو گذاشت رو غذا...  بود محبوبه

 ... زد بهم لبخندي...  کنه می نگاه چی به

 ! باران شدي بزرگ - مبين

 ... دادم جواب تفاوتی بی با

 نداشتی که توقع...  سالمه پنج و بيست االن...  گذره می سال دوازده ديدارمون آخرين از - من

 ... ؟ باشم مونده باقی ساله سيزده

 ... باشی شده خوشگل و خانوم و بزرگ انقدر کردم نمی هم فکر..  خوب ولی...  نه - مبين

 ... زدم پوزخندي

 رو سرت چون....  نگی رو کلمه اين بقيه جلوي باش مواظب فقط...  اومدي خوب رو آخريش - من

 ... کنن می جدا بدنت از

 ... داد خاتمه ما بحث به خان تورج

 .... شد سرد غذا - خان تورج

 ...  خوردن به کرديم شروع و شديم ساکت

 ختماندا متين به چشمی زير نگاهی...  کنم جمع رو ظرفا تا شدم بلند شد تموم که خوردنمون غذا

 حرف من با داد می ترجيح شايدم...  بود حرف کم و ساکت خودش مثل خان تورج چشمی نور.... 

 که کارم...  کنم کمک محبوبه به کم يه تا موندم همونجا و آشپزخونه تو گذاشتم رو ظرفا...  نزنه

 ودب رفته مبين...  سالن تو رفتم و ريختم چايی فنجون تا سه تو...  بود آماده هم چاي..  شد تموم

 ايیچ سينی و رفتم....  زدن می حرف هم با آروم داشتن و بود نشسته خان تورج کنار متين ولی.... 

 می...  کنم تعارف چايی متين به و بشم خم نداشتم دوست...  جلوشون ميز روي گذاشتم رو

 ... کرد صدام خان تورج نرسيده ها پله به...  اتاقم برم خواستم

 .... بشين بيا...  باران - خان تورج

 وردخ می چايی که همونجور خان تورج....  نشستم مبال از يکی رو روشون به رو رفتم و برگشتم

 ... ميز رو گذاشت رو فنجونش...  انداخت بهم نگاهی
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 ... ؟ داري اي برنامه چه آيندت براي - خان تورج

 مکن عقد بود گذاشته و شيراز بود اومده پيش ماه چهار اگه! ...  آينده...  پرسيد داري خنده سوال

 ... زدم پوزخندي...  بود گرفته شکل آيندم مطمئناً

 هر که من....  ؟ بگيره شکل تا بدي اجازه شما بايد که همونی. .. ؟ آينده کدوم..  ؟ آينده - من

 هک نداره چيدن برنامه ديگه...  کنين می خرابش جوري يه شما..  چينم می آيندم براي اي برنامه

... 

 رايب و کرد لج بارم يه...  ترانه به کردن تقديم دستی دو رو شوهرم که بار يه... بود واضح منظورم

 تو رفت چهرش...  شد عصبی حرفم از...  بدم رو جوابش اونجوري داشتم حق پس...  نيومد عقد

 .... هم

 برات کسی نيست نياز کنی انتخاب درست و کنی باز رو گوشت و چشم خوب اگه - خان تورج

 .... بوده غلط انتخابت هميشه متأسفانه...  بگيره تصميم

 ؟ نداري خبر من عاليق کوچکترين از که شما...  ؟ خوبه من براي چی دي می تشخيص شما - من

 ... ؟ کنم زندگی باهاش عمر يه...  من...  تا مناسب کی کنی تعيين بايد شما... 

 .... کردم تأکيد من ي کلمه روي

 .. داد رو جوابم سرد و جدي...  محکم..  سخت

 ... هستم قيمت من - خان تورج

 دز نمی سرم تو هم دائم...  داد نمی دستور فرهادم بابا..  دين می دستور شما که انقدر واال - من

 چی دونه می کرده بزرگم و آورده دنيا به رو من که مادرم شما از بهتر باشين مطمئن...  منه قيم که

 ... کنه نمی هم تکليف تعيين برام ضمن در...  صالحمه به و خوبه برام

 ... باال رفت صداش تن

 ... باران شدي گستاخ - خان تورج

 ... بمونم ساکت تونستم نمی...  ايستادم و شدم بلند..  حرفش از عصبانی
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 هب...  من براي کردين عادت...  ندارين چشم از غير چيزي به عادت شما..  نشدم گستاخ من - من

 ... بگيرم اجازه شما از هم رفتن دستشويی براي بگين مونده کم...  بگيرين تصميم من جاي

 سینف به اعتماد چه با فهميدم نمی...  نبود تحمل قابل برام حرفاش اصالً...  اتاقم برم افتادم راه

 ... عمارت اين به برگشتم

 .... بايستم شد باعث متين صداي که بودم نرفته بيشتر قدم چند هنوز

 ؟ بجنگی همه با داري عادت شما - متين

 خان تورج از طرفداري براي رو موقعی بد...  بود ايستاده...  انداختم بهش نگاهی و برگشتم

 .... من ولی..  بود آروم اون...  بودم عصبانی خيلی چون...  بود کرده انتخاب

....  گذروندم نظر از رو صورتش اجزاي دونه به دونه....  ايستادم سينش به سينه و جلو رفتم

 صورتش به که متوسطش بينی...  روشنش اي قهوه چشماي...  بود دار حالت کم يه که ابروهايی

...  چشماش تو زدم زل....  داشت رو ترگل عمه زيبايی...  فرمش خوش و مردونه لباي و...  ميومد

 تمداش ترانه و ترگل عمه به نسبت که بدي احساس...  بود خان تورج شبيه چشماش حالت چقدر

 .. نباشه خوشايند صحبتم طرز شد باعث

 از دبع من...  نديدم نزديک از رو جنگی هيچ هم حاال تا...  عمه پسر نيستم بلد جنگيدن من - من

 و هستين زده جنگ شماها...  اومدين دنيا به جنگ زمان که شمايين اين...  اومدم دنيا به جنگ

 .... کنم دفاع خودم از دارم سعی فقط من...  بلدين جنگيدن

..  کنم ريشخند رو خونوادش و خودش خواستم نمی....  ها پله سمت رفتم زدم بهش پوزخندي

 ..... کرد شروع رو بحث که بود خودش تقصير

 اًتقريب رو بود خونه که هايی ساعت ي همه....  نداشت روش تأثيري هيچ متين با من صحبت طرز

 گاهی هم مبين....  تعطيل روزهاي و...  شام...  ناهار...  صبحانه....  گذروند می خان تورج کنار

 و هتران بودم فهميده حرفاشون خالل از...  بود سرگرم کامپيوترش با هم مواقع بيشتر...  ميومد

 نشونديد براي کنم جمع نيرو بتونم تا....  بود من براي خوبی خبر اين و...  هستن مسافرت سامان

 شونن العملی عکس و باشم خوددار تونم می! ...  نه يا کنم تحمل رو اونا تونم می دونستم نمی... 

 .... نه يا ندم
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 خان تورج طرف يه کدوم هر هم مبين و متين...  ديدم می اخبار داشتم و مبل رو بودم نشسته

 داشت که بود اخباري به حواسشون هم اونا....  زدن می حرف هم با هرازگاهی...  بودن نشسته

 پا من که روزي از درست يعنی...  روز چند اون عکس بر...  شد عمارت وارد عمه...  شد می پخش

 درست...  شد وارد راسخ هاي قدم با...  بود نيومده عمارت به ديگه عمه بودم گذاشته عمارت به

 مه متين و مبين...  کردم سالم....  ايستادم و شدم بلند مبل رو از....  رفت می راه خان تورج مثل

 داد سالم يه با رو نفرمون سه هر سالم جواب عمه...  کردن سالم و ايستادن مادرشون احترام به

 ... گفت خوشحالی با و کرد سالمی و خان تورج سمت رفت.... 

 ... اينجا ميان فردا...  خونشون رسيدن اينا ترانه پيش ربع يه – عمه

 ... گفت فقط عمه جواب در و داد تکون سري خان تورج

 ... شکر رو خدا – خان تورج

 ... هم تو کشيد هاشو اخم و من به کرد رو عمه بعد

 .... نشه ناراحت ترانه که باش رفتارت و حرکات مواظب فردا هم تو – عمه

 کردم می سعی بايد من...  ؟ بودم می رفتارم و حرکات مواظب بايد من...  خوردم جا لحظه يه

 شد می من ناراحتی باعث هميشه که بود ترانه اين بود رفته يادشون انگار...  ؟ نشه ناراحت ترانه

 و سنگين برام عمه حرف قدري به....  بود زده هم به رو من زندگی ترانه بود رفته يادشون انگار... 

 ... دادم جواب سريع که بود کننده ناراحت

 .... نميام بيرون اتاقم از فردا من...  نباشين نگران – من

 شد ادهد ترجيح من به ترانه بازم...  بزنه حرف باهام اينجوري کسی کنم تحمل تونستم نمی اصالً 

 انگار که کردن می نگام همچين متين و مبين..  نشه ناراحت ترانه باشم مواظب گفت عمه وقتی... 

 مثل که هم خان تورج...  بودم دزديده ترانه از من رو سامان انگار...  بودم مقصر من هميشه

...  بودن چشمی نور ترگل عمه هاي بچه هميشه...  بود کرده سکوت عمه حرف مقابل در هميشه

 مومت من به نرسيده و بودم صف آخر من..  کردن می تقسيم آدما بين رو شانس که روزي کنم فکر

 خأل بيشتر عمه حرف با...  بود شده تنگ براش دلم...  افتادم مامانم ياد لحظه يه....  بود شده

 هوامو کرد می طرفداري دخترش از عمه که همينجوري اونم بود اگه....  کردم می حس رو نبودنش
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 دايص که......  اتاقم برم که ها پله سمت رفتم..  کردم می کنترلش داشتم که بغضی با...  داشت

 ... بايستم جام سر شد باعث خان تورج

 ... باشی داشته مناسبی رفتار بهتره که بود اين منظورش عمت...  وايسا باران – خان تورج

 و عمه از داشت هم باز...  کردم نگاش...  چشمام از بود بارش ي آماده که گلوم تو بغض همون با

 ... دردم پر دل فکر....  کشيدم که زجري فکر...  نبود من فکر...  کرد می دفاع ترانه

 و مبين گاهن....  برگشتم رو رفته راه از قدم چند....  نکنه باز سر بغضم تا کشيدم عميق نفس چندتا

 .... داشتم که حرصی تموم با....  کردم باز لب.... بود من به..  خان تورج و عمه...  متين

 زيزع خاطر نکنه که کشم نمی نفس حتی فردا باشين مطمئن....  فهميدم خوب منظورشونو – من

 شخيص شخص به وقت يه نکنه....  نشه مکدر خان تورج و عمه ي دردونه عزيز...  خانوم ترانه

 ظرن به...  نيستم مهم که من....  بکنن ناراحتی احساس سوزن سر يه....  بخوره بر خانوم ترانه

 نيست مهم که بشم ناراحت چيزي از من اگه...  ؟ دارم زندگی حق...  ؟ هستم آدم اصالً  من شما

 .... نشن ناراحت خانوم ترانه خصوص به کسی وقت يه اما...  بميرم من حاضرين.... 

 .... کرد می نگام اخم با داشت کا عمه به کردم رو

 .... بشه رفتار اينجوري باهام داد نمی اجازه بود زنده بابام اگه – من

 .... کردم تأکيد بغض و تحکم با بعد

 .... بود زنده بابام اگه – من

 يتيم حس گذاشتم....  کردم خالی رو خودم و...  اتاقم تو رفتم...  باال رفتم ها پله از سرعت به و

 ..... بشه خالی بالشت تو گريم هق هق صداي با مامانم براي دلتنگی و بودن

 هم هنوز....  دلم تو شد سرازير ناخوشايند و منفی هاي حس موج اتاقم پنچره از ترانه ديدن با

 نگر انواع زير دادنش قرار با که دادي خدا زيبايی يه...  داشتنی دوست و...  بود زيبا گذشته مثل

 ونمد نمی...  بود ترانه دستاي تو دستش که اي بچه دختر و....  کرد می جلوه زيباتر..  آرايشی هاي

 تداش قرار ديواري وسط درست که اي آينه....  شدم کشيده اتاقم ي آينه سمت به اختيار بی چرا

 زيبايی تو..  بدم دلداري خودم به خواستم می جورايی يه....  بود اتاق ورودي درب روي به رو که

 کشيدگی ولی....  بود درشت نفرمون دو هر چشماي...  داشتم ولی...  ندارم کم ترانه از چيزي

...  کرد می چشمگير برابر صد رو زيباييش اش برجسته لباي فرم....  بود اي ديگه چيز ترانه چشم
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 به من در که چيزي تنها شايد.......  خوب ولی..  نداشتم زشتی لباي...  بودم اون فاقد من که چيزي

 يزيچ...  ذاشت می نمايش به خوب خيلی رو پُرم تو هيکل که....  بود بلندم قد داشت برتري ترانه

 شنيده هيکلم و قد از رو تمجيدش و تعريف هميشه...  بود ترانه خوردن حرص باعث هميشه که

 ..... نه...  بلند قد ولی...  داشت قشنگی هيکل هم خودش که گرچه...  بودم

 برادراش تا سه هر همين براي...  بود جمعه روز...  انداختم حياط داخل به نگاهی اتاقم ي پنچره از

 زمي يه دور درخت ي سايه تو که رنگی هاي صندلی روي بودن نشسته نفري چهار....  بودن خونه

 .... بودن چيده اي شيشه

 کمال در کردم باز که رو در....  در سمت رفتم و گرفتم ازشون نگاه...  خورد اتاقم در به اي تقه

 .... ديدم رو محبوبه تعجب

 ... اومدن خانوم ترانه...  پايين برين گفتن خان تورج...  خانوم باران – محبوبه

 ي لهحوص...  اومدم نمی حساب به کالً...  خانوم ترانه بوسی پا به رفتن براي...  بودم شده طلبيده

 وت ترگل عمه و خان تورج....  پايين رفتم و پوشيدم لباس....  نداشتم رو خان تورج تخم و اخم

.. .. شد داده پاسخ عمه طرف از فقط من سالم معمول طبق....  زدن می حرف و بودن نشسته سالن

.. . حياط تو برم خواست نمی دلم...  بودم ايستاده سالن تو مردد...  تر تمام چه هر سردي با اونم

 زيچي خان تورج دستور هميشه مثل ولی...  بمونم عمارت تو بده دستور خان تورج دادم می ترجيح

 .... داشتم دوست که بود اونی از غير

 ... شه می پيداشون هم بقيه يواش يواش...  ها بچه پيش حياط تو برو – خان تورج

 .... معظم ي خونواده اعضاي ي بقيه تحمل...  ترانه تحمل بر عالوه يعنی حرف اين و

 که نزديکشون....  شدن حضورم متوجه زود خيلی نفر چهار هر..  رفتم بيرون که عمارت درب از

 و دادم جواب...  کردن احوالپرسی و سالم...  ايستادن احترامم به بقيه..  ترانه از غير به رسيدم

 زا يکی روي مجليش کم به توجه بی...  نداشت پی در جوابی که....  کردم ترانه به آرومی سالم

 ... بود دار طعنه کامالً من به ترانه حرف اولين....  نشستم خالی هاي صندلی

 براي...  منزوي و گير گوشه...  بودي همينطور هميشه....  کندي دل اتاق اون از..  عجب چه – ترانه

 دونم نمی من....  نمياد خوششون اخمو و گير گوشه زناي از مردا...  نکردي شوهر حاال تا همينه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

22 

 

 شههمي که باشه باران بايد آدمايی اسم اصوالً....  باران گذاشت رو تو اسم که کرد فکري چه دايی

 .... وت مثل کسی نه...  بده بقيه به خوبی حس حضورشون و باشن خوشحال ديگران حضورشون از

 يادش...  دهنش تو بزنم خواست می دلم...  بود دار ختده من براي...  بود دار خنده خيلی حرفاش

 يجهنت شده سامان به شبيه چقدر ديدم می حاال که دخترش و....  کرده ازدواج من نامزد با بود رفته

 انخ تورج قبل شب طرفداري از بعد خصوص به...  نداشتم حوصله....  بود من نامزد به عشقش ي

 ... گفتم فقط همين براي...  بود بد حالم جورايی يه کالً...  عمه و ترانه از

 ... نيومدم زودتر همين براي..  بشه مکدر همايونيتون خاطر نخواستم – من

 ... ديگش پاي روي انداخت رو پاش يه و صندليش پشتی به داد تکيه

 گفته که کرده خودش پيش فکري چه خان تورج نيست معلوم...  بودي نچسب هم اول از – ترانه

 .... شم نمی خوشحال ديدنت از شرايطی هيچ در من باش مطمئن....  اينجا برگردي

 موبايالشون با بازي سرگرم...  انداختم برادراش به نگاهی...  برگردوند رو روش و گفت ايشی

 ماا....  کنه اعتراض ترانه برخورد طرز به يکيشون شايد...  چرخوندم بينشون رو نگاهم....  بودن

 ... کرد می خطی خط بيشتر رو من ي ريخته هم به اعصاب سکوتشون

 صداي با....  شه بلند ترانه شد باعث حياط رو ماشين درب شدن باز صداي لحظه همون در

 ... گفت سرخوشی

 ... اومد سامان واي – ترانه

 رو دارش طعنه هاي حرف بخواد ترانه اينکه به کردن فکر لحظه يه....  شوهرش استقبال رفت و

 شديواري چهار که اتاقی...  اتاقم برم گرفتم تصميم...  شم بلند شد باعث بگه هم سامان جلوي

 دايص برنداشته قدم هنوز...  بده زجرم و کنه نفوذ اونجا به تونست نمی کسی و بود خودم مختص

 ... شد بلند امين

 ساعت دچن يه...  کنه می اذيتت بيشتر هستی حساس چيزي رو بفهمه ترانه...  باران بشين – امين

 ... کن تحمل

 ... بهش کردم رو و جام سر نشستم کفري
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 نداره مرز و حد هاش توهين...  ؟ کنه بارم خواد می دلش چی هر خواهرت که اينجا بشينم – من

 ... برف زير کردين رو سرتون کبک مثل که هم تا سه شما...  که

 ... شناسی می که رو ترانه...  کنه می اذيتت بيشتر بکنيم رو تو طرفداري ما اگه – امين

 ... زدم پوزخندي

 بازم شد می عوض ترانه و من جاي اگه دونم نمی...  رفتارش تأييد يعنی شما سکوت – من

 ... ؟ کردين می سکوت

 ... کنيم نمی تأييد هاشو کار هم ما کن باور – امين

 تیوق ولی...  ؟ کنين می چيکار بزنم هم به رو شوهرش و ترانه بين من اگه بگو من به فقط – من

 یم که چيزي به ترانه تا کردين سکوت همه...  نگفت چيزي کسی زد هم به رو من زندگی خواهرت

 گشت می شما ي خونواده کام به دنيا که همين....  ؟ درسته...  نبودم مهم من... برسه خواست

...  ؟ درسته...  بقيه باباي گور..  عشقه رو ما خوشیِ گفتين می خودتون پيش حتماً...  بود بس

 کن رفک لحظه يه فقط...  گم می چی فهمين نمی نياد سرتون به اومد ن سر که باليی تا که گرچه

 هلحظ يه فقط...  بگيره ازت رو آيالر و کنه خراب رو زندگيت يکی شی می حالی چه..  لحظه يه... 

 ... کن فکر

 رفتهن بيشتر قدم چند...  عمارت سمت برم شدم بلند....  نداشت حرفی....  کرد می نگام فقط امين

 بکنه اريرفت چنين داده جرأت خودش به کی ببينم برگشتم...  شد کشيده لباسم آستين که بودم

 .... متين....  خان تورج چشمی نور با شدم چشم تو چشم که

 حرفات جواب وايسا فرار جاي به...  ؟ ري می کشی می رو راهت بعد و زنی می رو حرفات – متين

 ... بگير رو

 ... دادم جواب حرصی

 .... بزن حرف بعد بگير اجازه خان تورج از اول...  چشمی نور گی می چی ديگه تو – من

 ... گفت عصبی حالت با

 ... کنه ازدواج باهات بخواد برسه چه...  خواستگاريت نمياد مردي هيچ اخالقت اين با – متين
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 م گارخواست تا دو همون...  خواستگاريم بياد که ننوشتم شوم فدايت ي نامه کسی براي منم – من

 به مه رو يکی....  کردم جنابعالی خواهر تقديم دستی دو که رو يکيش.... بسته پشتم هفت براي

 .... دادم منفی جواب عزيزتون بزرگ پدر لطف

 .... زد پوزخندي و تر نزديک آورد رو صورتش

 تبرا دلم که گی می اينو شايد يا....  ؟ داشتی خواستگار تا دو فقط ناراحتی....  ؟ چيه – متين

 .... ؟ خواستگاريت بيام و بسوزه

 ..... اومد نمی در خونم زدي می کارد....  دادم فشار هم روي حرص با رو هام دندن

 ... ببينم رو روز اون تا بميرم دم می ترجيح – من

 .... شد مانعش سامان شاد صداي که بزنه حرفی خواست می متين

 .... ؟ باران چطوري...  اينجاست که هم باران...  جمعه که هم جمعتون...  به به – سامان

 بدون رو اسمم اينجوري که بودم خالش دختر انگار....  باال رفت ابروهام تعجب حالت به لحظه يه

 امانس کردم می احساس لحظه اون که بود اي کلمه تنها بيشعور....  گفت می پيشوند و پسوند

 متين چشماي به چشمم که همونجور...  آوردنش زبون به بدون حال اين با....  بشنوه داره لياقت

 .... دادم جواب..  کنم نگاه بود ايستاده سرم پشت که سامان به و برگردم اينکه بدون....  بود

 ... هستم معظم....  ؟ کنن نمی صدا کوچيک اسم با رو خانوم يه ندادن ياد بهت – من

 آستين...  شد باز هم از متين هاي ابرو گره حرفم اين با ولی...  ديدم نمی رو سامان ي چهره

 ... گفت سامان به آرومی صداي با و....  کرد رها رو لباسم

 ! ... نيست که خالت دختر....  باش داشته ادب ذره يه – متين

 هب نگاهی....  کنه می همراهيم کسی کردم احساس....  عمارت سمت افتادم راه شد رها که آستينم

 .... بود مبين...  انداختم کنارم

 لیو...  بده انجامش نداره دوست اصالً  که کنه می رو کاري مصلحت بر بنا آدم وقتايی يه – مبين

 مصلحته همين نوع از هم ما سکوت....  بگيره نظر در هم رو ديگران مصلحت بايد....  ناچاره خوب

 .... بيفته اتفاقی همچين يخواستيم نم ما...  باران کن باور... 
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... . کنم کمکش تا محبوبه پيش آشپزخونه رفتم راست يه و....  شدم عمارت داخل و ندادم جوابی

 ..... شد پيدا معظم خاندان ي بقيه ي کله و سر بعد ساعت يه از کمتر

 فتارر کم يه فرزادم عمو فقط....  تفاوت بی قسمتی تا کمی...  کردن رفتار باهام قبل مثل هام عمو

 .... شدن حالم جوياي و گرفتن آغوش تو منو ديدنم با عموهام زن عوض در....  داشت بهتري

 " مهربونی با قبل مثل....  بود برگشته مأموريت از تازه...  ديدم روز چند از بعد رو سرهنگ جناب

 مثل...  شدم آشنا هم...  امين زن...  آيالر با...  لبهام مهمون رو لبخند و....  کرد خطابم " دخترم

 رد شد می باعث صورتش زيبايی و قشنگش ي لهجه...  بود خونگرم و مهربون..  ترک زناي اکثر

 .... بود زياد هم سرش از عروسی چنين داشتن..  عمه براي....  بشينه دل به اول ي لحظه همون

 ردک برخورد باهام قبل از بهتر کامران فقط...  بود قبل مثل هم عموهام پسر و ها عمو دختر برخورد

 ودب خوبی دختر هم همسرش...  مهناز....  بود گذاشته مثبتی تأثير کامران اخالق رو ازدواج انگار.... 

.... 

 یم ميوه...  کردم گرم کردن پذيرايی به رو سرم..  باشم سامان و ترانه کنار کمتر اينکه رايب

 مکرد می سعی بيشتر و....  بودم رفتن رژه حال در کالً...  کردم می تعارف شربت و چاي...  ذاشتم

 يدهپوش رو دارم پاشنه هاي صندل دادنش حرص براي چون....  باشه ترانه جلوي رفتن رژه اين

 حس زد که حرفی با و....  خوره می حرص هيکلم و قد ديدن از گذشته مثل دونستم می....  بودم

 .... کرد تقويت من در رو دادنش حرص خوشايند

 کنی نمی فکر...  ؟ مياي راست ري می چپ هی چيه....  نيست تو درازي به هم نردبون – ترانه

 ... ؟ درازي زيادي

 شحرف اين با....  بود نشسته سامان و متين بين...  جلوش گذاشتم رو ميوه ظرف.  زدم لبخندي

 جوونا ي همه که بود حدي به صداش بلندي... کردم می حس صورتم روي رو سامان و متين نگاه

 ... بشن حرفش متوجه بودن نشسته هم دور که

 ... دادم رو جوابش لبخند همون با...  نشست لبم روي لبخندي

 .... نيستم که باشم ناراحت بايد من...  ؟ خوري می حرص چرا تو – من

 .... بيرون کرد فوت دار صدا رو نفسش

 ... فنجون و فيل مثل شين می اونوقت...  باشه شصت و يک قدش تو شوهر مياد خوشم – ترانه
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 يک قد با رو من کرد می تصور داشت کنم فکر....  شد ظاهر لباش روي اي خنده زد که حرفی از

 ... شصت و متر يک قد با مردي کنار در هفتاد و متر

 ... نباختم رو خودم اصالً 

 ... نيست مهم بقيش...  باشه آدم من شوهر – من

 اينکه و..  سامانه منظورم دونست می...  فهميد زود رو کالمم ي طعنه....  نيومد خوشش حرفم از

 ... گفت بدي حالت با...  نبود آدم من نظر از سامان

 ... ري نمی که هم رو از – ترانه

 ... خنديدم

 .... ايم پرورده دست – من

 چه خونسردي همه اون بودم مونده خودم...  بود شده چيده روش ها ميوه که ميزي سمت رفتم و

 ترانه خوردن حرص از که بود نفسی به اعتماد حس شايد....  بود شده تزريق وجودم به جوري

 ... گرفت می نشأت

 تو داشتم که من به کرد رو تمسخر با ترانه...  گرفتن قرار دورش همه و...  شد چيده غذا ميز

 .... کردم می محبوبه به کمک ميز چيدن

 مه يکی بدي ادامه...  ؟ کنی می تمرين کردن شوهر براي داري....  کردي پيشرفت..  خوبه – ترانه

 ... مياد تو گير

 صحبت بد داره که نکرد اعتراضی بهش کس هيچ....  خان تورج حتی...  کردن می نگاه منو همه

 .... زنه می حرفی همچين بهم مرد و مجرد پسر همه اون جلوي زشته که....  کنه می

 ها برف روي بشينه غم زمستون تو سخته خيلی

 ها حرف بعضی تلخ طعم قلبو گاهی سوزونه می

 دروغه عاشقيش کسی ببينی که سخته خيلی

 شلوغه سرش تو چشم شب اون ي گريه از چقدر

 ميميره چشات واسه گفت که کسی اون سخته خيلی
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 نگيره نگات و تو از سراغی ديگه و بره

 طاليی قصر يک توي ببينيش که سخته خيلی

 وفايی بی قانون توي داشت بدي مجازات کاش

 .... گفتم و زدم اي نصفه نيمه لبخند....  دادم حرفم با رو همه سکوت و ترانه جواب

 خونه کار و پختن غذا که هستم معظم خاندان دختر تنها من رفته يادت اينکه مثل عزيزم – من

 خونه خانوم زود خيلی من..  شدن مادرم و پدر جدايی باعث که بزرگترا لطف به....  بلدم کردن

 ... شدم

 ترانه هاي حرف ولی...  دونستم می خودم...  بودم زده حرف جور بد....  کردن می نگاهم خيره همه

 هک بود اين....  باشم تفاوت بی تونستم نمی....  بود کرده خطی خط رو اعصابم بقيه سکوت و

 .... دادم جواب اينجوري

 خونده راف خان تورج صداي با که ميز انتهايی صندلی روي بشينم رفتم جمع ي خيره نگاه مقابل در

 ... شدم

 .... بشين اينجا بيا....  باران – خان تورج

 مبين و متين بعد و سرهنگ جناب خان تورج طرف يه...  انداختم ميز باالي قسمت به نگاهی

 فريدون عمو و خان تورج بين که خاليی صندلی به...  فريدون عمو هم طرف يه....  بودن نشسته

 .... نشستم کنارش و رفتم.... بشينم...  کنارش..  اونجا برم بود گفته...  شدم خيره بود

 به کنن شروع خان تورج تعارف با بودن منتظر همه و.... بود گرفته قرار ميز روي غذا هاي ديس

 ..... خوردن

 نگآه اين....  ها قلب سلطان آهنگ.....  شد بلند موبايلم زنگ صداي نگفته چيزي خان تورج هنوز

 يه که مامان اسم به و آوردم بيرون لباس جيب از رو موبايل....  بود مامان ي شماره مخصوص

 دونستم نمی....  کردم نگاه شد می خاموش و روشن صفحه رو و داشت قرار قلب تا سه دورش

 به خيره من و....  بود من سمت به ها نگاه...  کنه می برخوردي چه خان تورج بدم جواب اگه

 .... گوشيم

 .... بده جواب – خان تورج
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 ... گوشم کنار گذاشتم رو گوشی و...  زدم رو اتصال ي دکمه

 ... مامان سالم – من

 ... ؟ مادر خوبی...  دخترم سالم – مامان

 ... ؟ مهري خاله....  ؟ قشنگه مامان...  ؟ خوبين شما....  ممنون – من

 .... تو دلتنگ و خوبيم همه – مامان

 ... شده تنگ براتون دلم منم – من

 ... ؟ آره...  بخورين ناهار خواين می – مامان

 ... بله – من

 براي...  بشی دلتنگ داره امکان و هستن هاشون بچه کنار اونجا همه االن دونستم می – مامان

 ..... بخورم..  خوري می غذا تو که زمانی تا کردم صبر منم...  زدم زنگ همين

 سپري رو سختی هاي لحظه دونست می...  هستم دلتنگش چقدر دونست می....  عزيزم....  مادرم

 بود کم من مادر براي....  بود کم...  بده آرامش....  بده دلداريم تا بهم بود زده زنگ و....  کنم می

 جوابش در....  آدمی لباس تو بود اي فرشته...  نبود آدم...  بود داده وعده خدا که رو بهشتی اون

 ... بگم تونستم فقط

 .... دارم دوستون خيلی...  مامان مرسی – من

 ... داد جواب بغض با مامان

 ... خدافظ...  باش خودت مراقب...  دارم دوست منم – مامان

 ور بغضش شدن شکسته صداي خواست می...  شدم خيره گوشی ي صفحه به...  کرد قطع زود و

...  کردم بلند سر " کنيد شروع " گفت می که خان تورج صداي با....  کرد قطع زود که نشنوم

 با...  بشه تموم من صحبت تا بودن متظر جورايی يه....  بود نکرده خوردن به شروع هيچکس

 .... خوردن به کردن شروع همه خان تورج تعارف

 وعم دختر تا سه با ترانه....  حياط تو شدن جمع جوونا دوباره که....  بود شده کاسته هوا گرماي از

 ينمب و متين و امين و کامران هم طرف يه...  بود صحبت سرگرم...  هانيه و نسرين و نسيم...  هام
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 حرف حال در ديگم عموهاي پسر..  هومن و کيان هم گوشه يه....  آيالر و مهناز هم طرف يه... 

 مارتع داخل بزرگترا...  کردم می بازي گوشيم با داشتم و بودم نشسته تنها من فقط...  بودن زدن

 ... بودن

 ودمب کشيده دراز تختم روي..  حياط تو بودن جاي به دادم می ترجيح...  حوصله بی و بودم خسته

 خصوص به...  داشتم دوست رو خان تورج کتابخونهی کتاباي از بعضی...  خوندم می کتاب و

 لیو بودم خونده بار چند و چندين شاميد که هايی کتاب...  رو خارجيش داستاناي و شعر کتاباي

 بی نگارشش نظرم به که هايی کتاب...  بخونم بارها و بارها خواست می دلم...  شدم نمی سير

 وت...  بگيرم ياد زندگی درس سطرهاش الي به ال از کردم می سعی که هايی کتاب...  بود نظير

 ... اومدم خودم به سامان بلند صداي با که داشتنيمم دوست هاي کتاب و بودم خودم حال

 .... طلبم می حريف – سامان

 لبخند...  ميومد ها بچه طرف به عمارت سمت از داشت و بود نرد تخته چوبی ي جعبه دستش تو

 .... شدن جمع هم کنار ها بچه شدنش نزديک با.....  طلبيد می حريف بلند صداي با و زد می

 ... ؟ گرفتی معرکه باز سامان چيه – هومن

 ... ؟ بشه من حريف مياد کی – سامان

 ... ؟ ست بقيه از بهتر بازيت خوشحالی – کيان

 ... مياره شانس وقتا بعضی...  ؟ کنه می بازي بقيه از بهتر گفته کی – امين

 .. ايستاد سامان کنار اومد و داد گردنش و سر به قري ترانه

 .... نداره وجود سامان از تر اي حرفه تخته بازي تو دونن می همه – ترانه

...  خوبه چقدر من بازي بود يادش هنوز پس...  انداخت من به نگاهی سامان..  ترانه حرف اين با

 رو معرکه اين مخصوصاً کردم احساس...  بردم می ازش که بودم من اين هميشه که بود يادش

 .... گوشيم ي صفحه به زدم زل دوباره خيال بی...  کنه بازي من با خواست می....  انداخته راه

 می یسع اينکه با...  باخت زود خيلی و...  سامان حريف بشه شد حاضر که بود کسی اولين کامران

 به کرد می شروع ها مهره حرکت با چشمام اختيار بی گاهی اما..  نکنم نگاه بازيشون به کردم

 ... گفت می که مبين صداي با...  چوبی ي صفحه روي چرخيدن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

31 

 

 ... کنه می بازي من با برندتون – مبين

...  بود بازي با نگاهشون همه...  سامان جديد حريف شده امين اينبار ديدم و...  کردم بلند رو سرم

 بود نزديک اينکه با....  گرفت قرار سامان روي به رو مبين و باخت هم امين دست چند از بعد

 فرقی هيچ بازيش....  برد رو بازي و آورد شيش جفت دوبار شانسی خوش با ولی ببازه سامان

 ... ببره رو بازي تونست می جفت آوردن با قبل مثل هم هنوز...  بود نکرده

 ... خنديد دوباره سامان مبين باخت از بعد

 ... طلبم می حريف – سامان

 نکهاي با...  کنم می بازي باهاش کرد می فکر اگر بود خيال خوش...  انداخت من به نگاهی نيم باز و

 به مه بود من کنار که روزهايی اون حتماً....  داد می نخ من به داشت ولی بود نشسته کنارش ترانه

 .... هام لب رو نشست تلخی لبخند فکر اين با....  داد می نخ ترانه

 زد نمتي به لبخندي...  شد ساکت سامان..  حريف عنوان به سامان روي به رو متين گرفتن قرار با

... 

 ... شه می سخت بازي..  باشی حريف تو وقتی – سامان

 .... ؟ بهتره همه از بازيت شه می ادعات بازم ببينم – متين

 .... کرد اي خنده سامان

 ... شمارن می پاييز آخر رو جوجه – سامان

 .... برسی پاييز آخر به اگر – متين

 ............... شد شروع بازي

 می فکر حرکت هر براي....  کرد می بازي خوب واقعاً متين....  بردارم بازي از چشم تونستم نمی

 ارگد بی که آدميه..  فهميد شد می بازيش نوع از.....  گرفت نمی بازي به رو ها مهره الکی.....  کرد

....  ببرم شخصيتشون به پی افراد بازي طرز رئی از کردم می سعی هميشه من....  زنه نمی آب به

 شواقعي زندگی تو رو اين و...  گرده می فرصت دنبال که آدميه فهميد شد می سامان بازي از مثالً 

 .... بود داده نشون هم
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 عیس.  کنن می فکر..  شطرنج و نرد تخته بازي تو حرکت هر براي که آدمايی بودم معتقد هميشه

 .... هستن خوبی بازيگراي هم زندگی تو..  بدن انجام انتظاري از دور حرکات کنن می

 ردک می مساوي رو شون امتياز..  آورد می سامان که پی در پی هاي جفت با متين خوب بازي گاهی

 وزخندپ با متين....  برد متين و برگردوند سمتش به رو ترازو ي کفه متين خوب بازي آخر در ولی.... 

 .... سامان به کرد رو

 ... ؟ خونی می کري هم باز ببينم – متين

 .... داد رو متين جواب هميشگی ي عشوه همون با ترانه

 ... آورد شانسی بد...  بازه می سامان بينم می باره اولين – ترانه

 ... آورد جفت تا دو..  شيش جفت تا چهار جاي به...  آورد شانسی بد...  آره – متين

 .... خنده زير زدن همه حرفش اين با

 ردمک سرگرم گوشيم با رو خودم هم باز....  بود کرده کالفم...  انداخت من به نگاهی نيم باز سامان

 .... متين به کرد رو سامان..... 

 ... کنه می بازي تو از بهتر که هست نفر يه اما....  خوبه بازيت دارم قبول – سامان

 .. ؟ کی – متين

 ........ باران – سامان

 .... کردن نگاه رو من و برگشتن همه حرفش اين با

 .... شه می جالبی بازي احتماالً...  ؟ کنين نمی بازي هم با چرا – سامان

 نمی اصالً....  ؟ گه می چی فهميد می خودش دونستم نمی....  کردم حبس سينه تو رو نفسم

 بود تظرمن انگار...  بود من روي متين سنگين نگاه....  کنم درک کار اين از رو سامان منظور تونستم

 .... کنم بازي خواست نمی دلم اصالً....  کنم تأييد رو سامان حرفاي تا

 فراموش رو من و.....  منه به حواسش هم هنوز بفهمن بقيه تا شد باعث حرفش اين با سامان

.. . ؟ بوده هم سابقش نامزد دختر اون قضا از که باشه مجرد دختر يه به حواسش مرد يه....  نکرده
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 گاران....  بود نکرده فراموش رو چيز هيچ سامان داد می نشون اين...  نبود جالب خيلی موضوع اين

 .... من نابودي به بود بسته کمر جورايی يه

 منتقل بهم رو خوبی حس هاشون نگاه....  کردم فرار ها بچه ي خيره هاي نگاه زير از و شدم بلند

 هک حرفی با که رفتم می عمارت سمت به....  باريد می سرزنش بعضياشون نگاه از....  کرد نمی

 .... شدم متوقف زد ترانه

 ؟ کنی می ناز چرا...  ذاري می کالس داري يا...  نيستی گه می سامان که حدي اين در يا – ترانه

 مزهغ و ناز بخواد دلش کسی اينجا کنم نمی فکر....  باشه داشته خريدار نازت که کن ناز جايی... 

 .... کنه جمع رو شما ي

 به طمربو که مسائلی تونه نمی زنی هيچ....  داشت هم حق...  عصبانيه سامان حرف از دونستم می

 با ديگران جلوي دادم نمی حق بهش....  خوب ولی....  کنه تحمل رو باشه شوهرش سابق نامزد

 .... بزنه حرف اينجوري من

...  ودب بلد بازي که متين مثل کسی با خصوص به....  داشتم دوست رو کردن بازي.... ايستادم مردد

 رو ودمخ نتونستم حال اين با.....  باشه داشته بدي عواقب تونست می ترانه وجود با بازي اين ولی

 .... کنم کنترل بازي ي وسوسه مقابل در

... . نشستم متين روي به رو رفتم و چرخيدم کامل بعد و..  برداشتم عقب سمت به رو قدم چند

 .... ها مهره سمت بردم دست

 .... من مال سياه هاي مهره – من

 .... خودش هاي مهره چيدن به کرد شروع حرفی بدون متين

 دبلن سر شد باعث ترانه صداي... کنيم شروع رو بازي اينکه از قبل....  زدن حلقه دورمون ها بچه

 .... کنم

 ... شه می مهيج حسابی بازي که من نظر به....  کنين بندي شرط چطوره – ترانه

 .... کرد من به اي موذيانه نگاه هم بعد

 .... ؟ چطوره....  برقصه..  حجاب بی همه جلوي بايد باخت باران اگر – ترانه
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 بود فاجعه معظم ي خونواده تو کار اين....  ؟ رقص....  ؟ حجاب بی....  کردم می نگاش زده بهت

 خونواده دختراي از بعضی دونستم می....  ؟ حجاب بی اونم....  ؟ برقصم محرم نا همه اون جلوي....

....  بود مرگ مثل من براي اين ولی....  ندارن حجاب عمارت از خارج..  ترانه خود جمله از معظم ي

 ..... برقصم مرد همه اون جلوي بخوام تا بود بهتر هم مرگ نه...  ؟ مرگ

 می هم شايد....  ؟ کنه حراج رو من آبروي خواست می رسماً ....  ؟ نداشت شرم...  ؟ گفت می چی

 و خان تورج کار اين با دونست می خوب خودش....  بشم طرد خونواده از اين از بيشتر خواست

 ... ميارن سرم باليی چه هام عمو

 بودم فروخته ترانه به تري هيزم چه دونستم نمی....  کردم می حس پلکام پشت رو اشک هجوم

 ....... کنه له پاهاش زير رو من تا کرد می استفاده فرصت هر از که

 داره مد و جزر زندگی نخور غصه من ماه

 داره بد و خوب آدم ؛ عالمه يه دنيامون

 شن نمی دشمن که همه نخور غصه من ماه

 شن نمی ومن تو مثل تَرَک پُرِ که همه

 فراوونه ماها مثل نخور غصه من ماه

 بمونه حرفش رو کسی شه می پيدا کم خيلی

 آدماست پناه گريه نخور غصه من ماه

 هاست شبنم اشک مال ؛ گل موندن تازه و تر

 شه نمی غم بی زندگی نخور غصه من ماه

 شه نمی آدم باشه نداشته غصه که اونی

 تو مثل تنهان خيليا نخور غصه من ماه

 تو مثل آشنان زندگی زخماي با خيليا

 زشت و داره خوب زندگی نخور غصه من ماه
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 بهشت باشه فردامون شايد ديدي چه رو خدا

 شه نمی غم بی زندگی نخور غصه من ماه

 شه نمی آدم باشه نداشته غصه که اونی

 خدا به بسپار رو دنيا نخور غصه من ماه

 .... جدا منم جدا هم تو کنيم دعا دومون هر

 متس افتادم راه.....  تخته چوبی ي صفحه روي کردم پرت رو بود دستم تو که تاسی....  شدم بلند

 از رو دندونام.....  بود افتاده شماره به نفسم..  غصه از...  عصبانيت از...  حرص از....  عمارت

 ..... دادم می فشار هم روي حرص

 ..... نکنی قبول رو شرط تونی می -

 .... بندازه راه رو بازي اين شده قيمتی هر به خواست می.....  ايستادم...  بود سامان صداي

 .... مياد خوششون همه رقصيدنت از کنم می تضمين....  نترس....  ؟ نه ؟ ترسيدي – ترانه

 گوش حرفاشون به و وايسم تفاوت بی تونستم نمی....  فهميدم نمی رو شوهر و زن اين منظور

 کمتح با....  ترانه طرف گرفتم رو اشارم انگشت و برگشتم بغض همون با...  حال همون با...  کنم

 .... گفتم

 اين ولی...  زدين حراج چوب بهش شوهرت و تو وقته خيلی چون...  نيست مهم آبروم برام – من

 فروشم نمی رو شرفم و عزت..  تو کردن خيط خاطر به....  تو خاطر به....  کن فرو گوشت تو رو

 ..... کنم نمی معامله وجودم قداست سر من..... 

 به دومهيچک....  کردن می تماشا رو ما داشتن غيرتی بی با که مردايی به...  انداختم بقيه به نگاهی

 .... خودم براي.....  بودم متأسف.....  نکردن اعتراض ترانه

 ... شد بلند امين صداي که بزنه حرفی خواست می ترانه

 ... کنه توهين ديگران به شروط و شرط با نداره حق کسی.....  بازيه يه اين.... بسته – امين

 ... کرد اعتراض ترانه
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 ادبي گه می راست اگه...  مياره در ادا داره ببازه ترسه می.....  بود کجا توهين...  ؟ امين...  اِ  – ترانه

 .... ببره و کنه بازي

 .... گه می راست ترانه – سامان

 .... نکن دخالت تو – امين

 بود معلوم امين لحن از....  شد خنک دلم...  اومد خوشم...  شد ساکت سامان..  امين حرف اين با

 اگه...  داد جواب امين و...  کرد اعتراض هم باز ترانه.... رفته کار به شو خفه جاي به نکن دخالت

 .... شدن ساکت متين صداي با.... شد می دعواشون دادن می ادامه همونطور

 قح کسی.... بذاريم شرط بلديم هم خودمون...  تاست دو ما بين بازي....  کنين تمومش – متين

 .... نداره دخالت

 سرم ور متين و امين حرفاي تالفی دونستم می..... کرد نگام نفرت با ترانه....  بود ترانه مخاطبش

 .... متين به کرد رو حالت همون با...  مياره در

 .... ؟ کنين می طرفداري ازش چيه – ترانه

 .... نکرد طرفداري کسی – متين

 ... پرسيد جدي اما آروم....  ايستاد ازم فاصله قدم يه با...  طرفم اومد بلند هاي قدم با و

 .... ؟ نه يا کنی می بازي – متين

 ....  زمين به بود دوخته چشم....  نبود من به نگاش

 .... شرط بدون – من

 ... چشمام تو زد زل

 .... شرط با – متين

 ... داد ادامه....  کردم نگاهش اخم با

 هم سختی شرط....  بدونن ازش چيزي هم بقيه نيست الزم....  تو و من بين شرط يه – متين

 .... نيست
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 .... ؟ نکنم قبول اگه و – من

 ... شه می نفعت به خيلی ببري رو بازي اگه ولی...  نکنی قبول تونی می – متين

 .... شنوم می...  بگو – من

 می برعکس بردي تو اگه اما....  کنی گوش بايد گم می هرچی وقت چند تا بردم من اگه – متين

 .... کنم قبول بايد من بگی تو چی هر مدت يه تا يعنی....  شه

 هرچی....  بود حرفا خيلی شرط اين پشت....  ؟ بود اين شرطش....  باال رفت ناخودآگاه هام ابرو

 کردن قبول....  ؟ شدم می فرمانش به گوش برده مثل بايد....  ؟ دادم می گوش بايد گفت می

 تونستم نمی....  حتی...  حتی....  شد می چيزها خيلی شامل هرچی....  ؟ چرا و چون بدون حرفاش

 می عقايدم از فراتر چيزي بود ممکن.....  بگيرم مسائل بعضی سمت به رو ذهنم انحراف جلوي

 ... گفت سريع چون....  خوند رو فکرم انگار.....  ؟ کردم می چيکار اونوقت... خواست

 خدا از... . پايبندم بهشون هم خيلی که دارم عقايدي تو مثل منم....  نکن فکر بد چيزاي به – متين

....  نکن فکر شرعی غير چيزاي به پس...  ترسم می کنی می فکر که اونی از بيشتر هم قهرش و

 مايمون و دين شه نمی دليل اين ولی..  کردم زندگی اونجا مدت يه و خوندم درس کانادا تو درسته

 .... باشم کرده فراموش رو

 ... گفتم سختی به

 .... سختيه شرط – من

 .... شه می آسون برات خيلی ببري رو بازي اگه – متين

 ... بشم فرمانت به گوش برده مثل بايد من ببري تو اگه و – من

 دلمون هک اونجور تونيم نمی مسائل بعضی تو فقط...  بديم دستور هم به نيست قرار....  نه – متين

 چه....  زنم نمی حرف خان تورج حرف رو من بگم االن از ضمن در....  همين...  کنيم رفتار خواد می

 ..... باشه نکته اين به حواسمون بايد من چه ببري تو

 از سواستفاده و بردن ي وسوسه البته و...  شد قبول قابل کمی شرطش داد که توضيحی با

 .... کنم قبول شد باعث ترانه با مقابله براي شرطش

 ... قبول باشه – من
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 ... نشستيم تخته ي صفحه طرف دو رفتيم و داد تکون سري

 ... پرسيد کامران بازي از قبل....  زدن حلقه دورمون همه

 .... ؟ شرط بدون يا شرط با – کامران

 .... انداخت بهش نگاهی متين

 .... شرط بدون – متين

 ونشرطم از چيزي کسی اينکه....  کرد عمل بود گفته که چيزي اولين به....  انداخت بهم نگاهی و

 کردم شروع رو بازي آرامش با همين براي....  کنم اعتماد بهش تونم می کردم احساس....  ندونه

.... 

 اشتهگذ که شرطی از رو منظورش....  نبازه داره سعی بود معلوم....  بود گيري نفس و پاياپاي بازي

 وادارش تونستم می....  شد می نفعم به خيلی بردم می اگه بود چی هر ولی....  فهميدم نمی بود

 ...... کنه طرفداري من از ترانه حرفاي مقابل در کنم

 ي برنده..  برد می رو آخر دست کی هر....  آخر دست به بوديم رسيده....  بود برابر مون ها امتياز

 .... ها تاس روي گذاشت رو دستش.....  بود بازي کل

 ... ؟ اي آماده....  آخره دست – متين

 هاي روز آرامش.....  شرط انجام براي بودن آماده....  داره منظوري حرف اين گفتن از دونستم می

 ..... آخر دست اين به داشت بستگی آيندم

 ... دادم تکون سري

 ...... آمادم – من

 احساس که داد می حرکت رو ها مهره جوري گاهی....  کرد نمی بازي قبل مثل....  بودم شده گيج

 حرکت رو مهره يه تا کشيد می طول اي دقيقه چند هم گاهی.....  طرفم مبتدي آدم يه با کردم می

 .... بده
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 و مبين و من شد می باعث حرکتش هر....  بودن زده شگفت هم امين و مبين کردنش بازي طرز از

 حرکتی هر از بعد....  کرد می رو همينکار هم متين....  بشيم خيره بهش ثانيه چند براي..  امين

 .......... من فقط....  من به زد می زل داد می هاش مهره کهبه

 از بازيش نوع....  بودم شده زده شگفت واقعاً....  ببينه من روي رو بازيش تأثير خواست می انگار

 بود بعيد متين مثل آدمی يه

 هاش مهره به حرکتی چه کنم بينی پيش تونستم نمی....  بشم عصبی بود شده باعث بازيش نوع

 مین....  بود ريخته هم به تمرکزم.....  بودم گرفته ضرب زمين رو پام با عصبانيت زور از.....  ده می

 ......................... برد..  شگفتی کمال در..  و.....  کنم جور و جمع رو فکرم جوري هيچ تونستم

.....  رتمسخ پوزخند نه البته....  کرد می نگام پوزخند با.....  انداختم بهش نگاهی...  شد نمی باورم

 به پوزخندش و....  بودم باخته رو شرط.....  بودم باخته.....  بود قدرتش ي نشونه که پوزخندي

 .... بود دليل همين

....  کردن خلوت رو دورمون سکوت همون با و.....  بودن ساکت همه...  اومد نمی در کسی صداي

 ... گفت و زد سرش به اي ضربه اشاره انگشت با شد می رد کنارش از داشت وقتی مبين

 ....... زَن جِر – مبين

 ...... رفت و

 .... من طرف شد خم کمی.....  کردم می نگاش هنوز

 گم می من که وقت هر تا و.....  شه می شروع االن همين از گذاشتيم که شرطی.....  خوب – متين

 .... االجراست الزم

 ... گفتم حرص با

 .... زيرش بزنم تونم می – من

 ... کرد ريز رو چشماش....  صندليش پشتی به داد تکيه

 تننيس بلد و..  ندارن قبول هم رو خودشون حرف که هستی دخترايی اون از کنم فکر نذار – متين

 .... بمونن حرفشون رو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

39 

 

 با گذاشتم چرا و....  کردم قبول رو شرط چرا که....  بودم عصبانی خودم دست از.....  شدم بلند

 .... انداختم بهش نگاهی....  بزنه هم به رو تمرکزم بازيش نوع

 .... هستم حرفم رو من – من

 .... نشو ترانه نزديک شب اخر تا..  باشه حواست پس....  خوبه – متين

 دمب شنيدن دستور از هميشه که منم.....  بود دستور بود هرچی ولی..  نبود بد.....  دستور اولين

 .... عمارت سمت رفتم و دادم تکون سري...  ميومد

 قهدقي چند به....  بودم دور ترانه از اينجوري..........  بشينم خان تورج کنار مدت تموم دادم ترجيح

 انخ تورج کنار بيان هم بقيه که شدن باعث و خان تورج نزديک اومدن مبين و متين که نکشيد

.... 

 ... زدن می حرف موردش در داشتن که بود چيزي کوه ي برنامه

 ... ؟ موافقن همه....  کوه ديگه ي جمعه – ترانه

 .... ؟ شد شروع تعطيالتش تو شوهر باز – هومن

...  نيست کنکور کالساي درگير هم سامان... شده تموم ديگه کنکور که االن...  ديگه آره – ترانه

 .... تفريح براي خوبيه وقت

 ... موافقيم که کيان و من – هومن

 تعارفی نه...  خواستن نظر من از نه....  کردن اعالم رو موافقتشون هم بقيه...  هومن حرف اين با

 راحت دستشون از ساعت چند براي ديگه ي جمعه که بودم خوشحال....  کردن همراهيشون براي

 ....  هستم

 بود گفته که همونجور خوشبختانه و.....  گذشت می متين و من بين شرط شروع از روزي سه

 کم و نيست خونه زياد وقتی بودم مونده من و....  نداشت بهم کاري....  نبود اذيت و آزار قصدش

 ايبر و مطب رفت می صبحانه از بعد از متين....  گذاشت رو شرط اين چرا..  بينيم می رو همديگه

 متعجب داشتم حق پس....  شب تا مطب رفت می چهار ساعت از هم عصر...  گشت می بر ناهار

 .... ديديم نمی رو همديگه خيلی چون نده دستوري داشت حق و....  باشم
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 تهخس....  کردم می بازي گوشيم با داشتم اتاقم تو من و...  بوديم خورده شام که بود ساعتی يه

 ها تساع اين براي....  بزنم کتابخونه به پاتکی خواب از قبل براي گرفتم تصميم...  بودم شده

 گاهی.....  کردم سر احتياط محض و برداشتم تخت کنار از رو شالم....  بود همدم بهترين کتاب

 راقبم کتابخونه به رفتن براي شد می باعث اين و...  زدن می کتابخونه به سري هم مبين و متين

 .... باشم حجابم و لباس

 به ادافت چشمم سريع....  کردم باز رو در هوا بی و کتابخونه در ي دستگيره روي گذاشتم رو دستم

 مواردشدن با.....  زدن می حرف آروم و بودن نشسته اتاق ي گوشه ي کاناپه روي که مبين و متين

 از کسی خوان نمی داد می نشون آرومشون زدن حرف و حضورشون......  من به افتاد دو هر نگاه

 .... گفتم دستپاچه و کردم بهشون نگاهی....  بودم مزاحم پس....  بشه آگاه حرفاشون مضمون

 .... هستين اينجا دونستم نمی....  شدم مزاحم ببخشيد – من

 .... بايستم شد باعث متين صداي که اتاقم برگردم خواستم می

 .... بردار خواي می که کتابی بيا...  نيستی مزاحم – متين

 وارد حين و....  کتابا سمت رفتم همه اين با.....  معمولی تعارف يه يا دستوره حرفش دونستم نمی

 .... گفتم اتاق به شدن

 ..... رم می زود....  ببخشيد – من

... . نکنم تيز رو هام گوش کردم سعی.....  کردن صحبت آروم به کردن شروع دوباره متين و مبين

 ردارمب شعر کتاب يه خواستم می.....  کردم کتابا سرگرم رو خودم.....  نبود خوبی کار سمع استراق

 نگاهم که.....  مشيري فريدون " خورشيد با پرواز " و سهراب " کتاب هشت " بين بودم مردد.... 

 اه بار و ها بار....  شد می شل پام و دست کتاب اين مقابل در هميشه.....  " دزيره " کتاب به افتاد

 دست اختار بی....  شدم نمی سير بازم ولی....  رو ناپلئون و دزيره عشق سرگذشت بودم خونده

 لبط رو دزيره ي عاشقونه لحظات دلم....  کشيدم عميق نفس يه برداشتنش با و....  طرفش بردم

 سرگذشت با بشم همراه خواب از قبل داشتم دوست....  بست نقش لبهام رو لبخندي....  کرد می

 لسوا با که در سمت برم خواستم می....  کتاب داشتنی دوست هاي شخصيت نشيب و فراز پر

 .... ايستادم مبين

 ... برداشتی چی...  ببينم – مبين
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 از اگر....  بودن هم به شبيه خيلی....  ايستادن کنارم هم دوشادوش دو هر....  کردم نگاهشون

 دوديح تا البته و....  بدي بهشون دوقلو لقب تونستی می گذشتی می سالشون دو سنی اختالف

 .... ببينن رو کتاب اسم تا سمتشون گرفتم رو کتاب....  بودن امين به شبيه

 .... خوبيه کتاب! ....  دزيره – مبين

 .... شاهکاره....  عاليه....  نه خوب – من

 ... ؟ خونديش – مبين

 .... شم نمی سير خوندنش از ولی....  بار صد از بيش – من

 .... پرسيد موشکافانه متين

 .... باشی حفظ از رو سطرش به سطر بايد پس – متين

 .... چشمام تو زد زل....  دادم تکون سري

 بود یچ دزيره العمل عکس...  کرد ازدواج ژوزفين با ناپلئون اينکه از بعد که دونی می پس – متين

 .... ؟

 .... گفتم تأمل اي لحظه از بعد.....  پرسيد رو سوال اين چرا دونستم نمی

 استعداد و هوش نظر از هم و داشت دوسش خيلی هم که مردي با ازدواج....  دونم می آره – من

...  ودب نظير بی ژوزفين از انتقامش خوب ولی.....  نداشت کم ناپلئون از چيزي سياسی موقعيت

 نوشيدنی اون از حاصل لک و...  داشت دوسش خيلی ژوزفين که لباسی روي نوشيدنی ريختن

 ..... نشد پاک هيچوقت

 .... داد تکون سري متين

 ... باشه حد همين در هم تو انتقام اميدوارم – متين

 ... رفت خير به شب گفتن با و زد اي نصفه نيمه لبخند هم مبين....  شد خارج اتاق از و

 کرف.....  ترانه از انتقام....  بود ترانه منظورش احتماالً.....  ؟ انتقام....  سوال از دنياي با موندم من و

 .....  بودم نکرده فکر بهش اصالً من که چيزي....  انتقام بود خوبی
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 و هتران دست از رو ساعتی چند جمعه که خوشحال من و.....  رسيديم شنبه پنج به باد و برق مثل

 سر عمه به ميومد وقتی...  ديدم دور از رو ترانه باري چند هفته طول تو....  راحتم بقيه و سامان

 اون تو کردم می سعی من و....  زد می خان تورج به سري هم کوتاه ي دقيقه چند قبلش بزنه

 ..... بمونم اتاقم داخل مواقع

 شگو و بود ساکت خان تورج....  زدن می حرف صبح فردا قرار ي درباره متين و مبين شام ميز سر

 خوشحال چقدر من و.....  باشن حاضر عمارت حياط تو صبح پنج ساعت همه بود قرار....  داد می

... . حرفاش با شدن مواجه و ترانه ديدن به کردن فکر بدون..  بخوابم راحت تونستم می که بودم

 مقدمه بی خان تورج دفعه يه که....  بود حرفاشون به حواسم ولی..  بود گرم خوردن به سرم

 ... پرسيد

 ...؟ مياد همراهتون هم باران – خان تورج

 کردن می نگام پرسش با که مبين و متين به دوختم چشم و کردم بلند سر سريع حرفش اين با

 ... بودن نکرده حساب آدم منو اصالً...  ؟ برم کجا نشدم دعوت وقتی آخه بگم خواست می دلم.... 

 ... گفتم خان تورج جواب در حرفا اين جاي به ولی

 .... رم نمی من..  نه – من

 ... ؟ چرا – خان تورج

 رفح جاي به بازم ولی...  دارين من کار به چيکار بگم خواست می دلم....  خان تورج بود کرده پيله

 .... گفتم فقط دلم

 .... بمونم خونه دم می ترجيح – من

 ي پله روي....  اتاقم برم افتادم راه خير به شب يه با محبوبه به کردن کمک و شام خوردن از بعد

 .... شنيدم سرم پشت از رو متين صداي که بودم اول

 .... کنم می بيدارت ميام خودم وگرنه...  باش پايين آماده پنج ساعت – متين

 ... سمتش برگشتم

 ... باشم خونه دم می ترجيح که شنيدي کنم فکر – من

 .... داد جواب خودم مثل
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 ... منتظرتم صبح پنج....  کوه مياي هم تو فردا.....  کردي فراموش رو شرطمون کنم فکر – متين

 ............. شرط اون قبول از شدم پشيمون دوم بار براي من و....  رفت و

 بود ستهنش مبال از يکی روي منتظرم که ديدم رو متين..  پايين اومدم که ها پله از....  بود صبح پنج

 کرد بودم ايستاده ها پله رو هنوز که من به نگاهی....  شد عمارت وارد هم مبين حال همون در.... 

..... 

 .... ؟ حاضري – مبين

 .... متين به کرد رو بعد

 .... رسيدن هم هانيه و هومن...  بريم – مبين

 .... شد بلند خان تورج صداي عمارت از خروج از قبل.....  شد بلند و داد تکون سري متين

 .... ؟ متين – خان تورج

 المس جواب....  کرديم نگاه بود ايستاده خان تورج که جايی...  سرمون پشت به برگشتی سه هر

 .... هم در اخماش و...  بود ايستاده اتاقش درب کنار....  بود خان تورج نگاه..  نفرمون سه هر

 .... ؟ خان تورج دارين کاري من با – متين

 .... کن صدا رو پسرا ي بقيه – خان تورج

 االن اچر پس نميري کوه گفتی ديشب که تو نپرسيد يا....  نداره کار من با که کردم شکر رو خدا

 خارج عمارت از متين با و کردم خداحافظی.....  ايستادي شمشاد شاخ تا دو اين کنار آماده و حاضر

 رشت رو سريع ديدنم با ترانه....  بود ايستاده هم کنار حياط تو که ها بچه سمت رفتيم....  شدم

 ... گفت و کرد

 خوابت اگه...  صورتش تو زدن تابه ماهی با انگار...  خدا رو تو کن نگاش....  ؟ مياد اينم – ترانه

 ..... شيم می تر خوشحال هم ما....  بياي نيستی مجبور...  بخواب برو مياد

 دندان جواب يه تا انداختم می کار به رو مغزم حتماً اومد نمی خوابم اگه....  کردم نگاهش اخم با

 ازگ رو لبم کنم تحمل رو ترانه اطوار و ادا ساعت چند تا بايد اينکه تصور از.....  بدم بهش شکن

 .... گرفتم
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 از غير همگی بعدش و گفت بهشون چيزي...  رفت پسرا سمت به ترانه به دادن جواب بدون متين

 تگف آروم و سمتم اومد بشه راهی پسرا با اينکه از قبل متين....  عمارت سمت افتادن راه سامان

... 

 .... نده رو جوابش گفت چی هر ترانه – متين

....  کرد می استفاده خواهرش نفع به کذاييش شرط اون از همش اينم....  کردم نگاش حرص با

 به گرفتن می رو طرفش همه بس از.....  ترانه اسم شنيدن از خورد می هم به داشت حالم ديگه

 .... ايستادم مهناز و آيالر کنار و رفتم....  ديدنش به برسه چه بودم شده حساس هم اسمش

 می ظرن به متفکر و بودن کرده اخم جورايی يه همه.....  برگشتن پسرا تا کشيد طول اي دقيقه چند

 ... پرسيد نسرين شدنشون نزديک با....  رسيدن

 .... داشت چيکارتون – نسرين

 ... داد جواب حرص با کيان

 ... گفت پرت و چرت مشت يه....  ؟ داشت چيکار کنی می فکر – کيان

 .. گفت تندي با متين

 .... بزن حرف درست خان تورج ي درباره....  کيان – متين

 .... شديم راهی باالخره....  برداشت زمين از رو ش کوله و کشيد پوفی حرصی کيان

....  برم راه تنها مدت تموم بود قرار وقی..  باشم همراهشون خواست می متين چرا بودم مونده

 .... بودم سرشون پشت تنها و تک ها زده غربت اين مثل

 زياد دادم ترجيح من اما برم راه باهاشون که کردن اصرار...  بودن همه از جلوتر مهناز و آيالر

 تدوس اصالً  من و بود زنونه حرفاشون گاهی که بودن زن تا دو باشه هرچی....  نباشم نزديکشون

 شوهر زن اب نبايد دختر باشم داشته عقيده آدما از خيلی مثل اينکه نه...  باشم بحثاشون تو نداشتم

 مباش خودم دنياي تو دادم می ترجيح....  نبود ميلم باب زياد بحثاشون...  نه...  بشه کالم هم دار

.... 
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 می راه و هم به بودن چسبيده ها معشوق و عاشق اين مثل سامان و ترانه هم تا دو اون از بعد

 بعد..  هومن و کيان و عموهام دختر تا سه سرشون پشت...  امين و کامران هم اونا از بعد....  رفتن

 .... من همه از آخر و.....  متين و مبين هم

 ودنب مصرف بی..  بودن اضافی احساس....  داشتم بغض....  بود گرفته دلم تنهايی از جورايی يه

 تهانداخ رو سرم.....  باشم تنها بايد من...  آدم همه اين با...  دنيا اين تو اينکه احساس....  داشتم

 یم و ميرن راه هم کنار شاد و سرحال که آدمايی به بيفته نگاهم نداشتم دوست...  پايين بودم

 .... خندن

 بغض بيشتر خنديدن می هومن و کيان ي مزه بی هاي جوک به گاهی که ها بچه ي خنده صداي از

 می عیس من و....  سينم به بود چسبيده تقريباً سرم....  رفتم می فرو خودم تنهايی تو و کردم می

....  بودن مادر بی...  بودن يتيم..  بودن پدر بی حس.....  بگيرم رو هام اشک سيل جلوي کردم

 هاي حس اين هيچوقت کنارش....  خواستم می رو مادرم....  بود دهنده آزار همه.....  تنهايی

 ..... آغوشش گرمی...  خواست می رو هاش دست گرمی دلم.....  کردم نمی تجربه رو ازاردهنده

 ... گفت که صدايی با

 ... ؟ خواين نمی همراه...  خانوم -

 سبز مچش جفت يه تو شد قفل نگام که....  انداختم بود صدا منبع که جايی..  سرم پشت به نگاهی

 نگاه از که دوختم لباش به و گرفتم ازش چشم زحمت به.....  نداشت انتهايی انگار که چشمايی.... 

 ... گفت لب زير....  بود نشسته روش قشنگی لبخند ام خيره

 .... داري چشمايی عجب -

 ازش چشم کردن اخم جاي به لحظه اون تو ولی.....  کردم می اخم..  بودم معمولی حالت در اگر

 ودب معلوم....  بود من به همشون نگاه.....  کردم نگاه بودن همراهش که پسري تا سه به و گرفتم

 دوختم رو نگاهم دوباره و دادم ادامه راهم به بهشون دادن جواب جاي به.....  بودم من مخاطبشون

 .... پام جلو زمين به

 .... شنيدم رو صداشون بازم

 .... خوبيه پسر خدا به....  کنه همراهيتون بود پسند مورد دوستمون اين اگه...  ؟ تنها چرا -
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 به توجه جاي به کردم سعی....  نداشتم حوصله....  دادم ادامه راهم به حرفاشون به توجه بی

 که کامران به افتاد نگام لحظه يه.....  بشم غرق خودم خيال و فکر دنياي تو بازم حرفاشون

 ... هم تو رفت اخماش و من به افتاد نگاهش ديدم که....  بزنه حرف کيان با بود برگشته

 هک...  کردن اي اشاره مبين و متين به....  من به شد دوخته هم امين نگاه و گفت امين به چيزي

 هم تو رفت اخماشون....  من سر پشت به افتاد نگاشون و....  من سمت برگردن دو هر شد باعث

 از و دادم ادامه راهم به بازم....  رفت پسر چهارتا اون به اي غره چشم و....  نزديکم اومد متين.... 

 نبود حواسشون قبل ي دقيقه دو تا....  نداشتم رو الکی غيرت اين ي حوصله....  گذشتم متين کنار

 ...... باال زد غيرتشون رگ پسر چهارتا به افتاد چشمشون تا...  هستم منم

 و راپس سمت چرخوند رو سرش کيان.....  گذشتم بودن ايستاده که تکشون تک کنار از حرص با

 ... گفت

 ... خدمتم در....  ؟ داشتين کاري – کيان

 ودب دار خنده....  نيستم تنها من که...  هستن من همراه بفهمونه بهشون خواست می حرف اين با

 .... کرد می فوران همجنساشون ديدن صورت در فقط که هايی غيرت اين برام

 دره ناو به...  پام زير به نگاهی....  بود عميقی پرتگاه ي لبه که جاده کنار سمت رفتم حوصله بی

 کرف بهش شد می خوب ي گزينه يه عنوان به حتماً...  نبود گناه خودکشی اگه....  انداختم عميق ي

 هر نم و ميومد باال پلکم پشت تا بغضم....  بودن اضافی بد حس از شدم می راحت حداقل....  کنم

 .... گرفتم پرتگاه اون از نگاه مبين صداي با....  زدم می پسش بار

 ... ؟ گفتن بهت چيزي – مبين

 بوته از بود پر که...  دره اون به دوخم چشم دوباره....  گفتم می بهش چی.....  کردم نگاهش فقط

 .... بگيرم دره اون از چشم شد باعث ترانه صداي اينبار....  کوچيک سبز هاي

 هبافت جدا ي تافته که....  ؟ کنی ثابت چيو خواي می...  ؟ ميريا نمی بري راه جمع با اگه – ترانه

 ي اندازه به درازت قد اون..  نباش نگران....  ؟ کنی توجه جلب داري دوست خيلی....  ؟ هستی

 مه حاال...  کنی نزديک پسرا به رو خودت بودن چشم تو براي نيست الزم..  هست چشم تو کافی

 رايب که نيستی مهمی آدم همچين...  بکن خوب...  ؟ کنی خودکشی خواي می ؟ چيکار اونجا رفتی
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 تنيس راضی بودنت از هيچکس و هستی اضافی که دونی می خوب خودت...  بشيم ناراحت مردنت

... 

