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 1فصل

 يجا تازه نبود مريم اومدن به حواسم اصال بود گرم بودم گرفته يلدا از تازه که توکتابي سرم

 يعني: فتمگ خودم با بلند وبلند میکردم دعا قصه شقايق براي بلند بلند داشتم بودم رمان قشنگ

 !میشه چطور يعني میکنه اعتراف عشقشو احسان به امروز شقايق
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 من یگهم پسرم میخوامت من حسام ببین میگه پسره به دختره نمیوفته اتفاقي هیچ نترس گلم-

 خخخخخخخخ دارم نامزد

 گرفتي؟ واحسان نه حسام بعدم ترسونديم گاو چته هوي-

 بگیرم؟ تا بم ندادي چیزي چیو-

 احسانو گفتم مطلبو خدا خنگ-

 حسام همون اها-

 خخخخخخخخخ داره نامزد عشقش نمیدوئنه ولي خاطرخاشه شقايقه که

 میکني؟ الکي زر زر چرا نخوندي رمانو که تو بعدم خنديد سگ مثل بازم کوفت-

  ادب بي چقدر نچ نچ-

  بخونیم بذار شو خفه مريم بمیربابا-

 ؟ کنیم کوفت چي ناهار بگو نخون نه بخون بشین ندارم کاريد که من-

 موکتاب راحت خیال با بعد کن کوفت داري دوست هرچي تو میکنم میل ديشبو ماکاراني که من-

  دنبالم افتاد مالقه با مريم يهو که بخونم رمانو بقیه تا برداشتم

 نندازم گیر رو تو اگه من-

  مثال؟ میکني چیکارم-

  میدارم برت دختري از-

 ووپرووووووو:کشید داد میومد دنبالم که طور همون کني کاري نمیتوني پس نداري چیزي که تو-

 کنم حالیت تا واسا

 لفنت نزديک مريم خورد زنگ تلفن که میکرديم هم دنبال به وجري تام مثل داشتیم طوري همون

 ئاوانگ: اومد مريم صداي که اتاقم تو رفتم خیال بي منم برداشت وگوشي زد نفس نفس بود

 بش ولي کرد گیر در به پام که شدم خوشحال انقدر مقدم اسم شنیدن از داره کار تو با مقدمه

 وندعوام گفت بعد دستم داد گوشیو کردم تشکر وازش گرفتم مريم از گوشیو رفتم ندادم محل

 الو مگفت... بسم يه وبا برداشتم تلفونو خونه اشپز سمت رفت کنان خنده بعد بعد واسه باشه
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  مقدم اقاي سالم

  چي؟

 !کنین لطف ادرسشو حتما بله گفتم خوشحالي با بعد

 تماح چشم!!اندام گل وحید اندام؟ اقاي؟؟گل بله بله میرم تاکسي با نه ؟ بله بلدم چي؟نه بله اها

  ممنون کنم جبران کردين لطف خیلي کشیدين زحمت خیلي مقدم اقاي

 زنده ردروم که خفنا جیغ ازاون يعني)مشکي به مايل امابنفش کوتاه جیغ يه تلفن کردن قطع از بعد

 بعدم خاستريم چشاي تو بود زده زل شده چهارتا چهل چشاش که مريم(کشیدم اونا از ها میکنه

 مقدم.. کار کار مريم وااااااااااااي وگفتم شدم نزديکش ؟ میکشي عربده چرا بزغاله؟ چته: گفت

 هورااااااااااااااااااا کار کرده پیدا کار برام

 پیداکردي؟ کار بیمارستان تو يعني-

 وردها گیر کار برام يارو اون کرده دوستاش از يکي به منو سفارش مقدم اقاي نمیدونم يعني نه-

 یمارستانب ئاوانگو بابا میدونستم گفت سرخوش مريم.ديگه جاي يه يا بیمارستانه نمیدونم حاال

  نیست پرستاري واسه بیمارستان بري اگرم حاال نمیاد در جور باهم اصال

 ورخ وکشی طي واسه خب اوممممم:گفت بعد کرد فکر خورده ؟يه چیه واسه پس گفتم پرسشگرانه

 ...کاراديگه همین واسه میاد بت بیشتر شويي رخ اين اها شويي

 ....وگرنه وگرنه شه تموم خوشحالیم اين نمیخوامم خوشحالم خیلي االن حیف مريم-

 !بده جواب!بده جواب اوردي کم چیشد ديگه؟ بگو چي من ؟جان چي-

 بدوني هترب بايد که تو خاموشیست ابلهان جواب میگن قدما: گفتم گذشتمو بغلش از بیخیال خیلي

 معطل نمیخوام علیرضارو حیف گفت تمام بدجنسي با اومد در زنگ که بگه چیزي اومد ديگه رشتته

  باي باي برات دارم اومدم ولي کنم

 رخس سیب الحق دنیا هي علیرضا درمونده اي علیرضا بیچاره اي گفتم زيرلب مريم رفتن بعداز

 تمبرداش مشکي مانتو يه رفتم لباسام کمد طرف به خنديدمو باخودم بعد ها چالغه مريم نسیب

 تو اما ودننب زياد داشتم بازو شکمو خورده يه من میپوشیدم مشکي بیشتر بودم تپل خورده يه چون

 وهیچ میشدم محسوب چاق کیلويي47من نمیشن کیلوهم06روهم دخترا کل که اي زمونه دوره
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 خين شلوار با مو ماتنو ديگه هیچي. نمیاومد خوشم رژيمم ازاين کنم کم وزنمو نمیود دلم وقت

 ليک عوضش داشتم کم ازهرچي من. بودم راحتر اينا با اما داشتم شلوارجین کردم ست مشکیم

 یماب شال براش میمیرم که الک مخصوصا ارايشم ولوازم شال عاشقم داشتم رنگارنگ هاي شال

 لبام رو لبو برق بجاش نزدم رژلبم گرفتم کامل دوش يک بنفشshe بااسپري وبعد کردم سرم

 اي ايعض فامیلي چه اندام گل اقاي پیش برم که شدم راهي برداشتمو کولمم!!! جیگرمو کردم خالي

  کردم فکر سرنوشتم به نشستمو تاکسي تو... فامیلیو کن عوض برادرم خب

 ستادا جورائي يه يعني دانشگاه میکردتو انگلیسي تدريس پدرم تهران اهل مادرم بودو کُرد پدرم

 ضلمع اما خواستگاري براي رفت وبابام شدن مند عالقه بهم کم کم بابام و مامانمو بود دانشگاه

 داسمشو نه حتي که مامانم پدر يعني بزرگم پدر وقتي بود مامانم خانواده شديد مخالفت مهم

 ديگه که رطيش به اما میکنه قبول میبینه پدرم به نصبت دخترشو شديد عالقه فامیلشو نه میدونم

 میزاره روخودش بابامو فامیلي يعني سپهري فامیلي مامانم ازدواج بعد نبینه مادرمو(ارام)

 میرن مادرم پدرو.....که تاروزي میشه شیرين وزندگي میام بدنیا من ازدواجشون از سال2وبعد

 قعمو اون من همانا(بابام پدر)بابام خان خونه دم جفتشون جنازه واوردن هماناوتصادفم سفر سفر

 هباباي خان مادروپدرم سال از بعد القصه بودم نفهمیده باهاشون زندگي از هیچي بودم ساله 17

 النما جون اقا رفتن مادرت پدر دخترم ببین:گفت چشام تو زد زل نشست کنارم اتاقم تو اومد شب

 عقب زندگیت درسو از ساله1 االن تو کنن زندگي بايد ها زنده مردنو ها مرده اما بهشته تو جاشون

  افتادي

 چیکا؟ر میخوام درس ديگه نباشن مادروپدرم وقتي بابا خان-

 شي پرستار بخونیو درس بايد ئاوانگ -

 پاک عشق يه اوردن بدست براي مادرت تالش بذار کنن افتخار بت بذار بود وعلي ارام ارزوي اين

 خوشبختیشو و رو تو موفقیت روز يه تا شد جدا خانوادش از مامانت نره بین از تويي ثمرش که

  گفتم هق هق با نکرده اشتباه انتخابش تو که کنه ثابت خانوادش به و ببینه

  قم هقد فوضولي خدا توکار:گفت مهربوني غضب با شه تموم حرفم نذاشت......نفرينواونا شايد-

 ومامانمو بابا خواب تو خوابیدم خوندمو نمازمو بعد اومدسراغم ارامش يه بابا خان زدن حرف از بعد

 سیب دلبخن با وپدرم بوسید موهامو مامانم رنگارنگ سفیدوگلهاي بالباس ديدم خوشگل باغي تو

 قبول نیتت:گفت داد بم سرخي
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 زنما از بعد و میگفتن صبح اذان داشتن چون گرفتم وضو زدمو لبخندي پاشدم خواب از وقتي

 دانشگاه وارد سالگي 14 سن تا خوندم درس جهشي روز ازاون.  گرفتم خودمو کبري تصمیم

 ونهخ يه شدنم قبول براي بابا خان بود مامانم ارزوي که هموني پرستاري رشته اونم شدم تهران

 تمیخواس بابا خان بود عالي زندگي براي اما نبود بزرگ زياد دانشگاهم نزديک گرفت برام نقلي

 کرد وا برام حساب يه همین براي کنم کار شه تموم درسم تا نمیذاشت اما باشم مستقل من

 کلممش مريم اشناشدن با اما بود تنهائم اينجا مهم مسئله اما.میکرد واريز مبلغي برام وماهیانه

 بامن بمونه خوابگاه تو نمیذاره پدرش ديدم وقتي بود فارسي ادبیات دانشجو اون شد برطرف

 التحصیل فارغو سالگي21 سن در ومن بابا خان با مريم پدر اشنايي بخاطر فقط البته کرد زندگي

 ودب اينا بابام دور فامیالي از يکي کرد جور برام کارو که مقدمم اقاي نمیشد پیدا کار...اما شدم

 واستادم برج يه بودجلوي گفته مقدم که ادرسي به رسیدم فهمیدم واستاد ماشین وقتي

 جوووووووووووووون ناظر مهندس جونم اي! کرده چي!!!! ماماني برج چه بريد کفم

 بااينکه ساختمونه بود اين فکرم توي بود طبقه111 واااااااااااااااي شدم اسانسور سوار ادرس طبق

 چپ سمت در واستادم ادرس طبق13 طبقه جلوي!!!!!!!!!!!! بود؟واقعا نشده چراکج بود باال انقدر

 منشي ديدن با مسن ولي خوشتیپ همه......شا ما تو رفتم اندام گل کاريابي بود نوشته روش

 کي با دخترم:وگفت بم کرد رو غلیظ وارايش شرابي باموهاي ساله 34زن يه بريد کفم دوباره

 روي کارداشتم اندام گل اقاي با هستم سپهري سالم...س:گفتم من من باکمي کارداشتي؟

  گفتم لب زير نشست عشوه با صندلیش

 !!!! بابا برم نازتو نیستي ساله17دختر حاالخوبه

 ؟ داشتي قبلي وقت دخترم خب-

  نبودم قبلي وقت درجريان اومدم مقدم اقاي طرف از من-

 يوارايد ومدرن شیک شرکت يه نشستم صندلي روي کردمو تشکري عزيزم بشین بپرسم بذار-

 به منو منشي دقیقه16 بعد نمیکرد توجه جلب هم خیلي ولي نبود بدک کرم هم اتاقا ودر شکالتي

 ديدم که چیزي با....... شدم وارد و زدم در به اي ضربه تک کرد راهنمايي رو روبه سمت در

 طورا اين سال 06 حدودا مسن ادم يه نبود موقعیتش يعني نشد که خنده زير بزنم پقي میخواستم

 گل شفامیلی نفسي به اعتماد چه با نمیدونم چاق کوتاه قد بلند گردن بزرگ عقابي دماغ وبا کچل

 شنیدم سالممو جواب گرمي به و کردم سالمي واقعااااااااااااا بود اندام
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 میخوري؟ چي خب.دخترم بشین-

 فدات الهي لطفا پرتقال اب تا دو بگو محمود مش به تاداعي خانم:برداشت تلفنو زحمت بي اب-

  میخواد پرتقال اب دلم من فهمیدي کجا از( اندام گل همون)جون گلي شم

 اصلیمون بحث سر بريم بعدم خودتون از کامل مشخصات يه سپهري خانم خب-

 تا شده تموم درسم نیمه ماه سه االنم خوندم جهشي سالگي چهارده از سالمه21و ئاوانگ اسمم-

 وشما یانب نمیتونن کانادان چون گفتن و گفتن فالحي خانم قضیه و زدن زنگ بم مقدم اقاي اينکه

 .میدين انجام کارارو جاشون

 ئاوانگه؟ اسمت راستي دخترم درسته،-

 کُرديه اسمم شبنم يعني فارسي به بله-

  انقدرلحنش. خودت مثل زيباست

  باشه زده حرفو اين هیزي روي کنم قبول نمیتونستم پاک نگاش بودو مهربون

  داريد لطف ممنون-

 اي لوهق هامم لب میومد صورتم به که کوچیک اما گوشتي دماغمم خاکستري چشام میگفت راستم

 اگه االن مااااااااااااااااااااااچ جیگريم چه وااااااااي کوچیک مشکي خال يه چپ سمت لبم پايین ناز و

 سر ته تا خنکو پرتقال اب اينکه از بعد میداد 166 نفسم به اعتماد به میشنید اينورو اندام گل

 وبايد تيهس قابلي پرستار که میدونم گلم دختر خب: گفت مهربوني وبا بم کرد رو اندام گل کشیدم

 الحيف خانواده خب بود قسمت ديگه شد اينطوري شرايط اما شي استخدام بیمارستانا بهترين تو

 1ونامبر عالي لحاظ همه از وثروتمندن مرفه

 برام روداشتن خانواده اين پسر انگار که میزد حرف خوب فالحي خانواده از داشت همچین

 مريم مثل کرذم تنم دوختمو بريدمو ؟خودم داشتن پسر اينا مگه اصال میکردن خواستگاري

 ور من کار يعني ماجرا اصل رسید تا گفت گفتو گفتو اندام گل اين خخخخخخخخخخخ خنديدم

 تااز بريم ابی وگفت و شد بلند وبعد باشي خانواده اين بزرگ خانم عزيز توبايدپرستار:وگفت بم کرد

  بینینشون نزديک
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 ازب در بود توت درخت دوتا چپم سمت رنگ کرمي بزرگ در داشت نگه بزرگ وياليي خونه يه جلوي

  کردم کف امروز بس از شدم يکي صابون با کال امروز من بريد کفم رفتم داخل من و شد

 وذب پیچیده فضا تو که ريحون تازه بوي میوه درختاي رنگارنگ گل پر قشنگي حیاط چه واااااااااي

 یمتق گرون هاي مجستمه با خونه نشستم کف به دوباره ومن شديم عمارت وارد میکرد ديونه ادمو

 رفط به اندام باگل خبره چه اونجا نديدم که راهرو يه میشدبه منتهي خونه راست بودطرف پرشده

 جبع کنم کف میخواستم دوباره صندلیا ديدن از بودن نشسته صندلي تاخانمروي7 رفتیم چپ

 نشستم اندام کنارگل اومدم خودم به میشنوي چیز يه میگم چیزي يه!!! سلطنتیا طاليي رنگ چیزي

 من عالي هم بود زياد هم حقوقشم گفت بم شرايط همه پوش شیک ولي میانسلي زن

 که بود پسرش ارمان وجود اساسیشون مشکل فقط میموندم خانم عزيز کنار ساعته27بايد

 اب وملوس ظريف دختر يه کنارش بود ايران اسمش ديدمش اول که بود میانسال زن همون مادرش

 بود رزا واسمش بود ايران دختر که ناز طاليي وموهاي اي غنچه لب کوچیک صورتي و ابي چشاي

 به سال 24دختري رزا دست بغل

 همخوني موهاش با که روشن اي قهوه چشاي بود رها اسمش تر جوون فقط ايران شبیه بود باال

 اي گربه چشم بلوند موهاي مشکي ابرو چش دختري ايران وکنار ناز اما اي قلوه ودهن لب داشت

 نوز ايران عروس زيباست ون ا که فهمیدم شدم اشنا باهاش میدادوقتي نشون ملوس خیلي که

 خب:گفت اومد طرفم به رزا اشنايي از بعد بودم نکردم رويت داداشو تا دو اين هنوز من که ارمین

  عزيزم میاد خوشت حتما بدم نشونت عمارتو بريم بیا گلم

 خانم رزا چشم-

 باشم ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گفته نمیشه ببندي من به خانم خانم بخواي االن از ببین-

  کنم؟ صداتون چي پس-

 رزا بگو باشو راحت-2 کنم صدات نه کنم صداتون-1-

 چششششششششششششششم-

 ستزرا اسم من میگم برات خودم از من خبببببببببب رفتم جوجه قي دارگفتي کش چه اوهههه-

 کالس امسال:گفتم شعر با پريدمو حرفش وسط منم میگفت شعر حالت با رو اينا داشت سالمه 26

 :گفت خنیدو دومي؟ ؟چهارمي؟يا چندمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

8 

 

 !نمیايا بد هم تو واشد يخت بابا نه-

 !!واالاااااااا میذاري عیب روم الکي چرا. بود وا يخم اولم همون از من گلم-

 مترجمه بنده اهان داد ادامه خنديدم منم خنديد بعد اومدي قايق با حرفم وسط بودم کجا-

 مترجمه دادم افتخار من که داره پزشکي مهندسي شرکت ارمین. ارمین شرکت تو انگلیسیم

 راهرو يه البا طبقه شديم رد پیچاپیچ هاي پله از بدم نشون اتاقتو تا باال بريم خب باشم شرکتش

 ابیه اتاق اين خونس کتاب ايي سورمه اتاق اين: گفت بم رزا اتاق تا 2 راهرو راست سمت که بود

 يا خونس جا اين نفهمیدم من بود اتاق تا 0وااااااااااااااااااي راهرو چپ سمت م. ارمانه اتاق هم

: تمگف رزا به خنده با وا؟؟ داشته اتاق عقده ببندن؟مهندسش سرشون میخوان اتاق انقده اخه هتل

 !!قران به باورکن! شوا تو خوبي پول بدين اجاره دارين اتاق که شما

 بخواد دلتم بده مگه زهرمار-

 دارين؟ تااتاق0چرا ولي میخواد که دلم-

  بپرس مهندسش از میدونم چه-

 ؟ کیه مهندسش-

 یدهم هديه عزيز به بوده کارش اولین که عمارتو اين ازدواج سالگرد براي بابابزرگم. بابابزرگم-

 ناي بجز کرد تقسیم خالم مامانو بین اموالشو همه عزيز. میمیره براش عمارته اين عزيزعاشق

 شديم اتاق يه داخل باهم بعد داره لیاقتشو بفهمم که میدم يکي به عمارتو اين میگه خونه

 اتاق بزرگ اتاق يه نیلي سفیدو اثاثش اسباب همه لوندي اتاقه چه کرده چي هممممممممممممممم

 روتختي با دونفره خواب تخت يه اتاق راست طرف! بود بزرگ خیلي اخه بود متري 06 کنم فک

 اي یشهش کامپیوتر میز پنجره کنار پررنگ ابي پرده با بزرگ پنجره تخت روبروي نیلي وروبالشتي

 ليمبال روبروي اي شیشه کوچیک ومیز خوشرنگ ابي رنگ به راحتي مبل سالن وسط رنگ خوش

 گینب راست من جان نمیبريد؟ کفتون بودين من جاي اگه انصافا بود دي سي ال تلويزيون راحتي

 رزا بود بود وملوس بزرگ کمد تختم پايین بود دستشوئیم حموم تواتاق تازه بعد!!!!!!! منااا جان

 چطوره؟ پسنديدي؟ گفت

 متره؟ چند بزرگه خیلي اينجاNUMBER1 عالي-

 مترن06 اتاقا همه کال-
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 !!بنايي زير عجب رزا-

 ..خنده زير زديم دوتامون بعد!!شه بد میشه مگه ساخته من بابابزرگ اينکه مثل بله-

 در ناو تو اتاق پايینتر اتاق دوتا منه مال درصورتیه اتاق مسائل از اي پاره به بپردازيم واما خب-

 کشوره اسمشم. خالم مال راهرو ته هم ي اتاق اهان خب؟؟ توئه اتاق کنار عزيزه اتاق زرشکیه

  پائین بريم نیست سوالي اگه میشي اشنا باهاش بعدا حاال

. مزد ديد رو خونه اشپز اونجا بعداز. رفتیم پايین طبقه به باهم بعد بريم نیست سوالي نه-

 وسط رز گل با گلدون يک تزيین براي ساده بارومیزي نفره12ساده میز يه بود اي ساده اشپزخونه

 صاف برنج داشت که رو میانسالي زن رزا يخچال تا2 کوچیک شعله چهار گاز اجاق يه بود میز

 زد صدا میکردو

 پاک لباسش با دستشو داشت گندمي پوست با میانسال زن يه دقیقه يه بیا خانم راضه-

 المس:خانم راضیه کنه زندگي ما با قراره فردام از عزيز پرستار اوانگه ايشون خانم راضیه:میکرد

  تر خوب حالشون ازخانم تو مراقبتاي با الهي جون مادر

  نکني وغريبي وايستي رودر پسرمه صابر بگو بگو صابر و من به خواستي چیزي دخترم-

 حتما چشم-

 ....شديم آشنا پسراشون بجز فالحي مترم خانوداه باکل اينکه از بعد

 کالتيش کیک وبا فروشي شیرني رفتم سريع منم بیرون اومديم فالحي خونه از اندام گل اقاي با

 شدم خونه راهي

 دوم فصل

 نديدي؟ عزيزشونو هنوز خودت تو يعني-

 فیزيوتراپي بود رفته رامین با اخه نه-

  من...ئاوانگ....چیزه-

 خب؟ بگو هان-

 کرد يخ چايیت-
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  بزن حرفتو مريم-

 شد؟ چي چي حسام رمانه اين اهان-

 شده؟ چي بگو نپیچون منو احسان نه حسام-

 میفروشي؟ رو خونه اين بري اگه تو میگم-

  گفتم بالبخند فهمیدم منظورشو تازه خنديدم

  میگیرم ازتون اجارشو اما نمیفروشم نچ-

 خونه سر نداشتن رو خونه اجاره پول اينکه براي اما بودن کرده عقد سال1وعلیرضا مريم

 وستد علیرضا خود اما بودن ومرفه پولدار نسبتا علیرضا خانواده بااينکه بودن نرفته وزندگیشو

 کوچیک چون داشت دوست هم مارو خونه فضاي. بده تشکیل زندگي خود براي مستقل داشت

 هخون مثل میخوام رهن يا کنم اجاره اي خونه بخوام اگه که میگفت مريم به وهردفعه بود ونقلي

 باشه خانم ئاوانگ

 کنم؟؟ جبران چطور من.... علیرضامیتونیم منو نه؟يعني-

 میشم خوشحال باخوشحالیت من کن زندگي خوشبخت-

 بابا خان یشپ برمیگردم بیکارشم اگه:گفتم گرفتمو دستاشو بیکارشدي دوباره اگه يعني نشد اگه-

 !!باشم گفته میگرما رو اجاره اما گفتم اي مغروروانه باحات کرد نگام خوشحالي با

 میدم بت خودم بخواه جون تو: گفت گرفت ازلپم ابدار ماچ يه

 ديدتورو هي پکید بدبخت بابا برسي علیرضا وصال به بذار میشي عروس داري تازه توروخدا نه-

 باشم گفته مقصرتويي بشه منحرف اگه داره گناه جلوخودشوگرفت هي

 شه منحرف میخوره گه-

  مريم اه-

 میاد؟ خوشمزه کیک بنظرت پي پي بگم حاال چیه-

 من کنم چیکار جهیزيو:بموگفت روکرد بیاد يادش چیزي اينکه مثل يهو خوردمريم بهم دردحالم-

  شه تموم حرفش نذاشتم...چیزي هنوز که
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 وامنخ هست شیک وسايل اونجا انقدر که بانازگفتم بعد اونجا میرم چمدون يه با من چل دختره-

 .اونجا ببرم پنزل زل خن

 .زيادي علیم منو سر از پنزله خنزل تو برا: وگفت توسرم زد

 اون بره کامروا دنکنه سکته بگو طوري علي به فقط بگو بشون علي و بابات به بزن زنگ زرزرنکن-

 دنیا

  شي الل-

  ینمنب ريختتو اتاقم تو رفتم من ايششش نیفته پس میگیره پیش دست کن خوبي بیاو-

 بابا گمشو-

 مي مرتب لباسم هروز بايد بود جردن محلشون چون برداشتم لباسامو همه تقريبا اتاقم تو رفتم

 داشتم دامن بپوشم دامن بايد میکردم زندگي که جايي تو بايد بودمن اين داشتم که مشکلي بود

  خريد بريم که گفتم مريم به همین واسه بودن زانوم باالي تا اماهمشون

 با کردو انتخاب واسم وخوشگل بلند تونیک تا16يه خودش سلیقه با مريم بوديم رسیده پاساژ به

 گرفتم رنگارنگ تادامن6 يه منم خريد برام خودش پول

  نگاه مانتورو اين بیا ئاوانگ-

  کدوم؟-

 مريم بادمجوني دوزي دور با بود اي سورمه کلش نازبود چه واي کردم نگاه رو اي سورمه اون-

  بگیرم اينو برات بايد من: گفت و کشید دستمو

 دارم مانتو من اما-

 اي مهمانتوسور اون اقا: گفت فروشنده به بعد بینم تو بي دارم مانتو داره؛ چصکي تامانتو0گمشو-

  بیارين پرو براي وبترين تو رو

 مريم مبود شده ملوس خیلي میومد چاق من به خیلي واي اتاق تو رفتم وبپوش گرفت مانتو... ولي-

  هیکلتو جوووووووووووووووووووون وگفت کشید سوتي ديدنم با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

12 

 

 پولو خودش و کنم حساب من نذاشت مريم خنديديم هردو بعد باش ادم مريییییییییییییییم زشته-

 دادزد مريم يهو که خونه میرفتیم داشتیم داد رو مانتو

 !!!!!!!واااااااااااااااي-

 بدوووووووووووووو نگرفتم برات زمستوني وپالتو لباس-

 ... کن ول زيادن اينام میخواستم دامن دس2 بابامن-

 شوخي هب مريم بود پر جوفتمون دست برگشتن وقت پاساژ تو رفتیم دوباره. باهم بريم بیا خفه-

 ....میخريديما ديگه چمدون يه يه بايد گفت

 !!!!!!!!!!!!واال نه میگه گفتم و کردم کج و لبم بعد نگیر گفتم هي بود تو تقصیر-

 نچ نچ نچ میاري در اداموئ میموني مگه-

  ديديم علیرضارو در دم خونه رفتیم گرفتیمو بعدتاکسي

 ؟ نیست علي اون إمريم-

  بودم منتظرش خودشه چرا-

  نموم بودو خوب ابي چشمايي با رو سفید الغر اندامي با بلند قد مردي علیرضا اقا علي سالم-

 خوبین؟ سالم-

  برسونید رو بنده سالم چطورن اقا ،حاج خانم حاج شماچطورين ممنوم-

  عچمو مخ خوردي تو بیام شوهرم منو بذار:مريم

  بفرمايید ببخشد اخ اخ-

 بغلشون رفتم چايي باسیني منم بودن مبل رو علي مريمو

 . بفرمايید خانم ئاوانگ-

 ؟ تابه چیه؟لب اين-

 رينب کامپیوترو تو تا بگیرتش برات گفتم علي به دارم کار کامپیوترت با من جون ئاوانگ-
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 علیرضا اقا ممنوم ندارم بش نیازي هست کامپیوتر اتاق هر تو هستن من که اونجا-

 :گفت بعد توپن خیلي ببینم اونجارو بیامو شد واجب اپس -

 کادو اين... خدا رو تو بوديم ناامید کامال اخريا اين حتي بوديم خونه دنبال وقت خیلي االن ما گلم-

 کن قبول ناچیزه کردي تو که برابرکاري در کوچیک

:  وگفت من به کرد رو رضا علي.  گرفتم رضا علي دست از تاب لب بعد بعد ممنون ؟؟باش....ولي-

 بود تبلت يه خودم کادو واينم

 چیه؟ ديگه اين-

 .تبلت-

 نبود اين به نیازي ديگه دارم تاب لب که امامن-

 بینا اما بگیرم براتون من تا داد يعني گرفت براتون خودش پول با و بود مريم هديه تاب لب اون-

 کنین قبولش وبايد منه هديه تبلت

 چیه؟هان؟ جريانش ولخرجیا اين جديدا   شدين ولخرج چقدر شمادوتا-

 میده حال ولخرجي آيیییییییییي شد برطرف که حاال بود خونه ما بزرگ مشکل: مريم-

 اينارو دکي. میگیرم اجره ازتون هرماه من خود بي-

 .  خونديم ايي خوشمزه شام وعلیرضا مريم وخاطرت شام لطف به اونشب

 گئاوان: گفت بم رفتن موقع علیرضا. میخنديديم مريم معني بي هاي جک به تامون هرسه بعد

 مريم انورم قضیه که میدونستم خنديدم خداحافظ ديگه هديه يه اينم رمانه از پر تبلتتون تو خانم

  بابا خان به زدم زنگ 16 ساعت طرفاي. گفته بش

 بزغاله سالم-

  سالم کوفت-

 بزغاله؟ چته-

  باش ادم گفت بازم ئاوانگ إ-
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 ؟ هستي تو-

 !!!!!!!!!!!!بله-

 زينت هست بابا خان گمشو-

 !!!!!!!!!!!! هههههههههه-

 میخندي؟ چي به کوفت -

 خدا خل زيبام من-

  من میکنم قاطي همه شبیه صداتونم اي افسانه دقلوهاي خب-

 . وبرادربودن خواهر اي افسانه هاي قلو دو ئاوانگ-

 هست؟ بابا خان بابا؛ خب-

 داري؟ چیکاش-

 بگیرم ازش کاريو اجازه کسب میخوام-

 کني؟ شوور میخواي-

 بگیره منو میاد کي بابا نه-

 !!!!!!!!!! میگیا راس-

 زينتــــــــــــــــــــ: زدم عربده تقريبا بلندي باصداي-

 جــــــــــــــــــــانم؟-

  مرگ گفتم خنده با -

 ـــــــي بايــــــــــــــــــــــ من از اومد بابا إخان-

  خطه پشت تون دوردونه عزيز: بابا خان میگه بابا خان به زينت که شنیدم

 الو؟-

 کُـــــــــــــرد مرد برشیر سالم-
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 اي دلمه فلفل سالم-

 قبال که بودم هلو بابا إخان-

  گفتم رو موضوع بابا خان به اخر حسابي هاي صدقه قربون بعد بابا نگین هستي االن-

 بابا؟ داري اطمینان ازشون تو-

  برم؟ میدي اجازه بابا حاال جورکرده برام کارو مقدم آقاي بــــــــــــــــله-

 ديگه؟ امر جان بابا بگو من به داشتي نیاز کمک به هروقتم برو تو دست ما اجازه جون بابا-

 .خونه راجب کوچیک عرض يه-

 بفروشیش؟ میخواي-

 براي اوضاعشون تا کنن زندگي اينجا شوهرش با رسولي حاج دختر مريم میخوام بابا خان نه-

 اينجا ومريم علي میدين اجازه باالهه خونه اجارهوخريد توتهرون بابا خان اخه شه حل خونه خريد

 بهترشه؟ اوضاعشون تا کنن زندگي

  ندارم مشکلي که من رو علیرضا باباي هم میشناسم مريمو باباي هم من-

 وکارام هولي هول صب که باشم نذاشته جا چیزي کنم چک تا رفتم بابا خان با خداحافظي بعداز

  جابدم شون تو خريدرو امروز لباساي تا کردم قرض چمدون يه مريمم از بکنم

  تاکسي عقب صندوق سمت بردم کشون کشون چمدونامو تا سه

 بزنا زنگ رسیدي ئاوانگ-

 تاکسي سوار انداخیتیم راه که حسابي وملوچ ملچ از بعد باش خودت مواظب هم تو مريم باشه-

 اين عاشق بود يگانه محسن حباب کردم پلي که آهنگي اولین گوشم تو گذاشتم فري هندز شدم

 12 نکنم بودفک اونجا که ترافیکي با بود16:13 ساعت دادم گوش اهنگو اين بار2 بودم آهنگ

 اين وقت هر.افتاد بزرگ مامان ياد يگانه محسن بــمون اومدن با يهو فالحي خونه دم برسم

  بعدي اهنگ زدم همین واسه میگرفت ام گريه میدادم گوش اهنگ
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 گوش شاد اهنگاي همش فالحي خونه برسم که تااخري بود پیشتاز علي اهالوسهال اهنگ

 تیره پوست با بلند قد پسر يه نکشید دقیه3 به کردم معرفي خودمو تا زدم که درخونه.دادم

  کرد وا درو الغراومد بود دروازه تیر تور تو که دماغش اي قهوه چشماي

 پسره يه نمیومد بش اصال نازي اين به مادر اون خورد هم به حالم أه أه صابرم من سالم-

 نکنم فکرشو اصال چندش ايــــــــــــــــــي باشه داشته اينطوري

 عُقم چشاش حالت از زومم فسیل اين روي اس دقیقه16 که نبودم متوجه اصال خوشگلم؟ چیه-

 زن دممیکر فکر داشتم: گفتم تمام پرويي با ندم پسرارو جواب که نبودم اوناش از من ولي گرفت

 داره پسري همچین يه چرا مادرتون زيبايي اين به

 بودم دوست باهاشون که دخترايي زشتم؟ من:  گفت گُهش صداي وبا هوس وپر زشت نگاه بايه

 تکم خیلي من میگفتن

 ونچ متاسفم واقعا براشون دخترا سلیقه مورد در واما کرديد کسب اولو شماره بیريختي تو بله-

 شب بزرگمو چمدون منم بدم دس مثال  تا بابا اورد دستشو خنديد پرو پرو بودن نديده خوشگل

  دادم

 عمارت طرف بعدرفتم. باشین مواظب-

 ؟ عســـــــــــــــــیسم چطــــــــــــــــــوري:رزا

 چطوري؟ فرشته سالم-

 اتاق تو همه باال طبقه رفتیم رزا با. خانم راضیه با علیک و سالم بعد عزيز پیش بريم بیا خوبم -

 با بود نشسته ويلچر روي که میانسال زن يه و جوان مرد ودوتا خانم ايران,رها,زيبا بودن عزيز

 خـــــــــب: گفت شدوبالبخند بلند خانم ايران برگشتم صدام سمت به همه من سالم

 امم عزيز: گفتم بالبخند ماست عزيز ايشون جون ئاوانگ پرستارتون ئاوانگ ايشون عزيزجون

  عزيزخانم سالم هست

 شايچ بود کرده چروکیده پوستشو زمونه که پوست سفید زن پیر يه خانم عزيز. دخترم سالم-

 بود ناز چهرش کل در اما گوشتي دماغ عسلي

 یمورزش هیکله چاق نه بود الغر نه استايل خوش بلند قد مرد يه, ارمینه داداش اين ئاوانگ خوب-

 بود اي قهوه چشماشم نداشت
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 خوشبختم ارمین اقا سالم-

 ممنون سالم-

 زهسب پوستب ابي چشاي با الغر بلند قد بود جذاب قیافش رها شوهر سیامکه اقاهم اين خب:رزا

 چشماي, پوست سفید اينطورا70حدود زنه يه کرد اشنا بام کشورشو خاله رزا اقايون با اشنايي بعد

 عسلم اقیانوس يه با اخالق بد امـــــــــــــــــا کوچیک دهن با وناز کوچیک دماغ عسلي

  خوردش نمشد

  جون خاله سالم-

  نشو پسرخاله زود انقدر نیستم خالت من-

  شما خدمت ما عزيز اين پرستار خانم خب کنه جوعوض خواست رزا. فالحي خانم چشم-

 فشارتون خب لطفا دستتونو خانم عزيز بگیرم فشارتونو بذار خب چشـــــــــــــــــم-

 وزيباجون ارمینو اقا از پوزش باعرض البته عالیه

 ؟ پوزش چرا: ارمین

 خوشش زياد من از اول همون از بود معلوم که رها میکنم اندام عرض دارم دکترمن تا2 جلوي-

  بکن کاراتو حرفا اين بجاي گفت نمیاد

  چشم: گفتم لبخند با بربخوره بم زياد که نیستم ادما اون از منم

  إعزيزم:سیامک

  جونم؟:رها

  خانمم زشته-

 ؟...اخه-

 نیست مهم نشدم ناراحت اصال   من بابا نه:  گفتم سیامک حرف وسط سريع کن خواهي معذرت-

  نگرفتم دل به من گفته اينطوري که نداره حوصله امروز شايد خانم رها

 ندارم پروني نمک حوصله اتاقم تو ببر منو ارمین: کشور خاله-
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 اتاق تو برد ببخشیدخالشو بايه رفتو خالش طرف به ارمین 

  کنین حاللم شرمنده کشیدين زحمت خیلي خونه برين شوهرت با هم تو جون رها دخترم:عزيز-

  رفتن کردنو خداحافظي من بجز البته همه از شوهرش با و نکرديم کاري جون عزيز نه-

  جوشه دير دخترم ببخشید: ايران-

 ؟ سیرابیه مگه-

 چش: تگف نگراني با ارمین بود صورتش جلوي دستش خورد بهم حاش شنید سیرابي اسم تا زيبا

 خوبي؟ زيبا ، زيبا شد

 . خوبه-

 چیزيشه؟ خانم ئاواتگ میدوني کجا از شما-

 کنم فک!!! بــــــــــــــله-

 ؟ا شده چي:ايران

 بخو خیلي رو حامله زناي بوده قابله بزرگم مامان نکه من حاملس زيبا فکنم ولي هیچي بابا-

 .میشناسم

 شد چت يهويي چیشدي؟آخه ؟عزيزم خوبي کرد بغل زيبارو ارمین اومدبیرون زيبا موقع همون

 که ینارم خورد بهم حالش ؟بچم گفتي بود چي سیرابي اخه گفت من به لبخند با بعد بابا هیچي-

 جیغ هي رزا میکرد خداشکر خانمم عزيز میرفت زيبا صدقه قربون هي ايرانم زد خشکش رسما 

 وگفتم آرمین به روکردم شیطنت با کنم عوض رو وهوا حال واسه میکشید

  بیا کن رد ارمین اقا-

  چیو؟-

 کنم سورپرايزش امروز میخواستم من گفتي إچرا: گفت اعتراض با زيبا رو بچه مُشتَلق-
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 بیا وردما درشون نگراني از بد میشه بد حالش سیرابي اسم با سوسوله بچت چه من به جونم زيبا-

 اين تريپ با دستم زيباچرخوندوداد سر دور تومني 36تراول 2 خنديدو ارمین! واال کن خوبي

 خداروشکر اول دشت از اين:  گفتم بوسیدمو پولو خطیا تاکسي راننده

 چي؟ من پس: رزا

 گفتي؟ تو مگه: ارمین-

  عمشم من اما نه-

 !شي فداش-

 نداره؟ بابا مگه إ-

 شد طعق صداش چندقیقه بعد زد زنگ تلفن که میکرد نگاه بازيامون لودگي به خنده با داشت ايران

  رسیده گفت ارمان ايران: اومد خانم وخاله

 خواهري گفتي که مرسي باشه-

 چشونه؟ اينا-

  ادمی خوابم خیلي برم من مبارک: گفت کردو تلخي خنده يه حاملس زيبا شدم دارم نوه!! کشور-

  خندم يهو نمیخورد شام شبا جون ايران بويم رزا منو فقط سرشام

 چیه؟:رزا

 نونيقا چه: گفت خنده با داره قانون من ويالي مثل اينجام کردم فک افتادم من ويالي سريال ياد-

 12 ساعت تا. صبحونه 4ساعت. باش بیدار 3 ساعت} وگفتم درآوردم رو خونه مشاوره اداي بعد

 غش جون ايران. خاموشي شب 16 ساعت شام 26ساعت عصرونه 14 ساعت ازاد ناهاره که

 ؟ اينجا پادگانه مگه دخترجون نه:گفت خنديدو غش

 پايین خودم موضع از وقت هیچ من اما.شديدا کنن من سرم تو بود؟خاک اينجا خانم ايران اين وا

 :گفتم بالبخند همین براي.نمیام

 اينجايین؟ نبود ببخشیدحواسم-

 .کرد يخ بخور شامتو نداره؟عزيم اشکال-
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 مام:  میريخت نوشابه خودش واسه داشت رزا نکنه درد جون راضیه و شما دست شدم سیر نه-

  بوقیم که

  بودي اول از:من

 !!!!!!!!!لــــــــــــــوس-

  گفتم شبخیري جون عزيز اتاق رفتم و شدم بلند بعد متشکرم-

 قرصاتون عزيزجون-

  دخترم ممنون-

  نیست مهم برام چیزي نباشه خوش که دلم.... امپولو قرصو الکیه اينا-

 جون؟ عزيز چرا-

 روي خورد سُر اشکي قطره بعد میکنه نابود دستي دستي خوشو داره کشور ناراحت,  ناراحتم-

 لپش

 ؟ چرا-

  طوالنیه داره داستان-

  بگین محرمم اگه-

 تانداس. باشیم همخونه مدتي يه قراره بدوني کشورو تَخم اخم دلیل بايد توهم چون بگم بايد -

 نکهاي واسه بود ناامیدوپريشون بود گرفته طالق امید از تازه کشور پیش سال10 به میشه مربوط

 قعاش من گفت دوهفته بعد بود مرده يه مربیش رانندگي کالس توي رفت که کنه گرم سرشو

 بولق اجبار به اما نبودم راضي ما اينکه با میکشتم خودمو کنم عروسي باش نذارين اگه حشمتم

 ره به بودم شاد خوشبختیشون از کم کم ومنم بودن خوب باهم چقدر بود خوشحال چقدر کرديم

 گيزند همه وحشمت بود شده تر کمرنگ زندگیش تو امید ديگه که بودم خوشحال بود دخترم حال

 خیلي دختر بود تک فامیل تو اون داشتیم دوست کشورو خیلي وپدرش من. بود من دختر تنها

 االن اينکه از ومن بود حساس خیلي روحش.داشتنن دوسش همه که بود وزيبايي مهربون

 اما.کردن زندگي ما پیش اومدن هم ازدواج بعد.میشدم خوشي غرق نهايت بي بود خوشحال

 نداشتم الزمو اعتماد بهش هنوز راستش
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 کشور از تا اما بودم کرده اعتماد بش منم حتي داشت دوس بچمو عاشقانه حشمت اوالش اون

 زن ويه خونه رفت کشور روز يه شد عوض گرفت اموالو چیزهمه همه بي اون.داد نامه وکالت بش

 ونا بعدم گرفته پول بخاطر وکشورو ومیخوادش زنشه اون گفت بش حشمت, حشمت بغل تو ديد

 ازش خبري ديگم رفت و فروخت و بود کرده نامش به کشور که اي کارخونه1 باغو تا 2 و خونه

 دشهخ شد داغون لطیفش روح شد داغون دخترم شکست نشد که نشد بلند کشور روز اون از نشد

 شد دار

 وگفتم عزيزگرفتم دستاي بودم تر خوددار بازم اما گرفت ام گريه منم عزيزجون هق باهق

 میده پس حتماتقاصشو.میشه درست جون عزيز نکنین گريه-

 . اي خسته جون مامان بخواب برو-

 ؟ نکردم کاري امروز که من-

   بازم باشه-

 :موگفت کردم نگاش بالبخند باشه تنها که داره دوست میدونستم شدم بلند ازجام لبخند با

 خانم بخیرعزيز شب پس-

  بخیر شبت-

 شدم بلندو دادم بدنم به وقوسي کش برداشتم مطلبو گشتم مطلبي دنبال ايترنت تو تواتاقم اومدم

 بود باغ پشت حیاطي چه بريد کـــــــــــــــــــفم دوباره وااااااااااااااااااي کنار زدم رو پرده

 ودب رمانتیک چه مهتاب نور با کوچولو حوض ويه خوشگل تاب يه درختا تو ودرختو وسبزه گل پر

 نوتواو شب اون نو اونا که میشد جور باهم فضا اين مهتابو نور توي که داشت کم عاشق تا2 فقط

 لتمتب سراغ رفتم و خنديدم بعد!!!!!!!!!!  پـــــرو چـــه!!نمیاما بد منم میگم.... بـــله باهم مکان

 دوش سنگین چشام کم کم تا وخوندم کردم باز بودم ريخته برام رضا علي که رمانارو اون از يکي و

 .خوابیدم

 نگاه ساعت به جون عزيز قرصاي واااااااااااي: پريدم خواب از سريع کردم باز چشامو بانوري صب

 بايد جون عزيز اينکه با شدم بلند بود 0:66 ساعت تازه آخــــي: کشیدم راحتي نفس کردم

 صورتم دستو به ابي دسشويي رفتم بود پريده سرم از خواب اماديگه میخورد4ساعت قرصاشو

 سر رفتم کردم خشک صورتمو و دست بود خريده برام مريم که ابي حوله با بیرون اومدم زدم
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 چشام همرنگ طوسي تونیک يه. بود لباس پر خريداش و مريم مرحمت به که لباسام کمد وقت

 جلو ايدب بود اونجا(صابر)گوريل اون بازم اما نبود ارمان اينکه با مشکي بلند دامن يه با برداشتم

 سالگي11 بار اخرين يادمه...  وپر بود باسنم تادم مشکیم موهاي بودم مي مراقب هیزش چشاي

 سرم باالي اي گوجه. شه کوتاه موهام ونخواستم نذاشتم ازاون بعد ديگه بود زده موهامو مامانم

 زرنگقرم لب برق ويه مشکي کم سايه يه اينه جلوي رفتم کردم سرم طوسي شال يه و بستمش

 میکرد اماده صبحونه داشت که بود خانم راضیه ديدم که رو نفر اولین حال تو ورفتم زدم

  خانم راضیه سالم-

  جون مادر سالم-

 بخیر صبحتون-

 خوابیدي؟ خوب ديشب مادر ببینم بخیر هم تو صبح-

 .عالي بـــله-

 نخوابیدي خوب بودي جا جابه چون حتما نداشتي؟ پاشدي؟عادت زودي اين به صب چطور پس-

 جون؟ ننه اره

 بگو میکرد بیدارت دادوهوار با مريم صُبا میخوري گُه تو)میشم بیدار زود صب همیشه من نه-

 )واالااااااااا کنن بیکار کار از منو شه دير جون عزيز قرص اولي روز ترسیدم

  شده؟ جیزي مادر میخندي چرا-

  نیست چیزي افتادم دوست ياد نه-

 :گفت وباحرص کرد نگاه رومیزصبحونه باحرص خانم راضیه

 ثلم هنوز بخره نون بره گفتم بش پیش ساعت دو:  وگفت طرفم کرد رو بعد صابر بده مرگت خدا-

 شتم دستشو بعد نمیکشیدم پسررو اين منت وگرنه ندارم پا من جون خانم خدا به خوابیده خرس

 صابر نبیني خیر: سینش به وزد کرد

 قشن داشت بنظرم جوري يه نمیده حقیقت بوي يعني الکیه حرفاش میکردم فکر چرا نمیدونم

 گفتم ملیحي لبخند با حال بااين ولي. بخوره حرص واقعا اينکه تا میکرد بازي
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  میام میگیرم میرم من نداره خوردن حرص-

 .شمابري نمیشه ننه نه-

 میخورندم؟ چرا-

 بدين بش بايد خانمو قرصا نه-

 انتوم باال رفتم سريع نکنه مخالفتي بخاطراينکه ومیام میرم مونده ربع يه 4 ساعت که اون اوه-

 میپرسیدم خانم راضیه از کاش بگیرم؟؟ نوني چه وايــــــــــــــي بیرون رفتم پوشیدمو

 ونن تو پیرمردي يه راه تو گرفتم اتشیه دو خشخاشي سنگک نون تا1و دريا زدم دلو ديگه هیچي

 بود دستش بربري

 داددستم نونو يه بعد لحظه يه بیا دخترم-

 دارم نون من اما وگفتم کردم اشاره دستم به بعد... اما ممنون-

 شیر ايدب حتما خودم نبود میز سر شیر اومد يادم خونه سمت بردم گرفتمو دستش از صلواتیه اين-

