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 بود جهیدن ماه سوي به من پلنگ خام خیال

 بود کشیدن خاک روي به بلندايش زِ را مـاه و

 

 زد خالي به پنجه و پريد ـ مغرورم دل ـ من پلنگ

 بود رسیدن دست وراي ـ من بلند ماه ـ عشق که

 

 ديـــدارت لحظــه اگرچه خداحافظ،!  شکفته گل

 بود چیدن و ديدن نام به من، در اي وسوسه شروع

 

 ناچاري به موازيــان آري، خطیـم دو آن تو و من

 بود نرسیدن يکدگــر به آغـاز، ز باورمان هردو که

 

 امّا نشد زنده دوباره مرده، گل هیچ اگرچه

 بود دمیدن گرم مدام شیپـوري، گل در بهار

 

 من کام به ريخت شرنگ عمرم، و خواستم شراب

 بود نشنیـدن اش بهانه پیشه، دغل فريبکــار

 

 ابريشم کوچک کرم که انگیزي، غم سرنوشـت چه

 بود پريدن فکر به ولي بافت، مي قفس عمر تمام

 ((منزوي حسین))
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 اول فصل

(1) 

 

 !گرمي هواي چه...هوف _

 دهپري رنگش آفتاب نور و زمان گذشت خاطر به که مون خونه رنگ صورتي در قفل توي کلیدو کرده، عرق و خسته

 :بندم مي سرم پشت درو و حیاط توي میذارم قدم و میکنم بازش و چرخونم مي میزنه سفیدي به و

 .اومدم من سالم _

 .نباشي خسته بابا سالم _

 ي هچهارپاي روي آب، شیر کنار معمول طبق بازم باباجون،...میده جوابمو نفر اولین همیشه مثل که پدربزرگمه اين

 تا و خوندن قرآن به بشینه خونه تهي اتاق توي و بگیره وضو اذون از قبل ساعت يه عادتشه. نشسته مامان چوبي

 !داره اي حوصله چه حالش به خوش.نزنه هیچي به لب نخونه، نمازشو

 .باباجون نباشي خسته شمام _

 باريک راهروي به خودمو و میشم رد حیاط از و دوم مي تندي که گرممه اونقدر.نمیکنم معطل ديگه و میگم اينو

 س آشپزخونه توي مامان دونم مي.میاره جا حالمو خونه فضاي خنکي ، میشم داخل که همین. میرسونم خونه

 سفره بزرگه اتاق تو ،داره میزنم صداش مادرجون که مادربزرگم االن حتما...میکنم حس رو غذا خوش بوي ،چون

 کار دنبال ش همه و نیست بردار دست بازم ناله، مي کمردرد از همیشه اينکه با مادرجونم اين.میچینه رو

 سالمي يه برم.خودت واسه کن استراحت بشین هستیم که برم،ما ماهت شکل اون قربون خدا ي بنده خب...کردنه

 ...بکنم بهش

 :کنم مي سالم و کشم مي سرک و کنم مي باز خوره مي راهرو به که رو بزرگه اتاق ،در میشم رد که راهرو از

 .مادرجون سالم _

 از وريف هال، توي میام وقتي و میشم خیال بي.نداره اشکالي ،باشه خب.نذاشته سمعکاشو بازم انگار!نمیده جوابمو

 :کنم مي سالم س آشپزخونه توي مطمئنم و نمیبینمش که مامان به و میشم رد آشپزخونه جلوي

 .اومدم من مامان سالم _

http://www.negahdl.com/
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 میرم و بیرون میام دوباره و دارم مي بر لباس تیکه چند قديمیم کمد از و خودمه مال مثال که اتاقي توي میرم و

 :کنه مي صدام مامان ولي بگیرم دوش که حموم سمت

 !مامان پونه _

 :سمتش گردم مي بر

 !هان _

 :میگه بزرگه اتاق سمت میره داره و گرفته دستش ناهارو ظرفاي که همونطور

 .دار برش برگشتي و حموم رفتي تلويزيون روي ،گذاشتمش اومده برات نامه يه _

 !فرستاده؟ کي!من؟!نامه.میکنم نگاش تعجب با

 :پرسم مي کنجکاو و متعجب حالت همون با همونطور

 !فرستاده؟ کي!من؟ واسه!نامه؟ _

 چار به میدم تکیه دستمو ،يه میرسم که در کنار و دنبالش میرم.اتاق توي میره موقع همون چون.نمیده جوابمو

 :چوب

 !فرستاده؟ نامه کي _

 :میده جوابمو ضعیفي صداي با ، مادرجون دست میده رو ظرفا و منه به پشتش که مامان

 .بود پشتش بابات ي خونه آدرس _

 !بابا _

 تهگف بهش که من!خواد؟ مي چي!بفرسته؟ نامه برام بايد چرا!بابا.منه به پشتش هنوز اون اما.کنم مي نگاش مات

 من اسهو بايد چرا اون آخه!نگین؟...باشه نوشته نگین و نباشه اون از نامه شايد ولي!ببینمش خوام نمي ديگه بودم

 پنج ،بعد نامه اين پس آخه ولي.نمیرفت جو يه توي هم با آبمون اون و من يادمه که جايي تا!بنويسه؟ نامه

 ...فهمم نمي!سال؟

 .حاضره ناهار.بیا و بگیر دوش وايسادي؟برو چرا _

 نامه اما.بگیرم دوش که میرم و میگم چشمي وار زمزمه و آروم.کنه مي پاره افکارمو ي رشته ، مادرم صداي

 .بیرون بیام حموم از ديگه وقتاي از زودتر میشه باعث همین و کرده مشغول فکرمو بدجوري

 نگاه پشتشو و دارم مي بر روش از سفیدو پاکت و هاله ي گوشه که تلويزيون سمت ،میرم بیرون میام تا و

 ...نیست اون خط اين...میشناسم باشه جا هر بابامو خط من...خط ولي.باباست ي خونه آدرس.درسته بله.میکنم
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 !پونه _

 :میدم جوابشو که میزنه صدام مادرم

 .مامان اومدم _

 خورمب ناهار که بزرگه اتاق به میرم و تلويزيون روي میذارمش دوباره و میکنم نگاه برم و دور بذارم؟به کجا رو نامه

. 

 :کنه مي نگام و میداره نگه دست لحظه يه کشه مي غذا داره که همونطور مامان،

 دختر؟ تو کجايي پس _

 :میگم و سفره کنار میشینم

 .کردم مي نگاه رو نامه داشتم ببخشید _

 مي جا به جا ،عینکشو گذاشته هم سمعکاشو انگار و شده حضورم متوجه و افتاده من به نگاش تازه که مادرجون

 :پرسه مي و کنه

 کردي؟ سالم من به اومدي تو جون دختر ببینم _

 :خورم مي خودمو ي خنده ولي. میگیره م خنده حرفش از

 .سالم.نشنیدين شما ولي مادرجون بله _

 ماومد وقتي اصال...تشنمه چقدر خدا آخ..میريزه آب لیوان يه توي داره که میکنم نگاش ، میزنم حرف که همونطور

 ...بخورم آب نبود يادم ،

 مي نگام عینک، ي شیشه پشت از ، تنگش چشماي اون با و میگیره سمتم به میکنه پر آب از که لیوانو مادرجون

 :میگه و کنه

 .سالم علیک _

 :میگیرم دستش از لیوانو

 .مادرجوني نکنه درد دستت _

 :پرسه مي ازش مامان و میشه پا و علي يا يه و میگه جون نوش يه.میده تکون سرشو

 !مادرجون؟ کجا _

 .نیاورديشون.نداري حواس که تو.بیارم رو سبزيا سبد میرم _

http://www.negahdl.com/
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 :میگم و سفره روي میذارم خوردم نصفه تا که آبو لیوان

 .بیارم من بذارين! مادرجون؟ چرا شما _

 :میده تکون دستشو مادرجون

 .ديبرگر کي دونه مي خدا سبزي دنبال بري بذارم.حواستري کم مادرت از تو بعدشم.اي خسته. بشین تو مادر نه _

 :میگم معترض و میگیره م خنده حرفش از

 !مادرجون _

 از و هستم جمعي چنین توي اينکه از شاد و چسبه مي دلم به خنکیش که کشم مي سر لیوانو توي آب باقي و

 قرآن خوش صداي به و خورم مي ناهارمو مامانم و مادرجون ،همراه دارم آرامش همه اين جمع اين توي اينکه

 عد،ب ساعت يه اما. میکنم فراموش رو نامه موضوع مدتي براي و میدم گوش میاد ، بغلي اتاق از که باباجون، خوندن

 قوري از داره که بشینم،مامان مادرجون کنار هال توي میام و بیرون میام آشپزخونه از وقتي ظرفا، شستن از بعد

 :پرسه مي و میکنه بلند سرشو ، میريزه استکانا توي چايي ، مادرجون قديمي چیني

 خوندي؟ رو نامه _

 

 :میکنم اخم و بندم مي چشمامو ، سوالش شنیدن از

 .کردم فراموش!واي _

 !جمع حواس قربون _

 اقمات توي میرم و دارم مي بر رو نامه. روشنه که تلويزيون سمت میرم و میشم پا معطلي بي من و میگه مامان اينو

 :میذارم سر پشت مامانو صداي و

 ...بعد خوردي مي چايیتو حاال _

 :میدم جواب

 .خورم نمي _

 !کي؟!کي؟!نوشته؟ برام کي اينو يعني.میکنم نگاه نامه به و بندم مي سرم پشت درو و

 مه گنجشک حتي و صداست بي و ساکت آفتاب گرم هرم زير که میندازم حیاط به نگاهي يه و پنجره سمت میرم

 در رو نامه کاغذ آروم!میزنه تاپ تاپ تاپ داره قلبم چرا دونم نمي اما میکنم باز پاکتو آروم بعد.نمیزنه پر توش

 :خوندنش به میکنم شروع دقت با و میکنم باز تاشو و میارم

http://www.negahdl.com/
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 خدا نام به)) 

 پونه سالم

 راتب کي که پرسیدي خودت از و کردي تعجب بخونیش، اينکه از قبل ، رسیده دستت به نامه اين وقتي دونم مي

 .باشي کرده فراموشم و نیاري خاطر به منو که میدم هم احتمالو اين و.فرستاده

 .نشديم جدا هم از خوشي ي خاطره با ما چون میدم حق بهت البته

 ازمب ، کنم معرفي بهت خودمو که االن ، مطمئنم و بودي عصباني دستم از میرفتي داشتي که موقع اون دونم مي

 .گرده مي بر عصبانیتت

 ...بکن خواستي کاري هر بعد بخون رو نامه آخر تا میکنم خواهش ولي

 شدن خدا به.نشد اما نکنم فکر بهت و کنم فراموش چیزو همه کردم سعي و رفتم کلنجار خودم با خیلي من پونه

 ...((پونه

 و من!فراموشي؟...جدايي...میزنم زل اتاق ديوار به و دارم مي بر کاغذ از چشم لحظه يه میرسم که نامه اينجاي به

 چطور آخه نه!باشه اومده اشتباهي نامه نکنه!بودم؟ شده عصباني کي دست از من!چي؟ يعني اينا!عصبانیت؟

 و کنممی نگاه نامه به دوباره!نیست بابا خط که آخهاين ولي!نوشته بابامو آدرس پشتش و منه اسم به نامه!ممکنه

 :خونم مي شو ادامه

 مي داري که اي نامه ي نويسنده بدوني تا کنم معرفي بهت خودمو بذار ولي نه يا کیم من زدي حدس. دونم نمي))

 ...((سیمین برادر.آرمینم من!کیه خونیش

 چشمم جلوي جووني مرد مهربون و خندون ي چهره لحظه يه براي و...میبره ماتم لحظه يه آرمین، اسم خوندن با

 نامه من براي بايد چرا...اون اما...بودم شده آشنا باهاش پدرم ي خونه تو قبل سال پنج که میشه زنده

 !چرا؟!بنويسه؟

 اب برگشتم وضع اون با بابام ي خونه از وقتي...وقتي...مادرم پیش و خونه گشتم مي بر داشتم وقتي يادمه ، بله

 از منو که کنه کمک پدرم به و بزنه گولم خواد مي اونم کردم مي فکر چون.بودم کرده دعوا بابام مثل هم آرمین

 ...کنه دور مادرم

 دهزن به کنن مي شروع چشمم جلوي خاطرات و میکنم بغض و میشه داغ سرم ، قبل سال پنج اتفاقات آوري ياد با

 :بخونم آرمینو ي نامه ي ادامه میکنم سعي همه اين با اما.شدن

 زا حتما.نکنم فکر بهت و نیفتم يادت به که نشده روزي ، گذشته سال پنج که االن تا رفتي که روزي اون از))

 ونمد نمي و بگم بهت اينو چطور دونم نمي نکنم؟راستش فراموشت و باشم تو ياد به من بايد چرا پرسي مي خودت

 من...من که اينه حقیقت ولي...میدي نشون خودت از العملي عکس چه خوني مي که چیزايي اين برابر در تو
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 مي مسخره خودمو اوايل دونم نمي...بودي رفته ديگه تو که فهمیدم وقتي اينو و کردم پیدا عالقه بهت بدجوري

 ساله سي پسر يه آرمین، من...کردم مي مسخره خودمو آره...بیفته برام اتفاقي همچین يه نمیشد باورم و کردم

 به!هبیفت اتفاقي چنین يه ممکنه چطور میگفتم خودم به و نمیشد باورم.بودم شده ساله پونزده دختر يه عاشق

 جلوي نتونستم من...پونه نداشت اي فايده کردم مي انکارش قدر هر و کردم مي کاري هر اما میومد احمقانه نظرم

 و کردن تفريح با.کردم مشغول کردن کار با خودمو.کردم کاري هر و زدم دري هر به کن باور...بگیرم عشقو اين

 دارم که هم حاال و بودي ذهنم توي و چشمم جلوي مدام تو چون نشد،.نشد ولي شدم پدر و کردم ازدواج حتي

 اين درک و هضم ممکنه دونم مي.دونم مي.تو به فقط و فقط.میکنم فکر تو به دارم بازم نويسم مي رو نامه اين

 نممیک خواهش ولي. کني پاره رو نامه بخواي و بشي عصباني خیلي حتي و باشه سخت برات خوني مي که چیزايي

 ونمد مي.میکنم خیانت پسرم و زنم به نامه اين نوشتن با و تو به کردن فکر با دارم دونم مي.بخون رو نامه آخر تا

 یزچ يه فقط من پونه بخون منو درخواست میکنم خواهش ولي دوني مي خودت به نسبت بزرگ توهین يه اينو تو

 شخواه.بار يه فقط...ببینم رو تو ديگه بار يه ديگه، بار يه فقط بذار...بذار اينه، اون و چیز يه فقط خوام مي ازت

 ...((بده خیلي حالم.میکنم

 ...میزنم زل هاش کلمه آخرين به و خونم مي میزنه شدت به که قلبي و باز دهن و شده گشاد چشماي با رو نامه

 ...تونم نمي...کنم فکر چیزي به تونم نمي و کرده قفل مغزم

 خیلي حالش گفته اينکه داره، عالقه من به گفته اينکه.نمیکنم درک رو ها نوشته اين معني من...بفهمم تونم نمي

 نکردم، تجربه رو چیزايي چنین وقت هیچ من عالقه، عشق،.کنندن گیج.مفهومن نا و گنگ برام اينا...اينا بده،

 کارو اين نکردم هم سعي و نکردم جلب خودم به رو مردي توجه وقت هیچ بوده، گرم خودم کار به سرم همیشه

 ... آرمین...اون...چطور...چطور.ديدم نمي کار اين به احتیاجي چون.بکنم

 که مردي طرف از اونم!میده؟ معني چه حرفا اين آخه.ترس و هیجان شدت از اضطراب، شدت از ، نمیاد باال نفسم

 پسر اون يادمه که جايي تا آره!کرده شوخي شايد شايد!چي؟ يعني اين!خدايا!داره بچه و زن خودش قول به

 يه و شوخیه يه فقط نامه اين قبولونمب خودم به میکنم سعي.کنه شوخي باهام اينجوري خواسته شايد.بود شوخي

 يجلو آرمین ي چهره باز و میشم خیره شده، مچاله م ديگه دست توي که کاغذي به و میدم تکیه ديوار به دستمو

 پونزده دختر يه وقتي.میارم ياد به قبلو سال پنج و میارن هجوم ذهنم به خاطرات سیل همراهش و میاد چشمام

 :بودم ساله

 هاينک از.کردم مي نگاه بیرونو و م خاله شوهر ماشین صندلي به بودم داده تکیه سینه به دست درهم اخماي با))

 نمي دلم.بودم عصباني دستش از برم کرد مي زندگي اون که شهري به پدرم ديدن براي بود کرده مجبورم مامان

 توش غاصب زن يه که برم اي خونه به کوتاهي، خیلي مدت براي حتي خواست نمي دلم.ببینم رو بابا خواست

 دست از هم کاري و بود خواسته مامان ولي.بود کرده اشغال پدرم قلب توي مادرمو جاي که زني. کرد مي زندگي

 م خاله شوهر همراه منو مامان هم باالخره و نداشت برام اي فايده بودم، کرده مخالفت قدر هر.  نمیومد بر من
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 برم خواست نمي دلم.داشت فاصله ما زندگي محل با نیم و ساعت يه فقط که شهري.بود کرده پدرم شهر راهي

 ماون.کنه زندگي دومش زن با که رفت و شد جدا مادرم از بود سالم پنج فقط وقتي که مردي ي خونه.بابام ي خونه

 .نبودن طبقه يه از و همديگه طراز هم مادرم و اون اينکه ي بهونه به

 خیلي ي خونواده از مادرم و بود گذاشته براش زيادي ارث هم پدرش که بود مرفه ي خونواده يه از من باباي.بله

 ینتام داشت محل توي که کوچیکي ي مغازه از زندگیشونو خرج باباجون يعني پدرش و بود داري آبرو اما معمولي،

 .بود قديمي ي خونه يه مغازه از بعد دارايیش تنها و کرد مي

 گريخته و جسته که طور اون ولي شده آشنا پدرم با چطور که بود نکرده تعريف برام وقت هیچ مامان. دونم نمي

 رضايت ازدواج اين به که کردن مجبور هاشونو خونواده ، فشاري پا و اصرار با مادرم هم و پدرم هم ، بودم فهمیده

 .بودم ازدواجي چنین حاصل منم و بود افتاده اتفاق اين هم عاقبت و بدن

 درمپ و پاشید هم از زندگیشون ، کرده دواج از ديگه زن يه با بابام شد مشخص وقتي زندگي، سال شیش از بعد اما

 يه که بود افتاده يادش تازه سال ده از بعد مسئول، و مهربون پدر اين هم حاال و داد ترجیح مادرم به دومشو زن

 هک بود اين تر کننده ناراحت اما. کننده ناراحت البته و بود عجیب برام اين!ببینه منو بود خواسته و داره دختر

 کنم منصرفش ، خود بي اصرار و تصمیم اين از که کردم کاري هر من و ببینمش برم کرد مي اصرار مامانم

 تو خواد مي بابات گفت بهم مامان روز يه دونستم مي فقط...ببینم پدرمو برم بايد چرا فهمیدم نمي اصال.نتونستم

 .بدم تن مسخره سفر يه به که کرد مجبورم بعدشم و پیشش بري بايد و ببینه رو

 رمنتظ و بود وايساده ماشین کنار بیرون که کردم نگاه م خاله شوهر به کردم مي فکر چیزا اين به که طور همون

 .برگرده خودش و بده تحويلش منو تا بیاد بابام بود

 امالک ديگه که من و بود نیومده اون و بوديم اومدنش منتظر تابستون، داغ گرماي اون توي که میشد ساعتي نیم

 :گفتم م خاله شوهر به رو و شدم پیاده ماشین از بود رفته سر م حوصله

 برگرديم؟ نیست بهتر.بیاد نخواد شايد.شدم خسته!دايي _

 .برگردم که بودم بهونه دنبال

 :داد جواب و گردوند چشم بودن ترمینال جلوي که ماشینايي بین ، میزدم صداش دايي که خاله شوهر

 ...میاد کن صبر دقیقه چند يه..دايي میاد _

 :گفتم حوصله بي و کالفه

 .میومد بیاد خواست مي اگه.اينجايیم ساعته دو االن!دايي؟ کو _

 .میشي گرمازده خوره مي ت کله به ، داغه آفتاب ، ماشین توي برو تو حاال _
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 و کرد جلب توجهمو ديگه ماشین يه توقف صداي که ماشین در سمت رفتم و انداختم بهش نگاه يه حرص با

 رموس خواستم.داشت نگه خاله شوهر جلوي رنگشو اي نقره پژوي که بود جوون پسر يه ، نبود بابا... نه اما برگشتم

 :پرسید يکي بار اين که ماشین توي برگردم و برگردونم

 هستین؟ کسي منتظر اينجا شما آقا ببخشید _

 اسد دايي و بود داده قرار مخاطب رو خاله شوهر که بود پژو ي راننده ي پسره همون.کردم نگاه صدا صاحب به

 :داد جوابشو کوتاه خیلي

 .بله... آقا بله _

 درسته؟ هستین نجفي آقاي منتظر البد _

 !بود من باباي منظورش!نجفي؟

 وهايم.موهاش روي بود گذاشته دوديشو عینک که بود ساله سي نه، و بیست تقريبا جوون يه.کردم نگاه پسر به

 ننشو ، شادش و روشن و کشیده صورت و پیشونیش روي بودن ريخته که داشت حالتي خوش و صاف و بور ، بلند

 .کردم مي فکر اينطور من يعني.نداره غمي زندگي تو داد مي

 شما؟.نمیشناسم رو جنابعالي من ببخشید _

 :سمتمون اومد و شد پیاده و زد لبخند هم پسر و سمتش رفتم و شدم جدا ماشین از پرسید اينو که م خاله شوهر

 .دخترشون دنبال اومدم.نجفي آقاي آشناهاي از.هستم فرهمند _

 :گفت لبش ي گوشه لبخند همون با و انداخت من به نگاه يه بعد

 درسته؟ باشي خانوم پونه بايد شما _

 :پرسید خاله شوهر.نگفتم هیچي و دادم قورت دهنمو آب

 !دخترش؟ دنبال نیومده خودش چرا فرامرز میگي؟اصال درست شما بدونم کجا از من _

 :گفت پسر

 .بدين اجازه لحظه يه _

 :ست شناسنامه يه فهمیدم اسد دايي دست دادش وقتي که آورد رو چیزي يه ماشینش توي از و رفت و

 .خان فرامرز شناسايي کارت اينم شناسنامه اين _

 :گفت من به رو و کرد شناسايي کارت و شناسنامه به نگاه يه خاله شوهر
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 .باباته مال اينا درسته _

 :گفت پسر

 .بپرسین ازشون بزنین زنگ تونین مي.بیان نتونستن ، اومد پیش براشون کاري يه لحظه آخرين تو _

 :گفت خاله شوهر

 .ندارم ازش اي شماره که من آخه خب _

 :پرسید و من به کرد رو و

 نداري؟ باباتو ي شماره تو _

 :گفتم آهسته و انداختم باال اي شونه

 ...داره مامان فقط...نه _

 :گفت پسر

 .میدم بهتون شو شماره خودم من.نیست مشکلي _

 :داد خاله شوهر به رو شماره و آورد در گوشیشو و

 .بپرسین ازش و بزنین زنگ بهش تونین مي.بفرمايین _

 رنظ زير رو پسره من فاصله، اين توي.شد زدن حرف مشغول و گرفت فاصله ما از کمي و گرفت رو شماره اسد دايي

 گفتم خودم به حال اين با.بود لباس خوش اما. داشت اي ساده ظاهر.کردم مي نگاش نفهمه که جوري و بودم گرفته

 :گفت و ما سمت اومد که کردم نگاه خاله شوهر به و انداختم باال خودم جواب در اي شونه و!چي؟ که خب

 .درسته آقا _

 :گفت من به رو و

 .دنبالت فرستاده اون رو آقا اين.زدم حرف بابات با االن من دايي پونه، _

 : کنار کشیدمش و گرفتم رو خاله شوهر آستین و انداختم نگاه يه پسر به

 برم؟ پسره اين با بايد من يعني!دايي؟ چي يعني _

 :داد جواب خاله شوهر

 .ديگه خواسته اينطور بابات.دايي بگم چي _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

12 

 

 :گفتم

 ...خوام نمي من ولي _

 :گفت بخشي اطمینان لحن با اما دايي

 .داره اطمینان بهش کامال گفت.مطمئنیه آدم گفت بابات.جون دايي نترس _

 :کرد اشاره من به و داد دست باهاش و پسره سمت رفت زد، که حرفشو

 .باشین مواظبش خیلي.امانت شما دست ما ي خواهرزاده اين آقا _

 :گفت و گذاشت چشمش روي دستشو پسر

 .حتما چشم _

 و اون دست داد و آورد ماشینش عقب صندوق از وسايلمو و رفت خاله شوهر بکنم، مخالفتي بتونم اينکه از قبل

 مدتي.پسر اون و موندم من و رفت و کرد خداحافظي سفارش، کلي از بعد خودشم

 و مانداخت بهش نگاهي نیم. شدم خودم به پسره نگاه متوجه اينکه تا کردم نگاه دايي ماشین شدن دور و رفتن به

 :میزنه لبخند داره بازم ديدم

 بريم؟ خانوم پونه خب _

 راحت و صمیمي خیلي لحن يه با ماشینش، عقب صندوق توي بذاره میبرد ساکمو که همونطور اون و نزدم حرفي

 :گفت

 .شده دير خیلي که شو سوار برو _

 هام خاله پسر جز.بودم نشده ماشین سوار پسري با حاال تا.خوردم نمي تکون و بودم وايساده همونطور من اما

 .مدرسه میرسوندن کتايونو خواهرشون و من پدرش ماشین با گاهي که کاوه و کیان

 !خانوم پونه _

 :گفتم خجالت با و آروم خیلي. پايین انداختم سرمو بعدشم و کردم نگاش لحظه يه

 !ببخشید _

 :گفت و برگشت

 !هوم _

 :گفتم
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 بگیرين؟ برام تاکسي يه میشه...میشه _

 مآرو و نرم.گرفت ش خنده يهو ديدم و کنه مي نگام داره تعجب با ديدم و انداختم بهش ديگه نگاه نیم يه بازم و

 :پرسید بعد و خنديد

 !داره؟ عیبي من ماشین مگه!چرا؟ _

 :گفتم

 ...خب...خب _

 .بودم نیفتاده گیر موقعیتي چنان تو روز اون تا.ندادم ادامه اما

 :گفت مهربوني و آروم لحن با که شنیدم

 .لیمفامی هم با ما سالمتي نا.شو سوار برو راحت خیال با.بترسي و باشي نگران خواد نمي ولي.ترسي مي دونم مي _

 ...نیاوردم باال هم سرمو حتي.نزدم حرفي

 ...((پونه...خانوم پونه _

 !پونه _

 پا سر همونطور هنوز ، میشم متوجه کنم، مي نگاه که خودم به و پرم مي جا از يهو ، مادرم صداي شنیدن با

 جور و جمع خودمو و کنم مي پاک بلوزم آستین با شده اشک از خیس کي دونم نمي که صورتمو سريع.وايسادم

 و میفته ديوار روي ي آينه به چشمم موقعیت، همون توي.  میندازم بلوزم جیب توي رو شده مچاله کاغذ و میکنم

 هگري بفهمه مادرم که میترسم اين از!کنم چیکار دونم نمي.میشم هول بیشتر میبینم، که خودمو قرمز چشماي

 ...کنه جوابم و سوال و کردم

 صداشو و نشه چشمام و صورتم متوجه مامان که زمین روي میشم خم آهسته و کوتاه هیع يه با میشه باز که در

 :میشنوم

 !پونه _

 :میگم و میشم دستپاچه

 ...مامان بله...ب _

 نمیدي؟ جواب چرا کنم مي صدات دارم ساعته کني؟دو مي چیکار داري هست معلوم هیچ _

 :میدم قورت زحمت به دهنمو آب
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 .نشنیدم آخه _

 :میشنوم صداشو باز و

 ...کردم صدات که بس شد پاره گلوم نشنیدي؟من _

 :پرسه مي اون و نمیدم جوابشو

 !شدي؟ خم زمین روي چرا حاال _

 :میدم جواب و اتاق موکت روي کشیدن دست به میکنم شروع تند تند و میشم هول بیشتر سوالش اين از

 .گردم مي دنبالش دارم ، زمین روي افتاده موهام ي گیره...مامان هیچي...هي_

 زمین روي تند تند که همونطور.  کردم گريه بفهمه مادرم که اينه از ترسم ي همه.میزنه شدت به قلبم و میگم

 :میاد جلو که کنم مي نگاش چشمي زير ، کشم مي دست

 ! ها شده دو ساعت _

 :میگم

 !خب _

 :پرسه مي

 !ها سه ساعت میشه ديگه ساعت يه!دختر؟ کار سر بري خواي نمي تو مگه...خب که خب _

 .باشم فروشگاه بايد ديگه ساعت يه! میگه راست آخ

 :میگم پايینه سرم که همونطور

 ...هست حواسم....مامان باشه...باشه _

 .بره زودتر کنم مي خدا خدا و کشم مي دست زمین روي باز و

 :میگه آروم خیلي

 ...جاشه سر که موهات ي گیره...هست حواست چقدر معلومه آره _

 حاال...بود موهام روي گیره.کردم اشتباهي عجب!خدا واي.موهام روي کشم مي دستمو حرفش اين شنیدن از

 !کنم؟ چیکار

 :میگه بهم و در سمت میره که کنم توجیه اشتباهمو جوري يه خوام مي
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 .کارت سر بري شو آماده زود _

 :میگه بیرون میره حالیکه در بعد

 .بیاي زودتر کن سعي.میان اينا سوسن خاله.داريم مهمون امشب نره يادت ضمن در _

 رو خدا و میدم تکیه دستام به تنمو و میندازم زمین روي خودمو ، میبنده سرش پشت که درو و نمیگم هیچي

 .نگفته چیزي که میکنم شکر

 به دوباره منو چیزي يه اما گیجم آرمین ي نامه خوندن از هنوز.کشم مي عمیق نفس يه و بندم مي چشمامو

 يه ديگه بار يه خواد مي دلم ؟فقط حسیه چه و چیه که دونم نمي خودمم.  اون ي نامه سمت به.کشونه مي سمتش

 مباز ها، کلمه بازم.میکنم بازش دوباره و میارم در رو نامه کاغذ و جیبم سمت برم مي دستمو.بندازم بهش نگاهي

 کاغذو سريع و میگم واي يه میفته ديواري ساعت به چشمم و میارم باال سرمو که لحظه يه اما آوري ياد و بغض

 .بشم آماده کارم سر ، رفتن براي و کنم عوض لباسامو که میرم و میشم پا و جیبم توي میذارم

(2) 

 :میگه و کنه مي نگام خندون میگیرم، خاله جلوي که رو چايي سیني

 .نبود الزم چايي ديگه.کشیدي آوردنو هندونه زحمت که تو آخه.گلم دختر نکنه درد دستت _

 داص باباجونو مادرجون که بشینم و وسط بذارم رو سیني خوام مي و نمیگم چیزي و میزنم لبخند فقط جوابش در

 :میزنه

 .بخوره چايي يه بیاد بچه اين کني؟بذار مي چیکار!جمال آقا!جمال آقا _

 مغازه کتاباي حساب دفتر خواد مي ازش باباجون ما ي خونه میاد وقت هر که کیانه م خاله پسر ، بچه از منظورش

 .کنه چک شو

 :میگه من به رو مادرجون و میزنه لبخند مامان و خنده مي خاله

 .م بچه شد خشک گلوش.ت خاله پسر جلوي بذار ببر رو چايیا اين!دخترم جون پونه _

 رمس پشت سوسنو خاله صداي و نشستن توش کیان و باباجون که اتاقي سمت میبرم چايیو سیني چشم يه با

 :میشنوم

 ينا حال به فکري يه که نشده وقتش ديگه جون پوران میگم.میشه تر خانوم روز به روز دخترم ماشاهلل، ماشاهلل_

 بکني؟ دخترت و ما پسر

 میذارم چايیو سیني و میذارم اتاق به قدم موقع همون و فهمم مي خوب منظورشو چون. میريزه دلم حرفش از

 :میگه باباجون به رو و میزنه لبخند روم به و کنه مي بلند سرشو کیان که باباجون و خاله پسر جلوي
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 حساب خواي مي من از هي چرا ديگه! داري خونه تو رو خاله دختر مثل يکي که شما آخه! باباجون دونم نمي من _

 !کنم؟ چک تو مغازه کتاباي

 :میدم میشینم باباجون کنار که همونطور جوابشو و میگیره م خنده حرفش از

 !خوبه کردنم حساب خیلي اينکه نه _

 :میگه شوخي لحن با گرفته دستش کیان که دفتريه سمت نگاش که باباجون و

 داري و کار به گرفتي مو چي؟بچه که میشه بلند غرغرش و میشنوه مادرجونتون بازم االن!هیس بابا هیس _

 .کني مي اذيتش

 :پرسه مي هال توي از مادرجون و خنديم مي کیان و من

 انداختي؟ خنده به رو ها بچه که میگي چي من سر پشت داري ديگه باز!جمال آقا ببینم _

 :میده جواب شوخ لحن همون با باباجون بازم و

 .کردم مي تعريف ازت داشتم.جون خانوم هیچي _

 :میگه خنديم مي داريم هنوز که ما به رو و

 بخواد وقت هر منتها.سالمتره شما و من از گوشاش اين بابا.میذاره سمعک و سنگینه گوشاش میگه بعدش _

 .نه نخواد وقت هر میشنوه

 دستاي به چشمام و خندم مي صدا بي و میگیرم دهنمو جلوي من و کنه مي خم دفتر روي سرشو خنده با کیان

 من خواد مي اينکه به اي اشاره هیچ حاال تا سوسن خاله.میفتم خاله حرف ياد و میفته خاله پسر ي مردونه

 چیزو همه خاله حرفاي و رفتار و نگاهها از من اما.بود نداده بروز چیزي کیانم خود و بود نکرده بشم عروسش

 کرف ، بشم کیان زن اينکه به وقت هیچ.بودم نکرده فکر جدي قضیه اين به وقت هیچ همه، اين با و بودم فهمیده

 نگاش.کنم سنگینش سبک خوام مي هي و کنم مي نگاه دستاش به هي چرا دونم نمي حاال...حاال اما...بودم نکرده

 به و مشکیش پر ابروهاي به اومده، در تازه ي تازه که ريشي ته و گرد صورت و مواج و سیاه موهاي به.میکنم

 میکنم سعي...و...و بشم زنش تونم مي يعني...دارم؟يعني بهش احساسي چه پرسم مي خودم از بعدش.عینکش

 نوشته نامه توي که چیزايي ياد و میافتم آرمین ي نامه ياد يهو و تونم نمي اما بدم ادامه ذهنم توي مو جمله

 ...عالقه...عالقه...عشق.بود

 ردفت روي از سرشو شده متوجهم که کیان و میشم پا فقط.کنم چیکار دونم نمي.میشم پا آوري ياد اين از گیج و

 دستپاچه.میشم هول نگاهش از بار اولین براي من و کنه مي نگام عینکش پشت از و میاره باال باباجون

 مي هک میزنه تند اونقدر قلبم.بیرون میزنم اتاق از و میگیره گر تنم تموم بعد و میشه داغ صورتم...صورتم.میشم

 :میزنه صدام خاله که اتاقم سمت میرم.میکنن نگام مادرجون و مامان و خاله.بپره بیرون م سینه از ترسم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

17 

 

 بشیني؟ ما پیش بیاي خواي نمي!خاله جون پونه _

 :میدم جوابشو میاد در چاه ته از انگار که ضعیفي صداي با

 .خاله میام _

 که چي هر دونم مي فقط.شده چم دونم نمي...فهمم نمي خودمو حال.میبندم سرم پشت درو و اتاقم توي میرم و

 بازم و کنه مي اشغال ذهنمو تموم و چشمم جلوي میاد اون بازم...آرمین...آرمین...آرمینه و نامه اون سر زير هست

 یبشج توي رو نامه که رو بلندي سبز بلوز و میکنم بازش و کمد سمت میرم اختیار بي و بنده مي گلومو راه بغض

 امهن و جاش سر میذارم بلوزو دوباره دارم مي بر که کاغذو.  میبرم فرو جیبش توي دستمو و دارم مي بر کردم قايم

 :خونم مي آخرشو هاي کلمه و آرمین خط به میزنم زل و میکنم باز رو

 

 رو تو ديگه بار يه...ديگه بار يه فقط بذار...بذار.اينه اون و چیز يه فقط.خوام مي ازت چیز يه فقط من پونه

 .بده خیلي حالم...میکنم خواهش...بار يه فقط...ببینم

 

 ...بده حالم

 نمي ش پاره چرا!دور؟ نمیندازمش چرا!بزنم؟ زل لعنتي کاغذ اين به خوام مي ش همه چرا!شده؟ چم من!خدايا آخ

 !چرا؟!کنم؟

 هم ديگه.میکنم راحت دستش از خودمو و دور میندازمش میکنم، ش تیکه تیکه االن همین!داره؟ اشکالي چه خب

 .نمیکنم فکر بهش

 بندازم اونو و بشم هول میشه باعث اتاق در صداي ولي بدم جرش که میگیرمش وسط از نامه کردن پاره قصد به

 .بکوبم کمد در به پشتمو و ببندم درشو و کمدم توي

 :پرسه مي و اتاق توي کشه مي سرک خاله

 خانوم؟ هست اجازه _

 :میدم جواب و میدم بیرون زحمت به میاد باال زور به که نفسمو

 ...جون خاله تو بفرمايین...ب _

 :میبنده درو و اتاق توي میاد خاله

 شیطون؟ کردي مي چیکار داشتي!شدي هول که میبینم _
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 :خنده مي که نمیگم هیچي و میکنم نگاش ترس با

 !خاله برم ت پريده رنگ اون قربون _

 :پرسه مي و میکشه لپمو انگشت تا دو با بعد

 بزنم؟ حرف باهات دقیقه دو تونم مي _

 :میگه که میکنم نگاش گنگ

 .رضاست عالمت سکوت _

 :میگه و

 .بشین _

 :کنه مي نگام خاله.وايسادم همونطور من اما.میده تکیه من بالش به و میشینه خودش بعد

 .بزنم حرف باهات خوام مي.دختر ديگه بشین!وايسادي؟ چرا پس _

 .کنه مي نگاه منو داره ديدي چه با دونم مي خوب.پايین میندازم سرمو و میشینم گیج حالت همون با

 !پايین؟ انداختي سرتو چرا _

 :میکنه جوري يه حالمو زده که عطري خوش بوي.میاره باال سرمو و میگیره چونمو

 !بال بگم بهت چي خوام مي دوني مي چیه؟نکنه!رنده کشي؟ها مي خجالت _

 :زدن حرف به کنه شروع خاله میشه باعث همین و اومده بند زبونم.بگم چي دونم نمي اصال.نمیزنم حرف

 .شد تر راحت کارم بگم بهت خوام مي چي فهمیدي خودت که حاال پس خب_

 :میده ادامه بعدش و کنه مي مکث لحظه يه

 صالا يعني.کتايون مثل درست.دخترمي مثل هم تو کردم مي فکر خودم با و داشتم هواتو بودي بچه که وقتي از _

 مهه اين رو پونه که من کردم فکر خودم با شدي بزرگتر کم کم که بعدش.نداشتي برام اون با فرقي هیچ ابدا و

 نظري چه خودش کیان ببینم بذارم و کنم صبر گفتم اينا ي همه با نشه؟ولي خودم عروس چرا پس ، دارم دوست

 به اينو خواسته خدا از منم.خواد مي رو تو گفت و اومد حرف به روز يه خودش پسرم شکر رو خدا خب که داره

 حرف رو منم.بعد بشه بزرگتر بذار.نادونه هنوز.ست بچه هنوز پونه که آورد بهونه بار هر اونم که گفتم مادرت

 مادرت به و شد تموم صبرم ديگه امشب.ديگه داره حدي يه صبرم خب ولي.چشم گفتم و نزدم حرف خواهرم

 تو خاله پسر تو.کیان ت خاله پسر اين تو، اين بگم بهت اومدم االن.میزنم حرف پونه خود با میرم گفتم

 هم خدمتشو خونده، درسشو.خودشه جیب تو شکردستش رو خدا.حسابداره دولتي ي اداره يه توي.میشناسي
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 سامون و سر اون منتظريم فقط پدرشم و من.داره دوست هم رو تو.صدايیه و سر بي و مهربون و آروم ي بچه.رفته

 درسش و دانشگاهه که کتايونم.کافیه برامون اتاقم دونه يه اسد آقا و من واهلل.بذاريم اختیارش در رو خونه تا بگیره

 راضي هاگ و خواستگاريت بیايم شب فردا خوايم مي بگم بهت که گفتم رو اينا حاال.میره میديم شوهرش بشه تموم

 ...باشي

 اگهبگم؟ بايد چي پرسم مي خودم از و میکنم نگاه دستاش به میزنه تند قلبم که همونطور من و میزنه حرف خاله

 . افتم مي آرمین ياد بازم...بگم اگه...نیان بگم

 که حسیه چه اين!دلیلش؟!چیه؟ دلیلش!نمیره؟ بیرون ذهنم از چرا!افتم؟ مي اون ياد هي چرا پرسم مي خودم از و

 !را؟چ!بودم؟ کرده فراموشش کامال و نديدمش ساله پنج که اوني...اون سمت بشه کشیده فکرم تموم میشه باعث

 !جان پونه _

 :میکنم نگاش.کنه مي صدام سوسن خاله

 خاله؟ چیه جوابت _

 به اشهب قرار اگه آره.باشه کیان روي تمرکزم تموم بذار!بیفتم؟ يادش میده معني چه اصال.کنم فکر اون به نبايد نه

 :میدم جواب آهسته و پايین میندازم سرمو خجالت با.م خاله پسر.کیانه اون کنم فکر کسي

 .بگین شما چي هر.جون خاله بگم ندارم چیزي من...من _

 انوکی اسم ذهنم توي هي و کنم فکر آرمین جاي به م خاله پسر به تا میارم فشار مغزم به و کنم مي تموم مو جمله

 :میگه شادي لحن با که میشنوم سوسنو خاله صداي بازم و کنم مي تکرار و کنم مي تکرار خودم با

 .خجالتیه همه اين که برم گلم دختر قربون _

 :بوسه مي منو و میکشه لپمو. باشم پیش سالها کوچولوي ي بچه دختر همون هنوز که انگار و

 .نیاره بهونه ديگه که بدم مادرت به خبرشو برم من _

 :میده ادامه و کنه مي مکث بعد

 .نکرده خواستگاري ازت که غريبه.نکش هم خجالت.بشین ما کنار هال تو بیا.خاله نشین اينجا هم تو _

 !کنم؟ مي چیکار دارم پرسم مي خودم از و میشم تنها من و بیرون میره اتاق از

 !بشي؟ کیان زن خواي مي _

 :میدم جواب و میگم خودم به خطاب اينو

 !بهتر؟ اون از کي.خوبیه پسر هم خیلي!چشه؟ مگه آره _
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 داري؟ دوستش يعني پس_

 دارم؟ دارم؟دوستش دوستش_

 :میگم خودم به بعد و میکنم تکرار ذهنم توي باز چند سوالو اين

 ...خالمه پسر نباشه چي هر.دارم دوستش که معلومه _

 عاشقشي؟ يعني_

 شق؟...عا!عاشق؟_

 ینهم و کمد توي انداختم اونو افته مي يادم و افتم مي آرمین ي نامه ياد باز و میکنم فکر کلمه اين به ترديد با

 و دارم مي بر رو شده مچاله کاغذ ، میشم خم.  میکنم باز درشو و کمد سمت میرم میشم پا تندي که میشه

 یبيعج حس يه کارم اين با اما. میکنم ريزش ريز و تیکه تیکه و کردنش پاره به میکنم شروع و بندم مي چشمامو

 ريز ريز که رو نامه و ندم اهمیتي بهش میکنم سعي ولي عذاب احساس يه ، عجیب ناراحتي يه.میده دست بهم

 کرف بهش ديگه میکنم سعي بعدش. کمد توي میذارمش و کفش ي جعبه يه توي میريزم هاشو ريزه خرده ، میکنم

 به هم کیان و باباجون حاال که مادرجون و مامان و خاله به در الي از و میکنم بازش و اتاق در سمت میرم و نکنم

 بشینم جمعشون تو برم میکشم خجالت.زدنه حرف گرم سرشون شون همه. کنم مي نگاه شدن اضافه جمعشون

 ممیر و بیرون میزنم اتاق از کردن پا اون و پا اين کمي از بعد ، کنم بیرون سرم از آرمینو فکر اينکه براي ولي

 :بشینم کنارش برم که کنه مي صدام خاله و میشن حضورم متوجه همه که اينجاست و سمتشون

 .بشین خودم کنار بیا.شم فدات بیا!خاله بیا _

 و م شونه دور کنه مي حلقه دستشو اونم.  میشینم کنارش ، بود خواسته اون که همونطور و پايین میندازم سرمو

 :چسبونه مي خودش به منو

 .نداره گلي اين به ي خواهرزاده من مثل هیشکي _

 :میده ادامه بشنوم خودم فقط که طوري گوشم زير و

 .نداره کسي هم خوشگلي اين به عروسي البته و _

 .میکنم لمس داغمو هاي گونه انگشتام سر با و میگزم لبمو

 ...میشه کنده جا از داره قلبم میکنم، حس و میبینم خودم متوجه رو نگاهها ي همه

 :میکنه اعتراض خاله جواب در مامان

 .نکن لوسش خدا رو تو!خواهر _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

21 

 

 :میده جوابشو خنده با خاله و

 داره؟ اشکالي چه.بشه لوس بذار _

 قیهب حرفاي ديگه و میشم داغتر لحظه به لحظه.  میگیرم گر م خونواده اعضاي نگاههاي زير و حرفا اين شنیدن با

 چشمم و باال میارم که سرمو. نشسته من جلوي درست کیان میشم متوجه و روم به رو به میزنم زل. نمیشنوم رو

 شوهرم اون قراره واقعا يعني.میاد بند نفسم ، میفته لبش روي کمرنگ لبخند و مهربونش نگاه به که

 !تونم؟ باشم؟مي براش خوبي زن و باشم خوشبخت کنارش تونم مي کیان؟يعني!بشه؟

(3) 

 ...بده خیلي حالم...میکنم خواهش...بار يه فقط _

 نجااي!خدايا.میترسم و میبینم تاريک رو جا همه ، میکنم نگاه که برمو و دور.  میزنه زنگ گوشم توي آرمین صداي

 !کجاست؟ ديگه

 .ببینمت ديگه بار يه...بار يه فقط بذار...بده خیلي حالم...پونه...پونه _

 !نیست؟ خودش ولي هست صداش چرا... کجاست؟چرا خودش آرمین میاد؟پس داره کجا از صدا اين!خدايا

 ...بده خیلي...بده خیلي...بده خیلي حالم...پونه کنم مي خواهش...بار يه فقط _

 :میکنم صداش و نمیارم طاقت ديگه

 کجايي؟ تو!آرمین!آرمبن _

 :میگه فقط اون اما میگیره اوج لحظه به لحظه صدام. میکنم صداش بار چند

 ...میکنم خواهش _

 !کجايي؟!کجايي؟ تو _

 !پونه _

 نم اما میشه نزديک بهم ، وايساده تاريکي توي که مردي.گردم مي بر سريع من و میزنه صدام سر پشت از کسي

 ونا و میرم عقبتر بازم.ببینم درست صورتشو تونم نمي تاريکه جا همه بس از.میرم عقب ناخودآگاه و میترسم

 سمشوا لب زير اخیار بي میبینم صورتشو وقتي باالخره ولي بکشم جیغ خوام مي که ترسیدم اونقدر.میاد جلوتر

 :میارم زبون به

 !کیان... ک_

 :پرسه مي ازم بخشش آرامش و مهربون لحن همون با و میاد جلو خاله پسر
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 .خونه بريم بیا...بیا!وايسادي؟ تاريکي توي اينجا چرا!پونه _

 رموس پشت و گردم مي بر و میشنوم آرمینو صداي بازم اما.بگیره دستمو که سمتم به کنه مي دراز دستشو بعد

 :کنم مي صداش و کنم مي نگاه

 !آرمین _

 ینهم براي. بکنه بدي فکر ممکنه چون ، ببرم جلوش آرمینو اسم نبايد و کنارمه اينجا کیان میفته يادم يهو و

 من.کنم مي باز چشمامو که است موقع همین و نمیبینم اونو اما بدم توضیح براش که سمتش گردم مي بر تندي

 فضاي تونم مي ، کنن مي عادت تاريکي به چشمام که کم کم و دوونم مي چشم اطرافم تاريکي توي...کجام؟من

 پس شکر رو خدا. خوابه خواب کامال که میبینم بخوابه، من اتاق توي داره عادت که مامانو و بدم تشخیص اتاقو

 بوده، خواب فقط چیز همه اينکه از.میديدم کابوس داشتم آره وحشتناک، کابوس يه ، نه خواب!میديدم خواب

 فکر بودم ديده که کابوسي به و میبندم چشمامو.میزنم غلت مادرم به رو و پهلو به و میکشم راحتي نفس

 ودمب نتونسته چرا پس! بودم کرده پاره شو نامه که من...آرمین...آرمین!باشه؟ داشته تونست مي معنايي چه.میکنم

 خاطر به شايد...شايد!کنه؟ مي صدام مدام و نمیداره بر سرم از دست خوابم توي حتي چرا!کنم؟ بیرونش ذهنم از

 سعي و سرم زير میذارم دستمو يه و میبندم چشمامو.همینه واسه شايد آره.کردم فکر بهش خیلي امروز که اينه

 مخود با قدر هر بازم و نمیشم موفق...تونم نمي.نداره اي فايده میکنم کاري هر اما.نکنم فکر بهش ديگه میکنم

 :خاطراتش و صدا و ياد و اسم از میشه پر ذهنم و میشه برنده اون بازم و میفتم يادش به بیشتر ، میرم کلنجار

 قدر هر اون و بشینم عقب بودم خواسته خودم.زدم زل بیرون به و شدم جا به جا ماشینش، عقب صندلي روي _

 ظهر اينکه وجود با که هايي مغازه خیابونا، به.بودم زده زده زل بیرون به.نکردم قبول ، بشینم جلو بود کرده اصرار

 و داشتن عجله خونه به رسیدن براي خیلي انگار و میرفتن راه تند تند که مردمي و بودن باز هنوز بود، شده

 ي خونه میرسوند منو داشت آرمین و بود ظهر.داشتن عجله آدما از بیشتر هم آدما از انگاري که ماشینايي

 ش مهع دختر با بابام يعني اين و پدرمه ي عمه پسر بود گفته و بابامه زن برادر و آرمینه اسمش بود گفته.بابام

 زا کدوم هیچ به اهمیتي من دونست نمي و بدونم که مهمه برام کرد مي فکر حتما و بود گفته رو اينا.کرده ازدواج

 .پدرم ي خونه بیام نمیشدم حاضر اصال بود خودم دست اگه حتي و نمیدم حرفا اين

 مي دلم.نمیزنه حرف ديگه و شده ساکت آرمین اينکه از بودم خوشحال من و بود کرده پر ماشینو فضاي سکوت

 خجالت و میشدم معذب پرسید مي سوالي يا میگفت چیزي وقتي آخه.نزنه حرف و بمونه ساکت همونطور خواست

 .نکشید طول زياد سکوت اين اما.بدم سواالشو جواب میشدم مجبور وقتي مخصوصا.کشیدم مي

 چندمي؟ کالس نگفتي خانوم پونه خب _

 ايبر.من صورت روي بود کرده تنظیم درست ماشینشو جلوي ي آينه.کردم نگاش و چرخوندم سرمو.پرسید آرمین

 :دادم جواب و کردم نگاه خیابون سمت به دوباره کنم فرار نگاهش از اينکه
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 ...دبیرستان اول میرم.دبیرستان اول _

 :گفت اي کننده تشويق لحن با

 درسته؟ هستي هم خوبي شاگرد حتما.خوبه.هوم _

 :دادم جواب

 .نه _

 هک بود مامان زور و فشار خاطر به اينم و بود متوسط حد در همه هام نمره.نبودم درسخون زيادم من.گفتم حقیقتو

 .بخونم درس کرد مي مجبورم

 :گفت و خنديد آرمین

 .خواهرتي مثل درست هم تو پس.آهان _

 :پرسیدم اختیار بي و برگردوندم سر تعجب با

 !خواهرم؟ _

 :گفت

 .شمدايی منم.نگو که ايه پاره آتیش يه.نگینه اسمش که.داري خودت از کوچیکتر خواهر يه دونستي؟تو نمي.آره _

 هیچ موقع اون تا آخه.دونستم نمي خودم؟اينو از کوچیکتر ناتني خواهر داشتم؟يه خواهر يه من پس.نزدم حرفي

 .بود نگفته بهم مورد اين در چیزي کس

 .رسیديم _

 نگه پهن خیابون يه توي ماشینو ديدم و کردم نگاه برم و دور به.آورد بیرون فکر از منو آرمین ي کلمه اين

 تآسفال روي که پامو و شدم پیاده منم.ماشین عقب رفت و شد پیاده ماشین از. طبقه سه ي خونه يه جلوي.داشته

 :گفت من به رو و برگشت دست به ساک آرمین. کردم نگاه اطراف هاي خونه به گذاشتم خیابون

 .بريم _

 :رفتیم طبقه سه ي خونه همون سمت به همراهش

 .پدرته ي خونه اين _
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 ورن زير ايش قهوه و طاليي سنگاي.بود نوتر و شیکتر بر و دور اون هاي خونه ي همه از که کردم نگاه ساختمون به