....  تمهس منم نبود حواسشون خودشون...  بودن گذاشته تنها رو من خودشون...  شد بيشتر بغضم

...  نگفت چيزي کسی....  ؟ بودم مقصر من.....  دادن نمی راه جمعشون تو رو من خودشون

 نگاهشون بغض با....  بودن نظر هم ترانه با همشون پس....  نشد ترانه منکرحرفاي هيچکس

 و....  خودم خواست به نه بودم اومده متين خواست به من....  متين چشماي تو زدم زل بعد و کردم

 تو رو بودنم اضافی حس نبود حقم....  عدالتی بی اين نبود حقم....  حرفا اين شنيدن نبود حقم

 ... بودن حقم خدا به...  نبود حقم....  متنفرن من از بگن صراحت با نبود حقم....  بزنن فرياد صورتم

 ي دره به نگاهی و برگشتم دوباره....  بغضم کردن خالی ي آماده....  بود بارش ي آماده چشمام

 داخ خواست می دلم....  دره اون ته بده هولم اجبار با نيرويی يه خواست می دلم....  انداختم عميق

 نمک فراموش خواست می دلم....  کنه خارج کبيرش هاي گناه ليست از رو خودکشی لحظه يه براي

 مهر و ترانه حرفاي شنيدن از بود بهتر برام مرگ که آخ....  خالقم فرمان به گوش و مسلمونم

 .... تمگرف دره از نگاه بار چندمين براي هومن صداي با....  زدن روش سکوتشون با بقيه که تأييدي

 ساعت يه صبح...  ندارم رو خان تورج حوصله يکی من....  درنياري بازي ديوونه...  اوي – هومن

 ... کنه می رو کلمون بشه کم سرت از مو تار يه اگه....  کرد می بهمون رو سفارشت داشت

 .... کرد طغيان سرکشم حس هومن حرف با

 ... گفتم گلوم تو بغض ي مونده ته و حرص با و برداشتم جلو به قدم يه

 اشينب مواظبم خواستم من مگه....  برين کشين نمی راهتونو چرا اضافيم اگه...  ناراحتين اگه – من

 ناي تو مگه....  بيام بر چی همه پس از بلدم خودم.....  ؟ بشين غيرتی واسم گفتم من مگه...  ؟

 مطمئن.. .. ؟ خوشحالم ببينمتون بايد اينکه از کنين می فکر....  ؟ بودين مراقبم ها شما سال پنج

 ..... ندارم خوشی دل همراهی اين از منم باشين

 ... انداختم بهشون نگاهی حال همون در.....  شدم رد کنارشون از و افتادم راه

 دخالت هم کارم تو....  نداره ربطی شما به کنم می کاري هر....  بردارين سرم از دست – من

 ..... کنم نمی برخورد آروم انقدر هميشه....  کنم می تالفی بدجوري که نکنين
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 رزي بزنم لوس هاي بچه مثل آدم همه اون جلوي خواستم نمی....  بزنم پس رو بغضم دادم ترجيح

 ردمک سعی پس....  کنم خالی توش رو بدم حس تونستم می که بود جايی بهترين اتاقم....  گريه

 ..... بزنم پس رو هام اشک اتاقم به رسيدن تا

 نستمدو می که گرچه....  نداشتن کارم به کاري....  کردن سکوت نشستن براي جايی به رسيدن تا

 زير ور غرورم ي مونده ته بازم تا ست بهانه دنبال ترانه دونستم می....  نيست دائمی سکوتشون

 یخال سرشون حرفاشون و کارا از رو حرصم تا بودم منتظر ترانه از بيشتر من و....  کنه له پاش

 ..... کنم

 قتو زدن قدم با کردم می سعی....  زدم باز سر همراهيشون از کنن تازه گلويی تا نشستن وقتی

 ادند حرص براي دونستم می که ترانه بلند هاي خنده و بودنشون هم با ديدن از کمتر تا بگذرونم

 به " شو ساکت" يه خواست می دلم.....  کنم خوري خود..  رسيد می گوش به بلندي اون به من

 " يدببخش " گفت که صدايی شنيدن با.....  بود اعصابم روي اندازه از بيش صداش....  بگم ترانه

 ...... شد نزديکم کمی......  کرد تالقی سبز چشم جفت يه نگاه با نگاهم و برگشتم

 ..... ؟ شيم اشنا هم با بيشتر شه می – پسر

 متس شد کشيده نگاهم ناخودآگاه....  دارم چشمايی چه بود گفته بهم راه تو که بود پسري همون

 حس پسرا ي خورده گره ابروهاي ديدن فاصله همون از اما.....  داشتم فاصله باهاشون...  ها بچه

 می نگاهمون اخم با هم سامان حتی.....  کرد پخش بدنم سلوالي تک تک تو رو دادنشون حرص

 .... سبز چشم پسر سمت برگشتم.....  کرد

 .... ؟ قصدي چه به....  ؟ بيشتر آشنايی – من

 از غير.....  خورد نمی خونيم گروه به جورايی يه....  اومد نمی خوشم پسرا با شدن دوست از

 مه چندباري....  شدم نمی همکالم ديگه پسراي با خواستگاري ي جلسه تو آراد و فاميل پسراي

 ...... بود درس پيرامون صحبتامون..  بزنم حرف پسرا با شدم ناچار دانشگاه تو که

 تونم می.....  کنه کسی جذب رو آدم تونه نمی ازدواج از غير قصدي سال و سن اين تو – پسر

 .... ؟ باشم داشته رو شمارتون

 ..... کنم برخورد درست دادم ترجيح زد که حرفی با....  بود مودب
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 شماره دارين تمايل اگه....  دونه نمی خوب رو ها آشنايی اينجور من ي خونواده...  ببخشيد - من

 ...... بدم رو خونه ي

 .... داد تکون سري

 ..... بگيرن تماس گم می مادرم به....  شم می ممنون – پسر

 .... گفتم پسر براي رو عمارت ي شماره پوزخند با و....  انداختم پسرا به نگاهی

 .... کنم می زندگی اونجا حاضر حال در....  پدربزرگمه ي خونه ي شماره اين..  ضمن در – من

 .... کرد چشمام به نگاهی

 ..... نگفتين رو اسمتون – پسر

 .... معظم باران....  باران – من

 .... زد لبخندي

 ينباش مادرم تماس منتظر.....  قهرمانی تيرداد...  هستم تيرداد منم...  داري قشنگی اسم – پسر

.... 

 بجه سمت رفتم منم...  دوستاش سمت رفت تيرداد.....  شديم جدا هم از و....  دادم تکون سري

 حرص ديدم می....  کنن می نگام فقط چرا....  زنن نمی حرفی پسرا چرا بودم مونده....  ها

 .... گفتم و باال بردم رو دستم بخورن حرص بيشتر اينکه براي....  رو خوردنشون

 شما غيرت همه اين از بايد آدم و عالم خدا به....  نکنين خرج غيرت انقدر....  خدا رو تو نه – من

 ..... ؟ شود چه.....  بشه دار خبر شما غيرت همه اين از اگه....  خالی خان تورج جاي...  بگيرن ياد

 .... شد ساکت کامران صداي با که بگه چيزي خواست می کيان

 .... کيان باش ساکت – کامران

 براشون خوابی چه دونستن نمی ولی....  بود کارساز کارم تو نکردن دخالت ي درباره تهديدم

 .... ديدم
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 دمش که وارد.....  گرفتم پيش رو عمارت راه و شدم پياده ماشين از بقيه از زودتر رسيديم وقتی

 روي که خان تورج به کرد رو و اومد حرف به همه از زودتر کيان....  شدن وارد سرم پشت هم بقيه

 .... نبود ترا بزرگ از خبري هنوز....  بود نشسته سالن رأس در مبل

 خط يه....  شما تحويل سالم و صحيح....  اخالقتون بد ي نوه اينم....  خان تورج بفرماييد – کيان

 ..... نيوفتاده روش هم

 می کردم می احساس جورايی يه....  هستم شيئ من انگار....  گفت تمسخر با رو آخرش ي جمله

 مدل کردن خالی براي..  کاراشون تالفی براي بود مناسبی وقت.....  بياره در رو من حرص خواست

 ... گفتم حرص با.... ...  حرفاشون از

 واال....  بود زدنی مثال هم غيرتشون.....  کردن امانتداري خوب....  خان تورج خالی جاتون – من

 دختر اين با بگه جلو نيومد يکيشون.....  بود مونده مبهوت بگيره شماره ازم خواست می که پسره

 ... ندارن لنگه غيرتی بی تو....  ؟ داري چيکار

 لندب صداي با.....  نياد جلو کرد وادارش و گرفت رو دستش امين که..  برداشت خيز طرفم به هومن

 ... گفت

 سرت از دست گفتی خودت....  نکنيم دخالت کارت تو گفتی خودت....  ؟ غيرتيم بی ما - هومن

 .... برداريم

 .... کردم بلند رو صدام ازش تبعيت به منم

 بهم که موقع همون....  اضافيم آدم يه گفتين که موقع همون درست....  گفتم من...  آره – من

 ... ؟ يادته....  ديوونه گفتی

 .... شخصيتم کردن مال لگد به کرد شروع کردم می فکر که چيزي از زودتر خيلی ترانه

 یکس....  ؟ برگشتی چرا....  نحسی....  دردسري ي مايه...  هستی اضافی...  گفتم راست – ترانه

 ..... موافقن من با هم همه....  نمياد خوشش تو از هيچکس....  نبود منتظرت اينجا

 .... طرفش برگشتم

 اريشم ثانيه ديدنتون براي کردين فکر....  بود خان تورج اصرار....  بيام خواستم نمی منم – من

 .... ؟ کردم می
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...  کنه اسمت به رو بابات ي خونه ي همه خان تورج خواي می....  ارثه دنبال چشمت تو – ترانه

 ..... ؟ نشده متوجه کسی کردي فکر...  اومدي همين براي

 من....  ؟ کردن می فکر همينجوري همه...  شد نمی باورم.....  گرفت آتيش دلم زد که حرفی از

 فوت پدرش از زودتر پدرم چون قانون طبق که اي خونه....  کردم نمی هم فکر خونه اون به اصالً 

 بی اين....  نداشتم کاري خونه اون به اصالً من....  نه.....  بود خان تورج براي نصفش بود شده

 رانهت حرف اين با....  بود خراب حالم....  بود انصافی بی موضوع اين به شدن متهم....  بود انصافی

 .... شد سرازير اشکم.......  بگيرم رو خودم جلوي نتونستم ديگه.....  شد هم تر خراب

 چيزي من....  نخواستم پول کسی از من....  کردم نمی هم فکر اصالً خونه اون به من – من

 .... نخواستم

 .... خان تورج سمت کردم رو

 ... ؟ بکنين فکري همچين که گفتم چيزي من....  ؟ خواستم ازتون چيزي من – من

 .... بقيه سمت کردم رو

...  بودم مادرم پيش که من...  ؟ برم....  ؟ مياد بدتون من از انقدر نکرده گناه کدوم جرم به – من

 .... رم می....  باشه...... ؟ برم....  نداشتم شماها با کاري که من

 ..... کردن می نگام ناراحتی با همه....  زد نمی حرفی کسی

 لباس دست چند سريع خيلی....  کردم باز رو کمد در و اتاقم تو رفتم.....  باال رفتم ها پله از

 مین....  کيفم تو گذاشتم و برداشتم رو مدارکم....  کوچيکم دستی ساک تو ريختم و برداشتم

 ..... کردنشون کنترل براي نداشتم توانی ديگه.....  بگيرم رو اشکام جلوي تونستم

 ... گرفت رو ساک ي دسته....  سمتم اومد ناراحتی با متين رفتم پايين که دست به ساک

 .... ؟ بري کجا خواي می....  ؟ کنی می چيکار – متين

 با....  بود اومده ما بلند صداي سرو از يا کرده صداش کسی نبود معلوم.....  ترگل عمه به افتاد نگام

 ... کرد می نگام اخم

 .... عمارت درب سمت رفتم....  بيرون کشيدم متين دست از حرکت يه با رو ساک ي دسته
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 .... جلو اومد آيالر

 خاطر به تو که نکرده فکر هيچکس....  داريم دوست ما خدا به....  جان باران ري می کجا – آيالر

 ..... اومدي اينجا چيزي

 ..... کرد شروع ترانه باز که بشم خارج عمارت از خواستم می حرفش به توجه بی

 رو هوات انقدر که کردي جادو رو داداشام جوري چه نيست معلوم....  بميري بري اميدوارم – ترانه

 .... دارن

 ..... طرفش برگشتم

 ....  شو ساکت....  ترانه شو ساکت – من

 ..... ترانه سمت رفت امين

 .... اوردي در رو شورش.....  ترانه بسته – امين

 .... ؟ دارين رو هواش انقدر سه شما کرده چيکار....  ازش مياد بدم....  حقشه – ترانه

 .... زدم داد

 .... ؟ خواستی نمی رو همين مگه...  ديگه رم می دارم....  ؟ چته ديگه – من

 حضور به توجه بی ترانه....  کرد می نگامون بهت با....  شد وارد سراسيمه هم سرهنگ جناب

 .... زد داد پدرش

 .... بريزم خاک روت خودم خواد می دلم....  بميري خواد می دلم....  نه – ترانه

 .... باش مطمئن...  مونه می دلت به آرزوش – من

 کمرم به که اي ضربه با که...  بيرون برم و در طرف برم خواستم می....  کردم بهش رو پشتم

 ............ ها پله رو شدم پرت صورت با و دادم دست از رو تعادلم..  خورد

 .... شدم پرت بلندي يه از کردم می احساس.....  دهنم....  بينيم....  سرم....  کشيدم جيغ درد از

 حس و....  بود کرده يخ دستام....  لرزيد می بدنم تموم.....  شده متالشی بدنم کردم می احساس

 سمت بردم دست....  بود خون غرق....  پله به افتاد نگام.....  بود کرده احاطه و بدنم تموم سرما
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 نمی. ... بينيم سمت بردم دست.....  شکسته بزنم حدس يتونستم م....  بود زياد دردش.....  سرم

 ..... انداختم دستم به نگاهی.....  شد خونی دستم....  بکشم نفس راحت تونستم

 فتنگ حسين امام يا صداي برگشتنم با....  بشينم صاف و برگردم کردم سعی لرزونم دستاي با

 ردنک می نگام باز دهن و پريده رنگ با....  عمه و ترانه به افتاد نگام.....  پيچيد عمارت تو سرهنگ

 از ديدنم با...  کرد می نظاره رو ما دعواي سکوت تو و بود نشسته موقع اون تا که خان تورج.... 

 از رو کاغذي دستمال ي جعبه مبين....  طرفم آوردن هجوم ديدنم با ها بچه....  شد بلند مبل روي

 اه بچه سمت به دستم ي اشاره با.....  دستمال چندتا کردن خارج به کرد شروع و برداشت ميز رو

 ... گفتم

 ... نياد جلو کسی – من

 .... نشست کنارم اومد متين....  بود نگرانی از پر نگاهشون

....  درمانگاه بريم بايد....  شکافته لبتم....  شکسته سرت کنم فکر.....  داري خونريزي – متين

 .... نشه حلقت وارد بينيت از خون که.....  جلو کن خم رو سرت

 ..... زد داد بلند بعد

 .... بياره يخ کيسه يه يکی – متين

 می که رو متين دست آرنجم با......  بکنه کاري کرد می سعی کی هر....  بودن دستپاچه همه

 اشکام سوزش و درد شدت از.....  زدم پس بگيره رو بينيم ريزي خون جلوي دستمال با خواست

 که ودب اومده کی....  کرد می نگام بهت با داشت که صابر آقا به افتاد نگام......  بود روون سيل مثل

 .... بودم نفهميده من

 می ونبير کنه کمکم خواست می که متين دستاي از رو آستينم مدام و.....  بشم بلند کردم سعی

 ..... صابر آقا سمت رفتم زحمت با....  کشيدم

 .... ببر منو هات بچه جان.....  ببر اينجا از رو من صابر آقا – من

 .... خانوم چشم – صابر

 .... امرانه و محکم....  پيچيد خونه تو خان تورج صداي
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 شوهرت نه و تو نه...  بشی عمارت اين وارد نداري حق ندادم اجازه وقتی تا! ....  ترانه – خان تورج

.... 

 .... اومد حرف به لکنت با ترانه

 .... من....  خان...  تورج – ترانه

 ..... بيرون....  ساکت – خان تورج

....  دمش خارج عمارت از صابر آقا سر پشت و گرفتم بينيم جلوي دستی....  حرفاشون به توجه بی

 ...... کنم فرار آور خفقان محيط اون از تا بودم کرده جمع پاهام تو رو توانم تمام

 ..... شنيدم رو متين بلند صداي شدم که ماشين سوار

 .... ميايم هم ما....  صابر آقا کن صبر – متين

 ... گفتم صابر آقا به التماس با....  ببينمشون ديگه خواستم نمی

 ..... بده نجاتم دستشون از خدا رو تو....  برو خدا رو تو – من

 ..... شد کنده جاش از سرعت با ماشين و....  گاز پدال رو گذاشت رو پاش صابر آقا و

.... . بود خان تورج ي خونه از دور دخيلی خودم خواست به که بيمارستانی رسوند منو زود صابر آقا

 هک بود حرفی داخلی خونريزي داره احتمال.....  برم اسکن سيتی براي داد دستور ديدنم با دکتر

 .... بزنه چنگ دلم به وحشت شد باعث و زد دکتر

 زمون از هم زمين از هم آسمون از گرفت دلم

 همه از گرفته دلم غمه چقدر زندگی توو

 بگم چی هر بهت تلخه لعنتی روزگار اي

 نميدم رفاقت دست نميدم رفاقت دست آسمون و زمين به من

 بشم ديوونه دوباره من که شباست اون از امشب

 بشم خونه می اسيره خبري بی و مستی توو

 بزنم داد خواد می دلم من که شباست اون از امشب
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 بزنم فرياد و دردم ها غريبه اين شهره توو

 زمون از هم زمين از هم آسمون از گرفت دلم

 همه از گرفته دلم غمه چقدر زندگی توو

 بگم چی هر بهت تلخه لعنتی روزگار اي

 نميدم رفاقت دست آسمون و زمين به من

 قيامته من قلب توو دري به در همه اين از

 طاقته انتهاي اين زندگی داره فايده چه

 من جون رسيده لب به دري به در همه اين از

 من آسمون خداي نميرسه من داد به

 اسکن سيتی براي تا بودم منتظر هم خودم....  بيمارستان حساب به بريزه که دادم پول صابر آقا به

 مسر.....  بودم نشسته..  زده ماتم...  کس بی...  تنها..  گوشه يه...  ها زده غربت مثل بازم....  برم

 نزدن بخيه زيبايی خاطر به هم لبم.....  بود اومده بند بينيم خونريزي....  بود خورده بخيه تا هشت

 همراه مريضا ي همه.....  بودن کرده تزريق بهم هم مسکن يه....  شه می خوب گفتن می..... 

 .... نداشت دم و شاخ که بودن بدبخت.....  من ولی....  داشتن

 امنگ................  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ متين.....  کردم سربلند بود گرفته جلوم آبميوه يه که دستی با

 ...... شذم شوکه ديدنشون از..........  سرش پشت به افتاد

 می....  صابر آقا دنبال گشتم چشم با.........  آيالر و.........  مهناز.....  کامران........  امين.....  مبين

 .......... کنن پيدامون راحتی اين به تونستن نمی وگرنه....  کرده خبرشون خودش دونستم

 ..... نشست کنارم و اومد....  شدم ناراحت فهميذ.......  صابر آقا چشماي به دوختم چشم

 ايدب فهميدم وقتی از خانوم خدا به ولی....  کجايين گفتم بهشون شدين ناراحت دونم می – صابر

 دمب خبر بهشون ديدم بهتر....  نمياد بر ازم کاري که من....  شدم نگران بگيرين عکس سرتون از

 .... بودن گرفته تماس بار صد بيرون اومديم خونه از که زمانی از خدا به.... 

 ... دکر می بيچارش خان تورج ميومد سرم باليی اگه...  نداشت گناهی...  کردم نگاش حالی بی با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

56 

 

 ..... صابر آقا نداره اشکالی – من

 ... شد بلند متين صداي بازم

 ... نمونده صورتت به رنگ....  باران بخورش – متين

 مترح نه....  نگرانی نه...  محبت نه.........  خواست نمی هيچی دلم.....  زدم پس رو آبميوه دستم با

 آرامش........  خواست می آرامش دلم...........  فاميل هاي غريبه نه.....  غريبه هاي فاميل نه.... 

...... 

 ثلم هم بقيه....  کرد می نگاه رو سرم از شده گرفته عکس داشت که دکتر به شدم خيره ترس با

 .... شد بلند دکتر صداي.....  دکتر به بودن زده زل آروم من

 دب حالت آينده روز سه تا اگر ولی....  نداري داخلی خونريزي....  نيست نگرانی جاي خوب – دکتر

 اتبر هم مسکن تا چند....  کن استراحت هم روز چند تا...  بيمارستان برسون رو خودت سريع شد

 مقوي غذاي بهتره....  دادي دست از زيادي خون.....  بخوري داشتی درد سر اگه که....  نويسم می

 .... بخوري

 .... صابر آقا طرف رفتم....  شديم خارج اتاقش از و کرديم خداحافظی دکتر از

 .... ؟ فرودگاه رسونين می منو صابر اقا – من

 ... شد بلند سرم پشت از متين صداي.....  انداخت ها بچه به نگاهی صابر آقا

 .... بکنی استراحت بايد....  خونه ريم می – متين

 ... گفتم عصبانی.....  سمتش برگشتم

 .... نميام اونجا من – من

 .... نگرانته خان تورج – متين

 ..... ببينم رو هيچکدومتون خواد نمی دلم.....  شده دير خيلی نگرانی براي – من

 ..... مونی می خواهرمون مثل...  نگرانتيم همه ما....  باران نکن لجبازي – کامران

 .... زدم پوزخندي
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 مثل...  ميراثه و ارث دنبال هم چشمم.....  مياد بدتون ازم....  اضافيم که من....  ؟ من – من

 ..... ؟ کامران گی می جوک....  ؟ خواهرتونم

 باز سر زخمش....  لبم طرف بردم دست....  شد شروع لبم سوزش که بگم چيزي خواستم می

 اغذيک دستمال با دست تا چند که نکشيد ثانيه به.....  کردم نگاهی خونيم دست به....  بود کرده

 ............... شد دراز طرفم به

 تمخواس نمی....  بمونم خواستم نمی.....  کنه منصرف تصميمم از منو نتونست هيچکس اصرار

 موندنم به ها بچه اصرار....  بودم ديده نامردي فقط..  محبت و مهر جاي به که عمارتی تو برگردم

 .......... مهناز و آيالر چشماي التماس رنگ حتی....  بود فايده بی

 از که بودم نرفته بيشتر قدم چند.....  کردم جدا ازشون رو راهم شديم خارج که بيمارستان از

 عيادت و احوالپرسی براي حتم طور به حضورشون.....  زد خشکم فريدون عمو و خان تورج ديدن

 دندون به رو لبم....  لرزيدم خودم به برگردونن عمارت به منو خوان می اينکه فکر از.....  نبود

 ندب خونريزيش تا گذاشتم زخم روي رو دستم....  کرد باز سر زخمش دوباره کارم اين با که گرفتم

 ..... بياد

 .... رفتم عقب قدم يه.....  شد نزديک خان تورج

 .... ؟ بهتري – خان تورج

 پر صداي اون با که کردم می نگاه مردي به زده شگفت.....  باال رفت تعجب حالت به ابروهام

 باز دهان با.....  پرسيد می رو حالم..  زد می حرف سخت و تحکم با که حالی عين در و ابهتش

 .... بدم تکون سري سوالش به مثبت جواب براي تونستم فقط و کردم نگاش مونده

 .... خونه ريم می....  خوبه – خان تورج

 دلم...  خواست نمی دلم....  برم تونستم نمی....  نه.....  ؟ خونه....  کردم نگاش فقط لحظه يه

 مادرم..  تر ساده زبون به....  رسيدم می بهش مادرم اغوش تو فقط که کرد می طلب رو آرامشی

 مگفت محکم.....  شيراز برگردم خواستم می.....  رو محبتش و مهر پر هاي بوسه....  خواستم می رو

... 

 .... شيراز برم خوام می....  نميام – من

 .... کنی استراحت بايد...  خونه ميريم – خان تورج
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 .... دادم جواب لجبازي با

 ... گردم نمی بر عمارت اون تو من....  نميام گفتم – من

 رو اه چيز سري يه بايد ضمن در...  شيراز برگردي اينجوري تونی نمی....  بياي بايد – خان تورج

 .... بدي توضيح من به

 .... نميام که گفتم – من

 .... داد رو جوابم بلند و امرانه و تحکم با خان تورج

 نمی حرف بزرگتر حرف روي که نداده ياد دخترش به فرهاد کنم فکر نذار....  مياي – خان تورج

 .... زنن

 نبود ش امرانه و محکم لحن براي اجبارم اصل در....  افتادم راه خان تورج دنبال..  ناچار به من و

 زيچي يه و....  کرد می سکته ديدنم از مامان....  شيراز برگردم وضع و سر اون با تونستم نمی.... 

 ؟ هواپيما تو بشينم نزار حال اون و قيافه اون با خواستم می جوري چه....  بودم کرده فراموش رو

.............. 

 مورد در هم حرفاش....  بشه عمارت وارد نداد اجازه کسی به خان تورج..  حرفامون شدن تموم تا

 رپس اون اينکه بابت خيالش وقتی....  بودم داده رو عمارت ي شماره بهش کوه تو که بود پسري

 ....  کنم استراحت و اتاقم تو برم داد اجازه شد راحت..  نداشته بدي قصد

....  تلويزيون ديدن براي نه و...  شام نه...  ناهار براي نه....  بودم نشده خارج اتاق از بود روزي ده

...  اتاقم تو بياد داشت اجازه محبوبه فقط....  ببينم رو هيچکسی خوام نمی بودم گفته خان تورج به

 .... غذا حاوي سينی آوردن براي اونم

 کلی اينکه از بعد....  بود اومده پيش که چی هر...  بودم کرده تعريف مامان براي رو ماجرا ي همه

 هي رسوندم که خان تورج به رو گوشی....  کنه صحبت خان تورج با خواد می که گفت کرد گريه

 فقط...  زد نمی حرفی خان تورج ولی....  بيارم در سر حرفاشون مضمون از تا ايستادم گوشه

 تورج نه و مامان نه....  کرد قطع رو ارتباط خدافظ گفتن با آروم خيلی هم بعد....  داد می گوش

 وبخ که چيزي تنها....  نگفتن بهم چيزي بود گفته خان تورج به مامان که حرفايی از چيزي خان

 کوتاه من مقابل در قدرتش موضع از کمی مامان حرفاي از بعد خان تورج که بود اين شدم متوجه
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 کلی خودش کرد نمی نهی و امر بهم شدن حاضر غذا ميز سر اينکه براي که همين.....  بود اومده

 .... بود حرف

 .... بودم سهراب اشعار خوندن سرگرم اتاقم تو

 ... آييد می اگر من سراغ به

 .... هيچستانم پشت

 .... جاييست هيچستان پشت

 .. هوا هاي رگ هيچستان پشت

 .... خاک ي بوته دورترين ي شده وا گل از آرند می خبر که هاييست قاصد پر

 ... است باز خواهش چتر ، هيچستان پشت

 بدود برگی بن در عطشی نسيم تا

 .......... آيد می صدا به باران زنگ

 در...  دره پشت محبوبه دونستم می....  تخت رو گذاشتم و بستم رو کتاب خورد در به که اي تقه با

 .... کرد نگام لخند با کردم باز که رو

 .... دارن کار باهات خان تورج...  سالم – محبوبه

 پرسيدم سريع بره اينکه از قبل و دادم تکون سري....  ؟ داشت من با کاري چه....  کردم تعجب

.... 

 ... ؟ پايينه کسی....  ؟ خانوم محبوبه – من

 ... زد لبخندي محبوبه

 .... تنهاست خان تورج...  نه – محبوبه

 رجتو....  پايين رفتم ها پله از و سرم رو انداختم رو رنگم کر شال احتياط محض و کردم تشکري

 زا رو چاي فنجون....  کردم نگاش دور از و ايستادم لحظه يه....  بود نشسته تلويزيون جلو خان

 انگار....  زد می موج ابهت حرکاتش تک تک تو...  کرد نزديک لبش به و برداشت روش جلو ميز
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 لبام مهمون لبخندي فکرم از....  بکشه هم خونه ديدار و در رخ به رو جبروتش و جالل خواست می

 ... شد

 .... کرد نگام دادن جواب بدون بازم....  کردم اعالم رو حضورم آرومی سالم با و رفتم جلو

 ..... دارم کار باهات بشين – خان تورج

 .......... احساسش بی چشماي به دوختم چشم و نشستم ها مبل از يکی رو روش به رو

 منم....  خواستگاري براي بيان خوان می.....  قهرمانی اسم به زد زنگ خانومی يه – خان تورج

 .... گذاشتم قرار باهاشون فردا پس براي

 سپ....  لبهام رو نشست لبخندي....  بست نقش ذهنم تو سبز چشم جفت يه خان تورج حرف با

 هش بلند معظم ي خونواده پسراي غيرت رگ بود شده باعث که رنگيی چشم پسر..  بياد بود قرار

 رو چشما اون صاحب دوباره بود قرار اينکه از نه....  شد پخش بدنم اعضاي بين خوبی حس..... 

 ..... کنه می عود پسرا غيرت دوباره دونستم می اينکه براي...  ببينم

 ........ داد ادامه خان تورج

 مشکلی که اومدنشون با....  شه می بهتر هم صورتت وضع کنم فکر فردا پس تا – خان تورج

 ..... نداري

 .... دادم جواب سرخوش

 ..... مشکلی چه...  نه – من

 ... نبود خودم دست.....  کنم پنهون خان تورج چشماي از رو لبخندم تونستم نمی

 به تربيش رو بلندم قد بودم پوشيده که دامنی و کت....  کردم برانداز رو خودم و ايستادم آينه جلوي

 رو لباسم رنگ با هماهنگ شال و دادم عقب به تل يه با رو کوتاهم هاي مو.....  کشيد می رخ

 و سر ههم اون دونستم نمی.....  بود عمارت تو زيادي صداي و سر صبح از....  سرم رو انداختم

 ..... چيه براي صدا

. ... رسيد نمی گوشم به صدايی هيچ....  ها پله سمت رفتم و کردم باز رو اتاق درب آماده و حاضر

 رخواستگا اگه حاال...  بياد خواستگار خونه اين دختر براي ديگه ي لحظه چند تا نبود قرار انگار

 کننده ناراحت و مزاحم افکار از دست.....  نپرس و نگو که شد می پا به اي ولوله بود ترانه براي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

61 

 

 سالن به که چشمم....  رفتم پايين ها پله از آروم هاي قدم با...  نبود ناراحتی وقت....  برداشتم

 ..... رفتم وا افتاد پذيرايی

 متين و...  مبين...  امين...  کامران.....  سرهنگ جناب و ترگل عمه....  فرزين عمو...  فريدون عمو

 هباش من خواستگاري قرار حضورشون علت کردم نمی باور....  بودن نشسته صدا و سر بی....... 

 تو سالمم صداي.........  ؟ پسرا اما باشه داشته رو توجيه همين تونست می ترا بزرگ حضور.... 

 ......... شد گم آيفون زنگ بلند صداي

 نارک سريع....  رفتن حياط به مهمونا از استقبال براي فرزين عمو و فريدون عمو....  شدن بلند همه

 .... گرفتم جاي خان تورج

 در .... داد دستم به تيرداد که گلی سبد.....  شدن وارد بزرگ گل سبد يه با مادرش و پدر و تيرداد

 نگفت با دو هر که فهميدم وقتی رو اين....  اومدن در آشنا سرهنگ جناب و تيرداد پدر تعجب کمال

 .... دادن دست هم با سرهنگ چطوري

 و حول اول هاي صحبت تا شد باعث عمم شوهر با آشنايی همين....  بود سرهنگ هم تيرداد پدر

 اب....  بود صحبت مشغول تيرداد مادر با هم عمه....  باشه همديگه از تعريف و آشنايی اين حوش

 ..... شد رسمی جلسه تيرداد پدر حرف

 ش حوصله خيلی ما پسر اين که موضوع اصل به برسيم..  جان سرهنگ خوب - قهرمانی سرهنگ

 ... کمه

 کرد اهنگ من به و برگشت حرف اين با و نزد لبخند نفر يه فقط....  زدن لبخندي همه حرفش اين با

 ... متين.... 

 .... داد ادامه قهرمانی سرهنگ

 دمکر نمی تحقيق ديگه هستين خونواده اين داماد شما دونستم می اگه من – قهرمانی سرهنگ

 االن شد باعث تحقيق اون که گرچه....  اومده خوشش اي خونواده چه دختر از پسرم ببينم

 ... بشيم مزاحمتون

 ... گفت قهرمانی سرهنگ جواب در و داد تکون سري سرهنگ جناب

 تنيس نياز و کردين تحقيق خودتون که شکر رو خدا.....  سرهنگ داري لطف شما – سرهنگ جناب

 .... بکنم تعريفی خونواده اين از من
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 .... کرد من به اي اشاره دست با

 با پدرش فوت از بعد که خونوادست اين پسر کوچکترين فرزند خانوم باران – سرهنگ جناب

 و سالشه پنج و بيست....  تهران اومده تعطيالت براي و...  کنه می زندگی شيراز مادرش

 ..... خونده فيزيک کارشناسی

 .... پرسيد تيرداد مادر که بود نشده تموم سرهنگ جناب حرف هنوز

 ... ؟ ندارن حضور مادرشون – قهرمانی خانوم

 ... داد جواب و انداخت خان تورج به نگاهی نيم سرهنگ جناب

 با ايشون داره رو آشنايی و معارفه ي جنبه بيشتر جلسه اين چون...  خير – سرهنگ جناب

 کنن یم پيدا حضور حتماً بعدي جلسات تو بود قسمت اگه انشااهلل....  نيومدن خان تورج صالحديد

.... 

 برخ مادرم به کسی که دونستيم می همه.....  آبروداري خاطر به بودم ممنون سرهنگ جناب از قلباً

 مامان چقدر و....  بودم کرده رو کار اين خودم که گرچه.....  بياد خواستگار من براي قراره که نداده

 هداد قول من و....  نکنم تندي کسی با..  مامان به ندادنشون خبر خاطر به که بود کرده سفارش

 ... بودم

 و رمهگ کار به سرش هميشه و داره شرکت يه اينکه....  گذشت تيرداد از تعريف به جلسه ي بقيه

 رو زندگی يه تونه می اينکه و....  هاست جمعه صبح دوستانش با رفتن کوه همون تفريحش تنها

 .... کنه درست من براي نرمال حد در

 سراپ..  ما از قبل....  بريم حياط به صحبت براي تا شديم بلند تيرداد و من بزرگترا خواست به

 .... رسوندن حياط به رو خودشون

 ايه صندلی از يکی رو متين....  کنم دور پسرا از رو نگاهم تونستم نمی...  بوديم زدن قدم حال در

 به و ودنب ايستاده گوشه يه کامران و امين.....  ما به بود دوخته چشم مستقيم و بود نشسته حياط

....  داد می آب ها باغچه به داشت هم مبين....  کردن می نگاه رو ما چشمی زير زدن حرف هواي

 .... نيست راضی من کنار تيرداد حضور از هيچکدومشون فهميد می راحتی به بود کسی هر

 .... گرفتم پسرا از نگاه تيرداد صداي با
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 ..... نيست دوستانه نگاهشون – تيرداد

 .... کردم نگاهش تعجب با

 .... ؟ نشدم متوجه ببخشيد – من

 .... گفت چشمام به خيره و.....  کشيد عميقی نفس

 ..... کوه تو روز اون مثل...  کنن نمی نگاه دوستانه هيچکدوم – تيرداد

 ..... انداختم باال اي شونه خيالی بی با

 .... کنن می برادري احساس زيادي – من

 خواستگارا اين حضور از هيچکدوم دونستم می خوب هم خودم....  گفتم خودم از چيزي يه اصل در

 .... غيرت...  کنم پيدا براش دليل يه تونسستم می فقط و...  نيست خوشحال

 بلند....  رفتن و کردن خداحافظی زود هم سرهنگ جناب و عمه..  تيرداد ي خونواده رفتن از بعد

 اويح بزرگ ظرف برداشتن براي....  کردم جمع رو کثيف هاي دستی پيش محبوبه کمک با و شدم

 خدا خان تورج از شدن بلند هم فرزين عمو و فريدون عمو همزمان که برگشتم سالن به ميوه

 رمنتظ چقدر.....  شد نمی باورم...  کشيد آغوش به منو فريدون عمو خروج از قبل....  کردن حافظی

 تجربه رو کسی آغوش گرماي باشم داشته اجازه تا بودم منتظر چقدر....  بودم آغوش اين گرماي

 هبوس اينبار..  اومدم بيرون که آغوشش از....  کرد می يادآوري برام رو پدرم آغوش گرماي که کنم

 دش نصيبم دليل بی و باره يک که محبتی اين از.....  کرد زده شگفت منو سرم روي فرزين عمو ي

 اتفاقی چه....  ؟ بود شده چی....  گرفتم گاز رو لبم اشکم نشدن جاري براي و....  کردم بغض

 ...... دونستم نمی رو بود افتاده

 چش همه....  بود نکرده ترک رو عمارت پسرا از هيچکدوم....  بودم نشسته خان تورج مقابل

 کرد نمی فرقی برام....  بگه تيرداد ي خونواده ي درباره رو نظرش تا خان تورج به بوديم دوخته

 نظر مهم....  کنن می فکر جوري چه خونوادش و تيرداد ي درباره بقيه يا.....  چيه خان تورج نظر

 یب کامالً بهش کردن فکر نداشتم سبز چشماي اون صاحب به اي عالقه هيچ وقتی.....  بود خودم

 .... بود دليل

 .... شکست رو سکوت خان تورج باالخره
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...  کرد اعتماد بهش شه می....  اومد خوشم هم پسره از.....  بودن خوبی ي خونواده – خان تورج

 .... کنه اداره رو زندگی يه تونه می نظرم به

 ... گفت سريع متين نشده تموم خان تورج حرف هنوز

 .... زوده کم يه باران براي ازدواج نظرم به ولی – متين

...  کرد می نگاه رو خان تورج هم متين.....  شد خيره بهش لحظه چند خان تورج حرفش اين با

 رفک در غرق....  بينشونه چيزي يه کردم می احساس....  زدن می حرف هم با نگاه با داشتن انگار

 .... شکست رو سکوت امين اينبار که بودم

 رس اينکه نه زد می حرف ما با ميومد بايد کوه تو روز اون....  نيومد خوشم پسره از که من – امين

 .... بگيره شماره باران از خود

 .... سمتش برگشت کامران صداي با و....  انداخت امين به نگاهی خان تورج

 .... باشه چی باران نظر تا...  بودن خوبی ي خونواده که من نظر به – کامران

 ... بندازه من به نگاهی کامران شد باعث که گفت گوشش در چيزي امين حرفش اين با

 جازدوا براي وقت...  بود جوري يه....  نکنی فکر پسره اين به بهتره منم نظر به البته – کامران

 ... زياده

 به الً اص پسرا شدم مطمئن مبين حرف با که....  کردم نگاش نظرش ناگهانی تغيير از زده شگفت

 ... نيستن راضی ازدواج اين

 .... خوره نمی باران درد به....  بشين پسره اين خيال بی بهتره منم نظر به – مبين

 پاي عصبی حرکات وسط اين....  دهنش به بوديم دوخته چشم همه بازم....  بود ساکت خان تورج

 حالت از شد می رو اين...  نداشت قرار و آروم....  بود اعصابم رو خان تورج سکوت از بيشتر متين

 .... بود من با صحبتش روي....  گرفتم متين پاي از نگاه خان تورج صداي با...  فهميد چهرش

 خونواده اين با زودتر بهتره نظرم به....  داري ازدواج براي بهتري هاي موقعيت تو – خان تورج

 .... بدي منفی جواب

 .... انداختم حياط به نگاهی و کشيدم سرکی بودم نشسته که جايی از
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 ... ؟ شه می محسوب بهتري موقعيت حياط تو منتظر خواستگاراي از کدوم االن...  ببخشيد – من

 تورج دفعه يه چرا....  گن می رو موقعيت کدوم دونستم نمی....  بود معلوم خوب کالمم ي طعنه

 ريدهب خودشون بپرسن نظر من از اينکه بدون....  بود گرفته حرصم...  ؟ بود داده موضع تغيير خان

 تورج......  بودم کفري....  بدن نظر من ازدواج براي پسرا شد نمی باورم....  بودن دوخته و بودن

 ... گفت فقط جوابم در شد بلند خان

 .... گم می بهشون خودم رو منفی جواب – خان تورج

 مجواب هم خودم بود قرار اگه حتی.....  بگيرن تصميم من جاي نداشتن حق....  شدم بلند سريع

 .... خواستن می نظر ازم بايد باشه منفی

 نمی نظر خودم از چرا....  ؟ من نظر اال مهمه همه نظر....  ؟ من يا کنن ازدواج قراره اينا ببينم – من

 .... ؟ پرسين

 .... گفتم بيارم در رو حرصشون اينکه براي.... پسرا به کردم رو

 ...... بود خوبی پسر که من نظر به – من

 متين.....  خوردنشون حرص از بردم می لذت....  متين خصوص به....  خوردن می حرص آشکارا

 .... چشمام تو زد زل و کرد فوت رو نفسش

 .... ؟ کنی لج داري عادت – متين

 ... دادم جواب خودش مثل و چشماش تو زدم زل

 .... ؟ بدي نظر همه جاي به داري عادت – من

 .... ؟ اومد خوشت پسره اين چيه از – متين

 .... بياد در حرصتون شده باعث اينکه – من

 .... داري مشکل ما با پس – متين

 ! ... باالست کيوت آي چقدر – من

 ... گفت آروم...  کرد نگام ثانيه چند
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 .... نکن خراب رو آيندت لجبازي خاطر به – متين

 .... نکن تحميل کسی به رو نظرت هم تو – من

 ..... داد تکون تأسف حالت به سري متين

 .... شی نمی درست تو – متين

 .... دادم تکون رو سرم و آوردم در رو اداش

 .... موافقم حرفت اين باًً  کامال – من

 .... خنديد می قشنگ....  بست نقش لباش روي اي خنده حالتم از

 سمت به همگی محبوبه جيغ صداي شدن بلند و چيزي افتادن صداي با که بگم چيزي خواستم می

 ... رفتيم آشپزخونه

 بی هک رفتم سمتش به بود خورده شيشه از پر اطرافش و بود افتاده زمين روي که محبوبه ديدن با

 سريع....  برداشتم عقب به قدم چند رفتم جلو جاي به من و....  شد کشيده لباسم آستين هوا

 .... شدم رو به رو متين با و برگشتم

 .... ؟ شده تنگ بيمارستان براي دلت....  ؟ بينی نمی رو ها شيشه...  ؟ ري می کجا – متين

 تمد تمام محبوبه طفلی....  کنن جمع زمين رو از رو ها شيشه خرده پسرا تا ايستادم گوشه يه

 .... رسوندم محبوبه به رو خودم شد جمع که ها شيشه....  کرد می گريه

 .... که نشده چيزي....  ؟ کنی می گريه چرا...  ؟ خانوم محبوبه چيه – من

 .... داد رو جوابم گريه با همونجور

 دردش دم می تکون....  بدم تکونش تونم نمی....  کنه می درد دستم....  خانوم دستم – محبوبه

 .... شه می بيشتر

 ودب داده قرار کرد می درد که دستی آرنج زير رو ديگش دست....  انداختم محبوبه دست به نگاهی

 دبو خورده زمين دستش روي اينکه به توجه با دستش درد.....  بود شده متورم کمی دستش.... 

.... . نبود خوبی ي نشونه بده تکون درد از رو دستش تونست نمی اينکه ولی.....  بود عادي کامالً
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 از ترس....  گرفتم ياد..  بودم گذرونده شيراز تو قبل سال سه که امدادي کالساس تو رو اين

 ... بگم پسرا به رو سريع شد باعث دستش رفتگی در يا شکستگی

 ... سريع...  خوام می مسافرتی پتو يه....  پتو – من

 دست....  پتو دنبال رفتن هستم جدي خيلی ديدن وقتی ولی...  کردن می نگام تعجب با اولش

 رو... . کنم استفاده آتل جاي به تا نداشتم پتو از غير چيزي.....  داشت بندي آتل به نياز محبوبه

 ... محبوبه به کردم

 .... بيام من تا نده تکون رو دستت خانوم محبوبه – من

 .... ببندم رو محبوبه دست باهاش بتونم که روسري يا پارچه تيکه يه دنبال رفتم سريع

 من و دستم ادد رو پتو امين...  بودن منتظرم اشپزخونه تو مسافرتی پتو تا دو با پسرا برگشتم وقتی

 هب رسيدن تا که بستم می رو دستش جوري بايد....  شدم محبوبه دست کردن فيکس مشغول

 کمکم اومدن مبين و متين.....  گذاشتم آتل مثل دستش طرف دو رو پتو....  نخوره تکون بيمارستان

 ..... دستش دور روسري بستن به کردم شروع من و.... 

 .... گفتم پسرا به رو شد تموم که کارم

 .... باشه شکسته دستش شايد....  بيمارستان ببريمش بايد – من

 .... گفت سريع امين

 ... برمتون می من – امين

 .... گفت متين که

 خانومت....  خونه برو هم تو کامران....  تنهان آيلين و آيالر....  خونتون برو تو...  نه – متين

 ..... بريمشون می مبين و من....  تنهاست

 .... بمونم نيست نياز مطمئنی – امين

 ... برين شما ديگه هستيم ما...  آره – متين

 ... من به کرد رو بعد

 .... بريم کن عوض رو لباسات برو – متين
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 فتمر هم خودم...  بشينه ها صندلی از يکی رو و شه بلند کردم کمک محبوبه به و دادم تکون سري

 کنم عوض رو لباسم که

 حبوبهم دست....  بوديم نشسته داشت قرار ديوار کنار که هايی صندلی روي بيمارستان راهروي تو

 کار تا مبودي نشسته منتظر....  گفتن انداختن دستش از که عکسی از بعد رو اين....  بود شکسته

 که.....  ديوار و در به بوديم دوخته چشم و بوديم ساکت سه هر...  شه تموم دستش گرفتن گچ

....  داد جواب و ايستاد ما از دورتر کمی و شد بلند دادن جواب براي....  خورد زنگ مبين موبايل

 ماست ممکنه اينکه تفکر از....  بشنويم رو حرفاش ما خواد نمی بود معلوم کامالً ....  بود مشکوک

 .... گرفتم مبين از چشم متين صداي با....  نشست لبام رو لبخندي باشه دختر گيرنده

 ... ؟ خندي می چی به – متين

 .... انداختم باال اي شونه

 .... هيچی – من

 .... پرسيد آروم و....  انداخت صورتم اعضاي تک تک به نگاهی

 ... ؟ اومد خوشت پسره از – متين

 نمی....  شد رو و زير دلم کردم می احساس که جوري يه...  بود جوري يه لحنش....  کردم نگاش

 جورايی يه...  بدونه رو نظرم داشت اصرار چرا.....  بود شده حساس پسر اون به انقدر چرا دونستم

 اين به خواستم نمی.....  ندم رو جوابش دادم می ترجيح.....  شدم معذب زدنش حرف لحن از

....  نمک اذيتش داشتم دوست جورايی يه ولی چرا دونم نمی.....  منفيه تيرداد به جوابم بدونه زودي

 جوابم خماري تو خواست می دلم همين براي.....  بود يادم بودم باخته بهش که رو بازي اون هنوز

 .... پرسيدم بدم رو جوابش اينکه بدون....  دارم نگهش

 .... ؟ دکتر آقاي نداشتی مريض مگه....  ؟ بودي خونه هفته وسط چرا – من

 .... داد جواب آروم

 .... بودم کرده کنسل رو امروز قراراي – متين

 بود کرده کنسل من خواستگاري قرار خاطر به يعنی....  ؟ بود کرده کنسل....  کردم نگاش باز من و

 .... کردم سکوت ولی...  بپرسم ازش رو دليلش خواست می دلم....  ؟ داشت اي ديگه دليل يا
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 دست آرنج باالي تا مچ از....  بيرون اومد گرفته گچ دست با محبوبه و شد باز اتاق در همزمان

 ..... سوخت براش دلم....  بودن گرفته گچ رو راستش

 صالً ا اين و....  بگيريم بيرون از غذا بوديم ناچار....  نبود خبري غذا از ديگه محبوبه دست وضع با

 در جور ها رستوران نمک پر هاي غذا با داشت که بااليی خون فشار...  نبود خوب خان تورج براي

 سبزيجات..  مرغ و گوشت جاي به هفته در روز دو داشت عادت خان تورج طرفی از.....  اومد نمی

 ..... نداشت وجود ها رستوران اکثر منوي تو غذا اين و....  بخوره

 اب...  کرد می گريه آروم و بود نشسته گوشه يه محبوبه...  شدم آشپزخونه وارد آب خوردن براي

 .... ش شونه رو گذاشتم دست و نشستم کنارش رفتم...  ؟ گريه بازم....  کردم نگاش تعجب

 .... ؟ کنی می گريه چرا...  شده چی....  خانوم محبوبه – من

 .... من به دوخت رو اشکش از پر نگاه

 ..... دادم دست از رو کارم....  خانوم باران شدم بدبخت – محبوبه

 .... کار کدوم...  ؟ رو کارت – من

... . شه نمی خوب که زوديا اين به من دست....  بياره ديگه آشپز يه خواد می خان تورج – محبوبه

 .... نيست احتياجی من به ديگه....  شم می بيکار من بياد ديگه آشپز يه اگه

 تورج احتماالً...  رسه نمی تو دستپخت پاي به هيچکس پخت دست....  ؟ حرفيه چه اين – من

 دارهن ناراحتی که اين...  کنه درست غذا که بياره رو نفر يه شی می خوب تو وقتی تا خواد می خان

 .... ؟

 .... شد سرازير اشکاش بازم محبوبه

 با کجا...  شم می بدبخت من....  ؟ چی داره نگهش بخواد و باشه راضی آشپزه از اگه – محبوبه

 ... بکنين برام کاري يه شما خانوم خدا رو تو....  بيارم گير کار سالم و سن اين

 ..... کردن هق هق به کرد شروع و

 وت فکري يه که کنم کمک محبوبه به تونم می جوري چه و مياد بر دستم از کاري چه بودم مونده

 ...... شد لبام مهمون لبخند فکر اين از....  زد جرقه سرم
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 چه که بودم فکر تو....  بود خريده مطبش از برگشتن موقع متين که بوديم غذايی خوردن حال در

 می آب ليوان يه دادم می فرو که لقمه هر از بعد همين براي....  بيارم زبون به رو فکرم جوري

 به زدم زل نفهميدم که بودم فکر تو انقدر....  آب از پر..  درياچه مثل بود شده معدم....  خوردم

 .... خالی ليوان

 .... ؟ نداري دوست رو غذاش – متين

 .... دادم تکون سري.....  نگاهش به دوختم رو نگاهم.....  بود من با....  کردم بلند سر

 .... ست خوشمزه....  دارم دوست – من

 ... ؟ خوري نمی چرا پس – متين

 اين نداشتم دوست اصالً ....  بود من به حواسش زيادي.....  خورم نمی غذا درست که بود حواسش

 ... خان تورج به کردم رو بدم رو جوابش اينکه بدون....  بذارم چيزي حساب به رو توجه

 ... ؟ بيارين جديد آشپز خواين می – من

 داد جواب بذاره دهن به رو برنجش از پر قاشق اينکه از قبل و انداخت بهم نگاهی نيم خان تورج

... 

 غذا اين از روز هر تونم نمی منم....  کنه درست غذا تونه نمی مدت يه تا که محبوبه – خان تورج

 ... بخورم ها

 مرور ذهنم تو ديگه بار يه رو بزنم خواستم می حرفی.....  کرد غذاش ظرف به اي اشاره دست با

 از رو کارش که شد می راحت خيالش هم محبوبه کرد می قبول اگه...  گفتم می بايد....  کردم

 ... ده نمی دست

 به نياز...  بدم انجام رو کار اين تونم می من...  خوب که کردنه درست غذا مشکل فقط اگه – من

 .... نيست اي ديگه آشپز

 با و بشقابش تو گذاشت رو ببره دهنش سمت به خواست می که قاشقی...  متين به افتاد نگام

 ورجت به و گرفتم ازش نگاه....  لبش ي گوشه نشست هم محوي لبخند....  من به زد زل شگفتی

 افکار يا کنه مخالفتی بخواد اينکه از قبل...  من به بود زده زل هم خان تورج....  کردم نگاه خان

 .. گفتم کنه پيدا راه ذهنش به منفی
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 ... کردم می درست غذا بابام براي سال سه من...  هست که يادتون – من

 هک زمانی تا من گردن افتاد خونه کاراي شدن جدا بابا و مامان که زمانی از بگم خواست نمی دلم

 لخت رو اوقاتم نداشت برام خوبی خاطره هيچ که روزهايی يادآوري با خواستم نمی....  شد فوت بابا

 ... کنم

 ... گفت مکث ثانيه چند از بعد خان تورج

 .... ؟ مياي بر پسش از – خان تورج

 ... گفتم اطمينان با

 ... ها جمعه...  فقط...  ميام بر – من

 ... کنم تموم رو حرفم نذاشت

 .... گيريم می بيرون از غذا ها جمعه – خان تورج

 ....  نبود توانم در ديگه آدم همه اون براي غذا کردن درست....  شد راحت خيالم

 رس پشت سالمش دست يه همون با....  نبود بند پاهاش روي خوشحالی از دادم خبر که محبوبه به

 ونا دونستم می...  کنه شادي خواد می که جايی تا گذاشتم....  بوسيد می و کرد می بغل منو هم

 ايه سال بيشتر که محبوبه مثل شخصی براي....  کرده تحمل رو بدي عصبی فشار چه روز چند

 .... انجامش به برسه چه...  ديگه کار به کردن فکر بود سخت بود گذرونده آشپزي به رو زندگيش

 ... گفتم شد تموم که کردنش شادي

 .... کنی کمک بهم روزي چند يه بايد..  خانوم محبوبه – من

 بحص فردا....  بخوره نبايد و بده خان تورج براي چيا بگم بهت بايد...  دخترم چشم رو به – محبوبه

 ... کنم يادآوري بهت نيازه چی هر هم..  کنيم آماده رو صبحونه هم تا پايين بيا زودتر

 ..... داشتم خوبی حس محبوبه خوشحالی از....  رفتم اتاقم به خير به شب يه با و گفتم چشمی

 ... زد می حرف داشت سره يه محبوبه..  آشپزخونه توي گذاشتم رو پام که اي لحظه از

 ستني خوب نمک خونش فشار براي....  باشه نمک کم بايد خان تورج غذاي..  مادر ببين – محبوبه

 انخ تورج چربی....  نريز روغن کردنی سرخ هاي غذا تو زياد...  باشه آبپز بايد هم ها غذا بيشتر... 
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 دوست شده ابکش برنج خان تورج...  نکن سرخ رو ها غذا تونی می که اونجايی تا...  باالست

 هم حتماً...  باشه غذاش کنار بايدًً  حتما ساالد...  زنه می غر که نکنی درست کته وقت يه..  داره

 می غر کنی قاطی ساالدش با اگه ولی داره دوست زيتون روغن....  خوره نمی سس....  کاهو ساالد

 خودش بخواد که رو کدوم هر....  ميز سر بذار جدا رو زيتون روغن و غوره آب و ليمو آب....  زنه

 مادر راستی...  بريز کم...  بريزي رب زياد غذا تو مياد بدش...  ساالدش رو ريزه می و داره برمی

 .. خوب ولی...  خشکه برنج چرا که زنه می غر اولش....  نريزي روغن برنجش رو که باشه يادت... 

 .... گه نمی چيزي ديگه برنج رو ندادي روغن سالمتيش خاطر به بگی بهش وقتی

 ... حرفش وسط پريدم

 شيدنک نفس بدون داري ساعته يه...  بگير نفس...  کن صبر دقيقه يه...  خانوم محبوبه واي – من

 یايناي بيشتر نصف خدا به....  بينم می رو خان تورج اولمه دفعه مگه..  ضمن در...  زنی می حرف

 .... دونم می گفتی که رو

 .... گفت معصومی حالت با

 آشپز يه ره می باشه ناراضی چيزي از خان تورج اگه...  ترسم می...  مادر کنم چيکار – محبوبه

 ... مياره جديد

 .. گفتم اطمينان با

 پسش از بگه چی هر...  نباش نگران انقدرم....  بکنه رو کار اين ذارم نمی...  راحت خيالت – من

 .... باران..  هستم ش نوه منم..  خانه تورج اون اگه...  برميام

 ... گفت نگرانی با دفعه يه بعد...  خنديد

 خبر متين آقا و مبين آقا ي ذائقه از عوض در بشناسی رو خان تورج ي ذائقه هرچقدر – محبوبه

 ... نداري

 ... گفت ترس با که کردم نگاش همچين

 ... داره هواشونو خيلی که هم خان تورج...  اينجان شام و ناهار براي روز هر اونا خوب – محبوبه

 ... گفتم حرص با

 ... بگو خوب خيله – من
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 .... بزنه حرف جانوري يا گياهی ي گونه نادرترين به راجع خواد می انگار گرفت ژستی يه

 بايد ناهار براي متين آقا ساالد...  خورن می ساالد غذاشون کنار دوشون هر اينکه اول – محبوبه

 جوانه و زيتون و کرفس و قارچ بايد شامش ساالد...  باشه داشته هم کلم و سبز نخود و ذرت

 ... خورن نمی برنج شبا....  باشه داشته حبوبات

 غذا سلطنتی ي خونواده براي بود قرار انگار گفت می جوري يه...  بيرون کردم فوت رو نفسم

 ..... بود جداگانه هميشه متين ساالد ظرف چرا فهميدم تازه حرفاش با.....  کنم درست

 ... کرد می نطق داشت من به توجه بی.....  کردم محبوبه به نگاهی

 آقا....  داره دوست خيلی رو بادمجون خورشت ولی...  خوره می غذايی جور همه مبين آقا – محبوبه

 رهدا دوست دومزه جورايی يه..  شيرين نه و باشه ترش نه...  داره دوست فسنجون خورشت متين

 پلو الوآلب وقت يه مادر....  شه می مزه بد...  شه می تلخ بگيره ته فسنجون اگه که باشه حواست.... 

 .... نداره دوست متين آقا...  نکنی درست

 ....  نشنيدم رو حرفاش بقيه ديگه

 ردنشک اذيت فکر...  نبود خودم دست....  نشوند لبام رو لبخندي نداره دوست و پلو آلبالو شنيدن

 .... داد می قلقلکم بدجور

 بودم کرده درست ساالد نوع دو...  باشه خوب چيدمانش خواستم می...  چيدم وسواس با رو ميز

 .... بلند و باريک و سبز هاي فلفل....  معمولی ماست.....  موسير ماست....  خوردن سبزي.... 

 می رو غذا داشتم....  شد لباشون مهمون لبخندي بودم چيده که ميزي ديدن با مبين و متين

 اشتمذ می جلوش رو پلو آلبالو ديس وقتی بودم متين ي قيافه ديدن قرار بی....  ديس تو کشيدم

 پنهون رو م خبيثانه لبخند کردم می سعی مدت تمام....  ميز سمت افتادم راه خرامان و آروم.... 

..  هيچ خودم...  شدم می بدبخت کردم درست رو غذا اين مخصوصاً  فهميدن می اگه....  کنم

 .... بيارن جديد آشپز يه بود ممکن چون....  شد می بيکار کار از محبوبه

 ... گفتم آروم و کردم معصومانه رو لحنم خيلی ميز رو گذاشتم که رو ديس

 ... شده بد اگه ببخشيد...  بفرماييد – من
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 يا ديگه چيز با لحظه اون تو رو قيافش ديدن....  متين روي به رو صندلی رو نشستم سريع و

 رتحي با هم مبين....  غذا ديس به بود زده زل شگفتی شايد و حيرت و بهت با....  کردم نمی عوض

 شروع مکث لحظه چند از بعد هم خان تورج حتی...  متين به نگاه يه و کرد می ديس به نگاه يه

 .... غذا کشيدن به کرد

 يه اي...  بگه چيزي يه بودم آماده...  کرد می نگاه ديس به فقط متين ولی...  کشيد غذا هم مبين

 با نم و نداره دوست رو غذا اين بگه يا...  خوره نمی بگه و بشه بلند داشتم توقع....  کنه حرکتی

 به که نگاهی نيم از بعد شگفتی کمال در اما....  کنم لوس رو خودم و نداشتم خبر که بگم مظلوميت

....  کردم می نگاش بهت با من اينبار....  بشقابش داخل غذا کشيدن به کرد شروع انداخت من

 ... نفهميدم رو لبخندش معنی...  کرد می نگاه متين به لبخند با داشت....  افتاد مبين به نگام

 کردم شروع و کشيدم غذا منم...  م نقشه نرفتن لو براي متين به بودم زده زل که ثانيه چند از بعد

 بدون و آروم داشت که کردم می نگاه متين به چشمی زير بار يه لحظه چند هر ولی....  خوردن به

 اين و....  نبود پيدا ش چهره تو داشت غذا ي مزه به که حسی از اثري هيچ...  خورد می غذا حرف

 .... کنم نگاش زياد اختيار بی شد می باعث

 ... گفت سريع مبين شد تموم که خوردنشون غذا

 .... دايی دختر ممنون – مبين

 ... زدم لبخندي

 .... کنم می خواهش – من

 .... شد مبين ابروهاي رفتن باال و من شگفتی باعث هم باز متين حرف

 ......... بود خوشمزه...  نکنه درد دستت – متين

 اعتراض چرا فهميدم نمی....  بيام بيرون العملش عکس و متين فکر از تونستم نمی روز تموم

 يه....  شده خوشمزه گفت چرا......  خورد رو غذا چرا....  نداره دوست رو غذا نگفت چرا....  نکرد

 گرفتم یم نتيجه کمتر کردم می فکر بيشتر چی هر....  بود نذاشته باقی بشقابش ته هم برنج دونه

 یبدگوي ناحق به کسی سر پشت داشت که داشتم رو آدمی حس....  بودم کرده پيدا بدي حس.... 

 حدي به....  بود کرده قرارم بی حس اين و....  بد وجدان عذاب يه....  وجدان عذاب يه....  کرد می

 .... رفتم می راه اتاقم تو داشتم وقفه بی ساعت دو که
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 گيرهب ايراد غذام از يا...  بزنه ذوقم تو اينکه جاي به....  رفتارش به باشم تفاوت بی تونستم نمی

 شده زهم بد بگه بودم کشيده غذا کردن درست براي که زحمتی به نسبت توجهی بی با اينکه يا... 

 .... بود خورده و بود کشيده غذا آرامش با.... 

 يومدم بر دستم از که کاري تنها....  کنم چيکار بودم مونده....  کردم می جبران رو رفتارش اين بايد

 ... کنم درست داشت دوست که رو غذايی بعد روز براي که بود اين

 خورشت از بعد و....  بهش زد زل لبخند با گذاشتم ميز رو که رو فسنجون خورشت حاوي ظرف

 .... فهميدم نمی که بود چيزي مبين لبخند تو بازم....  بشم ذوب نگاهش زير که بود من نوبت

... . دادم طول رو خوردنم غذا هميشه از بيشتر....  نکنم نگاه متين به کردم می سعی خوردن حين

... . بشم چشم تو چشم متين با ميز کردن جمع ضمن و کنم تموم رو غذام زود خواست نمی دلم

 غذاش هم متين.....  کرد ترک رو ميز معمولی تشکر يه با کرد و تموم رو غذاش زود خان تورج

 بلند زمي سر از..  مبين غذاي شدن تموم با اينکه اميد به....  بود نشسته هنوز ولی بود شده تموم

 ... کردم بلند سر متين صداي با که....  کردم ساالد خوردن گرم سر رو خودم شن می

 .... ؟ عاليه دستپختت گفته بهت کسی حاال تا – متين

 ... داد ادامه که...  کردم نگاش تعجب با

 ... نداشت حرف امروزت غذاي – متين

 زور به...  نداشتم رو العملی عکس هيچ انجام توان....  بود کرده يخ بدنم تموم چرا دونم نمی

 ... بگم تونستم

 ......... جان نوش – من

....  مبود تنگش دل....  بود کرده رو بابا هواي دلم که بود روزي چند....  رسيد ديگه ي شنبه پنج يه

 حس اين شون پسرا و دختر و ها عمو ديدن و بود راه در اي ديگه ي جمعه دوباره که خصوص به

 ... کرد می برابر چند رو دلتنگی

 و کنن می لوس پدراشون براي رو خودشون جوري چه هانيه و نسرين و نسيم که ديدم می وقتی

 می درد به رو قلبم پدري بی حس ناخودآگاه..  رن می دختراشون ي صدقه قربون چقدر هام عمو

 .... اورد
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 می يقرار بی دلم و....  رسوند می صفر زير به رو نفسم به اعتماد پشتيبان و حامی نداشتن حس

 حسی..  شه می تزريق دخترش به پدر حضور با که آرامشی حس....  قشنگ حس اون براي کرد

 هم رو کوه پدر استوار قامت به تکيه با و حس اون با شرايطی هر در دختري هر شه می باعث که

 ..... خواست می رو پدرم دلم منم....  بياره در لرزه به

 قطف...  نکرد مخالفتی....  مزارش سر برم خوام می و شده تنگ پدرم براي دلم گفتم خان تورج به

 ... گفت امرانه

 ... برگرد هم زود....  برو صابر با – خان تورج

 خارج عمارت از که بود روزي چند....  شدم راهی صابر آقا با و دادم تکون سري..  باشه عالمت به

 سرم به خريد هواي....  خيابونا به بودم زده زل ها نديده خيابون مثل همين براي....  بودم نشده

 ها مدرسه شدن باز براي تدارک و خريد حال در همه و بود ماه شهريور روزاي آخرين....  بود زده

..... 