 با چرپ کم يکیم چرپ پر يکي تاشیر2 مارکتي سوپر رفتم کرد میشه چه ديگه عادت بخورم سرد

  شدم راهي گرفتمو پرتقال اب پاکت ويه البالو مربا تا2

  اومدم مـــــن-

 نیاوردم مبارک امابرروي ترسیدم لحظه يه بود صابـر صدا طرف برگشتم اومدي خوش-

 نبودم باتو-

 ؟ اينجام من فقط بودي باکي پس-

  بودم مادرت با من-

 وگفتم کردم نگاش وبیتفاوت کردم پوفي.شد سبز من جلوي که خونه اشپز تو برم اومدم

 چیه؟-

  پرستار خانم دارم کارت-
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 دادم هلش منم بود جلوم حرفم به توجه بي کرد يخ نونا اونور برو حاال ندارم کار بات من ولي-

 ،مامان بگم بهش گفت من به ديشب که جون وايران رزا چون نداشت اومدن تو حق صابر تو رفتم

 اشپز توگذاشتم نونارو بگه بش که میگفتن راضیه به داشتن کار باش اگه نمیومد بودن حجاب بي

  زدم در عزيز اتاق دم رفتم اوردم در مانتومو باال رفتم بود4 به دقیقه3 خونه

 بله؟-

 جون عزيز قرصتونه موقع سالم-

  يادش اينطورا 0 همیشه رزام میرفت يادش همیشه ايران موند يادت خوب چه دختر سالم-

  میومد

  پرتقال اب اينم قرص اين دارم وظیفه امابنده بله-

 نداشتیم خونه تو که پرتقال اب-

 توهه؟ کار میگیره نون زور به اون صابرخريده نگو شه تموم حرفم نذاشت... صا خـب-

 همیر بهتر پرتقال اب با قرص گفتم بگیرم نون رفتم من موند خواب صابر اقا امروز چون خب-

 !به!به. عــــــــالي کشید سر تاته پرتقالو اب بود؟ چطور حاال میچسبه

  االن میام جونتون نوش-

 سالم میخوره صبونه داشتن بودن شده بیدار جون ايران رزاو پايین رفتم برو جون مادر باش-

 بم چرا میگم خريدي تو رو نونا اين:گفت پر بادهن رزا دادن جوابمو باهم جون وايران رزا کردم

  مفته نون نگو میچسبه

 بسه رزا:جون ايران

 میگم؟ دروغ مگه چیه-

 رزا؟؟؟؟؟؟؟-

 جـــــــــــونم؟؟-

 راحتم اينجوري منم باشه راحت بذارين-
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  نکنه درد دستت:ايران

  میاره بیات نون همش صابره اين:گفت بشنوم من که جوري يواش رزا-

 ؟؟؟؟؟؟ رزا-

 یرونب میبره شستن بهونه به ماهارو ماشین فقط نمیکنه کاري هیچ میگم؟ دروغ مگه مامان چیه-

 میده پز باش

 میشه ناراحت میشنوه مادرش باشه-

 نمیدونه؟؟؟ مگه-

  بشین جون ئاوانگ  بت بگم چي رزا-

 .بدم عزيزو صبونه میخوام نه-

 ؟.قلبش دکتره بره بايد عزيز امروز راستي باشه-

 . گفتي که ممنون بازم بود مونده يادم چشم -

 . بگي بم اسمتو معني راستي -

  شبنم يعني ئاوانگ-

 خودت مثل قشنگه-

 !!!!!!!! مســــــــــــي-

 میشي؟ دخترم زبوني شیرين چقدرم واي:ايران

 !!!!!!!!! دريايیم جلبک معمول طبق من: رزا

 جون مامان بله شد اينطوري که حاال حسـود:من

 !!!ماماني جونم:ايران

 لوسسسسسسسسسسسسسسسسسس شد بد حاالم واه واه:رزا

 !!هست که همیني:ايران
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 صبونمو جون عزيز با بعدخودمم باال عزيزرفتم صبونه سیني با بعد نکشته منو رزا تا باال برم من

 ودمخ همین برا داره برش که نبود حال تو کسي خورد زنگ تلفن پايین بیام اومدم بعدش خوردم

 دادم جواب تلفنو

 لرزيد جهت بي دلم يهو جوون مرد يه صداي باشنیدن بله؟-

  بودم افتاده پته تته به چرا نمیدونم دارم کار فالحي خانم با من ببخشید سالم-

 دارين؟سالم کار باکدوماشون...با-

 سالم وگفت اومد پوزخندش صداي بعد هستن؟. نمیکنه فرقي-

 شما؟ میدم انتقال بهشون من...من بگین امرتونو کجان نمیدونم نه-

 خونه بیام دير شايد نشده انجام کارام بگین بشون پس ارمانم من-

  چشم...چ-

 خداحافظتون-

 نه صدارو يه تو عشق اما نگاه يه تو عشق بودم شنیده لرزيد يهو دلم چرا نمیدونم

 ديدمو جونو ايران بعدش خنده از بودم کرده غش بودم زده حرفي از خودم ههههههههههههه

 يعني بقیه پیش رفتم منم گرفت خوابش عزيز اينطورا 16 ساعتاي گفتم رو قضیه بش

 گرفتن مرگشون پدرم, مادرم گفتم چیز همه از من شديم صحبت غرق کم کم ورزا(ايران)مامان

 به چي که گفت میکرد وگريه واشد دردودلش تازه جون مامان کشور خاله سر تارسیديم...و مدرکم

 پیش وقت خیلي که بود محمدم عمو شبیه کشور خاله شوهر مشخصات تموم گذشت خواهرش

 از.هبیار داره اگه شوهرکشورو عکس خواستم مامان از شنیدم حرفاشونو همه وقتي بود زده غیبش

 عموممدم داستان براشون منم ممد عمو بود خودش بود برابرشده166 تعجبم ديدم که چیزي

 مامانو نگشت برم ديگه رفتو شد دعواش بابا خان با روز يه بودو پولداري عشق اون که گفتم گفتم؛

 بودن اورده در چشم1266 تعجب از رزا

 اي؟ زاده حروم اون زاده برادر تو اينطور که-

 اينجايي؟ کي از توکي رها:مامان

 کنم گوش اين حرفاي به که هستم انقده-
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 خب بفهمه نبايد اون اصال نمیگیا چیزي خاله به رها:رزا

 لهو ش؟؟؟؟؟ ادامه خب: طرفم اومد باويلچر بعد بگه بم کسي نیست الزم شنیدم خودم من:خاله

 هار بودم زده خجالت اما نترسیدم بود اومده بند زبونم اما بودم کاره هیچ من اينکه با بودم کرده

 هي بعد شه خوشحال بگوتا حشمت يا ممدت عمو به برو کن نگاه خوب ببین:زد داد سرم جلو اومد

 خاله پاي جلوي رها به توجه بدون بود رفته يادم خودمم اسم دقیقه2 تا که بهم زد جانان سیلي

 شرمنده کنم ناراحتتون گذشته باياداوري نمیخواستم من ببخشید:زدم زانو

 چیزمو همه پاهامو,جوونیمو گرفت ازم زندگیمو زاده حروم اون نداره سودي برام شرمندگیت:خاله

 رو همه

 اره کني خراب زندگیمونو که اومدي چي واسه تو:رها

 بودم افتاده وپته تته به چرا نمیدونم. من...من: من

 بگي؟ که داري چیزي مگه ديگه بگو چي: رها

 !!ها عصبي روانش کال میزنه؟اينم داد انقدر رها اين چرا وااااااااي

 مقصرش کرده کاري هر حشمت رسید گناه بي دختر اين به زورتون شین ساکت بسه:عزيز

  نداره ربطي هیچ دختر اين به داشته وطمع حرص اون ديگه کس نه بود خودش

  اومديد؟ چرا نیست خوب براتون رفتن راه عزيزجون: من

 گرفتم بازوشو و رفتم عزيز طرف به وبعد

 ...حروم بکـــــــــــــــــــــش دستتو دادزد بزني دس بش خواد نمي تو:رها

 ندارم خبر ديگه اونو کردم سکته من که زد رها سر عزيز دادي چنان

 شدي؟؟؟ فــــــــــــــهم شیر کني توهین ئاوانگ به نداري حق تو رها: عزيز

 :وگفت نیاورد کم هم رها

 گريه با داشت حرفاشو رها دارم دوس خالمو چقدر من میدونین که شما دارم حق عزيز چرا-

 بودم مريض ماه3 شدم ناراحت بره راه نتونست خاله اينکه از چقدر من رفته يادتون عزيز: میگفت

 !!!!!!!!! االن همین بــــــــره بايد اون
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 نمیره وجايي منه پرستاره اون: داد عزيزبا

 عمارت اين تو پامو من اس خونه تواين دختر اين که وقتیم تا میرم من بدونین اينو پس:رها

 بهو بايسته شد ومجبور گرفت دستشو کشور که میشد راهي وداشت برداشت کیفشو. نمیذارم

  کنه نگا گريون چشم با خالش

  ينیست تو بره بايد که کسي:وگفت کردو نگاه من به باغضب بعد توئه خونه اينجا رها: کشور

  میرم من مزاحمم مطمئنم من نه..فک...من عزيزجون:من

 وکشور رها اتاقت تو برگرد کشور وتو بذاري احترام حرفم به بايد رها وتو نمیري هیجا تو:عزيز

 يه نم که تفاوت بااين عزيزبودم پرستار هنوز ومن رفتیم دکتر به ظهر بعداز عزيز با منم رفتن

 بودم دردسرساز پرستار

 سوم فصل

 رفتن زيبام آرمینو نمیومد عمارت وبه بود کرده قهر رها بود گذشته بزن وبزن دعوا اون از هفته2

 که بود شب 12 طرفاي شب يه باشن پدرزيبا مادرو پیش هاشون بچه اومدن دنیا به تا پاريس

 خورد قمر اي ديگه جور يه زندگیم که شدم بلند خواب از تشنگي همین بودسر شده تشنم حسابي

 تممیرف داشتم بودو پايین سرم ديگه بودن خواب شبي نصف معلومه خب بود وکور سوت خونه. 

 کرد گیر يمشک چشاي جفت تو چشام باال گرفتم سرم شدم سینه به سینه گنده چیزه با که پايین

 حجاب بي که منم برد جون ايران به شباهت به پي میشد اول نگاه تو چون ارمانه اون فهمیدم

 لبمق نکردم نگاه صورتشم به که من چرا نفهمیدم اصال شدم داغ يهو اتاق تو دويدم سريع بودم

 از خواب بوداصال رفته يادم از حسابي چیز همه اما بود تشنم بااينکه میزنه داره عاشقا اين مثل

 که ياسترس بخاطر کنم فکر!!خوديــــــــــــــا بي داشتم استرس الکي الکي بود پريده سرم

 .میترسیدم داشتم وتازه کرد باز سر آرمان چشاي ديدن با که داشتم دوهفته تواين

 پوشیدم بده نشون ترم الغر که مشکي تونیک يه بیرون زدم اتاق از 4 ساعت راس دقیقا صبح

 العاده فوق امروز داشتم دوست چرا نمیدونم اما نبودم حساس الغريم يا چاق سر وقت هیچ من,

 انومام رزا پايین رفتم...بسم يه وبا پوشیدم هم دارابي چین بلند ودامن ابي شال يه با باشم

 20حدودا پسري يه ديد ارمانو میشد خوب بودم من که جايي از بودن صبحونه میز سر وارمان

 امابه ردک تاپ تاپ دلم دوباره کوچیک گوشتي ولبهاي فرم خوش بیني برنزه باپوستي ساله26يا

  دادم سالم نفـــــــــــــــس به اعتماد وبا رفتم نیاوردم اصال خودم روي
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 صبحونه مشغول دادو سالمي سرسري کرد نگام لحظه چند يه ارمان بخیر همگي صبح سالم-

 خوشبختم باشید خان ارمان بايد شما:وگفتم بهش کردم امارو شدم ناراحت لحظه يه شد خوردن

 بیدارم زد زنگ هرکي بخوابم میرم من ابجي: گفت رزا به بعد بله: وگفت نوشید چايیشو

 باشه؟!نمیکنیا

 بخ میکنم اينجوري من چرا وا) واستاد قلبم دختر اين اسم بااوردن لحظه يه صدف؟.صدف؟ حتي-

 ومشغول بیخیالي به زدم خوودمو اما(شدم؟ حساس من چرا چه من به ديگه نامزدشه شايد

 مريض جون راضیه اونروز...  فیزوتراپي بردم عزيزو خودم صبحونه بعدم شدم ام صبحونه خوردن

 پسره واون ومامان ورزا من واسه الزانیا پختم غذا جور2 کردم درست من ناهارو همین براي بود

 وير اتاقشو در میومد بدش رسماازمن که کشور خاله,کشور خاله عزيزو براي ترش ومرغ بک گنده

 يکم درجه پخت دست برکت به روز اون خالصه میداد راه اتاقش به ايرانو وفقط میکرد قفل همه

 همون)شد سیاه رگشون مريم قول وبه کردند میل خوشمزه غذاهاي فالحي خانواده همه

 بش تممیخواس!!نگران منم نیمد اماراضیه ظهرشد بعد(القصه! )الپسه(خودمون خوردن انگشتاشونو

 تمنداش اي بهونه تازه میترسیدم کمي اونجابود(صابر)ارانگوتان اون امـــــــــــاچون بزنم سر

 ...اينکه تا

 از با لخت باالتنه واه واه واه کرد وا درو صابر سرد خفن وهوام بود دستم تو سوپ قابلمه زدم در

 پاش گلُي گُل شلوارکاي اين

 پا 2 موجود اين خورد بهم حرفاش خودشو از حالم اّه اّه سکــــــــــــــسیه؟ هیکلو چیه-

 مادرتون حال ديدم سوپه اين: وگفتم پايین انداختم اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سرمو بود بیحیا چقــدر

  کردم درست براشون نیست خوب

 ؟.ببیني منو نیمدي پس-

 از الک من نبود که جديدي چیز البته میترسیدم صداش وجنس نگاش طرز از جديدا چرا نمیدونم

  داشتم ترس بشر اين

 . باش راحت من با نکش نمیدي؟خجالت ؟چراجواب چیشد-

 دويیدممی داشتم يادمه فقط زمین انداختم يا دادم بش رو قابلمه جلونمیدونم میومد کم کم داشت

 ترس از تخت رو انداختم وخودم بستم درو اتاقم تو رفتم دويیدم داشت جون پاهام که تاجايي

 کف وکمي شدم اروم تا فرستادم صلوات انقدر کردم حس پیشونیمو رو عرقاي بود گرفته لرزم
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 مک کم که بودم غرق خودم فکراي تو ارانگوتان قیافه هم بود اشنا برام راضیه قیافه هم.  کردم

 .... واهمه و ترس بدون خواب يه. برد خوابم

 ودنب رفته ورزا مامان نیست کسي کشور وخاله وعزيز من جز میدونستم شدم بلند7ساعت طرفاي

 طرف رفتم.نبود مهمم کجاست ارمان نمیدونستم اما بود داوود زاده امام وصابر راضیه, مهموني

  عزيز اتاق

  تو بیام عزيزمنم-

 بفرمايید-

  بدم قرصاتونو اومدم که نشدم مزاحم-

  اورد رو قرصا برام رفتنش قبل ايران عزيز مرسي-

 عزيز واز دريا به وزدم دل همین براي بود کرده خودش مشغول ذهنمو اول روز از که بود سوال يه

 ...پرسیدم

 تامودس گرفتین پرستار چرا میچرخن رتون دو فضضايي سفینه مثل هاتون بچه که شما عزيز-

 میفهمي؟ چیو همه خودت کني صبر گر:وگفت گرفت

 نشد دستگیرم کالمش از چیزي

 ؟ شديم اشنا چطوري علي آمیز منو بدوني میخواي: گفت کردو عوض جو عزيز بدونم؟ بايد چیو-

 نز پیر ذوق تو نخواستمم اما کنم عوض وجو داستانو میخواد فهمیدم. سخن پیچوندن باريکال

 گفتم شوق با همین براي بزنم

 !! بــــله-

 اقام هبزن حرف دختر نمیذاشتن که زمون دور اون تو بود فکري روشن مرد اقام بگم تا بشین پس-

 متوجه سال1 بعد تااينکه میومديم میرفتیمو ما جونم هیچي مکتب گذاشت دادشمو وخان من

 میخوامن ببخشیدا حرفا اين واز داري چیکار بگم بش نمیشد روم منم دنبالمه هروز که شدم پسري

 رفح از.کنم اسکلش شما بقول يا بدم جوابشو برم که نبودم دخترام اون از اما بگیري خودت به

 اوردم در امارشو ها شما بقول تا گذشت گذشتو.بود اي پايه پیرزن خدايي گرفت ام خنده عزيز

 طريق اين از من بودن تاجر مام خانواده تاجر تقي میز وپسر فرنگ کرده تحصیل فهمیدم
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 بايه من جلوي میاد پسر اين ديدم ماه2 اين بعد گذشت ماهي2يه نیارم درد سرتو شناختمش

 مکتب از تامن بود شده کارش هروز فرداش تا میره میکشه خجالت بخونه کاغذرو میاد تا کاغذ

 من روز يه دختر هیچي. کلمه يه از دريغ اما بخونه تا چشاش جلو میگرفت کاغذو بیرون میومد

 قاا بگـم اومدم بخونه؟ میخواد چي اين ببینم برم کردم جزم عزممو اينبار... ودوباره بیرون اومدم

 رسید داداشم خان که چیه؟

 :وگفتم کردم جابجا خودمو

 گرفت دستمو بود گرفته اش خندعه عزيز خــــُـــــــــــب؟ شد جنايي جريان اوه اوه-

 وگفت

 ببینم رو برگه اون بده دستته برگه اين هروز هروز میخواي چي که هوار دادو داداشم خان هیچي-

 بگي؟ خواهرم به میخواي چي ؟تو

 بیرون داد نفسشو بعد(بگم...ب رتون..ه...خوا به میخواستم ي..م من..من.. بخدا...ب هیچي)-

  رفتي که دبرو زمینو انداخت رو نامه بعد( بُوّد دانا هرکه بُوّد توانا:)وگفت من به کرد روشو

  خنديدم که بس از بود شده جمع چشام تو اشک جون عزيز گفتن لحن از که من

 شد؟ چي بعدش-

 زندگیمون سر اومديم وحاجي من که نکشید ماه2 به و خونمون اومد مادرش فرداش ديگه هیچي-

 چقدر بمیرم الهي داره دوست شوهرشو خیلي که معلوم اومد چشاش از اشکي قطره جون عزيز

 . افتادم ارمان ياد!! الکیا يهو عاشق

 يادتونه؟ بود؟ چي نامه اون تو جون عزيز خب-

 شهريار شعر از قشنگ شعر يه نمیره يادم رو نامه اون بگیرم الزايمرم اگه-

  تسکیتي من دل درد به ماه اي امشب*

  میدانم من دارمو من تو جان کاهش* مسکیني من درد هم تو ماه اي اخر

 ....میبیني ها چه خورشید دوري از تو که

 . شوم فدايت نامه يه وبعدش
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 اچر نمیدونم نیاوردم خودم بروي اما ديدم چشاش تو تعجبو لحظه يه چیگفت؟ داداشتون خان-

 بپرسم چیزي دادشش از نداشت توقع کنم فکر شد متعجب

 . میکرد قبول بايد-

 چرا؟-

 میخواست علیو آمیز خواهر لقا مه اونم چون-

 سرسري بزنه حرف زياد دادشش از نداش دوس چرا رسیدن؟نمیدونم بهم اخــــــــــــي-

 ؟ يخچال تو میذاري برام شربتمو اون:گفت بعد اره: گفت

 نودکش منو گرفت دستامو ارمان که بیرون اومدم خونه اشپر تو رفتم شدم بلند جون عزيز بله-

 ناي وا؟چرا کرد قفل من بغل دستاشو ديوار دادطرف هلم محکم بعد.... میکردم غش داشتم طرفش

 رفتاره؟؟ طرز چه اين.دکتره سرش رفتاريه؟خیر چه اين. زدم رو سکته ترس میکنه؟از اينجوري

 وااااااااااااي

 عد؟ب میخواد اموالو باقي فرستاده تورو چرا نمیدونم. کرد خالموخراب زندگي عموت شیکه خانم-

 چیو؟ ديگه ؟ابرومونو اموالو میخواد؟بقیه چي ديگه میگفت باداد آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟داشت زد عربده

 ...میشه نگران عزيز ارومتر خدا تورو-

 ششگو در زدم جانانه سیلي يه بزنه حرفشو بقیه اومد تا... حروم عزيز نگو ما عزيز به تو... نگو-

 وپدر مادر فحششو چرا کرده گناهي يه من ممد عمو رسوندن وقاحتو خانواده اين ديگه!! پرو بچه

 بخورن من مرده

 ديگه بار1 فقط ديگه بار1 فقط بدون اينو اما اورد خالت سر بالي چه عموم اون نمیدونم من ببین-

 !دکي میبیني بد کني توهین پدرم مادر به

 شد پاره گوشم پرده م خودخود خود جون به اااااان هاااااااااااااااااااااااا میخوري؟ گُهي چه مثال-

  توگوشش زدم ديگه دونه يه ديگه؟ بگو وگفت زد پوزخندي ؟... مثال...؟ مثال-

 میمود صداش اتاقم سمت به دويیدم بعد بدي سگ صداي که میزنمت انقدر شیکه اقا-

 حاال ـــي گیرشـــــــــــــــــــــ زمین خالم مثل که میکنم کاري حاالصبرکن:

 ...ببیــــــــــن
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 شگوش تو بودم زده اينکه از بود کرده توهین بم اينکه از نه شد شروع هقم هق بستمو اتاقمو در

  زدم زنگ مريم به.. شد تموم کردنم هق هق اينکه از بعد بودم ناراحت

 چطوري؟ وروجک تويــــــــــــــي-

  مــــــــــــــــريم: نالیدم بابغض-

 نرسیدن؟ دافشون به رمانا شخصیت از يکي م کدو گفت خنديدو ؟بعد چته ئاوانگ-

 بیخود خودم از اينطوري نمیرسیدن بهم يا بود دستم غمگین رمان وقت هر من میگفت راست

 میشدم

 .گفتم براش چیو همه اخر تا اول از بعد.... مريم-

 کردي خوب مرگشونه؟؟اصال چه برادر خواهر اين اما... يکما داره حق يکم خاله میگم حاالمن-

 ..شه عقیم بگیره نفسش تا اونجاش میزدم بودم جات من اگه صورتش تو زدي

 ....داشت گناه زدمش که ناراحتم امامن-

 تبدمیذاش تاثیر روت میگفتم بود ادبي بي کن ولش... بودم جات مونگول؟؟من چرا خلي ازبس-

 .جون کَپَک میکرد توهین بت داش داشت؟ چي گناه بعدش

 مريم؟-

 ثانیه1 تا کن اس ادرسو کنیم...دهنشو بزنیم بیام کـــــــــي پايم من میخواي جونم؟کمک-

  خنديد اونجام

 ...م...من... مريم زرزرمیکني چقدر ذهنت به بستي چي تُخم واااااااي-

 میخواي؟؟ بهداشتي نوار شدي ماهانه عادت-

 بزنم؟ زرمو میزاري شد بد حالم اه اه-

 چته؟ بگو میکني فس فس هي تو ندارم کاريت که من-

 من...من-

 خداحافظي؟؟ يا میگي ا-
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  شدم عاشق من-

 ئاوانگ؟عاشق شدي؟ عاشق... عا همه خُب کردي فس فس چقدر اووووووووووووووووووووه-

 نکنه...؟نکنه کي ؟عاشق شــــــــــــدي

  ؟خوبي مريم الو الو؟ نیمد صدا اي دقیقه دو يه... اره-

 کم؟ مدت توي اخه شدم عاشقش چي يعني ندارم ظرفیت من ئاوانگ-

 ثانیه؟ 1 تو عشق نشنیدي مگه اره خب-

 تو به اون.... مــن مالج تو بخوره عاشقیت يهو اون مــن سر... فرق تو بخور ثانیه1 اون اصال-

 میفهمي؟ کرده جنگ اعالم

 .نمیدونه درست حقیقتو اون ؟ چیه جنگ مريم-

 بیاره؟میدوني؟؟ سرت باليي دچه ممکنه میدوني ؟ چي چي؟دوغ کشک چي؟ حقیقت -

 بکنه؟ نمبتونه که کاري-

 .میگم دارم چي میفهمي گرفت ندارتوازت دارو إوقتي-

  گرفت از ندارمو دارو االنم اون: گفتم گرفتمو عاشقا تريپ اين از-

 که نفهمیدم اولش. مونگول دختريته ندارت دارو از منظورم میشه بد حالم نگو عُـــــــــــق-

 تخت خیالت میکنم قفل درو خواب موقع من بابا نـــــه: گفتم اطمینان با بعد گفت چي

 کجاست؟ اونجا. درد تختو خیالت-

 !!؟ فالحیا خونه خُب-

 اونا؟ يا موندي اونجا بیشتر ؟تو اها-

 !!خونشونوا خوب میگیا چرت-

 اونا؟ يا میدوني رو خونه سوراخاي بیشتر تو-

 . اونا معلومه خب-

 .ببند دهنتو پس-
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 گفتي؟ اينارو چرا-

 . بیام فردا بده رو خونه ادرس شوتي خیلي تو دختر نه-

 چرا؟-

 ...!فعال ادرسو بزن اس بدم عروسیمو کارت میخوام-

  الو؟الو-

 فرش بگو اونجام فردا من ببین:داد جواب زدم اس ام اس براش کرد؟ادرسو قطع يا شد؟ قطع

 روي تا مفتخرمیکنیم را فالحي خانوداه ما چون بسازند طال از تختي ما وبراي,کنن پهن قرمزو

 ...ببینند را ماهمان

 داره؟ ديدن خوک اخه جات سر بشــین(ماهمان روي) بابا خفه-

 چــــــــي؟؟ ارانگوتان-

 کیه؟ ديگه ارانگوتان-

  فالحي ارمان دکتــــــــــر-

 ـم؟؟ مريــــــــــــــــــــــ-

 نگر... پس نديد خودتو قیافه. خوک نگي مـــــــن پسند دل چهره به باشي ؟اره؟تاتو سوختي-

 شفح تا چند با که زدم زنگ بش.... اويزون دهن لب گنده دماغ بااون فیله تن رنگ مثل که چشات

 ناکردار بود خاموش گوشیش که وکولس کج ودهنش لب کي بفهمونم بش ابدار

 ورماناش ادم میگن اين به نويسنده اصال بودم عاشقش میخوندم وپلیسي خارجي رمان داشتم

 برد خوابم تا وخوندم خوندم انقدر میشه کیفور میخونه

 لباس يه نمازم بعد نمیشد غذا صبحم نماز اينجا بودم اومده وقتي از شدم بیدار0 طرفاي صب

 سر رمانا مواقع بیشتر پايین رفتم کردم سرم سفید ملوس روسري سفیدويه شلوار با اي سورمه

 وشن ببخشید نه نه.... میکرد کوفت صبونه لپي دو داشت صب امروز اما نبود وناهار صبونه میز

 لد ونمیدونم عشق به يعني بود عاشق هروز افتادم همکالسیم سارا ياد خنديدم میکرد جونش

 عشق: میگفت همیشه سارا!!! اصلـــــــــــــا من اما بود مُعتقد سخت و سفت اينا وجیگرو
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 پیش لمد نمیکردم فکرشو اصال من چون میگفت راست اينو نمیکني اصالفکرشو که میاد موقعي

 تو شقع بود من حال وصف اين که میگفت ديگم جمله يه سارا...کنه گیر خانواده اين کوچیک پسر

 طفق اگه حتي عاشقشي بدون. شدي گرم باال رفت, قلبت ضربان, لرزيد دلت يهو اگه: اول نگاه

 مسخرش ها موقع اون من. میکنه رامت که داره چیزي يه چشاش تو اون باشي ديده عکسشو

 فقط وريج يه... نه که عاشق بود شده عاشق نگاه يه تو من نمیگفتا بیراه پر اينکه مثل اما میکردم

 اون اما میشدم غرق چشاش توي... داشت عجیبي ارامش برام چشاش, ببینمش داشتم دوس

 بدم اجازه دلم به نه خودم به نه نبايد منم پس... میومد بدش ازم هم وداشت کسي هم اون...

 رزا فشونطر رفتم کشیدمو عمیقي نفس. باشم تر محتاط مقابلش در بايد باشه داشته کاري بااون

 واحوال؟ حال بخیـر صبحتون پرستار خانم سالم:کرد سالم بم همه از اول

 جوون؟ ايران ؟خوبي چطورن خانم رزا خوبم من سالم-

 .دخترم خوبم-

 کني؟ صبحت دختر اين با نداري حق ديگه نگفتم مگه رزا:ارمان

 نکنه؟ ؟چیکار کنه چیکار میگي بش که هستي کي تو مگه داره حق چرا:من

 رزا چشاي تو استرسو...ببینم؟ بگو ديگه بار گفتي؟يه چي نشنیدم:گفت خونسرد شد بلند ارمان

 رروبش اين روي بايد نبود خودم دستم اما داره قلبي مريضي جون ايران میدونستم ديدم ومامان

 برداشتم زيزع صبونه سیني بعد میشنیدي بايد وواضح گفتم بلند:گفتم خونسرد منم میکردم کم

 مزد میذازي؟در پسر اين دهن به دهن داري مرگ میترسي که تو دختر خب بستم فلنگو وسريع

 بیداري؟ جوون عزيز

  تو بیا مادر اره-

 !!پرتقال؟ اب با اوردم صبحونه سالم-

  جون دختر سالم-

 عزيز؟-

  عزيز جون-

 نمیخورين؟ غذا ماها با میز سر چرا-
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 میز سر رفته خدا رحمت به علي آمیز که پیش سال 12 از میکنه بد حالمو علي آمیز خالي جاي-

 . نداره ربطي مريضیمم به نشستم

 جون؟ عزيز راستي-

  جونم؟-

 نداره؟ اشکال دوستم به دادم اينجارو ادرس من-

 میخواي؟؟ اجازه ازم دادي ادرسو که حاال:بم گفت بانمکي لحن با-

 !!!!!!! ببخــــــــــــشید عزيز-

 تو واومد کرد سالم بود ارمان زدن در خنديديم دو هر بعد که نداره اشکال جون دختر-

 بود دهش جیگري چه انصافا ولي بودم نکرده دقت بش صبونه میز سر خوشگلم عزيز بر ســالم-

.... .المصب بود شده جیگري چه واي مشکي اديداس شلوارورزشي با ابي کوتاه استین لباس يه

 هست؟ اجازه عزيز کنم معاينت تا اومدم: گفت بش بعد گرفت عزيزو دست جلو اومد

 ... شماست دست مام اجازه-

  میکرد معاينه وقتي داشت استايلي چه واي شد معاينه مشغول وبعد.... اينو نگو-

 .میزنه داره ساعت مثل قلبي چه.... عزيز-

 زدن حرف لحن از ؟...نمیمیري دربیاد ازدهنت....ماشا يه شي کور: وگفت ارمان بازوي رو زد عزيز-

... ودب گرفته ديگم چیز يه جیش بجاي که کرد بم اشامي خون نگاه يه ارمان خنديدم بنلد عزيز

 ونعزيزج معلومه: بیچوند عالي بحثو بود شده من روي ارمان دوستانه خیلي نگاه متوجه که عزيز

 فک بمونه اينجا ديگم ماه2 يه دختر اين اگه. دارم من که پرستاري بااين باشه خوب حال بايدم

  کنم نويسي اسم میدانیم دو براي کنم

 س وظیفه. نکردم کاري عزيزجون وظیفس بابا اي:من

 از يچ ؟ديگه نقشه يا وظیفته؟وظیفس که:گفت بشنوم من فقط که طوري شد بلند جا از ارمان

 مرض بشرکال اين صورتش تو دوباره نزنم گرفتم خودمو جلوي خیلي انصافا میخواي؟ ما جون

 بیرون ورفتم برداشتم عزيزو صبونه سیني نفهمه چیزي حرصم از اينکه بخاطر!!!واال داشت اعصاب
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 بالشتامو ودب موقعش حاال کنم خالي حرصمو تا اتاق تو رفتم فنر مثل گذاشتم خونه اشپز تو سیني

 کل اب وبالشتو میگفتمو اينارو, قاللب دکتر, عوضي,وحشناک پسره: تخت لب به زدم برداشتم

 فهمهن میخواستم اما میزدم نفس نفس زد در رزا که بودم کاريم کتک توي تخت به میزدم قدرتم

 ؟ جونم:کردم باز درو در دم رفتم میکردم کار چي دارم من که

  شدي؟ اينجوري توچرا وا-

 .میکردم ورزش داشتم-

 ؟ خودت اتاق تو چرا ورزش اتاق تو برو جون دختر خُب ؟....اتاق تو-

 .خواست ورزش دلم يهو میکنم کار هوسي من اخه-

 صفريه میگه حاله تو پايینه خانمي يه رفت يادم ببین!!...میخوادا چیزايي چه توهم دل-

 میشناسیش؟

  نبود يادم اصال مريمه اره اخ اخ اخ-

 دوستته؟-

 چطور؟ اره-

 شوهرداره؟-

 ؟ بگیري لقمه داداشت واسه میخواي چیه-

 !!خِرفت پسره واال نمیدارم بر قدمم يه ارمان واسه من, ارمان؟ من؟واسه-

 پس پرسیدي چي واسه-

 وپريدم ديدم مريمو هفته سه از بعد پايین رفتیم ورزا من بعد.  باحاله خیلي اخه طوري همین-

 ماا نبود ارمین که درسته ارمین شرکت رفت رزا نشستیم حسابي وموچ ماچ بعد کردم بغلش

 مريم ومن خانم کشور پیش رفت بامريم اشنايي بعد جونم ايران خواهرش دست بود سپرده شرکتو

 عدوب کرد نگاه ما به چپ چپ اولش شد ظاهر يهوجلومون ارمان,  که من اتاق تو میرفتیم داشتیم

 هزشت مريم جلوي ديدم بزنم حرفي خواستم اورده همدستاشم:گفت بشنوم من فقط که جوري
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 هحقتون کرده خوب ممد عمو اصال میارم جا تورو حال من: گفتم دلم تو رفت پوزخندي بايه ارمانم

 قطبي خرس میکرد وپار لت تورو خالت بجاي کاش

 اين؟ بود کي میکني؟ نگاش اينجوري چرا مردمو پسر خورديش دختر هوووووووووووووي-

 واال حضرت: گفتم باحرص-

 ايشونن؟ اقاارمان اهااااااااااان-

 مريم تو بريم-

 .....که نداره زدن بچه میزني چرا باشه-

 گفتي؟ خودتو-

 ايول:وگفت کشید سوتي شد اتاقم وارد مريم خنديديم باهم بعد. بود مخال شوور با پس نه-

 ؟ منفجرکردن بمب:گفت اومده در باچشاي افتاد بالشت پرهاي تختو رو نگاش تازه امکانات

 .کردممممممممممممم منفجر ارمانو نچ-

 بیرون میرفت داشت سُرُمُرُگُنده چرا وا؟پس-

 نمیونم اصال من االنم خورده گُهي يه ما عموي جان بابا.. نمیره رو از بشر اين سگه جون بس از-

 واهرخ اين اما باشه دلخور بايد خاله ديدم عکساشو فقط نمیاد يادم قیافشم اصال تازه کجاست

  نشتن قاشق ديگه وبرادر

 عاشقشي؟ میگي حرفا بااين-

 .شد منتفي-

 چرا؟.... چي؟-

 متنفرمممممممممممممممممممم ازش-

 چرا؟ اخه-

 .نبود ديگه چیز همین بودم کنجکاو روش فقط من-

 بود؟ ؟کي چرنديات واين ثانیه1تو وعشق شدم عاشق میگفت ديشب بود کي... کنجکاو اهان-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

41 

 

 .نیستم امااالن عاشقشم میکردم فک ديشب تا خب-

 ؟ راحتي همین به-

 اوهوممممممم-

 رزا واسه اينم تو واسه دونه يه اين ئاوانگ: دراورد کارت دو کیفش تو کرد دست بعد مار زهر-

 . بیان حتما بگین بش ومامانش

 اوردي؟ کجات زايیدي؟از رو يکي اين. درست من کارت اين-

 يدمد که رزارو اما دراد چشش عروسیم بیاد تا يلدا واسه میخواستم رو يکي اون نخیرم بیشعور-

 ؟میکني چیکار تو خب. کنه حال بیاد رزا بذار میزنه چش عروسیمو میاد يلدا باباي گور:گفتم

 .ديگه میام هیچي-

 میکني؟ چیکارش میگم ارمانو, نیاي میکني غلط اونو نمیگم وکه عروسي-

 وابج بدون کاريو من میدوني میدم جوابشو منم بکنه اذيّت بخواد اگه اما ندارم بش کاري که من-

  نمیزارم

  بگم چي نمیدونم من-

 وت از بیشتر رو خونه هاي سوراخ ارمان باش مواظب... نمیدونم میگفتي هي ديشب راستي اها-

 ترسونديم چته: دادزدم شه رد سقف از سرم بود نزيک که کشید جیغي چي؟جنان يعني بلده

 هااااااااااااان؟

 نگیره ازت چیزتو تمام که باش ارمان مواظب میگم ومختصربت ومفید کوتاه گلکم-

 .قضیه نیست گنده انقدهام ديگه کرده کاري يه ما عمو میگي؟بابا چرت چرا-

 ؟ شده مزدوج اينا خاله با عموت نمیگي مگه-

 خب؟-

 .ديگه برداشته عموت دارايیشم تمام خره خب-
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 وازدواج میشه اشنا ممد عمو با طالقش بعد برداشته ندارشو دارو همه سابقش شوهر امید د ن د-

 ....ماجرا وبقیه

 !!!اينطور پس بودي نگفته اينارو بم نمیدونستم من اها-

  نمیدونم چیزو يه من راستي-

 چیو؟-

 کردن؟ استخدام تورو چرا عزيزشونن دور چي مثل که اينا-

 اييچیز يه عزيز به میزنه زنگ مقدم پیش ماه يه حدودا: میگه پرسیدم رزا از نمیدونم بخدامنم-

 باسابقه من از حتي میرن میان ،چهارتايي سه بیارن براش پرستار يه اصرارمیکنه عزيزم میگه بش

 میکنه قبولم عزيز يعني میکنن قبول منو اونا اما تر

 چرا؟-

 !!البد اومده خوشش طوسیم چشاي از مريم میدونم چه-

 نم مريمو هم ساعتي عزيزيه پیش رفتیم بعدش الکي ورور کلي از بعد ومريم من... رازي خود از-

 متوجه تو رفتم تا بگیرم عزيزو فشار تا رفتم منم رفت کردو خداحافطي مريم مونديم عزيز پیش

 دستش وتو بود اشک پر صورتش شد خونه وارد پکر اي قیافه با رها برگشتم شدم در صداي

  جلو رفتم بانگراني شده دعواشون همون... يا... شده دعواشون يا. چمدون

 رها زدمی سکته درجا بچم بودم حامله اگه بودم مطمئن که کشید جیغ سرم چنان.؟ چیشده؟خوبي-

 مبعد عوضي میخواي چي: نالید بعد کن ولمون میخواي جونمون از چي.... چه تو به:میگفت داد با

 اينطوري؟ چرا بود اومده که هفته سه بعد بود؟ چش اين باال اتاقاي تو رفت سريع

 نمیدونم من اما بود؟ پسري چه اون اخه ماهي اين به زن اين بمیرم الهي خونه تو اومد جون راضیه

 بودم نذاشته بیرون خونه از پامو روز اون چرا؟از بودنمیدونم اشنا انقدر برام راضیه قیافه چرا

 مرفت امروز اما میکردم فرار ازش جوري يه میکشیدمو خجالت ازش يعني نمیديدم هم رو وراضیه

  کردم علیک و سالم باش

 خانم راضیه بر سالم-

 جون مادر سالم-
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 خوبین؟خوشین؟سالمتین؟-

 عدمب شکر خدارو خب بود نريخته سوپه پس. اورد جا حالمو بودي پخته تو که سوپي اون ننه اره-

  بود وظیفه: گفتم ريلکس خیلي نیافته اتفاقي اينکه مثل

  چسبید بم خیلي. پنجت دس قربونت جون ننه حرفا چه-

 .بود خونهرزا اهل بر سالم-

 از دارم خانم راضیه وگفت؟واااااااااااااي زد فسنجون به ناخنکي خونه اشپز تو اومد سريع رزا

 وبـــد میخورررررررره داره راستو سمت بطن کوچیکه معده که بکش زود ناهار میمیرم گشنگي

  بدو بدو

 دختر؟ چته هي هي هي-

  میمرم گشنگي از دارم ئاوانگ بخدا هیچي-

 میشه؟ کوفت غذات باال نرو-

 چرا؟-

  بود پر توپش رها میدونم چه: باال انداختم هامو شونه-

 اجـــــــــــي واسه نه پره توپشون تو برا فقط وارمان اون گفت خنديدو بعد اومدن پس ا-

 رها ونوج ارمانو،ايران بعد ربع يه چیديم ناهارو میز عزيز کمک رفتم منم باال رفت بعدش!!!کوچیکه

 تو؟ بیام: زدم در بدم عزيزو ناهار تا رفتم منم بودن جمع سفره سر ورزا

 ...که نمیخواين اجازه شما بله-

 گفتم واه بي میوفتم پس فضولولي از داشتم ديگه میزديم حرف و میخورديم ناهار عزيز با داشتیم

 تودلش میوفته عالم غم میره شوهرش وقت هر:گفت عزيزخنديدو بود ناراحت چرا عزيزجون؟رها:

 جو اي میکرد مسخرش االن رزا بود اينطوري اگه گفته دوروغ عزيز به رهام فهمیدم نیست چیزيش

 ودنب حال تو همه پايین بردم سیني شد تموم وعزيز من ناهار بزنه غمبرک خودشم نه میکرد شاد

 کردم عشرو همین واسه بوده خسته شايد گفتم منم نبود خانم راضیه گذاشتم سیني ورها رزا بجز

 خونه اشپز اومدتو ارمان که بودم غرق کردن کار تو ظرفا شستن به
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 ..نمیکني وا جا جونه اين تو کارا بااين-

 .خبرنداري تو کردم-

 چطوري؟-

 بپرس رزا مامانو عزيزو از-

  نمیشن متوجه هیچي زنا زنن اونا-

 اومد برداشت جانوني ؟ میشن متوجه مرداچیزي مگه اِ: زدم کمرم به دستمو واستادم روبروش

 چـــــــــــــــــــــــ. زد داد گفتي؟بعد چیزي: طرفم

 ؟ چیشده: تو اومد عجله با جون ايران

 حرکت يه با منم طرفم کرد پرت جانوني کرده رم باز نخورده قرصاشو پسرتون هیچي:من

 ونيادت جون ايران: گفتم جون ايران به رو بیرون بیام اومدم يخچال روي گذاشتم وبعد گرفتمش

 رمانوا به کردم رو بعد میزنه صدمه مردم به بیرون بره اينطوري اگه بخوره وفت سر قرصاشو باشه

 به یليس چنان که بود نشده تموم حرفم هنوز....تیما میبرمت حتما کني شلوغ طوري اين اگه:گفتم

 شد پاره لبم که نواخت گوشم

 جلو بیدچس بم خیلي اما بود گرفته درد لبم بااينکه منم ورفت کرد موهاش تو دستي بعد..... دختره-

 مدهن جلوي دستمالي بمیرم الهي نچ: گفت اومدو عجله با جون ايران. رواني گفتم بش مامانش

 ختر؟مند ديوونه گفتي بش چرا خودته تقصیر کرد اينطوري چرا نمیدونم من شرمنده:گفت گرفتو

 ماش به نمیدونم بابا اي...اينکه نه اما باشي ناراحت وآرمان رها دست از میدم حقم نشدم ناراحت

 بگم چي امروزي جووناي

 ندگيز گودزيال بااين چطور جون ؟ايران نیست مگه:گفتم گرفتم زخمم روي دستمالو که طور همون

 ؟ببخشیدا میکنین

 بودا تر سنگین نمیگفتي ببخشیدو اين گفتي پسرم به چي همه که تو: گفت خنیدو

  بیارم حرصشودر فقط میخواستم ببخشید: پايین انداختم سرم

 که ديد تاري يا سرگیجه کن استراحت اتاقت تو برو جون خانمي میکنم دختر،درکت که گفتم-

 خدانکرده؟ نداري
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 خوبم ممنون نه-

 !!!جوونا شما دست از امان-

  رهقرا چه از قضیه بفهمم تا رزا اتاق دم بايستم شد باعث گريه صداي اما اتاقم سمت به رفتم

 بده ازمايش ديگه بار يه برو میاد پیش اتفاقا اين از جون بابا شده اشتباه شايد:رزا

  نمیشم دار بچه من منه از ايراد نچ-

 گفته؟ چیزي سیامک-

 .نمیخوام بچه من گفت کرد پاره رو برگه اون نه-

 ؟ میکني اينطوري مرگته؟چرا چه تو پس-

  میندازه بش سیامکو خاله دختر سريع بفهمه اگه ،مادرش مادرش-

 که؟ نمیتونه میگي چراچرت-

  شم مادر میخواستم من چیکارکنم. اي خبره وکیله اون میتونه میتونه رزا-

  رفتي؟ فرزانه پیش-

 دهمر اون اما منومیخواد اونم دارم دوس سیامکو من رزا شم مادر نمیتونم بطورطبیعي میگه اره-

 گرفتم تصمیممو من میخواد بچه دلش

 چیکار؟-

  طالق-

  نمیکنه قبول سیامک محــــــــــــــاله-

 اما گرفته من از شدن مادر خدانعمت ببین: وگفت رفت رزا طرف میکرد پاک اشکاشو داشت رها

 ااونب وقت هر تو کن اش قانع بزن حرف باش شرکت برو فردا نگرفته سیامک از شدنو پدر نعمت

 بگو تو راهه بهترين طالق بگو میکنه قبول میزني حرف

 بیرون زد اتاق از بعدم نمیکنم کارو اين من-

 میکني؟ چیکار اينجا تو ئاوانگ:رزا
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  اتاقم طرف کشوندم رزا دست بعد اتاقم بیاتو میشنوه هیـــــــــــــــس-

 بت الاص:گفت غیرصمیمي بالحن چون دلخوره کردم گوش حرفاشون به اينکه بواز معلوم...بشین-

 ....نمیومدواقعاکه

 بود کرده گل فوضولیم خنديدم بعد وانسادم گوش بدبخت من-

 دمش ناراحت حرفش از لحظه نه؟يه میبیني رها ناراحتي بخنده؟خوشحالي کي نخندي تو بخند-

 غلب نشستم اوردم در رو کیسه کردم باز چپو سمت کشوي کمدم سر رفتم نیاوردم خودم بروي اما

  شونش رو گذاشتم دستمو طرف نکرد روشم چون کفريه دستم از حسابي معلومه رزا

  نکن-

  دارم کارت کن نگام-

 چته؟.طلبکارا نه رزا مثل کن نگام گفتم اوه اوه اوه:تند تند نگاهي چه اونم کرد نگام

 حاال زدي وحرفات تو بشین: گفتم گرفتم دستشو خنده با نداشتم تو از السمعو استراغ توقع ؟ چمه-

 مامان يعني بود نسلیشون کار اين بود قابله مامانبزرگم:گفتم دادم طرفش رو کیسه منه نوبت

 متيسال اسمش دارو اين: گفتم مادر میتونن زنا همه میگفت مامامنبزرگم....و اون مامانبزرگم،مادر

 اشتي حاال میکنه اثر دوهفته عرض بخوره لیوان يه روز خوبه خواهرت براي است کوهي داروي

 اشتـــــــــــــــــي؟؟: گفتم خنديدو

 گرفت هامو وشونه زد نمايي دندون لبخند يه اخم اون بجاي کم وکم کرد نگا دستم تو کیسو به اول

 وگفت

 خنده با ـــــــــي اشتــــــــــــــــــــــ اشتي اشتي اشتي گلم باشه اشتي توهم-

 :گفتم

 . دادم بت رو کوهي دارو اين من نگي رها به رزا فقط اشتي بابا اره-

 چرا؟-

 .شد معلوم که بدونم فوضولیتو درجه میخواستم چون-

 درجش؟ بود قد چه اونوقت جهت اون از اهان-
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  جون ننه بیتره نگم خیلي اووووووووووه-

