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 رمان بهانه

 
 یزنویسنده فروزان نورو

 
 ژانر عاشقانه

 

 کابر انجمن برتر فمیلی ناول                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصه
 ۵ خانواده توی ک دختری.هست جامعه متوسط سطح از دختر یه قصه این
 ۸ ک خواهر یه و داره خانه مادرشم داره، آزاد شغل پدرش شده، بزرگ نفره
 زشا سال یه ک برادر یه و بهار اسم به شده جدا بار یه ک بزرگتره ازش سال

 شهسال ۱۸ ما قصه دختر اما. بهادر اسم به نیست کار و درس اهل و کوچیکتره
 .میشه کردن کار به مجبور تحصیل ادامه برای و داره دوخت طراحی دیپلم و
 ...میکنه تغییر چی همه زندگیش به شخصی ورود با اما
 ....هست   بهانه   ما قصه دختر اسم
 
 
 کار رایب گفتم که پاساژی همون بریم میخوایم دنبالم اومده مارال مامان مامان-

 خداحافظ فعال
 .میشناسی که باباتو برگرد زود اما برو باشه+
 .میام زود چشم-

 . بود منتظرم سرکوچه مارال کردم، سرم رو چادرم



 تدوین ساحل                     روزینو نویسنده فروزان                 بهانهرمان 

  ی انجمن فمیلی ناول می باشداین رمان اختصاص

 و همیشه لحظه همین تا بود همکالسم مهد از و میشناختم بچگی از و مارال
 هشد بزرگ آزاد خانواده یه توی و داره کوچیک خواهر یه بودیم، باهم هرجا

 .من برعکس
 .بودن برش و دور پسر کلی همین بخاطر بود بهتر من از همیشه افشقی و تیپ
 قتهیچو پدرم. کنه جور کار پاساژ یه توی برامون دوستامون از یکی شد قرار

 و دبو دوستم بهترین مارال اما باشم داشته آمد و رفت مارال با نداشت دوست
 درمکلیپ کردن راضی و کار کردن پیدا برای. میکرد قانعش مادرم همیشه
 رو گوشی داشتن نگه اجازه حتی که بود پدرم دست اگر کشید، زحمت مادرم
 .ردمیک راضیش ک بود مادرم بازم بنابراین کردن، کار به برسه چه نمیداد هم
 که مبگ اینم داشت دوست و مادرم واقعا آخه بود، مادرم پدرمم ضعف نقطه تنها
 .هستن خاله پسر خاله دختر
 برادراش و خواهرا شد، بزرگ اصیل و دار پول دهخانوا یه توی مادرم

 به نسبت وضعیتش که بوده مادرم این فقط خوبه، خیلی مالیشون وضعیت
 .بوده داغون خانوادش

 و عالیه تحصیالت برادراش و خواهرا شده بزرگ خوب خانواده یه توی بابامم
 .بود داغون ک بوده پدرم این بازم داشتن، خوبی مالی وضعیت
 ....بود کرده جور خوب رو تخته و در داخ خالصه

 
 کار دیدن برای رفتیم

 .لباسایی چه نیومدم جاها اینجور تاحاال من مارال وای-
 .نمیخورد جاها اینجور به پولمون چون بودم نیومده هم واقعا
 . دیوونه نباش بدیدا ندید مثل+

 و داشت فروشی مانتو عموش اونم بود دبیرستانمون مشترک دوست مهری
 .روبروم مغازه هم مارال و کنم کار اونجا من بود قرار
 نم اما بود اومده تفریح بخاطر بیشتر و میخواست خودش برای رو پول مارال
 .میخواستم دانشگاه شهریه برای
 رو ام داخل رفتیم پرسی احوال و سالم از بعد و بیرون اومد دید مارو تا مهری
 .کرد معرفی
 .نریمانی  بهانه گفتم بهتون ک هستن دوستی همون ایشون جان عمو:مهری
 .بگم ساعاتش و حقوق از براتون بنشینیدتا بفرمایید بله: صداقت آقای

 . بده نشونش رو مارال کار محل تا بیرون رفت مهری
 هم ۲ تا ۱۲ از. عصره ۷ تا صبح ۷ از کار شروع: داد توضیح صداقت آقای

 ۳۰۰ هم حقوق. کنید میل مینجاه یا منزل ببرید تشریف ناهار برای میتونین
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 اگر. زده رگال هر روی هم قیمتا. میشه هم بیشتر بود خوب کارتون اگر تومنه
 .بیارید تشریف پدر با فردا هستید راضی

 .میایم پدر همراه حتما فردا ممنونم چشم بله -
 .مارال پیش رفتم خداحافظی یه با هم بعد

 .بود من مال مثل هم مارال کار ساعت و حقوق
 یه بریم داد پیشنهاد مارال مهری با خداحافظی و صحبت شدن تمام از بعد

 من راصرا با هم بعد و کافه یه رفتیم کردم قبول معمول طبق منم بزنیم، دوری
 ...خونه سوی به پیش

 و ردک قبول هم بابا. کنه صحبت پدرم با شد قرار و گفتم مامانم به رو شرایط
 .بیاد باهام شد قرار
 .میش دیرت دخترم پاشو جان بهانه+
. بود صبح ۷ ساعت انداختم ساعت به نگاه یه آلود خواب و خمار چشمار با

 پاشدم جام از تندی
 نزدی؟ صدام زودتر چرا بابا وای-

 زیچی اینکه بدون. بودم آماده ای دقیقه ۵ معموال نمیکردم آرایشی هیچ چون
 .پاساژ رفتیم بابا همراه بخورم

 ارک اونجا که کرد قبول بابا سفارش باکلی و کردن صحبت صداقت آقای و بابا
 که ادد اطمینان بابا به و بود خودش سال و سن هم صداقت آقای چون البته کنم،
 .کرد قبول اونم خوبه جام اونجا
 بود دور و بود دیگه شهر چون اما بودم شده قبول دولتی دانشگاه که بگم اینم
 نمم بکنه کاری نتونست مورد این در درممما و نداد اجازه بابام معمول طبق
 .شدم تسلیم
 ول مغازه داخل و نیومد ای مشتری هیچ صبح. شد شروع کارم من و رفت بابا

 .چرخیدم
 بود کرده رفتن قصد صداقت آقای ناهار، وقت وو شد ۱۲ ساعت

 آوردی؟ ناهار خودت با تو دخترم+
 .میکنم کاریش یه دوستم با اما نه-
 .برگرد زود و ببند رو مغازه بیرون یبر خواستی اگر+
 .چشم بله-

 نمم ساندویچی، بریم ناهار تا دنبالم اومد مارال صداقت آقای رفتن از بعد
 . رفتیم و کردم سرم و چادرم

 سفارش. نبود دور زیاد و داشت فاصله پاساژ با خیابون یه فقط ساندویچی
 ...شدن مغازه وارد پسر تا چند که بودیم نشسته دادیم،
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 همیشه مثل ک هم مارال آوردن، و سفارشمون لحظه همین نشستن ما میز کنار
 .میفرمود میل عشوه با و میریخت کردم
 هست؟ خوشمزه: گفت مارال به رو برگشت پسرا از یکی
 

 .میخوری اینطور که لباتو اون بخورم جوووون: گفت دیگه یکی
 
 میخورد بهم داشت حالم که منم
 کردی؟؟ امتحان مادرتو لبای-
 

 ارشاد گشت نبود تو با کسی: گفت من به رو هم پسره
 

 گونی؟؟؟ تو بکننتون بگم+ پسره با رو برگشت جدی خیلی هم مارال
 

 زدنت حرف این با سرت بر خاک
 دارن قند آب به نیاز کردم فکر که میخندیدن طوری خنده زیر زدن پسرا
 . شم کوچیک حد این تا نمیخواستم و بود نیومده خوشم اصال

 طوس از سمتشون رفتم شدم بلند و برداشتم و بود بندری سوسیس که ساندویچم
 .میزد حرف خیلی که همونی سر رو ریختم ریلکس خیلی و کردم نصفش

 
 .بود برده ماتشون نداشتن رو حرکتی هچنین انتظار
 تشودس پسرا از یکی که بریم تا شد بلند ترسید، هم بود کرده تعجب هم مارال
 گفتم آروم خیلی فراوون عصبانیت با نمم گرفت،

 دوتا با نباید بفمی تا کردم کارو اون میبرم، آبروتو جا همین یا کن ولش یا-
 .کارت رد برو هم حاال زد حرف اونطور خانم
 .مغازه سمت رفتیم مارال با و کرد ولش اونم
 .برسه دادمون به باید خدا کنن کینه پسرا دنبالمون؟ نیوفتن یهو+ 
 .نمیان که میبینی البیخی-
 ...میترسیدم دلم ته خودم اما
 ...میگذشت پاساژ توی کردنمون کار از ماه یک
 ونمغازش که پسر یه و اومده گیرش جدید سوژه یه مارال قول به مدت این توی
 .داده نشون سبز چراغ مارال به بود من مغازه کنار تقریبا

 بنز یه یهو که رسیدیم یاصل خیابون به بود شده تمام معمول طبق کارمون
 دیگه یکی کنارشم بود داره مغازه پسر همون ظاهرا زد ترمز جلومون خوشگل
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 .میرسونیم فقط نترسین برسونیمتون؟+
  پسره به رو گرفتم دستشو که شه سوار خواست مارال

 .فراوونه تاکسی نمیخوایم راننده ممنون-
 .ماشینش بخاطر حداقل سوارشیم بیا حاال: گفت و کشید دستمو مارال
  کردم قبول همیشه مثل منم
 سالم علیک-

 نمیکنید؟ معرفی شد عرض سالم: گفت رانندهه پسر همون
 .بهانه دوستم اینم و مارال من: مارال 

 سالتونه؟؟ چند. خوشوقتم کیان، شریکم و دوست هم ایشون و نیما منم+ 
 .میپرسن مسیرو فقط ها راننده معموال -

 .مسیرتون کجاست شما خب بله: خندید هم نیما
 .میشیم پیاده جلویی میدون-
 .میزدیم دوری یه زود، چه عه+
 .کردین لطف هم همینجا تا میشیم پیاده جلویی میدون که گفتم-

 .بیای راه نمیخوای انگاری شما: گفت کیان که میکرد نگام چپ چپ مارال
 .کردین سوارمون شما اما بیایم راه خواستیم ما-

 حرفی نه خشک چوب مثل کیان اما بود کرده پر و ماشین انیم خنده صدای
 .حرکتی نه میزد
 بدی؟؟ شماره نمیخوای شما جون مارال.  داره هم جواب هرچیزی برای چه+
 .شدیم پیاده و داد شماره مارال و نگفتم چیزی دیگه من
 ...گذشت روزی چند
 ارالم داشتم، رو خونه به رفتن قصد بود، شده تمام کارم که روز یک

 رفت زودتر و بیرون بره نیما با میخواست
 تا ممیگذشتی کوچه از باید اول همیشه بود، تاریک هوا بیرون اومدم پاساژ از
 .بودم تنها بود ترسناکتر همیشه از کوچه اما برسیم، اصلی خیابون به
 مبه دارن بودن ساندویچی توی که پسرایی همون کردم، نگاه سرم پشت به یهو

  ،میشن نزدیک
 ...بشنوم میتونستم قلبمو ضربان صدای لحظه اون حتی میلرزید، بدنم تمام

 منو دوباره نداشتی انتظار: گفت ریختم سرش روی و ساندویچ ک پسری همون
 النا بود دراز زبونت خوب که روز اون. شی تنها بودم منتظر مدت این ببینی؟
 ! شدی؟؟ ساکت که زبونتو خورده کی
 خندید بلند
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 یخ مپاها و دستام میلرزیدم و بود شده زمستون انگار تابستون گرمای اون توی
 هامپا مجسمه مثل و بودم شده الل انگار واقعا نداشتم، حرکت توان بود بسته

 ...کن کمکم خودت خدایا... بود سنگین
 .خبره چه اینجا: زد داد دور از یکی
 نزدیکم پسر نهمو که برن خواستن میشه نزدیک داره یکی دیدن تا هم پسرا
 حسابت به شدی خالص نکن فکر: گفت و گرفت سمتم اشارشو انگشت و شد

 .میرسم
 شد نزدیکم دهندم نجات زدم، زانو زمین رو و بستم و چشمام شدن، دور هم بعد
 شی؟؟؟ بلند میتونی+

 شدم بلند. نیما دوست بود کیان انگار کردم بلند و سرم
 .کنم تشکر ازتون طورچ نمیدونم. ممنونم واقعا خوبم، االن-
 میشناختیشون؟ بودن؟ کی اونا+
 مزاحم-
 میرسونمتون+
 .برم میتونم خودم نمیشم مزاحمتون-
  بیا+
 تردخ یه مثل نداشتم رو تاکسی برای موندن منتظر و ایستادن حوصله چون منم

 ...شدم ماشینش سوار خوب
 .شدم شوکه حرفش با یهو که میکردم بازی انگشتام با داشتم

 .کردم تحقیق خانوادت و خودت درمورد دنبالتم، که روزیه چند+
 کردم اخمی.گفت چی این االن جان بیرون، زد حدقه از چشمام

 بشه؟؟؟ چی که-
 .بدم پیشنهاد یه بهت میخوام+

 .ندارم   هم شدن مزدوج قصد بدم تحصیل ادامه میخوام: گفتم و شدم جدی
 بره حال از االنه گفتم که میخندید طوری خنده زیر زد
 آقاهه؟؟؟ شی خوب تا بدرستم قند آب برات میخوای بخندی، آب رو-

 این وای شدم خوب ندرست نه: گفت کنه مهار خندشو میکرد سعی که همینطور
 .نه واقعی اما کنم ازدواج باهات میخوام گفتی؟ بود چی
 .بده ارور مغزم که االنه شدم، گیج. لطفا بیشتر توضیحات-
 .شی جدا ازم هم ماه یک از بعد کنی ازدواج باهام اممیخو من ببین خب+
 بود؟؟ واضحی توضیحات االن این: پرسیدم گیجی با
 :گفت و شد جابجا صندلی رو
 .کن گوش خوب پس
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 ...کردن تعریف به کرد شروع خودش که نگفتم چیزی
 بود، پدرم شریک و دوست پدرش که شدم دختری عاشق من قبل سال یک-

 که مسائلی سر. خورد بهم چی همه یهو که بودیم گذاشته رو ازدواج مدار قرار
 و من ازدواج قرار حتی. خورد بهم پدرامون دوستی و شراکت نمیدونم هنوزم
 هم عاشق لنه و من اما شد، خراب چی همه شب یه توی. زدن بهم هم رو هلن

 نتونست اما کنه جدامون کرد سعی فهمید رو مساله این چون پدرشم بودیم،
 سعی منم. گرفت ازم و هلن بالخره و رفتن آلمان به زندگی برای بنابراین
 مبرا شرط یه پدرم کرد، الخروجم ممنوع جعلی مدارک با پدرم اما برم کردم

 انتخابش دمخانوا که دختری با لبتها نکنم ازدواج که وقتی تا که اینه اونم گذاشته
 .بشم خارج ایران از نمیتونم خودم، نه کنن
 .منم هم دختر اون البد-

 خوب دختر آفرین: گفت و زد کشی دختر لبخند
 ایران؟ برنمیگرده هلن چرا حاال-
 .بکنه کاری همچین نمیتونه پدرش اجازه بدون و سالشه ۱۷ هلن چون نمیشه+
 منم ،کرده انتخاب من با ازدواج برای رو پارمیدا عموم تردخ پدرم طرفم یه از
 .ندارم اونو با ازدواج قصد عنوان هیچ به
 کنن؟؟ انتخاب منو اونا تا آشناشم خانوادت با چطور من حاال-
 .خانوادمونه به تو ورود کلید مادرم+
 چی؟؟ بعدش کردیم ازدواج و اومدیم حاال-
 تو اونم که خارج به سفر بهانه هب گذشت ازدواجمون از که ماه یک+

 هب بعدش هم تو بیام در بودن الخروج ممنوع از میتونم من میدی، پیشنهادشو
 .همین میشی، جدا ازم ای بهانه

 که وقتی تا بجوی و بخری آدامس میخوای انگار میزنی حرف راحت چه-
 .دور بندازیش شد رد شیرینیش

 .تشبیهی چه :گفت و زد لبخندی.   گفتمااا ای جمله چه
 کنم؟؟ کاری همچین من میخوای چرا حاال-
 هک یکی دادم پیشنهاد هم دیگه دوتای به قبلش. اینطوره حسم شاید نمیدونم+

 بگم اینم. میخواست بیشتری پول دفعه هر هم دیگه یکی نیومد راه باهاش مادرم
 ونهخ یه کرد قبولت مادرم که هم وقتی. میریزم تومن یه حسابت به ماه هر که

 .ونملی ۵۰۰ یعنی میدم کامل مهریتو هم جدایی از بعد. میگیرم خانوادت برای
 کردم جور و جمع خودمو اما بود مونده باز دهنم

 .کنم فکر باید نمیدونم-
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 خستگی بهانه به. نداشتم خوردنو شام حوصله اصال بود مشغول سخت فکرم
 با .بود خوبی پیشنهاد نبود کمی پول میخواست و تغییر این دلم. کشیدم دراز
 .برد خوابم چیزا این به کردن فکر
 

 .شدم بیدار مارال مزخرف صدای با صبح
 کنم؟؟ تحمل رو تو بیریخت ریخت باید هم جمعه روز چته ها-
 
 مهری؟؟ هخون بریم نبود قرار مگه پاشو خفه+
 .زندگیت پی برو بابا کن ولم چیکار بریم اونجا- 
 

 سر بریم شو آماده نده، سوتی هست مهری تولد امروز مثال: گفت آروم خیلی
 .قرار
 
 کدومشون؟؟؟ با قرار کدوم-
 
 .روم کشیدم رو پتو منم سرم تو زد
 دارم؟؟ چندتا مگه بمیر برو+
 
 واال نکنی حساب رو بقیه و سیاوش و اشکان و مهدی و محمد و سینا اگر-

 .عزیزم نداری هیچکسو
 
 .رفت یادت رو نیما مار زهر+
 

 صدتا یستیمن حسود که ما بریم بابا باشه پرید، ذهنم از جدیده اره: گفتم و خندیدم
 .باش داشته
 بجوا و سوال کلی باید وگرنه نبود بابام آوردم شانس شدم، آماده و پاشدم
 .میدادم

 مبارک؟؟ سر رو نندازی چادر و روزام یه نمیشه هوف+
 .میشناسی بابامو که تو-
 ...شدیم سوار تندی و دیدیم رو نیما ماشین رسیدیم که کوچه سر به
 .اومدین بالخره عجب چه: نیما
 سالم علیک-

 ن؟چطوری سالم: کیان
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 .هست که اینم اوه: گفتم مارال به آروم
 
 .بیای در کسی بی این از هم تو تا آوردمت همین بخاطر دیگه اره+
 
 .فکرمی به هم تو چقده-
 

 میکنین؟ هم پچ پچ اومدین دیر: نیما
 
 اینجایی؟ هم تو عه-
 

 منو؟؟ ندیدی بگی میخوای:نیما
 
 سوار مهدو بار این میده، المس راننده میشیم ماشینی سوار معموال آخه دیگه نه-

 .ندادی سالم و میشم ماشینت
 .میاد دیر و میکنه عصبیم مارال این که بس+

 .ودنب خواب اما خانم دنبال رفتم زود من چه، من به وا: گفت طلبکارانه مارال
 

 نشستم سینه به دست و انداختم باال ای شونه
 .کنی هماهنگ قبلش میخواستی-
 

 میریم؟؟ کجا حاال خب: گفت نیما به رو بود ساکت لحظه اون تا که کیان
 

 .ناهار برای بهشت ببرمتون: نیما
 

  میدن؟ رات بهشت مطمئنی: گفت نیما به رو لبخند با مارال
 

 .میدن رام جا همه باشم که تو با: گفت و خندید هم نیما
 
 .روبروته سیاه تخته آقا برو مسیرتو حاال خوبه-
 

 تمسخر با مارال که شدیم پیاده. رسیدیم بالخره دیمکهبو راه تو ساعت نیم حدود
 .نداره چیزی که اینجا گفتی؟ که بهشتیه همون اینجا: گفت
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 و درب آالچیق تا چند و بود ریخته ریزه سنگ که کوچیک حیاط یه داشت حقم

 .داغون
 .عجبا بودیم؟ راه تو اینجا بخاطر ساعت نیم:کیان 
 

 .باشین داشته صبر: نیما
 

 زد رهاشا ما به و داد بهش پولی نیما و گفتن چیز یه و چی کافه پیش فتر نیما
 .بریم دنبالش که
 .بیارن سرمون بالیی نکنه: گفتم آروم و مارال به چسبیدم 

 من نترس: گفت و شد و گوشم نزدیک سرمونه پشت که نبودم کیان متوجه
 .دارم کار کلی باهات هنوز

 
 .میگه چی این ابوالفضل یا
 ....موند باز ما دهن هم طور همون شد، باز وقتی و رسیدیم در یه به 
 
 

 .اینجاست میگفتم که بهشتی: گفت و خندید نیما
 

 رآبشا یه بود سبز سبز فضا بود، نقاشی مثل چی همه بود بهشت واقعا اینجا
 میشد، ختم میرسید پامون کنار به که ای رودخونه به و بود باغ ته کوچیک
 میز روی که بود خوشگل چوبی صندلی و میز چندتا چمن روی هم دوطرف
 .بود رنگی گالی با بلوری کوچیک گلدون

 
 ردیمیاو قلم و کاغذ کاش بهانه: گفت مارال که بودم زدن دید مشغول همینطور

 .میکردی نقاشی رو اینجا
 
 خنده زیر زد پقی انیم
 نقاشی دفتر برات میخوای کوچولو میکشی نقاشی هنوز عزیزم آخی+

 بگیرم؟؟؟
 

 برام؟؟؟ میگیری جون عمو اهوم: گفتم لوس و کردم گونه بچه صدامو
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 منم صورت حتی عالیه طراحیش میگم جدی نیما نه: گفت و خندید مارال
 .کشیده

 
 !حد؟؟ این تا: پرسید تعجب با کیان
 
  دیگه بله-
 

 .بکشی منم صورت شد واجب پس: نیما
 
 .بکشن نمیتونن هم داوینچی و پیکاسو حتی رو تو صورت دیگه نه-
 

 .کرد اکتفا مار زهر یه به هم نیما خنده، زیر زدن مارال و کیان
 گوشی که بودیم خوردن مشغول داد سفارش جوجه نیما آوردن، و غذاهامون

 .بود صحبت مشغول و آبشار سمت فتر خواهی عذر یه با و خورد زنگ کیان
 

 .بیرون رفت و برمیگردم االن گفت و شد بلند هم نیما

 که من: گفت سمتمو گرفت برگشت، مداد یه و A3 کاغذ یه با دقیقه چند از بعد

 همیحرف عشقش با وقتی نمیخوره تکون. بکش و کیان و بگیر اینو نشد، باورم
 .کنیم صحبت اونطرفتر یریمم هم مارال و من.میکشه طول ای دقیقه ۱۰
 

 .شدم کشیدن مشغول بکشم؟ تا نکرد پیدا کیان از بهتر سوژه آخه
 نارمک کیان بود شده تمام طراحیم منم شد تمام مکالمش کیان دقیقه ده از بعد

 .نشست
 
 چیکار قراره اینکه و گفتم بهش تو به راجع میکردم صحبت هلن با داشتم+

 .کنیم
  
 نداشت؟؟ مشکلی-
 
 .نمیخوام کسیو اون جز که میدونه داره اعتماد بهم اون+
 

  نشنوه که طوری لب زیر
 .بخواد رو تو یکی که هستی ای طحفه چه انگار-
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 شنیده که انگار زد محوی لبخند
  گفتی؟ چیزی+
 .نه ها-

 منم؟؟ این: پرسید تعجب با دستشو تو فتگر طراحیمو
 
 .لباس بدون یا آب تو بره لباس با میکنه فکر داره همسایمونه پسر نه-
 

 روغن رنگ با میکنی اینکارو که مداد با عالیه واقعا: گفت و خندید کیان
 میکنی؟؟ چیکار

 
 .حده همین در هم ما وسع دیگه ببخشید-
 
 .شدم مطمئن انتخابم از دیگه+
 
 ر؟چطو-
 .دمیا خوشش ازت مطمئنم. خوبه طراحیت که هم تو نقاشیه، استاد مادرم آخه+

 .نیاد خوشش من از که کیه: گفتم و گرفتم ژست
 نکیا خوبه، نه: گفت و گرفت و کاغذ نیما کنارمون اومدن هم مارال و نیما
 شد؟ چی دیدی
 شد؟ چی+

 .میگرفت کنیزی به اینو مادرت بود خوب رقصشم اگر بهانه: نیما
 .نده پیشنهاد من به خودتو کار: گفتم و کردم نگاش چپ چپ
 .رقصه مربی و نقاشی استاد کیان مادر آخه میگم، جدی نه: نیما
 !اقعا؟و: گفتم نیما به رو بعد کردیم نگاه هم به مارال منو شده گرد چشمای با
 .نشد بخ اما بشه، خودش مثل تا داشت دختر یه کاش بوده این آرزوش اره+

 ینا با کیان بکن فکرشو میداد، یاد کیان به خب: گفتم که بود ناراحت کیان
 .بده غر برامون پاشه هیکلش

 خنده زیر زدن همه
 ازشب. داشتم پیام یه و اومد در گوشیم صدای که بودیم خونه به برگشت راه تو