 و تيکبو هر ويترين پشت ايستادن و خيابونا تو زدن پرسه براي....  خريد براي کشيد می پر دلم

 شاپ کافی تو بستنی خوردن براي.....  نواز چشم هاي رنگ و لباس همه اون ديدن براي اي مغازه

 یلباس کردن پرو و رفتن براي بود زده لک دلم....  زدن پرسه همه اون از ناشی خستگی کردن در و

 لباس کردن پيدا براي ها رگال بين گشتن يا...  کرد می پر رو جونم تموم پوشيدنش ي وسوسه که

 ..... نظرم مورد رنگ با

 که لیپو بيشتر....  داد می فراري رو ها فکر اون ي همه بانکيم حساب و پولم کيف به کردن فکر اما

 از بعد سرم از اسکن سيتی و بيمارستان براي رفت بود کرده همراهم تهران به اومدن موقع مامان

 ..... ها خرج جور اين براي نداشتم پولی چندان....  ترانه با دعوا

 ثلم....  نه يا دارم احتياج پول به بود نپرسيده ازم هم بار يه خان تورج بودم تهران که ماهی دو تو

 انبيمارست راهی ترانه لطف به که بود زمانی توجهش تنها....  بودم نصيب بی توجهش از هميشه

 فیطر از...  دونم نمی....  نداره لباس و رخت به نياز که رباتم يه کرد می فکر شايدم....  بودم شده

 با مبزرگ پدر ي خونه تو بگم کشيدم می خجالت...  شده تموم پولم بگم مامان به شد نمی روم هم

 هب بگم کشيدم می خجالت....  موندم پول بی..  منال و مال همه اون با..  کبکبه و دبدبه همه اون

 ....  شه نمی توجه بهم هم معمولی آدم يه ي اندازه
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 ابدي جايگاه سوي به افتادم راه..  آور عذاب فکراي همه اون به توجه بی..  ماشين ايستادن با

 دمخو...  گالب و گل خريد براي فرستادم رو صابر آقا...  بگيرم گالب و گل بود رفته يادم...  پدرم

 .... دلتنگيام ي زمزمه به کردم شروع آروم و...  بود مزار باالي که نيمکتی روي نشستم رفتم هم

 یرسيدگ بود کرده سفارش خان تورج که هايی کار به که رفت صابر آقا...  شدم پياده که در جلوي

 تنها....  شدم شوکه سامان ديدن از....  شدم حياط وارد و کردم باز کليد با رو حياط درب....  کنه

 عمارت تو سامان و ترانه حضور که روزي از....  بود نشسته حياط داخل هاي صندلی از يکی روي

 ي خونه....  ترانه نه و خودش نه...  باشه عمارت بر و دور بودم نديده..  بود شده قدغن خان تورج

 .... نباشن خان تورج عمارت جلوي زياد کردن می سعی ميومدن که هم عمه

 سعی....  بود آور تعجب برام تنها و..  اصلی عمارت نزديک...  روز موقع اون تو سامان ديدن و

 .... کرد صدام بلند که برم عمارت سمت به حضورش به توجه بی کردم

 .... دارم کارت کن صبر! ...  باران – سامان

 انگار... . نداريم نسبتی هيچ هم با وقته خيلی که انگار نه انگار....  بود شده صميمی زيادي هم باز

 قطف بخار بی آدم اين و بود آورده سرم رو بال اون زنش که بود پيش هفته چند همين که انگار نه

 راهم به....  شنيدم رو صداش که نيارم خودم روي به کردم سعی.....  بود کرده نگاه و ايستاده

 ... شد کشيده لباسم ي گوشه که...  دادم ادامه

 ... دارم کارت گم می نيستم تو با مگه – سامان

 ... چرخيدم طرفش به قدم نيم تندي با رفتارش اين از عصبی

 اسم با رو خانوم يه نگرفتی ياد هنوز اينکه مثل..  ضمن در....  ندارم کاري شما با من – من

 ... کنن نمی صدا کوچيک

 ... بوده من نامزد زمانی يه گی می که خانومی اين – سامان

 .... هستيم غريبه هم با االن پس...  زمانی يه گين می خودتون خوبه – من

 ... ؟ کنی می رفتار اينجوري من با چرا...  ؟ باران شده چت – سامان

 گذشته مثل بايد کرد می فکر که بود رو پر چقدر....  دادم فشار هم روي رو دندونام حرص از

 ... کنم رفتار باهاش
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 ... کنم می رفتار اينجوري غريبه مرداي ي همه با من – من

 ... انداخت باال ابرويی سامان

 از من....  کردي برخورد باهاش خوب خيلی....  ؟ بود آشنا کوه تو پسره اون پس....  ؟ اِ – سامان

 ... باشم داشته کمتر ازش چيزي کنم نمی فکر...  ؟ کمترم اون

 نندهک شروع من کنه فکر کسی اينکه از...  بشن ما متوجه همه تا ببرم باال رو صدام خواستم نمی

 با ولی آروم همين براي....  بودم متنفر ترانه زندگی زدن هم بر به بشم متهم و بودم بحث اين ي

 ... گفتم حرص

 ... نيستی هيچی تو – من

 .... برگردم سمتش به کامل کرد وادار رو من و گرفت رو بازوم

 کنم فراموش رو تو عشق که نشده باعث ترانه داشتن....  باران دارم دوست هنوزم من – سامان

 .... هستی خواستنی هنوزم... 

 نا وجود اب و اعتقاداتم به توجه بی اينکه از...  بيرون کشيدم دستش از رو دستم ها گرفته برق مثل

 وابج نفرتم تموم با..... داشتم تنفر حس....  بودم شده عصبی بود گرفته رو دستم بودنش محرم

 ... دادم

 چی هر روي تو....  بکش خجالت ت بچه و زن از....  رذلی که واقعاً....  نزن دست من به – من

 ارانتظ اين از بيشتر شه نمی سرش نامحرم و محرم که آدمی از که گرچه....  کردي سفيد نامرده

 ... ره نمی

 رو اجازه اين من به شرع....  کنه نمی حذر بر عشق اين از رو من شرعی و قانون هيچ – سامان

 ... باشی تو اونا از يکی خواد می دلم باش مطمئن و....  باشم داشته زن چهارتا بتونم که داده

 حقير داد می نشون بهم بيشتر حرفاش....  باشه توصيف قابل که بود چيزي از بيش نفرتم حس

 هب که بودم خوشحال قلباً و.....  رو بودنش کن سواستفاده....  رو بودنش هوس پی....  رو بودنش

 .... بود شده جدا راهش از راهم اجبار

 شرمی بی هم اون مقابل در هم ها واژه انگار....  باشه سامان اليق که کردم نمی پيدا اي جمله هيچ

 وت قدرتم تموم با و ببرم باال رو دستم که بود ايم اومد بر دستم از که کاري تنها....  بودن عاجز
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 رو سرش زود خيلی....  چرخيد مخالف سمت به سرش ضربه شدت از....  بيارم فرود صورتش

 ... چشمام تو زد زل و چرخوند

 .... کنم می کاري هر آوردنت دست به براي باش مطمئن – سامان

 سمت به چرخيدم....  بود روانم و روح آزار باعث که حرفايی از کنم فرار....  کنم فرار خواستم می

 ..... شدم خشک جام سر ديدم که چيزي از ولی....  عمارت

 ...................... عمارت ورودي درب چهارچوب به بود زده تکيه متين

 ماجرا شاهد کی از دونستم نمی...  کرد می نگاهمون فقط....  داد نمی نشون العملی عکس هيچ

 کردم احساس.....  سامانه بوده کننده شروع که کسی باشه ديده کردم می دعا فقط....  بوده

 نمی بود بهش پشتم چون...  بود ناراحت هم شايد....  متعجبه متين ديدن از من مثل هم سامان

 ..... رسيد گوشم به آرومش صداي فقط...  ببينم رو ش قيافه تونستم

 ....... متين – سامان

... . برسم تر زود تا داشتم می بر بلند رو هام قدم....  عمارت سمت افتادم راه....  نبود جايز موندن

 بود شده باعث شدن متهم از ترس....  نبودم کشيدن نفس به قادر متين ي خيره نگاه زير

 کردم می سعی ولی....  لرزيدم می درون از....  بود کرده يخ بدنم بازم....  کنم پيدا بدي احساس

 می فقط....  کردم می ضعف احساس....  کنم پنهون رو بدنم لرزش دوشون هر هاي نگاه زير

 ... داشتم می بر قدم هم اميد همين به....  اتاقم به برسم زودتر خواستم

..  جاهمون هنوز که سامان به بود زده زل....  گفت چيزي نه و خورد تکون نه گذشتم که متين کنار از

 راچ دونم نمی.....  بکشه نشون و خط براش نگاهش با خواست می انگار.....  بود ايستاده حياط تو

 .... نداد انجام کاري هيچ ولی.. 

 ناچار به و شد خم اختيار بی زانوهام....  نداشت ايستادن ياراي پاهام ديگه رسيدم که اتاق به

 دباي افتاد يادم که بودم حالت همون به اي دقيقه چند....  نشستم زمين رو دراتاق پشت همونجا

 شدم آشپزخونه راهی و کردم عوض لباس و شدم بلند حالی بی با...  کنم درست غذا ناهار براي

..... 

 نگاهش به نگاهم کردم می سعی....  بود نشسته من روي به رو درست متين...  ناهار خوردن موقع

 احتوق اين باعث انگار...  سامان وقاحت از بلکه..  نکرده کار از نه....  کشيدم می خجالت...  نيفته

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

81 

 

 متهمم...  بزنه تهمت بهم خان تورج جلوي بودم آماده...  بگه چيزي متين بودم آماده...  بودم من

 دنبال هنوز چشمم که کنه متهمم...  بدتر شايدم...  ترانه زندگی زدن هم بر و انتقام گرفتن به کنه

 .... سامانه

 ور لقمه هر....  رفت نمی پايين گلوم از غذا که طوري به....  کردم می تحمل رو بدي عصبی فشار

 مگرفت می دستم دو هر با رو آب ليوان که بود سر و کرده يخ بدنم انقدر....  دادم می فرو آب زور به

 .... بيفته دستم از وقت يه نکنه که

 عمارت از " اجازه با " گفتن با و....  شد بلند ميز سر از ساده تشکر يه با شد تموم غذاش وقتی

 ..... شد خارج

. .. کنم دفاع خودم از تونستم می حداقل گفت می چيزي اگه....  داد عذابم بيشتر نزدنش حرف

 حرف ولی....  کنم دفاع..  آبروم از..  خودم از داشتم فرصت ولی...  کرد نمی باور اگر هرچند

 و....  بودنم مجرم به داده راي و کرده متهم منو خودش ذهن تو کنم احساس شد باعث نزدنش

 ....... بود تر دردناک اين

 روز خان تورج...  سال هر رسم طبق....  بود ولوله عمارت تو اول روز از....  رسيد الحجه ذي ماه

 ..... خيريه مرکز يه به فرستاد می رو گوشتش و.....  کرد می قربونی گوسفند تا چند قربان عيد

 ردهک کثيف رو حياط حسابی شده خريداري گوسفنداي.....  بود شده شلوغ عمارت عيد روز صبح از

 کردن می بازي گوسفندا با داشتن که امين دختر و ترانه دختر فرياد و خنده صداي....  بودن

 از يکی.....  بودن آمد و رفت در همه....  داد می انجام کاري کس هر.....  بود اعصاب رو حسابی

 يهخير مرکز مخصوص ماشين اومدن از يکی...  داد می خبر گوسفندا کننده ذبح..  جالل آقا اومدن

 ...... بود شده قاطی چی همه که خالصه....  گوشتا دادن قرار براي بود سينی دنبال يکی.... 

 ي دوره شروع با که خصوص به....  نداشتم رو صدا و سر همه اون تحمل....  بود گرفته درد سرم

 هب دادم ترجيح....  بودم عصبی و حوصله کم حسابی...  بودم کرده پيدا بدي خوي و خلق ماهيانم

 و....  نمک استراحت و اتاقم برم نبود خوشايندم اصالً  که گوسفندا ذبح ديدن و جمع بين بودن جاي

 ...... کنم تحمل رو ترانه و سامان ي قيافه نبود نياز اينکه...  داشت هم اي ديگه مزيت

 ... طرفم اومد و شد متوجه متين که ها پله سمت رفتم می داشتم

 ... ؟ ري می کجا – متين
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 ... دادم جواب و کردم نگاش حوصلگی بی با

 ... کنه می درد سرم....  کنم استراحت رم می – من

 .... رفت و داد تکون سري.....  انداخت بهم نگاهی دقت با

 تو اول روز دو....  بود ديده حياط تو رو سامان و من متين که روزي اون از گذشت می ماهی يک

 چيزي منم....  ديده چيزي انگار نه انگار...  شد معمولی رفتارش روز دو از بعد ولی...  بود خودش

 ..... نگم چيزي منم دادم ترجيح نزد حرفی خودش وقتی....  نگفتم

 آخرين اينکه با.....  بخوابم فقط داشتم دوست....  نشدم خارج اتاقم از هم ناهار خوردن براي

 خودم دور رو پتو....  کردم می سرما احساس ولی..  نبود سرد خيلی هوا و بود ماه ماه مهر روزاي

 ..... خوابيدم و پيچيدم

 ي دهنده نشون صدا اين و....  بود اذان خوش صداي...  شنيدم که صدايی اولين شدم که بيدار

 ..... بشورم رو صورتم و دست تا رفتم و شدم بلند رخوت با....  بود غروب

 گوسفنداي جيگر و دل....  شام براي..  سال هر عادت به که دونستم می....  بودن حياط تو همه

 .... کنن می کباب رو شده قربونی

 می نگاهش تو از بايد رو جواب معمول طبق که خان تورج از غير به....  کردم سالم بلند صداي با

 مخصوص منقل نزديک و هم دور همه...  رفتم جوونا سمت به....  دادن جواب بهم همه خوندي

 مادهآ رو منقل خواستن می....  بودن آتيش کردن روشن حال در پسرا....  بودن نشسته کردن کباب

 رو گاهمن نسيم صداي با....  کرد نگام اي لحظه چند متين.....  نشستم نسيم کنار و رفتم...  کنن

 .... گفت آروم نسيم....  گرفتم ازش

 ... ؟ باران پريده رنگت انقدر چرا – نسيم

 .... دادم جواب لب زير و آهسته

 .... کنه می درد کمرم دل – من

 ..... کرد می نگام داشت که متين به افتاد نگام من و داد تکون فهميدم حالت به سري

 .... کنی می ضعف....  نخوردي که ناهارم – نسيم
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 ... دادم تکون سري

 ... نباش نگران....  خوبم االن.....  داشتم استراحت به نياز – من

 ..... ترانه به دوختيم چشم دو هر ترانه حرف با که بگه چيزي خواست می....  زد لبخندي

 چرا روت و رنگ....  ؟ اتاقت تو کردي فرار که ببرن رو تو سرِ  گوسفندا جاي ترسيدي صبح – ترانه

 .... ؟ شده ها مرده شبيه

 ... کرد اعتراض سريع امين

 .... ؟ کردي شروع باز – امين

 ... ؟ زد حرف شه نمی هم کلمه دو....  وا – ترانه

 ... داد جواب متين..  امين جاي به

 .... نکن توهين...  بزن حرف – متين

 .... کرد نازک چشمی پشت ترانه

 .... ديگه شده ها مرده شبيه خوب....  شدي باران حقوق مدافع چه – ترانه

 ...... هم تو رفت اخماش متين

 .... نده ادامه....  بسته - متين

 اجازه هنوز اينکه از دونستم می....  کنم سکوت دادم ترجيح....  بدم رو جوابش نداشتم حوصله

 بهتر وقت يه داشتم تصميم....  اورد می در من سر از داشت و ناراحته بشه عمارت وارد نداشت

 ... بگيرم رو حالش

 انگار....  من به بود زده زل و بود کرده ريز رو چشماش...  سامان به افتاد نگام لحظه همون

 .... شدم معذب نگاهش از....  شناخت می خوب رو حالتام....  بده حالم چرا بود فهميده

 شمچ کرد می نگام هنوز که سامان به و بود ايستاده سرم باالي...  کردم بلند سر کيان صداي با

 ... رفت می غره

 .... کن کمک من به بيا باران – کيان
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 هک بشينم نسيم کنار و برگردم خواستم می....  آورديم رو آماده هاي سيخ و کردم کمک کيان به

 ... گذاشت خودشون کنار و آورد صندلی يه کيان

 .... اينجا بشين بيا – کيان

 .... گفتم آهسته

 .... نسيم پيش رم می....  پسر همه اين بين دختر يه....  زشته – من

 .... داد جواب کيان جاي به که شنيد جوري چه متين نفهميدم ولی گفتم آهسته

 .... بشينی پسره اين هاي نگاه زير نمياد خوشم.....  همينجا بشين – متين

 ... گفت آهسته و پسرا سمت کرد رو هم بعد

 .... رو پسره اين کنم می لهش زنم می سر آخر – متين

 .... داد تکون تأسف حالت به سري امين

 ندازه می راه دعوا يه دوباره که نفهمه ترانه باشه حواست....  شه نمی آدم اين...  کن ولش – امين

.... 

 و مهناز به و رفت چون...  فهميد کامران انگار....  بودم معذب جورايی يه پسر همه اون بين تنها

 با... . بشينن من کنار بيان که گفت زدن می حرف و بودن نشسته هم کنار هميشه مثل که آيالر

 ..... داد تکون رو سرش و زد لبخندي که کردم نگاش قدرشناسی

....  داد می ياد آيالر به رو پر شکم ماهی کردن درست طرز داشت که بود مهناز حرفاي به حواسم

 يه نکنه تا دادم می گوش دقت با....  بگيرم ياد خواستم می....  کردم می گوش دقت با داشتم

 می...  متين براي البته و....  کنم درست خان تورج براي خواستم می....  بره يادم رو ش نکته

 وت رو تحسين برق بازم خواستم می....  بشنوم زبونش از رو دستپختم تعريف بازم خواستم

 .... ببينم چشماش

 وستد دستپختم از متين تعريف...  داشت فرق همه با...  بود ديگه جور يه متين تمجيد و تعريف

 لبخند منتظر....  بودم تعريف اين منتظر روز هر من و....  بود ديگران تعريف از تر داشتنی

 ديدن براي...  متين براي جورايی يه روز هر انگار....  غذا از قاشق اولين خوردن از بعد رضايتش

 .... کردم می درست غذا چشماش برق ديدن براي...  تعريفش شنيدن براي...  لبخندش
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 که سر......  داد می خوبی بوي....  گرفت قرار جلوم جيگر حاوي سيخ يه که بودم خودم عالم تو

 ... گفت گوشم کنار و شد خم کمی.....  متين اي قهوه چشم تا دو تو شد قفل چشمم کردم بلند

 ! .... نخوردي غذا که ظهرم....  پريده خيلی رنگت....  بخور بگير – متين

 سمت کردم نگاه....  کردم تشکر آروم و گرفتم دستش از رو سيخ کردم می نگاش که همونجور

 هنوز.....  زدن می باد رو ها کباب نوبت به و بودن ايستاده بزرگ منقل سر باال که...  پسرا

 بد....  بود من دست بود شده درست که سيخی اولين....  بود نشده حاضر ها کباب از هيچکدوم

 که ذارمب دهنم به خواستم می..  کشيدم بيرون سيخ از رو جيگر تيکه يه...  بودم کرده ضعف جوري

 .... شد متوقف راه بين دستم کيان حرف با

 .... ب چون يا نداشتی ميل واقعاً حاال....  نخوردي غذا که ظهر....  بخور خودتم متين بيا – کيان

 داد ادامه خنده با و داد تکون سري هم بعد....  نداد ادامه ديگه خورد پهلوش تو که کامران دست با

... 

 ... عاش پدر بسوزه اي – کيان

 ... فتگ بهش و بيرون کششيد دستش از رو بادبزن و بزنه کامل رو حرفش نذاشت متين اينبار که

 .... ميام در خجالتت از اونوقت....  رسه می هم تو نوبت...  کن صبر – متين

 ..... خنده زير زدن و

 یم وقتی تونستم نمی...  بخورم تونستم نمی....  انداختم بود دستم تو که سيخی به نگاهی

 سيخ هي هم متين تا کردم صبر انقدر....  رفت نمی پايين گلوم از....  نخورده ناهار هم متين دونستم

 ........ بخورم غذا تونستم موقع اون تازه....  خوردن به کرد شروع و برداشت

 می تپوس زمينی سيب داشتم....  کنم درست کتلت شام براي خواستم می....  بودم آشپزخونه تو

 ..... کرد صدام خان تورج که گرفتم

 .... اينجا بيا....  باران – خان تورج

 .... دادم جواب آشپزخونه همون از

 ... کنم می درست غذا دارم....  بله – من
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 .... دارم کارت بيا – خان تورج

 از زود....  بود شب هفت....  انداختم ديوار رو ساعت به نگاهی....  بود هم متين.....  سالن تو رفتم

 ... خان تورج روي به رو رفتم جواب گرفتن از بعد و کردم بهش سالمی....  بود برگشته مطب

 ... بله – من

 .... برو باهاشون شو حاضر هم تو...  خريد برن خوان می ها بچه – خان تورج

 ... دادم رو خان تورج جواب و....  انداختم متين به نگاهی نيم

 .... ندارم احتياج چيزي به – من

 .... کنی می عوض هم هوايی يه...  بري بهتره – خان تورج

 ینم دلم نبود مهم هم اصالً ....  رفتم می بايد....  بود زور انگار....  اتاقش رفت و شد بلند هم بعد

 گرفته حرصم....  بود فکرش تو چی نبود معلوم.....  بود خان تورج حرف حرف کالً....  برم خواست

 مگفت و بودم زده حرف ديوار با انگار....  کنم خالی خان تورج سر رو حرصم خواست می دلم....  بود

 .... شنيد نمی رو گفتن چشم از غير چيزي مرد اين واقعاً....  ندارم احتياج چيزي

 .... متين به کردم رو

 .... رفتن براي اجباريه چه – من

 .... ايستاد و شد بلند

 ... بياي هم تو گفتيم خريد ريم می داريم همه چون فقط...  نيست اجباري – متين

 گرفته کردنشون خريد اي دفعه يه همه چطور...  ؟ خان تورج هاي نوه ي همه يعنی همه....  موندم

 با حثب و جر حوصله....  بپوشم لباس تا اتاقم رفتم حالی بی با......  نبود کم که تعدادمون...  ؟ بود

 .... نداشتم رو خان تورج

 هک پسرا هم گروه يه....  رفتيم می تر جلو که..  دخترا گروه يه....  گروه دو شديم پاساژ درب جلوي

 .... رفتم یم راه هانيه و نسيم بين....  نذاشتن تنهام اينبار....  ميومدن سرمون پشت فاصله کمی با

 ... نسرين به کرد رو و داد نشون رو لباس يه هانيه

 .... خوبه که رنگش...  ؟ چطوره اين – هانيه
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....  ردک می سنگين سبک رو لباس ذهنش تو داشت انگار....  کرد نگاه خاصی حالت يه با نسرين

 ... داد تکون سري دقيقه چند از بعد

 ... باشن بهتر داخل لباساي شايد...  تو بريم....  نيست بد – نسرين

 ... من به کرد رو نسيم...  داخل رفتن

 .... گرفت رو چشممون چيزي يه شايد...  بريم هم ما بيا – نسيم

. ... نداشتم خريد خيال....  شدم همراه باهاش و دادم تکون سري نشه ناراحت نسيم اينکه براي

 ولپ نپرسيد کالم يه ولی کرد راهی زور به منو خان تورج....  کنم خريد که نداشتم پولی اصل در

 .... نه يا دارم

 ... گرفت رو چشمم لباس يه که کردم می نگاه رو لباسا داشتم

 هشب که بند تا دو با جاش به نداشت دکمه کتش....  شل ي يقه با....  براق طوسی شلوار کت يه

 .... بود تنگ ي راسته هم شلوارش....  گرفت می قرار هم روي ها يقه..  بود وصل سيلور گوي تا دو

 .... بپوشمش خواست می دلم... بود شيک خيلی نظرم به....  کردم می نگاش و بودم ايستاده

 تربيش هيکلم و قد لباس اون با بودم مطمئن....  شده دوخته من براي لباس اون کردم می احساس

 .... خورد می شب مهمونی يه يا عروسی يه درد به.... مياد چشم به

 مبردار چشم لباس اون از تونستم نمی....  شد لبام مهمون لبخندي لباس اون تو خودم تصور از

 ترانه اينکه محض به چون....  نيومدن همراهمون خريد براي سامان و ترانه که بودم خوشحال.... 

 ..... بود اعصابم رو کارش اين هميشه....  خريد می رو اون حتماً اومده خوشم لباسی از فهميد می

 .... کرد می حسادت داشتم من که چيزي هر به....  نکرده ترک رو عادت اين دونستم می

 .... شد حالی يه دلم گوشم کنار ي زمزمه با که بودم خودم حال تو

 ... بخريم بود خوب...  بپوشش برو....  بياد بهت خيلی کنم فکر....  قشنگيه لباس-

 ؟ نک می چيکار اينجا بگم خواستم می....  کردم نگاش تعجب با...  بود کنارم متين...  برگشتم

 ردونهم لباس هيچ....  کردم لباسا به کلی نگاه يه و برگشتم.......  زنونه لباس همه اين بين....... 

 ..... شده وارد اون ديدن خاطر به بگم که نداشت وجود اي
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.... . کردن می نگاه رو اي ديگه لباس يه داشتن که آيالر و امين سمت رفت من نگاه به توجه بی

 ... شلوار کت اون به دوختم رو نگام دوباره

 هم رو پول اون سوم يک من.....  زد می ذوقم تو بدجور قيمتش اتيکت....  کردم نگاش حسرت با

 می بود من به حواسش ذره يه اگه....  کردم بغض خان تورج فکري بی از لحظه يه.....  نداشتم

 يیرو چه با رو من اصالً....  باشه کشيده ته پولم بايد بودن اونجا نيم و ماه سه از بعد که فهميد

 مبگ بهش شد نمی روم ولی...  بگيرم پول مامانم از تونستم می....  ؟ کنم خريد بود کرده راهی

 چه به کنه می زندگی کنارش که دختري نيست حواسش بگم....  نداده پولی من به خان تورج

 .... داره احتياج چيزايی

 ودب شده گلوم راه سد که بغضی از....  گرفتم لباس از رو نگاهم حسرت با و خوردم فرو رو بغضم

...  کنم تحمل رو ها بچه هاي خنده و محيط اون تونستم نمی....  داد دست بهم خفگی احساس

 هب اينکه بدون..  راحتی به نسيم و هانيه و نسرين ديدم می وقتی....  کردم می حقارت احساس

 لبتها و پدراشون لطف به که دونستم می....  کنن می انتخاب لباس دارن کنن نگاه لباسا قيمت

 هپول از پر بانکيشون حساب..  شد می هاش بچه حال شامل هميشه که خان تورج دلبازي و دست

 ..... نداشتن مشکلی شوهراشون جيب لطف به که هم مهناز و آيالر..... 

 و کن خريد برو بگه بهم که ندارم رو کسی من که گرفت دلم....  کسی بی همه اون از گرفت دلم

 گن می....  کنم گريه خواست می دلم...  تنهايی همه اون از گرفت دلم....  نباش هم پولش نگران

 تنهايی درمون....  ؟ چيه کسی بی درد درمون موندم من و...  ده می درمونی..  دردي هر براي خدا

 ودمب تنها انقدر من چرا پس....  خداست ي برازنده فقط تنهايی گفتن می اينکه نه مگه....  ؟ چيه

 ..... ؟

 دمش می رد متين کنار از داشتم....  در سمت رفتم....  بشم خارج دلگير فضاي اون از خواستم می

 طرفم گرفت رو بانکيش حساب کارت....  کردم نگاش و برگشتم....  شد کشيده لباسم آستين که

.... 

 ... بخر رو لباس برو...  بگير بيا – متين

 سرپ تا ايستادم می بايد يعنی.....  کسی بی حس بازم....  تنهايی حس بازم....  حقارت حس بازم

 بودم....  ؟ بودم کس بی انقدر....  ؟ بخره لباس برام...  ترانه برادر....  ترگلم عمه پسر...  عمم
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 تمداش دوست که رو لباسی تونستم می نگرانی بدون اونا مثل منم نبودم کس بی اگه...  ديگه

 .... بخرم

 بيرون دستش از رو آستينم حرص با.....  کردم نگاش....  شد بيشتر بغضم بد حس همه اون از

 ... گفتم و..  کشيدم

 .. جيبت تو بذار....  ندارم احتياج چيزي من – من

 مگوشي با رو سرم و نشستم پاساژ وسط هاي صندلی از يکی رو و رفتم....  شدم خارج مغازه از و

 ... شد تموم کردنشون خريد تا....  کردم گرم

...  بودم راههم متين و مبين با من برگشت و رفت براي....  گشتيم می بر داشتيم و بوديم ماشين تو

 مبين یصندل پشت منم....  بود نشسته کنارش..  جلو صندلی رو هم مبين و کرد می رانددگی متين

... 

 ... گفت و سمتم برگشت مبين راه وسط

 ... ؟ نخريدي چيزي تو باران – مبين

 يدمچرخ....  کرد می نگام اخم با متين....  ماشين ي آينه به دوختم چشم هوا بی بعد و کردم نگاش

 سکوت..  بزنم حرف خواست نمی دلم فهميدن انگار....  کردم سکوت و ماشين ي شيشه سمت

 ..... زد چنگ دلم به کسی بی ويرانگر و بد حس هم باز....  کردن

 و بود نشسته تلويزيون روي به رو که گفتم خان تورج به آروم سالم يه شدم که عمارت داخل

 ينا شايد....  شم آروم شايد...  بخورم آب ليوان يه خواستم می......  آشپزخونه سمت رفتم سريع

 دواي....  شدم نمی آروم نه....  نه....  تا سه...  جرعه دو...  جرعه يه.....  شه دور ازم بد هاي حس

 به امرانه و سخت و محکم..  خان تورج صداي که بودم حالت همون تو....  نبود هم آب من درد

 .... رسيد گوشم

 .... ؟ باران – خان تورج

 رو اعصابم کردنش صدا لحن با هم خان تورج....  بودم حرصی کم....  داشتم بد حس کم خودم

 و سالن تو رفتم....  محکم هاي قدم با....  شد بيشتر ازش حرصم....  کرد خطی خط بيشتر

 ... بود نشسته کنارش هم متين....  روش به رو ايستادم
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 .... ؟ امرتون....  ؟ بله – من

 گامن خشم با..  اونطور که بود گفته بهش چيزي متين احتماالً....  بود عصبی...  بود هم تو اخماش

 ... کرد می

 ها چهب با گفتم که داشتم دليل حتماً...  خريد برو نگفتم مگه...  ؟ نخريدي چيزي چرا – خان تورج

 تولد براش غدير عيد شب..  هفته اين خوان می...  ست ترانه ي بچه تولد ديگه ي هفته....  بري

 اچر....  بياري رو لباس ي بهونه مهمونی به نرفتن براي خوام نمی....  دعوتيم هم همه...  بگيرن

....  دختر شی نمی بزرگ چرا...  ؟ کنی لجبازي خواي می کی تا....  ؟ کنی نمی گوش حرف

 .... ؟ پيرمردي من با لجبازي دنبال هنوز تو اونوقت...  دارن بچه يه االن تو همسناي

 ي بچه تولد...  ؟ تولد....  ؟ ترانه ي بچه....  ؟ ترانه....  کرد پر رو گلوم باالي تا و جوشيد بغضم

 رفتم یم بايد آورد سرم ترانه که باليی اون با....  گرفتم نمی بهونه بايد....  رفتم می بايد....  ترانه

 .... ؟ کجا تا شدن کوچک....  ؟ کجا تا حقارت يعنی....  دادم می هم کادو و ش بچه تولد

 می ولی...  بود حفظ...  دونست می رو ترانه ي بچه تولد تاريخ خان تورج که بود اون بدتر حس و

 دونست می بود يادش اگه چون...  رو تولدم ماه حتی...  نيست يادش رو من تولد تاريخ دونستم

 می رو ترانه ي بچه تولد و...  من تولد با بود مصادف غدير عيد روز...  اومدم دنيا به آبان تو منم

 .... بگيرن من تولد شب خواستن

 من بود پدرم اگه که...  پدري بی بود بدي حس چه...  نشدن ديده و بودن..  بود بدي حس چه

 .... نبودم تنها و کس بی انقدر هيچوقت

 .... بود بدم حال ي نشونه بلندم صداي...  گريه جاي به اينبار

 اي دفعه يه چرا بگو پس...  ؟ دردنتون عزيز ي نوه....  خانومه ترانه ي بچه تولد پس....  ؟ اِ  – من

 نوه.. . باران...  من دونين نمی ولی يادتونه رو ترانه ي بچه تولد تاريخ خوب....  افتادين من فکر به

 نچو....  نداشتم پول چون....  ؟ نخريدم چيزي چرا بدونين خواين می....  اومدم دنيا به کی...  تون

 ننپرسيدي کالم يه..  منال و مال همه اون با بزرگ خان تورج...  پدرم پدرِ..  من قانونی قيم...  شما

 .... ؟ نه يا دارم پول

 ... گفت بلند صداي با خودم مثل هم خان تورج
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... . کردي چيکار پوالت با..  ري نمی بيرون که تو....  گفتی می...  خواستی می پول – خان تورج

 ... ؟ بود نداده پول تو به مادرت مگه

 .... گفتم حرص با

 ترانه که باليی خاطر به...  بيمارستانم براي رفت همش ولی..  بود داده پول مادرم چرا – من

 .... ؟ داره اسکناس چاپ مرکز مامانم کردين فکر نکنه...  آورد سرم خانومتون

 ... ايستاد شد بلند متين موقع همون

 .... نگرفتی خودت....  بخري خواي می چی هر که دادم رو کارتم که من – متين

 ... گفتم..  بگم تونستم می لحنی بدترين با و چشماش تو زدم زل

 ... گيرم نمی صدقه من – من

 .... نداشتم رو حرفی هيچ تحمل ديگه....  ها پله سمت دويدم و

..  ميز سر حتی...  بودن کرده سکوت هم اونا....  خان تورج با نه زدم حرف متين با نه شب اون از

 رو غذا تعارف يه حتی يا حرفی گفتن بدون آروم خيلی....  زد نمی حرفی کسی خوردن غذا موقع

 بی من طرف از اونم که کردن می کوتاه تشکر يه دو هر غذا خوردن از بعد...  ميز سر ذاشتم می

 .... بود پاسخ

 صبح از...  بگيرن ترگل عمه عمارت تو رو مهمونی بود قرار....  رسيد ترانه ي بچه تولد جشن روز

 .... بود انداخته راه به صدا و سر کلی و عمه ي خونه بود اومده

 ور نشستم رفتم و برداشتم رو سهراب کتاب....  ميز روي از ظرفا کردن جمع و ناهار خوردن از بعد

 از وقتی از....  نبود خبري هم متين از....  اتاقش بود رفته خان تورج....  سالن مبالي از يکی

 طبشم به رفتن براي تا خودشون ي خونه بود رفته حتماً....  بودمش نديده اومدم بيرون آشپزخونه

 ........ شه حاضر

 آدماش و دنيا اين از خوندم می رو سهراب هاي شعر وقت هر.....  بودم شده محو سهراب شعر تو

 می لذت....  زد می حرف باهام اينکه مثل....  هيچ لب تا کردم می سفر انگار.....  شدم می جدا

 .... داد می دست بهم سطر هر خوندن با که احساسی از...  شعرش ي واژه واژه از بردم

 .... خواند می جهان مرغ دورترين ، کن گوش
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 .... شعرش به سپردم می دل گوش من و

 .... نيست تاريکی زينت تو چشم

 بتکان را ها پلک

 ............ بيا و کن پا به کفش

 بودم حفظ ديگه....  بردارم ازش چشم تونستم نمی که ها جمله اين داشت حسی چه دونم نمی

 سير خالء تو هاش شعر خوندن با انگار...  نبود خودم دست....  رو سهراب شعرهاي سطر به سطر

 ... کردم می

 .... ؟ خونی می چی -

 یم نگام و بود ايستاده که متين به دوختم چشم و کردم بلند سر....  بيرون اومدم حالم و حس از

 ... گفتم آروم....  بود خونده رو دنيا کتاباي ي همه انگار که خونی می چی گفت می همچين....  کرد

 ..... سهراب – من

 عرفانی ي جنبه..  هاش شعر جادوي از...  سهراب از براش من تا کيه سهراب بپرسه بودم منتظر

 ... گفت تعجبم کمال در ولی....  بگم هاش شعر بعضی بودن

 ....... باشد باران خود بايد واژه...  باد خود بايد واژه – متين

 که شاعري....  شناخت می خوب رو سهراب پس....  ؟ منظور بی يا گفت منظور با....  کردم نگاش

 .... شدم می غرق هاش شعر تو

 مآرو و....  چشمام تو زد زل...  بده تکيه اينکه بدون....  نشست من نزديک مبالي از يکی رو اومد

 ... گفت

 .... شدي فرهاد دايی شبيه خيلی – متين

.. . فکر بدون همين براي....  بودم منظورش بی و منظور با و قبلی حرف ي درباره تفکر غرق هنوز

 ... گفتم سريع

 .... خانی تورج شبيه خيلی هم تو – من

 ... گفت بعد....  کرد مکث کمی....  مبل پشتی به داد تکيه
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 ... ؟ مياد بدت من از همين براي – متين

 رو کردم تمرکز....  ؟ بودم گفته چی مگه....  ؟ مياد بدم....  ؟ گفت چی....  کردم هنگ لحظه يه

.. .. مياد بدم خان تورج از کرد می فکر.... خانه تورج شبيه گفتم فقط من....  بودم زده که حرفی

.. . داشتم بهش حسی چه دونستم نمی....  نميومد بدم خان تورج از من...  نه....  ؟ ميومد بدم واقعاً

...  خودش مثل بودم غد...  بودم معظم منم....  بود رگام تو اون خون....  بود پدربزرگم بود چی هر

 دستور از....  لحنش از اينکه ي همه با...  خان تورج از دلخوريم ي همه با که بود اين واقعيت

 ودمنب متنفر ازش ولی..  نميومد خوشم بودنش مستبد از...  برابرش در گفتن چشم از...  دادنش

 بودم ديده عشق مادرم و پدر از....  بودم شده بزرگ عشق با من....  بودم نگرفته ياد تنفر من.... 

.... 

 ازش که..  حالتش خوش هاي ابرو.......  کردم صورتش اجزاي تک تک به نگاهی............  متين و

 لباي....  شدم می غرق توش کرد می نگام وقتی که..  روشنش اي قوه چشماي....  ميومد خوشم

 ... بود خواستنی و زيبا نظرم به لبخند با که..  مردونش فرم خوش

 جورايی يه...  جورايی يه....  نميومد بدم مرد اين از من...  نه....  انداختم بهش کلی نگاه يه دوباره

 .... داشتم....  نداشتم نه...  داشتم دوسش....  آره ولی...........  نه.........  نه............  دوسش.... 

 ره با شد می خالی دلم ته....  بودم جوري يه...  فهميدم نمی رو درونم تضاد اين....  فهميدم نمی

 .... مدرون کشمکش هر با کرد می يخ انگشتام نوک....  نداشتنش و داشتن دوست ي درباره تفکر

 ونمبد و کنم فکر...  کنم فکر کسی حضور بدون..  آروم و بشينم گوشه يه برم خواست می دلم

 زا جنون حد به گاهی و داشتم دوست رو حمايتاش گاهی که کسی به...  ؟ چيه متين به احساسم

 رو روانم و روح مادرش و ريخت هم به رو زندگيم خواهرش که کسی....  خوردم می حرص دستش

............. 

 چه سکوتم از نفهميدم....  رفت عمارت در سمت به و شد بلند که بودم خودم با جدال تو هنوز

 ..... دوراهی يه سر موندم من و....  رفت که نبود خوبی برداشت قطعاً....  کرد برداشتی

.. .. چيه متين به حسم اينکه به کردم می فکر....  کردم می فکر و زدم می قدم عمارت سالن تو

 از جاهايی يه....  نبود خنثی آدم يه برام....  بود داشتنی دوست پس..  نميومد بدم ازش وقتی

 ولی...  بد هم گاهی..  خوب تغيير گاهی...  بود شده تغيير دستخوش حضورش خاطر به زندگيم

 يزيچ يه کردم می احساس نبود اگه که....  حضورش به باشم تفاوت بی تونستم نمی بود هرچی
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 آرامبخش تونست می خواستم می اگه ، خواست می اگه شايد که حضور يه....  حضور يه....  کمه

 .... بود شايدم...  باشه

 تو نبود ايستاده امين و مبين و متين....  انداختم حياط به نگاهی سالن ي پنجره پشت از رفتم

 بهش بايد....  کرد ترک رو عمارت دلخوري با کردم می احساس...  زدن می حرف هم با و حياط

 زا خواست نمی دلم....  کرد می ناراحتم دلخوريش حس....  نمياد بدم ازش گفتم می...  گفتم می

 .... باشه داشته بدي حس من به نسبت خواست نمی دلم...  باشه ناراحت دستم

...  عمارت درب سمت رفتم هم قصد همين با...  گفتم می بهش بايد...  زدم می حرف باهاش بايد

 شال از کمی که رو موهام....  کردم خودم به نگاهی ورودي درب کنار ي آينه تو شدن خارج از قبل

 .... بيرون رفتم در از و داخل دادم بود اومده بيرون سرم رو

...  ردک من به نگاهی سرخوشی با....  شد پيدا سامان ي کله و سر که سمتشون رفتم می داشتم

 ... گفت رفت می سمتشون به که همونجور

 ... ؟ باران چطوري – سامان

 جلو و ايستادم....  بهم شد خيره اخم با متين...  شدن حضورم متوجه نفر سه هر سامان حرف با

 تا ايستادم....  متين اخم هم و بود خطر زنگ برام سامان برخورد طرز و حضور هم....  نرفتم

 .... بشه تموم حرفاشون

 سه دو...  شد جدا ازشون سامان و شد و تموم حرفاشون که نکشيد طول بيشتر اي دقيقه چند

 .... زد لبخندي و....  من به کرد رو گرفت فاصله ازشون که قدم

 .... ؟ شی می تر خوشگل روز به روز دونستی می باران راستی – سامان

 یم خجالت سامان حرف خاطر به جلوش که بود بار دومين اين....  متين به افتاد نگام اختيار بی

 به دندانشکن جواب يه تا برگشتم.....  زد می چنگ دلم به جورايی يه و..  بود بد نگاش...  کشيدم

 از حس زد که حرفی با اينبار که....  آروم متين نگاه هم و شه خنک خودم دل هم تا بدم سامان

 ... رفت بدنم

 ...... عزيزم مبارک فردات تولد راستی....  انگيزي هوس پيش سال پنج مثل هنوزم – سامان

 بود رفیح ترين وقيحانه اين....  بکشم نفس تونستم نمی ديگه.....  رفت سريع و داد تکون دستی

 چی هر تا ايستادم می نبايد نه....  زنش برادراي جلوي...  بزنه هام عمه پسر جلوي تونست می که
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 بارش دونستم می فحش هرچی و دهنش تو بزنم برم که کردم مشت رو دستم....  بگه خواد می

 ..... شد کشيده آستينم که کنم

 .... داد تکون سري ولی..  فهميدم می حالتاش از رو اين...  بود عصبی....  بود مبين....  برگشتم

 می...  دونه می عاملش رو تو ترانه اونوقت....  ريزه می هم به امشب جشن...  باران نه – مبين

 ... نداره قبول رو هيچکس حرف که دونی

 مبين حرف خاطر به ولی...  کنم خورد دهنش تو رو دندوناش و برم....  برم ذاشت می کاش

 دنبو کشمکش تو.....  بود گرفته رو بازوهاش تا دو امين....  متين سمت رفت نگاهم...  ايستادم

 می رو امين صداي.......  بره ذاشت نمی امين و.....  سامان سمت بره خواست می اونم انگار.... 

 ... شنيدم

 ... باش ترانه فکر...  کن ولش...  متين بسته – امين

 ... داد رو جوابش عصبی متين

 ذارم نمی ش زنده...  کشمش می خدا به....  ببندم رو چشمم ترانه خاطر به قراره کی تا – متين

.... 

 ... کن تحمل رو امشب...  امشب يه – امين

 ... کشمش می....  چيزو همه بی اين کشم می – متين

 زد یم کبودي به صورتش پوست....  بيرون بود زده بدجور پيشونيش رگاي....  زد می نفس نفس

 و طرفش برم خواست می دلم.... شد جوري يه دلم عصبانيتش ديدن از...  حالتش از لحظه يه.... 

.....  طرفم به برگشت که کردم می نگاش داشتم....  بخوره حرص نذارم و برم....  کنم آرومش

 .... فريادش صداي بعد و....  ترسيدم نگاهش از...  ترسيدم....  بود جور بد...  بود طوفانی نگاهش

 .... بيرون بياي گفت کی....  نباش اين چشماي جلوي نگفتم مگه – متين

 ... شنيدم کنارم از رو مبين آروم صداي...  عصبی انقدر...  خواستم نمی اينجوري رو متين من

 .... کنه می پا به خون امشب نمتي وگرنه....  داخل برو...  باران برو – مبين
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 زا بيشتر برام متين.......  عمارت داخل برگشتم....  شدنش آروم خاطر به...  متين خاطر به من و

 .......... بود مهم کردم می فکر که اونی

 ..... انداخت بهم نگاهی خان تورج

 ....  مونم نمی زياد منم....  بيا کنی تحمل ساعت دو تونی می اگه – خان تورج

 .... دادم تکون سري...  کردم صورتش به نگاهی

 ..... نميام نه – من

...  بود شده جوري يه رفتارش...  موندم لحظه يه....  شد اينا عمه عمارت راهی تنهاي به خودش

 زيچي مخالفتم مقابل در هم روز يه...  کرد نمی راضيش چشم از غير چيزي و داد می دستور روز يه

 رفتار هنگ تو لحظه هر....  بودن شده جوري يه همه کالً .......  نداشت کارم به کاري و گفت نمی

 .... بودم اطرافيان

 و شدم می سرگرم هم اينجوري....  جلوش ونشستم کردم روشن رو تلويزيون رفت که خان تورج

 مین کنار چشمم جلو از متين طوفانی چشماي که گرچه....  ظهر اتفاقات سمت رفت نمی ذهنم هم

 ... رفت

 تعجب ديدنش از....  تو اومد متين و شد باز عمارت درب که بود رفته خان تورج بود اي دقيقه ده

 .... کرد خاموشش و برداشت رو تلويزيون کنترل و طرفم اومد راست يه....  کردم

 بهم کرد رو.....  کنه می کنترل رو خودش داره بود معلوم رفتارش از ولی بود آروم چهرش اينکه با

... 

 فرار وسطش ها بچه مثل نداري حق...  شينی می اخرش تا....  بزنم حرف باهات خوام می – متين

 ... ؟ فهميدي....  بري و کنی

 ... هم تو رفت اخمام....  خانه تورج شبيه گفتم راست که حقا....  نيومد خوشم زدنش حرف لحن از

 ...... نيستم بچه من – من

 ... زد پوزخندي

 .... ؟ اتاقت ري می و کنی می گريه گن می بهت چيزي يه تا ها بچه مثل چرا پس....  جداً  – متين
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 هاگ....  بود دلش حرف حرفا اين يا کنه عصبانی رو من خواست می فهميدم نمی....  گرفت حرصم

 ... دادم جواب حرص با....  شد موفق که بود اولی منظورش

 ... کنم کنترل رو خودم تونم نمی عادالنه نا حرفاي و ظلم مقابل در فقط من – من

 دمدا بهت رو کارتم من و خريد رفتيم که شب اون بگو حاال خوب...  دوستم نمی...  ؟ واقعاً – متين

 ... ؟ بود ظالمانه و عادالنه نا کجاش بخر خواي می چی هر گفتم و

 انجام تونستم نمی من که کاري....  زد می حرف راحت حال عين در و....  بود گزنده گفتارش لحن

 ... رفت باال صدام کمی ناخودآگاه....  بدم

 .... بودم عصبانی فکريش بی و خان تورج دست از من....  نداشت مشکلی تو حرفاي – من

 ... ؟ بياري در ديگه يکی سر رو تالفيش داري مشکل کی هر با داري حق اونوقت – متين

 .... کنم نمی کاري همچين من....  نه...  نه – من

 .... تر گزنده و شد تر محکم زدنش حرف لحن

 سر رو حرصت شی می ناراحت مامانم دست از....  کنی می رو کار همين درست تو...  چرا – متين

..  کنی می لج خان تورج با...  امين سر بيدادت و داد..  ناراحتی ترانه دست از...  کنی می خالی من

 ... ؟ کردن گناهی چه بقيه....  ؟ بگم بازم يا کافيه....  کنی می اخم بقيه به

 ... بوده بقيه نامردي از طرفداري گناهشون....  بوده سکوتشون گناهشون – من

 .... باال رفت صداش

 نجپ که چيزي براي ايا عقده اين مثل خواي می کی تا....  ؟ کنی تمومش خواي می کی – متين    

 ... ؟ بخونی نوحه گذشته ازش سال

 بازي به منو زندگی همتون...  مقصرين همتون....  کردن بد من به بفهمن بايد همه – من    

 .... گرفتين

 ... گفت تمسخر با    

....  ؟ زنی می سينه به رو سنگش هنوز که ست تحفه خيلی يا داشتی دوسش خيلی – متين    

 ... کنه می نگات ديگه چشم يه به هنوز که اونم...  خوبه....  دنبالشه چشمت هنوز شايدم
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 به برسه چه بزنم حرف موردش در بخوام نداشت ارزش سامان....  بود سنگين برام حرفش    

 يدنشن از شد فشرده قلبم....  باشم داشته احساسی بهش هنوز يا کنم فکر بهش بخوام اينکه

 .... کردم بغض....  رو سامان حرفاي بود آورده روم به بد....  متين حرفاي

 .... برسه چه....  برسه چه....  ندارم قبول هم خونم در نگهبان عنوان به رو سامان – من    

 .... گلوم تو بغض هجوم از رو حرفم بدم ادامه نتونستم    

 تا دو االن خوب...  خوبيه ي بهانه واقعيت از فرار براي..  خوبه....  کردي بغض که باز – متين    

 ... اتاقت برو کن فرار و بريز هم اشک

 ... زدم فرياد    

 .... کنم نمی فرار من – من    

 .... گفت بلندتر صداي با هم متين    

 چيه هگون بچه کردن بغض اين....  ؟ بزنی حرف و وايسی آدما ي بقيه مثل تونی نمی چرا – متين    

 ... ؟

 .... زدي تهمت بهم چون کنم می بغض – من    

 صورتی در گرفت رو ش بچه تولد امشب سامان چرا....  آوردم روت به رو ها واقعيت من – متين    

 ... ؟ تو تولد شب درست اونم....  ؟ نبود راضی ترانه که

 .... نداره ربط من به سامان کاراي – من    

 .... فهميدن همه رو ده می انجام تو خاطر به داره که کارايی اين و....  داره ربط...  داره – متين    

 ازمب صورتش تو زدم اينکه با....  ؟ نکردم که بکنم بايد چيکار...  ؟ داره ربطی چه من به – من    

 .... کنه می رو خودش کار داره

 به ولی....  بيام در خجالتش از جوري چه بلدم....  رسم می خودم که رو اون حساب – متين    

 .... ؟ تولدته فردا بفهمم بايد ديگه يکی زبون از هستم ت عمه پسر که من نيست جالب نظرت

 هب که شب اون....  گفتم می بهت پرسيدي می اگه هم تو....  بوده نامزدم قبالً نفر يه اون– من    

 .... نپرسيدين چيزي هيچکدومتون دونه نمی رو تولدم تاريخ گفتم خان تورج
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 ... گذشته تولدت از کرديم می فکر چون – متين    

 هب فقط شما....  پرسيدين می من دلخوشی براي حداقل....  بود گذشته که بود گذشته – من    

 ...  کنين می فکر خودتون

 که ها پله سمت برم افتادم راه....  نداشت سرانجامی نظرم به که بحثی اين از شدم خسته    

 .... گرفت رو لباسم آستين

 .... نشده تموم حرفم هنوز....  وايسا....  ؟ فرار بازم – متين    

 ... گفتم صورتش تو و برگشتم    

 .... کمه بذارم بيابونم به سر خان تورج و تو دست از – من    

 ... ؟ مياريم روت به رو حقيقت خان تورج و من چون...  ؟ چرا – متين    

 .... منطقين بی جفتتون چون نه – من    

 ... ؟ منطقيم بی که گفتيم چی مثالً  – متين    

 هم تو....  بدم انجام خواد می کاري هر تهديد و زور با خواد می چون منطقه بی خان تورج – من    

 .... نويسی می من پاي به رو ديگه يکی کاراي چون منطقی بی

 مبين و امين و من پاي رو ترانه اشتباه کار تو مگه....  کنم می عمل تو مثل دارم دقيقاً من – متين    

 ... ؟ ننوشتی

 ازش راحت بشه که نبود چيزي من ي رفته آبروي....  کردم يادآوري بهتون فقط من – من    

 عروسی به شدن دعوت زود خيلی ولی منه شوهر سامان دونستن می فاميل ي همه...  گذشت

 .... بود سرم پشت حرف کلی....  سامان و ترانه

 .... شد سرازير اشکم    

 رفت و کرد ول رو من سامان که داشتم مشکلی چه من گفتن می همه....  رفت آبروم – من    

 ابامب فوت از بعد من گفتن که بود اين بهترينش....  چسبوندن بهم انگ هزارتا....  گرفت رو ترانه

..  من براي تهمتا اين..  حرفا اين....  کنه ازدواج من با نتونسته سامان که نداشتم روانی تعادل

 روز فردا...  گم می چی بفهمی نيستی دختر که تو....  بود زياد بودم داده دست از پدر تازه که منی
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 و حرفا از....  بشم ظاهر جلوشون ترسم می من و...  خان تورج ديدن ميان فاميل همون...  عيده

 .... ندارم رو حرفاشون شنيدن تحمل....  ترسم می هاشون طعنه

 می اشتباه کنی ثابت بايد خودت....  بگن خوان می چی هر دي می اجازه بهشون خودت – متين    

 ... بکنه رو کار اين تو جاي به تونه نمی کسی...  کنن

 .... بود شده آروم کمی لحنش    

 رخاط به....  نگرانته چقدر که ديدم بارها....  صالحته به کنه می کاري هر هم خان تورج – متين    

 .... بيان اينجا سامان و ترانه نذاشته هنوز تو

 ....  کرد می رو خان تورج طرفداري چقدر....  کردم بهش نگاهی    

 ... داد ادامه دوباره

 يستن تو سن مال گريه و بغض اين....  کنی رفتار عاقالنه بازي بچه جاي به بهتره هم تو – متين

 .... کنی بغض اونجوري بخواي تو که نيوفتاد اتفاقی هيچ خريد رفتيم که شب اون.... 

 ... تنهاييم از...  کسيم بی از کردم بغض – من

 .... ؟ کسی بی کدوم....  بودن کنارت ادم همه اين – متين

 .... شه نمی آدم پدر جاي کسی – من

 ... ؟ بودن اومده مادرشون پدر با همه مگه – متين

 پدر چون من ولی....  بود پر بانکيشون حساب پدراشون حضور لطف به همه ولی...  نه – من

 ... نداشتم

 شدن روت....  گفتی می خان تورج به نداشتی پول....  کنی می رفتار ها بچه مثل داري بازم – متين

 ينا با من که گرچه....  بدي پس بهم بعداً  تونستی می...  دادم بهت رو کارتم که من...  خوب خيله

 و کشيدم زحمت پول اون ي همه براي...  بود خودم پول هم پول اون...  ندادم بهت رو کارت نيت

 .... نبود بابام پول...  کردم کار

 ..... برداشت رو گوشی و سمتش رفت متين....  شد بلند تلفن زنگ صداي موقع همون

 ... ؟ بله – متين
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- ............. 

 .... بفرماييد...  بله – متين

- ..................... 

 ... ؟ شما....  نيستن منزل نخير – متين

- ............................. 

 ......... زد اي دوستانه چندان نه لبخند

 ... هستم متين....  نيوردم جا به که ببخشيد....  ؟ سرهنگ جناب هستين خوب – متين

- .............................. 

 .... گردن می بر ديگه ساعت يه تا – متين

- ............................. 

 ........... هم تو رفت اخماش

 .... گم می بهشون....  بله – متين

- .................................... 

 ..... خدانگهدارتون....  کنم می خواهش – متين

 هم باز...  من به کرد رو بعد...  موند خيره گوشی به لحظه چند....  جاش سر گذاشت رو گوشی و

 ... انداخت چشمام به نگاهی...  هم در اخماي

 .... هبر و کولش رو بذاره رو دمش تا بدي منفی جواب پسره اين به بايد خودت اينکه مثل – متين

 چون....  نشدم منظورش متوجه فهميد انگار...  ؟ زد می حرف کی از....  کردم نگاش تعجب با

 ... داد ادامه

 ... ؟ آقاجون جانم – متين
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 ترگل عمه فقط همه بين....  آقاجون گفت می خان تورج به...  موندم لحظه يه زد که حرفی از

 می کرف که بود اونی از بيشتر خان تورج با صميميتش پس....  کرد می صدا اينجوري رو خان تورج

 ... کردم

 ... ؟ آقاجون – متين

 ... گفتم اي اضافه حرف يا کردن سالم بدون....  زدم زنگ چی براي اومد يادم صداش شنيدن با

 ... بگيري قرص براش بود قرار....  نيست خوب خان تورج حال – من

 .... گفت مکث بدون

 .... ميام االن – متين

 هک نگه چيزي بقيه به متين کردم می دعا دعا....  خان تورج به شدم خيره و کردم قطع رو تلفن

 .... عمارت بيان همشون

 يکی دستش تو قرص ي بسته از سريع..  کرد باز که رو عمارت درب...  رسوند خودشو زود خيلی

 ..... بهشون شدم خيره و نشستم کناري.....  خان تورج زبون زير گذاشت و کرد خارج رو

 و....  بود نشسته کنارش متين مدت تموم....  بشه عادي خان تورج حال تا گذشت ساعتی نيم

 با..  برگشت زود ولی....  رفت شد راحت خان تورج بابت که خيالش....  زد می حرف باهاش آروم

 عمه دونستم می که..  بخارپز سبزيجات انواع از بود پر توش که جدا بشقاب يه و غذا ديس يه

 .... کنه تزيين سبزيجات مدل اون با رو غذاهاش داره عادت

 اشتگذ رو بشقاب و ديس...  جلو کشيد رو مبل کنار کوچيک ميز و خان تورج کنار نشست و رفت

 لچنگا و قاشق براشون که آشپزخونه رفتم...  بود برگشته نخورده شام خان تورج پس...  روش

 ... اومد خان تورج صداي که ببرم

 .... بخور شام بيا...  باران – خان تورج

 به ميلی هيچ...  بود داده سامان رو پولش احتماالً که غذايی....  ترانه ي بچه تولد غذاي...  شام

 ... گفتم ميز رو ذاشتم می رو چنگال و قاشق که همونجور و سالن سمت رفتم....  نداشتم غذا اين

 ... خورم می رو همون من...  مونده غذا ظهر از...  ممنون – من
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 هر نداره حق فهميد می بايد...  بزنم حرف باهاش ديگه خواستم نمی....  کردم نمی نگاه متين به

 .... دادم نمی بهش رو اجازه اين من..  نه....  بزنه حرف من با خواد می که جور

 اجازه خان تورج از خوان می...  خواستگاري بيان بازم خوان می قهرمانی ي خونواده – متين

 ... بگيرن

 لبام رو لبخندي شه می متين خوردن حرص باعث دونستم می که سبز چشم دوتا اون تصور از

 ... کنم پنهونش متين نگاه از نتونستم و..  نشست

 ازدواج خواد می دلت خيلی...  ؟ نه..  شی می خوشحال باشی داشته خواستگار اينکه از – متين

 که هم پسره اين....  دنبالته هنوز که سامان....  ؟ باشی داشته خواستگار تا چند چطوره...  ؟ کنی

 .... باشن تا دو همين حيفه....  ؟ موافقی ديگه يکی با....  داره نمی بر سرت از دست

 فقط...  نفهميدم رو بود چی منظورش....  ؟ ديگه يکی....  بيرون رفت عمارت از حرص با و

 .... شه می خنک من دل و..  خوره می حرص روز چند تا که بودم خوشحال

 باهام اونجوري چرا که کردم می متهم رو متين گاهی....  کردم می فکر و بودم نشسته ها پله رو

 خودم و..  دادم می حق بهش هم گاهی...  کشيدم می نشون و خط براش دلم تو و..  بود زده حرف

 یم عصبانی قدري به حرفاش يادآوري از گاهی....  رفتارام از بعضی خاطر به کردم می سرزنش رو

 .... بزنمش حسابی تا بود دستم جلو خواست می دلم که شدم

 کنار... . مامانم پيش...  شيراز برگردم...  برم بذارم که رسيدم نتيجه اين به کردن فکر ضمن بارها

 آشپز هي محبوبه دست بهبود تا بايد خان تورج رفتنم با اينکه به کردن فکر با ولی...  آرامشم منبع

 تنبرگش وقت هنوز....  کنم تحمل بايد هنوز افتاد می يادم..  بودم داده محبوبه به که قولی و بياره

 .... بودم نگران شدنش بيکار براي و...  سوخت می محبوبه براي خودم از بيشتر دلم....  نيست

 کردم ساعت به نگاهی...  داخل اومد خان تورج و شد باز عمارت درب که بودم غرق خودم افکار تو

 تمرف پاسخ براي شدن منتظر بدون و کردم سالمی....  بود اومده زود واقعاً و مياد زود بود گفته.... 

 .... پرسيد بلند چندان نه صدايی با خان تورج نرسيده آشپزخونه به...  آشپزخونه سمت

 ... ؟ کنی می درست چايی برام – خان تورج
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....  کرد خواهش....  نداد دستور....  خان تورج حال بی ي چهره به زدم زل تعجب با و برگشتم

 خان تورج ديدم عمرم تو بار اولين براي...  زد حرف اينجوري بار اولين براي...  ؟ کرد خواهش

 .... بدم جواب سريع شد باعث که بود لحنش همين و....  نداد دستور

 ..... براتون کنم می درست االن – من

 حال کردم می احساس....  کردم روشن رو زيرش و گاز رو گذاشتم و کردم آب از پر رو کتري رفتم

 ور سرش....  خان تورج کنار و سالن به برگشتم سريع همين براي...  نيست خوب زياد خان تورج

 رسيد یم نظر به تر تيره کمی چهرش...  بود بسته رو چشماش و بود داده تکيه صندليش پشت به

 ... کردم صداش آروم....  بود مرطوب نظرم به پيشونيش... 

 .... ؟ خوبين..... ؟ خان تورج – من

 هب تکونی حالت همون در....  بده رو جوابم نداره حال بود معلوم....  کرد باز رو چشماش حالی بی با

 ارفش از مشکل بازم مطمئناً...  نبود خوب حالش..  نه....  نيست خوب بود معلوم ولی....  داد سرش

... . کنارش برگشتم و برداشتم رو خون فشار دستگاه و اتاقش تو رفتم سريع....  بود خونش

 .... کرد باز رو چشماش....  باال خيلی...  بود باال....  گرفتم رو فشارش

 .... ؟ باالست – خان تورج

 .... دادم تکون سري

 .... ؟ کجاست قرصاتون – من

 ... داد جواب حالی بی با

 ... هن يا گرفته ببين بزن زنگ بهش...  بگيره برام متين امروز بود قرار...  شده تموم – خان تورج

 فحر باهاش خواست می دلم نه و بشم خان تورج حال خيال بی تونستم می نه....  بود بدي اجبار

 ور ترگل عمه ي خونه ي شماره خواستم می...  برداشتم رو تلفن گوشی...  نداشتم چاره...  بزنم

....  مشد منصرف بده جواب اي ديگه کس هر يا ترانه يا عمه بود ممکن اينکه از ترس با که بگيرم

 ... خان تورج به کردم رو

 .... ؟ چنده موبايلش ي شماره – من

 .... داد جواب تر حال بی
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 ... هست تلفن دفتر تو – خان تورج

 که دنکشي طول خيلی....  گرفتن شماره به کردم شروع کردنش پيدا با و کردم باز رو دفتر سريع

 ... داد جواب

 ... کرد من به نگاهی خان تورج

 ... بخور بيا....  تولده شام – خان تورج

 نمی لب غذا اون به من صورت هر در....  نه يا خواهشه....  نه يا گه می دستوري نبود مهم برام

 ... گفتم نکنه فکري همچين اينکه براي....  کنم می لج دارم کرد می فکر شايد....  زدم

 ..... ندارم ميلی غذا اون به – من

 .... بخورم چيزي تا آشپزخونه داخل برگشتم و

 بازم.....  خوبه خان تورج حال بشم مطمئن خواستم می......  سالن داخل رفتم..  خوردم که غذا

 رو سرش خان تورج چون....  مهميه حرفاي بود معلوم اينبار ولی....  زدن می حرف هم با داشتن

 .... متين حرفاي تأکيد معناي به يا فهميدن معناي به يا حاال...  داد می تکون

 ...... بيمارستان ببرتش شد بد دوباره حالش اگه تا موند خان تورج پيش متين شب

 ههم..  داريم پيش در رو شلوغی روز دونستم می....  رفتم پايين ها پله از سريع....  بود عيد روز

 صبحانه وسايل کردن آماده از بعد.....  بود خاندان بزرگ که خان تورج ديدن اومدن می عيد روز

 .... نشستيم ميز دور خان تورج شدن بيدار با....  بشورمشون تا ها ميوه سراغ رفتم

 گوش زد می خان تورج به که حرفايی به نه و کردم می نگاه نه متين به....  بودم ساکت ميز سر

 .... بود من سکوت هم خيرش به صبح جواب....  کردم می

 ... گفت خان تورج که شدم می بلند ميز سر از داشتم

 .... گيريم می بيرون از غذا....  ميان ناهار براي امروز ها بچه – خان تورج

 تورج مهمون ناهار غدير عيد روز نداشتم ياد به چون....  بود شده چيزي يه....  دادم تکون سري

 تورج اقوام..  ساله هر رسم طبق چون...  بوديم درگير روز کل حساب اين با پس...  باشن خان

 ... ميومدن خان تورج ديدن براي عصر خونوادشون کل با برادرش و خواهر يعنی...  خان
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 اه کار....  کمکم اومد متين که ميز رو بذارم و مخصوصش ظرف تو بچينم رو ها ميوه خواستم می

 ..... بپوشم مناسب لباس تا اتاقم رفتم هم بعد....  داديم انجام سکوت تو اما هم با رو

 هاي امند از يکی با رو تکی کت...  بپوشم تيره لباس عيد روز خواستم نمی...  گشتم لباسام بين

 ... رنگ ياسی کت يه...  پوشيدم و کردم ست داشتم که بلندي

 ندمخ نشستنشون فرم از....  بودن نشسته ممنتظر و بودن کرده عوض لباس هم خان تورج و متين

 .... هم مثل درست...  بودن انداخته چپشون پاي روي رو راست پاي هم مثل دو هر....  گرفت

 از بعد و رفتن خان تورج سمت به اول شدن که عمارت وارد...  بودن آيالر و امين مهمونا اولين

 .... گرفت من طرف به رو اي بسته آيالر....  من سمت به اومدن عيد تبريک

 .... بگيري تولد جشن همسرت کنار ديگه سال اميدوارم....  جان باران مبارک تولدت – آيالر

 و گرفتم ازش رو کادو زده شگفت و متعجب.....  گفت تبريک و زد لبخندي امين آيالر حرف از

 ... کردم تشکر

 بعد شد می وارد که اي خونواده هر....  سامان و ترانه از غير اومدن هم بقيه که نکشيد طول چيزي

 لبخند با و بودن دست به کادو همه...  اومد می من سمت به خان تورج به عيد تبريک گفتن از

 يه اب که بود نفر آخرين مبين و.....  گم در سر و بودم زده شگفت....  رو تولدم گفتن می تبريک

 ..... شمع از بود پر روش که شد وارد کيک

 خالی مبالي از يکی رو نشستم بهت از....  باشن گرفته تولد برام شد نمی باورم...  شد نمی باورم

 شمع کردن روشن به کرد شروع و.....  روم جلو ميز روي گذاشت رو کيک و سمتم اومد مبين..... 

 ... گفت بشنوم من فقط که طوري آروم..  بود ها شمع به نگاش که همونجور....  هاش

 ... بود جشن اين بانی خودش...  آورد می متين بايد رو کيک اين – مبين

 .... انداخت من به نگاهی نيم يه هم بعد

 .... ؟ شده دعواتون – مبين

 لدلي و متين به اونا به خيره و....  روشن هاي شمع به شده خيره بدم رو جوابش اينکه بدون من و

 ................. کردم می فکر کارش
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 هک بود تولدي جشن اولين....  کردم باز رو ها کادو..  کامران و امين اصرار به...  کيک خوردن از بعد

 يه تولدم روز هيچکس بابا از بعد....  شد می برگذار...  من براي معظم ي خونواده تو بابا از بعد

 مهم براشون اونقدرها چون...  بود قبول قابل بزرگترا از....  نگفت بهم هم خالی و خشک تبريک

 دونم نمی.....  نيوردن خودشون روي به هيچوقت..  هم عموهام پسر و عموهام دختر ولی...  نبودم

 ...... نداشتن اي عالقه من به يا نبود يادشون رو تولدم روز

 کردم سعی مدت تمام....  نبود خان تورج و متين کادوي از اثري ولی شد تموم ها کادو کردن باز

 يه بودم مشتاق چقدر بفهمه خواستم نمی....  بگيرم رو متين به کردن نگاه و سرم چرخش جلوي

 همب بودم مشتاق بازم زد بهم که حرفايی اون با....  ؟ بودم مشتاق....  کنم دريافت طرفش از کادو

 .... ؟ بده کادو

 جنس اونم که زد می نهيب عقلم ولی..  خواست می محبت دلم....  عقلم و دلم بين بودم سردرگم

 و زدم یم پس عقل با....  کنم ايجاد توازن عقلم و دلم بين تونستم نمی....  نيست واقعی محبتش

 از محبتی هيچ دلم که بگم دروغ....  بگم دروغ خودم به خواست می دلم....  کشيدم می پيش دل با

 محبت ي تشنه من....  کرد نمی باور رو دروغ اين..  روحم...  وجودم ولی..  خواد نمی متين جانب

 من....  بود که نوعی هر به حاال....  بود پذيرا ولع با..  کوچيک چند هر رو محبتی هر روحم....  بودم

 ديدن محبت ي عقده..  بگم بود بهتر شايد....  خواست می شدن ديده....  خواست می محبت دلم

 ..... کردم می اشتباه هم شايد....  ندارن بهم محبتی هيچ دونستم می که داشتم رو افرادي جانب از

 می خاص محبت يه دلم من....  بگذرم چيز يه از تونستم نمی گذشتم می که اينا ي همه از اما

....  خودم به مخصوص...  باشه خودم براي که محبت يه...  عشق با همراه محبت يه...  خواست

 عشق يه...  خواست می عشق دلم اصل در....  باشه داده رو محبت اون دستور کسی اينکه بدون

 ..... بکشه آتيش به رو وجودم...  کنه رو و زير رو دلم که عشق يه....  خدايی و خالص

 بلند.. .. بچينن رو ميز تا شدن بلند خانوما...  شده سفارش غذاهاي گرفتن براي صابر آقا رفتن با

 .... کرد صدام خان تورج که کنم کمک برم تا شدم

 .... اتاقم بيا...  باران – خان تورج

 راست يه خان تورج..  شديم که اتاق وارد....  شدم اتاقش راهی خان تورج دنبال و گفتم چشمی

 .... من سمت گرفت و آورد بيرون کارت يه داخلش از و....  ميزش کشوي سمت رفت
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 ولی...  ريزه می پول حساب اون به برات مادرت و داري حساب يه خودت دونم می – خان تورج

 هب چيزي يه ماه هر...  بمونه پول بی هيچوقت نبايد من ي نوه....  کردم باز برات من رو حساب اين

 نهمي به هم رو تولدت کادوي....  بگو بهم داشتی نياز بيشتري پول به اگه...  ريزم می حسابت

 .... ريختم حساب

 ... داد ادامه دلخوري حالت يه با بعد

 ولپ بگی بهم نتونی که باشم غريبه برات انقدر نباي...  قيمت...  بزرگتم پدر من – خان تورج

 .... ؟ فهميدي....  بمونه دلت رو چيزي خوام نمی بعد به اين از....  نداري

 .... دادم تکون سري...  گرفتم رو کارت

 .... ندارم احتياج پول به فعالً من ولی....  ممنون و بله – من

 ... هم تو رفت اخماش

 وت که حقيه اينم....  دم می پول هام نوه ي همه به من....  حقته....  نيست صدقه اين – خان تورج

 واسمح بايد بقيه از بيشتر تو به و هستم قيمت من....  ضمن در....  گرفتی می بايد سال چند اين

 ..... نيست بهت حواسش کسی و بدبختی نداري پدر چون کنی نمی تکرار هم ديگه....  باشه

 سپ...  بودم گفته متين به فقط رو حرف اين من.....  کردم حبس سينه تو رو نفسم حرف اين از

 یم حدس بايد.....  بود گفته خان تورج به رو بود شده بدل و رد بينمون که حرفايی ي همه متين

 تينم نبود نيازي وگرنه...  داره وجود چيزايی يه متين و خان تورج بين شدم مطمئن ديگه.....  زدم

 ...... بگه خان تورج به بره رو چيز همه

....  اتاقم ببرم رو کارت خواستم می...  ها پله سمت رفتم...  شدم خارج که خان تورج اتاق از

 هبقي چشم از درو به رو اون که بشن مطلع کارت اين وجود از بقيه خواست نمی خان تورج احتماالً

 يه ديدم که چيزي از که شدم می رد بود مهمان براي که اتاقی کنار از داشتم.....  بود داده بهم

 .... ايستادم لحظه

.....  بهش زدم زل و ايستادم همونجا اختيار بی چرا دونم نمی....  خوندن نماز حال در....  متين

 یم رو..  _ کمتر رخ نيم از _..  صورتش از کمی فقط اينکه با....  خوند می نماز آرامش با و قشنگ

 اون اداي حين در صداش تن....  خونه می نماز اشتياقی چه با داره کردم می حسًً  کامال ولی ديدم

 می ور کلمات طمأنينه با اونجور که ديد می رو خدا داشت انگار...  بود دلنشين کامالً  عربی کلمات
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 هم من خوندش نماز حالت از....  آورد می جا به خاضعانه و عاشقانه رو سجود و رکوع....  گفت

 تموم اولش نماز نشدم متوجه که بودم خوندش نماز مجذوب قدري به.....  کردم می پيدا آرامش

 فهميدم نمی من و گفت می ذکر آروم....  گفتن ذکر به کرد شروع و برداشت رو تسبيح....  شده

 به کرد شروع و گرفت آسمون به رو..  باال کمی رو دستاش هم بعد...  مياره زبون به رو ذکري چه

 که دعاش.....  گه می چی نفهميدم هم باز...  کرد می دعا لب زير و آروم هم باز....  کردن دعا

 وجهمت که بود خودش حال تو انقدر...  ايستاد شد بلند و کشيد صورتش به رو دستاش شد تموم

 خوند می اولی مثل هم رو دوم نماز....  کنم می نگاهش دارم و ايستادم اتاق چهارچوب بيرون نشد

 انگار.....  نخونده نماز هاست مدت کردم می فکر که حدي به....  خاضعانه و عاشقانه همونقدر.... 