  ايش میاد بدم میزني حرف ها هافو هاف زن پیر اين مثل ئاوانگ اه-

 بخواد دلتم بابا برو-

 اره؟ بار يه روزي گفتي اها... گمشو: گفت خنديدو رزا-

 رزا!!!بخداااااااااا تحـــــــــــريم تواين واال بیاره ،چندتا دونه يه جاي به ندي بش بیشتر بله-

  وايساد جلوش نمیشه میشه عصباني وقتي فهمیدم امروزش رفتار از رفت خنديدو

 نشه بیدار که بستم درو يواش بود خواب عزيز اتاق تو رفتم کجي

  چهارم فصل

 ...که بیرون میمودم وداشتم بستم عزيزو اتاق در آروم

 حرف صبيع. عصبي فوق بالحني اما بود ارمان بازم پوففففففففففف ؟ میکردي غلطي چه داشتي-

  کرد صحبت اروم بوديم عزيز اتاق دم چون اما میزد

 ... لطفا کنید صبحت درس چي؟ يعني غلطي چه-

  میزنم حرف اينطوري دزدا من-

  همکارات اون تويي دزد-

  نیممیک کار وباشرافت. کرد تاکیید دکتر کلمه روي دکتريم همکارام منو پرستار خانم ببین-

  کردم پرستارتاکیید کلمه روي پرستارم منم-

 پرستاري؟ بجز ديديم خونه اين تو شما از ماهرچي واال-

 نداره پرشتاري به نیازي. خوبه حالش اکبر...ا هزار عزيزجون-

 ؟ میکني کار چه اينجا تو پس-

  الحمداهلل ندارم تو کار به هم کاري اتاقام اويت از يکي تو نکردم تنگ که رو تو جاي-

 میکنه؟ چیکار اينجا تو بدونم میخوام واقعا-
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 ؟ هست مشکلي میمونم منم بمون گفته میکنم اعطاعت رو جونم عزيز دستور-

 در طرف رفتم......؟ برداشتي چي. عزيزوبستي اتاق در يواشکي چرا که اينه اصلیم مشکل االن-

  ببین بیا: کردم باز درو اتاق

 خوابیده که عزيزه خب؟اون-

 ديش متوجه بیرون اومدم يواشکي نکنم بیدار عزيزو اينکه واسه منم خوابیده شدي متوجه پس-

  بستم عزيزو اتاق در!!دکـــــــــــتر؟؟ جناب

 .اتاقت تو برو بخور قل حاال-

 چي؟-

 اون اام تپلم کمي کنین توجه کمي من درسته بیشعور بود اومده در حرصم..... بخور قِل....گفتم-

 میکرد توهین بم نبايد

 تمودس حرص با بشي فربه بايد دزديده خالم از عموت که پواليي با شدي چاق خوردي مفت حقته-

  میدم نشونت:کردم مشت کنارم

  بلدي هم اي ديگه اره؟کار. بزني چک باز میخواي حتمت-

 زدم زنگ بود خونمون از میس تا1 اتاق تو رفتم میدم نشونت:زدم ژکوند لبخند يه خونسرد خیلي-

 گوشي. بار دو فقط بودم خونه اين تو که دوماهي اين تو بودم نزده رنگ بش بود وقت خیلي

 برداشتم

 ؟بفرمايید بله

 خودم گل عمو زن سالم-

 دلم عزيز بود شده تنگ صدات براي ؟دلم بابا کجايي سالم دختر واي-

 جون سهیال بده قلوهات دو ياد اينم-

 چیو؟-

 نبردن ارث به تو از اينارو مثل وفرهنگشو ادب-
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 عمو دختر مثل شدن اما بابا خان مثل میشدن کاش. بردن ارث به باباشون خونواده از گلم اره-

 ئاوانگشون

 سهیال؟؟؟؟؟؟-

 تپلم گفتنت اينجور براي بود شده تنگ دلم-

 مسي:گفتم لوسي با-

  چاهش-

 گرفتي؟ ياد کي اينواز-

  چاهش:میگه نکنه درد دستت میگن بش تا داداشم دختر عسل از-

 هس؟ا بابا خان-

 اباب خان صداي رنگ ماجرا کل کردن تعريف پرسیو واحوال سال از بعد خداحافظ من از گوشي اره-

 خوبین؟ بابا خان: شد عوض

 ؟(ارمان باباي)فالحي رضا حاج مطمئني تو-

 ؟؟ کنم تسويه امروز همین میخواين ندارين دوست اگه: گفتم بود ناراحت چطور؟صداش بله-

 برابر دو چشامم شدو باز دهنم حرفش شنیدن ؟از زندن عزيزخانم سوال يه فقط جون بابا نه-

 ؟ میشناخت کجا از عزيزو بابا خان دهنم

 ؟باباجون؟ الو

 مشنلسي؟ کجا از عزيزو شما زندس بله.ببخشید-

 ؟(بابا خان خونه)باغ خونه بیاي میتوني کي-

 چطور؟ نمیدونم-

 اباب خان بود مشغول حسابي فکرم خداحافظي بعد. بیا سر يه تونستي رو در رو دارم حرف بات-

 زد نگز مريم که بودم فکر تو صبتا اين از میشناختو چطوري ارمانو میشناخت؟باباي کجا از عزيزو
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 شتمگذا گوشیو دادم جواب وقتي همین واسه شم بلند نداشتم حال بودم کشیده دراز تخت رو چون

 ايفون رو

 بله؟

 خوکي؛خوک انفوالزاي. هپاتیت. کزاز. وبا. درمون بي بال؟درد

 عزيزم میکشم خجالت نگو میکني محبات شرمنده منو همشیه تو مريم واي-

  کثافتي خیلي بودم گفته بت: گفت خنده با

  نبود من به محبتات نامه فرهنگ تو اين نه-

 کن اضافه پس-

 بچشم اقاجان اووووووووووووووه-

  میزني حرف رشتي نمیاد خوشم

 چرا؟ سر به بال تي-

 گُه ديگه نمیخوام-

  باال زد رشتیت رگ دوباه تو-

  دراد حرصت تا برات دارم منم کثافت درد-

  نمیدم بشري بني هیچ دس گزک من-

  دادي من به-

 کن رو-

  میگم فالحیو خــــــــــــان ارمان چطوره؟ عشقت-

 مريم بمیري...رفت ابروم واي رزا نه میزدم حرف من نه اتاقه تو رزا ديدم بدم جوابشو تااومدم

 ها شما نمیذاري آدم براي آبرو که اااي واااااااااااااااااااااااا

 نمیتونستم بودم کرده هنگ اصال میگفت وري دري اونور از هي کنه؟؟ ول مگه مريم اين حاال

 . کنم خاموش گوشیم
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 ديگه میکردي مسخره ديگرون کي تو نمیدونم من شدي الل اومد عشقت اسم چیشد: مريم

 الو؟شبنم اوردم ايمانم ديدم که رو تو اما نداشتم ايمان نگاه يه تو عشق به من خدايي چرا؟ولي

 جون مريم بنده دستش ئاوانگ: گفت بااخم گرفت ازم گوشیو اومد رزا مردي؟کردي؟ کردي؟الو

 فعال

 وگفت من به کرد رو بودم نديده ازش تاحاال که وغروري بااخم تلفن کردن قطع از بعد

..... شدن عاشق خانم نگو بمونه واسرارداره میکنه خوشگل روزا هي چرا بگو اينطورپس که: رزا

 ذوب هک االناس تنم گرماي از زمینم میکردم فکر که بودم شده داغ انقده بود لنگم ال سرم دقیقا

  شه

 عاشق...هه..عاشق خانم باال بیار سرتو-

 نه کف اره کنم فک منم باال بیار سرتو:زد داد يهو میکشیدم خجالت بترسم رزا از نه نکردنم جرات

 غضب خواستم کرد گیر رزا چشاي تو چشام تا باال بردم سرمو ترس از زدم کامل رو سکته مطمئنم

 رفت کردم قاچ چار حجله دم رو گربه شوهر خواهر میگن اين به:خنده زير زد پقي رزا که کنم

  شوخي... چیز اصال...اص آخه...شوخ داشتیم......منومريم.....من-

  فهمیدم خودمم من تازشم: گفت ها بچه مثل بعد بود جدي جدي نبود شوخي: گفت خنده با-

 کجا؟ از گفتم يهو

 خود زا کرم فهمیدم انداختي کل باهاش میز سر وقتي کامپیوتره کپ ماه ششمم حس من ببین-

  بیشعور:گفتم گرفتمو طرفش بالشتو درخته

 سرعت؟ ؟تواين نگاه يه تو وا میگه راس امامريمم:رزا

 باال رفت قلبم ضربان ديدمش که بعدم لرزيد دلم شنیدم صداشو اولش خب:من

 ششخو خیلي من از داداشت که نه: گفتم خنده با شد تموم بره بده بش يعني......رفت شد تموم-

 میاد

  میشه مند عالقه اونجاش تو سرش تو میزنم نیاد خوشش میخوره گُه-

  نمیخوره من درد به میشه عقیم که اونطوري-
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  باش حیا با توسرت خاک-

 نزدم حرفي که من گفتي تواول-

 چه تو به خودمه دادشه اونجا دِههَ گفتم که گفتم-

 !!!!!!! بیحیا-

 شدي؟ عاشق چطور بگو خب-

 همین شدم کنجکاو فقط-

 ئاوانگ؟-

 بگم چي بايد نمیدونسم انداختم زير سرمو خجالت با

  بکش خجالت شدين تنها ارمان تو وقتي. ني االن موقعش بکشي خجالت نبايد االن-

  کن حیا زشته رزا-

  شد اويزون حلقم تو جونم ديگه بگو ئاوانگ-

 .....موردش در ديدمش که وقتیم کرد جذبم صداش که اولش....خب

  کنم روشوکم میخوام االن امامن: گفتم يهو خنديد اونم خنديدم شدي کنجکاو-

 نیمک ضايعش نفري دو میده حال اخ نمیزنه حرفش رو حرف کسي پرووه خیلي میدوني هستم منم-

 تیمتم تو من نگران.دارم هواتو پشت از من البته

 جدي؟جدي؟

 شوخي شوخي نچ-

 کیه؟ صدف پس:گفتم سريع افتاد م ياد تازه لوس-

 وفت اّي. کنجکاوم فقط من:وگفت اورد در منو اداي بعد اوردي در ارمانو امار کل نیمدي هنوز ببین-

 انسان بیاد روت تو

 عدب نیست بگو زد زنگ کسي خستم من گفت صبونه میز سر روز اون خدا خل نیاوردم در امار من-

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ديدي؟ زد زنگ صدف اگه گفتي تو
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 کني؟؟؟؟ کم ارمانو روي میخواي چرا تو راستي-

 ممیدون خودم من میدن ربط منم به ممدو عمو قضیه چون میاد بدشون ازم وخالت ورها اونو ببین-

 نم میندازه تیکه هي داداشت اما نیست بزرگ انقدر مسئلسشم و کنم سازش خالت و رها با کي

  من گلم ازبس ساکتم میزنه ،حرف ساکتم

 نوعش؟ کدوم-

  ياس-

 .میخوره رزوحشي بت نه-

  شته داد اونکه-

 میدونه؟ مريمم راستي!!گمشو-

  ندونه میشه مگه مونسمه اون-

 چیشد؟ عروسیش-

 رفت کشید جیغ يهو دعوتي هم تو گفتم خنده با عروسیشه شب فردا پس رفت يادم اخ اخ-

  نداري مجلسي لباس که تو:گفت ناراحتي وبا کرد سري سر نگاهي يه.کرد بازش کمدم سمت

 لباسه پر کمدم-

  ارايشگاه خريدو بريم کرد متفکرانه نگاه يه کنم درستت بايد گمشو-

 چي؟ واسه ارايشگاه-

 ديدي؟ بزو پاچه-

 .ديگه دادشتته اره-

 چیمیشد؟ نداشتي داري دوسش خوبه-

 چي؟ حاالواسه-

 شي راحت ابروهات شر از بايد-

 ؟ ابرومو بردارم چطور دخترم امامن-
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 زنم؟ من مگه گمشو-

 نیتونم باباجون داره درد اخه-

 .بتوني باس کردي غلط

 گرفتمو دوش منم ورفت بست درو.... منتظرم پايین 12ساعت خريد بريم بپوش لباس کجا؟-

 شلوار با رمک مانتو يه رزا رفتیم بارزا پوشیدمو صورتي شال با مشکي جین شلوار با مشکیمو مانتو

 مخورد حسرت لحظه يه الغره انقد اينکه از خريد براي بود کرده اماده خودشو کرم وشال شکالتي

 از روز اون از ترسیدم دوباره ديدم صابرو دز جلوي. بیرون زديم پارکینگ واز شديم ماشین سوار

 ومن رزا رسیديم پاساژي به خره باال نشدم خور دم باش کامل ماه دو يعني نرفتم طرفش ترس

 اي قرهن دکلته يه رزا بودن عالي چشمم به لباساش همه تو رفتیم مغازه يه دم رسیديم تا کشوند

  میاد بت خیلي اين ئاوانگ واي: جلوم گرفت

 . میگیا چرت بپوشم دکلته تپلم بازوهاي با من خلي-

 دکلته يه بود خوشگل کردم نگاه لباس ؟به من جون اخه؟بخرش؟ نیست زياد چاقیت میا بت-

 يه با ور دکلته اون ومجلسي شیک بود ساده پايین وتا شده دوزي سنگ سینش جلوي براق طوسي

 دز عینکشودوديشو نخريدي لباس خودت تو رفت يادم رزا: شدم ماشین سوار خريديم مشکي کت

 دريا به زديم دلو اما بودم مردد واستاد ارايشگاه جلوي دارم مرگ حد تا لباس گلم نه چشش به

 سبز چشاشم بود بلند قدش زنه داد دست اينطورا سال 73 حدودا مسن خانم بايه رزا تو ورفتیم

 جولي انجلینا که کني کاريش يه میخوام جون هاني: وگفت بش کرد رو رزا بود شرابي موهاشم

  بترکه حسودي از ببینتش

 خا شدن شروع همانا نشستن بشین نمیبره بد توروجاي رزا: گفت بمو کرد رو بعد گلم باشه-

  برمیدارن ابروهاشونو دارن مرگ مردم نمیدونم همانا اوخام

 روهاماب بود شده ملوس خیلي کردم باز چشامو. کن وا چشاتو ئاوانگ چیشدي وايیییییییي: رزا

 ردک نگام بربر کمي اول ديدنم با مامان خونه اومديم پولوداديمو بود شده برداشته وناز کموني

  نمیکردي رو بوديا کرده قايم خوشگلیاتو: وگفت

 میبینه قشنگ چشات بابا نه-

 میشناسمت قبل خیلي از اينکه مثل ديدم ديگم بار يه قیافتو اين من نمیدونم امام-
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 نم شکل حیف:کردوگفت ناراحت خودشو بعد اشناست ات بر میکني فک شده خوشگل بس از:رزا

 نداشتین موندن تاب خوشگلیش از االن وگرنه نشد

 خوردي وخودت واکردي نوشابه خودت واسه بس از شدي چاق-

 گها تو دختر:گفت ناز حالت به بعد نازم من: میره راست میره چپ هي جون ئاوانگ گفتي اي:مامان

 پس؟ میکردي چیکار میديدي منو جوونیاي

 داري نفس به اعتماد من از بیشتر که تو مامان-

 اومد جون ايران نیست کاذب تو مثل داره نفس به اعتماد مامانت اگه اقل ال داره که داره-

 اشوهرج مادر دل تو خودتو کارا بااين:گفت گوشم تو رزا باال گفتورفت اينو گلم مرسي:وگفت

 نمیکنیا

 ترف بعدش خنديد رزا نمیگم بله بش نکنم کم دکترتو دادش روي تا من گفتي که دوباره رزا-

 اسمتو بايد شدي نازتر بودي ناز اکبر...ا هزار واي: گفت ديد منو تا باال اومد خانم تواتاقش

 زيبا میذاشتن

 دارين لطف ممنون-

 کجان؟ خانم گلم-

 ؟ شده چیزي-

 میکني خوب...اونجا روزي چند يه بريم صابر با میخوايم نیست خوب شوهرم پدر حال مادر نه-

 شه خاطرخواه خبرش اونجا میشه خدا واي خودت با میبري روزي چند يه بختکو اين بخدا

  الهي!!!ببراور ارزومو خدا ؟اي بمونه؟میشه

 کو؟ میکني؟خانم سیر کجاها دختر-

 خانم کشور پیش باالست جون راضیه ببخش-

 شده؟من چیزي. بیرون نیمده اتاق از ماهه يه نزديک االن تا نزده کپک زن اين نمیدونم من-

 زکگ حرف همین اما نبود مهم راضیه دونستن.بدونه راضیه نداشتم امادوس شده چي میدونستم

 نمیگم دروغ ديگه ببخش خدايا. شده چش نمیدونم منم نه:واال کوروکوديل صابر واسه میشه

 مانتو متااومد کیه ببینم رفتم اومد در صداي بخورم اب تا خونه اشپز تو رفتم منم باال رفت راضیه
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 دهم امام يا... در سمت رفتم کردم درس شالمو صابره مطمئنا اومد خونه تو در صداي بپوشم

  وااااااااي شدم اروم کمي تا فرستادم صلوات خودشه

  بود هوس فقط توچشاش کرد نگام... سالم-

 کردين؟ کاري مگه نه:میترسیدم نبايد قهري؟ديگه هنوز خوشگله سالم-

 .اي بخشنده مهربونو تو میدونستم من-

 عروسي اينکه مثل اقاهه وشلوار کت اين: گفت من به داد بود دستش کاور دارين؟يه کاري-

 نمت موهاي رودستم بره دستش که داد بم رسیدو جوري. رسیدش اينم اوردن شويي اتو از دعوتن

 ارمان داوم در صداي که حال تو گذاشتم وشلوارو کت میخوره بهم ازش حالم ايیییییییي شد سیخ

 يعني من به بود زده زل خورد گره نگاهامون يهو خونه اشپز تو اومد بودم اشپزخونه تو من بود

 .پايین بندازين سرتونو... دکترخورديم اقاي: بودم شده عوض انقده

 نشدي مالیم برداشتنش با:وگفت صورتم به کرد اشاره نشي تموم که دازي چرپي انقده تو-

 بودن پر البته ابروهاش همون)تپه کوه از باشه هرچي بخوام نظرتونو که برنداشتم شما براي من-

 بهتره(بود گزينه بهترين دراوردنش حرص امابراي

 بودي؟ بامن ببینم ؟واستا میکشي رخم به منو ابروهاي-

 اينجاست؟ ديگم کسي شما منو جز: گفتم کردمو نگاه برمو دورو. بله-

 ؟ کشیدي رخم به منو ابروهاي نفهمیدم-

 بکشم رخت به ديگه چیزي نشم تامجبور کنار برين کنین فک دارين دوس هرجر دکتر اقاي-

 بکشي؟ رخم به میخواي چي مثال-

 یست؟ن باشه بس برات همین کنم فک. مامانشه وسربار نداره خوش از خونه يه دکتر يه مثالاينکه-

 اينجاست من زندگي محل وصفا عشق میرم دخترام دوس با يعني مجرديه خونم دارم خونه من-

 رزا مزاحم خرمگس که نازش صورت تو بزنم دونه يه اومدم بود اومده در حرصم حسابي. چاقالو

 جیگرم سالم: دادشش رو پريد بعدم زد بم چشمکي يه وارمان من ديدن با اومد

 میخواي؟ پول: وگفت خورد اب قلوب يه ارمان
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 میدي؟ پولو کنم خوچل میخوام عروسي برم قراره فردا داداشي اره-

 نیوردن؟ شويي اتو دادم وشلوارمو کت دعوتم فردا عروسي يه من رزا عروسي گفتي اه اه-

 دادشي نه-

 !!شدوا مسولیت بي باباهوشنگم اي-

 .بپوش ديگه دس يه نیاورد اگرم فردا تا حاال-

 هاي خنده اون از برات دارم چاق میگي من به فهمیدم... کردم حاضر فردا واسه اونو نمیشه-

 مرفت زدم بهم بار چند رو وقیچي اوردم بیرون رو خیاطي جعبه اتاقم تو رفتم زدم من مرگ مکوش

 خیلي: موگفت وشلواره کت به روکردم میومد بش خیلي سیر نفتي ابي بود نازي شلوار و کت حال تو

 . کردم باي باي براش بادس روشو گذاشتم قیچي بعد...اما بودي خوشگل

 یکردم نگام که اولش عزيزجون اتاق سمت رفتم بیرون اومدم اتاق شداز انجام موفقیت با عملیات

  عزيز خوبي: گفتم نشستمو چرا؟کنراش نمیدونم اومد چشاش از اشک قطره يه

 شدي خوشگل:گفت کردو پاک اشکشو

 کردين؟ گريه اين واسه-

 نکخ عطرام بیشتر نمیزدم تلخ عطر وقت هیچ که من. اومد در اشکم حساسم تلخ عطر به من نه-

 پبش ساعتي دو يه بزنم حرف باش گريش درمورد نمیخواد گفت؟فهمیدم دروغ چرا پس بود

 خوابیدم وجدان عذاب بدونه اسوده خیال با منم...زديمو ،حرف داروهاشودادم عزيزبودم

 نهمی واسه بودن رفته زود زود صب خانم راضیه شدم بیدار شیش به ربع يه ساعت معمول طبق

 صبونشونو جونم رزا،ارمانو،ايران دادم وعزيزو خودم صبونه4 سرعات کردم اماده من رو صبونه

 تو رفتم شدم بلند بود 16 ساعت مونديم فقط جون ومامان من کاراشون سر رفتن همه خوردن

 یکنيم چیکار:گفت جون مامان که میکردم خورد پیار داشتم کنم ناهاردرست میخواستم خونه اشپز

 دختر؟

  من با ناهار برگرده تا نیست خانم راضیه-

 رستوران میزنم زنگ نمیخواد-
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 چي واسه رستوران هستم من تا-

 نکني خوبه؟مسمومون پختت دست مگه-

 کرد؟ مسمموتون کرم درس بود مريض خانم راضیه وقتي که ومرغ الزانیا مگه وا-

 پختي؟ اونوتو مگه-

 داري؟ شک مگه-

 باتو ديگه غذاهامونم پختي تو که حاال. بود خوب خیلي رستورانه از کردم فک من-

 بیاد؟ خانم راضیه اگه حتي-

 بپزي؟ میخواي چي. نیمده اون وقتي تا نه-

 اشهردوت: گفتم باماهي پلو سبزي اها....يا بامیه خورشت: کرد فک کم بگین؟يه شما نمیدونم-

 چطوه؟

 ني؟ سختت-

 بخورن سبک غذا بايد کشور خاله نیست خوب کشور خاله عزيزو واسه بامیه بابا نه-

 ؟ ناراحتي ازدستش-

 يه من منه بخاطره اگه میگم. نیمده اتاقش از هست ماهي يه االن ناراحتم براش فقط بابا نه-

 تواتاق اون پوسید دلش بیرون بیاد تا مريم پیش میرم دوساعت

 از حبسه اتاق تو روزشو21روزه هفت که هفته وقتاتنهاست بیشتر اون پشتي حیاط تو بابامیره نه-

 شونن ترحم بش میخوان مردم میکنه فک نمیره جمع تو ديگه بره راه نمیتونه که پیش سال 10

 بدن

 نیستم؟ من مشکل پس-

 ولي گلوشه تو بغض يه سال10نزديک االن کرد گريه ديگه نه بره راه تونست نه ساال همون از نه-

 کینش،نفرتش واشه که نمیکنه گريه
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 سوپ يه با ناهارمو جور دو منم عزيز اتاق طرف رفت کشید اهي جون ايران عزيزم میشه خوب-

  کردم تکمیل خوشمزه

 میخورد غذا داشت باولع ارمان. نشستیم سفره سر همه کشیديم ناهارو. اومدن همه ظهر

 تر يواش مادر چته:ايران

  خوشمزس هم خیلي خوشمزس اخه-

 دو ندارم دوس سوپ که من خوشمزس سوپشم حتي لذيذه غذاهاش خیلي جون مامان اره: رزا

  بودم ساکت فقط منم.خوردم کاسه

  میده زهر مزه بیمارستان غذاهاي بیارم غذا اينجابرام از بگم بده تلفنشو مامان واي:ارمان

 هب سريع باشم من که اشپزو اسم شنید تا ارمان ئاوانگ پخت غذادس:گفت خنديدو جون ايران

 من ممنون:گفت شدو خوردوبلند دوغو سره يه تشکرنکرده دستش دادم دوغ لیوان يه.افتاد سرفه

 ومدها وشلوارش کت سر ممکنه باليي چه نمیدونست ارمان اينکه از. دعوتم شب چون بخوابم برم

 موهام الي منم اتوکرد هاي فقط موهاشو رزا ارايشگاه رفتیم ورزا من ناهار از بعد. خنديدم باشه

 !نداري دوس کارا ازاين که خوبه:گفت رزا که دادم شرابي رنگ تکه چند

  دوستمه عروسي خب-

 گفتم؟ چیزي مگه من-

  میمدازي(تیکه)تیچه اره:گفتم بالوسي

 بخبخشیدخاله-

 مخیشخم بجیر افنوات برام اَجه-

 اژپاس تو چرا تو راستي اومده دنیا به بچشونم کرج برسیم تا بوده اوه اوه. شد زياد روت دوباره-

 نکردي؟ پرو لباسو

 يانه هست خورم تن میفهمم نگاه از من-

 بود؟ حاال-
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 ريمانون عروسي اهنگ.لجباز: گفت میکرد روشن ماشین داشت که طور همون. میبیني باغ برسیم-

 گذاشت

  بذار ديگه دونه يه ماموتاس زمان مال دقیقا اهنگ اين رزا اووووووووووووووووووووه-

 ؟ میدي گوش اهنگم مگه تو-

 بعد خودم واسهdj پا يه من میزنیا حرفي.م. درارد تنهاي مموريشاز گوشیم تو میريزم پ ن پ-

 به. بود شاد اما نداشت ربطي عروسي به که بااين گذاشت برام روزگارو علیرضا ناري ناري اهنگ

 يه انداختن عکساشونو باغ همون تو نشه زياد خرج چون بودن اومده کمي تعداد رسیديم باغ

 رزا تدس نبود زياد تعدادمهمونا واينکه عکس واسه بودن رفته چون نبود در جلوي کسي تو رفتیم

  تو بردم گرفتم

 میريم؟ کجا-

 کنیم لباسامونوعوض-

 اينجارو؟ میشناسي مگه-

 اهر نقاشي صورتمون رو ارايشگره نذاشتیم رزا نه من نه. باال رفتیم راست يه. دست کف عین-

 کلتهد يه کرده عوض لباسشو رزا اول نبود ديگه چیزه کمدش تختو جز مريم اتاق تو بردمش بندازه

 تا که مموهاش پوشید قرمزشو وصندل مشکي کت کرد تکمیل مشکي ساپورت با زانو تاباالي قرمز

 رنگ مک قرمز رژلب يه رسیدبه ارايش به نوبت.بست سرش باالي مشکي سر گل با بود کمرش تو

 سانتي هد پاشنه طوسي وکفش مشکي وکت دامن با رو اي نقره دکلته بود من نوبت حاال. کرد اکتفا

 شم فدات من: رزام بغل تو ديدم يهو.... که زدم صورتي لب رژ يه گذاشتم موهاموباز کردم ست

  زشت چاقو میگه بت ابله کدوم! شدي چي

 دادشت-

 ....عمو بخاطر میدوني...اون خب...خب-

 رسیدم حساابشو نکن مِن مِن-

 چجوري؟-

 کردم ابدارش ماچ يه باخنده پَربعدم امروزش وشلوار کت-
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 ها؟چـــــــــــــــي؟-

 نده با کشیدم هنــــــــــــگامه...بلبل گُل طرح دادشت وشلوار کت رو قیچي با گلم هیچي-

 نداره اکـشال: وگفتم شونش رو بود؟دستم پولش تومن1 ديوونه:کردوگفت نگام غار مثل

  دادشم بیچاره نُنُر لـــــــــــــــوس-

 سالم ونتکش تک با بودن ومريم علي فامیالي فقط باغ پايینته رفتیم. نده گیر بم باشه تااون-

 کريديم

 خانم ئاوانگ سالم:حمید

 مريم ابي وچشاي اي قهوه موهاي با بلند قد پسري بود علیرضا داداش حمید. ساقدوش سالم-

 ور حمید.حمید با شوخي بعداز میشد جذبش ادم میگفت راست داره سگ چشاش حمید: میگفت

 نمیکنین؟ معرفي:گفت من به بعد و رزا سمت به کرد

 ومريمه من مشترک دوست ايشون:من

 بودم؟ نکرده مالقات ايشونو االن تا من چرا پس-

 بوده ما از سعادتي کم:رزا

  رفت وحمیدم صدازد حمیدو يکي يهو. چیزه... من.... کال نه.... خونه به...ب دارن لطف-

 کرد گـــــــــــیر: گفتم خنده با شد چش اين:رزا

 چي؟-

 گلوش-

 ها؟-

 سالم بعد بود شده ناز خیلي عروسي لباس تو بود العاده فوق مريم واي. تو بريم بابا هیچي-

 . پیشش تشستیم ورزا من پرسي واحوال

 بگم براتون واستین شنیدم جوک يه:مريم

 !! مريــــــــــــــــم:من
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 رهبگی کاسکو میره يارو جون رزا خب: گفت رزا به کرد رو کرد بم پشتشو. تونمیگم به زهرمار-

 چند؟ کاسکو اين ببخشید میگه

 ملیون 16:فروشنده

 چرا؟:يارو

 حفظه از فردوسي شاهنامه چون-

 چند؟ يکي اون-

 .ملیون21اون-

 ؟ چرا-

  بلده حافظم ،ديوان شاهنامه جز به اون-

 چند؟ بااليي اون خب-

 ملیون11 اون-

 چرا؟-

  خنده زا مرديم ورزا من. استاد میگن بش قبلیه تا دو اون اما نشنیدم ازش حرفیم نمیدونم من واال-

 . نداشتي دوس که تو:مريم

  ندارم دوس بازيساتو لوده:من

 ....ارما میگم میرم من شد اينطوري که حاال خودتي باز لود-

 گفــــــتي؟؟:وگفت بم روکرد مريم. باش راحت ارمان بگو: رزا

 بنده دستم گفت اومد رزا میگفتي من عشق از داشتي هي زدي بودزنگ تو تقصیر-

 باشه بند دستش نباس میپلکه اونجا کال ئاوانگ گفتم من اره اومد يادم تازه اره!!اهاااااااا-

 میپلکم اونجا من مارمولک شه خراب صورتت نمیخوام حیف-
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 اب که دکترش میدي عزيزاينا به قرص با وشام وناهار صبونه يه تو میاري در حالل روزي پ ن پ-

 اي؟؟ چیکاره اونجا کال تو وارمانه رزا

 من جون دوس:رزا

 جوووووووووووون درارمريم تاچشت:من

 یرونب برين پاشین بم چسبییدي کنه مثل نمیاد خوشم برين پاشین ايـــــــــــــــــش-

 بابا

 من شلوغ چه اووووووووووووووه. اود بام هم رزا بیرون رفتم عشوه بانازو بعدش.بخواد دلتم:من

 دارن واشنا دوست انقدر اينا نمیدونستم

 خرهمس: م پهلو به زد.ندارم حمید تو ازدواج با مشکلي من نه گفتم خنده ؟با نداري تومشکلي:رزا

 کلمش تو مختلطه عروسي اينکه منظورم!!واال عروسشونه مترجم يه باشه خداشونم از بايد ننر

 نداري؟

 اينام از خودمون هاي عروسي. بگیرم ايراد که... ا ايت من مگه ثاني در منه عروسي مگه اوال نه-

  میرقصیم میزنیمو وخیابون کوچه کل ماتو سالنین تو شما تر بد

 بودي؟ مخالف مو ورنگ ابرو برداشتن با چرا پس-

 از نم:کنه گوش رازمو که کرد گوش هیکلشو کل رزا.میگم بت ولي رازه يه اين خب نبودم مخالف-

 نمک تغییر تا بردارم ابروهامو عروسیم روز درس بعد نکنم تغییر وفت هیچ داشتم دوس بچگي

 .شه کیف خر شوهرم

 جون(علیرضا مامان)سیمین. رزا منو طرف اومدن خواهرش زهرا و مادرعلي.جهت اون از اهان-

 مونارومه تا برگردوندم جمعیت بین سرم افتاديم حتما ديگه عروسي گرفتن گرم رزا با کلي وزهرا

 معني هب... ابوالفضل يا ويیي میفتاد دستم از شربت لیوان نزديک زد خشکم درجا همونجا. ببینم

  حالله ديگه خونم کنه رحم بم خدام اوه اوه زدم سکته دور سه واقعي

  روشن دادشم میخوري؟چشم نگات با داري کیو-

 !اونجارو رزا-

  دادم نشونش میخواستمو که طرفي کجا؟بادست-
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 واجري جرو ببینتت اشهدبخون میکنه؟ئاوانگ چیکار اينجا ارمان ياعلي-

 اخه؟ میکنه اينجاچیکار انگوريل گوريل اين....اين-

 ديدم که بودم شوک هنوزتو. میگي بش میاد در دهنت از هرچي ها دادشمه کثافت هوووووووووي-

 کرده یغت شصت تیغ شیش بجاي صورتشو زده هم تیپي چه شرف بي.میکنه نگاه منو داره ارمانم

 و جلیقه هي با باال بود زده ارنج تادم لباسش استینه که وچسبون تنگ مشکي مردونه لباس يه بود

  فرستادم صلوات لب زير گرفتم رزا دست يهو ما سمت اومد اي نقره شلوار

  داشتي مرض جیشه پر دامنت تو االن که تو خب: رزا

  اومد وااااااااي نخند-

 .نديدي عزرايیل خوبه-

 وحر قبض کارش بودو خدا مقرب فرشته اونم کنن توهین عزرايیل حضرت به میومد بدم همیشه

 رو رونبی کشیدم دستمو سزيع. میدادند خداربطش بنده اون به میترسوند ادمو که هرچیزي نبايد

 يگهد ماموره اونم میکنین ختمش خدا بنده عزرايیل به میشه هرچي چه يعني اِ:وگفتم رزا به کردم

 جون رزا بگیري حاللیت بايد قیامت روز میگین وبیراه بد بش هي که نکرده گناه

 شد؟ معلوم هم عزرايیل حقوق مدافع پس-

 !دکـــــــــــــتر جناب کنید فک میتونین راحتین هرجور-

  میکني چیکار اينجا تو سالم ادادش-

 ؟ داد عملو خرج بیمارستانو رسوند منو اقايي يه گفتم کردم تصادف پیش سال0 يادته-

 .اره-

 دادم وشلوارم کت امشب واسه تازه بود وظیفم میومدم بايد بود علي داد نجات مخو که کسي-

  نگفت هیچي کردو نگاه من به....اما بدوزن برام

 !میبري داري دخترارو دل اينم با دادشي خب-

 کشیده نگام ناخوداگاه ببري؟ میخواي مردي م کدو دل تو شدي جیگر توهم:زدوگفت لبخندي-

 کمي دس رزاهم البته میداد قورت رو رزا داشت جا يه چون سس بود مونده فقط حمید سمت شد
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 مسخره منو اينا بعــــــــــــد..میکرد نگاش داش زيرکي زير شب کل وتو نداشت حمید از

 هم واسه دلشون نديده که چي؟اينا خودشون...... هههههه شده عاشق نگاه يه با میگن میکنن

 میکنین؟ چه اينجا شما راستي:گفت ارمان يهو که بودم خودم فکراي تو.پريدواالاااااااااااا

 !ئاوانگه دوست خانم عروس-

  کنه معرفیش دوستاش به تا برد خودش با رو رزا علي مادر.... اينطور که اها-

 پوشیدي؟ دکلته چرا هیکلت اين با تو-

 داره؟ ربطي شما به-

 .نمیاد دکلته خیکي ادم يه به اخه.... که ربط-

 فتوگر دستمو مچ کید مِتر عصبانیت از داش کردماااااااااا حال...نمیاد لباس اين ارانگوتانم به!!!اِ-

 گفتي؟ چي:گفت

 شد؟ بخش چند تان...گو...ران...؟ا داري شنوايي مشکل مگه-

 راغس پرستار ؟من داشت نگه خودش پیش چي واسه خیکي عزيزتو نمیدونم من پرويي خیلي-

 میدونمن تو فقط میگه عزيزگفتم به میشه جوون میبینتش ساله 66 مرد پیر هیکل وخوش لوند دارم

 چرا؟

 پرستارن هم کارن دو میگین دارين که اونايي عزيزم پرستار من داره شک اش نوه به چون-

 رارف به وپا بیرون کشیدم دستش از دستمو بعدم میکنن مُهیا رو خونه اهل واسايش همراحتي..

 گذاشتم

 بودن هم نخ تو جور بد حمیدورزا چون افتاديم بعديم عروسي کنم فک بود خوبي عروسي درکل

  داره کارم مريم که اومدوگفت زنهه يه که میخوردم خیار داشتم. بیشتر حمید البته

 جانم؟؟:پر بادهن

 روسع نزديک که کسايي که جوري افتادم سرفه يه گفت ؟؟تااينو میرقصي عربي برامون ئاوانگ-

 کردن نگاه منو برگشتنو بودن دوماد و

 ؟؟؟؟؟؟؟ چــــــــــــــــــــي؟؟؟-
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 ساعت؟ نیم فقط بیاد تا نیمده ارکست بخدا-

 میگي؟ مــــــــــن؟چي-

 باباکرم؟ رقص با ؟اونم رقصیدي عربي صب تا خیابون تو عمت دختر عروسي واسه چطور-

 پوشیم هس پوشیدو تازه داريم لباس:گفت شد خوشحال مريم من؟يهو بگم لباس؟چي...اخه-

 خوابتون اتاق دم تا عروسیت روز میکنم جبران خدا تورو من جوووووووووووون بار يه همین داره

 رقصم مي

 ــــــ منحرفــــــــــــــــــــ-

 ربيع لباس میکردم عوض لباسمو داشتم تو اومد رزا مام بند پش اتاق تو رفتیم مريم ومادر منو

 روشن سبز بلند دامن يه با يود پوشیده کامال وسینش ناف قسمت روي که رنگ سبز

 بلدي؟ عربي تو ئاوانگ واااااااااااااي:رزا

 میده قر تر قشنگ تانیام تان از میداد بلده؟درس: مريم مامان

 نا... يا...تي....تا صدبار میشه دفعه اين با جون خاله:من

 ممیکرد باز موهامو میکردداشتم نگام داش خیره خیره رزا رفت بعدش.بیاينا زود مادر هرچي حال-

 :وگفتم بش کردم رو شدم رزا متعجب نگاه متوجه که

 نديدي؟ ادم مگه چیه-

 داري؟ تسلط رقص رو چطور بذارن قراره اهنگي چه دوني نمي که تو بعدم نمیومد بت اصال اخه-

 خوارررررررررشوور:وگفتم کشیدم لپشو میبیني خودت بريم بیا اوسام کارم تو من-

  میشي تر ناز بااين:پام به بست اورد در پاشو خال خل کرد بلند پاشو کن صبر کن صبر-

 روصورتم ببند هم رو پوشیه اين شدي خوبي دخي چون مرسي-

 کنه کف ببینه جوري اين رو تو ارمین میخواستم ئاوانگ؟من اِ-

 بندب رو پوسیه اين حاال کرد مجبورم مريم خواهش اما نبود رضا رقص به دلم اصن من.... بابا برو-

  حاضرم من که داد خبر مريم مامان به رفت بست رو پوشیه رزا بريم تا
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 ومدما اتاق از من که بود يواش ودور ر ريتم نمیشناختم خوانندشم بودم نشنیده حاال تا اهنگشو

 رو گروه ات چند حتي بودم رقص کالس مربي تابستونا بود همین کارم چون نداشتم استرس بیرون

 مداشت دوست اما... شانس از...که نداره چرا بودم چاق چرا امانمیدونم میکرديم اماده عروسیا براي

 که گفت گوشش دم چیزي يه ارمان پیش رفت رزا زدن دس همه من ورورد با ببینه منو ارمان

 تمبهو و مات منم،اونم امشب رقاص گفته بش رزا که فهمیدم میکرد نگام داشت تعجب با ارمان

 الاص و میزدن حرف داشتن وزنا مردا بیشتر میدادم قر اون جلوي بیشتر منم میکرد نگام داش

 عورش خودشونن مثل مهموناشونم.... میکردن نگام داشتن کمي تعداد فقط نبود من به حواسشون

 کممش چربیايي جلو کنین نگام نمیدين شابش الاقل میسوزونم کالري دارم نمیبینن که ندارن

 وهگر. میکردن نگاه من دادن قر به بادفت داشتن ورزا ارمان البته.شــــــــــدم شرمنده وبازوم

 نشتم رزا پیش اومدم دقیه3 بعد و کردم عوض لباسمو تو رفتم کردم تعظیم يه من اومدن ارکست

 ندادن بم خالي خشک شاباش يه خسیسن چقدر: گفتم زدن نفس نفس با

 تومن266. میدم بت من بیا-

  شدم خش بگیر-

 همه؟؟ اين اخه-

 ...پولداريو عزيزم:گفت باناز-

 مرگـــــــــــــــــ-

 ديماوم هم با رزا وارمانو من رفتن دم داشتیم بخند بگو خداحافظي دم تا هیچي. گرفتم ازش پولو

  گذاشت سِوِن گروه دارم دوست اهنگ ارمان بوديم که ماشین سوار

 بود عالي رقصت ئاوانگ:رزا

 میشنیدمش که بود بارم اولین تازه نداشتم تسلط اهنگ رو بابا نه-

 نداري رودس عربي تورقص بنظرم بودي مسلط خیلي ولي-

 میلیون1،3 وشلوار کت اون ممکن که نکردن فک حتي ندارن دس رو کردم خرابکاري تو بله:ارمان

 منو ردک عوض رو دنده عصبانیت با وبعد کشیدن ،بلبل گل طرح روش قشنگ خیلي که باشه بوده

  شديم الل کال که رزا
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 **************************************************

 معذرت براي میبافتم شال داشتم بودم نشسته اتاق تو**************************** 

 روياها تو کرد قبولش میشد خواهي معذرت بجاي اما نبود میلیمن1،7 درسته ،البته ارمان از خواهي

 باپاي عزيز مامان،سیامک،رزا،حتي رها پشت تو اومد ورها شد باز در يهو که بودم خودم هاي وفکر

  تو اومدن ،ارمان لنگون

  رها کن ول:سیامک

 عموت تو ؟؟چـــــــــرا چرا: گفت طرفمو اومد بعد بشه چي که کنم ول: گفت گريه با رها-

 ؟؟ نمیدارين بر ما سر از دست

 میکنه؟ اينطوري چرا جان شده؟سیامک چي اخه:مامان

 منه زا مشکل. نمیشم حامله من میدونین همتون. میگم من ؟ ؟اره بدونین میخواي:گفت باگريه رها

 خانمم.. اين...اين خانم اين دست کف گذاشت رزا گفتم رزا زيه دلي درد رو اومدم خرم من

 رمخ من خانمه اين طرف از نگفت رزا البته بخورم من که داد دارو يه کنه عموشو تالفي میخواست

 ودب شده نوشته پارچه اون ته:داد ادامه باداد بعد خوردم دارو اون میشه حل مشکلم حتما کردم فک

 رديوا به چسبوندم بم نواخت جانانه سیلي ويه کرد من به رو بعد ئاوانـــــــــــــگ ئاوانگ

 بام:گفت باگريه بعد کثـــــــافت:زد وداد ديوار طرف داد هلم گرفت يقمو زد بم ديگه سیلي ويه

 زمین رو خودش کردو ول منو بعدم میارم باال همش صبا نشدم پريود ماهه1 االن کردي کار چي

  کرد گريه هاي وهاي نشست

 دوخونش پاره لبم که صورتم تو زد دونه يه بعد میکنم بیچارت باشي اورده سرش باليي اگه:ارمان

  اومد

  پیشم اومدن عزيزورزا

 دخترم؟ خوبي:عزيز

 میاد خون داره لبش نگا:گفن غضب با ؟بعد زديش چرا ارمان:مامان

  کن پاک خونتو بیا: جلوم گرفت دستمالي رزا

 زد پس حسابي دستمو که شونش روو گذاشتم دستمو میکرد گريه داشت که رها کنار رفتم من

 هـــــــــــان؟؟؟؟ بخنده؟ بايد کي نخندي تو ؟اره میخندي چــــیه؟چرا:کرد نگام باغضب
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  زني تو ببینم اخالق بد واه واه انقُي بد مامان چه وا:من

 نیمود باال سگم روي اون تا شو خفـــــــــه شو خفه:رها

 به چیکار....کردم حال نگفتم ارمانو... وشوهرت رزا عزيزومامانتنو به میدم خوب خبر دارم من-

  دارم گربت سگو

 شده؟ چیزي:مامان

 7 که شما داره تهوع حات همش بعدم نشده عادت ماهه1 میگه دخترتون جون مامان نه:من-

  بارداريه گفت؟نشونه سريع رزا چیه؟ نشونه اينا زايیدي شیکم

 و قاخال بد میشي مامان داري: گفتم خوشحالي وبا رها پشت گذاشتم دستمو بعد... .آباريکال:من

 سیامک سمت کردو رو گفتمو ايشــــي ناز با بعد

 از بزنه کتک منو میخواست فقط اين خونتون ببرينش نیست هیچیش باردارن زنتون سیامک اقا-

 تره سالم بوشم جرج

 نمیشم حامله من میگي دروغ تو دروغه...دروغ: پته تته رهابا

  خانم مامان بده آزمايش برو نمیگه دروغ که آزمايشگاه دروغگو من باشه-

  بگین راستشو خدا رو تو خانم ئاوانگ:سیامک

 مامانبزرگ بودن شده اينطوري نفر چند روستا تو میکنه معجزه کوهي دارو اين بابا چیه دروغم-

 لحاظ واز چطوري چیه حکمتش حاال شدن حامله ماه دو سر داد روبشون دارو اين بیامرزمم خدا

 هاش گريه ديگه که بود رها بیشتر همه از بودن بهت تو خونه تو همه کال. نمیدونم من علمیشو

 ردک بلندش گرفتو رها بغل زير اومد ارمان.میکرد نگاه منو خوني باچشاي داشت بود شده تموم

  میکنیم راحت خیالتو میديم ازمايش میريم باشه توهم همش شايد بشین بیا خواهرم:گفت

 وسیامک. نامــــــــــــرد کنیم رو دستتو بريم بايد میريم آره:وگفت کرد نگام غضب رهابا

  ومدمی خون ازش داشت نیوگارا ابشار مثل طوري همون منم لباي. ازمايشگاه رفتن باهم ،رها ،ارمانو

 بیاد بند خوناش صورتت به بزن اب بیرون برو بیا مادر خوبي: جون عزيز

  بره کن کمکش جون مامامن رزا میگه راس اره:مامان
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 برم راه میتونم نه:من

 دستشويي تو رفتیم ورزا من... پايین بیاد شايد فشار جون دختر نه:مامان

  بشه خوني لبم دوباره شد موجب که خنديدم.؟ میکرد چیکار پارچه ته اسمتو:رزا

  میاد خون چي مث داره لبت خوب نخند اِدختر اِ:رزا

  سالن تو رفتیم اينا وعزيزو مامان وبا روش گذاشتم سفت دستمالو بعدم کن ولش: من

 میکرد؟ چه پارچه ته اسمت نگفتي:رزا

 دستمال يه واسش هرکسي تولد براي بهار نو اين. بهاره نو اسمش دارم عمه دختر يه من-

 شودستمالمل همیشه منم: گرف شدت خندم دوباه بعد يه میده کادو بش طرف اسم با شده گلدوزي

 دارو تمداش وقتیم نوشت اسممو شم ته کرد درس دستگیررو همین من واسه ديوونه اين میکنم گم

 نبود پارچه به حواسم اصن میدادم بت

 ؟ میشه چي يعني:بود نگران مامان

  میشین مامانبزرگ باره دو هیچي:من

 ؟ مطمئني تو:وگفت کرد نگام مادرانه عزيز

  مطمئنم بابا بله-

 بوده خوب خورندونتیجشم دارورو اين که کسايي کردن تعريف به نشستمو بعدم...