 آرمین.بود همین من مشکل تموم که انگار.نداره حیاط خونه اين!بد چه کردم فکر خودم با.میدرخشیدن آفتاب

 :داد تکون دست جلوش و داد فشار آيفونو زنگ

 .مايیم کن باز _

 :گفت و کشید کنار لبخند با اون و شد باز در بالفاصله گفت که اينو

 .خانوم بفرمايین _

 البا به که هايي پله به و خونه توي رفتم و پايین انداختم سرمو.کشیدم خجالت هم ، اومد خوشم هم کارش اين از

 نزديکي همون که اي قهوه بزرگ در يه سمت به کرد هدايت اي ديگه سمت به منو آرمین اما کردم نگاه داشتن راه

 :بود

 .طرف اين از _

 :گفت بلندي تقريبا صداي با آرمین. رفتیم سمت اون به همراهش

 .اومديم ما!صابخونه _

 :گفت نفر يه و شد باز در موقع همون

 .اومدين خوش _

 شال با که طاليي ي کرده رنگ موهاي با.میرسید نظر به جوونتر و قبراقتر مادرم از که زن يه.بود زن يه صداي

 .بود پوشونده قسمتشونو يه رنگ قرمز

 کوفته بیني و گرد ي چونه و صورت ، روشن اي قهوه رنگ به درشت چشماي نازک، خیلي شکل هاللي ابروهاي با

 نشت قالب رنگشو قرمز تونیک که داشت هم جذابي و پر هیکل.قرمز قیطوني لباي و نبود هم بزرگ البته که اي،

 :داد نشون بهش منو و کرد سالم آرمین.داد مي نشون

 .خانوم پونه امانتیتون از اينم _

 :کرد معرفیش بهم آرمین.کرد انداز ور پامو تا سر و چرخید من صورت روي زن نگاه

 .شما باباي زن.نگین مادر.خانومه سیمین من گرامي خواهر اين. خانوم پونه _

 :کردم نگاه زن رفته باال ابروهاي به

 ...سالم...س _

 .اومدي خوش.سالم _
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 يگرم اين به پسري.باشه آرمین خواهر نمیومد بهش اصال.بود سرد لحنش بس از کرد يخ تنم!گرمي آمد خوش چه

 !خشک و سرد اينقدر خواهري و مهربوني و

 :گفت و داد خواهرش تحويل ساکمو آرمین.کرد صدا خرت خرت که کشیدم موزايیک روي کفشمو

 .برم بايد ديگه من که بگیر ساکشو _

 :پرسید برادرش به رو و گرفت منو ساک سیمین

 موني؟ نمي ناهار کجا؟مگه _

 .دوستامم از يکي مهمون ناهار.ممنون...نه _

 :گفت زن

 .باشه خب خیله _

 نداري؟ من با کاري که شما.اجازه با خانوم پونه ديگه خب _

 خواهرش از بهتر اون نبود چي هر.بره خواست نمي دلم.دادم تکون سرمو فقط من اما.پرسید ازم که بود آرمین

 و بود دستش من ساک که بابام زن مونديم تنها سیمین و من که همین و رفت و کرد خداحافظي حال هر به اما.بود

 :گفت داخل میرفت

 .تو بیا _

 :پرسید و برگشت که نخوردم تکون جام از اما داخل رفت ديدم و کردم بلند سرمو

 .ديگه تو وايسادي؟بیا چرا پس _

 احساس و کتايون دخترش و سوسن خاله و مادرجون و بودم افتاده مادرم ياد.بود نیومده خوشم رفتارش از اصال

 جیغ جیغ و خاله رفتناي صدقه قربون براي دلم.برگردم داشتم دوست و شده تنگ شون همه براي دلم کردم مي

 قدماي با بود که زحمتي هر به حال هر به اما کردم مي غريبي احساس کل در و بود شده تنگ کتايون کردناي

 هايي لهپ از بود گرفته دستش منو ساک که همونطور اون.کنم نگاه اطرافمو اينکه بدون اونم.رفتم دنبالش سنگین

 :باال رفت خورد مي باال به که

 .بیا _

 

 :برگشتیم عقب به و وايساديم دومون هر ، اومد پايین از که صدايي با لحظه يه اما باال رفتم و کردم اطاعت بازم

 نیومد؟ دايي!مامان _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

26 

 

 خیره نم به تعجب با اونم و کردم نگاه بود گرفته دستش سیب يه و بود وايساده سالن توي پايین که دختري به

 :شد

 !کیه؟...اين!مامان _

 : کردم حس م شونه روي دستشو و شنیدم سرم پشت از سیمینو صداي

 .بزرگت خواهر.ست پونه اين _

 خودمو ي برجسته هاي گونه و کموني ابروهاي و ايي قهوه چشماي.داشت من با شباهتايي يه.کردم نگاه دختر به

 آبي ي خونه چهار شلوار يه و سفید شرت تي يه.بود رفته مادرش به گردشو ي چونه و اي کوفته بیني و داشت

 حظهل يه که طوري دخترا، تا داشت شباهت پسرا به بیشتر و داشت طاليي و کوتاه فر موهاي. بود پوشیده خونگي

 برداره من از چشم اينکه بدون ، میزد گاز دستشو توي سیب که همونطور.ست بچه پسر يه واقعا کردم فکر

 :پرسید

 اينه؟ گفتي مي که مهمونمون _

 :داد جواب سیمین

 .آره _

 توجهي اما شنیدم سرمون پشت نگینو تند قدماي صداي.برد دوم ي طبقه به خودش همراه و برگردوند منو و

 :نکردم

 بشه؟ اتاق هم من با نیست قرارکه!مامان _

 :داد جواب سیمین

 .مونه مي تو اتاق توي.چرا نکردم آماده خودشو اتاق که وقتي تا _

 :گفت معترض نگین

 !مامان _

 :گرفت نو جلومو نگین اما اون اتاق سمت برد منو بده، دخترشو جواب اينکه بدون سیمین

 .بشم شريک کسي با اتاقمو خوام نمي من _

 :کرد نگاش اخم با سیمین

 .نیار در بازي بچه! نگین کنار برو _
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 :گفت لجبازي با اما نگین

 .خوام نمي _

 !نگین _

 :گفت و گرفت شو شونه عصباني سیمین،.نخورد تکون دختر اما.گفت حرص با سیمین

 .میگم بت کنار برو نیار در منو کفر نگین _

 :اتاق توي کشید منو دست و زد کنار ونو ا شدت به و

 اينجا؟ بیاريش بايد.هست خونه اين توي جا همه اين _

 :کرد تهديدش و سمتش برگشت سیمین

 ...که دهنت تو خوابونم مي دست پشت با چنان وگرنه.نزن زيادي حرف نگین _

 !اينجا؟ خبره چه _

 و بود دستش توي که افتاد کیفم به چشمم.بود برگشته. بود آرمین.سمتش چرخید نگام آشناش صداي شنیدن با

 ...اتاق توي اومد سرش پشت که مردي به

 دوم فصل

(1) 

 آدم هب صبح روشن تاريک توي اتاق فضاي و شده صبح میبینم کنم مي نگاه برمو و دور و میکنم باز که چشمامو

 طبق يعني اين و نیست اتاق تو مامان.خوابیدن بیشتر به کنه مي ترغیب آدمو که حسي.میده خوبي حس يه

 کولر باد خنکي.میدم قوس و کش بدنمو و میزنم غلت جام تو تنبلي با.شده بیدار صبونه کردن آماده براي معمول

 بايد.مجبورم اما.شم پا نمیاد دلم.بمونم همونطور مدتي و بپیچم خودم دور بیشتر پتومو میشه باعث قديمي آبي

 کولرو و میذارم کمد تو و کنم مي جمع بالشمو و تشک و پتو و میشم پا همین براي.باشم فروشگاه ساعت سر

 میرم میشورم که صورتمو و دست.  بیرون میام اتاق از بعد.میشه ساکت و کنه مي خرت خرت که میکنم خاموش

 :کنم مي سالم نشستن سفره کنار که مادرجون و مامانم به و آشپزخونه تو

 . سالم _

 :میده جوابمو مادرجون با همزمان دهنش توي میذاره شو لقمه که همونطور مادرم

 .خیر به صبح.سالم _

 :افتاده پايین خونش قند بازم فهمم مي و خوره مي تند تند که کنم مي نگاه مامان به و میشینم
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 افتاده؟ قندت بازم _

 :میگه بهش رو مادرجون و میده تکون سرشو و کشه مي سر چايیشو

 .گلوت تو میپره وقت يه.دختر نخور تند اينقدر _

 :پرسه مي من به رو و

 مادر؟ بريزم برات چايي _

 :میدم جواب

 .میريزم خودم.مادرجون ممنون _

 :پرسم مي و

 مغازه؟ رفته باباجون _

 :میشه پا و میگه علي يا يه مادرجون

 .رفت.مادر آره _

 تمدس به ش نامه اينکه از نگذشته ساعت چهار و بیست کنم؟هنوز چیکار آرمین با که میکنم فکر اين به من و

 ونمد نمي واقعا.دونم نمي.بشه مشغول فکرم و بريزم هم به کامال شده باعث و کرده رو و زير منو اينطور اما رسیده

 نه.برم ديدنش به يا بدم جواب دار بچه و زن متاهل مرد يه ي نامه به که نیست درست اصال اين.بکنم بايد چیکار

 من ش، بچه و زن حق در ظلم...ظلمه اين.زده حرف عالقه و عشق از ش نامه توي که مخصوصا.نیست درست اين

 جوري کنم؟چه بیرونش ذهنم از جوري چه!بکنم؟ بايد چیکار پس ولي.کنم نمي کاري چنین وقت هیچ...وقت هیچ

 پا و میگه علي يا يه مادرجون. چرخونم مي چايیم توي قاشقو کنه؟کالفه فراموشم و نکنه فکر بهم که کنم کاري

 که چزخونم مي چايي استکان توي قاشقو همینجور.میشیم تنها مادرم و من و بیرون میره خونه آشپز از میشه

 :میاره خودم به منو مامان صداي

 !پونه _

 :میگم چايیم به میزنم زل که همونطور

 !هان _

 درسته؟ ديگه مثبته میدي بهشون که جوابي میان اينا ت خاله که امشب _

 اين به فرد راضیترين مامانم دونم مي.ببینم چشماش توي امیدو تونم مي.کنم مي نگاش و باال میارم سرمو

 ترسه مي.ترسه مي دونم مي.بشه راحت خیالش و بگم رو بله کیان به من که خواد مي همینو اون دونم مي.ازدواجه
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 بر! .بدم بايد بهشون جوابي چه دونم نمي واقعا خودمم...دونم نمي...من ولي.بشه خودش مثل ، دخترشم عاقبت

 ولي بودم کرده فکر يعني.بودم نکرده فکر ازدواج به حسابي و درست وقت هیچ ، سالم و سن هم دختراي عکس

 کامال.خوبیه خیلي پسر کیان. بشم م خاله پسر زن و کنم ازدواج بخوام روز يه بودم نکرده تصورشو وقت هیچ

 منم اتفاقا.باشه آل ايده من مثل دختر يه براي تونه مي نظر هر از اصال.بودم راحت باهاش همیشه.میشناسمش

 يا داريم فامیلي نسبت هم با و خالمه پسر که اينه خاطر به فقط داشتن دوست اين دونم نمي...ولي.دارم دوستش

 نمي اواقع.بدم کیان به جوابي نبايد نکردم، مشخص آرمینو تکلیف تا کنم مي احساس چرا دونم نمي...دونم نمي...

 ...دونم

 !پونه _

 :میکنم نگاه مامان به دوباره

 ...ها _

 بدي؟ بهشون جوابي چه خواي مي پرسم مي دختر؟دارم کجاست حواست _

 :میدم تکون سرمو

 ...کنم فکر بايد دونم نمي...دونم نمي _

 !خوبه؟ حالت!چته؟ هست معلوم _

 :میدم جواب من و پرسه مي مامان

 ...خوبم...خوبم آره...آ _

 :گلوم تو بپره میشه باعث مامان سوال و شیرينه زيادي اما کشم مي سر چايیمو و

 کردي؟خونديش؟ چیکارش رسید برات ديروز که اي نامه بپرسم رفت يادم راستي _

 در کماش و میشه شديدتر م سرفه مامان سوال با و بیفتم سرفه به میشه باعث گلوم تو پريده که چايي شیريني

 سرفه جلوي میکنم سعي.کنه مي اخم نمیاد، بر دستش از کاري وقتي همیشه.کنه مي نگام اخم با اون و میاد

 :کنم مي کارو اين هست زحمتي هر به باالخره و بگیرم کردنمو

 .خوندمش...آره...هیچي...هي _

 :کنه مي بازي سفره ي گوشه با و پايین میندازه سرشو مامان

 بود؟ نوشته توش درسته؟چي بود بابات از _

 .آره _
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 :میپره دهنم از يهو که میشه چي فهمم نمي و آره میگم

 .شده تنگ برام دلش بود گفته _

 :کنه مي زمزمه مامان

 !مدت؟ همه اين بعد _

 :میدم جواب کنم نگاش اينکه بدون

 .دور ريختمش و کردم ش پاره حال هر به.دونم نمي _

 :میگه فقط.م رنجیده و دلخور بابا از چقدر دونه مي خودش.نکرده تعجب.کنم مي نگاش ، میزنم که حرفمو

 .نبود بابات خط خط اون نظرم به ولي. نکردي خوبي کار _

 پا .میگذرم خوردن صبونه خیر از نزنه نامه مورد در اي ديگه حرف اينکه براي و نمیدم جوابشو و میندازم باال شونه

 :میزنه صدام که کارم سر برم بشم آماده که میشم

 !پونه _

 :میگم و نپرسه نامه اون مورد در چیزي ديگه کنم مي خدا خدا و میبندم چشمامو

 !بعله _

 :کشیدنشو آه و میشنوم استکانارو خوردن هم به صداي

 .هیچي _

 دوباره که برم خوام مي و میکشم راحتي نفس نزده حرفي نامه مورد در اينکه از حال هر به اما میسوزه براش دلم

 :میگه و میزنه صدام

 . دنبالت میاد.بیکاره گفت کیان.ست شنبه پنج امروز ، بگم رفت يادم راستي _

 :طرفش چرخم مي تعجب با

 !چي؟ واسه _

 :میگه آروم و میشه لباش مهمون کمرنگي لبخند

 .بزنه حرف خواستگاري مورد در باهات خواد مي حتما خب _

 :میگم میلي بي با
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 .ديگه بزنه حرفاشو موقع همون خب.خواستگاري میان که شب _

 :میشه سفره کردن جمع مشغول و پايین میندازه سرشو لبخند همون با مامان

 .دونین مي خودتون.واهلل دونم نمي _

 يم فکر آرمین به شدنم آماده مدت تموم توي و میشم آماده و میرم کالفه. کنه نمي نگام ديگه اما میکنم نگاش

 یگمم خودم به هي جاش به و کنم مبارزه فکرش با کنم مي سعي بازم اما.داره عالقه بهم بود گفته اينکه به و کنم

. ببینم وآرمین بايد.ببینمش برم بايد میگه که هست چیزي دلم ته ولي.بدم مثبت جواب کیان به دردسر بي بهتره

 که فکرم توي و رسیدم اي نتیجه چنین به کوتاه مدت اين توي که کنم مي مسخره خودمو و خندم مي خودم به

 :میزنه صدام مامان

 .منتظرته در دم کیان!مامان پونه!پونه _

 وت کیان.بیرون میزنم خونه از و کنم مي خداحافظي.بیرون میدوم اتاق از و میدارم بر تندي کیفمو...کیان!خدا واي

 گاشن من و نمیکنه نگام که نشده متوجهم هنوز و نیست من به حواسش انگار و منتظرمه و نشسته باباش ماشین

 چرا!دارم؟ ترديد چرا...آخرش...نه؟آخرش يا بله خانوم؟آخرش پونه چي که باالخره پرسم مي خودم از و کنم مي

 يک کنم؟آخه نمي راحت رو بقیه و خودم خیال و نمیگم رو بله کنم؟چرا قبول دغدغه بي و راحت خیال با تونم نمي

 مشترک زندگي از تصوري هیچ...من...من...ندارم مشترک زندگي از تصوري هیچ من آخه ولي!کیان؟ از بهتر

 لحظه يه حتي.ترسم مي خیلي من ولي!داره؟ ازش تصوري ذهنش توي کنه ازدواج کي هر مگه!چي؟ که خب.ندارم

 چیکار خواي مي پس...ترسناکه برام فکرشم حتي اوف...بزنه دست بهم و کنه لمسم بخواد مرد يه اينکه تصور

 خهآ ولي.معنیه بي ترست اين ديگه پس.زود چه دير چه کني ازدواج بايد تو و میفته اتفاق اين که کني؟آخرش

 ...من

 از دلم يتو و جلو میرم و میزنم لبخند زحمت به.مونن مي ناتموم میبینم خودم متوجه کیانو نگاه وقتي فکرام باقي

 هن میدم جواب خودم به و!عقب؟ يا بشینم جلو کنارش قبل مثل بازم بايد من شرايط اين با حاال پرسم مي خودم

 ضطرابا اينکه براي و کنم مي سالم و میشینم جلو و میرم. بشه ناراحت بشینم عقب اگه ممکنه بشینم جلو بهتره

 :میارم رو شوخي به کنم پنهون خودمو

 ...سوار قارقارک مرد به سالم _

 .قارقارک گذاشتیم شوخي به اسمشو کتايون و من که پدرشه پرايد به م اشاره

 :میگه جوابم در و خنده مي کیان

 شما؟ خوبي.قارقارک همیشگي مسافر سالم علیک_

 :کردم مي فکر چي به داشتم قبل ي دقیقه چند میره يادم و میگیره م خنده حرفش از
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 چطوري؟ شما.خوبم ممنون _

 :میشنوم جوابشو و

 .خوبیم شما لطف به هم ما.ممنون _

 .بريم پس خب _

 :پرسه مي اون و میگم من

 کجا؟ _

 :میکنم نگاش تعجب با

 .ديگه فروشگاه _

 :میده جوابمو و کنه مي نگاه رو به رو به لبش روي ي کاره نیمه لبخند با

 .بري امروز نیست الزم _

 :میگم بیشتري تعجب با

 .میشه ديرم.برم بايد.نیست الزم رو چي چي _

 .گرفتم مرخصي برات نعیمي آقاي از.دختر نترس _

 :کنم مي باز حد آخرين تا چشمامو

 !چرا؟ _

 :میگه و کنه مي نگاه رو به رو به بازم

 .بزنم حرف باهات خوام مي چون _

 :پرسم مي آهسته خیلي و میگیرم آروم و چیه زدن حرف از منظورش میفهمم

 چي؟ مورد در _

 :میده جواب اون که پرسم مي سوالو اين و دونم مي

 .خودمون مورد در _

 :میگه و کنه مي روشن ماشینو.  کنم مي نگاه بیرون به و کنم مي سکوت

 .بزنیم حرفامونو و بزنیم گشتي يه بريم _
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 يم قالب هم توي مو کرده عرق دستاي و بدم گوش دقت با حرفاش به کنم مي سعي و خیابون به میزنم زل منتظر

 راهو تموم و شم پیاده ماشین از خواد مي دلم.گرممه شدت به و میلرزه داره وجودم و تنم تموم کنم مي حس.کنم

 :خیاله و فکر ش همه اينا ولي.بشم آروم تا بمونم همونجا و برسونم اتاقم به خودمو بعدش و بدوم خونه تا

 همه ديگه کردم فکر و شدم خوشحال خیلي گفتي چي تو شنیدم مادرم زبون از...که ديشب من پونه راستش _

 ...ولي تمومه چي

 :میشنوم حرفاشو باقي و نمیگم چیزي و میکنم حس خودم روي نگاهشو و کنه مي سکوت لحظه يه

 .نگفتي اي ديگه چیز که بوده خجالتت از و زدي مادرم با رودرواسي تو حرفو اين شايد کردم حس ولي _

 :میزنه حرف که کیانه اين باز و نمیگم هیچي بازم

 نيدو مي.بدونم نظرتو و بزنم حرف باهات خودم گرفتم تصمیم و بشم مطمئن بايد گفتم خودم به همین واسه _

 شيبا معذب مدام میزني حرف باهام و میبیني منو وقتي خواستم نمي چون ندادم بروز و نگفتم هیچي حاال تا...من

 بهت چیزو همه مادرمم و شده زده حرفش که حاال ولي.باشي راحت باهام همیشه داشتم دوست.بکشي خجالت و

 .بزنم حرف و بشکنم سکوتو بايد منم که رسید نظرم به گفته

 که میبینم ولي رو به رو به داده حواسشو.کنم مي نگاش چشمي زير. میشه ساکت دوباره میرسه که اينجا به

 :کنه مي پاک پیشونیشو عرق هي که میبینم و میلرزه داره دستش

 ...امشب که هستي راضي واقعا تو که بدونم اينو خوام مي من حاال _ _

 :نشه ناراحت و نخوره بر بهش که بگم چطور و بگم چي کنم مي فکر و میگزم لب.نمیده ادامه و خوره مي حرفشو

 .بگو نظرته چي هر.میشم ناراحت من که نکن فکر اين به هم اصال.بزن دلتو حرف خاله دختر ببین _

 انکی وقت اون.باشم داشته احساسي يه يا بزنه سرم به فکري يه کافیه.بوده همینطور همیشه.خونه مي فکرمو

 !میده معني چه اين فهمم نمي من و میفهمه راحت خیلي

 !خب؟ _

 :بزنم حرف میکنم سعي

 فکر بیشتر دارم احتیاج من ولي...نشي ناراحت...خدا رو تو...دونم نمي...خاله پسر...پ دوني مي...من...من _

 میشه؟.کنم

 :میده مهربونش و آروم لحن همون با همیشه مثل جوابمو

 گفتم همین براي.بودي شرايطي چه توي زده حرف باهات مادرم که اي لحظه اون دونستم مي نمیشه؟من چرا _

 .کني فکر توني مي خواستي وقت هر تا االن از باشه.بزنم حرف باهات خودم
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 :پرسم مي حال اين با و نشده ناراحت که کنم مي شکر رو خدا و کنن مي آرومم لحنش و حرفاش

 ...امشب خواستگاري قرار...پس...ولي _

 خوبه؟ کنم مي منصرفشون فعال خودم جوري يه نداره اشکالي _

 کیانه؟به وجود خاطر به آرامش اين يعني.کنم مي فکر گرفته وجودمو که آرامشي احساس به و نمیدم جوابشو

 لحنش؟ و حرفاش خاطر

 .شدم آرومتر کنم مي احساس.شد بهتر حالم کمي يه حاال _

 :میگم دلم توي شنیدنش با که میگه اينو کیان

 !جالب چه!داره؟ منو حس اونم پس _

 .پونه بزنم بهت دلمو حرف تونم مي کنم مي احساس االن _

 به هک دقیقه چند از بعد که میشم گوش سراپا کنم، نگاش اينکه بدون!بگه؟ خواد مي چي يعني...يعني!دل؟ حرف

 :میاد حرف به میاد، طوالني نظرم

 الاص يعني.نمیشه بزرگ وقت هیچ کردم مي فکر که کوچولو دختر يه.بودي کوچولو دختر يه چشمم به همیشه _

 وقتي اهدانشگ بعداز ولي.نداري برام فرقي کتايون با کردم مي فکر و بشي بزرگ روزي يه تو گنجید نمي تصورم تو

 میشي بزرگ داري کردم مي حس...کني مي تغییر داري تو کردم مي حس مرخصي، میومدم که بار هر.خدمت رفتم

 بهم خاصي حس يه ديدنش با بار هر و شده بزرگ واقعا ديگه کوچولو دختر اون ديدم کردم وا چشم که روز يه و

 تا میشد باعث و میداد دست بهم خوب احساس اون میديمت وقتي فقط.چیه حس اون دونستم نمي.میده دست

 ت،نگاه لبخندت، محبتت، توجهت،.باشي کنارم همیشه تو، خواد مي دلم شدم متوجه بعد.کنم فکر بهت ساعتها

 بهت فهمیدم که بود موقع همون.  باشم کنارت همیشه بتونم و... و باشه من مال فقط اينا ي همه خواستم مي

 خدا از منم.زد حرف تو مورد در باهام و کشید پیش رو قضیه خودش مادرم اينکه تا نگفتم هیچي ولي.دارم عالقه

 ...کردم قبول خواسته

 نشیري برام حرفاش.کنم مي باز چشم ، حرفاش به سپردم گوش و چشماموبستم که منم.میشه ساکت که کیان

 :سمبپر تعجب با میشه باعث همین و بیرون میريم شهر از داريم میشم متوجه اما بشنوم بازم خواد مي دلم و بودن

 .میريم داريم کجا ما!کیان ببینم وايسا _

 :میشه رنگ پر رنگ پر لبخندش

 :میرم فرو صندلیم توي نگران

 .بگیرنمون بود نزديک داد گیر بهمون ده و صد بار اون نرفته که يادت.نکن درست دردسر دوباره خدا رو تو _
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 :میگم اعتراض با.میده تکون سرشو و خنده مي فقط

 .بازداشتگاه بردن مي میگرفتن مونو دو هر حتما حتما ، نبود پروانه سروان جناب بابات دوست اگه بارم اون _

 :میخنده بازم

 .تیمنیس که غريبه ايم خاله پسر دختر تازه.مطمئنیم خودمون از که ما.کنن چیکار خوان مي مثال بگیرنمون خب _

 :میگم معترضم لحن همون با بازم

 .دونن نمي که اونا ولي میگي اينو تو آره _

 :پرسم مي عصباني من و خنده مي دوباره

 گفتم؟ داري خنده چیز!چیه؟ _

 : میگیره شو خنده جلوي و کنه مي اي سرفه

 .ببخشید _

 منو داشت که ظهر از بعد يه پیش وقت چند.نده گیر بهمون قبل مثل ، گشت ماشین ، کنم مي دعا دلم تو منم

 یرگ بهمون ، بودن نکرده پیدا دادن گیر براي اي سوژه و بودن بیکار که انگار ده و صد گشت ، کارم سر میرسوند

 .کردن مي بازداشتمون حتما ، نمیرسید سر خاله شوهر دوست موقع همون اگه و دادن

 :میگیره خودش به خواهش رنگ لحنم کنه مي بیشتر که ماشینو سرعت

 بريم؟ مي داري کجا آخه.خونه ببر منو خدا رو تو!کیان _

 :کنه مي زمزمه گذاشته که رو آهنگي و میزنه لبخند

 ...نیست جا دلم تو تو از شدم پر نیست رويا ديگه تو با زندگي _

 سمتر و بیرون زديم شهر از ديگه حاال.گردونم مي بر ازش رومو اخم با و نمیزنم حرف ديگه و کنم مي نگاش امید نا

 کیان خرهباال و نیفته اتفاق اين که کنم مي دعا دلم تو هي و میشه بیشتر ، بیاد پیش قبل ي دفعه ماجراي اينکه از

 :میداره نگه ماشینو

 .رسیديم _

 :خوردن گره هم در هاشون شاخه و بیشتر و بلندترن جاده ي حاشیه درختاي که جايي.میداره نگه جاده کنار

 !چیکار؟ اومديم اينجا بگي میشه _

 :میگه بده جوابمو اينکه جاي به و میشه پیاده ماشین از
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 .بیا _

 واي!چیه؟ کارا اين از منظورش پسر اين! خدا اي درختا، بین میره داره که کنم مي نگاه بهش و میشم پیاده

 !شده خل پسره اين!خدايا

 :میزنه صدام بازم

 .ديگه بیا _

 با و ايستم مي منم ايسته، مي اون وقتي و حاشیه درختاي بین میرم و میام بیرون جاده از و میرم دنبالش ترديد با

 :میگم تنده کم يه هم و مشخصه توش اعتراض هم که لحني

 بوده؟ چي اينجا من آوردن از منظورت بگي حاال میشه...خب _

 :میگه و کنه مي نگاه عجیبي لذت يه با اطرافشو و گرفته پشتش دستاشو

 ....کن نگاه برتو و دور _

 هب بعد و کنم مي نگاه ساختن که مدوري محوطه و گرفتن اطرافمونو که بلندي درختاي به و کنم مي کارو همین

 :میشم خیره پامه زير اي سبزه

 !قشنگه چقدر ايجا!خدايا...واي _

 :کنه مي تماشام لبخند با داره که میبینم و میارم باال سرمو

 نه؟ اومده خوشت _

 :میدم تکون سرمو زده ذوق

 ...خیلي آره _

 :پرسم مي و

 اينجا؟ آوردي منو چرا ولي _

 ...شده زرد زعفرون عین رنگت کني مي کار بس از.بخوري هوا کم يه گفتم خب _

 و لبخند تا گردونم مي بر سرمو و میاد خوشم بهم، توجهش از و بوده فکرم به اينکه از ولي شوخه لحنش بازم

 :کنم مي تماشا اطرافمو ي منظره بازم و نبینه خجالتمو

 !پونه _

 :میفته تپش به قلبم و میلرزه کردنش صدا طرز از دلم که کنه مي صدام جوري يه
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 !خانوم پونه _

 ...المصب نکن صدام اينجوري خدا رو تو...نگو

 ! پونه _

 :کنم مي نگاه گرفته دستش تو که کادويي به تعجب با و ايستم مي روش به رو درست و گردم مي بر آروم

 .خاله دختر مبارک تولدت _

 يادش کنم؟کیان مي فکر بهش کم خیلي و مونه نمي يادم وقت هیچ خودمم که تولدي!تولدم؟.میزنه خشکم

 !گرفته؟ کادو...برام...برام!بوده؟

 !منه؟ برا اين...اين _

 :میندازه پايین سرشو و میزنه لبخند

 .نشد ولي بگیرم برات بهتري چیز يه خواستم مي. ببخشي بايد ولي آره _

 :پايین میندازم سرمو و میکنم بغض يهو

 .کیان ممنون _

 .نداره قابلتو _

 صداي اما میشه خالي و پر احساس از قلبم هي و کنه مي پر وجودمو تموم خوبي حس يه حرفش و کارش اين با

 . بیرون بیام هوا و حال اون از میشه باعث ماشین يه بوق

 .اومدن _

 :پرسم مي و کنم مي نگاه سیاهش چشماي به تعجب با که میگه کیان اينو

 !اومدن؟ کیا _

 :میزنه لبخند بازم

 .میگم رو اينا مامان _

 :میپرسم و سمتش میگردم بر بیشتري تعجب با.میشه رد کنارم از و میگه

 !بیان؟ بود قرار هم اونا مگه _

 :میده جواب و طرفم چرخه مي
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 .ديگه آره _

 .بکنیم تفريحي يه شهر بیرون بیايم گذاشتیم قرار ديشب

 :میدم فشار دستم توي رو کادو

 نگفتین؟ من به چرا پس _

 :میخنده جوابم در

 .خواستم اينطوري من _

 :میزنم زل بهش ساختگي اخم يه با

 .باز حقه جنس بد اي _

 یدوسف بلند شال وقتي و میکنم بازش آروم و کنم مي نگاه کادوش به. میشه گم درختا الي به ال و خنده مي بازم

 و کنم مي سر شالو.دونم نمي دلیلشو که شوقي از میشه پر دلم میندازه موج بهش باد و میگیرم دستم توي

 ... میبندم چشمامو

 ودب نوشته برام آرمین که اي نامه و حرفا به و م خاله پسر محبتاي به.آرمین به ، کیان به.میکنم فکر دارم روزه دو

 کیان به جوابي چه کنم مي فکر دارم روزه دو.نفهمیدم معنیشو هنوز من و بده حالش بود گفته اينکه به و.

 .نرسیدم اي نتیجه هیچ به هنوز اما.کنم خبر خودشو قبلش بدم خوام مي جوابي هر بود گفته.بدم

 

 اممی که همین چرا دونم نمي ولي کنم فکر درست و باشم منطقي کنم مي سعي.میکنم خیال.کنم مي فکر مدام

 ههم و میشه پیدا ذهنم توي آرمین ي کله و سر يهو کنم، قبول م آينده شوهر عنوان به کیانو و بگیرم تصمیم

 همه دونم مي.عصبانیم کارام و خودم دست از!بشه عذابم باعث اينطور نامه يه بايد چرا.کنه مي خراب چیزو

 هک مدت اين توي.کنم مي دست دست اينا ي همه با بازم ولي.بذارم منتظرشون خیلي نبايد و بدم جواب منتظرن

 بي همینجور ولي.ديدم مادرجون چشماي توي سوالو رد و مامان نگاه توي رو نگراني ، کنم فکر خواستم فرصت

 .داشتم نگه دست خودي

 ها هدکم روي میره انگشتم هي و میزنم زل گوشیم ي صفحه به مدام.کنم چیکار که بگیرم تصمیم کنم مي سعي

 گهن دست و میشم پشیمون هي اما کنم خبرش و بفرستم پیام براش و کنم پیدا مخاطبا لیست از کیانو اسم که

 هک باباجونم.خريد رفتن مادرجونم و مامان.موندم خونه تو بودم بیکار چون و نرفتم فروشگاه صبح امروز.میدارم

 .ست مغازه معمول طبق
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 مي سختش خودم واسه دارم من.نیست سخت نه.سخته گرفتن جدي تصمیم چقدر. کنم مي نگاه رو گوشي

 هدون يه! داره؟ کاري اين مگه آخه.ندارم شو عرضه من که ست بله اونم ، کیانه به کلمه يه گفتن فقط راهش.کنم

 رزونل دستاي با و دارم مي بر گوشیمو باالخره و کنم مي راضي خودمو میزنم، دلم تو که حرفايي اين با!ديگه پیامه

 :پیام نوشتن به کنم مي شروع

 ...خاله پسر سالم _

 هديگ اين. میذارم زمین گوشیمو کالفه. نه حاال اه،.میشه بلند در زنگ صداي نرسیده پیام ي نصفه به هنوز اما

 !بیرون رفتن نشده دقیقه ده که مادرجون و کیه؟مامان

 .کنم مي باز که درو و میشم رد حیاط از و بیرون میرم و میشم بلند حوصله بي

 :کنه مي سالم من ديدن با که میشم خیره بهش تعجب با ، میبینم در پشت که رو پستچي همتي آقاي ولي

 .دخترم سالم _

 :میگیره سمتم به رو اي نامه پاکت و

 .اومده شما برا اين _

 هک رو جايي!خودشه خط بازم!ديگه؟ ي نامه يه بازم!چي؟ يعني.کنم مي نگاه میگیرم که پاکتي به مبهوت و مات

 مامچش جلوي هاش کلمه که سیاهي خط به.میزنم زل پاکت پشت به ، میره وقتي و کنم مي امضا میگه همتي آقاي

 .میرن رژه

 

 ...آرمین خط و بابا ي خونه آدرس بازم

 !آرمین خط و ما ي خونه آدرس بازم

 

 ...بازم!نوشته ديگه ي نامه يه بازم.میبندم درو و داخل میرم حال بي و سست

 ش نويسنده و نامه اين با کنم؟من چیکار باهاش. میدم فشار هم روي پلکامو و میدم فشار دستم با پیشونیمو

 .کن کمکم!خدايا!خدايا...آخ!کنم؟ چیکار

 طرف يه از.نامه به میزنم زل و میشینم زمین روي میرسم که اتاقم به و داخل میرم حال بي و سست همونطور

 احساسم و کن ش پاره نخونده میگه عقلم...ترسم مي هم طرفي از و نوشته چي تو اون بدونم خواد مي دلم خیلي

 عقل جدال و جنگ اين از گیج من و کنه مي پیدا ادامه ، دقیقه چند براي جدال اين و بخونش و کن بازش.نه میگه

 !چیکار؟!بکنم؟ بايد چیکار. کنم مي گیر بینشون ، احساسم و
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 به کنم مي راضي خودمو هست طور هر و کنم مي باز آروم خیلي رو نامه و میشه پیروز احساسم عاقبت اما

 :خوندنش

 !پونه سالم بازم))

 خودمو که نويسم مي ولي.ندارم تو طرف از جواب رسیدن به امیدي اصال که نويسم مي حالي در رو نامه اين من

 چشمامو آرامش احساس با زندگیم، روزاي آخرين تو خوام مي م، آشفته روح به باشم داده جوابي که.کنم آروم

 رزوآ يه اينو و ندارم اتفاق اين افتادن به امیدي چون.ندارم ديدنت به اصراري هیچ ديگه ولي ببندم دنیا اين روي

 ازت خوام مي همین براي.پیونده نمي حقیقت به وقت هیچ که کاش اي يه میگیره، دلم که اي بهونه.کنم مي تلقي

 و شنیدي زماني يه اگه و پونه ببخش منو.کردم ناراحتت و نوشتم برات رو اولي ي نامه اون که کنم عذرخواهي

 ...((خداحافظ... و کن حاللم.کن حاللم نیستم زنده ديگه که فهمیدي

 ...هنوشت روحي شرايط بدترين تو شايد و عجله با اونو ش نويسنده میده نشون که شدم خیره اي نامه به زده بهت

 اي هنام.برسه دستم به ازش ديگه ي نامه يه بازم که گنجید نمي ذهنم توي اصال.کنم باور تونم نمي ، تونم نمي

 حرف مرگ از چرا...چرا بفهمم تونم نمي و فهمم نمي خودمو حال کنه، مي روم و زير کامال داره کنم مي حس...که

 و گیج!نوشته؟ نامه اينطوري که بمیره نکرده خدايي قراره چیه؟مگه حرفا اين از منظورش بفهمم تونم نمي!زده؟

 مي چي!نمیداره؟ بر سرم از دست چرا؟چرا پرسم مي خودم از میرن و میان ذهنم توي که سوااليي اين از منگ

 فرستادي نامه!خواي؟ مي چي من جون از تو آرمین...آرمین آخ!بريزه؟ هم به آروممو زندگي خواد مي چرا!خواد؟

 تمودس دارم گلوم توي که بغضي با و میذارم گوشیم کنار زمین روي رو نامه مستاصل حالتي با!بگي؟ بهم چي که

 هر و خرابه شدت به حالم کنم مي احساس.بندم مي چشمامو میگیرم گاز لبمو.میذارم میزنه شدت به که قلبم روي

 نطورهمو و حالمه بدي اصلي عامل که اون به.کنم مي فکر آرمین به.بشن سرازير اشکام و بشکنه بغضم ممکنه آن

 باالخره و میدم فشارش مشتم تو و کنم مي مچاله شو نامه و کشم مي دست زمین روي نشستم زمین روي که

 مردي!کنم؟ قبول آرمینو مثل مردي عشق تونم مي چطور من...من.میشن خیس صورتم و چشمام و میشکنه بغضم

 اشهب داشته انتظار ازم نبايد...بخواد ازم نبايد اون...بیفته نبايد اتفاق اين...اين نه!نداره باهام تناسبي هیچ که

 خوامب ازش شده طوري هر بايد...بکنم کاري يه بايد.کنم پیدا بهش احساسي نبايد منم...منم.باشم داشته دوستش

 قانعش بايد...آره.کنه فکر ش خونواده به و کنه فراموشم که کنم کاري يه.برداره منه عاشق که فکر اين از دست

 اگه ولي.شهب دلبسته بیشتر ممکنه بشه اينطور اگه.نمیفته اتفاق اين...نه...ببینمش؟نه برم يعني!طور؟ چه اما.کنم

 ادامه دراونق ممکنه و میفرسته نامه بازم کنه، بیرون سرش از فکرمو نگم بهش اگه ببینمش، نرم و نکنم کارو اين

 .بشه تموم بايد جا همین جريان اين.کنه پیدا ادامه نمیذارم من نه،... که بده

 که کنم راضي خودمو چطور دونم نمي.داشتم خودش از ، آدرسي ، اي نشوني يه کاش.داشتم شو شماره کاش...آخ

 شوهر ارمد بگم بهش نکنه، فکر بهم بگم بهش و برم اينکه آره،!باشه بهتر اينجوري شايد شايد، ولي!برم ديدنش به

 ...خوبه همین آره، میکنم،
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 وقتي و کمدمه تو که کفشي ي جعبه توي میندازم میبرم و میدارم بر رو نامه و میشم پا دارم تنم توي که ضعفي با

 و بدم ظمن فکرام به کنم مي سعي و بشم آروم کم يه فقط ، کم يه تا درش به چسبونم مي پیشونیمو میبندم، کمدو

 و نهک پیدا عالقه بهم آرمین شده باعث که افتاده اتفاقاتي چه گذشته تو و شده چي بیارم خاطر به میکنم سعي

 :خاطرات مرور به کنم مي شروع بازم که میشه همین

 :داد جواب بود عصباني شدت به که سیمین _))

 .بپرس سفید چشم ي دختره اين از _

 :گفت بهم و و دستم داد منو کیف و اومد جلو آرمین

 .گذاشتي جا ماشین تو اينو _

 :پرسید خواهرش به رو و

 !شده؟ چي مگه چرا _

 :گفت بهش و بود وايساده اتاق درگاه تو که مردي سمت رفت بده برادرشو جواب اينکه بدون سیمین

 .نمیشم ورپريده اين حريف که يکي من...دخترت اين شما اين خان فرامرز جناب بفرما _

 هشب و جلوش اومد اخم با نگین وسط اين.من به بود زده زل فقط و نمیشنید انگار مرد اما.کرد اشاره نگین به بعد

 :گفت

 ...ندارم دوست.باشه من اتاق توي اين خوام نمي من!بابا _

 :زد صدا اسممو و من سمت اومد و زد کنار نگینو مرد اما

 !پونه _

 :گفت و نگین به کرد رو و گرفت ازم نگاهشو که کردم نگاه آرمین به ناباورانه

 .میگي چي ببینم ، بزنیم حرف هم با بیرون بريم بیا!پاره آتیش بیا _

 :گفت و زمین به کوبید پاشو نگین اما

 !دايي _

 :بیرون برد اتاق از خودش با اونو آرمین ولي

 .ببینم بیا _
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 که مردي.روم به رو بود وايساده درست که شد مرد اون متوجه نگاهم دوباره زود خیلي اما کردم نگاه اونا رفتن به

 .کرد مي بیهوش آدمو ادکلنش بوي که پوشي شیک مرد.کنم باور خواستم نمي ولي پدرمه بودم فهمیده

 هگون و گندمگون صاف صورت.کرد پیدا بینشون سفیدم موي تار يه نمیشد بودن سیاه بس از موهاش که مردي.

 خوش خیلي بهش مدت اين توي پس کردم مي فکر من و میدادن نشون سنش از جوونتر اونو ش برجسته هاي

 داشت اينجا مرد اين و میديدم چشم به تنهايیشو و کشیدن زجر من.  کشید مي زجر مادرم حالیکه در!گذشته

 ي چهره و بودن شده سفید موهاش بیشتر مامان حالیکه در!میکرد زندگي راحت خیال با و گذروند مي خوش

 .داد مي نشون پیرتر سنش از اونو ش خسته

 :گفت لرزيد مي که صدايي با و م شونه روي گذاشت دستشو

 !دخترم!پونه _

 بپرم من منتظره حتما کردم فکر خودم با.ديدم لبش روي پوزخندو و در کنار بود وايساده که کردم نگاه سیمین به

 نگاهم آمیزش تمسخر نگاه با بیشتر اون بشم باعث و بچسبونم بهش بیشتر خودمو و کنم بابا بابا و پدرم بغل

 بدم شونن بود پدرم مثال که مردي به عصبانیتمو و خشم خواستم مي بلکه.بکنم کارو اين خواستم نمي من نه،.کنه

 :گفتم و زدم پس دستشو همین براي.ندارم اون به نیازي هیچ بدم نشون و

 .نیستم شما دختر من _

 نزمی روي از و ساکم طرف رفتم اخم با من ولي.ديد میشد کامال ش قیافه توي حیرتو.خورد جا پدرم ديدم و گفتم

 :پرسید که شنیدم و داشتم برش

 ...پدرتم من پونه!چي؟ يعني اين...اين!چیه؟ حرف اين از...منظورت_

 خیس چشمام و بشکنه لعنتي بغض اون تا کنم باز لب از لب بود کافي فقط و بودم کرده بغض چون.ندادم جوابشو

 .کنم گريه غاصب زن اون چشماي جلوي خواستم نمي.خواستم نمي اينو اصال که بشن خیس

 !دخترم پونه _

 و کنم حفظ خودم از بزرگتر جلوي ادبو شرايطي هر در بودم گرفته ياد چون.بزنم حرف بودم مجبور حال هر به اما

 :نذارم جواب بي حرفشو

 .االن نه افتادين مي يادم اينا از زودتر بايد بودم دخترتون اگه _

 :گفتم سیمین به رو کرده سکوت و نمیزنه حرفي ديگه ديدم وقتي و

 يه خودم.نباشه يا باشه آماده نیست بذارم؟مهم توش وسايلمو که بدين نشون بهم اتاق يه میشه خانوم ببخشین _

 .کنم مي کاريش
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 :گفت باالخره اما موند حرکت بي همونطور دقیقه چند براي سیمین

 .بیا دنبالم باشه _

 وير زده بهت ديدم و انداختم پدرم سمت نگاهي نیم رفتیم مي بیرون نگین اتاق از که همونطور و رفتم دنبالش

 .گوشه يه به شده خیره و نشسته تخت

 :گفت و کرد باز برام اتاقو يه سیمین

 .پايین بیا ناهار براي و اينجا بذار ساکتو _

 :گفتم

 .نیست م گرسنه ممنون _

 .کردم مي ضعف گرسنگي از داشتم.گفتم مي دروغ

 .میلته طور هر.باشه _

 برام يول.بود نگین اتاق ي اندازه هم که اتاقي. خودم اتاق توي رفتم منم.نگین اتاق سمت رفت و گفت اينو سیمین

 يه و کمد جز ديگه ي وسیله نه و بود توش تختي نه که بود درست.نیست آماده گفت مي سیمین که بود عجیب

 زمین روي و بخوابم زمین روي داشتم عادت که مني براي.بود کافي برام اين ولي.پنجره کنار صندلي

 .نبود مهم چیزا اين و صندلي و مبل و تخت داشتن.بشینم

 ويت اما.بخوابم سیر دل يه خواست مي دلم و بودم خسته.نشستم صندلي روي رفتم و گذاشتم زمین روي ساکمو

 .ببره خوابم داشتم شک و کردم نمي آرامش احساس خونه اون

 .شدن راضي السلطنه نگین باالخره ديگه خب _

 پاي با خودش حتي اگه ديگه!نه يا بشه راضي داشت فرقي چه.زدم پوزخند و شنیدم راهرو توي از آرمینو صداي

 برخورده غرورم به بدجوري چون.کردم نمي کارو اين ، بشم اتاق هم باهاش برم خواست مي ازم و میومد خودشم

 .بود

 .نگین اتاق تو همونجا بذار وسايلتو خانوم پونه _

 :پرسید که شنیدم صداشو و شد رد اتاقم جلوي از.نديد منو

 !کو؟ پونه پس _

 :وايساد من اتاق در جلوي و برگشت که شنید سیمین از جوابي چه نفهمیدم و

 !نشستي؟ اينجا ها غريبه عین چرا تو_
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 :گفت خواهرش به و برگشت بعدش

 !نیست توش چیزي خالیه که اتاق اين!سیمین _

 :داد جواب بلند صداي با سیمین

 ي چهب فکر به کنم نمي وقت.دارم کار کلي.آدمم منم خدا به واهلل.نیست آماده که کنم؟گفتم چیکار میگي خب _

 ...به برسه چه باشم خودم

 :گفت آرمین که شنیدم اما نشنیدم حرفشو باقي

 ...جا همه اين و اتاق همه اين _

 کشم؟ مي اون و اين دست از کم!توئه؟ نوبت حاال...آرمین خدا رو تو کن ولم _

 اما وايساده کمر به دست اونجا که ديدم مي.راهرو توي موند آرمین و رفت و شد رد اتاق جلوي از و گفت سیمین

 .بدونم خواست نمي دلمم.کنه مي چیکار داره بابا دونستم نمي.بودم نشسته همونطور تفاوت بي

 گرفته دلم بدجوري.شد ساکت جا همه و رفت اونم که ديدم و کنه مي چیکار ببینم که کردم مي نگاه آرمین به

 سر تمبرگش و بود اونجا که کمدي توي گذاشتمشون و برداشتم کیفمو و ساک. بستم اتاقو در رفتم و شدم پا بود،

 بودم شده دور ازشون که اونايي ي همه براي دلم و کردم مي گرسنگي و تشنگي احساس بدجوري.نشستم جام

 باال اي شونه.نمیشد شنیده بیرون از صدايي هیچ و بود شده ساکت جا همه ، دادم گوش لحظه يه.بود شده تنگ

 :کردم بلند سرمو.خورد در به اي تقه که بودم حالت اون توي.انداختم پايین سرمو و انداختم

 !خانوم پونه _

 چند براي.موندم جام سر تعجب از اما کردم بازش و در سمت رفتم و شدم پا حوصله بي و کالفه.بود آرمین صداي

 :گفت که شد آرمین متوجه نگام بعد و شدم خیره بود در پشت که شیکي عسلي به فقط دقیقه

 .اتاقت توي ببرم اينو کنار برو _

 :گفتم

 .ندارم احتیاجي اين به من _

 :گفت خودمونیش لحن همون با

 .اتاقت تو بذارم اينو کنار، برو بیا.ندارم هم حوصله.گشنمه هم م خسته هم االن من ببین _

 :گفتم

 ...ولي _
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 :تمگف زده خجالت.بود خسته واقعا اون.موند دهنم تو حرف ، ديدم شو خسته نگاه وقتي ولي کنم مخالفت خواستم

 ...شما چرا نخواستم چیزي که من آخه _

 :گفت ساختگیه بود مشخص که اخمي با

 .بکنم کارمو بذار بچه کنار برو _

 هک کردم نگاش و کشیدم کنار.باشه وايساده پدرش برابر در که باشم دختري که انگار شدم، جوري يه لحنش از

 :گفتم.گوشه يه گذاشت و اتاق توي آورد میزو

 .ترم راحت خیلي چیزا اين بدون من _

 :پرسید و بیرون رفت

 لجبازي؟ يا کني مي تعارف داري _

 :گفتم و رفتم دنبالش

 ...عادتمه من میگم راست دارم.خدا به نه _

 سادمواي در کنار و رفتم.بود من اتاق ديوار به ديوار که ديگه اتاق يه توي رفت چون کنم تموم نتونستم حرفمو اما

 يه اما.دبو اتاق تو که تختي کنار ، بود وايساده کمر به دست و بود زده باال آبیشو پیراهن آستیناي.کردم نگاش و

 :پرسید و برگردوند سرشو لحظه

 کمک؟ بیاي توني مي _

 :گفتم

 کنم؟ چیکار که _

 .اتاقت تو ببريم تختو اين که _

 :گفتم

 .بخوابم زمین روي عادتمه.خوام نمي تخت من ولي _

 :گفت و کرد نچي نچ

 بخوابه؟ زمین روي و باشه داشته پولداري اين به باباي آدم _

 :گفت اون و نیاوردم زبون به حرفي اما!داره؟ ربطي چه گفتم دلم توي

 ...ببريمش کنیم بلندش اينو بیا _
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 تاقا مثال توي ببريمش تونستیم ولي بود سنگین.گرفتم تختو ي ديگه طرف همراهش و جلو رفتم ترديد با

 يه و خودم اتاق توي بچینیمیشون و کنیم جا به جا هم وسايلو ي بقیه کنم کمکش کرد مجبورم آرمین بعد.خودم

 .بکنیم کارو اين تونستیم تا کشید طول بیشتر شايدم ، ساعت

 منم.تخت روي اون.نشستیم اي گوشه يه کدوممون هر چیديم مرتب چیزو همه وقتي و شد تموم حال هر به اما

 .بود اومده خوشم خیلي ازش که سنگیني و سفید بزرگ مبل روي

 :کشید عقب خودشو و داد تکیه دستاش به آرمین

 ...آخیش _

 براي ،بگم بهش نباشید خسته يه و کنم تشکر بايد کردم فکر.بود رفته بین از ازش خجالتم ديگه.کردم نگاش

 :گفتم بهش رو همین

 .نباشید خسته _

 .نباشي خسته هم شما.ممنون _

 :کرد نگاه برشو و دور اون و مدادم سر تکون با جوابشو

 نه؟ شده قشنگ _

 : زدم کمرنگي لبخند

 .ممنونم بازم.آره _

 :شد محو راهرو توي از سیمین صداي شنیدن با لبخندم اما

 وضعیه؟ چه اين!آورده؟ در روز اين به کي رو اينجا!بابا اي _

 حتي.شد گوشیش با رفتن ور مشغول خونسرد و خیال بي اون اما کردم نگاه آرمین به نگران صداش شنیدن با

 :کنه نگاش نکرد بلند سرشو هم اتاق جلوي اومد سیمین وقتي

 آوردي؟ در روز اين به فرامرزو کار اتاق تو!آرمین _

 :داد جواب خونسردي با

 !چطور؟ آره _

 میشه؟ عصباني بفهمه دوني حساسه؟نمي چیزا اين روي دوني نمي تو _

 :کرد نگاه خواهرش به و آورد باال سرشو باالخره آرمین
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 !نیست؟ حساس دخترش روي حساسه کارش اتاق روي که اينقدر يعني _

 که شنیدم و پايیدم بود زده زل بهش اخم با که سیمینو چشمي زير و کارش از شد خنک دلم.میزد طعنه داشت

 :گفت

 