 ....که کردم
 فحر دوتایی جایی بریم میشه بود، نوشته کردم بازش بود کیان طرف از پیام

 بزنیم؟؟
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 هب رو لحظه چند از بعد. دادم جوابشو داشتم وقت هنوز کردم نگاه ساعت به
 .دارم کار جایی من داری نگه میشه: گفتم نیما

 !ی؟؟؟ک با و کجا: گفت و کرد نگام مشکوک مارال
 .نباشه فضولی دارم کار جایی-

 قهدقی ۵ حدود نیمکت روی بود پارک یه کنار. شدم پیاده منم داشت نگه نیما
 .نشستم کیان منتظر
 .نشست کنارم و اومد که دیدم دور از و کیان
 .شدی معطل که ببخشید+
 بود؟؟ چی کارت خب نبود، بیشتر که دقیقه ۵-
 کردی؟؟ کراتوف+
 .ترسممی نمیدونم-
 و میرس اسناد دفتر بریم میتونیم بزنم حرفام زیر من که میترسی این از اگر+
 چطوره؟؟؟. کنیم امضاش دو هر هم بعد. ببندیم داد قرار یه
 .بهتره اینطوری نیست، بدی فکر-
 خوبه؟؟ ۹ ساعت صبح فردا+
 
 .میشه دیرم برم من دیگه خب. میام و میگیرم مرخصی-
 

 .کردم فکر که بس برد، خوابم سردرد با شب
 حتی دارم استرس که وقتایی آخه پاساژ، رفتم بخورم چیزی اینکه بدون صبح
 .بخورم نمیتونم هم آب

 مرخصی ظهر تا و کردم صحبت صداقت آقای با نداشتم، کارو حوصله اصال
 سواالش و مارال با نمیخواستم اصال بیرون، زدم پاساژ از ۸ ساعت. گرفتم
 .شه کم استرسم از شاید بزنم قدم و ساعت یه ممیخواست. شم روبرو

 سوار منم زد، ترمز جلوم کیان ماشین رسیدم اصلی خیابون به که همین اما
 .شدم
 .۹ بودم گفته. بیرون اومدی پاساژ از زود چه چطوری؟ سالم+
 .نبود قسمت انگاری که بزنم قدم کم یه خواستم نداشتم و کار حوصله-
 .نشی معطل که بیام زودتر گفتم منم بیرون زدی ساژپا از دیدم وقتی آخه+
 .دیگه بریم خب نداره عیبی-
 ماه هر که بود این محتواش خالصه خوندم رو داد قرار و رسیدیم اسناد دفتر به
 برای خونه یه و کنیم، ازدواج که وقتی تا میشه واریز حسابم به تومن یه
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 حسابم به ملیون ۵۰۰ هم یجدای از بعد. وسایلش تمام با میگیره خانوادم
 .بیرون اومدیم اونجا از و زدیم امضاش. میریزه
 . مبهم ترس جور میترسیدم،یه هنوزم
 .میریم داریم کجا پرسیدم کیان از نبود پاساژ مسیر

 چطوره؟؟ رقصیدنت+
 
 برقصی؟ باهام میخوای مگه چطور ه،بقی مثل-
 

 .برقصی برام باید تو: گفت و خندید
 
 اونوقت؟ مناسبتی چه به: گفتم و انداختم باال و ابروم تای یه
 
 خوب رقصیدنت باید هم تو بوده، رقص مربی مادرم گفت نیما که همونطور-

 یبمر قراره رقصه، مربی که مادرم دوستای از یکی پیش میبرمت االنم. باشه
 .بشه هم تو
 
 وای. شم ماهری رقصنده که بودم این عاشق بچگی از داشتم ذوق کلی دلم تو
 .مرسی جون خدا
 وند،م باز دهنم افتاد الکچری و لوکس های خونه به چشمم رفتیم شهر باالی به

 هایی خونه عجب
 
 ونه؟میم باز دهنت همینطور میبینی بار اولین که جایی به ورود با همیشه تو+
 
 نه اه-
 

 بدید ندید دختره زدم گند وای
 
 خونه هم ملت داریم خونه ببین مارو. قصرن عین که نیستن خونه ببین آخه+

 یناروا که االن اما بزرگه اونا خونه میگفتم فامیل، خونه میرفتیم وقتی. دارن
 و بکنن همو حسادت دارن حق آدما. نیست هیچی که اونا خونه میگم میبینم
 .نداریم ما که بهتر همون بخوان، لقب روز از بیشتر
 .رسیدیم که گفت حرفم شدن تمام از بعد و میکرد نگام فقط کیان مدت تمام
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 کیان به رو افتاد حیاط به که چشمم. شد باز در. زد و زنگ کیان و شدیم پیاده
 .ملته پارک انگار ببین آخه میمونه باز دهنت چرا میگی حاال:  گفتم
 فتنگ چیزی و خندید کیان 
 درخت و گل چندتا و باشه داشته کوچیک باغ یه داشت دوست همیشه بابام-

 .بکاره
 

 زدن حرف از ساله ۳۵ حدود خانمی اومدن با اما بگه چیزی خواست کیان
 .شد پشیمون
 .اومدی خوش عزیزم وای: گفت و کرد بغلش دید و کیان وقتی

  
 .ساراست شاسم فهمیدم و کرد معرفی بهم مارو و کرد سالمی هم کیان
 
 و کنم معرفی بهت رو بهانه میخواستم فقط نداریم میل چیزی ما جان سارا+

 .آشناشه اینجا با اونم
 .بدم نشونتون رقصو سالن تو بیاید خب
 بود، سالن وسط هم میله دتاچن بود قدی آینه از پر دورش دورتا رقص سالن
 اب و میزدن حرف داشتن بود مایو شبیه بیشتر که رقص لباسای با دختر دوتا
 بروی هم اصال میدادن، انجام کششی حرکات و بهش دوختن چشم کیان ورود
 .کنن درست و پوششون باید و اومده مرد یه که نیاوردن مبارک
 زا نمیشه که چیزاست اون از یکی هم شعور هستنااا آدمایی عجب: گفتم آروم
 .داشت انتظار کسی هر
 

 وضع این به باید: گفت گوشم تو آروم و من سمت شد خم و زد لبخند کیان
 .میبینم اینطوری هم رو تو دیگه وقت چند کنی، عادت

 
 .کردم نثارش پرویی بچه و پهلوش به زدم
 

 آموزش بهم فشرده حالت رو رقصا انواع ماهه یک قراره که داد توضیح سارا
 .ماهه یک ممکنه آخه اما. بده
 طراحی هک جدید کار یه بگم بابام به و بدم استعفا کارم از قراره کیان گفته به

 .کنم شروع هستن خانم هم همه که رو لباسه
. شه ناآش کارم محل با تا اونجا بردم و بابام منم و داده پول یکی به هم کیان
 . داد جازها و کرد پیدا اطمینان وقتی بابامم
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 پیش عوض در اما کنم کار اونجا غروب ۶ تا ۸ ساعت از مثال شد قرار منم
 .رقص کالس و میرفتم سارا
 

 ولقب خواستم برخالف منم. رستوران بریم داد پیشنهاد کیان ناهار برای ظهر
 .کردم

 
 ریهمونقد اما نبودن زیادی آدمای نشستیم، میز یه سر و رسیدیم رستوران به
 .کنم پیدا بدی حس که میشدن اعثب بودن که
 
 نیومده؟ خوشت اینجا از+
 
 و آرایش بدون اینجا کسی آخه. میکنن نگام دارن همه میکنم حس نه، راستش-
 .نیست چادر با
 
 کار به سرشون و میخورن و غذاهاشون دارن همه ببین نمیکنه نگات کسی+

 .خودشونه
 

 .دیگه جای بریم میشه: گفتم و کردم مظلوم چهرمو
 
 .اینطورین همشون میشناسم من که جاهایی+
 
 .میشناسم من که جایی بریم پس-
 

 راه و دادم کیان به و آدرس پاشدم تندی و بود خدام از منم. بریم پاشو باشه
 .افتادیم

 
 . موند باز کیان دهن رسیدیم وقتی
 ببند بذارم، باز هم رو تو دهن تونستم بالخره: گفتم و خندیدم صورتش حالت به

 .توش نره چیزی
 
 میخورن؟ چیزی مگه هم اینجا آخه دیوونه نخند+
 
 .میشناسم که ساندویچیه بهترین اینجا تو بیا-
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 .جوریه چه بدترینش پس بهترینه، اینجا اگر+
 

 .کردم سالم و دیدم و ایمان
 .زدی سر هم ما به عجب چه چطوری جون بهانه سالم: ایمان

 
 .بیام نشد بودم درگیر مدت یه-
 
 شمدائم مشتری چون و هستن ایمان آقا ایشون: گفتم که کرد نگام مشکوک انکی
 .میشناسیم همو که ساله ۲
 
 .باشه اها+

 میای مرد یه با میبینم باره اولین خبره چه: پرسید کردو نگام تعجب با ایمان
 ؟!ینجاا
 
 بیاری همیشگی سفارش مثل میشه. داره داستان نیست میکنی فکر که اونطور_

 .دوبرابر فقط
 

 نجاای ببین آخیش: گفتم و کردم کیان به رو. کنه حاضر سفارشو تا رفت ایمان
 یکی انگار نداشتم، حسی همچین اونجا میکنه، راحتی احساس آدم خوبه چه

 .بکشم سنف نمیتونستم اصال میکرد خفم داشت
 
 بیشتر اما.نمیبردمت اصال که میدونستم اگر! داشتی؟ حسی همچین واقعا+

 .رستورانایی همچین برن دارن دوست که دخترا
 

 .نمیخواد دلم که من: گفتم و انداختم باال شونه
 
 .هستی عجیبی دختر+
 

 کنممی فکرو همین بهانه به راجع منم: گفت و اومد سینی با ایمان لحظه همین
 .همیشه

 
 .کردین شلوغش حاال خوبه.فضاییم آدم انگار عجیبم میگین همچین-
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 .جونتون نوش بگین، داشتین الزم چی هر: گفت ایمان که خندیدن دو هر
 

 مسخره حالت با و برداشتم یکیو منم که میکرد نگاه اسنکا به بدی حالت با کیان
 نخوریم؟ و کنی نگام اینطور میاد دلت آقاهه: گفتم ای
 

 .نه که چرا: گفت و زد مرموزی لبخند
 
 .میخورمشون خودم نخور اصال. پرو بچه-
 

 زد گازش و گرفت و بود دستم تو که اونی
 .مزش خوبه نه+
 
 .نخور همشو فقط-
 
 با مشبا و بدم استعفا کارم از بود قرار و پاساژ رفتیم اسنکا شدن تمام از بعد
 .جدید کار برای کنم صحبت بابام
 

 سرو که داخل رفتم زودتر و خورد زنگ کیان گوشی شدم دهپیا پاساژ نزدیک
 .شد پیدا مارال کله
 
 روزه؟ چند شدی مرموز تو؟ بودی کجا+
 
 اینبنابر مارال، از بهتر کی. کنم چیکار قراره که بگم یکی به میخواست دلم
 .گفتم براش چیو همه
 
 انوادتخ شی جدا اگر هم تو شده جدا خواهرت آخه اما خوبیه کار نمیدونم+

 چی؟؟
 
 .میشیم خالص وضع این از که اینه مهم. میکنم فکر اینا به بعد-
 اما کرد مخالفت معمول طبق اولش کردم، صحبت پدرم با جدید کار مورد در
 .بیاد باهام صبح که کرد موافقت مادرم پادرمیونی با
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 بلق از چیز همه. رفتیم بود داده کیان که آدرسی و کار محل دیدن برای صبح
 تردخ تا چند و بود طراحی میز کلی داخل اما بود خونه یه شبیه بود هماهنگ
 شده باورم خودمم حتی بودن، کار مشغول و بودن نشسته میز پشت هم جوون
 . واقعیه که بود
 و هست ممنوع آقا ورود که داد توضیح کار بصاح همون یعنی صادقی خانم
 رضایت و اطمینان از بعد پدرمم. هست دختر یه کردن کار برای امنی جای
 . کنم شروع کارمو مثال تا موندم منم و رفت
  اومد اونم. دنبالم بیاد تا گرفتم تماس کیان با پدرم رفتن از بعد
 .شد باورم خودمم حتی بود جایی عجب کیان وای-
 
 .میکنی چیکار تو ببینم حاال دیگه اینیم ما+
 
 رسیدیم سارا خونه به
 .برقص خوب. میمونی جا همین و ناهار. دنبالت میام غروب+
 .پرو بچه رفت هم بعد
 

 .بپوشم تا کرد آماده رقص لباس یه برام سارا
 

 بپوشم؟ واین باید من االن: گفتم و کردم نگاش انزجار با دستم، تو گرفتم و لباس
 .نداره چیزی که این
 

 .منتظرتم سالن تو من میکنی، عادت کم کم بپوشش: گفت و خندید سارا
 اما. نبود آماده بدنم چون بود سخت برام مقدار یه اوایل کردم تمرین به شروع

 .کردم عادت بعد
 

 ودب شده. میگردوند برم هم بعد و میرسوند منو روز هر کیان ماه یک این توی
 صالا چون بهی میگفت بهم اونم راننده میگفتم بهش قتیو اما. ها راننده مثل

 .بهی بگه بهم کسی نمیومد خوشم
 .کردیم عادت همدیگه به جورایی یه شدیم نزدیک بهم خیلی مدت این
 .میگفتم مارال به باید شب رو روز اطالعات تمام

 موزیک با منم گذاشت تنهام لحظه چند برای سارا که بود کالس روز آخرین
 چرخیدم یهو و کردم احساس رو کسی نگاه سنگینی که میدادم قر خودم برای
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 هول دیدمش که همین  میکنه، نگام داره و زده تکیه در چارچوب به کیان دیدم
 .زمین خوردم دادم، دست از و تعادلم شدم
 یهو؟ شد چت: پرسید و کنارم اومد کنان خنده هم کیان
 

  هر هر: گفتم ای  مسخره حالت با و آوردم در اداشو
 

 شده؟ خبر چه: گفت و اومد لحظه همین سارا
 

 وپاش و دست و شد هول دید منو وقتی بچم نیست چیزی: گفت خنده با هم کیان
 .افتاد و کرد گم
 

 ظاهر جن مثل ترسیدم خب. ستنی اینطور هیچم نخیرم: گفتم پهلوشو به زدم
 .آخه شدی
 

 ریس بود لبش رو که ای خنده و و تاسف با کیان که. پاشدم و کرد کمکم سارا
 مرد جلو مایو با نمیکشه خجالت دختره. قدیم دخترای دخترم،: گفت و داد تکون
 .بیافتم گناه به نمیگه میشه ظاهر مجرد

 
 . آقاهه اونوره سیاه تخته. هییییییین-
 .سفیده واال میبینم من که ای تخته این+
 روپ بچه کردم، عوض و لباسم و پرو تو رفتم سریع منم. خندید بلند هم بعد 

 .نمیکشه خجالت
 .افتادیم راه سارا از خداحافظی و تشکر از بعد
 میریم؟ کجا حاال-
 هم رو تو نقاشی خواستم ازش داره نمایشگاه فردا دوستام از یکی. خرید+

 .بذاره
 نقاشی؟ کدوم-
 .بودی کشیده منو که همون+
 .میکشیدم بهترشو میگفتی بود بد که اون اها-
 سر جوری یه باید هم تو. دعوته نمایشگاه اون توی مادرمم فردا خوبه، اونم+

 .آشناشید باهم و کنی باز و صحبت
 .میکنم کاریش یه اما چطوری نمیدونم-
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 انکی و رفتیم فروشی مانتو اولین هب شدیم پیاده و رسیدیم بزرگی پاساژ به
 .بیاره هارو مانتو اونم پرو اتاق تو برم تا خواست

 زدممی قدم باهاش و میپوشیدم منم میاورد که مدلی هر ، شو فشن مثل بود شده
 و شال  شلوارو همراه کرد، انتخاب رو تا دو و داد رضایت آقاهه بالخره که

 .کیف و کفش
 .رسیدیم که کوچه سر هب افتاد راه. خرید از بعد
 .میشه داستان خونه ببرم االن اگر باشه خودت دست خریدا-
 .دنبالت میام صبح باشه+

 دنبالم اومد کیان صبح
 .کنم عوض لباسمو تا میریم کجا االن-
 وقت هر دوستمه خانم. کن عوض جا همون لباساتم اهآرایشگ میبرمت االن+

 .میکنم حساب باهاش خودم اینجا بیا آدایشگاه داشتی کاری
 کارم تا موند منتظر پایین کیان بود سوم طبقه آرایشگاه رفتم و گفتم ای باشه
 ابرومم و صورت. نزدم هم خالی رژ یه هیچوقت من که بگم اینم. شه تمام

 .میگرفت برام خواهرم
 جلو اومد ساله ۳۰ تقریبا خانم یه
 .سهیالم من بودم منتظرتون نریمانی خانم سالم+
 .خوشوقتم بهانه، سالم-
 
 .باشید راحت و بیارید در و لباستون همچنین،+
 

 کاری بود صاف چون موهامم کرد، آرایش ماهرانه اما نرمال خیلی صورتمو
 .رونبی ریخت شالم زیر از کم خیلی مقدار یه و نداشت
 .بودم دهکر تغییر کلی بود جلوم ای دیگه آدم یه انگار کردم نگاه آینه توی وقتی
 
 شیگو با رفتن ور مشغول کیان بیرون، اومدم سالن از کارم شدن تمام از بعد
 .بود

 و تانداخ بهم نگاه یه هم کیان. زدم شیشه به ضربه چند و زدم شیطونی لبخند
 .پایین زد رو شیشه

 
 سونیم؟میر جایی تا-
 
 .گرفتین اشتباه تاکسی با انگار+
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 .هاست راننده شبیه قیافت آخه-
 

 بهاااانه: گفت کردو نگام تعجب با منم شده متوجه تازه انگار
 
 جانم-
 
 .کردی تغییر چقدر+
 
 .میکنه چیا آدم با آرایش ببین-
 
 .میسازه طاووس کالغ از واال آره+
 

 خنده زیر زد و پهلوش به زدم
 
 مار زهر-
 

 داخل رفتم و شدم پیاده منم. داد نشونم مادرشو عکس هم کیان نمایشگاه رسیدیم
 ...نمایشگاه

 .نه چندتاش اما بود عالی خیلی بعضیاش بودم طراحیا دیدن حال در
 .بذارم نمایشگاه ودمخ برای میتونستم اینا مثل منم کاش

 اشتد افتاد کیان مادر به چشمم یهو که بودم اراجیف این به کردن فکر مشغول
 .میکرد نگاه طراحیا به

 .کنارش برم بعد برسه من طراحی به تا کردم صبر
 .نشده رد تا رسوندم بهش و خودم تندی که میشد طراحیم نزدیک داشت

 
 بدیه؟ طراحی-
 

 کرد نگاه طرح به دوباره کردو بهم نگاهی
 .میاد خوشم توشه جسارت که هایی طرح از+
 !!جسارت؟ میگه چرا اما. اومده خوشش خوبه باز
 
 جسارت؟؟؟: پرسیدم تعجب با
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 .عالیه طراحیش که بفهمونه مخاطبش به خواسته کشیده اینو که کسی-
 
 .جالب چه+
 
 .اومد خوشم حرفش از
 
 خودتی؟ طراحش+
 
 شدین؟ متوجه چطور-
 

 .نمیخواد نظر دیگران از و نمیاد طراحی هیچ چون
 
 باز و صحبت سر جوری یه باید اما شدم زده خجالت کردم که کاری از

 .میکردم
 

 .نداره عیبی کاری تازه که مشخص: گفت و خندید
 
 بدون مدوستا از یکی اما. داشتم طراحی به شدیدی عالقه میاد یادم که وقتی از-

 .ااینج گذاشته و طرح این من اطالع
 
 ببینم؟؟ دیگتم کارای میشه+
 
 .نیستم این خوبی به اونا اما میشم، هم خوشحال نه که چرا-
 
 باشم؟ داشته شمارتو میشه. نمیکنم فکر اینطور که من+
 
  حتما بله-

 اجعر زدن حرف به کردیم شروع و کافه یه به رفتیم دادم شمارمو اینکه از بعد
. میشدم تشویق بیشتر و بود لبجا خیلی برام حرفاش نقاشی، و طراحی به

 هرا داشت خودش خدا انگار و اینجام کاری چه برای بودم کرده فراموش اصال
 .میکرد باز و

 .دنبالم اومد اونم و زدم زنگ کیان به( کیان مادر)کتایون رفتن از بعد
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 شد؟ چطور+
 
 طرح و ببینیم همو بازم شد قرار گرفت شمارمو و اومد خوشش ازم خیلی-

 .بدم نشونش هامو
 
 .بودم شده امید نا ازت+
 
 .آقاهه گرفتی کم دست منو انگار-
 
 کم دست اگر: گفت ای بامزه حالت با و زد دماغم نوک به اشارش انگشت با

 .خانمه نمیکردم انتخابت کار این برای اصال که بودمت گرفته
 .گرفت سکسکم بود یهویی چون و شد درشت چشمام
 .شدی اینطور دمتنبوسی که من: گفت و خندید
 .دیگه بریم پرو بچه
 شدی؟ ساکت چرا حاال. مونده وقت هنوز+
 .میخواد دلم-
 .نخواد بگو بهش حاال+
 .کرد نمیشه ککاریش دیگه خواسته-
 مثال؟ قهری+
 .کنم قهر دونستم صالح فعال-

  خنده زیر زد بلند
 .ای دیوونه تو+
 .نهدیوو خودتی میگیریم نتیجه پس  تویی، میخنده بلند و الکی داره که کسی-

 هم کیان اومد، گوشیش صفحه رو عشقم اسم و خورد زنگ تلفنش لحظه همین
 .بود اسپیکر رو صداش داد، جواب بالفاصله

 .عشقم سالم+
 .میگیرم تماس باهات بعد میکنم رانندگی دارم من فعال عزیزم-
 .عشقم فعال اوکی+
 .صداشه خوبی به هم قیافش حتما صداش، بود ناز چه
 !!سرته؟؟ تو فکرایی چه شدی ساکت باز چته+
 
 .میکنم تصور ذهنم تو رو هلن چهره داشتم ها-
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 .میدی ارور. نکن فکر بهش زیاد+
 

 .ودب آورده منو قبال که رستورانی همون به خورد چشمم
 
 اینجا؟ اومدیم دوباره چرا-
 
 .بخوریم ناهار شو پیاده+
 
 ...اینجا آخه-
 
 .بیا هم حاال. دیگه کنی شروع جایی یه از باید+
 

 کیان. نشستیم ای نفره دو میز پشت. افتادم راه سرش پشت و نگفتم چیزی
 .داد سفارش جوجه

 
 اینجا؟ به راجع چیه نظرت حاال خب+
 
 و تیپ بخاطر شاید خودشونه، کار به سرشون همه رانگا نیست قبل مثل حسم-

 .همینه مثله. شو جماعت همرنگ میگفت که بود مثل یه. باشه قیافم
 
 .شو جماعت همرنگ رسوا، نشوی خواهی+
 
 .رسوندم که منظوره و نیته مهم همون-
 
 .برگردم و بگیرم تماس یه من بیارن رو غذا تا+
 

 ....یهو که میکردم نگاش داشتم منم رفت کیان
 .جلوم نشست الغر و پوش خوش پسر یه
 
 تنهایی؟+
 

 .باشه داشته ربطی شما به نمیکنم فکر: گفتم و کردم اخمی
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 .بشینی تنها نیومد دلم آخه+
 
 .اینجاست خدمات از یکی مشتریا نذاشتن تنها و گارسونی نکنه-
 
 .گرفت و دستم و کرد دراز دستشو+
 

 هوی که بیرون رفتم شدم بلند و بیرون کشیدم دستاش بین از شدت به و دستام
 . کسی به بخورم دارم عادت من کال سفت، چیز یه به خوردم
 بود ابروهاش بین شدیدی اخم کیان
 
  گذشت؟ خوش+
 
 چیه؟ منظورت-
 
 با)میشدی جماعت همرنگ بعد بگذره مدت یه یمیذاشت حداقل حاال، میموندی+

 (پوزخند
 
 .کردنت قضاوت زود بابت مرسی-
 

 براش اصال اونم. بگیرم تاکسی تا رفتم و گرفتم ماشینش تو از رو لباسا نایلون
 .بود شکسته بدجور دلم. نبود مهم
 

 .دادم جواب. بود ناشناس شماره اما کیان کردم فکر اولش خورد زنگ گوشیم
 چطوری؟ جون بهانه سالم+
 
 شما؟. ممنون سالم-
 
 .ایرانی کتایون+
 
 شما؟ هستین خوب نشناختمتون که میخوام عذر-
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 بتهال. بذاریم قراری یه فردا برای و ببینم هاتو طرح خواستم. عزیزم مرسی+
 .هست امکانش اگر
 
 .افتخاره برام میشم خوش نه که چرا-
 
 .منتظرتم صبح فردا میفرستم برات و آدرس+
 
 .میرسم خدمت حتما-
 
. کردم عوض و لباسام سرویسش توی و مسجدی یه رفتم خداحافظی از بعد

 .شه آزاد فکرم اینطوری حداقل تا کنم طراحی و خونه برم میخواستم
 .باشم کار سر باید ساعت این مثال و میرم زود نبود حواسم اصال
 هم مذا غذا. بدم انجام خونه تو امروز کارامو قراره که گفتم مادرم به اما