 نهههههههههههههه؟؟:رزا

  راسته راسته خودم جان به: من

  میاد خون لبت از داره هنوز که تو مادر وااااااي:عزيز

 !!شه بخیه بايد کنم فک نیست چیزي:من

  دستش بشکنه واااااااااي اي:مامان

 ...!خوب نداره شعور ارمانو ببخش تو مادرجون..... لهــــــــــــــيا:عزيز

  ببخش من بر تو:رزا
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 .... چندش تو؟؟؟ خاطر واس ببخشمش من اوهکي:من

  بخواد دلتم:رزا

 الخوشح اي قیافه با سیامک بازشدو در يهو که میخنديدن بازيامون لوده به وعزيزداشتن مامان

 کردم فک واستادم ترس از من دوويد طرفم به رها تو اومدن پريشون هاي چهره با ورهاوارمان

 هک میکرد نگام بغض با داش. روبروش واستادم گرفته حاملگي از غیر ديگه چیزي ،مرضي دردي

 وت خودمو يهو که...مي خون داره هنوز گفتم کردمو اشاره لبم به بعد نزن توصورتم: گفتم يواش

 میريخت اشک رها ديدم رها بغل

 اب منم کن حاللم توروخدا کردم فک بد دربارت من ببخشید: میزد حرف داش هق هق با ئاوانگ:رها

 یديدنم هندي فیلم داشتن اينکه مثل ايران مامان عزيزو بودم داشته نگه بغلم تو رو رها میل کمال

 پکر وردهخ يه من عشق فقط نگو ديگه که سیامکم بود کیف خر حسابي که رزا میريختند اشکي چه

 خخخخخخخخخخخخ بمیره برات عشـــــــقم؟؟رزا چیشده اخه... چي براي نمیدونم بود

 خبره؟ چه اينجا-

 اتاق از ماه7 بعد باالخره خانم خاله بـــــــــله... بود کشور صداي. صدا سمت برگشتن همه

 تو ماه7 بشر برم روتو اي... میزدم کپک قطعا باشم جايي يه هفته يه اگه من بیرون بودن اومده

 رهباالخ من خاله: گفت گريه با خالش بغل پريد رها. بیرون اوده لونتر کرمونم قالي از بودي اتاق

 رالصد علي غار مث دهنم بعد دقیقه يه يعني.حاملم من.. میشم مامان دارم من... میشم مادر دارم

 معلومه میخنده نازم چه!! ايــــــــــــــــــــول بابا بلده خنده اينام خانمو خاله اين موند وا

 برو چه اوهههههه ودودو اسپند با اونم شد وارد خانمم راضیه که بودي عوالم اين توي خوشحاله

 . بیايي

 نمیاد؟ بند چرا لبت خون اين بود خشکیده حاال تا بود کرج سد ئاوانگ اه:رزا

  دردسر هـــزارتا زيادووووووووو خون عزيزم-

  بغل اتاق تو بريم باهم که فهموندم بش واشاره ايما با بیرون اومد خالش بغل از رها

 دارم برش برم من اتاقه تو کیفم واي:رها

  روتون به گالب: دستشويي به کردم اشاره باسر بعد... برم منم:من
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 ششم فصل

 گلم؟ جونم:فین فین با:رها

 اشتي؟-

 شکست خالم کرد کارو اون عموت وقتي دارم دوس خالمو من میدوني ببخشید نکن کاري چوب-

 اوردم در تو سر.... عموي اون دلي دق که بود اين متحرک مرده شد خنده نه گريه نه

  باش سنگین سر من با اون جلوي داره دوستت خالت بگم بت میخوام منم-

 چرا؟-

 بارداري االن تو شه اون مث هم تو نمیخوام. نمیده محل بش شده صمیمي بام رزا وقتي از اخه-

 بله گفت سر با باشه؟فقط میذاره اثر بچت تو روحیه رو کاري هر

  نکنن شک تا میرم زودتر من حاال خوبه

 ئاوانگ. باشه-

 جونم؟-

 ممنوم-

  میگیرم ازتون پولشو بعدا-

 

 مخمه رو بیاد بند خونش کن کاري يه ئاوانگ بابا اي:رزا

 شمووچ سر با منم که میکردن نگامون باتعجب همه... نمیشه چیزيش اين نترس:سرد لحن با رها

 خنده زير زد همه از اول رزا که حضورخالس بخاطر فهمموندم گوش لبو

 ؟ بود داري خنده چیز:کشور خاله

 افتادم جک ياد نه...نه-

 ملوس چقدر واي خنده زير زد ارمان خاله حرف اين با کنه درمون دوا دکتر ببر دخترتو اين ايران-

 گذشته حرفا اين عشقو امااز!!عــــــــــشقم شم فدات من میخنده اين وقتي میشه وجذاب
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 بود فتهرهانگر اگه رفت گیج سرم که دستشويي برم شم بلند اومد میشد زياد داشت لبم واقعاخون

 کوري:گفت گرفتو منو سردي لحن با اما شد نگران رها میشد يکي زمین پارکتاي با سرم االن منو

 منو دفهمون بش نفهمه خاله که طوري رزا به کرد به رو بعد ايش گندگیو اين به من نمیبیني مگه

 اتاق تو ببر

 اتاق تو ببر من جون رها:کشور

 لبم رو گذاشت که دستشو نشست نزديکم اومد ارمان خاله پیش رفتن وسیامک رها. خاله چشم-

 نوسانم در دائم خونه برق با کردم حس

 بیاررزا اتاقم تو از رو اولیه کمک جعبه اون:ارمان

 میشه؟ چیشده؟خوب:مامان

  میشه خوب بخیه با شده پاره گوشش نیست چیزي اره-

  ارمان دستت بشکن:سالن تو اومد جعبه با رزا

 شدي ابگوشت نخود چرا تو شد دعوا واين رها بین پسر اخه میگه راست-

  اش.. نچ آبگوشت:مامان-

 ... توهم رزا خب خیلي-

  بده بش عزيزو قرصاي زحمت بي رزا:من

  خورد زنگ تلفن موقع همون. ورفتن شدن عزيزبلند وبا جون پرستار خانم باشه-

  سماواتن خانم تلفن جون خانم...خانم:راضیه

  باشه:مامان

 که ردمک وبسته پلکموباز. بسوزه يکم ممکنه:گفت قبلش لبم رو گذاشت حسي بي داروي ارمان

 ارمان بازوي به وناخوداگاه اومد در اشکم لبم رو گذاشت دارورو که اماهمین شه راحت خیالش

  شه تموم کارش تا بستم چشامو. چسبیدم

 !!بیشعور.نگفت وخالیم خشک ببخشیده يه ايش.رفت پاشد بعدش. میاد بند االن:ارمان
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 ؟ کجاشه مال عزيز صورتي قرص اين ئاوانگ:رزا

 ! اونجاشه مال-

  لفطا باشید گو جواب انسان مانند خوب میکنم سوال ادم مثل ازت دارم بیشعور-

  بودندي فشار قرص اين. میگويندي هم منم بپرسیدي ازم انسان مانند چون-

  ببین:گفتم دادم نشونش لبمو. کرد چیکار بات دادشم بعد! اها-

 نچ نچ واي واي.... عزيز پرستا با عزيز ،نوه عزيز خونه تو واي واي گرفته لب اخخخخخخ-

 ...لبمو بابا شو خفه-

 چي؟ لبتو: رها

 نهمی واسه بگه رها به منو داشتن دوس موضوع میخواد فهمیدم. بگم راز بت میخوام رها بیا:رزا-

  دورنموند رها چشم از من کار اين. نزنه حرفي که پهلوش به کوبوندم محکم

 نمیگم کسي به سیامک مرگ به! بابا ديگه بگین من ؟به زديش اينطوري که میگفت چیونبايد:رها

 دينب شکنجشم يعني سیامک جون بگه وقتي رها بعد بهتره کنن کمکت دونفر ئاوانگ0اره:رزا

 تا اقات تو رفتم در من باالخره تا اصرار يالقوز خواهر دوتا اون از انکار من ز القصه. کسي به نمیگه

 عکس هب وداشتم بودم نشسته اتاقم تو. نمیکرد خوبي برخوردي بام مطمئنم نبینم رو رها قیافه

 سبک میکنین حال) شدندي داخل اباجیش خودشو شدو واز در که میکردم فک رها العمل

 (میکنم نقل قصه ساسانیان

 ؟ ارمان؟اره میگه؟تو راست رزا-

  ديدم رها بغل تو خودمو دوباره....چرا بودشما شوخي کال يعني...نه-

 خوبي؟ جون رها:من

  که نداريم کسري کمو ديگه شي ارمان زن تو اگه وااااااااااي نمیشم اين از بهتر-

 ببیني ريختمو نمیخواستي پیش ساعت3 همین تا میديا شخصیت تغییر زود توهم جون رها-

 ....امااالن
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 هنباش تنت به سر همچین خواستم بوده عموت گوري به گور حشمت اون فهمیدم هم وقتي چون -

 طالقمو نمیشم باردار من میفهمید سیامک مامان اگه میدوني داي نجات فاجعه يه از منو اماتو

 دمیکر کاري همه سیامک به بندازه خواهرشو دختر اينکه وبراي ايه حرفه وکیل يه اون میگرفت

  شیرينايي پرستارخود ازاون کردم فک اولم روز.کرد گريه دوباره..... اماتو

  نیستا خوب بچت واسه ديوونه میکني گريه چقدر شد بد حالم بابا بسه اه-

 برسین هم به تووارمان تا میکنم میاد بر دستم از هرکاري: وگفت کرد پاک اشکاشو-

  بخندي روحمید نه نه...رواب...خنديد غش غش وبعدش!جنگه بینشون که االن:رزا

 واقعا؟-

  داريم درگیري باهم کوچولو يه اره ولي شکل اين به نه حاال: گفتم خنديدمو

 چرا؟-

  داره مشکل بام کال يا نمیاد خوشش که من از يا نمیدونم-

 تاقاس چقدر ببین کردي جروواجر شلوارشو کتو که تو يا داره مشکل بات اون داداشم بیچاره:رزا

 نگفته بت هیچي که

 چیه؟ ديگه وشلوار کت قضیه-

 زير زد پقي اخرم میکرد نگاه منو داش باز دهن با رها. گفت براش داستانو اخر تا اول از رزام

  الغره خیلي خودش که نه ارمان داشته حق ئاوانگ خب ايول:خنده

 استايلشه دادشم:رزا

  تو اومد سیامک که داشتیم حق کدوممون که میکردند کل کل داشتند ورزا رها. بابا خفه:رها

  جیگرم سالم:رها

 ئاوانگاااااا با شدي رفیق خوب-

 ،جونمه عسیسمه اين: وگفت کرد بغل منو رها

 ؟ چي ما پس ا-
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 نیستیم بیش اي ضعیفه ،مام ،سروريي اقايي شما-

  بخت بد ذلیلت شوهر برسر خـــــــــاک رزا؟اي

  کن صحبت درس زندگیم تموم با رزا:سیامک

  شد بد حالم عُــــــــــــــــــق:رزا

 بريم باهاشون مام خواسته ازمون ويال میرن دارن عسل با فردا گفت زد زنگ مهربد رها:سیامک

 عنيي بیاد ارمانم داره اصرار مهربدم ببريم خودمون با دلقکم اين گفته عسل:گفت کردو رزا روبه

 اب رزا داري؟ مشکلي تو رزا چي تو نداشته مشکلي کردم صبحت ارمان با من. ياشن خالم مامان

 نمیگم نه وعسل مهربد يه وقت هیچ من:گفت شدو اويزون گردن واز سیامک بغل پريد جیغ

  حاضرشه بگو مامانم به برو بريمممممممم فردا که حاضرشو بدو پس خب-

 جمعشون تو هم اما برم داشتم دوس. نکردم قبول اما بیام منم که گفت بم رزا فرمانده چشم-

 رانماي عزيزو يعني میريم باهم همه گفت سیامک که کنم ول عزيزو نمیتونستم هم بودم غريبه

 ....چي کشور اما میان

 . نمیشه راضي اون:ايران

 ...بمونه خونه اون بهتره مادرجون اره:عزيز

 که؟ امانمیشه:من

 ...بمون خاله پیش شبا میگیم بهش میاد امشب خانم راضیه:رزا

 اينجا؟ اوردينش کي از خانم راضیه اين شما ببینم-

 . تو قبل ماه شش دقیقا اهان ا ز....ا:رها

 مقدم؟ اقاي اوردش کي-

  اومد خودش نه:سیامک

 چطوري؟-
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 تو روستاشون میرن که قبل ماه0 درست بودن اينجا سرايدار صفروزنش مش موقع اون:رزا

 راضیه میان وصابر راضیه که بعد دوماه تا بوديم سرايدار بدون ما. میمیرن دوشون هر تصادف

 شوخود داريم سرايدارنیاز به ما فهمید که ببره داداششو وسايل بود اومده بودش صفر مش خواهر

 حدشوو میکنه کار خوبم خوبه راضیه. اينجان بعد به اونجا از ديگه هیچي بودن بیکار که پسرشم

 اشب تا دستشه ايران مامان ماشین گرفتش پولداري پسر حس اينجا اومد تا صابر....اما میدونه

 ... بازيو دختر میره بنده مامان سوزوکي ماشین با اقا اما چیزا جور خريدواين

 !!زشته رزا ا:ايران

 ات چار ئاوانگ:گفت من به روکرد بعد. بود خیابون تو که ديدمش خودم من؟من مامان زشته چي-

 ...جن دختره

 رکشو اتاق در طرف رفتم شدم بلند من. ديگه کن ول میشیا جزيیات وارد هي هم تو باشه رزا:رها

 دختر کجا:رها

 بیاد باهامون بگم کشور خاله به میرم-

 ها ؟خطرناکه میري کجا داري میدوني:رزا

 کنم صحبت باهاش میرم نمیزنم دست که اتم بمب-

 میکنه توهین بت میکنه خورد غرورتو کشور جون دختر:عزيز

 زدم در جون کشور اتاق رفتم بعدم. میکنه حساب ادم منو ببینینن اصال-

 ايران تو بیا-

 تس رنگي اون اتاقم تمام بود ياسي اتاق رنگ. خوشگلي اتاقي چه اوه. تو رفتم زدن حرف بدون

 ايون تو کشورم بود چپ سمت کوچیکم کتابخونه ويه راست سمت نفره دو تخت يه بود شده

 هاي عکس از پربود ديوار روي میخوند کتاب وداشت دارش چرخ صندلي اين روي بود نشسته

 جور همه بوده ملوس ناز چقدر کشوره اين واااااااي. کرد میخکوبم عکسا اون از يکي رنگارنگ

 وشهگ ممدم عمو با نه سابقش شوهر امید با نه نبود عروسیش اماعکس میشد پیدا تو اون عکسي

  بود حال با خیلي اتاقش انصافا کردم حال بود قديمي مافون گرا ويه پینو يه اتاق

 ندارم عالفو جووناي اين حوصله من است فايده بي بیاي بارم صد اگه نمیام من ايران-
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 کردمی نگام باغضب. سمتم برگشت شنید صدامو تا.عالف شديم ما ديگه نکنه درد دستتون-

 ا؟ه میکني غلطي چــــــه اينجا تو: نیاوردم خودم روي به اما میکردم خرابکاري داشتم خدايي

 ....میزد دادحرفشو با داشت.بدبخت. خیابوني هرزه

 اول... میکنین سواستفاده ادما احساسات از که نديده پول اي عقده مشت يه بختین بد تون همه

 اره؟ خردمیکنین احساساتشو کردين خرش خوب که بعدش میکنین نرم طرفو

 بزرگ پرکاه تو که پولدار شهري دختر يه میکرديم تصور ما که هستین همهونطوري شمام اره-

 شما حشمت همون يا ممدم عمو که شدين چیزي االن شما خانم کشور نديده سختي... شده

 شهنمی درس چي هیچ نشستن خونه گوشه با کردين کارو همون شما.شکستنتونو میخواسته

 شما نه شه له ممد تا واستوار میبودين بايدقوي

 کرد اينجوري منو امااون-

 ستمیخوا همینو اون میشکني وحساس ظريفي میدونست چون کرد داشتین زمینشو چون کرد-

 اين اعثب خونه تو حضورمن اگه کنین زندگي شما نباشه يا باشه اون نمیکنه فرقي شما شکستن

 شما گها بدونین اينو ولي میرم میکنم عزيزصحبت با میرم من بیرون نیاي اتاق ازاين ماه7 که شده

 اينکه مث یزدنم حرفي. بیاين بايد کنین تحمل قیافمو نمیخواين اگه حاال میمونم پیشتون من نیان

 میاي؟ هم تو:گفت که بیرون میرفتم داشتم خودم به ايول.... شد راضي

 میکنم ريکا اما میام:میکنه نگام چب چب با ديدم که نیام اگه میشه تنگ برام دلتون:گفتم باخنده

 بیرون اومدم ازاتاق بعدم. نباشه چشمتون جلو

 ...اومد کشور صداي يهو خنديدم. مُردي گفتم ئاوانگ وايییي:رزا

  دارم کارت اتاقم تو بیا ايران...ايران

 ناي از گفته؟ شدو؟چي چي که میکردن سوال هي ورها رزا.عزيز تواتاق رفتیم ها بچه عزيزو با منم

  نگفتم هیچي امامن حرفا

 ؟ بگیرم چي عسل واسه رها بابا کنین لینوراول:رزا

 ؟ چي واسه-
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 چي ها شما ندادم کادو هیچي اما گفتم وتبريک زدم اس واسش فقط عسل حاملگي واسه من-

  دادين

  خريدم ماتخت: سیامک

 ؟ شد پولش چقدر هاااااااا ديوونه-

 خريدم دخترخالم واسه چه تو به:سیامک

  نگو درک ايـــــــــــــــــــش-

 گفتي؟ کشور به چي تو ئاوانگ:وگفت زد زل من به تعجب وبا تو اومد جون ايران

 شده؟ چطور؟چیزي-

 میاد ما با کنم جمع وسايلشو گفت من به اره-

 دوروغ؟:وگفت زد جیغ رزا

 نه؟:رها

 ؟ مامان من جون:سیامک

  کنه رامش چطوري بلده ئاوانگ ؟خب میکنین اينطوري چرا وا: ايران

 میکني؟ گريه چرا عزيزجون:رزا

 نفهمیدم که گفت چیزي يه زيرلبي بعد میاد داره کشور که خوشحالم نیست هیچي:عزيز

  میاد هامون با فردا صدفم مامان وگفت تو اومد ارمان

 رزا مبود کرده بغض. رفت گیج سرم نامزد اسم باشنیدن.اختیلرشوداري تو نامزد بیاد:جون ايران

 فهمیدن حالمو ورها

 ارمانه شاگرد فقط صدف خانم مامان:رزا

  بیاد باما صدف نبايد خانوادگیه سفر يه سفر اين اقاارمان.جون مامان میگه رزاراست:رها

 ديگه میشه خانوادمون وارد مدتي يه بعد اونم خب:ارمان
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 سا مسئله بعد گفتي کني فک بايد نگفتي مگه:رزا

 نمیگه ها غريبه جلوي چیزو همه ادم رزا بسه:ارمان

 ايدب فقط ني بدي دختر صدف باشه داشته بچم دوتا بايد االن سالشه20 کنه فکر ديگه کجا:مامان

 خواستگاريش عزيزمیريم اجازه با که بیاد المان از باباش

 نینک صدام بگین داشتین کاري: عزي به کردم رو کنم جمع وسايل اتاقم تو برم من ببخشید:من

 حرف ديا اما کردم گريه ربعي يه اصال گرفت گريم کي نفهمیدم اتاق تو رسیدم چطوري نفهمیدم.

 دچن بود شده برزگ تاجر يه دختر نرگس عاشق فتاح عموم پسر. شدم اروم افتادم که بابا خان

 فتاحو خودنرگس. بودن راضي نرگس ومامان بابا دادن نه اماجواب خواستگاري رفت بارم

 خان) گذاشت خوبي تاثیر منم روي که میزنه حرفي يه فتاح به بابا خان شب يه نمیخواست

 زور هب نیست باتو دلش کسي وقتي. نکن ارزوشو نیست مشتت تو چیزي وقتي بابا فتاح:بابا

 ودمخ بشکنم نبايد منم اره( بیاد طرفت به خودش بذار باشه منتخب خودش بذار نکن عاشقش

 قشنگیه اين به صدات که تو نیمگه وقت اون باشه مقاوم بايد گفتم کشور به پیش ساعت يه همین

 نمیکني؟ باز کنسرت خودت واسه چرا

 میزنن در دارن ديدم که شدم وسايل ذکردن جمع مشغول فرستادم صلوات ويه خنديدم

  دارين کاري: گفتم لبخند با تو اومدن رزاورها.جانم؟-

 ببخشید:رزا

 چي؟ واسه-

  بوديم نگفته چیزي وسارا صدف مورد در بت چون:رها

  نیست مهم-

 کردي؟ فراموش ارمانو تو يعني-

 باب هک دختري هر يا ،سارا صدف کنه انتخاب خودش بايد میگم.؟ میگین که چیه فراموشي بابا نه-

  میلشه

  شدس فراموش سارا:رزا
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 بدونم؟ ؟میتونم کیه سارا میان ياد به روزي يه هام شده فراموش-

 خوشگل. مغرورو بوده ارمان مثل اونم میشه اشنا سارا با دانشگاه تو سوم سال ارمان:رها

 !!میکنه ازدادشش تعريفیم چه-

 ونخ کدومشون هیچ اما میدن نخ سارا به وپسرا ارمان به دخترا...اها... بودم کجا خب نشو لوس اه-

 قتححقی اما میشن نامزد دوماه بعد دو واين سارامیشه خواه خاطر ما کوچیکه دادش ولي نمیگیرن

 تگف ما به بود کرده پنهان ما از چیشو همه اون میدونستیم ما که نبود اوني سارا که اينجاست

 ... کارشونه فهمیديم بعدا اما معلم ومامانش مهندسه باباش

 چي؟-

 عدشموب میکشوندن خودشون طرف به پولدارارو پسر بودن باند يه اونا. ماها پول کردن سرکیسه-

 زمونا باشه مهريه تو بايد دخترش اسم به برجي اينکه بهانه به مهندسه که دخترا باباي مثال به

 میگرفتن پول میلبون166 میلیون 166

  بردارن؟ کاله فهمیدين چطور...نه؟خب-

 راسا فرار قع مو شدو ارمان با سارا رابطه متوجه اون بود کالس تو که مخفي پلیس يه ازطريق-

 دوش سرد موقع اون از ارمان مام دادن پس مارو پول گرفتنشونو بزنگا سر الکیش باباي ومامان

  شد بلند دوتاشون عُق صداي که بمیرم براش من الهي:گفتم بلند اگاه ناخود روح بي

 پیداشد؟ چطور صدف سروکله. زهرمار-

 ؟ بدوني میخواي چي واسه-

 ...ديگه بشناسم رقبامو بايد-

  رقبا اوه-

  میگم من صدفو:رزا

  ايش... که بگم نمیخواستم من اصال:رها
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 ابراز باري چند يه ،صدف صدفه استاده ارمان واقع در میشه اشنا ارمان با انتري دوره تو صدفم

 جواب امروز اونم کنه فک صدف راجب گفت مامان اينکه تا نکرد توجهي ارمان اما بود کرده عالقه

  گفت

 کجان؟ باباش مامان اها-

  فرانسه-

 ؟ برسن بهم صدف ارمانو اگه توچیکارمیکني:رها

 خوشبختي ارزوي-

 میکنم تیکش33 باشه داشته دوس سیامکو يکي اگه من نکنن سرت بر خاک اه اه-

  شوهرته چون میکني-

 نمیکني؟ کاري هان؟يعني-

 هیچي هنوز بعدم. دنیارو اون نه رودارم دنیا اين نه صورت اون در کنم کشي خود داري توقع-

 نخورين قصه ها شما میشه همهون بخواد خدا هرچي نیست معلوم

 کشور وجود همه از تر امامهم کردن تعريف پختم دست از هم خورديمو شامو0 ساعت

 فکراي وت ببینم صدفو قیافه شه صب زودتر میخواستم نمیبرد خوابم شب بود شام وعزيزسرمیز

  برد خوابم که بودم صدف

 که بريم که حاضرشديم دادم جونو عزيز قرصاي4 ساعت سر پاشودم0 ساعت معمول طبق صب

 خوش دختره اين داشتم دوس من واکنه در که میره وخودش صدفه که گفت ارمان زد زنگ ايفون

 چشم با روشن طاليي ،موهاي سفید پوستي الغر ساله 20، 23دختر تويه اومد صدف ببینم شانسو

 دادن دس باهاش همه سفید وشال يخي لي شلوار با وچسبون تنگ روشن ابي مانتو يه ابي

  گرفتم عجیبي دادگرماي دس تا بودم من نفر واخرين

 درسته؟ ئاوانگین شما سالم-

 خانم؟ صدف شمام سالم-

  بله-
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 گرفتم ازش جون ايران:گفتم کردمو جون اريران به رو-

 ؟ چیو: ايران-

 هي تعجب از ورها رزا البته خنده زير زدن همه حرفم بااين. ديگه رو بله: وگفتم صدف به کردم رو-

 ینهمیش دلم به جورايي يه چرا اشناس برام قیافش چرا نمیدونستم بودن اورده در شاخ تايي 14

 بونيز نازوشیرين دختر الحق بودن ما با وخالم جون ايران صدف کنار نشستم ارمان ماشین تو من.

 الييوي ويال به رسیديم(هااااا نباشه تنش به سر میخواستم سرم خیر)رفت ضعف براش بوددلم

 ودب کردپسري باز دروبرامون مهربد باصفاست زد حدس میشد اماازبیرونشم بود وجوري وجم نقلي

 به ودب نمکي قیافش عسلس وچشاشم گندمي پوستش داشت ورزشي هیکل ونه الغر ونه چاق نه

 بود مک وسايلشم طبقه وسه بود چوبي خونه سراسر ويال تو رفتیم وعلیک سالم بعد میشت دل

 يمشک وچشاي طاليي باموهاي وناز تپل دختره اومدجلويه عسل بود مناسب موندن روز چند براي

 البته. ديمکر درس واتیش دريا لب رفتیم رزا پیشنهاد به معارفه بعداز. بود بارداريش بخاطر تپلیش

 میومد در تعجب از داش چششون کشور خاله ديدن با عسل مهربدو که بگذريم

 بخنديم بگو عسل با اشنايیت از مهربد:سیامک

 !! داره خنده مگه زهــــــــــــرمار:مهربد

 نمیدونن جون صدف ئاوانگو که داستانو ديگه بگو جان مهربد:عسل

  خُـــــــــــــب.تويي چون-

 بگه يداستان يه میخواد هروقت:گفت منو به روکرد بعد میکشي خبتو میاد انقدبدم مهربد زهرمار:رزا

  بگه اول خبشو بايد

 داري؟ داستان بااين مشکلي توچه:من

 رومخمه: رزا

 نه؟ مايي مخ رو که تو مث:مهربد

 همساااااااا رونرو بد ايبجیم. گفتي آيـــــــــــي:ارمان

 تعريف داستانو شما مهربد اقا. حیوونکي ارمان اِ: وگفت کرد حلقه ارمان بازو دور دستشو صدف

 شب کرد نگام صدف وقتي هیچ که نشدم ناراحت اما میشدم ناراحت کارش از بايد که اين با.کن
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 نارما که بودم شدم مطمئن اينکه يکي سراغم اومد جديد دوتاحس اما چرا نمیدونم.زدم لبخندم

 حس يه نمیدونم ام دلیل بي اونم بود صدف داشتن دوس ،حس حس يکي واون خودمه مال فقط

 سراغم میومد باديدنش اشنا

 رفتیم سالگي 20ستن تو ما اقا. ترم بزرگ خانم ازعسل سال12 میدونیدبنده همتون: مهربد

 هرطور من واسه میخواد که گفت مادرم شب اون داديم خودمون دست کار جا وهمون عروسي

 گوسفند پشم از تر باريک نگاه گردنو اين مام هیچي. بگیرم زن شده

 خورد بهم حالم شو خفه اه:رزا

 باال ،کالس دما ،فرا پاستورولیزه بابا مو از تر باريک بابا خب-

 دراد چشت تا-

 هک میزدم حرف میشد عموم پسر که داماد دادش رضا با داشتم....که بووديم عروسي ماتو هیچي-

 خونشونم برون بله بعد روز ده...و همانا ديدن اقا برداره شربت لیوان يه تا ما نزديک اومد عسل

 ...همانا

 ؟!! نداشت خنده اينکه:صدف

 راچ:گفت پريدو حرف وسط رزا يهو که.... دلقکااااا مث من شام موقع. میرسیم اونجاشم به: مهربد

 خودشوني مث

  بیرون بکشش شارژ از بختکي اين دستت بغل جون رها: مهربد

 بزن زرتو بابا خفه-

 رد وتر از باقر مش اَرّه با وگرنه بده بچمون واسه ببینه دعوا نبايد گفته عسل دکتربه که حیف-

 میشدم

 اشام خون وحشیه خودت مث توه بچه اگه نترس-

 فصل17 کپک کني پیدا دندوناتو نتوني ديکه میزنمت جوري-

 تاس12خدا هاي فصل دکتـــــــــــــــر اقاي-

  تاس 17 من واسه-
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  کن بقیوتعريف ببخشش تو مهربد مردم بسه وااااااااي:گفت عسل

  خفته زيباي چشم-

  ريخت ها هندونه بابا-

 اوزيون پیتیلم لبو دور سس کاهوو کلمو کلي میخوردم ساالد داشتم الپسته حسود دختره گمشو-

 افشین مهندس هستن پسرم:میان دوستاشون با مامان موقع همون بود

 منو مامان که بود ودخترا زنا همون جزو عسلم. کنین تصور موقع اون صورتمو فقط شماها حاال

 بود عسل خوراکم خواب موقع اون بعد کرد معرفي بشون

 ؟؟؟ عسل:صدف

 یمرفت بعدش دوشب ديگه هیچي میگم ايشون:کردوگفت اشاره عسل به بعد خوردني عسل نه-

  جريانا اين خواستگاريو

 !!رمانتیک چه:صدف

 نه؟ مگه خوب نداره اينا از کمي دس مام داستان عزيزم:ارمان

 اشناشدين؟ شماچطوري:عسل

 ثلم میکرد نگاشون داشت عشقي چه با جون ايران....گلم بگو:ارمان بگم؟ من:گفت ارمان به صدف

  بگیره سروسامون زودتر ارمانم داش دوس اينکه

 ناستادمو که ارمان از بعدش گرفتم مرخصي پاپا مريضي بخاطر روتو پزشکي دوترم من:صدف

 کردم ازدواج درخواست ازش من....و مونده عقب تودرساي کنه کمک من به کردم درخواست بود

 بودي؟ نگفته بهمون چرا ؟ارمان میگي راس:رها

 مهمه اين داده مثبت جواب درخواستش به ارمان که اينه مهم نیست مهم حاال:جون ايران

 بوده؟ ارمان خواهان صدف که مامان؟چرانگفتي میدونستي تو:رزا

  ويال تو رفتم شدم بلند سوخت خونه تو ها غذا میزنین حرف دارين اينجا نشستین بابا:من

  تو اومد رها که میکشیدم شامو داشتم
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 تو؟ چته-

  من؟ که نیست ؟چیزيم چیشده ؟رها وا-

 خروکودن وترجیحا:گفت اشپزخونه تو بود اومده تازه که رزا... احمق خیلي يا خُلي يا تو-

 باحاال کردم گريه مثال وبعد بگم چي نمیدونم که دارين لطف من به انقدر شماها:من

 میکنین التافتون شرمنده چقـــــــــدرمنو:گريه

  میخنده بش داره کرده حلقه ارمان دوربازوي دستشو صدف احمق دختره-

 - گرفتم عروستون رو بله جون ايران:دراورد ادامو رزا

  بیرون رفتیم باد سرعت به نفرم ماسه شد بلند اصل جیغ صداي که....چون خب:من

 جون؟ عسل چیشده:من

 هشد غرق اب تو رفت صدف... صدف:گفت فین بافین میريخت اشک بهار ابر مثل داش که عسل

 چه نیدمش تا برم نمیتونم وضع اين با منم بگیرن نوشابه شام واسه رفتن ومهربدم سیامک ارمانو

 فسن تا چند با اوردمش کشون کشون بود اب رو صدف دريا به رسوندم خودمو سريع افتاده اتفاقي

 مونه صدف کنار اومد قند اب لیوان با جون ايران بود حال امابي اومد بهوش وفشارسینه مصنوعي

 دهش بهتر حالش االن که بودن صدف کنار منم ما سمت دويید وارمان واستاد سیامک ماشین موقع

  بود

 سراغم اومد بغض لحظه يه.؟ شد؟هااااااااان اينطوري که خوردي گُهي کردي؟چه چیکار:باداد ارمان

 پرويي باکمال...که نیاوردم کم که بنده اما

 من بوداگه مُرده االن احمق میدادم نجاتش داشتم میشد غرق داش االاهلل الاله....میکر داشتم-

 بودم نرسیده

 عموت مثل هم تو دادي هولش حتما تو ريخته بهم چي همه شدي زندگیم تووارد که ازوقتي-

  خروگُهي

 امون هب رفتي گذاشتي امانته دستت دختر هاااااااااان؟اين گوري توکدوم باشه اينطور که فرض به-

  يالغوز مرتیکه خدا
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  بودم کجا من نداره ربطي توهیچ به-

 نجو ايران که بزنه تا باال اورد دستشو. میکردم چیکار داشتم من که نیست مربوط توهم به-

  نمیارم اسمتم ديگه کني بلند روش دس اگه بابات خاک ارواح:گفت

  بود بد بام روزازل از چرا نمیدمنم میکرد نگاه بم حرص با داش ولي پايین دستشواورد ارمان

 میزد عُق وداش داشت تهوع حالت که رها سمت برگشتن ؟همه شد چت جون رها رهاجون: عسل

 نه؟ مگه اينجوريه اول ماهاي خوبم نیست چیزي:گت جااومد حالش که يکم.

 اي؟؟ توحامله-

 نمیشه؟ مگه-

 مبارکه بگیم باس پس میشه که چـــــــــــرا چراعزيزم-

 !!هااااااا خودمه شدعروس دختر اگه بگم ازاالن مبارکه بــــــــــــه:مهربد

 !!!!!!!!واال میگرُخه بچه توروببینه همین تو میکشي خواهرمو بچه عمرابابا:رزا

 ديگه شوهر يه دنباله وانکنین حساب من روپسر شدا رزا شکل درصدم يه بچت اگه رهاجون-

 باشین واسش

  پسربود بچم شايد:رها

 ازاين اما اومده خوشم صدف از درسته.نه مگه...میشه وارمان من دختره شوهرآوا اونوقت:صدف

 هم که کرد بش اخمي يه رها دختره يه هرحال به باشه داشته حیا خورده يه بايد..... اصال حرفش

  کنم عوض جو اومدم کردن خرابکاري ماماناشون رحم تو عسل وبچه خودش بچه

  ودب سفره باماسر کشورم تـــــــــازه میز سر رفتیم خنده با.شد فريز نظرم به غذا دوستان-

 نداري دوس ترش مرغ مگه میخوري ساالد چرا پسرم:گفت ارمانو به روکرد جون سرمیزغذاايران

  برات ؟بکشم

 درک کنن کوفت نداشتن دوس اقا بودم پخته من چون چرا... نمیاد خوشم ازغذاهاش نه-

  نکردم که التماسش
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 عارفت باشیکمشون مردا شده ثابت من به میخوره بشه گشنش نکن التماس زياد جون ايران:من

 ندارن

 !! گفتي آيـــــــــي:سیامک

  نمیزنم لب يکي تو غذا به بمیرم گرسنگي از مگه:ارمان

 توشمالم فود گرسنته؟فست نپختم شام تو واسه من شازده بخوري غذام تو ندارم دوس منم-

 هااااااااااااا میشه پیدا

 ؟ میکنم تلف ارزشموباکي پر وقت دارم بگو منو-

 هچ ببین بگیر ياد رزا:گفت جون ايران که بگه چیزي يه خواست ارمان. نکرده مجبورت کسي-

 رخت ،نه بپزي بلدي غذا نه شوهر خونه بري خواستي فردا پس تو میکنه درس لذيذي غذاهاي

 توروبگیري؟ میاد کي موندم من مشوري

 ــشکخ شويي اتو بخار بااتو ،لباسا میشه شســـته لباسشويي ماشین تو رختا االن جون مامان-

  میشه پرتاب شويي ظرف ماشین تو چرکم میشه،ظرفا اورده رستوران ازتو میشه،غذا

 توچیکاري؟:جون ايران

 وااااااي زد لبخندي کشورجون البته خنده زير زدن همه...............داره جريان بیمکس زندگي:من

 میخندهااااااا ناز اينم

  نمکدوناروببینم ندارم حوصله اتیش لب بريم پاشو عسلم جون صدف: ارمان

  بدمیشه حالم ببینم چسبو نوار لین ندارم حوصله منم برو جون صدف میگه راس-

  بده جواب نتونست داد حال ايییییییي کردم پوفي کالفه وبعد من....من-

 يه همه زنهب بلده گیتارم شازده که نمیدونستم من دريا کنار همهرفتیم شستیم ظرفارو اينکه از بعد

 بودخیلیا قشنگ خــــــــــــــــــــیلي قشنگه صداش میخوند اونم میگفتنو چیزي

 رمانا قشنگي به امانه بود قشنگ مهربدم صداي مبخوند اهنگ يه هرکي رها پیشنهاد به بعدش...

  شدم من نوبت بود چیزديگه يه ارمان صداي میخوند جلوم ناظري شهرام اگه

  بخونم بايد باگیتار من:من
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  نمیزنم برات من:ارمان

 ؟ تو بزني تو خواست ازت کي-

 بزنه بلده گیتار ارمان فقط جمع تواين:مهربد

 تشکر اب منم وداددستم گرف گیتاروصدف کردن نگاه من به مات همه. بده گیتاروبم اگه بلدم منم-

  خوندن کردو وشروع گرفتم ازش

  ومستم مجنونم من که مداراکن بامن بیا

  هستم ان تنگه دل بدان پرسي عاشقي از اگر

  خستم ودل غمگین من که کن مدارا من با بیا

 فروبستم لبرو بدان پرسي من درد از اگر

 گرفتن ضرب گیتار با کردم وشروع

  هستم تو درد هم من که کن شکايت غم از بیا

 هستم دلي نازک بدان پرسي همدلي از اگر

 هستم ان محتاج من که کن حکايت بیاازدرد

  بستم براو مرحم بدان پرسي دل اگراززخم

  نشستم تو پاي به مستم مجنونم

  شکستم بیچاره ت بديها ز اخر

  نشستم تو پاي به مستم مجنونمو

  شکستم بیچاره زبديهات اخر

 بستم بارسفر من اموزکه وفا راه برو

  رهاجستم راه بدان پرسي مقصدم از اگر
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 زبج من بستم مي چشامو زدن اهنگ خوندنو شعر بودموقع عادتم بود بسته چشام مدت اين تو

 کالسا اين تو کذاشت منو سالگي7 از بابام چون بودم بلد ويلونم پیانو گیتار

 براوبستم را دل من خدااموزکه از بروعشق

  جستم تو دام از بدان پرسي عاقبت از اگر

 جوري يه دارن همه ديدم کردم باز چشامو زمین گذاشتم گیتارو وقتي اخرش تا خوندم خوندمو

 دست جز به عزيزجون اما همه بندش پشت میزد دست داش که بود سیامک نفر اولین میکنن نگام

 خوندم؟ قشنگ انقدر يعني میريخت اشکم

 بودي؟ رونکرده چرا بیشرف داري صدايي عجب:رها

 که نبود قشنگ بابا نه-

 یشيم دختر برو پاشو ئاوانگ میدادم... بودم گوگوش تواکادمي االن داشتم صداتو اگه من:سیامک

  باشم گفته بت گوگوشاااا وردس

  نمیکنم قبول گوگوشو امامن-

 کنیم حال يکم برقص عربي پاشو کردن عر عر بجاي بابا برو: رزا

 عربي؟-

  کنین کف میرقصه عربي يه ،ئاوانگ رها اره-

 اشنا بود نانسي مال اهنگش کردPIAY عربي اهنگ ويه دراورد جیبش ازتو گوشیشو بعد ديگه پاشو

  بودم رقصیده خیلي اموزش براي باش حاال تا بود

 ندارم؟ لباس که من-

 ويباز صدف. صدف بريم پاشو شده کج زمین اومده زلزله میگه برقصه نیست بلد عروس:ارمان

 باشه؟!! من جون بمـــــونیم:وگفت کرد خودشولوس گرفتو ارمانو

 بال بابا: وگفت کشید دماغشو بعدم بت بگم چي-

  ممسي-
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 بلندوپوشیده میخوره دردت به عربي دارم لباس يه من:عسل

 ردک نگاه دمن به اما شدي تپل شدي حامله تو میدوني يکي اين با هیکلتو تو جون عسل: ارمان

 تنگه براش بازم روهم بذاري وصدفو ورزها رزا تو لباساي وگفت

 کرد؟ ضايع منو اينا ؟؟چراجلو چاقم انقدر يعني. شدم ناراحت خیلي

 مشد ناراحت فهمید رزا میرقصم طوري همین... تو لباس پوشیدن به چه تپلو منه میگه راس-

 یدببخش بايه رقص از بعد رقصیدم ومن گذاشت ازاول اهنگو اونم خوبم يعني که زدم پلک امااروم

 که نبود بار اولین اين شه وناراحت بفهمه کسي نیومد دلم اما کنم گريه دوسداشتم اتاقم تو رفتم

 رفتمگ رو بابا خان وشماره برداشتم گوشیو. گرفت دلم اما میکرد منومسخره چاقیم بخاطر کسي

 ليخی فتاحه نرگسو عروسي فردا پس يعني دوشنبه اين گفت بم بابا خان وعلیک سالم بعد

 چي؟هـــــــــــــــــــي امامن رسید ارزوش به فتاح که شدم خوشحال

 نمیدونم ودب کشورم حتي میديدن فیلم وداشتن بودند نشسته توحال تو همه بیرون رفتم شدم بلند

 یاس:وگفت سیامک به روکرد رزا نبود من متوجه هیچکي بود مهم برام جمع تو کشور حضور چرل

 خُب؟ دارم خريد بازار بريم فردا داداشي

  فردا حاالتا: پرگفت بادهن میخورد تخمه داش که سیامک

 ردنمیک بحث اونادداشتن میبريم باخودمون روهم تو بريم میخوايم صدف منو نیست الزم:ارمان

 پنجره جلوي که روديدم رها اشپزخونه تو بريزم چايي خودم واسه که اشپزخونه تو رفتم منم

 شد من متوجه بود شده بد حالش دوباره اينکه بودمث

  میشه بد حالم بار12 روزي میشدم حامله عمرا نبود سیامک مامان بخاطر اگه:رها

  اينا میره يادت شي مامان وقتي بابا اي-

 دادي؟ نجات صدفو جون چرا تو راستي-

 فک دارم بش حسي يه من بعدش. مردم جون نجات کارمه پرستارما يه من حرفیه وااااااا؟چه-

 راضیه چهره هم اون قیافه همون اشناس برام میشناسمش میکنم

 ؟ ديديشون جايي قبال يعني-

  جورايي يه-
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 نمیدونه؟ اماکجاشو ديده روجايي تو قبال میکنه فک میگه مامامنمم مامانم مثل-

 ديده همزادمو حتما گفته منم به باري چند يه اره-

 ديدي اينارو همزاد توهم شايد-

 دارم عزيزکارش پیش بريم پاشو واال میدونم چه-

 چیکار؟-

 حثب درموردش داشتن بود شده تموم فیلمه سالن تو رفتیم شديم بلند/حاال پاشو میفهمي-

 عمومه پسر عروسیه اخه روستامون برم فردا من میشه عزيزجون:گفتم من که میکردن

 مبارکه واااي:رزا-

 ندارم ريختتو حوصله نیا خونمون ديگه عروسي بعد کن لطف:ارمان

  تو نه.عزيز خونه میام عروسي بعد خونه نمیام تو خونه من-

 باشه؟ شما پرستار بايد چرا زالو اين نمیدونم عزيزمن-

 اشتهد میکروب کلکسیون نوه ادم وفتي بعدم.نباشه انگل خودش که زالو میگه کسي به کسي-

 .. ديگه باشه زالو بايد پرستارشم باشه

  بزن حرف درس-

 بجز همه وعزيزوکال ومامان وصدف عسل.بود گرفته خندشون که ورها رزا.میزنم حرف خودت مث-

 میکردن نگاه ما به داشتن کشور

 جون ئاوانگ شو بیخیال من جون عزيزم:گفت گرفتو ارمانو ودست شد بحثمون وارد صدف که

 دفص شدن متوجه همه. بروديگه اعصابمن تو نزدي گند ازاين بیشتر تا: گفت کردي به بعد توهم

 گفتم؟ چي فهمیدي:خنده زير زد خودش يهو که میزنه حرف کُردي داره

  دادم تکون سرمو فقط بودم شده يکي تعجب عالمت با کال که منم

  جون ئاوانگ نفهمیدم خودم امامن-

 بلدي؟ کردي تو: رزا
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 نمم وبد که نداشت نويس زير فیلمه کردم حفظش اومد خوشم منم بود فیلم يه تو اين بابا نه-

 چیه؟ معنیش حتي

 نبود؟ پلییسي فیلم:گفتم اماخنديدمو میگه دروغ داره فهمیدم

 چرا؟چطور؟-

 توکرديت: گفت چون زدم گولش اماخوب خنديدن همه.دستاباال تمومه بازي گفتي چون هیچي-

 خوبه؟

 میزديم حرف فارسي بیشتر اخه زياد نه-

 !اهان-

 ورزا وصدف ارمان همراه منم فردا اقرارشد الال براي رفتن وهمه شد تموم وارمان من بین بحث

 کردي ديگه؟صدف چیز امايه میشم سبز جلوش منم میاد خوشش من از ارمان خیلي خريد برم

  هردو شايدم باشن کرد بايد پاپاش خودش بقول يا مامي يا پس بلده

 اه قابلمه سر ارمان بخورم اب که اشپزخونه تو رفتم پاشودم خواب از که بود شب2 نزديک ساعت

 حالشو بايد کردم فک خودم با اما بذارم سرکارش نیمد دلم میخورد ترشو مرغ ولع با داش بود

 يدپر غذا کارم بااين کردم روشن چراغو تو رفتم نداره ودوس نمیخوره غذامو نگه ديگه که بگیرم

 ادفمص چون ندونس لجبازيوجايز دادم بش ابي لیوان کنارشو رفتم میکرد سرفه هي گلوش تو

 الشتاح کمرش تو زدم جانان ودوتا پشتش رفتم نکرد امااثر خورد اب لیوان شدنش خفه با میشد

  جااومد

 شکست ؟کمرم میاي جن مثل چرا چته:ارمان

 هان؟. نداشتي دوس میزني؟توکه انقدرهول غذا واسه چرا میشدي خفه االن که نمیومدم اگه-

 میخوردم چیزي يه بايد دارم معده زخم-

 نخوردي؟ پنیر چرانون-

  ندارم دوس-

 میبلعه؟ پنیرو نون هاي لقمه صبا کي پس!اهان-
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 خوشم غذات از اصال من بدون شتري اماشبنم خوشحالي کردي ضايم گرفتي مچمو االن بگو-

 گین نگی بود گشنم بگو ادم بچه مثل خب ضايعي دلیل چه گرفتي؟ بیارم باال که خوردمش نیمد

 واين نم شد بلند ايي صداي که میکرديم بحث داشتیم(نکنین بد برخورد کجیا دهن) گین گین

 میداد ماساژ پشتشو ومهربدم میکرد ناله داش عسل. حال تو رفتیم گِردسبیل

 عسل؟:من

  موقعشه؟؟: صدام طرف برگشتن مهربد وهم عسل هم

 سريع پاشودن خواب از کم کم همه کنارش رفتم سريع. بره..مي امونمو... داره درد دونم...نم-

 مهربد به روکردم

  وقتشه مهربد

 ؟ شب وقت اين:رزا

 نیست ايران دکترشم: مهربد

 توشهرببرش درمونگاه:سیامک

  اونجا تا جونش نمیکشه نمیشه:من

  بخورم گُهي چه من پـــس: زد داد گرفت گريه ديگه مهربد

 گفتم ارمانو به روکردم سیامک اقا. اتاق تو ببرين عسلو ورزا رها. شد پاره گوشم چه اوهههه-

 هي نزن غمبرک ها مرده ننه اين مثل مهربد توهم کنین اماده ابجوش هستما باتوهم پسر شازده

 بونیتونوباغ ،قیچي میاري برام تمیییز وقیچي وحوله سفید پارچه ادم مثل شد بد حالم بابا گوشه

 دِياال:دادزدم گنگ داره عسل حتي همه ديدم نیارينا

 بیاري؟ دنیا به بچشو میخواي:جون ايرن

  نکنن فس فس اينا اگه-

 میتوني؟-

 گرفتم ياد ازش سالگي 13 تو منم بود قابله مامانبزرگم بابا اره-
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 نیست انشزم االن:وگفتم گرفتم عسلو بغل زير.میکشیش بابامیزيني عزيزتري کارنکني تو:ارمان

  حالتومیگیرم بعدا من ولي

 خوبه برات. بزن داد عسل بزن جیغ

 مهربــــــــــــــــد مردم خدايا آيییییییییي: عسل

 درمونگاه ببريمش نمیتوني اگه ئاوانگ جونم: در پشت از مهربد

 اکراه با البته پايین رفتن وارمان مهربد.پايین ببره مهربدو يکي:من

 نیست بلد کارا ازاين اين ببرينش نگفتم من مگه:ارمان

 /هان دادوهوارمیکنین شبي نصف چیشده؟چرا:کشور

 میزاد داره عسل جون رزا؟خاله

 نمیتونه؟ که پیششه؟تنهايي کي شب موقع اين-

 میزاونتش داره ئاوانگ-

 ازچاه که باصداي اومدعسل پسرش گريه صداي که نکشیش مانیست خانواده ديگه اين:دادگفت-

 سالمه:گفت دراومده

 وخونی هاي وپارچه سفره پارچه تو کوچولوروگذاشتم. شد بیهوش عسل وبعد توبخواب بابا اره-

 بود چابلین چالي کب اينا قیافه حاال بیرون واوردمش کردم تنش احتیاط با لباسشو کردمو جمع

  خدا واي

 دعا ايران عزيزو. میکرد گريه کردن گم مامانشونو که ساله7 بچه اين مثل داش که مهربد

 رزا ارودنی بچه من گذاشتن که دادن انجام اشتباهي کار که میگفتن کشورم خاله ارمانو.میکردند

 تو سرش که صدفم.میکردن ويالرومتر جاي جاي درواقع میرفتند وراه میخوردند حرص ورها

 ور بچه گريه صداي بود باال طبقه اتاقا بودچون برده خوابش کوچولوم پسر اين. بود گوشیش

 پهلونوازدستم اين بیان الاقل خودتون جون نگرانین شماهام عجب بابا:باخنده بودن نشنیده

  شدم خسته بگیرين
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 عسلم:گفت وگريه خنده میون مهربد بودند خوشحال شون همه برگشتن من باصداي همه

 عزيزم نشده کجاست؟چیزيش

 اومد ادنی به قهرمان اين تا داشتن تشريف نارنجي نازک خانمتون بابا نه ديگه نزن بهم حالمو اه-

 دهش کنف که بااين ارمانم. بودن خوشحال همه میشه بیدار ديگه ربع يه تا امانترس شد بیهوش

 هي قهرمان اومدن دنیا به بعد اونشب کشور خنده قريبا عجیبا چیز ويه يود خوشحال خب اما بود

 صدف جز بخوابم نرفتن بودن عسل نگران اماهمه بود 1 ساعت. ديدم ازش کمرنگ کمرنگ لبخند

 وبراش دبیا دنیا به مامانش تا بود پهلوان فعال اسمشم. خستس گفتن که کشور خاله جون ايران و

 خیلي ودب ابي پهلوانمون ،چشاي چشاشون رنگ باتفاوت البته ود عسل کپي که شکلش بذاره اسم

 دراومد گريش کوچولومون پسر که بوديم عسل اومدن هوش به منتظر همه ملوس

 بابا نکن گريه پامیشه االن خوابه ؟مامان مامانو:باباي چیمیخواي بابايي؟ جونم:مهربد

  چشه ببینم بده مهربد ا:من

 ببینه مامانشو میخواد دلش-

 پسل اي:گفتم و زدم لبخند بهش من بهم داد پسرشو اروم خیلي بعد. ببینم بده ديگه نکن لوس-

 چیچمو

 کنیم؟ چیکار حاال:شدوگفت هول. گشنشه: گفتم مهربدو به روکردم

 داره؟ خشک شیر-

  خريدم شیر شیشه تازه خريدم براش من اره:رها

 میکنم درس براش من:ارمان

 عمو بیا:وگفت برگشت که نشد دقیقه دو به و وبرد برداشت شیر شیشه و خشک شیر خوشحالي با.