 .بدي فرامرزو جواب بايد خودت دونم نمي من _

 :داد جواب آرمین

 .میگم بهش االن خودم بترسي خواد نمي تو باشه _

 :پرسید و

 کجاست؟ _

 :داد جواب کالفه سیمین

 .بیرون رفت _

 :زد طعنه بازم آرمین 

 بره؟ بخواد که بود اومده چي واسه _

 :پرسید خواهرش اخم به اعتنا بي آرمین.کرد نگاش اخم با بازم سیمین

 مونده؟ خوردن واسه چیزي گشنمه خیلي _

 :پرسید بهش خطاب سیمین

 دوستت؟ پیش بري ناهار نبود قرار مگه تو _

 :بیرون اومد اتاق از و شد بلند آرمین

 .نذاشت شما کارياي ندونم ولي آره، _

 از بزنم حرفي نمیشد روم ولي.گرسنمه جور بد منم که افتاد يادم و شد خنک بدجوري دلم.ديگه ي طعنه يه اينم

 هک بود آرمین بارم اين و.بخورم غذا برم شم پا تا خواست مي ازم کسي بايد نظرم به.نمیداد اجازه غرورم هم طرفي

 :رسید دادم به

 !میکنیا ضعف.بیا شو نیست؟پا ت گشنه شما!خانوم پونه _

 .رفتم بیرون اتاق از و شدم پا خواسته خدا از
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(3) 

 و رسمبپ ها نوشته اون از منظورشو و بزنم حرف باهاش خودم و ببینم آرمینو برم اينکه.میگیرم تصمیممو باالخره

 بهم عجیبي دلتنگي حس يه قديمي خاطرات اون آوري ياد با که مخصوصا.نکنه فکر بهم ديگه کنم قانعش بعدش

 .ببینمش برم بودم گفته خودم به دلم ته و بود داده دست

 :میگه که میشنوم و سبزيه کردن پاک حال در که مامان کنار نشستم

 .دعوتیم امشب _

 :پرسم مي و باال میارم سرمو.بزرگتر سبد يه توي میريزه رو کرده پاک سبزياي و

 !کجا؟ _

 :میده جواب و کنه مي نگام

 ت؟ خاله ي خونه جز داريم رو کجا _

 :آشپزخونه به میبره خودش با رو سبزيا سبد و میشه بلند مامان.نمیزنم حرفي و پايین میندازم سرمو

 کني؟ روشن رو خدا هاي بنده اون تکلیف خواي نمي باالخره تو ببینم _

 :راه اون به میزنم خودمو ولي چیه، منظورش و میگه چي فهمم مي

 رو؟ کي تکلیف _

 :میده جواب برگرده، اينکه بدون

 .تو خاله ي خونواده _

 :میده ادامه و

 تدس هي چرا تو دونم نمي ولي.کنن تموم کارو بیان تا بگي کلمه يه که دوختن تو دهن به چشم خدا هاي بنده _

 .گه نمي هیچي و داشته نگه دست که گفتي بهش چي نیست معلوم کیانم!موندي ساکت و کني مي دست

 :ايستم مي کنارش ، آشپزخونه تو میرم و میشم پا

 ...نگفتم چیزي من!من؟ _

 .نگفتي هیچي که کردم باور من و گفتي تو.خودت جون آره _

 سبزيا هک همونطور اون اما.بزنم دلمه تو که رو حرفي بتونم و نکنه پیدا کش اين از بیشتر بحث تا کنم مي سکوت

 :میزنه حرف بازم میريزه رنگي کرمي پالستیکي ظرف توي رو
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 حتي.داره فرق ديگه پسراي ي همه با که خوبه اينقدر بچه اين اصال.دارم دوست پسرم مثل کیانو من!پونه ببین _

 پیدا کم خیلي روزگار اين توي پاکي و نجابت اين به پسر.کني قبولش دارم اصرار که همینه واسه.کاوه داداشش با

 .میشي خوشبخت بشي زنش اگه خدا به.میشه

 و کنم مي دل دل اينا ي همه با ولي. بگم رفتنمو موضوع اينکه و کنم مي فکر آرمین به من اما میزنه حرف مامان

 شهمی ساکت وقتي باالخره و بشه تموم حرفاش مامان تا مونم مي فرصت منتظر و کنم مي سنگین سبک حرفمو

 :میزنم صداش ماليم و آروم خیلي و میشم نزديک بهش کمي

 !مامان؟ _

 :کنه مي خشک دستاشو حوله يه با میاد و بمونن میذاره آب توي همونطور رو سبزيا

 هوم؟ _

 :میگم من و من با و سخته خیلي برام اما بزنم حرفمو آرامش با و باشم آروم کنم مي سعي

 ...سفر برم رو مدتي خوام مي من....میگم...میگم...ام _

 :کنه مي نگام تعجب با و کنه مي آويزون ديوار میخ به جاش سر رو حوله

 !کجا؟!سفر؟ بري _

 :کنم مي بازي انگشتام با و پايین میندازم سرمو

 .ببینم رو بابا...برم خوام مي _

 :مونده باز دهنش و شده خیره بهم زده بهت که کنم مي نگاش مخفیانه ، میزنم که احرفمو

 !ها؟ _

 :میدم جواب

 .ببینه منو خواد مي و شده تنگ برام دلش بود گفته بود داده که اي نامه تو.ببینم رو بابا برم خوام مي _

 !میان بیرون دهنم از جوري چه دروغا اين کنم نمي درک و فهمم نمي خودمم ولي میگم رو اينا

 :میده جواب و سبزيا طرف میره دوباره و میکنه اخم مامان

 .شده تنگ دلش خود بي _

 !مامان _

 : میشه رنگتر پر اخمش
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 خودت مگه ضمن در.بشنوي هم اسمشو نبودي حاضر حتي که پیش روز چند تا!؟ شده عزيز اينقدر که شده چي _

 کردي؟ پاره شو نامه نگفتي

 پیش وزر چند تا و نمیکنم فکر بهش وقته خیلي و پره بابا از دلم که نبود يادم اينو.میگه راست اينو.میگه راست

 کردن فراموش باعث آرمین شايد ، بله.بوده آرمین خاطر به اين شايد...دونم نمي اما.آوردم نمي هم اسمشو

 با مامان و کنم نمي پیدا جوابي و کنم مي فکر!جوابي؟ چه!بدم؟ مادرم به بايد جوابي چه االن اما!شده دلخوريم

 :میگه آرومش لحن همون

 .نوشته چي مسخره ي نامه اون توي کني فراموش بهتره _

 :میگم و بازوش روي میذارم دستمو

 ...بدونه داره حق بابامه اون اما ببینمش ندارم دوست من که درسته!مامان ولي _

 موضوع از دارم اينکه از کشم مي خجالت البته و بدم ادامه حرفمو کشم مي خجالت چون پايین، میندازم سرمو

 .کنم مي استفاده سوء کیان خواستگاري

 . ست بهونه ش نامه توي حرفاي و آره؟دلتنگي اينه قضیه.بگو پس!آهان _

 کني؟ مشورت و صالح باهاش بري خواي مي

 :میدم جواب سريع

 .باشه خبر با بايد.بدونه رو قضیه داره حق و پدرمه اون نباشه چي هر ولي.نیست اينجوري.مامان خدا به نه _

 :میزنه پوزخند مامان

 !حق؟ _

 :میگه و بهم میکنه رو و

 .کنم مي خبرش و کنم مي تلفن بهش خودم.نترس _

 ردنشک راضي براي ديگه فکر يه بايد.نمیشه اينطوري نه. کرده شو جا همه فکر مامان.بودم نخونده ديگه شو اينجا

 :میگم خواهش پر لحني با همین براي.بکنم

 .گردم مي بر و میرم روزه سه دو.خدا رو تو!مامان _

 :میده جواب اون اما

 .پونه نزن هم حرفشو _
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 :پرسم مي که سمتم میاد و میداره بر رو سفره میره و میگه اينو

 چرا؟ آخه _

 :میده جواب و بغلم تو میذاره رو سفره

 .کردم قبول حجت اتمام عنوان به حرفتو ببیني پدرتو خواي نمي ديگه گفتي که موقع همون چون _

 :میدم جواب

 .شدم بزرگ االن ولي.فهمیدم نمي بودم بچه وقتا اون خب _

 :میگه بده منو جواب اينکه جاي به

 .نکن بحث هم ديگه بنداز رو سفره برو _

 يه بايد.خودشه حرف حرف.کنه نمي گوش منو حرف مامان.نداره اي فايده.بیرون میام آشپزخونه از ناراحت و دمغ

 ور سفره!فايده؟ چه نیست راهي وقتي آخه ولي سفر اين به کنم راضیش بايد راهي؟ چه اما.کنم پیدا اي ديگه راه

 و رعص تا کارم میشه کردن فکر اين و کنم راضي مامانو که کنم مي فکر راهي به و بزرگه اتاق توي کنم مي پهن

 ره اما گرفته برام مرخصي روز سه روز يه جاي به کیان که کنم مي شکر رو خدا و کنم مي فکر موضوع اين به هي

 ي خونه بريم بشم آماده شم پا میشم مجبور نتیجه بي هم آخرش.نمیرسم اي نتیجه هیچ به کنم مي فکر چقدر

 اومده کیان يعني اين که میشنوم بیرون از رو خاله شوهر ماشین آشناي بوق صداي ، میشم آماده من تا و خاله

 . دنبالمون

 .منتظره در دم ت خاله پسر.باش زود مامان پونه _

 .مامان اومدم _

 ازب کمدمو کشوي و دارم مي بر میبرمش جا همه که همیشگي عادت يه طبق نیست توش هیچي واقع در که کیفمو

 يتو میذارمش و میکنم باز يکیشونو لفاف و داخلش میريزم دارم که رو قرمزي و سبز آبنبات مشت يه.کنم مي

 کنار منتظرمون که کیان و بیرون میايم خونه از باباجون و مامان و مادرجون همراه و بیرون میام اتاق از و دهنم

 :کنه مي سالم وايساده ماشین

 !همگي به سالم _

 :میدم جوابشو مکم مي آبنباتمو که همونطور منم.  میدن جواب سالمشو همه

 .سالم علیک _

 :پرسم مي شوخي به و
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 اينجا؟ تا میاي ماشین با خیابونو دونه يه اين نمیشي خسته تو _

 :میده جواب و کنه مي باز مادرجون و مامان واسه بعد و باباجون واسه اول ماشینو در کیان

 !چي؟ واسه خسته نه _

 :میگم

 تونیم؟ نمي.بیايم تونیم مي خودمون.شما ي خونه با ما ي خونه ي فاصله ، نیست بیشتر راه قدم دو آخه خب _

 :میگه و کنه مي اشاره ماشین به

 ...نشن اذيت میگم.میام مادرجون و باباجون خاطر واسه من _

 :میگه بهم خطاب باباجون که بدم جوابشو خوام مي

 .ايه ديگه چیز کارا اين از منظورش میشناسم من پسرو اين...  میگه الیکي داره.بابا نکن باور _

 :میشنوم رو خاله پسر معترض صداي و میزنم لبخند زده خجالت و چرخونم مي سرمو و میفهمم منظورشو

 !باباجون _

 :میگه باباجون به رو که مادرجونو صداي و

 .مرد بذار م بچه سر به سر کم _

 یانک و میزنم مک آبنباتمو محکمتر و میشینم مادرجون و مامان کنار و میشم ماشین سوار و کنم نمي صبر ديگه

 :هکن مي خودش متوجه اونو خشش خش صداي که دارم مي بر کیفم از ديگه آبنبات يه فرمون پشت میشینه که

 خوري؟ مي چي _

 :میدم جواب

 خواي؟ مي.آبنبات _

 دلبخن و نگاهها متوجه يهو و دستش کف میذارم شونو همه و کنه مي گل بخشندگیم که طرفم میگیره دستشو

 :میگه که مادرجون صداي و میشم مامان

 .بخیلشون و حسود چشم بترکه.شکرت مرتبه هزار صد خدايا _

 و رمنمیگی باال سرمو خاله ي خونه به برسیم تا و میدم فشار دستم تو کیفمو ي دسته و میشم داغ حرفاش اين از

 .کنم نمي حس دهنم توي آبنباتو ي مزه اصال

 سوم فصل
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(1) 

 هرقصیدن حال در انگار که منقل نارنجي و زرد آتیش به زدم زل و اينا خاله ي خونه فلزي ي پايه چهار روي نشستم

 اينکه به.کنم مي فکر میدم گوش هاش جرقه صداي به که همونطور و میره پايین هم گاهي و میاد باال گاهي و

 يا فايده دونم مي.نمیرسه نظرم به راهي هیچ اما.بابا ي خونه برم بده اجازه که بیارم دست به مامانو رضايت چطور

 مطمئن رمب بايد.نکنه فکر بهم ديگه بخوام ازش و ببینمش بايد.ببینم آرمینو بايد من ولي.نمیده اجازه اون و نداره

 خوادب يا باشه آورده خودش سر باليي که ترسم مي اين از.گفته مرگ از ش نامه توي چرا بفهمم و خوبه حالش بشم

 و باال میگیرم سرمو کنم مي حس خودم روي که نگاهشو و میزنه هم آتیشو میاد کیان که فکرام همین توي.بیاره

 چشماي توي رو ها شعله انعکاش و میده نشون زرد گندمیشو پوست آتیش نور.کنم مي نگاش ها شعله بین از

 هب تازگي که درديه چه اين فهمم نمي و میشم داغ برابرش در بازم و میشم لبخندش محو بازم و میبینم سیاهش

 داغ دقیقه به دم میبینمش وقت هر چرا حاال!نمیشدم اينطوري میديم رو خاله پسر قبال که من!افتاده؟ جونم

 !میشم؟

 !فکري خاله؟تو دختر چته _

 :بشم هول کم يه میشه باعث سوالش

 ...هیچي...هي!ها؟ _

 :میگه آرومش لحن همون با.آتیش به میدوزم نگاهمو و

 !میاي ناراحت و گیج نظر شده؟به چي بگو راستشو.هست چیزي يه چرا _

 :میدم جواب

 .نیست مهمي چیز که گفتم _

 !مطمئني؟!واقعا؟ _

 :میزنه هم آتیشو بازم و

 !میگنا اي ديگه چیز يه چشما اون ولي _

 :هام ريه توي کشم مي رو سوخته چوب بوي و کشم مي عمیقي نفس

 !مثال؟ میگن چي _

 :میگه لبخندش همون با

 .بگو تو دونم نمي _
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 :گفتن به میکنم راضي خودمو باالخره اما.نه يا بگم دونم نمي.میکنم نگاش دل دو

 .روزه چند مسافرت يه برم خوام مي _

 :میکنه باز بیشتر کم يه چشماشو

 !سالمتي؟ به جدي؟کجا _

 :میدم جواب

 .بابام ي خونه برم روزي چند خوام مي _

 :پرسه مي و کنه مي نگام دقت با

 !شده؟ خبري _

 :حیاط کف موزايیکاي به میزنم زل نخونه دستمو و نشه آشکار دروغم اينکه براي

 .ببینمش برم بود گفته بود داده نامه يه.همینجوري _

 :پرسه مي آروم

 بزني؟ حرف باهاش من مورد در...خواي مي _

 !داره؟ اشکالي چه کنه فکر اينطوري بذار میگم خودم به دلم تو و میذارم جواب بي سوالشو

 .میبرمت کني خبر خودمو توني مي بري خواستي وقت هر.خوبه خیلي اين خب _

 :میدم جواب کالفه

 .نمیده اجازه مامانم ولي _

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 .نه گفت زدم حرف باهاش امروز.ديگه نمیده اجازه _

 :میگه و میزنه اي سرفه تک

 .کنم مي راضیش میزنم حرف خاله با خودم من.نداره اشکالي _

 :پرسم مي ازش زده ذوق و باال میارم سرمو سريع

 میگي؟ راست _
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 :میده تکون سرشو

 .شرط يه به ولي _

 :پرسم مي

 شرطي؟ چه _

 :میده جواب و میشه پا

 .بیارمت و ببرمت خودم که شرط اين به _

 :میاره خودمون به دومونو هر خاله شوهر صداي که کنم مي نگاش فقط و نمیگم هیچي

 .من کمک بیاد يکیتون میگین؟بابا هم به چي دارين اونجا نشستین ساعته يه تا دو شما _

 که مکن مي نگاه خاله شوهر به و نشستن حیاط توي زيلو يه روي که بقیه سمت چرخونم مي سرمو کیان با همزمان

 :میگیره م خنده باباجون حرف از و کشه مي سیخ به رو ها جوجه

 بیام بذار گفتم.میشینه هم لرزش پاي خوره مي خربزه کي هر که ، اسد آقا بکش سیخ به...آقاجون بکش _

 بهش نکدومتو هر مديونین آقا.کنم مي کارارو همه خودم ، کن تماشا بشین فقط شما.نه گفتي گرفتي قیافه.کمکت

 .کنین کمک

 :میگه و میشه پا خنده مي داره که خاله باالخره و میگه چیزي يه کس هر و میفتن خنده به همه حرفش اين با

 .بزنم برنجم به سر يه برم من _

 :میشه پا همراهش مامانم

 .کمکت میام منم _

 .بشین تو جون پوران نه _

. دنبالشون میره بعد ي دقیقه چند کیانم و خونه توي میره همراش و کنه نمي گوش حرفش به مامان اما میگه خاله

 براي و میشینم زيلو روي مادرجون کنار میرم میشم پا خودم و کنه راضي مامانو و بشه موفق که کنم مي خدا خدا

 :میگم کنم کم اضطرابمو اينکه

 !ها خالیه خیلي کتايونم جاي میگم _

 :میده جواب و پاش روي میزنه مادرجون

 .بود اينجا کاش.خالیه خیلي م بچه جاي.مادر گفتي آخ _
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 :میده جواب شوخش لحن همون با باباجون اما

 .ببره سرمونو جیغاش جیغ با نیست که بهتر همون _

 :میگم من و خنده مي خاله شوهر

 .بودن اينجا هم شراره و کاوه کاش _

 :میکنه تايید حرفمو مادرجون

 .خالیه خیلي جاشون.مادرجون آره _

 :میده جواب مشغوله که همونطور خاله شوهر

 ترم ينجاا میومد حداقل يا گرفت نمي تابستون ترم اگه.کتايونه نگرفته بال ي دختره سوسن قول به اون تقصیر _

 اينجا شراره و کاوه هم ، خودش هم االن گذروند مي خودمون دانشگاههاي همین از يکي توي تابستونشو

 .خوردين نمي افسوس هم شما.بودن

 :میگه جوابش در مادرجون

 مه با که همین باشن جا هر اصال.کنه نمي که بدي کار ، خونه مي درس داره کتايون م بچه.اينجوري نگو!اسد آقا _

 .کافیه ما براي سالمت و باشن خوش و باشن

 :میزنه زنگ خاله شوهر گوشي و حیاط تو گردن مي بر کیان و مامان و خاله میشه تموم که مادرجون حرف

 !سوخته پدر اين ايه زاديه حالل چه...میزنه زنگ داره.کتايونه.خودشه بفرما _

 رفح گرم سرشون همه.کنم مي نگاه برمو و دور.میشینه من نزديک و باباجون کنار میاد که کنم مي نگاه کیان به

 :پرسم مي ازش آهسته.زدنه

 کردي؟ شد؟چیکار چي _

 .کردم راضیش بود طور هر.حله ولي.نه میگفت.نمیشد راضي اصال _

 ...ندين نامه من براي ساعت به دم هي بگم بهتون بیام خواستم.

 هب دارم که رو چیزايي اون کنه باور کامال که میزنم حرف باهش رسمي عمدا. میلرزه صدام ناخواسته و میزنم حرف

 و خونه سمت دوم مي و پايین میپرم و میکنم باز درو میشن تموم حرفام وقتي و دارن حقیقت ، میارم زبون

 :میذارم سر پشت صداشو

 ... وايسا پونه!پونه _
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 توي و میزنم تنه اومده بیرون تازه که نگین به دويدن حال در و خونه سمت میدوم

 خیس هامو گونه اشکام و میشکنه میده فشار گلومو که بغضي حالت همون

 منتهي هاي پله از و میدوم.نمیدم جوابشو اما میشنوم سرم پشت نگینو صداي.میکنن

 خودمو و میدم هل تندي بازه نیمه که درو میرسونم اتاقم به که خودمو.میرم باال دوم ي طبقه به

 کنم مي هق هق.نمیفهمم خودمو حال.میبندم سرم پشت محکم درو.داخل میندازم

 نمي...دونم نمي.میشینم در پشت و میگیرم گاز انگشتمو نره باال صدام اينکه براي و

 م گريه اينطور زدم حرف باهاش و ديدم اونو که همین چرا!شده مرگم چه دونم

 !مرگمه؟ چه من!خدايا آخ،!شد؟ رو و زير حالم چرا!گرفت؟

 که موقعیتم همین توي و میدم فشار هم روي پلکامو و میگیرم گاز محکمتر انگشتمو

 :میشنوم در پشت از نگینو صداي

 !يهو؟ ي شد دختر؟چي رفتي کجا!پونه!پونه _

 برام زدن حرف و دارم بغض هنوز.دارم بغض.تونم نمي اما بدم جوابشو خوام مي

 :میشنوم خواهرمو صداي بازم و کنم مي هق هق صدا بي بازم.سخته

 !پونه _

 :میدم جواب بغضه از پر و میلرزه که صدايي با و چسبونم مي در به پشتمو

 ...باشم تنها خوام مي. برو میکنم خواهش نگین، برو _

 ...بخوريم ناهار بیرون بريم نبود قرار مگه!شده؟ چي آخه _

 :میدم جواب و میکنم قطع حرفشو

 ...نمیام من برو تو _

 !شدي؟ ناراحت گفته چیزي دايي نکنه...نکنه!شده؟ چي مگه!چرا؟ آخه...آخه _

 :میدم جواب

 ...برو فقط تو نه، _

 !شده چي بدونم بايد من آخه _
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 :میگه که میشنوم و نمیدم جوابشو

 باران دنبال بريم راه سر بگم دايي به خواستم مي که بگو منو میلته، طور هر باشه _

 که عصر.رفتم من.داري دوست خودت طور هر باشه ولي!آرمان شون بچه و

 .شده چي بگو برام اومدم،

 .تخت ي پايه به میشم خیره و میگیرم باال سرمو حرفا اين شنیدن با

 لحظه يه...يعني!چي؟ يعني اين...آرمان شون بچه و باران گفت؟گفت چي نگین

 میاد باران معصوم و خندون ي قیافه و میاد بند نفسم میرسه ذهنم به که فکري از

 روي و میريزه دلم فکر اين از!شده؟ آرمین زن واقعا اون يعني....باران.چشمام جلوي

 !کنه مي خیانت اون به داره آرمین پس.میشم سست زمین

 

 چهارم فصل

(1 

 با مم.بود کرده دعوت هم رو ما و بود گرفته مهموني ، بزرگم ي عمه.کردم مي فکر داشتم و مبلي روي بودم نشسته

 از بعضي و عمه آمیز تحقیر و تکبر از پر و سرد برخورد و رفتار وقتي ولي.برم بودم شده مجبور پدرم اصرار

 اومده پدرم ي خونه به که میشد اي هفته يه.اومدم مهموني اين به که شدم پشیمون کامال ديدم مهموناشو

 با ساختن مخصوصا.بود سخت بودم گرفته قرار توش که جديدي فضاي و خونه و موقعیت به گرفتن خو ولي.بودم

 نمي منم.سخته براش خونه اون توي من حضور تحمل بود داده نشون اول برخورد همون از که نگین ناتنیم خواهر

 از اونقدر.هبیار در بازي بچه و بگیره بهونه بود بلد فقط که بود ننر و لوس دختر يه نظرم از.کنم تحمل اونو تونستم

 از.شد دعوامون و پريديم هم به افتاده پا پیش موضوع تا چند سر بار، سه هفته سه عرض در که میومد بدمون هم

 انگار اونم و بود گرفته منو مادر جاي که دزد يه.بود غاصب يه اون نظرم در چون.نمیومد خوشم هم سیمین مادرش

 اب که بود پدرم تنها وسط اين. زدن غر لب زير کرد مي شروع ديد مي منو تا که کرد مي فکري چنین من مورد در

 تا من اما.داره دوستم بده نشون و کنه ابراز محبتشو خواست مي مدام ، کنم دوري ازش کردم مي سعي وجوديکه

 محبت و توجه بهم بیشتر و آورد نمي خودش روي به اون بازم چند هر.کردم مي دوري ازش داشت امکان که جايي

 اما. باشه خونه رو بیشتري مدت کرد مي سعي و کرد مي تعطیل هم کارشو خاطرم به که جايي تا.داد مي نشون

 راحت باهاشون و کردم مي غريبي احساس بینشون که افرادي کنار در زندگي، به کردن عادت بود سخت من براي

 امالک زندگیشون و رفتار طرز با و بود عجیب و احمقانه نظرم به کاراشون تمام که اي خونواده با کردن زندگي.نبودم

 ي خونه همون دلم.نشدم ساخته دردسري بي و راحت زندگي چنین يه براي من کردم مي احساس.بودم غريبه
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 مي حیاطشو ساکت و دنج ي گوشه دلم.خواست مي رو خونه اون توي آاليش بي و ساده زندگي و باباجون قديمي

 نبود نشسته مسنترا.بودن مشغول جوري يه همه.کردم نگاه برمو و دور و گرفت دلم چیزا اين آوري ياد با.خواست

 شطرنج عمه ي خونه بزرگ پذيرايي سالن ي ديگه ي گوشه يه جوونترا و میزدن حرف خوردن میوه و چاي ضمن و

 نشسته تنها و غريب گوشه يه که بودم من فقط وسط اين.بودن زدن حرف گرم هم عده يه و کردن مي بازي

 .حیاط توي بود رفته خودش سن هم هاي بچه با هم نگین حتي.بودم

 ...بیرون انداخت انگشت با رو سربازه نیگا نیگا!کني مي تقلب داري بازم که تو!آرمین...اه _

 :چرخوندم طرفش به سرمو من و شد بلند آرمین ي خنده صداي

 ...کني مي اشتباه!بود کجا تقلب خودم جان به نه _

 :گفت اعتراض با میکرد بازي شطرنج باهاش داشت آرمین که دختري

 .کنم نمي بازي ديگه من اصال.میبینم دارم نیستم که کور _

 خوانوادگي جمع تو.بودم خونه االن کاش گفتم خودم به دلم توي.کشیدم آه و کردم نگاهشون حسرت با

 کتايون و من و میدادن شطرنج ي مسابقه هم با کاوه و کیان وقتي!بودن هايي لحظه چه گفتم خودم به و.خودمون

 هب داشت بستگي اين و.کرديم مي طرفداري يکیشون ار کدوممون هر و کرديم مي نگاه بازيشونو نشستیم مي

 اون آوري ياد با.خواستیم مي خودمون که چیزي هر يا پول خوراکي،.بدن بهمون اي وعده چه کدومشون هر اينکه

 براي.بازياش تخس و کاوه براي.بود شده تنگ شون همه براي دلم.رفتم فرو مبل توي و کردم بغض خوش لحظات

 و مادرجون ي کننده تايید و مهربون نگاههاي براي دلم کردناش، جیغ جیغ و کتايون براي و مظلومیتش و کیان

 شده تنگ خاله شوهر و باباجون کالي کل و شوخیا براي مامان، داشتني دوست لبخنداي و خاله خندون صورت

 هک شنیدم و انداختم پايین سرمو بعد.کشیدم آه بازم که شد همین و حیاط توي نشستناي هم دور اون واسه ، بود

 :گفت کسي

 !شاد؟ جمع اين توي اونم!کشیدن آه _

 روم به بود، وايساده سرم پشت که دختري.ببینم رو صدا صاحب که چرخیدم تعجب با. بود سرم پشت از صدا

 ودب سرش که اي تیره سبز شال.داشت دلنشیني ي چهره.بود خوشگلي دختر.نشست روم به رو اومد و زد لبخند

 روي بودن ريخته و بودن زده بیرون رنگش فندقي موهاي از قسمت يه.میومد صورتش سفید و گرد قرص به

 و شیدهک بیني.سبز و آبي بین چیزي يه رنگشون و درشت چشماش و بودن مشکي و پر ابروهاش.بلندش پیشوني

 توي که بود جوري جذابي، و قشنگ هیکل و داشت متوسطي قد.گرد ي چونه و قرمز و گوشتي فرم خوش لباي

 .کشیدم خجالت بود مونده ثابت روم که نگاهش و حضورش از اما.اومد خوشم ازش اول نگاه همون

 درسته؟ بود پونه اسمت _
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 :کشیدم خجالت بیشتر من و پرسید لبخند با اون

 .بله _

 :روش گذاشت شو چونه و داد تکیه مبل ي دسته به دستشو يه

 .بارانم منم _

 :پرسید.کردم نگاش فقط و نزدم حرفي

 دارم؟ نسبتي چه سیمین با دوني مي _

 :گفت خودش و ندادم جوابشو

 .عموشم دختر _

 !داره من به دخلي چه باشي خواهرش گیريم اصال.چه من به خب گفتم بهش خطاب دلم توي اما. نزدم حرفي

 .نمیکنم تايید اصال کاراشو ولي _

 .نبود خودم دست و بردارم ازش چشم تونستم نمي.کردم نگاش فقط و سیمینه منظورش دونستم مي

 :داد ادامه حرفاش به دوستانه لحن يه با

 .سرتره من عموي دختر از لحاظ هر از تو مامان من نظر به _

 بارها مادرمو کرد مي احساس آدم که بود زده حرفو اين جوري ، فهمیدم نمي منظورشو.شدم خیره بهش تعجب با

 :پرسیدم تعجب با که بود همین.ديده

 !ديدين؟ منو مادر حاال تا...شما مگه _

 :داد جواب و زد لبخند

 ...کرده تعريف ازش و زده حرف برام موردش در خیلي مامانم ولي.ديدمش بود سالم دوازده ده وقتي بار يه _

 :گفتم بیشتري تعجب با

 !مادرتون؟ _

 :داد جواب و گرفت باال سرشو

 .شد آشنا فرامرزخان با مادرت که بود اون ي واسطه به اصال.بودن صمیمي دوستاي هم با تو مامان و مامانم آره، _

 :پرسیدم و انداختم نگاهي بودن سالن تو که آدمايي جمع به
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 خانوماست؟ اين از کدوم _

 :گفت جوابم در و خنديد

 از وقت هیچ اون.اومديم داداشم و بابام و من فقط االن.نباشه فامیل اين بین میده ترجیح اون.نیست اينجا_

 ...هم وقتي.نیومده خوشش پدريم فامیالي

 :زد زل ديگه گوشه يه به و گرفت ازم نگاهشو و کرد مکثي

 .کرد پیدا نديدشونو چشم بیشتر ، کرد ازدواج سیمین با فرامرزخان و شدن جدا مامانت و بابا _

 :گفت و نداد مهلت اون اما بگم چیزي خواستم

 .میشه خوشحال کلي حتما ببینه رو تو اگه مامانم _

 جور يه.میومد خوشم هاش خنده از.خنديد ومي میزد حرف داشت که بود آرمین به چشمش.گرفتم نگاهشو رد

 روي به و سمتمون چرخوند سرشو که شد ما نگاه متوجه اون انگار و.میومد خوشش آدم که خنديد مي قشنگي

 به توجهم دوباره باران صداي با و نموندم حالت اين توي زياد اما شدن داغ هام گونه لبخندش از.زد لبخند من

 :شد جلب اون سمت

 ببیني؟ منو مامان داري دوست تو _

 کلي نوزه من يعني اين و.بیارم زبون به اينو کشیدم مي خجالت ولي ببینمش داشتم دوست.بگم چي دونستم نمي

 :گفتم ترديد با همین واسه.بکنم راحتي و صمیمیت احساس دختر اين با تا داشتم الزم فرصت

 ...دونم نمي _

 نشستن؟ تنهايي از نشدين خسته تا دو شما _

 :گفت جوابش در باران و چرخیدم طرفش به آرمین صداي با

 .راحتترم اينطوري من دوني مي که تو _

 :گفت بدجنسي با و نشست ما نزديک آرمین

 .گفتم خانومو پونه.نبودي تو منظورم منم _

 :گفتم آرمین به رو و بود شده محو لبخندش که کردم نگاه باران به

 .راحتترم اينطوري منم _

 :پرسید آرمین.برگشت باران لبخند باز که ديدم و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

62 

 

 ها؟ بچه توجمع نمیاي چرا خب _

 :دادم جواب

 .ندارم دوست _

 :گفت آرمین به رو و شد پررنگتر لبخندش باران و

 .منتظرتن ها بچه برو پاشو حاال.گرفتي جوابتو ديگه خب _

 :گفت من از تقلید به آرمین

 .برم ندارم دوست _

 :گرفت ش خنده باران و

 .بدجنسي خیلي _

 :گفت و داد تکیه بود نشسته روش که مبلي پشتي به سینه به دست آرمین

 .بده من به لقب هي همینجور مزاحم، انداز، هم پشت بدجنس،.هوم _

 .کني مي اذيت ش همه ها بچه عین.خودته تقصیر خب _

 :رفتن باال حرف اين با آرمین ابروهاي

 !کني مي صدا بچه منو داري.داره خجالت که واقعا _

 :پرسید ازش بده جوابشو باران اينکه از قبل و

 کني؟ مي بازي شطرنج _

 :داد جواب و انداخت نگاهي گوشیش به باران

 .نه _

 :پرسید لبخند با آرمین

 ببازي؟ ترسي چیه؟مي _

 :داد جواب باران

 ايدب و ندارم وقتشو دوما.ببري تقلب با و بذاري کاله سرم بار اون مثل ندارم دوست فقط.ترسم نمي من که اوال _

 .منتظرمه مامانم چون برم
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 :پرسید آرمین

 میري؟ تنها شب وقت اين _

 :داد جواب باران

 .برم مي خودم با هم رو پونه نه، _

 :گفتم تعجب با.کرد نگاه من به و

 !من؟_

 .ببیني مامانمو ببرمت خوام مي.ديگه آره _

 :پرسید آرمین

 !ببیندش؟ خواي مي مناسبتي چه به _

 :داد جواب و شد بلند باران

 .میشه خوشحال کلي ببینه رو پونه مامانم حتما.بودن صمیمي دوستاي من مامان با پونه مادر _

 :پرسید آرمین

 ببريش؟ خواي مي که گرفتي اجازه فرامرز از _

 :داد جواب باران

 .میگیرم شو اجازه ازش میرم االن _

 :گفت و شد بلند آرمین

 .برسونمتون خودم که کنم مي روشن ماشینمو میرم منم بزني، حرف فرامرز با میري تو تا پس _

 :گفت من به رو بعد

 .بريم که شو آماده هم تو خانوم پونه پاشو _

 .برداشتم کیفمو و کردم مرتب بود تنم هنوز که مانتومو.شدم بلند و کردم تماشا بابام سمت بارانو رفتن

 :گفت ما به رو و شد تموم پدرم با زدنش حرف هم باران فاصله اين توي.افتادم راه آرمین دنبال و

 .میام میشم حاضر منم بريد شما تا _

 :گفت من به خطاب و داد تکون سرشو آرمین
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 ...خانوم پونه بیا _

 باران به داشتم...داشتم!چنده؟ گذشته؟ساعت چقدر. میکنم نگاه برمو و دور و میام خودم به در صداي شنیدن با

 : میگم لب زير و کشم مي آه...اون آره آره،!کردم؟ مي فکر

 !شده آرمین زن که دختر اون حیف _

 صداي بیرون میام که همین و شده خونه وارد کي ببینم که بیرون میام اتاق از میشم بلند گرسنه و خسته و

 :میشنوم سیمینو

 اي؟ خونه!نگین!نگین _

 .کنم مي نگاه پذيرايي سالن و پايین به باال از و میرم ها پله سمت به آروم

 !نگین _

 رد به نزديک قدي ي آينه جلوي که میبینم سیمینو میذارم، پذيرايي سالن به که قدم و میام پايین ها پله از

 نممیبی خودم روي که متعجبشو نگاه. گرده مي بر سريع.کنم مي سالم و میکنم اي سرفه.میکنه ورانداز خودشو

 :پرسم مي و کنم مي سالم بازم و میرم جلو

 خانوم؟ سیمین خوبه حالتون _

 هم ذره يه.پیشه سال پنج سیمین همون.نشده عوض اصال میگم خودم با من و داره مي بر موهاش روي از دستشو

 ولي.کنه پیرش که نداره اي غصه و غم آخه ، نخورده تکون که معلومه خب میدم جواب خودم به و.نخورده تکون

 !بود؟ شده شکلي اون چرا کوچیکتره، ازش که آرمین پس آخه

 میشناسم؟ رو تو من _

 .پرسه مي کنه مي ورانداز دقت با منو حالیکه در سیمین اينو

 :پرسم مي

 نشناختي؟ _

 :میده جواب

 .آشناست خیلي ت قیافه...ولي نه، _

 :میگم و کنم مي دراز سمتش به دستمو

 .م پونه _
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 :میاره جلو دستشو ترديد با و میزنه زل بهم تعجب با

 !خودتي؟...واقعا!پونه؟ _

 :میگه بیشتري تعجب با اون و میدم تکون سرمو

 !شدي؟ عوض چقدر _

 :میزنم کمرنگي لبخند و میکنم رها دستشو

 .موندي جوون همونطور هنوز.نشدي عوض شما ولي _

 :میگه و آشپزخونه سمت میره بعد. میزنه لبخند که میاد خوشش من حرف ازاين انگار و کشه مي عمیقي نفس

 .میشه خوشحال ديدنت از حتما پدرت.برگشتي و کردي فراموش رو گذشته که شد خوب خیلي _

 .نکردم فراموش رو گذشته وجه هیچ به من میدم جواب دلم توي

 :طرفم به گرده مي بر و میريزه آب لیوان يه توي خودش براي.میرم آشپزخونه به دنبالش و

 رسیدي؟ تازه _

 :میدم جواب

 .میشه ساعتي دو يکي نه _

 :میذاره میز روي اونو بعد و کنه مي مزه مزه آبو لیوان

 خوردي؟ ناهار _

 :میدم جواب و میشینم صندلي يه روي

 .هنوز نه _

 :میگه و يخچال سمت میره

 نکهاي از قبل و بزنه زنگ وقت سر گفتم بهش بار صد فکر، بي ي درسته؟دختره نداده سفارش ناهار نگین پس _

 .نمیاد بر هم ساده کار يه اين ي عهده از.بده سفارش ناهارو بیام

 :میگم سیمین به رو و رفته بیرون ناهار براي آرمین با نگین که میفته يادم تازه ، حرفا اين شنیدن با

 ... خانوم سیمین ببخشید _

 :سمتم چرخه مي دست به شیر پاکت
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 !هان _

 :میگم و میشم بلند

 .بخوره ناهار بیرون رفته دايیش با نگین _

 :کوبه مي هم به يخچالو در و میذاره جاش سر شیرو پاکت

 .دونستم مي بايد هوف، _

 :پرسم مي

 نخوردي؟ ناهار شمام _

 :میده جواب

 .کردم مي کار دختره يه صورت روي و بودم پا سر پا لنگه يه االن تا صبح از نه، _

 :میده ادامه حرص با مدتي از بعد و کنه مي مکث

 !بیرون رفته دايیش با کار اين عوض ولي.بده سفارش چیزي يه بودم گفته نگین به _

 :ناله مي و میشینه میز پشت و میاد خستگي با ، میگه که اينارو

 .ندارم نا ديگه خدا واي _

 :پرسم مي بهش رو

 ؟ کنم درس چیزي يه خواي مي _

 :پرسه مي تعجب با و میزنه زل بهم

 !تو؟ _

 :میگم و يخچال سمت میرم

 خوري؟ مي چي بگو فقط.آره _

 :میده جواب

 .میشم هالک گشنگي از دارم که زودتر فقط.کنه نمي فرقي باشه چي هر _
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 اگه اعمر داده؟ ترجیح مامانم به رو کي بابام ببین...هه میگم دلم تو و میزنم پوزخند ، دارم بهش پشت که همونطور

 بیرون يخچال توي از رو ها گوجه ظرف.گشنمه خودم که حیف.کردم مي درست براش چیزي ، بودم سیر خودم

 .میارم

 يه همون با بشه باز يخش گذاشتم گوشت مقدار يه.ندارم دوست چون.نکن کني درست املت خواي مي اگه ببین _

 .بلدي اگه کن آماده چیزي

 !خانوم هست هم توقع پر چه.میده هم دستوراتي چه میگم خودم به و نداره دوست املت میفته يادم حرفش با

 مي مشغول کردن آشپزي با خودمو و کنم مي آماده رو اي تابه کباب ي مايه و بیرون میارم يخچال تو از گوشتو

 مباش خودم تو دارم دوست.کنم نمي اعتنايي اما.کنم مي احساس خودم روي سیمینو نگاه مدت اين تموم توي.کنم

 به و دمب بهش بايد که جوابي و کیان به.بمونم بايد که رو مدتي و آرمین با بعديم برخورداي به.کنم فکر بعد به و

 براي که نمیشه دلیل ولي.برگشتم پدرم ي خونه به که درسته اين.بشم رو به رو باهاش بايد چطور اينکه و پدرم

 .باشم اومده گذشته کردن فراموش و آشتي

 .کنم مي غش گشنگي از دارم ديگه که من!بويي چه هوم، _

 يم سرمو دوباره بعد.کنم تماشا اونو و بگیرم ولز و جلز حال در روغن و تابه از نگاهمو میشه باعث سیمین صداي

 رمب میشن سرخ اينا تا میگم خودم به و کنم مي نگاه هستن شدن سرخ حال در که تابه توي کباباي به و چرخونم

 .کنم خرد گوجه تا چند

 مي خرد رو اونا که بعد ي دقیقه چند و میارم بیرون رو شورا خیار و ها گوجه و يخچال سمت میرم فکر اين با

 :پرسم مي و سیمین جلوي میز روي میذارمشون.کنم

 کجان؟ نونا _

 :میده جواب و میداره بر خیارشور پر يه

 .هست باگت نون فريزر تو _

 اين توي چي پدرم دونم نمي واقعا دونم، نمي.میارم در فريزر از رو نونا میرم و کنم مي اخم و کنم مي پشت بهش

 انجام کاري خودش کردن سیر واسه و بده خودش به تکوني يه نیست حاضر حتي!کرده ازدواج باهاش که ديده زن

 .بده

 و باکبا وقت سر میرم باز و بشن نرم و بشه باز يخشون تا میچینم ظرف يه توي و میارم در شون کیسه از رو نونا

 . ندارم ايستادن ناي ديگه.میذارم ظرف يه وتوي کنم مي سرخ رو همه وقتي بعد، ي دقیقه چند

 و میشه مشغول حرص با دست به چنگال سیمین.میشینم صندلي يه روي خودمم و میز روي میذارم ظرفو سريع

 باشم غذا هم زن اين با ندارم دوست.بشه بهتر حالم کم يه تا بخورم غذا آرامش با خواد مي دلم.آروم ، آروم من
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 کیهت صندلي پشتي به و کشه مي راحتي نفس سیمین ، کنیم مي تموم غذامونو وقتي بعد کمي و مجبورم ولي

 :بنده مي چشماشو و میده

 .بودي تو که شد خوب.مردم مي داشتم آخیش، _

 :میگه که میشنوم و میزنم زل خالي بشقاب به و میدم تکیه دستم به مو چونه

 .بودي من دختر تو نگین جاي به کاش _

 نگاهم هب اعتنا بي اون اما.میشنوم ازش اعترافي چنین يه که باريه اولین.میکنم نگاش و باال میارم سرمو تعجب با

 :میگه و میشه پا

 يا خسته حتما هم تو.آرايشگاه برگردم دوباره ديگه ساعت يه که کنم استراحت کم يه میرم م خسته خیلي من_

 .کن استراحت برو

 :میدم جواب و میکنم جمع رو خالي بشقاباي

 .بشورم و کنم جمع رو اينا بايد اول _

 :میگه و میندازه باال اي شونه

 .بعد واسه بذاريشون بهتره ولي.میلته طور هر _

 :پرسم مي و میشم بلند

 بذارم؟ چايي _

 .بذار _

 رو اظرف بیاد جوش تا و گاز روي میذارم و کنم مي آب نصفه تا رو کتري يه و میذارم سینک توي میبرم رو بشقابا

 جااين االن کرد مي زندگي خونه اين توي من مادر اگه کنم مي فکر اين به و میکنم مرتب رو آشپزخونه و میشورم

 اين توي مامانمو لحظه يه فکر اين با.نبود کور و سوت و کننده کسل و سرد اينطور.  داشت اي ديگه رونق يه

 اگرا و اام اين ولي میگم خودم به و میشه پاک سريع و میشینه لبم روي گذرا لبخند يه و کنم مي تصور آشپزخونه

 .ندارن واقعیت و منن خیاالي و خواب فقط

 وفر دستاشو کاناپه، روي شده ولو که سالن توي میبرم سیمین براي و کنم مي آماده رو چايي میاد جوش که آب

 .انداخته هم روي پاهاشو و طاليیش کوتاه موهاي توي بره

 .حاضره چايي _
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 بر دقن تا چند با فنجونو و کنه مي تشکر.میگیرم جلوش رو سیني.میشینه و کنه مي باز چشماشو من صداي با

 :پرسه مي گردونم مي بر آشپزخونه به که رو سیني.میداره

 خوري؟ نمي خودت _

 :میدم جواب

 .خورم مي آشپزخونه توي همینجا _

 خستگي احساس و میاد خوابم.میشینم و میريزم چايي خودم براي. میذارم آشپزخونه میز روي رو سیني

 وت و کنم ش مزه حتي اينکه بدون.میزنم همش هي قاشق با و کنم مي شیرين چايیمو.نمیدم اهمیتي اما.میکنم

 :کنه مي سالم که نگینو صداي و میشنوم صدايي و سر که ست لحظه همین

 .سالم _

 :آرمینو و نگین هم سیمینو هم.بینمشون مي نشستم که همونجا از

 بودي؟ گوري کدوم االن تا درد و سالم _

 :میده تندي لحن با جوابشو نگین و میگه تشر و توپ با سیمین اينو

 .کنم کوفت چیزي يه بودم رفته.بودم آرمین دايي با نمیبیني مگه _

 .بده سفارش چیزي يه بزن زنگ بودم نگفته بهت من مگه _

 !میزدي زنگ نوکرتم؟خودت من مگه چه من به خب _

 :میشنوم صداشونو و میشم خیره چايیم به بازم و میندازم پايین سرمو

 .واسم کنه درست چیزي يه بود پونه شد خوب.کرديم بزرگ دختر هم ما کردن بزرگ دختر مردم _

 توجه هاشون بچه به که هستن هم خوبي مادراي و پدر مردم اون ولي.کردن بزرگ دختر مردم خانوم سیمین بله _

 .کنن مي

 :میره باال سیمین حرص از پر صداي

 همه ينا بابات و من پس!دختر؟ رويي و چشم بي اينقدر واقعا نمیرسیم؟يعني تو به ما اينکه يعني!چي؟ يعني اين _

 !هان؟ کیه براي کنیم مي جون

 .کنین تمومش.ديگه بسه _
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 ادمی که میبینم میگیرم باال سرمو من وقتي و نزديکه صداش.کنه مي ساکت شونو تا دو آرمین ي آمرانه صداي

 :پرسم مي سردي لحن با و باشم تفاوت بي میکنم سعي.جلوم میذاره پیتزا ي جعبه يه و آشپزخونه توي

 چیه؟ اين _

 :میده جواب آرومي خیلي لحن با

 .داشتي دوست که همونا از.مخلوطه.گرفتم پیتزا برات نخوردي ناهار گفتم خودم به _

 مدت همه اين عد ب...يعني...يعني!خدايا.میندازم نگاهي پیتزا ي جعبه به چشمي داشتم؟زير دوست که همونا از

 ازش بايد میکنم فکر و میره يادم چیز همه لحظه يه...يعني!دارم؟ دوست پیتزايي جور چه من مونده هنوزيادش

 نه: میگه و میزنه نهیب بهم وجودم تو کسي يهو اما کنم مي نگاه چشماش به و باال میارم سرمو. کنم تشکر

 مهربون نبارا به.باران به.ست ديگه يکي به متعلق مرد اون.شدي خوشحال بدي نشون نبايد.بیاي کوتاه نبايد!پونه

 .داشتني دوست و

 :میگم قبلي خشک و سرد لحن همون با که میشه همین و

 .خوردم ناهار.سیرم من _

 :کنه مي میخکوبم جام سر صداش اما بیرون برم آشپزخونه از که میشم بلند بعد

 بزنم؟ حرف باهات میشه!پونه _

 رو حرفي غمش از پر و افسرده ي چهره ديدن با ولي کارش پي بره بگم بهش خوام مي و میندازم بهش تندي نگاه

 اون و!میاره بند زبونمو که ست چهره و نگاه اون توي رازي چه دونم نمي خودمم.میکنم فراموش بزنم خوام مي که

 :میبنده نفسمو راه و میاره در لرزه به قلبمو بیشتر که لحني با و آهسته.میاره زبون به اسممو

 !پونه _

 ازش خوام مي.میدم قورت دهنمو میزنه؟آب تند اينقدر قلبم بکشم؟چرا نفس تونم نمي شده؟چرا چم من...من

 خوام مي.بزنم حرف خوام مي.خورن نمي تکون و زمین به چسبیدن.ندارن کردن حرکت قدرت پاهام اما.کنم فرار

 از لبامو هست که زحمتي هر به هست جور هر اما.شدن دوخته هم به انگار لبام.تونم نمي اما.بره کنم خواهش ازش

 :میگم آهسته شبیهه ناله به که صدايي با و کنم مي باز هم

 .بردار سرم از دست خدا رو تو _

 نم!خدايا.کنم مي گله خدا از دلم توي و بیرون میزنم آشپزخونه از آشفته و خراب حالي با و میکنم بغض بازم و

 آرمینو و بیام اينجا تا من خواستي چي براي آخه...آخه!کني؟ مي چیکار باهام داري!شدم؟ اينجوري چرا!شده؟ چم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

71 

 

 با و سالن توي میرم بد حال همون با!کني؟ مي کارو اين باهام چرا!کردي؟ من زندگي وارد اونو چي واسه!ببینم؟

 :گذاشته ش شونه روي و برداشته کیفشو که میشم رو به رو سیمین

 .برمیگردم شام واسه.برم بايد ديگه من _

 هک میشنوم سیمینو صداي بازم و ها پله سمت میرم و میدم تکون سرمو فقط.کنم نگاش يا بزنم حرف تونم نمي

 :میگه

 آماده چیزي يه ها بچه شام واسه اينجا بیاد بگو بزن جون باران به زنگ يه عصري زحمت بي!داداش!جان آرمین _

 .کنه

 معطل ديگه همین براي.وجدان عذاب با همراه گناه احساس يه.میده دست بهم بدي حس يه باران اسم شنیدن با

 رمس پشت درو و توش میپرم و کنم مي باز درشو میرسونم، اتاقم به که خودمو و.  باال میدوم ها پله از و کنم نمي

 همه خندونش همیشه لباي و معصومش نگاه و چهره.نمیره بیرون ذهنم از تصويرش...باران...باران.بندم مي محکم

 فريبش تونسته چطور!کنه؟ بازي اون زندگي با شده راضي آرمین چطور!چطور؟!خدايا.چشمامه جلوي ش

 که تنیس آرمیني همون اين.نیست اون اين.نمیکنم باور نه نه،...اينقدر!؟ نامرده و پست اينقدر...يعني...يعني!بده؟

 مي ددر شدت به سرم.میدم فشار دست با مو شقیقه و میزنم زانو تخت کنار.نبود.نبود اينجوري اون.میشناختمش

 دايص ولي بشه بهتر حالم ، کنم استراحت و بخوابم کم يه اگه شايد کنم مي فکر خودم با و میبندم چشمامو.کنه

 که تهمیف يادم و کنم پیداش تا کنم مي نگاه برمو و دور.میره بیرون سرم از فکر اين میشه، بلند که گوشیم زنگ

 و افتاده ساکم کنار زمین روي که کیفم سمت چرخم مي آوري ياد اين با.کیفم توي بودمش گذاشته بار آخرين

 ديدن با يهو و میندازم نگاهي ش صفحه به.میارم در توش از گوشیمو و میدارم برش و سمتش میرم زانو دو روي

 ممامانم به زنگ يه... نه يا خونه رسیده بپرسم بزنم، زنگ بهش نبود حواسم اصال خدا واي.پرم مي جا از کیان اسم

 :گوشم به چسبونمش مي و میدم فشار موبايلمو ي دکمه دستپاچه و هول.نزدم

 !الو _

 !تو؟ کجايي ، خانوم سالم!الو _

 :میدم جواب و میبرم موهام الي انگشتامو

 !چطور؟ م خونه _

 :مهربونه و آروم همیشه مثل لحنش اما میشه بلند اعتراضش صداي

 زديم؟ زنگ گوشیت به بار چند خاله و من دوني مي!نمیدي؟ جواب و اي خونه _

 ...خوردم مي ناهار داشتم.بود رفته يادم خاله پسر ببخشید.نبود حواسم صال!خدا واي _
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 از انوکی صداي باز و میکنم سرزنش فکري بي اين خاطر به خودمو دلم توي و میگم شرمندگي با و تند تند اينارو

 :میشنوم خط ور اون

 !جمع حواس قربون _

 :میگم زده خجالت

 .ديگه ببخشید _

 چنده؟ ساعت دوني خوردي؟مي ناهار دير اينقدر چرا حاال _

 :میشه پیدا چهارچوب تو آرمین و میشه باز در و میاد اتاق در ي تقه صداي که بدم جوابشو خوام مي

 تو؟ بیام میشه _

 :میشنوم کیانو صداي و نمیدم جوابشو

 رفتي؟ کجا!الو _

 مي شروع قلبم و میلرزه دستم.میدم دست از میگشت بر داشت که رو آرامشي بازم ، اتاقم توي آرمین ديدن از