 يه....  رفت سجده به شد تموم که نمازش...  بود خونده نماز پيش دقيقه چند همين انگار نه

 برم سريع شد باعث شدن ديده از ترس....  هاش شونه لرزش با بود همراه که طوالنی ي سجده

 ..... اتاقم

 نماز لحظه يه....  رفت نمی کنار چشمام جلوي از خوندنش نماز حالت....  نشستم تخت روي

 می دلم چقدر....  اومد نمی چشم به من نماز مقابلش در....  کردم مقايسه اون با رو خودم خوندن

 دهب آرامش من به و...  بخونه نماز همينجوري..  خون نماز....  باشه همينجوري هم من مرد خواست

 سامان افتاد يادم بعد و......  باشه همينجوري هم من مرد کردم دعا....  کرد دعا دلم تو لحظه يه... 

 .... ؟ بودم کرده انتخابش جوري چه...  خوند نمی نماز

 الملوک اعظم..  خان تورج خواهر....  اومدن خان تورج ديدن براي مهمونا گروه اولين....  شد عصر

 از سالی دو هاله....  هيوا و هاله....  داشتن دختر دوتا....  هاشون بچه و عروسش و بزرگ پسر و.. 

 به همچين و بود گرفته گرم باهاشون عمه.....  کوچيکتر من از سالی سه هيوا ولی بود تر بزرگ من

 دنبال بود معلوم خوب....  داره فکرايی يه شد می مطمئن ديد می کس هر که کرد می نگاه هاله

 .... گرده می عروس

 می و زدن می حرف هم با داشتن دخترا اون و عمه به توجه ي...  انداختم مبين و متين به نگاهی

 انتخاب براي حتی زنن نمی حرف مادرشون حرف رو بودم مطمئن چرا دونم نمی.....  خنديدن

 .... همسر

 نه هاي نگاه و آدم همه اون ببين از خواست می دلم....  شد شلوغ سالن مهمونا ي بقيه اومدن با

 ابتث خودم بايد گفت اينکه و متين قبل شب حرفاي يادآوري با اما....  کنم فرار جالبشون چندان
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 گاهن و...  موندم..  کرد ازدواج ترانه با رفت و کرد ول رو من سامان که نداشتم مشکلی من که کنم

 ..... خريدم جون به رو آدما اون از بعضی هاي

....  نگرفت حضورشون از ايرادي خان تورج و.....  اومدن هم سامان و ترانه که بود غروب طرفاي

 ي نوه..  نازنين و هيوا و هاله با اول همون از ترانه....  شده صادر ورودشون ي اجازه بود معلوم

 ..... گرفت گرم حسابی خان تورج برادر

 ..... اومد سرم پشت هم نسيم که..  آشپزخونه تو رفتم همين براي...  نداشتم رو جمع ي حوصله

 .... ؟ نداري رو اينا ي حوصله هم تو واي – نسيم

 ... زدم لبخند

 .... شلوغه بس از گرفت درد سرم...  نه – من

 ... داد تکون سري هم نسيم

...  ادنافت فيل دماغ از کنن می فکر همشون که خصوص به....  نمياد خوشم شلوغی از منم – نسيم

 ... اوناست مثل خودشم که گرچه...  ؟ کنه می تحمل رو اونا جوري چه ترانه دونم نمی

 ...... بودن شبيه خيلی جهت اين از...  گفت می راست....  گرفت خندم

 ... پرسيد شرمساري حالت با نسيم....  نشستيم ميز پشت دو هر

 .. ؟ بکنم سوالی يه تونم می...  باران ببخشيد – نسيم

 ... دادم تکون سري

 ... بپرس خواي می چی هر...  آره – من

 ... گفت بعد و کرد مکثی يه

 ... سامان که شد چی بپرسم تونم می – نسيم

 کشيدم آهی....  کرد انتخاب رو ترانه سامان شد چی بپرسه خواد می فهميدم....  خورد رو حرفش

 .. بود مجهول هم خودم براي گذشته... 
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 نسبت روز به روز سامان ديدم می فقط....  شد چی نفهميدم هم خودم بخواي رو راستش – من

 نهترا و سامان گفت خان تورج که هم بعد...  کنه می زياد باهام رو ش فاصله و شه می سردتر بهم

 .... کنن ازدواج هم با خوان می

 نهک اراده چی هر که آدمی...  اومد بار همينجوري اول از....  نبود بعيد کاري هيچين ترانه از – نسيم

 .... شه می همين بشه مهيا و آماده براش

 .... داد ادامه ناراحتی با بعد

 ههميش من سکوت دليل ولی ندارم کاري بقيه به...  دارم دوست خيلی من باران خدا به – نسيم

 خوبی عموي دختر خيلی بگم بايد شايد...  بودم موافق ترانه حرفاي با يا بياد بدم ازت که نبود اين

 .. دارم دوست من کن باور ولی...  وايسم ترانه روي تو نتونستم که نبودم

 من و زد می حرف اون...  بزنه حرف صداقتش تموم با کرد می سعی داشت انگار....  کردم نگاهش

 رياش بی محبت کنم باور خواست می....  بخشش طلب و کرد می دلجويی ازم....  کردم می گوش

 .......... کردم باور من و...  رو

 تازه افتاد ساعت به نگاهم وقتی....  نکردم حس رو زمان گذر و بودم نسيم با زدن حرف سرگرم

 ... مگرفت ساعت از چشم مبين صداي با....  نشستيم آشپزخونه تو ساعت دو به نزديک فهميدم

 .... گشتم دنبالت رو جا همه....  ؟ باران اينجايی – مبين

 ... ؟ بود گشته رو جا همه که بود مهم کارش انقدر يعنی....  انداختم باال ابرويی

 .... ؟ داشتی چيکارم – من

 ... تگف لبخندي با زود ولی....  گفتنش براي نبود راحت نسيم جلوي انگار....  کرد من و من ذره يه

 .... نبود کتابخونه تو رفتم...  خواستم می رو کتابه اين..  آهان – مبين

 با تازه و....  بگرده دنبالم بخواد که نبود مهم انقدر کتاب يه بودم مطمئن....  کردم نگاش ناباوري با

 وقتی رو کتاب تونست می...  بود دار خنده خوندن کتاب فکر بودن سالن تو که مهمون همه اون

 مشکوک...  نبرد ازش اسمی....  ؟ گفت می رو کتاب کدوم موندم.........  و...  بگيره ازم رفتن همه

 هک بزنه حرفی خواد می دادم احتمال....  بفهمم تونستم می رو اين...  بود معذب....  کردم نگاهش

 .... کردم کمکش همين براي....  دونه نمی درست رو گفتنش نسيم جلو
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 .... ميارمش االن...  اتاقمه تو...  ؟ خواي می رو سهراب کتاب هشت – من

 از قبل اتاقم درب جلو....  اومد دنبالم هم مبين...  رفتم پله سمت به...  کرد تشکر و زد لبخندي

 ... گفت سريع بگم چيزي اينکه

 ... بريم شو حاضر بدو – مبين

 ... انداختم باال ابرويی

 ... ؟ کجا – من

 .. خنديد

 يانب خوان می هم بقيه وگرنه...  بريم يواشکی تا شو حاضر زود...  بيرون بريم خوايم می – مبين

... 

 ... پرسيدم حال اين با ولی...  بود بعيد مبين از کاري همچين

 ... ؟ خان تورج....  ؟ ريم می کجا...  ؟ بپوشم چی – من

 ... نباش نگران...  گفتم هم خان تورج به...  کن تيپ خوش فقط بپوش خواي می چی هر – مبين

 ...... رفتارش از بهت تو موندم من و رفت و زد چشمکی هم بعد

 و نامي و مبين رفتم پايين که ها پله از....  کردم تيپ خوش مبين قول به....  و کردم عوض لباس

 ارهاش آروم مبين....  کردن می بازي آيلين با داشتن و بودن ايستاده عمارت ورودي دري کنار آيالر

 مينا آروم ي خنده صداي از که بشم رد خواستم می....  بيرون برم در از نيست متوجه کسی تا کرد

 هواي به هم مبين......  ايستادم منتظرش حياط تو....  قراره چه از اوضاع دونن می فهميدم آيالر و

 ... بود شده خارج عمارت از سرشون پشت که امين به داد رو آيلين سريع و حياط تو اومد آيلين

 ... شد دير که امين بگيرش – مبين

 ... من سمت اومد و

 .... بريم – مبين

 گاشن و برگشتم لحظه يه...  سرم پشت مبين و...  رفتم می جلوتر کمی من....  افتاديم راه هم با

 هنوز....  ماشين يه به کرد اشاره شديم خارج که حياط از...  بود گوشش کنار موبايلش...  کردم
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... . بود متين ماشين.....  رفتم ماشين سمت به...  زد می حرف آروم و بود گوشش کنار موبايلش

 ... من به کرد رو و کرد باز رو جلو در و رفت سريع مبين.....  بود نشسته فرمون پشت هم خودش

 ... شو سوار – مبين

 ... متين به کرد رو هم بعد

 .... ميام خودم من..  برين شما...  اومده پيش برام کاري يه – مبين

 .... بست رو در مبين و...  شدم سوار...  داد تکون سري متين

 و...  بود سکوت بينمون راه طول تمام....  گاز پدال رو گذاشت پا متين و..  بستم رو کمربندم

 دگیرانن به حواسش....  کردم نگاش چشمی زير....  نداشتيم سکوت شکستن در سعی هيچکدوم

 .... کرد می نگاه جلوش به فقط و بود

 عيد .... سرنشيناشون و ماشينا به دوختم چشم و....  کنارم ي شيشه سمت به چرخوندم رو سرم

 .... بود معلوم آدما تک تک ي چهره تو شادي اين و.....  بودن شاد همه مردم و بود

 دايص....  بودن ماشين داخل دختر تا دو و پسر دوتا...  ايستاد کنارمون ماشينی..  قرمز چراغ پشت

 آهنگ ريتم با همراه رو سرشون نفر چهار هر....  دوبس..  دوبس....  بود بلند ماشينشون پخش

 بگم متين به خواست می دلم....  نشست لبام رو لبخندي هاشون خنده از.....  دادن می تکون

 چرخوندم رو سرم سريع....  خواست می شاد آهنگ يه دلم....  کنه روشن رو ماشينش پخش

 فتمنگ چيزي نيست من به حواسش و کنه می نگاه رو جلوش داره ديدم وقتی ولی....  متين سمت

 ...... کردم سکوت هم باز و

 يشپ خودش...  کنم باز رو ماشن در اينکه از قبل و...  شد پياده و....  داشت نگه رستوران يه کنار

 مخوش....  کنه باز برام رو در کسی اينکه....  برام بود حالی يه....  کرد باز برام رو در و کرد دستی

 بهم بودن مهم احساس جورايی يه....  هستم توجه مرگز کردم می احساس جورايی يه...  اومد

 .... بود رفته هرز زيادي من دل هم شايد دونم نمی....  بود خوبی حس يه دلم تو....  داد دست

 ... متين به کرد رو و طرفمون اومد گارسون يه شديم که رستوران وارد

 ... ؟ قربان بود امري – گارسون

 ... داد تکون سري متين
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 .... بودم کرده رزرو ميز – متين

 ... ؟ نام به – گارسون

 ......... فر نيک – متين

 ؟ چی مبين پس...  موندم لحظه يه...  نفره دو ميز يه....  رفتيم ميزي سمت به گارسون راهنمايی با

 ينمت و من اينکه براي...  بود نقشه همش....  بياد نبود قرار مبين....  افتاد کجم دوزاري تازه و.... 

 ما اينکه براي فقط کاري پنهون و نقشه همه اين...  فهميدم نمی رو دليلش ولی....  باشيم تنها

 ... رسيدم نمی جايی به کردم می فکر چی هر....  ؟ رستوران بريم تنها...  ؟ باشيم تنها

 مین ولی...  بپرسم رو سرم تو هاي سوال ي همه متين از خواست می دلم نشستيم که ميز پشت

 ور دستام....  بگيرم ضرب زمين روي پام با اختيار بی بود شده باعث فکر همه اون....  تونستم

 ... کردم بلند سر متين صداي با که....  بهشون بودم دوخته چشم و بودم گذاشته ميز روي

 .... بپرس – متين

 پرسمب چيزي خوام می بود فهميده حالتم از انگار....  کرد می نگاهم مستقيم داشت و بود داده تکيه

 ... پرسيدم سريع....  تونم نمی و

 .... ؟ درسته بياد مبين نبود قرار هم اول از – من

 ودب سوالم جواب بودن مثبت ي نشونه سکوتش....  کرد نگام فقط جواب جاي به و زد محوي لبخند

 .... بوده نقشه همش نفهميدم که بود کج خيلی من دوزاري يا بودم ساده خيلی يا... 

. ... کردم بازش و گرفتم ترديد با...  سمتم گرفت رو منو....  متين به داد رو منو و اومد گارسون

 ... متين دست دادم و بستم رو منو....  انداختم ها غذا ليست به نگاهی

 ... مخصوص ي جوجه – من

 ...... گارسون به کرد رو و داد تکون سري متين

 .... مخلفات ي همه با....  فيله چلو يه و...  مخصوص ي جوجه يه – متين

 ... خورد نمی برنج شبا....  ؟ برنج....  باال رفت تعجب حالت به ابروم

 ... ؟ خوردي نمی برنج شبا – من
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 ... زد لبخندي

 .... کردم هوس امشب....  ؟ داره ايرادي – متين

 مقدمه بی و کردم بلند سر دوباره بعد لحظه يه ولی....  پايين انداختم رو سرم نگاهش نوع از

 ... پرسيدم

 ... ؟ شام اين دليل – من

 .... تولدت کادوي – متين

 که بابا از غير....  تولد کادوي..  کردم تکرار خودم با بار چند....  داد جواب مکث بدون..  سريع

...  دبو نکرده رو کار اين برام کسی چيد می رو رستوران تو خوردن شام ي برنامه تولدم شب براي

 بگم و کنم اخم اينکه يا باشم خوشحال و بياد خوشم....  باشم داشته حسی چه بايد دونستم نمی

 کنه ابتث بهم کنه سعی تولدمه گفتم خودم که حاال نيست الزم بگم....  نداشتم نيازي کادو اين به

 ... گفت که خوند رو فکرم کجا از دونم نمی....  مهمم خودش جمله من و ديگران براي

 کامران هک بگيريم کوچيک تولد يه برات ها بچه با خواستيم می....  نکن بافی منفی دوباره – متين

....  کردن شرکت امروز جشن تو خودشون خواست به همه....  بگيم هم بزرگترا به داد پيشنهاد

 .... دارن دوست همه کن باور

 .... زدم پوزخندي

 .... جنابعالی مامان خصوص به دونم می – من

 ... ميز رو شد خم کمی

.. . کنيم خراب رو امشب خوام نمی....  نکشی پيش رو ترانه و مامان بحث دوباره شه می - متين

 .... بزنيم حرف دربارش بخوايم که هست مهمتري چيزاي کنم می فکر ضمن در

 .... انداختم باال ابرويی عادت حسب بر دوباره

 .... ؟ چيزايی چه – من

 .... چيزا خيلی – متين
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 رو لبخندي....  جلوش کشيد رو پرورده زيتون ظرف....  چيد ميز روي رو سرويس و اومد گارسون

 با.. .. جلوم کشيدم رو زيتون ي ديگه ظرف منم....  بودم پرورده زيتون عاشق من....  نشست لبام

 مین عوض دنيا تو هيچی با رو ش مزه که آخ...  دهنم تو گذاشتم و برداشتم رو زيتون يه چنگالم

 ..... کردم

 و بود داده تکيه سينه به دست....  انداختم متين به نگاهی چشمی زير....  خوردم می ولع با داشتم

 رو سرم....  گرفت نمی ازم نگاه که ديد می رو خاصی ي صحنه يه داشت انگار...  کرد می نگام

 جاش به اما.....  برداره کردنم نگاه از دست شايد تا چشماش به دوختم چشم و کردم بلند کامل

 ...... ميز رو گذاشت رو ش شده قفل هم تو دستاي و شد متمايل ميز سمت به کمی

 .... ؟ خونی می نماز – متين

... . داره بهش ربطی چه دونستم نمی که پرسيد سوالی مقدمه بی...  تعجب از شد گشاد چشمام

 و ظرف داخل هاي زيتون به بودم دوخته رو نگاهم...  سوال اين از داره قصدي چه فهميدم نمی

 ورتشص به دوختم رو نگاهم..  نرسيدم جايی به وقتی.....  سوالش براي گشتم می دليل يه دنبال

 .... بدم رو جوابش تا بهم بود دوخته چشم منتظر...  بود منتظر.... 

 ... پرسی می چرا....  آره – من

 ... انداخت باال اي شونه

 .... کنجکاوي محض – متين

 سوال با...  کنجکاويه از بيشتر چيزي قصدش گفت می بهم حسی يه....  ؟ کنجکاوي محض

 ... برداشتم کردن فکر از دست بعديش

 ... خان تورج خاطر به اينجا يا داري حجاب هميشه – متين

 جور يه کسی ببينم تونستم نمی....  بودم حساس اعتقاداتم رو من....  کنه تموم رو حرفش نذاشتم

 .... کنه می فکر موردم در ديگه

.. . پايبندم هم اعتقاداتم به...  دم می اهميت محرم نا و محرم به....  همينجوريم هميشه من – من

 ... بشه توهين اعتقاداتم به مياد بدم خيلی و
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 هتجزي رو حرفم داشت دونستم نمی...  کردن بازي ظرف تو زيتون با چنگالش نوک با کرد شروع

 بفهمم ات نکشيد طول خيلی....  بود معذب جورايی يه...  بپرسه چيزي خواست می يا کرد می تحليل

 ... گذره می فکرش تو چی

 .... ؟ کردي انتخاب ازدواج براي رو سامان چرا - متين

....  کردم انتخاب اعتقاداتم با تفاوتش ي همه با رو سامان که شد باعث چی بدونه خواست می

 به رو جواب همون....  رسيدم می جواب يه به فقط و شد می سوال هم خودم براي گاهی که چيزي

 .... دادم هم متين

 توجه بهم....  بود زبون و سر خوش....  بود خوشتيپ...  بود قيافه خوش جورايی يه خوب – من

....  بودم محبت ي تشنه جورايی يه و بودم داده دست از رو پدرم تازه زمان اون منم...  کرد می

 .... بستم دل بهش کرد می محبت بهم چون کنم فکر

 .... چشمام تو زد زل تيز و کرد اخمی....  کرد بلند رو سرش

 ؟ کنيم ازدواج باهش بايد کرد محبت آدم به و بود قيافه خوش و تيپ خوش کی هر يعنی – متين

... 

 نمی پيدا خونواده تو که محبتی...  بودم محبت دنبال هم و بودم بچه هم خوب ولی...  نه – من

 تحت خيلی....  رفت هم بابا که بودن شده جدا هم از بابام و مامان که بود سال سه تازه...  کردم

 .... بودم فشار

 .... داد بيرون صدا با رو نفسش

 .... ؟ شی می ناراحت چی از....  کنه می اذيتت همه از بيشتر چی – متين

 انتخابم دليل و سامان به راجع ديگه خواست نمی يا....  بود کرده عوض رو بحث...  کردم نگاش

 ... جوابم از بود شده قانع يا..  بدونه

 هر....  آوردم نمی در سر ازش من که چيزي يه...  وقوعه شرف در چيزي يه کردم می احساس

 حال ناي با....  فهميدم نمی رو سواالتش دليل هم باز...  نبود ربط بی متين سواالي اين با بود چی

 متين شخصيت زواياي خواستم می جورايی يه شايد....  نبودم ميل بی گفتگو اين به چرا دونم نمی

 هي خوندنش نماز که کسی شخصيتی هاي اليه بدونم خواستم می که البته و....  کنم کشف رو
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 ودمخ البته و بدم جواب سواالتش به کردم سعی همين براي....  چيه بود نشسته دلم به جورايی

 ... بپرسم رو بود مجهول برام که چيزايی هم

 .... کنه می اذيتم کردن حق نا و حق و...  ظلم..  عدالتی بی بيشتر همه از – من

 ... انداخت باال ابرويی

 .... ؟ درسته....  تنهايی و – متين

 .... زدم کجی لبخند

 ..... منه ي ديرينه دوست که تنهايی – من

 ... ؟ نيستی دوست کسی با...  ؟ چرا – متين

 دورم از رو همه کرد می سعی هميشه....  بودم تنها شما خواهر لطف به يادمه وقتی از – من

 ... بود هم موفق..  خوب که کنه پراکنده

 متين که نه يا داريم احتياج اي ديگه چيز به پرسيد گارسون....  آوردن رو غذاهامون لحظه همون

 .... پرسيد ازم رفت که گارسون....  بيارن آب برامون خواست

 ... ؟ دوغ يا نوشابه...  ؟ خواي می چيزي آب از غير – متين

 ... دادم تکون سري

 می هوس گاهی هم دوغ....  خورم نمی چيزي آب از غير که ديدي مدت اين تو کنم فکر...  نه – من

 ... ؟ خوري نمی نوشابه چرا تو....  آب فقط االن ولی...  کنم

 براي...  خوب دختر معلومه خوب....  ؟ خوره نمی نوشابه چرا پرسی می دندونپزشک يه از – متين

 ... نيست خوب دندونا

 ... کرد کوچيک اخم يه بعد

 ... ؟ نداري مشکلی دندونات با – متين

 .... شه نمی خراب زود...  خوبه دندونام جنس شکر رو خدا...  نه – من

 ... داد تکون سري
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 جوابی چه من و بود چی پرسيدي که سوالی آخرين يادمه من ولی...  کردي عوض رو حرف – من

 .... دادم بهش

 ... زد لبخندي

 .... مامان و ترانه به کنی می ختم رو آخرش ريم می که راه هر از – متين

 ... انداختم باال اي شونه

 ... ؟ کرد انکارش شه می....  داشتن سرنوشتم تو پررنگی نقش خوب – من

 ... کرد جلوم غذاي به اي اشاره ابرو با

 ........... بشو مامان و ترانه خيال بی امشب ضمن در....  شه می سرد بخور – متين

 کرده يرتغي اونا خواست به زندگيم تمام وقتی شدم می بيخيالشون جوري چه....  گفتا می چيزي يه

 ..... گذاشتم دهن به و برداشتم غذام ظرف کنار از هويج يه و...  برداشتم رو چنگالم......  بود

.. . نکشم پيش رو اونا حرف تونستم نمی هم من....  بگيم چيزي خواهرش و مادر از خواست نمی

 نهمي براي....  زهرمارمون رو شام و کنم خراب رو شبمون خواستم نمی متين قول به طرفی از ولی

 ..... پرسيدم ازش..  قبل بحث خيال بی

 ... ؟ خونی می نماز هميشه خودت تو....  ؟ نه يا خونم می نماز بود مهم برات چرا – من

 ... کرد بلند سر...  برداشت خوردن از دست

 هميشه من...  آره..  هم دومت سوال جواب و...  کنجکاوم فقط که گفتم..  اولت سوال جواب– متين

 .... خونم می نماز

 ... ؟ روزه – من

 ... گيرم می هم روزه – متين

 ... ؟ بودي کانادا وقتی حتی – من

 ... بودم کانادا وقتی حتی – متين

 ... ؟ نداشتی مشکل حجابی بی با...  ؟ گرفتی می روزه جوري چه اونجا – من
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 .... صندليش به داد تکيه و بشقابش تو گذاشت رو چنگالش و قاشق

 اچارن هم اگر....  رفتم نمی بيرون تونستم می که اونجايی تا....  خوب ولی بود سخت چرا – متين

 می قرار نگاهم تيررس تو شخصی اينکه مگه....  نکنم نگاه کسی به کردم می سعی برم بودم

 بود مهم خيلی خودم براي چيزا اين...  ديگه جاي بدم رو حواسم کردم می سعی هم باز که گرفت

 .. کردم می رعايت تونستم می که جايی تا و

 ... کرد غذام ظرف به نگاهی بعد

 ... ؟ خوري نمی چرا – متين

 ... غذام ظرف به کردم نگاه منم

 ... شدم سير تقريباً...  زياده خيلی – من

 ... انداخت باال ابرويی

 ... گرفتی رژيم يا شدي غذا کم...  نخوردي چيزي که تو – متين

 .... زدم لبخندي

 و تمنشس خونه تو بس از...  شده اضافه وزنم به کيلويی سه دو يه....  گرفتم رژيم راستش – من

 ... بريزه هم به هيکلم خوام نمی....  نداشتم تحرکی

 .... گرفت دست رو چنگالش و قاشق دوباره و شد خم ميز سمت به کمی

 .... نخورده هم به هيکلت هم خيلی – متين

 ... بشقابش تو گذاشتم رو م جوجه از تيکه تا دو

 .... شدم سيرًً  تقريبا من ولی – من

 .... انداخت بهم نگاهی

 ... قشنگه هيکلت هنوزم نباش نگران – متين

 ...... حرفش از ناشی بهت تو موندم من و خوردن به کرد شروع و
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 خواست می دلم....  کردم رد رو هم با روي پياده براي پيشنهادش شديم خارج که رستوران از

 رفت می رژه ذهنم تو بدجور حرفاش از بعضی...  کنم فکر حرفاش به بشينم و..  عمارت برگردم

 می خودش دونم نمی....  کرد باز برام رو جلو در و رفت من از زودتر....  رفتيم ماشين سمت به.... 

 هتوج محتاج..  بودم محبت محتاج که منی فهميد می....  ؟ کنه می بازي روانم و روح با داره فهميد

 ..... ؟ برم می لذت کارش اين از چقدر شدن ديده و

 خدا خاک ترين تنها زمين روي منم

 پا جاي يه حسرت در تنم همه

 غربتم تو هميشه که اي جزيره ام جزيره

 محبتم ي تشنه من رهگذر اي نذار تنهام

 اسيره اب توي خاکه يه جزيره غريبه چه نديدي تو

 نميره اب زير روزي که مرگه هراسه تو هميشه

 زمين روي ي جزيره تنهاترين منم

 نشين غربت منو درد ميدونی تو

 من دنياي بست بن شده ام وابسته اي جزيره

 من هواي مسموم شده کسی بی از رهگذر اي

 اسيره اب توي خاکه يه جزيره غريبه چه نديدي تو

 نميره اب زير روزي که مرگه هراسه تو هميشه

 چراغا شدم که عمارت داخل...  کرديم خداحافظی هم از خير به شب يه با..  خونه رسيديم وقتی

 لهپ سمت برم صدا و سر کمترين با کردم سعی خوابيده خان تورج اينکه تصور با...  بود خاموش

 ....... شد بلند اتاقش از خان تورج صداي که ها

 ... دارم کارت بيا....  باران – خان تورج
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 تورج...  شدم وارد و زدم در...  بود باز نيمه اتاق در....  اتاقش سمت رفتم و برگشتم رو رفته راه

 که کردم سالمی....  بود دستش هم کتاب يه و داشت قرار نشسته نيمه حالت به تختش روي خان

 ... اتاق ي گوشه صندلی به کرد اشاره...  بود جواب بی هميشه مثل

 ... دارم کارت بشين – خان تورج

 ... بهش دوختم چشم و نشستم

 .. ؟ گذشت خوش – خان تورج

 ... بود خوب..  ممنون – من

 ... داد تکون سري

 ... بگم بهت رو مهم مطلب دوتا که کردم صدات خوب....  خوبه – خان تورج

 ي خاطره گفتن مهم مطلب اين از....  " برسه دادم به خدا " گفتم دلم تو لحظه يه....  ؟ مهم مطلب

 می و دارن دوست رو همديگه ترانه و سامان که بگم بهم خواستن می که روزي....  نداشتم خوبی

 ......... " مهم مطلب "....  بود زده رو حرف همين خان تورج کنن ازدواج هم با خوان

 ... خواستگاري بيان دوباره خواستن اجازه قهرمانی ي خونواده که دونی می کنم فکر – خان تورج

 ... دادم تکون سري

 يه که اينه هم دوم مطلب....  ميان دوباره هفته همين آخر....  دادم اجازه بهشون منم – خان تورج

 قبولش جوره همه من....  کنی فکر تر جدي اون به بهتره نظرم به که....  داري هم ديگه خواستگار

 ما از غير نيست قرار هم فعالً...  کنی فکر موردش در خواي می که وقت هر تا داري وقت....  دارم

 .... برسين تفاهم به هم با تا خودتونه بين چی همه....  بدونه موردش در کسی تا سه

 مثل مغزم ولی..  چرا دونم نمی....  زنه می حرف کی ي درباره داره خان تورج که بودم مونده مات

 ناباورانه من و...  زد می فرياد توش رو اسم يه داشت يکی انگار...  خورد می زنگ گوشيم آالرم

 ... ندم اهميتی بهش کردم می سعی

 ... بگم تونستم فقط خان تورج نگاه و سکوت مقابل در

 ... ؟ کی – من
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 .... گفت سرم تو شده پخش صداي با همنوا خان تورج و

 ........................... متين – خان تورج

 امهاد در و بود حرفاش و متين با قبل شب شام افتاد يادم که چيزي اولين شدم بيدار که خواب از

 با....  شدم سردرگم دوباره جورايی يه خان تورج آخر حرف يادآوري با.....  خان تورج حرفاي ش

 .... کنم حاضر رو صبحانه وسايل تا آشپزخونه رفتم حال همون

 چون....  بودم سردرگم هنوز چون بود خوب...  بد هم و بود خوب هم.....  نيومد صبحانه براي متين

 تينم خواستگاري کنم هضم تونستم نمی هنوز...  رو خان تورج حرفاي کنم باور تونستم نمی هنوز

 .... انداخته دستم کردم می احساس....  رو

 هب...  کردم می فکر محبتاش و توجه به وقتی......  خواستگاريش به داشتم ناشناخته حس يه

 مخورد سر با من و داد هولم ترانه که زمانی يا..  بود شده غيرتی کوه تو تيرداد ديدن از که زمانی

 برام و ودب نگرانم بيمارستان تو که زمانی يا..  بود متين سمتم اومد که نفر اولين و پله تيزي به

 بودم ردهک درست من که پلويی آلبالو خوردن و دستپختم از تمجيدش و تعريف...  بود گرفته آبميوه

 سيخ اولين دادن و پريدم روي و رنگ براي نگرانی و قربان عيد روز و..  نداشت دوست اگرچه

 ازم یگاه که بود اين خاطر به ناشناخته حس اون ولی...  نبود دليل بی همشون فهميدم می..  کباب

 ...... نبود قبول قابل برام اصالً اين و...  بيام کوتاه ترانه مقابل در تا خواست می

 چايی داشت عادت اينکه به...  حضورش به....  بودم کرده عادت بهش چون..  نبودنش بود بد و

 هي و خورد می پنير روز يه اينکه به....  ريختم می کمرنگ چايی روز هر براش من و بخوره کمرنگ

 نفس به جورايی يه شايد دونم نمی....  آورد می و خريد می داغ نون گاهی اينکه به....  کره روز

....  کرد نمی حل رو چيزي نزديک و بود شون خونه تو اينکه.....  بودم کرده عادت هم کشيدنش

 .... بودم کرده عادت فيزيکيش حضور به من....  ببينمش تونستم می کردم می اراده اگر اينکه حتی

 ومدا.....  بود دستش تو اي بسته....  شد وارد و زد در صابر آقا که بود نشده تموم صبحانمون هنوز

 ... گفت خان تورج به رو و ايستاد رومون به رو

 ... خانومه باران براي بسته اين....  سالم – صابر

 ... من به کرد رو بعد

 .... شيرازه از – صابر
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 يادش رو تولدم نازنينم مامان...  گلم مامان....  بود مامان طرف از....  هام لب رو نشست لبخندي

 ور عيد و بزنم زنگ بهش بود رفته يادم من که گرچه....  فرستاده کادو برام دونستم می....  بود

 ادرمم کار ارزش از اين ولی....  بود رسيده دير روز يه عيد تعطيلی خاطر به بسته....  بگم تبريک

 ستهب خوشحالی با.....  دليلش بی و دليل با محبتاي اين عاشق...  بودم عاشقش.....  کرد نمی کم

 .... اتاقم تو رفتم و گرفتم صابر آقا از رو

 ذوق با....  شدم خيره بود بسته تو که چيزي به لحظه يه.....  کردم باز شوق و ذوق با رو بسته

....  براق اي قهوه کرم...  رنگ دو شلوار کت يه......  کردم خارج بسته از رو لباس و بردم دست

 اندازه به ولی...  داشت فرق بود اومده خوشم و بودم ديده که شلواري کت اون با مدلش که گرچه

 يا قهوه رنگ به و دار پاشنه...  بود هم بوت نيم دوتا بسته ته...  نواز چشم و بود شيک کافی ي

 .... نداشت حرف هميشه مثل مامان ي سليقه....  بود شده ست هم با خوب....  سوخته

 دهنده آرامش بوي....  کنم حس رو مادرم بوي خواستم می....  کردم بو و گرفتم بغل تو رو لباس

... . بود فرستاده برام لباس اون با رو نگرانيش و دلخوشی تموم که مادر يه....  فداکار مادر يه ي

 .... رو داشتنيش دوست لبخند اون و کنم تصور رو نازنينش صورت تونستم می

 هواي دلم من....  ست خونه يا کار سر رفته لحظه اون نبود مهم برام...  کرد رو صداش هواي دلم

 شماره و برداشتم رو گوشيم و بردم دست....  رو عشقش از پر صداي هواي...  بود کرده رو مادرم

 ... داد جواب سريع....  گرفتم

 ... دلم عزيز مبارک تولدت...  من ي دردونه سالم – مامان

 ... قشنگه خيلی..  ممنون هم کادوت از...  مامانی مرسی..  سالم – من

 .. ؟ مادر اومد خوشت....  ؟ دستت رسيد – مامان

 .... مامان دارم دوست....  باشه زشت و کنه انتخاب چيزي نازنينم مامان شه می مگه – من

 ... کرد بغض مامان

 .. خوب ولی...  باشی خودم پيش تولدت روز خواست می دلم....  قشنگم دارم دوست منم – مامان

 مظلوميتش همه اون براي....  صبوريش همه اون براي شد خون دلم....  کشيد حسرت سر از آهی

 ........ وقت هيچ....  بود نزده حرف خان تورج حرف رو هيچوقت.... 
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 .... پيچيد گوشی تو صداش دوباره

 ... ؟ عزيزم نشدي که ناراحت...  شلوغه سرتون گفتم..  نزدم زنگ بهت ديروز – مامان

 ... ؟ مهري خاله...  ؟ خوبه حالش قشنگه مامان راستی....  مامانی نه – من

 ... خوبه حالش االن ولی...  بود خورده سرما کم يه مهري خاله...  خوبن..  مادر آره – مامان

 ونخونم براي کشيد می پر دلم...  شيراز برگردم خواست می دلم....  بود شده ذره يه براشون دلم

...  تمداش احتياج بيشتر بودن کنارشون در اين به قبل شب از شايد و....  مادربزرگم و مادر براي... 

 باهاش بايد...  گفتم می مامان به بايد....  گفت برام متين به راجع خان تورج که زمانی از درست

 ... کردم می مشورت

 ... ؟ مامان – من

 ... ؟ جانم – مامان

 ... بگم بهتون چيزي يه بايد مامان - من

 حتی...  متين کاراي تا خان تورج حرف از....  کردم تعريف براش رو چی همه و بستم رو چشمام

 ... ميومد خوشم کاراش بعضی از اينکه...  خودم حس..  آخر و....  بيرون شام و گرفتنش تولد

 تگف بعد و کشيد آهی يه اولش..  شدم ساکت وقتی...  کرد گوش فقط...  گفت نمی هيچی مامان

... 

 موافقت وصلت اين با هيچوقت ت عمه که دونی می...  ؟ کنن تحميل بهت خوان می بازم – مامان

 ... کنه نمی

 تحمل رو عمه و ترانه هم دقيقه دو تونم نمی من...  ندارم متين به کاري...  مامان دونم می – من

 ... کنه مجبورم بازم خان تورج ترسم می ولی....  کنم

 اون...  توئه زندگی اين...  نکن قبول رو حرفش...  وايسا جلوش....  بذاري نبايد خودت – مامان

 ... االن ولی...  بودي بچه موقع اون...  شدي تسليم زود هم روزا

 دلش و باشه کنارش زنش که کسی....  نداره لياقت سامان کردم می احساس موقع اون – من

 .... مکن چيکار بايد دونستم نمی موقع اون من تازه...  خوره نمی هيچی درد به بره ديگه يکی براي
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 خودت بايد...  شدنت خوشبخت...  زندگيته اوليش....  بجنگ داره ارزش که چيزايی براي – مامان

 ممن...  ضمن در...  هميشه مثل...  وايسا خودت پاي روي...  کنن انتخاب برات نذار...  کنی انتخاب

 ... نميام کوتاه اينبار...  هستم پشتت

 ....  شدم دلگرم مامان حرف اين با

 کنه تموم نشده شروع رو مسخره بازي اين تا...  بزنم حرف متين با تا بودم فرصت منتظر شب تا

 نمی....  بود ذهن از دور و دار خنده ما ازدواج به کردن فکر ترانه البته صد و عمه وجود با.... 

 نم جاي به..  من براي نداشت حق کس هيچ....  بشم نظرش و خان تورج تسليم اينبار خواستم

 نجات رو زندگيم تونستم نمی کارا اين با...  گريه و بغض و بازي بچه بود کافی ديگه...  کنه انتخاب

 مخواست نمی....  برسه بست بن به ترگل عمه خاطر به زندگيم هم اينبار خواستم نمی....  بدم

 .... بياره منم سر رو بود آورده مادرم زندگی سر که باليی

 يکنزد لحظه هر صداشون...  شنيدم رو متين و مبين ي خنده صداي که بودم اتاقم تو شام از بعد

 اي ديگه کار عمارت دوم ي طبقه تو وگرنه...  کتابخونه برن خواستن می احتماالً...  شد می تر

 ... نداشتن

 خونهکتاب تو بودن رفته....  بيرون زدم اتاق از کردم سرم رو شالم و پوشيدم مناسب لباس سريع

 هاينک بدون...  زدم در و رفتم......  بودن بسته هم رو کتابخونه در...  ميومد اونجا از صداشون چون

 .... بگيرم اجازه ورود براي بخوام که نبود اتاقشون....  کردم باز رو در باشم جوابشون منتظر

 نشسته اتاق ي گوشه ي کاناپه رو هم کنار...  در سمت برگشت سرشون دو هر کردم باز که رو در

 اين کالً....  ايستادن و شدن بلند دو هر ديدنم با...  زدن می حرف هم با داشتن انگار و...  بودن

 چيزي بود عمه تربيت به اگه که وگرنه...  بودن گرفته ياد سرهنگ از رو گذاشتن احترام و ادب

 کالً اي داشتن پدري همچين که بود شانسيشون خوش از اينم دونم نمی...  شدن نمی ترانه از بهتر

 .... باشن نداشته کم چيزي احترام و ادب از قيافه خوش پسراي اين خواست می خدا

 ... متين به کردم رو....  دادم رو دو هر سالم جواب و شدم وارد

 ... بزنيم حرف هم با بايد - من
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 ره همزمان...  کتابا سمت به رفت و شد رد متين کنار از سريع مبين لحظه همون...  داد تکون سر

 وقتی....  کردن نشستن به دعوت...  متين نزديک جايی...  کاناپه به کردن اشاره دست با دو

 ... ما به کرد رو لبخند با مبين....  نشست هم متين نشستم

.. . شنون نمی هم گوشام...  نيست شما به هم حواسم...  کنم می نگاه رو کتابا دارم من – مبين

 .... بشم کر اي دقيقه چند کنم می سعی شما خاطر به کنيد باور

 جمع رو خودم بعد ولی...  زدم لبخند حرفش از....  کتابا سراغ رفت و ما به کرد پشت هم بعد

 ... گفتم آروم و متين به کردم رو و کردم

 ... کنيم صحبت تنهايی بايد کنم فکر – من

 ... دونه می رو چی همه مبين که خودمونه مورد در حرفت اگه..  نيست نيازي – متين

 ... باال انداختم ابرويی

 ... گفت نمی دروغ خان تورج قبلنا....  دونيم می تا سه خودمون فقط گفت که خان تورج – من

 ... کرد ريز رو چشماش

 هم هب برادر دوتا از بيشتر مبين و من...  گفتم مبين به امشب تازه من....  نگفته دروغ – متين

 ... نزديکيم

 ... کن تموم رو بازي اين....  زنم می حرف پرده بی پس...  خوبه – من

 .. هم تو رفت اخماش

 ... ؟ بازي کدون – متين

 ... رو حرفا اين و خواستگاري ي مسئله همين – من

 ... ؟ بازيه گفته کی - متين

 ... معلومه آخرش االن از چون...  گم می من – من

 ... باال انداخت ابرويی

 ... ؟ چيه آخرش اونوقت – متين
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 ... خوريم نمی هم درد به ما و بوده اشتباه خواستگاري اين بفهميم اينکه – من

 ... ؟ اينه آخرش کنی می فکر چرا – متين

 ... شناسم می خوب رو عمه و ترانه چون – من

 ... کرد اخم دوباره

 ... ؟ داره ربطی چه – متين

 ... جوريه چه عمه و ترانه و من ي رابطه کردي فراموش تو که اينه ربطش – من

 ... اونا نه..  کنيم زندگی هم با خوايم می ما – متين

 کاري همچين به راضی من نه و بگيره سر وصلت اين تا مونن می ساکت ترانه و عمه نه – من

 ... هستم

 ... چشمام تو زد زل و...  شد خم جلو به کمی

 ... کنم می حل اونو خودم من که هستن وترانه مامان مشکلت اگه – متين

 لح خواد می رو رياضی ساده ي مسئله يه انگار که کنم می حل گفت می همچين...  گرفت حرصم

 یب انتگرال صدتا از اونا...  کرد حلشون راحت بشه که نبودن تقسيم و ضرب ترانه و عمه...  کنه

 ... دادم جواب حرصی....  بودن تر مشکل..  قاعده

 ... دارم مشکل چيزا خيلی با من – من

 ... گفت تر جدي چون..  شد عصبی کنم فکر

 هر.. . کنی پيدا حل راه باشون و کنی فکر دربارشون گی می که رو چيزايی اين داري وقت – متين

 .... کنم حلش جوري يه خودم تا بگو حله قابل غير کنی می فکر که هم چی

 بايد دارين دوست شما چی هر کنين می فکر...  ؟ کرده سرايت هم تو به خان تورج عادت – من

 ... نباش خوشبين موضوع اين به خيلی.....  ؟ بشه انجام

 زودتر خان رجتو خاطر به ولی...  بشم مطمئن بيشتر تا کنم صبر بازم تونستم می من ببين – متين

 هب...  نبينه رو تو عروسی و بميره که ترسه می همش خان تورج...  کشيدم پيش رو موضوع اين

 خواستم ازش..  خان تورج خاطر به منم...  ترسيد بيشتر شد بد حالش که شب اون خصوص
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 یدوم نفر به بايد نگفتم بهت عيد شب مگه ضمن در...  بگه بهت رو خواستگاري موضوع زودتر

 .. ؟ کنی فکر هم قهرمانی سرهنگ پسر از غير

 ... گفتم پوزخند با شدم بلند...  گرفت لجم حرفاش از...  گرفت لجم

 ازم دادي اجازه خودت به جوري چه...  نه يا خواي می و من نيستی مطمئن هنوز تو – من

 ... ؟ دکتر آقاي کنی خواستگاري

 ... گفت معترضانه و ما سمت برگشت مبين لحظه همون

 زدن حرف نوع اين با....  شه می دعواتون رين می پيش که طوري اين...  يواش...  يواش – مبين

 ... رسين نمی جا هيچ به

 ... گفتم پوزخند همون با

 یقهرمان سرهنگ پسر با خوان می انگار...  گرفته شوخی خيلی رو ازدواج ي مسئله ايشون – من

 .... بذارن مسابقه

 .... دادم ادامه و متين سمت به کردم رو بعد

 .... داره اطمينان انتخابش به پسر اون حداقل....  باشه پاياپاي که بذار پا اي مسابقه تو – من

 چی هر....  ؟ بود برخورده بهش...  ؟ بود ناراحت..  ؟ بود عصبانی دونم نمی....  ايستاد و شد بلند

 .... داد رو جوابم حالتی يه با بود

 دارم ايمان احساسم و انتخابم به منم وگرنه...  بشم مطمئن احساست و تو از خواستم می – متين

... 

 هبگ خواست می که رو چيزي براش بود سخت انگار....  کرد مشت رو دستش و بست رو چشماش

 خواست می هم شايد...  دونست نمی مناسب رو وقتش هم شايد...  شد نمی روش انگار... 

 ... دونم نمی....  کنه کنترل رو خودش

 طاقت که حدي به..  مهر از پر و عميق....  چشمام تو زد زل و کرد باز رو چشماش ثانيه چند از بعد

 ... گفت خاص حس يه با ولی محکم....  نداشتم رو نگاهش

 ..................................... دارم دوست مطمئنم – متين
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 تو که مهري از....  بود کرده منتقل بهم کلمه سه همون با که حسی از........  حرفش از شدم مسخ

 ..... نگاهش نوع از.....  بود چشماش

 پخش تنم تموم به گردنم پشت هاي مهره اولين از شايدم..  انگشتام توک از سرما...  کردم يخ

 تموم رو بازي اين بگم بودم رفته که منی...  من براي حس اون....  داشتم لرز احساس....  شد می

 هک حسی اون تحمل توان....  بود زياد..  بگيرم جدي رو خواستگاريش خواستم نمی منی...  کنه

 .... نداشتم رو شد می منتقل بهم داشت

 نتظرهم غير هم اون براي انگار....  کرد می نگاه ما به شگفتی با داشت...  کردم مبين به نگاهی نيم

 ... حس اين...  اعتراف اين بود

 انگار....  نداره ترسی چيز هيچ و کس هيچ از انگار که بود زده رو حرفش محکم قدري به متين

 استمخو نمی..  بگم بهتر.....  تونستم نمی من ولی....  احساسش مقابل در کنن تعظيم بايد همه

 ..... رگلت عمه پسر و ترانه برادر از کنم قبول رو عالقه اين خواستم نمی.....  بشم حس اين تسليم

 ونا مقابل در....  بود اتاق تو که حسی همه اون از کنم ضعف احساس شد می باعث بيشتر موندنم

 ... گفتم فقط حس اون..  اعتراف

 ..... کنم نمی قبول رو عالقه اين من....  اشتباهه عالقه اين – من

 وجود هب عالقه اين نبايد...  نبايد....  بودم کرده تحمل رو زيادي فشار....  اتاقم به برگشتم سريع و

 ذاشتم نمی...  نه....  بياره در زانو به رو من..  عالقه اين..  حس اين ذاشتم می نبايد....  ميومد

.......... 

 نبود نيازي و....  بود برگشته محبوبه که بود يار باهام شانس...  نشدم خارج اتاق از روزي چند

 وسيله به خان تورج به....  داد می انجام خودش رو آشپزخونه کاراي کل ديگه....  بدم انجام کاري

 قهرمانی ي خونواده به هم..  خودش...  کنم می رد رو خواستگاري دوتا هر دادم پيغام محبوبه ي

 .... متين به هم و بگه

 ذروندگ می عمارت تو رو نبود مطب که مدتی تموم متين..  رفتم نمی بيرون اتاق از که من برعکس

 و....  شد می متوقف همونجا و ميومد اتاقم درب پشت تا که شنيدم می رو پايی صداي گاهی.... 

 و ... شد می تکرار بار چهار يا سه روزي کار اين....  ها پله سمت رفت می بعد ي دقيقه چند دوباره

 ... متين جز نيست کسی شخص اون که بود رسونده يقين به رو شکم
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 يچکسه....  بمونم اتاق تو تونستم نمی جمعه روز....  نکشيد طول بيشتر جمعه تا موندنم اتاق تو

 .... شد می حديث و حرف کلی باعث موندنم اتاق تو اين و نداشت خبر ماجرا از

 زود همه رفتم پايين که ها پله از....  بودن جمع عمارت سالن تو همه که شدم خارج اتاقم از زمانی

 سالم يه به که...  سامان و ترانه از غير کردم احوالپرسی و سالم همه با....  شدن حضورم متوجه

 .... نبود تحمل قابل برام چشم جفت دو نگاه..  نگاه همه اون بين....  کردم اکتفا بهشون

 کرد می سعی گرچه که....  متين چشماي از ريز سر هاي عاشقانه و....  سامان چشماي ز.هر نگاه

 ........ نبود موفق خيلی ولی..  کنه کنترلشون

 می رو ش خصمانه هاي نگاه کس هر....  ترانه حضور با بود نخواهد جالبی چندان روز دونستم می

 ....... نداشت تمومی من به آدم اين ي کينه انگار...  کرد می درک خوبی به رو اين ديد

 زدن فحر گرم زود خيلی و....  کرد می نگاهم اي دوستانه لبخند با که نشستم نسيم کنار و رفتم

 ........ شد جدا جوونا از برزگترا جمع کی نفهميديم که طوري به...  شديم

 متیس به نگاهش لحظه يه که گفت می برام کرد می کار توش که شرکتی ي درباره داشت نسيم

 موع....  کردم نگاه..  کرد می نگاه که سمتی به و برگشتم....  کرد رها کاره نيمه رو حرفش و موند

 داختمان نسيم به نگاهی و برگشتم....  کرد می صحبت آروم..  گوشه يه خان تورج با داشت فرزين

 توجهم نگاهش....  دستش رو گذاشتم رو دستم....  ببينم چشماش تو رو نگرانی تونستم می.... 

 ... شد من

 ..... نگرانی....  ؟ نسيم شده چيزي – من

 ..... کرد منی و من

 ... ؟ مونه می خودمون بين بگم چيزي يه....  اممم – نسيم

 ... گفتم آروم

 ........ باش مطمئن... آره – من

 که طوري..  آروم...  من به کرد رو بعد و....  انداخت خان تورج و پدرش به نگرانب نگاه هم باز

 ... گفت بشنويم تا دو خودمون فقط
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 یم....  گه می خان تورج به داره االن هم بابا....  بياد خواستگار برام محرم از قبل تا قراره – نسيم

 ... باران ترسم

 ... گفتم آروم خودش مثل منم

 ... ؟ ترسی می چی از – من

 .... قراره چه از اوضاع فهميدم خودم...  کرد نگاهم نگران باز

 .... ؟ کنه مخالفت خان تورج ترسی می – من

 .... داد تکون رو سرش

 ... ؟ داري دوسش خيلی – من

 حد در رو پسر اون خان تورج بود نگران....  بود عاشق هم نسيم پس....  نشست لباش رو لبخندي

 رو هم فرزين عمو و کرد می مخالفت صورت اين در....  ندونه خان تورج ي نوه و معظم ي خونواده

 .. گفتم آروم.....  کنم درک رو نسيم نگرانی تونستم می....  زد نمی حرف حرفش

 مه اگر ولی...  کنه مخالفت الکی بخواد که نيست بد هم خيلی خان تورج....  نباش نگران – من

 ... کنيم راضيش تونيم می کرد مخالفت

 ... پرسيد نگرانی با

 ... ؟ جوري چه – نسيم

 .... من دست بسپار اونو – من

 ........ خان تورج به دوختم رو نگاهم و

 ... گفت آروم باز نسيم

 ... نسرين حتی...  دونه نمی هيچکس رو موضوع اين...  ؟ باران – نسيم

 که کنم می فکر چی به فهميد انگار....  ؟ نداشت خبر خواهرش چطور...  کردم نگاهش حيرت با

 ... داد ادامه
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 خواستگاري از قبل تا خوام نمی...  ترانه دست کف ذاره می ميره..  بفهمه نسرين اگه – نسيم

 .... بدونه چيزي کسی

 ... ؟ گه می ترانه به نسرين چرا – من

 شههمي...  اومده بار لوس که بس از...  ترانه اصل برابر کپی شده نسرين...  ؟ دونی نمی - نسيم

 خم ترانه...  ست ترانه کنار هميشه بينی نمی....  گذشت کار از کار ولی..  دادم می هشدار بابا به

 اب پوکشون و جيک ي همه....  ترانه مثل بشه هم عاقبتش ترسم می...  داده شستشو رو نسرين

 .... همه

 گهدي يکی...  زدن می حرف هم با داشتن و...  بود نشسته ترانه کنار که کردم نسرين به نگاهی

 ..... بود فاجعه خونواده تو ترانه مثل

 نداد زحمت خودش به ترانه...  بزنه سر مادرش به تا رفت تنهايی به سامان...  غذا صرف از بعد

 ... بپرسه مريضش شوهر مادر از حالی يه بره بخواد

 و هاله ي خونواده....  شدن اضافه جمعمون به خونواده دو و شد زده عمارت زنگ ساعت چند از بعد

 نظر در پسراش براي عمه کردم می احساس که دخترايی همون....  نازنين ي خونواده و...  هيوا

 ... گرفته

 ترانه و عمه اومدنشون با...  بود ترگل عمه کار اين....  نکرده دعوت رو اونا خان تورج دونستم می

 .... گرفتن گرم باهاشون و رفتن کنارشون

 می دخترا اون دور پروانه مثل قولی به و....  بود خونواده دوتا اون از پذيرايی حال در دائم عمه

 نمی منم....  بود افتاده خنده به هم نسيم که داره فکري چه عمه بود واضح انقدر....  چرخيد

 هکرد اخم دو هر....  متين و مبين سمت به رفت نگاهم ناخودآگاه....  کنم جمع رو م خنده تونستم

 .... کرده براشون فکرايی چه عمه دونستن می خوب هم خودشون....  بودن

 اين و...  کردم دخترا اون و عمه به اي اشاره ابرو با و زدم پوزخندي..  افتاد من به نگاش که متين

 .... کنه ترک رو عمارت زود خيلی و بشه بيشتر اخمش شد باعث

 همين به و....  نبود من به حواسش که بود شده گرم سرش قدري به ترانه...  دخترا اون حضور با

 .... گذروندم رو آرومی روز دليل
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 خان تورج اينکه با...  فرزين عمو ي خونه بره بود قرار خان تورج..  محرم به بود مونده شب دو

 لهب مراسم تو تا رفت می داشت ولی...  بود نيومده خوشش بود نسيم خواستگار پسري از خيلی

....  شنبا داشته حضور بزرگترا فقط و بشه برگذار ساده مراسم يه بود قرار....  کنه شرکت برونش

 .... بشه برگزار نامزديشون مراسم صفر و محرم ماه از بعد و

 با...  پوشيد می رو شلوارش کت ي جليقه داشت....  برداشتم رو بود مبل رو که خان تورج کت

 ستدو و بود تيپ خوش پوشيد می رسمی لباس وقتی هنوز ولی..  بود گذشته ازش سنی اينکه

 لبام ور نشست لبخندي اختيار بی...  بود ش برازنده کامالً  لباس....  کردم حظ تيپش از....  داشتنی

... . افتادم فرهادم بابا ياد....  بگيره ازم رو کت تا سمتم اومد و کرد لبخندم به نگاهی خان تورج... 

 تا داشتم می نگه رو کت براش..  بپوشه کت خواست می وقت هر..  شد جدا مامان از که وقتی از

 رو رکا اين عاشقانه هميشه....  بودم گرفته ياد مادرم از رو کار اين...  جنتلمنا مثل....  کنه تنش

 ... داد می انجام پدرم براي

...  چرخيد و انداخت بهم نگاهی...  کنه تنش تا خان تورج جلوي گرفتم رو کت روزا همون ياد به

 دورش....  کردم صاف تنش تو رو کت...  کردم مرتب تنش رو رو کت...  برد آستينا تو رو دستاش

... . کردم خان تورج به نگاهی شدم مطمئن وقتی....  نه يا صافه کت جاي همه ببينم تا زدم چرخی

 ... کرد می نگام داشت که

 .. کشيد سرم به دستی....  بود لباش رو لبخندي

 ... ره می راه خونه اين تو داره مليحه کنم می احساس اينجايی وقتی – خان تورج

 درانق خان تورج که ميومد پيش کم...  بود نادر خان تورج حالت اين....  کردم نگاهش شگفتی با

 .... باشه عشق از سرشار و مهربون

 گاهی.. . هستم..  مليحه مامان..  بزرگم مادر شبيه خيلی که بودم شنيده بارها بودم کوچيک وقتی از

 دمور زن مليحه مامان....  مونه می مليحه مامان شبيه هم رفتنم راه طرز حتی گفت می بهم بابا

 .... بود مليحه مامان عاشق خان تورج دونستن می همه....  خان تورج ي عالقه

 ... پرسيدم و شدم جدي

 شبيه هم متين چون...  ؟ کنم ازدواج متين با خواين می هستم مليحه مامان شبيه چون – من

 .... ؟ شماست
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 ... شد جدي

 متين...  بشين خوشبخت هم با تونين می شما نظرم به ولی....  نکردم اجبارت من – خان تورج

 .... باشی داشته اشتباهی انتخاب دوباره خوام نمی طرفی از...  داره عالقه بهت

 ... ؟ اشتباه کدوم – من

 .... آراد....  سامان – خان تورج

 اونی از بيشتر چی همه از پس...  بود کرده تحقيق خوب...  دونست می رو آراد اسم....  خوردم جا

 ... کردم اخمی....  داشت خبر کردم می فکر که

 ... نکردم اشتباه جا هيچ من...  ؟ بود خوبی انتخاب ترانه براي سامان چطور – من

 ... کرد اخمی

 نمی..  بفهمه خواست نمی خودش وقتی ولی...  نبود خوبی انتخاب هم ترانه براي - خان تورج

 اطرخ به رو زنش يکبار که مردي به اعتماد....  بکنم تونستم نمی کاري هم من کنه قبول خواست

 .... بدبختی با مساويه گذاشته کنار ديگه زن يه

 با... . ؟ کنه مخالفت کارش با يا....  بزنه ترانه به نبود بلد رو حرفا اين چطور پس...  شدم عصبی

 ... گفتم حالت همون

 ... بودين موافق ازدواجش با هم شما پس....  ؟ نگرفتين رو جلوش چطور – من

 من...  کرد پافشاري خودش ولی...  کردم مخالفت من...  نکن اشتباه جان دختر نه – خان تورج

 هيچ من نرسه سرانجام به زندگيش اگه که گفتم بهش...  کردم حجت اتمام باهاش روزا همون

 باز من کردن نمی ازدواج هم با سامان و ترانه هم اگر...  کرد قبول اونم...  کنم نمی ازش حمايتی

 ادترزي هم سرش از تو...  نداشت رو تو لياقت پسر اين....  کنی ازدواج سامان با تو ذاشتم نمی هم

 ... بودي

 آتشفشان رو کردن خالی آب پارچ يه انگار....  کرد آروم رو وجودم تالطم حرفش با جورايی يه

 ... داشتم ديگه سوال يه هنوز حال اين با....  وجودم

 ... ؟ آراد و – من
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 ... داد تکون سري

 ... نبودي عاشقش تو که بود اين مهم ولی...  بود خوبی پسر....  آراد و - خان تورج

 ... شدم می خوشبخت آراد با من...  ؟ دونين می کجا از – من

 ... کردي سکوت تو ولی...  جنگيدي می براش بودي عاشقش اگه – خان تورج

 ... اومد نمی بر دستم از کاري – من

 ... عمارت در سمت به رفت خان تورج

 با بودن مهم برات هم خيلی يعنی کردي سکوت وقتی...  وايسی من جلوي تونستی می - خان تورج

 .... اي ديگه شخص يا کنی ازدواج اون

 .... ديگه شخص چه آراد با چه...  بودم آروم زندگی يه دنبال فقط من...  گفت می راست

 ... گفتم گونه التماس لحن با سريع که بشه خارج تا کرد باز رو عمارت درب

 شرط براشون....  دارن دوست رو همديگه دوتا اون...  نکن اذيتشون زياد امشب خان تورج – من

 ... نذار سخت شروط و

 ... داد تکون سري

 ....... نباش نگران...  کنم نمی اذيتشون – خان تورج

 .... رفت و

 ولی..  بودن رفته هم سرهنگ جناب و عمه اينکه با....  بودن فرزين عمو ي خونه بزرگترا ي همه

 می دلم اينکه با...  اومد می نمی نم بارون....  بودن عمه ي خونه سامان و ترانه و..  آيالر و امين

 رنظ صرف ازش نشم رو به رو ترانه يا سامان با وقت يه اينکه براي ولی بارون زير برم خواست

 ... بود دردسر کالً  حضورشون....  کردم

 رد ثانيه چند از بعد و خورد عمارت درب به اي تقه که گذشت می خان تورج رفتن از ساعتی نيم

 که هبگ اينجوري خواست می...  گرفت خندم....  شد بلند متين گويان يااهلل صداي و شد باز کمی

 .... سرم رو کشيدمش سريع...  بود گردنم دور شالم...  کنم رعايت رو حجابم
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...  تنشس ازم فاصله با بودم نشسته که اي نفره دو مبل رو کنارم اومد راست يه...  شد وارد متين

 وابج حتی...  رو حضورش نيارم خودم روي به اصالً کردم سعی...  کردم می نگاه تلويزيون داشتم

 ... دادم سرد کمی و معمولی خيلی رو سالمش

 ... طرفم شد خم کمی...  کردم می حس رو نگاهش سنگينی

 ... ؟ مياري برام چايی فنجون يه خانومم – متين

 ... دادم جواب بودم که حالتی همون با

 ... نه – من

 ... ؟ چرا – متين

 ... نيستم شما نوکر من چون – من

 فنجون يه و بذاره منت سرم..  سر تاج اين خوام می...  سرمی تاج...  منی سرور شما – متين

 .. ؟ شه می...  بده بهم چايی

... . کردم نگاهش برگشتم و کنم کنترل رو چشمام نتونستم که زد حرف عاشقانه و نرم انقدر

 ... چشمام تو زد زل مهرش از پر نگاه اون با و زد لبخندي

 کتاب يه ي اندازه به...  بردارم کتاب يه کتابخونه از خوام می گفتم ترانه جلوي من – متين

 و کتابخونه رم می من تا شه می...  بشن مشکوک چيزي به خوام نمی...  دارم وقت هم برداشتن

 ... ؟ بياري چايی فنجون يه برام گردم می بر

 ... نداشتم رو نگاه اون تاب...  گرفتم ازش رو نگاهم

 ... بياره برات محبوبه گم می – من

 ... ؟ بياري و بريزي برام خودت شه می...  بخورم و بگيرم چايی تو دست از خوام می من – متين

 هک...  بشم تسليم بود نگاهش و صدا تو که مهري همه اون مقابل در خواستم نمی...  بودم مردد

 ... گفت

 ... ؟ بارانم – متين
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 و شدم بلند....  شدم تسليم که کرد صدام آهنگ خوش انقدر...  کرد رو و زير رو دلم کالمش لحن

 موجود تو کردنش صدا طرز شيرينی...  بدم طولش کم يه کردم سعی...  آشپزخونه سمت رفتم

 ... گذاشته روم تأثيري چه لحن اون بفهمه خواستم نمی....  بود

 دستش وت کتاب يه و بود نشسته مبل رو....  شدم خارج آشپزخونه از و سينی تو گذاشتم رو فنجون

 ور سينی...  نشست هاش لب رو قشنگ لبخند يه کرد بلند سر شنيد که رو پام صداي...  بود

 ي صفحه به دوختم چشم و......  نشستم ديگه مبل يه رو رفتم هم خودم و گذاشتم ميز رو جلوش

 و دش بلند خورد رو چاييش وقتی....  کردم می حس کامالً رو نگاهش سنگينی ولی...  تلويزيون

 ... گفت

 ... ممنون...  رفت در خستگيم...  خانومم نکنه درد دستت – متين

 ... شد خارج عمارت از و

 اومدنش از اي دقيقه چند هنوز...  شيرينی پر بشقاب يه با برگشت خان تورج ساعت دو از بعد

....  من نزديک و باشه عمارت تو که کرد می اسفاده فرصتی هر از...  اومد هم متين که بود نگذشته

 .... فهميدم می خوبی به رو اين

 ... من به کرد رو خان تورج که ديدن می اخبار داشتن

 ... ؟ داريم چايی – خان تورج

 ... دادم تکون سري

 .... ؟ بيارم براتون...  بله – من

 ... داد تکون سري

 ... متين به کردم رو که آشپزخونه سمت برم شدم بلند

 ... ؟ بيارم هم شما براي – من

 ... زد مهري پر لبخند

 .... کشين می زحمت – متين

 ... بود گذاشته بهم احترامی چه....  باال رفت ابروهام
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 تعارف خان تورج به و رفتم...  سالن تو برگشتم شيرينی ظرف و چايی فنجون سه حاوي سينی با

 لحن و مهر پر هاي نگاه اون...  رفتم متين طرف به....  کرد تشکر و برداشت رو فنجون...  کردم

 رو فنجون تا دو و برد دست....  گرفتم جلوش رو سينی من و..  کرد رو خودش کار عاشقانش

 مبل جلوي که اي ديگه ميز رو گذاشت رو يکی اون و خودش جلوي گذاشت رو يکيش...  برداشت

 ... کرد اشاره مبل به دست با و...  داشت قرار خودش مبل به نزديک

 ... بفرماييد – متين

 رو نیسي...  خان تورج و متين جلوي ميز رو گذاشتم رو شيرينی ظرف....  کرد نشستنم به دعوت و

 دست...  منشست بود گذاشته جلوش رو چاييم متين که مبلی رو برگشتم و ديگه ميز يه رو گذاشتم

 ... جلوم گرفت و برداشت رو شيرينی ظرف و برد

 ... خانوم بفرماييد – متين

 حالت همون با...  ذاشت می بهم که احترامی همه اون از بودم کرده تعجب...  کردم نگاش متعجب

 .... برداشتم شيرينی يه و بردم دست

 ... ممنون – من

 .. گفت لب زير آروم و...  زد قشنگی لبخند

 ... عزيزم جونت نوش – متين

 ... گفت بلند بعد و

 ... جان نوش – متين

 .... کرد می خرجم خان تورج جلوي که احترامی از نباشم زده شگفت تونستم نمی

 ................. عشق با همراه احترامِ و مهر دنياي اين بود دنيايی چه و

 خان تورج بودم بچه وقتی از....  بود مونده محرم شروع به روز يک...  بوديم خوردن غذا حال در

 هر محرم اول روز سيزده....  بود پابرجا صفر و محرم ماه دو که انداخت می راه عزاداري هيأت يه

 مصادف که هم روزهايی......  صفر ماه آخر تا جمعه و پنجشنبه هر اون از بعد و..  بود عزاداري شب

 هم فرقی...  کرد می عزاداري هيأت اين هم باز ماه دو اين تو ائمه از يکی شهادت با شد می

 ... تعطيل غير يا باشه تعطيل روز نداشت
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 اين..  بزرگ و کوچيک از..  فاميل ي همه و...  داد می نذري خان تورج خود رو اول روز سيزده

 اين شام که بود ديگه افراد نوبت اون از بعد و.....  عمارت اومدن می شب تا صبح از رو روز سيزده

 .... کنن تأمين رو بزرگ هيأت

 دبري می سر حسينی عزاداراي ي دسته جلوي گوسفند تا چند خان تورج هم عاشورا و تاسوعا روز

 ودنب آشنا و دوست که افرادي البته و...  بودن فاميل پسراي و مردا افرادش بيشتر که اي دسته... 