 .زیاده کارم و نمیخورم
 
 .برد خوابم طور همون خسته طراحی چندتا کشیدن از بعد

 . شدم بیدار مادرم صدای با صبح
 
 کیه؟ مال چیه لباسا نایلون این راستی. سرکار بری باید دخترم پاشو+

 پریدم ها زده جن مثل
 
 .بدم بهش مروزا تا آوردم من ببره کرد فراموش همکارامه از یکی مال-
 

 .شدم آماده منم. کنه آماده صبحانه رفت و گفت ای باشه مامان
 و ادرمچ کرد آرایشم قبل مثل اونم بودم، رفته کیان با قبال که آرایشگاهی رفتم

 .بود داده کتایون که آدرسی سمت به رفتم و گرفتم تاکسی کیفم، تو گذاشتم
 .کرد باز و در پیرمرد کهیه زدم زنگ بود خونه انگار

 .داشتم قرار خانم کتایون با هستم نریمانی بهانه من سالم-
 
 .هستن منتظرتون خانم بفرمایید بله+
 

 فرش سنگ حیاطشون بود بزرگ خیلی خیلی حیاطشون افتادم راه سرش پست
. بود درخت و گل از پر هم حیاط طرف دو بود سبزه الش البه و بود شده
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 بود دوبلکس خونه داخل رفتم. نمیدیدم خوابمم توی رو جایی همچین هیچوقت
 .داخل اومد کتایون که نشستم مبل روی

 
 .اومدی خوش عزیزم سالم+
 

 دادم دست باهاش و بلندشدم
 
 .ممنونم سالم-
 
 .بود خدمتکار هراظا بیاره پرتغال آب تا زد صدا و مونس بعد
 
 آوردی؟ رو ها طرح+
 

 سمتش گرفتم رو ها طرح
 
 .بفرمایید بله-
 

 کمتر اما بود ساله ۴۵ حدود زن یه کتایون. بود شده هام طرح دیدن مشغول
. یرهبگ خودشو بخواد که نبود پولدارا بقیه مثل اصال ساده زن یه میداد نشون
 .اخالق هم و قیافه هم بود مادرش شبیه هم کیان قیافه، خوش و پوش خوش

 
 چیه؟ نظرتون-
 
 اما عالیه کارت بگم باید ذاتیه هنرت و نرفته کالسی اصال که کسی عنوان به+
 .داره کار مقدار یه
 
 میگین؟ جدی: گفتم بودم شده زده ذوق که منم
 

 زد لبخندی
 
 عنوان به مدت یه بدم پیشنهاد میخوام باشی داشته دوست اگرم عزیزم اره+

 .کنی شرکت کالسام تو بیای فتخاریا شاگرد،
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 .میام حتما افتخارمه باعث این واااای-
 

 سمتم گرفت کارتشو
 
 .منتظرتم فردا تدریسمه محل شماره و آدرس این+
 

 سرم که بیرون بیام خواستم کتایون با صحبت دقیقه ده از بعد و گرفتم و کارت
 گذاشتم سینش رو دستامو جفت کسی، سینه تو رفت
 
 .سفته چه اوه-
 
 .دیگه بله+
 

 .بود زخم ابروش گوشه اما شدم، چشم تو چشم کیان با آوردم باال که سرمو
 .چه من به درک به اصال شده زخم چرا یعنی
 
 .سالم علیک+
 
 سالم-
 

 کرد معرفی هم به مارو کتایون
 

 .کرد همچین چرا این. داخل رفت و گفت کوتاه خوشوقتم یه کیان
 .هرچی اصال

 خیلی خیلی طراحیم میرفتم و کتایون کالسای مدت این توی و گذشت روز ده
 به وزر و بودم شاگرد استعدادترین با و بهترین من کتایون برای بود، شده بهتر
 .میشد نزدیکتر من به روز
 یچیز یه میکردم حس نداشتیم، هم تماسی و ندیدم و کیان اصال مدت این توی
 سرگرم طراحی با خودمو اما بودم کرده عادت بهش چون شاید کمه زندگیم تو

 .میکردم
 

 که شاگردا بمونم، تا خواست ازم کتایون کالس شدن تمام از بعد روز یک
 .رفتن
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 .باشی هم تو میخواد دلم پسرمه تولد شب فردا+
 
 پسرتون؟ کدوم-
 
 .کاوه تولد+
 
 ...من آخه اما آها-
 
 .عزیزم باشی هم تو میخوام نداریم اما و آخه+
 
 .بگم نه نمیتونم که شما به چشم-
 
 .میبینمت شب فردا ۷ ساعت پس عزیزمی+
 

 استم کیان با تا داد پیشنهاد اونم مارال، پیش رفتم بپوشم، چی نمیدونستم
 .بگیرم

 .شدم نپشیمو بعد اما بزنم زنگ تا برداشتم گوشیمو
 
 .شعور میگم من اما غرور بگو تو. نمیگیرم سراغشو نگیره، سراغمو تا-
 
 داری؟ چقدری حسابت تو شعور خانم حاال خب+
 
 ۲۰۰ کنم فکر: گفتم امیدی نا با
 
 راستی. پسرش برای کادو یه و بگیر خوب پیراهن یه دارم مقدار یه منم+

 چجوریاست سالشه؟ چند پسرش
 
 مثل رفتارش. نیست ساالش و سن هم مثل اما الشهس ۸ بود گفته کتایون-

 .بزرگتراست
 
 مارال شیگو. نمیومد خوشم من یا بود باال قیمتا یا اما زدیم سر پاساژ چندتا به

 . داد جواب و خورد زنگ
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 شد؟ چی میدونی بهانه وای: گفت کرد قطع وقتی
 
  دادم باال و ابروم تای یه
 شده؟ چطور-
 
 .جشن بیام باهاش همراه عنوان به منم شب فردا قرار بود زده زنگ نیما+
 

 گرفتم و دستاش زده ذوق
 اما بکنم باید غلطی چه تنهایی که داشتم استرس شده، خوب چه مارال وای-

 .شده عالی میای تو که حاال
 
 .بپوشم چی من حاال+
 

 مشکی بلند ماکسی پیراهن یه به چشمم که میچرخیدیم پاساژ توی همینطور
 .افتاد
 
 .اومده خوشم خیلی تینو ببین ارالم-
 
 .تو بریم بیا+
 
 یقه ندبل آستین. پرو اتاق تو رفتم. بده و رنگ و مدل همون خواستم فروشنده از
 .بود قایقی هم
 
  میاد بهت خیلی بهانه+
 
 .بیاد بهم قیمتشم کنه خدا-
 

 چون اما ۳۵۰ میگه این بهانه: گفت آروم مارال. بیرون رفتم و آوردم درش
 ۳۰۰ کرده دادم شماره بهش
 

 گرفت خندم
 .خوردی دردی یه به باالخره-
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 .میدم من باقیشو+
 

 .گفتم رمزشو و آوردم در کارتمو
 

 .باشه مبارکتون. کشیدم ۳۰۰: فروشنده
 
 .بیرون رفتیم و کردیم نگاه همو تعجب با مارال و من
 
 .داشتم ۲۰۰ که من ممکنه چطور-
 
 .بگیر موجودی یه بیا+
 

 .بود حسابم تو ملیون ۳ کردم هنگ افتاد ارقام به چشمم تا فتمگر موجودی
 
 داری؟ پول انقدر چطور تو+
 
 نمیدونم-
 
 گرم دمش پسر، این شعوره و فهم با چه. ریخته کیان البد+
 
 .نداشت و حسابم شماره اما-
 
 .بگیری هم رو چیزا بقیه میتونی و داری االن که اینه مهم بیخیال+
 
 هنپیرا یه و بود ساعت یه که کاوه، برای کادو یه خرید و کلی خرید از بعد

 اما .خونه سمت  رفتیم بود باز مقدارم یه که مارال برای طالیی کوتاه ماکسی
 .ببرم خونه نمیتونستم چون مارال دست دادم خریدامو همه
 مبر چطور و بیارم بابام برای ای بهانه چه شب فردا برای نمیدونستم حاال
 .جشن

 
 و نخونمو میاد ۳ ساعت گفت اونم دادم پیام مارال به بودم گرفته استرس صبح

 .میکنه حلش خودش
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. شه کم استرسم از تا کردم طراحی ۳ ساعت تا میکرد حرکت ساعت مگه حاال
 .اومده مارال دیدم که دمش پا تندی شنیدم و در صدای یهو
 .نشست مامانم پیش رفت مستقیم مارال سالم از بعد
 
 خاله؟ چطوری+
 

 نشستی؟ من کنار اومدی باز که شده چی خوبم: مامانم
 
 شب فردا تا تهران برن امروز قراره اینا مامانم راستش نشده چیزی+

 .پیشم دبیا بهانه بدین اجازه شما اگر که میخوام. تنهام منم برنمیگردن،
 
 و ختاندا بهم نگاه یه مامان.  بودم نشسته و پایین انداختم سرمو مظلوم منم
 .بده اجازه باید باباش: گفت
 
 .نمیگه چیزی بابا بدید اجازه شما اگر مامان-
 
 .بزنید زنگ مادرم به میتونید بخواید اگرم+
 

 .کنم صحبت باهاش خودم اتاق تو برید اومده بابات اینکه مثل باشه: مامان
 

 قدران که میکنید چیکار دارید باز: کرد نگام مشکوک بهار که اتاق تو رفتیم
 شدین؟ مرموز

 
 .خوبی این به دختر. نمیکنیم کاری که ما هیچی-
 

 .خوبی تو آره: بهار
 

 بیرون رفتیم ماهم زد صدامون مامان
 

 .کنید قفل دراروهم باشید مراقب اما برید: مامان
 
 .چشم+
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 یپشت در از و گرفتیم و وسایل خونشون، رفتیم مارال همراه و پوشیدم لباس
 .آرایشگاه سمت رفتیم
 .صورتم طرف یه ریخت درست فر موهامم و کرد مالیمی آرایش
 و کرد صاف بود فر و کوتاه چون موهاشم و کرد غلیظی آرایش هم مارال
 .ریخت ساده
 .دنبالمون یادب تا زد زنگ نیما به مارال و بود ۷ ساعت. بودیم شده عالی
 .شدیم ماشینش سوار ماهم اومد نیما دقیقه ده از بعد
 دوستتو؟؟ نمیکنی معرفی عزیزم: نیما
 
 .خندیدیم و کردیم نگاه هم به مارال و من
 جدی؟ نشناختی+
 
 .ام بهانه-
 

 قدرچ نشناختم، اصال وای: گفت تعجب با. انداخت بهم کلی نگاه و چرخید نیما
 .کردی تغییر

 
 تبیاف راه شد تکمیل که زدنت دید: گفت و نیما پهلوی به زد کیف با مارال
 .بریم
 
 .یواش حیوون اوه+
 

 .ندیدم و کیان کردم نگاه اطراف به چی هر. شدیم پیاده و رسیدیم
 .نشستیم ای نفره چهار میز پشت

 کنارش رفتم و دیدم دور از و کتایون
 
 .میگم تبریک سالم-
 
 . اومدی خوش عزیزم سالم+

 باشن؟؟ کی ایشون جون کتی: گفت یکیشون بودن ایستاده کنارش خانم رچندنف
 

 نجو بهانه ایشون: گفت و گذاشت کمرم رو پشت از دستاشو از یکی هم کتایون
 .میشناسم که دختری استعدادترین با هستن
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 .دارین لطف شما-
 

 کردن معرفی و کردن دراز دستشونو کدوم هر هم خانما
 

 سوری تمهس کتی جاری من: اولی
 

 .الهه کتی دوست منم: دومی
 توی رو صورتی همچین بحال تا اصال و بود تر زشت همه از که سومی 

 .پارمیدام منم: کرد معرفی خودشو لوندی با بودم ندیده عمرم
 
 .ایکبیری. میزدم حدس باید اوه
 دراز براش دستمو بامزه پسر یه. کاوه پیش برد منو کتایون خوشوقتم یه از بعد
 مکرد
 
 .میگم تبریک تولدتو. کوچک مرد بزرگ سالم+
 
 میشناسم؟ شمارو سالم،-
 
 .ام بهانه من نکنم، فکر+
 .قشنگه خودت مثل اسمی، چه-

 عزیزم مرسی: گفتم و خندیدم
 نداری؟ ازدواج قصد+
 .نه که فعال اوووم-
 چطور؟ باشم من مرد اون اگر+
 .نمیشناسی منو که تو میدی؟ ازدواج پیشنهاد بهم تو االن-
 .میشناسمت میکنم حس زده حرف تو مورد در خونه تو مامان که بس+

 .میزنه حرفا چه بچه جغله
 لهب کردن فکر و معطلی بدون خب میدی ازدواج پیشنهاد بهم که باشی تو اگر-

 .میدادم رو
 کتایون سمت کرد روشو

 .نرفته دستم از تا خانوادش با بذار قرار یه مامان+
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 خنده زیر زدیم یهو کتایون و من
 .نکرده عقدم همینجا تا برم من-
 .میشه جدی داره کم کم قضیه برو اره+

  شد پخش آرومی موزیک. مارال پیش رفتم
 .دادنه قر وقت پاشو: گفت مارال به رو نیما
 مشکلی نفر دو همراه رقیصدن با من البته: گفت و انداخت من هب نگاه بعد

 .ندارمااا
 .اندارماا مشکلی زدنت با منم: گفت و نیما پای به زد کفت پاشنه با مارال
 .نه میگی حیوونی میگم: نیما
 
 .نشده دعواتون تا برید-
 

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر. بود کیان دنبال چشمم همچنان من و رفتن
 

 .برگشتن نیما و مارال و شد تمام موزیک
 دردی یه به حداقل رفتی رقص کالس اونقدر دیگه، برقص پاشو بهانه: مارال
 .بخوره

 
 .برمیگردم االن من بصبرین رفته؟ رقص کالس جان: نیما
 
 .رفته کجا این وا-
 
: یگهم که اسمم شنیدن با و شد بلند بلندگو صدای یهو که بودم نوشیدن حال در
 .برقصن و بدن افتخار بهمون لطفا جان نهبها
 

 .گلوم تو پرید آبمیوه
 

 .میکنه کارایی چه عوضی. نیماست صدای که این: مارال
 

 .شدم بلند و نداره عیبی گفتم شد تمام که سرفم
 

 .شد پخش زندگی علیزاده محمد آهنگ
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 قول به و نکنم کسی نگاه به توجهی اصال کردم سعی رقصیدن، به کردم شروع
 ...موزیک و آینه و هستم خودم کنم فکر فقط اراس
 .سمتم اومد کتایون و کردن تشویقم همه موزیک شدن تمام از بعد
 
 .میرقصی که بودی نگفته ممنون، بود قشنگ خیلی+
 
 .بگم تا نیومد پیش آخه-
 
 .کنم معرفیت همسرم به تا اینطرف بیا
 .بود پوش خوش ساله، ۷۰ حدود گندمی جو موهای با افتاده جا و مسن مرد یه
 

 .هستن جون بهانه ایشون عزیزم: کتایون
 

 بردم جلو دستمو بعد اما خوردم جا اولش بده، دست تا کرد دراز دستشو
 شدهن از بهانه اسم خونه توی که طوری گفته، برامون شما از خیلی کتایون+

 .نمیافته
 
 .دارن لطف خیلی من به نسبت جون کتایون-
 

 مسال کنم نگاش اینکه بدون منم. داد سالم و کنارمون اومد کیان لحظه همین
 .دادم کوتاهی
 .شدی آشنا که بهانه با پسرم+کتایون

 
 .کردی دعوتشون که پیش وقت چند بله-
 
 .برقصین دوتایی کیان با میخواد دلم باشی داشته دوست اگر جون بهانه+
 
 انداختم باال و ابروهام تعجب با
 ...آخه-
 

 تمگرف دستشو منم داد، رقص پیشنهاد بهم و کرد دراز دستشو کیان لحظه همین
 .وسط رفتیم و

 . میکردم حس کمرم روی و دستاش گرمی  بود، پخش حال در آرومی موزیک
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 .شدی خوشگل واقعا امشب ظریفی، خیلی: گفت گوشم دم
 
 .برگردوندم رومو و کردم کج سرمو شد، مورمورم گوشم دم نفساش خوردن با
 
 .کردم قضاوت زود ببخشید روز اون بابت+
 
 .شدی متوجه که خوبه-
 
 .دخترشی مثل براش تو و داره قبولت خیلی مادرم+
 

 کارو این ناخوداگاه و بدم تکیه سینش به و سرم میخواست دلم اما چرا نمیدونم
 .کردم
 میخواست دلم. داشتم خاصی آرامش میشنیدم و قلبش صدای بستم، و مچشما
 یکارچ دارم من خدایا شه اینطور حسم نباید نه اما. بمونم اونطور همیشه برای
 . میکنم

 .بهداشتی سرویس سمت رفتم و کردم ول دستاشو
 .انداختم نگاهی خودم به آینه توی
 تونهنمی بشه، نباید. قلبم تو اومده یهو چرا حس این شدم اینطوری چرا خدایا
 . بشه
 

 اومد در صدای
 خوبی؟ بهانه: کیان
 
 کتایون و کیان نگران چهره با که کردم باز و در و کشیدم عمیق نفس یه

 .شدم روبرو
 

 عزیزم؟؟ خوبی جان بهانه: کتایون
 

 پایین انداختم سرمو
 .برم باید نیست خوب زیاد حالم-
 
 .میرسوندت کیان+
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 .میرم مارال و نیما با ممنون نه نه-
 

 .میبرمت خودم نیستن که فعال: کیان
 

 .شدم ماشین سوار
 شده؟؟ چت بگی میشه بهانه-
 

 .نیست چیزی: گفتم آروم و دادم تکیه شیشه به سرمو
 

 من آخه. جنبه بی میگفت بهم اونروز مثل وگرنه دارم حسی بهش میفهمید نباید
 .کجا اون و کجا
 .نبود خونه مسیر اما. انداختم نگاهی مسیر به
 
 میری؟ داری کجا-
 
 . میشی متوجه کن صبر+
 
 .کردم نگاه بیرون به حوصله بی
 

 داشت بهش رسیدن برای و بود هلن عاشق. داشت قشنگی عشق چه کیان
 .میکرد چیکار
 . بود من لما عشق این کاش
 
 .شو پیاده رسیدیم+
 

 که یهای ستاره مثل بود پامون زیر شهر تمام کردم نگاه بیرون به شدم، پیاده
 . افتادن
 رو تانداخ و آورد در کتشو کیان که زدم قالب هم به و دستام و بود شده سردم
 .هام شونه
 .بکن منم دل فکر کارا این با نکن لعنتی

 
 .اینجا میام نیست خوش محال وقتی همیشه نه؟ قشنگه+
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 بگم؟ چیز یه کیان اهوم،-
 بگو. بگی چیز چندتا میخوای بگم چیز یه میگی وقتی تو+
 .کنیم ازدواج و شه تمام قضیه این زودتر میشه-
 مشتاقی؟ انقدر یعنی+
 .نکن شوخی میگم جدی-

 شدی؟ خسته: گفت آروم و شد جدی
 .شه تمام زودتر میخوام-

 .میکنم کاریش یه چطوره خونه وضع ببینم باشه
 بریم؟ میشه-

 .نزدیم حرفی هیچکدوم مسیر توی و شدیم ماشین سوار حرف بدون
 
 
 (*کیان*)
 
 

 .بکنه کارو این خواستم ازش که دیدم چی دختر این توی نمیدونم
 کرده عادت جورایی یه بودم رانندش خودش قول به که ماهی یک این توی
 .ببینمش صبحا که بودم
 امبر و بچسبونه بهم خودشو جورایی یه میخواست میشدم آشنا که دختری هر با

 خوشم دمیز که حرفایی از گفتناش آقاهه از نبود اینطور بهانه اما میکرد دلبری
 .میومد
 .بود اومده خوشم ناگهانیش تغییر از پوشید لباس اونطور که هم وقتی
 حرف یکی با داره بهانه دیدم که بودم هلن با صحبت مشغول رستوران بیرون
 ستد از و دستش بهانه دیدم اما داخل برم خواستم و کردم قطع و تلفن میزنه،
 .کنارم اومد و بیرون کشید پسره
 .بگیره دستشو ای دیگه پسر نمیخواست دلم اصال

 
 . بودم هلن عاشق هنوزم من چون نبود عشق اسمش که یدونستمم بود که هرچی
 پسره پیش رفتم رفتنش، محض به اما زدم بهش رو حرفا اون چطور نمیدونم

 داشتین؟ خانم اون با نسبتی شما-
 
 خانم کدوم+
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 .بودی گرفته دستشو قبل لحظه چند که همون-
 
 فضولشی؟ بشینم، کنارش خواستم بود تنها اها+
 

 شاید. نیومد خوشم زدنش حرف از صورتش، تو رفتم کله با و نزدم حرفی
 .میدونستم مقصر خودمو چون شد دعوام باهاش این بخاطر

 
 .هستم بهانه خونه سرکوچه دیدم اومدم خودم به تا صبح

 میکردم غلطی چه اینجا من-
 

 .کردم بشتعقی میره، کجا که بودم کنجکاو ،.دیدم رو بهانه که بیافتم راه خواستم
 
 .میره داره کجا یعنی رفته، آرایشگاه چرا این-
 

 که داخل رفتم دقیقه ده از بعد. میکرد چیکار اینجا این آخع. ما خونه رفته دیدم
 سینم رو گذاشت دستاشو. سینم تو رفت سرش یهو
 
 .سفته چقدر این وای+
 
 .اتاقم سمت رفتم و بگیرم و خندم جلو نتونستم. بود گرفته خندم حرفش از
 
 .کالس بره مادرم پیش جلسه چند قراره شدم متوجه بعد
 

 تو فتهر دختر این مهر عجیب انگار نمیافتاد دهنش از بهانه اسم خونه تو مادرم
 .داشت حقم خب دلش،

 .کرد عمل داد که قولی به بازم بهش زدم حرفارو اون اینکه با
 . بود بهانه کردن تعقیب کارم روز هر 
 

 زا. شد دیدارش مشتاق پدرم که حدی در میگفت انهبه از بیشتر روز هر مادرم
 .کنه دعوتش کاوه تولد برای تا خواست مادرم

 
 .بگیره لباس تا ریختم بهانه حساب به تومن ۳ بنابراین
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 .بود العاده فوق اون دیدمش رقصیدن حال در شب
 انگار کرد کج سرشو اونم میزدم حرف گوشش دم و میرقصیدم باهاش وقتی

 شوآرامش  بودو آروم خیلی سینم، رو گذاشت سرشو اونم   زدم دیلبخن حساسه،
 .سرویس سمت رفت که شد چی نمیدونم یهو اما کرد منتقل منم به
 

 مثل نزد حرف اصال ماشین تو. ناراحته چیزی از انگار بود درهم صورتش
 .نبود همیشه

 
 بهش من گرفت، عجیب دلم کرد صحبت چیز همه شدن تمام به راجع هم وقتی
 .بودم کرده عادت

 
 میکردن صحبت بهانه به راجع پدرم مادرو خونه رفتم وقتی

 چیه؟ بهانه به راجع نظرت کیان: کتایون
 
 مگه؟ چطور میرسه نظر به خوبی دختر-
 
 .کنیم خواستگاریش تو برای باشی راضی تو اگر میخوایم+
 

 از ،شه تمام زودتر تا داده هم دست به دست چیز همه انگار زد خشکم یهو
 رو بهانه شب هر و روز هر کامل ماهه یک قراره که بودم خوشحال هم طرفی
 .ببینم
 
 (*بهانه*)
 

 .بود کیان شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح
 
 جانم؟ سالم-
 
 .بزنم حرف باهات باید رالمما خونه دم خواب خوش پاشو سالم+
 
 بگی؟ تلفن پشت نمیشه-
 
 .بیا پاشو نه+
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 .میام االن باشه-
 
 .شدم ماشینش سوار و بیرون رفتم گذاشتم کیف تو چادرمو و گرفتم پنیر لقمه یه
 
 .بگو خب-
 
 .سالم علیک+
 
 .کردیم سالم تازه-
 
 چطوری؟+
 
 دکتر؟ بپرسی اینو که کردی بیدارم-
 
 .خوبم منم ممنون+
 
 .هستااا چیزیت یه امروز-
 
 .خوب جای یه ببرمت میخوام+
 
 .دیدی برام خوابی چه امروز ببینم-
 
 .داشت نگه بعد دقیقه ۲۰ حدود نگفتیم چیزی راه تو افتاد، راه
 
 .شو پیاده+
 
 .کردم نگاه اطراف به
 
 !!دریا؟؟؟-
 
 گفتی؟ اینطور که عجیبیه جای+
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 .کردم تعجب فقط نه-
 

 .نشستیم و قآالچی سمت رفتیم
 
 گفتم؟ چیزی کردم کاری. میدزدی ازم نگاهتو داری همش شده؟ چیزی بهانه،+
 
 حاال؟ بود چی کارت راستی. نیست مهمی چیز نه-
 
. کنن خواستگاری من برای رو تو گرفتن تصمیم مادرم پدرو دیشب آها+

 .کنه صحبت باهات مادرم قراره امروزم
 
 زود چه جدی-
 
 .میشی خالص دستم از زودتر دیگه، میرسی آرزوت به داری+
 
 چی؟ خانوادم خب. لوس-
 
 میاری خودتو شناسنامه. کنه بازی رو اونا نقش که دادم پول آقا و خانم یه به+

 .میگیرم برات اسمم بدون المثنی یه هم جدایی از بعد میکنیم، عقد
 
 بگم؟؟ چی خانوادم به چی؟ باشیم باهم قراره که ماهی یک-
 
  بید  بری لباس طراحی مسابقه برای طراحا از چندتا با قراره ماه یک میگی+
 .شه باورش تا صادقی خانم پیش میبری پدرتم ،
 