 حرف اينطوري نمیومد بش اصن اخه خنديديم مون همه زدنش حرف طرز از... لي لي قاقالي جون

  نمیزد لب اون اما پسرمون دهن تو گذاشت شیرو شیشه. بزن

 شیرو وهي نبود بدهکار گوشش پهلوانمون اما..... ها قامه نمیخوري؟قام چرا عمو چیشده:ارمان

  میزد پس

 لطفا شیرو شیشه بده:من
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 شد جالب بلدي؟ کردنم خواهش شما ا:ارمان

 باز رشد داددستم رو شیشه.بدين رو شیشه میشه:گفتم تفاوت بي نداشتم هاشو تیکه حوصله

  کردن نگاه بم شون همه که خنده زير زدم يهو کردم

 یشه؟بعدم گوله گوله شه استفاده نبايد سرد اب از خشک شیر براي که نمیدونین شما دکتر اقا:من

 ومیک دستتون رو میريختین میدادين؟بعدش تکون رو شیشه اين دقیقه به دم چرا ديگه سوال يه

 میزدين؟

 انجام کارو همین بدن خشک شیر هاشون بچه به میخوان که مادرهايي همه:گفت جانب به حق

  عاديه کار اين میدن

 لقاب بچه براي که شده ولرم ببینن تا دس رو میريزن میدنو تکونش. ابجوشه داغي براي اون-

 راکب يعني کردم حال هیییییییییییییي خنده زير زدن همه.دکــــــــــتر جناب باشه خوردن

 باال فتیمر ساعت نیم بعد کردم ضايع دکي که اين که نمیداد حال بم میکردم کنف اينطوري اوبامارو

 ....همانا مردم دختر کردن بیدار همانا رفتن باال بودم مطمئن من اما بره اول مون میخواست مهربد

 ومهربد عسل بابااين زديم حلقه دورش میشد بیدار اشت تازه باال رفتیم 1:73ساعت طرفاي

 نه.... اربذ اسم تو باباشي تو:میگفتن که ومهربد عسل بغل از گیري هندونه کلي از بعد همو خوردن

 يخستگ کلي با مام خان مهرداد شد ني ني اسم باالخره وفالن وفالن وفالن مامانشیو تو عزيزم

 خوابیديم

 نه بود اي سورمه نه که پرنگ ابي مانتو يه خريد بريم که قرارگذاشتیم ظهر بعد2 ساعت طرفاي

 اهير اينا صدف وبا برداشتم هم رو کوله کردم سرم ابي وشال مشکي نخي شلوار با اسموني ابي

  میخنديديم مام میگفت جک هي صدف شديم بازار

 ودب مشکي که گرفتم مجلسي لباس يه عسل واسه باهم دوتام اون بوديم باهم رزا منو بازار تو

 هردادم واسه و براق مشکي کربات ست يه اآقاشونم واسه بود شکیل درکل اما وبراق وگردني وبلند

  رفتممهردادگ اقا واسه بازي اسباب کامیون ماشین دوتا با سالگیش يه واسه وشلوار کت يه گلمم

 تمبرداش ملوس پیرهن يه بابا خان وبراي رفتم. بود مردونه پیرهن توش که بوديم مغازه يه جلوي

 مه کرواتي وسورمهاي سیاه مقعنه بودم وبلند ساده اي وسورمه مشکي مانتو دودس خودمم براي

 خريدم
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 بايد4 ساعت من.بود خوشحال خیلي رزا اينکه باتفاوت بیرون اومديم چهار به ربع يه ساعت

 یليخ نبودن وارمان صدف فقط کردم خداحافظي تکشون تک واز کردم جمع وسايلمو تموم میرفتم

 حاد وقف درگیري خود منم)ببینم نحسشو قیافه که شد بهتر اما نیستش اخري دم که شدم ناراحت

 6 ساعت طرفاي میدادم گوش اهنگ رسیدن وتاموقع دراوردم گوشیمو.شدم بوس اتو سوار( دارم

 تو رفتم سروصدا بدون بود باز در معمول طبق رسیدم

 ا********************

 میکنه زهر پسزمو عروسیه ؟اين نرسیده چرا پس زد زنگ ئاوانگ کي سهیال:طوبي

 هاي دوقلوه....طرفم اومدم باصدام همه.اومدممممممممم مــــــــــــن گلم زنعمو خدانکنه-

. شوهرش وبهادر اکرم عمه سهیالجون زنش محمود عمو. داماد باباي احمدم عمو. اي افسانه

 وبوس ماچ بعد. بودم خوشحال خیلي ببینه خانوداشو دوباره ماه4 بعد ادم داره حالي چه وايیییییي

 حسابي

 شدي؟ جیگـــــــــــــــــري چه واي:زينت

 تر گلخوش ازم نرگس نمیخواستم... وگرنه برمیداشتم ابرومو فتاح عروسي واسه ؟بايد چي پس-

 باشه

 نازه خیلیم عروسم-

 یريبم:وگفت کشید لپمو احمد عمو.نیست مالیم خوبه حال ؟ايششششششششش زنعمو؟وا-

 مرد يه. مهربون بودو خوب احمدم وعم داشتم دوس شونو همه بودم عاشقش. مني عروس وبموني

 هک بود سیاه سیاه موهاش امابازم بود مسني مرد بااينکه مشکي تمام باموهاي سفید ساله01

 ازعموم سال16 که کسي يه بود خوب طوبي که بود خوب اين واسه میومد ابیش باچشاش

 يدونه کيي بود تکدونه که فتاح واما ونازمشکي نافذ چشاش سفیدو باصورت الغر زني بود کوچیکتر

 کپ سیبیالشونم مدل حتي نداشتند فرقي هیچي بود سلطان حريم تو خان والي کپ شکلش بود

 باهم مومیشستی وقتي باحاله خیلي بود ترکیه مترجمي دانشجو فتاح که بود اين جالبیش بود هم

 ريالهس جاي يه. میکردن مقايسه باش فتاحو همه میومد والي وقتي میکرديم نگاه سلطانو حريم

 يه حاال......... اسکولییه چه کارگردانه....داره قسمت سرياله اين بس از اخه چندم قسمت نمیدونم

 بود عمه دختر هدا. هداس دختره اين گفتیم همگي که عالقه ابراز خان والي به ماه مهري که جابود
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 اگه میدونستم بوديم شادي خانوداه کال. بود شده سالش 16 تازه هدي داشتم عمه دونه يه کال من

 .میشد برابر چند شاديمون بشه خونمون وارد نرگسم

 عروسم؟ کجايي-

 گلم عموي پیش-

 بشه؟ من نرگس هووي میخواد کي-

 مشکلیه؟؟. من-

 معشششششششق سالم: فتاح بغل تو پريد هدي. اختیارين صاحب شما عزيزم نچ تويي چون-

 نازگل؟ چطوري گلم خانم سالم-

 ؟چندتا؟ چندتا فتاح:سهیال

 حالله تاسقفش جون عمو زن بابا به-

 سقفش؟-

 غلب منو کرد حلقه کمرم دور دستشو جلو اومد.چندتا؟ نمیدونم رو صیغه حاال عقد تا7 تا يعني:من

 محمود عمو کب بوديم هم عاشق مادوتا بود بغلش تو کامال منم کرد بغلم تابعد66: وگفت کرد

  بود دادشم ازبچگي. بوديم اکرم وعمه

 چون ابجي خوبم: کشید دادچچچچ؟لپمو چطولي:من

 کردم وگريه کردم بغلش ومحکم روش وپريدم طرفش دوويدم باصداش!! هستیما مام: بابا خان

 اماچون شدم رد خونم قهوه جلوي از خونه قهوه رفته میدونستم. بود شده تنگ براش دلم

 تو تونرفتم برم نداره دوس میدونستم

 میکنم لک دادشتو عروسي لباس روش بیاد لک پلوخوريماها لباساي بابا ايي-

 ودوباره کردم ونگاش کردم بلند سرمو. سرم روي کشید بابا؟دستشو خان چه من به... ااا:فتاح

  بهش چسبوندم سرمو

  تو رفتیم. خنديدم بهش منم کنم خراب دخترمو لباس رو نمیاد دلم اه:بابا خان
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 اينا ارمان خونه دراندازه کفش اماشدت میکردم کف من که بود بزرگا خونه اون از بابا خان خونه

 طبقه رفتم. داشتند گردو تادرخت3 بود ومحمدي الله گل پر. داشت دوتاحوض حیاطتمون. نبود

 ساده تخت بايه. بود متري6 فرش يه اتاقم تو رفت ضعف براش دلم وايییییییي خودم اتق تو1

 لباس...کردم پیداش اه... گشتم دنبالش کردم باز درشو رفتم باذوق بود لباسم کمد تختم روبروي

 يقه ورد بود چروکیه مدل مدلشم. نبودم بلند زيادم استیناش که بلند قرمز لباس يه. مادرم قرمز

 ... ديگه بود پیش سال 26واسه مدلش خب.طاليي بارنگ بود دوزي دور طرح اش

 تشس مامانم مال قرمز باروسري بود عالي تنم تو لباس وايییییییییي.. واستادم اينه جلوي

 بودن اومده وپدرشم مادر نرگسو حتي بودن نشسته همه که اتاقي تو کردمورفتم

 خیلیییییییییي بود خیلي مامانم به من شباهت شدن محو طوري يه همه...سالم-

 ارام:سهیال

  طوبي دوختي براش تو که لباسیه همون اينم ارامه اين اره:احمد عمو

 ئاوانگ منم من:من

  بده ازار فتاحو مادرت ياد فردا نمیخوام نپوشش فردا ولي بابا میاد بت:بابا خان

 يطور فتاح با خدابیامرزم مامان رابطه بود دايه براش مامانم چون بود مامانم عاشق فتاح.چشم-

  تو اومد بام نرگسم. کنم عوض لباسمو تا رفتم میشد حسوديم منم که بود

  کنم عوض بايد: کردم نگاه لباسام به... بیرون برو-

 داد وبلند بود اتاق تو که انباري تو رفتم باش راحت نمیکنم نگاه من:صورتش جلوي گرفت دستاشو

 نیست اطمیناني تو به: زدم

 ییییییییياخییییی. کردم عوض بنفش اي خونه تو ولباس سرخابي دامن يه با لباسمو.خنده زير بلندزد

 همه از مباه نرگس کنار رفتم میشدم خفه داشتم پوشیدم بلند ولباسه دامن ارمان خونه تو بس از

  میکرديم صبحت هم سیاسي مسائل درباره اخراش زديم حرف چي

 عروسي؟ به شدي چراراضي بودي سختش سر مخالف اول که تو نرگس راستي اه خنديدم

 میگم بت ولي رازه يه خب-
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 چرا؟-

 مدرسه راه تو منو چقدر يادته اما داشتم دوس فتاحو اول از من.داري فرق باهمه ،تويي تو چون-

 میترسوند

 میترسیدي وتو میذاشت دندوناشو اون میومديم مدرسه از وقتي همیشه اره:خنديدم

 تو بودي دانشگاه اول سال موقع اون تو نبودي اينجا تو دبیرستان دوران تو يادمه اره:خنديد

 وزاير از.میکردم گريه سحر تا وشبا داره دوس اونو کردم فک منم جمیله دنبال میومد دبیرستان

 صهغ خیلي منم میگفت فتاح با ازخاطراتش میومدو جمیله بعدش روزاي چون میومد بدم تعطیل

 . کنم تالفي خواستم خواستگاريم اومد وقتي همین واسه میخوردم

 براي خواد مي خالم پسر مجید دادن خبر وقتي اما بدونمش سر بذارمويکم کالس خواستم.

 براي اومد طوبي مامان دوباره. داد فتاح به خبرو اونم گفتم بهار نو به سريع منم بیاد خواستگاري

 دادم رو بله جواب منم جواب

  بکش خجالت: بازوم به زد....ـــــــــو عشقـــ....فرداشبــــــــــو بگو فردارو-

 عمه اول دختر نوبهار. تو اومد ونوبهار باز در کجاست؟يهو گوري به گور اين بهار نو اين راستي-

 تنداش دوس حاملس خودش نوبهار االنم....و بودن کرده شیطوني يه نامزديشون دوران تو که بود

 مچشاش زياد نه اما کوتاهه وقدش س سبزه نوبهار. چیه بچش نمیدونیم همینم براي سونو بره

 اشب کال قیافه لحاظ از اماشوهرش...میخوانش وسرزبونش هنرش بخاطر همه کال وخشگله سبزه

  ودب قیافه وخوش تبپ خوش کال بلند وقدي ابي وباچشاي پوست سفید مردي اردالن داش فرق

  سالاااااااااااام-

 مار زهر-

 نیمده؟ ئوااونگ؟هنوز دوباره چته-

 قدرچ تو براي من ئاوانگ ؟واي کردي گمش:گفت باناراحتي.نوشتي روش اسممو که پارچه بااون-

  بود دستگیره نبود دستمال اين تا بدوزم دستمال

 کو؟ شوهرت. میگم بت بعدا حاال نیست اين بابقضیه نه-

 بیرون دادشت با رفته ممشوشم-
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 ممشوش؟ میگي بش توهنوزم-

 ديديماا همو پیش ماه 4 خوبه حاال بوديم دوري هم از ساله 16 اينکه مثل هنوزم میگي همچین-

 ديگه هان؟بگو چطوريه میکنین کار توش که خونه راستي: نرگس

 الاص... عشق منو... نمیشد باورشون اصت بود کرده کف دهنم که گفتم روبراشون همه اول از منم

  داره نامزد میگي که تو:نرگس

 ........ کن نگاه حاال شدوااا خواه خاطر ما دائیم دختتر بااين يه.... بیا:نوبهار

 خونه تو صذف میگه بم حسم میکردم اينوحس خودمه مال ارمان.دارم حس دوتا اما نمیدونم:من

 کُرديه يه اونم بعدش نمیخواد ارمانو يعني نیست ارمان دنبال

 /چي يعني-

 اما نیست يادم خوب االن که گفت چیزي يه کردي به میکردم کل کل ارمان با داشتم که شب يه-

 منم که شب گفتم نکنه شک اينکه براي منم. کرده وحفطش شنیده فیلم يه از اونو که گفت بعدش

 نیستم بلد کردي خوب

 بگو بهشون برو: نرگس

  بزنم تهمت نمیخوام نه االن-

 بابا اي....  ممدم دايي:نوبهار

  بزنین مردا ما واسه بیاين دوباره بعدش شام پايین بیا نکردين کف شما:فتاح

 .... خدازده شمارو: نوبهار

  شماايي کتکشم میگه راس اينو-

 رقف همه با تو گلم نه: وگفت کرد بغلش نرگس نزديک رفت ؟فتاح جزوشونم منم يعني:نرگس

 پروهاااااا بکشین خجالت بچم جلو هووووووووووووووي:گفت نوبهار يهو که بدن لب خواستن داري

  بکش خجالت داشتن حیايي يه قديم دخترا: سرش پس زدم يدونه نرگسو بغل رفتم من

  شوهرمه-
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  شوهر وايییییییي:نوبهار

  تو اومد هدي که میکرديم کل کل داشتیم. دراد تاچشت:فتاح

 میکنین وراجي چقدر پايین بیاين میگه مامان نوبهار ابجي:هدي

 گفت؟ مامان اينو شیطون-

 اراحتن بانو ماه مهري: وگفتم کنارش رفتم. بزنین حرف کلي بیان شام بعد میگم من وراجي نه-

 ماه ريمه نشو خاله پسر زود اول:وگفت گرفت خودشو يکم.میکنه عروسي داره چُقلو مارکو نیستي

 یاقتل اين بعدشم هااااااااااا شده زياد روت نبودي سلیمان دربارسلطان تو دوروز.... سلطانم نه بانو

 شام:توگف اومد احمدم عمو که میخنديديم داشتیم. میشم اقا رستم زن میرم منم بهتر نداشت منو

 ما به ؟بگو چقدره چطوره؟حقوقت کارت جون عمو راستي وگفت تو اومد عمو ديگه بیاين فريزشد

  میگیرم تومن366 بار يه دوماه خوبه کارش:من

 کم چه:نرگس

 تومنم366 ما براي باشن پولدار وشوهرمون بابا نیستیم شما مثل ما شرمنده ديگه ببخشید-

 دبو زده درمونگاه يه روستامون تو بودوداوطلبي پزشک فتاح اخه. بدوم نداري خبر کلیه خودش

 ؟ پیششون موندي خودتم کني ايناروصدا بري توروفرستادم احمدمن:طوبي زنعمو

 مسئول من شام بعد. بود بابا خان دست بغل همیشع من جاي سفره سر رفتیم. خنديديم همه

 تو روگذاشتم ظرفا همین براي بشورم رو ظرفا حوض تو بودم کرده هوس. بشورم طرفارو شدم

 ابشون ات سبد تو گذاشتم شستن بعد ظرفارو. شستن ظرف به کردم وشروع حیاط تو ورفتم سبد

 گرفته

 عین ومجل شربت لیوان بادوتا گلم داداش ديدم که نشستم االچیق کنار رفتم حوض لب گذاشتم و

 شد ظاهر جن

 بگیر بیا-

 اقاداماد شربت نه عروسي شريني میگن-

  میرسیم شرينیشم به بخور اينو تو-
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 چي؟ شام پس-

 خوردي اش کاسه تا4 االن بچه بخوري کوفت هي-

  خوردي گُه که تو-

 بیشعور؟ انقدر پرستار اه اه-

 مگسه مثل دکترهوشعورش که رفتم دادشم به-

  گفت که میخوردم شربت داشتم.نشده ازاين تاگرمتر بخور حاالشربتتو نکنه درد دستت-

 اوممممم؟:گفتم بود پر دهنم ئاوانگ؟چون-

 زد احفت. بدتر ديگه گرفته سرفمم حاال بیرون دادم شربتو کل گفت شدي؟اقاتااينو عاشق تو-

 پشتم

  گلوم جس اب بابا کیو: بپیچونمش میخوايش؟خواستم انقدر يعني-

 حتماااااااااا میکنک باور که منم-

 ضايم؟ انقدر يعني-

  فهمیدم من خواهرمي تو چون اما نه-

 چطوري؟-

 ياد. شکلیه؟ اقا؟چه هست حاالکي میکني نگاه گوشیت به ثانیه به دم که اين از دلواپسیت از-

 کرد بلوتوث برام بودو گرفته ارمان از رزا که ودوتاعکسي بود گرفته رزا شمال تو که افتادم عکسي

 یدسف لباس يه ارمان عکسه اون تو اوردم ارمانو وعکس اوردم وگوشیمو اتاق تو رفتم همین براي

 وننش بود گرفته خودشو خاص ژست ويه باال بود زده موهاشم مشکي لي باشلوار کوتاه استین

 دادم فتاح

 تاحف.وعروق قلب التخصص فوق براي میخونه داره البته قلبه دکتر سالشه11 ارمانه اينه،اسمش-

 نداره تر کوچیک دادشش اين جوووووووووووون:وگفت کشید سوتي کرد نگاه عکسو

 ؟ میخواي خودت واسه:گفتم باخنده
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 هدي واسه نه-

 کوچولو ني ني يه م داره زن هم بزرگترتازه خودش از داره دادش نه-

  لوس:گفتم بازوشو به زدم.باال زد غیرتم رگ وااااي:گفت گرغتو گردنشو فتاح يهو

 داره؟ دوستم:گفت خنديدو

 کردم سانسور کال صدفو البته کردم تعريف براش ماجرارو کل وبعد میدونم چه-

  شدم ناراحت.کن دوري ازش-

 چرا؟-

 میدونم اخالقاشونو مردم يه من کن اعتماد من به. سمتت میاد بیشتر-

 باشه گم توش کاملیا گل که دارم سمن انقدر من بابا نه:کشیدوخنديد دماغمو.نمیگي؟ که کسي به-

 چرا خشگلي اين به دوماد خواهر بگن عروسیم روز نمیخوام بروبخواب حاال هیچکي به بابا

 انقدرزشتته

 ببینن منو که بخواد دلشونم بابا خفه-

 پامو پشت انداخت واونیکیو دورگردنم انداخت دستشو يه بعد. نمیشه حالیت حساب حرف تو نه-

 باپادرزد بودن دخترا همه که اتاقي تو باال وبرد کرد بغل منو

 ردماو دخترتونو:وگفت طوبي به وروکرد روتخت گذاشت منو گفتو... يا يه فتاح دروبازکه نرگس

 رسیدش؟

  گذاشتم کجا رسیدشو نمیدونم االن میدم فردا بخواب مادر برو-

 بمونه ديگه يکم نمیشه:گفت حالتي بايه نرگس-

 دراوردم اداشو بعدم اه اه میارماااااا باال روت نزن حرفا اين از خوردم زياد شام من....نرگس:من

 بمون ديگه يکم میشه:

 نمیشه گفتم من-

 ....که نداره فرقي خواجه مسعود چه کچل غالم حاالچه-
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 باشه کچل که کسي گلکم ببین:وگفت سهیالگرفت عینک بعد ببین داره فرقي يهع چرا زيبا-

 مخ وت که داره علمي دلیل اينا ديدي....که نمیشه دار بچه خواجس اوني اما شه دار بچه بازم میتونه

 نمیگنجه تو

 ؟ میزنینین بسته وگوش چشم پسر يه جلوي حرفايي چه ااا:فتاح

 .... اهلل ايت بقیه که تويي بستشون گوش چشم اگه:طوبي

 مامي-

 رگم جونم بروديگه ببینمت شورخونه مرد تخته رو مرگت خبر ديگه بذار مرگتو کپه برو مار زهر-

 برو عروسیته فردا مرگت خبر شده

 گفتمی داش االنم کنه پنهون احساساتشو نمیتونه داره زياددوستم چون کال من مامي دوستان-

 زديم همه.عاشقمه مامیم وگرنه نشه خراب پوستت فردا براي کن استراحت برو وگلم مهربون پسر

  دمنکر خراب پوستتو تاخودم برو:فتاح کردطرف وپرت برداشت بالشتو باخنده زنعمو خنده زير

 خووابیديمو گرفتیمو موني الل بادادزنعمو اخر که ومیخنديديم میگفتیم وپرت چرت ماجووناداشتیم

 الباح مهربدوعسل براي حتي بود شده تنگ اينا عزيز براي دلمم ولي گذشت خوش اونشب چقدر

 بابا کن ول.... برااشنابودن وصدف راضیه جورعجیبي بود شده تنگ صدفم براي دلم دلم بودحتي

 

 پرت رو حوله!رومیدي حوله اون ئاوانگ... ئاوانگ....ازحموم دوماددراومد حموم از دراومد گل-

 عمرا ادم بشي دومادم تو بپوش رختکن تو کردم

 گذاشتي؟ لباسامو کجا حاال-

 کنهمی منوکچل زنعمو شه چروک تخته رو وشلوارت کت فتاح راستي گذاشتم بله ديگه داري رو-

  نکن پرت وشلوارعروسیت روکت حولتو خواهشا

 بابا باشه-

 خونه تو فتاحم بودن گذاشته بابا خان خونه تو عروسیم. کنیم تالباسامونوعوض باال اتاق تو رفتم

  بود ارايشگر خودش احمد عمو چون میشد امامده
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 ینشس قسمت میخوردروي اي کمربندنقره يه کمرش روي که بادمجوني بلند لباس يه باال رفتم

 خچل ودب وسر لیز حالت يه پارچم خود خفاشي استیناشم بود جیگر براقو خیلي که بود دوزي سنگ

 اين وهنوزت بترکي:گفت زيبا که بزنم تاشونه کردم باز موهامو. دراد نرگس چشم تا وبپوشم میشدم

 روداري جاروها

 ..ماشاء بگو دخترمو نگو:طوبي

 پیشم ماه4 از ايشون اماموي طوريه همون نزدم موهام اين به دست ساله سه من نمیشه اخه-

 چیه؟ رازش جانم شده بلندتر

 بگم بقیشو که اومد... 7باال بانمره تحصیالت1واقعیه کامال که نفس به اعتماد2 خودم خوشگلي1-

  بود کن ول مگه حاال میکردم غش داشتم وايیییییییي دِبزن رومو پريده زيبا ديدم که

 پاشو کردم غلط زيبا باشه...باش...ب-

 سیزدهم بشنونفصل همه يگو ؟بلند چي-

 هامم چتري باال زياد نه وولي باالسرم بستم کاله حالت به گلسر وبايه بافتم موهامو پوشیدم لباسو

 قرهن بااکلیل اخرمم هاي چتري دوطرف صورتم جلوي انداختم تیکه وتیکه کردم جدا هم از تافت با

 نفشب الکمم وريمل اي نقره وسايه بنفش رنگ کم رژلب يه نیود غلیظ زياد ارايشمم. پوشندم اي

 اومدم. ودب اي نقره بلند بندي کفشاي کفشامم وبادمجوني ياسي بین چیزي يه خوشرنگي خیلي

 اي مهسور وکروات سفید بالباس اي سورمه وشلوار کت فتاح بیرون اومديم باهم فتاح منو بیرون

 سلطانـــــــــم:وگفت کرد خم سر ديد که منو

 بودن کرده خُرم منو چرا نمیدونم بودم سلطان خرم من

 سالمتي میري؟کجابه جايي زدي تیپ مارکوچقلو اه-

 اِاِاِ ....شما اجازه بدون بکنم غلط من سلطانم خیر-

 پانرگس جلو سبز کاج بابا برو مار زهر-

 يانگوم چشم-

 يانگوم؟-
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 نمم پايین رفت بودم هابسته فیلم تو ها اي کره مثل وگفت کرد اشاره موهام به بعد. ديگه اره-

 میدوني اههههههههه گذاشت روحانیو علي حرفت واهنگ دستگاه پخش طرف رفت زيبا.رفتم

 ؟ میکردين دعوت DJ کاش: زيبا سمت رفتم( قديمیه همون) کهنس اهنگ چقدر

 نفسم بسازين نوار باهمین باباجان نه.... دوپس دوپس:گفت بعدم djبشم من میخواي:بابا خان

 انخ روحیه اين داشتم دوس کال خنده زير زديم زيبا منو بکنم دوپ دوپ هي تااخرعروسي میگیره

  طوره جون بابارو

 رديم يه افتاد يونس اقا به چشمم که میکردم وعلیک سالم اومده کم کم که مهمونايي با داشتم

 26اگه کال سبز وچشاي گندمي پوستي پوش خوش. هیکل وخوش تیپ خوش ساله32 حدود

 اروست اومدتواين شب يه ولي چطوري نمیدونم میشدم زنش بود االنش سن از کوچیکتر سال

  هباش راننده واقعا که نمیومد جنتلمني قیافه به اصال که بااين روستاتاشهره راننده واالنم

 ازکاراشدبیارم سر داشتم دوس بودخیلي مبهم سوال يه خودش من براي واين نداشت وبچم زن

 جلو اومد

 اومدي؟ کي دخترم سالم-

 برم بايد فردا اومدم ديشب راننده اقاي سالم-

 زودي؟ اين به چرا-

 :گفت خنديدو. خنديدم وبعد اخراجم نرم اگه ديگه کاره-

 ايش هوهق باموهاي طوسي وشلوار کت يه ديدم توتنشو لباس تازه رفت وقتي. میبینمت گلم باشه-

 شد ماشروع جشن اومدنو دوماد عروس باالخره میومد

 دربارش خوبي چیزاي بود همسايمون پسر وحید ديدم وحیدو که میخوردم تاپ مهمونا تو

 یرهگ زيباپیشش دل امامیدونم نیست درستي ادم کاروواصن توخالف که میگفتن نمشنیدم

 مشکي وچشاش وتپل سفید پوستش زيبا بودن ناهمسان دوقلوه وزينت زيبا داره ودوستش

 وحیدم زياد اماشعورشون بود سالشون 16 کشیده الغرو اي قهوه وچشاش سفید پوست امازينت

 گوشه ودب جوري يه عسلي نه بود سبز نه که سفیدوچشاش باپوستي قدبلندوهیکلي بود ساله11

 نبود خور دم باش ديگه کسي اماجزبعضیا نبود گیر

 ؟ میبینیش:زيبا
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 اومم-

 داج ازش رونگاه شهال اون میکنن نگاه بش دخترا همه زده؟وايییییییي محرک ادکلن میدوني-

 نمیشه

 محرک؟ ادکلن-

 کننده تحريک همون ا-

 کن حیا-

 شوهرمه چرا-

 که ردمک بغلش رفتم ذيگه شدعاشقیم نتگ ارمان واسه ذلم که کشید اهي میده؟يه توروبش عمو-

 میکنه گريه داره ديدم

 زيبا؟-

  گیره پیشش گلوم سالگي6از بابا بده استعفا میگم خودم باشه کارم خالف-

  میزاره فلک سربه سنیتون بابااختاالف درک به اون-

  نیست زياد ساله17 همش-

  کودکانس عشقت مطمئنم-

 میشه بیشتر حسم هم هردفعه گذشته سال ده که االن نه بود سالم6که موقع اون بله-

 اقاوحید سالم:کردوگفت پاک اشکشو زيبا سمتش برگشتیم دوتامون وحید سالم باصداي. سالم-

 ئاوانگ برم من

 برو-

 بود؟ چش-

 دما بود محشر عطرش بوي میگفت زيباراس.دادششه مثل فتاح ديگه دادششه عروسي باالخره-

 جداشه ازش نداشت دوس

  کنه گريه بايدم بچس هنوز ديگه خب-
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 سالشه16زيبا-

 کوچولو دختر يه هنوز اونو امامن باشه بزرگ شماها براي شايد که سال166نه سال16-

 بزنه حرف اينطوري زيبا وحیددرباره نداشتم دوس بگم چي نمیدونستم.میبینم

 گفت بم جیبش تو میکرد دستشو که حالي ودر کرد نگاه رو روبه به حاالهرچي-

 مشغولي؟ بیمارستان توکدوم-

 .نمیکنم کار بیمارستان-

  باشي مشغول جايي تويه تااالن پرستارنیستي؟قاعدتابايد مگه-

 میکنم مراقبت نپیرز ازيع خونه تويه-

 تاچند؟ چند ساعت ز واقعا-

 حساب ازش روستا کالهمه خوردمیکرد گردنمو که نگفتم امابلند ؟پرو چه تو به اخه ساعته27-

  میبردن

 نه استینش هک سبز بلند لباس يه شم فدات من الهي وايییییي زيبا به افتاد نگام. شربت بفرمايید-

 بااخمو برندشت شربتو وحید میزد برق توش زيبا يعني بود دوزي پولک کلش بلند نه بود کوتاه

 ...نمیخورم:گفت

 خود:تگف وحید شد دور ازمون وقتي داشتم برش بالبخند سمتم گرفت شربتو وبعد...جان ئاوانگ-

 شیرين

 ببخشید؟-

 تهران؟ برمیگردي کي کن ول خودشیزينه خیلي میگم عموتو دختر-

 فردا-

 خر منو اوشکول اخه داره شرکت کاريم خالف کاراش.سرکارام تهران برم بايد فردا منم خوبه-

 میکنه فرض

  بريم باهم فردا-
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  نمیشم مزاحم-

 خوبه؟ 16ساعت-

 . کردورفت قبول که گفتم محکم انقدر.نمیشم مزاحم-

 داره؟ تورودوس هنوزم:زيبا

 رفت رفتوگ گريش بعدم...من نمیکنه توروول کسي البته توروديگه:گفت وبابغض بازوم به کي؟زد-

 نه گفتیم بهش کاره خالف میدونستیم چون ولي خواستگاري بود دوبااومده مادرش میگفت راس.

 بزنه حرف باره دراين میخواد فردا حتمابازم

 ادرشونم میزد حرف مامانش عکس با داش بود باال طبقه خونه تو رفتم نبود گشتم توباغ زبا دنبال

 سمیه مرگ امابعد بود خالشون واقع در سهیال مرد بودن ساله1 اينا وقتي که بود سمیه

 هنش کم خواهر دوتا اين به نصبت احساسش اينکه براي شد خوشبخت کردو باعمومحمودازدواج

 روتخت کنارس نشستم مادرنشد ديگه

 خنده زير زدم بعدم شدما عاشق من گفتم بت خوبه ديوونه نکن گريه-

  شه خوشبخت خداکنه ازدواجکنه باهرکي کن ول اه نمیدونه که اون-

 گذشته خود بابااز-

  میام من پايین برو پاشو لوس-

 بیاااااااا؟؟؟-

 چشم-

 يمهمون بمب توش که رو ماخونه کمک داشتن وفتاحم نرگس حتي خستگي از هممون مرديم واي

 بخوابم باالتا میرفتم داشتم میکردن پاک بودو اومده

 ئاوانگ؟-

 بابا خان جانم-

 دارم کارت بیاتواتاقم-
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 االن خستم صب نمیشه-

 مهمه بیا نه-

 بابا انخ:گفتم هست وااقايونسم تو رفتم درزدم امارفتم بود خواب خمار چشام چشششششششم-

 نمیشم مزاحم میام رفتن که مهمونتون میرم من

 چه خها کل به يود پريده ازسرم خواب. بگیم بت باهم يونس منو بايد که هست حرفايي يه تو بیا-

 اتاق تو ورفتم بستم درو بزنه بم يونس که حرفايي

  شم سوار که کردم باز ماشین در

 مطمئنم میتوني تو دخترم:بابا خان

 برام يهیچ ديگه شدم ماشین سوار وبعد بابا خان میکنم سربلندتون میدم حتماانجامش:خندبدم

 اشناس؟فهمیدم برام صدف قیافه توروستامونه؟چرا چرايونس میدونستم ديگه نبود مبهم

 وبراي میشناسه وعزيزجونو ارمان ،باباي بابا خان چرا ؟فهمیدم میشناسم وصابر چراراضیه

 خب.کرد ارومم بابا خان بازم اام توشُک ويونس بابا خان حرفاي ديشب حاضرم جديدمم ماموريت

 هن کتابخونه؟نه...يا کشــــــــــــــــور سراغ برم اول. بکشم جديد نقشه يه بايد االن پس

 مممممممم اوممممممممممممممممممممممم کنه کمکم حمیدمیتونه اره.حمید پیش برم بايد اول

 میدونمن خانم راضیه کنم؟وايیییي چیکار صدفو.... بعدش کشور دوم حمید اول میشه اينطوري پس

 شخاک سر میرم روزيم يه وحاللش بخشیدمش من خوشحالم اما ديگه میکنم فک بعدا باغ برم

 ...اون نباشه هرچي برم بايد يهني

 رسیديم خانم-

 کنم؟ تقديم چقدر ممنون-

 بازاون خنده اون باز کرد دروباز صابر. زدم وزنگ پولودادم. شدهاااا گرون وايیییي.تومن17666-

 تايییي0يع ازتعجب بدبخت زدم لبخند بش همین براي کنم جلب اونم اطمینان امابايد حرکات

 پسرجون کنار میري:بانازگفتم بود باالسرش شاخ

 بامني؟-

 ؟ اينجاست ديگم جزتوپسر مگه-
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 تو بیاين نه خب...خب-

 بود هشد تنگ برات دلم: گفتم گوشش ودم کنارش رفتم بود سکته درحد ديگه. شدي رسمي چه-

 بابا انخ به که حیف... حیف بسه امروزش واسه ببینم العملشو عکس نستادم واي تو اومدم وسريع

 ايش...قورباغه ي پسره نبايد که بريزاونجايي دندونات... که میزدم جوري يه وگرنه دادم قول

 هک باشه؟ازارمان خوشگل شکلیه؟شايدم چه يعني گريمه که قیافش خوب ولي قیافش بااون

 بابا هست؟نه که نیست خوشگلتر

 جز موقعش اون از چیزي درس بود خودش اره کردم نگاه بهش.بخیر سفر دخترم سالم-

 ينوا جلوي بايد گلزار کنه بازي خوب انقدر طورمیتونه چه بود خودش امااره نبود يادم دادوبیداداش

 خان به چون امانمیشد روش تو کنم تُف میخواستم بندازه لُنگ مادرش اصطالح به اون صابر

 وتیزمباهیبن شايد خودم طرف بکشونم صابرو االن حتمابايد میکردم کارو اين امابعدا دادم باباقول

 بود بهتر خودم نقشه امانه بتونم

 داشت ودب نشسته روتخت تو ورفتم درزدم بود شده تنگ براش عزيزدلم باالپیش وبعدرفتم سالم

 عزيزجون سالم يخوند کتاب

  اومدي کي دخترتو سالم-

 کجان؟ بقیه نیستن پیش ساعت نیم همین-

  خريد رفتن مادر نه-

 کیا؟-

  دختراش ودوتا ايران-

 ؟ خبريه-

  بگم برات تا بشین مادر اره-

 دلم ییياخییییییییی بود شده مورچه گوش براش دلم اتاقم تو رفتم. میام کنم عوض لباس بذارين-

  عسیسم برات بود شده تنگ
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 الش بیارم در شلوارمو نداشتم حال سفید نخي باشلوار مشکي تونیک يه کردم عوض لباسمو

 ارامک بقیه... بعدش خودم سمت میاوردم ازکشورو اول بايد بیرون ورفتم روسرم انداختم سفیدم

 خبراتون خب:روصندلي عزيزنشستم اتاق تو رفتم

 خواستگار رزا براي امشب اينکه دوم....میان دارن وزيبا اينکهارمین اول:گفت خنديدو

 کـــــــــــي؟-

 میخواد حاالم ماروديديو بوديم که شمال تو پسرش رزاس باباي دوستاي از يکي سماوات اقاي-

 م نهَ بهو حمید وفت سر میرفتم حتمابايد ديگه. بودم کرده تعجب خیلي. خواستگاري براي بیاد

 داشتم ديگه

 نمیومد صدايي چون نبودن اومدو جون کشور اتاق کنار از-

 پايینه نه-

 ؟ پايین-

 قديمیش عکساي سراغ رفته مادرجون اره-

 باال بیاد میتونه-

 بااسانسور اره-

 آسانسورداره؟ اينجا آسانسور؟مگه-

 اتاقش تو آسانسور براش مام انباري تو پايین بره داشت دوسش کشور چون پیش سال1اره-

  انباري تو میره صاف که گذاشتیم

 توانبار؟ گذاشتشون چرا داشت دوس وسايلشو انقدر اگه-

 باحشمت وازدواجش باامید ،ازدواجش بود دانشجو که موقع اون گذشتشه واسه وسايل اون-

 شما ممد ياهمون

 شد؟ جدا امید چرااز-
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 کشوروديد امید دانشگاه تو فرنگ رفت خالش دختر وقتي. داشت دوس خالشو دختر امید چون-

 رفت سريع اومد فرنگستون از خالش دختر اينکه بعد اما بود ومعقولي خوب پسر ما براي اونم

  کرد عروسي بااون

 نامرد چه-

 که فتگ میرفت داشت وقتیم میخواسته کسي قبال مامیدونستیم نبودالاقل حشمت از تر نامرد-

 ليخی که گفت افتاده يادش ديدتش بازم وقتي اما کنه فراموش بامژده گذشتشو خواسته ازاول

 ثروت که بااين جلو بود اومده بانقشه اون نامرد حشمت اما خواست حاللیت مام واز داره دوسش

 تقصیرش ازسر خدا بود باز حقه اون بودن باارزش بازم چیزام امامهمون نکشید ازش زيادي

 نشدي؟ که ناراحت بگذره

 همش يادمه اره بود سالم6يا 0تقريبا نمیاد يادم ازش زياري چیز چیه؟منم ناراحتي بابا نه-

 اريگخواست رفت بعدش نداريم ماماشین وچرا نیستم دار پول من چرا که داش دعوا باباپدربزرگم

 اين که میگفت باباش اما داشت دوسش گالبم...اره بود همین اسمش کنم فک گالب

 خواستگاري از که بعدش کرد اطمینان بش نمیشه نداره وپول قیدوبنديه بي ادم(عموم)پسره

 دعوا ليک بعدشم بسازه خوبي زندگي گالب راي که بفروشیم هستیمو توش که خونه بايد اومدگفت

 که ردامااثرنک کرد صحبت باش خیلي بابام کرد بزن بزن دعوا بامامانبزرگمم که يادمه حتي کردن

  میشه اون عروس وگالبم برمیگرده پولدار میره که نوشت نامه ورزم يه...