 :میدم جواب که میشه چطور فهمم نمي و میشه چي دونم نمي لحظه يه اما م سینه توي پريدن و باال به کنه

 !جان کیان جانم _

 هک آرمین به میدم حواسمو چشمي زير و میشنوم کشیدنشو نفس صداي فقط من و نمیده جوابمو خاله پسر ولي

 و بنفش ي خونه چهار پیراهن و سیاه جین شلوار از نگاهمو.کنم مي وراندازش پايین تا باال از.ديوار کنار وايساده

 چشماي روي و کشم مي باال شده برجسته که دستش رگ و ش کرده مشت دستاي و زده باال آستیناي و سفیدش

 زل هشب همونطور!چیه دلیلش فهمم نمي باز و.میشه رو و زير دلم باز و میدارم نگه ثابت غمگینش ي قیافه و بسته

 چشم ازش تونم نمي که جوري يه. غمه از پر چشماش.کنه مي نگام و میکنه باز چشماشو باالخره اون و میزنم

 رونبی خیال عالم از منو کیان صداي...  که انگار.باشم رفته خلسه به که انگار.باشم شده افسون که انگار.بردارم

 :میاره

 !پونه _

 :میدم جواب هوا بي

 !هان _

 نکني؟ صدا اينجوري منو ديگه میشه _

 :پرسم مي کیان از و آرمین سمت چرخونم مي چشم باز
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 !چرا؟ _

 ...افتادم پس ديدي وقت يه.میاري زبون به اينجوري اسممو ندارم جنبه.ضعیفه قلبم من آخه _

 زبون به اسمشو بخوام اينکه بدون و میشم داغ همزمان و میگیره م خنده اختیار بي ش بامزه لحن و حرفش از

 :میارم

 !کیان _

 .اومد بند نفسم لحظه يه زدي صدام اونجوري وقتي.میگم جدي _

 و نبیرو رفته آرمین میشم متوجه و میگیرم باال سرمو در خوردن هم به صداي با اما میگیرم گر بیشتر حرفش از

 و میگیرم گاز لبمو و پوشونم مي صورتمو دست يه با و کردم رفتار جوري چه میشم متوجه که است موقع اون تازه

 :میگم عجله با

 خب؟ میزنم زنگ بهت خودم بعد.برم بايد اومد پیش برام کاري يه االن من خاله پسر ببخشید _

 .بره طرف کدوم دونه نمي نگراني از ي بنده که بزن زنگ مادرت به نزن زنگ من به ولي.باشه _

 :میدم جواب

 .میزم زنگ بهش.باشه باشه، _

 ...بعد تا خداحافظ فعال پس _

 .خداحافظ _

 لندب نهادم از آه افتم مي آرمین ياد وقتي و کنم مي تماشا برمو و دور گیج دقیقه چند براي میشه قطع که تماس

 ايدب باشه اينطور اگه...باشه؟نکنه کرده بدي فکر موردم در نکنه پرسم مي خودم از و بیرون میزنم اتاق از و میشه

 ...بدم توضیح بهش

 يم دنبالش سالن توي و پايین میام و نمیبینمش اما دنبالش گردونم مي چشم راهرو توي و بیرون میام اتاق از

 از و مکن مي بازش و در سمت میدوم فکر اين با!بیرون؟ رفته نکنه...نکنه!کجاست؟ پس.نیست هم اونجا ولي گردم

 رفتنشو گیج.میشه دور اونجا از سرعت به ماشینش و میرسم دير اما میدوم در دم تا و بیرون میزنم هم خروجي در

 جاهمون ماشینش کامل شدن دور تا و میکنم پفي قبلم ي دقیقه چند حرفاي و رفتار از پشیمون و میکنم تماشا

 رمدا حق و منه ي خاله پسر کیان!چرا؟ آخه ولي...نبايد.میزدم حرف کیان با اونطوري جلوش نبايد...نبايد.مونم مي

 که داره حقي داره؟چه اون به دخلي چه. ندونه خب.دونه نمي اينو که آرمین ولي.کنم صداش دارم دوست طور هر

 هب احتیاجي نه،هیچ!بدم؟ توضیح براش بخوام و بشم نگران اون شدن ناراحت از بايد چرا من اصال!بشه؟ ناراحت

 !نکنه؟ موردم در بدي فکر که بود مهم برام چرا!بزنم؟ حرف باهاش خواستم مي چرا پس. نیست توضیح
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 !رفت؟ دايي _

 نگهش باز اما سرش انداخته نارنجي شال يه.سمتش چرخم مي و بیرون میام فکر از میشنوم که نگینو صداي

 و گرفته دستش بزرگ زرد سیب يه.مشخصن کامال طاليیش موهاي و بلندش سفید گردن همین واسه داشته،

 :میدم جواب و داخل میام.کنه مي تماشا منو میزنه گازش که همونطور

 .رفت آره _

 :میگه میره که همونطور و خونه توي گرده مي بر و میندازه باال اي شونه

 !شده عبوس و عنق بد اينقدر چرا دونم نمي!ها شده حالي ضد عجب هم دايي اين _

 :میگم و تو میام سرش پشت منم میبندم که درو

 .باشه داشته مشکلي شايد خب _

 :طرف يه میندازه میاره در شالشو و کاناپه روي کنه مي پرت خودشو نگین

 .خودشه تو ش همه روزا شايد،اين...هوم _

 :میگم بهش خطاب همین براي کنم عوض صحبتو موضوع میکنم سعي من اما میزنه حرف آرمین مورد در اون

 .نبودا درست کارت اين.زدي حرف مادرت با بدجوري تو راستي _

 :میده جواب خوره مي سیبشو لذت با که همونطور

 .داريم دعوا هم با خدا ي همیشه تا دو ما.میزنم حرف اينجوري سیمین با همیشه من.بابا خیال بي _

 !میزني؟ صدا کوچیکش اسم با مادرتو تو!سیمین؟ _

 :میده جواب خیال بي

 .میکنم صداش اينجوري همیشه!چیه؟ آره،مگه _

 :میگم و میشینم روش به رو

 .مادرته اون.نیست درست کارت اين آخه ولي _

 :برمیداره کاغذي دستمال برگ يه و میزنه پوزخند

 .نهنمیک حالم به فرقي هیچ نبودنش و بودن اصال يعني کرد نمي فرقي هیچ نبود اگرم ولي هست آره خب!مادرم؟ _

 :میگم تعجب با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

75 

 

 ...چطور تو!نگین _

 :میشه بلند و میکنه قطع دست تکون با حرفمو

 نصیحت باران از کم.ندارم شنیدنو نصیحت ي حوصله اصال که پونه نکن شروع ديگه يکي تو خدا رو تو _

 !شدي؟ اضافه هم تو.نمیشنوم

 :میده قوس و کش بدنشو اون و نمیزنم حرفي

 .اتاقم توي میرم من _

 گهدي و شده عوض کردم مي فکر چرا من.نیست بشو عوض اصال دختره اين.میکنم تماشا رفتنشو و نمیگم هیچي

 ...کردم مي فکري چنین نبايد کردم اشتباه نه!نیست؟ سابق نگین اون

 

 پنجم فصل

 

(1) 

 ساعت.کنم مي نگاه ساعتش به و میدارم برش.کنارمه گوشیم و برده خوابم تختم روي میبینم میکنم باز که چشم

 .هست وقت خیلي هنوز هوا شدن تاريک تا ولي.عصره نیم و شیش

 رد خستگیم اينکه واسه بعدشم و بیارم درش نگراني از که بودم زده حرف تلفني مادرم با خواب از قبل میاد يادم

 تنم توي قبل ساعت چند خستگي اون از اثري ديگه شدم بیدار که حاال و بودم خوابیده و گرفته دوش بره

 ینسیم که همونطور باران ديگه ي دقیقه چند ،حتما میکنم فکر خودم با و میشینم تختم روي.نمیکنم احساس

 عالقه ي قضیه از که اون خب!رويي؟ چه با!بشم؟ رو به رو باهاش خوام مي چطور من اما...اما.اينجا میاد بود خواسته

 به ولي.نیست ممکن اين نه.بشم رو در رو باهاش میکشم خجالت من حال اين با اما! نداره خبر من به شوهرش ي

 ررفتا طبیعي خیلي و کنم حفظ ظاهرمو کنم سعي بايد پس.میفته اتفاق و ناپذيره اجتناب ما برخورد حال هر

 ...کنم سعي بايد بله.کنم

 با بعد.کنم مي مرتبشون و میکشم دارن نم هنوز که ايم قهوه بلند موهاي به دستي آينه، جلوي میرم و میشم بلند

 بي نگین.صدا طرف چرخونم مي ،سرمو در شدن باز صداي با و کشم مي سرم روي شالمو و میبندمشون کش يه

 :پرسه مي و اتاق توي میاد بزنه در اينکه بدون و مالحظه

 شدي؟ بیدار _

 :میدم جواب
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 !که میبیني _

 :میپرسم و آينه سمت گردم مي بر.میده تکیه دستاش به و میشینه تختم روي و میاد

 میاد؟ کي باران _

 :میده جواب

 .بیاد نکنم فکر...ام _

 :پرسم مي تعجب با

 !چطور؟ _

 .اينجا میرسوند خودشو حتما اومدي تو میشنید وقتي مخصوصا.بود اومده االن تا بیاد خواست مي اگه خب _

 :پرسم مي

 !واقعا؟ _

 :میده جواب میکشه روش ناخنشو و من تخت تاج پیش رفته حواسش که همونطور. میکنم نگاش آينه توي از و

 .اوهوم _

 هم طرفي از و نمیشم رو به رو فعال باران با که خوشحالم طرف يه از.میرم کنار آينه جلوي از و میگم هوم يه

 :میريزه هم به فکرمو نگین ي جمله اما.نمبینمش امروز اينکه از ناراحت

 تونیم؟ نمي ببینیمش بريم تونیم مي که ما نیاد اون اگه چون نداره هم اشکالي _

 بريم ما اينجا نیاد اون اگه!حرفي چه.کنه مي تماشا منو و میده تکون پاهاشو داره.میکنم نگاش

 ديدنشو آمادگي اصال ببینمش، خواد مي دلم خیلي اينکه با من ولي!میشه که میشه؟آره،معلومه!ببینیمش

 و اومدم چي براي بفهمه ترسم مي.بفهمه چیزو ،همه م چهره به نگاه يه با ترسم مي.میترسم آخه.ندارم

 ...بشه مال بر چي همه و بخونه فکرمو نه،نمیرم،اگه...آرمین

 .بعد واسه بذاريمش بهتره _

 :میگه جواب در نگین و میگم من اينو

 .بريم بیا.ديگه نشو حال ضد!پونه _

 :میگم و کمد سمت میرم

 .ندارم رفتنو بیرون ي حوصله اصال االن من چون.نکن اصرار خود بي _
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 :میگه بهم التماس و خواهش با و سمتم میاد و میشه بلند

 مه دايي خونه.میده کیف هم کلي و میريم پیاده تازه.نیست،خنکه هم گرم.خوبه خیلي هوا بیرون االن!چرا؟ آخه _

 !باليیه جیگر چه دوني نمي پونه واي.میبینیم هم کوچولورو آرمان تازه.نیست دور که

 :میدم جواب آروم

 .نزن هم حرفشو _

 !خدا رو تو!پونه اه _

 دلش حتما و کنه مي اصرار خودش خاطر واسه داره که میفهمم و میکنم نگاش.میکنه خواهش و میگیره دستمو

 :ممیگ جوابش در من اما میکنه کج ها بچه عین سرشو.بیرون بره خواد مي بهونه اين به و کرده رفتن بیرون هواي

 .انداخت راه دعوا مامانت بازم ديدي وقت يه.نمیشه _

 میگرديم بر که ورم اون از دايي ي خونه میريم.شاکیه من دست از خدا ي همیشه اون.کن ول اونو بابا!سیمین؟ _

 .میگیريم شام واسه چیزي يه

 :چسبه مي محکمتر دستمو اون اما میدم تکون منفي عالمت به سرمو

 !پونه _

 حرف ،باالخره بگم نه بهش هم قدر هر دونم مي و نیست بردار دست نکنه جلب منو موافقت تا و سمجه دونم مي

 :میگم میدم نشون میل بي خودمو حالیکه در که میشه همین.نشونه مي کرسي به شده، طور هر خودشو

 !خودتا پاي زد حرفي و کرد غرغر مامانت ولي.،باشه خب خیله _

 :میده جواب و کنه مي ول دستمو زده ذوق

 .بگي تو طور هر.باشه _

 :در سمت میدوه و

 .بشم آماده میرم من پس _

 کردن عوض مشغول و میدارم بر مانتومو.میندازم نگاهي داخلشو.میکنم باز کمدو و میدم تکون لبخند با سرمو

 :میزنم در به اي ،تقه میرسم که نگین اتاق جلوي.راهرو توي میام و میشم آماده زود خیلي.میشم لباسام

 نشدي؟ حاضر!نگین _

 .میام االن منم.پايین برو تو _
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 .نیست خبري دايي ي خونه و رفتن بیرون از وگرنه.ها بیاي زود ولي.پايین میرم.،باشه تو دست هوف،از _

 اين ات میکنم فکر خودم با و مونم مي نگین منتظر و پايین میام ها پله از میارم زبون به رو ها جمله اين حالیکه در

 پیداش همیشه از زودتر که کرده اثر من تهديد اينکه نه،مثل اما شده تاريک کامال هوا و شده نه ساعت بشه آماده

 :میگه بلندي صداي با ها پله باالي از و میشه

 .م آماده من _

 نگت مانتوي يه با کرده سرش داره سیاه ي ها دايره نیم که سفید شال يه.میکنم نگاه وضعش و سر به تعجب با

 وضع و سر اين با دختره يعني!میده؟ معني چه اين ولي.سیاه ساپورت يه و زانوهاشه باالي وجب يه که صورتي

 .تحمله قابل غیر اين.نداره امکان اين ولي!بیرون؟ بره میخواد

 !بیرون؟ بیاي اينجوري خواي مي نکنه!وضعیه؟ و سر چه ديگه اين!نگین _

 :میده جواب و پايین میاد ها پله از ناز با و آروم

 .آره_

 :میپرسه و

 !چیه؟ مگه _

 :میگم اعتراض با

 !نمیريم که عروسي.بیرون میريم داريم مثال!بپوشي؟ لباس تر ساده کم يه تونستي نمي _

 :میده جواب

 ور مانتو اين تازه.که ندارم عادت ساده لباساي پوشیدن به تو مثل.بپوشم لباس اينجوري کردم عادت من خب _

 .بپوشمش بیرون میرم که امروز گفتم خريدم تازه

 :پرسه مي و میکنه اشاره من رنگ آبي جین شلوار و تیره سبز مانتوي به بعد

 پوشیدي؟ مي حالتر با چیز يه نمیشد _

 اباعص چرا من.بپوشه خواد مي که کوفتي هر ،بذار میگم دلم توي و میدم تکون سرمو اخم با فقط و نمیزنم حرفي

 چه؟ من به!میگیرم؟واهلل ايراد ازش چرا ،من خیالن بي مادرش و پدر کنم؟وقتي خراب خودمو

 .بريم _

 نگاه ناتنیم خواهر ي کرده آرايش صورت به خواد نمي دلم.در سمت میفتم راه خودم و میگم آمرانه و سرد خیلي

 رمب بشم حاضر اي قیافه همچین يه عمرابا که يکي من!بیرون؟ بره شکلي اين میشه روش جوري چه دونم نمي.کنم
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 رمس پشت قدمهاشو صداي و بیرون میام خونه از!نمیگن بهش چیزي سیمین و پدر چطور بفهمم تونم نمي.بیرون

 :میشنوم

 .میومدي میزدي خوب تیپ يه واقعا هم تو کاشکي!پونه میگم _

 :میدم جواب کنم نگاش اينکه بدون

 .راحتترم اينجوري من _

 !قشنگي اين به تو نیست حیف.نمیندازه بهت هم نگاهي نیم کسي اينجوري، آخه _

 :پرسم مي حرص با

 !کنه؟ نگام کسي قراره مگه _

 که ترسي.جوشه مي سرکه و سیر مثل دلم.میداره بر قدم کنارم ساکت و نمیگه هیچي ديگه که تنده اونقدر لحنم

 واي.باشه فهمیده اصال يا بفهمه مبادا که نگرانم ش همه.نمیذاره راحتم افتاده، جونم به باران ديدن خاطر واسه

 ...نگین،نه جلوي اونم!نکنه باهام خوبي برخورد و باشه اينطور اگه.بدونه آرمینو ي عالقه ي قضیه اگه!نه،خدا

 :میکنه نگام تعجب با نگین.ايستم مي ترس از لحظه يه

 وايسادي؟ چرا!شد؟ چي _

 :میگم اضطراب با

 .شون خونه بريم نمیشه که خالي دست آخه _

 .بابا خیال بي _

 . ونش خونه میريم میگیريم چیزي يه بعدا برگرديم چطوره اصال میگم.بريم خالي دست زشته!چیه؟ خیال بي _

 :میگه من نگراني از خبر بي و قبلش آرامش همون با نگین اما.دونم مي خوب اينو خودمم و میارم بهونه دارم

 .میگیريم براشون چیزي يه اونجا میريم هست پايیني خیابون همین پاساژ يه.نداره اشکالي که اين خب _

 :میگم

 ...آخه _

 :میکشه و میگیره دستمو نگین ولي

 .بريم بیا _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

81 

 

 خواهرم ،داخل میريم و میرسیم گفت مي نگین که پاساژي به پايینتر خیابون يه وقتي و میکشه خودش دنبال منو

 :پرسه مي و ايسته مي

 بخري؟ خواي مي چي خب _

 :میگم ترديد با و میکنم نگاه آمدن و رفت حال در که آدمايي به

 ...دونم نمي _

 :کشه مي خودش دنبال و میگیره دستمو دوباره

 .کنیم مي پیدا چي ببینیم بگرديم، بريم بیا _

 :پرسم مي و میفته فروشي بازي اسباب يه ويترين پشت عروسکاي به چشمم يهو و میرم همراهش

 سالشه؟ چند آرمین دايي ي نگین؟بچه _

 :میده جواب و میگیره منو نگاه رد نگین

 .سال يه _

 :پرسم مي

 بگیريم؟ عروسک واسش _

 :میده جواب و میزنه لبخند

 .اونجا بريم.داره بهتري عروسکاي که هست دوم ي طبقه ديگه فروشي بازي اسباب باشه،يه _

 اون به وايسادن يا میشن رد که پسرايي نگاه متوجه میشم، همقدم باهاش که همونطور و میرم همراهش اجبار به

 .میشه رنگتر پر لحظه هر لبخندش که میاد هم خوشش انگار ، هیچ نمیاد بدش ديوونه ي دختره اما. میشم

 و خودموني خیلي و میشیم داخل و میرسیم میگه اون که فروشگاهي به وقتي اما میشه من تعجب باعث اين و

 :میگه شاد

 .اومدم سالم،من _

 :میکنم تعجب بیشتر و بیشتر و نمیبینم رو کسي اما میکنم نگاه برمو و دور.میشه بیشتر تعجبم

 .نیست کسي اينکه مثل _

 :میده جواب نفر يه که نیومده بیرون دهنم از کامل جمله اين هنوز

 .خانوما خانوم!خانوم نگین سالم به _
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 .میاد بیرون بازي اسباب از پر هاي قفسه پشت از که میبینم رو جووني پسر و چرخونم مي صدا سمت به سرمو

 :میره سمتش به نگین

 ،خوبي؟ سالمپیمان _

 :میده جواب و میذاره گوشه يه دستشه که رو بزرگي عروسک پسر

 چطوري؟ تو.خوبم مرسي _

 .خوبم _

 نگین که کیه پسره اين!چي؟ يعني پرسم مي خودم از و میکنم نگاشون من و میشن احوالپرسي مشغول اونا

 ...شايد!باشه؟ فامیلش ممکنه يعني!میکنه؟ احوالپرسي گرم باهاش داره اينطور

 کیه؟دوستته؟ _

 :میده جواب و میخنده نگین.میشم خودم به نگاهش متوجه و میام خودم به پسر سوال اين با

 .خواهرمه بابا نه _

 :میگه و میخنده بعد.نمیاد خوشم اصال که میکنه ورانداز منو دقت با پسر

 .باشي داشته خواهري چنین نمیاد بهت!جدي؟ _

 :میده جواب نگین

 .ناتنیمه خواهر _

 :میگه من به خطاب لبخند با پسر

 .خانوم خوشوقتم _

 :میپرسه پسر و میکشه رو عروسکا از يکي گوش نگین.میدم تکون سرمو فقط

 دارن؟ امري چه ما خانوم ،نگین حاال خب _

 :میگه طنازي با نگین

 .بخره عروسک اومده خواهرم ولي هیچي، من _

 .خدمتم در من.اختیارشونه در ما فروشگاه _

 :میده ادامه من به رو و میگه فروشنده پسر اينو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

82 

 

 .خانوم بفرمايین _

 :میگه و میده تکیه بزرگ عروسکي خرس به نگین

 .ست پونه خواهرم اسم.جان پیمان پونه، _

 :میگه بهم و میاد جلو پسر

 نتخابا داشتین دوست و بود تون سلیقه که رو چي هر کنین نگاه بفرمايین.خانوم پونه شماست اختیار در مغازه _

 .کنین

 :میدم جواب رسمي و خشک خیلي

 .ممنون _

 مه با که میگیرم نظر زير نگینو هم و اون هم چشمي زير اونجا از و بازيا اسباب بین ،میرم نگاهش از فرار براي و

 .میشن خنديدن و زدن حرف گرم

 آدم که داره رنگارنگ و جورواجور فامیالي اونقدر ماشاهلل.داره باهاش نسبتي چه پسره اين بفهمم تونم نمي هنوزم

 .داره الزم وقت کلي شناختنشون، براي

 بخندل با میفته بامزه و سفید عروسکي ي بره يه به که چشمم و میکنم تماشا رو بازيا اسباب ي بقیه و عروسکا

 زا حتما وقت اون بود اينجا کتايونم کاش میگم خودم به. میفتم م خاله دختر ياد و میدم فشارش و میدارم برش

 يادم.عروسکه ي مرده کشته و عاشق هنوزه که هنوز گنده ي دختره.کرد مي ذوق کلي عروسک همه اين ديدن

 .بگیرم براش يکي حتما باشه

 میزنه حرف نگین با داره هنوز که پسره به رو و میدم ،تکون داره وارفته و شل و سیاه پاهاي و دست که رو بره

 :میپرسم

 چنده؟ اين ببخشید _

 :میگه که سرجاش بذارمش خوام مي و گرونه خیلي میکنم فکر.میکنم ،نگاش ترديد با لحظه يه میگه که قیمتشو

 .کنین انتخاب همینو من نظر به.دارين خوبي خیلي ي سلیقه _

 :میپرسه و

 پسر؟ يا خواين مي دختر براي _

 :میگم و میدم دستش و میارم عروسکو

 .پسر براي _
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 :میگه لبخند با

 .ببري همینو توني مي شما.نداره اشکالي ولي.بودم گذاشته نمونه واسه اينو من _

 :میده ادامه و

 پسرا هم دخترا براي هم تونه مي اين ولي.عروسکي خرس از پسرا و میاد خوششون خرگوش از دخترا معموال _

 .باشه مناسب

 .میدم تکون تشکر ي نشونه به سرمو

 :میپرسه

 کنم؟ کادوش _

 :میدم جواب

 .میشم ،ممنون بله _

 :سمتم میگیره اونو میشه تموم که کارش و میذاره جعبه يه توي عروسکو

 .باشین من مهمون.نداره رو شما قابل هم اصال بفرمايین _

 :میگم و میکنم نگین به ،رو میدم پولشو و میکنه حساب عروسکو قیمت که همین و میکنم تشکر لب زير

 !نگین _

 .برسون سالم ها بچه به.برم من ديگه خب _

 .بیا ورا اين بازم.سالمت به_

 .حتما _

 هب خطاب پسره که میشنوم و بیرون میزنم مغازه از و میده دست بهم بدي حس و میشنوم پیمانو و نگین حرفاي

 :میگه خواهرم

 .میگرفت سراغتو فرزاد راستي _

 .کمه ش تخته يه.نمیاد خوشم ،ازش رو پسره کن ولش _

 که رو اي جعبه بیرون میاد که نگین.کردنشونو خداحافظي صداي هم بعد و میشنوم پیمانو ي خنده صداي باز

 :پرسم مي غیظ با و میگیرم محکم توشه عروسک

 بود؟ کي پسره اين _
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 :پرسه مي خونسرد خیلي

 اين؟ _

 :جلو میکشم شالشو و جلوش ايستم مي

 بود؟ پسره؟فامیلتون اين آره _

 :میخنده و میکشه عقب شالشو بازم

 .بود دوست يه.بابا نه _

 :میشم خیره بهش شده، گشاد چشماي با

 !دوست؟ _

 :میده جواب و میزنه لبخند

 .بود دوستم دوست.نه که من دوست _

 :میگه و میشه رد کنارم بعداز

 .نشده شب تا بريم باش زود _

 نگاهها و میره راه ادا و ناز با که ساله پونزده دختر اون به.میزنم زل بهش و ايستم مي همونطور حیرت با لحظه يه

 پیمانو حرفاي و کنن مي نگاش گردن مي بر که رو پسرايي نگاههاي معني کم کم حاال.کرده خودش متوجه رو

 ...دختر اين!خدايا.میفهمم

 !پونه _

 :میکنه نگام و برگشته تعجب با.میام خودم به کنه مي که صدام

 .شد دير بريم بیا!برده؟ ماتت چرا _

 اصال... باشه؟و دوست هم پسري با ممکنه يعني پرسم مي خودم از دنبالشم که همونطور و میرم همراهش ناچار به

 ؟ببیننش پسرا که بیرون میاد وضع و سر اين با!کین؟ دوستاش!داره؟ آمد و رفت کي با!میکنه؟ چیکار داره اين

 تصمیم. میکنم سرزنش خودمو و میکشم خجالت کنن، مي پیدا راه ذهنم به خواهرم مورد در که فکرايي از

 ...مکن قضاوت زود نبايد.بکنم کارو اين بايد حتما آره.بزنم حرف باهاش و بپرسم ازش مورد اين در حتما میگیرم

 .کنم خريد مشغول خودمو میکنم سعي فکرا اين با
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 هک کذايي پاساژ اون از باالخره و میگیرم شريني جعبه يه و خرم مي باران براي عطر يه همراهمه که کمي پول با

 ي دلشوره باز که میشه همین و آرمین ي خونه سمت میريم پیاده و بیرون میايم نیومده خوشم محیطش از اصال

 من و میکنه نگاه سرش پشت به مدام و برشه و دور به حواسش تمام خبر بي و خیال بي نگین اما میشه شروع من

 نهخو جلوي میرسیم که همین و نمیدم نشون اون رفتاراي اين به توجهي که بارانم با شدن رو به رو نگران اونقدر

 ي کمهد سمت میبره دستشو که نگین و.کوبیدن تندتر و تندتر به میکنه شروع میزنه، تند که ،قلبم آرمین ي

 .میکنم نگاه در به ترس با و میرم عقب آيفون،

 .کن ،باز نگین منم!اي؟ خونه!دايي؟ _

 !ست؟ خونه!آرمین؟.میزنه خشکم نگین از حرفا اين شنیدن با

 خیلي ديگه اين...نه،اين!کنه؟ مي چیکار خونه پس...پس!باشه؟ کارش سر روز از وقت اين نبايد مگه...مگه

 خیلي اون...تونم نمي نه،من!چطور؟ آخه...آخه!بشم؟ رو به رو آرمین با باران جلوي چطور باران،من.وحشتناکه

 خونه اومدم آرمین خاطر به ،من کنه فکر حتي شايد.میره آبروم و میفهمه.میفهمه چیزو همه حتما و باهوشه

 ...شون

 ينجاا تا منو که میکنم لعنت نگینو مدام دلم توي و پشیمونم اومدم اينکه از.خورم نمي تکون من اما.میشه باز در

 هک میبینم نگینو.برگردم لعنتي شهر اين به باز بود شده باعث هاش نامه اينکه خاطر به هم آرمینو و کشونده

 :ندارم قدرتشو چون خورم نمي تکون اما طرفم برمیگرده

 !ديگه بیا!پونه _

 هر چرا دونم نمي و دادن دست از قدرتشونو پاهام.بخورم تکون تونم نمي و شده خشک دهنم.میشم خیره بهش

 و کردم عرق چرا...چرا!آورده؟ در روز اين به منو باران ديدن از ترس يعني.بخورم تکون تونم ،نمي میکنم کاري

 !شده؟ خیس خیس تنم تموم

 !پريده؟ رنگت چرا!پونه!پونه _

 چرا من!خدايا!خدايا پرسم مي دلم توي فقط و شده سلب ازم هم کار اين قدرت حتي چون.نمیدم جوابشو

 :میگه بلند صداي با و در سمت میدوه نگین!شدم؟ اينجوري

 .نیست خوب حالش پونه بدو!دايي!دايي _

 :میده تکونم و میگیره محکم بازمو و میاد جلو که میبینم نگرانشو ي قیافه و میشنوم شو ترسیده صداي

 !پونه!پونه _

 :سمتم میاد میبینه که منو و بیرون میاد عجله با و نگران ي قیافه با آرمین که میبینم و نمیگم هیچي
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 شده؟ چي _

 :میده جواب نگین

 اما میبینم شونو تا دو.زده خشکش همینجوري.خوره مي تکون نه و میزنه حرف نه.شد اينجوري دونم،يهو نمي _

 نگران ي چهره.نمیشه ،ولي نباشن نگران و خوبه حالم بگم بهشون خوام مي.ندارم بزنم حرف که اينو قدرت

 :میزنه صدام که میشنوم و میبینم آرمینو

 !پونه _

 :میگه و کنه مي نگین به رو نمیشنوه، من از جوابي وقتي اما

 . تو ببرش.شده زده گرما حتما _

 !خنکه که هوا!بود؟ کجا گرما!دايي میگیا چیزي يه _

 :میزنه تشر بهش آرمین اما میگه اينو نگین

 .تو ببرش نزن زيادي حرف _

 به يهو آب خیسي و خنکي احساس با که میشه چطور دونم نمي و داخل میرم نگین همراه هست، زحمتي هر به

 نگران و زانوزده جلوم آب لیوان يه با نگین میشم متوجه.میکنم نگاه برمو و دور و پرم مي جام از و میام خودم

 :کنه مي نگام

 خوبه؟ حالت!خواهري؟ _

 هکاناپ پشتي به کنه مي مجبورم و میز روي میذاره لیوانو بعد و میده خوردم به آب کم يه میدم تکون که سرمو

 :میشنوم آرمینو صداي و میبندم چشمامو و میکنم کارو همین.بدم تکیه

 .بیاد جا حالش بخوره، بهش بده اينو _

 ختیارا بي و میگیرم گر که کنه مي تالقي غمش از پر نگاه با نگاهم و کنم مي باز چشمامو تندي صداش شنیدن با

 :میگم

 .سالم _

 :پرسه مي گرفته و آروم بعد و کنه مي نگام فقط دقیقه چند واسه اون اما

 خوبه؟ حالت _

 :میدم جواب و پايین میندازم سرمو
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 .خوبم آره _

 يراحت نفس میاره جا حالمو که خنکیش و شريني و میدم خوردم به گرفته، ازش که رو رنگي قرمز ،شربت نگین

 .میکنم جمع خودمو و میکنم حس خودم روي آرمینو نگاه اما میگیرم آروم و کشم مي

 خوبه؟ حالت!اي پونه _

 لیوانو هک میشه راحت بابتم از خیالش اينطوري انگار و میدم تکون سرمو و میگیرم دستشو مچ.میپرسه نگین اينو

 :کاناپه روي میشه ولو کنارم خودش و میز روي میذاره

 .مردم مي ترس از داشتم!خدا واي _

 :میپرسه اخم با و میشه خیره بهش حرفش اين با آرمین

 !کردي؟ درست خودت واسه ريختیه چه اين _

 :پرسه مي دادن جواب جاي به نگین اما

 !بینمشون نمي!کجان؟ جون باران و آرمان پس!دايي _

 هب و کنه مي جمع رو لیوانا میشه بلند که میزنم زل آرمین به و میشم غیبتش متوجه منم باران اسم آوردن با

 :میبره آشپزخونه

 .برده خودش با هم آرمانو.باباش ي خونه رفته _

 .ببیندش بودم آورده رو پونه من!آخه؟ چرا _

 :میده جوابشو آشپزخونه توي از آرمین

 .نیست که حاال _

 :میگه کالفه نگین

 .ديگه اومديم خودي بي بگو پس _

 به نهک مي شروع قلبم و میکنم احساس خودم روي نگاهشو باز و میده تکیه آشپزخونه اپن به و بیرون میاد آرمین

 ...باشه فهمیده ممکنه يعني!باباش؟ ي خونه رفته باران چرا پرسم مي خودم از و زدن تندتر

 نهات رو ما ببخشید يه با و میشه بلند دست به گوشي خواهرم.میاره بیرون فکر از منو نگین گوشي زنگ صداي

 با و میشه گرمم حضورش از.کناريم مبل روي میشینه میاد آرمین که وقته اون فقط و بیرون میره سالن از و میذاره

 از اي ديگه حرف جاش به اما.بگم کیان مورد در و بدم توضیح براش باشه وقتش االن ،شايد میکنم فکر خودم

 :میاد بیرون دهنم
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 .رفتي گذاشتي که کردي فراموش کامال... انگار ولي.بزني حرف باهام خواي مي...گفتي قبل ساعت چند _

 :میده جواب اي گرفته صداي با

 ...لحظه اون ولي نکردم فراموش _

 :میده ادامه میاد طوالني خیلي نظرم به که مدتي از بعد باالخره و کنه مي مکث

 .خودم ي خونه اومدم و شدم پشیمون میزني حرف تلفن با داري ديدم وقتي ولي _

 اما دممرد حرفام نگفتن يا گفتن توي. همديگه به میدم فشارشون و کنم مي قالب هم توي دستامو و نمیگم هیچي

 :میگیرم باال سرمو باالخره

 .کیانه اسمش.میزدم حرف م خاله پسر با داشتم...داشتم من موقع اون _

 :پرسه مي سريع و مقدمه بي

 هست؟ بینتون چیزي _

 :پرسم مي ندارم ازش رو سوالي چنین شنیدن انتظار اينکه خاطر به ولي فهمم مي منظورشو

 !چي؟ _

 :پرسه مي

 داري؟ دوستش _

 رسیده مورد اين در اي نتیجه به اصال آيا و!بودم؟ پرسیده قبال خودم از اينو من!سوالي چه...دوست!دارم؟ دوستش

 دوست کیانو آيا که پرسم مي خودم از و میکنم فکر بهش دارم پرسیده ازم آرمین که حاال و نمیاد بودم؟يادم

 عنوان به اونو ترديدي و شک هیچ بدون اينکه يعني اين!سوالیه؟ چه اين.دارم دوستش که معلومه دارم؟خب

 زندگیم هاي لحظه آخرين تا کنارش در و باشه بسته وجودش به وجودم که میکنم؟شوهري قبول شوهرم

 میکنم رفک ترديد با.نشم پشیمون وقت هیچ انتخابش از و کنم انتخابش زندگیم شريک عنوان به که مردي.بمونم

 ابيجو به چرا دونم نمي اما باشم صادق خودم با میکنم سعي و کنم پیدا آرمین و خودم براي جوابي میکنم سعي و

 .نمیرسم

 :میاره بیرون فکر از منو آرمین

 !پونه_

 !هان _

 :پرسه مي و میشه خم جلو به
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 بدي؟ جوابمو خواي نمي _

 :پرسم مي گیج

 جوابي؟ چه _

 .داري دوستش پرسیدم که سوالمو اين جواب _

 :میدم جواب خجالت با و اجبار به باالخره و میکنم سکوت کوتاهي مدت براي

 !باشه؟ نداشته دوست... شو خاله پسر آدم میشه مگه _

 داري؟ دوستش خالته پسر اينکه خاطر به يعني،فقط _

 :میشم خیره بهش تعجب با

 !پرسي؟ مي اينو چرا اصال!چیه؟ منظورت _

 :میگه که میشنوم و میگیره غم بیشتر نگاهشو

 .هست بینتون فامیلي نسبت از بیشتر چیزي میگه احساسم چون _

 بايد پس.دونه مي که مطمئنم.فهمیده و کرده احساس اون.نداره اي فايده انکار.نداره اي فايده اينکه نه،مثل

 ايدب درسته آره،.خواستگارمه کیان بگم و کنم اعتراف داره؟بذار اشکالي چه آره.کنم خالص خودمو و بگم بايد.بگم

 :بدونه اينو

 ...اون _

 :میدم ادامه مکث کمي از بعد اما میذارم تموم نا حرفمو لحظه يه

 ...هست خواستگارمم_

 :میشنوم کشیدنشو آه صداي و میگیرم پايین به مو سر و میشن داغ هام گونه جمله اين گفتن موقع

 ...پس _

 :میگه آشفته حالتي با يهو بعد ي دقیقه چند و کنه مي سکوت مدتي براي

 ...نوشتم نمي نامه برات وقت هیچ کاش...کاش _

 :پرسم مي میلرزه اختیار بي که صدايي با و کنم مي بغض حرفش اين شنیدن با

 کردي؟ کارو اين چرا _
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 .داشتم دوست اينکه براي _

 !میگه داشتن دوست از داره.میاد در لرزه به تنم تمام و باشن ريخته سرم روي انگار که میشه سردي آب حرفش

 و.همن درداي تموم تسکین تو عشق چون.باشي بد باهام و باشي نداشته قبول اينو تو اگه حتي.دارم دوستت و _

 .بگم بهت خواستم مي که چیزيه همون اين

 آب به مدتها از بعد تازه که باشم اي تشنه انگار و کنم مي گوش حرکت بي مجسمه، مثل من و میزنه حرفاشو

 .میرسم کجا به و کنم مي چیکار دارم باشم متوجه اينکه بدون.میشنوم ولع با کلماتشو تموم باشه، رسیده

 عشقتو و نکنم فکر بهت نخواه ازم میکنم خواهش ولي نداري من از رو حرفايي چنین شنیدن تحمل دونم مي _

 .زندگیمه توي من دلخوشي تنها اين آخه.کنم فراموش

 اشحرف شنیدن از زبونم ولي.باشه خوش ش بچه و زن به دلش بهتره و باشه اينطور نبايد بگم میخوام و میشنوم

 .اومده بند

 عشقش از و بزنه حرف.بگه برام بازم و بشنوم بیشتر خواد مي دلم میگه بهم که دارم عجیبي حس حس،يه يه

 .شممی پا تندي و میزنم پس شنیدن، بیشتر به کنه مي م وسوسه داره و ذهنمه توي چي هر لحظه يه براي اما.بگه

 :پرسه مي تعجب با و میشه پا اونم

 !کجا؟ _

 :میدم جواب کنم نگاش اينکه بدون

 .خونه میرم.شنیدم کافي قدر به _

 :میگه اي گرفته صداي با

 ...هنوز!نزدم حرفامو ي همه هنوز من ولي _

 :میدم جواب و میکنم قطع حرفشو

 .بشنوم خوام نمي ديگه _

 ترحريص و میشم تر تشنه حرفاش شنیدن واسه بمونم اگه دونم مي.دارم مي بر کیفمو و میزنم صدا نگینو بعد

 :بشنوم خوام مي هي وقت واون میشم

 .خداحافظ _

 :میزنم صدا نگینو بازم و در سمت میرم
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 .بريم بیا!نگین _

 !پونه _

 صداش تن و آهنگ.افته مي شماره به نفسم و ايستم ،مي بخوام خودم اينکه بدون.ايستم مي.میزنه صدام آرمین

 خودمو اچیز اين با بخوام اگه.وايسم محکم جلوش بايد.بدم نشون ضعف نبايد...نه،نبايد گرفته،اما ازم حرکتو قدرت

 مونده؟ کجا دختره اين اه،پس.بیفته نمیذارم من يعني.نمیفته اتفاق نه،اين...ببازم

 !نگین _

 :میده جواب که میارم زبون به اسمشو بلندي صداي با

 !چیه؟.اومدم _

 .مونم مي منتظرش همونجا و بیرون میزنم خونه از و نمیدم جوابشو

 از و کردم رفتار اونطور آرمین با چرا که اومده سراغم به پشیموني احساس طرف يه از.ندارم خوبي روز و حال اصال

 مینز روي عصبانیت و حرص با کفشمو کف.ضعیفم و سست اينقدر اينکه خاطر به میکنم، سرزنش خودمو طرفي

 چم من!خدا آخ!قرارم بي اينقدر چرا و شده مرگم چه بفهمم و کنم درک خودمو حال تونم نمي اصال.کشم مي

 ي پرده پشت از و میشن خیس چشمام اما بزنم پس بغضمو که کشم مي عمیقي نفس!کردم؟ بغض چرا...چرا!شده؟

 وتيت درخت به. رو پیاده توي درخت تا چند و اصلي خیابون به میشه منتهي که رو خیابوني.میبینم اطرافمو اشک

 ونهگ دست پشت با و میزنم زل کرده پارک دورتر که رنگي اي نقره پژوي به.میدم تکیه وايسادم زيرش خودم که

 خالي سرش عصبانیتمو و برگردم دارم دوست خیلي.عصبانیم آرمین و خودم دست از.میکنم پاک خیسمو ي

 .نمیکنم کارو اين ولي.کنم

 .بريم _

 سرم پشت قدماشو صداي.میفتم راه طرفش برگردم اينکه بدون و میدارم بر درخت از مو تکیه نگین، صداي با

 هک فکرشو.کنم بیرون سرم از فکرشو خوام مي.بشم دور تونم مي تا آرمین ي خونه از خوام مي.میرم تند.میشنوم

 .میکنم اضافه قدمام سرعت به لحظه هر و میرم تند.بدم دست از آرامشمو شده باعث

 .وايسا!پونه!پونه _

 بهم خرهباال.بیاد پام به پا بتونه اونم که میرم آرومتر کم يه بار اين اما.میدم ادامه رفتنم راه به باز و نمیدم جوابشو

 :میشه همقدم باهام و میرسه

 !میري؟ تند اينقدر چته؟چرا هست معلوم _
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 کمي ي فاصله با که میشه جلب رنگي اي نقره پژوي سمت به توجهم اما میکنم نگاش فقط و نمیگم هیچي

 پارک آرمین ي خونه نزديکي که نیست ماشینه همون اين!چیه؟ کار اين از منظورش!چي؟ يعني.میاد دنبالمون

 !بود؟ کرده

 صحنه اين ديدن با.ماشین اون پي رفته حواسش خواهرم که میشم متوجه و پرسم مي خودم از که سوااليیه اينا

 :میگم بهش رو و میکنم اخم

 کجاست؟ حواست! تو هوي _

 :میده جواب برداره اي نقره پژوي اون از چشم اينکه بدون

 .میکنم نگاه ماشینه اين به دارم!هان؟ _

 :میدم جواب

 .میره خودش نکن نگاش _

 از رجلوت میره هم باالخره و میاد دنبالمون بازم و نیست بردار دست اي نقره پژوي اما.میاد پام به پا و نمیگه هیچي

 .میکنه توقف ما

 :میگم نگین به خطاب میبینم اينطور وقتي

 .بشه پررو طرف که کافیه نگاه يه فقط وگرنه.نکني نگاش اصال باشه حواست _

 صداي اما.میشم رد ماشین کنار از خواهرم همراه و میرم جلو محکم قدماي با من و میکنه سکوت بازم نگین

 :میگه که میشنوم رو راننده

 .برسونمتون میريد کجا _

 .میکشم و میگیرم اون پیش رفته حواسش که نگینو دست و نمیکنم اعتنا بهش

 .شمام با!خانوم _

 :میدم جوابشو دلم توي

 .کارت پي برو _

 :میاد دنبالمون و نیست بردار دست اون اما

 شي؟ سوار خواي نمي!خانوم نگین!خوشگله خانوم _
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 هآهست خیلي و میگزم لبمو!آورد که اسمشو خب، آره!میشناسه؟ خواهرمو...يعني...يعني!نگین؟ گفت نگین؟اون

 :میگم

 !نگین _

 :میگه تشر و توپ با ماشین ي راننده به رو و نمیده جوابمو اون اما

 !میاي؟ دنبالمون داري چرا!مرگته؟ چیه؟چه _

 .برسونمتون خوام مي آخه _

 :میده جوابشو تیز و تند نگین

 .خود بي _

 ...من با ولي میري خواست دلت جا هر اونا با چطور.پیمانم يا وحید منم کن میفته؟فکر اتفاقي چه مگه خب _

 :میشم خیره وايساده هم در صورت و اخم با که نگین به و نمیارم در سر حرفاش از

 .برسنا حسابت به بیان بگم بزنم زنگ پیمان و وحید همون به االن همین نکن کاري ببین _

 !میشي زشت خوشگله خانوم نخور حرص!عصباني اوه،چه _

 :میگه عصباني و کوبه مي زمین به پاشو نگین

 .وحید به نزدم زنگ تا فرزاد کارت پي برو _

 :میده جواب خونسرد خیلي که میکنم نگاه نشسته فرمون پشت که جووني پسر به نگین حرف اين با

 مين که اينو جلوي.بیاد من همراه بخواد دلش دوستت شايد نیا،ولي تو!آورده نوبرشو انگار. نیا بابا خب خیله _

 .بگیري توني

 :پرسه مي و میکنه رو من به بعد

 خانوم؟ میدين افتخار شما _

 :پرسم مي نگین از و میگیرم ازش نگاهمو تعجب با و نمیدم جوابشو

 !میشناسي؟ رو پسره اين تو _

 :میده جواب و میگیره دستمو خواهرم

 .همین فقط.سیريشه مزاحم يه _
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 یتموقع اين توي.میاد دنبالمون ماشینش با پسره باز و بزنم حرف نمیده مهلت و کشه مي خودش دنبال منو بعد

 ور همديگه همه و کوچیکیه شهر اينجا.بکنم کاري يه بهتره میگم خودم به شده سلب ازم هم کردن فکر قدرت که

 مي و رهپس به میزنم زل و ايستم مي همین براي.میشه بد برامون ،حتما بشناسه و ببینه رو ما کسي اگه میشناسن

 و میشه ،مانعم خیابون آسفالت روي ديگه ماشین يه چرخاي شدن سايیده صداي که بگم بهش چیزي يه خوام

 هکرد ترمز شدت اين به که ماشیني میشم متوجه که کشه نمي طولي اما.بپرم عقب به زده وحشت میشه باعث

 :پژو سمت میاد و میشه پیاده عصبانیت از شده سرخ صورت با که میبینم و آرمینه ماشین

 میشي؟ مردم دختراي مزاحم نداري مادر و خواهر تو مگه!عوضي يابوي هوي _

 با فرزاد در سمت میبره که دستشو اما.کنه باز رو پسره ماشین در که میاد میاره زبون به رو حرفا اين که همونطور

 :میشه دور اونجا از سرعت به ماشینش

 .بگم بهت تا وايسا مردي _

 :میزنه عقب موهاشو دستش دو با و کنه مي تماشا رفتنشو نمیرسه بهش وقتي و میره پژو دنبال قدم چند

 .چیز همه بي آشغال _

 صداي.عصبانیه خیلي دونم مي.کنم نگاش ترسم مي.نمیکنم نگاه ش چهره به.ما سمت گرده مي بر میگه که اينو

 :میشنوم زدنشو نفس

 بود؟ کي پسره اين _

 :میده جوابشو نگین.نمیگم هیچي من

 .بود مزاحم يه _

 بانیهعص هنوز مشخصه ازش که صدايي با ايسته مي وقتي باالخره.میزنه قدم فقط دقیقه چند براي و نمیزنه حرفي

 :میگه

 .میرسونمتون ،خودم شید سوار بريد _

 :میگم و میدم جرات خودم به

 .بکشین زحمت نیست الزم.میريم پیاده خودمون.ممنون _

 :ايسته مي قدمیم چند توي روم به رو و میاد که میبینم ولي.پايینه هنوز سرم

 .ياهلل.شید سوار بريد گفتم _
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 االب میارم سرمو که همین ولي.کنم مخالفت خوام مي بازم من اما میزنه حرف عصباني خیلي و خشن لحن يه با داره

 :نمیزنم حرفي ديگه و میشه آشوب پر دلم میبینم درهمشو اخماي و سرخ صورت و

 .ديگه کرين؟زودباشین مگه _

 .عصبانیه خیلي که مشخصه کامال ولي ست خفه صداش

 صندلي روي و میشیم سوار دومون هر.میاد ،همراهم چسبیده من به که نگین و میرم ماشینش سمت به اکراه با

 .میشینیم عقب

 ششم فصل

(1) 

 :پرسه مي احتیاط با بهش رو نگین و میشیم پیاده خواهرم و من میداره نگه خونه جلوي که ماشینشو

 تو؟ نمیاي دايي _

 .نه _

 .باي پس _

 دنبال میرم کنم خداحافظي اينکه بدون من اما.خونه سمت میره من از جلوتر و کنه مي خداحافظي ازش نگین

 طوري.نداشتم انتظارشو توپیده،اصال بهم اونطور و زده حرف باهام لحن اون با اينکه از.ناراحتم دستش از.خواهرم

 نمي نگاه سرمم پشت حتي و میرم.بود شده مزاحممون پسره که بودم مقصر من انگار کرد مي نگام و میزد حرف

 بشه؟ چي چي؟قراره که بفهمه، و بکنه هم درک کنه؟اصال مي درک رفتارمو اون واقعا اما.ناراحتم بدونه تا کنم

 دهش مزاحممون پیش ي دقیقه چند که پسري به و بندم مي خودم سر پشت درو و خونه توي میام نگین سر پشت

 رهدخت يعني!داره؟ وجود من ناتني خواهر و اون بین اي رابطه چه ولي.میشناخت نگینو پسر اون.کنم مي فکر بود

 رس اينطوري تنهايیشو نگین نمیشه باورم.میده دست بهم بدي حس بهش کردن فکر از حتي...کمش سن اين با

 چنین يه ناتنیم خواهر که کنم باور بايد حال هر به ولي.گنجید نمي چیزي چنین يه تصورمم تو اصال.کنه

 حرف اهاشب بايد بیفته اتفاق اين اينکه از نه،قبل اما.میشه نابوديش باعث روز يه حتما اين و کرده پیدا شخصیتي

 اين درک و هضم برام هنوزم.کشه مي سر آبو بطري داره که میبینم و میرم آشپزخونه به دنبالش...بايد.بزنم

 :میزنم صداش فکرايي چنین با.کرد انکارش نمیشه که حقیقتیه ولي سنگینه موضوع

 !نگین _

 :میگه و سمتم چرخونه مي چشم جوابم در

 !هوم _
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 :پرسم مي مقدمه بي و سمتش میام

 داري؟ ارتباطي چه پسرا اين با تو _

 :يخچال سمت گرده مي بر خونسرد و خیال بي و میذاره میز روي آبو بطري

 پسرا؟ کدوم _

 .بردي اسمشو که وحید اون و میومد دنبالمون که پسره همین و پیشش رفتي که پیمان همین _

 در.میشم مانعش اما بیرون، بره آشپزخونه از خواد مي جوابمونداده و میداره بر يخچال توي از بزرگ زرد سیب يه

 :میگم و میگیرم شو شونه که رفتنه حال

 دوستي؟ پسرا اين با تو.بده منو جواب _

 :میده جواب عصبي تقريبا و بلند صداي با و طرفم گرده مي بر و میزنه پس دستمو شدت به

 فضولي؟ چه؟مگه تو به _

 .میرم عقب و خورم مي جا تندش جواب و ناگهاني رفتار از

 :میدم جوابشو و نمیارم کم اما.