 .کردی جاشو همه فکر. خوبه-
 

 نیاد در صداش تا گفتم کیان به بود، کتایون خورد زنگ گوشیم لحظه همین
 
 .جون کتایون جانم سالم-
 
 .ببینمت عصر اممیخو باشی نداشته کاری اگر عزیزم سالم+
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 .بیام کجا ندارم، کاری نه-
 
 .نمایشگاه کنار کافه همون+
 
 .میبینمتون چشم-
 

 .کردم قطع و تماس
 
 .میشی زنم داری جدی جدی انگار+
 

 .سینش به زدم بامشت
 .سفتی چه اوه-
 

 .نرمی تو عوضش: گفت و خندید
 
 .پرو بچه-
 
 .بریم وپاش: گفت کیان که ادافت ساحلی موتور چندتا به چشمم کردم نگاه دریا به
 
 کجا؟-
 
 .سواری موتور+

 .نشد هیچوقت اما. کنم موتورسواری میخواست دلم همیشه: گفتم و خندیدم
 

 .کنه کرایه ساحلی موتور یه تا رفتیم و گرفت دستمو
  شد سوار

 باال ربپ+
 

 رفتمگ شونشو دستم یه با و پاشدم کرد زیاد که سرعتو. افتاد راه پشتشو نشستم
 .بردم باال و دیگم دست و
 
 .میافتی دختر بشین+
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 .برو یابو برو-
 
 .بشین دیوونه+
 

 .باش همیشه: گفتم گوشش دم آروم و نشستم
 

 باشم؟ چی: پرسید گنگ
 

 .کردم بغلش پشت از و دادم تکیه پشتش به سرمو و نگفتم چیزی
 .باشه کنارم همیشه کاش خدایا

 
 صورت آروم و ایستادم هام پنجه رو و شدم پیاده سواری موتور از بعد

 .بوسیدم مردونشو
 

 .بود چی این االن جان؟: گفت و کرد نگام گرد باچشمای متعجب کیان
 

 .آقاهه مرسی: گفتم و انداختم پایین سرمو زده خجالت
 
 .نکش خجالت حاال خب+
 

 .هلن: گفتم و زدم مصنوعی لبخند.  خورد زنگ گوشیش که بشینیم خواستیم
 
 .برمیگردم االن بشین اره+
 

 لمد. مارال خونه برگردم تا گرفتم ماشین و نموندم من اما کنه صحبت تا رفت
 . کنه صحبت هلن با منه با وقتی حداقل نمیخواست

 
 .میزد زنگ داشت دیدم، گوشیم صفحه رو و کیان اسم
 
 بله-
 
 تو رفتی کجا+
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 .خداحافظ دیگه برم باید. اومد پیش کاری-
 

 .کردم قطع و بهش ندادم زدن حرف اجازه
 .بودن نیومده خانوادش هنوز مارال خونه رسیدم

 
 دختر؟ تو بودی کجا: مارال

 
 .خواستگاریم بیان خانوادش قراره. بودم کیان با-
 
 .هاومد خوشش تو از زن این انقدر چرا موندم من+
 
 .سواله خودمم برای-
 
 .لومج انداخت پز مارال نیمرو یه اونم. مارال برای روز مسائل تعریف از بعد
 .کافه رفتم و پوشیدم لباس کرد آرایشم خودش غذا از بعد
 
 .کرد بغلم اما بدم دست خواستم. رسید هم کتایون من از بعد دقیقه پنج
 .من بودم کی برو دل تو
 
 شدی؟ لمعط خیلی عزیزم سالم+
 
 .رسیدم زود مقدار یه من اومدین، ساعت سر شما اتفاقا نه. سالم-
 

 نمیدونستم لحظه اون تا راستش. داد سفارش اسپرسو دوتا کتایون و نشستیم
 .مینویسن س کدوم با رو اسپرسو

 
 .بگم بهت رو موضوع این چطور نمیدونم+
 

 دادم نشون کنجکاو خودمو
 افتاده؟ اتفاقی-
 
 بهش راجع نظرتو میخواستم راستش. دیدی و کیان پسرم تو نجا بهانه. نه+

 .بدونم
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 مگه؟ چطور. میرسن نظر به خوبی پسر خب بله: گفتم خونسرد خیلی

 
 .کنم خواستگاری کیان برای رو تو میخوام باشی راضی تو اگر+
 

 منو نیست ماهم یک که شما آخه من؟: پرسیدم متعجب و انداختم باال و ابروهام
 .میشناسین

 
 اطرافم زیادی دخترای که طوریه کارم اما میشناسمت روزه چند درسته+

 کردم حس دیدمت که اول لحظه همون. زیاده خیلی دخترا از شناختم و هستن
 تو شناختن برای. شناختمت خوب میومدی پیشم که هم وقتی چند اون. خاصی

 .کافیه هم هفته یه
 
 .بگم باید چی نمیدونم .دارین لطف اندازه از بیش من به نسبت شما-
 
 .دلتو حرف+
 
 .کنم صحبت خانوادم با باید-
 
 .میگیرم نظر در مثبتت جواب عنوان به اینو+
 

 .نهبز زنگ شب بود قرار. دادم رو خونه آدرس و شماره و انداختم پایین سرمو
 .کنه هماهنگ آقا و خانم اون با تا دادم پیام کیان به
 

 داد پیام کیان که. خونه رفتم شب
 
. گذاشت رو خواستگاری قرار ۴ ساعت فردا برای و گرفت تماس مادرم+

 .جدیدت خونه ببرمت تا دنبالت میام باش آماده صبح
 
 . دادم جوابشو باشه یه با

 .یدارشمب کابوس این از من و شه تمام ماه یک این
 

 .شدم ماشینش سوار دنبالم، اومد کیان معمول طبق صبح
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 !رفتی؟ گذاشتی یهو چرا دیروز+
 
 .اومد پیش کاری که گفتم. سالم علیک-
 
 .ندارم خبر من که کاری چه+
 

 .افتمنی پس تا گرفتم پیش دست مادرم قول به بنابراین بگم باید چی نمیدونستم
 
 داشته خبر کارام همه از نیست قرار چکارمی، تو برم، خواست دلم اصال-

 .باشی خودم و زندگیم صاحب که نیست قرار میدی پول بهم چون باشی،
 
 .ندارم کارت به کاری دیگه اصال. آرومتر بابا باشه+
 

  طبقه، ده حدود آپارتمان یه به رسیدیم که افتاد راه حرف بدون
 .سرش پشت منم افتاد راه کیان
 . داشت رنگی گلهای با قشنگ های باغچه فطر دو و داشت بزرگی حیاط
 .کرد باز و در ساله ۳۵ حدود خانم یه که زد و زنگ. ششم طبقه به رفتیم

 
 .خدمتتون میرسیم االن داخل بفرمایید آقا سالم+
 
 .داخل رفتیم و کردیم سالم دو هر
 

 وکسل آشپزخونه یه سالن گوشه کیان، خونه اندازه به نه اما داشت بزرگی سالن
 .شدمی ختم در چهارتا به که داشت پله تا دو هم سالن دیگه طرف. بود قشنگ و
 
 .نشستن و اومدن خودش سن هم آقایی یه خانم اون همراه زدن دید از بعد
 .خدمتیم در ما کیان آقا خب+
 

 مادرشو و پدر نقش قراره که دختری همون هستن خانم بهانه ایشون: کیان
 هفته هستید شرکت یه توی غذایی مواد روشف مدیر شما رضا آقا. کنید بازی
 .دبی به بری ماه یک برای قراره هم بعد

 .همین. دارید رو ساله ۱۸ دختر یه همین
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 .همیشه میکنه چیو همه فکر خوب چه میدادم گوش کیان حرفای به دقت با منم
 
 .آشناشی خونه فضای با تا بدم نشون بهت رو اتاقا پاشو بهانه-
 
 . رفتم اول اتاق سمت هب کیان همراه به

 یآسمون آبی رنگ به هم اتاق وسایل لباس، کمد و آرایش میز و نفره دو تخت
 .بود
 اتاق فضای و داشت کامپیوتر میز یه و لباس کمد و نفره یک تخت دوم اتاق
 .بود سفید و سیاه
 به هم خونه فضای لباس کمد و آرایش میز و نفره تک تخت تا دو بعدی اتاق
 .بود سفید و قرمز رنگ

 
 .دارن اتاق انقدر که نفرن چند مگه اینا کیان-
 
 .گرفتم خانوادت برای و وسایلش تمام با خونه این+
 
 میگی؟؟ جدی هییییی-
  
. تخت رو افتاد پست از نداشت و حرکتم انتظار چون و بغلش پریدم ذوق با

 .نداشتم منظوری کیان ببخشید وای: گفتم زده خجالت و  پاشدم سریع
 
 تربد کارای و کنیم ازدواج دیگه وقت چند قراره که ما: گفت شیطون و دیدخن
 .نداره عیبی پس بیافته اتفاق ممکنه اینم از
 
 .شد پررو این باز-
 میشهه مادرم. شه انوادمخ مال قراره اینجا نمیشد باورم بیرون، زدم اتاق از

 .میخواست دلش ای آشپزخونه همچین
 
 رایشآ لوازم هست، اتاقت کمد تو خواستی لباس اگر هم تو. برم باید دیگه من+
 .هست میز روی هم
 

 .انداختم لباسا کمد به نگاهی اتاق تو رفتم دوباره من و رفت کیان
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 اتاق تو اومد کنه بازی مادرمو نقش که همون یعنی مریم
 .نباشم مزاحم+
 
 .بفرمایید نه-
 
 .کنم درست تا میخوری چی ناهار بپرسم اومدم+
 
 .نمیکنه فرقی چی هر-
 

 دارین؟ هم بچه: پرسیدم که بیرون بره خواست
 

 .باشیم داشته ای بچه تا نشده قسمت نه: انداخت پایین سرشو و شد ناراحت
 
 .کردم ناراحتتون سوالم با که ببخشید-
 
 رو چهب یه و کنیم جمع پولی تا میکنیم کارو این ماهم راستش .نداره عیبی نه+
 .کنیم قبول فرزندی به
 

 .شد سه ساعت چطور نفهمیدم و بود خوبی صحبت هم مریم
 
. دمپوشی کرم ساپورت یه با بود زانو باالی تا بلندیش که ای گلبه شومیز یه

 به. یومدم پوستم به رنگش بود شده خوب خیلی. انداختم کرم شال یه روشم
 یلریم و صورتی رژ یه به آرایشم کل  انداختم، نگاهی میز روی آرایش لوازم
 .شدم خوشکل چه. شد ختم
 

 .اومد در صدا به خونه زنگ. کرد آماده رو ها شیرینی و میوه هم مریم
 
 .اومدن اینکه مثل-
 

 .بیا بعد اتاقت تو برو تو: مریم
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 فرهن تک مبل روی احوالپرسی و مسال از بعد و سالن تو رفتم دقیقه ۵ از بعد
 انگار بود زده یخ دستام. نشستم کاوه و کیان روبروی و بود کتایون کنار که ای

 .خواستگاریم اومدن واقعا
 

 ممیخوای کیان برای رو تو فهمیده وقتی از کاوه: گفت سمتمو شد خم کتایون
 .هم تو کرده اخماشو کنیم خواستگاری

 
 .کن تعارف نوشیدنی پاشو دخترم: گفت مریم که نگفتم، چیزی و خندیدم

 
 .کردم تعارف هارو نوشیدنی و شد بلند چشم یه با
 

 .کنن صحبت باهم و طرف یه برن ها بچه بدید اجازه اگر خب: کتایون
 
 .بودیم حالتی چه توی صبح ما که نمیدونه باز
 
 .تخت ور نشستیم اتاق، تو اومد سرم پشت هم کیان شدم بلند و گفتم ای اجازه با
 

 ��چیکار؟ اینجا اومدیم مثال ما االن-
 

 ��!میکنن؟ چیکار اتاق تو میشن تنها جوون پسر و دختر یه معموال+
 
 .بریم پاشو زدی حرف زیاد دیگه خب-
 

 .گرفت دستمو که برم پاشدم
 
 .کنیم زندگی اونا با و پدرم خونه و ماه یک این باید راستی. بشین حاال باشه+
 
 .نیست بیشتر که ماه یک نداره عیبی-
 
 چه تو االن.بودیم افتاده تخت رو اینجا وضعیتی چه تو صبح ببین آخ آخ+

 ��.نشستیم ای فاصله
 

 سمتش کردم پرت و گرفتم رو متکا
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 .بریم پاشو. زدی حرف زیادی جدی جدی دیگه-
 

 .شد گذاشته قرارا و بیرون رفتیم
 بعد، روز چهار نییع میگیرن، هفته آخر و روز یک توی رو عروسی و عقد
 .شد مهریم سکه ۱۰۰۰ کیان پدر اصرار به. نیست پدرم مثال چون
 .کنم متقاعد و پدرم کم کم داشتم وقت که روزی چند این توی شد قرار
 تخابان رو حلقه و عروس لباس و نمببی و باغ بود قرار دنبالم اومد کیان صبح
 .کنم
 
 .میشم عروس دارم جدی جدی آخ آخ-
 

 دماغم نوک به زد کیان
 .بشی هم زشتی عروس چه آره+
 

 نشستم سینه به دست
 هدیگ جای چرا دارید بزرگی اون به خونه که شما راستی. بخواد دلتم خیلی-

 میکنید؟ کرایه جشن برای رو
 
 .میخواد اینطور پدرم+
 
 .برازندگی و دارندگیه خب هبل-
 
 مه بید درخت چندتا. فوتبال زمین عین بود سبز سبز زمینش رسیدیم، باغ به

 با و دمیخور پله دوتا که بود داماد و عروس جایگاه باغ ته بود، باغ های گوشه
 .بود سفید رنگ به دکور همه بود شده پوشیده  سفید تور
 
 چطوره؟ اومده؟ خوشت+
 
 بشه سفید رزای قاطی هم آبی رز میشه اما قشنگه خیلی-
 
 چی؟ دیگه. نه که چرا حتما+
 
 .اومدم خودم به سریع اما براش رفت قنج دلم
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 .دیگه لباس برای بریم حاال-
 

 مدممیو پوشیدنشون بار باهر و لباسا پوشیدن به کردم شروع و مزون تو رفتیم
 میخندید بیشتر هم یانک. ببینه کیان تا برمیداشتم قدم چندتا کیان جلوی و بیرون

 .بده نظر تا
 یقه و داشت بلندی تور آستین و بود ساده که یکیو مدل ۷ پوشیدن از بعد بالخره

 همینو بنابراین داشت، قبولش هم کیان. بود عالی خیلی. پوشیده و بود قایقی هم
 .کردم انتخاب
 .ماشین تو گذاشت و لباس کردو حساب هم کیان
 
 .لقهح خرید برای بریم حاال+
 

 . گرفتم ساده نگین تک حلقه
 .کردیم هم رو خریدا بقیه
 .گذشت سرعت به روز سه

 با روز چند این. بشم دبی راهی صبح تا کردم جمع وسایلمو مثال شب آخرین
 .برم سفر این به تا شد راضی پدرم ی،صادق خانم حرفای و مادرم اصرارای

 .گذشت مادرم و پدر پی در پی سفارشات با شب
 محل تا پدرم شد قرار کردم، خداحافظی مادرم از و کردم بغلشون محکم صبح
 .کنه راهی منو راحت باخیال و بیاد من با کارم
 .شه مطمئن تا میاد باهام پدرمم که گفتم و دادم پیام کیان به
 

 سال و سن هم دختر چندتا که بود پارک ساختمون جلوی ون یه مرسیدی وقتی
 .بودن داخلش خودم
 سمتم اومد و شد پیاده ماشین از دید منو تا دخترا از یکی
 درارو داخل رفته صادقی خانم االنم شده دیرمون بجمب جون بهانه سالم+

 .ببنده
 

 .کیان کاره البد ��وسط این میگه چی این وا

 .کرد قفل رو ورودی در و بیرون اومد هم صادقی خانم لحظه همین
 
 یدنباش نگران نریمانی آقای سالم شده، دیرمون ماشین تو بشین عزیزم سالم+

 .میکنم مراقبت دخترتون از خوب
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 راه و ون تو نشستم و کردم بغلش سفت بار آخرین برای شد جمع خیالش پدرم
 .افتادیم
 دونمچم هم بعد داد پول همه به اومد کیان داشتو نگه ماشین شدیم دور که کمی
 .گذاشت ماشینش تو و
 
 کردی؟ ردیف رو اینا زود انقدر چطوری-
 
 نکرد؟ که شک دیگه، اینیم ما+
 
 .شد باورم خودمم که بود واقعی اونقدر چی همه نبابا-
 
 .جدیده خونه همون میبرم چمدونتو خودمم آرایشگاه، میبرمت االن+
 

 تا اما بریزم رنگ نخواستم موهامو. شدم شگاهآرای وارد که بود ۱۰ ساعت
 .باال فرستاد و گرفت غذا برام هم کیان. کشید طول ۳ ساعت

 
 . دنبالم بیاد تا دادم پیام کیان به

 وجل اومد. بود شده تر خواستنی چقدر شلوار و کت اون توی وای پایین رفتم
 .میگرفت فیلم هم بردار فیلم
 
 .نشدی بدک خوبه نه+
 

 .بود واقعی اینا کاش. انداختم االب ابرومو
 باز امبر درو. دستم داد بود آبی و سفید رزای که گلم دسته بوسید، و پیشونیم 

 .نشستیم کردو
 
 .بندازیم عکس چندتا تا دریا کنار ویالی میریم االن+
 
 بندازیم؟ باید هم عکس حاال-
 
 .باشه واقعی باید دیگه آره+
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 .افتاد مارال به چشمم یهو داشتن دریا کنار که ویالیی به رفتیم
 
 کردی؟ خبر مارالم کیان وای-
 

 .کرد بغلم و سمتم اومد دید منو تا مارال
 

 .میکردی خبرم نباید معرفت بی: مارال
 
 .کردم فراموش رو تو که داشتم استرس اونقدر کن باور-
 

 عروسیتونه؟ روز االن که شدید صمیمی انقدر کی شما: نیما
 

 .مظلوم که منم بهم انداخت خودشو دختره: تگف و خندید کیان
 
  پرو بچه. خوبی تو اره آخی-
 
 ...باغ سمت به رفتیم عکسا انداختن از بعد
 نونفرم دو رقص. رفتیم جایگاه به ماهم و شدن بلند همه باغ به ورودمون با

 وسشد که بودم مردی کنار. بود عروسیم واقعا انگار دیدنی، و بود العاده فوق
 .داشت دوستم واقعا کیان و داشت حقیقت کاش داشتم

 
 اومد پارمیدا لحظه همین رفت، مهمونا از چندتا سمت به کیان رقص از بعد

 .کنارم
 .دارم دوست چقدر و کیان که ندونی شاید+
 

  ��داشتنیه دوست کال کیان-

 
 کاری هر به بهش رسیدن برای. هست و بوده من مال همیشه منه، ماله کیان+

 چیزی دیگه که تو زدم، کنار رو دختره اون که همونطوری میزنم، دست
 .نیستی
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 عروس لباس من که میبینی کنی نگاه اطرافت و دور به خوب اگر عزیزم-
 داره کیانم چون مادرت کنار برو بدو خوب دخترای مثل پس. تو نه پوشیدم،

 .پیشم میاد
 

 ��میخوابه صورتت پوف نخور حرص انقدر راستی: گفتم که بره خواست
 

 .کنارم اومد هم کیان و رفت حرفی هیچ بدون
 گفته؟ چیزی+
 
 .میخواست رو تو نبود، مهمی چیز-
 

 ��!ببره؟ ندادی! نیستم؟ مهم من+
 

 ��بامزه آقای. میکنم پست براش بعد حاال-
 
 مادرمم. داد بهم قشنگ خیلی طال سرویس کتایون مثبت جواب و عقد از بعد
 ترانگش یه هم نیما و مارال. گرفت کیان برای گردنبند و ساعت جفت یه مثال
 .گرفتن برام
 .کیان خونه سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار جشن از بعد
 

 .اتاق تو ببره منو و ایم خسته گفت کیان به کتایون
 .بودم دهش خسته واقعا داشت حقم
 

 .اتاق تو رفتیم
 
 .کنی سر اینجا باید رو ماه یک خانم بفرما+
 
 نجرهپ کنار هم سفید کاناپه سفید، و صورتی ی نفره دو تخت بود بزرگ اتاق یه
 سرویس و حموم هم اتاق گوشه لباس، کمد و وسایل تمام با آرایش میز. بود
 . بود
 
 .دیگه بیرون برو خب-
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 ��.هست هنفر دو تختش که میبینی+
 
 .بیرون برو پس بخوابیم هم با که نمیشه. هست که هست نفره دو تختش-
 
 که من خانوادم وجود با ضمن در قانوناً، شوهریم و زن ما! شدی؟ دیوونه+

 .بخوابم بیرون برم نمیتونم
 

 نمیشد داشت حق
 .میگیرم دوش بعد و میکنم عوض لباس حموم تو میرم من باشه-
 
 .نیاوردم لباس افتاد یادم تازه وای دوش زیر رفتم اسلب آوردن در از بعد
 
 کجایی آقاهه هی کیان، کیان،-
 اینجام جانم+
 .بده لباسامو-
 .بیارم چمدونتو که رفت یادم وای ای+
 .کنم چیکار من االن-

 �😒�نکش خجالت بیرون بیا محرمیم که ما+

 ��فرصتی منتظر فقط هم تو-
 .داره چی مامانم ببینم تا کن صبر+
 .در پشت گذاشت رو لباسا و برگشت دقیقه دو از بعد
 .خوبه باشه اندازت بگیر+

 یرز لباس. بود گشاد برام کم یه اما بود جذب شلوار و تیشرت یه پوشیدمشون
 .بیرون رفتم. همینطور هم
 

 ��.بودااا مادرم جذبای لباس این فکرکن+
 
 .میاوردی برام باید توعه تقصیر کیان نخند-
 
 .شو چاق بخور غذا+
 
 .میخورم خودم اندازه به نباش من نگران تو-
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 ��بیام تا نخواب: فتگ و برگشت حموم سمت میرفت داشت و برداشت حوله یه
 

 .بست و در و حموم تو رفت که پشتش به زدم
 
 .برو خوابم کی نفهمیدم خستگی از و خیس موهای همون با شدم ولو تخت رو
 

 و خوابه کنارم کیان دیدم که شدم بیدار شکمم روی چیزی سنگینی با صبح
 .روم انداخته سنگینشو دست

 کردی؟ بغلم اینطوری جراتی چه با تو-
 
 .بخواب بگیر میخوری وول انقدر چته: گفت آلود خواب انکی
 
 .میدم نشون بهت االن-
 
 .روش پریدم و شدم بلند
 
 .سنگینی چه. پایین برو میکنی چیکار+
 
 ...پاشو پاشو پاشو. خوابیده راحت گرفته ببینم، بیار و لباسام برو پاشو-
 

 تکون داره مدید تا منم تخت، رو نشست و شد بلند حرکت یه با کیان یهو
 شد برابر و شد باز اتاق در لحظه همین که نیافتم تا بهش چسبیدم میخوره

 
 .اومدم موقع بد اوه..... می بیاید پاشید: کاوه
 

 شدم بلند سریع
 میایم االن نه چیزه-
 

 .رفت هم کاوه و میخندید داشت کیان
 
 .که نداریم آبرو و حیثیت-
 

 .سمتش کردم پرت و فتمگر رو متکا. میخندید فقط همیطور کیان
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 گرفت باال تسلیم حالت دستاشو

 .بخوریم چیز یه بریم نمیخندم باشه+
 .بیاره و لباستم چمدون تا رفت کیان صبحانه ردنخو از بعد
 نچو و افتاد سالن ته اتاق به چشمم که میچرخیدم خودم برای خونه توی منم

  جلو رفتم. کرد جلب نظرمو بود باز درش
 .نقاشی تابلوی از پر نقاشیه، نمایشگاه انگار باحاله چه اینجا وای

  بودم نقاشیا دیدن محو همینطور
 
 ؟اومده؟ خوشت+
 
  پریدم متر یه
 .ترسیدم خدا وای-
 

  جلو اومد کتایون
 .ترسوندمت اگر ببخشید+
 
 .باحاله چه اینجا. نداره عیبی-
 
 .میکنم نقاشی و اینجا میام بیکاری وقت خودمه کارای+
 
 نمیشین؟ ناراحت بگم چیزی یه-
 
 .بگو عزیزم نه+
 
 گیرنمی خودشونو نپولدار که زنایی آخه. نیستین دیدم که زنایی مثل چرا شما-

 .گفتم کر   که ببخشید البته. نیستین اینطور شما اما. افتادن فیل دماغ از انگار
 

 خندید
 .نیومدم دنیا به پولدار ذاتاً  من چون+
 
 چی؟ یعنی-
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 .کردن تعریف به کرد شروع کتایون و نیمکت روی نشستیم
 
 بودم رمجبو سالگی ۱۷ توی من و نداشتن خوبی مالی وضعیت من خانواده+

 هی به منو آشناها از یکی. میخوندم درس هم طرفی از و کنم کار مردم خونه
 هندس با که بود موقع اون  کنم، نظافت براشون تا کرد معرفی پولدار خانواده