 وشتهن تونامه ومیره میده بم نامه يه دووامیکنم من خونه دم میاد گالب شب گذشت که سالي1 يه

 نشديم دار خبر ازش ديگه همین میکنن عروسي دارن واونا پولدارشده ممد.... بودکه شده

 عمومو اون چون میومد بدش اززنعموم گلي. خودش پیش میبره گلیو گالب خواهر وقتي...تا

  میمیره بود باردار سومش بچه سر زنعموم وقتي میخواست

 چرامادر؟-

 مرگو علت قانوني پزشک مرد وقتیم اده شربت بش گلي ديدن همه. گلي خونه مولودي بوده رفته-

 میدونست شربت تو سم

 ؟اعدام؟ چیشد گلي-

  شد گم-
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 میشه؟ ؟وا؟مگه چطور-

 نديدش کسي ديگه بعدمولودي عزيزجون هیچي-

 نديده؟ بال اومدي توکي قربونت الهي وايیییییییییي. اومدم من سالمممممممممم-

 خالت؟ يواشتر رها سالم-

 عروسي؟ گذشت خوش چطوري تو پايینه حاال حاال اون-

 تازشم کردم خالي جاتم بله-

 !میادا داره دادشم ئاوانگ راستي.ما بجاي دوستان-

 میدونم-

 اه بش گفتي عزيز ا:گفت ناراحتي باحالت

 مهخان چقدر شم فدات من الهي زبونشودراورد بیادوبعد خواستگارم قراره امشب گفتم تازه:عزيز

 سالم مردم وااااااي-

 جون ايران سالم-

 اومدي؟ توکي دختر سالم-

 شده ساعتي1يه-

 گذشت؟ خوش اومدي شد خوب-

 کردم خالي جاتونو-

  حمالي وخر کردن حتماتوکمک:رها

 خنده زير زدن همه.کردم خالي ارمانو جاي موقع اون نه-

 دارين؟ بحث چراانقدر واپسرم؟راستي:ايران

 ودب گذشته ختمشم االن نمیدادم نجات صدفو جونه من اگه شمال تو میکنه شروع پسرتون-

 ....که میکني؟واقعا غلطي چه باالسرش تو میگه اقا اين اونوقت
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  بود نامزدش نگرن خب-

 خنده زير زد.میکنم خراب قطعاروسرپسرتون شدم کسي نگران هرموقع منم جون ايران چشم-

 جوونا شما ازدست:

 سالم

 بخوابم اتاقم تو برم من ئاوانگ سالم: بابیحوصلگي.گالب گل خانممممممممممم رزا به به-

 خنده زير زدن همه بااجازه بخوابم پیشش بروم منم-

 وييدستش وحموم بود بزرگ اتاقاي تمام مثل اتاقش تو میرفتم تو بارم اولین دراتاقشوبازکردم

 لب هي روش که بود روشن قرمز روتختیش که دونفره تخت يه بود سفیدوگلبهي اتاقا رنگ داشت

 وسط بود خودش از عکس دوتا روش که میزارايشي يه اتاق راست طرف بود افتاده قرمز تاب

 ورتيص کامپیوتري میز وبايه کمدصورتي ويه ومیزستش راحتي مبل دودس اتاقا همه مثل اتاقم

 منم هک زيادبود انقدر اهنگش صداي میکرد گريه داشت بود گوشش تو هندزفري کنرش رفتم رنگ

 يه چي يعني:وگفتم بیرون کشیدم گوشش روازتو هندزفري. صفوي بهنام ارامش اهنگ میشنیديم

 تو که داره ارامشي چشات) چي يعني اخه میدن گوش اينو عاشقا همه اه میکین؟اه خز اهنگو

 يگهد بعضي چشاي تو که هست چیزي يه هرکسي چشاي تو معلومه خب(نیست هیچکي چشاماي

 هوا رفت هقش هق ؟دوباره میخواد شعر اين ديگه نیست

 میاد؟ خواستگار برام امشب ديدي:رزا

 ؟ چته حجله تو نبردنت که روز به میاد خواستگار-

 میده؟ معني چه اخه-

 وتحصیل خوشگل منن مثل که بعضیام ،واسه1،2حاال میشه پیدا خواستگار هردختري براي اصوال-

  عاديه چیزا اين:گفتم باناز وبعد تا26باال میره دار وخانواده کرده

 ؟ دخترونس فکراي میدونستم من ديدي:بود تلخ امارنگش خنديد

 ؟ چي-

 حمیدديگه-
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  میگیا راس ااا خرم چقدر بابامن اهااااااان-

 شد اينطوري اومد خوشمون نفر يه که بارم يه ديدي-

 هي توهم خواستگاري درمورد پیشش میرم دارم کاري يه باحمید امروز من ببین. اوممممممممم-

 ديگه؟ میده نشون العملي عکس يه که بخوادت اگه میزنم حرف جورايي

 چیکارس؟ مگه-

 ذارب بگم بت من که نداشته دوس شايد باشه راضي دارم دوس بهتره نگم االن اما نشیا ناراحت-

 حمید که نداد گیر که بود امشب ودَمق ناراحت انقدر.میگم بت نداشت مانعي اگه بپرسم ازش

 کنن گريه!!عاشــــــــــــــــــــق بابا: گفتم بش میشدم بلند داشتم ؟وقتي چیه شغلش

 بیريخته چه عروسه میگن میکنه پف چشات

 کنن تعريف ازم اونا که نمیکنم ذوق همچین منم بگن درک-

  ديگه اره.... مارو تاتوهم برم من میکني سیر اعصابي بي موود رو کالامروز يعني-

 اخم ردمک وسالمي زدم لبخند يه ديدم کشورو بیرون اومدم. بستم فلنگو بزه تا برداشت کیفشو

 به روکردم داد خدا رضاي محض سالمي يه زيرلبي امااالن نمیداد جواب قبال بود اروم اما داشت

 خاله جلوي بازم رها میخوام مرخصي ساعت1 يه کاردارم جا يه من ببخشید: وگفتم جمع

 خودش که جوري يواشکي روش ساعتم سه اين نیستي وقت هیچ توکه:گفت شدو کشورسرد

 !!!برات دارم:گفتم بشنوه

 بیافته راه زود کارت مادرخداکنه برو:جون ايران

 بودبیرون زده هیوال مثل چشام تعجب از که ازمن غیر به. اتاقم تو ببر بیامنم میري اينکه قبل:کشور

 تو ببرم بابا من؟کشور؟نه انصافا داشت ديدن بودند تواتاق که نفرم سه اون قیافه

 وگفتم کردم باز در اتاق سمت وبردمش گفتم چشمي ديگه اتاقشششششششش؟اره

  بود خوب من براي اينم. برس کارت به برو خوب: گفت بفرمايیدباااخمش

 کاردارين؟ باکي ببخشید خانم:نگهبان

 ستوده حمید ستوده سروان-

  چپ سمت دوم طبقه بله-
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 ممنون-

****** 

 بفرمايید؟-

 سالم-

 امرتون؟ بودگفت پايین سرش

 دارم شکايت-

 ازکي؟-

 سرشو يهو.بوده دوستش روز يه ئاوانگي يه رفت يادش کرد تاعروسي روکه چشم بي زن يه از-

 سلــــــــــــام:ُوگفت زد لبخندي کرد بلند

  پسرخوب علیک-

 ؟ بابائاوانگ به به به-

 جانم؟-

  بود شده تنگ برات که من دلم اومدي کردي خوب واقعا-

 کرده قاطي سیماش میدي واس میزني زنگ بهم ازبس سوخت گوشیم چون معلومه-

 ندارم خاروندن سر وقت خدا به ببخشید-

 چطورن؟ رت ،علیرضا،مامانت،بابات؛خواه مريم. ديگه سخته کارتون میدونم-

 عسله ماه تو االن که مريمم خوبن همه-

 هنوز؟-

 اره:خنديدوگفت

  بیان گهدي بیاد دنیا که بچشون موندن گمونم به عسل سال میگن که عسل ماه نمیگن ديگه خب-

 چیشده؟ نمیدوني مگه نیست اينطوريام ديگه بابا نه-
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  نه-

 عسل ماه پاي جورشدگذاشتن کاراشون االن تازه دوماه بعد نرفتن خورد بهم سفرشون اون-

 اها-

 امرتون؟ خب-

 باشه بزنم بت حرفامو تاتمام بدي فرصت بم ساعتي1 يه باي حمید ببین

 شدم؟ شده؟نگرن چیزي-

  بگم میزاري نه-

 میشنوم بگو اره اره-

 

 بشه کشیده نقشه يه بايد گفتي تو که چیزايي طبق خب:حمید

 اهوم-

 بیشتر بگو بم شد وهرچي باش تومواظبخونه اااا تو نداريم نقشه چون مااالن خب اوممممم-

 اره صابر اهااان خدايا..... بود چي باش يارو اين مواظب

 اوم-

  باش درتماس بامنم پا به صابرو تو خب-

  چشم-

 جوره؟ بات بیشتر کي سپهري توخونهِ -

 من طرف از خوبه راستي:شدوگفت شاد نگاش رنگ روگفتم رزا تااسم.بارزا بیشتر همه از همشون-

 میکنه؟ چیکار خوبیه دختره برسون سالم

 سرخ سرخ شد هندونه رنگ صورتش گفتم تااينو/ بیاد خواستگار براش قراره امشب هیچي-

 نفهمم من میخواست مثال.میکردم سکته ترس از داشتم همین براي فجیح کرده داغ فهمیدم
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 داره نگفتم خواستگار گفتم حاالخوبه وا بو ضايع شدش مشت ودست لبو مث صورت امااون

 !واال میشناااااااا اعصاب بي بد مردام میکن عروسي

 رپس اينکه بخاطر نیسش خواستگاري اين به دلش رزا خود چون نه که خواستگاري التبه:من

 نباشه پسره تن سربه میخواد وگرنه کرده قبول باباشه دوست

 خم وارمان؟ارمان گلم باباي خان...بابامووعموموو از غیر به البته ندارن مخ مردا شدکال شاد دوباره

 کجابودههههههه مخش بابا نه داره

 منفیه؟ جوابش پس ا-

 رزا که کنم مطمئنم حمید بايد شه بکار دس تا میگتم بايد. گیره جاديگه يه دلش باباخودش اره-

  شرب شداين سرخ دوباره. بزنه کاري به تادس شه مطمئن چیزي از بايد مدلشه کال اخه میخوادش

 کي؟....ک-

 بیرون فکرشم از اومده خوشش داماد ساقدوش از:گفتم باشیطنت بعدم.... دادشت توعروسي-

 نمیره

 هان.....ساقد که علیرضا عروس تو اخه-

 داماد ساقدوش ديگه اره بابا اي-

 بعد خدا شکرت واي: پاشدوگفت بعدم........ من از يعني شب اون خوب بودم ساقدوش من-

 حاال وااااااااي شکرت جون خدا دادم تکون مثبت نشونه به سرمو منم راسته؟:وگفت من به روکرد

 دارم نذر صالح امام برم بايد برو پاشو

 گمشم؟ برم پاشم که مگه بودي کرده نذر چي-

 وقت هر که گفتم بیاد خوشش من از که کردم تومن466 نذر بهشا نگي: وگفت نشست اومدپیشم

 صالح زاده امام برم پاشم بفهمم

 تااخه؟466گدات توسر خاک-

 يه باهم گلم خانم منو چه تو به بعدم که نیست کم ماهمه1 حقوق: میزش سمت بلندشدرفت

 میايم کنار جوري
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 هفدهم فصل

 تمیرف هي بار يه دوثانیه بد ،حالش بود شده کچ عین رنگش ئاوانگ ببیني نبودي خدا وااااااي

 ريدف حال که گفت ديد که پسرشو حال سماوات مسدِر شد گشاد بش شلواره کتو اصال وااي توالت

 واي گمب بت کفشو تو کرد که پاشو ئاوانگ واااااااااااااااي خنديد بلند وبعد میان بعدا و نیست خوب

 ......که رفت وضعي چه با نمیدوني شد لبو رنگ خدا

  رزا بسه-

 خواستگاريم نیاد باشه تااون خنده از مردم رها نمیشه اخه-

 شنیدم اتاقشو دسشويي در صداي باري 16يه ديشب نبود خوب حالش ديشب ارمانم:من

 نداشتن زدن قدم ناي ديگه خدا يیشون؟بنده چا تو بودي ريخته چي:رها

 چايي قاشق نصف برنج قرص2عدد سه روي بیرون قرص1خواستگار کردن دک براي الزم مواد-

 گرم میلي يک نشاسته1 خوري

 گرفتي؟ ياد کجا از کارارو اين تو: رزا

 میداديم انجام زياد کارا ازاين روستا تو کال ما عموم پسر فتاح از-

 ؟ میان کي وارمین زيبا راستي-

 دنبالشون مامیريم ديگه ساعت پنچ-

 باغ ته رفتم بیرون. کنم تموم کارو بايد امشب پس

  ودرزدم کشیدم عمیق چندتانفس بود بسته يخ پام دستو تمام ازاسترس

 کرم راحتي مبل بادودس کرمي موکت يه کوچیک خونه يه. تو رفتم بالبخند کرد باز دروبرام صابر

 بشینم کرد دعوتم میز ويه کوچولو اينچ 76 تلوزيون يه

 بگو؟ خب-

 هول. کني پذيرايي ازم زيادبايداالن زدن حرف براي وقت مهمونم مثال من گفتم وباناز خنديدم

 ببخشید گفت شده
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 میخوري؟ چي-

 دارين اگه البته قهوه-

 ومدا صابر خیلیه نکنم غش خدا اي.......میفتادم پس داشتم.داريم که معلومه: گفت وشدو بلند

 اب يکم هوهق قبل بايد من...من ببخشید جون صابر: گفتم که بشینه اومد قهوه فنجون بادوتا بیرون

 جونفن سريع. رفت گفتو چشمي هیزي چشاي باون میاري برام اب لیوان يه حساسه گلوم بخورم

 اومد صابر دستم گرفتم خودمم فنجون توش وداروريختم برداشتم صابرو قهوه

  خورد قهوش از جرعه يه. بخور قهوتو:من

 ..ديگه بگو:صابر

 تا خروپفش صداي ديدم که... میدوني......يعني دارم دوستت... که.....وقته خیلي...من....من-

 ازشب بود روتخت تاب لب بود اتاق تنها بود اونجا که اتاقي تو رفتم پاشدم میرم داره زحل سیاره

 16 تو کارم زدم وکپیو اوردم در فلشو وبعدم زدم کامپیوترو ماي... ديگه بدو اه...وروشنش کردم

 وشیشگ وقت سر رفتم شدم ايمیل بیخیال. میخواد پسورد ايمیلش لعنتي اه..... شد تموم دقیقه

 ونايفنج کردم مرتب خونه. کردم جدا تاب لب از فلشو پاشدم عصبي. میخواست رمز پیاماشم اه...

 وردخ اينه پشت چیزي يه يه نگام بیرون بیام اومدم بود ومعمولي عادي چیزي همه. روشستم قهوه

 اصورتيب پسر يه صابره الوچه اين....... اين ويییییي.... کردم ونگاش داشتم برش بود قاب يه رفتم

 لوج کشوي در بود شبیه چقدر کمرنگ صورتي.... لباشم کوچیک ودماغ دهن ابي چشاي سفیدو

 یرونب اومدم خنديدمو بهدم گريمور بابا اينطور که پس گريمش وسايل به افتاد نگام کردم روباز

 الو؟-

 سرگرد جناب سالم-

  سروان ،دوما اوال سالم-

  میشي سرهنگم که ايشاال-

 ؟ بود چطور خواستگاري ئاوانگ خداکنه-

 ول هنوزم تو کرد کف دهنم کردم تعريف برات ماجرارو کل بار7تاحاال ديشب از حمید وااااااااي-

 نیستي؟ کن
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  گرفتین حالشو اومد خوشم خیلي اخه-

 جلو زودترمیومدي داشتي اومد؟عُرضه وخوشت کردي حال چرا-

 چــــــــــــــــي؟؟: گفتم باهیجان حسابي شدم شوکه.گفتم وزري مامان به ديشب-

 که مداد خونشونو شماره زنگ اومده خوشم ازرزا گفتم:خنديدوگفت بعدم.بابا شد کر گوشم-

  خیر امر واسه بزنه زنگ مامانم

 چیگفت؟ مامانت-

 دايص باشنیدن رها چرا؟که:گفتم باداد. خواستگاري بیام نمیتونم فعال اما خداشه از که اون اوه-

 اتاق تو اومد من

 اومد خط اونور حمید خنده صداي.نزنه حرف دقیقه يه که کردم اشاره بهش بادست.رها؟چیشده؟

 بود رزا نکنه بود کي حاال ترسیده خدا بنده اون که زد داد چجوري بین:

 ؟ بیاي نمیتوني حاالچرا ببینم.نفهمه رها که گفتم يواش البته. محترمه زن خواهر نه-

 عزاداريم مجبورا مام تاچهلمش مرده مامانم دوست صالحي خانم بزرگ پدر-

 سالشه؟ چند خودش صالحي خام اين-

 اينطورا 47 نزديک-

 بوده کامل فُسیل يه خب باالبوده به 266 حتما بابابزرگش پس اوووووووووووو-

 احترامش واسه بايد مامانمهِِ مامان جاي مامانمه دوس بزرگتري اما ها مايع همین تو:وگفت خنديد

 کنیم صبر شدم

 کنین صبر هفته تا خب-

  شه اعطاعت بايد خانم مامان دستور نمیشه-

 مامانت از سالیم26يه که مامانت دوستاي از يکي صالحي خانم بزرگ پدر نمیفهمم من اخه-

 ؟هان؟ داره وخانودات تو به ربطي چه بزرگتره

 موندم همینش تو منم واال-
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 هک شنیدم بیرون میرفت در از داشت وقتي نزنیا داد ديگه ولي پايین برم من: گفت رهاباخنده

 ديوونه:گفت

 صابر؟ راستي چیشد:حمید

 خوابید؟ کي خورد؟ کجارفت؟چي چیشد؟ نپرسي رزا هي تو اگه البته زدم زنگ همین براي منم-

 بگو حاال ببخشید: گفت خنديدو

 هیچي نبود تابش لب تو سالم10 باالي عکس يه پاکه پاکه بابااين پیشش رفتم ديشب من ببین-

 یافشق به خدايي ولي کالسیکه واهنگاي وبلبل گل ياعکس تمومش نکردم پیدا تابش لب تو از

 نمیخوره

 کردي؟ روکپي همه-

 ....فقط همه اره-

 چي؟ فقط-

 بود گذاشته رمز ش پیاما واسه گوشیشم میخواست پسورد ايمیلش-

  کني پیدا جوري يه رمزشو میتوني وگوشیشه ايمیل تو هست ،هرچي همینه-

 افشار؟ مهناز جلد تو برم بايد دوباره يعني چي يعني!!نههههههههههه؟-

 افشار؟ مهناز-

 ؟ کنم بازي بايد دوباره يعني-

 بشي نمک پیدا کار برات اداره تو میتونم ببینم کني استفاده استعدادتم بايدازاون اره:خنديدوفت

 اگاهي ارهتواد کردم بند دستتو من شايد پیداکني نتونستي کاري که بیمارستان تو مخفي مامور

  شدي مخفي پلیس

 لوسسسسسس-

 فهمیدي؟ ازش چیزي چیشد صدف نکن قهر حاال بابا خب-

 حمید؟ المصب نمیده پس بابانم نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

125 

 

 جانم؟-

 بزنم؟ سر کتابخونه به میتونم....من-

 چي؟ کتابخونه؟واسه-

 ديگه کنم پیداشون بايد چون خب-

  میکنیم پیدا خودمون نیست الزم-

 نزدم حرفي ديگه......امامنم-

 نشن مشکوک شو متوجه فقط مارپل خانم باشه-

 بعدشو. میده که رزا بخواه جون تو چششششششششششششششم:گفتم زيادي باخوشحالي

 ها شوخي اينطور اونم شه باز هات شوخي تو رزا پاي نشد قرار: شد عصبي صداش. خنديدم

 ونچ برم بايد میاد پاريس از داره برادرزنت يکي اون خداحافظ نشوفعال غیرتي فعال بابا باشه-

  نباشه خونه کسي شايد

 وت که کشور نبودن خونه کشور منو جز هیچکس بود درس حدسم کردم دروباز. سالمت به برو-

 نناامیداص انقدر چرا براش بمیرم بود خوابیده اخي...... کردم باز اتاقشو در يواشکي. بود اتاقش

 درسیش کتاب تو که هاي نوشته چرا پس بود خونده روانشناسي زن اين که کنم تصور نمیتونستم

 دکتر بهترين نمیگن بود؟مگه نکرده درمون خودشو ؟چرا بود نکرده استفاده خودش براي بود

 . ادم،خودشه

 تسم. توش وپرتاي باخرت بزرگ نسبتا انباري يه. بود باز درش روشکر خدا انبار تو رفتم اول

 ديدم بودو کشور مخصوص که اسانسور کارتون وکنار بود کارتون چندتا چپ

  کردم وبازشون کارتونا کنار رفتم

 چقدر اخیي بود شده ناز لباس تواين کشور چقدر اره امید بودو کشور عروسي عکساي واااااااي

 چتر ودوب وايساده پشتش وامیدم بود نشسته چوپي روصندلي کشور عکس تواين میخنده خوشگل

 اماچون بود ريخته موهاش يکمم بود چاق کمي. بلند قد مرد يه امید. بود گرفته بغلش عروسو

 دانشگاه بدي عکساي.بدم تشخیص چشاشو رنگ نتونستم بود وسفید سیاه عکسش

 بود چیزا اينجور....ودوستاشو
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 از مدم. بود قبلي عکس متفاوت کال وارايشش لباس. ديدم ياحشمت باممد خودشو عروسي عکس

 بود الخوشح بود معلوم عکسم روي از حتي کشور نگاه تو عشق شعله بود کرده بغل ،کشورو پشت

 مصمم......نشد ديده توش نوري وديگه شدن خاموش مدت چند بعد نگاهش ؟اين چیشد........اما

 جاش رس گذاشتم عکسو میدم قول بت کني زندگي بايد دوباره: وگفتم کردم نگاه کشور عکس به

 ساله چند معلومه روشو گرفته خاکي چچه اوه اوه اوه. شدم دوم کارتون متوجه که برم خواستم

 .اومد بند سرفم زود اما کردم سرفه شد بلند خاکش چون کردم باز رو جعبه در. نشده باز درش

 که بود ته اون دفتر تا دو عــــــــزيزم رف ضعف دلم ارمانه بازي اسباب و کتاب وااااااااااي

 تمبرداش دفترارو نوشته چي توش ببینم که فضولیمردم از خاطرات دفتر بود شده نوشته روش

 کارتون رد بود انگارچندسالي چون نمیشه غیبتش متوجه کسي بودم مطمئن پیرهنم زير وگذاشتم

 . بود نشده باز

 پولدار بچه يه تو پولداري میگه بهم. میزنه منو همش اون. میاد بدم هِشمت عَمو اَز مَن):دفتراول

 ازاونم هشمت عمو که گفتم کشور خاله به من خالت اون از هتا میاد بدم همتون از میگه. لوسي

 مگفت بابام به من.نداره دوستش و میاد بدش دروغگو هاي بچه از که گفت بهم اماخاله میاد بدش

 دختر يه اي بمیره زودتر اون میکنم دعا فقط بگم نمیتونم هیچي. بزنم بدي حرف نبايد که گفت اونم

 (بکشم موهاشو و بزنمش تاشب صبح بتونم من که باشه داشته

 اشک کلمات بعضي روي بود نوشته غلط رو وحتي حشمت شممممممممممممممم فدات الهي

 سالگیش4،0 خاطرات از همش اول دفتر الهییییییي مینوشت اونارو باگريه داشت يعني بود ريخته

 که وارمین غرو غر رها ،از بود اومده دنیا به تازه که کوچولو مامانش،رزا از بود نوشته همه از بود

 مکه رسف از بودن هم عاشق که بود نوشته ومامانش باباش ،از ورها ارمان جون به میافتاد باشیلنگ

 درس انگلیسي زبان بش که کشورش خاله از بود اورده سجاده يه وبراش بود عزيزرفته که اي

 ازکینه ازنفرت بود ،پر مینوشت ممد ار که هاي موقع بجز بود محبت ازروي هاش نوشته میداد

 بشکونتش اينا بانوشتن داشت دوس که بغض يه بغض از پربود

 دفتردوم

 خیلي سارا. صورتشه رو اخمي چه واي شه نزديک بش نداشت جرات پسرا از هیچکس)

 يا بهونه ي به يهبا دوثانیه هر که وبهاربهترن وسمیه حمیده اون از من نظر به ولي. مغروخودخواه

 دختر اين روي دارم تازه حس يه پیشم میومدم
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 يکشنبه

 رت نرم بامن اي سورمه باخزهاي ابي پالتو يه بود شده خوشگل خیلي پالتو بااين امروز وااااااااي

 سارا از میکنم حس سالگي 16 سن تو بار اولین براي میکرد خوشحال منو واين بود ديگه ازپسراي

 اومده خوشم

 حس ناراحتیو اين من امروز میخواست سارا ناراحنم من اما نامزديم وسارا من ماهه يه االن درسته

 فتارک حشمت بخاطراون همشم بره راه نمیتونه ديگه خالم که گفت دکتر وقتي نمیشه ولي نکنم

 بخاطر مارو داش حشمت که موقع اون بابام کاش میکردم خفش تا بود جلوم داشتم دوس

 از ييک روز يه میخوام خدا از اما.کاش لعنتي سفر اوه به ونمیرفت بود میکرد مسخره سادگیمون

 دختر گها ولي... ولي بیاره باال خون که میزنمش انقدر که بود پسر اگه ببینم حشمتو اين عزيزهاي

 قلبم تو زني هیچ ديگه سارا باوجود مطمئنم من میارم سرش بدتر وباليي میکنم عاشقش....بود

 بدم نشون والشخور کفتار او به شکستنم میخوام اما نمیگیره جاشو

 من تصور تو ومعصوم پاک دختر اون سارا کنم باور نمیتونم نمیشه باورم گذشته که ماهه شش

 یشمم منم پس... نمیکنم درک اصال بوده پول بخاطر همش که کنم باور نمیتونم...... اون نیست

 ودز باشم خر نمیخوام ديگه سنگه از وجودم سنگه از سنگ از دارم قلب يه االن من خودشون مثل

 بگیرم قلب تو تخصصم وفوق بخونم درس دارم دوس فقط حاال.بشم دخترا خام عشوه بادوتا

 کنم يزيد روزگار روزگارشو حشمت دنبال بگردم وبعدم

 بود سفید سفید ديگه بعدش بود نوشته همینو فقط

 سالم: جون ايران

 سالمممممممممم:رزا

 ارمان اخر ونفر وعزيز جون،سیامک رزا،رها،ايران تو اومدن همه بودم در جلوي من سالم-

 نبود وزيبا ارمین از بوداماخبري

 مهموناتونو؟ جاگذاشتین:من

 نه-

  اره خودشون خونه رفتن راه تو ؟حتما کوشن پس-
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 گوشي ديدم بوديم فرودگاه تو بابا نه:گفت درمیورد تنش رواز مانتو که طور همون جون ايران

 هک مام شه بهتر تاحالش ومیمونن بده زيبا باباي حال ظاهرا میگه بوده ارمین میزنه زنگ ارمان

 چسبید خیلي خالي جات دربند بريم پیشنهادداد رزا بود گرفته حالمون حسابي

 ما جاي به دوستان: گفتم خنديدمو

 بیرون؟ اومد ازاتاق خاله:رها

 ینمبب به به رفتین دربند که خب: گفتم شوخي به بودن خواب اما سرزدم بهشون بار يه من نه-

 گذشت خوش

  خیییییییییییییییلي:رزا

 بیا:فتوگ بهم کرد رو بامخلفات بود کوبیده کباب بیرون اورد غذا بسته دوتا ازتوکیفش جون ايران

  کشوره براي اونم تو واسه يکي اين گلم

  اتاقم تو رفتم کردم تشکري

 ناکمترس رماناي عاشق جسد يک نفرين رمان پاي نشستم نبرد خوابم نمازديگه بعد صبح فردا

 ونمبخ صبا گفتم همین واسه داره وجن روح که نه ترسیدم چرا دروغ بخونمش ديشب میخواستم

 چیزي يه بايد بود هواسرد چون. گرفتم جانانه دوش يه رفتم پاشدم بود4به ربع يع ساعت.

 بختي بد باهزار موهامم کردم پام ابي نخي باشلوار ابي بلند لباس يه نخورم سرما که میپوشیدم

 ونبیر ورفتم کردم سرم ابي چروکاي مدل اين از شال يه بستم اي گوجه سرم باالي کردم خشک

 خوابش شده حامله که ازموقعي اونم که رها بجز بودن نشسته اشپزخونه تو همه اشپزخونه تو

  ديگه میشن اينجوري زنا بعضي خب زياده

 بخیر صبح سالم-

  بشین بیا بخیر صبحت جان مامان سالم:جون ايران

 ببرم براش عزيزو صبحونه بايد ممنون-

 االنم هبر راه عزيز يکم بايد گفت بوديم فیزوتراپي دکتر پیش که ديروز نیست الزم دخترم نه-

 اهر میتونه راحتر اينکه مثل فرودگاه برديمش باخودمون که روز ازاون بیاره عزيزو تا باالس ارمان

 خوبه براش رفتن راه بمون بره
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 میخورد صبونشو داشت هولکي رزاهول

 نشي خفه رزي:سیامک

 ديرمه شرکت برم بايد من نمیشم بابا نه داد جواب پر بادهن رزا

 زدن حرف طرز از وسط اين منم.زودمه نه!ديرمه کن صحبت مامان؟قشنگ چیه ديرمه:جون ايران

 بودم وحرکاتش زدنا حرف طور اين اماعاشق متمدني زن که بااين بود گرفته خندم جون ايران

 ردونهم لباس بايه بود تنش طوسي وشلوار کت يه ارمان. اومدن ارمانم عزيزو که میز سر نشستم

 کشته منو تیپت يعني مشکي شیک

 برين راه میتونین که شکر خدا عزيزجون سالم:من

 میفتم راه کم کم دارم اره گلم دختر سالم-

 خداروشکر خب-

 نمیخواي اينو تو که میدونم-

 دکتر؟ فرموديد؟جناب چیزي-

 میشنیدين بايد گفتم واضح من-

 نشدم متوجه امامعنیشو شنیدم-

 نمیدونین؟ واقعا؟معنیشو:وگفت کرد پوزخندي يه

 بدونم؟ بايد-

 نمیدونم:وگفت نوشید جرعه يه چايشو

 ما ؟يکي نیست نفر يه شکل ئاوانگ عزيز راستي:گفت ديد وخطري اوضاع که جون ايران

 زار دِسرفه گلوم تو پريد چاي زد حرفو اين جون ناايران که میخوردم چاي داشتم. میشناختیمش

 اومد بند سرفم دردش کهاز پشتم زد چنان بادست که میرفت وداشت بود دستم بغل که

  اومد؟ بند:رزا

 کنم؟ چیکار اماپشتمو اومد بند سرفه بله: وگفتم پشتم گذاشتم دستم
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 به ردک رو باشه اومه يادش چیزي اينکه مثل بعد نانجیاااا نازک خیلي لوس بابا برو:خنديدوگفت

 که نیستن کن ول حاال بابا اي.؟ میشناسي ئاوانگو گفتي مامان راستي:گفت و جون ايران

 شهنمی دلیل آشناس ادما بعضي قیافه بابا اي:عزيزگفت جلوترش که بزنه حرف اومد جون ايران

  فقط باشن داشته باهم نسبتي حتما

 هک نبودن کن ول میفهمیدن اگه واااااااااي نگفتي هیچي االن که بده خیرت عزيزخدا اخییییییي

  بعد ربع يه حدود بااااااااااي رفتم من:رزا

 بوسید جونم ايران شدگونه بلند بوسید عزيزو بعدروپیشوني خداحافظ رفتم منم:ارمان-

 فتوگ بوسید روسرشو سیامک کنار اومد خنديدم همه. میخواد بوس دلم منم:گفت بانار سیامک

 خواهرم خاطر واس فقط

 ؟ نمیخواي من يعني:سیامک

 همه از سري سر سیامکم فرار به پاگذاشت وبعدم سرخونه داماد دنیا همه قد میخوامت: ارمان

 امادد کنا حساب شهید خودتو بگیرمت ارمان يعني:گفت وباداد برداشت وکیفش کرد خداحافظي

 دکترتههههههههه پسرخاله اون سرخونه

  میخنديديم هرهر بازياشون بچه به ماهم

 جون ايران عزيزو میخوندم رمان داشتم بودم ايون تو منم شد بلند ازخواب رها16ساعت طرفاي

 من پیش ايون تو اومد صبحونه بعد رها بودن کشور اتاق تو

 ياخجالت؟ بخورم چاي واااااااااي-

 ريختم چاي واست پرم باشکم من خجالت معلومه-

 پرووووووو:بازوش به زدم

 نکن قهر بابا خب: وگفت خنديد

 کنم شاذيت میخواستم بود نیلو خورد زنگ گوشیم که میکرديم صحبت چیز همه از دشتیم ورها من

 خدا بنده شد خفه نمیداري بر چرا:گفت رها دادم جوابشو دير همین واسه

 کنم اذيتش میخوام دوستمه نیکو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

131 

 

 هخند زير زدم بلند وبعدم دادم جواب دير که بود شلوغ سرم من دادنزن سرم بـــــــله؟ببین-

 خوبي؟ جون نیکو شده گفتم؟چیزي مضطرب شنیدم گريشو تاصداي.......اما

 .... اراد ن بمیارستا....بیمارس.....بیا:گفت بابغض

  نیکو چي؟ واسه بیمارستان شده چیزي-

 شدم وحراسون حیرون. شد قطع گوشیش وبعدم ندارم.....ن...شارژ-

 تو؟ دختر شد شده؟چت چیزي:رها

  تلفن دفتر سراغ رفتم برم بايد میزد زنگ بیمارستان از نیکو وااي-

 اراد بیمارستان برا ماشین يه کسرا؟ الو؟تاکسي

.... .................................................. 

 کردم قطع وبعدش ديره نه ديگه؟نه ساعت نیم چي-

 ینباماش تو مامانم پیش فعال من بیا:جلوم وگرفت برداشت جالباسي از ماشینشو سوئیچ رها

  دوستت بروپیش

 .....اما-

 ؟ نیستي بلد رانندگي-

 اخه بلدم چرا-

 دستم شد خشک بگیر....که نداره اماواخه اِ-

 لي وشلوار اهکوت مشکي مانتو يه پوشیدم لباساما ترين دستي دم باال رفتم گرفتم سوئیچو سريع

 من. بیرون واومدم کیفم تو ريختم بود ارايشم رومیز هرچي طوسي کیف ويه طوسي وسال مشکي

 نماشی سوار سريع اي سورمه سوزوکي يه بلند شاستي به به بودم رونديده رها ماشین تااالن

  افتادم راه شدم

 يه رونبی اومد پارکینگ از مشکي فراري که میرفتم داشتم میشدم رد طرفه کوچه يه از بايد راه تو

 که نبااي بودم نیکو نگران میزدم بوق هي. نمیرفت الکردا اما میشدما رد من میرفت عقب دنده ذره

 ريفرا ماشین راننده نیلو پیش برم تر زود داشتم دوس بازم اما میرسیدم ديگه خیابون تا دو
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 عینکدودي سفید باپوستي روشن قهواي موهاي.  ساله20،24حدودا پسري يه بیرون اورد سرشو

  نديدم چشاشو رنگ همین واسه بود زده

 ردشي؟ برم غقب دنده میخواي:گفت پسره

  پ ن پ: بود قاطي بدجور اعصالم

 میرم يورتمه روش از باماشین اينجا بذار ماشینتو

 ههههههههه-

 عقب؟ بري میشه باشم گفته جک نکنم فک-

 باکت بود تنش طوسي لباس يه...برادري جا بود لعبتي چه بابا هیکلي چه ويییییییي پايین اومد-

 بات که شي اوني کوفت وحشي سبز چشاشو وااااايیي برداشت عینکشو مشکي وشلوار سفید

 !نمیره عقب دنده:وگفت داد تکیه ماشینش به باحالي باژست. میکنه عروسي

 اقا هي:گفتم بخوره مامانیش ماشین به اينکه وقبل گاز رو گذاشتم پامو داشتم عجله که منم

  کوچولو فقط اما ماشینش به زدم بگیربعدم بیبي ماي بجاش بده ماشینتو

 کوري پ ن پ هوووووووي:پسره

 بیبي ماي اقاي بااااي-

 کشیدم ندبل اهي بود نشسته تخت رو نیکو اورژانس رفتم اول رسیدم که بیمارستان تو رفتم وبعدم

  کردي مرع نصف منو که تو: گفتم بلند بود ديده صدمه راستش دست فقط بود سالم روشکرکه خدا

 بريم بعدش کنن تامرخصم اينا به بده داري پول اگه اول اومدي شد خوب ئاوانگ وااااااي:نیکو

 شدي؟ چرااينطوري تو اصال میزني حرف تند تند چي چي کن صبر کن صبر-

 همش امهن شناسايي،شناسنامه،گواهي اماکارت نبود پول کیفمم تو بیرون اومدم ازخونه بابا هیچي-

 اما رفتمگ بدبختي باهزار کیفو دويدم دنبالش منم بزنه کیفو اومد موتوري يه اقا هیچي بود کیف تو

  هنوز بودم جوب تو االن بود نرسونده منو خانمه اون اگه جوب تو کرد پرتم نامرد

 خانومه؟ کدوم-

 من سمت اومد االن اها میزنه حرف باپرستاره داره اوناهاش-
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  بود رزا واااااااي کردم ونگاش برگشتم

 خانما خانم علیکم سالم-

 داداش؟ زن میکني چیکار اينجا تو سالم-

 میدي نجات جوب تو از ادمارو شدي ومَن سوپر شنیدم-

 میشناسي؟ نیکورو نکنکه میدوني کجا از تو-

 تا سه نیکوو مريم منو. گرفتیما باهم شناسیمونو کار مثال میشناسم که معلومه شدين رفیقم به-

 بدن يه تو روحیم

 فتیمر گرفتیمو ترخیص برگه نیکو به رزا معرفي از نیکوبعد پیش ورفتیم خنديديم بعدش

 کو؟ رزاماشینت:من

 گرفتیم تاکسي که نیمدم باماشین-

 رزاجون شرمنده خدا بنده اره-

 ؟ اومدي توباچي خب دشمنت:گفت بالبخند

  گرامي خواهر باماشین-

 بريم بزن پس گرامي باباخواهر-

 بريم؟ کجا:نیکو

 من مهمون ناهار بريم هم دارم خريد من هم فروشگاه میريم مون افتخاراشنايي به-

 نکن شرمندمون ديگه-

 ئاوانگي؟ دوست واقعا تو جون نیکو-

 ؟ چطور اره-

 گفت رزا که ماشین سمت فتاديم راه بازوش به زدم.اونه از بیشتر شعورت-

 رفت ابروم واااااي وارفتم ماست مثل.رها نه ارمانه ماشین اين ئاوانگ-
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 داد بم سوئیچو رها خود يعني که نمیدونستم من...اما....اما-

 واسه ب77ارمان واسه داره فرق ماشین پالک فقط همه مثل ورها ارمان ماشین بابا نداره عیب-

 کنم فکر م00 رها

 حفظیااااا خوب:نیکو

 رهبب منو داره ناسااصرار. زمونم اين مخ بنده امام کنم تعريف خودم از نمیخوام. ديگه مااينیم-

 میکنه قُل قُل داره وجودم تو دوستي وطن غرق امامن

 عجــــــــــــــــــ:نیکو

 خونه ديگه بريم پس خب:من

 ايناو رزا اخه. ويال میريم بعدش خونه نیلومیرسونیم بعد ناهار بعدش فروشگاه چراخونه؟اول: رزا

 ويال میگفتن خونشون به اشتن عادت

 نمیرسونم شرکت رو تو خداشکر خب-

 هستند وزنش مسعودي وگرنه میرم سرکشي واسه منم ولقه تق فعال االن که باباشرکت-

 کن بار باقالي بیار حاالپرايد بفهمه ارمان میترسم من رزا ولي-

 ديگه بريم نمیشه تــــــــــــرسوباباچیزي اه اه اه-

 میکرد اينکارو وقتهر کرد ملوس گربه بچه مثل ابیشو چشاي بعدم ديگه بريم ئاوانگیییییییییي:نیکو

 شاتوچ طور اون نکن:وگفتم کردم لپاش ازاون ابدار ماچ يه نیلو بغل رفتم میرفت ضعف براش دلم

 ابجو بايد تو کرد وهوار داد کاپورت راج دادش اگه خانم رزا اما میريم ببا باشه میخورماتا ورپريده

 نمیشم خور دم باش اصال من چون بدي

  بابا باشه:رزا

 بکنم خريدامو تامنمن رفتیم بعدش داد انجام داش خريد يکم رزا يکم مرکزخريد رفتیم اول

 هم گرفتم يلیموي بلند لباس يه زيبا براي هم همین براي بیان بايد ديگه وزيبا ارمین که میدونستم

 ودنب گفته خودشون چرخه سه يه کوچولوشونم پسر براي طوسي مردونه تیشرت يه ارمین براي
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 هکرد معلوم گرافي سونو که گفت زيبا بوديم درتماس باهاشون که اخري دفعه پسره بچشون

 پاساژ همون رستوران تو رفتیم ورزا من خريداي از بعد. پسره بچشون

 داره وهندي ،فرانسه،چیني ايتالیايي غذاهاي اينجا میخورين چي خب:رزا

 نداره؟ ايراني يعني:نیکو

 داره غذاهارم اين ايراني غذاهاي اماجز شاخشه رو که چرااون-

 کرده پاستا هوس دلم من:من

 باخامه اسپاگتي.... منم:نیکو

 کنممی انتخاب ايتالیايي غذاي شما طبع به منم کردي انتخاب ايتالیايي غذاي که شما خوب:رزا

 سمکو کوس اينجا اِ:گفت که میکرد نگاه رو مِنو داشت نیلو ورفت گرفت سفارشو اومد گارسون.

 داره

  کوس کوس:رزا

 دابا اونم میخورن يامالزي افريقا مردم بیشتر نیست برنج اما برنج مثل جوري يه اوهوم:نیکو

 کوسه کوس عغاشق اماسپنتا نیست طوري همین خودشودارهااا

 نمیشي؟ ناراحت بگم چیزي يه جووووووون نیکو:رزا

 ناراحت دوستیمون روز اول حرمت به بگو تو حاال يانه میشم ناراحت نمیفهمم که تانگي خب-

 نمیشم

 ...که اينه منظورم يعني. چجوري. سپنتاهه..... تو درمورد.... خب-

 اهوم؟ بدوني وسپنتا من دربارهي میخواي نکن زني خود بابا خب-

 اره-

 کوچیک من وقتي سپنتا.کوچیکترم ازش سال1من. هستیم عمو وپسر عمو دختر وسپنتا من.خب-

 کوچیکتر خواهر يه دارم خواهر ندارم دادش من اخه واقعي دادش يه مثل بود خوب بام خیلي بودم

 پنتاس اما وپسرعمو عمو ازدختر غیر چیزي يه کردم پیدا بش ديگه عالقه يه سالگي16از من نیکي

 بازم اما بود بشاش روحیش درسته بودم وشیطون شر همش منم لود وکتاب درس تو سرش
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 تو نگیني همچین داشتن از میکردم حض من خونمون میومد وقت هر بود ومغرور سرسنگین

 تابک تو سرش سپنتا مثل نیکي من عکس بر. داشت دوس رو سپنتا خیلي هم نیکي. خونمون

 ديدممی کرد فرق اوضاع شدم دبیرستان وارد وقتي. کوچیکتره ازم ماهي شش يه نیکي بود ودرش

 اما ايینپ اومد چشاش از اشک قطره يه بود کرده بغض...بانیکي اما نمیده محل بم ديگه سپنتا که

 گرفت جلوش سريع

 اونروز ردمک ودعا نشتم تاصبح کنکنور براي بره میخواست سپنتا وقتي يادمه:وگفت کرد فین يه

 . نبرد خوابم اصال

 گريه وقش از میخواست خودش که اي رشته اونم شد قبول رقمي تک رتبه دانشگاه تو سپنتا وقتي

 نتاسپ به کادو براي بابام کرد دعوت رو وهمه گرفت مهموني يه هفته همون شنبه پنج عموم. کردم

 وقتي شدمی تکیه دو که گردنبندا ازاون بودم گرفته گردبند يه براش منم. گرفت سکه ربع يه براش

  نیکي به بده کتابشو که اومد اونم کنم مرتب لباسمو که اتاقش تو رفتم

 خشک مبا میشد دوسالي يه کرد تشکر لبي وزير نگفت چیزي اولش دادم روبش کادو وقتي...وقتي

 به نسبت عشقمو داستان که ؟موقعي کو تیکش يکي اون پس:گفت بم روکرد رفتارمیکردبعد

 مشا موقع. نیمد اصالطرفم شام تاموقع. زمین وانداخت وگردنبند کرد اخم گفتم براش خودش

 ونیکي کونی که گفت بابام. بمونیم امشبواينجا: گفت بابام به عموم که میخورديم غذا شدداشتیم

 .....امانیکو مطمئنم نیکي از من وگفت خنديد سپنتا يهو دارن درس

 تو ورفت شد ندبل سپنتام. پرسید دلیلشو باخنده همین واسه میکنه شوخي داره سپنتا فکرکرد بابام

 بود بلد دبو بلد وخانمي شعور ازنیکي نیکو يکمم کاش زنعمو عمو:وگفت برگشت باگردنبند اتاق

 بم کرد رو عاشق...هه....شده عاشقم ومیگه داده بم دخترت گردنبند ؟اين چیه اين عمو میدوني

 گرما میکنم فکر ومدرکمم درس فکر به فقط االن من محترم اصطالح به دخترعمو ببین: وگفت

 داري منو هاي مالک نه خوني درس نه چون نمیام تو سراغ باش مطمئن بگیرم زن روز يه بخوام

 لیاقتمو تو:گفت همه جلوي کجا تو کجا من اما وشیطونم شر منم درسته جواب حاضر دختر يه

 نداري

 رورنگامباغ نیکي مخصوصا دخترا کل اونشب:گفت کنه مخفیش داشت سعي اما داشت بغض نیکو

 کن ول اباب هي میدونستم جلف سر سبک منو فامیلم بزرگاي تمومو ازتوام بهتر من مثال که کردن

  رومیز گذاشتن غذا. رواورردن غذا
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 اچیزليب میتونن اشپزا ادمامخصوصا میدونین.شده درس کوچیک باچیزاي غذاها اين ببینین:نیکو

 دادم ارائه بزرگ خالقیت يه ديشب خودم من مثال کنن درس بزرگي خالقیت کوچیک

 مگه؟ کردي چیکار: گفتم بش لیوان ت میريختم خودم براي شابه نو داشتم که طور همون من

 شد خوشمزه خیلي کردم درست خیار بدون وخیارو ماست منم بود بامن شام ديشب هیچي-

 سرشو عدب نمیدونن قدر ديگه همین میدويید دنبالم خونه تو باکفگیر نوگرايي اين بخاطر ومامانم

 دهدا ماست نون شام نمکدون زهرمار: گفتم باخنده. حـــــیف:دادوگفت تکون تاسف نشونه به

 بگیرن الماسم سرويس براش داره توقع

 تا صب کنن برسرت خاک:وگفت گرفتو گريه حالت بعد کنن تشکر يه میتونستن الاقل گلم نه-

 بیت اهل براي شام تاشد زدم چلکه پاش شب

 زدي؟ چلکه تاشب صب ماست واسه:رزا

 نمیشه؟ مگه-

 شد فريز ديگه کن کوفت: گفتم سرشو تو زدم

 پیدا نتيلع قبض مگه حاال خواست قبضو پارکینگ مسئول پارکینگ تو بیرون اومديم ناهار از بعد

 تمگف اقاهه روبه بود.... شده نیست نیست بود رفته زمین تو بود..... شده اب بجو بگرد ؟!میشد

 کرد نگاه شناسايي باکارت ماشینو مدارک کردم گم قبضو

 ادد جواب من از تر سريع چیه؟رزا باشما نسبتش فالحیه ارمان اقاي جناب مطلق ماشین اين:مرد

 بله بله: دادوگفت تکون سريع مرده.يارو به داد شناسايشو کارت بعدم کارتم اينم خواهرشم من:

 چیه؟ بابرادرتون خانم اين نسبت

 ؟ تو فوضولي؟مفتشي؟منکراتي؟چي چیکارشم من چه تو به افتاديما گیر بابا اي

 نیست بزهس به بود گل....به به.... کنین خارج ماشینو نمیتونین نیاد ماشین تاصاحب حال هر به:مرد

 بذارم؟ دلم کجاي ديگه اينو. شد اراســـــــــــته

 اومد ارمان زدو زنگ باالخره بود تر سمج اون اما نغهمه چیزي ارمان که میزدم کل رزا با ربع تايه

 نمیدونم رو تو سپردم بت خودمو من خدايا.... الزهرا يافاطمه....

 اينه؟:گفت گوشم بغل نیکو که بودم کرده مشت دستامو
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 اوممم-

 ششش قربونشـــــــــــــــــــ. بشه کوفتت-

 ! وضعیت اين تو هم تو اا-

 چشه؟ مگه-

 که دنمیش بیخیال حاال! بمیري اي رستمیه فامیلیش فهمیدم که داد مرده اون نشون مدارکو ارمان

 یدمشن ارمان صداي که میخوردم لبمو هي بودم شده يکي بااسترس کال که منم. طرفم اومد ارمان

 کنديش:گفت که

 چي؟-

 که کنم ضعو تاماشنو خونه رفتم بیام ازاينکه قبل:وگفت طرفم سوئیچوگرفت بعدم...میگم لبتو-

  رهاست ماشین سوئیچ بیااين جابجاشده ماشین فهمیدم

 تافکا تو که پسره اون شوهرتم من گفتي يارو به کردي خوب: گفت که گرفتم سوئیچو باخجالت

 مــــــــــــن؟؟؟نههههههه ارمان؟شوهر. نعلبکي اندازه شد چشام.زومه تو رو خیلي نشسته

 ..گ رزا... نگفتم..من...اما-

 ماشینم سوئیچ گفته هرکي حاال-

 شد پیداشون ونیکو رزا تازه رفت که ارمان بیرون اومديم. دستش دادم سوئیچو

 ؟هاااااااااان؟ دوتا شما بودين گوري کدوم:باعصبانیت من

 بهتره مانباشیم خصوصي بزنین چیزي حرفي بخواين وقت يع وشوهري زن دوتا شما گفتیم:نیکو

 اب اشتمد خجالتم از میکردم سکته داشتم من بیشعورا. میدويیدم دنبالشون باکیف پارکینگ تو

 ....عنکبوت دوتا اين وقت اون میشدم

 اسپرسو قهوه تا سه-

 لطفا اب لیوان يه:من
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 گرفت منو دست بعد میزنه تند تند داره قلبم هنوز دويیدي دنبالمون چقدر بخوري اب بايدم:نیکو

 !!!نگا:وگفت روقلبش وگذاشت

 نمونده برام نا ديگه دوويیدم پارکینگو اون کل واال اره:رزا

 !واال باقیه دوقورتونیمتونم گذاشتین تنها کوروکديل وبااون من برم روتونو اي-

 دار نگه چیزي حرمتي يه!بابا کوروکديل میگه دادشم به داره من جلوي ااا:گفت بازومو به زد رزا

  بود همینطوري اولش روز ازاون ئاوانگا اين:نیکو

  میبینمتون. نمیرسس کوه کوه حکايت. اوردينم گیر تنها باشه-

 نک پیدا گوشیو که توکیف بگرد حاال زد زنگ گوشیم که شديم خوردن مشغول اوردن هارو قهوه

 کنم پیدا گوشیمو تا میز روي گذاشتم بودو کیف تو هرچي.