 .نه يا ،درسته میکنم فکر که چیزي اون بدونم خوام مي فقط نیستم، فضول من _

 :میده جواب و کنه مي نگام بدي جور يه

 کني؟ خواي مي چیکار مثال.باشه درست که فرض به _

 بزرگترش جلوي راحتي اين به تونه مي چطور فهمم نمي.میشم عصباني شرمیش، بي و جوابي حاضر همه اين از

 ادرشم با بودم شاهد قبال چون کنم تعجب رفتارش از نبايد من اما!بزنه حرف اي ادبانه بي لحن چنین يه با و وايسه

 حرف طرز اين از البته و بزرگترشم خواهر نیستم مادرش که من! چیه؟ براي تعجبم ديگه پس. میزد حرف چطور

 بچه وجب يه اين که بودن نزده حرف باهام اينطوري بزرگترامم حتي عمرم توي حاال تا.نمیاد خوشم اصال زدنش

 :میده جوابمو ادبي بي با اينجوري

 .بزرگترتم خواهر مثال!زدنه حرف طرز چه ،اين بکش خجالت _

 .داري خود جاي که تو میزنم حرف همینجوري مامانمم با چي؟من که خب _

 .زدي حرف مادرت با جوري چه شنیدم خودم.دونم مي آره _

 :میده جواب و میره کشه مي راهشو باز
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 .نکش رخم به بزرگتريتو خود بي پس.خوبه _

 :دنبالش میرم و میدم فشار محکم دستمه توي که کیفمو ي دسته

 فهمي؟ مي. نداره عاقبت کارا اين.میگم خودت خاطر به دارم!بیچاره _

 سننه؟ رو تو _

 :میگم بهش خطاب و خورم مي حرص بیشتر جوابش از

 .خیلي.نگین ادبي بي خیلي _

 :میزنه گاز سبیشو و کاناپه روي میندازه خودشو میره و میندازه باال اي شونه

 .کنه فضولي کارم توي و کنه جوابم و سوال مرتب کسي و بشنوم نصیحت نمیاد خوشم _

 یفمک توي از موبايلمو و مامانه حتما میکنم فکر خودم با.میشه بلند گوشیم زنگ صداي که بدم جوابشو خوام مي

 :میدم جوابشو کنم نگاه شو صفحه اينکه بدون و میارم بیرون

 !الو _

 :میشنوم کیانو صداي خطه پشت مادرم کردم مي فکر که تصورم برخالف اما

 .خاله دختر سالم!الو _

 :میز روي جلوم میذارم کیفمو و میشینم مبلي روي میام

 ...کیان سالم _

 قتيو فقط و فهمم نمي پوزخندشو و نگاه معني اما.میزنه پوزخند که میفته نگین به چشمم میارم، که کیانو اسم

 :چیه منظورش فهمم مي ، میشنوم حرفشو

 ...خودش نداره،خانوم عاقبت من واسه فقط کارا اين که فهمیدم.سیاه روت میگه ديگ به ديگ.هه _

 :پرسم مي خطه پشت کیان باشه حواسم اينکه بدون.میندازه تیکه داره بدجوري میکنم احساس

 کني؟ مي زر زر خودت با داري چیه _

 :پرسه مي و کنه مي اشاره گوشیم به ش احمقانه پوزخند همون با و میندازه ش ديگه پاي روي پاشو يه و میده لم

 پسرته؟ کیه؟دوست _

 :میدم جوابشو تمام عصبانیت با و میارم ،جوش سوالش شنیدن از
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 .بکش خجالت.نفهم ي دختره شو خفه _

 :ونمچسب مي گوشم به موبايلو و میگم واي يه.خطه پشت کیان میفته يادم اما میدم فشار دستم توي رو گوشي و

 !نمیدي؟ جواب خوبه؟چرا رفتي؟حالت کجا!پونه _

 :میدم جواب و میکنم بغض نگرانش صداي شنیدن با

 بزني؟ زنگ بعدا میشه.بدم جوابتو تونم نمي االن.شرمنده خاله پسر ببخشید _

 !شده؟ چي آخه ولي.باشه _

 :میدم جواب.کرده هم تعجب شده نگرانم اينکه بر عالوه فهمم مي زدنش حرف طرز و صداش از

 .میگم بهت ،بعدا هیچي _

 :میده جواب باالخره و کنه مي سکوت دقیقه چند براي

 .خداحافظ فعال.میزنم زنگ من،بعدا.باشه _

 :میندازم نگین به تندي نگاه میشه قطع که تماس و میکنم خداحافظي ازش

 .داشتي ادب و شعور ذره يه کاش _

 همون هنوز ولي شده عاقلتر کم يه شده، بزرگتر کردم مي فکر.ها پله سمت میرم و دارم برمي کیفمو.میشم بلند و

 آرمین که بود اون خاطر به امروزم.بود که همونیه.نشده عوض هم اصال.قبله سال پنج نفهم و لوس ي دختره

 حق اون.میکنم بغض دوباره افتم مي که آرمین ياد.بیشعور ي دختره.بکنه چیکارش بگم خدا.توپید بهم اونجور

 اريرفت از يعني...يعني!بودم نکرده کاري که من.بزنه حرف لحني چنان با بهم خطاب و کنه نگام اونطوري نداشت

 ازم انتظاري چه آخه اما کنه تالفي خواست مي شايد،شايد!بود؟ شده ناراحت داشتم باهاش ش خونه توي که

 رممی خستگي ،با اتاقم توي میام وقتي و میشه داغ م کله فکر اين از...و دارم دوستش بگم بهش منم که!داشت؟

 هک اي عالقه خودش قول به و اون با!کنم؟ چیکار آرمین با بايد پرسم مي خودم از.میکشم آه و میشینم تختم روي

 ستد که اون دل آخه ولي.کنه فراموشم که کنم کاري بايد پس.کنه فکر من به که کنم قبول تونم نمي.داره بهم

 لندب باران فکر با.بکنم کاري يه بايد اون، زندگي نجات و شده که هم باران خاطر به حرفا اين ي همه با!نیست من

 بنفش هاي حاشیه که سفید تونیک يه و میکنم باز درشو. کنم عوض لباسامو که کمدم سمت میرم و میشم

 گرن يه هم دو هر.کتايون واسه يکي من، واسه يکي.بود خريده برام خاله اينو.میارم بیرون دارن گلدوزي پايینش

 نکوش؟بی آوردمش خودم با که بنفشه شال اون پس پرسم مي خودم از و میندازم لباسام باقي به نگاهي.مدل يه و

 هي و دارم مي بر ساکمو. باشه ساکم توي شايد میگم خودم به.نمیکنم پیداش اما گردم مي شده آويزون لباساي

 کاغذي متوجه اما میدارم برش.بیارم درش ساک تو از بودم کرده فراموش.اينجاست! آهان.میندازم توش نگاهي

 بعد.جاش سر میذارمش باز اما دارم مي برش آروم.اونه ي نامه ،اين آره.افتم مي آرمین نامه ياد و زيرشه که میشم
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 حس خودم تو خوندنش براي عجیب میل عمیق،يه کنجکاوي يه.میدارم برش دوباره و میکنم نگاش ترديد با

 و مکن ش پاره بهتره.نمیکنم کارو نه،اين.کنم باز تاشو حتي ترسم مي هم طرفي از اما بخونمش خوام مي. میکنم

 در رو بگه بود قرار چي هر چون.باشه نامه اين توي جديدي حرف ديگه کنم نمي فکر که مخصوصا.دور بندازمش

 فقط و میکنم ريزش ريز و میکنم هم کارو همین و بدم جرش وسط از خوام مي.کنم ش پاره بهتره پس.گفته رو

 يول.نداشته خوبي حال که میکنه مشخص نامه بودن خط بد.میبینم کاغذ هاي خرده تو خطشو که است موقع اون

 :میشم تختم روي کاغذ تیکه چند خوندن مشغول اختیار بي...که زياده اونقدر من به ش عالقه شدت چرا؟يعني

 ...سالم بازم _

 شکا.دارم مي بر دست لحظه يه نمیان در جور وقتي اما میذارم هم کنار شو تیکه تا چند که میشه چطور دونم نمي

 هاي خرده میکنم ،سعي میاد سراغم به که پشیموني احساس با.خوندمش مي کار اين از قبل و کردم نمي ش پاره

 :میچینم هم نزديک شونو تا چند باالخره و بذارم هم کنار درستو

 ...نويسم مي برات که... ايه نامه سومین اين_

 خواسته مي چي يعني پرسم مي خودم از و میزنم زل موندن زنده و ديگه،وخیمتر بار دونم،يه نمي هاي کلمه به

 :میگم لب زير و میکنم بلند سرمو تعجب با خورم مي بر بیماريم ي کلمه به که بعد اما!بگه؟

 !بیماري؟ _

 ه؟مريض اينکه چي؟يعني يعني ولي.بود کرده اشاره بیماري به هم قبلیش هاي نامه توي!چیه؟ بیماري از منظورش

 اين و میچینم هم کنار هست که زحمتي هر به شونو ديگه تاي چند کردن، کنجکاوم شدت به کاغذ هاي خرده

 :بگیرن قرار هم کنار هم اي ديگه هاي تیکه میشه باعث

 ...شدم درمان که گیرم...چون...ندارم موندن زنده به امیدي _

 :میسازم ديگه ي جمله يه ديگه ي تیکه تا چند با

 کنم؟ تحمل چطور رو... تو بدون _

 :میکنم پیدا ديگه ي جمله تا چند و میدم ادامه کارم به سختي به

 ...بدم ادامه...سخته برام...بريدم ديگه_

 ...توئه بدون زندگي... از بهتر خیلي...برام مردن_

 ...بار آخرين...براي...اونم...ببینمت خواستم_

 ...ابد تا...سال پنج که عشقي...دارم دوستت بگم که _
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 بیماريي چه از اون!بگه خواد مي چي. فهمم نمي.کشم مي دست هم، کنار نامه هاي تیکه گذاشتن هم کنار از کالفه

 !یره؟میم داره نکنه...نکنه!بفرسته؟ نامه من واسه که شده باعث بیماريش يعني!مريضه؟ واقعا يعني!میزنه؟ حرف

 .میشم خیره شده پاره ي نامه به ناباورانه و میاد بند کنه مي پیدا راه ذهنم به که فکري اين از نفسم

 ...باشه اينطور اگه

 نه،چطور...اگه!چي؟ نگه بهم اگه اما...اما.بپرسم خودش از بايد میگم دلم توي و کشم مي دست کاغذا خرده از

 واسه خودش ي گفته به اصال!کرده اشاره بیماري يه به ش نامه تو خودش که اون!بره؟ طفره گفتنش از ممکنه

 !ببینه منو خواسته مي همینم

 و نمک مي نگاه شو صفحه بزنم دست بهش اينکه بدون و کنه مي جلب توجهمو گوشیم زنگ صداي که فکرم توي

 :میگم لب زير

 .کیانه _

(2) 

 هنوز که باران به و حرفاش به و میکنم فکر آرمین به.برياش گچ و سقف به زدم زل و کشیدم دراز تختم روي

 عشق به داره تموم خودخواهي با ش آينده و اون به کردن فکر جاي به پدرش، که اي بچه.پسرشون به و نديدمش

 حساب به خودخواهي اين پس! ببینه منو بار آخرين براي خواد مي بود نگفته مگه ولي.کنه مي فکر قديمیش

 يادمه کامال من!کنه؟ بازي باران احساسات با تونه مي چطور اصال.داره بچه و زن حال هر به میاد،اون چرا.نمیاد

 بهش و بده فريبش و بگیره بازي به احساساتشو تونه مي چطور آرمین وقت اون.داشت عالقه بهش خیلي باران

 و افتم مي باران مادر ،ياد موضوع اين به کردن فکر با!بیگناه و معصوم باران.میسوزه براش دلم!کنه؟ خیانت

 مي آرمین وقتي شب اون:شنیدم ازش که حرفايي و ديدم مادرشو بار اولین که افتم مي شبي اون ياد.حرفاش

 اي غذاخوري به وقتي.آورد خودش با میاد همراهمون بود گرفته بهونه که هم ،نگینو برسونه بارانو و من خواست

 :گفت دايیش به رو بالفاصله ،نگین شديم پیاده و رسیديم خواست مي باران که

 .خوام مي ساندويچ من!دايي _

 :گفت جوابش در آرمین

 .نمیدن ساندويچ اينجا.بعد واسه باشه ساندويچ _

 :گفت و کوبید زمین به پاشو بود نشده قانع اون جواب با که نگین اما

 .خوام مي ساندويچ من ولي _
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 در بازي لوس و بگیره بهونه بود بلد فقط! لوس ي هه،دختره.زدم پوزخند دلم تو و کردم اخم رفتارش ازديدن

 من و بود ساندويچ عاشق ساندويچ،اون.خوام مي بگه و بکوبه زمین به پاشو که بود بلد همینو هم فقط.بیاره

 .بودم متنفر ازش برعکس

 .نگیر بهونه خود بي جون بچه نمیشه پیدا ساندويچ اينجا گفتم _

 :گفت و کرد نگاش کالفه آرمین و وايساد ما از دور گوشه يه رفت و کرد قهر ديد اينطور که نگین

 .کرد شروع باز.بیا _

 :زد صدا بارانو نفر يه لحظه همون تو که سمتش رفت بعد

 !باران _

 :گفت و کرد رو بهم باران.کردم نگاه اومد صدا که سمتي به

 .مامانم!پونه _

 مه تقريبا بود زني.جلو میومد داشت دست به اي قهوه کیف که زني به شد دوخته نگام ش اشاره و حرفش اين با

 تويمان.کنه جبران بلند پاشنه کفشاي با رو کوتاهي اين بود نکرده سعي اما داشت کوتاهي قد. مادرم سال و سن

 و کشیده بلند،ابروهاي پیشوني.بود کرده سرش اي قهوه روسري يه و بود پوشیده رنگ همون شلوار و اي سرمه

 نشون و شکل لوزي صورت يه توي بودن شده خالصه اينا ي همه.گرد ي چونه و نازک صورتي لباي.باال سر بیني

 ...مادرش چشماي با چشماش فقط شايد.داره شباهت پدرش به بیشتر و نرفته اون به باران دادن مي

 اي ديگه سمت به داد تکون جوابمون در سرشو اينکه با اون چشم اما. کرديم سالم بهش باران و من اومد که جلو

 :بود

 انداختي؟ راه خودت دنبال عموتو ي تحفه اين تو باز _

 :گفت اعتراض به که شنیدم و انداختن گل باران هاي گونه ديدم حرفش اين با

 !مامان _

 :پرسید و دوخت من به ايشو تیله چشماي دخترش، حرف به توجه بدون اون اما

 !آوردي؟ خودت همراه کیه دختر اين _

 :گفت جوابش در و زد لبخند باران

 .بزن حدس _

 :گفت حوصلگي بي با و کرد انداز ور منو دقت با مادرش
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 .ندارم حوصله اصال که ننداز راه سوالي بیست امشبو يه خواهشا _

 :پرسید باران

 کیه؟ بزني حدس توني نمي يعني _

 کیه؟ بگو خودت.تونم نه،نمي _

 :زد شیريني لبخند باران

 ...دختر آهو مامان ست پونه اسمش _

 :پرسید و کرد مکثي رسید که اينجا به باران

 کي؟ _

 :کرد باز لباشو زحمت به و کرد نگام بیشتري دقت با خانوم آهو

 ...ران...پو _

 به وقتي اون اما کشیدم خجالت بود، مونده ثابت روم که باران مادر ي زده بهت نگاه ديدن و مادرم اسم شنیدن از

 :کشید صورتم به و آورد جلو دستشو آروم و اومد جلوتر اومد خودش

 !پوراني؟ دختر تو،واقعا _

 :بغلش تو بکشه منو که بود کافي همین و بله يعني که دادم تکون جوابش در سرمو

 .عزيزم _

 :کرد زمزمه و کشید آه شنیدم و موندم حرکت بي عطرش، و حرکتش اين از گیج

 ...عزيزم...آخ!پوران دختر _

 از پايي رد دنبال داره من، ي چهره تو کردم احساس صورتم، توي زد زل تموم دقت با و کرد جدا خودش از منو

 آب خجالت از دارم نگاهش از دونست نمي و کرد مي تماشام ايش، تیله چشم تا دو اون با.میگرده قديمیش دوست

 :گفت مادرانه و مهربون خیلي و نذاشت که پايین بندازم سرمو خواستم.میشم

 .کنم نگات سیر دل يه بذار پايین، ننداز سرتو.دختر نه _

 شوخي لحن با بود صحنه اين شاهد که باران.شد پر اشک از چشماش و راستم ي گونه روي گذاشت دستشو بعد

 :گفت مادرش به رو

 .گرفتي اشتباهي دخترشه اين.نیستا پوران خاله وايساده جلوت که اين!جان مامان _
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 :نزد حرفي اما کرد مايل اون سمت به کمي سرشو اشکي چشماي همون با خانوم آهو باران حرف اين با

 .شم فدات بیا.بزنیم حرف بشینیم بريم بیاين _

 :کرد من به رو بعد و گفت اينو باران

 .نهک مي نگات هي و میداره نگه پا سر صبح فردا تا رو تو همینجور باشه مامانم به اگه کنم فکر.بیا!جان پونه _

 اب بود سنتي کوچیک غذاخوري يه بوديم اومده که جايي. رفتم همراهشون و نگفتم هیچي و زدم گذرايي لبخند

 خلوتي و آروم محیط اينکه با.بودن داده تشکیل مدورو ي محوطه يه و بودن درخت تا چند زير که تخت تا چند

 میذاشتم، جايي چنان به پا بود بارم اولین که من و يکي جز بودن شده اشغال تختش تا چند اون ي ،همه داشت

 :پرسید باران مادر که شنیدم و کردم مي نگاه برمو و دور هي همینطور

 اومده؟ اينجاخوشت از _

 :گفت و زد لبخند روم به که طرفش چرخوندم سرمو

 .میاد خوشم ازش من و داره آرومي محیط.میايم پدرشون و ها بچه با اغلب که جايیه اينجا _

 :پرسید بود ننشسته هنوز که باران به رو زد که حرفشو

 !نمیشیني؟ چرا تو _

 :داد جواب بود موبايلش گوشي به حواسش که باران

 .نیست پیداشون رفتن کجا نگین و آرمین دونم نمي _

 :گفت و نشوند پیشونیش روي کمرنگي اخم خانوم آهو

 .بشین بگیر بیا.میشه پیداشون خودشون باشن جا ،هر نباش تا دو اون نگران خود بي _

 :داد جواب باران اما

 .موندن کجا ببینم برم بايد.مامان نه _

 :گفت اخم با و داد تکون سري خانوم آهو.شد دور اونجا از بمونه مادرش از اي ديگه جواب منتظر اينکه بدون و

 .میکنه بدبخت خودشو آخرش دختره اين _

 ودشوخ باالخره.کرد کارو آره،اين میکنم فکر و گوشم تو میپیچه صداش...کنه مي بدبخت...کنه مي بدبخت خودشو

 ...داشت عالقه بهش باران که شوهرش،مردي.کرد بدبخت

 !شب؟ وقت اين کیه يعني.میشینم تختم روي میشنوم که اتاقو در ي تقه صداي و میکنم اخم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

114 

 

 :میگم آروم خیلي.خواهي معذرت اومده و نگینه حتما میدم جواب هم فوري و پرسم مي خودم از

 .تو بیا _

 !پدرمه.خورم مي جا میبینم اتاق در چوب چهار تو که کسي ديدن از من و میشه باز در من حرف با

 :میکنم سالم و میشم بلند جام از بخوام اينکه بدون

 سالم _

 !پونه _

 :میگم و میندازم باال ابرو

 !نجفي آقاي کردما سالم _

 :میده جوابمو داره بر چشم ازم اينکه بدون میشه نزديکم وقتي و میاد جلو

 .بابايي سالم _

 راه مذهن به که جوابي اما.نبخشیدم اونو هنوز من میفته يادم و میکنم نگاش ترديد با.کنه مي باز هم از دستاشو و

 ...نشکن پدرته،دلشو اون:اينه کنه مي پیدا

 : کنه بغلم میدم اجازه و میگیره حرصم خودم دست از و میکنم بغض...نکن منتظره،معطل اون!پونه...اون آخه، ولي

 !میاي نداد خبر بهم مادرت چرا.موندم مي خونه وگرنه میاي نداشتم خبر _

 :میدم جوابشو میلرزه که صدايي با

 .خواستم ازش خودم.نبود الزم _

 :کشه مي موهام روي دستشو

 !بابايي شدي بزرگ چقدر _

 :میگه که میشنوم و نمیگم هیچي

 .وايسه خوشحالي از قلبم بود نزديک لحظه يه اومدي گفت سیمین وقتي _

 پیرتر که میبینم.مشخصه کامال ش چهره تو زمان گذر هاي نشونه ديگه بار اين.میکنم نگاش و میکنم سکوت بازم

 :میگم بهش همینو و شدن سفید بیش و کم موهاش که میبینم.شده

 .شدين پیر _
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 :نیست واقعي ش خنده میکنم حس اما.خنده مي

 نه؟ شدم بابابزرگا عین _

 :میشینه لبم روي کوتاهي لبخند حرفش از

 ...اونقدر نه _

 خودم با حتي باشه کردن تعريف قابل اون براي که هیچي. ندارم گفتن براي حرفي هیچ اما بزنم حرف خوام مي

 بهش خودش مامانم بدونه چیزي باشه قرار اگه.بگم بهش نبايد هم کیانو خواستگاري ي قضیه کنم مي فکر

 ...میگه بهش آره،اون.میگه

 ششم فصل

(1) 

 دبو نوشته نامه تو که حرفايي مورد در ازش و بزنم حرف آرمین با اينکه.میکنم فکر گرفتم که تصمیمي به

 احساس يه داره دل به من از که عشقي بفهمونم بهش کنم ،سعي شنیدم ازش رو قضیه وقتي و بپرسم.بپرسم

 تنگف به نسبت خودم چرا دونم نمي ولي.کرد مي پیدا راه قلبش به نبايد اول از که احمقانه فکر يه.ست احمقانه

 .دونم نمي هم دلیلشو.بگم بهش رو اينا تونم نمي نظرم به و دارم ترديد کردم آماده که حرفايي

 هر و میکنم فکر خودم با و میرم راه خونه توي همینطور.ظهر دوازده روي برن ها عقربه اينکه به مونده ساعت يه

 نیدمش ازش که حرفايي خاطر به نتونستم هنوز.کنم نمي اعتنا بهش کنه، جلب توجهمو میکنه سعي نگین قدرم

 .ببخشمش

 .بفهمه دارم شک چند هر.کنه رفتار بزرگترش با چطور بفهمه تا بشه محلي بي بهش بايد هنوز

 اين همیشگي عادت يه به بنا و معمول طبق اون دونم مي من و میده آرمین اومدن از خبر خونه در زنگ صداي

 . اينجا میاد روز از موقع

 .قرارم بي بدجوري میکنم حس و میزنه تند.میذارم قلبم روي دستمو و میشینم سالن توي منتظر و میرم پس

 :میشنوم نگینو صداي و کنم مي باز و میبیندم چشمامو و میدم قورت دهنمو آب

 دايي؟ هستي که ناهار _

 .برم نه،بايد _

 !اومدي؟ چي واسه پس _
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 همیبین که منو اون ولي.نمیدم نشون العملي عکس هیچ اما میشه داخل که میبینم و نمیشنوم آرمین از جوابي

 :میکنه سالم و جلو میاد

 .سالم _

 :میدم جواب

 .سالم _

 میاري؟ چايي يه.میکنه درد بدجوري سرم! نگین _

 صبر شدن بخشیده براي بايد هنوز اينکه با و چیه منظورش فهمم مي.کنه مي نگاه من به نگین آرمین حرف اين با

 :میشنوم صداشونو و میرم آشپزخونه به و میشم بلند کنه

 .پونه نه بیار چايي برام گفتم تو به من _

 داره؟ فرقي چه خب _

 اين يعني کنم نمي درک اصال.نداره کردنو بحث ي حوصله و حال اصال يعني اين و.نمیده جوابشو آرمین بازم

 رو يسین.سالن تو میبرم و میريزم چايي براش!گذاشته؟ تاثیر ش روحیه روي اينطور که خطرناکه اينقدر بیماري

 .میداره بر فنجونو و میکنه تشکر آروم خیلي میگیرم جلوش که

 بره وبگ بهش خب.اينجاست نگین ولي.بزنم حرف بايد.بگم بايد میگم خودم به و میشینم میرم و نمیگم هیچي

 حاال.نیست هوش با هم اينقدرا بابا نه!نیست که خر میکنه؟ فکر چي خودش با دختره وقت چرا؟اون.بذاره تنهاتون

 ...بگو تو

 ...،نترس بگودختر

 :میگم میره ور گوشیش با داره و وايساده هنوز که نگین به رو و میدم جرات خودم به

 بذاري؟ تنها دايیو و من لحظه چند میشه!نگین_

 .میکنم کارو همین دارم خودمم _

 .میره باال ها پله از میده که جوابمو

 که همین و کنه تمومش میدم اجازه. خوره مي چايیشو سکوت تو آرمین و میشه ساکت جا همه میره که اون

 :پرسم مي میذاره میز روي فنجونشو

 ساکتي؟ _

 :میده جواب و میاره باال سرشو
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 .بشي ناراحت بازم تو و بزنم حرف ترسم مي اين از _

 :پرسه مي ازم اون بار اين و نمیگم چیزي

 شدي؟ ناراحت ديروزم رفتار از _

 .بزنم حرف مورد اون در خوام نمي االن آره،ولي _

 :پرسه مي تعجب با

 ...پس _

 .میشه بلند در زنگ صداي که نزده حرفشو هنوز اما

 .کنیم مي نگاه رو همديگه تعجب با آرمین و من

 :پرسم مي

 !کیه؟ يعني _

 :میده جواب

 .دونم نمي _

 :میگم و میشم بلند

 .کنم باز درو میرم _

 یکنمم بیشتري دقت.بغلش بچه يه با جوون زن يه.میکنم نگاه دره پشت که کسي به اونجا از و آيفون سمت میرم

 :میگم بلند صداي با و زده ذوق يهو و

 !باران _

 هب رو باران با اگه اگه،.کنم چیکار مونم مي مردد و میده ترس به جاشو و میره بین از زدگي ذوق اين زود خیلي اما

 يه!بفهمه؟ بايد کجا از اون آخه...اينجا اومدم اون خاطر به بفهمه و داره عالقه من به شوهرش بفهمه اون و بشم رو

 ...واسش کن باز درو!میزنیا حرفي

 :میگه نگینم اينکه تصور به و میشه داخل که میکنم باز رو ورودي در و میدم فشار آيفونو ي دکمه

 ست؟ خونه مامانت نگین سالم _

 :میدم جواب

 .جون باران سالم _
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 و گردتر صورتش!شده عوض چقدر.میشه خیره بهم زده بهت.میزنه کنار گرفته، صورتشو جلوي که پسرشو دست

 دور لبش از لحظه يه لبخند که شاد دختر اون جاي به.ندارن رو گذشته برق اون ديگه چشماش و شده تپلتر

 !بود شده تنگ براش دلم چقدر.وايساده جلوم غم از پر ي چهره و خسته نگاه با جوون زن يه نمیشد

 :پرسم مي لرزوني صداي با

 نشناختیم؟ _

 :کنه مي زمزمه

 !پونه _

 :نمیده اجازه اون ولي ببوسمش که میشم نزديکتر بهش و میزنم لبخند

 .میشي مريض.خوردم سرما نبوس منو.جان پونه نه _

 به بازم اون و میکنم احوالپرسي و میدم دست باهاش فقط خورده، ذوقم توي رفتارش اين از حالیکه در و متعجب

 يکي دلم توي و ترس به همراه احساسي. داده دست بهم بدي احساس من اما.میکنه عذرخواهي ازم رفتارش خاطر

 :میگه

 .دونه مي چیزو همه اون.دونه مي اون _

 پسرش متوجه نگاهمو بدم نشون خوشحال ديدنش از خودمو و بیرون بیام دهنده آزار فکر اين از اينکه براي ولي

 :میگیرم رو بچه پهلوي بشه باز بینمون يخ اينکه واسه باز و میکنم

 .رو فسقلي اين ببینم بده _

 باز و نمیارم خودم روي به همه اين با ، میبینم نگاهش و حرکات توي اکراهو ولي کنم بغل پسرشو میده اجازه باران

 يه و گرفته جا بغلم تو آروم که بچه ،با میذاره خونه تو که پاشو.میبنده نقش ذهنم توي(( دونه مي)) ي کلمه

 .تو میام دنبالش میاره در بچگونه نامفهوم صداهاي و برده دهنش توي انگشتشو

 :پرسه مي ازم باران

 نیومده؟ هنوز سیمین _

 :میدم جواب و میکنم پايین باال بغلم تو رو بچه

 ... ولي نه _

 :میگم تعجب با نمیبینمش و میذارم پذيرايي سالن به پا وقتي ولي اينجاست آرمین بگم خوام مي

 !کوش؟ آرمین پس _
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 :پرسه مي خورم مي جا ديدنش از که حالتي با و سمتم میچرخه تندي باران میگم که اينو

 !آرمین؟ _

 :میدم جواب

 . بود نشسته اينجا االن آره،همین _

 :میگم بعد.بود نشسته قبل ي دقیقه چند آرمین که جايي به کنم مي اشاره و

 .باشه آشپزخونه تو شايد _

 .میشیم خیره هم به باران و من در شدن بسته صداي شنیدن با اما

 :پرسم مي

 !بود؟ کي يعني _

 .بود آرمین میدم جواب خودم به دلم تو که میشه چي دونم نمي و

 نييع پرسم مي خودم از.پوشونه مي دستاش با صورتشو.میشینه میره و کشه مي آه.پايین میندازه سرشو باران

 آرمین نکنه!قهرن؟ و کردن دعوا نکنه!چي؟ براي!بیرون؟ زد خونه از اومد باران تا چرا اون!آرمین؟ و!شده؟ چش

 :ش شونه روي میذارم دستمو و ايستم مي باران سر باالي بغل به بچه... و گفته باران به رو قضیه

 !جون باران _

 :پرسم مي.نمیده جوابمو

 !شده؟ چیزي _

 . میده تکون شدت به سرشو

 :پرسم مي

 ...چرا پس _

 :میشه پیداش نگین که نکردم تموم حرفمو هنوز اما

 اومد؟ بود کي _

 :پايین میاد میدوه ها پله از ديدنش از خوشحال میبینه که رو بچه و میگیره جوابشو باران ديدن با و

 ...آرمانم.خودم گوگولي دايي خودم،پسر کوچولوي نامزد. اينجا اومده کي ببین واي _
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 و بهش میدم رو بچه.بگیره آرمانو که میکنه دراز دستاشو و من سمت ،میاد میکنه سالم باران به که همونطور

 :میگم

 .بخوره بده بهش چیزي يه ببرش _

 :میگه و خنده مي جوابم در نگین

 .داره دوس چي م بچه دونم مي _

 رهمی نگین وقتي و بزنه حرف باهام دوباره که کرد پیدا اي بهونه خوب میگم خودم با و میزنم لبخندي زحمت به

 :میذارم ش شونه روي دستمو باز و میشینم باران کنار میام آشپزخونه، توي

 !جون باران _

 :طرفم چرخه مي و کنه مي بلند سرشو

 !پونه _

 :میگم و خورم مي جا کردنش نگاه طرز از

 !جانم _

 :پرسه مي آهسته خیلي

 بابات؟ ي خونه برگشتي چي واسه_

 اومدم چرا من...بدونه؟من خواد مي پرسه؟چي مي ازم سوالو اين داره چرا...چرا.میشم شوکه سوالش از

 !بدم؟ که دارم جوابي بدم؟چه بهش جوابي چه!اينجا؟خدايا

 ...ببینم آرمینو اومدم بگم تونم نمي.اومدم اون شوهر هاي نامه خاطر به که بگم تونم نمي

 و همیش بلند آرمان ي گريه صداي يهو اما میزنه زل بهم فقط منتظر، اون و میکنم من و من!بگم؟ تونم مي چي پس

 :خونه آشپز به میره و میشه بلند.کنه مي جلب توجهشو همین

 شد؟ چي _

 عنيي ولي.بفهمه بود نزديک.برم لو بود نزديک واي.کشم مي راحتي نفس و جام سر میشم ولو ،يهو میره که باران

 ...نمیده نشون اينو که رفتارش!ندونه؟ ممکنه چي؟يعني

 !بدم،االن؟ جواب سوالشو بايد حال هر به

 !بپرسه؟ ازم دوباره اگه...درسته آره!چي؟ بپرسه دوباره اگه ولي.گذشت خیر به که االن
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 هک وضعي اون با مخصوصا.میگم دروغ بفهمه تونه مي راحت.نیست که احمق ولي.ببینم بابامو اومدم میگم خب

 که يبگ راستشو!پونه احمقي خیلي.میگم راستشو خب.میگم دروغ فهمه مي مطمئنم.رفتم اينجا از قبل سال پنج

 !من؟ کنم چیکار پس.میشه خراب زندگیشون اينا میره،هم خودت آبروي هم

 .کنه مي آروم آرمانو داره و وايساده آشپزخونه توي که میشم خیره باران به درمونده

 .نپرسه ازم ديگه و بره يادش شايد بشم دور چشمش جلوي از اگه میکنم فکر و میشم پا

 :میزنه خشکم صداش شنیدن با ها پله طرف میرم که همین اما

 !پونه _

 :میگه و میاد جلو.اون صورت جز چرخه مي چیزي هر روي نگاهم دستپاچه.گردم مي بر

 !نگفتي _

 :میدم جواب

 .بزنم حرف خواستگارم مورد در پدرم با بودم اومده راستش...چون اينجا اومدم...من...من _

 .نکرد پیدا راه ذهنم به چطور اينا فهمم نمي چون.میکنم تعجب میارم زبون به تند تند که حرفايي شنیدن از و

 !واقعا؟ _

 .میدم جوابشو سر تکون با که پرسه مي اون

 بیاد؟ خواستگار قراره کي واسه.مبارکه _

 میگم مخود به.فکر توي میره و میشینه بعد.کشه مي عمیقي نفس باران.کرده بغل آرمانو که پرسه مي نگین اينو

 اب نگین وسط اين.بشه بهتر حالم آب لیوان يه خوردن با که آشپزخونه تو میام و گذشت خیر به شکر رو خدا

 :پرسه مي اعتراض

 !کیه؟ خواستگاري پرسیدم!ندادين؟ جوابمو کدومتون هیچ چرا پس _

 :میز پشت میشینم و کشم مي سر ضرب يه و میکنم پر آب از برداشتم که رو لیواني

 .میکنم تعريف برات خودم بعدا بذار _

 منشست که همونجا از وقتي ولي.برگشته که آرمینه شايد میگم دلم تو.نگم چیزي ديگه میشه باعث در صداي

 که ممیشنو و میشه پا سیمین ورود با باران میبینم.بوده اشتباه حدسم فهمم ،مي میشه داخل بینم مي سیمینو

 :میگه بهش کردن سالم از بعد
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 میشه؟.بزنم حرف کلمه چند باهات اومدم _

 !شده؟ چیزي _

 اهمونگ سريع من حرکتش اين با. گردونه مي چشم ما سمت به کنه نگاش اينکه جاي به باران و پرسه مي سیمین

 و مینسی میکنم سعي.میگیره ديدمو جلوي میز روي میذاره آرمانو و میشینه کنارم که نگین و گردونم مي بر ازش

 چیزي نمیده بهم رو اجازه اين میزنه حرف آرمان با داره که خواهرم صداي و سر اما بشنوم صداشونو و ببینم بارانو

 ..پايینه ي طبقه همون که اتاقي به میرن هم با که میبینم فقط و بشنوم

 از هک نیستم موقعیتي توي ولي.میگه سیمین به چي باران بدونم خوام مي.کنه مي اذيتم داره بدجوري کنجکاوي

 .بیارم در سر چیزي

 !الو بگو... بگیر اينو...کن نگاه!آرمان!آرمان _

 .بگو

 :میده تکونش کنجکاوي با بچه و میده آرمان به دستشو توي گوشي بازيه، سرگرم که نگین

 ...بوو _

 :میره ش صدقه قربون و خنده مي خواهرم

 ...عسیسم بشم فدات.جانم اي _

 مي خواهرم سمت به بعد کنه مي نگاش و کنه مي دور خودش از اونو کم يه آرمان.خوره مي زنگ تلفن يهو اما

 .گیردش

 :میگه و میگیره ازش موبايلو نگین

 فرستاده؟ اس آرمان مامان واسه کي ببینم _

 :پرسم مي تعجب با ازش حرف اين شنیدن با

 کیه؟ مال گوشي اين _

 :میده جواب برداره گوشي ي صفحه از چشم اينکه بدون

 .بارانه مال _

 !کنه؟ مي چیکار تو دست پس!چي؟ _

 :میگم بهش اعتراض با. نمیده جوابمو
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 .جاش سر بذار رو گوشي بکش کني؟خجالت مي چیکار!نگین _

 :بگیرمش دستش از میکنم سعي و

 ...میاد باران بچه،االن زشته _

 : بگیرم ازش موبايلو نمیده اجازه اون اما

 ...فرستاده جون باران واسه چي آرمین دايي ببینم بذار.پونه اه،نکن _

 ...جاش سر بذار گفتم!فضولي؟ مگه توچه به _

 .میشه پیام خوندن مشغول من به توجه بي

 !نگین _

 :میگه من به رو شده گرد چشماي با يهو اما. نمیگه هیچي

 !پونه _

 :پرسم مي عصبانیت با

 !میگي؟ چي!چیه؟ _

 نوشته؟ چي آرمین دايي ببین...ببین _

 به میشه باعث زياد خیلي کنجکاوي وجود اين با و کنم نگاه خوام نمي من اما صورتم جلوي میگیره رو گوشي

 :بخونم آرمینو پیام و کنم نگاه باران موبايل ي صفحه

 مشکالت ي همه حل راه بودم گفته.کنیم تمومش بايد بودم گفته بهت که خواهرم؟من ي خونه اومدي چي واسه _

 !...بگیري؟ جلومو کني مي سعي چرا...جدايیه فقط ما

 :پرسه مي نگین که میشنوم و خونم مي آخر تا اول از بار چند پیامو مبهوت و مات

 !پونه!کنه؟ مي شوخي داره نکنه...نکنه!بوده؟ چي دايي چي؟منظور يعني اين!پونه _

 که شده مرتکب گناهي چه باران مگه ولي...ولي.شده نوشته جدي خیلي.باشه شوخي تونه نمي نه،اين!شوخي؟

 ...نیست نامرد اينقدر اون...کنم نمي باور من...نه،نه!کنه؟ مي رفتار باهاش اينطور داره آرمین

 !پونه _
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 به.ظاهريه فقط داشتن تسلط و آرامش اين اما باشم مسلط خودم به میکنم سعي.میاره خودم به منو نگین صداي

 رمینآ چرا!چیه؟ بچه اين بچه،گناه اين.میبره دهنش به اونو و کنه مي بازي نگین انگشت با که میکنم نگاه آرمان

 !کنه؟ مي بازي اينطور زندگیش با داره

 !پونه _

 :میگم آهسته خیلي.میزنه صدام نگین بازم

 ...هیچي.نگین نگو هیچي _

 ...آخه ولي _

 :میگم عجله با و طرفش چرخم مي

 فهمیدي؟ بزني حرف کسي با نبايد مورد اين در _

 :میشه خیره بهم شده گرد چشماي با

 !چي؟ _

 .نزن حرفي کس هیچ با اومده که پیامي اين مورد در گفتم _

 !چرا؟ آخه ولي _

 ...دونم نمي نگه؟خودمم کس هیچ به خوام مي ازش چرا!خوام؟ مي نگین از اينو چرا واقعا راستي.نمیدم جوابشو

 

(2) 

 

 که يکار و باران و آرمین به.میکنم فکر خودم با و میزنم قدم ست خونه نزديک که کوچیکي پارک توي.میزنم قدم

 به فکرمو که ساعته چهار و بیست از بیشتر االن. .میرم راه هدف بي و میکنم فکر بده انجام خواد مي آرمین

 فضاي نتونستم که بود جوري حالم.نکردم باورش هنوز.م شوکه پیام اون خوندن از هنوز. کرده مشغول خودش

 نیم.مبکن بايد چیکار ببینم کنم فکر کم يه و بشه آروم اعصابم که بیرون زدم.بیرون زدم و کنم تحمل رو خونه

 اام سودابه عمه ديدن به برم بود قرار سیمین و پدر اصرار به.میزنم قدم دارم و بیرون اومدم که میشه هم ساعتي

 بدتر چون.کنم فکر بهش خوام نمي حتي.ندارم ديدنشو چشم اصال چون.بکنم کارو اين خواد نمي دلم اصال

 نیست هیچي اون!کنم؟ فکر بهش که باشه جالب تونه مي خودبین و مغرور زن اون چیز چه.میريزه هم به اعصابمو

 عواقب حتما پس.نکنم فکر بهش بهتره. کنم تلف براش خودمو وقت نداره ارزششو پس. میگم که همین جز

 يم گزاري گله و گله و میزنه زنگ سیمین و بابا به میشه چي بعدش دوني مي خودت.کني مي قبول هم بعديشو
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 مي دلم فقط االن.میاد خوشم ازش خیلي اينکه نه حاال.درک به خب.نکرده اعتنايي بي بهم دختره!چي؟ که کنه

 خوام مي.کشم مي خجالت روش از.بدونه چیزو همه ترسم مي اما.باران مادر آهو خاله ديدن اونم.برم جا يه خواد

 يم خجالت طرفي از ندارم رو عمه ديدن چشم!برم؟ کجا.ايستم مي حوصله بي و کالفه و گیج.دارم ترديد ولي برم

 ي هچهر ياد ولي بزنم حرف باران با خواد مي دلم شدت به.میشینم نیمکتي روي مردد.اينا باران ي خونه برم کشم

 گها آهو خاله دونم نمي.میشه رفتنم مانع که احساسي.میده دست بهم بدي حس ، میفتم که سردش لحن و گرفته

 ...دونه مي خدا!میده نشون من ديدن از العملي عکس چه بفهمه جريانو

 .کارستون کرد مي کاري االن وگرنه خبره بي بده طالق بارانو خواد مي آرمین که موضوع اين از مطمئنا ولي

 میدهفه اينو قبال رفتارش و حرفا از. بود آرمین با دخترش ازدواج مخالف تنها و بزرگترين دونم مي چون میگم اينو

 ... و میبره گذشته خاطرات به منو حرفاش ياد... رفتارش و حرفا.بودم

 ...جالل عمو...پروين کنه؟خاله مي چطوره؟چیکار مادرت حال نگفتي خب _

 :گفت شدن تموم حرفام وقتي و دادم جوابشو من و پرسید ازم ديگه سوال تا چند و پرسید رو همه حال

 مي اجازه جاللم عمو و اون ي مغازه میرفتیم راست يه میومديم مدرسه از که مادرت و من يادمه جالل، عمو آخ _

 ...ولي.کرديم مي پذيرايي خودمون از حسابي هم ما.برداريم خواد مي دلمون چي هر داد

 :کشید آهي و شد خیره نامعلوم جاي يه به.کرد مکثي آهو خاله

 عدب.کرد مي قايم داشتیم دوست که رو خوراکیايي بذاره، ما سر به سر اينکه واسه همیشه حسینت، محمد دايي _

 لجال عمو به شکايتشو.میومد در لجمون و بوديم بچه هم ما.خنديد مي بهمون کلي کرده چیکار فهمیديم مي که

 .کرديم مي

 مي نگاشون مادرجون چشم از دور سوسن خاله و مادرم گاهي که انداخت عکسايي ياد ،منو آورد که رو دايي اسم

 ازدواج هنوز مامان موقع اون.کرد فوت و کامیون يه به خورد موتور با سالگي بیست تو که دايي عکساي.کردن

 عريفت برام سوسن خاله رو اينا.ببینم دايیمو بودم نتونسته من همین واسه.بود سالش پونزده فقط و بود نکرده

 .بود کرده

 مي کل کل هم با اون و من چقدر خیر به خوبه؟يادش کنه؟حالش مي چیکار جون،اون سوسن...سوسن راستي _

 .کرديم

 شونزده تو اينکه و گفت ازدواجش از.کرد تعريف داشت مادرم با که ماجراهايي از آروم آروم اون و کردم نگاش

 :کرده ازدواج سالگي

 مدمیو موتور با همیشه که پسري.داشتم دوست رو کنم،پسري ازدواج اينکه از قبل زماني يه.جان پونه دوني مي _

 ...اون اما.برسیم پوران و من تا موند مي منتظر خیابون سر و
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 براش دلم و میگه محمد دايي مورد در داره زدم حدس خودم با من و کشید آه دوباره.  گذاشت تموم نا حرفشو

 .سوخت

 :کرد عوض حرفشو فوري وقتي مخصوصا

 .کردم قبولش اون اصرار به و بود پدرم آشناهاي از.کردم ازدواج باران پدر با که بود سالم شونزده _

 لباس با خانوم يه موقع همون.کرد مي مرور رو گذشته خاطرات ذهنش تو داشت انگار.شد ساکت رسید که اينجا به

 :شد نزديک بوديم نشسته روش ما که تختي به محلي

 .ديديم اينجا رو شما ما باز عجب چه.اومدي خوش.آهوجان سالم _

 :کرد روبوسي و داد دست باهاش.  اومد پايین تخت روي از خانوم آهو

 تو.بودم گرفتار نبودم که وقتي چند اين.ديگه گرفتاريه کنم برم؟چیکار قربونت خوبي.جون شمسي سالم _

 ايشاهلل؟ چطورن؟خوبن جان احمد...جهان چطوري؟آقا

 .خدمتتون دارن سالم.ممنون خیلي _

 :پرسید آهو خاله از و کرد اشاره بودم شده بلند ادب رسم به که من به بعد

 داري؟ مهمون _

 :گفت و زد لبخند خانوم آهو

 .قديمیمه خیلي دوستاي از يکي دختر.آره _

 ماون با خانوم شمسي شدو پیداش باران لحظه همون توي و کرد احوالپرسي باهام و زد لبخند روم به خانوم شمسي

 :پرسید بهش رو نشست که باران و داد غذا سفارش آهو خاله بعد.  کرد گرمي احوالپرسي

 نیومد؟ تحفه چرا شد؟پس چي!هان _

 :داد جواب باران

 .االن میان _

 :داد ادامه و

 .زشته.خانوم مامان نزن صداش تحفه اينقدر ضمن در_

 :گفت دخترش به رو و کنارش گذاشت اونو پاهاش روي بود گذاشته کیفشو که آهو خاله

 !خوشه؟ پسره اين چي به دلت تو آخه دونم نمي من_
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 ...نداره اي فايده هیچ بحث اين ي ادامه دوني مي که خودت.نکن شروع باز خدا رو تو!مامان _

 :گفت و زد پوزخندي آهو خاله

 .نیستي خودت عاقبت فکر هم اصال.داره پا يه خانوم باران شما مرغ.نداره اي فايده دونم مي آره _

 :گفت اعتراض با و کالفه باران

 !مامان _

 :گفت و داد تکیه پشتي به دخترش، به دادن جواب جاي به اما خانوم آهو

 .بسوزه عاشقي هي،پدر _

 :گفت و من به کرد رو و

 و میاره بدبختي و ناراحتي فقط چون. نباش عاشقي و عشق فکر به وقت ،هیچ نصیحت تو به من از جان پونه _

 ور اينا.خورده چوبشو بار يه مادرتم که مخصوصا.نشیا ديوونه من باران مثل تو وقت يه.میکنه نابود آدمو آخرشم

 ...دوستمي بهترين دختر و نیستي غريبه چون میگم بهت

 :گفت پشیموني با و کشید آهي

 هب و میشکست پام قلم روز اون کاش.ببینمت خوام مي گفتم نمي و میشد الل زبونم روز اون کاش.آخ!پوران آخ _

 فرامرز و پوران وقت هیچ کاش.برسونه منو خواست نمي فرامرز از اردالن کاش و نمیگشتم بر تو ديدن خاطر

 .گردن نمي بر گفتنا کاش اي اين با و گذشتن ها گذشته! فايده چه اما.نمیديدن رو همديگه

 :گفت باران به رو بعد

 بود نشده اينطور کاش نگي و نخوري حسرت روزي فردا که.باشه خودت به حواست میگم که هست همینم واسه _

 .بود شده طور اون و

 :نشست باران لباي روي شرمي از پر و گذرا لبخند خانوم آهو حرفاي با

 !آخه؟ داره آرمین و من به ربطي چه ماجرا و قضیه اون!میگیا چیزي يه!مامان _

 از.کرد آب زير شوهرو يه سر که فرامرز خواهر سودابه از اون.اينجورين شون همه فامیل اين که اينه دلیلش _

 سر خواست مي که بزرگت عموي از اونم.کرد بدبخت رو بچه اين و پوران که فرامرز از اون.گرفت طالق هم دومي

 .داره درخشاني ي کارنامه فامیلتون اين ماشاهلل.گرفتن جلوشو تهديد با نیره برادراي بیاره هوو نیره زنش

 :گفت و خنديد صدا بي باران

 !داره؟ ربطي چه خب _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

118 

 

 :گفت اخم با خانوم آهو

 ...هست هم تحفه ي پسره اين رگاي تو اينا خون.ارثیه کاراشون اين و خونن هم هم با اينا که اينه ربطش _

 :گفت اشاره با و کرد قطع حرفشو رسید که اينجا به اما

 .میان دارن _

 ارانب بعد و...ممکنه!باشه؟ آدمي چنین هم آرمین ممکنه يعني پرسیدم خودم از و انداختم نگاهي نگین و آرمین به

 ولي.دارن هم به شباهتي چه که نفهمیدم و نیاوردم در سر مقايسه اين از چیزي اما کردم مقايسه هم با مادرمو و

 تمنیس سیمین که من نه، اما.دارن شباهت هم به چقدر میبینم ، میکنم مقايسه هم با رو اونا دارم و اينجام که حاال

 چي من پرسم مي خودم از و میبره ماتم فکرم از لحظه يه.بسازم خونه ديگه يکي ي آشیونه روي بخوام

 به اي هاحمقان فکر چنین چطور!میگي؟ اينو که بشي آرمین زن قراره مگه! ديگه؟ يکي ي آشیونه روي گفتم!گفتم؟

 براي فقط و بیرون میزنم پارک از و میشم پا کنه پیدا راه ذهنم به بودم داده اجازه که فکري از شرمنده!زد؟ سرت

 هک بارانم فکر تو اينقدر ولي میشنوم نگینو آشناي ي خنده صداي بیرون میام پارک از دارم وقتي ثانیه چند

 .شنیدم اشتباهي حتما میگم و نمیکنم صدا به توجهي

 ...آهو خاله نکنه میگم آخه!برو نه؟خب يا ببینم رو آهو خاله و باران برم کنم؟باالخره چیکار بايد دونم نمي

 يتاکس يه که بشم رد خوام مي و میکنم نگاه خیابونو طرف دو.موندم نرفتن و رفتن بین.ايستم مي مردد بازم

 متصمی و میزنم دريا به دلو باالخره و میکنم نگاش.میکنه توقف دورتر کم يه و میشه رد جلوم از رنگ نارنجي

 :پرسم مي سفید ي آويخته طرف دو از سبیالي با مسنیه مرد که راننده از و تاکسي سمت میرم.میگیرم خودمو

 میري؟ خیام _

 و یفتهم راه تاکسي.میشینم عقب صندلي روي و میکنم باز ماشینو در.بشم سوار میکنه اشاره و میده تکون سرشو

 وش کرايه و میشم پیاده میرسیم وقتي باالخره و کنه مي سوار هم رو ديگه مسافر تا چند مقصد به برسیم تا

 .میکنم حساب

 مغزم به!بود؟ کدوم شون خونه!طرف؟ کدوم!برم؟ بايد کجا!چي؟ حاال.مونم مي جام سر طور همون میره که ماشین

 زاره صد در اون االن. کل عقل خانوم گذشته سال پنج ولي.رنگ سبز در يه.افتم مي راه و بیاد يادم که میارم فشار

 کوچیک.نبود بزرگ زيادم.وياليي ي خونه يه. میرم جلو آهسته قدماي با و آروم.شده عوض رنگش و شده رنگ بار

 تهدرس.راست سمت خونه اولین دقیقا پیچیدي مي میرسیدي که راه چهار سر.نارنجي و سفید سنگاي با.نبود هم

 .همینجاست.خودشه

 بود گفته آهو خاله يادمه.نرده بدون بلند ديواراي و سفید در يه.همینه میگم خودم به و خونه سمت میپیچم

 دست تازه آفتاب.ايستم مي در کنار و میرم جلو.میگیره اينجوري دلش چون بذاره نرده ديوارا واسه نداره دوست
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 اساس خونه اين از اصال يا نباشه خونه کسي اگه دونم نمي.خیابون وسط کشونده خودشو و برداشته ديوارا سر از

 د؟چهبو رفته کجا راستي!بیرون بود رفته من از قبل که اون ولي.میاوردم خودم با نگینو کاش...باشن کرده کشي

 ...پسراش دوست دنبال البد.دونم مي

 :میشنوم آيفون از بارانو آشناي صداي باالخره و میکنم کارو اين دوبار.میدم فشار درو زنگ ي دکمه ترديد با

 کیه؟ _

 .م پونه جون باران کن باز _

 .میشه باز و کنه مي تیلیکي در فقط.نمیشنوم جوابي

 :میگم لب زير و اومدم خالي دست افته مي ،يادم خونه تو میرم که همین من و

 .واي _

 هنوز وجود اين با ندارم داشتم خونه به ورود از قبل که رو ترسي اون ديگه.داخل برم مجبورم و شده دير ديگه اما

 اکخ بوي.میشه کم رفته فرو تابستون عصر يه آرامش و سکوت غرق که حیاطي ديدن با هم نگراني اين و نگرانم

 رفتن باال هاشون ساقه از پیچکا که درختايي تازگي و طراوت ديدن و میاد خیس ي باغچه از که اي خورده نم

 در داشتم دوست خیلي فرششو سنگ که میاره يادم و خیسه هنوز فرشش سنگ که حیاط از.کنه مي بهتر حالمو

 افتم يم تصمیمش و آرمین ياد باز ديدنش با.میاد استقبالم به باران خود ،باالخره میام باال ها پله از وقتي و میشم

 :نداره وجود برگشتي راه ديگه اما.میشم پشیمون اومدن از و

 .سالم _

 : میدم دست باهاش.کنه مي سالم و دوزه مي من به شو خسته نگاه باران

 خوبي؟ جان باران سالم _

 :میده تکون جوابم در سرشو

 .خوبم.ممنون _

 خیلي.کنم رفتار عادي بايد من حال اين با. معلومه چشماش و نگاه از اين.نیست خوب که دونم مي من اما

 :میگم داخل میرم دنبالش که همونطور.عادي

 ... که ببینم رو آهو خاله خواست مي دلم قدر اون.نبود حواسم اصال.اومدم خالي دست که ببخشید _

 :پرسم مي دقیقه يه از بعد و میشم ساکت.نمیده جوابمو میبینم وقتي

 آره؟ هست که خاله _
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 :میده جواب

 .نیست نه _

 .بیرون رفته

 اون.کنه مي اذيتم ،بدجوري رفتارش سردي.بشینم برم کنه مي اشاره اون اما.ايستم مي جوابش شنیدن با

 توي میره صدا بي و ساکت.نمیکنم جرات ولي! چیه؟ سردي همه اين علت بپرسم ازش خوام مي.نبود اينجوري

 :پرسمب عادي لحن با میکنم سعي و میکنم تشکر ازش.گرده مي بر شربت سیني با بعد ي دقیقه چند و آشپزخونه

 کجاست؟ ارمان پس _

 .خوابه _

 طفق و نگم چیزي ديگه و بشم ساکت میگردم زدن حرف براي اي بهونه دنبال که من میشه باعث کلمه يه همین

 :بزنم حرف خودم با دلم توي

 سینه به دست جوري چه ببین.میگه بهت رو حرفا ي همه داره نگاش.معلومه کامال رفتارش از.دونه مي اون!پونه

 ...نفهمي رو اينا معني زده؟اگه زل بهت نشسته

 من به خطاب و اتاقي به میره که اون سمت میره حواسم و میکشم دست خودم با زدن حرف از میشه، پا که باران

 :میگه

 .نشه گرم.بخور شربتتو _

 باران از خبري و میگذره اي دقیقه چند.ندارم چیزي خوردن به میلي.نمیزنم دست شربت لیوان به من ولي

 شم لندب بايد پس.نداره من با زدن حرف به اي عالقه باران که معلومه.برم بايد اينکه مثل.نداره اي فايده نه،.نمیشه

 یادم جلو اون.بدم امید خودم به میکنم سعي اومدنش با.گرده مي بر باران که نشدم بلند هنوز اما برم خوام مي.برم

 :پرسم مي و میشم خیره کاغذ به تعجب با.میگیره من سمت دستشه که رو کاغذي و

 !چیه؟ اين _

 :میکشه آه و میشینه روم به رو

 .بفهمي تا بخونش خودت _

 يعني اين...اين!چي؟ يعني.مونم مي مات میفته نامه مهر و ها نوشته به که چشمم اما.میکنم باز کاغذو تاي

 ...چرا!چي؟

 : باال بیارم سرمو میشه باعث باران بغض از پر صداي
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 !کني؟ مي بازي من زندگي با داري چرا!پونه؟ چرا _

 !فهمه؟ نمي و احمقه کردي فکر. معلومه خب!دونه؟ مي پس

 کارو اين واقعا گفته؟يعني بهش خودش رمین آ...شايد...شايد!چطور؟!فهمیده؟ کجا از ولي.نیست احمق نه،اون

 !چطور؟!تونسته؟ چطور!کرده؟

 !کردم؟ چیکارت من مگه بگیري؟آخه ازم شوهرمو خواي مي چرا _

 :میگیره لحظه چند براي م سینه و میاد بند حرفش از نفسم

 !چي؟...چ _

 باور میشه باعث باران درد از پر و آلود بغض صداي اما درسته، شنیدم و ديدم که ،چیزي کنم باور تونم نمي

 هک رسیده باور اين به اون و حقیقیه و درسته خوندمش و پاشه دادگاه مهر که اي نامه نکنم شک میشه باعث.کنم

 :اونه شوهر اغفال اينجا به اومدن از قصدم و میکنم خراب زندگیشو دارم من

 .توئه خاطر به هم ش همه. دستم رسید دادگاه ي احضاريه امروز.داده طالق دادخواست رفته آرمین _

 شتباها بگم بهش خوام مي.بزنم حرف خوام مي.کنه مي قايم دستاش بین صورتشو و میگیره ش گريه میگه که اينو

 کارو اين خواد مي چرا...چرا پس بده، طالقش خواد نمي من خاطر به نیست؟اگه حقیقت عین اين مگه ولي.میکنه

 حاضر من نه،... بزنه اي بیرحمانه کار چنین يه به دست من به عشق خاطر به خواد مي اون اگه...اون اگه! بکنه؟

 فکر خودش با چطور.نمیکنم کاري چنین نه.کنم خراب شو بچه و بیگناه و معصوم زن يه زندگي نیستم

 ...میگم...میگم بله،. آرمین به هم و بارن به هم بايدبگم و بکنم کاري چنین که نیستم پست اونقدر نه،...هرگز!کرده

 باران؟ میکني موردم در فکري همچین يه تو!کنم؟ خراب رو تو زندگي که پستم اونقدر من کني مي فکر _

 :میداره بر صورتش جلوي از دستاشو

 ...که ديدمت وقتي از ولي کردم نمي فکري چنین بیاي اينکه از قبل _

 م ريهگ منم میکنه موردم در فکري چه اينکه فهمیدن و گريه اين ديدن با که میفته گريه به بازم و میلرزن لباش

 :میگیره

 ...کن باور کنم خراب رو تو زندگي که اينجا نیومدم... من.. من... باران نه...نه _

 :پرسه مي که میشنوم صداشو و میشن مرطوب چشمام و میلرزه صدام

 مورد در دروغتو من کردي فکر!کني؟ مالي ماست چیزو همه دروغ يه با توني مي کردي فکر اومدي؟چرا چرا پس _

 اومدي؟ چي واسه آرمین خاطر به جز!کردم؟ باور خواستگار
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 :میشنوم بازم و پايین میندازم سرمو شرمنده و نمیگم هیچي

 هباالخر اينکه تا کیه اون دونستم نمي ولي وقته خیلي.کنه مي فکر نفر يه به اون دونم مي وقته خیلي من _

 کاري هر.زدم دري هر به.بشیم جدا بخواد ازم بعدشم و کنه اعتراف شد باعث فهمیدنش همون و فهمیدم باالخره...