 بهم نمیذاشت و میکرد کمک بهم همیشه بود سالش ۲۲ موقع اون شدم؛ آشنا
 بهم سهند شدم متوجه کم کم و کردم کار خونشون ماه ۶ حدود. بگذره سخت
 وادهخان اما. شدم عاشقش خودمم بعد اما نمیکردم توجه بهش اولش داره، عالقه
 ریپافشا با اما. کجا سهند و کجا من بود هم طبیعی خب نمیخواستن منو سهند
 و من. کرد محرومش ارث از و بیرون انداخت خونه از اونو پدرش سهند های
 اینجا به تا ایستادیم پاهامون روی موندو هر و کردیم ازدواج باهم سهند

 .رسیدیم
 

 .داشته ای زندگی همچین کتایون نمیکردم فکرشو هیچوقت اصال
 
 .کردم ناراحتتون اگر ببخشید-
 
 .بدونی که میخواست دلم و ای خانواده این جزو دیگه تو عزیزم نه+
 

 بعد .ناهار برای رفتیم و کردم عوض و لباسم منم آورد و چمدونم و اومد کیان
 .چرخیدم ول حیاط توی بودم بیکار چون منم بیرون رفت کیان غذا از
 

 ییعن سپند خونه شب که گفت سهند که داخل رفتم کیان و سهند اومدن با عصر
 .شم آماده تا اتاق تو رفتم منم دعوتیم برادرش

 سفید جذب شلوار با ای فیروزه کوتاه تونیک یه و انداختم نگاهی لباسا کمد به
 لیخی. شد ختم ریمیل و کالباسی رژ یه به آرایشم مشکی، مانتو روشم پوشیدم
 .نداشتم خبر خودم که شدم ناز انقدر کی از. بودم شده خوب

 
 .انداخت بهم نگاهی و داخل اومد کیان
 .پوشیدی لباس اینطور پارمیدا بخاطر البد. سلیقت خوبه نه+
 
 هست؟ هم ایکبیری اون مگه-
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 .دارم هم رو عمو دختر یه همین نتیجه در دارم، رو وعم یه همین من+
 
 پارمیداست؟ خونه پس ِاِااِ -
 
 .دیگه آره+
 
 .درآد چشاش بپوشم بهتری چیز یا لباسم خوبه االن-
 

 .عالی و ساده همیشه مثل همین، خوبه عزیزم نه: گفت و خندید
 

 ینا با داشتنیه دوست چقده این. کیان جلو ندم سوتی بگیر منو جلو خدا وای
 .حرفا این با ام جنبه بی چقده من. حرفاش

 
 ...افتادیم راه و شدیم ماشین سوار آماده همه

 .داشت نگه بزرگ ویالی یه جلوی
 
 .هباحالتر همه از خونش کی که دارن چالش پولدارا این انگار-
 
 .َسرَتره فامیل همه از چشمی هم و چشم توی هموم زن+
 

 .داخل رفتیم و نزدم حرفی
 
 .داره کم فلک و چرخ یه فقط اینجا-
 

 خندیدن همه
 نصب وسط این فلکم و چرخ میاد فردا بگی ژاله به و همین االن: کتایون
 .میکنه

 
 هموز گاران که نبود خونه داخل، رفتیم کردو باز رو ورودی در خدمتکارشون

 .اومدم
 هم یدنبوس اون البته کردن، بوسی رو همه با جلو اومدن سپند و پارمیدا و ژاله

 . بوده هوا با بوسیدن
 گفتم آروم که کنه نزدیک صورتشو خواست پارمیدا رسید، که من به نوبت
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 .عزییییزم شه، خالی بادش بادکنک مثل صورتت یهو ببوسمت میترسم-
 

 خندیدن بودن منزدیک که کاوه و کیان
 

 .عزیزم خودمه صورت نترس: پارمیدا
 

  کردم گرد چشامو
 .عزیییزم شده، باورت خودتم حتی که کرده عملت چطور دکتر ببین عجبا-
 

 .ها بچه بشینید: گفت سپند که خندیدن بلند صدای با اینبار کاوه و کیان
 

: گفتم گوشش دم که میشدم رد کنارش از بود، شده قرمز گوجه عین پارمیدا

 ��.میشه خراب بوتاکست و میافته چین صورتت نخور حرص
 

 .نشستم کیان کنار نفره دو مبل روی و رفتم
 سپند یهو که همینطور، هم سپند و سهند. بودن صحبت مشغول ژاله و کتایون
 دادی؟ ها بچه به و بلیط جان سهند راستی: گفت
 

 کردیم نگاش تعجب با همه
 بلیطی؟ چه: کتایون

 
 .کرد مطرح االن سپند اما کنم سوپرایزشون بود قرار: سهند
 

 .ظاهراً  دادم سوتی: سپند
 

 شونبه یهویی بود قرار کیش، برای گرفتم بلیط جان بهانه و کیان برای: سهند
 .نشد اما بگم
 
 .دیگه بود یهویی االنم-
 

 کی؟ برای: کیان
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 .فردا پس یعنی دوشنبه برای: سهند
 
 .میرفتیم هم با همه حداقل-
 

 .بهتره برید دوتایی داریم، کار که ما دخترم نه: سهند
 

 یچه نگاهش از و میزنه بدی خند نیش داره پارمیدا کردم حس اما چرا نمیدونم
 .نیومد خوشم
. نکیا روبروی هم پارمیدا و ودمب نشسته کیان کنار من و بودیم غذا میز سر
 اشتهام میخورم حرص که هم وقتایی و میخوردم حرص میدیم قیافشو وقتی منم

 .ودمب خوردن مشغول اشتها با و بودم کرده پر و بشقابم بنابراین میشه، بیشتر
 

 عزیزم. میشی این از تر چاق اشتها با چه: پارمیدا
 
 وت سرت. میدی نظر من معده مورد در تو که دارم کاری تو معده به مگه من-

 .عزیییزم. باشه خودت بشقاب
 
 

 اشتها خوش باید دختر: گفت و بود بشقابش تو ساالد که پارمیدا به کرد رو کیان
 .رژیمیم و نمیخوریم میگن همش که دخترایی از میاد بدم انقدر باشه؛

 
 نگفت چیزی و کرد خم سرشو هم پارمیدا
 .بخورم زبونتو اون من الهی آخ: گفتم کیان گوش دم آروم
 
 
 .میکنیاا وادار و آدم داری خودت ببین+
 
 
 .نگیر خودت به پرید دهنم از-
 
 .جریانم در بله+
 
 .ببردت آب جریان میترسم نباش جریان در انقدر-
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  شد ولو تخت رو کیان. خونه رفتیم وقتی شب
 
 .بده ماساژ و پشتم بیا+
 
 .بود سیاه بابات نوکر-
 
 .خوب دختر بدو دیگه، کارا اینجور برای گرفتم زن+
 
 .اومدم که بخواب پشت به چشششم اینجوریاست؟-
 
 .بیا. نکنه درد پنجولت و دست+
 

 .گرفتن نیشگون به کردم شروع و نشستم پشتش رو رفتم
 
 میکنی؟ چیکار دیوونه آآآی+
 
 .دیگه بده ماساژت که گرفتی زن-
 
 .میاد دردم نکن+
 
 .ندی دستور من به هدیگ تا بیاد بهتردردت-
 

 .گرفتم گرنشو محکم برم پشت از ترسیدم منم شد بلند یهو
 
 .پایین بیا میکنی خفم داری+
 

 .پایین پریدم
 .بود خوبی سواری خر-
 
 .میره باال کولم سرو از خودش پرو، میگه من به حاال+
 

 .تخت وسط انداختم متکا یه و آوردم در براش و زبونم
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 .اینور منم بخواب تخت اونور تو-
 
 کردی؟ تعیین مرز االن+
 
 .شیک شب. بخواب کاناپه روی ناراحتی اگر آری،-
 
 .دیوونه چلی و خل تو+

 .رسید فرا سفرمون روز
 فرودگاه تا وهکا و سهند و کتایون. شدیم ماشین سوار و بستیم رو چمدونا
 تداش خوبی خانواده چه واقعا بوسیدم، و کردم بغل همشونو. اومدن باهامون

 .داشتم بدی استرس شدیم هواپیما سوار. کیان این
 
 میترسی؟+
 
 .خب پروازمه اولین آره-
 

 .کن فکر خوب چیزای به نترس: گفت و گرفت دستامو
 

 .کنم فکر چیزی به بشه و بگیری و دستام تو میشه مگه آخه
 
 .میترسم بدن خوب همه این از. بود خوب چی همه چقدر کردم نگاه بیرون به

 ...بشه قراره چی آخرش
 
 ور بمونیم قراره که هتلی آدرس و گرفت ماشین کیان هواپیما، نشستن از بعد
 .داد
 
 میریم؟ کجا-
 
 .دوستام از یکی هتل+
 
 .بود اینجا هم مارال کاش-
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 .هتل به برسه چه نرفتم خونه مسافر تاحاال. هتلی چه اوه
. گرفت چشمامو پشت از یکی که میکردم نگاه هتل به داشتم شدیم پیاده وقتی
 .برگشتم وقتی
 
 مارااااال نمیشه باورم وااای-
 
 تنها؟ تنها بازم+
 
 اومدی؟ کی تو ووووییی-
 
 .بذارم تنهات میتونم مگه آخه. اومدیم هم ما و داد خبر نیما به کیان+
 
 .شد تنگ برات دلم چقدر-
 

 .کردن بغل همو و شد کیان نزدیک تیپ خوش مرد یه که داخل رفتیم
 

 .جذاب و خوشتیپ چه اوه:مارال
 

 .درویش چشا: نیما
 

 غیرت جون: مارال
 

 .دوستم افشین میکنم معرفی: کیان
 

 نمیکنی؟ معرفی و دوستان: افشین
 

 دهبن همسر هم نایشو و. مارال دوستش هم ایشون میشناسی، که رو نیما: کیان
 .جان بهانه
 

 .نشناخت میشه مگه رو نمیا بله: افشین
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 و پام تا سر رسید که من به و داد دست مارال با و کردن بغل همو افشین و نیما
 ،نیومد خوشم کارش این از اصال کرد، نگام بدی طور و انداخت ای کلی نگاه

 .کردم اکتفا خالی خوشوقتم یه به من اما بده دست خواست
 

 رو ااتاق تا افتاد راه جلوتر و نیاورد مبارک روی به اما خورد جا هم افشین
 .بده نشونمون

  
 .دختر زشته کردی که بود کاری چه: گفت و شد نزدیکم کیان
 
 اصال. بخورتم آبیش چشمای با بود مونده کم میکرد، نگام چطور ندیدی مگه+
 .کرد اداعتم بهشون نمیشه و نمیاد خوشم آبی چشم مردای از

 .بود کرده رزرو برامون بود هم روبروی که تخته دو اتاق دوتا
 

 ختت یه روی و اتاق یه توی رهقرا نیما و تو: گفتم آروم و کردم مارال روبه

 ��باشید؟
 

 ��.خانمم چقدر میشناسی که منم. هستیم خوبی های بچه ما: مارال
 

 ��.خوبی تو. بعله بعله-
 
 

 نم: گفت من دیدن با افشین که بودن صحبت مشغول کیان و افشین داخل رفتیم
 .باشید راحت شماهم برم دیگه
 
 

 .جان افشین ممنون: کیان
 

 دکم روبروش، آرایش میز و اتاق وسط دونفره تخت یه بود زرگیب نسبتا اتاق
 اتاق کل در. بود کوچیک دونفره میز یه هم بالکن. اتاق گوشه هم دیواری
 .بود خوبی
 .بود شده ولو تخت رو کیان
 
 .کیاااان-
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 هوم+
 
 .کیاااااااان-
 
 .بله+
 
 .آقاهه-
 
 .جانم+
 
 دیگه بریم-
 
 !کجا؟+
 
 دور دور-
 
 .رسیدیم تازه که ما+
 
 پس. نیستیم خسته نتیجه در نکشید، طول پروازمون بیشتر که ساعت دو یکی-

 .پاشو
 
 .کنم استراحت بذار ساعت یه. گردش برای داریم وقت هفته دو یکی هنوز+
 

 سوراخ و تنش به زدن انگشت مشغول و کشیدم دراز تخت رو کنارش رفتم
 .شدم کردنش سوراخ

 
 دختر نکن+
 
 پااااااااشوووو-
 
 میگم نکن+
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 .پاشو نمیشه-
 
 .خودت مرز تو برو+
 
 نووووچ-
 
 .باشه میخوای خودت که حاال+
 

 یکی اون و گذاشت سرم زیر دستاشو از یکی و بغلش تو رفتم کردو بلند منو
 .بودم شده قفل واقعی معنای به و پام رو انداخت پاهاشم از یکی روم، رو
 
 .سنگینی کن ولم کیان-
 
 .بخواب همینطوری حاال نکن که گفتم+
 
 .شدم له سختمه-
 
 .راحتم که من+
 
 .برد خوابم کم کم که شدم تسلیمش و شم خالص نتونستم کردم تقال چی هر

 کیان اما انداختم نگاهی اطراف دورو کردم،به باز چشمامو که بود ۷ ساعت
 .اومد کیان و شد باز در که شم بلند خواستم نبود،

 
 ؟ شدی بیدار+
 
 بودی؟ کجا خوابم، هنوز نه-
 
 برد؟ خوابت چطور پس نیستی خسته گفتی که تو افشین، پیش+
 
 .نمیدونم خودمم-
 
 راحت( کرد اشاره سینش قفسه به)  اینجا بیای. نگرفت خوابت وقت هر+

 .میگیره خوابت
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 .میخوابم راحت بالشت رو بذارم موسر من نخیرم-
 
 بیرون؟ بریم میخوای+
 
 .اومدم کنم عوض و لباسام-
 
 .بیان بگم هم اونا به نیما پیش برم من پس+
 

 .بود ریمیل و کالباسی رژ یه آرایشم کل و کردم عوض و لباسام
 به شممچ یهو که پایین رفتیم باهم که اومدن هم مارال و نیما و که بیرون رفتم
 .خورد پارمیدا و نافشی
 
 میکنه؟ چیکار اینجا میمون این-
 
 .کن ولش. اومده اونم زدیم حرفشو و بودیم خونشون که شبی حتما+
 

 بوسیدش و کیان جلو اومد لوندی با پارمیدا که جلو رفتیم
 .اینجاست کی ببین وااااای: پارمیدا

 
 خرهبال: گفت آروم اومد که من سمت به داد دست مارال با و بوسید هم رو نیما
 .عزیزم کنار میری راهم سر از
 
 سری سبک خیلی-
 

 .شدم خسته دیگه بریم: گفتم و گرفتم و کیان دست منم خندید
 
 .بیایم باهاتون میخوایم هم افشین و من جون کیان: گفت پارمیدا که افتادیم راه
 

 کیان نه: گفتم آرم و دادم فشار و کیان دست
 
 .که نیان بگم نمیشه+
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 کیان آویزون خودشو میکرد سعی پارمیدا چرخیدنمون، کل توی. بیرون رفتیم
 از بعد. هتل برگشتیم. نگذشت خوش اصال. میکرد هیزی هم افشین و کنه

 .خوابیدیم و گذاشتم تخت وسط متکا یه لباس تعویض
 

 .نبود کیان شدم بیدار وقتی صبح
 فتمر منم نداد جوابی کسی اما زدم هم رو مارال اتاق در کردم، عوض و لباسام
 .بخورم صبحانه تا پایین
 کنارم صندلی روی و اومد افشین که خوردن مشغول و بودم نشسته میز سر

 .نشست
 بخیر صبح+
 همچنین-
 داری؟ مشکل من با چرا بگی میشه+
 .رمندا مشکلی من-
 هستی؟ کیان همسر واقعا تو کردم، برداشت اینطور من شاید+

 اما. یمکرد ازدواج گفتیم همه به شه ریا نخواستیم اما خواهرشم نه بگم، خواستم
 چطور؟ بله: گفتم
 و ودهب هلن عاشق کیان میدونم من که جایی تا اما. نه یا جریانی در نمیدونم+

 .هست
 .بوده گذشته برای اون-
 .شنیدم حرفاشو. میکرد صحبت هلن با تلفنی داشت وقتی دیروز آخه+

 کردم اخمی
 رکا ایستادن فالگوش و نکشی سرک کسی کار تو که بگیر یاد بعد به این از-

 .نیست خوبی
 .بدونی که خوبه و نداری اطالع کردم حس چون فقط آروم هی+
 ای؟؟ دیگه حرف فهمیدم، حاال باشه-
 .نداره بهش ای عالقه هیچ که کسیه با که تو مثله دختری حیفه+
 .باشی زندگیم یا من نگران تو نکرده الزم-

 جذب بدجور آدمو چشمات: گفت و شد بلند اونم که برم خواستم و شدم بلند
 .میکنه

 دادم تکون صورتش جلوی و اشارم انگشت و سمتش برگشتم عصبانیت با
 .بدون خودتو حد-
 

 .آسانسور تو رفتم بدم زدن حرف اجازه بهش اینکه بدون
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 به و برگشت ورودم با و بود زده زل بیرون به پنجره از کیان شدم، اتاق وارد
 کرد نگاه من
 
 .بودی کجا+
 
 .صبحانه برای پایین-
 
 .پریده رنگت انگار خوبه؟ حالت+
 

 نشستم تخت روی
 . بریم اینجا از میشه کیان-
 
 گفته؟ چیزی کسی+
 
 ه،شنید اون انگاری میکردی صحبت هلن با وقتی وزدیر دیدم، پایین و افشین-

 خوشم اصال کیان. توام با که من حیف. اونی عاشق هنوز تو میگه برگشته
 .جوریه یه ازش، نمیاد
 
 .هستم تلفن با زدم حرف مراقب دیگه خب. عجب+
 
 بودی؟ رفته کجا اصال تو-
 افشین با هرفت نیما االنم. بچینیم برنامشو بودیم رفته نیما با مارال تولد امشب+

 .کنیم برگزار و جشن هتل سالن توی تا کنه صحبت
 
 .کردم فراموش پاک آخ-
 
 برای کادو یه هم بپوشی، تا بگیریم تو برای چیز یه هم. خرید بریم شو آماده+

 .مارال
 

 بیرون اومد اتاقش از مارال بیرون، رفتیم همینکه یدم،پوش لباس
 
 میرین؟ جایی+
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 .قبل ساعت یه بودی کجا تو آره،-
 
 .کجاست نیست معلوم نیما این بودم، خواب+
 

 .برسه که االناست اونم داخل برو تو: کیان
 

 .خرید رفتیم هم ما رفت که مارال
 
 یه هب چشمم تا. نکردم تخابان رو چیزی اما رفتیم فروشگاه چندتا به کیان با

 کردم وپر. بود عالی تنم توی جذب، و بود بلند آستین افتاد آجری کوتاه پیراهن
 .آوردم درش زود و ببینه کیان نذاشتم اما
 
 .میخوام همینو من کیان-
 
 .ببینم منم میذاشتی+
 

 ��.نمیشه نوووچ-
 
 بداخالق+
 
 .گرفتیم مارال برای هم نقره ظریف گردنبند یه
 .هتل برگشتیم و خوردیم بیرون رو هارنا
 
 .میام االن منم باال برو تو+
 

 کنارم اومد مارال که کنم باز و اتاق در خواستم و باال رفتم
 
 .گرفتین چی+
 
 فضول چه تو به-
 
 ایو. ببره جایی منو قراره امشب گفته و گرفته خوجل پیراهن یه برام نیما+

 .کنم چیکارش موهامو نمیدونم بهانه
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 .کرد باهاش نمیشه خاصی کار کوتاهه چون میاد، بهت خیلی فر همینطور-
 
 .بلند هم صافه هم موهات تو بحال خوش آره+
 
 .هام شونه رو میریزم ساده و صاف همینطور امشب منم-
 
 خبره؟ چه میرین؟ کجا خبریه؟ مگه امشب؟+
 

 .دادم سوتی وای
 .برو هم تو دیگه تو برم من اومد، کیان اِ -
 
 .هباوش+
 

 .اتاق تو رفتیم ماهم و رفت مارال
 
 شده؟ چی+
 
 .میدادم لو چیو همه میرسیدی دیر کم یه اگر-
 

 نشستم کنارش ناراحته، دیدم
 
 شده؟ چیزی کیان-
 
 یه تا اگر. کنم تمومش رو بازی این زودتر میگه میکردم، صحبت هلن با+

 واستگارشهخ انگار که همکالسیاش از یکی به اونم نباشم، پیشش دیگه هفته
 .میده مثبت جواب

 
 درچق من اونوقت میکنه فکر هلن به اینطوری داره ببین و این خدا ههههیییی

 .عاشقشم که احمقم
 نشستم تخت روی کنارش رفتم ببینمش، اینطوری نمیتونستم

 



 تدوین ساحل                     روزینو نویسنده فروزان                 بهانهرمان 

  ی انجمن فمیلی ناول می باشداین رمان اختصاص

 میتونیم میخوای اگرم نمیکنه، کاری همچین هیچوقت باشه عاشقت اونم اگر-
 ممنوع و خارج بریم شه راضی تا میکنم صحبت پدرت با منم. برگردیم
 .شه رد هم بودنت الخروج

 
 پیش قرارمون طبق ما. نمیکنه کاری همچین باشه عاشقم هلن اگر باتو حق+

 .میریم
 
 .بخوای تو هرطور باشه-
 

 یجلو لعنتی بغض این نمیخواستم اما میکرد خفم داشت وربدج چیزی یه انگار
 زا سمجی اشک قطره اما کنم محار اشکمو تا فشردم هم به لبامو. بشکنه کیان
 .بریزن اشکامم بقیه تا بود کافی همین. اومد پایین چشمم گوشه

 
 انداخت بهم نگاهی کیان
 میکنی؟ گریه داری+
 
 .شده نگت خانوادم برای دلم فقط نیست چیزی نه-
 

 توی چقدر. بغلش تو رفتم اعتراضی هیچ بدون منم بغلش، تو کشید منو کیان
 و هلن که اونطور اگر میشد چی آخه. داشتم احتیاج آغوشش به لحظه این

 !بزرگیه؟ خواسته این. میخواست منو میخواست،
 
 یه مثل مدت این توی دیدم، بحال تا که هستی دختری خاصترین تو بهانه+

 .میشه تنگ برات واقعا دلم کردم، عادت بهت خیلی بودی، کنارم عیواق دوست
 
 .بودن داده مسابقه هم با اشکام.  لعنتی آخه نبینمت دیگه چطوری من
 
 دختر ببینمت+
 

 ویت انداختم خودمو و اومدم بیرون بغلش از منو، ببینه اونطوری نمیخواستم
 ...کنم گریه راحت میتونستم اینجا. حموم

 
 .باشم ضعیف انقدر نباید. ندیدم و کیان بیرون ماومد وقتی
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 براش دلم چقدر بود؛ مادرم خورد، زنگ گوشیم که کشیدم سشوار موهامو 
 .کردم قطع و تماس دروغ چندتا گفتن و صحبت از بعد. بود شده تنگ
 .انداختم نگاهی میداد نشون و ۶ که ساعت به

 .پوشیدم پا رنگ ساپورت همراه به و پیراهنم
 تا بود کافی همین. ریمیل همراه به کشیدم نازکی چشم خط و زدم مزقر رژ

 .بده تغییر قیافمو
 

 بود مارال کردم بازش. اومد در صدای
 
 کنی؟ ردیف موهامو و پیشم بیای میشه+
 

 کردم ردیف موهاشو فر اتاقش رفتم
 میری؟ کجا تو راستی+
 
 جایی میریم کیان با-
 

 .بود نبالتد کیان اینجایی؟: گفت و اومد نیما
 
 .پیشش برم من پس-
 

 بود در دم کیان بیرون رفتم
 
 بریم؟. شیک و ساده همیشه مثل لباس، این میاد بهت چه+
 

 ...پایین رفتیم گرفتم، و دستش و زدم تعریفش به لبخندی
 افتاد پارمیدا به چشمم. بود شده درست عالی سالن
 
 باشه؟؟ باید چرا این میریم جا هر-
 
 داری؟ اون به چیکار تو. کرده دعوتش نیما البد+
 
 .تو به میچسبه هی که اونه. ندارم کاری باهاش که من-
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 شده؟ حسودیت اوه اوه+
 
 .نمیاد خوشم چسب و آویزون دخترای از. نخیرم نیشتو، ببند-
 

. کردن زدن دست به شروع همه. شدن سالن وارد نیما و لمارا لحظه همین
 .میزد برق چشماش و گرفت لبش جلوی دستاشو جفت مارال
 .گفت تبریک و تولدش و کرد بغلش نیما

 .قشنگیه سوپرایز عشقم مرسی: مارال
 

 کردم بغلش و جلو رفتم
 .دلم عزیز میگم تبریک-
 
 .ندی سوتی که گرفتی خودتو جلوی کلی کنم فکر+
 

. کردیم رقصیدن به شروع و گرفت دستمو کیان. شد پخش آرومی موزیک
 .باشه دستام تو دستش همیشه کاش
 .یدممیترس بودنشون آروم از و میکردن اذیتم نگاهشون با هم پارمیدا و افشین
 یک. برداشتم یکی منم و کردن تعارف نوشیدنی. گوشه یه رفتیم رقص از بعد
 .کشیدم سر نفس
 