 ور محله کل شون ابوالفضل يا و( ع) حسين يا ذکر شب هر که بزرگی ي دسته....  اي محله هم يا

 و....  بودم عاشقش من و چرخيد می جوونا هاي شونه رو که بزرگی علم...  انداخت می لرزه به

 که اي تکيه و....  ريختن می اشک پاش به جوون و پير از همه غريبان شام شب که چلچراغی

 محل شد می عمارت حياط شب سيزده اون و شد می برپا خيابون ي گوشه..  عمارت درب جلوي

 اطبس و.......  بودن عزاداري و زنی سينه مشغول تکيه تو پسراشون يا شوهرا که خانومايی اجماع

 .... شد می چيده خان تورج ي خونه حياط تو عظيم خيل اين از پذيرايی

 نننک فراموش رو چيزي تا کرد می سفارش مبين و متين به داشت مدت تموم خان تورج ميز سر

 زد خان تورج به لبخندي مبين....  بشه برگزار کاستی و کم بدون و خوبی به مراسم ي همه تا.... 

... 

 .... کنم می چک رو چی همه شب خودم من....  شده انجام کارا ي همه....  نباشين نگران – مبين

 ... داد تکون سري خان تورج

 ياطح از تيکه يه بگين صابر به باشه حواستون....  باشه کثر و کم چيزي خوام نمی – خان تورج

 يادز هم صندلی....  بشينن بارون زير تونن نمی که مردم...  بگيره بارون ممکنه...  بزنه سقف

 .... بگيرين

 ... کرد بلند سر متين

 .... اينجاييم که نيست اول سال....  هست حواسمون – متين

 و مبرداشت خوردن از دست...  بودن برگشته نبود وقت خيلی که اونا.....  کردم تعجب متين حرف از

 ... شد مبين ي خنده باعث که انداختم مبين و متين به متعجب نگاه يه

 ... ؟ کنی می نگاه اينجوري چرا....  ؟ باران چيه – مبين

 ... ؟ برگشتين کی شما مگه – من
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 وميند اين...  برگشتيم محرم از قبل هفته يه پارسال....  اومديم که ساله يک به نزديک – مبين

 .... رفتنمون از قبل محرماي اون از غير البته اينجاييم که محرميه

 از قبل ماه هفت....  اومدن کی شدم می متوجه کردم می حساب درست اگه...  دادم تکون سري

 یم عمارت به بودم برگشته من که نيمی و ماه چهار حساب با و بودن برگشته تهران به من اومدن

 ندبل سر دوباره شد باعث مبين صداي که شدم خوردن مشغول دوباره....  سال يک به نزديک شد

 .... کنم

 ديگه هاي خيلی مثل يا بود عالقه خاطر به يعنی...  ؟ خوندي فيزيک چرا تو...  باران راستی – مبين

 .... ؟ نداشتی ديگه چيزاي به کاري و بشی قبول دانشگاه فقط که کردي رشته انتخاب جوري

 ... انداختم باال ابرويی

 .... بردم ارث به مامانم از رو اين....  بودم فيزيک عاشق من – من

 .... ؟ کنن می تدريس فيزيک هنوزم دايی زن – مبين

 از ... شدم بزرگ فيزيک کتاباي با من...  بازنشستگيش تا مونده سالی چند هنوز....  آره – من

 .... بازيم ي وسيله بود شده مامان فيزيک کتاي شناختم رو خودم وقتی

 ... صندليم پشتی به دادم تکيه

 هستم يکدينام مبحث عاشق من...  بود نيوتن قوانين گرفتم ياد زندگيم تو که قوانينی اولين – من

.... 

 ... گفت و انداخت بهم نگاهی متين

 ! ...... تفاهمی چه – متين

 ... کنم نگاه مبين به و بگيرم ازش چشم شد باعث مبين بلند ي خنده که کردم نگاهش خيره

 برعکس داره دوست خيلی رو مبحث اين هم متين....  دارين تفاهمی چه...  گه می راست – مبين

 .... نور و حرارت و گرما مبحث

 ... کردم کج رو سرم
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 که هم حرارت و گرما....  مونه می بازي مثل که نور شکست و ها عدسی و ها آينه...  ؟ نور – من

 .... سخته کجاش....  زندگيمونه ي همه

 ... برم نمی لذت فيزيک قسمتاي اين از من...  نيست سخت – متين

 .... من عکس برًً ...  جدا – من

 .... ؟ ندادي ادامش چرا داري دوست فيزيک انقدر که تو – مبين

 تو اًحتم بودم برنگشته عمارت به اگه....  بدم ادامه رو درسم خواست می دلم خيلی....  کشيدم آهی

 ناال عمارت کشوند نمی زور به منو خان تورج اگه بگم نشد روم....  کردم می شرکت ارشد کنکور

 ... گفتم ناراحتی با فقط...  خوندم می ارشد براي داشتم

 .... نيومد پيش موقيعتش – من

 .... خوردن به کردم شروع و

... . اتاقش رفت و....  کرد مبين و متين به رو سفارشا آخرين خان تورج شديم بلند که ميز سر از

 ... کرد صدام مبين که...  شدم ميز کردن جمع مشغول منم

 ... ؟ باران – مبين

....  نمبي از تر عقب قدم چند هم متين و بود ايستاده من از کمی ي فاصله با.....  طرفش برگشتم

 رو حرفش جوري چه دونست نمی انگار....  کرد من من کمی مبين....  کردم نگاهشون پرسشی

 ... پرسيدم آروم.....  نبود راحت خيلی گفتنش براي هم شايد..  بزنه

 .... ؟ شده چيزي – من

 .... کنی کاري برام خوام می يعنی...  نه....  اممممم – مبين

 ... کرد نگام مظلومانه و کرد کج رو سرش

 ... ؟ کاري چه – من

 .... يعنی...  من...  راستش – مبين

 هب داد تکون سري براش متين....  گفتنش بود سخت براش انگار....  انداخت متين به نگاهی

 ... من به کرد رو دوباره مبين....  بده اادامه معناي
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 .... بشی آشنا شخصی يه با خوام می راستش – مبين

 ... داد ادامه مبين...  انداختم متين به نگاهی نيم....  باال رفت تعجب حالت به ابروهام

 نشون خونواده به رو خاطره بايد جوري چه دونم نمی من راستش....  خوبيه دختر خاطره – مبين

 .... بدم

 هک دختره يه کردم می حس من و زد می زنگ مبين به که کسی پس....  نشست لبام رو لبخندي

 .... بود خاطره اسمش بگيره انرژي حسابی و بشينه مبين لباي رو لبخند شه می باعث

 .... کنی کمکم تونی می تو گه می....  تو به بسپرم رو کار اين گفت متين – مبين

 بود طمئنم انگار....  کرد می نگام اعتماد با و بود ايستاده سينه به دست....  انداختم متين به نگاهی

 ... پرسيدم آروم...  کنم می کمک برادرش به

 ... ؟ مياد بر دستم از کاري چه – من

 .... زد لبخند و کشيد آسودگی سر از نفسی مبين

 خان تورج که دونی می...  بگم بقيه به رو آشناييمون طرز جوري چه دونم نمی من راستش – مبين

 مطمئن تا زديم حرف تلفنی هم با مدت يه فقط ما....  نيست موافق حرفا اين و شدن دوست با

 ي درباره خان تورج و مامان خصوص به کسی خوام نمی....  نه يا خوريم می هم درد به بشيم

 ... کنن فکر بد خاطره

 دوست جورايی يه و دارن تلفنی ارتباط هم با تا دو اين بفهمن خان تورج و عمه اگه دونستم می

 خودش داره دوست دونستم می که عمه خصوص به....  کنن نمی موافقت ازدواج اين با بودن

 هي کنه ازدواج خاطره با خواد می بگه اينکه از قبل خواست می مبين و...  کنه انتخاب رو عروساش

 ... دادم تکون سري......  کنه آشنا خونواده با رو خاطره جورايی

 ... ؟ کنی چيکار خواي می..  خوب – من

... . کنن انتخاب رو خاطره خان تورج يا مامان خود..  بگم چيزي من اينکه از قبل خوام می – مبين

 ... خوبيه دختر خاطره بدن تشخيص خودشون خوام می

 ... پرسيدم ترديد با
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 ... ؟ باشه داشته امد و رفت عمارت تو قبلش جورايی يه خواي می – من

 .... اومد حرف به متين موقع همون....  داد مثبت جواب سرش دادن تکون با مبين

 ... بوده تو قديمی دوستاي از يکی بگيم اگه – متين

 .... بودن کرده رو جاش همه فکر....  خورد رو حرفش ي بقيه و

 ... ؟ دارين من به احتياجی چه....  دوختين و بريدين خودتون که شما – من

 تو از الس يه خاطره....  کنيم باز عمارت به رو پاش دليلی چه با بايد دونيم نمی ما راستش – مبين

 از يکی بگيم اينکه از غير..  شما آشنايی ي درباره نرسيد نظرمون به فکري هيچ...  تره بزرگ

 .... توئه قديمی دوستاي

 ... دادم تکون سري

 نم قبلش فقط....  نباش نگران...  کنم می درستش خودم هم رو ش بقيه...  قبول...  باشه – من

 .... ببينم رو شما خانوم خاطره اين بايد

 ... زد لبخندي مبين

 ... کنم می جبران...  ممنون و....  حتماً – مبين

 و.. . کشيدي زحمتی چه آوردنش دست به براي باشه يادت فقط...  نيست جبران به نيازي – من

 ... ندي دستش از راحت کن سعی

 ... کرد تکرار رو لبخندش هم باز

 .... چشم – مبين

 ... گفت و من به کرد رو متين موقع همون

 ... خريد بريم اومدم که باش حاضر شب – متين

 ... ؟ چی خريد...  ؟ خريد – من

 ... ؟ نمياي تو....  بخريم مشکی لباس محرم براي خوايم می – متين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

144 

 

 لباس دست چند به نياز...  کردم نگاش لحظه چند....  بود همراهی براي تقاضا جور يه لحنش

 و...  داشتن آمد و رفت عمارت داخل به مرد و زن و شد می شلوغ عمارت بعد روز از چون...  داشتم

 وت مطمئناً و کنم کمک بود( ع) حسين امام عزاداري که مجلسی تو خواست می دلم چون طرفی از

 باسل دست چندين داشتم نياز...  کنم عوض لباس بودم ناچار و شد می کثيف لباسام کار حين

 ... کردم قبول همين براي...  باشم داشته مناسب

 ... کنم خريد بايد منم...  ميام – من

 ... پاشيد صورتم به مهربونی لبخند

 ... هخاطر با آشنايی براي باشه مناسبی وقت کنم فکر ضمن در...  باش حاضر شب پش – متين

 ............. شدن خارج عمارت از مبين و متين و....  دادم تکون سري

 اهینگ....  اومد می بارون نم نم....  متين منتظر بودم ايستاده اتاقم ي پنجره پشت آماده و حاضر

 لندب حياط درب صداي که بود آسمون به نگاهم.....  ستاره از خالی و بود ابري....  انداختم آسمن به

 و کشيدم رو پرده سريع.....  بود گذاشته بيرون رو ماشينش....  بود متين....  کردم نگاه....  شد

 لشا.....  کردم مرتب تنم روي رو ايم سورمه بارونی...  کردم خودم به نگاهی.....  آينه سمت رفتم

 ... بيرون زدم اتاق از و...  برداشتم رو کيفم و سرم انداختم رو ايم سورمه

 .... من سمت برگشتن دو هر پام صداي از...  زد می حرف خان تورج با داشت و بود سالن تو متين

 ... ؟ حاضري...  سالم – متين

 ... بريم...  آره...  سالم – من

 ... خان تورج به کرد رو و داد تکون سري

 ... خدافظ فعالً ...  نشين نگرانمون....  برسيم شام براي نکنم فکر – متين

 ... داد تکون سري خان تورج

 ... باش باران مواظب...  سالمت به برين...  باشه – خان تورج

 بايد. ... کردم نگاه رو خان تورج و برگشتم لحظه يه....  در سمت رفتيم هم با و گفت چشمی متين

 ... گفتم...  سوخت تنهايش براي دلم....  خورد می شام تنها
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 .... ؟ بريم شام از بعد خواين می – من

 باري دو يکی سال طول در که نادري هاي نگاه همون از...  انداخت بهم مهربونی نگاه خان تورج

 ... شد می نصيبم

 .... بگذره خوش....  برو...  جان بابا نه – خان تورج

 کهاين خاطر به بود گفته بهم که قبل روز از....  نشست دلم به گفتنش جان بابا چرا دونم نمی

 گرانن چقدر کردم حس اينکه و...  کنم ازدواج سامان با بذاره نبود حاضر نداشته منو لياقت سامان

 با قبلش و نبوده موافقتش ي نشونه سامان و ترانه ازدواج مقابل در سکوتش اينکه و...  بوده من

 نسبت هم باز که گرچه....  بودم شده نرم بهش نشبت جورايی يه..  بوده کرده حجت اتمام ترانه

 هشب قدم سه دو اختيار بی حال اين با....  نداشتم خوبی حس کرد می سکوت که مواقع بعضی به

 ........... بوسيدمش و رفتم طرفش به بعد و....  شدم نزديک

 طوري به....  بود هم خان تورج براي داشت تازگی و بود عجيب خودم براي که همونقدر کارم اين

 وسيدب رو سرم و کرد بغلم منتظره غير خيلی بعد ولی....  چشمام تو زد زل شگفتی و تعجب با که

 که مردي براي البته و...  مهمم براش کردم حس اينکه....  شد منتقل بهم خوبی حس چه و......... 

 .... خريد بريم هم با تا بود منتظرم در کنار

 خوب حس از....  گفتم شکر رو خدا يه دلم تو اسمون به رو و کردم بلند سر شديم که حياط وارد

 ... گرفتم آسمون از نگاه متين صداي با....  بود نشسته لبام رو لبخندي قبل ي لحظه چند

 .... ؟ داشتی رحمت تا دو خدا طرف از حاال تا – متين

 ... کرد بهم اي اشاره و...  زد متعجبم نگاه به لبخندي........  نشدم منظورش متوجه

...  ره می راه کنارم يکی....  دارم باران تا دو االن که منم...  خداست رحمت باران گن می – متين

 .... ريزه می سرم رو داره هم يکی

 .... گرفت خندم تعبيرش از....  زد چشمکی بعد و

 خوشه هات خنده به دلم...  بخند من براي ولی....  بکن..  کنی اخم داري دوست کی هر به – متين

 .... ؟ کردي ست من با رو لباسات که پوشم می رنگی چه من دونستی می کجا از راستی... 
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 پليور روش که آبی ي مردونه پيرهن..  اي سورمه کتون شلوار يه....  کردم لباساش به نگاهی

 ... اي سورمه بلند بارونی و بود پوشيده اي سورمه

 ... انداختم باال اي شونه

 .. پوشيدي چی تو دونستم نمی وگرنه...  کردم انتخاب رو اينا همينجوري – من

 ... گفت شيطنت با

 .... نکردم انتخاب همينجوري رو تو من ولی – متين

 ها تازگی....  بودم شده جنبه بی...  اومد خوشم بود زده که حرفی و لحنش از ها بچه دختر مثل

 بودن خوشايندم اين و...  کنم مهارش تونستم نمی من و....  شد می خارج دستم از زياد دلم اختيار

 لترگ عمه ي چهره...  کنم فکر داشت بهم که احساسی و متين به خواستم می که وقت هر چون... 

 ... کنم حذف فکرم از رو اونا تونستم نمی جوري هيچ...  کرد می کجی دهن بهم سامان و ترانه و

 ... مياد در امين صداي االن....  شد ديرمون....  دختر بدو – متين

 ... پرسيدم تعجب با

 ... ؟ ميان هم آيالر و امين مگه – من

 .... زد لبخندي

 ..... فر نيک ي خونواده....  باشيم هم دور خونوادگی خوايم می امشب....  آره – متين

 فراموش رو عزيزتون خواهر ضمن در....  نيستيم شما ي خونواده جزو که خاطره و من – من

 .... کردين

 ... زد کجی لبخند

 جمع به زود خيلی هم خاطره و تو....  مياد حساب به شوهرش ي خونواده جزو ترانه – متين

 ... شين می اضافه ما ي خونواده

 ... کردم نازک چشمی پشت و انداختم باال ابرويی

 .... ؟ مطمئنی – من
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 ... کرد نزديک صورتم به رو سرش کمی و کرد کامل رو لبخندش

 ... خودمی خانوم تو....  مطمئنم که تو مورد در – متين

 ... گفتم قبل حالت همون با و...  چرخوندم مخالفش سمت به کمی رو سرم

 ... شه می دير نگفتی مگه...  ديگه بريم – من

 ..... کرد هدايت خروج درب سمت به رو من دست ي اشاره با و خنديد بلند

 قيافه خوش دختر خاطره....  شدن اضافه جمعمون به زود خيلی خاطره و مبين....  بود خوبی شب

 دل به اول برخورد همون با که اونايی از...  صحبت خوش هم و بود برخورد خوش هم که بود اي

 ... ببازه دختر اين به رو دلش و....  بشه اسيرش که دادم حق مبين به دلم تو....  شينه می

 هم با زود خيلی....  زديم می حرف هم با و رفتيم می راه هم کنار آيالر و خاطره و من..  مدت تموم

 صداي از گاهی رفتن می راه ما جلوي که پسرا....  خنديدم می و زديم می حرف.....  شديم صميمی

 با هک متين خصوص به....  کردن می نگاه ما ي دوستانه جمع به لذت با و گشتن می بر ما ي خنده

..  عميق و ژرف نگاهی....  صورتم به شد می خيره محبت با و گشت می بر من ي خنده صداي هر

 مال فقط که نگاهی.....  شدم می نگاهش جادوي اسير من و....  کرد می نفوذ وجودم اعماق تا که

 ... بود من

 از قبل....  نداشتيم بر شوخی و خنده از دست هم اونجا....  رستوران رفتيم همگی خريد از بعد

 از هم عروس اين بودم مطمئن اينکه با....  گرفتم رو خاطره ي شماره...  بيارن رو غذاهامون اينکه

 از يکار هر گرفتم تصميم خاطره خود البته و...  متين اعتماد و..  مبين خاطر به ولی زياده عمه سر

 داشت رو عاشقانه و خوب زندگی يه لياقت امين مثل هم مبين....  بدم انجام براشون مياد بر دستم

.... 

 .... گرفت ازم رو م شماره و کرد سواستفاده هم متين..  هامون شماره کردن بدل و رد حين

 ... گفت و ايستاد روم به رو خاطره خداحافظی از قبل

 .... شما به سپرده رو کارا ي همه گفته مبين...  کنم چيکار بايد من...  جون باران خوب – خاطره

 .... زدم لبخندي
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 خواب رگ با متين و مبين که گرچه....  خان تورج مخ رو برم بايد امشب همن از راستش – من

 ... کنم می کار روش دارم تازگيا منم خوب ولی...  دارن آشنايی بيشتر خان تورج

 ... گفتم آروم بعد

 دير تا ممکنه و....  عمارت بياي بايد عزاداري مجلس هواي به شب فردا از که باش آماده – من

 ... ؟ نداري مشکلی خونوادت نظر از....  بکشه طول وقت

 ... داد جواب آروم هم خاطره

 و رفت عمارت به من که موافقه هم فکرمون اين با...  دونه می رو چی همه مامانم...  نه – خاطره

 ما ارک هم آمد و رفت اين با که ترسه می....  ماجراست پايان نگران کم يه فقط...  باشم داشته آمد

 ... نگرانه هميشه....  ديگه مادره....  نشه ختم ازدواج به

 ... دادم تکون سري

 می...  گيره سخت کم يه فقط...  نيست بدي آدم خان تورج...  نباش نگران...  دارن حق – من

 ... باشی صبور بايد فقط....  کنه نمی مخالفت ديگه ببينه رو تو دونم

 نگهش که آيالر مادر از رو آيلين و رفتن می بايد آيالر و امين...  کرديم خداحافظی هم از همگی

 برگشتيم هم با هم متين و من...  برسونه رو خاطره تا رفت هم مبين....  گرفتن می بود داشته

 نگاه اون هم باز....  نشست کج کمی و کرد خاموش رو ماشين آهنی بزرگ درب جلوي...  عمارت

 ... من به دوخت رو عميقش

 ..... ؟ خانومم گذشت خوش بهت امشب – متين

 ... دادم تکون سري بشم ناراحت خانومم ي کلمه گفتن از اينکه بدون

 ... بود خوب خيلی...  آره – من

 .... شکر رو خدا – متين

 هک نبود خوشايند زياد مطمئناً و...  بگه چيزي خواست می....  کرد اخمی و پايين انداخت رو سرش

 ... بيرون کرد فوت صدا با رو نفسش...  هم تو بود رفته اخماش

 .... شه می شلوغ عمارت فردا از که دونی می – متين
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 چند از که لبخندي شد باعث که است کننده ناراحت کجاش فهميدم نمی ولی....  دونستم می

 حرفش ي بقيه تا لباش به دوختم چشم منتظر...  اخم به بشه تبديل بود متين لباي رو قبل ساعت

 ... بزنه رو

 ............... مياد هم ترانه که دونی می – متين

 شبانه صورت به ترانه حضور بيفته روز سيزده اين تو بود قرار که اتفاقی بدترين....  دونستم می

 ...... داد ادامه باز که بود پايين سرش هنوز....  موند می عمه ي خونه رو شبا تموم چون...  روزه

 مدون می...  نداره تعريفی ترانه اخالق دونم می..  سخته دونم می...  دارم ازت خواهشی يه – متين

 چی هر که خوام می ازت ولی...  سخته برات تحملش دونم می....  ست دهنده آزار و تلخ حرفاش

 ... ندي رو جوابش گفت

 ... زد رو خالص تير

 .... ؟ خواي می چی ازم دونی می – من

 ... گفت شرمندگی با کرد بلند سر

...  شه تکرار هم باز قبلی اتفاق اون خوام نمی...  بشه دعواتون باز خوام نمی....  دونم می – متين

 ... نباشه حواسم هم من و بياد سرت باليی ترسم می

 بیعص...  افتاد شماره به نفسام....  شدم عصبانی بود آورده سرم ترانه که باليی اون يادآوري با

 .. گفتم

 .... کنم می تحمل شده که هم مجلس نخوردن هم به خاطر به...  نباش نگران – من

 ... گفت آروم

 زارب...  بگه چيزي بخواد که نباشی نزديکش کن سعی....  گم می خودت خاطر به خدا به – متين

 ... من هم و خودت هم..  باشيم آرامش تو روز سيزده اين

 ... گفت که بشم پياده و کنم باز رو در تا بردم دست و کردم بهش دلخوري نگاه

 ... داخل برم می رو ماشين...  کن صبر – متين
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 ازش و ديدم رو(  خاطره)  قديميم دوست ناگاه به من و...  رفتيم ها کجا گفتم خان تورج براي

 هک خيالم...  گرفتم تأييد حضورش براي خان تورج از و بياد داريم نذري که شبايی تو خواستم

...  کردم عوض که رو لباسم...  تخت رو گذاشتم رو خريد هاي کيسه....  اتاقم رفتم شد راحت

 تونيک تا دو و مانتو تا سه....  کنم آويزون لباسی چوب به تا آوردم بيرون کيسه از رو هام خريد

 ... مشکی همه...  ساده

 رو متين اسم ديدن با....  شد بلند گوشيم اس ام اس زنگ که بخوابم تا کردم خاموش رو چراغ

 می باز عمارت پشت به اتاقت ي پنجره کاش "....  بود نوشته...  کردم باز رو پيام سريع گوشيم

 دور رو عمارت بايد خوابيدي راحت بشم مطمئن اينکه براي شب هر..  ببينمت اتاقم از بتونم تا شد

 .... " اتاقت ي پنجره زير بيام و بزنم

 کرد یم نگاه پنجره به و بود ايستاده حياط تو....  زدم کنار رو پرده و پنجره کنار رفتم و شدم بلند

 زا نشست لبام رو لبخندي...  رفت و....  دادم تکون دست براش منم که داد تکون برام دستی.... 

 تلخی کنم فراموش شد باعث و...  سرما اون تو کرد می تکرار شب هر رو کار اين اينکه تصور

 .... ترانه مقابل در سکوت...  بود خواسته ازم که رو کاري

...  زنی زنجير و زنی سينه شب هر....  بود عزاداري شب هر....  گذشت محرم شروع از شب پنج

 نگیتش و آبی بی ياد به....  کربال شهداي مظلوميت ياد به....  کربال اتفاقات ياد به گريه شب هر

 طلب گرما اون تو که هايی بچه از...  يارانش و امام از خوند می مداح شب هر....  پيغمبر خاندان

 البنين ام و( ع) علی پسر شرمندگی( ... ع) علی و( س) فاطمه پسر شرمندگی و...  کردن می آب

 زا خوند می....  نداشت شير مادر و بود گرسنه که اي ماهه شش طفل مقابل در مادر شرمندگی..... 

 .... قاسم فداکاري از....  اکبر علی شجاعت از....  اصغر علی تاب بی هاي گريه

 سينح يا...  ابوالفضل يا...  ابوالفضل يا...  قاسم يا....  اکبر علی يا...  اضغر علی يا فرياد شب هر

 ( .....ع) حسين يا( .. ع) حسين يا( ... ع)

 .... زينب خون دل به...  رباب و رقيه دل به دادن دل و

...  ايستاديم می گوشه يه هم کنار نسيم خاطره و من..  زنی زنجير به کرد می شروع دسته وقتی

....  ودب شده اضافه جمع به امسال که..  علی..  نامزدش به هم نسيم نگاه و بود مبين به خاطره نگاه

 گريه از سرخ چشماي روي....  متين روي لغزيد می اختيار بی گاهی نگاهم..  دوتا اون بين من و

 ... نگاهمون کرد می تالقی گاهی از هر..  گاهی...  اتفاق حسب بر و.......  ش
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 يه...  داشتم نگاهش طرز از بدي حس....  بود دهنده آزار که...  من به سامان خاص هاي نگاه و

 ..... بشه متوجه ترانه بودم نگران و....  نگاهش نوع اون با ميومد بدم خودم از جورايی

 به هتران نازنين و هيوا و هاله حضور لطف به البته و....  باشم دور ترانه از کردم می سعی مدت تموم

 و...  بودن خونوادشون و دختر تا سه اون کنار عمه و خودش مدت تموم چون...  نداشت کاري من

 متوجه کامالً هم خاطره که بود مبين و متين به دخترا اون ي شيفته و مشتاق نگاه من ناراحتی تنها

 .... بود شده

 فيدس هاي پر از بود پر که اي تيغه نه عالمت....  کردم تکيه کنار بزرگ عالمت به نگاهی حسرت با

 .... بود سفيد بزرگ پر يه رأسشون در که سبز هاي پر از بود پر بزرگش و وسط ي تيغه و رنگ

 می و کنه می بلند رو عالمت اون محرم سال هر که باشه آدمايی اون از مَردم داشتم آرزو هميشه

 بيشتر سامان ديدن با و....  داشتم بچگی از که بود آرزويی اين ولی...  چرا دونم نمی...  چرخونه

 من روياهاي مرد به سستش عقايد اون با سامان کجاي....  داشتم که اشتباهی انتخاب به بردم پی

 .... ؟ بود شبيه

 ميزبان شب هر هيأت چون بعد به پنجم شب از ولی...  دادن نمی تکون رو عالمت اون اول روز پنج

 می سالم مقابل هيأت عالمت به و دادن می تکون رو عالمت اون...  بود اطراف هاي هيأت از يکی

 .... دادن

 و بخورن غذا اصلی عمارت تو خانوما براي ها ظهر که بود کرده قبول خان تورج من خواست به

 نآقايو و بودن عمع عمارت تو خانوما يعنی....  بود عکس بر قبل ساالي....  اينا عمه عمارت تو مردا

 .... بود همه تعجب باعث اين و داد تن من خواست به خان تورج ولی...  اصلی عمارت تو

 کف هک...  ريکا و آب از پر تشت يه...  بوديم چايی هاي استکان شستن سرگرم حياط تو نسيم با

 ذاشتم می تشت داخل رو ها ليوان و ها استکان من...  ببينيم رو زيرش داد نمی اجازه آب روي هاي

 استراحت حال در همه و بود ظهر از بعد....  کشيد می آب رو اونا نسيم و شستم می اسکاچ با و

 لهک و سر نفهميدم که زديم می حرف هم با آروم داشتيم....  نبود حياط تو ما از غير کسی...  بودن

 .... شد پيدا کجا از سامان ي

... . کشيدم بيرون رو دستم سريع....  آب و کف از پر تشت تو کرد دست و نشست کنارمون اومد

... . بودم مَحرمش که وقتی...  بود داده انجام قبالً  رو کار اين....  دونستم می کار اين از رو قصدش

 و تشت تو کرد دست و اومد..  بود شده خونده محرميت ي صيغه بينمون تازه که سالی اون مُحرم
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 رو کار همون تا بود اومده باز حاال و....  نبود معلوم چيزي کف همه اون خاطر به..  گرفت رو دستم

 ... کنه تکرار

 ... من به کرد رو....  بودم خونده رو دستش اينکه از زد لبخندي

 بوسمتب و کنم بغلت بيام خواد می دلم..  کنی می گريه گوشه يه مظلوم اونجوري که شبا – سامان

... 

 از عصبی...  کرد نمی رو هيچی مراعات کالً...  کرد نمی رو نسيم حضور مراعات....  کردم اخمی

 .. گفتم حرفش و رفتار

 ... دهنت تو نزدم تا برو...  ؟ زنی می رو حرفا اين هم زنت جلو....  بکش خجالت – من

 .. خنديد

 یچ با بزنی بخواي حاال...  گذرم نمی تو از من بدونه بايد...  کنه می عادت کم کم ترانه – سامان

 ... بيشتره ارزشش بزنی لبات با اگه...  ؟ دست...  ؟ چوب...  ؟ زنی می

 خاطر به ولی....  دهنش تو بکوبم مشت با خواست می دلم....  نداشت شرم...  بستم رو چشمام

 و...  بده جلوه وارونه رو ماجرا دروغ با و بره خواست نمی دلم....  کردم سکوت...  نشه شر اينکه

 ... گفتم فقط همين براي...  نبود بعيد ازش کار اين....  بشه دعوا باعث

 ... گمشو برو – من

 ... گفت بدي لحن با و سامان به کرد رو سريع نسيم حال همون در

 نیک می نگاش جوري چه شبا و زنی می باران به حرفايی چه گم می همه به وگرنه..  برو - نسيم

 ... ميارن در روزگارت از دمار بگم خان تورج و بابام به که دونی می... 

 ... زد پوزخندي سامان

 .... جاليز سر مترسک گی می چی ديگه تو – سامان

 .... سمتش به شديم بُراق هردو حرفش اين با

 ... ؟ گم می چی ببينی تا کنم صدا رو شوهرم خواي می – نسيم

 ... باال برد رو دستاش سامان
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 ... نزنين جوش...  رفتم باشه..  باشه – سامان

 ............. سامان از ترس...  ترس حس يه....  بد حس يه با موندم من و...  رفت و

 داوم...  مطب بود نرفته هنوز....  اومد هم در اخماي با متين که بود نگذشته سامان رفتن از چيزي

 .... پرسيد اخما همون با و نزديکمون

 ... ؟ بود شما پيش سامان – متين

 ... آره يعنی که دادم تکون سري...  بگم دروغ شد نمی...  کردم نسيم به نگاهی

 ... گفت حرص با و شد بيشتر اخماش

 .... ؟ گفت چی – متين

 گفتن قابل حرفاش دونست می...  شناخت می خوب رو سامان که خودش....  بگم چی موندم

 ... داد جواب من جاي و کرد استفاده نسيم سکوتم از...  پرسيد می چرا...  نيست

 ... نگاهاش هم ست شرمانه بی حرفاش هم....  پرت و چرت مشت يه - نسيم

 ... ؟ نگاهاش – متين

 ... تگف و کشيد نفسی نسيم ولی...  گفت نمی چيزي کاش...  کردم نگاه نسيم به نگرانی با

 باران به حواست کم يه....  بده قورت درسته رو باران نگاهاش با مونده کم شبا...  آره – نسيم

 ... باشه

 ... باال آوردم رو دستم سريع بگه چيزي متين اينکه از قبل....  گذاشت تنها رو ما و رفت و

 ميام بر پسش از خودم..  نباش نگران....  ندارم رو اي ديگه حرف گنجايش....  نگو چيزي – من

... 

 لیو...  بودي کرده کاري يه حاال تا تونستی می اگه تو بگه خواست می انگار...  کرد دلخوري نگاه

 ... گفت آروم فقط

 ... بمون عمارت تو برگردم تا لطفاً...  مطب برم بايد منم..  اينجاست شب تا اين – متين

 .............. رفت متين و دادم تکون سري
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.....  علم زير رفتن می ترتيب به نفر دو شب هر.....  دادن تکون رو عالمت پنجم شب از باالخره

 ..... باشه ما هيأت مهمون بود قرار که هيأتی استقبال رفتن می و کردن می بلندش

 می کمک بزرگ و کوچيک از همه و شد می انداخته سفره...  وقفه بی عزاداري ساعت يک از بعد

 .... نباشه کم چيزي بود آقا با متعلق که اي سفره تو تا کردن

 یوقت....  کنه قربانی گوسفند داشت نذر تاسوعا روز خان تورج سال هر....  بود تاسوعا روز صبح

 ..... کردن تعجب اضافی گوسفند يه ديدن از شدن جمع عمارت حياط تو همه زود صبح

 بود کرده نذر يکی هم فرزين عمو....  داشت نذر گوسفند هم فريدون عمو...  خان تورج از غير

 داشت قلبی ناراحتی که...  عمو زن براي داشت نذر گذشته از هم فرزاد عمو....  علی و نسيم براي

 مهع ي خونواده براي هم يکی....  بود گرفته شفا قبل سال چند تاسوعاي شب عمو نذر لطف به و

 ..... بود اضافی گوسفند يه..  تعداد اين به توجه با و....  بود

 .... آورد زبون به رو تعجب اين که بود کسی تنها فريدون عمو

 ... ؟ داشتين نذر....  شده زياد گوسفندا تعداد امسال...  ؟ خان تورج – فريدون عمو

 جا کنارش و رفتم طرفش به....  کرد دراز طرفم به رو دستش و بگشت من سمت به خان تورج

 ... داد رو عمو جواب ابهت پر و رسمی حالت همون با و کرد حلقه م شونه دور دستی....  گرفتم

 .... کردم نذر باران براي رو اين – خان تورج

 فقط هک طوري آروم و...  بوسيد رو پيشونيم و کشيد سرم به دستی بقيه متعجب نگاه مقابل در و

 .... کرد زمزمه بشنويم تا دو خودمون

 و متیسال نذر صورت هر در....  نه يا ببينم رو تو خوشبختی تا مونم می زنده دونم نمی – خان تورج

 ... باشی خودت مراقب هميشه که بده قول بهم....  کردم خوشبختيت

.....  زد حلقه چشمام تو اشک....  بدم تکون رو سرم تونستم فقط حرفاش از زده بهت من و

 و من حيرت ميون باز و....  بودم نکرده دريافت خان تورج از جا يه رو محبت همه اين هيچوقت

 ... گفت صابر به رو بقيه

 می هم رو ديگ اون غذاي دخترش امسال....  بيرون بيار انبار از رو فرهاد ديگ اون – خان تورج

 .... زنه
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 .....  کردم می نگاه خان تورج به زده حيرت باز من و

 به رو ديگ يه کس هر.....  آوردن می غذا براي ديگ خونواده مرداي تعداد به تاسوعا سال هر

 همه از آخر و...  فرزاد عمو....  فرزين عمو...  سرهنگ جناب...  فريدون عمو....  گرفت می عهده

 اون هب بخواد که نبود کسی چون..  انبار ي گوشه رفت هم بابا ديگ..  نبود بابا که سالی از....  بابام

 پسر من پدر چون وسط اين....  کردن می کمک پدرشون به همه هم ها پسر....  کنه رسيدگی غذا

 بهش ثوابش حداقل و بذاره بار رو ديگ اون جاش به کسی که نداشت هم رو شانس اين نداشت

 .... بشه سرپا ديگ اون دوباره بود قرار حاال و....  برسه

 کمک اومدن پسرا عزاداري از بعد.....  حسينی عزاداراي ي دسته جلوي شدن بريده سر گوسفندا

 ات دو.....  زد می هم صابر آقا و کردم می نظارت من....  بوديم بابا ديگ سر باال صابر آقا و من..... 

 .... برنج ديگ تا سه و بود خوش ديگ

 ديگ اون پاي من و...  صابر آقا کمک اومدن می ترتيب به پدراشون به کمک از بعد پسرا ي همه

 هک سااليی اون.....  بود بابا که سااليی اون ياد به....  کردم می گريه.....  ريختم می اشک فقط

 رفتگ می بابا پيشونی از عرق دستمال يه با مامان و زد می هم رو ديگ بابا....  بود بابا کنار مامان

 ... گفت می مامان به رو و خوردن از کرد می امتناع بابا و آورد می آب براش... 

 .... بخورم آب من اونوقت...  شده خشک آقا لباي....  ن تشنه آقا هاي بچه – بابا

 .... گفت می آروم نگرانی با مامان و

 .... بخور ذره يه....  اي خسته....  جان فرهاد شی می مريض – مامان

 رو باشل..  نباشه نگران مامان اينکه براي فقط بابا و...  کرد می نزديک بابا لب به رو ليوان مهر با و

 .... زد می لبخند بهش مهر با مامان و....  کرد می تر

 .... بودن هم ي شيفته و عاشق....  شد نمی کم هم تاسوعا روز....  هم غذا ديگ پاي عشقشون

 قول هب که قشنگش هاي خنده....  نبود مهرش پر نگاه....  نبود ديگه که پدري براي کردم می گريه

.....  نبود رحيمش و مهر پر دل.....  نبود آغوشش گرماي.....  نبود ديگه..  بود زندگی شور مامان

 زخم دل مرحم که کسی....  شدم می آروم آغوشش تو بابا از بعد که کسی....  نبود هم مامان

 ....... وجودم آتيش رو بود آبی حرفاش که کسی...  بود م خورده
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 سر بر چه( ع) حسين يا گفتم می سوز پر و....  رو مادرم....  کردم می صدا رو پدرم وقفه بی

 ناهگ کدوم تاوان به....  دزديد خونمون از رو خوشبختی کی پرسيدم می خدا از....  ؟ اومد زندگيمون

... 

 پاي به پا عموهام زن....  بود اشک از پر همه چشماي من هاي گريه از و....  کردم می گريه خون

 فرستادن می صلوات صدا يک گريه از سرخ چشماي همون با هام عمو....  کردن می گريه من

 .... فرهادم بابا براي

 عمو ي سينه رو سرم زود خيلی.....  بود خراب حالم....  بابام اسم شنيدن با زدم می ضجه من و

 گوشم تو فرزاد عمو که گذشت چقدر نفهميدم.....  داديم سر گريه هم با و.....  گرفت قرار فرزاد

 ... گفت

 .... کنی می ناراحت رو بابات اينجوري....  بسته...  عزيزم بسته – فرزاد عمو

 .... هام گريه بود شده صدا بی فقط....  نداشت تمومی من ي گريه ولی

 ارکن سمت به رفتيم....  کرد همراه خودش با منو و م شونه دور انداخت دستی عمو شدم که آرومتر

 و.....  داشتنن ديد قسمت اون به بقيه ولی ببينيم رو بقيه تونستيم می ما که قسمتی يه.....  عمارت

 .... گفتن به کرد شروع آروم عمو

 مامان قول به فرهاد و من....  کرديم نمی که کارا چه حياط اين تو بوديم که بچه – فرزاد عمو

 ..... نداشت آسايش دستمون از کس هيچ.....  بوديم زلزله مليحه

 مليحه مامان که ايرادي همه اون با چرا دونم نمی....  شديم تر آروم شديم تر بزرگ که هرچی ولی

 شبيه شد هم کردنامون محبت.....  خان تورج شبيه شديم همه...  گرفت می خان تورج اخالق به

 ... بود مليحه مامان شبيه خيلی که فرهاد از غير....  خان تورج

 فرهاد دونستم می که من خصوص به...  گذاشتيم کم برات دونم می...  دلگيري همه از دونم می

 مثل....  اي مليحه مامان خود انگار تو.....  آورد بار جوري چه رو دخترش و داشت اخالقی چه

 اين خوام می ازت و....  ببخشی رو ما تونی می دونم می.....  رحم دل....  صبور...  مهربون خودش

 جورايی يه....  قبوله قابل غير....  خشکه کردنامون محبت خان تورج مثل هم ما....  بکنی رو کار

 کنيم ینم اذيتش و نداريم طرفمون به کاري که همين کنيم می فکر....  نيستيم بلد کردت محبت

 .... کنيم می محبت بهش داريم
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 ...... کشيد آهی

 برعکسش....  خشک اندازه همون به....  خان تورج اصل برابر کپی شده که فريدون – فرزاد عمو

 یخيل....  ايرج عمو و خان تورج بين چيزي يه شده هم فرزين....  رفتن مادرشون به کيان و کامران

 ... ؟ چيه دردش دونی می...  خوب ولی...  نيست خشک

 .... دادم تکون نه عالمت به سري

 به حتی...  کنه محبت کسی به فرزين که بود حساس اول از نسرين...  نسرينه دردش – فرزاد عمو

 اخالق همون با کرد رو مراعاتش هی فرزين اينکه خاطر به و...  بود خودخواه جورايی يه....  نسيم

 هب حتی نسرين....  ببوسه رو فاميل هاي بچه از هيچکدوم نداشت جرأت حتی فرزين....  شد بزرگ

 .... کرد می حسودي هم خودش خواهر

 ... انداخت پايين رو سرش

 می بار هر ولی...  باشم داشته رو هوات جورايی يه کردم می سعی که منم...  بگذريم – فرزاد عمو

 کنم ينتمر اگه دونم نمی....  ديگه نيستيم بلد کنيم چيکار....  خوره می خودم درد به محبتام ديدم

 ... نه يا شه می درست

 ... گفتم آروم

 ... شه می درست...  عمو شه می – من

 .... داد تکون سري

 بيام بود نزديک آورده سرت باليی چه ترانه فهميدم که روز اون راستی.....  اميدوارم – فرزاد عمو

 عوضش....  نکردم کاري سرهنگ احترام به ولی....  بزنم کتک مرگ حد سر تا رو ترانه و سامان و

 ... کردم تنبيهش بود دعوا ي کننده شروع هومن چون

 ... داد نشون بهم رو سوييچی و زد لبخندي

 يه يا کردم بزرگ پسر دونم نمی...  ندادم بهش هنوزم....  گرفتم ازش رو ماشينش – فرزاد عمو

 نذاشتم....  خود جاي که هم هانيه....  آوردن سرت باليی چه کرده نگاه و وايساده....  ماست من

 .... بخره داشت دوست که رو چيزي

 ... دادم تکون تأسف به سري
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 ... بودم مقصر هم خودم....  نداشتن تقصيري اونا....  کردين می رو کار اين نبايد....  عمو نه – من

 ... داد تکون سري عمو

 ي يوهش به ولی...  کرد تنبيه رو نسرين و نسيم هم فرزين....  شدن تنبيه همه ها بچه – فرزاد عمو

 .... همينطور هم کيان و کامران...  خودش

 ... گفتم آروم

 .. کنم سکوت ترانه حرفاي مقابل در نتونستم ولی....  بشه اينجوري خواستم نمی من – من

 پيش سال پنج همون....  کرده کوتاهی خيلی ترانه تربيت تو ترگل...  عمو دونم می – فرزاد عمو

 .... شده سامان عاشق گفت وقتی ترانه دهن تو زد می بايد

 ... داد تکون سري

 و ترانه فهميديم وقتی....  نبود خوب مادرت و تو با هم اول از ترگل ولی چرا دونم نمی – فرزاد عمو

 حرف خاطر به ولی...  کرديم اعتراض و خان تورج پيش رفتيم کنن ازدواج هم با قراره سامان

 ور دخترش خواد می اگه ترگل....  نداره رو باران لياقت سامان " گفت....  کرديم سکوت خان تورج

 باور وگرنه...  کرديم سکوت هم ما....  " شه بدبخت باران ذارم نمی ولی ندارم کاري کنه بدبخت

 اتفاق اون ذاشتيم نمی هيچوقت شی می خوشبخت سامان با تو بوديم مطمئن اگه...  عمو کن

 .... بيفته

 ... کشيدم آهی

 ... کنم می باور...  عمو کنم می باور – من

 ... گفتم التماس با بعد

 نبود هومن تقصير خدا به....  کنم می خواهش...  ؟ بدين بهش رو هومن ماشين شه می عمو – من

... 

 ... داد تکون سري عمو

 ... باشه گی می تو چون...  باشه - فرزاد عمو

 ... طرفم گرفت رو سوييچ
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 ... شدي واسطه تو بفهمه بذار....  بده بهش خودت – فرزاد عمو

...  دنز می حرف آروم داشتن.....  پسرا سمت رفتم و گرفتم رو سوييچ لبخند با و دادم تکون سري

 .... من به دوختن رو نگاهشون و کردن سکوت شدم نزديک که بهشون

 ... زد برق سوييچ ديدن با چشماش...  طرفش گرفتم رو سوييچ و....  هومن طرف رفتم

 ... متأسفم....  بشه اينجوري خواستم نمی....  کرده رو کار اين عمو دونستم نمی – من

 ... گفت آروم

 ... افتاد نمی برات اتفاق اون کرم نمی شروع رو دعوا روز اون اگه....  بود حقم – هومن

 ... دادم تکون سري

 .... نبود تو نقصير...  نه – من

 ... زد لبخندي...  دستش دادم رو سوييچ و

 ... عمو دختر مرسی – هومن

 .... عمو پسر کنم می خواهش – من

 برام خيلی هومن و عمو زن دل شدن شاد....  زد روم به لبخندي....  افتاد مرضيه عمو زن به نگاهم

 .... داشت ارزش

 .... ايستادن ديگ سر باال خودشون و گرفتن رو صابر آقا جاي متين و مبين زود خيلی

 عمارت تو که خان تورج از غير بودن استراحت حال در عمه عمارت تو مردا....  بود تاسوعا عصر

 هيوا و هاله و ترانه..  روز نه اون تموم طبق....  اصلی عمارت تو هم زنا و....  بود اتاقش تو و اصلی

 هم ننسري....  بود بلند شون خنده صداي....  بخند و بگو حال در و بودن نشسته هم کنار نازنين و

 .... بود نشسته هم هانيه فاصله کمی با....  کرد می همراهيشون و بود کنارشون

....  بوديم نشسته اونا از دور و گوشه يه بود اومده قبل روزاي از زودتر که خاطره و نسيم و من

 هاي هنو بيشترشون که خونواده دختراي از چندتا با ما و....  بودن اتاقا تو استراحت حال در بزرگترا

 .... بوديم سالن تو بودن خان تورج خواهر
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 از داشت....  ترانه حرفاي خصوص به....  بود اعصابم رو دختر تا سه اون و ترانه ي خنده صداي

.....  مياد بدشون رو هايی چيز چه و مياد خوششون چی از اينکه...  گفت می برادراش هاي عادت

 .... داد می ياد اونا به رو برادراش از دلبري راه داشت اصل در

 متين ي درباره نداشتم دوست ولی..  چرا دونم نمی....  ريخت می هم به منو داشت کامالً حرفاش

 دازهان به خواستم نمی....  بدونن هاش عادت و متين از چيزي اونا خواستم نمی...  بزنه حرف اونا با

 .... رنبيا دست به رو متين دل تونن می جوري چه بدونن خواستم نمی....  بشناسن رو متين من ي

 ديگه تا بگيرم گِل رو ترانه دهن برم خواست می دلم...  بود ريخته هم به رو تمرکزم حرفاشون

 .... نگه چيزي

 رو پاش ناراحتی زور از....  بود ترانه به حواسش کامالً ....  نداشت من از کمی دست هم خاطره

 چم من ولی....  بود عاشق....  باشه عصبی دادم می حق....  دادم می حق بهش....  داد می تکون

 خودم مال متين احترام و محبت و مهر همه اون خواستم می يا کردم می حسودي....  ؟ بود شده

 و کردم می تعريف رو روز کل اتفاقات براش شب هر که مامان قول به هم شايد....  ؟ باشه

 ؟ دچار! ....  بودم شده دچار...  شم می دچار دارم که گفت می آخر در و...  گفتم می رو احساسم

 ........ سهراب قول به و.... 

 .. هستی ها رنگ پنهان رگ آن دچار کنم می خيال

 ؟ يعنی دچار

 ....................... عاشق

 از اختيار بی...  بود شده روحم سوهان هاشون خنده صداي...  خنديدن می بلند داشتن هم باز

 ... پريد دهنم

 .... خنده نمی انقدر آدم که تاسوعا روز...  بسته – من

 ... انداخت بهم بدي نگاه ترانه....  نداشتن توقع انگار...  شدن ساکت

 .... بکشی آب جانماز خواد نمی هم تو...  بخنديم خواد می دلمون....  چه تو به – ترانه

 ... گفت تمسخر با و داد گردنش و سر به قري...  نازنين و هيوا و هاله به کرد رو بعد
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 يه سراغ بره کنه ولش شوهرش که نشه ذليل انقدر ولی بشه شه می چی هر آدم خداييش – ترانه

 ... ديگه زن

 ... گفت و کرد نازک چشمی پشت و کرد من به نگاهی و

 .... ؟ نه مگه – ترانه

 اب نسرين.....  شدم ذليل و خوار سامان کار با من که گفت می غريبه همه اون جلوي داشت که واي

 اون.....  دهنش جلوي بود گرفته رو دستش هم هانيه....  کرد می نگاه رو من شده گشاد چشماي

 به جعهفا يه ممکنه که....  نيست درست ترانه حرف فهميدن بودن کوچيکتر ترانه از اينکه با دوتا

 بود کمی چيز براش ديگران به حرمتی بی انگار.....  نبود حاليش هيچی....  ترانه ولی...  بياره بار

...... 

 برم و بردارم ساطور يه خواست می دلم....  کنم شقه دو وسط از رو ترانه کامالً خواست می دلم

 مین....  کنم منفجرش و دهنش تو بريزم ديناميت خواست می دلم...  نه....  کنم ش تيکه شصت

 .... کردم می حذفش زمين رو از تونستم می اگه هم شايد...  دونم

 شتمبرگ....  شد گرفته دستم برنداشته قدم از قدم هنوز که طرفش برم خواستم می...  شدم بلند

...  مباش نداشته کاريش که...  ترانه طرف نرم که.....  نه معناي به داد تکون سري.....  بود نسيم... 

 متين........  کرد زمزمه لب زير و....  انداخت باال ابرويی برام اونم....  خاطره به افتاد نگاهم

.................. 

 هي.....  نگم خواهرش به چيزي متين خاطر به خواست می...  بيام کوتاه متين خاطر به خواست می

 و بود گفته محرم از قبل شب يه که حرفايی و....  نگاهش و....  گرفت جون ذهنم تو متين لحظه

 .... بود نکرده خواهشی چنين کاش.....  کنم سکوت ترانه مقابل در که...  داشت که خواهشی

 رونمد آتيش گفتم نمی چيزي اگه ولی....  ترانه کردن تيکه تيکه از شدم منصرف متين خاطر به

 ....... بهشون کردم رو همين براي....  کرد نمی فروکش

 شوهر دزد بلکه...  مردم مال دزد نه اونم...  باشه دزد که اينه از بهتر باشه چی هر آدم واال – من

 نري هر با...  ندارن که شعور....  حيووناست گيري جفت مثل مردم شوهر با ريختن هم رو....  مردم

 ............. کنن می گيري جفت

 .. گفتم و کردم نازک چشمی پشت خودش مثل و ترانه به دوختم چشم مستقيم بعد
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 .... ؟ نه مگه – من

....  فوران ي آماده....  آتشفشان مثل بود شده....  شد بلند....  اومد نمی در خونش زدي می کارد

 ... شد ساکت....  نسيم مامان...  فهيمه عمو زن صداي با که بگه چيزي خواست می

 ................. کردن کمک براي کرد صدامون عمو زن

 به يامتیق....  حسينی عزاداراي خيل به بوديم دوخته چشم و بوديم ايستاده کناري خاطره و نسيم با

 می نوبت ش نوحه خوندن از بعد هيأت هر مداح و..  بود شده ادغام هم با هيأت تا سه....  بود پا

 تجمعي اون ابوالفضل يا و( ع) حسين يا صداي....  بود کبري محشر قولی به...  بعدي مداح به داد

 بی...  آدم همه اون حضور به توجه بی همه....  کنه رو و زير رو دلی هر..  رو کسی هر تونست می

 کردن می صدا رو آقا وجود تموم با و ريختن می اشک دستيشون کنار بودن غريبه يا آشنا به توجه

.... 

 آقا کردن صدا تو....  آقا عشق تو بودن غرق جورايی يه همه...  زدن می سينه وجود تموم با جوونا

 ..... خوند می مداح... 

 نيامد علمدار و مير حرم اهل اي

 نيامد ساالر و سيد حسين سقاي

 نيامد علمدار....  نيامد علمدار

....  متين به افتاد نگاهم....  کردن می گريه و زدن می سينه....  زدن می سينه و گفتن می زن و مرد

 ..... بود خودش عالم تو....  بود روون اشکاش

 کو؟ هاشميان بنـی مـاه همسفـران اي

 کو؟ جان آرامش و ديده و دل آرام

 نيامد ديدار پی از عشق آينهی

 نيامد علمدار....  نيامد علمدار

 گرفتارا براي....  مريضا شفاي براي....  کنن دعا که همه از خواست می وسطش و خوند می مداح

 .... نبود ديگه که فرهادم بابا براي....  کردم می دعا من و........ 
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 بود او بوسيدن عاشق چمن که گل آن

 بود او ديدن هوس را ما که ماه آن

 نيامد بار اين و زد سر ما به بار صد

 نيامد علمدار.....  نيامد علمدار

 هوام دونستم می که..  خان تورج براي..... بودمش نديده بود ماه چند که..  مامانم براي کردم دعا

 خان تورج..  فرزاد عمو قول به چند هر...  بمونه سرم باال ش سايه اينکه براي...  داره خيلی رو

 بود خوشايند خيلی من براي بود شده نصيبم که هم کم مقدار همون ولی...  نبود بلد کردن محبت

.... 

 نـدارد آب هـوس دل! عمـو برگـرد

 ندارد خواب ما ديدهی خدا بـه امشب

 نيامد اسـرار محـرم پردگيـان اي

 نيامد علمدار.....  نيامد علمدار

 نشون...  کنن می حمايتم جوره همه دادن نشون بهم روز چند اون تو که...  هام عمو براي حتی و

 .... نيستن کردم می فکر دربارشون که اونجوري دادن

 و خودم نه...........  و خودم و........  مبين و خاطره براي.......  علی و نسيم براي کردم دعا آخر در و

 و شوهع هر با که....  باشه خوبی آدم مَردم اينکه براي....  خوشبختيم براي کردم دعا بلکه....  متين

 داشته دوست خيلی رو من که...  بترسه خدا از که....  نباشه هوسران که...  نلرزه دلش اي غمزه

 شد اجابت دعام زود چقدر و.........  بلرزه نفر يه براي فقط دلم کردم دعا لحظه اون و...  باشه

................... 

 و.... . بگن آقا به رو حوائجشون همه تا کنيم می سکوت لحظه يه گفت مداح نوحه از بعد که وقتی

 از....  نگاهش ژرفاي از...  نگاهش طرز از و...............  من رو شد زوم که متين نگاه لحظه همون

 داغ دفعه يه و کرد يخ تنم تموم....  لرزيد هم بدجور...........  لرزيد دلم....  نگاهش گرماي عمق

 لحظه همون از....  جوش آب زير بردن و کشيدن بيرون منو يخ از پر استخر يه از انگار....  شد
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 دبع و.....  شد سکاندارش متن عشق..  نبودم من سکاندارش ديگه....  رفت دستم از دلم اختيار

 ............ شدم جوري يه..  بست رو چشماش و آسمون به رو گرفت رو سرش وقتی

.... . کردم خاطره به نگاهی....  عالمت زير رفت مبين نفر اولين..  بدن حرکت رو علم شد قرار وقتی

 ..... بود خيس نگاهش و متين به بود دوخته چشم مشتاق

 دهز شگفت من و.....  بگيره رو مبين جاي تا بست رو مخصوص کمربند متين آورد رو عالمت وقتی

 هکن می بلند علم که باشه اونايی از مَردم بود آرزوم روزي يه اينکه نه مگه....  کردم می نگاهش

............ 

 ..... ما طرف اومد مبين..  کرد بلند رو علم متين وقتی

 ...... باشه راحت خيالم که کنم ردتون خودم بياين بشين رد علم زير از خواين می اگه – مبين

 چشماي به نگاهی.....  من آخر و....  خاطره بعد..  نسيم اول....  شديم راهی باهاش تا سه ما و

 تقسم ما شه می.....  دارم دوسش خدايا....  گفتم دلم تو شدم می رد داشتم وقتی....  کردم متين

 ............................... ؟ باشيم هم

 و اومد طرفمون به...  اي ثانيه چند مکث از بعد...  داد تحويل بعدي نفر به رو علم متين وقتی

 ..... گفت نرسه کسی به صداش که طوري..  آروم....  شد می رد کنارم از که همونجور

 .... وايسادم هم آخرش تا.....  خواستم حسين امام از رو تو من – متين

 .................. آورد وجود به من در تالطمی چه نفهميد و.....  رفت و

 گرن انگار.....  يلدا بلنداي به و....  تاريکی....  تنهايی جنس از.....  بودم کشيده حصاري خود دور

 رد ديگر بار آرزو.....  کرد بهانه را آسمان آبی چشمانم ناگاه به اما.....  بودند کرده قهر من با هم ها

 ........... عشق با دهم آشتی را دلم و کنم اعتماد خواهم می نباراي.....  گرفت جان نگاهم

 اومدم بيرون متين حرف از حاصل ي عاشقانه ي خلسه اون از گرفت قرار بازوم روي که دستی با

 ... گفت آروم....  زد می لبخند....  کردم نگاهش....  بود بازوم روي نسيم دست.... 

 يه وبخ ولی نده نشون کرد می سعی اينکه با....  کرده گير تو پيش گلوش دونستم می – نسيم

 ..... بود معلوم جورايی

 ..... رو متين حرف بود شنيده پس....  زدم لبخندي
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 نگاه اون شر از بودم شده راحت ديگه....  شد خلوت هم عمارت....  شد تموم عزاداري شب سيزده

 اين... . داشتم دوسش....  بود روشن خودم با تکليفم ديگه....  بود خيره متين به که مشتاقی هاي

 ادرمم زندگی که بود کسی مادرش نبود مهم....  ترگله عمه مادرش نبود مهم....  بود انکار قابل غير

 دلم تو که بود عشقی مهم....  کرد خراب رو خودم زندگی خواهرش نبود مهم....  کرد خراب رو

 صورت هر در....  بود شده اسيرش دلم اينها از زودتر مامان قول به شايد....  بود شده دار ريشه

 مباش نداشته دوسش کنه وادار رو من تونست نمی اي تبصره و ماده يا و قانون هيچ...  کس هيچ

 و خدا مگر....  بردارم داشتن دوست اين از دست کنه وادار رو من تونست نمی نيرويی هيچ..... 

 ............ اذنش

 نماز وقت و بود عمارت تو وقتی......  کنم نگاه رو خوندنش نماز پنهونی و يواشکی نبود نياز ديگه

 رفتم می.....  رفتم می دنبالش...  بخونه نماز تا رفت می اتاق سمت به گرفته وضو وقتی...  شد می

 آرامش تا....  صداش به دادم می گوش دل و جون با و....  قامتش به شدم می خيره گوشه يه و

 و رکوع هر با...  کلمه هر با شايد..  دونم نمی....  داشت نماز تو که قشنگی حس همه اون از بگيرم

 .... خورد می گره باهاش بيشتر دلم...  سجود

 اتاق داخل قدم هنوز...  نرفتم دنبالش آيالر و امين حضور خاطر به روز يه وقتی که طوري به

 ... کرد زمزمه لب زير آروم و سمتم به برگشت و ايستاد در چهارچوب تو...  نذاشته

 .... ؟ نمياي – متين

 .......... کالمش زيباي صوت از بگيرم آرامش تا شدم راهی دوباره من و

 از..  دلش ته از و مهربون لبخنداي از...  وجودش خوش عطر از...  حضورش از لحظه به لحظه

 .... وابسته و شدم می تر دلبسته...  ملتهبش و عشق پر نگاه

 داريعزا شب سيزده از بعد بودم گفته بهش اينکه با...  زد می پر مامانم ديدن براي دلم اينکه با

 فتگ می دلم يه قولی به....  نرفتن و رفتن بين بودم مردد ديگه ولی....  گردم می بر..  عمارت تو

 ..... نرم گفت می دلم يه و برم

 از ديد وقتی....  دلتنگشم چقدر ديد وقتی....  ديد رو مامان براي قراريم بی وقتی روز چند از بعد

 پر مامچش تو اشک..  تلويزيون سينمايی فيلم بازيگر ولو...  کسی هر دهن از مادر ي کلمه شنيدن

 .... گفت و کنارم نشست....  شه می
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 .... ؟ شيراز بري بگيرم بليط برات خواي می – متين

 ... گفت آروم.....  بهش دوختم رو اشکم از پر نگاه

 .... نکنم کاري و ببينم رو بارونيت نگاه تونم نمی – متين

 ... گفت آرومتر باز و

 .... ؟ بيام منم – متين

 و ودب خوشايند شيراز تو حتی...  کنارم در حضورش فکر.....  نشست لبام روي لبخندي اختيار بی

 ... گفت و زد چشمکی ديد که رو لبخندم.....  دلچسب

 .... گيرم می بليط تا دو پس – متين

 .... ؟ عمه....  افتاد جونم به اي دلشوره لحظه يه

 .... ؟ گی می چی عمه به – من

 ..... زد زل نگرانم چشماي تو

 .. بفهمه ذارم نمی....  کنم می جور مامان براي بهونه يه....  نباش نگران - متين

 رب کس هيچ ي عهده از کردنش خاموش که کردن می پا به آتيشی...  فهميدن می ترانه و عمه اگه

 سفري....  بدم دست از رو مادرم ديدار و سفر اين اونا خاطر به خواستم نمی من و.....  اومد نمی

 ... پرسيدم باز و.........  بشه انگيز خاطره و قشنگ برام متين حضور با بود قرار که

 .... ؟ خان تورج – من

 ..... کنه مخالفتی کنم نمی فکر....  گم می بهش خودم – متين

 .... سراغم اومد راست يه و........  عمارت اومد خوشحالی با متين بعد روز سه

 نر می فردا بابا و مامان.....  هستيم راهی صبح فردا پس که....  ببند رو ساکت خانومی - متين

 .... گرفتم فردا پس براي بليط تا دو و کردم استفاده فرصت از منم....  مشهد

 .... نبودم بند پا روي خوشحالی از

 .... عاشقتم متين...  شکرت خدايا واي – من
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....  دمش خيره متين به ناراحتی با و کردم سکوت شد خارج دهنم از اختيار بی که حرفی از لحظه يه

 ... گفت حين هموم در....  بخندم منم شد باعث بلندش ي خنده ولی

 .... گرفتم اعتراف ازت راحت چه ديدي – متين

 تعجب با....  سمتم به گرفت رو پاکت يه لحظه همون....  بود پيچيده عمارت تو خندمون صداي

 .. پرسيدم

 ؟ چيه اين – من

 .... کنی می چيکار ببينم.....  تعطيل استراحت.....  ارشد ي دفترچه – متين

 ..... انداختم باال ابرويی

 .... ؟ شم قبول بايد حتماً – من

 ....... زد مهري پر لبخند.....  يا دستوره بدونم خواستم می....  کردم تأکيد بايد روي

 ...... شی قبول خواد می دلم – متين

 ... کردم باز و گذاشتم هم روي رو چشمام و زدم لبخندي منم

 ............ کنم می سعی – من

 تا.. . فرودگاه پارکينگ تو بذاره رو ماشين بود قرار.....  شديم فرودگاه راهی متين خود ماشين با

 اون با دونستم می.....  باريد می بارون...  بود صبح هشت.....  باشيم راحت هم برگشت موقع

 نوع هر تحمل متين حضور....  نبود مهم برام ولی.....  باشه داشته تأخير بايد پروازمون بارون

 .... کرد می ممکن برام رو ناراحتی

 کرد آروم رو صداش و...  گذاشت دي سی يه و برد دست....  بوديم کرده سکوت دو هر ماشين تو

 نگاهی نيم و برگرده شد باعث که...  کردم نگاش و چرخوندم سر لحظه يه آهنگ شنيدن از.... 

 .... شد بامل مهمون لبخند.............  بود گذاشته منظور با رو آهنگ........  زد چشمکی...  بندازه بهم

 روياست ي آئينه زده بارون ي شيشه شب

 پيداست تو تصوير پنجره هر پس پشت

 تماشاست شهر من ي خانه ي همه تو از
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 دنياست ي گوشه همين ، اينجاست من دنياي

 کشد می باران نقاش ، ها شيشه بر ، را تو نقش

 کشد می ياران شهر تا ، مرا پاي ، ها جاده در

 بيار من ياد به مرا ، ببار باران ، ببار باران

 بسپار يارم بدست ، ديار اين از ، مرا ببر

 خوشست آوازت قطره هر تويی باران

 است کش عاشق ما دنياي بده جانم

 خوشست شبم در تو عطر تويی باران

 ناخوشست دنيا که وقتی تويی درمان

 کشد می باران نقاش ، ها شيشه بر ، را تو نقش

 کشد می ياران شهر تا ، مرا پاي ، ها جاده در

 خوشست آوازت قطره هر تويی باران

 است خوش سازت ي پرده هر ميزنی خوش

 کودکی باغ کوچه در من همراه

 خوشست پايانت و آغاز ي شبقصه

 کشد می باران نقاش ، ها شيشه بر ، را تو نقش

 کشد می ياران شهر تا ، مرا پاي ، ها جاده در

 بيار من ياد به مرا ، ببار باران ، ببار باران

 بسپار يارم بدست ، ديار اين از ، مرا ببر
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 گويی خوشامد از بعد خلبان.....  شديم هواپيما سوار بارونی هواي خاطر به ساعته يک تأخير با

 هواپيما...  ابرا بين از شدن رد و گرفتن اوج وقت احتماالً جوي بد شرايط خاطر به که کرد اعالم

 .... کنن حفظ خودشونو خونسردي همه تا خواست و...  خوره می تکون

 خصوص به....  باشه تحمل قابل که بود اونی از شديدتر هواپيما هاي تکون....  بود بدي لححظات

 التح از رو ترسم انگار...  گرفت نمی ازم نگاه متين...  ترسيدم می ساده تکون يه از که من براي

 یم مشت نرسيده هنوز و..  ميومد دستام طرف به که ديدم می رو دستاش....  بود فهميده صورتم

 ... پرسيد می مرتب و کرد می نگاهم نگرانی با....  عقب رفت می و شد

 .... ؟ خوبی باران – متين

 ... دادم تکون سر داشتم که ترسی احساس تموم با بشه کمتر نگرانيش اينکه براي من و

 ... خوبم...  آره – من

 رو دستش زود ولی..  بشه حلقه دورم که رفت دستش لحظه يه....  نشده راضی بود معلوم ولی

 دمفهمي می....  ست کالفه بود معلوم کامالً...  کشيد پوفی و...  گردنش سمت برد و عقب کشيد

 فيلمايی از يکی قول به ولی...  خواست می رو آغوشش دلم ترس همه اون با منم....  چيه دردش

 .... بود بسته رو ما پاي و دست بدجور اسالم...  بودم ديده که

 بودنمون نامحرم به بود حواسش موقعيت اون تو که بودم خوشحال جورايی يه ترس همه اون با

 ....... اعتماد....  کنم اعتماد بهش بيشتر شد می باعث کارش اين و...  کرد می مراعات و... 