 چیه؟ اينا:رزا

 ،دستکش،هدفون،!افتابي،تیغ؟ افتاب،عینک ضد کرم:نیکو

 اوردي؟ چي واسه حساب ماشین:شدرزا بلند خندشون صداي وبعدش ،اسپري

  بود زده زنگ اشتباهي بود سمیه دادم جواب گوشیو

 میزني؟ ضدافتاب کرم تو سرما اين تو:رزا

 چرا وت دختر راستي. کیفم تو ريختم دستم دم هرچي کردم هول شنیدم گوريلو اين گريه بابا نه-

 کردي؟ گريه يهو

 فک که بینهب منو نمیخواستم. میومد سپنتا جاش میشد تموم پسره اون شیفت االنم نداشتم پول-

 اومدم اون خاطر واس کنه

 ببینم پسرو شازده اين میموندم منتظر میدونستم اگه حیف:رزا

 نیست هم اي تحفه حاالهمچین-

 !!ايه تیکه چه اون ببین داري دوس اونو هستي نازي اين به که تو-

  داري لطف ؟تو خوشگله کجام من جون رزا بابا نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

141 

 

 يهو هک بغلشون زير بذارن هندونه میخوان تاصبح کنم ولشون اگه نیستن کن ول دوتا اين ديدم

 رخت واااااااي:دادزدم

 بزرگ بغلتون زير هالي هندونه: وگفتم خنديدم منم که ريخت چي که کردن کپ هام بیچاره اون

 مرده مادر من وکله سر به میزدن هي ونیکو رزا.ريخت وسنگین بود

 بیستم فصل

 به تا که بود شده براين قرار فالحي خونه تو. بود کرده سرد جور بد هوا که میشد اي هفته يه

 بود يبزرگ ريسک که بااين بودم گرفته تصمیمو.کنن زندگي باما وسیامک رها،رها بچه دنیااومدن

 رسد نه... کردم مرور رو نقشه کلي قبلش شب همین براي میکردم امتحان شانسمو بايد بازم اما

  شديد بودم گرفته امااسترس...اما... نمیرفت درزش الي مو ودقیق بود

 بود شدنم ماهیانه موقع چه بابا ؟اي االن اخه اه... سراغم اومد عجیبي درد دل پاشدم که صبح

 پايیین گلوم از چیزم که بود اين وجیزجالبش داشتم ضعف شديد میشدم جوري اين هروقت.

 بخوابم میرم خستم گفتم ورزا رها به خوردم بدبختي جور روباهزار صبحونه. نمیرفت

 میکرد م ديونه داشت استرس اما نیست خونه کسي وقتشه االن. پاشد که بود غروب0 ساعت

 بلوز که ودنب کوتاه قدري به استیناش. پوشیدم کوتاه استین گشاد بلوز يه لباسام وقت سر رفتم

 ودموهاممب بودم گُرگرفته امامن ناجور بود هواسرد که بازبااين زيادي يقشم بود تاب شبیه بیشتر

 کار اين به عادت که بااين گوشم پشت زدم موهامم جلوي چتري بستم وباکالفگي بود دورم

 بودم مجبور اما نداشتم

 ... بسم

 کیه؟-

 بیام؟ کشورجون منم-

 تو بیا-

 نمیديد منو پس بود بم پشتش

 داشتي؟ کاري-
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 که وچیزي خودم باديدن اما طرفم برگشت باويلچر.بگم بهتونfaceتوface بايد البته دارم که کار-

 . زد خشکش بود دستم تو

 مثل هدار زيادي فاصله باواقیعت چیزا بعضي نه؟خوب سراغت بیام طوري اين نداشتي چیه؟توقع-

 شب کردم روم میدادم تکون دستم تو چاقورو که طور همون. اماهستي باشي زنده نبايد االن ،تو تو

 تو شدم خم واستادم جلوش رفتم اي چیزديگه نه کمبود نه داريم عقده نه ما میدوني:وگفتم

 جدتون اندر جد شماها اماازاينکه:وگفتم عسلیش چشاي جلوي دادم تکون چاقورو صورتش

 میگیره عُقمون درمیارين و بافرهنگ ادماي واداي پولدارين

 ازيرب اشپزخونه وباچاقوتیز تختش رو نشتم رفتم. ؟هان نداريم زندگي ماحق میکنین فکر چرا

 تو حسابي کشور.میدادم تکونش وگهواري چپم پاي روي انداختم راستمو پاي میرفتم ور ناخونام

 .بود معلوم کامال قیافش از شکه

 بود حل االن میومدي دير ساعت يه اگه تو... تو میکرد بازي خوب داش عموم جون کشور میدوني

 ممد به دادي که مثقالي چص يه فقط نه بود ما مال دارايت کل

 میکني؟ چرااينطوري..تو...تو-

 مهلت ماه0 بیاد گیرم موقعیتي همیچین تايه کردم جا دلتون تو خودمو ماه0 بعد کندم جون کلي-

 میره در خستگیمم ماشد مال مالتون وقتي نیست کمي

 حشمتي اون مثل توم پس کثیفین همتون الشخورين همتون شناختمت ديدي:بادادگفت

 میکردي جلب نظرمو داشتي تازه گفت باداد.میکردم اعتماد بت داشتم که بگو ارررررررررره؟منو

 !! خرم؟؟ چقدر من خداااااااااا ايیییییییي

 خودش ودخ: گفتم صورتشو تو شدم خم. ،خودشم نیستم مثلش من نچ:وگفتم میرفتم رژه باچاقو

 جلب ونظرتور بخوام من که هستي کي لعنتي تو:گفتم باحرص گلوش بیخ گذاشتم چاقورو بعدم

  کنم

 چي؟ بقیه پس....میکني؟میکشیم؟ چیکار... بام-

 وعزيزسوار وايران رزا نیست اي ؟بقیه بقیه بقیه؟کدوم:وگفتم خوردم تاب دورش زدم اي قهقهه

 عدشمب میکنن ؟تصادف میشه چي پس نمیگیره ترمزش ماشین امااون دکتر برن که شدن ماشین

 ورهام کسیام.میان در پا از قعطعا بشون دادم که باسمي نمیرن باتصادف اگه. دنیا اون میکنن سیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

142 

 

 شلیک که اي گلوله واون رها وقلب سینه تو زدم که باچاقويي مردن هم بغل تو باال اون االن که

 خشپ کامل سم ديگه ربع تايه اره االن...که ارمانم. صفره زندگیشون احتمال سیامک مخ تو کردم

 پشتش مبرگشت نفري اخرين تو خوشگلم: وگفتم خِرش بیخ چاقوروگذاشتم. فِرت بدنشو تو میشه

 اگه تو: گفتم سمتشو برگشتم باغضب دادن جون تصادف براثر فرانسه تو وزيبام ارمین:وگفتم

 یرمم ششششششششششش:وگفتم دادم پرواز دستم. ومنم میشه بسته فالحیا پرونده بمیري

 بابام.... حشمت ياهمون ممد پیش اونور

 کتابخونه به خوردم داد هُلم. داد جواب خداياشکرت.شد بلند ويلچر ازروي نکرد تحمل ديگه

 ودب دستم تو چاقو هنوز امامن میمود خون داش برداش زخم سینم جلوي بود فلز از چون کوچیکش

 از تعادلمو.داد هُلم ودوباره جلو اومد دوباره داري؟ کاريم جربزه بکني؟مگه چیکارمیتوني:دادزدم

 امبی خودم به تااومدم برداشت چاقورو سريع کشور. شد ول دستم از چاقو زمین افتادم دادم دست

 اشد سرم.میومد چي مثل خون بازوم تو بود کرده چاقورو. کشیدم بلندي جیغ سوخت بازوم ديدم

 شد خشک لحظه يه باديدنشون کشور تو اومدن ورها رزا شد باز درباسرعت. میرفت گیج

 ینوايست در پشت دوتا شما اما باالست ريسکش میکنم اينکارو غروب فردا من خانم رهاجون،رزا)

 ساله10،14 عذاب اين تموموشه بازي اين بايد تو بیاين اومد ،جیغي،ويقي ،اوخي اخي صداي اگه

 ....ديگه بسه بابا

 مطمئني؟:رزا

 (understand ?غروب0 ساعت راس فردا شد قرارمون پس نمیشه چیزي بابا اره-

 تمیسوخ بازوم هم میخوردم تلو تلو داشتم میدادم فشار محکم چپو بازوي من افتادم ديروز ياد

  سمتم دوويد رها بود زده خشکش وسط اون کشور. سینم هم

 گفتم حالي بابي کنارم نشست زمبن افتادم

 ب....افتاد...افتا...راه...افتاد راه....میشه...تم...گف...ديدي..دي-

 میره انرژيتم خورده يه همون نزن حرف ئاوانگ:میکرد گريه داش

 ا...سردمه...سردم...رها...ره:بود تشنم. زهرمار مثل بود شده دهنم

 در طرف برگردوندم سرمو گرفتم بدي سرد عجب اخ.... بودم خودم اتاق تو.کردم باز چشامو
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 خوبي؟:کرد نیگام بانگراني رزا

 . دادم تکون سرمو فقط

 اومدي بهوش شکر خدارو:رزا

 بودم؟ بیهوش ساعت چند مگه-

 ونصفي روز يک-

 عجبــــــــــــ!؟واااااااااا روز چي؟يه-

  زهرماااااار:وگفت گرفت خندش من زدن حرف لحن رزااز

 خوبه؟ جون کشور-

 اومدن وارمان سیامک پشتشم جون ايران. وکشور رها شد باز اتاق در که بده جواب اومد رزا

 میرفت راه ملوس باعصا چقدر شم فداش الههههههههههههي عزيزبود نفر تواخرين

 همه اگريهب ادما. میدونستم کرد گريه. شکست بغضش باالخره نشست کنارم اومد ديد تامنو کشور

  بودم خوشحال ومن چیو همه کینه،نفرت.دور میندازن چیو

 دستمو بعدم رفتاريام بد همه اون بخاطر هم...هم زخمت بخاطر هم ببخشید جون ئاوانگ: کشور

 بیشرف میشد خوشگل چقدر میشد مهربون اين وااااااي. گرفت

 بابا کن ول کنین گريه میخواين سالم10 حاال... نکردين گريه سال10 بیخیال جون کشو بابا اي-

 بودم شبیهو نیم روز يه!دارينا شصتي ضرب عجب گفتم شوخي به کنم عوض جو اينکه براي بعدم

 داشت لبخند رد يه ارمانم حتي خنديدن همه.فرارکنن ازت داشتن حق بدبختا.... باباايول

  عزيــــــــــــزم.

 نکن شرمندم ديگه:کشور

 زدم لبخند بش بعد و شدين خوب که خوشحالم-

  بره راه میتونه حاال کردي تو که کاري بخاطر بچم....مادر ببیني خیر:عزيز

 ...من با کشور شدن وخوب من از کردن تعريف کلي بعداز
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 شده رظه از بعد.خوابیدم خوب کردمو استفاده موقعیت از منم.کنم استراحت تامن بیرون رفتن همه

 اتاقم تو اومد سوپ باسیني رها که بود

 رو کنارم اومد وبعدشم اوردم غذا واست شتري شبنم پاشو   ،دانگــــــــ دينگــــــــ:رها

  دهنم تو گذاشت اروم اروم سوپ تخت

 میخورم خودم نمیام خوشم بازيا لوس ازاين نکن ا: من

 که ورط همون.طرفم کردگرفت پر قاشق بعدم. میکنم دهنت قاشق قاشق خودم من میکني بیخود-

 نمیخورم ديگه بستمه يعني که دهنم جلوي گرفتم دستم دراورد دهنم از قاشقو

 رها؟-

 جونم؟:گفت تخت عسلي کنار میزاشت سینیو که طور همون-

 شد؟ چي بیهوشیم بعد-

 خوني غرق ديدم واااااااي تو اومديم کرديم هول ورزا من تو جیغ بعد.بگم تا کن گوش پس. اهان-

 افتادي توهم کرد کپ بیچاره ديد تامارو کشور خاله. ماها کشتن درباره زدي که حرفايي اون با.

 که ينباا اتاق تو بود واستاده مترسک کپ همونطور که بدبختمم خاله اومدطرفت سريع منم. زمین

 از سیامک. تو اومدن باهم وسیامک وارمان رزا. کردم هول خیلي خدايي اما بودم بلد اولیه کمک

 هتاز کشور خاله حرفا ازاين چیشدو که داد گیر ارمان ديگه هیچي ارمان،نه اما داش خبر نقشمون

 اتاق تو ببرش بشنوي چي واستادي میمره داره مردم دختر: که سرارمان زد داد خبر چه فهمید

 ..وخنديد کرد نگام شیطون رها ديدم يهو...بعد.... ديگه

 بگو بقیشو:وگفتم شونش به زدم

 داشف الهیییییییییي....بیرون رفت سیامک کشور خاله تخت رو گذاشت کرد بغلت ارمان هیچي-

 باارمان اتاق تو موندم من بیرون برد رو خاله رزام بیرون رفت... خوب حالیشه نامحرم ، محرم شم

 وچند آمپول بايه دقیقه چند بعد بیرون رفت ارمان هیچي بود اورده برام رو اولیه کمک جعبه قبال که

 لندب رها بعد.. کردن خرابکاري خانم فهمید که بود موقع اون تازه بهت زد امپلو تو اومد دستکش تا

 خنده زير زد بلند

 اشمب کرده کارخرابي خودم به استرس از بودم بیهوش وقتي نکنه ترسیدم کردم نگاش باتعجب

 مگه؟؟ ديد چي: گفتم همین براي.
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 بودنته ماهیانه عادت پريدمنظورم رنگت ؟چرا بابا چیه:وگفت شد تر بلند خندش

 واال داشتم کم همینو. نموند برام کالابرو ديگه واااااااااااااي

 بعدش؟ خب-

 تا اتاق تو گذاشتت کرد بلندت ارمان کرديم راستیت و درس کرديمو پانسمان زخمتو رو هیچي-

 دمیخون دعا سرت باال میومد عزيز وقتا بعضي رزا يا مامان يا بودم سرت من يا بودي خواب االنم

 ؟ چیشد کشور خاله-

 يادش چیزي يه اينکه مثل بعدش. کرد وگريه ترکید بغضش سال10 بعد:وگفت زد لبخندي يه

 بعدش ولي کرد کپ خدا بنده نمیدوني بگـــــــــــــم عزيزو اهااااااااااااان:زد داد باشه اومده

 نشد خوشحال زياد خانم راضیه چرا نمیدونم. شد خوشحال انقدر

 ...کشور هرحال به باشه شده خوشحال نبايد: گفتم دلم تو

 وااااااي بودن ونیکي ونیکو مريم شد باز اتاق در. داري مهمون مجروح سلـــــــــــــام:رزا

 والغر بلند قد دختر يه نیکي....نیکي ديدن از اما شدم خوشحال ونیکو مريم ديدن از چقدر

 مثل دماغش جز بود جور چیش همه مشکي وچشاي گشاد نسبتا ودهن ولب سفید باپوستي

 سيباک کال بود گیر وخود مغرور نیکو وبرعکس نمیومد صورتش به اصال بود يخچال دستیگره

 دم اهاشب زياد اينکه با شده تنگ براش دلم چقدر که اخ افتادم زيبا ياد.... سیرابي مثل نمیجوشید

 بود جاريم هرحال بودبه نشسته دلم تو جور بد ديدمش اول بار براي که روز همون اما نبودم خور

 ....ديگه

 با جونم وايران جون کشور که بود جالب. مزخرف حرفاي سراغ رفتیم واحوال حال وگو گفت بعد

 ندنمیخو درس داشتن اتاق گوشه يه... که خانمم نیکي. بودن نیکو و مريم چرت حرفاي پاي عزيز

 وگفت ادد بش رو خونه کتاب کلید بخونه درس صدا سرو اون تو نمیتونه نیکو ديد جون ايران وقتي

 رو ونهخ وکتاب برم میتونستم پس خوب چه وايیییییي...... من به وبده کلید شد تموم کار وقت هر

 ايول ببینم

 ؟ جون مريم کشید ته جکات:رها

 نداري؟ نیکو چي تو شد تموم که من-
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 بگم؟ هَه تايي ،سه دو يه چرا-

 اينده واسه ذخیره بذار پ ن پ:کشورجون

 صورتم تو کرد پخش امیزشو محبت نگاه و خنديد. نمیکردين رو افتادينا راه شمام خوب:من

  بود جک کلش خودش واسه بود نوني حیف خودش کشور اتفاقا اين قبل....هه:عزيز

 حکمم درو بیرون میاد میاد شاکي يارو... میکرده جريمه مردرو يه افسرداشته....باشه...بگم؟:نیکو

 کیم؟ من میدوني:میگه افسره به باخشم میزنه بهم

 قربان ببخشید..ببخ...نه:میگه بوده ترسیده حسابي که افسره

 ننويس باباتم نوکر من:يارو

 میکنه نون حیف به رو میشه سردش زنه میشه شب. میشن قطار سوار زنه يه و نون حیف:رزا

 من بده اضافه پتو يه بخواين قطار مسئوالي ازاين میشه سردمه من اقا ببخشید:میگه

 من؟ هم شه گرمت شما هم امشب کنیم کاري يه میخواين خانم:نون حیف

 چطوري؟:زنه

 باشه؟. وشوهريم زن کنیم فکر-

 مثل ونچ حاال خانمم افرين:میگه زنه به نونم حیف باشه ومیگه میکنه قبول نمیومده بَدِش که زنه

 ربگی من برا چايي فالکس يه هم خودت برا پتو يه هم اينجا مسئول از برام برو وشوهرايیم زن

 شد چي داشته خیاالتي چه زنه بیچاره:رها

 نمیگي؟ جک چي؟ تو:وگفت بم کرد رو کشور

 خودش خونه اينجاوا نه البته میره اينا ارمان خونه برق روز يه: من جک واما اهان...من....من-

 میکنه باز درو همسايه دختر قضا از همسايه خونه در دم میره قابلمه بايه ارمانم هیچي.

 میخوام برق يکم رفته خونمون برق سالم:ارمان

 تو و؟؟خ ابلهین چراانقدر پسرا شما اخه:ومیگه میکنه ارمان به سفیهانه اندر عاقل نگاه يه دختره

 شهمی شیرين زندگي:وگفتم..... بیار پالستیکي ظرف يه برو میگیردت برق که قابلمه اين
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 بستیاااا؟ رو از ارمان واسه شمشیرتو تو:جون ايران

 کاري؟ کجاي گذشته مسسلم از من؟کار مامان چیه شمشیر:رزا

 ندهخ زير زدن همه.باشي خودت همسايه دختر شايداون نمیکني فک درصدم يه چرا ئاوانگ: کشور

 گذاشت دستشو کرد نگام مهربوني با اونم داشـــــــتیم:گفتم کردمو نگاه کشور به خنديدم منم

 میمود بهش مهربوني چقدر من شم فدات الهي.خانمي خیلي:وگفت پشتم

 بر بش نگي صدف جلو وقت يه ئاوانگ جون مادر:گفت که میخورد چايشو لیوان عزيزداشت

 العملم عکس ببنن که روم شدن زوم ونیکو ورها رزا.... ديگه مردشه ارمان حال هر به میخوره

 !!!نمیخوره؟ خیار يابو مگه راستي. میخوردم خیار داشتم يابو عین چیه؟منم

 کردم رومو بود ذهنم تو مدتها سوال يه کنه عوض بازومو باند تا اومد رها تامزاحم7 اون رفتن بعد

 :وگفتم بش

 سمت رفت اشغال سطل چرکومینداخت باند داشت که طور همون بپرسم؟ ازت سوال رها؟يه-

 ؟بگو جونم:گفت بلند دستشويي

 ؟ بودي بد باهام اول روز ازاون چرا تو-

 یمببین تا ازمايشگاه رفتیم وسیامک من که بود اين اولیش داشت دلیل دوتا... ؟اهان روز کدوم-

 خیلي زيزع قبلي پرستار بود بهادري بهار بخاطر دومیشم بود منفي جوابش که نه يا میشیم دار بچه

 جواب هم روز اون که بخصوص طورين همین پرستارا همه کردم فکر منم میداد خط سیامک به

 دادشم زن میشي نمیدونستم.....هووم میشي گفتم خوشگل که توهم بود اومده ازمايشم

 زودتر....ايشا بگو:باذوق من

 راهرو تو رفتم.خونه کتاب وقت سر رفتم ربع يه بعد پررررررررررررو:پیشونیم به زد

 ــــــا؟دريــــــــــــــ ابیه؟ بوددددددددد؟در اتاق کدوم حاال ب خوببببببببببببببببببببببب

 اتاقه اينجا وااااااااااااااي. کردم باز روداش ابي در که اتاقي باداباد هرچه بابا ايه؟اي سورمه

 ...که ارمانه..........

 و اي سورمه و ابي رنگ از کال رنگاش و وديوارا در.بکشیم سرکي يه بايد نیست که حاال تو رفتم

 ياب ورزشي بالباس بزرگ عکس يه بود چسبونده دراتاق پشت خودشو از عکس يه بود  سفید

 رومیز واو... بود وتمییز مرتب کارش میز مشکي گیتار يه خونه روکتاب بود کتابخونه يه چپ سمت.
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 هن...مي کشي خود نشم تو مال من يعني جیگرتووووووو بود گذاشته خودش از عکسي چه کارش

 براي میمردم خنک هاي عطر از بود پر آينش جلوي اينجارو واااااي چرا رو تو اما نمیکشم خودمو

 میخوادچیکار؟من دونفره تخت ادم يه اخه نمدونم من دونفرس تختش که اينم ااا. خنک عطراي

 ممممکردمم باز روبااسترس در خونه کتاب سمت رفتم بعدم موندم اتاقش تو ديگه يکم نمیدونم

 از بودن پر که قفسه تا16حدود بود کشیده فلک سربه خونه کتاب بزرگ هاي قفسه واااااااااااااااااي

 راضیه هک میکردم فک داشتم کدومش؟اه يعني پنجم کتابي اخه پنجم کتابي گفت يونس کتاب

 یرونب کرد سرشو کرد وباز در اومدتو راضیه. ها قفسه از يکي پشت رفتم خونه کتاب تو اومد خانم

 ستهب کمرش دور که چادرش پر تو از گوشیو نیست کسي شه راحت خیالش میخواست اينکه مثل

 مدلشو که بود جديد انقده بودiphone گوشیش واااي میومد در داش چشام.......بیرون اورد بود

  زد زنگ نمیدونستم

 سالم:راضیه

........ 

  کشور بابااين نه بود شده میش قارش اوضاع بزنم زنگ نمیشد نه باباخوبیم اره-

............. 

 من واسه افتادن راه پاشدن خانم بابا نه

 بیاد يادش نکنم فکر نه بابا اره واستاد پاشد کشور میگم شديا خنگ..........

.......... 

  خونم کتاب تو االن بپرسم زدم زنگ من ببین فردا پس شد پس ؟کي؟اهان چي

............ 

  جلوشم

....... 

 اشهب دنبالتون میاد ارمانم خود میان صدف بدون فردا پس شد اهان.ديگه فردا پس شد پس باشه

 بارم در میکرد فکري چه اون اما میديديم همو کم تااالن صابر پیش رفتم که روزي از. فهمیدم
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 یفکث اه اه ومردشم کشته من حاال میکرد میموندفک باز ابي اسب مثل دهنش میديد منو هروقت

 ايییییییییییي

......... 

 زنگ برداشتم گوشي بیرون رفتم زود چقدر فردا پس يعني واي. رفت بعدش خداحافظ. مار زهر

 ارهمی در لجمو اهنگه اين چقدر که واي بود صفوي بهنام ارامش گوشیش پیشواز اهنگ حمید زدم

 اهنگ که زيباخانمم بود گذاشته اهنگو باراين1 عروسیش روز فتاح میدادن گوش عاشقااينو همه

 بود موبايلش

 الو؟

 دوماد؟ کدوم:وگفت کشید سوزناک آهي...اقاداماد سالم-

 شد حل گلم دادش-

 شد؟ حل چي-

  میان دارن فـــــــــردا پس-

 نههههههههههههه؟؟-

  میشه میکنیم؟يعني عملي نقشمونو-

 میکنیم عملي باشه-

 مي...يعني....خواستگاريم راستي-

 اليباخوشح. بزنین حرف باهم وقت تااخر میتونین وتو رزا فردا پس خوب پسر... خب بابافهمیدم-

 ندارن شعور نچ نچ نچ چیزي حافظي خدا يه اينه از بیشتر گاو شعور يعني. کرد قطع گوشي

  هي مردمااااااا

 يجوراي يه خب... حقیقتو کل شبه يه ادم حال هر به خب داشتم استرسم بودم نشسته اتاق تو

 . بود حموم رفتن استرسم رفع براي کار بهترين. ديگه شک تو میرن

 حموم تو.میکردن چیکار قديمیا نداشتن حمومو اين خدا ،واي ارامش حس اخیییییي نشستم وان تو

 توهمِ کردم فکر اولش میخوره زنگ داره موبايلم شنیدم که بودم
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 کن رخت تو بیرون اومدم میکنه خفه خودشو داره گوشیم راستي راستي بابا نه فهمیدم بعدا اما

 اومدم لعنتي بود شده قطع صدا بیرون اومدم خودم دور پیچیدم الکي طوري همون رو حوله

 ..... که تخت طرف رفتم. خورد زنگ دوباره برگردم

 تو رمب من مثال نمیکرديم کاري کدوم هیچ. بلوديم وايساده دوتايي باديدنش اتاق، تو اومد ارمانم

 تو اخه اه شدم قرمز وااااااي بیرون ورفت پايین انداخت سرشو امااخر بیرون بره يااون حموم

 صیرتق همش ديوارا سمت کنم پرتش میخواستم. زد زنگ گوشیم دوباره اتاقم تو داشتي چیکار

 ....گوشي اون

 بود زيبا

 بله؟

 میافتما پس نباش اخالق خوش انقدر بابائاوانگ-

 میگذشتمن اززيبا باشم نداشته که هیچیو حوصله بچگي از میکرد فرق زيبا اما نداشتم حوصله اصال

 میکرد ارومم همیشه

 کردم تعريف براش وبعدم قبل ماجراي تموم کوفت وباگفتن خنديدم

 شد واجب نههههه؟؟پس-

 چي؟-

 ببینم منو جنتل اين بیام-

 بود حرف يه حد در فعال که حاال عجب-

 چي؟-

 پیشم تهران بیاي تو اينکه-

 ترمینالم تو تااالن1:13 ساعت از ترمینال بیا نیست حرف گلم نه-

 میکني؟ چیکار اونجا-

 در خرجمو دجوري يه ديگه میفروشم ساندويچ هست جا برام بوفش تو ديدم هیچي-

 ببینم وت مَعرفت میخوام دنبالم ترمینال بیا پاشو ديگه ببینم رو تو تهران اومدم خوبي؟خوب.میارم
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 دمکشی داد سرش باخوشحالي میومد داشت زيبا عالي چه وااااااي.... کني تحمل منو دوروز میتوني

 میااااااااااااااام دارممممممممممممممم:گفتم جیغبا وبلند

 بیییییییییییا پاشو ديوووووووونه-

 رزا ديدم پايین رفتم جیگرموچیشدم اووف سفبد باشال پوشیدم کرم وشلوار مانتو دست يه سريع

 برسونمت؟ کجامیري:|گفت بم میپوشه کفشاسشو داره

 کجا؟ تو-

 دور دور بريم میخوايم کشور خاله منو-

 اااااااااااايواااااا کردممم نگاه کشور خاله به برگشتمو.میرسونیمت ما بیا میري کجا تو دختر ئاوانگ-

 لبه هک کوتاه ونسبتا تنگ اي سورمه مانتو يه خودش واسه بود شده لُعبتي چه شم فدات من الهي

 که دمش نگاش محو بود اي سفیدوسورمه باشال اي سورمه اي پارچه باشلوار.بود سفید آستیناش

  توهم مديون اينارو همه:گفت

 حرفیه؟ چه بابا نه-

 هستم تو تالش مديون اونم...برم راه تونستم بازم....دادي زندگي بم...تو-

 ؟ ئااونگ میري کجا تو باشي خوشال بايد من باباخواهر بسه-

 ...چ هتلي يه ببرمش تا میرم اومده عموم دختر مینال تر میرم-

 داريمن مگه ديگه آدم يه واسه جا بزرگي اين به خونه کوفتیه کدوم هتل بیخود.... بیخود:جون ايران

 ؟

 آخه؟-

 رانندگي محتاط.اينجا بیار ئاوانگم مهمون باش کشور مراقب رزا برين.... که نداريم وماخه آخه-

 ببند کمربندتم کن

 بار زير کمرک که میشکنه مسئولیت همه بااين کمر که کنم کار انقدر مامان اوهههههههههههه-

 که رونبی میرفتیم داشتیم. رزا کله پس زد دونه يه جون ايران.من مادر گفتي که هايي مسئولیت

 رفتم حرفي هیچ بدون جالیز سر شپش شه پیداش االن بايدم خرچصونه واي......تو اومد ارمان
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 که هستید جايي ياکال هستید يادستشويي حموم وقتي خواهشا خانم ئاوانگ:گفت که در سمت

 تو به ا؟منو. نشین کسي مزاحم تاباصداش روسايلنت بذارينش بدين جواب گوشیتونو نمیتونین

 دکتر، جالیز سر شپش اخه:زدم داد يعو شديم دور خونه از خوب وقتي ماشین تو رفتم داشتم چیکار

 چرا تو میسوخت زنگ از داشت ؟اصال داره تو به چیکا من گوشي آزادي دانشگاه مدرک الکي

 متعجب هاي هنگا تازه. میدارم برش من میزنه زنگ تو گوشي داريیییییییییي؟مگه برش میخواستي

 به خودت خدايا:وگفت باال گرفت سرشو رزا که زدم لبخندي يه ديدم روخودم رو ورزا کشور

 کن رحم جونیش

 کردم تعريف براشون ماجرارو وبعدم سرش تو زدم وباکیف خنديدم

 نه؟ ديده ندارتو دارو دادشمون پس به به:رزا

 دورم بودم پیچیده باباحوله نه-

 میمونه اسب مثل بیچاره نمیشناسي مگه دادشتو جون رزا بعدش شي خوشبخت توهم...ايشا:کشور

 پايینه سرش همش

 نشهخو چون اتاقم؟ تو بیاد بايد میکشت خودشو داش من گوشي اصال فوضوله حسابي اما اره:من

 باشه؟ حالیش نبايد خصوصي حريم

 خوبین؟ باهم انقدر دوتا شما چرا موندم من-

 داره راه دل به دل چون-

 لطفا  نزار سرش سربه خواهشا پس ومیره میکنه ازدواج داره که اون-

 میکنه؟ عروسي داره کي:رزا

 ماعال موافقتمو که منم گفت بهم خوابم تو اومد ديشب اومده خواستگار مرحومم عمه کي؟واسه-

 کردم

 جون کشور باحالیییییییییي خیلي:من

 نذار سرم میکنه؟سربه عروسي داره کي لوس،خاله-

 شديا خل جديدا بابا اي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر جوهريان فاطمه | ئاوانگ رمان

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

 

153 

 

 بود خل ديدمش اول روز اون من...که خل جون کشور-

 ارز بازوي به زد بعدم. میکنه سیر توهپروت بیشترشده داروهاش دز االن بود جون ئاوانگ بله-

 یستندن ساکن اينجا اونا اماچون بريم مابايد البته خونمون میان صدف ومامان بابا فرداشب: وگفت

 روترمز زد رزاچنان گفت اقاتااينو. میان اونا

 بودما بسته کمربندو خوبه حاال روندنه؟ وضع چه خاله چته-

 يهو؟ شد خوبي؟چت میگه راست-

 ننه بیا وعاشقیت عشق بود اين... برسرت خاک:وگفت طرفمو برگشت کنارمونه خاله نفهمید رزا

 تو روزاون داري دوسش نگفتي ؟مگه کنه نگاه بت ارمان میکني فکر ديگه اومدن که صدفم وباباي

 ؟ نیکو وتو من شاپ کافي

 نگاه؟ يه تو عشق اخه:نیکو)

 دوس نم. بیرون بزنه ازسینه میخواد دلم میبینمش هروقت ديگه.... شد خب اما نبودم معتقد منم-

 دباي منم که میکنه رفتار طوري يه امااون کارامون درمورد کنیم بحث ،باهم بزنم حرف باش دارم

 خوش اون به ارمان داره حقم خب میکنه مسخره چاقیم بخاطر همش میدوني. بدم جوابشو

 ....  مثل گامبو زن نمیاد که استايلي

 واون چاقي واسه بخواد تورو اگه میشناسم خوب دادشمو من خودت واسه نرو تند وايسا وايسا:رزا

  اخالقته واسه نیست کوتاهت قد اون ايتو کوفته دماغ

  خنده زير زديم ونیکو من يهو

 رودر ؟نه ديگه خوکیو دماغ چاقو کوتاهو قد من از بود؟ تعريف االن اينا کردي درستش بیا:من

 میشنويم؟ نکن بايستي

 الط از قلبي ونحست ضايع قیافه اون پشت تو اينه منظورم: گفت داده سوتي چه فهمید که رزا

 داري

 ( بیرون میکنن پرتمون باتیپا االن زشته ها بچه:گفت نیکو زراکه وکله سر تو میزدم منم

 هم بات کال هست ايم دوهفته يه االن گفتنا دارم دوسش دارم دوسش بود ؟اين چیشد هان:رزا

 واقعا يکي میکردم فکر هه....چي؟ االن اما داشتین باهم کلي کل يه الاقل اونوقتا نشده کالم
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 تهپ باتته کشور خاله که میدادم گوش بش داشتم مدت تموم منم...میخواد خودش بخاطر دادشمو

 متوجه تازه که رزا. شدي عاشقش تو.... ؟تو ؟اره ارماني عاشق تو میگه ره...چیدا وانگ..ئا:گفت

 ....ييعن يعني نه میکنین چیکار اينجا يعني....اومدين؟نه کي شما خاله...اِ:گفت شد حضورخاله

 جون خاله اره: وگفتم کشور خاله به روکردم بعدم کشتا منو داريت راز يعني:گفتم باخنده من

 مدار عالقه...ارمان به من اره:وگفتم پايیین انداختم سرمو بعدم دزسته رزا حرفاي تموم درسته

 ...ولي

 نهمی صدفم. بگو پوشي وپرده بايستي رودر بدون داري دوسش اگه نداره واما ولي:  کشور خاله

 بگیره تصمیم خودش زندگیش براي داره حق ارمان. کرد کارو

 ...و داره عالقه صدف... به اون گرفته تصمیمشو ارمان خب-

 عالقه ارمان به صدف که فهمید مامانم وقتي نیست اينطوري نه:گفت میکرد رانندگي داشت که رزا

 ودنب آرمان که اولم روزاي اون کنه فکر جديد زندگي يه وبه کنه فراموش سارارو که گفت بش داره

 ...تا بگو داري عالقه بش هم تو اگه ولي کنه فکر تا بود رفته

 میشه معلوم چیز همه فرداشب تا کنین صبر:من

 ؟خاله؟ چي يعني-

 ومدا رزا. میشه مشخص فرداشب چیز همه کنین صبر شبم فردا تا داره امکان برتون اگه يعني-

 . زيباست اون اونور بچین ااا: گفتم که بزنه حرفي

 اه میکردو نگام آينه تو از گاهي از هر خاله شديم خونه راهي زيبا با پرسي واحوال سالم بعد

 بگم چیزي نمیتونستم فعال اما میکشید اه دقیقه به دم هي چرا میدونستم میکشیدمن

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

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

 بیارم؟ حوله زيبا-

 بپوشم؟ بیاري حوله-

 !مضحک بخوري بدم شده گشنت شايد میگم نه-
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 رفت يادت شو پ ن پ-

 دارم کار باش جون کشور پیش رفتم من رختکن تو برات روگذاشتم حوله بابا بیا-

  خودش برا اي تیکه برادري جا که پسرشونم زديا تور به پولداري خانواده عجب ئاوانگ میگم-

 اينطورياس؟؟ که اِ-

 اونطوري؟ اينطوري میپرسي میپرسي چي واسه اونوقت. اونطورياس!نچ-

 وحید خاطر واس-

 هک من سرگرد پاي به البته نیست بدک توهم شوور میگم نداره نمونه تکه که وحید خوب نه-

 نمیرسه

 گردنم بیفته خونت نچايیدي تا بیرون بیا گمشو اوهو-

 تاقا همون اتاق درسته داخل رفتم تو بیا گفت زدم در. جون کشور اتاق تو ورفتم بستم درو بعدم

 اتاق توو رفتن کنار بیني بد هاي ابر اينکه مثل االن اما وبیروح ،سرد بو سرد قبال داش روح اما بود

  بود شده پديدار بزرگ خورشید يه کشور

 سالمممممممممممم-

  طرفم کرد کج وسرشو بست کتاب ديد منو تا میخوند کتاب داش جون کشور

  بشین بیا سالم-

 گفت کشور خنديدم ،بعدم خانم خاله ناراحتي چیشده-

 میخندي؟ وا؟چرا-

 باد ناي از که میفته گلي گل چادر و پیر زناي اين ياد ادم خانم خاله بگیم نمیاد بهتون اصال اخه-

 دمقین؟ انقدر چر نگفتین حاال میکنن چاق قلیون ودارن دستشه حصیري بزن

 بودي گفته اول همون از بم کاش: میداد نوازش دستاشو تو گرفت دستامو

 چیو؟-
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 وت نخود دختر اين ااا توئه تقصیر همش رزا واااااااااي. پايین انداختم سرمو. داري دوس آرمانو که-

 اي مسئله گفتم رها به کنار به اونا حاال. اوردا در بازي کلي عجب واي نمیخوره خیس دهنش

 ....خاله اما بودم تر راحت باهاش چون نبودخب

 ... میخواي ارمانو تو میدونستم اگه: کردوگفت نگام مهربون خاله

 اين واز یدهم باد به وزندگیمو حشمت نسل از اين.... میگفتي بعدشم بیرون میکردين پرتم باتیپا-

 گیره؟ ارمان پیش دلت کي از تو بگوببینم تو دست از:خنديدوگفت. حرفا

 شنیدم صداشو که روزي همون از-

 شدي؟ صداش عاشق يعني-

 اشهب من گمشده نیمه میتونه آرمان که میکنم حس من گمشده نیمه اسم به هست چیزي يه نه-

 اون میدونین. نمیاد خوشش ازمن اصال فهمیدم اينجام که اي هفته ويه روز11و ماه 16 تواين اما

 حرف اهامب کال االنم شده کل کل يه حد در بعدا الکي الکي میداد گیر بود تند خیلي آتیشش اوالش

  مشبود نديده اون از قبل ديگه اتاقم تو اومد يابو مثل زدو زنگ گوشیم که موقع همون جز نمیزنه

  حساسم خیلي روش من کنا صحبت درس آرمان پشت آي آي آي-

 افتادين راه شما که روزي اون از راستش. ازش معلومه داره دوس خیلي شمارو اونم میدونم-

 نکبت رولبشه لبخند همیشه

 اون نه نیامیک نابود بم زير کالاز بعدش میسازي ياوقتي نمیسازي چیزي يه تو:گفت بعدش خنديدو

  نکبت باره در گفتنت مدل اون نه بگو لبخندو

 دارين؟ وقت دارم کار باهاتون ساعت يه جون خاله اها-

 میشنوم بگو وقته دارم زياد که چیزي-

 

 قیافمو هک بودم زده ماسک فقط سفید وشال دامن با اي سورمه بلند لباس يه بودم پوشیده لباسامو

 ساده ماا همرنگش باشال واکلیل پولک پر وبرق پررنگ سبز لباس يه بود چیشده ر زيبا نشناسن

  میومدن مهمونا بايد االن بیرون رفتم سفید بادامن براق ولي
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 شدي چي واااااااااي:رزا

 نمیان؟ خواستگاراتون مرسي-

 ؟ خواستگار ههههههه-

 ام داماد آقا اين: بگه تو مامان به صدف مامان بعد بشینن صدف وفامیل فک کن فکر ديگه آره-

 نيباسی ارمان بعدش بیار چايي پسرم آرمان: بگه ماماتن وقت اون. ديگه شد خشک گلوم نمیان

  صدف باباي جلوي میگیره همه از اول میاد چايي

  پسري گل چه به به:صدف باباي

  بويي رنگو خوش چايي چه واااااااااااي:صدف مامي

 جان نوش میکنم خواهش: میگه آرمانم ممنون سالم میگه وفقط پايینه سرش صدف خود

  صدف.... لباس رو بريزه دستش از وچايي شه هول آرمانم... کن...فکر:میگفت خندش وسط رزا

 وجور جمع وخودمونو شديم ساکت تامون تو شنیديم ارمانو تاصداي. نمیاد خاله چرا رزا:آرمان

  بود ناراحت صداش کرديم

 کي؟ پس:گفت باداد ارمان. ديگه خاله اها.... خاله جون دادش...دا:رزا

 خوابیده گرفته درد پاش شد خسته رفته راه زياد خاله امروز هیچي.... ترسیدم چته-

 ناراحت که نداشت دلیلي آخه اما ناراحته خیلي که بزنم حدس میتونستم وناراحت بود گرفته ارمان

 سفید مردونه بالباس دودي وشلوار کت خودش واسه بود شده اي تیکه عجب ولي....  باشه

 ينا از شده پشیمون که بود ادمي مثل بیان صدف خانواده نداش دوس اينکه مثل طوسي وکروات

 رفت دکشی آهي يه حسرت مثل بود چیزي يه تنفر نه داشت کینه نه نگاش کرد نگاه من به ازدواج

 قتو داره که میدونستم من اما میکرد کار داش مثال بود جا اين صبح از که راضیم. اتاقش سمت

  میکرد پیداشون بايد صدف خانواده اومدن از قبل تا میکنه تلف

 کیه؟

 تو؟ بیام میشه ئاوانگ منم-

  تو بیا:اومد صداش بعد اما مکث کمي
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  میکشید سیگار داشت پنجره پشت اتاق تو

 داشتي کاري-

 دارم بات کاري نه....چیزي يه میخواستم....من-

 چیکار؟ داري ؟بامن؟کار تو....هه-

 خواهش يه-

  بزني حرف آدمم مثل بلدي پس ا-

  موقعش به بذار نچ االن اما بدم جوابشو دارم ؟منم کنه شروع میخواد کي ببین بیشعور

  میخوام رو خونه کتاب کلید-

 ؟ چیکار میخواي-

  دارم برش نشد اما بود گرفته چشمو رمان يه خونه کتاب تو رفتم روز اون-

 رمان؟ کدوم-

 میدهاااا گیري وا ازم میخواست انتشاراتیم واسم چاپ تاريچ کتابو اسم حاال اَه

  بود صورتي جلدش روي نمیدونم-

 روانشناسي کتاب نیست رمان اون-

 میدونهااااااااا مگه کتابارو کل امار اين

 بخونم کنم پیدا کتاب يه میشه ببینم میخوام رفته سر حوصلم بدي کلیدو میشه حاال-

  نداره مُمان رمان پزشکي يا اونجاياتاريخیه کتاباي-

 وگفتم غريدم ناجور شد خورد اعصابم

 سرم رخی بخونم بردام صاب بي کتاب يه میخوام بکشم مواد خونه کتاب تو برم میخوام مگه بابا-

 ا شديد میشي گیر جو بزنما حرف بات آدم مثل نمیذاري خودت ببین درک به نده اصال
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 زود هم تو خوب خیلي: دستم داد کلیدو نزديکم اومد بعدم بابا وايسا: گفت که بیرون بیا اومدم

 هست که همینه: وگفتم گرفتم ازش کلیدو. میاريا جوش

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

 بود نسنگی چقدر براُه کشون کشون بود کرده پیداشون نبود کسي شکر خدا خب بودم وبسته در

 اه نیاد؟ دنبو قرار مگه بود خودصدفم بودن پايین همه بودنو اومده صدف وباباي ننه خوبه حاال لعنتي

 از بیرون رفت ظهر بعد که راضیه.  بود پايین هم زيبا میچسبه وباباش ننه به همش سیريش

 رشدخت دوس کردم قبول که بود حمید خاطر به فقط نداشتم خبر میشد اي دوهفته االن شازدشم

 صداي اتاق وت کشیدم بدبختي ر باهزا رو کیسه اه اه اه وصابر من کن؟ فک چندش اُيییییییییي شم

  بود حمید شد بلند گوشیم زنگ

 بله؟... هه-

 ؟ میزني نفس نفس چرا شد شده ؟چیزي چته وا-

 ینهسنگ زيادي مُردم حمید واااي اتاق تو میوردم خونه کتاب تو از داشتم رو اينا بابا هیچي...هیچ-

 المصب

 شامکف زير کرده سبزه علف وبازکن در حاالم کردي فوضولي خودت نباشه کاريت تو نگفتم من-

 چیییییییي؟-

 ؟ میکني وا-

 میکنم باز براتون درو تو بیان بابا آره-

  سالم

 اوانگنئ ايشونم: گفت مهموناشو پیش برد منو شد بلند رزا صدا سمت برگشتن همه من باسالم

 عزيز پرستار

 يمام من سالم: داد دست جلو اومد بود سرش شکالتي باشال کرم ودامن کت که مسني خانم يه

 ؟بعدم نمیدونستی نکردين تغییر اصال جون فرنوش سالم گفتم فشردمو دستشو فرنوش صدفم

 بود یدهپوش بادمجوني پا سرتا کال صدف سمت رفتم کنه تحلیل خودش پیش حرفمو اينکه بدون

 چته؟ گفتم گوشش در کرديم وروبوسي شد بلند
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  دارم استرس امشب چرا نمیدونم-

  باش راحت عمو دختر چي برا استرس! وا: بشنون همه که جوري گفتم بلند

  ماست ،عروس نیست عموت دختر که خانما خانم ؟اين خوبي:جون ايران

 کنم کم استرسشو خواستم میدونم-

 ردروک بعد. نخوره چش میکردم قايمش جا صد که داشتم جیگري عموي دختر همچین من اگه:زيبا

 دارين ماهي دختر....ماشا هزار:وگفت فرنوش به

  ماهي توهم گلم داري لطف-

 دادم تدس شد بلند صدفم پاپاي صولت حامد آقاي پاپام ئاوانگ ببخشي اوه:بلندشدوگفت صدف

 خوشبختم سالم: وگفتم

 (ممنون يعني آلماني زبان به)دانکه-

 چي؟-

 ممنون گفتم ببخش اوه-

 sorry شده پاتي قاطي زبونا يکم نبوديم ايران که بود وقتي چند يه ببخشین:فرنوش

 ماسکي و آبي سرخ باشال پوشیده قرمز مشکیو تنگ شلوار کتو يه که خانمي سمت برد منو صدف

  صورتش به بود زده که

 دست دببخشی بزنه حرف امروز نمیتونه اومده پزشکي دندون ار تازه البته خالم فرناز ايشونم:صدف

 ارولباس اون که نیست اندام اين حیف محشرين لباسا اين تو:گفتم بلند ودوباره گرفتم اونم

 میپوشین؟

 خوبي؟ ئاونگ میگي چي-

 يل باشلوار بود تنش اي سورمه مخمل کت که جوونني پسر طرف کردم رو عـــــــــــالي بله-

 وگفتم اي سورمه ولباس تنگ مشکي

 نه؟ گفتم درس سامان آقا چطورين شما-
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 ؟ میدوني کجا از دادشمو اسم تو ا-

  گفتي خودت کنم فکر-

 ممنون: گفت کردو عوض کمي صداشو

 اين معلومه بود وناراحت کالفه ارمان اما... ومهريه وعروسي عقد مراسم میشد جدي داش بحث

 شستن شرمنده ببخشید که گفت وعلیک سالم بعد اومد کشور خاله تااينکه نداش دوس مراسمو

 ما پیش

 ئاوي؟:زيبا

 هوم؟-

 نیستا بدک پسرم اين ما شوهر نشد وحید اگه میگم-

 خنديد بلند بلند که بازوش به زدم

 ؟ هوا رفت خندت گلم چیشد:فرنوش

 نمم گفت مزه بي جک يه برام ئاوانگ نبود هیچیي:گفت دستشو میدا ماساژ که طور همون زيبا

  بازوم به زد بود مزه بي گفتم

 باشیم شاد بايد برونه بله شب حال هر به بخنديم ماهم ؟بگو بلدي جک جون ئاوانگ اِ :فرنوش

 موافقن؟ ؟همه دوستان نظرتون

 بلــــــــــه:گفتن جمعي دست همه

 بودم شده جسور که منم دريم همین پشت ؟گفت کجايین که حمید به دادم اس.... لحظه يه:من

 کنم يمعرف ديگه کساي يه به کسايیو يه میخوام نیست جک میگم که ايني:وگفتم شدم بلند

 چي تو نفهمیدم که من گفت منو سمت کرد رو بعدم کرد تکرار لب زير منو جمله بار چند فرنوش

 میکنم متوجتون وگفتم شدم شدم بلند. گفتي

  میکنم معرفي خانم زيبا ارمان آقا...،آقا سیامک آقا گل،رزا،رها خانم وکشور عزيزجون،ايران-

  فرناز خانم خاله سامان شون پسر آقا صدف دخترشون فرنوش ،همسرشون بزرگ صولت آقاي
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 آقاي کردي معرفي جون ارمان خانواده به مارم دوباره چرا وا:گفت خنديدو غش غش فرنوش

 نه؟ نکنه عیب کاري محکم از کار میخواد عزيزم:وگفت گرفت خانمشو دست صولت

 جون عمو نه-

 ؟ میشه بیشتر صمیمیتت حس میکني شريک صدف وفامیل فک با خودتو تو االن اها:زا

 عمو؟ دختر چطوري قبول اينطوري اگه: صدف

 صولت طرف برگشتم نباشه عالي ببینهو عموشو سال چند بعد آدم میشه مگه عالیم امشب خوبم-

 ؟ ممد عمو نه مگه: وگفتم

  زدن رو سکته دور يه همه خدايي

 زدم کنار دستمالشو فرناز طرف رفتم باشي خوب نبايد ؟نچ خوبي جون گالب چطورين شما-

 تو...راضیه؟تو:ايران

 زيرو يه پسرتون زن پدر نفهمیدين تاحاال که عجیبه جون ايران گالب خواهر گُلي نه راضیه:من

 بوده خواهرتون شوهر

  لعنتي کن تمومش-

  بود اسلحه دستش تو....طرفش برگشتن ممد باصداي همه

  کردم اين عالف خودمو ساله2 ندارم بازيرو اين تحمل ديگه... من بريم کن بابازودتموم:صدف

 کسي به که دوساعت کرديم صبر سال 26 نترس جون مامان میشه شروع داره تازه بازي: فرنوش

 بريم خالي دست نبايد ما نمیخوره بر

  نمیرين پرم دست:من

  بود دار بار که میسوخت رها براي دلم بیشتر همه از من بودن ترسیده همه

 خدايي. صابره اين نهههههههههههههه؟: بابا؟رزا بکني میخواي چیکار:گفت بلندوشدو سامان

 دهکر تعجب خیلي اخه. خنده زير بزنم هر هر موقعیت اون تو میخواستم گفت رزا که لحني بااون

  بود
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 ؟ شد پیدا کجا از ديگه تو:ممد

 نمیشین خوشحال ديدنم از میشد؟میدونستم نبايد-

 هستي؟ کي تو اصال:گالب

 وعلي آرام دختر ئاوانگم من-

 وانگ؟...ئا:گالب

 جون صدف تو حتي همتون کردين نعجب خیلي... هه-

 کن تمومش بابا شو خفه:صدف

 فرستاده بابا خان تورو...تو:ممد

 نداشته اولشم از نداره ممد اسم به پسرس بابا خان-

 کرد فراموش پسرشو زود چه....هه نداشته؟-

 نبودي پسرش تو چون کرد فراموش-

 بود چي من گناه نیستم پسرش گناهکار شدم چون من پسراشن حتما پاکن که ومحمود علي اها-

 مگه من میکرد که حرکتي هر يا حرفي باهر میرفت راه خونه تو داش بااسلحه طور همون ممد....