 .ردخت خبرته چه+
 
 .دیگه بود کوفتی چه این اَه-
 
 .نخور دیگه. شرابه+
 
 مستی توی و شم مست بعد بخورم شراب کلی میخواست دلم همیشه جدی؟-

 .بزنم و دلم حرفای
 
 
 تنیس وقتش حاال اما. میاری زبون به ذهنته تو چی هر هم همینطوری که تو+
 .کنیم کارو این دیگه دفعه یه میدم قول اما شی مست که
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 . کرد باز کادوهارو و کرد فوت رو ها شمع هم مارال و آوردن و ککی
 

 .مارال از خواستگاری و بود حلقه یه نیما کادوی هم آخر
 

 .بود ای عالی شب
 ..... که زمانی تا اما
 خوب اصال حالم خوردم آب وقتی آورد برام ونما و خواستم آب گارسون از

 .داشتم شدید سردرد و ضعف نبود،احساس
 
 خوبی؟ بهانه+
 
 .بزنم آبی یه صورتمو دستشویی برم من-
 
 ببرمت؟+
 
 .میرم خودم نه-
 
 .کنارم اومد پارمیدا. کنم باز درو خواستم همینکه و رفتم سرویس سمت به
 
 عزیزم؟ نیستی خوب چته+
 

 .گرفت منو پشت از یکی که بودم افتادن حال در و رفت گیج سرم
 ینب انگار. میشنیدم مبهم و اطرافم صداهای و کنم باز چشمامو نتونستم دیگه
 .نفهمیدم چیزی دیگه و بودم هوا و زمین

 
 
 (*کیان*)
 

 . دهمون کجا دختر این آخه. نشد خبری بهانه از اما بود گذشته ای دقیقه چند
 .دیدم رو پارمیدا که سرویس سمت برم خواستم

 
 کردی؟ زنونه سرویس هوس کجا؟+
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 .ام بهانه دنبال-
 
 .بگذرونیم خوش ماهم بیا حال، و عشق پی رفته البد نبود، که تو این+
 

 .برگشتیم سالن به دوباره جونم به بود افتاده بدی دلشوره
 وقت هر اگر که میرقصید طوری. میرقصید و چشبوند بهم خودشو پارمیدا
 .میکردم فکر بهانه به فقط لحظه اون اما میشدم تسلیمش بود ای دیگه
 مارال سمت رفتم و زدم پسش

 
 ندیدی؟ رو بهانه-
 
 افتاده؟ اتفاقی نه+
 
 .اتاقمون رفته حتما نیست، چیزی-
 
 .نبود خبری هم افشین از انگار اما انداختم نگاهی اطراف و دور به
 

 نگهبان سمت رفتم
 
 ندیدی؟ و افشین آقا-
 
 .میدیدمشون حتما میومدن بیرون اگر. نیومدن بیرون اصال آقا نه+
 

 یکی هک بیرون زدم سالن از. باشم کرده اشتباه کنه خدا کشیدم، موهام به دستی
 .سمتش رفتم و دیدم رو خدمتها پیش از
 
 ندیدی؟ و افشین آقا-
 
 .اونجا رفتن مهمونشون با و کردم مرتب آقا برای رو ۳۰۱ اتاق+
 

 .کنهنمی کاری همچین بهانه نداره امکان نه... اون با بهانه یعنی اخدای وای
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 .گذشت ساعت چند اندازه به برام برسونم ۳۰۱ اتاق به خودمو تا
 
 . نیومد صدایی اما زدم در
 
 تنظاف برای بگه و بزنه در تا خواستم بود هطبق اون توی که خدمتی پیش از

 .اومده
 .شنیدم و افشین صدای که. اومده نظافت برای گفت و زد در اونم
 
 تمیزه اتاق نکرده الزم+
 

 .فرستادن نظافت برای منو اما: خدمت پیش
 

 .داخل رفتم معطلی بدون منم. کرد باز و در عصبانیت با افشین
 
 سمت بردم هجوم و بگیرم خودمو جلوی تمنتونس تخت، روی بهانه دیدن با

 .کردم زدنش کتک به شروع و افشین
 
 فطرت پست کردی چیکارش-
 
 .نکردم کاری من.  م+
 

 فقط و نبود حالیم چیزی من اما شد زدنم کتک مانع و اومد جلو خدمت پیش
 . میزدمش

 
 .کن ولش کشتیش: خدمت پیش
 

 ایچشم با و جون بی که هانهب سمت رفتم و زدم افشین پهلوی به و لگد آخرین
 لشبغ. رسیدم موقع به که میداد نشون لباساش بودن مرتب. بود تخت روی بسته
 اتاقمون، توی بردمش و کردم

 . بود بسته قشنگش چشمای تخت، روی گذاشتمش
 .رسیدم موقع به که شکرت خدایا
 کشیدم دراز تخت روی کنارش و کشیدم لطیفش موهای به دستی
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 تتنها دیگه میدم قول. نامرده یه واقعا اون میکردم، گوش اتحرف به باید-
 نذارم

 
 فکر هم هلن به حتی لحظه اون. داشتم بهش عجیبی حس. بغلم تو کشیدمش
 .نمیکردم

 
 این زا بزنه بیرون میخواست که بود قلبم نبود، آروم که اونی اما بودم آروم 

 ....سینه
 
 (*بهانه*)
 
 . کردم باز چشمامو شدیدی درد سر با
 

 وریاینط دیگه کم یه اگر خوابه، که االن. میکنم چیکار کیان بغل تو من وای
 ...نمیشه دار خبر که بمونم سینش رو
 .ببینم پاشو دیوونه دختره نمیشه نه گفتم و اومدم خودم به بعد
 
 .میکنه درد چقدر سرم وای. هنوز تنمه چرا ساملبا

 کرد باز چشماشو کیان که شم بلند خواستم
 
 خوبه؟ حالت شدی؟ بیدار+
 
. دنمیا یادم چیزی چرا. خوابیدم لباسا همین با چرا من. دارم بدی درد سر-

 .بیرون اومدیم مهمونی از کی اصال
 
 نمیاد؟ یادت+
 
 .دادم تکون و سرم گیجی با
 
 .نه وای... ما نکنه افتاده؟ اتفاقی-
 
 هک شرابی لیوان یه همون و بودی جنبه بی انگار فقط. نیافتاده اتفاقی نه+

 .همین. اینجا آوردمت من هم بعد کرده بد حالتو خوردی
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 .بریم اینجا از باید بگیر دوش برو پاشو االنم
 
 بریم؟ چرا بریم؟ کجا بریم؟-
 
 هم نیما ای؟ دیگه جای بریم ستینمیخوا مگه. میپرسی سوال چقدر تو هوف+

 .بهتر جای یه بریم خواسته
 
 .بهتر باشه، آها-
 

 .نبود کیان و بود شده جمع چمدونا برگشتم وقتی و بگیرم دوش تا رفتم
 .کردم باز و در سرم رو حوله همون با منم اومد در صدای

 
 بوده؟ خبری. بودی حموم که میبینم اوه: مارال

 
 باشه؟ خبری باید حموم میره کی هر مگه-
 
 .دیگه بپوش لباساتو بجمب+
 
 بعد ا،نیم ازدواج پیشنهاد از بعد یعنی. نیست یادم چیزی دیشب از اصال. باشه-
 .ذهنم از شده پاک چی همه انگار اون از
 
 .نیار فشار فندقیت مغز به بیخیال داری؟ ذهن مگه تو آخه+
 

 .موندیم نیما و کیان منتظر و شدم حاضر
 (*کیان*)
 
 

 حبتص نیما با تا رفتم و کردم جمع وسایالمونو منم بگیره دوش رفت که بهانه
 .نده سوتی وقت یه که کنم
 
 بریم؟ باید میگی یهویی که افتاده اتفاقی+
 
 .کنم کتاب حساب پایین میرم االنم. بهانه جلو نده سوتی تو فقط-
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 .میام باهات منم کنه جمع وسایلو بگم مارال به کن صبر+
 
 .دیدیم و افشین که کنیم حساب تا رفتیم پایین نیما با

 جلو رفت و افتاد افشین داغون صورت به چشمش نیما
 
 همچین؟ چرا صورتت افشین؟ افتاده اتفاقی+
 

 . کنم نگاش نمیخواستم اصال اما انداخت من به نگاهی افشین
 
 جان نیما بریم-
 
. غریبه دوتا مثل شدین، اینطور چرا دوتا شما. شده چیزی واقعا انگار نه+

 .بفهمم باید االن همین
 

 .کردم تعریف رو ماجرا و گوشه یه کشیدمش
 شتم با و افشین به کرد حمله معطلی بدون و بود شده قرمز عصبانیت از نیما

 .صورتش به کوبید
 
 .ذاتت تو توف+
 
 .منتظرن دخترا دیگه یمبر نداره ارزششو-
 

 باال رفتیم و گرفتم دستشو
 
 
 بهانه. نفهمن چیزی باشه حواست پیششون رفتیم وقتی کن جور و جمع خودتو-
 .نیست یادش چیزی دیشب از هم
 
 (*بهانه*)
 
 
 اومدین؟؟ بالخره-
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 سمتش رفت نگران و دید رو نیما چهره مارال

 
 !میای؟ نظر به عصبانی انقدر چرا افتاده؟ اتفاقی+
 

 .شد بحثم یکی با نیست چیزی: نیما
 

 .بریم باید دیگه اید، آماده: کیان
 

 .دیدیم داغون و درب و افشین که پایین رفتیم و گرفتن رو چمدونا
 
 شده؟ همچین چرا این وا-
 

 .پارمیداست سر زیر اینا همه: افشین
 

  داد فشار هم روی دندوناشو و بست چشماشو کیان
 .بریم بگیر ماشین یه نیما آشغال، شو خفه: کیان
 

 .کن کرف کم یه. اونه تقصیر زندگیت بد اتفاقات. بوده پارمیدا پیشنهاد: افشین
 

 رنظ به عصبی خیلی کیان. شدیم ماشین سوار و نکردیم اعتنا حرفاش به دیگه
 .نگفتم چیزی همین خاطر به یدمیرس

 
 .خودمون و باشیم خودمون که کنیم اجاره سوئیت دوتا بهتره: نیما
 

 .بهتره اینطوری آره: کیان
 

. داره ای عالی سوئیتای که میشناسم رو شهرکی یه من: گفت و برگشت راننده
 .اونجا ببرمتون میتونم بخواید اگر
 

 .اونجا رفتیم و کرد موافقت کیان
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 هم کاملی آشپزپزخونه مبل، دست یه و کوچیک حال یه. بود کاملی سوئیت
 که بود بزرگی ای شیشه در روبروش که دونفره تخت یه هم خواب اتاق. داشت
 .بود شده پوشیده پرده با و میشد باز دریا به رو
 
 .عالیه اینجا کیان-
 
 .خالیه بقیه و پره اینجا سوئیتای از دوتا فقط میگفت نگهبان+
 
 بود؟ چی افشین منظور کیان راستی. میاد نظر به آرومی جای-
 
 ببندیم؟ همینجا و افشین بحث میشه+
 
 .گرسنمه من فقط. باشه-
 
 .نمیشه پیدا چیزی اینجا. خرید بریم باید+
 
 .دیدیم رو نیما که بیرون اومدیم سوئیت از
 

 میرید؟ جایی: نیما
 

 .نیست خوردن برای چیزی. خرید میریم: کیان
 

 .بخوریم ناهار هم بیرون و بزنیم هم دوری یه که میریم باهم: نیما
 
 .بهتره اینطوری آقاهه آره-
 

 .بگه خانمم هرچی باشه: کیان
 
 لمد. بده دستم کار میخواد آخر کنم فکر این. کردم نگاش شده گرد چشمای با

 .حرفش این با آخه رفت
 

 .رفتیم و گرفت دستمو و زد بینیم نوک به انگشتشو
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 ینپای باال ها بچه مثل. میکردن سواری دوچرخه که افتاد زوج دوتا به چشمم
 .پریدم

 
 .میخوام ها دوچرخه این از. میخوام منم-
 

 .میخوام سواری دوچرخه. کنیم کرایه ماهم بریم نیما آره: مارال
 
 بلدید؟ سواری دوچرخه مگه شماها+
 
 و من و میگرفتم و بابام دوچرخه بچگی از آخه. کردیم نگاه همو مارال و من

 .میشدیم سوارش مارال
 
 چطوری؟ مسابقه یه با-
 
 .بریم باشه!! مطمئنید؟ خودتون به انقدر یعنی نبابا،+
 

 رکاب به گردیم شروع و شدیم سوارشون و کردن کرایه دوچرخه تا چهار
 بخورن بود نزدیک هم بار دو که میکردیم اذیت رو پسرا مارال و من .زدن
 .زمین

 
. نکردین سواری دوچرخه اصال انگار: گفت مارال که دادیم رو ها دوچرخه

 .میزدین رکاب وارداا تازه این مثل
 
 دتونخو به میگه اومده حاال. گرفته ماشین براشون فقط پدرشون بچگی از اینا-

 .مطمئنید
 
 .برخورد بهشون انگار کیان و نیما که خنده زیر زدیم لمارا با
 

 .نابلد هم ما بلد شما باشه: نیما
 

 .برخورده بهش عشقم اوه اوه: مارال
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 رفت کیان و گرفت تماس هلن معمول طبق که ناهار برای رستوران رفتیم
 .کنه صحبت تا بیرون

 
 .برگشت کیان و نکشید هم دقیقه یک به صحبتشون اما
 
 .شد تمام صحبتتون دزو چه-
 
 .بگیرم تماس باهاش و برگردم ناراحتی+
 

 تمانداخ سرمو. شدم ناراحت خیلی منم. گفت بدی لحن با و زد حرفشو این جدی
 .خوردم غذا لقمه دوتا زور به و پایین
 
 رایب شد قرار هم نیما. سوئیت برگشتیم شد انجام من سکوت با که خرید از بعد
 .بگیرن چیز یه شام
 

 . بگیره دوش تا رفت کیان. گذاشتم یخچال توی و یلوسا
 .....ساحل لب رفتم منم و بود شده غروب

 .شنیدم کسیو صدای که بودم نشسته تنها
 
 یکی و باشین تنها وقتی مخصوصاً  قشنگتره خیلی غروبس اما قشنگه دریا+

 .باشه کنارت
 

 .ببینم رو صدا صاحب تا برگشتم
 داشت هم آرومی قیافه پوش، خوش و قیافه خوش ساله ۲۲ حدود پسر یه

 .شد نزدیکم
 
 هست؟؟ اجازه+
 

 .دوختم چشم دریا به و نگفتم چیزی
 
 امیدم+
 

 داد ادامه که نکردم نگاش
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 .شیمی نداره، ایراد نیستی اگرم. خوشوقتی بگی باید االن+
 

 .دادم جوابشو حوصله بی و کردم نگاش
 
 بهانه-
 
 اومدی؟ تفریح برای. خوشوقتم. اسمی چه+
 
 اهوم-
 
 .بلندی جواب چه+
 
 تنهایی؟؟ شما. اومدیم کار برای خواهرم با منم+
 
 .نه-
 
 غروب میگیره دام که وقتایی. گرفته بد دلتم و نداری حوصله اصال انگار+

 هی میرم هم وقتا بعضی. میسپارم موجش به و دردام و میکنم تماشا رو دریا
 جواب اواقع روش این. میزنم داد دلم ته از بعد آدما، از دور و بلند خیلی جای
 .میگم که شده امتحان. میده
 
 .شم آروم نمیتونم من اما-
 
 و عشق سرطان، ایدز،: مثل نداره؛ درمانی که هست دنیا توی زیادی دردای+

 .میکنن نابودت ذره ذره درمان بی دردای... 
 

 گوش حرفاش به و بشینم همینطور میخواستم. میزد حرف خوب چه شد ساکت
 .بدم
 

 داری؟ و درد کدوم حاال تو:  گفت و زد لبخندی
 
 .عشق کنم فکر-
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 یه میشی سبک هم. کنی تعریف میتونی بخواد دلت اگر. عشقی قضیه پس+

 .هستم خوبی شنونده من هم مقدار،
 

 حرف بایکی خواست دلم هم طرفی از. کنم اعتماد بهش نممیتو میگفت حسم
 فقط خوب، شنونده یه مثل هم امید. کردن تعریف به کردم شروع بنابراین. بزنم
 ....داد گوش

. میشن عاشق نگاه یک در ها بعضی هستن؛ دسته دو مردا معموال جالب، چه+
 .میشن عشقشون متوجه دیرتر هم ها بعضی

 
 .منه با هلن بخاطر کیان اما-
 
 .هستی تو اما نیست، که وقته خیلی هلن+
 
 .اونه پیش دلش اما هست پیشم کیان-
 
 .میکنه درست چیو همه زمان+
 
 نمیگی؟ دردت از چرا تو راستی-
 

  دریا سمت کرد روشو
 
 .نداره کردن تعریف ارزش دردم+
 
 لطفااا. بدونم میخوام-
 

 گذشتش دنبال دریا توی داشت انگار و بود دوخته چشم دریا به که همونطور
 میگشت

 
 اما نداشت خوبی مالی وضعیت. پری اسم به شدم دختری عاشق قبل سال پنج+
 و کردم راضی خانوادمو که گذشت آشناییمون از سال یک. مبود عاشقش من

. رفتیم خون آزمایش برای تا رفت پیش خوب چیز همه. خواستگاری رفتیم
 پری اولش. بود سخت برامون باورش. دارم خون سرطان من که شدیم متوجه
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 روند اما نداشت وجود براش درمانی. نداشت مشکلی و اومد کنار قضیه این با
 بود، شده سرد رفتارش کم کم اما گذشت سال یک. میکرد کند و پیشگیریش

 نخواستم دیگه. شه تمام اینطوری رابطمون نمیخواستم چون منم. نبود سابق مثل
 خوبی شرایط اصال بود شده بدتر مریضیم. بود خداش از انگار اونم. ببینمش
 شناس وانر و مشاوره چندتا کمک به اما. نمیدادم ادامه درمانم به و نداشتم
 ازش پسره اما کرده فرار پولدار پسر یه با پری که شنیدم قبل سال. شدم بهتر

 فرق درداشون مدل و اندازه اما دارن درد همه آدما. کرد ولش کردو استفاده
 .داره
 
 وضعیتیه؟؟ چه توی بیماریت االن-
 
 پا و دست و بندازیش عقب مقدار یه میتونی فقط نداره درمان خون سرطان+
 .بمونی زنده تا نیبز
 
 . متاسفم خیلی-
 
 .میگذره. بیخیال+
 
 .بیرون اومده حموم از دیگه کیان برم باید دیگه من-
 
 .میبینمت بعد باشه+
 
 .رفتم سوئیت سمت به و شدم بلند
 سختی زندگی. میداد بهم خاصی آرامش باهاش زدن حرف. بود جالبی پسر چه

 ....داشت
 

 .شدم آشپزخونه وارد. بود نیومده کیان هنوز انگار. شدم سوئیت وارد آروم
 
 بودی؟ رفته کجا+
 
 داشت که چرخیدم کیان طرف به و گرفتم قلبمو و گفتم بلندی هیییین صدا این با
 .میکرد خشک سرشو حوله با
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 ترسیدم-
 

 خندید کیان
 .میترسوندمت بدتر وگرنه. میترسی نمیدونستم+
 

 .بود جذاب هم خیس و ژولیده موهای با حتی پسر این خدا وای
 داد حرکت صورتم جلوی دستشو کیان
 
 .توام با کجایی الو بهانه+
 

  دادم تکونی سرمو
 ها؟-
 
 بله و نه ها+
 
 بله حاال خب-
 
 .شام برای مانی سوئیت بریم بکشم سشوار موهامو. پرتی بابا هیچی+
 
 . ساحل لب رفتیم مارال پیشنهاد با شام از بعد

 هنشست کمی فاصله با هم کیان و من. بود گذاشته نیما شونه رو سرشو مارال
 .بودیم

 
 قشنگه شرایطی هر توی دریا-
 

 یاد ما زا کم یه. نشستید فاصله با انقدر و کردید ازدواج خوبه تا دو شما: نیما
 .بهم چسبیده چطور ببین دادم، ازدواج پیشنهاد هدختر به تازه. بگیرید

 
 بدجنس: گفت و زد نیما بازوی به آروم مارال

 
 و بودن نشسته خواهرشه زدم حدس که دختری همراه به امید اونطرفتر کمی
 .میخوند و میزد گیتار
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 .خوبه چه صداش: مارال
 

:   گفت بلند صدای با یکی یهو که میکردیم گوش امید صدای به داشتیم
 !!کیااااااان؟

 
 . کردیم نگاه سرمون پشت به و برگشتیم

 خوش عملی دماغ و پرتز لبهای و غلیظ آرایش با ساله، ۲۵ حدود دختر یه
 نمایش به فرمشو خوش اندام که بود پوشیده هم جذب شلوار و تیشرت. فرم

 . میذاشت
 
 .بود هشد وله انگار جورایی یه. کردم نگاه کیان به تعجب با. بود کی دیگه این
 

 که بود گردش در دختر اون و کیان بین نگاهمون. شدیم بلند ماهم شد نزدیکتر
 سارا.  س:  گفت میلرزید وضوح به که صدایی با کیان
 وت هنوز کیان اما. کرد شبغل محکم و کیان بغل تو انداخت خودشو یهو سارا
 . میکردن نگاه سارا به داشتن تعجب با هم مارال و نیما. بود شوک
 جلوی رو دستم و کردم اخمی کیان، کنار رفتم. نیاوردم طاقت دیگه من

 آوردم در حرکت به دختر صورت
 
 .شوهرم بغل انداختی مقدمه بی خودتو. اینجاییمااا هم ما اینکه مثل-
 

 دواجاز کی تو:  گفت کیان به رو و اومد بیرون کیان بغل تو از تعجب با سارا
 کردی؟

 
 اراس تحویل نیشخند یه و گرفتم دستم توی و کیان بازوی. بود ساکت هنوز کیان
 .دادم
 

 و گرفت دستاش توی و کیان مردونه صورت. بود شوک تو انگار که هم سارا
 کنی؟ ازدواج تونستی چطور تو: گفت
 

 .کردم ازدواج که روزیه چند آره: زد لب آرومی به کیان
 

 داد باال و ابروهاش از یکی سارا
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 اینطور که آها+
 

 کرد دراز سمتم دستاشو از یکی
 بود حرکاتش به فقط چشمم من اما
 کیان سابق همخواب و دختر دوست سارام من+
 
 .بودم گرفته شدیدی درد سر. گفت چی االن این
 
 سوئیت میرم من-
 

 زد حلقه کیان ازویب دور دستاشو سارا
 
 تو که میدونم اما نیست مهم میره اگر همسرت. جون کیان دیدیم همو تازه ما+

 .باشی کنارم قدیم مثل میخواد دلت
 
 
 حد ینا تا که  گرم پارمیدا  دم  باز بودم، ندیده حدشو این تا دیگه خدا وای-

 .نیست وقیح
 

 که منم. نداشت رگشتب به تمایلی اصال انگار بود ایستاده طور همون کیان
 .سوئیت سمت برگشتم دیدم اونطور رو وضع
 .نارمک اومد هم مارال که نشستم مبل روی. بود گرفته بغضم. بود بد خیلی حالم
 
 میدی؟ نشون حساسیت قدران چرا پس نیستی، زنش واقعا که تو شده؟ چت تو+
 

 .ریختن اختیار بی و بگیرم و اشکام جلوی نتونستم
 
 .هستم که عاشقش اما نیستم زنش-
 

 گرفت بغلش تو منو مارال
 
 اینطور کی از اصال. نگفتی بهم چرا میگی؟ جدی داری! بهانه؟ چی یعنی+

 !شد؟؟
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 رچیکا اون بدون مارال کنم چیکار. شده حاال اما. شد اینطور کی نفهمیدم-

 !کنم؟
 
 .میکنه حلش زمان عزیزم، نخور غصه+
 

 .میداد نشون رو ۱۱ انداختم نگاهی ساعت به*** 
 .نبود خبری کیان از اما میگذشت مارال رفتن از ساعت یک حدود االن 

 من عاشق کیان درسته. نداره امکان نه نه هست؟ دختره اون پیش االن یعنی
 .نمیکنه و اینکار اون، اطربخ پس. هست که هلن عاشق اما نیست

 
 ور رفتم سریع منم. میکرد بازش کلید با داشت یکی انگار که اومد در صدای
 .خوابم مثال بگم تا پتو زیر و تخت
 
 .ختت رو اومده کیان که میداد نشون تخت شدن پایین و باال لحظه، چند از بعد
 .تخت وسط بذارم متکا رفته یادم وای. بودم خوابیده بهش پشت 
 

 کردم حس لحظه یه برای.  کشید موهام روی گرمشو دست آروم پشت از کیان
 . کرد زدن تند به شروع قلبم ضربان و شده گرم بدنم تمام
 داشت قلبم انگار نداشتم خوردن تکون جراَت. زد موهام روی ای بوسه آروم
 .میزد بیرون سینم از
 

 کرد زمزمه گوشم توی خواستنیش و مالیم صدای تن با و آروم کیان
 
 .میکردی حسودی خودتم به دارم دوستت چقدر بدونی اگر شاید+
 

 داره؟ دوستم اونم یعنی.  میبینم خواب دارم. گفت چی االن این خدایا
 .خوابید و کرد بغلم پشت از کیان 
 
 .....برد خوابم سرم توی حرفاش مداوم مرور با
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 (*کیان*)
 
 