 دست.برگردم بخواد ازم و بشه تنگ برام دلش ،شايد بابام ي خونه اومدم.نتونستم بشم جدايیمون مانع که کردم

 از پر نگاههاي تونم نمي ديگه...ديگه.نداشت اي فايده ولي.بزنه حرف باهاش خواستم ازش و شدم سیمین دامن به

 !بگم؟ بهشون حقیقتو چطور کنم،من تحمل بابامو و مامان متعجب و پرسش

 من یرتقص اينا بگم خوام مي و سخته برام.حرفا اين شنیدن سخته برام.میسوزه براش دلم.میکنم بغض و میشنوم

 دجوريب دلم. چرخه نمي ،زبونم تونم نمي ولي.کنه بیرون سرش از فکرمو که بزنم حرف آرمین با اومدم بگم.نیست

 برخورد همینطور ،حتما بودم اون جاي منم.بدم حق بهش بايد که دونم مي اينا ي همه با و گرفته حرفاش و باران از

 .گفت که اينايي از بله،بدتر.موندم مي هم ايناش از بدتر منتظر بايد شايد حتي.کردم مي

 بهش بايد.شکسته که دلي ها،اين ناله ،اين اشکا اين جواب.بده پس جواب بايد...اون...آرمینه تقصیر اين ولي

 يم بندازم نگاهي باران به اينکه بدون و میکنم تا رو ،احضاريه میکنم فکر که همونطور.کرده چیکار بفهمونم

 :پرسم

 کجاست؟ آرمین االن _

 و مبزن حرفمو نتونستم که اينه چیه؟از از بودن عصبي اين دونم مي و میلرزه عصبیم بس از صدام.لرزه مي صدام

 .بگم حقیقتو

 خواي؟ مي چي واسه...واسه _

 :میدم جواب جدي و آروم و نمیگم ولي کنم نثارشوهرش میاد در دهنم از چي هر برم بايد بگم میخوام

 .بزنم حرف باهاش برم خوام مي _

 :میزنم زل متعجبش خیس چشماي به و

 !بشه؟ چي که _

 تو. نبارا نده عذابت اينقدر که.بکنه زندگیشو و برگرده که.بشه چي معلومه!بشه؟ چي که. میدم جوابشو دلم تو

 به خطاب دلم تو که حرفايي و خودم فکر از... و کنن مي پهن دام مرد يه براي که اونايیم از من کني مي فکر چرا

 :پرسم مي و میشم عصبانیتر میزنم باران

 کجاست؟ _

 :میده جواب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

123 

 

 ...نمايشگاه.کارشه سر حتما االن...االن _

 ...ماشین نمايشگاه ،يه باران برادر اشکان، شراکت با بود قرار يادمه درسته،!نمايشگاه

 !بگي؟ چي بهش خواي مي_

 :میگم عوض در و نمیدم اون پرسش به جوابي اما میاره بیرون فکر از منو باران سوال

 . بده آدرسشو _

 :میگم بهش و میبینم چشماش توي ترديدو و شک من و کنه مي نگام گیج

 .بیاي همرام خودت توني مي داري، شک بهم اگه _

 :میگه که میشنوم و میشه پا که میبینم اما.ندارم شک بگه میکنم خدا خدا دلم تو و

 .بیارم هم آرمانو و بشم آماده کن صبر _

 برخورد يه آرمین آقا با وقتشه حاال.میذارم مانتوم جیب توي رو احضاريه.بیرون میزنم سالن از و نمیگم هیچي

 .باشم داشته جدي

 وگرنه راستي...وگرنه،وگرنه.کنه فکر بهم نداره حق ديگه بگم.بیرون بکشه من زندگي از پاشو میگم بهش

 مک يه.بده حسابي درس يه بهش تا سراغش فرستم مي کیانو اصال،اصال.میکنم پشیمونش کارش از وگرنه!چي؟

 مي خودت ولي. مهربونه و آروم کیان درسته!بندازي؟ راه شر خواي میگي؟مي چي فهمي مي.پونه باش داشته عقل

 ينا وارد کیانو.بدونه نبايد نه،اون...بشه غیرتي اگه وقت اون قراره چه از قضیه و شده چي بفهمه کافیه که دوني

 .کارش پي بره کن حلش خودت.نکن ماجرا

 دمآ به خوشي حال عطرشون که میکشم لیمو برگاي صاف سطح به انگشتمو و ايستم مي باغچه کنار حیاط تو

 تا دو و کرده درست اونجا کوچیک ي باغچه يه خاله شوهر.  میندازه خاله ي خونه خلوت حیاط ياد منو و میده

 و سراغم میاد دلتنگي احساس افتم مي که اونا ياد. دارن مي بر رو خونه کل عطرشون عصرا که کاشته لیمو درخت

 وشب وجود تموم با.میکنم بو برگو بسته چشماي با و جلو میارم سرمو نکنم فکر دلتنگي اين به اينکه براي

 رو لیمو عطر!خوبي بوي چه..میکنم

 :میشنوم بارانو صداي و کشم مي هام ريه به

 .م آماده من _

 :در سمت میرم و نمیکنم نگاش

 .بريم پس _
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 .کردم خبر آژانس.وايسا _

 لب و میشنوم قدماشو صداي.بیرون میام و میکنم بازش اما مونه مي در ي دستگیره روي لحظه يه حرفش با دستم

 خودم و آرمین از چقدر دونست مي کاش.ناراحتم اومده پیش براش که وضعیتي از چقدر دونست مي کاش.گزم مي

 .دونه نمي ولي.عصبانیم

 ابید خواب از تازه انگار که آرمانو صداي و میزنم زل خیابون به و کشم مي زمین روي آروم عادت طبق کفشمو کف

 :کنه آرومش میکنه سعي که بارانو صداي بعد و میشنوم شده

 ...هیش _

 .کنم نگاش و برگردم نمیشه باعث اينم اما

 و میرسیم وقتي بعد ي دقیقه چند و میده راننده به آدرسو باران و میشیم سوار دو ،هر میاد که آژانس ماشین

 تحمل سردشو رفتار بشم مجبور و بشم قدم هم باهاش خوام نمي.سرم پشت باران و میرم جلو من. میشیم پیاده

 .کنم

 به جووني مرد.میرم جلو نیستن جالب برام هم اصال که برم و دور ماشیناي به توجه بدون میشیم، که هم داخل

 ازش میده که هم منو سالم جواب و کنه مي احوالپرسي و سالم باهاش مودبانه میبینه که بارانو و میاد استقبالمون

 :پرسم مي

 هستن؟ فرهمند آقاي ببخشید _

 .گردن مي بر ديگه نیم و ساعت يه بیرون رفتن اشکان؟ آقا _

 :میده جواب باران

 .داشتم کار آرمین با من نه _

 :میده جواب و میندازه باال ابرو تعجب با مرد

 .نمايشگاه نمیان کسالت خاطر به ايشون که میشه روزي چند _

 :پرسه مي باران از و

 !ندارين؟ خبر شما مگه _

 :میگم جوون مرد اون جواب در فوري اون جاي به من و میپره روش از رنگ که میکنم نگاه باران به

 .نداشتن خبر بودن مسافرت خانوم باران _

 :میگه بعد.کنه مي فکر کم يه و میندازه دومون هر به نگاهي مرد
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 ...بشینین بفرمايین حاال خب _

 :میگم و میکنم قطع حرفشو

 .بريم بايد.ممنون نه _

 :میگم باران به میذاريم خیابون به پا همینکه و بیرون میايم اونجا از و کنیم مي خداحافظي ازش سريع خیلي

 .تون خونه بريم _

 :میگه و خوره مي جا

 ...اما _

 یرمم. ايسته مي رنگ زرد تاکسي يه که میدم تکون دست خیابون کنار و مونم نمي حرفش باقي شنیدن منتظر

 :پرسم مي ازش و سمتش

 رسالت؟_

 :میده جواب زاغ چشماي و پشت پر ريشاي با جوونیه مرد که راننده

 .باال بیا _

 :میگم بغلشه آرمان که باران به رو و گردم مي بر

 .شو سوار بیا _

 .میشینم کنارش خودم و میشه سوار حرفي هیچ بدون

 :سهپر مي ازم ترديد با باران.میشیم پیاده و میرسیم وقتي و نمیشه بدل و رد بینمون مقصد تا حرفي هیچ بازم

 بريم؟ بايد...حتما _

 از وآرمین ي خسته صداي.ايسته مي کنارم میاد باران.میدم فشار بالفاصله زنگو و در سمت میرم و نمیدم جوابشو

 :پرسه مي که میشنوم آيفون

 کیه؟ _

 :میدم جواب و میندازم باران لرزون دست و پريده رنگ به نگاهي نیم

 .پونه منم.کن باز _

 !پونه؟ _
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 .تنهايي اونم.باشم در پشت من نکرده باور دونم مي.متعجبه صداش آرمین

 :میگم

 .باش زود کن باز _

 سري سر نگاه ست گرفته خاک و ريخته هم به که حیاط به.تو میايم باران همراه. میشه باز در من حرف اين با

 به میاد آرمین و داخل میايم.میشنوم سرم پشت بارانو نامطمئن قدماي صداي بازم.میشم رد ازش و میندازم

 :میکنه سالم و کنه مي نگام تعجب با که نکرده باور هنوز انگار و استقبالم

 .سالم _

 :پرسه مي.میکنم نگاش فقط و نمیدم جوابشو

 !شده؟ چیزي _

 جلوتر میاد و

 یرهم و پايین میندازه سرشو بعد.میکنه نگاش خیره خیره و میبره ماتش لحظه يه میشه، داخل باران همینکه اما

 طرز از.کنه مي نگام و باال میاره سرشو.آرمین سر باالي میرم و میدم تکون سرمو.کنه مي نگام باران.میشینه

 اين.نداره حرفي شايد،نه،اون...داره هم حرفي مگه!چیزي؟ چه بگه؟نه، خواد مي چیزي.فهمم نمي هیچي نگاهش

 از ور احضاريه و میزنم زانو جلوشه که میزي کنار فکرايي چنین با.بگه چیزي نداره حق اون.بزنم حرف بايد که منم

 :میز روي کوبم مي و بیرون میارم جیبم تو

 چیه؟ اين _

 صداي با و میشم عصباني کارش از.میشه خیره بهش فقط و کنه مي باز تاشو مکث با و داره مي بر کاغذو آروم

 :میگم بلندتري

 چیه؟ اين پرسیدم _

 :میده جواب آروم

 .احضاريه_

 : کنم کنترل خودمو میکنم سعي

 کردي؟ کارو اين چي واسه _

 :میزنم صداش خشني لحن با.میده تکیه دستاش به سرشو و بنده مي چشماشو

 !آرمین _
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 :میده جواب عصباني و باال میاره تندي سرشو

 .کنم زندگي باهاش ديگه خوام نمي چون _

 !چرا؟ _

 :پرسه مي و کنه مي اخم

 !کني؟ مي بازجويیم داري _

 :میگم شمرده شمرده

 چرا؟...پرسیدم _

 :میگم و میشم پا.نمیده جوابمو

 .نامردي خیلي.آرمین نامردي _

 : طرفش گردم مي بر بعد

 ...نا کردم نمي فکر وقت هیچ.پست هم نامردي هم _

 :میگه بلند صداي با تمامتر چه هر عصبانیت با و میشه بلند يهو که میزنم حرف دارم

 ...نامرد نگو من به اينقدر _

 :میگم و نمیکشم عقب اما خورم مي جا حرکتش اين از

 خاطر به.احمقانه عشق يه!چي؟ خاطر به اونم.کني مي خراب تو بچه و زن زندگي داري چون نامردي.هستي ولي _

 .نمیکنم هم فکر تو به حتي که کي؟من،مني

 هیچي بدم نشون میکنم سعي بعد. میکنم اشاره بهش دست با و میگم آمیزي تحقیر لحن با آخرو ي جمله

 :نمیکنم حسابش

 ... که کني مي راضي منو وقت اون و میدي طالق زنتو که!کردي؟ فکر چي خودت با تو _

 شده که هم باران نجات براي بايد بدم ادامه بايد ولي.کشم مي خجالت.بدم ش ادامه تونم نمي خورم مي حرفمو

 :بدم ادامه

 ؟نهآره خودتم مثل منم کني مي خیال حتما!کني؟ مي فکر من به داري باشي، ت بچه و زن فکر به اينکه جاي به _

 .بابامه همسن که بشم بدبختي مرد يه زن نمیام من.جون آقا خیر
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 از دباي.بکنم کارو اين بايد اما میشه خرد زنش جلوي ش مردونه غرور...غرورش که میبینم و میکنم تحقیرش دارم

. کنه مي م ،آشفته ش آشفته وضع.میريزه میبینم،دلم ناباورشو نگاه.مجبورم ولي.نمیاد دلم.کنم متنفرش خودم

 :مجبورم ولي

 بگم بهت.کني بس بگم بهت خواستم مي چون اومدم.محترم آقاي آره؟نه اينجا اومدم تو خاطر به کردي فکر _

 ...بگم بهت نفرستي نامه ديگه

 که آرمین چشماي چشماش که میبینم و خوره مي هم به حالم خودم از خودم که آمیزه تحقیر اونقدر لحنم

 :سمتم میاد و آتیش از میشه پر سیمینه چشماي همرنگ

 ...کن تمومش لعنتي بسه...ديگه بسه _

 ترسونه مي منو و بلنده صداش

 :میزنه حلقه چشمام توي لعنتي اشک اشک، و اون نگاه از.خودم کاراي از.میگیره بغضم.کنم نمي بس اما

 اقتلی.نداري رو زندگي اين و زن اين لیاقت که اي بیچاره بدبخت يه میکنم؟تو فکر چي تو مورد در من دوني مي _

 .نداري خونته تو که رو اي فرشته

 مين ديگه...نه،ديگه.کنم صبر تونم نمي ديگه و میشن آب از پر چشمام و میلرزه من لباي.کنه مي مشت دستشو

 ودستم.بم نجات خودمو بايد.برم بايد.کشه مي منو داره بغض اين.میشم خفه دارم!سخته،خدايا.کنم تحمل تونم

 .میشنوم ماشینو يه ترمز و جیغ صداي و دوم مي و بیرون میام خونه اون از.کنم مي فرار و میگیرم دهنم جلوي

 :بیرون میاره سرشو پريدم جلوش که ماشیني ي راننده و پرم مي عقب زده وحشت

 میاد؟ ماشین نمیبیني!دختر؟ کوري مگه... هوي_

 خیره شبه دقیقه چند خیس چشماي با.میريزه هم به بیشتر اعصابمو نشسته فرمون پشت که زني عصباني صداي

 :میگه طلبکار خیلي و اخم با که میشم

 .بخور منو بیا!چیه؟ _

 خلوت به خوام مي.خونه برم خوام مي. میفتم راه هدف بي حرفاش باقي به توجه بي و گردونم مي بر ازش رومو

 ديح به حالم.نمیدم اهمیتي اما میشنوم کیفم توي از گوشیمو زنگ صداي.بشم آروم کم يه که ببرم پناه اتاقم

 حرف طرز از اينکه از.ترسم مي دوشون هر از.ترسم مي و مادرم يا کیانه يا دونم مي.بدم جواب تونم نمي که خرابه

 مي تعجب نبايد اما... کرده اون که کاري.نشده باورم هنوز.بشن نگرانم و شده چیزي يه بفهمن صدام ولحن زدن

 اتياتفاق از گیج و میرم راه.میده طالقش مطمئنا و سخته براش باران با زندگي پس شده من عاشق اون وقتي.کردم

 خونه راه باشه حواسم و کنم جور و جمع فکرمو میکنم سعي خودم رفتار و باران و آرمین حرفاي و بود افتاده که

 قتيو و خونه به میرسونم خودمو باالخره اما میکنم گم راهو دقیقه چند براي بازم سعیم ي همه با ولي. نکنم گم رو
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 ديگه بار چند حوصله بي.نمیده جواب کسي. مونم مي منتظر و میدم فشار زنگ ي دکمه روي دستمو میرسم

 با کاش.نیست خونه کسي و برنگشته هنوز نگین اينکه مثل نه اما میدم فشار هي و زنگ روي میذارم انگشتمو

 میشم هخیر در به عصبي و کالفه!کنم؟ چیکار حاال.فکري بي که بس.ديگه خودته تقصیر خب.بردم مي کلید خودم

 بغل وکیفم و میشینم در پشت سکوي روي.بیاد نگین تا بشینم منتظر در پشت همینجا مجبورم میکنم فکر و

 جلوي مدام تصويرش.عصبانیش صداي و ش آشفته وضع به...ناباورش و مات نگاه به.میکنم فکر آرمین به.میگیرم

 میشد رو آتیشي که ايش قهوه چشماي...حالت خوش و بودن بلند زماني که کوتاهي بور موهاي... میاد چشمم

 رگ و ش شده مشت دست و بودن شده کبود بود داده فشارشون هم روي اونقدر که نازکش لباي.ديد توشون

 ررفتا باهاش اونطور چرا من.میگیره دلم و میاد يادم رو اينا ي همه..میرفت پايین و باال هي که دستش ي بجسته

 مي سرزنش خودتو داري چي براي.بود حقش که معلومه!بود؟ حقش يعني!کردم؟ تحقیرش باران جلوي چرا!کردم؟

 طوري.سوخت خیلي براش دلم...ولي درسته اين آره.کردي مي برخورد باهاش اونم از بدتر بايد تازه!دختر؟ کني

 ديب احساس چرا دونم نمي ولي بوده درست کارم میکنم فکر...کنم تحمل نگاهشو نتونستم که کرد مي نیگام

 نا وت از کامال حتما آرمین ديگه االن.کردي درستي کار تو.پونه باشي داشته بدي احساس نبايد...نبايد...نه!دارم

 تکرار سوالمو لب زير!چي؟ داد اگه!چي؟ داد اگه ولي.بده طالق بارانو نمیکنه سعي خاطرت به ديگه و شده امید

 باران تازه...تازه...و وايسادي جلوش قضیه اين خاطر به که راحته وجدانت تو بازم باشه میدم جواب بعد و میکنم

 نمي نشدم مرتکب اشتباهي کنم راضي خودمو که میکنم کاري هر...بود چیز همه شاهد خودش...ديد که هم

 کم و نممیک نگاه کفشاش به.باال میارم کم يه سرمو.وايساده سرم باالي نفر يه میکنم احساس و و کشم مي آه.تونم

 سمنف...روزه چند ريش ته يه و گرد ي چونه...بازه ش يقه که آبي پیراهن...آبي جین شلوار کشم مي باال نگاهمو کم

 ناو...اون اما...آرمینه دونم مي.میشه متوقف ش چونه روي نگاهم که میشه همین و میگیره بیشتر لحظه به لحظه

 ...اينجا

 از.مبزن حرفي.کنم اعتراض خوام مي.بگیرم باال سرمو خوام مي.میرم عقب و میشم پا آروم کنم نگاش اينکه بدون

 دتن کوبش صداي.ندارم کنم بلند سرمو که اينو جرات.تونم نمي ولي بره اينجا از بگم بهش و کنم دورش خودم

 .نه يا میشنوه صدارو اين داره اونم دونم نمي.میشنوم قلبمو

 .کن نگاه منو _

 رامب ولي ببینم شو قیافه لحظه يه فقط لحظه يه خوام مي.کوبه مي بیشتر قلبم و میپیچه گوشم توي صداش

 ...ترسم مي من نه...نه...کشه نمي طول خیلي.میکنم نگاش لحظه يه...لحظه يه فقط میگم خودم به.سخته

 ...پو _

 میکنم نگاش هست که زحمتي هر به.چسبونم مي در به خودمو پشت از و عقب میرم و میشم اومدنش جلو متوجه

 :پرسم مي و

 !دنبالم؟ اومدي چي کني؟واسه مي چیکار اينجا تو...تو _
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 :میده جواب برداره چشم ازم و بزنه پلک اي لحظه حتي اينکه بدون

 ...نکنه گفتم نبود خوب حالت _

 پي نمیره و کنه نمي دل ازم میکنم دوري ازش قدر هر چرا!اينجوريه؟ چرا اين آخه فهمم نمي...نمیده ادامه حرفشو

 راينطو چرا پس ولي کنه مي فراموش اسممو حتي ديگه کردم مي فکر داشتم باهاش من که رفتاري اون با!کارش؟

 :کنه مي عصبانیم که هست هم همین و نمیارم در سر!نشد؟

 .ببینمت خوام نمي.برو اينجا از_

 که ارانگ نه انگار اون و.باشم گفته چیزي که آوردمش زبون به فقط و دلمه ته که نیست حرفي اين میکنم حس اما

 :میگه آروم شنیده چیزي

 ...ولي.کني دور خودت از منو خواي مي اينطوري.کني مي بازي نقش داري...دونم مي _

 :کنم مي پفي و میبندم چشمامو.میگیرم درو محکم دستم يه با

 .بردار سرم از دست.ببینمت خوام نمي اينجا از برو.برو آرمین _

 :ادمی چاه ته از انگار که میشنوم صداشو و نشن سرازير اشکام تا میدم فشار هم روي پلکامو اما.میکنم بغض باز

 .بگم بهت چیزي يه قبلش بذار ولي.میرم.باشه _

 :میگم و گردونم مي بر ازش رومو

 .برو.بشنوم خوام نمي _

 از بابا.خودشه.آره.باباست ماشین.میداره نگه خیابون کنار که میشم ماشیني متوجه که است موقع همون و

 :میکنم سالم و پدرم سمت میرم بهش اعتنا بي.  میشنوم آرمینو کشیدن آه صداي و میشه پیاده ماشینش

 .نباشین خسته.بابا سالم _

 :میده جوابمو و ايسته مي من ي دوستانه رفتار از متعجب بابا

 .ممنون.بابايي سالم _

 :پرسه مي و میندازه سرم پشت به نگاهي بعد

 !شده؟ خبري _

 :میدم جواب و میشم هول سوالش از

 !خبري؟ چه...نه..نه _
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 !وايسادين؟ بیرون آرمین و تو...چرا پس _

 :میگم و میشم دستپاچه پرسه مي که سوالي اين از لحظه يه

 !هان _

 :ندارم کلید منم و نیست خونه نگین میفته يادم يهو بعد و

 .مونديم در پشت نداشتیم کلید هم ما.نیست خونه نگین...نگین _

 !داره کلید که آرمین!چرا؟ _

 ...نکنه!کنه؟ فکر ممکنه چي موردم در...بدم بهش جوابي چه بايد حاال...حاال.میزنه خشکم حرفش شنیدن از

 نیست؟ همرات کلید.جان آرمین سالم _

 :میشنوم سرم پشت از آرمینو صداي و میبندم چشمامو

 .گذاشتم جا کلیدو انگار ولي.خونه برسونمش گفتم.ببینه بارانو بود اومده پونه.نیاوردمش همرام.نه.سالم _

 :میشنوم رو بابا صداي و میشن باز اختیار بي چشمام

 .تو بريم.خب خیله _

 .برم بايد ديگه من جان فرامرز ببخشید...ام _

 :میکنه تعارف بابا و میگه عجله با و تند آرمین

 .تو بريم بیا!؟ حاال کجا _

 .برم بايد.ممنون _

 رت آشفته بگه خواست مي چي که سوال اين با منو ي آشفته ذهن و میره و میکنه خداحافظي میگه اينو که آرمین

 سرزنش خودمو ندادم زدن حرف فرصت بهش اينکه از و میشم پشیمون بار چندمین براي بازم.میکنه

 مين و گیجم.دونم نمي...دلسوزي حس از باالتر چیزي يه شايدم.سوخته براش بدجوري دلم میکنم احساس.میکنم

 .کنم درک خودمو حال تونم

 .تو بريم بیا.بابايي بیا _

 اما.هبد نشونم داشتنشو دوست اينجوري خواد مي دونم مي!بابايي.میکنه صدام اينطوري همیشه.میزنه صدام بابا

 همه میزنم که میشم فکر بي اينقدر گاهي چرا!بزنه؟ حرفشو نذاشتم چرا اينکه و آرمینه درگیر هنوز من ذهن

 .بفهمم همینو که اينجا بودم اومده اصال!چیه؟ دردش بفهمم بود قرار مثال!میکنم؟ خراب چیزو
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 !بابايي!پونه _

 :میگم وايساده منتظر که پدرم به رو و بیرون میام فکر از

 !هان _

 !ديگه تو بريم بیا!وايسادي؟ اونجا چرا _

 همراه و گردم مي بر خونه سمت به و میندازم بود رفته ازش آرمین که راهي به نگاه يه و میکشم عمیقي نفس

 ممیذاري پا که سالن به.پرسم نمي ازش چیزي همین واسه.منه خاطر به برگشتنش زود مطمئنم.میشم داخل پدرم

 تيوق و بخورم آب که میرم آشپزخونه به میکنم تشنگي احساس شدت به که من و کاناپه روي میشینه میره اون

 قوس و کش بدنشو که میکنم تماشا پدرمو هستم که همونجا از میکنم پرش خنک آب از و میدارم بر لیوان يه

 چه دلسوزي اين اما.تنهاست خیلي میکنم احساس چون.میسوزه براش دلم.ست خسته مشخصه کامال.میده

 شخنکی و دستمه توي که آب لیوان به.میسوزه براش دلم که معلومه.دخترشم باشه؟خب داشته تونه مي معنايي

 االيب. سالن توي میام و دارم مي بر گذاشتم سینک روي که آبو بطري.میندازم نگاهي نیم میده قلقلک پوستمو

 هک اون و میشه همینطورم.بشه متوجهم که میزنم اي سرفه تک و سمتش میگیرم لیوانو ايستم مي که پدرم سر

 ارهاش لیوان به.میکنه باز چشماشو و خوره مي تکوني من حضور با بسته چشماشو و گذاشته سرش زير دستاشو

 :میگم و میکنم

 .آوردم آب براتون _

 :میگیره ازم لیوانو و میاره جلو آروم دستشو

 .بابايي ممنون _

 :میگه که میشنوم و کشم مي سر آبو بطري و کناري میرم و میدم تکون سري

 بطري؟ با _

 :میگه کوتاهي ي خنده با بعد

 .کنه مي چیکار دونه مي خدا ببینه و باشه اينجا سیمین اگه _

 دلبخن همون با. کردم جلب توجهشو بیشتر اينطوري اينکه از.اومده خوشم خودم کار از جورايي يه.میزنم لبخند

 :میگم پنهونه اون ديد از که

 .کارم اين عاشق من ولي.میاد بدش خیلي بخورم آب بطري با که اين از مامانم _
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 کنه مي وادار منو که حسیه چه دونم نمي.میاد خوشم خودم از و میشنوم شو خنده صداي بازم میگم که اينو

 يب و کنارش میشینم میام دست به بطري.نیست حقش دونم مي خودمم حالیکه در.کنم رفتار نرم خیلي باهاش

 :پرسم مي هوا

 اومدين؟ زود اينقدر چي واسه امروز راستي _

 :میده جواب و میذاره میز روي مونده باقي نصفه تا آبش که لیوانو

 .بیاد زودتر گفتم هم سیمین به.بخوريم هوايي يه بیرون بريم هم با همه امشب گفتم هیچي _

 :میشکنه سوالش با سکوتو اون اما.نمیزنم حرفي ديگه و میگم آهاني

 ببیني؟ تو عمه رفتي راستي _

 ظرن از حالیکه در.قائله براش هم زيادي احترام.حساسه خواهرش روي خیلي.بپرسه سوالي چنین يه داشتم انتظار

 از پدرم جدايي باعث و کرد خراب مادرمو زندگي حسادتش که زني.نیست بیشتر متکبر و مغرور زن يه اون من

 .بزنم داد خواد مي دلم میان يادم به وقتي و شنیدم باران مادر از رو اينا ي همه من.شد اون

 :میشم خیره روم جلوي رنگ دودي اي شیشه میز به و پاين میندازم سرمو همه اين با

 .نرفتم نه _

 !چرا؟!نرفتي؟ _

 :میدم جواب صريح و رک خیلي.بده نشون ناراحتیشو و تعجب که پرسه مي طوري سوالشو

 .ببینمش برم نداشتم دوست _

 .ببینه رو تو بود مشتاق خیلي که اون!چرا؟ آخه _

 :میدم جواب و میشم بلند

 .ببینمش ندارم دوست اصال من ولي _

 :میگم بدم بهش زدن حرف براي مهلتي اينکه بدون و ها پله سمت میرم.  برمیدارم کیفمو میرم.میگم که اينو

 .کنم استراحت میرم م خسته من _

 به يدشا.اي ديگه کس به يا.کنم فکر اي ديگه چیز به خلوت تو و کنم پاک زن اون از فکرمو که میرم حقیقت در اما

 تا ششی.میندازم نگاهي شو صفحه و میارم بیرون کیفم تو از گوشیمو میرم باال ها پله از که حیني همون در.آرمین

 !خدا آخ.کیان از رفته دست از تماس
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 هشتم فصل

(1) 

 تالفي داره و شده ناراحت کارم از میکنم احساس.نمیده جواب ولي.میگیرم شو شماره و اتاقم توي میرم سريع

 حال به واي ولي.میشه ناراحت کسي دست از دير خیلي و آرومیه آدم کیان.نمیگه دروغ احساسم مطمئنم. میکنه

 ارب چند.میسوزه مقابلش طرف که میکنه تالفي جوري و نمیره بین از ناراحتیش مدتها تا.بشه ناراحت که وقتي

 :میفرستم پیام يه براش تند تند و تخت روي میندازم خودمو نمیده جواب وقتي باالخره و میزنم زنگ ديگه

 .ذرتمع.بود سايلنت روي گوشیمم.نبود حواسم بودم بیرون.شدم گوشیم متوجه تازه.خاله پسر ببخشید.سالم _

 باالخره و میگذره دقیقه چند.مونم مي منتظر و کیان براي میفرستمش نوشتم پیام توي که دروغايي به توجه بدون

 :میرسه ازش پیام يه

 .میزنم زنگ بهت بعد.بنده دستم االن _

 !چي؟ نزد اگه ولي بزنه زنگ خودش کنم صبر بايد پس.مشخصه کامال هم لحنش.ناراحته يعني اين

 :میشم خیره بهش تعجب با و باباست میبینم میکنم بلند سرمو وقتي و پرونه مي جا از منو اتاق در صداي

 ...گوب بزن بهش زنگ يه بگیرم سیمینو ي شماره تونم نمي میکنم کاري هر.کالنتري میرم دارم من!بابا! پونه _

 :پرسم مي و میشم پا میکنم قطع حرفشو گیج و متعجب

 !افتاده؟ اتفاقي _

 نمیشه چي و میشه چي بینیم بخونیم هم با داستانو

 :میده جواب و کشه مي دست گندمیش جو پشت پر موهاي به

 .زده گندي چه ببینم میرم.کالنتريه نگین _

 :پرسم مي و میرم دنبالش.بیرون میره اتاق از و میگه حرص با اينو

 !کرده؟ چیکار _

 :میده جواب داري خش صداي با

 .دونم نمي _

 :پرسم مي

 بیام؟ منم خواين مي _
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 ...کالنتري بیاد کن خبرش بزن زنگ سیمین به فقط تو نه _

 بعد رهباالخ و بگیرم تماس سیمین با میکنم سعي من و میره عجله با اون.میکنم ش بدرقه در دم تا و نمیگم هیچي

 میکنم شروع خونه توي هدف بي همونطور اون از بعد و میگم براش جريانو میده جواب وقتي زدن زنگ بار چند از

 ازش که چیزايي اون با اونم.بزنم تونم مي حدسايي يه ولي کرده چیکار کوچیکم خواهر دونم نمي رفتن راه به

 بودم شده رد کنارش از اعتنا بي و بودم شنیده شو خنده صداي لحظه يه پارک توي که میفته يادم... و ديدم

 آبروي فکر اصال دونم نمي...عقل بي ي دختره.افتاده گیر پسرش دوست با و درسته احتماال حدسم پس.بله.

 چرا و فرستاده نامه واست آرمین چرا میگي و کشي مي خودتو داري اينجا تو.خانوم پونه نه؟بیا يا هست خودش

 داري!رفته کجاها تا ببین بچه اين اونوقت نکني فکر بهش و کني دوري ازش که کني مي کاري همه و شده عاشقت

 کرف.نیست حالیش چیزا اين و آبرو.ايه عقده دختره اين بابا.داره خجالت! که کني؟واقعا مي مقايسه اون با خودتو

 از و شهمی کشیده آرمین سمت به نگین از همینطور فکرم و ناراحته ازم مطمئنم که کیان و آرمین.نگین به.میکنم

 سر خودم دست از م حوصله و م کالفه خیلي...م کالفه..کیان سمت بعدشم و آرمان و باران سمت به آرمین

 نگاه ش صفحه به.خوره مي زنگ گوشیم که است موقع همین و میرم اتاقم به همین براي.رفته

 زنگ ي دوباره صداي!بزنم؟ حرف باهاش بايد چطور...چطور!بگم؟ بهش بايد چي حاال... حاال.کیانه.خودشه.میکنم

 :میدم جواب و میدم فشار رو گوشي ي دکمه سريع و میکنم فکر بیشتر نمیده اجازه

 .کیان سالم الو _

 .سالم علیک _

 :پرسم مي ازش همینو و ناراحته هنوز فهمم مي صداش لحن از

 ناراحتي؟...ازم _

 :پرسه مي

 !کني؟ مي فکر چي خودت _

 !من؟ _

 :میده جواب

 سرت به فکرايي چه کني؟اصال مي چیکار نده جوابتو و بزني زنگ بار هفت شیش نفر يه به اگه.خودت...آره _

 !میزنه؟

 :میگم آهسته خیلي. بگه روم جلوي رو حرفا اين و باشه رو به رو اون که انگار.پايین میندازم سرمو

 .ببخشید _
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 .ببخشید ديگه همین _

 :عصبانیه ولي آروم صداش.بندم مي چشمامو

 بگم؟ چي پس _

 نکنه گفتم مي خودم به ش همه.میشدم ديوونه داشتم!آوردي؟ من سر به چي دوني مي تو بگي؟دختر چي _

 ...نکنه...باشه افتاده اتفاقي

 بي بس از!ندادم؟ جوابشو من و بوده نگرانم همه اين.میکنم بازي تختم تاج ي گوشه با و نمیزنم حرف

 .بوده آرمین مشغول فکرم بس از بگم بايد.بگم اينو نبايد...نه.فکرم

 چقدر ندي جواب اگه نکردي فکر!بزنه؟ زنگ مادرت ممکنه نکردي فکر خودت با درصد يه فقط صد در يه _

 میشه؟ نگرانت

 .میزدم قدم داشتم بودم بیرون.نبود بهش حواسم و بود سايلنت رو گوشیم گفتم _

 :میگم و میشنوم کشیدنشو نفس صداي فقط. نمیگه چیزي

 !کیان _

 چیه؟ _

 :میدم فشارش و تشک روي میذارم دستمو

 .خونه برگردم خوام مي _

 شدي؟ خسته.رفتي که نشده روز سه دو شده؟هنوز چي _

 .ناراحته هنوزم میده نشون لحنش

 :میگم آروم

 .شده تنگ دلم.نه _

 .میدي جواب فوري میزنیم زنگ بهت تا که اونقدر.شده تنگ دلت چقدر معلومه.آره _

 .تون همه واسه.شده تنگ دلم.میگم واقعا نه _

 کردن هگري از قبل همیشه.بگیره م گريه که االنه يعني اين.خاريدن به کنن مي شروع پلکام و میگم بغض با اينو

 .خاريدن به کنن مي شروع پلکام

 .دنبالت بیام خواي مي _
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 :میزنه صدام.میدم تکون سرمو میبینه داره که انگار من و میگه ماليمتر خیلي اينو

 !پونه _

 :میدم جواب و نگفتم هیچي میفته يادم که وقته اون و

 .بله _

 چي؟بیام؟ بله _

 .میشم ممنون.آره _

 :میکنم مشت دستمو زده خجالت و میفتم کوچولو هاي بچه دختر ياد لحظه يه خودم زدن حرف طرز از

 خوبه؟ میام عصر فردا من پس.باشه _

 .ممنون._

 نداري؟ کاري خب خیله _

 ...فقط. نه _

 .بگو.ها _

 که؟ نیستي ناراحت ازم ديگه _

 :میده جواب

 .خداحافظ.ناراحتم هنوز.چرا _

 ويت و میشم بلند و تخت روي میندازم گوشیمو خودم رفتار از عصباني و اون رفتار از دلخور میشه قطع که تماس

 به هبهتر اصال...خب.آرمین به يا کیان رفتار به.خودم کاراي به.کنم فکر چي به دونم نمي و گیجم.میزنم قدم اتاق

 نگرانش خودمو اينقدر نیست الزم و میارم در هم کیان دل از بعدا.بهتره خیلي اينطوري آره.نکنم فکر هیچي

 اتولباس توني مي خب: میدم جواب خودم به و میکنم فکر و دهنم توي میذارم کنم؟انگشتمو چیکار االن پس.کنم

 .فردا واسه کني جمع

 ور چیزي يه يا نشه فرصت بعدا ممکنه چون.بهتره بکني کارو اين االن همین.باشه خب.عصر فردا تا کو حاال...اوه

 که کارم و ساکم توي میذارم میدارم بر لباسامو و میکنم بازش و کمد سراغ میرم معطلي بي فکر اين با.بذاري جا

 هک میکنم آرامش احساس اونقدر آب زير اما.  میکنم هم کارو همین و بگیرم دوش يه میگیرم تصمیم.میشه تموم

 از باالخره ساعت نیم حدودا از بعد باالخره و میدم طولش همینطور.میدم طولش و بیرون بیام حموم از نمیاد دلم

 . کنم نمي فکر چیزي به ديگه.شده بهتر حالم میکنم حس و بیرون میام و میکنم دل آب
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 و میزنم زل ايم قهوه چشماي به و میندازم خودم به نگاهي آينه توي میکنم خشک حوله با موهامو که همونطور

 ازم کیان و بشه عاشقم آرمین بايد بشه؟چرا عاشقم کسي که دارم چي من واقعا پرسم مي خودم از يهو

 هاي گونه به و میکنم تکرار لب زير بار چند رو کلمه اين!خوشگل؟!خوشگلم؟!دارم؟ چي من!کنه؟ خواستگاري

 تادهاف آرمین ياد و کنم منحرف اي ديگه سمت به فکرمو بودم نتونسته بازم.کشم مي دست نمناکم ي برجسته

 ممیکن خشک که موهامو.گردونم مي بر آينه از رومو.. کنم نگاه هم آينه به تونم نمي حتي ديگه يعني اين.بودم

 :میاد پايین از که میشم صدايي و سر متوجه و تختم روي میندازم رو حوله

 !میري؟ داري کجا پايین انداختي سرتو کجا وايسا _

 جرمه؟ اينم اتاقم تو میرم دارم _

 .بزنم حرف باهات خوام مي اينجا بیا _

 .ندارم گفتن براي حرفي من _

 ...میگم بهت دارم!نگین _

 یزنمم کنار تختم روي از خیسمو ي حوله آروم.میزنه حرف نگین با بیداد دادو و تشر و توپ با داره که باباست اين

 با هک میشنوم سیمینو صداي.کنم تماشا کردنشونو دعوا و بیرون برم موقعیتي چنان توي خوام نمي.میشینم و

 :میزنه داد دخترش سر تمام عصبانیت

 حرفاي و ايستي مي من روي جلوي رويي پر و وقاحت کمال در... سفید چشم ي دختره کشي نمي خجالت تو _

 !میزني؟ گنده گنده

 :میزنه داد که سیمینه بازم و نمیشنوم نگین از جوابي

 .بیشعور بده منو جواب _

 :میده جواب تیز و تند خیلي که نگینه بار اين و

 .تو به مخصوصا.نداره ربطي هم کسي به.میکنم بخواد دلم کاري هر من _

 .نکردم خرد دهنت تو دندوناتو نزدم تا شو خفه _

 نازکتر لگ از که...بابا ممکنه يعني.بندم مي چشمامو و میگیرم تخت لبه به دستمو نگین جیغ و بابا فرياد صداي از

 اين نگین اتاق در صداي و دون مي که پاهايي گرومپ گرومپ صداي!بزنه؟ کوچیکشو دختر گه نمي هاش بچه به

 :میگه بابا که میشنوم و میرسونن اثبات به حدودي تا منو ي فرضیه

 .توئه تقصیر ش همه.سیمین توئه تقصیر ش همه...ش همه _

 !نداري؟ تقصیري هیچ خودت تو يعني!آره؟ مقصرم من ديگه حاال نکنه در شما دست _
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 .باشه بهش حواست گفتم بهت بار صد _

 ...يعني!نیست؟ بهش حواسم چي؟يعني يعني _

 به تقه يه.سمتش میرم و میکنم نگاه نگین اتاق در به.بیرون میام اتاق از و میشم پا.نمیدم گوش حرفاشون به ديگه

 :میگم آهسته و میزنم در

 !نگین _

 تعجب با.نمیبینم چیزي اما گردم مي سیلي سرخي دنبال و میکنم نگاه صورتش به.کنار میاد و میکنه باز برام درو

 :میده تکون سرشو و میشه خیره بهم

 کني؟ مي نگام اينجوري چیه؟چرا _

 کني؟ مي نگام اينجوري چرا_

 :پرسم مي

 خوبه؟ حالت _

 :میده جواب و تختش روي میشینه

 .خوبم بابا آره _

 :میشینم کنارش میام و کشم مي راحتي نفس

 ...زده حتما بابا گفتم شنیدم جیغتو صداي که لحظه يه _

 :میگه و خنده مي عاري بي با

 .رفتم در ولي بزنه خواست مي.خوبه حالم من.بابا نترس _

 :میگم و میکنم اخم

 .نگین احمقي خیلي _

 :میگه و میده تکیه دستاش به عقب به رو

 .کردن بیداد و داد و زدن غر سرم تا دو اين کافي قدر به.نکن شروع ديگه يکي تو خدا رو تو _

 :پرسم مي و میکنم نگاش چپ چپ

 کالنتري؟ بودنت برده که کردي چیکار _
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 :میده جواب لبخند با

 .گرفتنمون دادن گیر بهمون ديدن هم با وحیدو و من مامورا.هیچي _

 :میگم شدن گشاد حد آخرين تا که چشمايي با و میندازم باال ابرو

 !خیالي؟ بي اينقدر که هست همینم واسه _

 :میگه و میندازه باال اي شونه

 و ريهگ زير بزنم و گوشه يه بشینم اولشونه بار که ناشي هاي بچه دختر اين عین!کنم؟ چیکار داري انتظار خب _

 کردم؟ غلط بگم

 :میگم قبلي حالت همون با

 !نگین _

 من.داخل میاد عصباني شدت به ي قیافه با پدر و میشه باز شدت به در يهو و میشنوم بیرون از رو پاهايي صداي و

 :نشسته وخونسرد خیال بي همونطور انگار نه انگار نگین اما میرم کنار و میشم پا ترس از

 آره؟ کني بازي من آبروي با خواي مي بچه جغله يه تو...تو _

 .کنه نمي هم نگاه بابا به حتي.نمیزنه حرفي نگین

 وقت اون باشي نداشته کم زندگیت تو چیزي تو که اينه به حواسم ي همه و میکنم کار شب تا صبح من _

 چرخي؟ مي ول خیابونا و پارکا تو پا و سر بي الت قرطي ي پسره يه با میري...توي

 :میده جواب کنه نگاه بابا به اينکه بدون نگین

 ...اون نیست قرطي پسره اون _

 ...نبستمش خودم تا ببند دهنتو شو خفه _

 :کنه مي دراز طرفش دستشو جلو میاد بابا و میده فشار هم به لباشو اخم با نگین

 .ببینم گوشیتو من بده _

 .چیکار خواي مي _

 .دور بندازمش خوام مي.من بده گفتم _

 :میده جوابشو اخم با نگین

 گوشي؟ بدون کنم چیکار وقت اون.دور بندازيش بدم گوشیمو _
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 :میگه عصبانیت با و میشن باز بابا چشماي

 ...تا بده گفتم _

 :همیگ نگین به رو و میکنه نگاهش و میگیره اونو بابا.طرفش میگیره رو گوشي و نمیکنه معطل ديگه نگین

 .گرفتي مي ياد خواهرت از کم يه کم يه کاش _

 هک بعد و بنده مي چشماشو لحظه يه نگین در شدن بسته با.کوبه مي هم به محکم درو و بیرون میره اتاق از بعد

 عجبمت ي چهره جواب در میاره بیرون ديگه گوشي يه و بره مي کیفش تو دستشو و میزنه لبخند. کنه مي بازشون

 :میخنده من

 .باشه زرنگ بايد آدم.خانوم نداره تعجب _

 چنین هي توي و کنه مي رفتار پروا بي اينطور نگین چرا کنم درک تونم نمي.میشم خیره بهش بیشتري تعجب با

 رفتار اينطوري چرا پس اختیارشه در بخواد چي هر و داره چي همه که دختر اين!شده کشیده راهي چنین به سني

 .کنم درکش تونم نمي اصال.تونم نمي من.نه!چیه؟ کارا اين از هدفش و قصد اصال و!کنه؟ مي

(2) 

 خوشحالي هیجان خاطر به هم ش همه. نمیبره خوابم میکنم کاري هر.نمیبره خوابم.میزنم غلت تختم روي

 نظرم به.شدم شون همه دلتنگ بدجوري ولي اومدم نشده روز سه دو هنوز کیان قول به.ست خونه به برگشتن

 لحظه يه ي نتیجه کرد نمیشه کاري خب اما.میومدم نبايد.بود اي احمقانه و اشتباه کار اينجا به اومدن اصال

 شد تموم و گذشت بود چي هر.نیست مهم خیال بي!احساسات؟ احساسات؟کدوم.ديگه همینه شدن احساساتي

 چیزي هي آشپزخونه توي برم بهتره میگم خودم به و میشینم بعد. میدم کش بدنمو بود گذشته که روزي از خسته.