 وگفت کشور سمت ؟رفت هان بودم کرده چیکار

 نه ردمیک مجبورم اين:وگفت گالب طرف کرد دراز دستشو بودم مجبور من ببخش منو خانم کشور-

 ببخش منو بشکنم دلتو که کرد مجبورم عشقش... افسونش زيباو چشاي اون نه...خودش

 تهداش حس بت کسي نداري لیاقت تو حسه يه تنفرم:شدوگفت خیره چشاش تو بانفرت کشور

  باشه

  دهش فلج بودم شنیده کردي پا سر اينو تو:وگفت من به کرد رو و کرد هیستیريکي خده يه ممد

 کهتی مر:زد عربده ممد سر عصبانیه بود معلوم چسبید يقشو ممد طرف رفت نیاورد طاقت آرمان

 میزني حرف من خاله راجع داري که موقعي بفهم دهنتو حرف لندهور

 بوده زنم روزي يه اون حال هر به نخور حرص گلم داماد:خنده زير رزد بلند بلند ممد
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 به بعدم. زنشم من االن:وگفت خودش کشیدطرف سرشو ومحکم کشور سمت رفت عشوه با گالب

 نه؟ مگه:وگفت کرد نگاه ممد

 عزيزم لعنت منکرش بر: ممد

  ديگه کینین ولمون: گفت باگريه رها

 ؟ ديگه میخواين چي: نالید رزا

 ...و گنج آدرس:ممد

 نمیـــــــــدم تو به گنجو آدرس بمیرم اگه من:گفت حرفشو وسط پريد آرمان که

  نداشت خبر خونه تو گنج جريان از کسي اينکه مثل بودن کرده تعجب همه

 دمیکشی رو اسلحه ضامن داش ممد شنیدم رو اسلحه حرکت صداي تااينکه شد زياد کشمکشا

 زدم داد بلند اما چطوري ،نفهمیدم شلیک براي

 حمیــــــــــــــــــــــ بیا حمــــــــــــــــید حمید-

 !!ـــــــــــــــــــــــد

 کرد باز حرکت دروبايه حمید.... که رزا مخصوصا بودن کرده تعجب من گفتن حمید حمید از همه

 ناکردار میومد بش خیلي بودمش نديده انتظامي نیرو فرم لباس تو تاحاال واااااااااااي

 خونه تادور دور بگم فیلما مث نمیخوام:گفت بود اسلحه ماشه رو دستش درحالیکه حمید

 شده تموم بازي......و محاصرس خونه دور تا دور واقعا اما شده تموم وبازي محاصرس

 کردن دستگیر عواملو اومدنو پلیسا همه حرکت بايه

 شدم مديون بت بازم:گفت پیشمو اومد جون ايران شد خالي خونه واينکه همه رفتن از بعد

 میزنین حرفي چه.... دين بابا نه-

 چیشده بدي ضیح تو برامون بايد رفتیا در قِسل نکن فک:رها

  بگه بايد آره آره:زيبا
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 به به حمید نه رزاس از خبري نه ديدم چرخوندم چشم اما بگم میخواستم گفتم چشم يه

 میگم ببهتون چیو همه میامو بعدش جايي يه برم من ببخشید:گفتم

 بره یخوادم باز خانم میمیريم فوضولي از داريم ما توالته تو پاش ثانیه به دم بشر بترکي اي:زيبا

  باغ سمت افتادم راه خنديدمو.اه توالت

  بود شده تا چهار چشام میديدم داشتم که چیزي از! نهههههههههههههه

 وطرفد بود گذاشته حائل دستاشم دوتا کم خیلي بافاصله بروش رو حمیدم بود ديوار به پشت رزا

  رزا

 میکني؟.... ازدواج من با رزا دارم دوستت من:حمید

 فجیح تاريخي باصحنه وبعد حمید خدامه از من: بود آروم صداشون بود شده عوض لحنش رزا

 حمید گردن بود انداخته دستاشو که رزام میبوسید اروم اروم رزا لباي داش حمید شدم مواجه

  میچسبوند حمید به بیشتر خودشو

 بار هي اينا بیشتر نه کمتر نه دارم ودوس آرمان میگم فقط من خوبه حاال کن حیا میگن ما به حاال

 16 من وااااااااااي که ندارن حیام واال..... لبو موچو ماچو هي دومه بار االن ديدن عروسي تو همو

 خودمون به تامونو سه هر جون ايران صداي لبن تو لب هنوز اينا میزنم حرف باخودم دارم دقیقس

  آورد

 شماها؟ کوشین ئاوانگ!حمید آقـــــــــــــــا! رزا

  بريم؟ حمیدم:رزا

  عزيزدلم بريم وگفت بوسید رزا گوش الله پايین اورد سرشو حمید

 شم کوچولو يه شانس همه اين خدايا گفتم گريه حالت به بعدم لوسا اه اه اه حمیدم اَيییییییییییي

  مرده وبابا ننه من بین میکردين تخس

 ريانج در منو حتما بخوره من درد به کاري اگه که بهم گفتن مقدم آقاي پیش رفتم کار براي وقتي

 میذان

 همه کم کم اما نديدم عموم داستان اون جز عادي غیر چیزي شدم شما خونه وارد من اينکه از بعد

  شد مشکوک من براي شرايط
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 براش نم چهره چرا اينکه يا میبینه نفر يه شبیه منو ايران مامان چرا اينکه زياد ذذهنمم تو سواالي

  میشناسم قیافشو انقدر که ديدم کجا رو راضیه من اينکه يا آشناس

  شد عوض بابا خان صداي رنگ فالحي خانواده کردن ومعرفي تمالسم بعداز چرا يااينکه

 بده توضیح برام رو چیزايي يه بايد بود گفته بهم بابا خان خود کردستان رفتم

 بودن يونس وآقا بابا خان اومد در صدا به خونه زنگ هنگام همین تو

  کردم نگاسشون بالبخند

  بود برنداشته کشور روي از نگاشو بود اومده که موقع اون از يونس

 :گفت رزا رفت در همه خستگي واينکه معرفي از بعد

 شد آب دلم!!! ديگه بگو-

 :وگفتم کشیدم عمیقي نفس بالبخند

 منین مهع شما که گفت:وگفتم عزيز به روکردم که گفت بهم بابا خان کردستان رفتم اينکه از بعد-

 آرامم مامان عمه

 انگار میکرد شکر رو خدا لب وزير بود کرده سکوت فقط عزيز اما بودن تعجب تو همه

 جورم چه باهم بوديم دوست هردوتامون(جون عزيز دادش)مصیب منو:داد ادامه خودش بابا خان

 عالقهو شدم بزرگ من کم کم واونور اينور میرفتیم باهم مدرسه تو که اوالش اون صمیمي صمیمي

 مچش که میگفت برسیم بهم خانم عزيز منو نداشت دوست مصیب اما شد زياد عزيزخانم به ام

 يجمال آقاي پسر علي نبوده اينطوري نه که فهمیدم بعدا اما میاورد الکي وبهونه داشتم ناپاک

 ليع ومیز خوهاش ازدواج با داره دوست لقا مه پیش گیره دلش که ومصیبم خانمه عزيز خواستگار

 کنه عروسي لقا مه با خودشم

 من ديدم نسرينو خودموناونجا شهر آورد منو خرابه الم ديد که بابام بودم خدا رضاي به راضي منم

 خودمو مثالا کردم وسعي کردم ازدواج باهاش ومادرم بابام بااصرار اما نمیومد خوشم ازش که

 تهنگف بهش بارم يه بااينکه بودم خوشبخت نسرين وجود با من واقعا اما بدم نشون خوشبخت
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 رمب طرفش نمیکشید میلم گذشت ازدواجمون از دوسال میخواستمش واقعا اما دارم دوسش بودم

 نمیزد حرفي بیامرزم خدا اون

 عمر خرآ تا باشه من با گفت نسرين اما آقا پیش ببره گاليه من از میگه داره مادرش شنیدم روز يه

 نشم دار بچه

 هک میگیرم آتیش دارم میفتم يادش که االن میکرد گرم خونه تو سرديام تموم بود خانم خیلي

 میکردم خلقي بد فرشته بااين چطور

 منمن وادمیبخ میدونستم اما میگکفت خوذش بود راضي زندگي از میکنه گريه شبا فهمیدم کم کم

 باشم داشته دوسش خودش مثل

 اقعاو اما دارم دوسش که نمیگفتم بودم خوشحال منم شد خوشحال خیلي اومد دنیا به علي وقتي

  کردن تکمیل وجودمون پسرامون بودم شده عاشقش

 نمیخواست مصیب شدن هم عاشق واونا گذاشت هم کنار وآرامو علي روزگار دست تااينکه

 ياينطور واقع در اما بگیرم خواهرشو انتقام میخوام من که میکرد فکر من پسر به بده دخترشو

 بود شده آرام عاشق نسرينم.کردم فراموش عزيزخانمو کامال ازدواجم بعد ماه سه من نبود

 بهم چیزي که اون البته کرد عود نسرينم بیماري کم کم. علي همسر شد رسما آرام تااينکه

 .فهمیدم من ولي نمیگفت

 ازم ات اما بود زنم ساال اينکه باوجود داشت ادامه خوشبختیمون:وگفت کرد پاک بابااشکاشو خان

 نیاد به نسرين خود اومد ئاوانگم زنديگمون گل میشد وسفید سرخ دخترا مثل میدي مهربوني

  آوردش

 بود ارخرابک زن يه پسره،پسره اون شد شروع نبود پسرمم که ممد عنقي بد تا بود تکمیل چي همه

  کرد وقبول بود رحم دل نسرينم سپرد ما دست به ممدو میزغايید داشت وقتي که

 اومد دنیا به ام نوه هدي بود ساله10 که ئاوانگم تهران اومد تا رفت بدراهي رِنگ ممد کم کم اما

 عجل اما میخوامش خیلي که نسرين به بگم داشتم دوست همش داشتم عجیبي حس اونروز

 کشید پر ونسرينم نداد فرصت

 ونوا میخواستم همش بود کشور دنبال چشمم همش تودانشگاه:زد يونس رو بابا خان حرفاي ادامه

 ازدواج باهم وامید کشو وقتي اما داشتن شدنمو داماد آرزوي پدرم ومادر بودم فرزند تک ببینم
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 ونجاا برگشتم شدم مجبور بابام بیماري براي. آلمان رفتم نموند من براي اي انگیزه ديگه کردن

 . گرفتن طالق وکشور امید که شنیدم

 ووت اومد ممد عا موقع همون زدم کاکتوسو رانندگس وآموزشگاه اونجا رفتم نقشه جور ويک باهزار

 خانم کشور آموز کار وشد کرد کار آموزشگاهم

 جز. میگفت بهم رو همه شه نزديک بش میخواد داره پول چون اما نداره دوسش که میگفت بهم

 گفت بهم کتابخونه تو بود کرده قايم ازدواج بعد ترياکو کیلو10 میکرد خالفم آموزشگاه تو کار

 وبقیه بیرون اومده سريع هست گنجم نقشه يه که شده متوجه میکرده جابجا ترياکارو داشته وقتي

 اس کتابخونه تو هم ديگه دوتايي اون که دستن سه گنجا که میشه متوجه بعدا اما داستانا

 ....و بابا خان پیش رفتم کشور شدن فلج جريان بعد من

 کجا؟:گفتم که برن اومدن وباباويونس خان بودن بهت تو همه

 دهب نیاشیم میاد مکه از داره فرج کنیم روشن حقايقو بوديم اغومده فقط دارم کار باباجان نه-

 !بیام باتون منم کنین صبر پس-

 همه خداحافظ جون بابا نه-

 رفت يباز منو پیشوني بوسیدن بعد بابام وخان رفت يونس اما داشتن موندن بر اصرار همه بااينکه

  ديگه برم من ديرمه من واااااااااي:حمید

 میزد حرف رزا مثل گرفت اشون خنده حمید زدن حف از همه

 نیمد؟ چرا وحید راستي سروان جناب کجا:من

 کمائه تو االنم خورد گوله پیش روز سه بابا نمیدوني مگه-

 بره هک خواست اومد بهوش که بعد ربع يه اما کرد غش زيبا گفت اينو تا نمیگفت اينو حمید کاش

 بمونه هم اونجام وحید پیش

 شد موندگار هم واونجا بیمارستان رفت وتمنا خواهش باهزار

 من مامان عمه جون عزيز ديگه بوديم فامیل هرحال به نمیکردم سرم روسري ديگه که بود دوروز

 میشد
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 سالم:رزا

 سالم-

 خوش خبر يه-

 چي؟-

  اينجا بیاد قراره امروز آاللت خاله-

 یهشب که گفت وبعدشم کرد گريه کلي که اول اومد خاله تااينکه نبودم بند پا رو خوشحالي از

  بود عالي دختر آسمانم خالم دختر مامانمم

 مابیبي آقاي نمیکردم فکرشو اصال که کسي اومد خالم پسر اون بعد

 شديم صمیمي باهم چقدرم

 خنديديم چقدر فهمیدن که بعدا اما بدونن جرينو میخواستن همه کرديم تعجب کلي که اولش

 بود خاله دستپخت ناهارو

 رفته کي به دستپختم فهمیدم بود واقعاخوشمزه

 خاله دختر باشه مبارک:گفت گوشم در سپنتا رفتن موقع

  باشم گفته ها داره غیرت روت خیلي آرمان:گفت که کردم نگاش گنگ

 هبود افتاده زيبا ياد تازه که بود هشت ساعت نبود ارمان شکر خدارو لوس وگفتم بازوش به زدم

  نبودم ادش امروز اصال بمیرم الهي

  شد سبز جلوم آرمان بیمارستان برم که کردم وکاله شال

 کجا؟-

 نبودم زيبا ياد اصال بیمارستان-

  میشم هول انقدر نبینم خالمو پسر سال 21 بعد منم بله-

 صداش که میکردم ذوق خودم واسه خودم داشتم میکنه حسودي واقعاني فهمیدم خنديدم

 برسونمت میام االن واستا:اومد
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 نمیشم مزاحم-

 مامان دايي دختر نیستي-

 روز نه دمدي قبال کنم فکر.... نه آشناس سپنتا چهره میکردم فکر داشتم. بوديم شده ماشین سوار

 ذهنم تو اومد فکري يه يهو تصادف

 آرمان؟ آقا-

 بله؟-

 چیه؟ آسمان فامیلي-

 چیکار؟ میخواي-

 بدونما دارم حق-

 چرا؟-

 ها خالمه دختر وا-

 مرداني علي فامیلیش بدوني میخواين لحاظ اون از اگه بله-

 نههههههههه...نیکو فامیلي مثل مردانیه علي فامیلیش

 اهههه نیکو عموي پسر همون سپنتا پس...پس

 رسیديم-

 جون آرمان مرسي-

 ...منظو:گفتم کنم وجور جمع گندمو اومدم عمومه پسر اينکه مثل حاال آرمان گفتم چي اوه اوه

 انمخ اما نمیدانند که رام البته تو رفتم کنم مالي ماست خرابکاريمو نشد وقت. خداحافظ باشه-

 رفتم دش حل کردومشکل معرفي نگهبانا به جديد پرستار عنوان به منو به همکالسیم همون مهدوي

 میزد وحیدو ريش ته داش سرش باال بود نشسته زيبا وحید اتاق تو

 میکني؟ چیکار عمو دختر سالم-
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 اولین ناي باشه تمییز بايد عیده فروردينه اول فردا پس که میبیني هیچي تويي سالم ئاوانگ اِ-

 کنارشم که عیديه

 فتعري براش ماجرارو کل زيبا نشستن از بعد برات دارم حرف کلي بشین رمانتیک چه اوهههههه-

 بیدار چرا پس بود نرمال چي همه کردم چک وحیدو حیاتي عالئم موندم پیشش خوردم يه کردم

 خوب از 0 ساعت صبح اومد باهام زيبام رفتن موقع میدونست خودشو کار صالح بهتر نمیشد؟خدا

 3 اعتس همیشه آخه بود خسته خیلي اينکه مثل زيبا رمان پاي نشستم خوندم که نمازمو پاشدم

  بود بیدار

 چیز بس از بود پر دستش که زيبا عید خريد براي بازار سمت افتاديم راه همه 16 ساعت طرفاي

 ازارب رستوران تو باهم ناهارو کنه درس وحید براي سینو هفت سفره بهترين میخواست بود خريده

 بوديم نشسته ماشین تو. خورديم ولیعصر

 که بود گرون ببريد لذت کنید خريد میگه چي پس:ايران

 يانه بکنن تبلیغ بايد من مامان:رزا

 برات شي عروس خواستي ئاوانگ: وگفت من به روکرد بود ناز خیلي مبله ست اون ولي:کشور

 میخرم رو مبله همون

  اومده تر قشنگ صدتا جون کشور موقع تااون اوه-

 میخرم براش وسايلو بهترين خودم شه عروس بذار حاال:ايران

 کني پیاده بیمارستان دم میشه اگه منو آرمان آقا:زيبا

 ديگه میري بعدش حموم برو خونه ؟بیا چي واسه بیمارستان:من

  باشم پیشش من بهتره نه-

 بیمارستان؟ دم برسونم شمارو رکنم چیکا من:آرمان

  ايش...  بودم من اگه حاال شمارو اوهو

 میشم ممنون-
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 ودنب کرده آماده سین هفت سفره سلیقه بابهترين ورها رزا شديم خونه راهي زيبا کردن پیاده بعد

 دمکر قطع فامیل کل به گفتن وتبريک زدن حرف بعد بابا خان به زدم زنگ میرفت ضعف دل آدم

 از سيک نمیدونستم. میکردن کلم االن وگرنه بابااينا خان بودبه زده زنگ قبلش رو زيبا بده خیر خدا

  شه ضايع که بگم چیزي خودم نمیخواستم اما يانه شده باخبر وحید موضوع

 ...المحول يا واالنهار الیلیه مدبر واالبصار،يا قلوب مقبل يا

 کمي خواستیم شديم خوشحال همه تو اومدن وآرمینم زيا شدنش باز وبا اومد در زنگ صداي که

 باحال درچق شکمش زيبابااون واااااي. شد خوب کشورشون خاله نگفتیم همین براي کنیم اذيتشون

 یزم دور نشستیم همه جون ايرن مخصوص پلو ورشته باماهي پلو سبزي خوردن از بعد بود شده

 هورا وجیغ دست موافقه کي هر کنم بازي شعبده میخوام:من

 ـــــــــس پورنگه؟لوســـــــــــــــ عمو برنامه وا؟مگه: زيبا

 ذارمب سرکار زيارو آرمینو میخوام که بودم گفته جون کشور به قبلش گفتن اجمي به کردم شروع

 بره راه کشور خاله جا همین میخوام من خب: کشوروگفتم هب کردم رو بعدش

  بیــــــــــــــا بیا: وگفتم دادم تکون دستامو گرا جادو حالت به بعد

 کوفـــــــــــــت:گفتم صدا باهمون زد قهقهه رزا

 نه بخورش بیا لــــــولو میگن بترسونن هارو بچه میخوان اينکه مخصوص صدا اين آخه:رزا

 میکنه وجادو جمبل داره که کسي

 میدوني کجا از جادوگره خدابیامرزت بابات جادوگره؟ ننت تو چه تو به:بغلم زير زدم دستامو

 چطوريه؟ مدلشون جادوگرا

 کريسه؟ پسرم دوس:رزا

 دوس برسه چه نمیکنه نگاه رو تو انجل کريس.... نفس به اعتماد اوهو.... گريسه اون گلم نه-

 شه پسرت

  طويلس میخ شکل قیافش بااون باشه خداشم از: وگفت کرد نازک چشمي پشت
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 از من اربذ ئاوانگ میزني فَک چقدر......... ريخت:گفت وبلند شد بلند کشور که بوديم بحثا اين تو

  رفت وبعدش بده انجام جادو روم بعد بیام دستشوئي

 (ها سکته جمع يعني سکوات که دارين بخاطر)بون زده سکوات که وزيبا آرمین

 !وا ترف اِوا.... عجبا روزگار هي بوده من کار بگم کنم بلندش میخواستم باش منو رفت پاشد ااا:من

 افتاده راه که توئه بخاطر االنم:شنیدم من اما گفت يواش آرمان

 میريختن کیلو کیلو داشت قند آب دلم ته

 طويله میخ نگي من پسر دوس به باشي تاتو: وگفت خنده از کرد غش رزا

 ههم اين بابا اما نیست روشن روز حاال اااا: وگفتم دهنم جلوي گرفتم کردم مشت راستمو دست

 وگفت شد تموم رزا منو کل کل که زد داد يهو آرمین تو؟عجبااااا يا طويله میخ گفتم من آدم

 رفت؟ راه...؟خاله خبره چه بگین میشه: آرمین

 آخه؟ چطوري: زيبا

 ها اليه چند اين از تاک هايتن باکفش:من

 خنده از پکید آرمان زدم حرفو تااين

 آرمینو زيبا براي بودو افتاده که اتفاقايي تموم وبعد. میگم براتون من بذار گلم دادش.مسخره: رزا

  بود وخوشي خوب کردشب تعريف

 يباز گذشت خوش کال بود شده زياد واومدم رفت اينام خاله باخانواده گذشته عید از از که روزه سه

 ؟ چرا نمیدونم نمیکنم دل بود بیمارستان تو هنوز هم

 وديمب رفته دوبار دانشجويي دوران تو اخه اومد هم نیکو که بیمارستان برم گرفتم تصمیم روز يه

 تو امسپنت چون بیاد نیکو نمیخواستم. زيبا مخصوصا بود شده مچ من باخانواده اونم کردستان

 میزد ورش انقدر دلم اونروز چرا نمیدونم ببینن همديگرو نمیخواستم میکرد کار بیمارستان همون

 الیمخوشح اما نديدن همو ونیکو سپنتا که بودم خوشحال بیرون اومديم وزيبا وحید مالقات از بعد

 ويکي پنتاس که ديديم بخوريم چايي که بوفه تو رفتیم ونیکو من. نبود ازش اثري ديه بعد دقیقه يه

 به اام خالمه پسر سپنتا که گفتم نیکو به اول دوروز همون من. ما پیش اومدن دوستاش از ديگه
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 حرف تونس نمي زياد نیکو اينکه مخصوصا بود خوبي همي دور. میشناسم رو نیکو که نگفتم سپنتا

 .نمیزد حرف میشد جمع وارد که غريبه مرد بود عادتش اصوال بزنه

 زيبا اومدنش بهوش وبعد اومد بهوش داشت،وحید عادي روال چي همه که میشد اي هفته سه

 حمل عوض االن آرمینم زيبا،زن ديگه بوده زيبا پرستارش بفهمه وحید نداشت دوس کردستان رفت

  ترکین واالن کردن ازدواج باهم هم يونس وآقا داش،کشور دريا نام به ئختر کردويه

 وآقا بابا خان اونام همراه که بود اومده دخترش برگردندن براي محمود عمو نمیره يادم وقت هیچ

 قولب داد منفي جواب کشور کرد کشورخواستگاري از جمع جلوي يونس وقتي بودن اومده يونسم

 26 نزديک يونس آقا: وگفتم اتاق تو رفتم. کردم خودم مديون رو فالحي خانواده من دوباره رزا

 نچ؟ بگین االن شماانصافه بخاطر اونم نکرده عروسي سال

 برم راه نتونم سال 10 من که:گفت هق باهق بعدش نمیرفت داشتم خاطري براش من اگه-

 ...دنیام

 رصتف يه فقط فرصت يه ببینین آسیب نمیخواست بخدا بود خودتون براي کرد هرکاري يونس-

 اين بود کلکلي اي ها خداشه از کشور بود معلوم کردم نگاش مهربون بعدم بديه بهش ديگه

 کشورا

 کشور کهاين شدم خوشحال خیلییییییییي که فهمیدم ديگه چیز يه ويونس کشور ازعروسي بعد

 کشور دومشم دواج از تو باشه باکشور که نداشت تمايلي امید خود اولش بودازدواج دختر هنوز

 نباشه باکسي فعال که داشت الزم روحیش براي

 آخر فصل

 امرتون؟ خانم بفرمايید-

  داشتم کار صیفي باسرگرد-

 سرهنگن االن گرفتن ترفیع ايشون خانم: وگفت خنديد سربازه

 ببینمشون بايد حتما ديگه پس مبارکه ا-

 ؟ شما-

 نزديکان از يکي-
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  رئیس اتاق چپ سمت بفرمائید بله....اها-

 ممنون-

 بفرمايید؟-

 سرهنگ جناب سالم-

 اومدي خوش خانما خانم به به: میزد لنگ کوچولو يکم هنوز البته سمتم اومد شد بلند جاش از

 ؟ احمدي سرکار. بشین

 سرهنگ؟ جناب بله:وگفت کرد نظامي تعظیم يه اومد جوون پسر يه

  باشیريني چايي دوتا-

 رفت زمینو کوبید پاشو دوباره. بله-

 داري بیايي برو چه بابا نه-

 لک نداري خبر تازه:گفت جلو میکشید صندلیشو که طور وهمون خودش میز سمت نشست رفت

 پلیسم من فهمیدن روستا

 نههههههه؟-

 داره مهموني کوثر خاله ام جمعه-

 باشه غزلم اگه مخصوصا آره:گفتم باتمسخر

 حسودي؟ ئاوانگ ا-

 نمیکنم حسودي من-

 خانمم کردم باور ومنم گفتي تو-

 کرد؟ چرااينطوري میدوا جو ؟وا جونم؟خانمم

 خرم؟ من فکرکردي-

 وحید؟ میزني که حرفیه چي؟چه واسه-
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 يناا وااااااي ورفت کرد تعظیم گذاشت اومدسیني تر وشیريني چايي با سربازه که بزنه حرف اومد

  میزان لیوانو بعد میکنن تعظیم میشه تموم خوردنشونم آب حتما

 خانمم؟ نگفتي بم چرا-

 چیو؟-

 .زيبارو-

 زيبا؟-

 صندلي رو نشست وخودش عقب کشید منو کنار صندلي من طرف اومد شد بلند-

 میکرده مراقبت وازم بوده پرستارم اون دوهفته مدت تموم اينکه-

 کرده؟ پرستاري ازت کي فهمیدي تو مگه-

 بهم بازي که حرفايي تموم میشده محسوب کما جوري يه که میگفتن اما بودم بخش تو که درسته-

 مب عالقش کي از کنم حس میتونستم خوب شو همه میکرد شونه موهامو ،مراقبتاش،وقتي میزد

 پلیسم؟ فهمید که پیش سال سه از شد شروع

 میدوني؟ کجا از ديگه اينو تو-

 یشنومم حرفاشو تموم من که میشد متوجه اگه نمیشنوم که میکرد فکر البته میگفت بهم خودش-

 نمیزد حرفم کال ديگه حتما

 گرفت خندم منم خنديد

 کشید طرفت به اونو مردونت جذبه میکردم فکر ها موقع اون اما داره دوست سالگي6از درس-

 کرد رد رو خلیل همین براي شد تر شديد حسش اما اس کودکانه عشق ويه

 خلیل؟-

 میگم رضا اوس پسر اوم-

 بود؟ زده حرفي مگه-

 ...خود اما بودن راضي وزنعمو عمو البته خواستگاري اومدن بار سه مامانش نه که خودش-
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 شد میز هدفشون لیوان بجاي ابا که بماند ريخت آب توش برداشت لیوان به کرد داغ يهو

 وحید؟ خوبي:وگفتم شدم هول

 راضیه؟ خودشم-

 کي؟-

 ديگه زيبا...زي-

 کنه الفتمخ اومد. ببینیم بذار: وگفتم اوردم در کیفم تو از گوشیمو صندلي به دادم تکیه خنديدمو

 بلندگو رو گذاشتم گوشیو منم داد جواب سريع زيبا که

 الو؟

 خانم زيبا سالم-

 واي ئاوانگگگگگگگگگگگگگگگ-

 نديمخ ريز منم بازوم رو کوبوند مشت يا وحید گفتم وحشي تاکلمه میزني جیغ چرا وحشي چته-

  فهمیدن همه ئاوانگ-

 چیو؟-

 پشت هک حرفايي واسه خواستن حاللیت جون بي بي پیش رفتن همه پلیسه خدا بنده وحید اينکه-

 شاعرهمه بقول واااااااااااااااي میکنه خواهي عذر ازش حتما روستا وحید اگه گفت بابامم تازه وحیدن

 گفتم بش باخنده من. خوشبختم چقدر واااااااااااي خوشبختم چقدر من ارومــــــــــــــه چي

 چراانقدرسرخوشي؟ تو حاال-

 حله مشکل خواستگريم بیاد اگه ديگه کنم فکر اومده خوشش چقدر بابام واي-

 شد روشن المپ توش کال که وحید چشاي میخنديديم ريز وحید منو

 تو؟ خواستگاري بیار قراره گفته کي حاال-
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 یکنهم گريه داره فهمیدم نمیبینه منو بکشم براش خودمم من میدونم:وگفت شد گرفته صداي

 من به هااااااخب کوچوله يه البته کردم خیس خودمو که کرد نگام چپ چپ جور يه فهمید وحیدم

 میزني؟ منو ؟چرا چه

 حرف باشهال میخواد گفت بي بي خونه رفتم که ديشب البته: وگفت شد شاد خط اونور زيبا صداي

 خواستگاري واسه بزنه

 روستا برسه سالم پسرش اگه البته:وگفتم شدم موزي

 بده ادامه نتونست...وح شده؟ئاوانگ چیزيش دوباره نکنه واي:خندوند منو زيبا نگران صداي

 تازه شد آويزون ولوچم لب اَه گرفت دستم از گوشیو وحید که بزنم حرفي اومدم گرفت گريش

  بزارما سرکار زيبارو میخواستم

 ...بده حالش اگه خدا رو...تو:میزد حرف داش هق باهق زيبا

 حاضرم نم پرستارم میشي تو بدونم اگه البته بدشه حالم ومن باشي تو پرستارم میشه مگه:وحید

  باشم مريضت عمر تاآخر

!! واال جوون زوج دوتا صحبت وسط چیکارم من بیرون رفتم شدم بلند....وحید از حرفا اين!! اوهو

 میزنن بهم که عشقولي حرفاي اونم

 ئاوانگ؟-

 حمید بعععععععععع:ديدم سرم پشت حمیدو برگشتم

 سروان جناب سالم بگي بايد ؟اينجا خالتم پسر من مگه بعد تر آروم زشته ا-

 رگدوندمب رومو بعدم بام بودي خوب خیلي که قبال وگرنه شديا اينطوري میپري بارزا تازگیا ببین-

  کنم قهر باش تامثال

  ببخشید بابا خب-

 موع دارم بدم خبر میخواستم باش منو نمیاد بت اصال نکن لوس خدتو: گفت نمیکنم ديدکاري

 میشم
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 االن يعني میشد عمو حمید اگه کردم آنالیز حرفاشو کم کم اما گفت چي نفهمیدم اولش

  هه نههههههههه....مريـــــــــم

 بودم میدح پیش ربع يه بود وحید پیش گوشیم که بزنم زنگ بش میخواستم شدم خوشحال خیلي

 بود اونجا هرروز تقريبا بود شده نامزد رزا با وقتي از میديدم همو زياد

 کالنتري از باوحید خداحافظي بعد بودن خوشحال دوشون هر داد بم گوشیمو وحید ساعت يه بعد

 من حاال بخ(نشده وا کالنتري پام بارم يه تاحاال من) میگن حرصي باچه بعضیا ديدين بیرون رفتم

 واال؟ چیشد؟ اومدم بار7که

 بود سپنتا....که باشه زيبا دادم احتمال خورد زتگ گوشیم

 بما رس نمیکش خجالت نداره ماه داريم خاله دختر يه ما نمیگي تو ببینم گرام خاله پسر سالم-

 نمیزني؟

 ئاوانگ؟ کجايي-

 خاله نکرده خدايي واااااااااااااااي يا آسمان شده؟ چیزي: گفتم بانگراني بود ناراحت صداش

 ...ش طوريش

  دارم کار بات کجايي؟ نه-

 کالنتري دم-

 جـــــــــــان؟-

 برا اومدم ودب گرفته ترفیع میشه منم فامیل قضا از که اينا بابام فامیالي از يکي بابا بال بي جونت-

  تبريک

 اومدم من وانجا واسه اها-

 گزن بعد گذاشتم سرکارش کلي زدمو حرف بامريم بیکاريمم مدت اون تو بش دادم آدرسو بعدم

 کنم ناراحتش نمیخواستم حال هر به دارم قرار باسپنتا نگفتم اما حاملس مريم وگفتم نیکو زدم

*********** 

 خب؟
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 چي؟ خب-

 الحمداهلل شدي الل اوديم که حاالم بوفه تو بريم میگي بیمارستان تو اومدم ساعت نیم-

 چرا؟ زد وداد کرد مشت دستاشو يهو

 چرا؟ چي مردم کردن سکته يواشتر: ما سمت برگشت نگاشون همه مردم

 بیمارستان؟ اومدين... نیکو..با اونروز...چرا:گفت شمرده شمرده

 يهیچ بابا چیشده کردم فکر اوووووووووووه: وگفتم باال آوردم امو قهوه فنجون شد راحت که خیالم

 ...زيبا میخواست نیکو

 کرد غلط نیکو-

 چرا؟ وا-

 میخوردش داش محسن نديدي-

 ه؟کی محسن: گفتم خودم براي بِبُرم کیک يکم تا رومیز گذاشتم رو قهوه فنجون که جور همون

  بود اومده خوشش نیکو از اينکه مثل بود بام که دکتره اون-

 بخورم تا برداشتم رو قهوه بعدم مبارکه ا-

 من عشق نیکو...نیکو مبارک چیو چي-

 سر المح قهوه مونده ته باهمون که افتادم کردن سرفه به و گلوم تو پريد کیک گفت رو جمله تااين

 اومد جاش

 .نیکي:من

 ؟ نیکي چي-

 عشقته نیکي-

 نیکو نه-

 هاااا نیکي جوري باش تو که اوني ولي-
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  ندارم بش احساسي اما جورم باهاش-

 ....آبي چشاش که هموني منه دوست نیکو ببین: وگفتم نشتم صاف

 وجدان عذاب روز اون از کردم کنفش وفامیل فک جلوي چطوري کرده تعريف برات حتما. میدونم-

 راچ نمیدونم عمو خونه بريم همش داشتم دوس اما. چیه نمیدونستم ديگه حس يه بعدش داشتم

 نم فهمید وقتي ديد نیکو ومحسن بیمارستان اومدين که روز تااون میکردم دوري ازش دلیل بي

 میلرزيد چونش. عاشقشم فهمیدم موقع اون تازه بزنه حرف عمو با خواست ازم فامیلیم ونیکو

 بدم دستش از نذار کن کمکم:گفت صدا باهمون پايین چکید اشک قطره يه ناگهان

  بابا خب:وگفتم دادم تکیه صندلي به

 جهنمه نیکو بدون زندگي ئاوانگ-

 میکنم صبحت باش بابا باشه زدي بهم حالمو اَه اَه-

 میکني؟ چیکار-

 دستوريش نوع از اما صحبته مثل صبحت اها-

  میکرد نگام خیلي يعني بود نخم تو بد آرمان امروز وحمید رزا عقدکنون شب امشب

 رويزياد کردن آرايش تو اما کردم اتو فقط موهامم پوشیدم مشکي مجلسي لباس يه امشب براي

 جیگرتو به طوسي وشلوار کت بود شده خوشگل آرمانم زدم ســـــــــــــرخي ورژلب کردم

 نگت شلوار کتو جون ايران بود معرکه توش هیکلش که براق بنفش بلند لباس يه جون کشور

 اشتند شکل هم بلند لباس تاشون هرسه بودن کرده ست ومريمم زهرا مامانو بود پوشیده زرشکي

 شلوارو کت معمول طبق حمیدم بود تنش شیري دکلته خانمم عروس میکرد فرق فقط رنگاشون که

 آبي

  میگفت سپنتا راجع بانیکو داشتم

 ؟ میگي روخدا؟راس تو:نیکو

 گفت خودش کن باور گفت دهنم تو خیاروگذاشتم که همونطور

 شم فداش من الهي-
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 توهم خوبه اه-

 توچي؟-

 چي؟ من-

 نگفته هنوز آرمان-

  بابا نه گفتم کشیدمو آهي

 اما کردم نگاش گنگ( باغ پشت بیا شام بعد آرمانم) بود اس ام اس خورد زنگ گوشیم شام موقع

 انگاري بد منتظرم باغ پشت رفتم شام خوردن بعد. بود غذا خوردن مشغول

 دارين؟ کاري سالم-

 دارم حرف: وگفت طرفم اومد-

 میشنوم-

 نشستم کرد اشاره نیمکت به

 داشتم دوس بگیرم انتاقام جوره همه میخواستم درآورد خالم سر اينکارو ممدت عمو که موقعي-

 یارمزب اونوسرش از وبدتر شم نزديک عزيزش يه يا دخترش به داشتم دوس ببینم شدنشو خورد

 اما وجذاب بود خوشگل خیلي سارا:وگفت نشست کنارم اومد. نشد دانشگاه تو سارا باورود اما

 وتوبانده کالهبرداره ان فهمیدم مدتي بعد اما کرد قبول اونم شدم عاشق کردو جذب منو غرورش

 صدف ورود تا وعزيز وزيبا ورها مامان،خاله،رزا بودم خوب زن باچندتا فقط اونروز از همینه وکارش

 بعد ادد ازدواج پیشنهاد بم تا استاد خودش يابقول معلمش منم بود دکتري عشق میداد نشون بم

 يداشت غرور داشتي فرق اومدي تو....که میکرد فک جوابش رو داشتم بود منتظره غیر خوب سال0

 فتيگ که بود صداقت همه از تر مهم کیه دشمنته دوستته کیه طرفت میرفت يادت کمک موقع ولي

 هديگ بار يه داشتم آرزو دادي کردي،شوهرش سرپا دوباره کشورو تو کردنات کمک عموته حشمت

 کرد؟ اينطوري چرا وا دستام تو گذاشت دستشو يهو ببینم دلو ته از هاي خنده اين

 ماومد گفت چي نفهمیدم. کن قبولش پس شده وجودم وارد ذره ذره عشقت:گفت طرفمو برگشت

 جیحف شدم میخکوب کمرم دور انداخت ودستاشو رولبام گذاشت لباشو که کنم انالیز حرفاشو که
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 باشکردل بلند انگشتاش با سرمو میشدم آب خجالت از داشتم من اما کرد ونگام برداشت لباشو

 عشق هب تو:گفتم لبخند با نمیدم دس از آرمانو ديگه ؟همیدم قبوله: وگفت کرد نگام بود شده رژي

 معتقدي؟ اول نگاه تو

 ؟ چطور کردوگفت نگام گنگ بودم بغلش تو سفت من که همونطور

 آروم لبامو بعدم شدم عاشقت ديدمت که اول روز اون من: وگفتم کردم حلقه گردنش دور دستامو

  کردم فرو موهاش تو دستامو لباش رو گذاشتم

 شکرت خدايا

 *بعد سال چند*

 بودم خوابونده تازه رو وآريانا بودم نشسته خوابمون اتاق تو

  ردمک بغلش ومحکمتر طرفش وبرگشتم شدم بلند منم.کردم بغل منو پشت از اتاق تو اومد آرمان

 اومدن مهمونا میزنن زنگ:من

 .....مهمونا گورباباي: وگفت تر بغل تر منو آرمان

 خواهرتن گلم ا: وگفتم کوچولوگرفتم بوسه ويه لباش رو گذاشتم لبامو

 صلوات باباشون گور بگم میخواستم: آرمان

  براشون بود کرده باز در آريا پايین رفتیم بعدباخند

  بود خواب حمید بغل ريما. تو اومدن ساله7ريما وبادخترشون ورزا حمید

 دنش بلند وريما آريانا شد باعث اينکارشون که کردن شلوغ ها بچه تو اومدن درنا با سیامکم رهاو

  کنن بازي تا باغ تو ورفتن

 اونجا میريم عید تعطیالت براي داريم ما االنم کردستان رفت بابا باخان ازدواج بعد عزيز

 کو؟ مامان:من

 اينا باخاله:رزا

 رفتن؟ ونیکو سپنتا-
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 بهترشه تا موندن بود شده مريض سارا بابا نه-

 بود؟ چش وا:رها

 اينا آلريژيو بهارو فصل هیچي:من

 فهمیدن منو حرف معني يعني که گفتن اوهومي باهم دوتايي ورها رزا

 کجاست؟ والیباله توپ اون جون ئاوانگ:وگفت تو اومد آرمان

 انباره تو اها..... میکردين بازي داشتین سپنتا با پیش هفته عزيزم نمیدونم:گفتم طرفشو برگشتم

 گلم مرسي-

 باشه رمانتیک انقدر آرمان نمکردم فکر: آرمان رفتن بعد رزا

 چطوره؟ جاروت رزا راستي هس حاال وگفتم کردم نازک چشمي پشت

 گذاشت مطبو سونو واسه بود رفته ديروز شیطونه انقدر باشه خوب کسي میذاره مونا مگه-

 روسرشه

 هست؟ چي نیش ني راستي ا-

 آدم-

 !!!بعیــــــــــــده:رها

 لـــــــــــــوس مسخره:گفت رهاو بازوي زدرو رزا

 چیه؟ جنسیتش انشیتن آدمه بچت مامیدونیم اخه خوب:من

 رفته باباش به:وگفت کرد ناز

 میکنه باز درو میره که گفت حمید اومدم در صدا به در زنگ مبارکه گفتم باذوق

  من عموي ودختر ووحید وزيبا سیاکم بودن مهونامون آخرين

 جمیعا سالم: وحید

 جون زيبا سالم سرهنگ سالم:من
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 شدي خسته بشین برو خانمم:وگفت بوسید رو زيبا وگونه خانم ئاوانگ سالم: وحید

 مانشست کنار اومد براومدش وشکم گلي لپاي با زيبا

 يه يا خونه هر توي. میگرفت ام گريه که میشدم ومجنون لیلي ووحید زيبا که انقدر اوقات بعضي

 برامون شیرينیش فقط شد تر کمرنگ وقتي بازم اما میشه تلخ اوقاتم بعضي که داره وجود داستاني

 میمونه

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

 کشید عمیقي ونفس بوسید ريز وگوشم کرد بغلم ارمان

 آرمان؟:وگفتم کردم متمايل راست سمت به سرمو

 ....دلم خوب ارمان جووووون:گفت خاصي وحض کرد بغلم تر سفت

 مدوناچ بودم رفته من. بیرون اومديم ماشین پشت واز شديم الل جفتمون زيبا وناله اه صداي با که

 اومد همراهم چي براي نمیدونم وارمانم بذارم رو

 بچه وحید اما بودن کرده ازدواج بود سال11 بااينکه هوا پريدم دومتر زد زيبا که دادي با

 که کوچلو ومین بود رفته در دستشون از يکي نخواستنم همین اما خوبه زيبا براي میگفت نمیخواست

 ودخ وجود که بود گفته ديگه بود رسده مرگ مرز تا زيباا که ماجرا اون بعد وحید بود سالش4 االن

 میشد فارغ داشت زيبا واالنم کردن شیطوني بازم اما نمیخواد بچه وديگه مهمه براش زيبا

  که میکشید درد شوهرش اغوش در هم وزيبا بوديم وواج هاج حیاط تو همه

 بیارش دنیا به خودته کار بور گفت من روبه اتاق تو ببريدش:گفت سريع ارمان

 من؟-

 آوردي دنیا به تو مهردادو اومممم:رزا

 دارم ايمان بت من:گفت ارمان گوشم کنار که چرامیترسیدم نمیدونم

 ام نشسته اشک به وچشماي بیرون اومدم اتاق از خوني بادست

 سالم تاشون1 اومدن پسرات:وگفتم کردم نگا وحید چشم تو بالبخند شدن من متوجه همه وقتي
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 پايان
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