 هی که سارا با وقتمو دادم دست از رو هلن وقتی. میکرد چیکار اینجا سارا
 با متماسا که بعد. کنم فراموش رو هلن بتونم تا میگذروندم هست و بود فاحشه
 کم کم و گرفتم فاصله سارا از دیگه پیشش برم تا کشیدم نقشه و شد شروع هلن
 . اینجا حاال، اما. ذهنم گوشه نداختمشا
 
 دلم بود من دست اگر و میشد تر خواستنی و میومد خوشم بهانه حسادت از

 .بهش بزنم زل منم و باشه اینطور همیشه میخواست
 

 واشارش انگشت و بهم چسبید سارا اما برم دنبالش خواستم رفت اونطور وقتی
 مکنارش وقتی که بود زنی تنها سارا. درآورد حرکت به سینم قفسه روی آروم

 حرکت همین ضعفم نقطه. بگیرم مردنمو احساس جلوی نمیتونستم هیچوقت
 .بود سینم روی انگشتاش

 
 :گفت گوشم دم آروم
 باشیم؟؟؟ راحت جایی یه بریم نمیخوای+
 

 گفتم اما میخواست دلم راستش
 .بعد تا بمونیم ها بچه پیش فعال-
 
 .بخوای هرطور اوکی+
 

 .نشستن کنارمون و برگشت دقیقه بیست از عدب مارال
 .رفتن و گفتن بخیر شب ساعت نیم از بعد
 

 : گفت ناز با سارا
 .من سوئیت بریم+
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 ....رفتیم و گرفت دستمو. بودم ضعیف سارا پیش همیشه
 تنهایی؟؟-
 
 دمخو حاال. رفت و اومد پیش براش کاری امروز اما بودم دوستام از یکی با+

 .عزیزم باش راحت. خودت و هستم
 
 

 تیشرتشو هم سارا. بودن هم مثل دکورشون سوئیتا همه. نشستم مبل روی
 .نشست ناز با پاهام روی و درآورد

 
 
 .بود شده تنگ اندامت این برای دلم چقدر که آخ+
 

 . بود حرکت در سینم هقفس روی دستاش
 کردن فکر جلوی نمیتونستم. چشمام جلو میومد بهانه چهره فقط اما چرا نمیدونم
 .بگیرم رو بهش
 

 کشیدم موهام به دستی. کرد نزدیکم صورتشو سارا
 
 .برم باید-
 

 لنه عاشق اونقدر وقتی که تو کجا؟: گفت برخورده بهش بدجور انگار که سارا
 کرده؟ تغییر چی حاال. بودی منم با اما بودی

 
 .داره فرق بهانه-
 
 .بیرون رفتم و کردم باز و در منم شد بلند پام روی از
 

 کشتر نمیخوام که بودم مطمئن و بود شده بیشتر بهانه به احساسم دیگه حاال
 . کنم

 برام اما نه یا داره دوستم اونم نمیدونم. بود خواب بهانه سوئیت رسیدم وقتی
 . نبود مهم
 ..بود مهم برام بهانه با بودن لحظه این و االن
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 (*بهانه*)
 

 باز برای و دیگه بار یه دیشبشو حرف. بودم کیان بغل تو و بود شده صبح
 .کردم مرور سرم توی هزارم
 ناا عاشقمه، هم کیان که بگم همه به و بزنم داد میخواست دلم. زدم لبخندی
 .شدم بلند آروم و گرفتم خودمو جلوی
 .نشست میز سر و شد بلند هم کیان که چیدم رو میز. کنم آماده صبحانه تا رفتیم

 
 :گفتم کنایه با
 !دیشب؟ گذشت خوش-
 
 :گفت و باال داد ابروشو تای یه
 دیشب؟+
 
 جون سارا با دیگه بله-
 

 :تگف و زد بدجنسی لبخند
 .نبود اونجا تو جای واقعا اما خالی جات بگم میخوام خیلی، آره+
 
 

 :گفتم حرص با و شده ریز چشمای با و فشردم هم رو لبامو
 خوش برو داری دوست که هر با چه من به اصال. کیان داری رو خیلی-

 .ساحل لب میرم من. بگذرون
 
 .حسود بریم باهم شه تمام صبحانم کن صبر+
 

 رفتم منم. دیدم اونجا و امید که ساحل لب رفتم و دادم ونتک براش دستی
 .کنارش

 
 .نباشم مزاحم-
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 انگار دیدمتون. شد چطور دیشب راستی(. مراحم) ای نقطه بی مزاحم. سالم+
 .کردید بحث
 
 .شد پیداش دیشب که داشته هم دیگه خاطرخواه یه آقا هیچی-
 

 :گفتم و امید سمت ردمک رومو ذوق با. افتادم کیان حرف و دیشب یاد یهو
 شد چی دیشب نمیدونی امییید واااای-
 

 .دادم ادامه منم و کرد نگام کنجکاوی با امید
 هچ نمیدونی. داره دوستم که کرده اعتراف و خوابم دیشب کرده فکر کیان -

 .دارم ذوقی
 
 .خوب چقدر+

 دریا به دوختم چشم
 باید کی نمیخوادم؛ اون میکردم فکر منم نمیخوامش، من میکنه فکر اون-

 !!بینمونو؟؟ غلطه تفکر این کنه عوض
 :گفت و کرد فکر کمی امید
 نمیگی؟ بهش چرا+
 .نمیتونم من نه نه-
 
 .نمیرسه ذهنم به ای دیگه حل راه+
 بی تا شد باعث کیان صدای که بلندشم استمخو و گفتم ای باشه ناامیدی با

 .شم حرکت
 :گفت پوزخندی با کیان
 میگذره؟ خوش+
 ودستش. شد بلند و کرد دستی پیش امید که بگم چیزی خواستم. کیان اوه اوه

 :گفت و کرد دراز
 .دارم اسکان سوئیتا این از یکی توی امیدم، من+

 :گفت و یدادم نشونش همیشه از جذابتر که کرد اخمی کیان
 .خانم این همسر کیان،+

 :گفت و زد لبخندی امید
 .ببینم بازم رو جان بهانه و شما میشم خوشحال خوشوقتم،+

 :گفتم و کردم مصنوعی خنده
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 .بریم حاال کیان. شدین آشنا دیگه خب-
 
 

 :گفت و کرد من به رو جذابش اخم همون با و بود ایستاده اما کیان
 شدید؟ صمیمی اینقدر لحظه چنند همین شما!! جان؟؟؟ بهانه+
 
 درگیر انکی یهو که میترسیدم انگار. انداختم پایین سرمو و بودم افتاده لکنت به
 شه
 .شدیم آشنا امید و من دیروز راستش نه،-
 
 

 میدا و من اما بره بروز حسادتشو نمیخواست و میکرد خودداری اینکه با کیان
 : گفت من به رو و زد داری معنا لبخند امید. بود دیده وضوح به اینو
 گیتار منم و میشینیم ساحل لب شب هر خواهرم و من. جان بهانه راستی+

 .بیاید هم شما میشم خوشحال. میزنم
 
 

 و موند میکرد نگاه امید به تعجب با و عصبانی همونطور که کیان روی نگاهم
 :گفتم
 .بریم دیگه ما کیان دیگه خب. باشه-
 

 .سوئیت سمت بردمش خودم با و گرفتم و کیان دست
 

 .داشتم دوست و امید به نسبت کیان شدن حساس
 حرص با و تلویزیون کانالهای جابجایی به کرد شروع و نشست مبل روی کیان

 :گفت و داد فشار هم روی دندوناشو
 .ببینی رو پسره این نمیاد خوشم اصال+
 

 باال ای شونه و نشستم کنارش. رفتم صدقش قربون دلم تو و زدم محوی لبخند
 انداختم

 .برم میخواد دلم که من-
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 :گفت و بود تلویزیون به چشماش
 .گفتم که همین+
 
 یتونمنم من حاال اما بپری اون و این با میتونی تو چطور اونوقت؟ چیه دلیلش-

 جون هلن برای رو عصبانیت و سیاست این ضمن در. کنم زندگی دمخو برای
 .دار نگه
 
 

 .شدم غذا پختن مشغول و آشپزخونه سمت رفتم و ندادم بهش زدن حرف اجازه
 

 .بیان ناهار برای که گرفت تماس نیما با کیان
 

 .نکنه درد پنجولم و دست غذایی، چه به به. چیدم و میز
 

 .اومدن مارال و نیما
 

 : گفت و کشید بویی نیما
 بویی؟ چه واای+
 

 :گفت و خندید مارال
 .نمیرسه دماغم به چیزی پا بوی جز که من+
 
 سرآشپز مخصوص مرغ با پلو زرشک بوی. بشور پاهاتو برو. مار زهر-

 .بهانه
 

 :گفت و نشست میز سر مارال
 بله بله+
 
 تمخ تشکر هی با که کیان سکوت و مارال و نیما تعریفای و غذا خوردن از بعد
 تماشای مشغول هم کیان و نیما و بودیم ظرفا شستن مشغول مارال و من. شد

 .تلویزیون
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 :گفت آروم مارال
 .ساکته اینطور اومدیم وقتی از چشه؟ کیان این+
 

 .گفتم براش رو امید و دیشب ماجرای
 

 یارتز و امید حتما باید امشب خوبه شده، حسود آقا پس: گفت بدجنسی با مارال
 .کنیم
 

 .خورد زنگ گوشیش کیان که پسرا کنار رفتیم شد تمام که ظرفها
 .میکرد نگاه بود خوردن زنگ حال در که گوشیش صفحه به کیان
 

 .مخه رو کن قطع صداشو یا بده جواب: نیما
 
 :گفتم کنایه با منم
 .نیست خوب میشه نگرانت یهو نذاری منتظرش بهتره-
 

 .بیرون رفت و انداخت من به نگاهی کیان
 

 :گفت و کرد من رو نیما
 .طوریه یه کیان شده؟ چیزی+
 

 : گفتم و انداختم باال ای شونه
 بپرس خودش از-
 

 :گفت نیما و داخل اومد کیان لحظه همین
 افتاده؟ اتفاقی جان کیان+
 

 .نیست چیزی نه: کیان
 

 :گفت و شد بلند نیما
 تونها کله به بادی هی تا بیرون بریم شین آماده پاشید. نمیشه اینطوری نه+

 .بخوره
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 :گفت و پاشد همیشگیش ذوق با مارال
 .شید آماده زودتر هم شما. شیم آماده بریم ماهم. بریم آره+
 ستمنمیتون. دبو ناراحت بود خاصی جور یه. نشستم کیان کنار رفتنشون از بعد

 .ببینمش اینطور
 ناراحتی؟ امید بخاطر شده؟ چیزی-
 .نیست طوری نه+
 زا زودتر ماهم و کنم صحبت پدرت با تا برگردیم کنم جمع و چمدون میخوای-
 شیم؟ جدا هم
 

 کرد نگاه چشمام تو و کرد من سمت روشو
 میکنی؟ چیکار تو جداییمون از بعد بهانه+
 

 پرسیدم متعجب
 .میکنم فکری یه موقع همون زمان اون یبرا حاال-
 
 چی؟؟ جداشم ازت نخوام من اگر... اگر+
 

  کردم ظاهری اخم
 پس؟ چی هلن نخوای؟ چی یعنی-
 

 :گفت و شد بلند کالفه
 سوال صدتا بدی، جواب یه اینکه جای هم تو پرسیدم سوال یه بهانه وااای+

 .میپرسی
 
. یباش داشته زن دوتا میخوای نکنه کلک. نشیم جدا میگی برگشتی یهویی آخه-

 .ازم بکنی دل نمیتونی نکنه
 
 .بریم بپوش لباستو پاشو کن فراموشش اصال دیوونه+
 
 عوض ای فیروزه شال و لی شلوار و آبی تونیک یه با و لباسام و شدم بلند

 .بیرون رفتم و کردم
 بود پوشیده اسلش شلوار و تیشرت یه هم کیان
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 .منو خانم اوه+
 

 .شد گرمم خیلی یهو انگار و حرفش با رفت قنج دلم و خندیدم
 
 .بیرون بریم زودتر گرمه خیلی اینجا انگار خدا وای-
 

 .بودن منتظر هم نیما و مارال بیرون رفتیم و خندید کیان
 

 .بود ایستاده لی شلوار و تیشرت با مارال
 
 پرسیدم تعجب با
 پوشیدی؟ اینارو چرا تو-
 

 :گفت و پرید پایین و باال مارال
 .بازی آب بریم+
 
 .پیشنهادی چه ایول-
 

 :گفت و خندید کیان
 ماهم. میده اوکی هم دیوونه اون میده، پیشنهاد دیوونه یه.  هارو دیوونه این+
 .پشمک که
 

 دریا سمت رفتیم و خندیدیم
 

 ساحل لب که کیان سمت کردم رومو منم. شدن آب وارد مستقیم مارال و نیما
 .بود نشسته

 
 .ترسو میرم که من نیا اصال. میاین چرا تو-
 
 .شجاعی تو آره+
 

 و دش خیس اونم. کیان سمت پاشیدم بدجنسی با آب مقدار یه و آب تو رفتم آروم
 شد بلند
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 دیونه میکنی چیکار+
 

 .بهش کردم پشتمو و درآوردم براش زبونمو
 

 میدینفهم و کردیم بازی کلی. مارال و نیما سمت رفتیم و شد آب وارد هم کیان
 ....اتاقا سمت رفتیم و بیرون اومدیم آب از که بود شده غروب کی
 .آقاهه بود باحال خیلی وای-
 
 .پشتم پریدی وقتی مخصوصا اره+
 

 :گفتم و خندیدم شیطون
 .بود خوبی سواری خر آره-
 
 .کنی امتحان میتونی. خوبمااا هم حموم توی+
 

 :گفتم و شدم جدی
 .مسخره. بگیرم دوش میرم من. خندیدم بهت باز-
 

 :گفت که داخل بره خواست کیان بعد و گرفتم دوش رفتم
 .میشد جویی صرفه هم وقت تو. میرفتیم دوتایی باره یه کاریه، چه آخه+
 
 نزدمتااا تا برو کیان-
 

 ستدر غذا فاصله این تو منم بگیره دوش تا رفت و خندید بلند صدای با کیلن
 .بیرون اومد کیان شد تمام که کارم. کردم

 
 پختی؟ ماکارونی+
 
 نداری؟ دوست خب، آره-
 
 .هستم ماکارونی عاشق اتفاقا+
 
 .ساحل لب بریم بعد که. کن خبر هم رو ها بچه. خوبه-
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 :گفت و کرد اخمی

 !!ساحل؟؟ لب+
 
 .امید پیش .نرفته که یادت دیگه آره-
 

 زد چشمکی مارال. ظرفا شستن و غذا از بعد و اومدن ها بچه و نگفت چیزی
 :گفت و
 .ساحل لب بریم پاشید+
 

 :گفت اخم همون با کیان اما بود پایه همیشه مثل نیما
 .برید شما نمیام من+
 
 :گفتم بدجنسی با
 .باشی باید حتما تو. نمیده حال اصال که تو بدون-
 

 :نیماگفت
 وقت. بگذرونیم خوش سفر اومدیم روزه چند. خودتو نکن لوس کیان پاشو+

 .موندن خونه توی برای زیاده
 

 :گفت و کشید رو نیما لپای و نیما به چسبید مارال
 .من لبابشم اون قربون آخ+
 
 .میخواد دلش آدم. عزیزم نداره خوبیت ما جلو کارا این جان مارال-
 

 :گفت شیطنت با مارال
 .بهش بچسب. هست که شوهرت+
 
 :گفتم پاچگی دست با
 چیزه ها؟-
 

 :پرسید تعجب با نیما
 چرا؟؟. برید هم صدقه قربون و شید نزدیک شما ندیدیم هیچوقت که ما+
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 :گفت کیان که بگم چیزی خواستم

 ابعضی مثل و باالست جنبمون ما. بکنیم بقیه جلو و کارامون نباید که ما+
 .نیستیم

 
 :گفت نیما
 .میگی سترا که تو بله+
 

 مشغول هم امید و بودن نشسته خواهرش و امید که ساحل سمت رفتیم پاشدیم
 ....شدیم نزدیکشون. بود زدن گیتار
 .شد بلند خواهرش همراه به دید مارو تا امید
 :گفت امید
 .شدم خوشحال. بیاید نمیکردم فکر+
 با ا،نیم نامزد و دوستم مارال و کیان دوست نیما میکنم معرفی چطورید؟ سالم-

 .شدی آشنا که هم کیان
 . کرد معرفی رو آرزو خواهرش و داد دست نیما با امید
 .بود ابروهاش بین اخمی همچنان کیان. نشستیم احوالپرسی از بعد همه
 یخاص انرژی آدم به. بود امید شبیه. بود هساد اما پوش خوش دختر یه آرزو
 یه: گفت و کرد امید به رو مارال که بودم آرزو کردن برانداز حال در. میداد
 .بزن خوشگل عاشقانه آهنگ
 .خوند همراهش و کرد زدن گیتار به شروع و انداخت من به نگاهی هم امید

 .داشت خاصی غم و بود عالی صداش
 های نگاه از اصال چرا نمیدونم اما رنمیداشتب ازم چشم خوندنش تمام طی

 طبق مارالهم و نیما. بود دریا به بیشتر نگاهش هم کیان. نمیشدم شاکی زیادش
 به خوش. بودن شنیدن مشغول ذوق با و بودن کرده بغل رو همدیگه معمول
 . بود گردش در دریا و برادرش بین چشماش هم آرزو.  حالشون

 به ظهلح و بودم عاشقش انقدر که کیانی و بودم لوممنامع آینده فکر به اما من
 ...میشد هم بیشتر لحظه
 دش امید با صحبت مشغول نیما. زدیم دست امید برای آهنگ شدن تمام از بعد
 .نمیده انجامش ای حرفه چرا که

 :گفتم و کردم نزدیکش سرمو. بود آروم همچنان اما کیان
 شده؟؟ چیزی آقاهه-
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 دید میشد رو غم چشماش توی. کرد نگام و برگشت
 .نیست چیزی نه+
 شده؟ تنگ هلن برای دلت نکنه-
 .داخل برم من بهتره+
 .اتاق سمت رفتیم و کردم عذرخواهی همه از و شدم منمبلند. شد بلند

 شارف و قلبم چیزی یه. باشم بیخیال و ببینم حال اون توی و کیان نمیتونستم
 .بود گرفته بدجور که بود من دل انگار. میداد
 .نشستم مبل روی کنارش و کردم عوض تیشرت یه با و تونیکم

 شدی؟ اینطوری چرا کیان-
 .برگردیم باید فردا. ام خسته فقط+

 روم ریختن یخ آب سطل یه انگار
 زود؟ اینقدر یهویی آخه چرا؟ فردا؟-
 .بریم باید زودتر صبح. بخوابم میرم من+

. میشدم جدا ازش باید میکردم فکر که یاونچیز از زودتر. بود زده خشکم
 ....بود افتاده کار از قلبم و بود زده یخ دستام

 دراز کنارش تخت روی رفتم و اومدم خودم به که بود گذشته چقدر نمیدونم
 . دوختم چشم ابشجذ و تراشیده صورت به. کشیدم
 نمیبینمش؟ دیگه من یعنی
 .کن کمکم شه اینطور نذار خدایا

 
 .کردم آماده صبحانه منم. بود دوش زیر کیان شدم بیدار وقتی صبح

 
 .خانم بخیر صبح+
 
 .بخیر هم تو صبح-
 

 .شدیم خوردن مشغول و میز سر نشست
 
 .بگیره بلیط تا رفت دادم خبر هم نیما به+
 
 .داری عجله خیلی انگار-
 
 .کنم صحبت پدرم با خودم و برگردیم زودتر میخوام فقط نه+
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 :گفتم میشنیدم صدامو زور به خودمم که طوری آروم

 نرو-
 
 چی؟+
 

 :گفتم و شدم بلند و بخورم چیزی نتونستم
 کنم جمع وسایلمو میرم-
 

 اشک های قطره و بودم جنگ حال در چمدون توی لباسای با و اتاق تو رفتم
 .دادن مسابقه حال در هم با هم
 
 ونستیمید که تو. احمق کنی گریه نباید. نکن گریه بگیر آروم: میگفتم خودم به

 .میشه اینطور آخرش
 

 .کردم پاک اشکامو تند پریدمو که گرفت دستامو پشت از کیان یهو
 
 .بشین اینجا بیا+
 

 پایین و سرم و بود دستاش توی دستام همچنان و نشستم کنارش تخت روی
 .بودم داختهان
 
 .کن نگاه خوب چشمام توی+
 
 .آخه بگذرم چشما این از چطور من. کردم نگاه چشماش تو
 
 میبینی؟ چی چشمام توی+
 

 یرو و دستام از یکی. انداختم پایین سرمو و کردم سکوت فقط میدیدم خودمو
 :گفت و گذاشت قلبش
 .جاشه تو این( کرد اشاره قلبش به) دیدی چشمام تو که هرچی+
 

 .گفت چی االن این. کرد زدن تند به شروع قلبم و دادم فشار هم به چشمامو
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 .شدم عاشق انقدر که شد چطور میپرسم، خودم از میبینمت که بار هر+
 

 من. دبو کرده پیدا جریان تازه رگام تو خون انگار. بود شده بیشتر اشکام شدت
 .میشنیدم داشتم چی
 زدم لب آروم

 .بری میخوای که تو ماا.. اما واقعیه؟؟ اینا-
 

 :گفت زد لبخندی
 ...نمیتونم تو بدون وقتی برم، کجا تو بی من آخه+
 ونا میترسیدیم هرکدوممون انگار. بودیم کرده بغل همو محکم و بودم بغلش تو

 . بره یکی
 :گفتم و کشیدم بیرون بغلش تو از سرمو

 پس؟ چی هلن-
 
 وخودم همش. بودیم هم کنار ماه دو فقط اون و من و رفته که ساله یک اون+
 ترک داره دوست که رو چیزی آدمی هیچ زدم؛ گول داره دوستم جمله با

 رو از ور مرواریدا این بیا حاال. بهانه عاشقتم واقعا من کردم فکر کلی. نمیکنه
 .کنم پاک صورتت

 
 .کرد پاک شصتش انگشت با اشکامو با و گرفت دستاش قاب تو صورتمو

 
 چی؟؟ هامون خانواده کیان-
 
 و واقعیت و کنم صحبت خانوادم با تا برگردیم زودتر میخوام همین بخاطر+

 .بگم بهشون
 

 :گفتم آروم و پایین انداختم سرمو
 چی؟ نخوان منو اگه-
 
 .نخوای منو خودت اگر حتی نمیکنم ولت هیچوقت من+
 

 :گفت اومده یادشون چیزی یه تازه که کسایی مثل و زد لبخندی



 تدوین ساحل                     روزینو نویسنده فروزان                 بهانهرمان 

  ی انجمن فمیلی ناول می باشداین رمان اختصاص

 .نشنیدم ازت هنوز رو جادویی کلمه اون+
 
  زدم لبخندی متقابل منم
 ...اوالً  همون اینکه دوماً . دارم دوستت اینکه اوالً -
 

 بغلش تو کشید منو
 .ادنهد تو به دل اونم. باشم کرده درست کار یه زندگیم تموم تو اگر+
 

 زد ندبل صدای با کیان. پریدم ها زده جن مثل ترسیده منم و اومد در صدای یهو
 خنده زیر
 .شوهریم و زن ما دیوونه+
 
 :گفتم جانب به حق قیافه با اما. داشت حق. کردم فکر کم یه
 دیگه ترسیدم. چی هر حاال خب-
 

 .بود مارال. کرد باز و در کیان
 :پرسید و کرد ریز چشماشو مارال

 نیومدم؟ که بدموقع. میزنید مشکوک کردی؟ باز دیر چقدر+
 

 :گفتم و کردم کنترل و خودم اما بودم شده هول
 ..بگو کارتو اصال  مشکوکی خودت نخیرم،-
 

 یدمیخند ریز که کیان سمت کرد وروش بعد و انداخت بهم دیگه نگاه یه مشکوک
 :گفت و
 .اومده گیرش ۲ ساعت برای بلیط زده، زنگ نیما+
 

 :گفت و کرد مهار خندشو کیان
 .خوبه باشه اها+
 
 

 :گفتم میبستم و در که همینطور
 .سالمت به رسوندی و پیغامت دیگه خب-
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 :گفت و بود رفتن بیرون حال در مارال
 نآورتو شرم کار به هم شما. رفتم من. مدماو بدموقع واقعا انگاری آخ آخ+

 .بدید ادامه
 

 و ردمک گشاد براش و چشمام منم. میخندید بهم و بود ایستاده سینه به دست کیان
 :گفتم مارال به و بستم و در و دادم تکون و سرم چیه عالمت به
 .منحرف نیستن شما مثل همه-
 

 :گفتم کیان به رو و رفت مارال
 میخندی؟ چی به تو-
 

 :گفت خنده با و کرد باز دستاشو
 .بغلم تو بیا و بده ادامه آورت شرم کار به هیچی+
 
 .خندید و کرد بغلم اونم و سینش به زدم آروم مشت با
 
 موقع؟ اون تا کنیم چیکار. داریم وقت فرودگاه به رفتن تا ساعت ۴ خب+
 
 یخطا دنکشی مشغول اشارم انگشت با. بودم تر کوتاه کیان از گردن و سر یه

 :گفتم و شدم سینش روی فرضی
 بدرستم؟ غذا میخوای نمیدونم،-
 
 .نکردم آور شرم کار یه یهو و ندادم دست از کنترلمو تا بردار انگشتتو+
 

 و کردم نگاه سوالی نگاه چشماش به و کردم بلند سرمو و کشیدم کنار دستمو
 :گفتم
 چی؟ یعنی-
 