 کتايون م خاله دختر پیاماي به میدم حواسمو و میدارم بر همراهمو گوشي میرم که حالي در و میشم پا و. بخورم

 .میفرسته برام ش حوصله رفتن سر و بیکاري سر از خودش قول به که

 مکث نشسته دست به فنجون که پدرم ديدن با اما.آشپزخونه توي میرم و پايین میام دست به گوشي

 که اييدعو به يا!نگین؟ گندکاري کنه؟به مي فکر داره چي به.نمیشه من اومدن متوجه که فکره توي اونقدر.میکنم

 مي همونطور دقیقه چند براي!میکنه فکر کنه رد گمرک از قراره که فرشايي به داره داشت؟شايدم سیمین با

 ، مشکیش پر ابروهاي و بلند پیشوني کرده، شونه باال به رو که گندمیشو جو موهاي.میکنم تماشاش و ايستم

 یشهم باعث اين و میگذرونم نظر از رو همه قیطونیشو لباي شو، کشیده بیني و برجسته هاي گونه بعد و چشماشو

 اشهب قدمون تفاوتمون تنها شايد و شبیهم پدرم به خیلي من بله.ببرم پي اون با خودم ظاهري شباهت به بیشتر

 .اين قهوه هنوز ابريشیمیم موهاي و دارم متوسطي قد من اما قده بلند اون که

 :گه مي تعجب با و میشه من متوجه باالخره چرخونه مي که سرشو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

142 

 

 !بابايي!پونه _

 .جلو بیام میشم مجبور

 :پرسه مي

 !بابايي؟ نخوابیدي هنوز چرا تو

 :میدم جواب

 .نمیبرد خوابم _

 :میگه و میکنه اشاره روش به رو صندلي به

 .زده سرم به خوابي بي تو مثل منم.بزنیم حرف هم با بشین و بريز خودت واسه چايي يه بیا پس _

 حالیکه در.میشینم روش به رو میام دست به فنجون و میريزم چايي خودم واسه خواد مي اون که همونطور

 :میگه و میکنه مکث چايیش خوردن از قبل میکنه نزديک لبش به فنجونشو

 .بزنیم حرف هم با بشینیم تنهايي بود نیومده پیش حاال تا _

 مگوشی به بعد.میدم تکون سرمو و میکنم مزه مزه کردم شیرينش همیشگي عادت يه طبق که چايیمو از کم يه

 :پرسه مي منه موبايل به چشمش که بابا.خونم مي فرستاده کتايون که رو پیامي و میکنم نگاه

 میفرسته؟ پیام و بیداره شب وقت اين که کیه _

 جواب و سمتش میدم سر گوشیمو همین واسه بزنه، سر ازم احمقانه کاراي نگین مثل منم ترسه مي دونم مي

 :میدم

 .کتايونه م خاله دختر _

 خواستگارته؟ برادرش که ت؟اينه خاله دختر _

 :پرسم مي تعجب با و میکشم خوردن چايي از دست.میشن داغ هام گونه

 !دونین؟ مي کجا از شما _

 .بگم بهت چیزي مورد اين در که نشد فرصت ولي.گفت بیهم چیزو همه مادرت _

 یهقض يعني اين و!گفته بهش مامان پس.چرخونم مي میز روي سرگردونمو نگاه زده خجالت و نمیکنم نگاش ديگه

 !بشم م خاله پسر زن من شده طور هر خواد مي و میدونه شده تموم رو

 :میزنه صدام آروم بابا
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 !بابايي!پونه _

 .باال میارم کم يه سرمو

 راضیه؟ که مادرته فقط اين نه يا کني ازدواج ت خاله پسر با هستي راضي هم خودت تو _

 میذارمش ناچار به و بگیرم دستم فنجونمو تونم نمي حتي که شدم زده خجالت اونقدر حرفاش از.نمیگم چیزي

 .میز روي

 .الفممخ من بگم مادرت به تا بگو نیستي راضي اگه.بزن دلتو حرف.باش راحت من با و نکش خجالت.دخترم بگو _

 اهمیت بهم و داره دوستم.دخترشم چون!چرا؟!کنه؟ اعالم مخالفتشو و نه بگم من تا منتظره اون!مخالف؟

 مگه آخه!لجبازي؟!حرفیه؟ چه اين!نه.میگه اينو داره مادرم با لجبازي خاطر به فقط و نباشه اينطور شايدم.میده

 هديگ حاال يعني!خوشبختي؟!میگه چیزي چنین که معلومه.مهمه براش خوشبختیم و دخترشم من ست؟خب بچه

 دلتو حرف میگه!که میزنه درستي حرف ولي!بوده؟ کجا حاال تا!افتاده؟ خوشبختیم فکر به و شدم مهم براش

 .نکردم فکرامو هنوز من آخه...دونم نمي...دونم نه؟نمي يا بشي کیان زن خواي مي بگو هم صادقانه.بگو حاال.بزن

 !پونه _

 :نمیکنم نگاه چشماش به اما میگیرم باال ديگه کم يه سرمو و بیرون میام فکر از میزنه صدا که اسممو

 .میشناسمش بچگي از من.مهربونه.خوبیه پسر...کیان _

 .تپه مي تند کردم کیان از که کوتاهي تعريف خاطر به قلبم.میشم ساکت میرسم که اينجا به

 هستي؟ راضي خودتم...پس _

 :پرسه مي و میخنده آروم.نمیگم هیچي

 !شده؟ قرمز اينقدر صورتت چرا حاال _

 :میگه خندون لحن همون با و

 .میشه عروس داره و شده بزرگ کوچولوم دختر که نمیشه باورم _

 :میگم کنم عوض بحثو اينکه براي و میگیرم چايیمو فنجون دستم تا دو با و میشم داغ حرفش از

 .میرم فردا من _

 !چي؟ _

 :میدم جواب من و پرسه مي تعجب با پدر
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 .مامان پیش.خونه گردم مي بر _

 !بموني؟ هفته يه نبود قرار مگه!زود؟ اينقدر چرا آخه _

 :میگم و چرخونم مي فنجونو

 .برگردم خوام مي شده تنگ دلم _

 :پرسه مي اون بعد و میشه برقرار بینمون سکوت دقیقه چند من حرف اين با

 ت؟ خاله پسر واسه يا شده تنگ خونه واسه دلت _

 :میگم معترض و گزم مي لب زده خجالت

 !بابا _

 :میگه و کشه مي آه بعد.خنده مي آروم

 _.بوديم خوشبخت و شاد ي خونواده يه االن.بودم نشده جدا مادرت از اگه_

 خراب چیزو همه که بود خودش مقصر ولي.میگه درست اينو.خوشبخت و شاد ي خونواده يه.خوشبخت؟بله و شاد

 .بخوره افسوس نبايد هم حاال و کرد

 .ببرمت خودم که بگو بري؟ساعتشو خواي مي کي فردا حاال _

 :میدم جواب

 .دنبالم میاد کیان عصر _

 :میگه خندونش و شوخ لحن با بازم اون و

 .کرده جا خودشو من دختر دل تو بدجوري پسره واقعا اينکه مثل.نه _

 :میگه و کشه مي عمیقي نفس که میکنم سکوت مقابلش در

 چي؟ براي دوني مي.داشتم رو اتفاقي چنین يه آرزوي همیشه _

 :میکنم نگاش فقط و نمیزنم حرفي

 .کنین زندگي خودمون پیش اينجا بیاي کردي ازدواج وقتي که _

 :میده ادامه اون ولي شوخیه روي از حرفش اين نظرم از.میشم خیره بهش باز دهان و رفته باال ابروهاي با
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 نم از رو تو مادرت سالها دوني مي.کني زندگي اينجا بیاي تو که.ساختن طبقه سه دادم رو خونه اين همین واسه_

 ضاعاو.  اومد پیش اتفاق اون که هم قبل سال پنج.باشي پیشم تو که نیومد پیش فرصت اين وقت هیچ و کرد دور

 چهب و کني ازدواج قراره هم حاال.برگشتي خودت و خواست خدا اينکه تا ببیني منو نشدي حاضر ديگه و شد بدتر

 ينجاا بیاي اينکه واسه میشه اي بهونه همین.میشي مستقل باالخره.باشي داشته مادرت به احتیاجي که نیستي

 .کني زندگي توش شوهرت با توني مي.توئه مال خونه اين سوم ي طبقه.کني زندگي

 :میگم دارم که متعجبي حالت همون با

 ...ولي_

 :میذاره میز روي فنجشونشو

 .خونه همین توي.باشي خودم نزديک تو خواد مي دلم من ولي نداري دوست اينطوري دونم مي _

 .ندارم خونه به احتیاجي من ولي _

 :پرسه مي تعجب با اون و میگم

 اين و.ست ساده کارمند يه ت خاله پسر دونم مي من که جايي تا!کني؟ زندگي خواي مي کجا پس!چي؟ يعني _

 .بربخورين مشکل به هم خونه يه کردن رهن واسسه ممکنه يعني

 :میدم جواب آروم و پايین میندازم سرمو

 سر ماددا اينکه از باشین هم مطمئن.بوده مستقل همیشه يعني.مستقلیه آدم کیان بگم بايد حرفا اين ي همه با _

 .نمیاد خوشش اصال بشه خونه

 م آينده شوهر عنوان به مو خاله پسر من که میده رو معني اين حرفم.میکنم تعجب حرفم از خودمم و کیان میگم

 اجازه ولي میکنه باز هم از لباشو.بزنه حرفي خواد مي بابا!نکردم هم فکر موردش در هنوز که من اما.کردم قبول

 :بگه چیزي نمیدم

 .همینطور کیانم.بشم جدا ي بقیه و مامان از خواد نمي دلم نکنم چه کنم ازدواج چه من بعدشم _

 :میگه اعتراض با جوابم در پدر

 !باشین؟ کجا میکنه براتون فرقي چه!نیستین بچه ديگه که شماها ولي _

 :میدم جواب

 .اونجاست کارش محل کیان تازه....چرا ما واسه ولي نکنه فرق شما براي شايد _

 :میشنوم صداشو فقط ولي میکنه چیکار اون دونم نمي.میکنم بازي میز ي لبه با و میزنم حرف
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 !کردم؟ صبر چي واسه سال همه ساختم؟اين کي امید به رو اينجا من آخه پس _

 .کردم عادت نديدنتون و نبودن به من.داره احتیاج بهتون من از بیشتر اون.دارين هم ديگه دختر يه شما _

 وقشذ توي خورده بدجوري که میدونم.میده تکون سرشو فقط که میبینم و باال میارم سرمو حرفا اين گفتن حین

 .سوزه مي براش دلم و

 نهم فصل

(1) 

 گردونه مي بر منو و میاد کیان ديگه ي دقیقه چند تا.میکنم ورانداز خودمو و وايسادم سالن توي آينه جلوي

 اما خوشحالم میگیرم قرار م خونواده دوستانه جمع توي دوباره روز چند از بعد و گردم مي بر دارم اينکه از.خونه

 .کنه مي رومختل خوشحالي و آرامش اين کم يه که هست دلم ته چیزي يه

 به نگاهي آينه از و سفیدم روسري زير میبرم دست با موهامو.دونم نمي هم دلیلشو و منشاء و!چیه؟ دونم نمي

 اهمیت هم خیلي و کنه مي فکر چي به دونم نمي.کنه مي تماشا منو و داده تکیه ديوار به که میندازم نگین

 کردن فراموش و شهره اين از شدن دور و رفتن اينجا از مهمه برام حاضر حال در که چیزي تنها.نمیدم

 مپیشونی جلوي موهاي کوتاه چتر و روسريم از دست لحظه يه!کنم؟ فراموشش تونم مي من يعني...آرمین...آرمینه

 هم لحظه يه االن تا ديشب از.کنم بیرونش ذهنم از نتونستم که هنوز.میشم خیره خودم به آينه توي و دارم مي بر

 رد زنگ صداي.کشم مي خط چشمام تصوير روي و کشم مي آينه به انگشتمو...دونم نمي!چرا؟ اما...نرفته خاطرم از

 :میشنوم سرم پشت از پدرمو صداي و دارم مي بر ساکمو.میاره خودم به منو

 اومد؟ _

 :میدم جواب و میکنم مايل سمتش به کمي سرمو

 .خودشه کنم فکر _

 و در تسم میرم دست به ساک.ببینه کیانو هم و کنه م بدرقه هم و باشه رفتنم موقع تا خونه برگشته زودتر بابا

 از اما میکنم باز درو و خروجي در به منتهي راهروي توي میرم.میکنم بازش کیه ببینم آيفون از قبلش اينکه بدون

 .میزنه خشکم و میشه رو و زير يهو دلم در پشت آرمین ديدن

 خودشه؟!بابايي!پونه _

 : میشنوم سرم پشت از بابارو صداي

 !تو بیا!پسر؟ وايسادي چرا!تويي؟ جان آرمین _
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 بي.میرسه راه از خاله شوهر ماشین موقع همون و دوزم مي چشم خیابون به و میگیرم آرمین مات نگاه از نگاهمو

 :میگم پدرم به خطاب آرمین به اعتنا

 .اومد کیان!بابا _

 :میگم آرمین به رو بعد

 .کنار بري میشه ببخشید _

 حضور و آرمین ديدن از دلم.میشه پیاده ازش کیان که خاله شوهر ماشین سمت میرم.میره کنار حرفي هیچ بي

 میکنم سعي و میگیرم خودمو جلوي هست طور هر اما.میکنم قراري بي احساس و شده آشوب اونجا ناگهانیش

 :بدم نشون حال سر و خوشحال کیان جلوي خودمو

 .سالم _

 :میده جوابمو و میشینه لباش روي محوي لبخند

 چطوري؟. سالم _

 :میزنم لبخند روش به

 خوبي؟ تو.مرسي خوبم _

 .خوبم ممنون _

 :میشنوم پدرمو صداي من و میشه سرم پشت متوجه که منه به نگاهش

 درسته؟ باشي کیان آقا بايد شما. سالم _

 :میده جواب لبخند همون با کیان

 .هستم خودم بله.سالم _

 چشمم بازم موقع همون.میکنه احوالپرسي و میده دست باهاش و کیان طرف میاد اون و پدر سمت گردم مي بر من

 کنمنا چشماش میکنم حس و وايساده که اونو فقط.میبینم آرمینو.در دم وايسادن که میافته نگین و آرمین به

 هب بره و نخوره رو هیچي ي غصه بگم.نباشه ناراحت بگم بهش خواد مي دلم و زده خشکش همونطور میبینم.شدن

 ...ولي باشه آرمان شون بچه و باران فکر

 بريم؟!پونه _

 :میدم تحويل بهش پررنگي و گرم لبخند و میگیرم آرمین از نگاهمو.میزنه صدام کیان
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 .بريم _

 : میدم تکون دست نگین براي بعد

 .خداحافظ نگین _

 يم بغلم که پدرم سمت میرم. کنه مي تماشا رو ما خیره و میده تکون سرشو فقط برده باال ابروهاشو که خواهرم

 :بوسه مي سرمو و کنه

 .کن خبرم داشتي احتیاج هم چیزي.بزني سر بهم حتما.بابايي باشه خودت به حواست _

 پدر و میکنه خداحافظي ازش بار اين و میده دست پدرم با بازم کیان و میگم ممنون باشه يه و بیرون میام بغلش از

 و یممیفت راه و کنه مي روشن قارکو قار کیان و میشیم ماشین سوار باالخره و میکنه بهش منو سفارش تونه مي تا

 ردهک بغض که انگار جوريه و وايساده هنوز که میفته آرمین به چشمم باز و میدم تکون دست بابا و نگین براي من

 کیان که است موقع اون و میشه دورتر و دور اون و میره ماشین.میکنم بغض منم که میشه چطور فهمم نمي و

 :میزنه صدام

 !پونه _

 :سمتش چرخونم مي سرمو

 !هان _

 :پرسه مي برداره جلو از چشم اينکه بدون

 خوبي؟ _

 .کرده جا خودشو من دختر دل تو بدجوري پسره واقعا اينکه مثل.نه _

 :میگه و کشه مي عمیقي نفس که میکنم سکوت مقابلش در

 چي؟ براي دوني مي.داشتم رو اتفاقي چنین يه آرزوي همیشه _

 :میکنم نگاش فقط و نمیزنم حرفي

 .کنین زندگي خودمون پیش اينجا بیاي کردي ازدواج وقتي که _

 :میده ادامه اون ولي شوخیه روي از حرفش اين نظرم از.میشم خیره بهش باز دهان و رفته باال ابروهاي با

 نم از رو تو مادرت سالها دوني مي.کني زندگي اينجا بیاي تو که.ساختن طبقه سه دادم رو خونه اين همین واسه_

 ضاعاو.  اومد پیش اتفاق اون که هم قبل سال پنج.باشي پیشم تو که نیومد پیش فرصت اين وقت هیچ و کرد دور

 چهب و کني ازدواج قراره هم حاال.برگشتي خودت و خواست خدا اينکه تا ببیني منو نشدي حاضر ديگه و شد بدتر
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 ينجاا بیاي اينکه واسه میشه اي بهونه همین.میشي مستقل باالخره.باشي داشته مادرت به احتیاجي که نیستي

 .کني زندگي توش شوهرت با توني مي.توئه مال خونه اين سوم ي طبقه.کني زندگي

 :میگم دارم که متعجبي حالت همون با

 ...ولي_

 :میذاره میز روي فنجشونشو

 .خونه همین توي.باشي خودم نزديک تو خواد مي دلم من ولي نداري دوست اينطوري دونم مي _

 .ندارم خونه به احتیاجي من ولي _

 :پرسه مي تعجب با اون و میگم

 اين و.ست ساده کارمند يه ت خاله پسر دونم مي من که جايي تا!کني؟ زندگي خواي مي کجا پس!چي؟ يعني _

 .بربخورين مشکل به هم خونه يه کردن رهن واسسه ممکنه يعني

 :میدم جواب آروم و پايین میندازم سرمو

 سر ماددا اينکه از باشین هم مطمئن.بوده مستقل همیشه يعني.مستقلیه آدم کیان بگم بايد حرفا اين ي همه با _

 .نمیاد خوشش اصال بشه خونه

 م آينده شوهر عنوان به مو خاله پسر من که میده رو معني اين حرفم.میکنم تعجب حرفم از خودمم و کیان میگم

 اجازه ولي میکنه باز هم از لباشو.بزنه حرفي خواد مي بابا!نکردم هم فکر موردش در هنوز که من اما.کردم قبول

 :بگه چیزي نمیدم

 .همینطور کیانم.بشم جدا ي بقیه و مامان از خواد نمي دلم نکنم چه کنم ازدواج چه من بعدشم _

 :میگه اعتراض با جوابم در پدر

 !باشین؟ کجا میکنه براتون فرقي چه!نیستین بچه ديگه که شماها ولي _

 :میدم جواب

 .اونجاست کارش محل کیان تازه....چرا ما واسه ولي نکنه فرق شما براي شايد _

 :میشنوم صداشو فقط ولي میکنه چیکار اون دونم نمي.میکنم بازي میز ي لبه با و میزنم حرف

 !کردم؟ صبر چي واسه سال همه ساختم؟اين کي امید به رو اينجا من آخه پس _

 .کردم عادت نديدنتون و نبودن به من.داره احتیاج بهتون من از بیشتر اون.دارين هم ديگه دختر يه شما _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

151 

 

 وقشذ توي خورده بدجوري که میدونم.میده تکون سرشو فقط که میبینم و باال میارم سرمو حرفا اين گفتن حین

 .سوزه مي براش دلم و

 نهم فصل

 

(1) 

 گردونه مي بر منو و میاد کیان ديگه ي دقیقه چند تا.میکنم ورانداز خودمو و وايسادم سالن توي آينه جلوي

 اما خوشحالم میگیرم قرار م خونواده دوستانه جمع توي دوباره روز چند از بعد و گردم مي بر دارم اينکه از.خونه

 .کنه مي رومختل خوشحالي و آرامش اين کم يه که هست دلم ته چیزي يه

 به نگاهي آينه از و سفیدم روسري زير میبرم دست با موهامو.دونم نمي هم دلیلشو و منشاء و!چیه؟ دونم نمي

 اهمیت هم خیلي و کنه مي فکر چي به دونم نمي.کنه مي تماشا منو و داده تکیه ديوار به که میندازم نگین

 کردن فراموش و شهره اين از شدن دور و رفتن اينجا از مهمه برام حاضر حال در که چیزي تنها.نمیدم

 مپیشونی جلوي موهاي کوتاه چتر و روسريم از دست لحظه يه!کنم؟ فراموشش تونم مي من يعني...آرمین...آرمینه

 هم لحظه يه االن تا ديشب از.کنم بیرونش ذهنم از نتونستم که هنوز.میشم خیره خودم به آينه توي و دارم مي بر

 رد زنگ صداي.کشم مي خط چشمام تصوير روي و کشم مي آينه به انگشتمو...دونم نمي!چرا؟ اما...نرفته خاطرم از

 :میشنوم سرم پشت از پدرمو صداي و دارم مي بر ساکمو.میاره خودم به منو

 اومد؟ _

 :میدم جواب و میکنم مايل سمتش به کمي سرمو

 .خودشه کنم فکر _

 و در تسم میرم دست به ساک.ببینه کیانو هم و کنه م بدرقه هم و باشه رفتنم موقع تا خونه برگشته زودتر بابا

 از اما میکنم باز درو و خروجي در به منتهي راهروي توي میرم.میکنم بازش کیه ببینم آيفون از قبلش اينکه بدون

 .میزنه خشکم و میشه رو و زير يهو دلم در پشت آرمین ديدن

 خودشه؟!بابايي!پونه _

 : میشنوم سرم پشت از بابارو صداي

 !تو بیا!پسر؟ وايسادي چرا!تويي؟ جان آرمین _

 بي.میرسه راه از خاله شوهر ماشین موقع همون و دوزم مي چشم خیابون به و میگیرم آرمین مات نگاه از نگاهمو

 :میگم پدرم به خطاب آرمین به اعتنا
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 .اومد کیان!بابا _

 :میگم آرمین به رو بعد

 .کنار بري میشه ببخشید _

 حضور و آرمین ديدن از دلم.میشه پیاده ازش کیان که خاله شوهر ماشین سمت میرم.میره کنار حرفي هیچ بي

 میکنم سعي و میگیرم خودمو جلوي هست طور هر اما.میکنم قراري بي احساس و شده آشوب اونجا ناگهانیش

 :بدم نشون حال سر و خوشحال کیان جلوي خودمو

 .سالم _

 :میده جوابمو و میشینه لباش روي محوي لبخند

 چطوري؟. سالم _

 :میزنم لبخند روش به

 خوبي؟ تو.مرسي خوبم _

 .خوبم ممنون _

 :میشنوم پدرمو صداي من و میشه سرم پشت متوجه که منه به نگاهش

 درسته؟ باشي کیان آقا بايد شما. سالم _

 :میده جواب لبخند همون با کیان

 .هستم خودم بله.سالم _

 چشمم بازم موقع همون.میکنه احوالپرسي و میده دست باهاش و کیان طرف میاد اون و پدر سمت گردم مي بر من

 کنمنا چشماش میکنم حس و وايساده که اونو فقط.میبینم آرمینو.در دم وايسادن که میافته نگین و آرمین به

 هب بره و نخوره رو هیچي ي غصه بگم.نباشه ناراحت بگم بهش خواد مي دلم و زده خشکش همونطور میبینم.شدن

 ...ولي باشه آرمان شون بچه و باران فکر

 بريم؟!پونه _

 :میدم تحويل بهش پررنگي و گرم لبخند و میگیرم آرمین از نگاهمو.میزنه صدام کیان

 .بريم _

 : میدم تکون دست نگین براي بعد
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 .خداحافظ نگین _

 يم بغلم که پدرم سمت میرم. کنه مي تماشا رو ما خیره و میده تکون سرشو فقط برده باال ابروهاشو که خواهرم

 :بوسه مي سرمو و کنه

 .کن خبرم داشتي احتیاج هم چیزي.بزني سر بهم حتما.بابايي باشه خودت به حواست _

 پدر و میکنه خداحافظي ازش بار اين و میده دست پدرم با بازم کیان و میگم ممنون باشه يه و بیرون میام بغلش از

 و یممیفت راه و کنه مي روشن قارکو قار کیان و میشیم ماشین سوار باالخره و میکنه بهش منو سفارش تونه مي تا

 ردهک بغض که انگار جوريه و وايساده هنوز که میفته آرمین به چشمم باز و میدم تکون دست بابا و نگین براي من

 کیان که است موقع اون و میشه دورتر و دور اون و میره ماشین.میکنم بغض منم که میشه چطور فهمم نمي و

 :میزنه صدام

 !پونه _

 :سمتش چرخونم مي سرمو

 !هان _

 :پرسه مي برداره جلو از چشم اينکه بدون

 خوبي؟ _

 :میدم جواب و میگیرم بیرون بیاد گلوم از میره که رو آهي جلوي

 .آره _

 :طرفم چرخونه مي سرشو

 يک ناراحتم کي میفهمه خوب چقدر.میشم خیره جلو به و صندلي توي میرم فرو.نمیده نشون اينو ت قیافه ولي _

 !خوشحال

 ...فقط.نیست چیزيم _

 دونم نمي که چیزي يه.گذاشتم جا رو چیزي يه بگم خوام مي.برگردونه ماشینو بگم خوام مي.دلتنگم بگم خوام مي

 :پرسه مي اون و نمیگم اما چیه

 !چي؟ فقط _

 .م خسته _

 :میگه اون باالخره و میشه برقرار سکوت بینمون دقیقه چند براي و نمیزنم حرفي ديگه میگم که اينو
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 ناراحتم؟ ازت هنوز دوني مي _

 :پرسم مي

 !چرا؟ _

 :میده جواب جدي خیلي

 ...و تلفن و ديروز جريان بابت!رفت؟ يادت زودي همین به _

 کردم عذرخواهي ازت که من خب!میگي؟ اونو...آهان _

 :میگه و میزنه اي سرفه تک

 .نمیره بین از عذرخواهي يه با من ناراحتي _

 :پرسم مي حوصلگي بي با

 !بکنم؟ بايد ديگه چیکار خب _

 :پرسه مي و میاد حرف به اون باالخره اما.رو به رو به میزنم زل و نمیگم چیزي منم.نمیزنه حرفي

 کردي؟ کردي؟فکراتو چیکار _

 چه حاال... مدت اين توي.نکردم فکر موردش در اصال که من اما.خواد مي جواب.فهمم مي منظورشو.میريزه دلم

 !جوابي؟ چه!بدم؟ بهش بايد جوابي

 ماجراي و کیان به نکردم فرصت هم لحظه يه اصال.بود اون پیش حواسم و بودم آرمین فکر به مدت تمام

 بهش چي!کنم؟ چیکار.ندارم براش جوابي منم.خواد مي جواب ازم و کنارمه اون حاال.کنم فکر جدي خواستگاريش

 بازم...نييع!عواقبي؟ چه!عواقبش؟.کني فکر هم عواقبش به بايد کني مي کاري هر!نه؟ يا کنم قبول!نه؟ يا بله!بگم؟

 آرمین ياد بايد االن چرا.میشم خیره میذاريم سر پشت که آدمايي و خیابونا ها مغازه به و میفتم آرمین ياد

 فکر بهش و شو خیالش بي...کن فراموشش خواهشا...نه خدا رو تو!پونه واي...شايد...دونم نمي خودمم!بیفتم؟

 متون نمي که نه مسلما!کیان؟ به!جواب؟.بدي کیان به جوابي چه که کني فکر اين به فقط بايد تو االن.نکن

 راحت هم خیالش و آرمین دست از حداقل جوري دارم؟اين هم اي ديگه ي مثبته؟چاره جوابت يعني.بگم

 خواهش...بگو پس...شايد آره...بیرون میاد فکرم از کامال دارم نامزد يا کردم شوهر بدونه اون اگه مطمئنا.میشم

 پس.بگم بهش مستقیم میکشم خجالت من!نمیشه که اينجوري ولي.بیار زبون به رو لعنتي ي کلمه اون.بگو میکنم

 !کنم؟ چیکار

 بدي؟ جواب خواي نمي!پونه _
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 به ريفک فروشي بستني يه تابلوي ديدن با يهو و میکنم تماشا بیرونو بازم و میشم دستپاچه و هول سوالش از

 :میگم کنم نگاه کیانو اينکه بدون میرسه ذهنم

 بگیري؟ بستني برام... میشه.گرممه بگیري؟خیلي برام خنک چیز يه...میشه میگم _

 !بود؟ من جواب اين _

 :میکنم نگاش چشمي زير گرفته گر صورت با

 ...شیرينیشه...اين و دادم جوابتو من کن فکر خب...خب _

 يم ضعیفي صداي با.میدم فشار هم به دستامو.طرفم چرخونه مي آروم سرشو و ترمز روي میزنه يهو میگم که اينو

 :پرسه

 ...يعني گفتي که اين _

 :میشنوم کشیدنشو نفس صداي.پايین میندازم سرمو و نمیگم هیچي

 !خدا واي _

 :نداشته من از رو جوابي چنین شنیدن انتظار اصال انگار.نه يا بخندم موقعیت اين توي دونم نمي

 .میشدم نگران جوابت انداختن عقب و دادن جواب دير اين از داشتم کم کم _

 !بود شده نگران.بود درست حدسم پس

 ي دقیقه چند کشیدناي خجالت يادم اينکه بدون من و میشه بلند ماشین تا چند بوق صداي که فکرم اين توي

 :میکنم اعتراض و میکنم نگاه مو خاله پسر باشم داشته خاطر به پیشمو

 .بشن رد خوان مي مردم کنار بزن!داشتي؟ نگه خیابون وسط ماشینو چرا _

 :میگه میکنه پارک خیابون کنار ماشینو وقتي و میزنه کنار پیشونیشو روي موهاي.میاد خودش به

 ديگه؟ لیواني.بگیرم بستني میرم...من...من _

 تکیه صندلي پشتي به و میکشم راحتي نفس میره که اون.دارم دوست لیواني دونه مي خودش.نمیگم هیچي

 اما.بمونم زدم که حرفي سر بايد و شد تموم ديگه.دادم مثبت جواب بهش باالخره.کردم خودمو کار.میدم

 تونم؟ مي...يعني

 هم با تونیم مي باشم؟ما اون براي خوبي زن تونم مي من باشه؟و خوبي شوهر من براي تونه مي کیان يعني

 داغ بهش کردن فکر از اما بسازم ذهنم توي م خاله پسر با زندگي از تصويري میکنم سعي!بشیم؟ خوشبخت

 .میشه خیس تنم تمام و میگیرم گر و میشم
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 خیلي و میگیرمش ازش.سمتم میگیره منو بستني و میشینه جاش سر میاد گرده مي بر دست به بستني که کیان

 :میکنم تشکر آهسته

 .ممنون _

 چطور اينکه و م آينده زندگي به.میکنم فکر دارم ش همه.میزنم زل بستني سفید و صورتي ترکیب به و

 !انتظارمه در اتفاقاتي چه میشه؟اينکه

 :پرسه مي کیان که میشنوم و میکنم فکر و چرخونمش مي و میبرم فرو بستني توي قاشقو

 !خوري؟ نمي...چرا پس _

 :میدم تحويلش اي کاره نمیمه لبخند نکرده نگاه

 ...حاال خورم مي _

 خودمو حرف که من!چمه؟ دونم نمي.میکنم ش مزه مزه و میکنم بازي بستنیم با و میشه برقرار بینمون سکوت

 جوابش نمیزنم؟خب حرف و نمیگیرم گرم باهاش همیشه مثل گرفتم؟چرا اللموني چرا!شده؟ چم ديگه پس زدم

 .میکشم خجالت که مشخصه کامال.میکشم خجالت. روشنه و واضح خیلي

 !ساکتي؟...چرا پس _

 :میدم جواب اجبار به من و پرسه مي اون

 ...من هیچي _

 :پرسه مي ترديد با اون و میذارم تموم نا حرفمو

 ...گفتي واسي در رو تو و نبودي راضي...نکنه _

 :میدم جواب و سمتش گردم مي بر و میشم هول حرفش شنیدن از

 ...فقط من...خدا به نه...نه _

 :میگم بهش و میذارم تموم نا حرفمو

 بیفتي؟ راه زودتر میشه...میشه _

 ماس دونم نمي.کنم چیکار و بگم چي دونم نمي.میفته راه ماشین باالخره و میگذره دقیقه چند و نمیگه هیچي

 نمي اصال که احساسي يه.هست هم ديگه چیز يه ولي کشم مي خجالت بذارم؟بله چي وجودمه تو که رو حسي

 !چیه؟ دونم
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 که رو يلعنت سکوت اين تونستم مي کاش...بگم چیزي يه تونستم مي کاش...کاش!بد يا خوبیه حس دونم نمي حتي

 ...تونم نمي و نمیشه میکنم کاري هر اما بشکنم شده برقرار بینمون

 منم.میگذره ترسا و اضطرابا و نگرانیا اين ي همه.میگذره اينا ي همه.نکن نگران خودتو و نکن فکر بهش خیلي _

 .دارم رو تو حال دقیقا االن

 :پرسم مي و میزنم زل رو به رو به تعجب با

 !داري؟ خبر من حال از تو...مگه _

 :میده جواب

 رفته؟ يادت...داري حسي چه تو دونم مي همیشه من بدوني خوب بايد خودت که تو!میگیا چیزي يه _

 چه دونم نمي خودمم چون.بدونه دارم شک...االن... ولي.خبره با من احساسات از همیشه اون.میگه درست

 .دارم احساسي

 !پونه میگم _

 !هان _

 شبو يه... و بذارن قرارمداراشونو خاله با که بگم بهش و بزنم حرف مادرم با تونم مي من...کردي قبول که حاال _

 ...خواستگاري بیايم کنن تعیین

 :میگم آهسته خیلي و کشم مي ماشین ي شیشه به انگشتمو. میشه رو و زير حرفش از دلم

 ..بخواي تو طور هر _

 :میشکنه سکوتو اين که اونه بازم و میشه برقرار بینمون سکوت دقیقه چند بازم

 ...نخورديا بستنیتو هنوز...تو راستي _

 هیچي و میندازم شده آب که داخلش ي شده قاطي صورتي و سفید محتويات و دستم توي لیوان به نگاهي يه

 :میگه کیان که میشنوم و نمیگم

 ...شده قرمز فرنگي گوجه عین کاوه قول به...که صورتتم _

 ودب اسمي اين!فرنگي گوجه.میزنم لبخند فقط و میگیرم خودمو جلوي اما میگیره م خنده حرفش از میگه که اينو

 گها مطمئنم.میشد قرمز کامال صورتم کشیدم مي خجالت وقتي اينکه خاطر واسه اونم.بود گذاشته من رو کاوه که

 !فرنگي گوجه.گفت مي همینو بود اينجا االنم

 خندي؟ مي داري چي چیه؟به _
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 :میدم جواب آروم

 ...کاوه گفتي هیچي _

 ... و فرنگي گوجه.آهان _

 راه دل به ترديد نبايد که میندازه فکر اين به منو و متین و آروم.خنده مي هم کیان و میگیره م خنده بازم

 به ينیاز پس.بهترينه من براي اون.داشتنه دوست اليق واقعا کیان چون.کنم پشیموني احساس بعدها نبايد.بدم

 من و نیست اينطور چرا پس ولي.پونه باشه راحت خیالت بايد و نیست نیازي نه.نیست ترس و نگراني و ترديد

 !چرا؟!نمیکنم؟ آرامش احساس

 اصال باهاش همیشه خالف بر راه طول تموم.در سمت میرم و میشم پیاده تندي میداره نگه خونه جلوي که ماشینو

 بار چند.میدم فشار درو زنگ.نبود من از بهتر حالش خودشم انگار.نگفت چیزي اونم.نتونستم يعني.نبودم راحت

 ازب در که است موقع همون و کنارم میاد کیان.میشنوم ماشینو در شدن بسته صداي و میدم فشارش هم سر پشت

 :بغلش پرم مي مالحظه بي و زده ذوق ديدنش از.میشه ظاهر در جلوي جون بابا و میشه

 !باباجون سالم _

 :میگه که نداشته منو ديدن انتظار اصال انگار جون بابا و

 !کني؟ مي چیکار اينجا تو!دختر؟ سالم علیک!ا؟ _

 :میدم جواب و میشم جدا ازش

 ودب نگفته کیان...مگه.گردم مي بر دارم دونین مي کردم مي فکر من.برگشتم بمونم اونجا زياد نیاوردم طاقت _

 دنبالم؟ میاد

 منم. تهمیف خط بلندش پیشوني روي و میندازه نگاهي کیان به و میبره باال پشتشو پر ابروهاي تعجب با باباجون

 :میگه جون بابا نگاه جواب در و میشینه لباش روي محوي لبخند که میکنم تماشا رو خاله پسر چشمي زير

 .همین فقط.نشین نگران وقت يه که نگفتم...خب...ام...آ_

 :میگه و میده تکون سرشو برداره چشم ازش اينکه بدون باباجون

 آره؟ نشیم نگران که _

 :میده جواب کیان

 .نشین نگران وقت يه گفتم.ديگه آره_
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 باباجون.داخل میره و میشه رد کنارش از آروم و میگه اي اجازه با کیان و داره نمي بر چشم ازش باباجون باباجون

 :خنده مي صدا بي و کنه مي نگاه من به

 !عجب _

 و میکنم ذوق بیشتر جمعه جمعشون حیاط توي همه میبینم وقتي و داخل میرم همراهش و میگیره م خنده منم

 :میکنم سالم میشم ملحق بهشون که همینطور

 ...سالم..سالم... سالم _

 دور خونه از مدتها انگار.میشه شروع احوالپرسیاشون و سالم و کنن مي م دوره شون همه کردنم سالم و اومدنم با

 مادرجونو و خاله مامان گرفتم قرار توجمعشون دوباره اينکه از خوشحال من و.باشن ديده منو سالها از بعد و بودم

 قهدقی چند ي کننده ناراحت فکراي ي همه که خوشحالم بس از.میکنم گرمي احوالپرسي خاله شوهر با و بوسم مي

 :میکنم فراموش قبلو ي

 !پونه _

 بچو چهار توي دست به میوه ظرف که میبینم کتايونو و باال میارم سرمو آشنايي مانند جیغ صداي شنیدن با

 :وايساده خونه راهروي

 !پونه _

 !کتي _

 :سمتم میاد و زمین میذاره رو میوه بلوري ظرف اونم.طرفش میرم

 .سالم _

 اونو دستاي من میشیم جدا هم از وقتي و بوسیم مي و کنیم مي بغل رو همديگه.کنیم مي سالم هم با همزمان

 :پرسم مي شادي لبخند با و میگیرم

 اومدي؟ نگفتي من به چرا!دختر؟ اومدي کي _

 :کنه مي اخم همزمان و خنده مي

 !میاي داري کردي خبرم تو اينکه نه _

 :میدم جواب میکنم اشاره کیان به حالیکه در و میگیرم محکمتر دستاشو

 .دارين خبر و گفته بهتون کیان کردم مي فکر. نیست من تقصیر خدا به _

 :میده جواب خاله کتايون جاي به
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 هشب زنگم.بیرون زده و برده باباشو ماشین همینجوري.میره کجا نگفت حتي.نگفت بهمون هیچي.خاله واهلل نه _

 .گردم مي بر بیرونم گفت زديم

 :میگه میريزه چايي خودش براي و نشسته حیاط توي شده پهن پتوي روي که کیان

 !کنیما ثواب خواستیم...برگردوندم؟بیا دخترتونو که کردم بد االن يعني _

 مي خوب خیلي.منه از مثبت جواب گرفتن خاطر به ش همه اين و میده نشون حال سر کامال و شاده لحنش

 :میگم و کشم مي کتايونو دست.فهمم

 کردي؟ بوده؟چیکارا خبر چه کن تعريف واسم بريم بیا _

 :میگه کتايون و پتو روي میشینیم

 راحت خیال با آدم نمیذاره کنه مي صدا و سر نفر صد اندازه به کاوه که دوني مي.اومدم امتحانام فرجه واسه _

 .بخونه درس

 :که میاد در صداش خاله

 .بزن حرف درست داداشت مورد در!کتايون _

 :میگیره مون خنده خاله حرف اين با کتايون و من

 به برسه چه شاکیه پسرت بازياي خل و صداها و سر دست از زنشه که هم شراره.خانوم مامان میگم راست خب _

 .من

 :میده جواب خاله

 از کنه مي بد م بچه.باشه شوخي و شاد آدم اينقدر شوهرش بخواد دلش هم خیلي.باشه شاکي میکنه خود بي _

 بود؟ اخمو و بدعنق بود نمیگه؟خوب بهش نازکتر گل

 دب کاوه از شوخي به خاله جلوي که همینه همیشه کارش.میذاره من ي شونه روي دستشو و خنده مي بازم کتايون

 .بده حرص حساسه خیلي مورد اين روي که رو خاله و بگه

 کتايونه خود مال حتما و افتاده پتو روي که اي مجله با بگیره شو خنده جلوي کنه مي سعي حالیکه در هم خاله

 :میگه و میزنه دخترش به آرومي ي ضربه

 .کوفت _

 :میگه من به رو مامان و

 .میندازيم رو سفره االن حاضره شامم.بشین بیا بعد کن عوض لباساتو برو! مامان!جان پونه _
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 لباسامو میکنم گوش من و گه مي دانشگاهش از اون همونطورکه و خونه تو میرم کتايون همراه و میگم چشم يه

 زا هم راه خستگي ديگه جمعشون توي گرفتن قرار و م خانواده ديدن با. گرديم مي بر هم با دوباره و میکنم عوض

 چنین توي و میکنم کمک مادرجون و خاله و مامان به ظرفا آوردن و سفره انداختن تو که همینه و رفته در تنم

 رس که دستش میدم خوردنو سبزي ظرف که وقتي درست.کشه مي پیش رو خواستگاري حرف خاله که موقعیتیه

 :میره م صدقه قربون خندون لباي و نگاه با بذاره سفره

 .بشم خوشگلم عروس فداي من الهي._

 :میگه اعتراض با و سفره روي میذاره رو پلو ديس مامان وسط اين

 !میزني؟ حرفیه چه اين نکنه خدا!خواهر _

 :کنه مي حلقه من هاي شونه دور دستشو و کنه مي راست کمرشو. سفره سر میذاره رو سبزي ظرف خاله

 همین رفتم عروسم ي صدقه قربون فقط!جون پوران گفتم چي مگه _

 :میگه نشستن سفره دور که جمعي به رو و سفره پاي نشونه مي منو بعد

 .بگم چیزي يه خوام مي مادرجون و باباجون ي اجازه با کنین شروع اينکه از قبل _

 :میگه و کنه مي حلقه من هاي شونه دور دستشو بازم اون و میشه خاله متوجه نگاهها حرف اين با

 گهدي شب سه يعني شب جمعه بدن اجازه باباجون اگه داده مثبت جواب کیان به و کرده قبول جون پونه که حاال _

 باباجون؟ هست اجازه. کنیم نشون کیانمون واسه جونو پونه که میشیم مزاحم انگشتر يه با ما

 :میگه خنده با باباجون و سراغم میان جورواجوري حساي بازم و میريزه خاله حرف از من دل

 .بگیري اجازه پوران از بايد.اينجاست که میگیري؟مادرش اجازه من از چرا تو! دختر بابا اي _

 :میگه و میزنه لبخند مامان

 .همونه گفتین چي هر.شماست دست مصلحت و صالح.مايي بزرگتر چیه؟شما حرفا اين باباجون _

 .همونه گفتین چي هر.شماست دست مصلحت و صالح.مايي بزرگتر چیه؟شما حرفا اين باباجون _

 :میگه خندون صورت همون با باباجون

 خانوم؟ پروين ها.مونه نمي گفتن براي حرفي ديگه که راضین دوشون هر ها بچه که حاال _

 :میده جواب اونم که میگه مادرجون به رو اينو

 .مبارکه.کشیدم مي رو روزايي چنین يه انتظار همیشه که من _
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 :میده فشار خودش به منو خاله و پايین میندازم سرمو خجالت از

 .نیفته دهن از نشه سرد غذا بفرمايین مبارکه که حاال پس _

 ريانوج کیان پس. میکنم نگاه کشیده برام خاله که رو غذايي پايین به رو سري با من و خندن مي و میگن همه بازم

 يه تا کردم معطلش همه اين من وقت اون.داشته عجله ديگه آره.داشته عجله خیلي حتما!سريع؟ چه! گفته خاله به

 مي بايد کجا از من ولي!خانوم پونه بکشي خجالت خودت از بايد که واقعا.بدم بهش درست و راست سر جواب

 !بکنم فکرامو خواست خودش تازه!داره عجله نگفت که اون.دونستم

 :میگه گوشم زير نشسته کنارم که کتايون

 زن.میزنم صدات داداش زن ديگه بعد به اين از.میشي من داداش زن داري تو که شد خوب چه!پونه واي _

 ...داداش زن...داداش

 :میگم اي خفه صداي با

 !کتي _

 :میگه و خنده مي ريز که

 !داداش زن جونم _

 نبايد هم اعتراضي و داداشش زن بشم قراره.درسته.بله.نمیدم جوابشو و میگیرم مو خنده جلوي زحمت به

 نمک قبول هست که طوري هر اونو بايد پس.گفتم برادرش به رو بله و خواستم خودم.کردم قبول خودم چون.بکنم

 دوستش.دارم؟بله دوستش.کیان. م خاله پسر.من ي آينده شوهر.میکنم نگاه کیان به و باال میارم کم يه سرمو.

 !سوالیه؟ چه ديگه اين پس.کردم قبولش که کنم؟من قبولش شوهرم عنوان به تونم مي.دارم

 رضايت احساس چمه؟چرا من...پس ولي.میشي خوشبخت باهاش تو.بهترينه تو براي.بهترينه اون!پونه

 .میفتم آرمین ياد بازم...چرا!نمیکنم؟

 نهم فصل

(1) 

 توي تونه نمي دقیقه دو آدم که داغه اونقدر آفتاب گرماي هرم.شدم خیره باغچه به و وايسادم ديوار ي سايه توي

 و داشتم اضطراب اونقدر.میکنم فکر دارم و کردم قالب پشتم دستامو و وايسادم سايه توي من ولي.وايسه حیاط

 بودم آورده آشپزخونه از بشورم خواستم مي که رو ظرفايي.بمونم نتونستم خونه تو که کردم مي دلتنگي احساس

 .میکنم فکر هي و سرشون باالي وايسادم هم حاال و آب شیر کنار حیاط توي
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 گذاشته عروسي و عقد قرار بعدشم حتما و میشیم هم نامزد کیان و من فردا.جمعه فردا و ست شنبه پنج امروز

 .میزنم قدم ديوار ي سايه توي.میشه

 لمد.میکنم دلتنگي احساس شدت به.افتاده برام اتفاقي چه خونه برگشتم که روزي سه دو اين توي دونم نمي

 نمي من اما.میکنه صدا اونو دلم توي دائم نفر يه... ذهنمه توي چیزي يه...چرا دونم نمي و شده تنگ آرمین واسه

 ...اين و رو دلتنگي احساس اين.کنم باور میفته داره دلم توي که رو اتفاقي تونم نمي.کنم باور تونم

 .میندازم نشسته ظرفاي به نگاهي و لباسم روي کشم مي مو کرده عرق دستاي کف کالفه

 !پونه _

 :گردم مي بر مادرم صداي شنیدن با

 !هان _

 :پرسه مي و جلو میاد

 !کني؟ مي چیکار داري وايسادي ظرفا اين سر باالي ساعته دو _

 :میدم جواب

 .میشورمشون االن... االن!هان _

 .میشورمشون خودم.تو برو.نکرده الزم _

 :میگم و کنم بازش که آب شیر سمت میرم

 ...خودم.مامان نه _

 :میگه و میکنه باز و میبنده چشماشو

 .خواد نمي برو.برو _

 ...آخه _

 :میگه و بدم ادامه حرفمو نمیذاره

 .برو.کني نمي تمومش هم صبح فردا تا بشوري تو بذارم اگه.بچه برو گفتم _

 ويت حتما.نمیبینم هم باباجونو و خوابه مادرجون.تو میرم راضیم مامان کار اين از دلم ته حالیکه در و میگم چشمي

 هک آدمايي اسم پراز دفتره يه کنم عرض چه که کتاب حساب.میرسه کتاباش حساب به و نشسته کوچیکه اتاق

 نازک.اينجوريه آدم اين دل اصال.بگیره چیزي ازشون نمیاد هم دلش و ندادن بهش پولي و بردن نسیه
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 و میذاره سرش به سر خاله شوهر گاهي.هستن فقیر هاي خونواده از میبرن نسیه ازش که اونايي هم معموال...نازک

 هدار جواب يه همیشه باباجونم.کني نمي جمعش چي واسه اصال ديگه پس نسیه میدي رو همه که شما میگه بهش

 :اينه اونم و

 .کنم امیدشون نا نمیاد خوش رو خدا.منه به امیدشون چشم میبرن نسیه ازم میان که خدايي هاي بنده اون _

 سراغ میرم.کیفمه توي.اومد يادم...آهان گذاشتم؟ کجا گوشیمو.خارونم مي سرمو.میرم اتاقم به فکرا اين با

 !اسهناشن شماره...اما.اومده پیام برام.میندازم بهش نگاهي و بیرون میارمش آويزونه ديوار به که کیفم تو از.گوشیم

 نگین که مطمئنم!باشه؟ تونه مي کي پرسم مي متعجب و گیج و میندازم نگاهي هم رفته دست از تماساي به

 یه؟ک ببین بخون رو پیاما خب! باشه؟ تونه مي کي مال... شماره اين پس.نیست هم بابا.دارم اونو ي شماره.نیست

 :چرخن مي ها کلمه تک تک روي چشمام. میکنم باز يکي يکي رو پیاما!ديگه باش زود.منتظري چرا...آره

 بزنم؟ حرف باهات تونم مي بارانم.پونه سالم _

 .بده جواب میزنم زنگ.بارانم!پونه _

 .آرمینه مورد در.دارم باهات مهمي کار.بده جواب خدا رو تو پونه _

 ناراحتي؟ ازم نمیدي؟نکنه جوابمو چرا!کجايي؟ _

 شماره معطلي بي و سريع.بزنم زنگ بهش بايد پس.آرمینه مورد در باشه؟گفته داشته تونه مي چیکار يعني!باران؟

 از.میشنوم شو گرفته و خسته صداي که کشه نمي دقیقه يه به و بده جواب تا مونم مي منتظر و میگیرم شو

 :کرده گريه میفهم صداش

 !الو _

 .بودم بیرون.دادم جوابتو دير ببخشید.م پونه جون باران سالم الو _

 :میزنم صداش و شده دلخور من دست از میکنم فکر.نمیگه هیچي دقیقه چند براي میگم که اينو

 !باران _

 :میشه بلند ش گريه صداي يهو

 !پونه _

 :پرسم مي ترسیده و نگران و گیج.میفته دلم به عجیبي ترس ش گريه از

 !افتاده؟ اتفاقي آرمین واسه!میکني؟ گريه داري چرا!باران؟ شده چي...چي _
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 براش ممکنه اتفاقي چه!پرسیدم؟ سوالو اين چرا من.میکنم تعجب خودم میاد بیرون دهنم از که آخر ي جمله

 !باشه؟ افتاده

 ...آرمین!پونه!پونه...پو _

 تکیه سرمه پشت که کمد به و بشم بند پاهام روي تونم نمي نگراني شدت از ديگه که طوري.میگیره ش گريه بازم

 :میدم

 ...بزن حرف!باران؟ شده چي _

 ...بده حالش آرمین...آرمین _

 کرف که میشم جوري يه.فهمم نمي خودمو حال ديگه ازش حرف اين شنیدن با.میگیره ش گريه بازم میگه که اينو

 همین و نمیکنه تموم و نداره فايده اما بیاد بند ش گريه باران تا مونم مي منتظر.برم حال از که االنه همین میکنم

 :میگم عصبي و کالفه که میشه

 !میگي چي ببینم بزن حرف درست.نکن گريه خدا رو تو!جان باران _

 :زدن حرف به کنه مي شروع بريده بريده باالخره و کنه مي سکوت کوتاهي مدت

 رسوندمش حالي چه با روز اون دوني نمي که تو!کردم؟ پیدا حالي چه فهمیدم وقتي از دوني نمي که تو...که تو _

 !بیمارستان؟

 :میگه کنه مي گريه که همونطور اما میگیره ش گريه بازم

 هم ش یهکل يکي اون نشه ديالیز اگه میگفت...افتاده کار از هاش کلیه از يکي و داره کلیه نارسايي میگفت دکتر _

 ...میره بین از

 ...ادمی بند نفسم...آرمین يعني!میشنوم؟ چي..میشم خیره اتاق ي پنجره به و مونه مي باز حرفاش شنیدن از دهانم

 اولین تگف مي اگه.نگفته معلومه کامال که اين خب!نگفته؟ کس هیچ به يعني!نفهمیده؟ کسي حاال تا چطور!چطور؟

 اقدامي چرا!افتاده؟ روز اين به چطور!نگفته؟ هیچي چرا!نزده؟ حرفي چرا...چرا ولي!فهمید مي زنشه که باران نفر

 :پرسم مي و میاره خودم به منو باران ي گريه صداي!بشه؟ درمان که نکرده

 ...بشه ديالیز اگه خب _

 به دادن اجازه حتي.نشد ولي کنم قانعشس کردم سعي خیلي خدا به.لجبازه.نمیکنه قبول که اينجاست بدبختي _

 نم ولي بخوام ازت خواستم نمي.بگیرم کمک تو از شدم مجبور که شد اين.نداره خبر تو جز کس هیچ.بگم کسي

 .بکنم کاري هر حاضرم آرمین خاطر به

 :پرسم مي حرفش از متعجب و گیج
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 !من؟ چرا آخه!من؟ _

 :میده جواب و پايین میاد صداش تن

 میکنم خواهش.آورد زبون به اسمتو بار بودچند شده بد حالش وقتي.میگم داره بهت که اي عالقه خاطر به _

 .کن قانعش و بزن حرف باهاش تو میکنم خواهش.پونه

 راضیش بايد خودش.نداره امکان اين...نه...تونم مي چطور...آخه بزنم؟ولي حرف آرمین با خواد مي من از داره!من؟

 پاشیدن هم از باعث وجودت که تو از.میکنه خواهش ازت داره اون!پونه ولي.نداره ربطي من به موضوع اين.کنه

 نم تازه...اصال نه.کنه مي گوش من حرف به آرمین گفته کي اصال.میاد بر من دست از کاري چه حاال.شده زندگیش

 وخودت نه بگو.میدم فشار هم روي پلکامو و بندم مي چشمامو و میفتم کیان ياد... فردا.باشم فردا فکر به بايد

 لب... کني مي کارو اين آرمان و باران خاطر به تو ضمن نه؟در بگو رو چي چي داره احتیاج کمکت به اون.کن خالص

 :میارم زبون به رو حرفا اين میشه چي که فهمم نمي خودمم ولي نه بگم که میکنم باز

 کنارشي؟ االن.میزنم حرف باهاش من جون باران باشه _

 .نه _

 کجاست؟ _

 ...ولي کنن مرخصش کرد اصرار خیلي حالش اون با.بستريه بیمارستان که گفتم _

 :بشنوم درست حرفاشو تا میکنم جمع حواسمو و میگه چي حرفاش ي ادمه تو فهمم نمي که میکنه گريه طوري

 ... و اينجا بیاي تونستي مي کاش _

 :میدم جواب سريع خیلي

 .بیام تونم نمي من ولي _

 رقیبش از درخواستي چنین زني که نیست باور قابل برام اصال.زده باران که حرفي از میکنم تعجب و میگم

 .میاي حساب به زنش رقیب جورايي يه و توئه عاشق آرمین حال هر به.نیستم رقیبش که من ولي!رقیب؟.بکنه

 ...خدا رو تو.پونه میکنم خواهش.کني صحبت باهاش توني مي که تلفني _

 کارو اين چرا خواد مي خودش که حاال.میکنه التماس من به شوهرش نجات براي.میکنه التماس بهم داره

 یدمنرس اي نتیجه به حالیکه در و گیج...پونه...ولي...مگه.بود نشده تنگ آرمین واسه دلت مگه تو نمیکني؟تازه

 :میگم باران به خطاب

 .میکنم خبرت بزنم حرف باهاش خواستم وقت هر.باشه _
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 :میشنوم بارانو آروم صداي و میکنم تعجب خودم حرف از خودم و میگم اينو