 نیبارو هم شيراز هواي....  کشيدم راحت نفس يه نشست زمين به شيراز فرودگاه تو که هواپيما

 شده تنگ شيراز براي دلم.....  کشيدم عميق نفس يه گذاشتم هواپيما ي پله رو که رو پام...  بود

 و مبرگشت....  گرفت چتر سرم باالي دستی موقع همون....  بارونيش و سرد هواي براي حتی...  بود

 ......... بود متين....  کردم سرم پشت به نگاهی

 با بودم داده خبر بهش....  منتظرمونه مامان دونستم می......  شديم خونه راهی فرودگاه تاکسی با

 .... ميام متين

 با و....  رو خيابونا اسم دادم می توضيح متين براي....  مردم به....  خيابونا به بودم خيره لذت با

 .... گفتم می براش داشتم که خاطراتی از لذت
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 به اومد مامان..  شديم که حياط وارد....  شد باز در مکث بدون دادم فشار که رو خونه زنگ

 قابل دنيا تو چيز هيچ با که آغوشی....  مهرش پر آغوش سمت به کردم پرواز....  استقبالمون

 ........ کرد بوسه غرق رو صورتم.....  دنيا تموم به داره ارجحيت که آغوشی آرامش....  نبود مقايسه

 .... شنيدم رو متين صداي سرم پشت از

 ... دايی زن سالم – متين

 .... داد رو سالمش جواب لبخند با مامان

 .... اومدين خوش....  پسرم سالم – مامان

 و. . بودن ايستاده منتظرمون که مهري خاله و قشنگه مامان سمت به رفتم..  شديم که خونه وارد

 .... کرد نگاهش مهر پر قشنگه مامان...  کرد سالم و اومد هم متين......  رفتم فرو دو هر آغوش تو

 ... شدي آقا و بزرگ چه اهلل ماشا...  پسرم سالم – قشنگه مامان

 .... دارين لطف شما..  مرسی – متين

 رو جوابشون مودب خيلی متين و...  پرسيدن رو سرهنگ جناب و عمه حال قشنگه مامان و مامان

....  بود شده تنگ خونه اين وجب به وجب براي دلم.....  کشيدم سرک خونه جاي همه به....  داد

 قرن يه مثل من براي ولی بودم دور ازشون ماه پنج فقط که درسته....  بود قبل مثل چيز همه

 ... کنارشون برگشتم مامان صداي با.....  بود گذشته

 .... چينم می رو غذا ميز منم کنين می عوض لباس شما تا...  جان باران – مامان

 ... گفت آروم و سمتم اومد هم بعد

 ... من اتاق برو خودتم....  خودت اتاق به کن راهنمايی رو متين – مامان

 به ات آشپزخونه تو رفتم کردم عوض که لباس.......  اتاقا سمت رفتيم متين با و دادم تکون سري

 روي از رو سرش و کردم حلقه مامان کمر دور رو دستم...  بود من به پشتش.....  کنم کمک مامان

 ...... کرد بغلم کامل و برگشت...  بوسيدم روسري
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 .... متين ي عالقه مورد غذاي...  فسنجون....  بود کرده درست غذا نوع سه مامان....  چيديم رو ميز

 لويپ کلم و...  بودم عاشقش من که سبزي ي کوفته و....  شد لباش مهمون لبخندي ديدنش با که

 .... من به کرد رو خورد می غذاش کنار ها ظهر که ساالدي ديدن با....  شيرازي

 ... ؟ زحمت تو انداختی رو دايی زن چرا – متين

 ايبر روز هر که هايی تعريف خاطر به...  بودم نگفته مامان به چيزي من.....  انداختم باال اي شونه

 .... مامان به کرد رو....  داشت خبر چی همه از کردم می مامان

 .... کشيدين زحمت خيلی...  دايی زن ممنون – متين

 .... زد لبخندي مامان

 ..... نبود زحمتی...  کنم می خواهش – مامان

 يلیخ که اي خونواده کنار در...  بودم نشسته متين کنار....  خوردن به کرديم شروع مامان تعارف با

....  حضورش آرامش از بود پر دادم می فرو که اي لقمه هر....  خوردم می غذا..  داشتم دوسشون

 متين چشمی زير نگاه مهر از طعم خوش....  وجودش عطر از عطر خوش....  لبخندش گرماي از

 ......... دادم می فرو رو عشق ذره ذره لقمه هر با انگار..... 

 .... من به کرد رو سريع شد تموم که خوردنمون غذا

 ... ؟ کنی درست بلدي ها کوفته اين از تو...  باران – متين

 هاي کوفته بهترين....  بود قشنگه مامان هنر غذا اين....  انداختم سبزي هاي کوفته به نگاهی

 عنايم به سري.....  رسيد نمی دستپختش پاي به هم کسی دستپخت و کرد می درست رو سبزي

 ... دادم تکون نه

 ... ست قشنگه مامان دستپخت اين...  خواد می گري کوزه فوت غذا اين....  نيستم بلد..  نه – من

 ... داد تکون سري اميدي نا با

 ... کنی می درست برام تهران برگشتيم که بودم زده صابون دلم به...  بد چه – متين

 .... قشنگه مامان به کرد رو بعد

 ... ؟ بگيره ياد تونه می اينجاييم که روزي سه اين تو – متين
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 ... زد لبخندي قشنگه مامان

 چطوري بياد دستش تا کنه خرابکاري باري چند بايد...  خواد می مهارت غذا اين – قشنگه مامان

 ..... کنه درست

 ايه بچه پسر شبيه بود شده کامالً....  خنده زير بزنيم همه شد باعث که کرد نگام جوري متين

 شبيه جورايی يه بعد....  بيارن دست به رو خوان می که چيزي تا ندارن اميدي که..  کوچولو

 ... داد نشون رو پلو کلم دست با التماس

 .... ؟ کنی درست بلدي اين از – متين

 ... دادم تکون سري...  خنديدم حالتش از هم باز

 ... بلدم...  آره – من

 .... کشيد بلندي نفس

 ... کن درست برام تهران پس....  شکر رو خدا – متين

 ي همه.....  گفتم اي باشه حالت همون با....  بگيرم رو م خنده جلوي جوري هيچ تونستم نمی

 .... ش گونه بچه گرفتناي بهونه حتی...  بود داشتنی دوست برام کاراش

 کشيد می آب مامان و شستم می من....  بشورم ظرف تنهايی به نذاشت مامان کردم اصرار هرچی

 .... پرسيد آروم حال همون در.... 

 .... ؟ تهران برگردي خواي می – مامان

...  مبرگرد خواست نمی دلش بود معلوم لحنش از....  بود پايين سرش...  کردم نگاهش و برگشتم

 خيلی بلق سال پنج....  ؟ بود ممکن داشتم متين به که عشقی با ولی....  بمونم خواست می دلم منم

 نبود ازيني....  نداشتم تهران تو وابستگيی و دلبستگی هيچ چون...  شيراز برگردم تونستم راحت

 گذشتم می داشتم بهش که عشقی و متين از بايد موندنم با حاال ولی....  بکنم دل چيزي يا کسی از

 خاله و قشنگه مامان کنار که..  انداختم متين به نگاهی برگشتم اختيار بی....  ؟ تونستم می..... 

 دادن می رو جوابش لبخند با هم اونا و...  ذاشت می سرشون به سر و بود نشسته هال تو مهري

 ......... زد مهري پر لبخند.....  برگشت و شد نگاهم متوجه لحظه يه.... 

 .... کرد تغيير زندگی اين به من ديدِ و ديدم رو تو
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 ..... کرد درگير عشق با منو شيرينت لبخند همين

 ..... افتاده نفس از منِ  واسه ، اي تازه شروع

 ..... داده بهم هام نداشته همه جاي رو تو خدا

 ... ده می بهم تو تماشاي دلچسبی آرامش چه

 ...... ديده من بيداريِ که خوابی ترين آل ايده تو

 .... شه خالی تو از لحظه يه فردام که ذارم نمی نه

 ..... شه می عوض واسم بدي معناي بشی بدم تو

 ... ره می تو پیِ حواسم شی دور اگه هم لحظه يه

 .............. گيره نفس من براي تو عطرِ بدونِ  هوا

 ..... کرد دنيا عفوِ  رو دلم دريايی عشق اين ببين

 ............ کرد جا دل توي دريا يه شه می که کردي ثابت تو

 شصدا با....  ظرفشويی سينک سمت برگشت دوباره و....  گرفت رو نگاهم رد و برگشت هم مامان

 .... گرفتم متين از رو نگاهم

 منم....  کردم ترديد روز اون منم....  کردم سکوت سوال اين مقابل در تو مثل روز يه منم – مامان

 با و برم...  برم که گفت مامانم روز اون....  فهمم می رو االنت حال بدون پس....  بودم دل دو

 احساس رفتنم از وقت هيچ من....  فرهاد با....  کنم زندگی داشتم دوسش عاشقانه که مردي

 چيز يچه با داشتم بابات با که رو زندگيی....  بود عاشق واقعی معناي به فرهاد....  نکردم پشيمونی

 ..... مليحه مامان به هم و فرهاد عشق به هم...  بود گرم پشتم من ولی...  کردم نمی عوض دنيا تو

 ... کشيد آهی

...  کنه دخالت ما زندگی تو نداشت جرأت کس هيچ بود زنده مليحه مامان که روزي تا – مامان

 رفت مليحه مامان که روزي از ولی....  زد نمی حرف حرفش رو که داشت دوسش انقدر خان تورج

 و بود کرده جمع رو سال همه اون ي عقده انگار....  شد شروع ترگل زبوناي زخم و ها دخالت... 

 .... کنه خالی ما سر جا يه رو همه خواست می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

174 

 

 ... من به کرد رو بعد

 خاطر به متين کنی می فکر اگر....  ؟ گرمه کی به پشتت تو....  داشتم رو مليحه مامان من – مامان

 از تو خاطر به اگه....  بکنه رو کار اين هم نبايد اصل در...  اشتباهی در زنه می رو مادرش قيد تو

 ش خونواده به تونه نمی آدمی هيچ.....  گذره می تو از ديگه يکی خاطر به روز يه بگذره مادرش

 رو اين بايد...  هستن ش خونوواده...  بد يا خوب...  باشن کی هر..  باشن چی هر....  کنه پشت

 ... کنی قبول

 احساس به بود تلنگري حرفاش....  دادم می گوش مامان حرفاي به و بودم زده زل گوشه يه به

 به شد می....  بودن خوبی آدماي مبين و امين و سرهنگ....  ؟ بود گرم کی به پشتم من....  من

 .... آوردم زبون به رو اسمشون ناخودآگاه....  ؟ کرد نگاه بهشون پشتيبان عنوان

 .. مبين...  امين...  سرهنگ – من

 ... ؟ گيرن می رو پشتت کنی می فکر – مامان

 .... مامان به دوختم رو نگاهم و کردم بلند سر

 .... ؟ بايستن مادرشون جلوي مبين و امين داري توقع يعنی – مامان

 ... گفت قاطع

 .... نه – مامان

 ... داد تکون سري

 هم سرهنگ....  باشن داشته هم رو مادرشون احترام بايد ولی بکنن حمايت ازت ممکنه – مامان

 .... ده نمی گوش حرفش به ت عمه ولی نيست موافق ترگل کاراي با هميشه که درسته

 ... گفتم اميدي نا با

 .... ؟ مامان چيه حرفا اين از منظورت – من

 .... بيرون داد آه صورا به رو بازدمش که کشيد نفسی

 سامان و...  خواهرش ترانه...  مادرشه ت عمه اينکه....  کنی قبول رو متين ي خونواده بايد - مامان

 ... ؟ کنی تحمل تونی می....  داري پيش در سختی راه ازدواجتون با.....  خواهرش شوهر
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 ... پرسيدم ترديد با

 .... هستين ما ازدواج مخالف شما – من

 ... داد تکون سري مامان

 هند ازدواج اين به تن نشده راضی ت عمه که زمانی تا....  زندگيتم نگران فقط من...  نه – مامان

.... 

 ..... فکره تو بدجور بود معلوم ولی....  ظرفا ي بقيه کشی آب به کرد شروع و شد ساکت و

 یم عشقم از ترانه و عمه خاطر به بايد يعنی......  ؟ کردم می چيکار بايد....  بود سختی انتخاب

 .... ؟ گذشتم

 ترديد گاهی از هر من و.....  تهران به برگشت و پروازمون به بود مونده ساعت چهار و بيست فقط

 می فکر که بود اونی از بهتر متين با گذار و گشت...  بودم گذرونده رو خوبی روز دو....  کردم می

 می سعی وقتی رو ش چهره حالت داشتم دوست چقدر....  شد نمی دور لبامون از خنده.....  کردم

 خرج تماماً که محبتی از شد می گرم دلم.....  کرد می نگاهم مهر پر حال عين در و باشه جدي کرد

 نباشه الزم تا...  نشه تموم خوشی همه اون تا...  بشه متوقف زمان کردم می آرزو....  شد می من

 روي ابر يک مثل ترانه و ترگل عمه اينکه واقعيت....  بشم رو به رو واقعيت با و عمارت برگردم

 .... انداختن سايه زندگيم

 ايدب چرا..  کنار به شدن عاشق...  شدم می عاشق بايد چرا...  کردم نگاه متين به زده حسرت بارها

 دباي متين با ازدواج با که...  خواست می آرامش از پر زندگی يه دلم من...  شدم می متين عاشق

 .... ؟ ذاشتن می آرامشی برام ترانه و عمه مگه....  کشيدم می خط روش

 و ميز رو گذاشتم رو چاي هاي فنجون.....  متين و مامان و من...  هم دور نشستيم ناهار از بعد

 مامان....  بودن سکوت در دو هر.....  متين کنار فاصله با و...  مامان روي به رو نشستم هم خودم

 ... پرسيد متين حضور به توجه بی...  من به دوخت رو نگاهش

 ... ؟ تهران گردي می بر – مامان

 کنم خوش رو دلم تونستم می....  اطمينان حس جور يه....  برام داشت آرامش جور يه متين حرف

 عشق هب گرمه پشتم منم بگم مامانم به افتخار با تونستم می حاال......  عشقش به...  بودنش به
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 نگاه بين بودم سردرگم.....  دونستم نمی رو چی نگران...  بود نگران هنوز مامان نگاه ولی....  متين

 ........ داد ادامه متين که داشتم متين حرفاي از که حسی و مامان

 لويج بندازين سنگ خواين می هم شما....  ؟ کنين کمک ما به خواين نمی شما..  دايی زن – متين

 ..... ؟ باشه خوش کی به دلمون باران و من پس...  ؟ ما

 التماس با من و....  بخونه رو حرفم چشمام تو از خواست می انگار....  کرد می نگاهم هم باز مامان

 هک مامان...  کنه می برامون کاري هر که....  پشتمونه که بگه خواست می دلم....  کردم می نگاهش

 اي قهوه نگاه اون گرفتار بدجور دونست می که مامان....  دارم دوست رو متين چقدر دونست می

 متين عشق شده ندارم و دار ي همه دونست می....  لرزيده دلم جور بد که دونست می.....  شدم

 .... بفهمه رو چی خواست می ديگه..... 

 ... متين به کرد رو که خوند نگاهم از چی دونم نمی

...  برگرده تو با بخواد....  بخواد هم باران که شرطی به البته....  کنم کمکتون خوام می من – مامان

 چيز يه از ولی....  کنم می کار همه دخترم براي من...  کنه تحمل رو چی همه تو خاطر به بخواد

 ... کنه خواستگاري رسماً بايد مامانت اينکه اونم...  گذرم نمی

 ... من به کرد رو مامان

 تا رو کاراشون و سامان و ترانه تونی می....  ؟ کنی تحمل رو چی همه تونی می تو باران - مامان

 منم...  برو تونی می اگه.....  ؟ بياي کنار حرفاش و ت عمه با تونی می...  ؟ کنی تحمل عمرت آخر

 ... ولی....  پشتتم

 بايد....  بود من جواب منتظر و...  کرد می نگاهم فقط....  نداد ادامه ديگه...  گفت کشدار رو ولی

 آرامش آوردن دست به و..  ترانه و عمه از فرار يا..  ش خونواده با متين يا....  کردم می انتخاب

 ..... متين بدون

 جدالی.......  کنه مجاب رو يکی اون تونست نمی کدوم هيچ....  بودن جدل و جنگ در عقل و دل

 تنرف بين از معناي به کدوم هر پيروزي....  شد می پيروز يکيشون فقط بايد و....  برابر نا بود

 .... بود زندگيم آرامش

 نواخت می عاشقانه ضربان دلم بود ها مدت...  بود کرده بهونه رو آسمان آبی دلم که بود ها مدت

 ..... برام بود مخدر مثل که بودم شده حالی اسير بود ها مدت.... 
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 ... بردارم فکر از دست شد باعث متين صداي

 ... ؟ گردي می بر من با باران – متين

. ... بود چی همه توش که برگشتنی...  بود حرف تا هزار پرسشش پشت....  پرسيد جالب چقدر

 ..... ها زبون زخم ي همه با بودن هم با...  عشق...  صبر...  تحمل

 همشکل که...  سخته گفت می عقلم و آره گفت می دلم پرسش اين بار هر با.....  ؟ تونستم می

 نخواي تو و بگه چيزي عمه شه نمی که...  کنی سکوت هم باز بخواي تو و بزنه حرف ترانه

 ..... آسا سيل و رگباري گاهی....  آروم و نم نم گاهی...  بودم باران....  کنی سرکشی

 ... گفتم و کردم نگاه متين به ترديد با

 ... ؟ کنی تحمل تونی می...  کنم سکوت حرفاشون برابر در هميشه تونم نمی من – من

 ... کشيد نفسی

 سري يه با بايد ترانه...  سامان و ترانه جلوي خصوص به...  کنی سکوت خوام نمی من – متين

 ات امين....  برقصن زنه می که سازي به همه نيست قرار بفهمه بايد...  بشه رو به رو ها واقعيت

 و.. . کنه می اذيت خيلی هم رو آيالر ترانه...  آيالر خاطر به خصوص به ايستاده جلوس خيلی حاال

 .... مامان مورد در

 ... کرد نگاهم نگرانی کمی با مستقيم

 ديداري هم با کمتر کنم سعی ازدواج از بعد دم می قول...  کن حفظ رو احترامش فقط – متين

 ... ؟ گردي می بر من با حاال....  بشه ناراحتی باعث که باشين داشته

 نفس به اعتماد تأييدش از...  کرد باز و گذاشت هم روي رو چشماش....  انداختم مامان به نگاهی

 ... نگرانش چشماي و متين به کردم رو...  کردم پيدا بهتري

 .... گردم می بر – من

 .... زد نمايی دندون لبخند و کشيد آسودگی سر از نفسی

 ... کنارم نشست مامان بستم که رو ساکم
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 از....  کنی گذشتگی خود از خيلی بايد جاهايی يه....  کن آماده چيزي هر براي رو خودت – مامان

.. .. باشه گرم زنش به دلش بايد مرد...  وايسا مردت پشت....  داره فرق زنا با مردا خودگذشتگی

 هش می دلسرد اونوقت که...  بشه درمونده نذار...  بشه سرگردون مادرش و تو بين جنگ تو نذار

 ... است فاجعه مرد دلسردي.... 

 ... پرسيدم آروم

 ... بشه دلسرد ترسيدي می چون...  ؟ بشين جدا بابا از شدين راضی همين براي – من

 ... کشيد آهی

 دونی می که رو بابات تصادف موضوع...  کرديم فداکاري هم براي بود الزم که وقت هر ما – مامان

 ... ؟

 کتراد اون از بعد و کرد بد خيلی تصادف يه بابا که بود سالم چهار...  دونستم می...  دادم تکون سر

 .... نيست شدن دار بچه به قادر ديگه بابا گفتن

 ... دونم می – من

 ... کشيد آهی دوباره مامان

...  کردن می نگاه ديگه جور يه بهش بشه دار بچه تونست نمی مردي اگه ها موقع اون – مامان

 اراحتن بيشتر خواست نمی دلم ديگه..  بود ناراحت موضوع اين از کافی اندازه به بابات...  بد خيلی

 فکر همه که دادم جلوه طوري رو ماجرا ولی بود مخالف اينکه با...  بشنوه دار طعنه حرفاي و بشه

 وت کوبيد رو موضوع اين خيلی ترگل..  مليحه مامان از بعد.....  بشم دار بچه تونم نمی من کنن

....  فرهاده طرف از مشکل دونستن نمی هم مليحه مامان و خان تورج حتی کس هيچ...  سرم

 برادرش تونم نمی که زد می سرکوفت من به راه به راه ترگل همين براي...  بود بچه عاشق فرهاد

.. . بگيره زن فرهاد براي بره خواست می که رفت پيش جايی تا حتی....  کنم پدر ديگه بار يه رو

 .... برو بگير طالق کنی تحمل تونی نمی اگه هم تو...  خواد می پسر دلش برادرم گفت می

 اين از خان تورج...  کردم تعجب....  بشيم جدا هم از گفته خان تورج که گفت اومد فرهاد روز يه

 به حکم هيچوقت...  داد می که دستوري هر..  کرد می کاري هر...  بود چی هر...  زد نمی حرفا

 دوست که بود خان تورج دستور طرف يه....  کنيم چيکار بوديم مونده دو هر...  داد نمی طالق
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 رفط يه...  گفت می رو اين از غير چيزي هميشه فرهاد اصوالً که...  بشنوه چشم جز چيزي نداشت

 ... خواستگاري فرهاد براي رفت می داشت که بود ترگل هم

 رو وضاعا تونستيم نمی ديگه طرف از...  بشيم تسليم خواستيم نمی طرف يه از....  بوديم کالفه

 هدوبار بعد...  بشه آروم اوضاع تا بشيم جدا هم از گرفتيم تصميم هم سر آخر...  کنيم کنترل

...  شرط يه به ولی...  چشم گفت خان تورج به فرهاد....  بودنمون هم با براي کنيم مهيا رو شرايط

 هدفش به داشت که هم ترگل....  ده نمی طالق منو وگرنه...  نگرده زن دنبال براش ترگل اينکه

 .... بود فرهاد زندگی از من حذف هدفش...  کرد قبول رسيد می

 .... رفت فرهاد و افتاد اتفاق اون که برگردم اينکه براي کرديم می فکري هم داشتيم

 ... کرد بغض

 دش نمی طوري اين اومديم نمی کوتاه اگه شايد...  اومدم کوتاه من....  بود ما قسمت اين – مامان

 ... بمونه دلت به حسرت روز يه من مثل خوام نمی....  نيا کوتاه تو ولی...  دونم نمی... 

 دل خاطر به...  نميام کوتاه دادم اطمينان بهش و...  بوسيدمش و گردنش دور انداختم دست

 ..... نيام کوتاه عمه جلوي گرفتم تصميم مامانم

 سرم و بستم رو چشمام.....  بود زياد عمارت تا مهرآباد فرودگاه مسير...  بوديم نشسته ماشين تو

 ... بود کرده روشن رو ماشين پخش هم باز متين....  صندلی به دادم تکيه رو

 پوشونم می تو رو خونم می الاليی

 خواب به بري من با اضطراب و ترس بی

 جوونی جرم اگه کن جوونم

 باشه گير پامون کنکه جوونی

 هميشه شه می که تقديره فقط

 باشه تقدير عشقمون کن دعا

 شی می لحظه اون خالق داري تو

 راهنگاهت سر شادم من که
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 کن نگاه رو ماه ي اينجاهاله از

 نگاهت ماهه چقدر امشب ببين

 شه می دور دنيا که نزديکی تو

 شه می مغرور تو عشق با آدم

 شب هر و هستی راحته خيالم

 هميشه خوابی خودم آغوش تو

 پوشونم می تو رو خونم می الاليی

 خواب به بري من با اضطراب و ترس بی

 آب روي مونه می روح بدون آدم

 خواب به بري من با و شب هر کن عادت

 رو من متين فهميدن می وقتی...  بشه چی بود قرار....  عمه و ترانه فکر.....  فکر تو بودم رفته

 نومبش حرفايی چه بود قرار....  گرفتيم رو خودمون تصميم ما فهميدن می وقتی....  کرده انتخاب

 .... ؟ کردم می آماده چيزايی چه براي رو خودم بايد.... 

 ... ؟ باران خوابی – متين

 ... دادم جواب همونجوري و نکردم باز رو چشمام

 ... بيدارم..  نه – من

 .... ؟ کنی می فکر چی به – متين

 .... چی همه به – من

 .... ؟ مثالً  – متين

 .... ؟ کنن می چيکار بفهمن وقتی – من

 ... ؟ کيا – متين
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 .... ترانه...  عمه – من

 ... خودش دست بسپر رو چی همه....  خدا به توکل – متين

 .... کشيد عميقی نفس و

 ينمت به نگاهی چشمی زير....  پرسيد رو سوال اين متين جلوي چرا که...  کردم نگاش تعجب با

 .... کرد می نگاهم نگرانی با...  انداختم

 بی...  تاب بی دل يه هم باز....  نرفتن و رفتن بين..  ترديد هم باز....  موندم دادن جواب تو هم باز

 براي و...  بود شد دار ريشه ولی بود کرده خوش جا توش تازه که عشقی براي..  قرار بی و تاب

 ..... فرهاد بابا يادگاري....  عشقش پر زندگی يادگاري...  بودم مونسش تنها من که مادري

 می و کردم می اعتراف عشقم به متين جلوي...  ؟ گفتم می چی...  کردم نگاه مامان به درمونده

 اين ي دهنده آرامش و قشنگ لحظات از يکی گفتم می....  ؟ کنم تحمل رو دوريش تونم نمی گفتم

....  ؟ خوند می عاشورا زيارت وقتی بغضش پر صداي يا....  ؟ متين خوندن نماز وقت شده روزام

 .... ؟ گيره می شدنش دور بار هر با دلم گفتم می بايد

 ... مامان سمت کرد رو...  شکست متين رو سکوت ولی...  کردن برداشتی چه سکوتم از دونم نمی

 بزنم حرف باهاتون هم خودم که الزمه ولی کرده تعريف براتون رو چی همه باران دونم می - متين

 .... رو باران من...  دايی زن

 .. بده ادامه نذاشت مامان

 ... خان تورج هم و گفته برام باران هم...  دونم می – مامان

 اب خان تورج کی...  کرديم می نگاه مامان به تعجب با متين و من...  موند باز دهنم مامان حرف از

 به توجه بی مامان.....  ؟ خان تورج...  ؟ مامان به بزنه زنگ..  خان تورج....  ؟ بود زده حرف مامان

 ... داد ادامه ما متعجب هاي نگاه

 مادرت و من روابط از کنم فکر......  خوب ولی....  زدين می حرف من با بايد اول که گرچه – مامان

 .. ؟ درسته...  داري اطالع خوبی به

 .... باشه نداشته تأثير باران و من ي آينده رو روابط اين اميدوارم و..  دارم خبر..  بله - متين
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 .... انداخت باال ابروي مامان

 رسماً  من از مادرت تا بگم بايد صورت هر در....  دونم می بعيد...  ؟ باشه نداشته تأثير – مامان

 ... دم نمی ازدواج ي اجازه بهش نکنه خواستگاري رو باران

 ... فهميدم نمی رو مامان منظور....  من به دوخت رو نگاهش و

 ... مامان به کرد رو بعد و...  کرد من به نگاهی درمونده متين

 ... ؟ ذارين می سخت شرط...  دايی زن – متين

 .... گفت قاطع مامان

 با بار يه...  خورده ضربه ترانه و ترگل طرف از بار يه...  هستم باران زندگی فکر من – مامان

 زدواجا اين به بايد مادرت...  بشه مسائل اين درگير هم باز خوام نمی ديگه...  کردن بازي زندگيش

 می بآ کجا از دونم نمی که ترگل ي کينه خاطر به نشده شروع زندگيتون خوام نمی...  بشه راضی

 .... برسه بست بن به زود..  خوره

 ... پرسيد تر قاطع بعد و

 ... ؟ کنی می چيکار نشه راضی مادرت اگه...  ؟ داري دوست رو باران چقدر – مامان

 جوابی يا بود نکرده رو اينجاش فکر....  بگه چی بود مونده....  انداخت بهم نگاهی دوباره متين

 .. گفت مکث ثانيه چند از بعد...  ؟ مامان احتماالت براي نداشت

 هک مامانم مخالفت خاطر به و شبه يه بخوام که نشدم باران عاشق شبه يه من..  دايی زن – متين

 شبا و روزا از خيلی....  بردارم باران عشق از دست...  خوره می آب کجا از دونم نمی شما قول به

 .... شما به...  مامانم به...  باران به..  خودم به...  کردم فکر

 ... داد تکون سري

 ...  کشم نمی باران از دست باشن مخالف که هم دنيا ي همه – متين

 دارش امتحان براي...  بود داده مامان که کتابايی با کردم مشغول رو خودم برگشتيم که روزي از

 خوندن درس ماه يک همين با بود داده اطمينان بهم مامان که گرچه...  داشتم وقت ماه يک فقط

 .... خوندن درس رو بذارم رو وقتم تموم خواستم می ولی...  بشم قبول تونم می هم
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 داد سردي به رو سالمم جواب خان تورج ديدن اومد وقتی...  برگشت ما اومدن از بعد روز دو عمه

 یب با رو بسته يه زد حرف آروم خان تورج با اينکه از بعد....  بود آورده سوغاتی خان تورج براي... 

 ... جلوم گذاشت ميلی

 .... مشهده سوغات....  بيا – عمه

 می...  هکن دعا برام حتی يا و باشه يادم به نداشتم توقعی....  بياره چيزي برام نداشتم توقعی من

 همه اون با..  سوغات اين....  ولی...  باشم داشته انتظاري ازش نبايد کينه همه اون با دونستم

 ودب بدتر برام فحش صدتا از..  بود رفتارش تو که جبري حس همه اون با...  گفتار و رفتار سردي

.... 

.. . کردم بازش و...  برداشتم رو بسته و کردم تشکر...  نيارم خودم روي به کردم سعی همه اين با

 صورت به خورد چشمم حين همون در که کردم تشکر دوباره....  بود رنگ صدري که...  روسري يه

 عمه اومدن از قبل تا چون....  بود چی براي اخم همه اون دونستم نمی....  خان تورج اخم از پر

 .... نبود رنگ پر اونقدر خان تورج اخم

 صداي که بودم ها پله باالي....  گرفتم پيش در رو اتاقم راه و شدم بلند...  نيوردم خودم روي به

 ... گفت می خان تورج به داشت که شنيدم رو عمه آروم

 که کرده چيکار مدت اين تو دونم نمی من...  آوردم سوغات براش گفتين شما چون – ترگل عمه

 ... بخرم چيزي براش خواست نمی دلم اصالً صورت هر در....  زنين می سينه به رو سنگش انقدر

 ... گفت ناراضی لحن با که خان تورج جواب و

 ... ترگل کن بس – خان تورج

 تورج واي....  ؟ بياره سوغات من براي بود گفته بهش خان تورج يعنی...  ؟ بودم من عمه منظور

 ارهبي وجود به رو نبود ما بين که محبتی اون خواست می اينجوري خان تورج يعنی....  ؟ چرا..  خان

 رو رفتاراش اين و عمه حرف اين تونستم نمی نه....  ؟ ذاشت می محبت جاي عمه رفتار...  ؟

 نمی ندمفهمو می عمه به قبلش از بايد کنم زندگی سقف يه زير متين با بود قرار اگر....  کنم تحمل

 .... بزنه رقم مادرم مثل رو من زندگی و کنه رفتار خواد می که جور هر ذارم

 به اهنگ يه و کرد من به نگاه يه تعجب با....  جلوش گذاشتم رو بسته...  عمارت اومد متين که شب

 ... بسته
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 ... عمه به بده پس ببر – من

 ... گفت نگرانی با همراه تعجب با

 ... باران – متين

 ... کردم اخم

 ... کنم تحمل رو کاراشون تونم نمی بودم گفته – من

 ... ديگه جنگ يه شروع ميشه اين – متين

 رتشپ اينکه از قبل بهتره...  بشه شروع ديگه يکی بخواد که بود نشده تموم ما بين جنگ – من

 وقت هر چه االن چه ندارم سوغات به نيازي من...  بدي پس مادرت به احترام با..  حياط تو کنم

 ... ديگه

 نمی چيزي و بود کرده سکوت خان تورج ولی....  انداخت خان تورج به نگاهی درموندگی با متين

 ..... رضايتی نا يا بود رضايت سر از سکوتش...  فهميد شد نمی چيزي هم ش چهره از...  گفت

 نمم...  طوفان ي آماده و عصبی....  شد پيدا ترگل عمه ي کله و سر..  متين رفتن از بعد زود خيلی

 ... کنه بارم خواد می چی هر موندم نمی ساکت مطمئناً...  بودم آماده

 ... گفت بلند صداي با...  من سمت اومد راست يه شد که عمارت وارد

 پس رو کادو که نداده يادت تربيت...  رويی و چشم بی مامانت مثل...  نداري لياقت – ترگل عمه

 ... فرستی می

 ... کرد توهين مامانم به وقتی هم تو رفت اخمام

 سیک سر صدقه از نيست الزم..  ضمن در...  مونه نمی جواب بی که نکنين توهين مامانم به – من

 ... نيستم روسري يه محتاج...  بگيرين چيزي من براي

 ... گفت بلند صداي همون با

 جوري يه..  خدا امون به کرده ولت هم مادرت...  پدري بی گفتم..  سوخت برات دلم – عمه

 بلدم نم کنه تربيتت نبوده بلد مادرت اگه...  نيست حاليت محبت دونستم نمی....  بشی خوشحال

... 
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...  بزنه تا ايستادم منتظر...  نکشيدم عقب رو خودم....  گوشم تو بزنه که باال برد رو دستش و

 خان جتور حضور حتی و کوچکتري بزرگتر و متين قيد بخوره صورتم به دستش اگه بودم مطمئن

 .... رو کارش ذارم نمی جواب بی و...  زنم می رو

 ............... باال رفت خان تورج صداي نيومده فرود دستش

 ... ترگل – خان تورج

 به خان تورج باز....  بود هوا تو عمه دست موندن حرکت بی..  خان تورج آميز اعتراض صوت جواب

 .. اومد حرف

 .... اتاقت برو..  باران – خان تورج

 ريکف حسابی دونستم می...  بود کافی عمه براي خان تورج اعتراض همون...  اتاقم رفتم...  رفتم

 به خان تورج نزدن حرف ميشه تموم گرون براش دونستم می....  خان تورج طرفداري از شه می

 ... نکردنش شماتت و..  من

 نم سر دختري و پدر دعواي اين....  شنيدم می رو خان تورج و عمه بلند صداي ولی بودم اتاقم تو

 ... شه می بدتر بعد روز از اوضاعم دونستم می...  بود من خاطر به....  بود

 ... گفت فقط عمه و من دعواي از بعد....  عمارت ميومد کالفه روز هر متين

 ... کردي می سکوت هم باز کاش – متين

 ... هيچی....  نگفت چيزي ديگه و

....  کرد نصيحتم فقط دعوا از بعد هم خان تورج....  شد نمی باز جوري هيچ هم خان تورج اخماي

 .... باشم خوددار بايد اينکه

 ختیس بازي بخوام اينکه بدون و بود گذذشته بود چی هر....  ؟ درست يا بود اشتباه عمه با رفتارم

 بودم اميدوار و....  عمه و من بين دوئل....  دوئل يه به بشه ختم بود قرار که...  بود شده شروع

 می و...  کنم مبارزه نفرشون دو هر با خواست می زيادي توان چون....  نذاره دوئل اين تو پا ترانه

 ..... بدم ادامه نتونم ترسيدم

 هکالف...  عمارت تو که ديدم می ها پله باالي از دزدکی گاهی.....  شد می تر کالفه روز به روز متين

 تورج لباي خوردن تکون...  زد می حرف خان تورج با اي کلمه چند و رفت می گاهی...  ره می راه
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 تر کالفه متين هم بعد...  فهميدم نمی حرفاشون از هيچی و....  ديدم می رو متين جواب در خان

 آرومش تونست نمی هم خان تورج حرفاي انگار....  رفتن راه به کرد می شروع باز و شد می بلند

 ... بود سرگردون انقدر که گرفت نمی رو دلخواهش جواب هم شايد....  کنه

 اسهک نيم زير اي کاسه کردم احساس....  گرفتم دلشوره رسيد هم مبين به کالفگی اين وقتی

 .... بچرخه...  مبين..  متين...  من ضرر به تونه می که اي کاسه...  هست

 می عیس اينکه با....  نبود گرم قديم مثل....  بود گذاشته اثر هم رفتارش رو متين کالفگی شدت

 ..... سردرگمی همه اون رفتارش روي نبود تأثير بی ولی...  نفهمم وجودش تالطم ار چيزي من کرد

 ودمب خودم فيزيکی دنياي تو غرق...  فرمول پشت فرمول...  بودم کتابام با زدن کله و سر سرگرم

 قابلهم تشنگيم با داشتم بود ساعتی يک....  بود پنج ساعت.....  ترموديناميک هاي قانون غرق... 

 لح سرگرم وقتی...  بودم همينطور هميشه....  بخورم آب برم شم بلند اومد نمی دلم...  کردم می

 .... نبودم کن ول...  کردم نمی حلش تا بودم مسئله يه

 ولی...  ها هپل سمت رفتم...  کردم باز رو اتاق در و شدم بلند....  کنم مقاومت بيشتر نتونستم باالخر

 يبد کار....  کردم تيز گوش و...  ايستادم زد می حرف کسی با داشت انگار که خان تورج صداي از

 رو ستمنش همونجا...  بگيرم رو خودم جلوي نتونستم اومد متين اسم وقتی ولی..  سمع استراق بود

 ... دادم گوش و ها پله

 ... کنين حلش بايد خودتون...  شماست مشکل اين...  گفتم هم متين به – خان تورج

 ... داره پا يه مامان مرغ...  خان تورج اما -

 ايدش...  زد نمی حرف متين گرمی به ولی...  داشت رو متين صداي ته اينکه با....  بود مبين صداي

 دايص باز...  نه رو مبين صداي و شنيد می دلنشين و گرم رو متين صداي که بود من عاشق دل هم

 ... اومد خان تورج

 فکر...  خورم می گول داستان چهارتا با اينکه...  ؟ کردين فرض چی منو ها شما – خان تورج

 لگو منو بتونه راحت کسی هر اگه...  ؟ کردم باور من دوستشه دختر اون گفت باران وقتی کردي

 گها....  خواي می رو دختره که بود روشن روز مثل برام...  بکنم خودمو گور برم بايد ديگه که بزنه

 رامب رو زندگيش بم و زير تا..  فرستادم آدم بعد....  قبوله قابل ظاهر نظر از ديدم چون نزدم حرفی

 .... بکنی خواي می کاري هر گذاشتم االن تا که بودن خوبی ي خونواده...  بيرون بکشه
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 ... ؟ کردين سکوت که کجاست مشکل پس – مبين

 بخوام اگه تازه....  ؟ شدي عاشق بگم مادرت به برم من..  خواي می رو دختره تو – خان ترج

 ... نگم ترگل به چيزي و بودي دوست دختره با که بگيرم فاکتور

 اب بشه راضی مامان تا کردين کاري هر امين براي شما...  ؟ کرديم گناه متين و من مگه – مبين

 ... رسيد متين و من به که حاال...  کنه ازدواج آيالر

 ... حرفش وسط رفت خان تورج

 تماس مثل اينکه نه...  بکنين حرکتی يه هم شما....  بود داده نشون عرضشو امين – خان تورج

 يچه من وگرنه...  بشين کار به دست نشده خراب کار تا...  برسن دادتون به ديگران تا وايسين

 ... کنم نمی براتون کاري

 معلوم يزچ هيچ بودم نشسته که جايی از....  ايستاده يا ن نسشته...  کنن می چيکار دونستم نمی

 رو ونجاهم من ولی...  کنن سکوت دادن ترجيح يا رفتن نفهميدم...  نشنيدم صدايی ديگه......  نبود

 ؟ زدن می حرف چی ي درباره....  بودم نشسته شده خشک ها پله

 چی شين کار به دست نشده خراب کار تا گفت اينکه از منظورش...  زد می حرف چی از خان تورج

 ..... ؟ افتاد می اتفاقی چه داشت...  شدم می ديوونه داشتم...  بود

 براي و...  بود آشوب دلم متين کالفگی خاطر به...  کنم انکار تونستم نمی....  بودم درس سرگرم

 .... درس...  درس..  درس....  کتابام به بردم می پناه حال اين از فرار

 هب هست چی هر دونستم می...  خيال و فکر تو رفتم می هم باز خوندن درس وسط گاهی که گرچه

 سپ....  خدا دست بسپريم گفت می خودش که بود آيندمون براي نگرانيش اگر....  داره ربط منم

 .... نبود اين

 عاديی ي مسئله خيلی خوب...  بود کرده مخالفت عمه و گرفتيم تصميمی چه بود گفته عمه به اگر

 کرده آماده مخالفتش براي رو خودمون و..  کنه می مخالف عمه دونستيم می دو هر چون...  بود

 .... بوديم

 هم روز يه...  رفت می طفره دادن جواب از جوري يه بار هر ولی...  ؟ شده چی پرسيدم ازش بارها

 ... داد جواب کردم پيله بهش خيلی که
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 ... نباش نگران...  دارم بحث مامان با کم يه...  نيست چيزي – متين

 حالش روز به روز....  شد می بيشتر روز به روز....  نبود عادي متين کالفگی...  بودم نگران ولی

 زد نمی حرف زياد هم خان تورج با ديگه...  عمارت مد می ميون در يه که حدي به....  شد می بدتر

... 

 .... حرف کم...  اخمو...  خشک...  قبل خان تورج همون بود شده هم خان تورج

 آرامش...  بود باقی خودش قوت به کمی که چيزي تنها...  بود سخت برام تغيير همه اون تحمل

 کنارش حرف بدون من و...  بخونه عمارت تو کرد می سعی همچنان که..  بود متين هاي نماز از من

 ... تر دلگير و بود شده تر دار حزن که...  صداش آهنگ به دادم می گوش و بودم

 آرامشم درگير تو کنار نيست تو شبيه حسی هيچ برام

 کشم می نفس کنارت که همين کافيه جهان تمام از همين

 منی جستجوي هر پايان تو نيست تو شبيه حسی هيچ برام

 منی آرزوي زيباترين تو.....  آرامشه عين تو تماشاي

 دش می باعث اين و اومد نمی بر دستم از کاري...  ده می عذاب رو متينم داره که چيه دونستم نمی

 ... نمک گريه و بشينم ها ساعت تا بود الزم تلنگر يه شايد...  باشم داشته بغض مواقع بيشتر

 .... متين ناراحتی باب کشيد می عذاب بدنم سلول به سلول

 درد هي منم خواستم نمی..  رو حالم بفهمه نذارم عمارت مياد متين وقتی کردم می سعی همه اين با

 ....  بشه نگرانم خواستم نمی...  دردهاش رو باشم

 بمط از برگشتش ساعت وقتی که شد می تنگ براش دلم قدري به..  ديدمش نمی روز يه وقتی

 ... بگيره آروم واموندم دل تا..  ببينمش دزدکی تا اتاقم ي پنجره پشت رفتم می..  شد می

 خوشه کنارت لحظم لحظه ببين هنوز بودن تو با عادت اين از

 کشه می منو باشم تو بی اگه روز يه بودن تو با عادت همين

 براي زدم می بال بال...  کرد می خوشحال رو انتظار چشم من و...  ميومد شام از بعد گاهی

 دکشي می رخم به رو حضورش عطر که هوايی تو تنفس براي....  بودنش لحظه يه براي..  ديدنش
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 ينمت عشق به که هايی طپش...  قلبم هاي طپش نبود شوخی...  نبود شوخی...  داشتم دوسش... 

 ... بود

 زما رو متينم لحظه به لحظه داره که چيه دونستم نمی....  شد دريغ ازم هم نماز هاي لحظه کم کم

 ... نمتي رياي بی لبخند و داشتيم که شادي هاي لحظه اون از يکی براي زدم می له له....  گيره می

. .. بود شده نسيم نگرانيم هاي لحظه همدم...  زد می شور بدجور دلم...  بود تالطم در بدجور دلم

 براش که بار هر...  کردم می دق نبود اگه شايد...  بزنه سر بهم هم ها جمعه از غير کرد می سعی

 لداريمد و دستم رو ذاشت می دست شد می تموم که حرفم...  شد می تر آروم کردم می دل و درد

 هماهنگ متين اسم بخش بخش با..  هام نفس ريتم..  قلبم ضربان دونست می ديگه...  داد می

 .... شده

 می..  شده عوض مبين گفت می...  نداشت خوشی حال اونم...  گرفتم می تماس خاطره با گاهی

 خواست می خودش مبين که دوري همه اون از بود دلگير...  بينن می رو همديگه کم خيلی گفت

 هاي لحظه اينکه از ترسيد می...  ترسيد می..  داشت دلشوره من مثل اونم...  باشه بينشون

 طرع که لحظاتی تو تنفس از ترسيدم می منم...  من مثل....  مبين حضور از شه خالی زندگيش

 .... باشه نداشته رو متين حضور

 و روز بايد...  زد پر پر معشوق با بودن لحظه هر براي بايد...  بود عاشق بايد...  نبود کمی ترس

 ذره که زهري جام.....  مرگه با برابر دادنش دست از ترس بفهمی تا..  نفر يک از بشه پر شبت

 نمی ياري نفست دفعه يه ولی....  گيره می رو جونت ذره ذره..  تناسب به و..  شه می خورده ذره

 ... لبت به رسه می جونت و کنه

 دنياي بين بودم معلق بود چی هر...  تا چهار هم شايد...  تا سه يا گذشت جمعه تا دو نفهميدم

 رقرا آخر روز دو....  شديم می نزديک صفر ماه روزاي آخرين به داشتيم....  متين کالفگی و خودم

 ... باشه عزاداري عمارت تو هم باز بود

 يمداشت...  بودن جمع عمارت تو همه عصر از....  صفر ماه ي شنبه پنج آخرين...  بود پنجشنبه روز

 م لحظه يه...  بوديم هم کنار نسيم و من...  داشتيم کار کلی...  شديم می آماده آخر روز دو براي

 نم کنار رو وقت بيشتر کرد می سعی ولی..  بود هم نامزدش..  علی اينکه با...  ذاشت نمی تنها

 عمو زن باز چند که طوري به...  بود بد خيلی من با ترانه و ترگل عمه رفتار که خصوص به...  باشه
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 فرزاد عمو زن..  مرضيه عمو زن شنيدم بار يه حتی و...  دادن تکون تأسف حالت به سري هام

 .. گفت...  نسيم مامان..  فهيمه عمو زن گوش کنار آروم

 ناراحت رو يکی بايد هميشه....  کنار بذاره رو اخالقش اين خواد می کی ترگل – مرضيه عمو زن

 .. کنه

 ... داد تکون سري هم فهيمه عمو زن و

 سر از دست...  شده ها بچه نوبت حاال..  کرد ناراحت رو برادراش زن عمر يه – فهيمه عمو زن

 ... نشده راضی هم باز..  کرد جهنم رو زندگيشون..  داره نمی بر که هم دختر اين

 بدتر روز اون دعواي از بعد که..  ترگل عمه محلی بی و ترانه محلی کم همه اون با..  همه اين با

 ولی...  زد می حرف پسرا با داشت گرچه که...  بود متين چشماي به حواسم هم باز من...  بود شده

 .... عشق با محبت...  بخونم توش از رو محبت تونستم می که نگاهی...  من رو شد می زوم گاهی

 روز چند از بعد...  حضورش خوشبختی همه اين از دلم کردن آروم و بود متين به حواسم انقدر

 .... نبودم ترانه و ترگل عمه بند و قيد تو که...  نديدنش

 نمی رسي بودن اونا که دنيايی اون تو انگار....  شنيدم نمی هم رو زبوناشون زخم و حرفا حتی گاهی

 هر با دلم.... متين نگاه اي قهوه بود شده من دنياي....  نداشتم حضور کنارشون انگار...  کردم

 ... گرفت می رو ش بهونه طپش

 ها چهب پيشنهاد به و بود جمعه که فردا براي..  هانيه و نسرين و نسيم با داشتيم...  بود شده شب

 رو باگت هاي نون يکی...  ساندويچ انواع...  کرديم می درست ساندويچ..  کوه بريم خواستيم می

 هب ال يکی...  کرد می خورد فرنگی گوجه داشت يکی...  آورد می در رو داخلش خمير و داد می برش

 ساکت...  تميز پالستيکی هاي کيسه تو ذاشت می رو اونا هم يکی..  کرد می پر رو ها نون الي

 ... داديم می گوش بزرگترا حرف به داشتيم و...  بوديم

...  بوديم آشپزخونه تو ما...  مردونه هم عمارت سالن و...  زنونه بود شده آشپزخونه جورايی يه

....  فهيمه عمو زن ي زاده خواهر عروسی تا گرفته گرونی از..  زدن می حرف چی همه از ترا بزرگ

 ونبير بود متين توش که دنيايی از لحظه چند براي...  دادم می گوش حرفا به سکوت تو داشتم

 تمتونس می...  ببينمش ساعت چند براي تونستم می که فردايی به بود خوش دلم...  بودم اومده
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 براي...  هاش چشم زالل رنگ براي...  صداش زنگ براي بود شده تنگ دلم...  بزنم حرف باهاش

 ... عاشقونش هاي لبخند

 سينه تو نفس ترگل عمه حرف از دفعه يه که شد می زده که حرفاي به دادم می گوش همه اين با

 .................. شد حبس م

 مه ديگه ي هفته... هست متين و مبين نامزدي ديگه ماه يه..  باشين آماده راستی – ترگل عمه

 ... برون بله تاريخ تعيين براي رسمی خواستگاري ريم می داريم

 می چی عمه....  خواستگاري...  برون بله...  نامزدي...  ؟ شنيد درست گوشام...  موندم لحظه يه

 ... ؟ گفت

 می نهببي رو صورتم کسی اگه دونستم می...  بمونم حالت همون تو دادم ترجيح...  بود پايين سرم

 امکان...  نبودم من که منظورش....  زنه می حرف چی به راجع داره عمه بدونم مشتاقم چقدر فهمه

 ... شد بلند فهيمه عمو زن صداي...  باشم من عمه نظر مورد شخص نداشت

 ... ؟ مطمئنيد عروسا طرف از مگه حاال...  سالمتی به – فهيمه عمو زن

 دستشون زودتر خوام می.....  ميان هم به واقعاً....  گرفتم ازشون رو بله جواب...  آره – ترگل عمه

 تا دو اين و...  بشه تموم عزاداري روز سه دو اين منتظرم فقط.....  همديگه دست تو بذارم رو

 ... بشه خلوت سرشون پسرا

 .. گفت ترانه نشده تموم عمه حرف

 و هاله خدايی ولی...  بگن بله من برادراي به باشه خداشون از بايد که اونا..  دايی زن وا – ترانه

 خوب بيرون رفتن باهاشون متين و مبين که باري چند اين تو...  هستن خوشگلی دختراي نازنين

 ... بردن رو داداشام دل

 هب توجه بی....  داد تحويلم پوزخندي....  کردم ترانه به نگاهی و کردم بلند رو سرم اختيار بی

 با نمتي و مبين...  ؟ بيرون رفتن...  رو حرفت کن تکرار ديگه بار يه بگم خواستم می پوزخندش

 ... ندارم خبر من که رفتن کی...  ؟ کی...  ؟ بيرون رفتن نازنين و هاله

 ... ؟ بيرون رفتی نازنين با...  ؟ کردي چيکار متين...  خدا واي
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 نمی حتی که اومدي می دير انقدر که شبايی...  بودم راهت به چشم من اينجا که شبايی پس

 ... ؟ بود گرم نازنين با سرت عمارت بياي تونستی

 .... ؟ بود موضوع اين از کالفگيت همه اين پس....  ؟ بود من انتظاري چشم از مهمتر نازنين يعنی

 نگرانی همه اون با وقتی...  ؟ گرمه ديگه جاي سرت نگفتی حتی که برات بودم اهميت بی انقدر

 اب رفتن بيرون...  ؟ بود اين بحثت...  ؟ داري بحث عمه با گفتی ناراحتی چرا پرسيدم می ازت

 ... ؟ نازنين

 يا....  ؟ گرفت ازم هم رو خوندنت نماز آرامبخش هاي لحظه حتی که بود نازنين اين يعنی

 .... ؟ باشی شريک باهام هم رو هات لحظه اين ديگه نخواستی

 روننگ چشماي به افتاد نگاهم اختيار بی...  بشن روون نذاشتم ولی...  شد جمع چشمام تو اشک

 ور که دستم...  پاست بر دلم تو غوغايی چه دونست می...  هستم حالی چه دونست می....  نسيم

 مدلداري خواست می....  دستم رو بود گذاشته رو دستش نسيم...  کردم نگاه...  شد گرم بود ميز

 ... ؟ بده

 تصميم از داشتن خبر ترانه و عمه بودم مطمئن...  دونست می عمه...  کردم می ضعف احساس

..  معج جلوي اونجوري نبود نياز وگرنه....  نداشت اي ديگه معنی ترانه پوزخند وگرنه...  متين و من

 ..... گرفته نازنين و هاله از رو بله جواب که بگه...  خواستگاري برن خوان می که بگه تاب و آب با

 مه بار يه...  ريخت هم به رو مادرم زندگی تنهايی به عمه بار يه...  کنن نابودم خواستن می پس

 چه...  کردن می خم رو پشتم نفري دو..  نامردي کمال در داشتن حاال و....  رو من زندگی ترانه

 قیبا ازم چيزي خواستن می اينبار....  من به تاختن دونفري...  بود نامردي...  برابري نا ي مبارزه

 ... نذارن

 داشت و..  بود کرده ايست م معده تو وجودم آشوب انگار....  م معده به رسيد ضعفم احساس

 بود پيچيده م معده تو که دردي و بد حس اون از درمونه....  زد می هم به رو محتوياتش تموم

 شمچ فقط...  چی دونستم نمی...  کنه بهتر رو حالم بتونه که بودم چيزي دنبال...  چرخوندم چشم

 ... آيالر چشماي تو خورد گره نگاهم که...  چرخوندم می

 نگاه هم بعد...  نداشت آيالر از کمی دست هم مهناز نگاه...  کرد می نگاهم نگرانی و ناراحتی با

...  ؟ کردن می نگاهم اينجوري چرا...  هانيه همه از آخر و...  دلسوزي و ترحم با همراه...  نسرين
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 یب چه دشمن و شده شروع نابرابري جنگ چه دونستن می يعنی...  ؟ داشتن خبر همشون يعنی

 ... رو ش کرده زين اسب تازونه می داره رحمانه

 ... بود داده دست بهم نسرين ي دلسوزانه نگاه از که حقارتی حس با شد همراه ضعفم احساس

 خدايا....  سوخت برام دلش..  ترانه به نزديکی همه اون با..  حسادت همه اون با..  نسرين حتی

 ... بودم بدبخت چقدر

 البا همينجور...  کرد باز راه م معده از دلم آشوب...  کنم تحمل رو بد حس همه اون نتونستم ديگه

 سرعت با و دهنم جلوي گرفتم رو دستم....  دهنم تو آورد هجوم م معده محتويات ي همه...  اومد

 ... دستشويی سمت دويدم و شدم بلند

 با...  شدم می رد مردا جلوي از بايد...  سالن تو دويدم....  شد بلند ها بچه شدي چی واي صداي

 به وجهت بی....  شد بلند سريع وضعيتم اون ديدن با که متين به خورد چشمم سالن تو رسيدنم

 ..... دستشويی سمت دويدم حضورشون

 ... کردم قفل داخل از رو در شه وارد کسی اينکه از قبل و کردم باز رو در

 مداشت انگار...  شد می بدتر وضعم صدايی هر با...  کنم باز رو در که خواستن می...  در به زدن می

 هشد چی صداي....  نداشت تمومی...  آوردم می باال بودم خورده هفته چند اون تو که چيزايی تموم

 .... کرد بدتر رو حالم متين ي

 رو رد کردن می التماس...  شنيدم می رو هام عمو زن صداي...  بيشتر و بيشتر....  زدم عق بيشتر

...  مخواست نمی رو کسی من...  خواستم نمی ولی...  باشن مواظم که...  کمکم بيان که...  کنم باز

 .... ؟ شد نمی تموم چرا....  زدم عق هم باز

...  افتادم روز اون به که شده چی پرسيدن می مدام...  بودن نگران...  اومد می هام عمو صداي

 ها اغذ شايد گفت می يکی...  شده سرديش گفت می يکی..  نداشت اي کننده قانع جواب کسی

 می قع بيشتر من و...  نبوده سازگار طبعم با که خوردم چيزي حتماً گفت می يکی...  نساخته بهش

 ... زدم

 صداي...  زدم می عق هم باز من ولی...  بود نمونده باقی م معده تو چيزي...  نبود بدنم تو جونی

 و... .. متين...  متين....  متين...  مبين....  هومن...  کيان...  کامران...  امين....  شنيدم می رو پسرا

 ..... زدم عق باز من
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 غذا جاي به کردم می حس....  مفهوم نا و گنگ رام صداها و....  بود شده شديدتر ضعفم احساس

 یم نرم پنجه و دست عزراييل با دارم کردم می حس...  بودم آورده باال رو بود بدنم تو که خونی.. 

 تو خواستم نمی....  نمونده مردنم به چيزي کردم می احساس...  افتادم می داشتم...  کنم

 لمیظ همه اون با..  متين....  بميرم متين چشماي ديدن بدون خواستم نمی....  بميرم دستشويی

 ... بود کرده حقم در که

 مرفت می بايد ولی...  نداشتم ايستادن توان....  کردم بازش..  زور با...  در قفل سمت بردم دست

 بنی قمر يا صداي و....  خان تورج نگران چشماي به خورد چشمم کردم باز که رو در....  بيرون

 .... پيغمبر يا...  خدا يا...  حسين يا...  ابوالفضل يا...  هاشم

 شده چشمام دونستم می....  ها مرده عين شده صورتم دونستم می...  گفت می چيزي يه کی هر

 .... هستن دادن جون حال در که آدمايی عين

 بود زده رو اول تير عمه...  بود شده شروع که دوئلی برد می داشت عمه....  دادم می جون داشتم

 .... هدف به بود زده قشنگ چقدر و...  کنم شليکی من اينکه از قبل... 

 زمين تا گرفت منو سريع.....  خان تورج آغوش تو کردم رها رو خودم و برداشتم قدم دو زحمت با

 ... شد بلند صداش...  نخورم

 تلَخ...  کرد بلندم کی مفهميدم...  من اتاق ببريمش کنين کمک فرزين..  فريدون – خان تورج

 .... دنيا اون و دنيا اين بين..  آسمون و زمين بين بودم معلق انگار...  وزن بی...  حس بی..  بودم

 بلند خان تورج صداي باز...  بود خان تورج اتاق....  کردم باز چشم...  تخت رو خوابوند منو يکی

 .... بودن خون فشار دستگاه دنبال انگار...  بود همهمه....  بگيره رو فشارش بياد يکی...  شد

 ستد به انداختم چنگ ناخودآگاه....  بود دستش تو خون فشار دستگاه.....  جلو ميومد داشت متين

 اقیب تنم تو که حسی تموم...  کرد نگاهم و برگشت...  بود نشسته تخت رو کنارم که خان تورج

 .... کردم التماس بهش آروم و...  کردم جمع رو بود مونده

 .... نه متين....  نه متين - من

 ... جلو ميومد داشت که متين سمت برگشت و کرد اخم...  فهميد رو حالم

 ... ؟ کنی کار دستگاه اين با بلدي...  نسيم...  برو تو – خان تورج
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 ازش...  مخالف سمت به چرخوندم رو سرم...  گرفتم رو ازش....  کرد نگاهمون تعجب با متين

 ... مهع خواست مقابل در شدنش تسليم با...  نزدنش حرف با..  بود شکسته رو دلم...  بودم دلگير

 ... پرسيد نگرانی با...  بود نسيم...  برگشتم...  گرفت قرار بازوم رو دستی

 .... ؟ جان باران خوبی – نسيم

 ضیبغ با خصوص به...  بد خيلی...  بودم بد...  نبودم خوب...  دادن جواب براي نداشتم جونی ديگه

 يوارد به..  خان تورج سر پشت...  بود نرفته بيرون اتاق از...  بود داده دست بهم متين حضور از که

 ... بيرون بود رفته کاش....  نکنم نگاهش کردم می سعی...  کرد می نگاهم و بود داده تکيه

 چنده مفشار که بگه نسيم تا بودن منتظر همه...  کردن می نگام و بودن ايستاده اتاق بيرون بقيه

.... 

...  شد بلند نسيم صداي لحظه چند از بعد...  بودن ساکت همه....  گرفتن فشار به کرد شروع نسيم

 .... مرتعش و نگران

 .... چهار رو هفت...  هفته فشارش – نسيم

 ... شد بلند...  خان تورج عصبی و نگران صداي

 ......... فريدون – خان تورج

 رمدو پالتويی...  بودن تکاپو در همه...  شدم بلند فريدون عمو دستاي رو که نکشيد دقيقه به

...  ارمکن نشست نسيم...  عقب صندلی رو گذاشتم....  ماشين سمت برد منو عمو...  شد پيچيده

 ... جلو خان تورج

 ................. بيمارستان برنم می دونستم می....  افتاد راه و شد سوار عمو

....  دش وصل بهم سرم و...  شدم بستري اورژانس قسمت تو زود خيلی رسيديم که بيمارستان به

 نسيم...  شده چی پرسيد اورژانس پزشک وقتی...  بودن کنارم نسيم و خان تورج مدت تموم

 .. داد جواب سريع

 .... دکتر شده وارد بهش عصبی فشار – نسيم
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 زريقت سرمم تو بعضيش که داد رو آمپول تا چند دستور بخش پرستار به و داد تکون سري دکتر

 کرف چيزي به و باشم آرامش تو که کرد سفارش دکتر مدت تموم....  زدن دستم به رو يکيش و شد

 ... ؟ نکنم فکر بود کرده که کاري و متين به...  ؟ نکنم فکر....  ؟ شد می مگه ولی...  نکنم

 هاي پرده ي همه....  بود شلوغ اورژانس بخش...  بوديم تنها خان تورج و من...  بيرون رفت نسيم

 ناي ولی....  ميومد زدن حرف صداي....  پره ها تخت ي همه بود معلوم..  بود شده کشيده تختا بين

 ... کنم کپا ذهنم تو از رو متين چشماي تصوير تونستم نمی...  نکنم فکر چيزي به شد نمی باعث

 ... کنم نگاش شد باعث خان تورج صداي....  گرفت راه م گونه رو اشکی اختيار بی

 ... ؟ شده چی بگی خواي نمی – خان تورج

 رفتم می دفعه اين...  شده شروع دوباره من بدبختی زد می زنگ سرم تو...  شده چی....  شده چی

...  ؟ بريزن هم به رو زندگيم هم باز ترانه و عمه تا وايسادم گفتم می...  ؟ گفتم می چی مامان به

 .... بره پايين گلوم از خوش آب ذاره نمی عمه که بود کرده بينی پيش خوب چقدر مامان

 نهک می چيکار باهام داره متين دونست می...  دونست می حتماً....  کردم نگاه خان تورج به دلخور

 ... گفتم بهش دلخور....  نگفت بهم و دونست می... 

 .... ؟ نگفتين چيزي و دونستين می...  ؟ دونستين می – من

 ... ؟ زنی می حرف چی ي درباره – خان تورج

 .. گفتم آروم....  اشک هم باز

 نم اينکه...  ؟ داده بله جواب نازنين اينکه...  ؟ کنه ازدواج نازنين با خواد می متين اينکه – من

 کردن خراب سرم رو..  رو دنيا دردونتون عزيز ي نوه و دخترتون هم باز اينکه...  ش بازيچه شدم

 .... ؟

 ... شد بيشتر م گريه

 دق ديدي که شما...  رو مادرم پدر زندگی ديدي که شما...  ؟ خان تورج چرا ديگه شما – من

 دونی می که شما...  رو شدنم پدر بی ديدي...  رو شدنم مادر بی ديدي که شما...  رو پدرم کردن

 کرد چيکار زندگيمون با دخترتون ديدين که شما...  ندارم رو کسی مادرم از غير دونی می..  يتيمم
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 وايسادين...  بکنن رو اينکار باهام وايسادين بازم...  گرفت ازم رو شوهرم چطوري ترانه ديدين... 

 ... نداشتم انتظار شما از...  ؟ عام و خاص ي مضحکه بشم

 با. . سياه بافتن که را کسی گليم گفتن راست....  بدبختم چقدر خدايا....  هق هق به کردم شروع

 چند هر رو خان تورج صداي....  نداشت درمون من بدبختی...  نه...  شه نمی سفيد هم زمزم آب

 ... شنيدم بود آروم

 ... احمق ي پسره – خان تورج

 به.. . ؟ احمق ي پسره گفت متين به...  ؟ بود متين با....  بود شده منقبض فکش...  کردم نگاش

 .... بود بعيد خان تورج از...  ؟ چشميش نور

 ... انداخت بهم نگاهی....  شد بلند

. .. مادرت پيش برو...  شيراز فرستمت می ديگه روز سه دو...  نکن فکر چی هيچ به - خان تورج

 ؟ بود چی اسمش....  پسره اون هنوز اگه.....  بيفته اتفاقی برات خوام نمی....  داري آرامش اونجا

 گيرم می عروسی براتون و ميام..  هستی راضی هم تو و خوادت می هنوزم اگه...  آراد....  آهان... 

.... 

 ... گفت رفت می که درحالی بعد

 .... شه بدبخت خواهرش مثل که بهتر همون...  نداره لياقت پسره – خان تورج

 .... ؟ بود متين منظورش هم باز

 تخت نارک صندلی رو نشست.....  اومد نسيم که نکشيد طول بيشتر ثانيه چند..  رفت که خان تورج

.... 

 ... ؟ بهتري – نسيم

....  اومد نمی بر دستش از کاري وقتی...  نه بگم داشت فايده چه....  آره يعنی دادم تکون سري

 .... کرد می خرابتر کنه بهتر رو حالم اينکه جاي به..  دادن دلداري حتی لحظه اون تو وقتی

 ... گفت آروم

 ... نگرانتن همه...  اومدن هم ها بچه – نسيم
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 و امين...  ؟ هومن....  ؟ کيان و کامران....  ؟ بود شده من نگران کی...  ؟ من نگران...  ؟ ها بچه

 تونست نمی پس....  بود انداخته روز اين به رو من خودش....  متين...  متين شايدم....  ؟ مبين

 المح دونستن براي...  باشه آشوب دلش تو....  باشه نگرانم خواست می دلم ولی...  باشه نگرانم

 فهکال چرا..  چيه دردش بفهمم اينکه براي من مگه...  ؟ نبودم همينطوري من مگه...  بزنه بال بال

 .... ؟ نبود آشوب حالم خاطرش به من مگه..  ؟ نکردم کاري هر ست

 .. پرسيدم

 ... ؟ اومدن کيا – من

 ... داد جواب مِن و مِن با

 .......... مبين...  هانيه...  هومن و کيان....  آيالر و امين...  مهناز و کامران – نسيم

 ..... داد ادامه مکث با و

 ........ متين – نسيم

 ... بود نگران پس....  لبم رو نشست پوزخندي

 ... کرد اضافه سريع نسيم

 لیو...  داشت اصرار خيلی متين....  نداد اجازه خان تورج که ببيننت بيان خواستن می – نسيم

 .... تو بياد نداره حق گفت خان تورج

 ره ولی...  ببينمش خواست می دلم...  داشتم دوسش هم باز بود کرده حقم در که ظلمی تموم با

 و.. . بکشه زجر بذار گفت می عقلم...  کرد می سرزنشش عقلم گرفت می رو ش بهونه دلم که بار

 .... ست بسته نفسش به طپشم من..  نه..  داد می جواب م شکسته دل

 چه...  کنه فراموش رو مالکش بود شده که کسی خواست می جوري چه....  دلم بود بدبخت چه

 هديگ يکی با دلش که کسی خواستن بود زجري چه که آخ...  ؟ کشيدم می دست ازش بايد جوري

 ..... شد می يکی داشت

 ... ؟ دادي ترجيح من به اونو که متين داشتم کم چی نازنين از من...  ؟ داشتم کم چی

 ... کردم تجسم رو نازنين لحظه يه
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 می شايد...  دونست می رو دلبري رسم و راه زيادي شايد....  ؟ بود خوشگلتر من از خيلی يعن

 .... بکشونه خودش طرف به رو متين که کنه کار چی بايد دونست

....  نبود طالق ي بچه....  داشت مادر...  داشت پدر....  کنه انتخاب اونو داشت حق متين هم شايد

 و مادرش بين جنگ شاهد و بشينه نبود نياز...  داشت دوست رو دختر اون مادرش.....  نبود يتيم

 .. باشه زنش

 دست به اونم..  بشه شکسته....  رحمی بی با..  اينجوري نبود عاشقم دل حق...  نبود حقم اين ولی

 .......... چراش و چون بی مالک بود شده که کسی

...  خواست می رو متينم دلم....  لبخندش...  چشماش ي بهونه...  گرفت رو ش بهونه هم باز دلم

 همونی....  خواسته حسين امام از رو من گفت که همونی....  کشه نمی دست ازم گفت که همونی

 .... وايساده آخرش تا گفت که

 لحظه هر شه می تنگ دلم اما و هستی کنارم

 محضه داشتن دوست فقط نيست عادت دونی می خودت

 ........ من محبوب قلب ي ملکه بود شده که....  خواستش می متين که...  نازنين حال به خوش

 داره جا دلت تو که کسی اون حال به خوش

 ميري می براش تو که کسی اون حال به خوش

 کنم می حسودي گاهی ولی نيستم حسود من

 گيري می ازم روز يه رو عشقت که دونم می

 می هک کسی به سختی بدون...  راحت چقدر اينکه به....  نازنين به شد حسوديم....  شد حسوديم

 .... دادنش دست از نگران...  باشه نگران لحظه يه اينکه بدون....  رسيد خواست

 بدون لحظه يه ولی...  بود کوچيکتر من از سال دو....  داشت راحتی زندگی چه که شد حسوديم

 ..... بود نکرده زندگی مادر و پدر
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 ازدواج من مثل دختري با بود حاضر کی.....  سختی...  دوري...  عذاب از بود شده پر من زندگی

 هک رو کسايی کنم نفرين....  ؟ کنم نفرينشون داشتم حق خدا اي.....  طالق ي بچه با....  ؟ کنه

 .... ؟ بودن بدبختيم همه اين باعث

 کشيده جدايی خط...  تو و من ميون که اون

 .... بشه دچار دردمون به کنم نفرينش گه می دل

 با و بود کاش....  بود کنارم کاش...  حالم براي رو نگرانيش...  خواست می رو متين هم باز دلم

 و بود کاش....  نگاهش عمق تو شدم می غرق هم باز من و بود کاش....  کرد می آرومم حرفاش

 .... کنم درست پلو کلم براش که گفت می

 ومبشن رو خوندنش نماز صداي تا کنه صدام ديگه بار يه شد می کاش...  داشت دوسم هنوز کاش

 نشده عاشق که شبه يه خودش قول به...  نبود شوخی که داشتن دوست....  داشتم دوسش.... 