 .کن بغلم فقط خانمم، هیچی+
 
 داری؟ دوستم مئنیمط تو آقاهه-
 
  گرفت دستش تو بازوهامو و گرفت فاصله کمی ازم
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 مهه با بودن تو با برای اگر حتی عاشقتم من. نگو دیگه رو جمله این بهانه+
 .میکنم کاری همچین باش مطمئن بجنگم،

 
 . بوسیدم لبشو گوشه آروم و ایستادم پام های پنجه رو
 

 :گفت و کرد نگام متعجب کیان
 .دیگه بار یه دنبو حواسم+
 
 .کنم جمع رو چمدونا برم من نوووچ،-

 نشست تخت روی و اومد دنبالم
 .دیگه بار یه نبود حواسم خب+
 
 کیان راستی. تو ای دیوونه-
 
 دلم جون+
 
 .کنم خداحافظی آرزو و امید از برم من-
 

 :گفت و کرد مالیمی اخم
 نمیری؟؟ نرو، بگم+
 
 برررررم؟-
 
 .برگرد زود باشه+
 

 .زدم در و رفتم و کردم تنم مانتومو
 

 کرد تعجب دید منو تا و کرد باز و در امید
 .افتاده اتفاقی سالم،+
 
 .اومدم تشکر و خداحافظی برای علیکم،-
 

 :پرسید متعجب
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 میرین؟ دارین زودی همین به+
 
 تا رگردیمب میخوایم االنم. عاشقمه گفت و کرد نگاه چشمام تو اینبار کیان ، آره-
 .کن دعا برام امید. کنه صحبت خانوادش با
 
 .ببینیم همو باز تا باش داشته کارتمو حداقل. خوب چه+
 

 :گفتم و گرفتم کارتشو
 . باش خودت مراقب. ای العاده فوق صحبت هم و دوست یه تو-
 
 .هستی الیع دختر یه هم تو+
 

 .سوئیت برگشتم و کردم خداحافظی بنابراین نبود آرزو
 . دستاش بین انداخته سرشو و نشسته تخت رو کیان دیدم

 :پرسیدم و کنارشو رفتم نگران
 شده؟ چیزی کیان-
 
 همیگ. برگردیم امروز همین که داشت اصرار و زده زنگ مادرم اما نمیدونم+

 .گردیمبر امروز حتما اما نیافتاده اتفاقی
 
 شده؟ چی یعنی-
 
 .نمیدونم+
 

 .بودن نیما و مارال کردم بازش منم و اومد در صدای
 

 و افتاد نکیا قیافه به چشمش. فرودگاه بریم بیافتیم راه بعد بخوریم ناهار: نیما
 :گفت من به رو
 شده؟ چیزیش کیان+
 
 .برگردیم زودتر هرچه داره اصرار و گرفته تماس مادرش-
 

 :گفت و اومد نسمتمو به کیان
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 .بریم زودتر که میخوریم فرودگاه و ناهار+
 هلن اسم گوشی صفحه روی. خورد زنگ کیان گوشی. خوردیم که ناهارو

 .میکرد خودنمایی
 . داد تماس رد و انداخت من به نگاهی کیان
 .. خورد زنگ هم دیگه بار کی اما

 :گفتم آروم و گرفتم دستشو که بده تماس رد خواست
 .باشه داشته واجبی کار شاید بده، جواب-
 

 . داد جواب کیان
 .میرسید گوشم به تلفن پشت از هلن ظریف صدای

 
 .ندادی جواب چرا عشقم سالم: هلن
 

 نگیر؟ تماس من با دیگه که بودم نگفته بهت: کیان
 

 .میشی غافلگیر حتما. دارم برات ویژه سوپرایز یه: هلن
 

 باهام دیگه نداری حق هم تو ندارم نیازی هیچ سوپرایزت به نه تو، به نه: کیان
 .بگیری تماس

 
 . کرد قطع رو گوشی و نداد رو بهش صحبت اجازه دیگه کیان
 

 رو هلن صدای وقتی یا شم خوشحال داره دوستم کیان اینکه از نمیدونستم
 .شم ناراحت باید شنیدم اونطور

 
 .بودیم نشسته هواپیما توی
 
 میترسم؟ من کیان-
 

 :گفت و گرفت دستمو کیان
 خانمم؟ چی از+
 
 ....هلن یا نخوان منو خانوادت وقت یه اینکه از-
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 :گفت و بدم ادامه حرفم به نذاشت

 هیچکس و منی قانونی همسر هم تو. کنارتم من بیافته اتفاقی هر که گفتم+
 . بگیره ازم رو تو نهنمیتو

 
 :گفت و کرد نگام بدجنس

 .بریزه ترست تا کن بوسم بیا اصال+
 
 بدجنس اِ -
 

 ....رسیدیم کیان خونه به. کردیم خداحافظی مارال و نیما از و رسیدیم
 .بودیم رسیده خونه دم به. افتاده فشارم میکردم سح و داشتم شدیدی استرس

 
 :گفت و گرفت دستمو کیان
 .سردی انقدر چرا تو دختر+
 .دارم استرس-

 :گفت و کشید سینش تو سرمو
 .خانمم کنارتم+
 اما میشه، دور ذهنم از لحظه یه برای چی همه خانمم میگی اینطور وقتی-

 .نیست خودم دست
 هب ما دیدن با و بودن نشسته حال توی پدرش و ادرشم. شدیم خونه وارد باهم

 .اومدن سمتمون
 : گفت و رفت کیان طرف به شک و تعجب با کتایون

 کیان؟ میگه چی این+
 تایونک به گنگی با هم کیان. نکرد بهم نگاهی کسی اصال نبودم اونجا انگار من

 :پرسید و انداخت نگاهی
 میگه؟ چی کی،+

 اب اما خودم سن هم دختر یه که کرد سرش پشت مبل تسم به ای اشاره کتایون
 دلبخن یه و بود ایستاده سینه به دست و بازش تیپ و مزه با و قشنگ صورتی

 .بود خند نیش شبیه بیشتر بود لبش رو هم کج
 :داد ادامه کتایون

 .بوده مسخره نقشه یه فقط بهانه با ازدواجت میگه این+
 .لرزیدمی وضوح به دستام و بود افت حال در ارمفش واقعا انگار خدایااا واااای
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 که خونسردی و کنه مخفیش میکرد سعی تعجبی با کردم نگاه کیان به
 :گفت کتایون به رو بده بروز میخواست

 من اما برسم( دختر اون به اشاره) این به که بوده نقشه یه فقط آره، اولش+
 .ام بهانه عاشق واقعا
 :گفت بلند صدای با و شد نزدیکش سهند
 نقشه با رو نصب و اصل بی دختر یه که بازیه بچه مگه کیان؟ میگی چی+

 پدرو نیست معلوم که دختری! کردی؟ ازدواج باهاش و خونه آوردی احمقانت
 .کین مادرش
 .هلن همون فهمیدم تازه که دختری جلوی میکرد تحقیرم داشت رسماً 
 دنب تکیه بهش تا میگشتم اییج دنبال دست با. نداشت وزنمو تحمل دیگه پاهام

 .کنم جلوگیری افتادنم از و
 و گرفت کمرمو دید حالمو که کیان. رسید سرم پشت دیوار به بالخره دستم
 :گفت
 بهانه؟ خوبه حالت+

 :گفت شدو نزدیکتر هلن که نگفتم چیزی
 ماا دادی پول وعده بهش برسی من به اینکه برای دیروز تا فیلمه، همه اینا+

. دهآور در عاشقو آدمای ادای که خورده دماغش به بیشتری پول بوی ماحت حاال
 .میشناسم خوب اینو امثال. شدی خامش ای، ساده که هم تو

 شکستن صدای خونه اون توی لحظه اون و بود سنگین برام بدجور حرفاش
 ...بودم شنیده قلبمو
 :گفت تحکم با کیان
 که شده چی حاال. برگردی نمیتونستی پدرت بدون دیروز تا که تو اصال. ببند+

 .بدی نشون خودی و بیای گفتی نیستم قبل مثل دیگه دیدی حتما. اومدی
 :گفت و نداد رو بهش زدن حرف اجازه سهند اما بگه چیزی خواست هلن
 بخاطر اون و من دعواهای که شده مشخص و شتهبرگ( هلن پدر)باربد+ 

 مشکالت این همه مسبب میده نشون که داره مدارکی و بوده پارمیدا کارای
 قبل رایکا و کنیم کار هم با قراره بازم باربد و من قبل مثل االنم. پارمیداست

 . کنید ازدواج هم با میتونید هم هلن و تو و کنیم جبران رو
 

 :گفت تحکم با هم کیان و کرد نگاه دسهن به تعجب با هلن
 بهم منم زندگی باید میشه دعواتون شریکتون با شما وقتی جالبه،! همین؟+

 هستم بهانه با دیگه من و شده عوض چی همه که حاال اما. نمیشه میگید و بزنید
 صورتی در میزنید حرفارو این چطور شما بابا. کنم ازدواج هلن با باید میگید
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 پدرتون مثل میخواید اگر شمام، پسر منم. کردید ازدواج اونطوری مامان با که
. شما پوالی نه میخواد خودم خاطر به منو بهانه ندارم، حرفی من کنید رفتار
 .ندارم شما پوالی به نیازی دیگه منم

 همونطور منم. بود تماشاچی فقط و بود نشسته مبل روی و وارفته کتایون
 بودم ایستاده
 :گفت سهند
. میگم براش و چیز همه و میرم وگرنه بدی طالق رو دختره این باید وت+

 هک هرچی و کنم سازی سند پدرش برای راحتی به میتونم. میره آبروش اونوقت
 .میتونم که میدونی. بگیرم ازش رو نداره و داره
 هردومون. کرد نگام ترسیده چشمای با اونم کردم نگاه کیان به ترس با

 .میکنه کاری همچین رشپد که میدونستیم
 :گفتم و پایین انداختم و سرم

 استتخو به. باشی هلن با که یخواستی همینو تو اولم از. برم من بهتره کیان-
 .بهتره نباشم من. رسیدی

 . زد ای پیروزمندانه لبخند نهل
 رو مبگیر چمدونمو اینکه بدون و کردم جمع نیرومو همه اما نداشت توان پاهام
 :گفتم و کردم کتایون به
 .ممنونم چیز همه بابت-

 .بیرون زدم خونه از بعد
 :گفت و گرفت آرنجمو و کنارم اومد کیان
 باهاشون منطقی و خانوادت پیش میریم االنم. منی قانونی همسر تو بهانه+

 .میکنیم صحبت
 .ندارم ارزششو. میکنم خواهش کیان-
 .هستم قولم رو منم نکنم، ترکت هیچوقت که دادم قول بهت+

 جز هیچکس و چیز هیچ به لحظه اون بیرون، کشیدم دستاش از محکم آرنجمو
 مه کیان. میکنه گفته که رو کاری پدرش، که میدونستم و نمیکردم فکر بابام

 :زدم داد تقریبا عصبانیت با و کردم تناکیوحش اخم بنابراین کنه ولم نمیخواد
 یادا بیشتر پول خاطر به فقط و فقط من هلن با حق میفهمی؟ نمیخوامت، من-

 .بردار سرم از دست هم حاال. درآوردم رو عاشقا
 :گفت آرومی صدای با و انداخت بهم نگاهی ناباوری با کیان
 میدم قول میکنم درستش خودم... میگی مزخرف داری تو... نه+

 جلوی اما کنم گریه زار زار خودم حال به و بزنم جیغ لحظه اون میخواستم
 :گفتم و گرفتم و خودم
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 میخوام و امید من چیه؟ میدونی اصال.  ندارم دوستت من-
 

 :گفتم و زدم تلخی پوزخند
 !!که؟؟ میشناسیش-
 

 همون اما کیان. بیرون رفتم دویدم بدم بهش زدنی حرف اجازه اینکه بدون
 لو نوم چشمام بزنم، ای دیگه حرف اگر میترسیدم...میترسیدم. بود ایستاده طور
 .بدن
 

 منمیدونست حتی. میرفتم راه خیابون توی هدف بدون. بدبختم چقدر من خدایا
 چیکار. میرفتم کجا باید حاال. نداشت شدن خشک قصد انگار چشمام. کجاست
 . میکردم

 .خدا میخواد و کیان دلم
 .یخوادم پدرمو عقلم
 

 دادم جواب. بود مارال خورد زنگ گوشیم. نشستم نیمکتی روی
 

 برخوردشون کجایی؟ اصال پدرش؟ به گفتین شد؟ چطور. عزیزم سالم: مارال
 ....چطور

 
 :گفتم آروم و پریدم حرفش وسط

 ....شد تمام چی همه مارال،-
 :پرسید تعجب با مارال

 !!!شد؟؟ تمام چی یعنی نکرد؟ صحبت خانوادش با کیان مگه بهانه؟ میگی چی+
 کیان، هلن، حرفای کیان، پدر حرفای. آورد هجوم ذهنم به چی همه دوباره
 کیاااان خداااا واااای

 .میخوردن س ر صورتم روی هم سر پشت اشک های رهطق
 
 .عزیزم بزن حرف شده؟ چی میکنی؟ گریه یدار تو بهانه+
 

 :گفتم بریده بریده و بود شده گیر نفس هام گریه دیگه
 .میشم...دیوونه..دی.. دارم..دا.... مارال-
 



 تدوین ساحل                     روزینو نویسنده فروزان                 بهانهرمان 

  ی انجمن فمیلی ناول می باشداین رمان اختصاص

 :گفت بود پیدا صداش تو که نگرانی با مارال
 .پیشت بیام بده آدرس کجایی؟+
 
 نمیدونم...نمی-
 
 نیست؟؟ بر دورو اون کوفتی هیچ یعنی چیزی، تابلویی،+
 
 بلوییتا به چشمم. کردم نگاه برم دورو به میدید تار اشک بخاطر که چشمایی با

 .دادم آدرس و خورد
 
 .بیام تا بمون همونجا+
 
 شیدنک نفس برای هوا. میداد فشار قلبمو محکم چیزی یه انگار. میکرد درد دلم
 .بودم آورده کم

.  کشیدم تر پایین دست با و رتمتیش و مانتو یقه و کردم باز گردنم دور از شالمو
 .نبود بسته و کشیدنم نفس راه و گلوم تو بودن انداخته بزرگ سنگ یه انگار

 
 خفه گلوم توی صدام اما بزنم صدا رو خدا و بزنم داد بلند صدای با میخواستم

 .بود شده
 بلند صدای با و گرفتم صورتم جلوی و دستام و گذاشتم پاهام روی آرنجمو
 .کردن گریه به کردم شروع
 رامب هیچی دیگه. میکنن نگام چطور بقیه با خیابونم وسط نبود مهم برام اصال
 ....بزنم زااار میخواستم فقط. نبود مهم
 بلند سرمو.  نشست شونم روی دستی یهو که بودم حالت همون توی دقیقه چند

 .نشست کنارم نگرانی با بود، مارال کردم،
 
 .قرمزه انقدر چرا قشنگت چشمای عزیزم؟ اومده سرت به چی+
 
 .گرفتم سر از و هام گریه دوباره مارال دیدن با
 

 .زدم زاد و کردم گریه دوباره دلم ته از و کرد بغلم
 

 :گفت و میکشید پشتم به گونه نوازش دستشو مارال
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 .نباز خودتو. میشه درست چی همه. عزیزم میشه درست+
 همه. شده خراب چی همه. شه درست قراره چطوری... چطوری... مارااال-

 ...نیست کیان دیگه. شده تمام چی
 .کردم تعریف مارال برای رو ماجرا همه شدم آروم که کم یه
 زبون هب رو پرتی و چرت همچین چرا میخوااای؟ و امید گفتی چرا تو+

 آوردی؟
 .آبروش به. میکردم فکر بابام به فقط لحظه اون-
 .کن فراموشش دیگه. نداره عیبی شده که کاریه+
 کنم؟ فراموش و کیان چطوری من مارال؟ کنم فراموشش چطوری-

 گریه زیر زدم دوباره
 .بریم پاشو عزیزم، پاشو+
 .االن برم دارم رو کجا. برم کجا-
 .خودم پیش بیا. تهران رفتن و نیستم ای فتهه یه اینا مامانم+

 ...بود گفته هم نیما برای رو ماجرا. خونشون رفتیم مارال همراه
 .گذشت برق مثل کامل وزر چهار
 لمارا با هم کلمه یک حتی روز چهار این توی نبودم، سابق بهانه دیگه منم

 هیچ هم نیما و مارال حرفای و بودم گرفته شدیدی افسردگی. نمیزدم حرف
 . نداشت روم تاثیری

 مبود شده الغر کلی. غذا روزه هم بودم گرفتم سکوت روزه هم روز چهار این
 .روح بی و خشک چوب، یه مثل مارال قول به و
 

 . نمیکردم فکر کیان جز کس هیچ به و بود خالی ذهنم دیگه
 .بود آورده و چمدونم برام هم نیما
 

 ان نقطه یه به و بودم کرده جمع بغلم تو پاهامو و بودم نشسته اتاق گوشه
 .بوده نیما بازم البد. اومد در صدای که بودم خیره مشخصی

 
. میومد پچشون پچ صدای. داخل اومده که میداد نشون در شدن بسته و باز

 .کنن پچ پچ نداشت امکان هیچوقت
 تا مکرد تیز مقدار یه گوشامو بنابراین. میزنن حرف کیان به راجع دارن حتما
 .میگن چی بفهمم

 
 تونسته؟ چطور آخه میگی؟ جدی داری:مارال
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 .شده که کاریه: نیما
 

 !!امشبه؟؟ همین. میشه اغونترد. بفهمه چیزی بهانه نباید: مارال
 

 .نمیریم ما که گفتم بهش آره: نیما
 

 .شده چطور ببین میکرد عاشقی ادعای که اون بهتر،: مارال
 

 .میگیره جشن دوباره داره بوده بهانه جشن که باغ همون توی: نیما
 

 به وبیدمیک شدت به و بود رفته باال قلبم ضربان. بود شده کر انگار گوشام دیگه
 .  بود آوردن حال در دیگه نفسام. مسین
 

 مبیخیال تونسته چطور. میکنه ازدواج باهاش داره زودی همین به کیان یعنی
 . بشه
 .نداشت حسی هیچ پاهام انگار. میکردم حس فشارمو اومدن پایین
 

 . رفته نیما که میداد نشون در شدن بسته
 واستممیخ. برداشتم موچادر و کردم باز و چمدونم و میکنم چیکار دارم نفهمیدم

 ....ببینم خودم چشمای با
 .نیما بدرقه رفته انگار نبود هم مارال. بیرون زدم آروم اتاق از
 .میرفتم راه خیابون توی هدف بی. بیرون رفتم پشتی در از
 هم خدا انگار کرد باریدن به شروع هم آسمون رسیدم، که اصلی خیابون به

 .سوخت حالم به دلش
 

 :کردم زمزمه و کردم نگاه آسمون به و آوردم باال و سرم
 خدا؟ شد اینطوری چرا چرا؟ آخه-
 

 .نداشت و فشار انقدر تحمل قلبم
 ارونب مثل اشکامم. گوشیم نه و بود همراهم پولی نه میرفتم، راه خیابون توی
 .ریختمی
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 تمام پوچی حس. نمیکردم حس رو خستگی اصال. رفتم راه ساعت چند نمیدونم
 .بود گرفته منو
 
 .بود بینمون طرفه دو خیابون یه و بودم باغ روبروی اومد که خودم به
 

 تا نداشتم جراتشو اما بود عروسی. بود جشن کردم نگاه روبروم به و ایستادم
 ...بدم وا جا همون میترسیدم. ببینم لنه کنار و کیان میترسیدم. داخل برم
 

 یکی بارون با اشکام و بودم شده خیس. بود عذاب جور یه برام هم تصورش
 رساست از بود یخ دستام. نبود سرما برای لرزش این اما میلرزیدم. بود شده
 .بود شدید
 .نداشت ایستادن توان پاهام. میکرد درد بدجور قلبم
 
 بهانه+
 

 ....خودشه آره. میومد سرم پشت از که بود خودش صدای بستم چشمامو
 هی نبود، تنش شلواری و کت اما. بود کیان بود خودش. کردم نگاش و برگشتم
 .بود کرده تنش گرمکن
. دهافتا گود چشماش زیر و رسیدمی نظر به الغر. بود شده تنگ براش دلم چقدر
 .برات بمیرم الهی
 و بزنم پسشون صورتم از میترسیدم میبارید، صورتم روی بارون های قطره
 .کنم تماشاش خوب نمیذاشت هم مزاحم اشکای این

 :گفت آروم و شد نزدیکم. بودم چشماش مان همینطور
 خانمم-

 کشمب پر میخواست دلم و مبست آروم چشمامو. بود خواستنی برام کلمه این چقدر
 مصدا همینطور دیگه بار چندین اونم و دلم جان جانم، بگم و آغوشش تو برم
 .کنه
 ...میکردم حس و بارون نداشت امکان نه! باشم؟ خواب نکنه
 !نبود؟ عروسیش تو اون االن مگه. بود لباس این با چرا اصال

 .گرفت درد قلبم دوباره آوریش یاد با
 وت...تو...ت-

 قبع قدم یه. بگیره دستامو تا کرد دراز دستاشو. شد نزدیکم. میلرزید صدام
 :گفتم و بودم کرده پیدا زدن حرف توان حرکتش این با انگار. رفتم
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 .هلن کنار...... کنار باشی تو اون باید االن تو. نشو نزدیک-
 ایستاد همونطور

 من نهبها. کنم فراموش ور تو نمیتونم. کنم فراموش چشماتو نمیتونم نمیتونم،+
 .نخوای تو اگر حتی. میمونم همینطور هم همیشه عاشقتم،

 شدم گیج حرفاش از بودم گیج! میشنیدم؟ چی من
 !!میگفت؟؟ چی نیما پس-
 رفتم عقبتر داگاهناخو من اما. شد نزدیکم دیگه قدم یه
 .نکن باهام کارو این لطفا بهانه+

 اهاتب بتونم من و اینجا بیای تو تا کنیم کاری همچین داد  پیشنها بهم نیما
 رو امید کارت مارال وقتی بود سخت برام چقدر نمیدونی بهانه. کنم صحبت

 تونبین چیزی که گفت. گفت بهم و چیز همه امید. کنم صحبت باهاش تا داد بهم
 با. کردم درست چیزو همه من. داری دوستم چقدر تو که گفت. نیست و نبوده

 .شدن راضی هم اونا کردم صحبت خانوادم
 :گفتم بود زمزمه شبیه بیشتر که صدایی با و انداختم پایین سرمو

 .نمیخوان و من اونا-
 .بگیری دستمو دیگه بار یه کافیه فقط. منی همسر هنوز تو+

 و تگرف دستاش با میلرزید که بازوهامو. نرفتم عقب دیگه من اما شد نزدیکتر
 .چسبوند سینش به سرمو و کشید بغلش تو منو

 ونخ انگار. بوییدمش وجودم تمام با. بود شده تنگ آغوش این برای دلم چقدر
 وجودم تمام با. بود بوده شده داغ. بود افتاده جریان به رگهام تو تازه

 .میخواستمش
 کافی همین. زد پیشونیم به ای بوسه آروم و گرفت دستاش بقا تو صورتمو

 . ....آغوشش تو برم دوباره تا بود
 .انداختم خودم به آینه توی نگاهی بار آخرین برای

 
 . بود گذشته شب اون از هفته یک
 

 :گذشت بهش چیا که گفت مبرا کیان
 بلق مثل کیان دید که هم وقتی. موند کیان پیش من کردن َدک بخاطر فقط هلن+

 .  گفت بهش و چیز همه. نیست
 و ریختن هم رو همکالسیش با دوماه از بعد اما میخواست و کیان اوایل هلن

 .بوده پارمیدا با مسخرش شرطبندی بخاطر فقط ایران به برگشتش



 تدوین ساحل                     روزینو نویسنده فروزان                 بهانهرمان 

  ی انجمن فمیلی ناول می باشداین رمان اختصاص

 سهند با اومد، خودش به وقتی اما سخت براش قضایا هضم اولش کتایون
 . شد دعواش کلی من بخاطر
 خودش جبهه از و شد آروم کم کم شد، متوجه و هلن کارای وقتی که هم سهند
 .اومد بیرون
 مشرایط که گفته مارال اما ببینه منو تا میزد پا و دست هم کیان وسط این

 من همنبف تا کشیدن رو مسخره نقشه اون ا،نیم پیشنهاد با بنابراین نیست مناسب
 .شدن هم موفق که بیرون، بکشونن منو سوراخم از و نه یا میخوام و کیان
 و فتننگ خانوادم به رو کیان منو عقد ماجرای اصال کتایون پیشنهاد با هم بعد
 .خواستگاریم اومد سنتی روش به هم کیان
 یانک فشاری پا وقتی اما خوریمنمی اونا به ما میگفت و نبود راضی پدرم اولش
 ...شد راضی دید رو
 و شه برگزار جشنمون باغ همون توی قراره و عروستنمه لباس همون حاال اما

 و رهدا دوستم کیان حاال ؛ که اینه قبلی مراسم با فرقش اما کنارمه هم کیان
 .کنارمن هم خانوادم
 ....زندگیمم مرد رینعزیزت کنار و زندگیمه اتفاق شیرینترین و بهترین امروز

 
 ( * پایان* )            
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