 .... بشم متنفر ازش شبه يه بخوام که بودم

 کرده رو کار اين ولی...  بود سخت باورش...  بود شکونده رو دلم که داشتم دوست رو کسی من

 .... بود

 می ... ببينمش خواست نمی دلم ديگه...  بودم دلخور ازش ولی...  نداشتم شکی بودنم عاشق در

 .... باشم خوش داشتيم که کمی خاطرات همون ياد با خواستم

.. .. کنه خارج دستم از رو آنژوکت تا کرد صدا رو بخش پرستار رفت نسيم شد تموم که سرمم

 قتیو و بشينم اي دقيقه چند رفتن راه از قبل که گفت آنژوکت آوردن بيرون حين و اومد پرستار

 ..... برم راه ره نمی گيج سرم شدم مطمئن

 ... گفتم نسيم به بعد و کردم مکث لحظه چند....  بودم گيج کم يه هنوز....  نشستم تخت رو

 ... ؟ کنی کمکم شه می – من

 ... گفت برم راه اينکه از قبل....  اومدم پايين تخت از....  گرفت رو دستم

 ... کن صبر – نسيم

 .... گرفت دندون به رو لبش....  کرد مکث
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 هشب منم...  شده بد حالت چرا پرسيد ازم متين..  پيشت بيام اينکه از قبل راستش – نسيم

 فهميد یم بايد که باالخره ولی..  بگم چيزي نداشتی دوست دونم می ببخشيد...  گفتم رو راستش

 .... شده چی

 .. گفتم ترديد با و کردم باز رو چشمام...  گفت نمی چيزي کاش...  بستم رو چشمام ناراحتی از

 ... ؟ بهش گفتی چی دقيقاً  – من

 ... پايين انداخت رو سرش نسيم

 ننازني و اون بين گفت...  شد عصبانی هم خيلی...  گفتم براش رو ترانه و عمه حرفاي – نسيم

 ... نيست هيچی

 ... نزنم پوزخند نتونستم

 هم با پس...  نکرد رد رو هم با رفتنشون بيرون....  ؟ کنی می باور....  ؟ نسيم کنی می باور تو – من

....  اشهب چيزي بينشون اينکه بدون بيرون رفته باهاش بار چند کنم باور جوري چه...  بار چند بودن

 .... ؟ واضحه انقدر که چيزي...  کنه انکار چيو خواد می

 ... داد تکون سري

 .... بزن حرف باهاش – نسيم

 ... کرده رو انتخابش اون....  نمونده حرفی – من

 می...  کندم می دل ازش بايد...  اومد دنبالم و نداد ادامه ديگه هم نسيم...  در سمت افتادم راه

 .... نبود اي چاره ولی.....  بره خواد نمی دلم دونستم می....  دارم پيش در سختی روزاي دونستم

 .... شدن بلند ديدنمون با...  بود نشسته فريدون عمو کنار بخش بيرون خان تورج

 رو اه بچه دور از....  بود کرده پارک بيمارستان داخلی ي محوطه تو عمو که ماشين سمت به رفتيم

 از اصلهف کمی با هم بقيه....  زد می حرف مبين با داشت و ماشينش به بود داده تکيه متين...  ديدم

 ... هم کنار بودن ايستاده اون

 ... من به زد زل و....  گرفت ماشين از رو ش تکيه...  شد متوجهمون بقيه از زودتر متين
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 با.. . داشتم دوسش هنوز که بودم بدبخت چقدر...  نداشتم رفتن جلو توان...  ايستاد حرت از پاهام

 ........ رقيبم به باختمش دونستم می اينکه

 گريون چشماي اي سالم بارون ناله اي سالم

 دارم دوستش هنوزم من تلخ روزاي سالم

 آيـيـنــه آه اي سالم سينه تو بغض اي سالم

 دارم دوستش هنوزم کندن دل هاي شب سالم

 پريشونه حالم چقد روزا اين تو نميدونی

 خونه بودنت با دلم و تنگ رفتنت با دلم

 شم بهتر که نميتونم تو بی من حال خرابه

 شم پر پر گريه با بزار کردم گل تو دستاي تو

 ور نگاهم...  جلو اومد متين..  رسيديم که نزديکشون....  افتادم راه دوباره نسيم دست فشار با

 ... رفتم عمو ماشين طرف به..  عاشقم قلب..  قلبم کوبش به توجه بی....  گرفتم ازش

 ... شنيدم رو امين صداي

 ... ؟ بهتري باران – امين

 رو سرش که ديد چی نگاهم تو دونم نمی...  بود شرمنده نگاهش....  کردم نگاهش و برگشتم

 ... جلو اومد و پايين انداخت

 .... شرمندم...  مقصرن مامان و ترانه هميشه مثل دونم می – امين

 خودش روي به و ريخته هم به رو من زندگی کل مادرت گفتم می...  گفتم می چی...  کردم نگاش

....  ؟ خواهرت و مادرت دست هم شده هم برادرت گفتم می....  ؟ نيست بردار دست هنوزم و نمياره

 مداد ترجيح پس....  بده تسکينم تونست نمی هيچکدوم..  امين شرمندگی نه و حرفا اين نه

 ...... شنيدم سرم پشت از رو متين صداي...  باشم ساکت

 .... دم می توضيح برات من...  تفاهمه سو همش...  بزنيم حرف هم با بايد..  باران – متين
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 ... دادم رو جوابش..  برگردم اينکه بدون

 .... کنی خسته خودتو نيست نياز شما....  دادن ترانه و عمه رو الزم توضيحات – من

 ... شد بلند خان تورج صداي

 ... شو سوار باران – خان تورج

 عمو و خان تورج...  داشت متين رو تأثيري چه حرفم ببينم برنگشتم....  شدم عمو ماشين سوار

 ........ عمارت سمت افتاديم راه...  شدن سوار هم

 .... ها بچه و عمو سرمون پشت...  رفتم می راه خان تورج کنار....  عمارت رسيديم همزمان همه

 يا باشم داشته آرامش کمی کنارش شد می باعث که بود خان تورج نگرانی همه اون دونم نمی

 دادم می ترجيح چيز همه به لحظه اون تو رو خان تورج با بودن صورت هر در....  بود اي ديگه چيز

.... 

 نهک چيکار خواد می که کردم نگاش متعجب...  ها بچه به رو برگشت...  ايستاد خان تورج لحظه يه

.... 

 ... گفت بلند بعد....  کرد من به هم نگاهی نيم....  گذروند نظر از رو ها بچه تک تک لحظه يه

 ... نسيم نامزدي از بعد...  گم می شما به زودتر نباشه اي بهونه بعداً اينکه براي – خان تورج

 مدت اين تو....  کنه عروسی خواستش می شيراز تو که پسري همون با قراره...  بارانه عروسی

 ترضاي با بيمارستان تو امشب همين...  کنه راضی رو من تا بود گرفته تماس من با باري چند

 باشه باران عروسی تو خواد می کی هر...  گم می االن از.....  داديم مثبت جواب بهش باران

 .... شه می برگذار شيراز تو عروسی چون...  بده سامون و سر رو کاراش

 تورج که چيه حرفا اين بودم مونده...  نديدن رو من متعجب ي قيافه ها بچه که کردم شکر رو خدا

 ... ؟ کنه اذيت رو متين خواست می...  ؟ گذشت می فکرش تو چی...  زنه می خان

 ... شد بلند متين معترض صداي

 ... ؟ خان تورج – متين

 ... کرد خنک رو دلم کمی که خان تورج جواب و
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 ... هبمون حرفش سر بايد مرد...  باشه داشته رو باران لياقت پسر اون فقط کنم فکر – خان تورج

...  اتاقم رفتم راست يه هام عمو زن پرسی احوال به دادن جواب از بعد شديم که عمارت وارد

 ... گفت خنده با نيم....  کشيدم دراز تخت رو و کردم قفل رو اتاق در...  اومد سرم پشت هم نسيم

 نينک اذيت رو متين کردين يکی به دست خان تورج با...  بگو رو راستش باران خدا رو تو – نسيم

 ... ؟

 ... تخت رو نشستم شدم بلند

 ... اومد خوشم ولی...  نداشتم خبر من کن باور...  نه – من

 ... کنارم نشست نسيم

 دهش عصبی انقدر...  اومد نمی در خوش زدي می کارد...  ديدي می رو متين ي قيافه بايد – نسيم

 .... نگو که بود

 ... گفتم ولی اومد نمی دلم اينکه با

 .... کشيدم چی پيش ساعت دو من بفهمه بايد...  بود حقش – من

 رو سکوت نسيم....  نه هم شايد....  داد می حق من به دلش تو شايد...  کرديم سکوت دو هر

 ... شکست

 ... کوه مياي...  ؟ کنی می چيکار صبح فردا – نسيم

 ... دادم تکون سري

 ... نميام نه – من

 ... ؟ کنی فرار ازش که تونی نمی...  ؟ چی که آخرش – نسيم

 ..... کنم می فکري يه بعد براي – من

 ... کن صدام داشتی کاري...  بخواب بگير هم تو...  رم می من خوب – نسيم

 ... رفت نسيم و گفتم اي باشه
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 قرار طبق....  بشيم کوه راهی هم با صبح فردا تا..  عمارت بمونن رو شب ها بچه بود قرار قبل از

 .... کناريش اتاق تو دخترا و خوابيدن می کتابخونه تو پسرا

 لعملا عکس ببينم بودم منتظر....  شدم بيدار بشن آماده رفتن براي ها بچه اينکه از قبل صبح

 ولق به تا فرصته يه منتظر بودم مطمئن....  رم نمی همراهشون که فهميد می وقتی چيه متين

 ... بدم بهش رو فرصت اين خواستم نمی...  بده توضيح برام خودش

 شناسی وقت نسيم کردم می دعا دعا...  فهميدم صداشون و سر از رو اين...  شدن بيدار ها بچه

 زدن می حرف هم با...  شنيدم می رو ها بچه صداي....  نزنه حرفی نرفتنم از آخر ي لحظه تا و کنه

 در پشت رفتم....  شنيدم می رو پاشون صداي...  نذارن جا چيزي کردن می سفارش هم به... 

 ... دادم گوش و...  اتاق

 ... شنيدم رو کيان صداي...  بودن شده جمع همه

 ... حاضرن که همه...  شد دير...  ؟ بريم – کيان

 .... داد رو جوابش نسرين

 يمحاضر ما ساعته دو االن...  بشيم حاضر تا ديم می طول زياد دخترا ما گن می...  بريم – نسرين

 ... نيستين حاضر پسرا شما ولی

 ... بشه تموم شما صورت آرايش منتظريم ساعت دو...  حاضريم هم ما – کيان

 ... حرفش وسط پريد کامران

 .... بفتين راه....  بسته - کامران

 ... شد بلند متين صداي موقع همون

 .... ؟ کو باران پس – متين

 ... بودم کرده حبس رو نفسم اتاق تو منم...  کردن سکوت همه

 يصدا که کنه چيکار خواست می نفهميدم...  سکوت ثانيه چند از بعد...  اومد نمی صدايی هيچ

 ... شد بلند نسيم

 ... نزن در...  نمياد گفت باران – نسيم
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 ... بزنه در خواست می پس

 ... نمياد که چی يعنی – متين

 ... متين صداي دوباره و....  خورد اتاقم در به اي ضربه که نگذشت اي ثانيه...  بود عصبی صداش

 ... دارم کار باهات..  کن باز باران – متين

 ... شدت با اينبار...  در به زد دوباره کنم نمی باز رو در ديد وفتی...  کرد مکث ثانيه چند

 ... آوردي در چيه بازيا اين...  بيداري دونم می...  باران کن باز – متين

 ... گفت تر بلند کنم نمی باز رو در بازم ديد وقتی

 اين ... عصبانيم خيلی دستت از خدا به...  شکنم می رو در وگرنه...  باران کن باز گم می – متين

 يحرفا شنيدن از قبل نداري حق ولی...  کردي خودت پيش فکري چه تو دونم نمی من...  چيه کارا

 .... درو اين کن باز...  کنی متهم منو من

 .... اتاق در به زد ضربه چند بازم

 اشک...  کردن می آرومش داشتن که شنيدم می رو ها بچه صداي..  بود عصبی خيلی...  بود عصبی

 در هک بگيرم رو خودم جلوي بتونم و عصبيه بفهمم...  بشنوم رو صداش تونستم نمی...  رفت می

 صميمت دفعه يه ولی...  بدم پيام نسيم به خواستم می اول...  گوشيم سمت رفتم....  نکنم باز رو

 ... بدم پيام خودش به گرفتم

 ... کردم ارسال براش و...  " ندارم حرفی تو با من "...  نوشتم براش

 صداي بعد ثانيه چند....  کردن سکوت همه هم باز...  شد بلند گوشيش اس ام اس زنگ صداي

 ........... شدنش تيکه تيکه صداي و...  شد بلند ديوار به چيزي برخورد

 جوري چه نفهميدم...  بودن رفته ها بچه....  بود رفته فرو سکوت تو عمارت که بود ساعتی دو

 ربيدا همچنان من و....  بودن رفته صورت هر در....  همراه خودشون با و کنن آروم رو متين تونستن

 .... بودم
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 ديدم رو سامان و ترانه دوباره که روزي...  عمارت به برگشتم دوباره که روزي به...  کردم می فکر

 العمل عکس و...  ترانه حرف و....  کنم بازي تخته متين با تا شد باعث سامان که روزي همون... 

 ... گذاشت که شرطی...  متين

. .. من خاطر به نگرانيش...  متين العمل عکس باز و...  ترانه و من دعواي...  کوه رفتيم که روزي

 .... بيمارستان به اومدنش

 .... گرفتن جون چشمم جلوي همه و همه...  بعدش دعواي...  خريد رفتيم که روزي

 گرفت انجام خان تورج توسط که خواستگاريش و........  خورديم هم با که شامی....  تولدم شب

 نگاه....  زد می موج چشماش تو که عشقی....  ذاشت می بهم که احترامی....  کاراش و حرفا..... 

 ... عميقش و ژرف

 يادم هيچوقت....  داشتم دوسش...  کاراش عاشق....  رفتارش عاشق...  بودم نگاهش عاشق من

 که خودم به کردم اعتراف و....  کردم قبول رو لرزشش من و لرزيد براش دلم کی رفت نمی

 .... دارم دوسش

 درچق لحظه اون که آخ.....  کشه نمی دست ازم بود گفته اينکه و.....  شيراز به مسافرتمون بعد و

 .... پوستيش زير ي عالقه ابراز از بود شده گرم دلم چقدر....  بود نشسته دلم به حرفش

 روشن تو از روشن تو از بهانه هر چراغ اي

 من با داده آشتی منو قشنگت حرفاي که اي

 عادتمونه ديدنت خونه گنجشکاي و من

 لونه تو از گيريم می پر تو ديدن هواي به

 بپاشی دونه برامون روز هر مثل که بياد کاش

 ............. نباشی خونه اگه تو ميريم می گنجشکا و من

 ندهز ديگه بار يه انگار مهربونياش با...  کاراش با...  حرفاش با که منی....  کردم می چيکار بايد

 ... کشيدم می دست ازش جوري چه...  کردم می فراموشش جوري چه...  بودم شده
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 هديگ يکی مرد بشه بود قرار وقتی....  نداشتم اي چاره ولی....  فرسا طاقت و سخت....  بود سخت

 سامان از تونستم راحت خيلی من....  نداشتم اي چاره...  من نه بود نازنين انتخابش وقتی... 

 مرگ حکم برام متين از گذشتن ولی....  بگذرم داشت بهم که عشقی و آراد از يا...  بکشم دست

 ......... داشت

 می يداپ معنی متين عشق با وجودم انگار....  کنم زندگی تونستم نمی عشقش و متين بدون من

 .......... بودم هيچ اون بدون من و....  کرد

 ميشينم راهت به چشم هنوزم پنجره پشت

 ميبينم تنها و تک خودمو تــــو بی که اي

 من مال ذاشتن نمی که عشقی براي...  تنهاييم براي...  خودم براي.....  شد روون اشکام اختيار بی

 ..... کردم گريه باشه

... . ميومدم کنار چی همه با بايد....  بخورم چيزي تا آشپزخونه برم شدم بلند شد بهتر که حالم

 ودمنب من متين انتخاب اگه....  شدم می رو به رو حقيقت با بايد....  نداشت اي فايده کردن گريه

 ..... کردم می تحمل بايد ولی بود سخت...... 

 وقتشه رفتن وقتشه وقتشه

 وقتشه گذشتن تو از وقتشه

 نيست دوباره تولد مهلت

 وقتشه من دوبارهء مردن

 گفتن واسه ديره ديگه

 آخرينه کالم اين

 نمونده ضجه فرصت

 واپسينه هاي لحظه

 اتاقم در جلوي که....  شدم مواجه گوشی يه ي شده متالشی هاي تيکه با کردم باز که رو اتاق در

 ..... بود افتاده
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 خاطر هب احتماالً که...  متينه گوشی هاي تيکه اونا..  بفهمم تا بندازم کار به رو فکرم نبود نيازي

 .... ديوار به بودن شده کوبيده عصبانيت

 رو بود سالمتر که گوشی قاب از قسمت يه...  سمتشون بردم دست و نشستم زانو دو روي

 وت پيش ساعت چند که زنم می دست چيزي به دونستم می وقتی بود خوبی حس...  برداشتم

 ويیب...  داد می رو متينم بوي....  رو شکسته قاب اون کنم بو خواست می دلم...  بود متين دستاي

 ....... پلکم پشت تا آورد هجوم دوباره اشک......  بود زندگيم ي همه من براي که

 بکن کاري شدن حروم هام گريه

 بکن ياري منو بيا من چشم

... . ايستادم ديدم که چيزي از که سالن تا بود مونده پله تا سه دو هنوز...  پايين رفتم ها پله از

 تابم بی دل.......  يا بود توهم چشمم جلوي ي مردونه رخ نيم...  ؟ بودم خواب....  شد نمی باورم

 ..... گرفت ضربان بدجور

....  دنبو دوتا اون از غير کسی....  کردم سالن به نگاهی....  بودن نشسته سالن تو مبين و متين

....  نبود نرفته...  يعنی...  پس...  بود زود کوه از برگشتن براي هنوز...  کوه بودن رفته بقيه پس

 .... بودن نرفته مبين و متين

 تاپش لپ با هميشه مثل مبين و خوند می کتاب داشت متين..... نبودن حضورم متوجه هنوز

 براي دلم که رخی نيم به...  متين رخ نيم به کردم می نگاه شده مسخ من و......  بود سرگرم

 .... بود شکسته رو دلم ولی داشتم دوسش خيلی که کسی رخ نيم....  بود شده ذره يه ديدنش

 هشب آروم و متين سمت برگشت.....  ديد رو من و کرد بلند رو سرش مبين که بودم ها پله رو هنوز

 .... گفت چيزي

 به لحظه دچن...  بود منتظرم انگار....  ايستاد شد بلند ديدنم با و ها پله سمت برگشت سريع متين

 مريخت رو دلشکستگيم و دلتنگی ي همه....  حرف از پر و...  بود دلخور نگاهش....  شديم خيره هم

 ..... نگاهم توي

 بميريم بايد که گفتی بوديم پنجره تا دو ما

 اسيريم هنوز ما ولی شد خراب همه ديوارا
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 کويريم ي آيينه مسخ مرداب مثل هنوزم ما

 بگيريم دست با و خورشيد ميخواستيم که همونيم ما

 مراحت نزنه رو حرفاش تا دونستم می...  بزنه حرف و بياد خواست می....  برداشت طرفم به قدم دو

 که رو چيزهايی بشنوم ترسيدم می...  ترسيدم می....  بشنوم خواستم نمی من ولی...  ذاره نمی

 مراهه دلم با دلش ديگه که....  خواد نمی رو من ديگه متين که کنم باور و بشنوم...  بود گفته عمه

 ... نيست

 ور حرفاش شنيدن توانايی...  نه....  رفتم عقب به پله يه کردم می نگاش که همونجور ناخودآگاه

... . بدم رو اجازه اين بهش خواستم نمی من و...  کنه توجيه رو کارش خواست می حتماً...  نداشتم

 يدنشن با....  کشيدم زجري چه من هفته چند اون تو فهميد می بايد....  کشيد می زجر کم يه بايد

 .... بده بازي رو من نداره حق فهميد می بايد...  کشيدم چی ترانه و عمه دهن از حرفا اون

... سهر می بهم دونستم می....  دويد دنبالم هم متين....  رفتم باال ها پله از دو حالت به و برگشتم

 و يدرس بهم که بودم ها پله باالي....  نرسه بهم که برم باال ها پله از سرعت با کردم می سعی ولی

 .... کشيد رو لباسم آستين

 ... بزنم حرف باهات خوام می...  ؟ مياري در چيه بازيا مسخره اين....  وايسا – متين

 بلق روز از که بدي حس تموم...  بيارم کم خواستم نمی...  فهميد شد می لحنش از....  بود عصبی

 .... کردم خالی سرش رو بود مونده وجودم تو

 روزات اين فکر بودي کرده سکوت که موقع اون بايد...  زدن حرف براي داشتی وقت خيلی – من

 ... بشنوم خوام نمی من حاال..  بزنی حرف نبودي حاضر تو موقع اون....  کردي می رو

 .... ؟ کنی می لجبازي چرا – متين

 که عشقی ي همه با بود کرده لج قلبم طرف يه از....  کردم می لجبازي آره....  ؟ کردم می لجبازي

 وار ديوونه داشت بهش نزديکی همه اون از طرف يه از....  بود کرده لونه توش متين به نسبت

 .... کوبيد می م سينه ي ديواره به رو خودش

 بود پا رب قلبم تو که تضادي از بود گرفته حرصم......  کشيدم بيرون دستش از حرص با رو آستينم

.... 
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 هم در اخماي با...  طرفش برگشتم....  شد کشيده آستينم باز که اتاقم سمت برم خواستم می

 .. گفت

.. . ؟ بياري در منو لج خواي می....  ؟ دادي مثبت جواب پسره اون خواستگاري به چی براي – متين

 ديگه يکی با خواي می بگی ديگه روز يه کنی می تحمل چيو همه بگی روز يه بازيه بچه مگه

 ... ؟ کنی ازدواج

.. . کنه مثل به متقابله جوري چه بود بلد خوب خان تورج....  خوردنش حرص داشت لذتی چه که آخ

 يه وجود اعالم با خان تورج..  خوردم می حرص رقيب عنوان به نازنين حضور از من که همونطور

 ... دادم رو جوابش حرص با....  بخوره حرص من مثل جورايی يه بود شده باعث متين براي رقيب

 می ديگه روز يه کشی نمی دست ازم گی می و خواي می رو من روز يه تو که بازي بچه حتماً – من

 .... گيري می قلوه و دي می دل جون نازنين با ري

 ... ؟ کنی ثابت چيو خواي می کارات اين با – متين

 حال اين با....  کرديم می بحث بوديم وايساده ما و نداشت وجود آرادي....  انداختم باال ابرويی

 .... بود نمونده عالقش پاي به..  حرفش پاي به اينکه...  بزنم بهش رو حرفم جوري يه بود الزم

 ... ايستاده انتخابش پاي پسر اون اينکه - من

 ... م ايستاده انتخابم پاي منم – متين

 .... معلومه جون نازنين با بودنت سرگرم از – من

 .... داد جواب کنه کنترلش کرد می سعی که عصبانيتی با....  شد منقبض فکش

 .... نيست و نبوده نازنين و من بين چيزي – متين

 ... زدم پوزخندي

 ... ؟ خواستگاريش بري خواي می ديگه ي هفته همينه براي...  ؟ جدي – من

 ... نداريم قراري و قول هيچ ما...  نيست چيزي همچين – متين

 وچي....  شده انتخاب االن از عروسيتون تاريخ...  گفتن می اي ديگه چيز که عزيزتون مادر – من

 ... ؟ کنی می انکار
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 ... دادم ادامه تر عصبی

 .... ؟ آيندتون ي هفته قرار يا انکاره قابل هم با رفتنتون بيرون – من

 .... انداخت بهم دلخوري نگاه

 ... کن قضاوت بعد بده گوش حرفام به اول – متين

 ... شيراز گردم می بر ديگه روز چند....  کردم رو انتخابم من...  نمونده باقی حرفی – من

 ... کوبيد ديوار به مشتی....  بود شده منقبض فکش عصبانيت زور از

 .... نشنيدي منو حرفاي که وقتی تا نه...  ري نمی جا هيچ تو – متين

 .... پايين رفت ها پله از عصبی و

 زما توقعی چه...  نداشتم رو ناراحتيش تحمل.....  رفتنش به شدم خيره و...  ديوار به دادم تکيه

 رو حرفش بايد...  عصبی و بودم کالفه....  ؟ کرده چيکار من روان و روح با دونست می....  ؟ داشت

 ... ؟ نه يا دادم می گوش

 کاري هر نذارم و...  ترانه و عمه جلوي کنم علم قد اينکه....  جونم به بود افتاده خوره مثل چيزي

 شکست براي نبود دير هم هنوز...  شدم می مطمئن متين از بايد اول ولی....  بدم انجام خوان می

 .... ترانه و عمه دادن

 نشون بهم جوري يه اگه! ....  کرد می کوجيک حرکت يه فقط اگه...  ؟ خواست می رو من متين اگه

 .... رفتم می رو برابر نا جنگ اين آخر تا..  خواد نمی رو نازنين داد می

 تهداش نازنين با شبونش هاي قرار براي توجهی قابل دليل که بود اين مستلزم اينا ي همه ولی

 .... باشه

 عمارت سالن تو همه....  عمارت اومدن هم بزرگترا و برگشتن کوه از ها بچه که نگذشت خيلی

 اي کنه کاري کرد می سعی کس هر...  بود نشسته ساکت و بود هم در متين اخماي....  بودن جمع

 .... بودن ناموفق عمالً همه ولی...  شه باز هم از ابروهاش گره بشه باعث که بزنه حرفی

 تورج و ها بچه از غير کس هيچ همين براي...  کوه برن ها بچه با بودن نتونسته سامان و ترانه

 ما انگار که کردن می وانمود طوري هم ها بچه....  نداشت خبر مبين و متين و من نرفتن از خان
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 هک بودن کرده ساکت رو نسرين چطوري نفهميدم...  ترانه جلوي خصوص به...  بوديم همراهشون

 ..... بودن کرده يکی به دست هم با همه انگار....  بودم ممنون همشون از جورايی يه ولی....  نده لو

 ... کردن می اضافه حرفی هر آخر و گفتن می بود افتاده کوه تو که اتفاقاتی از هومن و کيان

 ... ؟ باران نه مگه -

 و ترانه که کردن می تعريف جوري يه....  بود گرفته م خنده..  کردم می تأييدشون هم من و

 می که هايی ساله دو بچه عين....  کنن پشيمونی احساس نبودن همراهشون اينکه از سامان

 .... کنن آب رو مقابل طرف دل چيزي تعريف با خواستن

 و دنياور طاقت ترانه سر آخر که گرفتن تأييد من از و گذشته خوش گفتن و کردن تعريف انقدر

 ... گفت

 ... ؟ گذشته خوش بهتون خيلی نبوديم ما اينکه مثل – ترانه

 ... داد جواب رضايت از حاکی لخند با شده کفري ترانه ديد که هم هومن

 می خوش آدم به باشه باران که جا هر حال هر به...  بود موندنی ياد به خيلی...  خوب آره – هومن

 ... گذره

 فقط...  بياره در رو ترانه حرص خواست می دونستم می...  زد من متعجب چشماي به چشمکی و

 .... دونستم نمی رو دليلش

 .... کرد نازک چشمی پشت بود نيومده خوشش هومن حرف از که ترانه

 بود گذشته خوش بهتون انقدر....  يادمه رو کوه اومد باهامون که دفعه اون...  دونم می آره – ترانه

 .... کنين جدا تنش از رو سرش خواستين می که

 و مبين و کامران و...  آيالر و مهناز....  علی و نسيم....  کردن سکوت ها بچه حرفش از لحظه يه

 ..... کردن ترانه و من به نگاهی و شدن ساکت همه...  زدن می حرف هم با داشتن که امين و متين

 کرد رو هنکن ترانه به مستقيمی نگاه کرد می سعی لحظه اون تا که کيان.... بود نگران متين نگاه

 ..... بهش

 ... ومدا پيش چی ما بين نداره ربطی تو به...  عمو پسر و عمو دختر بين بود مسئله يه اين – کيان
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 که حرفی با ولی...  بزنم حرفی من نداشت لزومی ديگه کيان جواب با...  نشست لبم رو لبخندي

 .... ماسيد لبم رو لبخند زد من به ترانه

 ... کردن نمی حسابت آدم پيش وقت چند همين تا خوبه...  ؟ خوشحالی انقدر چرا تو – ترانه

 داد یم نشون ها بچه سکوت....  بزنه هم به رو بينمون کرد می سعی داشت....  انداختم باال ابرويی

 دعواي بود نرفته يادش هيچکس هنوز....  بود اومده وجود به که بحثی از ترسيدن می....  نگرانن

 لبم پارگی و م بينی خونريزي و سرم شکستن به بود شده منجر که...  رو ترانه و من قبل ي دفعه

..... 

 حتی ديگه...  دادنش دست از براي نداشتم چيزي من....  انداختم متين به نگاهی و کردم اخمی

 .... کنم سکوت و بيام کوتاه متين خاطر به خواستم نمی

 کردن می حمايت ازم جورايی يه همشون وقتی...  بود نگران همه نگاه...  انداختم ها بچه به نگاهی

 می هک چيزي به ترانه ذاشتم می بايد چرا...  مهمم براشون که بفهمونن بهم داشتن سعی وقتی... 

 ... برسه خواست

 ... دادم جوابشو آرامش با و ترانه به کردم رو و برگشتم

 طرف همه برادرات عمارت برگشتم که روزي همون از باشه يادت اگه...  ؟ کيه منظورت دقيقاً  – من

.....  نزنی زيادي حرف و شی خفه که گفتن می بهت مستقيم غير جورايی يه و...  گرفتن می رو من

 به چقدر کوه تو دفعه اون نيست يادت...  بودن پشتم برادر مثل که هم هومن و کيان و کامران

 ودب برادرانشون حس خاطر به غيرتشون اين...  ؟ کرد می نگام پسره که بود خورده بر غيرتشون

 ... نفهميدي و بود دراز گوشات يا..  نديدي و بودي کور يا تو حاال... 

 ... دادم تکيه صندليم به و چپم پاي روي انداختم رو راستم پاي

 .... بفهمه آدم ي اندازه به دراز گوش يه که نيست توقعی خوب – من

.. .. کنه تالفی خواد می دونستم می...  باريد می آتيش ازش که چشماش تو زدم زل مستقيم و

 هديگ سمت به چرخوندم رو صورتم....  بده آزارم هم باز تا گشت می حرفی دنبال ذهنش تو داشت

.... 
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 تينم فقط....  بدم جواب اينجوري نداشتن توقع انگار....  بود ها بچه تک تک لب رو رضايت لبخند

 با...  نزنه لبخند داره سعی کردم می احساس...  نداشت هم اخم ولی..  زد نمی لبخند که بود

 ... گرفتم متين از نگاه ترانه صداي

 هفته سه دو من برادر که حالی در...  من برادر به چسبونه می خودشو که اونيه دراز گوش – ترانه

 .... ؟ متين نه مگه....  داره دوست خيلی هم رو نامزدش و نامزديشه ديگه ي

 رو حرفش...  ؟ بده خواهرش به جوابی چه خواست می حاال....  متين به افتاد نگاهم اختيار بی

 ... ؟ رد يا کنه تأييد

 ... کرد اخمی متين

 .... گی می داري مياد در دهنت از هرچی...  ترانه بسته – متين

 ... کرد نازک چشمی پشت ش هميشه عادت به ترانه

 ... تو به خودشو داره اون...  گم می دروغ مگه – ترانه

 ... بده ادامه نذاشت متين

 ... ؟ دي می ادامه داري باز...  بسته گفتم – متين

 ... گفت تمسخر به و ترانه به کرد رو موقع همون کامران

 زنب حرف نامزديش به راجع بعد...  نه يا ميوفته راه متين برون بله مراسم ببين اول تو – کامران

.... 

 ... گفت اعتراض حالت به سامان

 ... باشين زدنتون حرف مواظب...  نشستم اينجا من...  ؟ من زن سر ريختين همتون چيه – سامان

 ... داد گردنش و سر به قري ترانه

 ... جان سامان نباش نگران تو – ترانه

 ... کامران به کرد رو بعد

 ... بذارن شما مثل حسودايی اگه البته...  گيره می سر که معلومه – ترانه
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 زا حمايت به سريع کيان...  همشون به بود توهين ترانه حرف...  بود شده عصبی حسابی کامران

 ... گفت کامران

 ... ؟ کرد حسودي بايد شما چی به مثالً  – کيان

 ... شعورمون و فرهنگ به – ترانه

 ... گفت پوزخند با هومن

 .... اونی فاقد تو که – هومن

 ... شو خفه – ترانه

 ... شد بلند امين

 ... باش داشته رو بزرگترت احترام ترانه...  بسته – امين

 ... سامان به کرد رو هم مبين

 ... بگير رو زنت جلوي – مبين

 ... داد رو جوابش خونسرد خيلی سامان

 ... ديگه گه می راست داره دوماً ...  شماست خواهر من زن اينکه اوالً – سامان

 ... داد ادامه رو سامان حرف ترانه

 داره( ...  کرد من به اي اشاره دست با.. )  اين که باالست شعورمون و فرهنگ خوب – ترانه

 .... ديگه چسبونه می متين به خودشو

 دوانمو اينطور خواست می..  چسبوندم متين به رو خودم من گفت می مخصوصاً ...  گرفت حرصم

 .... نداشته من به اي عالقه متين که کنه

 .... بهش کردم رو

 انتخاب رو همسرش بلده خودش هم برادرت...  بچسبونم برادرت به خودمو ندارم نيازي من – من

 .... بذارين احترام شعورش به مادرت و تو اگر( ...  گفتم تأکيد با رو اگر.... ) اگر البته...  کنه

 ... گفت زودتر متين که بگه چيزي خواست می ترانه
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 ي هدفع...  دونی می خودت بزنی حرف اينجوري باران با ديگه بار يه...  ترانه ديگه بسته – متين

 ... کنم نمی رو مراعاتت انقدر ديگه

 التح با و لبش ي گوشه کشيد رو شصتش انگشت سامان....  انداخت بهم نگاهی نفرت با ترانه

 ... گفت متين به رو اي موذيانه

 ... زنين می مشکوک...  ؟ زنی می سينه به رو سنگش انقدر که کرده چيکار باران – سامان

 ... داد جواب تونست می که لحنی بدترين با متين

 .... باشه گرم خودت آخور به سرت فضولی جاي به...  نيست مربوط تو به – متين

 ... شد تموم تقريباً بحث خان تورج صداي با لحظه همون

 .... ميز سر بياين...  بسته – خان تورج

 چيده زمي کی نفهميديم که بود گرم سرمون انقدر...  انداختيم غذا ميز به نگاهی و برگشتيم همه

 که امرد چون...  خان تورج از غير بود نفهميده چيزي بود بينمون که بحثی از هيچکس....  بود شده

 محبوبه به کمک سرگرم آشپزخونه تو هم زنا و...  کردن می چيکار نبود معلوم و بودن حياط تو

 .... بودن

 هنوز....  اومدن بيرون آشزخونه از هم زنا...  داخل اومدن مردا حين همون در...  ميز سمت رفتيم

 ... جمع به کرد رو عمه....  بود نشده چيده ميز روي ها غذا

 ... کردم دعوت مهمون چندتا من...  کنين صبر لحظه چند يه – ترگل عمه

 ... گفت بلند و آيفون سمت به رفت عمه...  شد بلند آيفون صداي نشده تموم عمه حرف هنوز

 ... کردم دعوت هم رو عروسام ي خونواده امروز...  اومدن – عمه

 تسم به شد خم کمی...  خوندم می نگاهش تو رو عصبانيت.....  هم به خورد گره متين و من نگاه

 آروم سرهنگ جوابش در که گفت سرهنگ گوش در چيزي....  بود ايستاده کنارش که سرهنگ

 ... گفت

 .... بده انجام درسته دونی می کاري هر – سرهنگ

 .. گفت سرهنگ به رو آروم و داد تکون سري متين
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 .... اجازه با پس – متين

 با زود خيلی هم مبين....  کرد ترک رو عمارت بعد و گرفت اي اجازه هم خان تورج از آروم رفت و

 .... بشن رو به رو هاله و نازنين با تا نموندن هيچکدوم....  رفت و گفت اي اجازه

 خودش روي به شده که هم آبرو حفظ براي کرد سعی ولی..  بود ناراضی کارشون از اينکه با عمه

 ... کنه گرم عروساش خودش قول به ي خونواده از پذيرايی با رو سرش و...  نياره

 ... گفت سرهنگ به آروم خان تورج که بوديم نکرده خوردن به شروع هنوز

 .... بکشه غذا براشون که گم می محبوبه به – خان تورج

 ... داد تکون سري سرهنگ

 رپس دوتا اين با حداقل...  ده می انجام رو اينکارا ترگل چرا دونم نمی من واال...  ممنون – سرهنگ

 ... کرد می هماهنگ

 ... بشه درست هم چی همه دارن توقع...  زنن نمی حرف و کردن سکوت خودشون – خان تورج

 .... داد تکون تأسف حالت به سري سرهنگ

 .. گفت آروم پيشش رفتم وقتی...  کرد صدام خان تورج..  غذا خوردن از بعد

 .... نشه متوجه کسی که برو جوري يه فقط....  ببر غذا مبين و متين براي – خان تورج

 که خصوص به...  کنم مخالفت خان تورج حرف با که نيومد دلم ولی..  بودم دلخور متين از اينکه با

 .... متين ي عالقه مورد غذاي...  بود فسنجون ها غذا از يکی

 .... گفتم اي باشه و دادم تکون سري

 با سريع....  شدن متوجه امين و کامران شدم می خارج آشپزخونه از دست به سينی داشتم وقتی

 عمارت از راحت بتونم و نشه من متوجه کسی که کنن کاري فهموندن ها بچه ي بقيه به اشاره

 ... بشم خارج

 کردن نگاه بدون....  شد ظاهر در چهارچوب تو متين و باز در....  زدم در رسيدم که عمه عمارت به

..  ديدم ور مکثش وقتی...  بگيره رو سينی تا موندم منتظر و...  طرفش گرفتم رو سينی صورتش به

 .... من به شده خيره ديدم که....  گيره نمی رو سينی که شده چی ببينم تا کردم سربلند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

219 

 

 .. گفتم و کردم اخمی

 ... سنگينه – من

 ... کرد خونه به اي اشاره سر با و..  گرفت دستم از رو سينی سريع

 ... ؟ تو نمياي – متين

 ... پرسيد آروم....  دادم تکون نه معناي به سري

 ... ؟ بدي گوش حرفام به خواي نمی هنوزم – متين

 ضرحا نازنين اومدن با وقتی...  گرفت رو من طرف ترانه جلوي وقتی....  بشنوم خواستم می...  چرا

 خواستم می..  اميد همون لطف به....  باشم اميدوار کمی تونستم می..  بمونه عمارت تو نشد

 ... بدم انجام رو کار اين راحت خيلی خواستم نمی حال اين با....  بشنوم رو حرفاش

 ..... کردم فکر بهش شايد...  دونم نمی – من

 توان مقابلش در که نگاهی...  نگاهش زير از فرار براي....  عميق و ژرف هم باز...  کرد نگام

 ... کردم دستش تو سينی به اي اشاره..  نداشتم مخالفت

 .... کنه می يخ – من

 ... زد لبخندي و کرد بلند سر بعد....  انداخت سينی به نگاهی

 ...... خانومم کشيدي زحمت – متين

 مخانوم اين عاشق من....  عمارت سمت افتادم راه کنم گفتنش خانومم به اعتراضی اينکه بدون

 ....  بودم گفتناش

 ... پرسيدم آروم و....  نسيم کنار نشستم غذا از بعد

 ... ؟ نبوديم شما با صبح ما نداد لو نسرين که کردين چيکار – من

 ... زد لبخندي

 .... کنن اذيت رو ترانه بودن گرفته تصميم اونجا از...  نگه چيزي گفت بهش کيان – نسيم

 ... انداختم باال ابرويی
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 ... ؟ چرا – من

 دارين دوست رو همديگه دوتا شما دارن خبر همه خوب...  فهميدن رو ديشب موضوع همه – نسيم

 ... بگيرن رو ترانه حال خواستن می اينجوري... 

 ... گرفتم دندون به رو لبم

 ... ؟ فهميدن جوري چی...  ديگه نمونده واسم آبرويی يعنی – من

 ... کرد اي خنده نسيم

....  دونستم می که منم....  شمان طرفدار که هم همشون....  دونن می وقته خيلی که پسرا – نسيم

 هخالص....  بود فهميده ترانه طريق از کنم فکر هم نسرين...  بود فهميده هومن طريق از هم هانيه

 ... نداره تو آبروي به هم ربطی ضمن در...  دونن می همه که

 ... دادم تکون سري

 ... ؟ گه نمی ترانه به چيزي نسرين مطمئنی حاال – من

 ... زد چشمکی نسيم

 وقته يلیخ آخه....  ميره می..  بمير بگه کيان...  گه نمی نه نسرين بزنه حرفی کيان وقتی – نسيم

 .... کرده گير کيان پيش دلش

 ... ؟ خواد می رو نسرين اونم يعنی...  ؟ دونه می هم کيان – من

 ... انداخت باال اي شونه نسيم

 داره القهع نسرين به کنم شک که نکرده کاري حاال تا يعنی...  دونم نمی که رو خواستنش – نسيم

 .... مياره در بازي ضايع نسرين اين بس از...  داره دوسش نسرين که دونه می ولی...  نه يا

 کنه ررفتا ترانه مثل کرد می سعی که کسی....  بود زود هنوز نسرين براي نظرم به...  زدم لبخندي

... 

 که شد می هم ساعتی نيم...  خونشون بودن برگشته همه...  بود شده خلوت عمارت...  بود شب

 تورج...  بودم داده لم تلويزيون روي به رو ي کاناپه روي خستگی از...  بودن رفته سرهنگ و عمه
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 و ودب کرده باز جلوش رو ها کارخونه کتاباي و حساب دفتر و بود نشسته مبال از يکی روي هم خان

 .... بود مشغول

 وارد عصبی متين و مبين و شد باز در اون متعاقب و...  خورد عمارت در به اي تقه زمان همون در

 راست يه مبين...  کردم نگاشون و نشستم صاف اختيار بی ورودشون حالت از....  شدن عمارت

 ... خان تورج سمت رفت

 .. ؟ کنه پيدا ادامه کی تا قراره خان تورج – مبين

 ... کرد عصبيشون هاي چهره به نگاهی خان تورج

 ... ؟ چی – خان تورج

 ... گفت کالفه متين

 .... ؟ شما سکوت همين...  مامان کاراي همين – متين

 ... دفترش به شد خيره دوباره خان تورج

 .... پرسين می من از شماست مادر – خان تورج

 ... بريديم ديگه خدا به...  ؟ کنين کاري خواين نمی شما – مبين

 ... کرد اخمی خان تورج

 می نز من بگين مادرم به برين گفتم شماها به کنم ازدواج خواستم می من وقتی مگه – خان تورج

 به برم بايد من ازدواجتونم از بعد حتماً...  بزنم حرف مادرتون با برم دارين توقع حاال که خوام

 بياين ساله سه دو هاي بچه مثل اينکه جاي به هم حاال....  ؟ خوايين می بچه شما بگم زناتون

 .... کنين اساسی فکر يه برين...  بکنين رو مادرتون شکايت

 .. گفت کالفگی همون با متين

 قرار اونا با هم االن...  کنه می رو جديد بازي يه روز هر مامان....  کنيم چيکار گين می – متين

 يزيچ ما به اينکه بدون...  بزنيم رو حرفا آخرين تا خونشون بريم االول ربيع ماه اول شب گذاشته

 ... بگه

 .. متين به کرد رو و شد بلند خان تورج
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 خيال یب بياي کنار مشکالت با تونی نمی اگه گفتم...  ؟ گفتم چی بهت اول روز يادته – خان تورج

 بهت ولی...  خورين می هم درد به باران و تو گفتم و دادم پيشنهاد بهت خودم درسته....  شو

...  باش مراقب تو...  کرده بد باهاشون مادرت...  ست خورده زخم دختر اين گفتم...  دادم هشدار

 چون....  تهران کشيدم رو دختر اين تو اعتماد به من...  هست حواسم...  مراقبم..  باشه گفتی

 هم اب خوان می اينا...  گه می راست گفتم...  بپسندمش خودم بايد...  ببينمش خودم بايد گفتی

 ... بشه شروع عشق با زندگيتون بذارم...  کنن زندگی

. .... من و متين تا تهران بيام خواست من از خان تورج يعنی...  کردم می نگاهشون شگفتی با

 .... شد نمی باورم

 رو دختر اين که بگو خورين نمی هم درد به دونی می اگه گفتم بهت اول ماه همون – خان توج

 نروش رو خودت تکليف گفتم..  اومد خواستگار که براش...  نه..  گفتی اومدي...  بره کنم راهيش

 رو تو باران اگه..  نباشه راضی باران اگه گفتم...  دارم دوسش گفتی..  خوامش می گفتی...  کن

 ازش طرفت از....  دادم فرصت....  بده فرصت بهم باشه گفتی..  کنی اذيتش نداري حق نخواد

 می ور همديگه ما گفتی برگشتين که شيراز از....  باشه تو طرف به توجهش تا کردم خواستگاري

 داري که اي تيشه همون با برو...  زنی می بودن فرهاد از دم که تو..  عاشق آقاي خوب...  خوايم

 ... ؟ بکنی رو کوه تا بيارن دستگاه برات منتظري...  کوه کندن به کن شروع

 ... ؟ وايسم مامان روي تو برم گين می – متين

 ... وايسا حرفت روي...  نه مامانت روي تو – خان تورج

 نمک گوش حرفش به بودم نشده حاضر هنوز من...  بود نگران نگاهش...  انداخت بهم نگاهی متين

 ... اومد حرف به خان تورج هم باز... 

 بهت روز اون....  کنی درستش بايد هم خودت...  کردي خرابش خودت...  ؟ چيه – خان تورج

 .. ؟ نگفتم...  بگو باران به رو چی همه اول از که دادم هشدار

 .... طرفش گرفت رو ش اشاره انگشت و مبين به کرد رو بعد

 خواستگار يه پيش روز چند همين خوايش می رو دختري...  باشه حواست هم تو - خان تورج

 ونخودش تکليف دختر تا دو اين که بگين بمونين حرفتون رو ندارين عرضه اگه...  کرد رد رو خوب

 .... بدونن رو
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 .... خاطره به حتی...  بود جا همه به حواسش خان تورج...  باال رفت ابروهام

 ........... بودن کالفه دو هر.....  کردم مبين و متين به نگاهی

 از اهنگ...  بود حرکت در دستش با چشمام....  کشيد گردنش پشت به دستی کالفگی با متين

 حتی. .. داد می صورتش به قشنگی حالت و بود شده بلند که...  موهاش به دوختم و گرفتم دستش

 ..... بود خواستنی و قشنگ چشمم به هم کالفگيش اون

 یم دلم که مردي....  داشتم دوسش باشه گفتن قابل که چيزي از بيشتر دونستم می که مردي

 .... باشه من براي روزش و شب...  باشه من همسر...  باشه من مرد خواست

 .... شد می حاليش چيزا اين عاشقم دل مگه ولی....  بود شکسته رو دلم مرد همين و

 یم خودش دور سالن تو متين....  ميز روي کوبيد می رو اش شده مشت دست کالفگی با مبين

 ... بهش بودم خيره همچنان من و....  چرخيد

 اين هيچوقت....  خواستم نمی حد اين تا رو مردي هيچوقت....  بود خواستنی چشمم به بدجور

 کردم انتخاب رو سامان جوري چه دونستم نمی که بود جالب و....  بودم نکرده تجربه رو احساس

 اين اگر و...  بود چی داشتم متين به که احساسی اسم پس بودم سامان عاشق من اگر... 

 خابانت رو سامان چی به تکيه با پس..  بود عشق کردم می تجربه متين با داشتم که احساسی

 .... ؟ بودم کرده

 من و....  بود عمارت در حضور مخصوص فقط که اسپرتش تيپ به...  کردم می نگاش لذت با

 ... شرايط بدترين در حتی....  مرتب و آراسته هميشه...  داشتم دوست رو تيپش اين چقدر

 مسخ که ديد چی چشمام تو دونستم نمی.....  چشمام تو زد زل و برگشت...  ايستاد لحظه يه

 و رفژ نگاه و....  متين و بودم من فقط انگار....  بگيرم ازش رو نگاهم تونستم نمی....  بود نگاهم

 .... من تاب بی دل و....  عميقش

 گنجه يه مثل من واسه چشمات به ام خيره وقتی

 برنجه دلت عزيز روزي اگه من از ميرم می رنجه پايان بودنت

 پر که نگاهی همين...  کرد می گرم رو بدنم تموم که نگاهی همين....  بودم نگاهش همين عاشق

 .... نداشتم رو کاري هيچ انجام قدرت مقابلش در که نگاهی همين.....  نگفته حرفاي از بود
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 ردک می نفوذ آدم استخون مغز تا که نگاهی....  نبود خان تورج نگاه به شباهت بی نافذ نگاه اون

.... 

 نوشت تو بی شه می مگه بود تو بی شه می مگه

 سرنوشت سخت ي جاده همسفر که تويی

 خونيم می هم از و هم با آخرش تا مونيم می

 ........... مونيم می عاشق ما باشه هم دريا يه فاصله

 هب رفت و چرخيد بعد و....  گرفت می تصميم داشت انگار....  شد ريز چشماش....  زد پلک بار چند

 .... شد بلند مبين صداي....  عمارت در طرف

 .... بره ترانه کن صبر....  متين کن صبر – مبين

 با...  من سمت برگشت که بود نشده خارج عمارت از هنوز...  دنبالش دويد مبين و رفت متين

 ..... گفت و کرد نگاهم نگرانی

 همين...  باش نداشته حرفاشون به کاري....  اتاقت برو اينجا اومدن ترانه يا مامان اگه – مبين

 ... کن تحمل رو امشب

 .... شد خارج عمارت از " بگذرونه خير به رو امشب خدا " گفت می که حالی در بعد و

 آگاهناخود...  بود نگران انقدر مبين که کنه چيکار خواست می متين....  موندم همونجا مبهوت من و

 در اي نتيجه چه و چيه دونستم نمی که کاري....  ناشناخته چيزي از ترس....  گرفتم استرس

 .... انتضارمونه

 طرخ کمين در و ترسيده گنجشک مثل و بود شده خارج عاشقانه ي کوبنده حالت از قلبم ضربان

..  بده انجام خواست می متين که کاري نگرانی از..  استرس شدت از..  ترس از....  زد می

 ..... فرستادن صلوات به کردم شروع ناخودآگاه

 و بودم کرده گره هم تو رو دستام....  ببينم رو عمه عمارت اونجا ي پنجره از تا آشپزخونه رفتم

 نشده شروع ها صلوات اون برکت به..  بشه پا به شري بود قرار اگر تا....  فرستادم می صلوات

 .... بشه تموم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

225 

 

 قربهع رفتن جلو با....  بود نگذشته زفتنشون از چيزي هنوز....  ساعت سمت رفت نگام اختيار بی

 يقهدق دو....  ثانيه ده و دقيقه دو....  دقيقه دو...  رفت می تر باال هم من قلب ضربان شمار ثانيه ي

 دقيقه چهار.........  ثانيه جهل و دقيقه سه....  ثانيه بيست و دقيقه سه...  دقيقه سه....  ثانيه سی و

.... 

 ... شد بلند ترانه فرياد صداي

 ... بشی رد من ي جنازه رو از بايد....  دم نمی اي اجازه همچين من – ترانه

 ... متين فرياد صداي و

 بود من به اگه...  ؟ گرفتی اجازه من از کنی ازدواج خواستی می تو مگه...  نداره ربطی تو به – متين

 .... دادم نمی راه خونوادمون تو رو لياقت بی اين

 ... شنيدم می رو صداشون فقط...  ديدمشون نمی من و بودن عمارت تو

 .... باران به چسبيدي کردي ول رو نازنين که لياقتی بی تو...  ؟ لياقته بی من شوهر – ترانه

 می نبارا به که توهينی همه اين با نزدم دهنت تو حاال تا که لياقتم بی من گی می راست – متين

 ... باشه نداشته يا باشه داشته لياقت بخواد که نيست آدم تو شوهر وگرنه....  کنی

 ... شد قاطی هم با ترانه و عمه فرياد صداي

 ... نکن احترامی بی خواهرت به متين – عمه

 نمی چرا....  ريزه می هم به ما زندگی اينجاست وقت هر....  بود نحس دختر اين اولشم از – ترانه

 .... خداااااااااا ميره

 .... شو خفه....  ترانه شو خفه – متين

 ... مبين و امين هاي فرياد صداي بعد

 ... بکش خجالت...  ترانه بسته – امين

 .... اومده بار بد انقدر اين کاراتون اين با...  نگير رو ترانه طرف خود بی مامان – مبين

 ... ؟ کنين می دعوا خواهرتون با دارين نخور درد به آدم يه خاطر به....  بکشين خجالت – عمه
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 کردم می سعی مدت تموم که منی...  برادرش ي بچه...  من...  نخور درد به گفت می من به عمه

 ردد به...  بود من با....  نکنم احترامی بی بهش...  کرد زندگيمون با که کاري از تنفرم ي همه با

 .... نخور

 بلند رو سرم.....  جوشيد می تنم تموم تو نفرت و کينه....  شد بيشتر عمه و ترانه از نفرتم حس

 بدي اجازه بهم مدت يه شه می...  بده نفرت...  بده کينه دونم می خدايا....  آسمون به رو کردم

 خدايا. ... ؟ ديگرونه زندگی ريختن هم به هنرشون تموم که آدمايی از باشم متنفر....  باشم متنفر

 ازمون رو خوشبختی آدما همين که باشه يادم هميشه تا...  ؟ کنم حفظ دلم تو رو شون کينه شه می

 ... ؟ دزديدن

 دشمن عاطفه با ديگه

 رفيقم دلتنگی واسه

 نفرت سرخ شط توي

 غريقم صداترين بی

 ريادف بلند هم امين و مبين و متين اون تبع به و...  بود شده بلندتر ترانه و عمه هاي فرياد صداي

 متن نگران فقط و فقط من و....  بود دعوا من خاطر به عمارت اون تو...  بود بدي جو....  زدن می

 .... کردن می حمايت من و متين از وجود تموم با داشتن که مبين و امين بعد و...  بودم

 ... کرد خطی خط بدجور رو ريختم هم به اعصاب سامان داد صداي

 خواهرت روي تو اينجوري که کنه می چيکار برات باران....  ؟ کردي رم متين چيه – سامان

 ... ؟ ايستادي

 ... بگيرم رعشه...  بودم دور ازشون اينکه با...  من حتی شد باعث که متين فرياد و

 ديدن اب چشمام که...  خودتم مثل منم کردي فکر....  عوضی نيار کثيفت دهن به رو اسمش – متين

 اين از تر پاک باران دونی می خوب خودت....  بگيرم خودمو جلوي نتونم که...  بزنه دو دو دخترا

 .... مسمومه فکرت تو...  حرفاست

 نمبي...  امين...  متين بعد و...  شدن خارج عمه پشتش و ترانه و...  شد باز عمارتشون درب بعد و

 ... سامان... 
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 ... تو و دونم می من عمارت اون بري ترانه – مبين

 .... وگرنه ترانه برگرد – امين

 ... متين فرياد و

...  بينين نمی رو من ديگه بگين باران به چيزي...  کنين کاري...  خدا خداوندي به مامان – متين

 .... ذارم می دلتون به رو عروسيم آرزوي و رم می باران با...  رم می

 .. زد داد بلند ترانه

 ( .... ج)  ي دختره...  کشمش می خودم – ترانه

 ... درسي بودم من که جايی تا نشست صورتش تو که اي کشيده صداي و...  شد کشيده دستش

 ..... زد رو ترانه که بود کی...  بود کی ببينم دوختم چشم بهت با

 ... شد بلند عمه اعتراض صداي....  بود سرهنگ..........  سرهنگ

 ... کاري چه اين...  سرهنگ – عمه

 .... شد بلند بار اولين براي سرهنگ فرياد صداي

 ينها....  رو پروردت دست دختر بگير تحويل...  بشنوم چيزي خوام نمی....  ترگل بسته – سرهنگ

 نسبت ديگران به رو پرتی و چرت هر ده می اجازه خودش به که...  ؟ کردي تربيت که دختري اون

 ... کنين می تموم رو بحث اين االن همين...  گذاشتی کم..  ترگل گذاشتی کم...  ؟ بده

 تونستم نمی درست تاريکی خاطر به...  بود صورتش رو ترانه دست....  بودن کرده سکوت همه

 .... هباش کردن گريه حال در لوس و نارنجی نازک دختر اون بودم مطمئن ولی....  ببينم رو صورتش

 .... عمه عمارت برگشتن سکوت تو همه

 دمبو نگران....  بود دهنده آزار عمات تو سکوت...  بود نشسته ساکت خان تورج...  سالن تو رفتم

 نصيبم بود وقت چند که حمايتی اون بودم نگران....  بدونه دعوا اون علت رو من خان تورج که

 ... کردم زمزمه آروم....  بشه گرفته ازم بود شده

 .... خان تورج – من
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 ... داد جواب کنه نگاهم اينکه بدون

 اون...  کردن دعوا طور همين کنه ازدواج خواست می هم امين وقتی....  نباش نگران – خان تورج

 می رو آيالر فقط امين ولی...  بگيره امين براي رو دوستاش از يکی خواست می ترانه موقع

 .... جاشون سر نشوند رو دختر و مادر اين سرهنگ هم موقع اون...  خواست

 ... گفت رفتن حين...  اتاقش سمت بره شد بلند بعد

 هنتون کس هيچ که...  بيارم بارش مرد مثل خواستم می...  بود کوچيک ترگل وقتی – خان تورج

...  نمونه عقب بودنش زن خاطر به..  بود مردا دست چيز همه که زمانی اون تو که...  کنه اذيتش

 هباش زن بايد زن...  کردم اشتباه ولی....  ببرن حساب..  معظم خان تورج دختر از همه خواستم می

 تاوانش فرهاد من جاي به ولی...  گذاشتم کم ترگل تربيت تو منم....  لطيف و عاطفی همونجور و

 ... بپردازم رو نصفش حداقل کنم می سعی دارم....  دختر بدهکارم خيلی بهت من....  داد پس رو

 تو بودم ديده که دعوايی اون و خان تورج حرف از مبهوت من و....  بست رو در و اتاقش تو رفت و

 .... موندم سالن

 جوري يه اينا عمه دعواي و خان تورج قبل شب حرفاي از هنوز....  بود صفر هشت و بيست روز

 هم هاله و نازنين ي خونواده حتی....  عمارت بودن اومده همه زود صبح همون از...  بودم سردرگم

 شب چقدر....  زد می پر ديدنش براي دلم....  بود مونده خودشون عمارت تو متين ولی....  بودن

 ينهس من براي که مردي....  کنم نوازشش و بگيرم آغوشم تو رو سرش و برم بود خواسته دلم قبل

 خوب از و بينمش می من و..  مياد هم متين بيان همه وقتی که بود خوش دلم....  بود کرده سپر

 بکنم تونستم که کاري تنها....  بود کرده دلتنگم جور بد نيومدنش ولی...  شم می مطمئن بودنش

 وبهخ حالش گفت وقتی...  بپرسم رو حالش بودن ما از دورتر پسرا با که مبين از و برم که بود اين

 .... شدم آروم کمی

 ... آوردم نمی خودم روي به....  بدتر عمه نگاه و...  کرد می نگاهم نفرت با ترانه مدت تموم

 و من دعواي با...  کنم کنترل رو خودم کردم می سعی ولی...  نبودم امان در ترانه هاي طعنه شر از

 می عیس همين براي...  شد می بيشتر بود متين روي که فشاري فقط...  شد نمی بهتر چيزي ترانه

 ... باشم توجه بی حرفاش به کردم
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 دش می رد کنارم از و رفت می راه شد می بلند الکی هاي بهانه به...  نبود کن ول ترانه همه اين با

 .. گفت می بلند و زد می اي تنه ووو

 ... هستی اضافی هميشه..  اَه...  نردبون کنار بکش – ترانه

 .. گفتم می بشنوه خودش فقط که طوري..  لب زير و زدم می لبخندي زورکی

 ... رسم می حسابت به بععداً  – من

 ... داد می دستور بلند گاهی يا

 ... نشين بيکار...  بيار آب برام برو...  باران...  اوي – ترانه

 ... گفتم می جوابش در و زدم می حرصی پر لبخند هم باز من و

 ... تونچشم تو ره می پاتون شصت که نشين بلند وقت يه....  حضرت عليا باشه اي ديگه امر – من

 زن هم باري چند...  شد می مهمون آيالر و مهناز..  هانيه و نسيم لب روي لبخندي حرفم اين با و

 خرآ سيم به بود زده ترانه انگار....  گرفتن جواب لحن بدترين با که کردن اعتراض بهش هام عمو

... 

 می تعريف براش رو قبل شب اتفاقاي داشتم...  زديم می حرف آروم و...  بودم نشسته نسيم کنار

 اپسر...  بود شده جدا بزرگترا از جوونا جمع هم باز....  داد می گوش اشتياق با داشت اونم...  کردم

 زا دست ترانه بلند صداي با که بودم زدن حرف حال در....  بودن نشسته دخترا از جدا گوشه يه هم

 ... برداشتم زدن حرف

 ... عزيزم دنبالش برو...  نمياد چرا متين ببين برو...  جون نازنين – ترانه

 ظورمن با داشت ترانه و....  بود تنها خودشون عمارت تو متين...  داد تحويلم پوزخندي و برگشت و

 .... کرد می عمارتشون راهی رو نازنين

....  نمک خفه رو نازنين و ترانه و شم بلند خواست می دلم....  شد بلند و داد هيکلش به قري نازنين

 موهاش رو..  نه که سرش...  بود سرش شال يه خان تورج حضور خاطر به فقط ترانه مثل نازنين

 رو موهاش ي همه نرسيده عمه عمارت به دونستم می و..  بود معلوم موهاش همهی...  بود ولو

 ... بياد جوش به خونم شد می باعث اين و....  متين جلوي ره می و کنه می افشون
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 ... گفت و شد بلند جاش از آيالر لحظه همون که بره نازنين نذارم که بودم حرفی..  راهی يه دنبال

 هم تينم به...  بيارم رو وسايلش آيلين براي اونجا برم بايد من...  جون نازنين بشين شما – آيالر

 .... بياد گم می

 گهدي سمت به کرد رو روش و گفت ايشی ترانه....  کردم کيف ترانه و نازنين شدن کنف از که آخ

 ندلبخ با که... کردم آيالر به اي قدرشناسانه نگاه...  کنه می اذيت رو آيالر بعداً  بودم مطمئن.... 

 ... داد رو جوابم

 رفت و زد بهم چشمکی...  کرد پيدام و چرخوند چشم ورود محض به...  عمارت اومد آيالر با متين

 نيست ش چهره تو اثري قبل شب عصبانيت از و خوبه حالش ديدم می اينکه از...  پسرا سمت

 ... شد بلند گوشيم پيام صداي که نکشيد ثانيه به...  شد راحت خيالم

 " .. نوشتم ببراش...  " ؟ خانومم خوبی "... بود نوشته...  کردم بازش سريع متين اسم دين با

 ... کردم ارسال و....  " خوبی تو..  خوبم

 و کرد دبلن سر ثانيه چند از بعد...  کرد می نگاه گوشيش پبه داشت...  کردم نگاش کردم سربلند

 با...  دادم رو لبخندش جواب...  زد بهم لبخندي و...  " خوبم ".. گفت لب حرکت با و...  کرد نگاهم

 ... گرفتم متين از نگاه نسيم صداي

 ... فهمن می همه االن...  بابا بسته – نسيم

 .... انداختم نسيم به نگاهی

 ... ؟ کنيم می چيکار داريم مگه – من

 ... همديگه حلق تو رين می درسته دارين هيچی – نسيم

 .. کردم ساختگی اخمی

 ... ؟ نسيم – من

 .. خنديد

 ... ؟ شدي هيوا متوجه باران راستی...  کنه نمی فرار..  نباش نگران – نسيم

 .. کردم هيوا به نگاهی و برگشتم حرفش اين با
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 ... ؟ شده چی مگه – من

 ... انداخت باال ابرويی

 هک پسراست به نگاهش هم مدام...  قراره بی جورايی يه کنم می احساس چرا دونم نمی – نسيم

 ... بزنه رو يکی مخ خواد می کنم فکر...  مياد عشوه هی...  نشستن طرف اون

 ... دادم جواب حالت همون با...  نسيم آخر جمله از گرفت خندم

 .... باشه نزده حاال تا اگه – من

 ....... داد تکون سري و خنديد هم نسيم

 تاستراح تا عمه عمارت بود رفته هم سامان...  نبودن عمارت تو مبين و متين....  بود غروب نزديک

 استراحت حال در عمارت اتاقاي تو مردا بيشتر....  خونشون بودن رفته هم آيالر و امين....  کنه

 امش و باشه داشته زنی سينه هيأت بود قرار که شب براي و هم دور بودن نشسته هم زنا.....  بودن

 ... کردن می درست ساالد..  بديم

 از که نداشتم رو ترانه حرفاي و جمع اون ي حوصله...  خواست می تازه هواي دلم...  بودم خسته

 ... حياط تو رفتم همين براي...  بود من به طعنه يکيش ش جمله تا دو هر

 چپ سمت به رفتم می داشتم....  بزنم قدم کمی دادم ترجيح حال اين با ولی...  بود سرد هوا

..  موشک قايم بازي موقع بوديم که بچه...  نداشت ديد زياد که بود جايی قسمت اون...  عمارت

 ... بشيم پنهون شد می که بود جايی بهترين اونجا

 تنيده هم تو که بود درخت از پر اونجا....  رفتم طرف اون به و زدم لبخندي روزا اون يادآوري با

 و ايستادم صدايی شنيدن با که گذشته به بدم پرواز رو فکرم هم باز خواستم می...  بود شده

 .... کردم تيز گوش

 .... کنه می تجربه رو هيجانی بود معلوم که...  عشوه از پر و زنونه صداي يه

 ......... آخ...  تر يواش....  واي...  واي -

 ......... بود آشنا برام نهايت بی که... دار خش و مردونه صداي يه و

 .... عزيزم آرومتر -
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 ..... بود سامان صداي....  بود سامان

 ودب رفته که سامان...  ؟ شنيدم می چی.....  کنم اعتماد هام گوش به تونم نمی کردم می احساس

 یوقت...  نبود ترانه..  نه...  نبود ترانه.....  زنونه نازک صداي اون و....  کنه استراحت عمه عمارت تو

 یم حرف و بود نشسته نازنين و هاله کنار که ديدم رو ترانه خودم شدم می خارج عمارت از داشتم

 ..... زد

 يدمد می بايد....  بود شنيدن قابل هنوز ولی بود شده آرومتر صداشون....  ؟ باشه تونست می کی

 که زيچي از بايد...  نبوده معمولی ي عشوه يه شنيدم که چيزي شدم می مطمئن و رفتم می بايد... 

 چه انجام حال در اونا که فکر اين با و بگذرم تونستم نمی.....  شدم می مطمئن کردم می حس

 ..... کنم اذيت رو خودم بودن کاري

 رو رفتن با پام وقت يه تا...  بردارم قدم آروم کردم می سعی مدت تموم....  افتادم راه به آهسته

 .... بشن حضورم متوجه که نکنه ايجاد صدايی افتاده هاي شاخه يا خشک برگاي

 که..  درخت تا چند کنار رفتم جلو که کمی...  ديدن می منو نبايد....  زدم دور رو ها درخت

 .... کردم نگاشون....  نشستم و شدم خم..  داشت قرار بلند هاي شمشاد وسطشون

 می وادار رو اي بيننده هر که طوري....  معاشقه حال در....  هاله کوچيک خواهر....  هيوا و سامان

 اب آميخته ت.شهو تونستم می فاصله اون از حتی.....  کنه نگاشون شده مسخ و بايسته کرد

 .... بود خشونت و شتابزدگی نوعی با همراه که تی.شهو....  ببينم رو حرکاتشون

 .... بودن کرده صبر لحظه اين به رسيدن براي ها مدت انگار

 می چشمام با رو خيانت داشتم من....  نداشتم رو کاري انجام قدرت...  بود شده خشک هام لب

 اون يعنی....  بود شده هم من حق در روزي شايد که خيانتی....  زنش به مرد يه خيانت...  ديدم

 ....... بودم محرمش من که زمانی درست..  ؟ بود سرگرم ترانه با همينطور سامان هم زمان

 ديگه دختر يه از داشت چشمام جلوي اينجور که مردي اين....  نشناختم رو سامان ذات چطور

 .... ؟ کنم بنا باهاش رو آرزوهام کاخ خواستم می روزي يه که بود مردي همون...  کرد می کامجويی

 می اگه....  گفتم می کی به...  کردم می چيکار بايد حاال....  بودم ساده چقدر...  کردم بغض

 ارشونک اينکه با بود برابر اين و...  بفهمن بود ممکن کنم خبر رو کسی و عمارت برگردم خواستم

 ..... زدن تهمت به کنن متهم رو من نداشتم مدرکی من چون و کنن رها رو
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 ! ....... گوشی....  دادم فشار رو دستم تو گوشی اختيار بی...  خواستم می مدرک....  ؟ مدرک

 که شانسی با لحظه اون تو نبود بعيد....  گذاشتم سکوت حالت روي و آوردم باال رو گوشيم سريع

 .... سمتشون به گرفتم و....  کردم روشن رو دوربينش بعد و.....  زدن زنگ به کنه شروع داشتم

 کردم یم نگاه افتاد می بينشون که اتفاقاتی به گوشی از من و کرد می ضبط رو ها صحنه دوربين

 نجواهاي صداي...  کرد می لمس ت.شهو با رو باکره دختر يه...  دختر يه تن که مردي دستاي.... 

 اب رو حرکاتش تموم کرد می سعی که دختري....  عشق نه نيازه سر از بود معلوم که اي عاشقونه

 .... شده کورکورانه و کودکانه عشق يه تسليم فهميد شد می و...  بده انجام عشوه

 رفت می باد به داشت که دختري عزت و عفت و...  شد می باز راحتی به که هايی لباس هاي دکمه

 ..... بدزده رو زنی وجود قداست تا بود برده هجوم که مردي و..  و... 

....  بگذره داشت که چيزي ترين مقدس و زيباترين از بود شده راضی هيوا چطور فهميدم نمی

 ي غريزه تسليم رو خودش اينکه داشت ارزش واقعاً ...  ؟ داشت ارزش...  ؟ لذت لحظه يه براي

 ... ؟ بکنه حيوانی

 ترين مقدس خدا اذن به...  شد می همراه محرميت ي صيغه خوندن با اگر که اي غريزه همون

 ..... بود مرد و زن پيوند

 حال شامل صيغه همون لطف به که احترامی...  احترامی هيج بدون...  محرميتی هيچ بدون حاال و

 ..... حيوانی کثيف خوي يه بود شده...  شد می زن

 ها بوسه اين روزي....  کرد می بد رو حالم..  زد می هيوا بدن روز سامان که آتشينی هاي سه.بو

 آغوش داشت که بود زنی چندمين هيوا....  هيوا وحاال....  ترانه براي بعد و....  بود من به متعلق

 ينا....  ؟ بوديم سامان زندگی تو نفر سه ما فقط کنم باور شد می....  ؟ کرد می تجربه رو سامان

 .... کرد نمی حفظ رو زنش...  رو ش خونواده حرمت که مردي

 جامان چشمام جلوي داشت که خيانتی حس....  ريختم می اشک اختيار بی و بودم خيره گوشی به

 .... نشن متوجهم که کنم هق هق آروم کردم می سعی....  بود زده هم به رو حالم شد می

 رفت هيوا دقيقه چند از بعد...  عمه عمارت سمت رفت....  رفت سامان اول....  شد تموم کارشون

 هق هق هنوز....  بودم نشسته همچنان...  حالم اون با...  همونجا من ولی....  اصلی عمارت سمت

 .... شدن ديده از ترس بدون اينبار و...  کردم می
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 رو یگوش و بردم دست....  بودم شده کرخت انگار....  نداشتم رو شدن بلند توانايی...  بود بد حالم

 ... داد جواب زود....  رسيد می دادم به بايد يکی.....  نسيم به زدم زنگ و برداشتم

 .. جان باران جانم – نسيم

 ... بيا نسيم – من

 ... پرسيد نگرانی با نسيم.....  گريه زير زدم دوباره و

 .... کنم می خبر رو ها بچه االن...  ؟ کجايی...  ؟ باران شده چی – نسيم

 ... گفتم التماس با

 ... بيا تنها خودت...  نگو چيزي کسی به...  نه – من

 ... ؟ کجايی – نسيم

 .... بود نگران صداش هم باز

 .... حياط تو بيا – من

 .... بيرون اومد سريع نسيم....  بود معلوم عمارت در اونجا از...  کردم عمارت در به نگاهی

 ... شديم می قايم پشتش بوديم بچه وقتی که درختايی اون کنار...  عمارت چپ سمت بيا – من

 ... ؟ کنی می چيکار اونجا – نسيم

 ..... شمشادا پشت بيا.....  بيا فقط...  نپرس – من

 ... پرسيد نگرانی با و زد زانو کنارم بهم رسيد وقتی

 .... ؟ زمين خوردي...  ؟ کنی می گريه چرا...  ؟ باران شده چی – نسيم

 بودم ديده چيزي من....  کردم گريه بلند و.....  آغوشش تو رفتم و دادم تکون نه معناي به سري

 یکاف ي اندازه به اسمش که چيزي....  بود گناه که چيزي....  بودم نديده هيچوقت که...  نبايد که

 ............. خيانت.......  ديدنش به برسه چه بود زن هم به حال

 .... ؟ شده چی بگی خواي نمی – نسيم

 ..... طرفش گرفتم رو گوشی و کردم پلی رو فيلم و برداشتم رو گوشی و اومدم بيرون آغوشش از
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 ... کرد می نگاه مبهوت

 ... سرم بر خاک واي....  سامانه....  که اونم....  اون....  هيواست که اين – نسيم

 .... خودش صورت تو زد دست با و

 .... شد نمی باورش انگار....  گوشی به نگاه يه و کرد می من به نگاه يه

 ... خدا واي...  ؟ روزي همچين تو...  پيغمبر يا – نسيم

 .... نداشت من از کمی دست هم نسيم حال....  زمين رو نشست من کنار و

 هدقيق پنج...  گذشت چقدر نفهميدم....  نقطه يه به خيره کدوم هر و...  بوديم کرده سکوت دو هر

 ... دقيقه بيست شايدم...  ربع يه...  دقيقه ده... 

 ... شکست نسيم رو سکوتمون

 ... دي می نشون رو فيلم امشب همين...  ؟ کنی چيکار خواي می حاال – نسيم

 ... دادم جواب آرومی به

 .... درسته کاري چه دونم نمی...  کنه نمی کار فکرم االن اصالً ...  دونم نمی – من

 .... بگيم يکی به بايد – نسيم

 ... ؟ کی – من

 ... انداخت باال اي شونه....  انداختم نسيم به نگاهی و

 ... مبين...  متين...  دونم نمی – نسيم

 ... همديگه سمت برگشتيم هردو و کرد مکث دفعه يه

 ... ميوفته راه خونريزي و خون امشب...  هستن ترانه برادراي که اونا...  نه – من

 ... کرد تأييد رو حرفم و داد تکون سري

 .... کنم می صدا رو هومن يا کيان رم می من پس...  پس....  نبود حواسم...  آره – نسيم

 ... شدم بلند سريع منم....  ايستاد شد بلند و
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 اصد رو کامران برو...  ؟ بدي نشون مجرد پسر دوتا به رو فيلم اين خواي می...  نه اونا...  نه – من

 ... کن

 .... عمارت سمت رفت و داد تکون سري بعد...  کرد نگاهم

 به مشکوک نگاهی کامران....  من سمت اومدن راست يه و شدن خارج عمارت از کامران و نسيم

 ... کرد دومون هر

 ... ؟ اينجا کشوندين منو چرا..  ؟ شده چی – کامران

 می احساس و...  کرد می نگاه داشت....  دستش دادم رو گوشی و کردم پلی رو گوشيم رو فيلم

 ... انداخت بهم نگاهی و کرد بلند رو سرش سريع....  شه می کبودتر ش چهره لحظه هر کردم

 .... ؟ کجا...  ؟ کی..  ؟ گرفته کی رو فيلم اين – کامران

 ... دادم جواب آروم

 ... همينجا....  پيش ساعت يه به نزديک...  گرفتم من – من

 .. گفت لب زير و کرد مشت رو دستش...  کردم اشاره حياط قسمت اون به دست با و

 ... کثافت...  کثافت – کامران

 شروع و....  تر طرف اون کمی رفت و دستم داد رو گوشی...  بود شده منقبض عصبانيت از فکش

 .... هم روي کوبيد می و بود کرده مشت رو دستاش تا دو...  رفتن راه کرد

 .... کنارمون اومد کامران....  انداختم نسيم به نگاهی نگرانی با

 ندازهب تقصيراتشو ي همه سامان ممکنه...  کمه مدرک اين....  نگين چيزي کسی به فعالً – کامران

 هخواست نمی اون و گذاشته اختيارش در رو خودش هيوا که بگه تونه می راحت خيلی...  هيوا گردن

 .... الکی دليل هزارتا و...  بکنه رو اينکار

 .... حرفش وسط پريدم سريع

 ... داده انجام رو کار اين باالخره بگه که هم چی هر – من

 ... داد تکون سري کامران
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 کنن ثابت تا بکنن کاري هر حاضرن....  شناسی می که رو ترانه و عمه ولی...  درسته – کامران

 خبرتون شد جور وقت هر...  من به بسپرين رو کار ديگه مدرک ييه براي...  بوده گناه بی سامان

 ... بگيم همه به کی گيريم می تصميم وقت اون..  کنم می

 .... رسيد می نتيجه به بهتر فکر تا سه...  بود خوبی فکر....  داديم تکون سري نسم و من

 ونديدنم با...  بودن مبين و متين...  درب سمت برگشتيم...  شد باز عمارت آهنی درب لحظه همون

 ... داديم جواب سه هر که...  کردن سالمی....  طرفمون اومدن و زدن لبخند

 ... ؟ دوتا شما بودين کجا – کامران

 ... زد لبخندي مبين

 .... بيابون و کوه به زديم....  خانوم عمه هاي نوه اين دست از – مبين

 .... زد لبخندي کامران....  بودن نازنين و هاله منظورش

 ... شدينا گرفتار – کامران

 شارها سر با...  بود متين...  کردم نگاه..  شد کشيده آستينم لحظه همون....  داد تکون سري مبين

 ... طرف اون بريم يعنی....  مخالف سمت به کرد

 ... گفت که..  شديم دور ها بچه از قدم چند

 ... ؟ دي می صحبت وقت من به کی – متين

 ... انداختم باال ابروي

 .... ؟ ي درباره – من

 ..... مسائل اي پاره توضيح – متين

 .. انداخت باال ابرويی بعد

 ... چی به راجع دونی می خوب خودت – متين

 .... دادم تکون سري

 ... ندارم مناسبی حال االن...  بعد براي باشه – من
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 ... پرسيد نگران

 .... ؟ کردي گريه...  قرمزه کم يه چشماتم...  ؟ شده چيزي – متين

 ... نبود اي چاره ولی بگم دروغ خواست نمی دلم

 ... افتادم بابام ياد – من

 .... پرسيد تر جدي...  ندن لوم چشمام بودم اميدوار...  کرد چشمام به دقيقی نگاه...  جدي

 .... ؟ باشه داشته ادامه خواد می کی تا من با شما سرسنگينی اين اونوقت – متين

 ... باال انداختم رو هام شون از يکی

 .... باشه الزم که وقت هر تا...  دونم نمی – من

 رگردمب قبل حالت به که بود زود هنوز...  شد می تنبيه کمی بايد...  بود حقش....  کرد اخمی نيمچه

.... 

 نازنين و هاله ي خونواده....  شديم جمع عمارت سالن تو هم باز همه که بود عزاداري مراسم از بعد

 یکوتاه مبين و متين توجه جلب براي کاري هيچ از هم هاله و نازنين....  بودن مونده عمه اصرار به

 و غش به زدن رو خودشون برسن مقصودشون به تونن نمی جوري هيچ ديدن وقتی....  کردن نمی

 .... ضعف

 هب بود گرفته رو دستش هم هاله....  زد حالی بی به رو خودش پايين خون فشار اسم به نازنين

 .... داره سرگيجه که گفت می و سرش

 شارها ابرو با نسيم...  چرخيد می دورشون پروانه مثل عمه و بود کرده درست قند آب براشون ترانه

 ... گفت آروم و کرد...  زد می هم رو بود کرده درست که قندي آب داشت که ترانه به اي

 .... داره احتياج قند آب اين به نازنين و هاله از بيشتر هيوا کنم فکر – نسيم

 ارمد کنه فکر کسی خواستم نمی....  گرفتم رو خودم جلوي اجبار به ولی...  گرفت خندم حرفش از

 .... خنديد می ريز ريز هم نسيم....  خندم می نازنين و هاله با

 .... کرد صدا رو متين عمه لحظه همون

 .... بگير جان نازنين از فشار يه بيا..  جان متين – ترگل عمه
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 ... عمه به کرد رو خونسرد خيلی....  کردم متين به نگاهی

 ارفش بياد کن خواهش ازش...  بلده باران...  دم نمی انجام کارا اين از...  دندانپزشکم من – متين

 .... بگيره رو ايشون

 کاري همچين عمه اگه عمراً ....  کن خواهش....  متين بود زده حرفی....  خنديد ريز ريز نسيم بازم

 ... گفت نازنين عمه جاي به...  کرد می

 ... بهترم...  خواد نمی..  ممنون – نازنين

 دنز حرف به کرد شروع و کيان سمت کرد رو خيال بی متين اما....  انداخت متين به بدي نگاه عمه

.... 

 ... گفت اي دلسوزانه لحن با و مبين به کرد رو اينبار عمه

 .... بکشه دراز کم يه اتاق تو ببريم رو جان هاله...  کن کمک بيا...  جان مبين – ترگل عمه

 مهع به کرد رو خونسرد خيلی...  متين مثل هم مبين...  رفت نمی رو از عمه اين...  باال رفت ابروهام

... 

 ... جان مامان بگيرين کمک خانوما از يکی از...  نامحرميم ما...  شرمنده – مبين

 جلوي بدجور که کرد نگاه متين و مبين به مبهوت و مات عمه....  گفت غليظ کمی رو جان مامان و

 آبرو حفظ خاطر به احتماالً ....  کرد برادراش به بدي نگاه هم ترانه....  بودن داده جواب بهش بقيه

 ودب بعيد ترانه از سکوت اون وگرنه....  نزد حرفی و نکرد جيغ جيغ نازنين و هاله ي خونواده جلوي

.... 

 در...  مبين و متين جواب از بردم لذت که آخ....  بود عروسی دلم تو من..  ترانه و عمه جاي به

 کار به دست خودشون کنن حفظ خوب رو ظاهرشون بقيه جلوي اينکه براي ترانه و عمه عوض

 ..... کنن استراحت کمی تا اتاقا از يکی تو بردن رو نازنين و هاله و شدن

 طول ظهر تا مراسم اون ي همه البته....  بود شلوغ عمارت هم باز صبح از....  صفر نه و بيست روز

 سامان به نگاهم کردم می سعی قبل روز از....  هاشون خونه رفتن همه...  ناهار از بعد و کشيد

 ووو گرفت می جون چشمم جلوي...  بودم ديده که هايی صحنه تموم ديدنش با چون...  نيفته

 .... بشم تهوع حالت دچار شد می باعث
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 ... گفت مبين و متين به اقتدار حالت با من جلوي عمه....  رفتن همه وقتی

 نامزداتون با بتونين ها شما تا ريم می زود کم يه...  دعوتيم شب باشه حواستون – ترگل عمه

 .... بزنين رو آخر حرفاي

 ازم رو متين داره که بکشه رخم به ديگه بار يه خواست می.....  زد من به اي پيرزومندانه لبخند و

 ..... ديدم براش خوابايی چه دونست نمی ولی....  کنه می دور

 يه به نزديک....  کردن سرگرم کاري به رو خودشون کدوم هر و عمارت اومدن مبين و متين شب

 داده لم راحت با که دوتا اون ديدن با و....  عمارت اومد آماده و حاضر عمه که بود بعدش ساعت

 ... گفت عصبی دادن می انجام رو کارشون داشت و مبل رو بودن

 ... بريم دير زشته...  باشين حاضر ساعت سر نگفتم مگه....  نشدين حاضر چرا – ترگل عمه

 ... داد ادامه تر عصبانی عمه....  دادن ادامه کارشون به هم باز عمه حرف به توجه بی مبين و متين

 .... نيستم دوتا شما با من مگه – ترگل عمه

 .... انداخت ساعتش به نگاهی و باال برد رو دستش مبين حال همون در

 ... شد دير...  آخ – مبين

 .. گفت مبين به آرومی لحن با هم بعد....  بست نقش عمه لب روي لبخندي حرفش اين با

 ... بشين حاضر زود...  شده دير گفتم که من – ترگل عمه

 يدمد عمه نگاه تو رو تعجب....  خان تورج اتاق کنار اتاق تو رفت و شد بلند خونسرد خيلی مبين

 يرو به عمه همه اين با....  ولی...  بپوشه لباس تا خودشون عمارت رفت می بايد مبين قاعدتاً.... 

 ..... متين به کرد رو و نيورد خودش

 ..... شو حاضر برو هم تو – ترگل عمه

 نگاه مهع به و شد بلند...  بست رو خوند می داشت و بود دستش تو که کتابی خونسرد خيلی متين

 ... گفت و کرد

 .... بيرون ريم می شام داريم باران و من...  بهتون بگذره خوش – متين
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 رايب گذاشتيم قرار کی بودم مونده و...  کردم می نگاش تعجب با داشتم که منی به کرد رو بعد و

 .... خوردن شام

 .... شه می دير...  خانومم شو حاضر – متين

 متين از کمی هنوز بفهمه و....  نداشتيم قراري همچين بفهمه عمه خواستم نمی..  شدم بلند

 .... کنه سواستفاده دلخوري اين از عمه خواستم نمی....  دلخورم

 .... شد شروع متين و عمه لفظی دعواي که بودم برنداشته قدمی هنوز

 چند تا.. . باشی بايد هم تو و..  مهمونيم امشب بودم گفته قبل از...  متين چيه کارا اين – ترگل عمه

 .... احتراميه بی امشب نيومدنت...  شين می نامزد نازنين با ديگه وقت

 ... کرد اخمی متين

 من.. . برين خودتون هم امشب....  کنم نمی ازدواج باران از غير کسی با بودم گفته که من – متين

 .... رو اي ديگه کس نه ببينم رو باران فقط خواد می دلم امشب

..  یکن حفظ رو احترامم بايد...  مادرتم من....  کنی ازدواج باران با ذارم نمی گفتم منم – ترگل عمه

 ... اين جلوي اينکه نه

 ... کرد من به اي اشاره دست با

 ... بزنی حرف من حرف رو و وايسی من روي تو – ترگل عمه

 ... شد تند کمی متين

 کرده ازدواج باران و من االن تا وگرنه...  هستم اينجا االن که کردم حفظ رو احترامتون – متين

 ..... بوديم

 .... انداخت بهم بدي نگاه عمه

 .... بشه عروسم اين ذارم نمی هيچوقت من – ترگل عمه

 .... کنم نمی ازدواج باران از غير کس هيچ با منم – متين

 .... ؟ کرده ولش مادرش حتی که اينی با.....  ؟ ذارم می کنی می فکر....  ؟ اين با – ترگل عمه
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... . نفرت از پر شدم..  بود کرده تلخ کامش به رو زندگی که کسی دهن از...  مادرم اسم شنيدن با

 .... بده نشون حقير رو من تا گه می داره دوست چی هر که کنم گوش و وايسم خواستم نمی...  نه

 مک هنوز بدونه تا بود وقتش...  کنم بارش مياد دهنم به چی هر و برم تا بود وقتش....  بود وقتش

 .... بچکونم رو ماشه من اينکه وقت...  بود جنگ وقت...  نيوردم

 هجوم زير مونم می

 کينه آوار سنگييه

 نبودن بازيچه واسه

 همينه بازي آخرين

...  رصح با و عمه به دوختم رو نفرتم از پر نگاه....  ايستادم متين کنار....  سمتشون به افتادم راه

 ... گفتم..  نفرتم تموم با...  تحکم با

 بشه جهنم زندگيش شدي باعث که دختري...  عروست بشم قراره من...  من....  من با آره – من

 .... برادرت دختر...  فرهاد دختر...  رو پدرش بعد و گرفتی رو مادرش ازش اولش که دختري... 

 باهاش نفرت همه اون با روز يه کرد نمی باور..  من به بود شده خيره رفته باال ابروهاي با عمه

 ..... نداشت باور....  بزنم حرف

 ... دادم ادامه

 واينخ می....  نيست مهم کنين مخالفت که هم دنيا آخر تا....  گرفتيم رو خودمون تصميم ما – من

 ... بکنين خوب...  کنين اذيت بازم

 .... کردم تر نزديک متين به رو خودم

 توان در چی هر....  منه دست بازي اينبار ولی....  بده ادامه عمه خواد می دلت که جا هر تا – من

 ديگه...  عمه منم بازي اين ي برنده باش مطمئن ولی....  بچرخيم تا بچرخ...  کن رو عمه داري

 .... منه نوبت باشه که هم نوبتی....  بچرخه شما کام به دنيا ذارم نمی

 .... داد فشار هم روي رو دندوناش حرص با عمه

 ..... ذارم نمی – ترگل عمه
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 تا.. . کنيم عقد تونيم می بخوايم که وقت هر ما...  بياي کنار موضوع اين با مامان بهتره – متين

 ..... کرديم صبر شما احترام به هم االن

 .... طرفش به برگشتيم همه خان تورج صداي با

 ...... بخونم براتون رو محرميت ي صيغه تا بشينين بياين...  حاضرم من ها بچه خوب – خان تورج

 کردم نگاه خان تورج به باال بود رفته حد آخرين تا که ابروهايی و تعجب از شده گرد چشماي با

 و رفت خونسرد خيلی که خانی تورج از تونستم نمی....  ؟ صيغه...  گه می چی بودم مونده..... 

 اون تو....  کنه چيکار خواست می.....  فهميدم نمی رو منظورش....  دارم بر چشم مبل رو نشست

 به رسيدن براي خان تورج حرف..  بوديم گرفته هم برابر در عمه و من که گاردي حالت...  حالت

 ؟ بود هدفی چه

 ... کرد کنارش ي نفره سه مبل به اي اشاره و....  انداخت طرفمون به نگاهی خان تورج

 .... ديگه بشينين بياين – خان تورج

 اعتراض و بلند صداي با...  نبود موفق خيلی ولی...  نخنده کرد می سعی....  انداختم متين به نگاهی

 ... گرفتم متين از نگاه عمه آميز

 ؟ چرا ديگه شما....  آقاجون – ترگل عمه

 .... داد جواب خونسرد همونجور خان تورج

 بهتره...  دارن دوست رو همديگه...  ؟ کنن شرع خالف خوان می مگه....  ؟ چی چرا – خان تورج

 .... بشن محرم هم به مدت يه

 .... ذارم نمی – ترگل عمه

.. . راضيم باران پدر جاي به که منم....  خواد می رو باران پسرت....  نيستی اي کاره تو – خان تورج

 ... مونه نمی مشکلی ديگه

 اندازه به ولی...  نبود مهمونی مناسب لباساش...  شد خارج اتاق از پوشيده لباس مبين موقع همون

 .... بود رسيده خودش هب کافی ي
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 فردا پس فردا...  باشيم شاهد که ميايم هم خاطره و من..  بدي طولش کم يه خان تورج – مبين

 ... ؟ يانه بودن محرم هم به تا دو ان بده شهادت يکی بايد اومد دنيا به ام برادرزاده که

 و مات....  خان تورج حتی...  شد بلند هم متين ي خنده صداي...  خنديد خودش زد که حرفی از

 .... بودن کشيده نقشه کی نبود معلوم...  بودم نفر سه اون مبهوت

 ... شد بلند عمه عصبانی صداي هم باز

 .... مبين بکش خجالت – ترگل عمه

 ... کرد لباساش به اي اشاره بعد

 ... ؟ پوشيدي چيه اينا – عمه

 ... گفت عمه به رو و زد چرخی مبين

 .. ؟ پسنده نمی خاطره يعنی...  ؟ نشدم خوب – مبين

 ... کشيد عصبانيت از جيغی عمه

 .... بپوش امشب مهمونی مناسب لباس يه برو! ....  مبين – عمه

 ... انداخت باال اي شونه مبين

 ؟ نديدمش روزه چند مامان دونی می...  ببينم رو خاطره رم می دارم من...  ؟ چيه مهمونی – مبين

.... 

 ... زد چشمکی

 يايب بايد که باالخره....  بذارن خواستگاري قرار و بزنه زنگ پدرش به بابا فردا قراره تازه – مبين

... 

 ... شدين خودسر هردوتون – عمه

 ... من به کرد رو و

 .... انداختی زندگيمون به رو آتيش اين تو – عمه

 .... انداختم باال رو هام شونه از يکی
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 روشن ما زندگی تو خودتون که بود آتيشی اون اين....  عمه نداره گله داره عوض که چيزي – من

 ..... ره می خودتون چشم تو دودش داره حاال...  کردين

 .... شد بلند خان تورج صداي دوباره

 و بمونی تونی می خواي می اگه هم تو ترگل....  بشينين بياين...  باران...  متين – خان تورج

 ..... باشی شاهدشون

 علومم کشيد می که بلندي هاي نفس از...  بود عصبی عمه...  خان تورج سمت افتاديم راه متين با

 عقب به..  اجبار به و شد کشيده دستم دفعه يه که خان تورج سمت به رفتيم می داشتيم....  بود

 سمت هب رو صورتم و...  نشست صورتم تو اي کشيده که بود کی ببينم برگشتم...  شدم کشيده

 ..... شد بلند متين و مبين صداي.......  کرد خم راست

 ....... مامان-

 می ضربه شدت از که....  صورتم رو گذاشتم رو دستم...  عمه برزخی چشماي تو خورد گره نگاهم

 .... سوخت

 .... ؟ بود کاري چه اين مامان – مبين

 همين از....  ؟ فرهاد دختر رو....  ؟ کردي بلند باران رو دست...  بکش خجالت ترگل – خان تورج

 .... ندارم ترگل اسم به دختري لحظه

 ور چشماش من...  بود کم برزخ....  نداشتم بر عمه چشماي از چشم ولی شنيدم می رو صداشون

 عمه... . کنم صبر کم يه بود نياز فقط.....  خواستم می که بود چيزي اين....  کردم می تبديل جهنم

 ....... بودم لحظه اون منتظر من و.....  راهه تو واقعی جهنم که دونست نمی

 دبو شده خون ي کاسه تا دو مثل چشماش....  ايستاد من به رو.....  کرد سد متين رو نگاهمون راه

 ان اون از....  بود کالفه.....  شد متوقف راه ي نيمه که...  بگيره رو دستم تا جلو آورد رو دستش... 

 .... تونست نمی و بگيره رو دستم خواست می اينکه از...  محرمی

 سرم به دستش هم باز.....  بکشه سرم به دستی خواست می انگار....  باالتر برد رو دستش

 ... بازوم طرف دو ههاي آستين به زد چنگ.... نياورد طاقت....  ايستاد هوا تو نرسيده

 .... کن نگام....  ببخشيد....  باران – متين
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 می مرور ذهنم تو داشتم....  معلوم نا اي نقطه به خيره...  بودم اي ديگه جاي به خيره من ولی

 گها...  داشتم شک کارم به هم درصد يه اگه.....  ترانه زندگی تو بندازم بود قرار که آتيشی کردم

 با...  کنم مطرح صدا و سر بی و آروم رو موضوع اين..  ترحم حس رو...  سوزي دل رو خواستم می

 .... گذاشتم کنار رو ترديدهام و شک ي همه کرد عمه که کاري

 .... شد بلند سرهنگ گويان يااهلل صداي بعد و.....  خورد در به اي تقه لحظه همون

 ... ؟ خبره چه اينجا....  شد دير ترگل – سرهنگ

 نشون گسرهن حيرت از پر صداي ولی...  بود ايستاده جلوم متين...  ببينم رو سرهنگ تونستم نمی

 .... شده عمارت طبيعی غير جو متوجه که بود اين ي دهنده

 ... پرسيد متين و من به رو و اومد جلو..  گرفت قرار نگاهم مسير در سرهنگ زود خيلی

 ... ؟ خبره چه اينجا – سرهنگ

 .... سرهنگ سمت برگشت...  کرد رها رو هام آستين...  انداخت پايين سري متين

 .... بپرسين مامان از – متين

 ... عمه به کرد رو سرهنگ

 .. ؟ ترگل کردي چيکار – سرهنگ

 شد باعث عمه سکوت...  فهميدم بدش نگاه از رو اين...  بود عصبی هم هنوز....  نداد جوابی عمه

 ... کنه بلندتر رو صداش سرهنگ

 .... ؟ ترگل کردي چيکار گفتم – سرهنگ

 ... داد جواب عمه جاي به مبين

 .... و نذاشت مامان که بخونه محرميت ي صيغه يه بينشون خواست می خان تورج – مبين

 مادرش بگه کشيد می خجالت...  کشيد می خجالت گفتنش از انگار...  خورد رو حرفش ي بقيه

 .... کرده بلند من رو دست

 .... ؟ کردي بلند دختر اين رو دست صيغه يه خاطر به...  ترگل آره – سرهنگ
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 ... کرد زمزمه آروم عمه

 .... ذارم نمی من – عمه

 .... داد تکون تأسف به سري سرهنگ

 اتحرف به ابد تا نيست قرار....  نيستن بچه...  سالشونه سی...  کن نگاه پسرات به – سرهنگ

 ور زندگيشون شريک االنم....  بدن تشخيص رو بدشون و خوب تونن می خودشون....  کنن گوش

 ... بزنی حرف حرفشون رو نداري حق تو و کردن انتخاب

 ... خان تورج به کرد رو بعد

 می رو همديگه روز هر دوتا اين....  بخونين رو صيغه زودتر و بکشين زحمت خان تورج – سرهنگ

 باران مادر با فردا خودم من....  باشن نامحرم هم براي اين از بيشتر نيست درسست...  بينن

 .... گيرم می تماس

 ... سرهنگ به شد خيره و کرد روبلند سرش سرعت به عمه

 ... ؟ کنی می چيکار تو – عمه

 .... کنم می خواستگاري رسماً مادرش از رو باران....  درسته که کاري – سرهنگ

 ... شد بيشتر عمه ابروهاي گره

 ... کنی نمی رو کار اين – عمه

 ... داد تکون سري سرهنگ

 می و دارم اطمينان باران به وقتی....  شه خوشبخت متين خوام می من...  کنم می چرا – سرهنگ

 نمی حرف من حرف رو هم تو....  ؟ نکنم رو کار اين چرا شن می خوشبخت هم کنار دوتا اين دونم

 .... ؟ دعوتيم رفته يادت...  بريم بهتره...  زنی

 خودش با رو عمه و انداخت بازوش زير دستی سرهنگ که....  شد خيره سرهنگ به ناباوري با عمه

 .... برد

 ... من سمت برگشت سريع متين رفتنشون با

 ... ؟ باران خوبی – متين
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 ... دادم تکون سري

 ... عاليم – من

 ..... خورد رقم عمه شکست اولين.....  بود غوغايی دلم تو اما

 ... کنيم نگاش و برگرديم شد باعث خان تورج صداي

 ... ؟ نه يا بخونم صيغه خواين می – خان تورج

  انداخت من به نگاهی پرسشی متين

 .. دادم تکون نه عالمت به سري

 ... نزديم حرف هم با هنوز ما...  نه – من

 ... گفت آروم متين

 به...  رمبگي رو دستات نتونم که کنم تحمل ديگه تونم نمی خدا به...  باش منم فکر باران – متين

 ... سخته خدا

 ... کردم نگاش

 اجازه هم مادرم از بايد ضمن در....  گيرم می تصميم بعدش....  بدهکاري توضيح يه هنوز – من

 ... بگيرم

 ... زد لبخندي متين

 .... باش منم دل فکر به فقط...  بگی تو چی هر – متين

 .... کرد پارک گوشه يه رو ماشين متين

 ... يا بزنيم حرف ماشين تو - متين

 ... حرفش وسط پريدم

 ... بگو...  خوبه همينجا – من

 ... من سمت برگشت بعد.....  انداخت بيرون به نگاهی متين
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 که طورهمون...  کنم ازدواج باران با خوام می گفتم...  گفتم مامان به برگشتيم که شيراز از – متين

 می مخالفت روز هر هم مامان و...  کردم می يادآوري بهش روز هر....  کرد مخالفت داشتم انتظار

 البا بينمون بحث با تا عمارت اومدم می....  اومدم نمی کوتاه منم....  بذارم محاله گفت می و کرد

....  بزنم هم به هم رو تو آرامش خواستم نمی....  بود گرم کتابات به سرت بيشتر هم تو...  نگيره

 ... بمونه باقی خودمون ي خونه تو هست چی هر خواستم می

 ... گفتم آروم

 ... ؟ بيرون رفتين می نازنين با همينه براي – من

 ارقر باهاش من طرف از..  داد نمی گوش ولی...  نه گفتم داد پيشنهاد رو نازنين که مامن – متين

 ارک همين....  خوامش نمی که گم می بهش و رم می گفتم بعد ولی...  نرم خواستم می....  گذاشت

 بيرون باهاش دوبار فقط کن باور....  بود مطمئن خودش به زيادي اون خوب ولی...  کردم هم رو

 ازيب اون بهتره که بگم رفتم هم بعد دفعه...  خوامش نمی که بگم بهش رفتم اول ي دفعه...  رفتم

 .. کنه تموم رو مسخره

 .. ؟ بازي کدوم – من

 ... بيرون کرد فوت رو نفسش

 نمی رو جوابش منم...  بزنه حرف من با و بضرسه رو حالم مثالً  که زد می زنگ شب هر – متين

 طرفم يه از...  کشيد می رو ها نقشه اين که ترانه طرف يه از...  نازنين کاراي طرف يه از...  دادم

 علتش خواستی می مدام...  م کالفه بودي فهميده هم تو...  بود کرده م کالفه..  مامان هاي اصرار

 ... کنم ناراحتت و بگم بهت تونستم نمی منم...  بدونی رو

 .. ؟ عمارت اومدي نمی همين براي – من

 ... داد تکون سري

 ي نهخو رفتم می اومدم می دير که هم شبايی...  نشی نگران بيشتر که اومدم نمی...  آره – متين

 همه آرامش با..  دعوا بدون که بودم راهی يه دنبال....  موندم می همونجا رو شب گاهی....  امين

 که گفت خان تورج که هم بعد....  شد بد حالت اونجوري و...  فهميدي تو که کنم درست رو چی

 .... شدم می ديوونه داشتم...  شيراز برگردي قراره

 ... زد چشمکی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پاييز گيسوي | پيشکش رمان

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

 

251 

 

 روز دو و اومد رحم به دلش خان تورج ولی...  خان تورج هم تو هم...  کردينا اذيتم خوب – متين

 ... بوده دروغ چی همه گفت بهم بعدش

 ... کردم اخم

 ... گفت نمی کاش – من

 ... زد شيطونی لبخند

 .... رسيم می هم به باشه...  ؟ نه بشم اذيت مياد خوشت – متين

 ... زدم لبخندي

 ... ؟ ديدي کجاشو حاال – من

 کرد اصرار متين هرچی ولی....  شدم آروم کمی متين حرفاي با که خصوص به..  بود خوبی شب

 محرم هم به ما کرد می فکر عمه که گرچه...  نبود وقتش هنوز.....  نکردم قبول محرميت براي

 .... شديم

 ؟ خوبه شدنموم محرم اينکه به....  کردم می فکر داشتم همش من که روزي دو...  گذشت روز دو

 ... ؟ بده... 

 و زده زنگ بهش سرهنگ که گفت....  خواستم نظر ازش و گفتم بهش....  زدم حرف هم مامان با

 نشده خونده اي صيغه هيچ دونست می...  داشت خبر چی همه از سرهنگ....  گرفته اجازه ازش

 .... گفت چيز يه فقط و....  خودم دست سپرد رو چی همه مامان....  بود

 محبت بهش بيشتر بايد اينکه...  باشه مَردم به حواسم بايد...  شديم محرم اگر باشه يادم اينکه

 لمس دلم...  بشم محرمش خواست می دلم هم خودم....  کنم فکر بيشتر شد باعث اين و...  کنم

 راه وسط مياد جلو دستم لمس براي دستش وقتی خواست می دلم...  خواست می رو دشتاش

 .... رو آغوشش گرماي....  رو دستاش مهربونی کنم تجربه خواست می دلم....  نشه متوقف

 روفمع قول به....  کتاب به اال بود جا همه به حواسم ولی...  دست به کتاب بودم نشسته سالن تو

 .... بود برده رو حواسم و هوش عاشقی

 بلند ناخودآگاه حالت اون تو ديدنشون از...  شدن وارد هم با مبين و متين و شد باز عمارت درب

 ستید همين براي و....  رفت می راه پا يه با داشت و بود گرفته باال کمی رو پاش يه متين....  شدم
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 رو ش ديگه دست و بود گرفته رو متين دست دست ي با هم مبين..  مبين گردن دور بود انداخته

 ... کنه کمکش رفتن راه تو تا متين کمر دور بود انداخته

 ... پرسيدم نگرانی با و طرفشون رفتم

 ... ؟ شده چی – من

 ... داد جواب مبين

 .... خورد پيچ پاش دفعه يه که کرديم می ورزش داشتيم...  دونم نمی – مبين

 ؟ کرد می ورزش موقع اين کی آخه...  ورزش وقت نه..  بود هاهار وقت...  کردم ساعت به نگاهی

.. 

 ... ديد رو مبين و متين اومدن بيرون حين خان تورج و شد باز خان تورج اتاق در

 .. ؟ شده چی – خان تورج

 ... ديده ضرب پاش کنم فکر....  هيچی – مبين

 ... بکشم دراز اتاقا از يکی تو ببر منو...  کنه می درد واي – متين

 ... کرد خودش اتاق به اي اشاره خان تورج

 .... اينجا بيارش – خان تورج

 بينم به کردم رو...  رفتم باهاشون منم...  کشيد دراز خان تورج تخت رو رفت مبين کمک با متين

 ... بود نشسته تخت رو متين کنار که

 ... ؟ پاشه کجاي – من

 ... واردي بيشتر چيزا اين به تو...  دونم نمی...  باشه پاش مچ کنم فکر – مبين

 ... گفت متين که کشيد متين پاي به دستی و

 .... کنه می درد پام ي همه...  داره درد...  نزن دست..  آخ – متين

 مبين به...  کرد نمی اذيتش هم خيلی انگار که داره درد گفت می جوري يه متين...  بودم مونده

 .. گفتم
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 ... ببينم رو پاش مچ باال بزن رو شلوارش کم يه – من

 احتمال....  نبود قرمزي و تورم مثل..  ديدگی ضرب از اثري...  داد انجام گفتم که رو کاري مبين

 .. مگفت مبين به رو...  بشه خوب درد موضع ماليدن با که باشه ساده خوردگی پيچ يه شايد دادم

 بده ماساژ رو کنه می درد که قسمتی کرم با کمی يه...  ميارم ضددرد کرم يه برات االن – من

 ... بشه بهتر شايد

 .... چيه براي لبخندش موقعيت اون تو موندم...  زد لبخند و داد تکون سري مبين

 نتري ناشيانه به کرد شروع و زد متين پاي به رو کرم از کمی مبين....  مبين دست دادم رو کرم

 ... شد بلند متين صداي که...  دادن ماساژ صورت

 ... ؟ کنی می چيکار مبين...  آخ...  آخ – متين

 ... زد لبخندي مبين

 ... کنم می عمل بارام ي توصيه به دارم – مبين

 ... نيستی بلد تو...  خواد نمی – متين

 .... انداخت باال اي شونه مبين

 ... بده انجام خودت بيا باران...  گی می راست – من

 ... انداختم باال ابرويی

 .. ؟ من – من

 می خودت فقط که بيا...  نيست بلد که هم خان تورج...  نيستم بلد که من...  ؟ کی پس – مبين

 ... تونی

 ... رفتم بهش اي غره چشم

 ... نيستيم محرم ما رفته يادت...  بزنم دست پاش به تونم نمی من – من

 ... زد لبخندي مبين

 .... نداشتين مشکل االن بودين شده محرم شب اون اگه – مبين
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 ... گفتم و نشستم کنارش و دادم تکون سري

 ... بکن گم می کاري هر – من

 ... من سمت برگشت خنده با وسطش که...  کنه چيکار اينکه گفتن به کردم شروع و

 ... بدي انجام خودت بتونی بيارم دستکش برات برم خواي می – مبين

 ... گفتم محکم...  خنديد می داشت اونم که متين به افتاد نگام...  زد نمايی دندون لبخند و

 ... بده انجام رو کارت....  نه – من

 ... خان تورج سمت برگشت و داد تکون سري

 ... کن راحت رو ما خدا رو تو بخون رو صيغه اين بيا آقاجون – مبين

 ... کردم متين پاي به اي اشاره....  بود مشکوک متين و مبين هاي خنده....  کردم نگاش تعجب با

 ... بکن رو کارت – من

 ... گفت سريع متين

 .... ديگه کن راحت رو ما بخون رو صيغه اين بيا آقاجون...  نيست بلد اين...  نه..  نه – متين

 .... کرد نگاشون خان تورج

 ... ؟ کشيدين نقشه – خان تورج

 و دمش بلند...  بدن مشکوک زيادي....  بود درست حدسم...  شد بلند مبين و متين ي خنده صداي

 شيمب محرم که کنه کاري خواست می اينجوري...  بزنم رو متين که آوردم در رو بود پام که صندلی

 .... بود تر بچه هم ي بچه يه از... 

 ..... بود پيچيده عمارت تو هاشون خنده صداي....  کردن فرار دو هر که بزنمشون خواستم می

 براي کسی بشه برگزار عمارت تو نسيم نامزدي بود قرار چون قبلی قرار طبق...  بود جمعه روز

 مراسم آخر....  مردونه عمه عمارت و باشه زنونه اصلی عمارت بود قرار...  نيومد خان تورج ديدن

 الدمي شب تا بود مونده روز دو هنوز...  بود مختلط مراسم کيک بريدن و حلقه کردن دست براي هم

 .... نامزدي و پيامبر
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 قبول لیو.  آرايشگاه برم باهاش که کرد اصرار خيلی اينکه با...  بود شلوغ سرش حسابی که نسيم

 قرار بود دعوت هم خاطره چون...  باشه خواهرش همراه که بود نسرين حق من از بيشتر...  نکردم

 هم مرضيه عمو زن....  گرفتم وقت هم اون براي آيالر خواست به که...  آرايشگاه بريم هم با بو

 .... آرايشگاه ببرم خودم همراه هم رو هانيه تا بود کرده خواهش ازم و زد زنگ

 که یهمون...  داشتم لباس....  لباس خريد براي رفتيم مبين و متين و خاطره با مراسم از قبل شب

 و قد با ترانه دادن حرص....  داد می قلقلکم حسی يه ولی بود خريده برام تولدم براي مامانم

 ... هيکلم

 سري و کنه نگام شيطنت با و بزنه لبخند متين شد باعث که لباسی...  خريدم لباس يه باالخره

 ... بگه هم بعد....  بده تکون

 ... نداره طاقت دلم من....  بشه خونده صيغه اين بده رضايت امشب بيا خدا رو تو – متين

 ... انداختم باال ابرويی...  خودش از تر شيطون منم

 ... شه نمی....  نچ – من

 نگاهش از رو اين من و...  نداشت طاقت ديگه عشقم....  زدم متين ي کالفه ي چهره به لبخندي و

 ... خوندم می

 ودب آستين بی طرف يه و داشت آستين طرف يه و بود تنم قالب که...  خريدم رنگ قرمز لباس يه

 ... بودم شده بدجنس....  کشيد می رخ به خوب رو پاهام کشيدگی که اونايی از...  کوتاه کوتاهِ... 

 همپاي بود شده حاال که هانيه....  آيالر...  خاطره...  من....  سرمون رو بوديم گذاشته رو آرايشگاه

 ..... ترانه و نسرين نه ما

 ... گفت سريع آرايشگر دست زير..  صندلی رو نشست که آيالر

 رشوه خواهر اعصاب خصوص به...  بترکونيم امشب خوايم می که درياب رو جاري تا سه ما – آيالر

 .... رو عزيزممون

 .. گفت آيالر و خودش به اي اشاره با خاطره که...  کرد نگاهمون تعجب با آرايشگر

 مخ رو قراره عروس يکی اين ولی...  داريم کار شوهرمون خواهر با فقط دوتا ما البته – خاطره

 ... بره هم مادرشوهر
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 .... بياد ترانه روز به چی قراره دونستن نمی....  زدم حرفشون به لبخندي..  خنديد و

 .... کوتاه و جديد مدل يه...  کنه تر کتاه رو موهام تا خواستم آرايشگر از

 می دلبري ترانه و عمه جلوي و بودم وسط آخر تا اول از اينکه خصوص به...  بود عالی نامزدي

 ..... نسيم حتی...  بزنن لبخند همه بود شده باعث کارم اين و...  کردم

 کردم عوض مامان اهدايی شلوار کت همون با رو لباسم و اتاقم رفتم....  شد مختلط مهمونی آخر

 ..... کمرنگ رو لبم رژ و کردم کم صورتم آرايش از کمی.... 

 و بينم کنار....  متين دنبال گشتم چشم با....  داشتن حضور هم مردها برگشتم سالن به که دوباره

.. .. بود من مَرد....  بود خواستنی برام شلوار کت تو چقدر که آخ....  بودن ايستاده کامران و امين

 .... من فقط

 با و بودن فهميده جورايی يه همه....  نذاشت تنهام هم لحظه يه...  بوديم هم کنار مدت تموم

 .... نازنين و ترانه و عمه از غير...  کردن می نگامون مهربونی و لبخند

 می دلم....  بودم خسته حسابی....  بود شده تموم جشن....  کرديم می خداحافظی همه از داشتيم

 .... اتاقم برم تر سريع خواست

 میآرو صداي با...  رفتم....  کنارش برم کرد اشاره سر با...  کردم نگاش و چرخيدم مبين صداي با

 ... گفت

 ... بگم بهت نبود يادم...  متينه تولد فردا – مبين

 .. گفتم زاري حالت با...  ؟ بود گفتن وقت االن...  انداختم باال ابرويی

 ... تعطيله جا همه...  نيست باز جايی که فردا...  ؟ کنم چيکار من....  ؟ مبين گی می االن – من

 .. داد تکون سري

 رو م لهک متين که نرو تنها...  ببرمت بگو تونستی وقت هر...  بود باز جايی شايد ريم می – مبين

 ... کنه می

 .. دادم تکون سري

 .... شه می چی ببينم...  باشه – من
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 .... بخرم براش چی...  بودم فکر تو همش

 ... کرد اي اشاره خان تورج....  تنها....  اومد مبين که خورديم می صبحانه داشتيم

 .. ؟ کجاست متين پس...  بشين – خان تورج

 ... زد لبخندي مبين

 بيام نک خبرم خواستی وقت هر باران راستی....  نباشين ما منتظر که بگم اومدم...  مرسی – مبين

... 

 .. دادم تکون سري

 ... باشه – من

 ... پرسيد خان تورج

 .. ؟ اين روزه – خان تورج

 ... مثبت عالمت به داد تکون سري لبخند با مبين

 به فکري.....  بود روزه هم من مرد...  نشست لبام رو لبخندي....  بودن روزه...  باال رفت ابروهام

 ........ کادو بهترين...  رسيد ذهنم

 ... خان تورج به کردم رو رفت که مبين

 ... متينه تولده امروز...  خان تورج – من

 ... گفت کرد می نزديک لباش ب رو چايی فنجون که همونجور

 ... ؟ کنی چيکار براش خواي می....  دونم می – خان تورج

 .... و داشتنی دوست افطاري يه – من

 ... بگم جوري چه رو ش بقيه موندم

 ... گفت پرسشی و خورد رو چاييش از مقداري خان تورج

 .. ؟ و – خان تورج
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 ... پرسيد بعد....  کرد مکث لحظه چند و چشمام تو زد زل

 ... ؟ صيغه – خان تورج

 ... زدم لبخندي

 ... باشين راضی شما اگه...  آره – من

 ... ؟ ديگه کردي رو جاش همه فکر...  خوبه – خان تورج

 ... دارم اطمينان بهش – من

 ... داد تکون سري

 ... براش باشه هديه بهترين کنم فکر...  خوبه – خان تورج

 ........... بدم انجام براش تونستم می که بود کاري بهترين اره...  زدم لبخندي

 لمک و کردم درست فسنجون براشون....  بودن ما پيش افطار متين و مبين خان تورج خواست به

 ... بودم داده قول بهش که پلويی

 ترعميق لبخندش و....  بودم چيده براشون که ميزي از شد لباش مهمون لبخند و زد برق چشماش

 ... پرسيد ازش خان تورج وقتی شد

 ... ؟ کنی می باز رو ت روزه اول يا بخونم رو صيغه اول – خان تورج

 ... گفت لبخند با و بست رو چشماش مَردم و

 ..... صيغه اول – متين

 رو محرميت اين دستامون فقط داد اجازه متين وقتی...  احترام از بود پر من براي که محرميتی

 .... نشست پيشونيم روي صيغه شدن خونده از بعد اول همون که اي بوسه و....  باشن داشته

 هک روسريی گره...  نشستن هم کنار....  همديگه هاي دست گرفتن....  بود همين ما محرميت تموم

 می زده پيشونيم روي هرازگاهی..  گاهی که اي بوسه و....  بود سرم روي هنوز ولی بود شده شل

 ... شد
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 واسمح تموم مامان ي توصيه به..  کردم می سعی من و....  بود شده نصيبم که بود احترام دنيا يه

 ..... باشه متين مال عشقم تموم...  باشه مَردم به

 قرار خان تورج خواست به....  تهران بياد مامان بود قرار...  بود گرفته تماس مامان با خان تورج

 ها امهشناسن تو هم به خاطرمون تعلق شدن ثبت با.....  عقد با...  بديم رسميت محرميتمون به شد

... 

 مدرکی اون بود گفته کامران که بود روزي سه....  نداشت تمومی ترانه و عمه ي خصمانه هاي نگاه

 .... کرده پيدا رو سامان از خواستيم می که

 شيدخور رمق بر نور زير...  عمارت حياط تو....  بياد بياره گير بليط مامان اگر بود قرار....  بود جمعه

 متين براي ترانه ي خصمانه هاي نگاه زير داشتم....  بودن حياط تو همه...  بوديم نشسته زمستونی

 راضاعت صدي...  خورد می لذت با هم متين...  ذاشتم می دستی پيش تو و گرفتم می پوست ميوه

 ... بود باال پسرا

 ... خوام می ميوه منم...  بگير ياد مهناز...  اِ – کامران

 .. زد لبخندي مهناز

 ... هست چيزا اين اولش هميشه...  راهن اول تازه اينا – مهناز

 ... بکنی رو شکايتش نياي فردا پس فردا...  کنيا می بدعادتش داري خودت باران ببين – امين

 ... انداختم باال براش ابرويی

 ... خوام می زن منم...  خدا اي – کيان

 .... داد رو جوابش طرف اون از عمو زن

 ... باش خونه خانوم فکر بعد...  بگير خونه يه اول برو تو – عمو زن

 ..... خنده زير زدن همه

 ... من به کرد رو ترانه

 .. بگيريم ياد هم ما بگو....  ؟ کردي خر رو برادرم چی با – ترانه

 .. کردم نازک چشمی پشت
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 .... بودن خوب...  نداري تو که هنري همون با – من

 رس خودم...  نشده دير االنم....  افتاد نمی تو مثل گرگی گير وگرنه بود ساده من داداش – ترانه

 ... ميارمش عقل

 ... ترانه شو ساکت – متين

 ... برگردوند رو روش ترانه....  متين حرف با

 ... شانس خر – ترانه

 ... بهش کردم رو

 ... ؟ منی با - من

 ... ؟ شانسه خر اينجا کی کردي فکر پس – ترانه

 ... گفتم نفرت با

 ... خرابه ذاتش چقدر فهمه نمی هيچکس که شانسه خر اون...  شوهرت – من

 .. طرفم شد براق سامان حرفم اين با

 ... باش زدنت حرف مراقب...  هوي – سامان

 ... بهش کردم رو

 ... ؟ داره سگ چشمات دونستی می...  گم می دورغ مگه – من

 ... زد لبخندي....  کرد برداشت اي ديگه چيز حرفم از

 ... شدي عاشقم تو بود همين براي...  آره – سامان

 .. دادم فشار نگرانيشه از دونستم می و بود نشسته دستم رو که متين دست و زد پوزخندي

 گس چشمات...  کنی می فکر تو که اونی نه ولی داره سگ چشمات درسته....  نکن اشتباه – من

 مد اين که بگو کنی می پارس براشون که اونايی به...  ده می تکون دم همه براي که داره ولگردي

 .... نيازه سر از که عشق سر از نه دادن تکون

 .... گفتم چی فهميد تازه....  شد گشاد چشماش...  بعد....  کرد نگام خيره لحظه چند
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 ... ايستاد شد بلند

 ... شو خفه – سامان

 .... مادر پدر بی... ؟ سگ گی می من شوهر به...  ؟ کردي زر زر چی – ترانه

 ... ترانه سمت برگشتم عصبانيت با

 ... ؟ مادر پدر بی گفتی به – من

 داده اخطار يه فقط که طوري....  زد آروم....  ترانه دهن تو رفت مشت با متين دست لحظه همون

 گمب چيزي بود قرار چون...  نشدم ناراحت منم....  کنه می داري خويشتن داره دونستم می...  باشه

 .... بکشه خوردن دهنی تو از بدتري درد ترانه که

 .... من به کرد رو بود شده تر عصبانی متين کار از که ترانه

 ..... ببرن رو مادرت پدر و تو شور مرده...  بودم تو با آره – ترانه

 رو چشمام جلوي خون....  بود قبول قابل غير حرفش...  مامانم...  واي....  نازنينم باباي...  آخ

 هشکست صداي که کردم پرت رو بود دستم که بشقابی....  فهميدم نمی چيزي ديگه...  گرفت

 ... نگرفت رو من جلوي ولی...  شد بلند شدنش

 ور انداختم دست...  بود گرفته رو چشمم جلوي که خونی با...  محکم....  حرص با...  طرفش رفتم

 ... کشيدم و دستم تو گرفتم محکم رو موهاش...  شالش

 .... کنم ت تيکه تيکه همينجا تا کن تکرار...  ببينم کن تکرار...  ؟ لعنتی گفتی چی – من

...  واه رفت جيغش موهاش کشيدن با...  بود شده اسيرم موشی مثل....  کوتاه ترانه و بود بلند قدم

 ... بکشم رو موهاش نتونم تا...  بود گرفته رو سرش دست دوتا با

 کوه کرد رو من و...  نازنينم مامان به...  فرهادم بابا به...  من به...  داد می فحش عصبانی

 ... کرد فوران باالخره که آتشفشانی...  آتشفشان

 مین.... بياد خواست نمی...  کرد می تقال...  کشيدمش بود دستم تو که موهاش با....  کشيدمش

 ... زمين روي....  شد کشيده من با ترانه و...  کشيدمش که آوردم کجا از رو زور همه اون دونستم

 ... شد بلند همه صداي
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 ... باران کرد غلط -

 ... کن ولش باران -

 ... بسته خدا رو تو باران -

 بردم یم و کشيدم می رو ترانه....  کيه مال بدم تشخيص تونستم نمی ولی..  ميشنيدم رو ها صدا

 ... کردم می رو خودم کار من ولی...  اومد می هايی جيغ صداي...  عمارت سمت

 .... رو ترانه حرفاي شنيد می بايد...  شنيد می خان تورج بايد

 ... زدم فرياد....  بود ديوار به که بابام عکس سمت بردمش کشون کشون

 ... تمتنکش تا بگو...  ؟ گفتی چی بگو...  کن تکرار ديگه بار يه عکسش جلوي....  ترانه بگو – من

 ... غريدم بيشتر...  کرد می نگاهمون و بود ايستاده تر طرف اون کمی...  ديدم رو خان تورج

 ... گفتی چی ش مرده پسر به ببينه...  بشنوه هم خان تورج بذار...  ترانه بگو – من

 ... شد تر بلند ش گريه صداي...  صورتش تو کوبيدم...  داد می فحش و کرد می گريه ترانه

 ... سامان....  مامان – ترانه

 ... شنيدم رو عمه صداي

 ... کشه می رو دخترم داره...  کنين کاري يه آقاجون – عمه

 ... کرد می نگامون فقط...  نگفت چيزي...  ها مبل از يکی رو نشست خونسر خيلی خان تورج

 ... شد بلند ترانه صداي باز

 ... مادر پدر بی کن ولم....  وحشی کن ولم – ترانه

 ... کنه سکوت شد باعث خان تورج فرياد صداي که

 .... ترانه شو خفه – خان تورج

 .. زد فرياد عمه

 ... ؟ کنين می نگاه وايسادين همه چرا...  کنه کمک ترانه به يکی - عمه
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 ... شد بلند سامان صداي

 ... کن ولش...  باشی داشته رو رفتار اين باهاش نداري حق...  باران کن ولش – سامان

 ستمد دم که چيزي اولين و برگشتم سريع...  بشه نزديکم خواست می....  شنيدم رو پاش صداي

 و گوشه يه شد پرت و...  چشمش زير خورد صاف که بشقاب يه....  طرفش کردم پرت رو بود

 ... شکست

 برگشتم...  زد نمی حرفی کس هيچ....  کردن می نگاهمون مبهوت و مات...  بقيه به افتاد نگام

 ... جلو بياد هم باز خواست می که سامان سمت

 ... ديوار به کوبم می رو سرش جلو بياي – من

 .... کنی می غلط تو – سامان

 زدم لبخندي....  بود شده پاره که ي گونه به افتاد نگام

 فيلم رو رفتم...  آوردم بيرون جيبم از رو گوشيم....  کنه می غلط کی دم می نشونت حاال – من

 ... ترانه جلوي گرفتم و..  کردم پلی و نظرم مورد

 رتس تو بريز دنياست تو خاک چی هر....  ببر لذت و ببين...  ببين رو شوهرت...  ترانه ببين – من

 .... مادره و پدر بی کی ببين.... 

 کامران....  کرد می نگاه گوشی به اومده در حدقه از چشماي با ترانه...  کردن می نگاهمون همه

 ... خان تورج سمت رفت سريع

 .... ببينين...  گرفتم خودم...  ديگه فيلم يه اينم...  خان تورج بفرماييد – کامران

 .... خان تورج جلوي گرفت رو گوشيش و

....  خودش سر تو زد می عمه....  ريخت هم به چی همه....  شد پا به اي ولوله که نگذشت چيزي

 .... لگد و مشت زير گرفتن رو سامان امين و مبين و متين

 اب سامان و ترانه روز يه....  کردن وادارم خودشون...  خواستم نمی....  بشه اينجوري خواستم نمی

 .... دادن می پس تقاص داشتن و...  کردن بازي من آبروي

 ... ناراحت...  دلخور...  طرفم اومد متين...  بود بدي جو
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 ... ؟ نگفتی من به چرا – متين

 ... پايين انداختم رو سرم....  کردم نگاش...  پرسيد تحکم با و جدي

 ... نگيم چيزي گفت هم کامران....  نتونستم – من

 ... گفت لحن همون با

 .... نکن مخفی ازم رو چيزي ديگه – متين

 گرماي بار اولين براي...  آغوشش تو گرفت رو من و کرد باز رو دستاش....  دادم تکون رو سرم

 .. کرد زمزمه گوشم کنار...  کردم تجربه رو بدنش

 .... بدجور...  خانومم گرفتی انتقام بدجور – متين

 ... کردم فرو ش سينه تو رو سرم

 ... کردن عصبيم...  بشه اينجوري خواستم نمی – من

 رتهس تو چی بگو بهم قبل از ديگه بار فقط...  شد تموم چی همه...  شد تموم...  باش آروم – متين

... 

 ... گفتم اي باشه

 .. شد بلند خان تورج صداي

... . ببر خودت با بود شاهد که هم کی هر...  بده تشکيل پرونده يه برو فردا...  فريدون – خان تورج

 .... بيرون بندازينش هم رو چيز همه بی اين

 ... بودن اومده در خجالتش از خوب...  بود زمين پخش الش و آش که..  انداختم سامان به نگاهی

 ... شد بلند عمه صداي که بوديم حالت همون تو متين و من هنوز

 می عشقت به داري حاال...  زدي هم به رو ترانه زندگی...  نيست عاشقی و عشق وقت االن – عمه

 .. ؟ رسی

 بلند ينمت صداي که بگم چيزي خواستم می...  شدم جدا متين از...  منه با بفهمم نبود سخت خيلی

 .. شد
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 ترزود که باشيم ممنون ازش بايد دوماً...  کنم می بغلش باشه الزم جا هر...  زنمه که اوالً – متين

 .... داد نشون بهمون رو کثيف خوک اين ذات

 .... شد تموم عشقی و عشق....  بشه عروسم دختر اين ذارم نمی من – عمه

 داص سمت برگشتن همه نفر يه زدن دست صداي با که عمه سمت برن خواست می مبين و امين

.... 

 هميشگيم حامی...  نازنينم مامان.......  زد می دست و بود ايستاده عمارت ورودي درب کنار مامان

 ... ؟ بود اومده کی....  کرد می نگاه رو عمه و داشت لب به لبخندي....  من فداکار ي فرشته.... 

 با.. . تر محکم...  تر قوي....  داشتم انتظار ازت اينا از بيشتر اما....  آفرين...  ترگل آفرين – مامان

 ... اقتدارتر

 ... داد تکون سري

 ... مونه نمی باقی چيز آدم براي ديگه دامادي همچين با...  کرد شه می چه خوب ولی – مامان

 ... داد ادامه مامان...  کردن می نگاه مامان به زده بهت همه....  داخل اومد

 ارمذ نمی...  دم نمی تو پسر به دختر من....  تعطيل عاشقی و عشق ديگه بگم اومدم منم – مامان

 داماد پسرت ذارم نمی....  بگيره سر ازدواج اين ذارم نمی منم....  کنی بازي هم دخترم زندگی با

 ... بشه

 ... گفت حالت بدترين با عمه

 .... ؟ اينجا برگشتی چی براي...  ؟ نذاري که هستی کی تو – عمه

 ... کنی اذيتش عمر يه نذارم اومدم...  دخترم براي – مامان

 ... بزنی هم به رو عروسيشون رمذا نمی....  من عروس بشه دخترت بخواد دلت خيلی – عمه

 ... انداخت باال ابرويی مامان

 .... بشه تو عروس خواد نمی دلم اصالً  – مامان

 ..... کرد ريز رو چشماش عمه
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 النا باران....  گرفتيش ازم که...  برادرم مثل...  بگيري ازش رو پسرم خوشبختی ذارم نمی – عمه

 .... منه عروس

 بزرگ فرهاد کنی باور خواستی نمی تو...  نگرفتم تو از رو فرهاد من....  خودخواهی هنوزم – مامان

 ... باشه تو به توجهش ي همه نيست قرار...  داره بچه...  داره زن...  شده

 .. گفت بلند عمه

 تو...  ذاشت می احترام بهم هميشه...  داشت دوسم...  داشتم دوسش...  کردم بزرگش من – عمه

 ... ذاشت نمی احترام بهم قبل مثل ديگه...  نبود من مال فرهاد ديگه زندگيش تو اومدي که

 راحت خواست می فرهاد...  کردي می اذيت...  کردي می دخالت زندگيمون تو اينکه باي – مامان

 ... نذاشتی تو....  کنه زندگی

 ... گرفتی من از رو محبتش..  رو برادرم تو – عمه

 هم االن...  کردي دور خودت از رو فرهاد کارهات با که بودي خودت اين...  کنی می اشتباه – مامان

 ... کردي نابود رو دخترت زندگی خودخواهيت با

 ... گفت حرص پر عمه

 .... کرد باز خونه اين به رو سامان پاي که بود تو دختر اين – عمه

 رو پسر اين چرا تو...  بودي عاقل...  بودي بزرگ که تو...  بود ساده...  بود بچه من دختر – مامان

 الیخ باران سر رو رو ت کينه خواستی می...  کينه از بودي پر جون..  ؟ چرا دونی می...  ؟ نشناختی

 .... ش نتيجه شد اين حاال...  کنی

 عاشق برادرم....  گذاشتی دل به آرزو رو برادرم تو...  باران از...  تو از...  داشتم کينه آره – عمه

 ... شی دار بچه تونستی نمی ديگه تو اما...  بود بچه

 رو بابا مشکل کرد پنهون همه از بابا خاطر به مامان موقع اون....  اومد جوش به خونم عمه حرف از

 .. دادم جواب من مامان جاي به...  کرد می سکوت نبايد ديگه اما... 

 .... بشه دار بچه تونست نمی بابا...  بود بابا از ايراد – من

 ... کرد اعتراض مامان
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 ! ... باران – مامان

 ... طرفش برگشتم

 ... بدونن همه بايد...  مامان نيست بابا ديگه – من

 ... دروغه همش اينا – عمه

....  هبش دار بچه تونه نمی ديگه گفتم دکترا کرد تصادف بابا وقتی...  عمه نيست دروغ نه – من

 .... خودشه از مشکل گفت همه به نفهمه کسی اينکه براي هم مامان

 ... شد بلند فريدون عمو صداي

 .. گن می راست...  داشتم خبر منم – عمو

 ... کرد نگاش و برگشت عمه حرفش اين با

 ي پرونده جمله من....  من دست داد رو مدارکش تموم فوتش از قبل ماه چند فرهاد – عمو

 هب يکی دست چيز همه خواست می...  خرابه قلبش وضع بودن گفته دکترا چون...  رو پزشکيش

 ... باشه امانت

 ... مامان به کرد رو عمو بعد

 ... شما به ميدم رو همه هستين اينجا شما که حاال – عمو

 .... داد تکون سري و زد لبخندي مامان

 ... سمتش برگرديم همه شد باعث خان تورج صداي

 ... من مثل درست بدهکاري دختر مادر اين به خيلی تو ترگل – خان تورج

 ... مامان به کرد رو و

 زندگی که بار يه...  چشم گفت بار يه فقط...  کرد مخالفت من حرف با عمرش تموم – خان تورج

 نشدي جدا توافقی رفتين فهميدم وقتی...  کرده چيکار فهميدم وقتی....  ريخت هم به رو خودش

 ... گذاشت تنها وجدانم عذاب با رو من و گفت بار يه...  چشم گفت بار يه...  سوخت دلم... 

 ... پايين امداخت رو سرش
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 .... بگيرم عروسی باران براي تو رضايت با خوام می...  کنم جبران بذار..  عروس – خان تورج

 ... مامان به دوخت و کرد بلند رو سرش

 ... ؟ ذاري می – خان تورج

 .... انداخت بهم نگاهی مامان

 ... ندارم حرفی من راضيه باران اگه...  خوام می رو باران خوشبختی من – مامان

 ... انداختم متين به نگاهی لبخند با...  بود متين من دنياي....  زدم لبخند...  انداخت بهم نگاهی

 اي ترانه انگار نه انگار....  زدن سوت....  زدن دست به کردن شروع همه...  آغوشش تو گرفت منو

 يه همه انگار....  کرد می گريه ش رفته ديت از زندگی براي داشت و بود نشسته گوشه اون

 .... بده پس تقاص بايد بودن کرده قبول جورايی

 ... گفتم لبم حرکت با آروم...  انداختم عمه به نگاهی و برگشتم

 .... بردم من رو بازي...  عمه بردم من – من

...  ما سمت اومد و کرد خارج دستش از رو ش حلقه و برد دست...  پايين انداخت رو سرش عمه

 ... چشمام تو زد زل و گرفت رو دستم

 ... بردي تو آره – عمه

 ... کرد دستم رو ش حلقه و

 ... باشه هم ترانه به حواستون – عمه

 ... گرفت رو عمه دست متين

 ... مامان مرسی – متين

 ... شد جاري عمه چشماي از اشک

 .... همين فققط...  باشين خوشبخت – عمه

 .... مامان سمت رفت و

 ..... ندارم کاري زندگيشون به شده که هم فرهاد خاطر به...  نباش نگرانشون – عمه
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 متين.....  متين ي خونه خانوم شدم من....  کرديم عروسی.....  کرديم عقد....  شد تموم چی همه

 سعی داره...  شده مهربون....  نداره ونزندگيم به کاري قولش طبق عمه....  من ي خونه مرد شد

 نمی پاک چيزا سري يه...  ولی...  کرد مامانم و من حق در که هايی بدي ي همه نه جبران کنه می

 نهبرگردو مامانم و من به رو بابا تونه نمی کسی...  شه نمی جبران ماسائلی يه....  آدم ذهن از شه

 .... کرد دريغ ازت عمري يه رو اون که کسی از رو مهربونی کرد قبول شه می ولی.... 

 تصور از بيش احترامی هميشه که...  متينم به...  مردم به رو محبتم تموم کنم می پيشکش من و

 ... شه می قائل برام

 ... کنه می خطابم دخترم هم هنوز که سرهنگ به

 .. دارن هوامو هميشه که آيالر و امين به

 هايیتن به دخترش با داره که...  ترانه به حتی و... هستن کنارمون دوست مثل که خاطره و مبين به

 خونم می نگاهش تو از رو پشيمونی و...  نيست زندگيش تو نامی سامان ديگه و...  کنه می زندگی

 ...... داشته وجود روزي يه سامان کنم فراموش دارم سعی من و....  روز هر و هميشه... 

 کرد پيشه شه می عاشقی

 کرد ريشه شه می عشق با

 رو سنگی دالي حتی

  کرد شه می شيشه جنس از

 پايان
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