 میزني؟ حرف باهاش کي... کي ولي...ولي.ممنون _

 :میدم جواب

 .میکنم خبرت خودم _

 .ممنونم.پونه ممنونم _

 آخه...آرمین...آرمین.میدم فشار دستم توي گوشیمو میشه قطع که تماس.میکنم خداحافظي باهاش

 و وحشتناک برام هم تصورش حتي.میلرزه تنم تمام میرسه ذهنم به که فکري از...ممکنه يعني!خدايا!چرا؟

 جمع چشمام توي اشک و میکنم بغض.کنم فکر آرمین نبودن به هم لحظه يه تونم نمي...تونم نمي.دردناکه

 پر و شلوغ و شاداب چقدر میاد يادم وقتي...بمیره نبايد...نبايد.بمونه زنده بايد اون.بیفته اتفاق اين نبايد...نه.میشه

 نمي اصال.نمیشد پاک وقت هیچ روشنش و شاد ي چهره از خنده اينکه و میفتم روزا اون ياد وقتي.بود صدا و سر

 نمي تاررف ساله سي پسر يه مثل اصال چون.باشه سالش سي کرد نمي باور میديد اونو کي هر...آرمین کنم باور تونم

 چیزايي ي همه بودم مهمون پدرم ي خونه که رو مدتي تمام من که بود اون وجود با.بود پروا بي و شکن قانون.کرد

 و ايیدت اينکه خاطر به فقط.بودم شده رد کنارشون از و کرده فراموش. بودم معتقد بهشون و بودم گرفته ياد که رو

 روميآ دختر.کنه جلب پدرشو توجه بخواد که کوچولويي دختر مثل درست.کنم جلب خودم به نسبت اونو تحسین

 .کنم شیطنت هم من و بیرون بیام خودم جلد از گاهي بود شده باعث اون حضور ولي بودم

 و بره بین از بغضم تا کشم مي عمیق نفس و میزنم چرخي خودم دور کالفه.روزايي چه.بودن روزايي چه روزا اون و

 طورچ متضاد و متناقض فکراي و احساسات شدم؟اين اينجوري چرا من ولي.بسته گلومو راه بدجوري لعنتي.نمیره

 خم گردنمو و سکوش روي میدذارم دستامو و پنجره سمت میرم و کشم مي آه!اصال؟ هستن چي!اومدن؟ سراغم به

 .میکنم

 وامخ نمي بار اين.میگیره جون بیشتر لحظه به لحظه و میشه رنگ پر ذهنم تو لحظه به لحظه آرمین شاد ي چهره

 : بجنگم خاطراتش با خوام نمي.کنم بیرونش ذهنم از

 !خواد؟ مي بستني کي _))

 جیغ و باال پريد بودن خیس چشماش و بود دمغ کوچیکترش دايي بنیامین سیلي خاطر به هنوز وجوديکه با نگین

 :کرد جیغ

 .خوام مي من...من...من _

 :گفت بود نشسته میز پشت که بنیامین

 !نخواد که کیه _
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 و کرد خشک دستاشو کنه آماده سیمین درخواست به به غذارو برامون بود اومده که باران و کردم سکوت من

 رو فاظر از يکي که برد جلو دستشو نگین و گذاشت میز روي بود خريده که رو بستني پاکتاي آرمین.زد لبخند

 :کوبید دستش روي آروم آرمین اما برداره

 .نیست وقتش حاال! زلزله کن صبر _

 :گفت و زد چشمکي باران و من به رو گفت که اينو

 .بديم مسابقه خوايم مي _

 :گفت و گرفت ش خنده باران

 !مسابقه؟ _

 :پرسید و داد تکون سرشو لبخند با آرمین

 حاضره؟ کي _

 :پرسید بنیامین

 قانونش؟ _

 :گفت و گذاشت میز قسمت پنج رو بستني هاي جعبه آرمین

 .س برنده کنه تمومشون زودتر کي هر.هست بستني تا چهار جعبه هر توي _

 :گفت باران

 .قبوله _

 :پرسید و

 ش؟ جايزه _

 :گفت و انداخت باال ابرو آرمین

 .بگه برنده چي هر _

 :گفت باران

 .چیزي يه شد اين _

 :گفت نگین و من به رو آرمین.کشید جلو خودشو سهم و میز پشت نشست و
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 .بشینین ها بچه _

 مبخور درست و اندازه به بودن داده ياد من به.بخورم جا يه رو بستني همه اون نداشتم دوست.نشستم باران کنار

 .بودم همینطور بود آرمین جا هر.بودم شکسته قوانینو ي همه آرمین وجود با اما

 فکر دمخو با!همین؟ فقط.زدم پوزخند!صورتي عروسکي بستني تا چهار.کردم باز بستنیمو ي جعبه بقیه با همزمان

 ترکم عرض در رو بستنیا اين از تا ده تونست چي؟مي يعني خوردن داد مي نشون همه به بود اينجا کاوه اگه کردم

 امتحان منتون چرا.هستم که من ولي نیست کاوه گفتم خودم به. بگم تونستم مي اطمینان با اينو.بخوره دقیقه ده از

 بستني به کردن شروع همه و آرمین معکوس شمارش شدن تموم با شد فکرهمزمان همین.تونستم شايد.کنم

 هم ش قیافه.نمیزد مو و بود سیمین رفتار شبیه واقعا رفتارش.خورد مي احتیاط با و آروم خیلي بنیامین.خوردن

 مي وسعیش داشت باران.کرد مي اذيتش بستني سردي.بخوره سريع تونست نمي نگین.بود خواهرش شبیه دقیقا

 یزم روي ظرف توي گیري نشونه روبا بستني چوب و گذاشت دهنش توي کامل اولو بستني آرامش با آرمین و کرد

 همین خورد مي بستني وقتي اونم.افتادم کاوه ياد باز و گرفتم خودمو جلوي اما.گرفت م خنده کارش از.انداخت

 توي و مبرداشت رو بستنیا از يکي و انداختم بقیه به ديگه نگاه يه.نه که چرا...تونم مي منم حتما پس.کرد مي کارو

 يم کم نبايد ولي.شد جمع چشمام توي اشک سرديش از و کرد يخ دهنم.سرد خیلي خیلي.بود سرد.چپوندم دهنم

 ادامه طوريه هر بايد گفتم مي خودم به ديگه طرف و بودم شده پشیمون ازطرفي.دادم مي ادامه بايد.آوردم

 نگاه ترديد با دومو بستني.دومي به هم بقیه و بود رسیده سومي به آرمین.خوردم بود طور هر رو اولي.بدم

 چپوندم دهنم توي سريع هم رو دومي.آوردم مي کم نبايد اما کنم تکرار رو قبلي ي تجربه خواست نمي دلم.کردم

 خوردم که هم رو چهارمي و سومي.کردم تمومش سريعتر رو يکي اين ولي گرفت درد سرماش از دهنم سقف که

 با داشتن هنوز بقیه.بود کرده تموم من از زودتر لعنتي.بود شده برنده آرمین و بود شده حس بي کامال دهنم

 :کوبید هم به دستاشو و انداخت بهشون نگاهش آرمین.میرفتن ور بستنیاشون

 .شد تموم وقت آقا _

 :گفت آرمین و گفتن بلندي اه هم با بنیامین و باران

 ...من_

 :گفت همیشگیش لبخند وبا کرد نگاه من به.کرد مکثي لحظه يه اما

 .شديم برنده خانوم پونه و_

 ظرف توي و کرد جمع خودشو جلوي چوباي باران. کردم نگاش شوق و ذوق با بود گفته هم منو اسم اينکه از

 :پرسید و انداخت

 خواين؟ مي اي جايزه چه حاال_
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 :داد جواب و کرد فکري آرمین

 .نويد و علي امیر پیش بريم هم با ست جمعه که فردا میگم من خب _

 :کرد اعتراض حرف اين شنیدن با باران

 .نه اونجا آرمین نه...اه_

 :گفت و داد تکیه صندلیش به آرمین

 !چرا؟ _

 ...خالي بزرگ زمین اون توي و پاره آهن همه اون بین.نمیگذره خوش هیچ.نمیاد خوشم اصال اونجا از _

 :گفت و داد تکون تکون صندلیشو آرمین

 نرفتیم؟ اونجا وقته چند دوني مي.میگذره خوش هم خیلي اتفاقا _

 :گفت و کرد اخم باران

 .نمیاد خوشم اصال که من _

 :گفت و انداخت باال اي شونه آرمین

 .نیاي توني مي خب _

 :پرسید و من به کرد رو بعد

 خواي؟ مي چي جايزه خانوم پونه _

 :بخوام که نبود ذهنم تو هیچي. خوام مي چي پرسید مي من از داشت!من؟

 ...من خب _

 : پرسیدم ولي دونم نمي بگم خواستم

 بگم؟ بعدا میشه _

 :داد جواب آرمین

 .نه که چرا _

 :گفت و شد بلند و

 .باشین آماده تون همه فردا واسه _
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 :گفت باران به رو و

 .نه يا میاي که بگیر تصمیمتو هم تو _

 :گفت کالفه باران

 .میام بابا باشه _

 :پرسید زده ذوق نگین وسط اين

 بیام؟ بیام؟منم منم _

 :گفت و بینیش روي زد يکي آرمین

 .نیست ها بچه جاي اونجا چون.زلزله نه تو _

 :کرد اشاره من به و کرد اخم نگین

 !بیاد؟ تونه مي اون چرا پس _

 :داد جواب آرمین

 .نیست بچه پونه چون _

 .کرد نگاه منو و رفتن هم هوي بیشتر اخماش نگین

 :پرسید و ش چونه زير گذاشت دستشو باران 

 

 میري؟ داري کجا حاال _

 

 :داد جواب آرمین

 

 .سالنم توي همینجا.نمیرم جايي _

 

 :پرسید بنیامین از بعد
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 میزني؟ شطرنج بني _

 

 :داد جواب بنیامین

 

 .بیام که بچین رو ها مهره.آره _

 

 کسي بود منتظر انگار.نشست سینه به دست عصبانیت با نگین و بیرون رفت آشپزخونه از اونم دقیقه چند از بعد و

 .بود خود بي انتظارش اما.بگه بهش چیزي

 

 و دمیش بلند داشت که انداختم باران به نگاهي.نکنم اعتنا بهش کردم سعي و عصبانیه چرا و چشه دونستم مي

 :پرسیدم

 

 بريم؟ کجا قراره فردا _

 

 :داد جواب و برگشت باران

 

 .ديدنشون میره معموال.فروشن اوراق که داره دوست تا دو آرمین راستش خب...ام _

 

 :پرسیدم تعجب با

 

 !فروش؟ اوراق _

 

 :داد جواب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

172 

 

 

 رو اونجا.میذارن رالي ي مسابقه اونجا میرن ها هفته آخر اکثرشون ها بچه دارن بزرگي و وسیع خیلي جاي... آره_

 .خودشون واسه پیست کردن

 

 :تگف بود کرده تکیه میز به که همونطور و بود همیشگي عادت يه انگار.گذاشت ش چونه زير دستشو بازم بعد

 

 .هیجانه عاشق که آرمینم _

 

 افسرده و زرد بیمارستان تخت روي حاال ولي.بود همینطور هم همیشه.بود هیجان عاشق آرمین درسته بله.هیجان

 ...نبايد.بشه اينطوري نبايد!خدايا.نیست درست اين.میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره پژمرده و

 

 ...بايد.بزنم حرف آرمین با بايد من.کشم مي آه و میکشم دست خیسم صورت به

 

(2) 

 

 ضبغ و میزنه تند بدجوري قلبم.بشنوم آرمینو صداي منتظرم.کرده عرق گرفتم باهاش رو گوشي که رو دستي

 :میشنوم صداشو باالخره و کنارم میذارم و کشم مي سرم از شالمو.دارم

 

 !الو _

 

 :میشکنه بغضم و میگیره دلم بدجوري شنیدنش از و ست خسته و گرفته صداش

 

 !آرمین _
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 :کنن مي خیس صورتمو و میشن سرازير اختیار بي اشکام.نمیزنه حرفي

 

 .پونه منم!آرمین _

 

 !پونه؟ _

 

 وهنشن کسي و نره باال صدام اينکه براي ولي. میگیره م گريه.میاد چاه ته از انگاز.ضعیف خیلي.ضعیفه صداش

 .میدم فشار هم روي پلکامو و میگیرم گاز انگشتمو

 

 !خودتي؟...واقعا!پونه _

 

 چم!شده؟ چم من!خدايا.نمیده بهم زدن حرف ي اجازه گريه.تونم نمي ولي.خودمم آره بگم و بزنم حرف خوام مي

 !شده؟

 

 !پونه _

 

 .میکنم خفه گلوم توي هقمو هق.میزنه صدام بازم

 

 !آرمین _

 

 !کني؟ مي گريه داري...تو!پونه _

 

 :پرسم مي سوالش به دادن جواب جاي به
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 کردي؟ چیکار!آرمین کردي چیکار خودت با تو _

 

 .خوبه حالم.که نشده چیزيم من _

 

 :میگم و کشم مي عمیقي نفس

 

 !خوب؟ _

 :میفهمه اون و نکردم باور بفهمه که میگم طوري

 ...خوبم خیلي خیلي.خوبم کن باور _

 :میگم میلرزه که صدايي با

 .گفته بهم چزو همه باران.میدونم چیزو همه من کني انکار و بگي دروغ نیست الزم _

 :بده جواب مونم مي منتظر و میشنوم کشیدنشو نفس صداي.نمیگه هیچي و میشه ساکت میگم که اينو

 گفته؟ بهت چي _

 .بشي ديالیز بايد و افتاده کار از هات کلیه از يکي اينکه _

 .میگه چي فهمم نمي اما کنه مي زمزمه که میشنوم و میگم بغض با اينو

 .بزن حرف میگي؟بلند خودت با داري چي _

 زنگ بهم حال اين با و اينجوري که خوندي بودم فرستاده برات که رو آخري ي نامه اون کردم فکر.هیچي _

 .گفته بهت رو قضیه باران دونستم نمي.زدي

 ... و کردم ريزش ريز که همون.آخر ي نامه؟نامه.میزنه خشکم

 :پرسم مي بخورم تکون ذره يه حتي اينکه بدون و میزنم زل روم به رو ديوار به

 بودي؟ نوشته چي نامه تو مگه _

 نخونديش؟ _
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 :میکنم نگاه اتاق کف موکت به و میگیرم ديوار از نگاهمو

 .کردم ش پاره...نه _

 .میزدم حدس _

 :میده ادامه اون بعد و میشه برقرار بینمون سکوت دقیقه چند

 .نیست مهم بیفته برام اتفاقي هر و ندارم اهمیتي برات دونستم مي _

 :میگم و میشم عصباني يهو حرفش از

 رو ماجرا باران از وقتي دوني مي!بزني؟ حرفو اين توني مي چطور تو...نداره؟تو اهمیتي نداره؟برام اهمیتي _

 ... دوني شدم؟مي حالي چه شنیدم

 میذارم تموم نا حرفمو و بدم ادامه تونم نمي

 براي دلیلمو نخواستي حتي تو.بشنوي حرفامو دقیقه چند براي فقط میشدي حاضر داشتم اهمیت برات اگه _

 .خواسته اون چون فقط.زدي زنگ که باشه آرمان و اون خاطر به فقط شايد االنم.بشنوي باران طالق

 :میکنم اعتراض بهش که جوري کنن مي عصبیم حرفاش. کنم تحمل حرفاشو تونم نمي ديگه

 !آرمین _

 :میگم میلرزه که صدايي با میشه طوالني سکوتش وقتي و میکنه سکوت

 بزني؟ رو حرفا اين میتوني میکني؟چطور فکر اينطور من مورد در چرا _

 مي!داشتي؟ انتظاري چه ازم ولي.نیستي مهم برام بشنوم حرفاتو نخواستم چون.کردم پاره نامهاتو چون میگي تو

 که مردي ي عالقه ابراز کردي؟به مي چیکار بودي من جاي اگه تو.کن قضاوت خودت!هان؟!کنم؟ چیکار خواستي

 خیانت باران اعتماد به داشتي میدادي؟انتظار جوابي چه داشت اختالف باهات نظر همه از و داشت بچه و زن

 يباش خودت فکر به فقط که خودخواهیه خدا به.خودخواهیه عین اين آرمین!کنم؟ ظلم کوچیک ي بچه يه کنم؟به

 .کنن فکر تو به فقط و فقط هم ديگران باشي داشته انتظار و

 :میگه پشیموني با که میشنوم صداشو و میگیره م گريه میزنم که حرفمو

 .کنم ناراحتت خواستم نمي...من...من...متاسفم _

 :پرسه مي و کنه مي صدام آروم.میکنم پاک اشکامو و میکنم صاف کمرمو

 نه؟ شدي ناراحت...ازم!پونه _
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 :میدم جواب

 ...که نداشتم انتظار ازت فقط.نشدم ناراحت...من نه _

 :میگه و میکنه قطع حرفمو

 . نیست خودم دست اصال رفتارم و حرفا و ندارم خوبي روحي وضعیت.پونه بده حق بهم _

 :پرسم مي و میزنم کنار چسبیدن م گونه به که موهامو

 خواي نمي چرا!ببري؟ بین از خودتو خواي مي چرا؟چرا بگو بهم.بشي ديالیز خواي نمي گفت بهم باران!آرمین _

 بشي؟ درمان

 :پرسه مي آروم خیلي

 چرا؟ بدوني خواي مي _

 :میگه که میشنوم و نمیزنم حرف

 .ندارم زندگي ي ادامه براي اي انگیزه هیچ اصال.ندارم زندگیم توي اي دلخوشي هیچ میکنم احساس چون _

 :میکنم اعتراض بازم حرفا اين شنیدن از متعجب

 چرا.آرمان و باران از بهتر اي انگیزه چه!شدي؟ نداري؟ديوونه دلخوشي تو!میزني؟ داري حرفیه چه اين!آرمین _

 اون به زن.خورن مي موقعیتتو حسرت که هستن خیلیا!داري خوبي اون به زندگي تو!کني؟ مي ناشکري داري

 !خواي؟ مي چي!داري؟ کم چي ديگه پس.خوبه که هم مالیت وضعیت.نازي اون به ي بچه.داري خوبي

 ندارم؟ چي _

 ندارم؟ چي _

 :میگم جوابش در

 .نداري؟بگو چي.آره _

 :میدم تشخیص کامال صداشو توي بغض میزنه حرف وقتي و کشه مي عمیقي نفس

 .دارم دوستش قلبا که رو کسي _

 :منم منظورش.میاد بند حرفش از نفسم

 .نکن شروع دوباره میکنم خواهش!آرمین _

 نگفتي؟.دارم کم چي بگم گفتي خودت _
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 :میده ادامه اون اما.بده ادامه حرفاش به خوام نمي.نمیگم هیچي

 .بزنم دلمو حرف اومده پیش موقعیتش که حاال بذار.بزنم حرفمو بذار _

 :بزنه حرفشو تا مونم مي ساکت

 دوستش و هست آرمان که درسته.داره دوستم و هست باران که درسته.دارم چیز همه ظاهرا که درسته _

 يانرژ بهم که عشقي.عشقه اونم.کردم احساس همیشه کمبودشو زندگیم تو که چیزي.ندارم رو چیزي يه ولي.دارم

 حتي و کنه نمي درکم.فهمه نمي دلمو حرف و دوره ازم دارم دوستش که کسي اما عاشقم من.بده نیرو و انگیزه و

 هباشم؟ب دلخوش تونم مي چي به ديگه وجود اين با.نداره امکان برام بهش رسیدن و بشنوه حرفامو نیست حاضر

 آخه.نبوده تنها هم وقت هیچ.نیست تنها چون کنه زندگي من بدون تونه مي باران!عشق؟ بدون زندگي يه

 آدم من تو نظر از.کس هیچ!دارم؟ رو کي من...من ولي.مواظبشن و دارن هواشو که داره اي خوانواده

 تو که اينه هم دلیلش.خودمم فکر به فقط چون.خوام مي خودم واسه چیزو همه چون.خودخواهم خودخواهیم؟آره

 هک میکنم تصورشو حتي وقتي کشم مي عذابي چه دوني نمي تو.انداخته روز اين به منو تو عشق.دارم دوست رو

 به دمدي روز اون وقتي دوني نمي تو.بشه ديگه نفر يه صرف محبتت و توجه تمام و کني زندگي اي ديگه مرد با تو

 بستري که روزي سه اين توي دوني مي چه تو....شدم حالي چه کردي رفتار گرم باهاش و زدي لبخند ت خاله پسر

 ...درد مدام... کابوس پشت کابوس مدام!داشتم؟ حالي چه بودم

 ينا به توجهي بدم نشون میکنم سعي اما بپره بیرون م سینه از که االنه قلبم میکنم حس و میشنوم حرفاشو

 :نداشتم حرفاش از قسمت

 بپرسم؟ سوال يه!آرمین _

 .بپرس _

 ...هات کلیه چطور...چطور _

 :میده جواب اون اما بشه ناراحت میترسم.نمیدم ادامه

 يسع اما ديد آسیب هام کلیه از يکي رانندگي سانحه يه توي که بود پیش سال يه.شد چطور دونم نمي خودمم _

 ليخی برام تونه مي اين گفت بهم دکتر.داره سنگ م کلیه يکي اون فهمیدم بعدشم و.نفهمه چیزي کسي کردم

 هیچ ديگه که بودم رسیده جايي به چون.ندادم اهمیتي ولي کنم اقدام سريع درمان براي بايد و باشه خطرناک

 وضعیت و نمیشد ولي.کنم بیرون سرم از رو تو عشق خواستم مي و بودم عاشق.نداشتم زندگي براي اي انگیزه

 و داشتم چیز همه.کردم مي تنهايي و پوچي احساس که بودم رسیده جايي به. میشد بدتر روز به روز روحیم

 هک نداشتم هم اينو جرات و نبودي تو ولي.خواستم مي که بود چیزي تنها...همین فقط...تو عشق.نداشتم هیچي

 .برسونم گوشت به جوري يه موضوعو اين
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 :میگم و کشم مي دست خیسم صورت به

 !ارمین _

 .نمیگه هیچي

 میگم؟ چي میشنوي.بشه خوب حالت بايد.بشي درمان بايد تو حرفا اين ي همه با _

 بشه؟ چي که _

 :میدم وجوابشو باشم مسلط اعصابم به میکنم سعي

 به چي تو از بعد دوني نیست؟مي مهم برات ت خونواده زندگي!پرسي؟ مي که سوالیه چه اين!بشه؟ چي که _

 میاد؟ سرشون

 :میگه میاد حرف به وقتي باالخره و کنه مي سکوت دقیقه چند براي

 .نیستم مهم که من وگرنه نگراني که اوناست خاطر به فقط تو نگفتم _

 ...خوام نمي...خوام نمي..که خودته خاطر به بفهمي خواي نمي چرا آخه...آخه!میگي؟ اينو چرا _

 :پرسه مي اون و چرخه نمي زبونم که بگم رو چیزي يه خوام مي.بزنم حرف خوام مي

 !نمیدي؟ ادامه چرا!چي؟ خواي نمي _

 :پرسم مي ازش سوالش به دادن جواب جاي به

 خودته؟ خاطر به گفتم چي هر کني مي باور جوري چه...جوري چه _

 :میزنم صداش.نمیگه چیزي اما.بزنه حرف مونم مي منتظر.کنه مي سکوت

 !آرمین _

 ...بمون باهام آخرش تا _

 :پرسم مي و نمیشم منظورش متوجه که میگه شو جمله سريع قدر اون

 !چي؟ _

 .نمیده ادامه ديگه و کنه مي قطع حرفشو

 :پرسم مي گیج

 .نمیشم منظورت متوجه _
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 میفهمي؟..منظورمه اين.کني فکر من جز اي ديگه کس هیچ به خواد نمي دلم و دارم دوستت.پونه دارم دوستت _

 و میلرزونه بیشتر حرفاش با هم منو دل و میلرزه صداش و عصبیه لحنش میاره زبون به رو ها جمله اين داره وقتي

 یشآت داره تنم تموم میکنم احساس.شده گرفته ازم زدن حرف قدرت چون. بگم چیزي تونم نمي.میاره بند نفسمو

 :میزنه صدام که میشنوم و کنم وا رو پنجره که میشم پا.کمه کشیدنم نفس براي اتاق هواي و میگیره

 !پونه _

 :میگم بريده بريده و مونه مي پنجره ي دستگیره به دستم

 ...هیچي...نگو هیچي...آرمین میکنم خواهش...خواهش _

 شمب آروم اينکه براي.خوره مي صورتم به گرم باد که میکنم باز آخر تا رو پنجره سريع و میکنم قطع تماسو بعد

 يب رو پنجره.افتم مي آرمین ياد بیشتر چون. میشم هم تر آشفته هیچي نمیشم که آروم ولي.میبندم چشمامو

 فکر شبه و بگیرم ناديده آرمینو حرفاي تا میارم فشار مغزم به و میدم تکیه سکوش به دستمو و بندم مي نتیجه

 .میگم خودم به و نکنم

 بايد.کني ازدواج ت خاله پسر با قراره تو.میکنم خواهش.کن بیرون سرت از فکرشو میکنم خواهش!پونه!پونه!پونه

 .کني فکر اون به فقط...اون به

 :میزنم شو دکمه و میکنم نگاه ش صفحه به.  میام خودم به گوشیم پیام زنگ صداي شنیدن با

 !کردي؟ قطع چرا _

 :میگیرم خودمو جلوي اما بدم جوابشو که میکشم ها دکمه روي انگشتمو

 .بدي جوابشو نبايد.بکني کارو اين نبايد تو!پونه نه _

 :میرسه ازش ديگه پیام يه میگذره دقیقه چند

 برخورد باهام اينطوري بودم مهم برات اگه.مهمم برات بگو بازم.میکنم اشتباه بگو بازم.کن انکار بازم حاال!نگفتم _

 .کردي نمي

 :میکنم بازش.میرسه ازش ديگه پیام يه.میکنم بغض پیامش خوندن از

 .قیامت به ديدار.خداحافظ.نمیشم مزاحمت ديگه من.خانوم پونه باشه _

 .میگیرم شو شماره سريع و افته مي لرزه يه تنم پیامش خوندن از

 دهم فصل

(1) 
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 گمب تونم مي.کنن مي نامزد کیان براي منو و میرسن خاله ي خونواده ديگه ي دقیقه بکنم؟چند تونم مي چیکار

 اين از همه حالیکه در.دادم مثبتو جواب قبال من و بینمونه قراري و قول حالیکه کنم؟در مخالفت تونم نه؟مي

 پیش زرو دو تا که جنابعالي پرسن نمي وقت اون گفتم که هم فرض به.نه بگم کنم نمي جرات من...نه!راضین وصلت

 هیچ که آرمین خاطر به خواي مي تو!پونه!شده؟ چي شدي؟نمیگن پشیمون حاال که شده چطور بودي راضي

 مادرت فکر به تو پونه!کني؟ ناراحت و دلخور خودت از رو همه و کني خراب خودتو زندگي نداره باهات سنخیتي

 وت پاي به جوونیشو.شده اذيت همه اين.کشیده سختي تو خاطر به همه خوشحاله؟اين چقدر نمیبیني!نیستي؟

 تو حاال.کرد رد شو عمه پسر و شد منصرف مجدد ازدواج از تو خاطر به حتي نگفته هیچي و شنیده حرف.ريخته

 خواهرش ي خونواده و خواهرش جلوي آبروشو و کني امیدش بدي؟نا باد به زحماتشو ي همه عقلي بي با خواي مي

 درسته؟ اين!ببري؟

 قولي چه... دادم قول.دادم قول بهش کنم؟من چیکار آرمین با پس پرسم مي و. نه مبدم جواب خودم به دلم تو

 اون و باران خاطر واسه.داره که وضعیتي و بیماريش از نجاتش خاطر به.بوده خودش خاطر به زدي که حرفي!دختر؟

 کیان با آسونیه؟تازه کار مگه ولي.تمومه کار و میدي توضیح بهش چیزو همه شد خوب که حالش...معصوم ي بچه

 اشهب ذهنم توي آرمین و باشم کیان نامزد وقتي. خیانت يعني بدم انجام خوام مي من که کاري اين کنم؟ مي چیکار

 .نمیشه پیدا اين از باالتر و بدتر گناهي و.خیانت يعني

 ...مجبورم آرمین نجات براي.مجبورم.ندارم اي ديگه کنم؟راه چیکار!چیکار؟!هان؟!کني؟ چیکار خواي مي پس

 شتبرگ راه کیان به مثبتم جواب خاطر به که دونم مي طرف يه از.بگیرم تصمیمي چه دونم نمي و درگیرم خودم با

 احساساتي لحظه آخرين تو روز کنم؟اون چیکار آرمین با موندم ديگه طرف از و بزنم حرفم زير تونم نمي و ندارم

 هشب خواستم بار چند.کنم قبول خودم به شو عالقه منم بشه ديالیز به حاضر اگه بودم داده قول بهش و بودم شده

 دونم نمي و نفر دو اين بین کردم گیر حاال.بگم نتونستم و نچرخید زبونم ولي میشم نامزد م خاله پسر با دارم بگم

 .کنم چیکار

 :میگم لب زير و میريزه دلم میشنوم که رو خاله شوهر و خاله تعارف و خنده صداي

 .اومدن _

 .بشم قايم بايد دونم مي فقط.نمیکنه کار درست فکرم.میکنم قايم آشپزخونه ديوار پشت خودمو و

 کوش؟ گلم عروس پس _

 .میکنم جمع خودمو و میشنوم رو خاله صداي

 .میکنه آماده رو چايي داره ست آشپزخونه تو _

 :میگه اعتراض با خاله و میده جوابشو مامان
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 !ايم غريبه ما میکنه فکر ندونه کي کني؟هر مي اذيت مو بچه چرا!کاريه؟ چه اين آخه!پوران!وا ا _

 :میگه و خنده مي مامان

 .نمیشه سرش غريبه و فامیل که رسوم و رسم _

 چي؟ که آشپزخونه تو چپوندي رسوم و رسم ي بهونه به مو بچه.رسوم و رسم!بابا برو _

 :میزنه صدا منو و میگه اينو خاله

 !خوشگلم بشه؟عروس فدات خاله!پونه!پونه _

 و جوريه يه حالم.تپه مي سینه تو داره جوري بد قلبم.میبندم چشمامو و چسبونم مي ديوار ي سینه به خودمو

 .میکنم ضعف دارم میکنم حس

 !کردي؟ قايم خودتو چرا!وايسادي؟ اينجا چرا جون خاله!پونه!وا _

 .کنم مي سالم بهش و ايستم مي راست و میکنم باز تندي چشمامو

 :خودش سمت کشه مي منو و میگیره دستمو.جلو میاد و خنده مي آشپزخونه در قاب تو وايساده که اون و

 .سالم علیک...بشه تو حیاي و حجب اين فداي خاله الهي اي _

 :فهمم نمي خودمو حال اصال.میگیرم جا بغلش توي پايین سر و گرفته گر صورت با

 .بیاره شیريني و چايي بره خودش مامانت بذار.نزن هیچي به هم دست.بشین بیا!خاله دل عزيز بیا.خاله بیا _

 .تونم نمي.کنم نمي بلند سرمو اما میشنوم رو بقیه ي خنده صداي

 :میگه خنده مي حالیکه در مامان

 !.میکنما تالفي ولي میارم چايي من.خانوم سوسن باشه _

 :میگه و میشنه خودشم و مینشونه منو خاله

 .بکني توني نمي کاري هم تو.میبرم دخترتو من.بکني خواي مي چیکار مثال _

 :میزنه رو خاله حرف ي ادامه هم مادرجون

 .ببري سوسنو دختر هم تو که نداري هم پسر _

 :خنده مي صدا با همیشه خالف بر مامان

 .وقتش به.باشه _
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 :میپیچه گوشم تو خاله شوهر صداي و پشتم میشینه خاله دست.میذارم هم روي دستامو

 .لبو عین شده ش خاله دختر از بدتر.کنین نگاه منو پسر خدا رو تو!میان هم به واقعا تا دو اين _

 .ديگه رفته باباش به خب _

 :میگه خندون و شوخ اونم و میده رو شوهرخاله جواب باباجون

 !من؟!کي؟ _

 و پدر بودي وايساده کوچه تو خودت سوسن خواستگاري بودي اومده رفته؟وقتي يادم من کردي فکر.شما بله _

 .خونه تو بودي فرستاده مادرتو

 لحن همون با باباجون و میگیرم خودمو جلوي اما بخندم خوام مي منم.میگیره شون خنده همه حرف اين از

 :میگه شوخش

 .بودي شده قايم کمد توي بودي رفته که هم عروسي روز _

 رو خاله شوهر صداي من و میشه خم خنده از سوسن خاله و میشه بلندتر خنده صداي میزنه که حرفو اين

 :میشنوم

 اينجوريه؟.ديگه نکنه درد شما دست _

 !میگم؟ دروغ دارم يعني _

 :میشه بلند مادرجون اعتراض صداي میرسه که اينجا به حرفا

 و نجیبي اين به داماد.نشد بد که شما واسه!خدا؟ ي بنده اين به داري چیکار!جالل آقا کردي شروع شما باز _

 .کني شکر رو خدا بايد.اومد گیرت نازنیني

 :میگه و میکنه تشکر ازش خاله شوهر مادرجون حرفاي با

 .نعمتیه خوب زن مادر که واقعا.داري لطف شما.مادرجون ممنون خیلي _

 :میگه شوخي به جواب در که باباجونه صداي بازم بار اين و

 .میدن قرض هم به نوني چه داماد و زن مادر ببین _

 .نکشون حاشیه به موضوعو اينقدر.مطلب اصل سر بريم بذار.جالل آقا بسه _

 :میگه مادرجون جواب در باباجون

 .رفت شد تموم.شیريني و چايي يه و انگشتره يه.خواد نمي مطلب اصل ديگه که مطلب؟اين اصل _
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 :پرسه مي باباجون از سوسن خاله وسط اين

 بزنیم؟ حرفامونو میدين اجازه پس _

 خودشم.خودتونه مال دختر.ندارم حرفي که من وگرنه.بفرمايین بگین خواين مي چیزي و مونده حرفي اگه _

 .راضیه

 .خنده مي يواشکي داره ست زده ذوق اينقدر.کنین نگاش...آه

 :میگه خاله شوهر و میندازه خنده به رو بقیه حرفش و میشم داغ بیشتر من و میزنه حرفو اين باباجون

 ...و شیربها و مهريه مورد در حرفي يه اينطوره اگه پس _

 غريبه از دختر دارين شما يا!میديم؟ غريبه به دختر داريم مگه!میزني؟ داري که حرفیه چه اين!اسد آقا _

 .خودتونه ي بچه.ست پونه!میگیرين؟

 و میکنه اعتراض که مادرجونه

 :میگه جوابش در خاله شوهر

 ...اينطوري آخه _

 :پرسه مي سوسن خاله و

 کنم؟ دستش انگشترو من يعني پس _

 :پرسه مي باباجون

 کنم؟ دستش من خواي مي _

 :میگه و خنده مي خاله

 .شما ي اجازه با پس _

 انگشتر ناو.میره باال قلبم ضربان و میکنم نگاه میکنه بازش داره و دستشه توي که سبزرنگي کوچیک ي جعبه به

 و مادرجون کشیدن کل صداي.  کنه مي دستم انگشترو و میگیره منو دست و میاره بیرون رو ظريفي قشنگ

 :میگه شادي با باباجون و میپیچه گوشم توي کتايون

 !.باباجون باش زود!شیريني!چايي!بابا پوران.مبارکه.مبارکه _

 .باباجون چشم _

 :میگه مادرم به خطاب هم کتايون
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 .جون خاله کمک میام منم _

 هنکشید خجالت اينقدر عمرم تو حاال تا.کنم نگاه کیان به کشم مي خجالت.باال بیارم سرمو نکردم جرات هنوز

 اي میگم دلم توي و میکنم مشت دستمو بعد. قرمزش کوچیک نگیناي به.میشم خیره دستمه که انگشتري به.بودم

 ینآرم به کاش اي.کردم مي صبر کم يه کیان به دادن جواب واسه کاش.نبودم عجول و فکر بي اينقدر...کاش...کاش

 .کردم نمي گرفتار اينطور خودمو کاش.میکنم نامزد دارم گفتم مي

 .بگیر ت دخترخاله از رو شیرينیا پاشو...پاشو!مامان!جان پونه _

 روي به رو و میندازم جمع به گذرا نگاه يه.میدم قورت دهنمو آب.میشم پا اجبار به میشنوم که مادرمو صداي

 :سمتم میگیره ظرفو و خنده مي روم به که ايستم مي کتايون

 .داداش زن مبارکه _

 :میگم آهسته خیلي ولي نه يا میشم موفق دونم نمي اما بزنم لبخند روش به میکنم سعي

 .ممنون _

 :میگیره ازش چايیو سیني و مادرم سمت میره اون و میگیرم ظرفو

 .نکشین زحمت شما.جون خاله من بدين _

 ومن دستم توي ظرف به توجه بدون میرسم کدومشون هر به. گردونم مي شیريني همه بین و میرم دست به ظرف

 سرش.میکنم نگاش طرفش چرخم مي اينکه حین میرسه که کیان نوبت باالخره.  میگه تبريک بهم بوسه مي

 اينجوري تو وقتي از خب!شده؟ خجالتي خاله پسر حاال تا کي از ولي!کشه مي خجالت من مثل اونم حتما.پايینه

 داغ هام گونه میکنم حس قبل ي دقیقه چند آوري ياد با!بود؟ شده قايم آشپزخونه تو رفته يادت شدي؟خودتو

 یليخ و کیان جلوي میگیرم ظرفو. میرم جلو.افتم مي آرمین ياد بازم و قراري بي به میکنه شروع دلم بازم و شدن

 :میگم آهسته

 !خاله پسر _

 به ممیش خیره.بخونه دلمو حرف نگاهم از ترسم مي....ترسم مي.نمیکنم نگاه صورتش به.میگیره باال آروم سرشو

 :میکنم حس رو خاله پسر نگاه سنگیني و فرشه روي که سیمرغي طرح

 .ممنون _

 :میگه کتايون به رو که میشنوم رو خاله صداي میشم رد جلوش از و داره مي بر که شیريني

 .کیان کنار بشینه ت خاله دختر که بشین من کنار بیا مامان کتي _
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 بولق خودت که چیزيه اين.همینه بعد به اين از.معلومه.خانوم پونه بشینم؟بله کیان کنار.میريزه دلم حرفش از

 .بشیني کنارش بايدم.دستته توي انگشترش. نامزدته.کردي

 ي شونهن به سرشو و میزنه لبخند روم به که میکنم نگاه مادرم به مردد.میشینه خاله کنار میره و میشه پا کتايون

 :ینممیش کیان کنار میرم زده خجالت و وسط میذارم ظرفو.بشینم بايد نیست اي چاره.میده تکون خاله حرف تايید

 !نداشتي؟ بر شیريني خودت چرا پس!خاله جون پونه اوا _

 پايین گلوم از هیچي اصال.بخورم چیزي ندارم دوست االن ولي.بله!بردارم؟ شیريني مجبورم حاال!موقعیتي چه

 :میگه کیان به و نمیده مهلت خاله ولي ندارم خوردن به میلي بگم خوام مي.نمیره

 !مامان کیان _

 رموس وبعد میشم خیره مربايي شیرينیاي به.من جلوي میگیره و میداره بر ظرفو و میشه پا حرفي هیچ بي کیان

 بازم اون و میکنم تشکر لب زير و دارم مي بر شیريني دونه يه.میشه رنگ پر کیان لب روي محو لبخند.باال میارم

 توي ادهس کنون عقد يه کتايون امتحاناي شدن تموم از بعد تاريخ به کشونه مي بحثو خاله شوهر و میشینه کنارم

 .بگیريم خودمون ي خونه

 نآرمی واسه فکري يه هفته سه اين مدت تو بايد من و.کنیم مي عقد ديگه ي هفته سه فقط.هفته سه يعني اين

 من ولي.مونه نمي باقي فکري ديگه پس.بشه ديالیز شده حاضر که فکري؟آرمین چه اما بکنم فکري يه بايد.بکنم

 من...ولي آره.باشم ارتباط در باهاش تلفني و پیام با اينکه ولو.کنم همراهیش درمانش ي لحظه آخرين تا دادم قول

 بيعص و کالفه...کنم؟چیکار چیکار.میاد حساب به خیانت تلفني حتي ديگه مرد يه با ارتباط.کیانم نامزد االن

 .میزنن حرف کیان و من مورد در دارن که بقیه حرفاي به توجه بدون.میدم فشار هم روي دندونامو

 زدن حرف به سرشون و نشدن متوجه بقیه.پرم مي جا از میشینه دستم روي که دستي گرماي احساس با يهو اما

 .میکنم نگاش بعد و گرفته قرار روش کیان دست که میندازم دستم به نگاهي و چرخونم مي سرمو.گرمه

 کردن حرکت قدرت اما بیرون بکشم دستش از دستمو خوام مي.داره آرامش و آرومه همیشه مثل ش چهره

 :پرسه مي آهسته آرامش همون با کیان.بشن متوجه بقیه ترسم مي.ندارم

 خوبي؟ _

 .نه يعني که میدم تکون سرمو جوابش در

 :پرسه مي ازم آهسته بازم

 حیاط؟ تو بیرون بريم خواي مي _
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 ارفر ازش تونم نمي.منه نامزد اون.بکنم تونم نمي اي ديگه کار.میدوزم اي ديگه جاي به ونگاهمو میکنم سکوت

 .نکردم محلي کم بهش وقت هیچ هم حاال تا.نه.کنم محلي بي بهش تونم نمي.کنم

 !جون خاله ببخشید _

 :میکنه صدا مادرمو که میشنوم صداشو

 !پسرم بگو! جونم _

 .حیاط توي بريم پونه و من میشه _

 :میده جواب خوشرويي با مامان

 .حیاط توي بريد خب.خاله نداره گرفتن اجازه و پرسیدن ديگه که اين _

 .ممنون _

 .برم دنبالش و بشم بلند میشم مجبور منم و میشه پا و کنه مي تشکر کیان

 قیقهد چند.کشه مي عمیق نفس يه و میده تکیه سرش پشت ديوار به کیان و ايستم مي من.میريم حیاط به هم با

 :میکنه باز حرفو سر اون بعد و میشه برقرار سکوت بینمون

 .گرمه خیلي هوا امشب _

 :میکنم قالب هم به دستامو

 .اوهوم _

 ...ولي _

 :میگه گوشم زير و ايسته مي کنارم میاد و میشه جدا ديوار از

 .منه زندگي شباي بهترين از يکي _

 :میشنوم شادشو صداي و پايین میندازم سرمو

 .دارم رو تو ديگه حاال از _

 .گزم مي خجالت از لبمو

 .همیشه براي _

 با.هترهب خودشم براي اينطوري.بدم پس انگشترو و بگم بهش حقیقتو بهتره میکنم فکر خودم با و نمیدم جوابشو

 لعملا عکس از.ترسم مي.نمیکنم کارو اين اما بیارم درش خوام مي هي.  میکنم بازي دستم توي انگشتر با فکر اين
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 خب...بزنه حرف آينده به امید همه اين با کیان کنم تحمل تونم نمي هم طرفي از.ترسم مي بقیه و کیان

 چي خواي مي!شدي؟ ديوونه مگه!بگي؟ بهش چي...بدونه آرمینو جريان اگه... بگم بهش اگه شايد...شايد

 هم وت و کرده پیدا عالقه بهت بزرگتره خودت از سال پونزده و داره هم بچه و زن اتفاقا که ديگه مرد يه بگي؟اينکه

 و زن خاطر به فقط کارو اين بگم بهش اگه شايد خب...خب!بگي؟ بهش خواي مي اينو!پونه؟ آره...دادي قولي بهش

 مي فکر چي به داري هست معلوم پونه؟ چي وقت اون...وقت اون میدم انجام دارم جونش نجات خاطر به و ش بچه

 چه دادي قول بهش وقتي رفته رفته؟يادت يادت!دادي؟ قول بهش همینا خاطر به فقط تو يعني بعدشم!کني؟

 پیدا بهش احساسي هم تو که بود اون از پونه؟غیر بودن چي واسه اشکا اون و ها گريه کردي؟اون مي گريه جوري

 تو حرفاي اين به بشینه که غیرته بي اينقدر کیان کردي فکر!میزنه؟ سرت به احمقانه فکراي ش همه کردي؟چرا

 عاشق آرمین بابا!کن؟ کمکش حتما میکني خوبي کار جون پونه آفرين بگه کنه تشويقت بعدش بده گوش

 ...يعني اين و. کیانه رقیب االن اون! فهمي؟ نمي چرا... داري احساس بهش هم تو تازه...توئه

 ...يعني

 !پونه _

 :طرفش گردم مي بر میکنه صدام که کیانه

 !هان _

 :پرسه مي برداره ازم چشم اينکه بدون و ايسته مي روم به رو میاد

 !خوبي؟ _

 :میدم جواب و میشم هول

 .آره...آ _

 !نمیده نشون اينو ت قیافه ولي _

 :میدم جواب و میزنم لبخندي زور به

 .خوبه حالم من...من _

 :پرسه مي آروم

 !مطمئني؟ _

 .میدم تکون سرمو

 :میگه و نمیداره بر ازم چشم
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 !ناراحتي چیزي يه از میکنم احساس من ولي _

 !دارم احساسي چه فهمیده راحت خیلي بازم!زده حدس درست بازم

 :میدم تحويلش مصنوعي ي خنده يه

 ...کن باور.نیست هیچي...هیچي...نه _

 :میگه و میزنه لبخند

 .میکنم باور _

 :میگه و میکشه ديگه عمیق نفس يه بعد

 کنیم صبر کتايون امتحاناي خاطر به شديم نمي مجبور و کنیم عقد زودتر چه هر تونستیم مي کاش _

 :کشم مي زمین روي پامو و میدم قورت دهنمو آب.

 !پونه _

 :میدم جواب پايین سر با

 بله؟ _

 .کني کار فروشگاه بري بعد به اين از نیست الزم ديگه میگم _

 :پرسم مي و باال میارم سرمو

 !میره سر م حوصله که بمونم خونه توي!کنم؟ چیکار پس ولي...ولي _

 :میده جواب و میکنه قالب پشتش دستاشو

 نه؟ مگه نکني کار که بود اين قرارمون ولي _

 :میدم جواب

 .ازدواج از بعد بودي گفته _

 .میندازم پايین دوباره سرمو و

 :سمتم میاد داره میکنم حس و میشنوم قدماشو صداي

 .دارم دوست بیشتر اينطوري من. بهتره بموني خونه و کار سر نري ديگه فردا ازهمین ولي گفتم چي دونم مي _

 :میده ادامه کوتاهي مدت از بعد و کنه مي مکث
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 باشه؟ کن سرگرم جوري يه خودتو عروسیمون از قبل تا _

 از میگه داره ولي.کنم اعتراض نبايد پس.کردم قبولش و خواستم خودم.کنم قبول حرفشو بايد.ندارم اي چاره

 .بگه اينو داره حق پس.شوهرت میشه هم ديگه وقت چند و نامزدته االن.بگه خب.فردا همین

 پونه؟ باشه _

 :میگم جوابش در آهسته من و پرسه مي بازم

 .باشه _

 :میگه آرومي خنده با

 !کني گوش حرف دختر چه. آفرين _

 .ببینمت کن پايین؟نگام انداختي سرتو چرا حاال

 :پرسه مي و میزنه لبخند باالبازم میارم سرمو خجالت با

 شد؟ بهتر حالت _

 .میدم تکون سري فقط جوابش در

 :پرسه مي و میاره جلو دستشو

 تو؟ بريم پس _

 محافظت ازم جا همه قراره دستا اين.میکنم نگاه ش مردونه تراش خوش انگشتاي و دستش به فقط.نمیزنم حرف

 :میده فشارش اروم که میذارم کیان دست توي دستمو.میکنم فراموش آرمینو دقیقه چند براي...دستا اين.کنن

 !میده بهم خوبي حس چه دستت گرفتن _

 نداشت دوست يه فقط بهش نسبت احساسم من ولي...عاشقه اون.بدم جوابشو نیستم بلند.بگم چي دونم نمي

 راهرو از هم با.خونه توي گردم مي بر همراهش و میکنم سکوت همین واسه.بگم که ندارم هم چیزي...ست ساده

 بهمون رو شده ما ورود متوجه همه از قبل که خاله و کنه مي ول دستمو کیان میذاريم قدم که هال به و میشیم رد

 :میگه

 .میزنیم حرف عروسیتون و عقد تاريخ مورد در داريم که بیاين!ها بچه بیاين _

 :پرسه مي بشینه میره حالیکه در متعجب کیان

 !نرسیدين؟ توافق به...مگه _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

191 

 

 :میگه جوابش در خاله

 خاله ولي بگیريم اي دفه يه رو عروسي هم و عقد هم که کردم پیشنهاد من منتها. رسیديم توافق به مامان چرا _

 .نه میگه ت

 :میگه خاله جواب در مامان وسط اين

 نه؟تازه يا کنیم فراهم مقدماتو که باشیم داشته بايد مهلتي يه!چیه؟ واسه عجله همه اين میگم دارم من خب _

 ...که خواد مي جهیزيه پونه

 :گه مي و کنه مي قطع عجله با حرفشو خاله

 جدا شون خونه که نیست هم قرار.خودشه ي خونه.نمیره که غريبه ي خونه!چي؟ واسه جهیزيه!پوران؟!وا _

 !ديگه کنیم مي زندگي خونه يه توي.بشه

 .میگیره خودش کیان باشه کم که هم چي هر

 :میده جواب و میزنه لبخند خاله به مامان

 ونهخ بفرستمش همینجوري نمیشه.دخترمه پونه باالخره ولي.میگي چي دونم مي.نزن حرفو اين جون سوسن نه _

 .بفرستم خالي دست نبايد دخترمو که بفهمم بايد خودم من باز.بگي اينو تو.شوهر ي

 :میگه مادرم حرفاي تايید در هم مادرجون

 .نیست الزم هم عجله همه اين.داره خودشو رسوم و رسم کاري هر تازه.میگه درست پوران.مادر آره _

 :میگه خنده با میده تکون سري هم باباجون

 .دوماده خودش انگار کنه مي عجله جوري سوسن _

 : نمیتونه و بگیره شو خنده جلوي میکنه سعي خاله و خندن مي بقیه حرفش اين با

 !باباجون؟!وا _

 :وايسادم هنوز که میفته من به چشمش که است موقع همون و

 .برم قربونت بشین وايسادي؟بیا اونجا هنوز چرا تو!خاله؟!جون؟ پونه _

 که شبي سمت میره ذهنم مدام.تونم نمي اما.بخوابم میکنم سعي و میبندم چشمامو.میزنم غلت جام سر

 تهخواس کیان و بگیريم تصمیم عروسیمون و عقد تاريخ مورد در خودمون کیان و من بود شده قرار باالخره.گذشت

 به و میکنم باز چشمامو.میزنم کنار صورتم روي از موهامو.کنیم صحبت مورد اين در و بشینیم نفري دو روز يه بود

 فکر آرمین به دارم مدت تمام اما کیانم نامزد. کردم گیر کیان و آرمین بین بدجوري.میشم خیره پنجره
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 بزرگ گناه يه دارم.میکنم خیانت کیان به دارم میکنم احساس.کنه مي اذيتم داره بدجوري وجدان عذاب.میکنم

 هر و شهمی بیشتر افتم مي آرمین ياد به که بار هر.میشه قويتر لحظه به لحظه لعنتي احساس اين و.میشم مرتکب

 و نمیشم موفق کنم دور خودم از وجدانو عذاب اين يا کنم بیرون ذهنم از اي لحظه براي اونو ياد میکنم سعي قدر

 تا میشم پهلو اون به پهلو اين از و میزنم غلت بازم.دارن نمي بر سرم از دست و همن با دو هر..خورم مي شکست

 هصفح روشنايي اما بخوابم که میذارم سرم زير دستمو و میبندم چشمامو.کنم بیرون سرم از رو دهنده آزار فکراي

 يه.میکنم بازش!آرمینه از!اومده پیام برام.میکنم نگاش و دارم مي برش.کنه مي جلب خودش به توجهمو گوشیم ي

 جوابشو خوام نمي.کشم مي باال گلوم زير تا رو پتو.میگذرم ازش سريع و هم توي میره اخمام.ست عاشقانه پیام

 :میکنم بازش کالفه.میرسه ازش ديگه پیام يه.بدم

 خوابي؟.سالم _

 دتردي با و میکنم پشت بهش!خوابیده آروم چه حالش به خوش.خوابیده ازم فاصله با که میندازم مادرم به نگاهي

 :میدم فشار رو ها دکمه

 ...بیدارم...نه _

 :میرسه ازش ديگه پیام يه که نمیگذره دقیقه چند

 خوبي؟ _

 :میفرستم و مینويسم جوابشو

 خوبي؟ تو.خوبم _

 :میاد سريع خیلي جوابش

 .تو خاطر به فقط اونم.کنم مي شروع ديالیزو فردا از.بهترم _

 :نويسم مي فقط جوابه منتظر دونم مي چون طرفي از و بدم بهش جوابي چه دونم نمي

 .خوبه _

 :میرسه ازش ديگه پیام يه که نمیکشه دقیقه دو به

 .ببینمت خواد مي دلم خیلي.بودي اينجا کاش _

 :نويسم مي فقط و بدم جواب چي دونم نمي بازم

 .اونجا بیام تونم نمي من ولي متاسفم _
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 ازش ديگه پیام موقع همون.میکنم پاک و نويسم مي بار دو پیامو.تونم نمي اما. کردم نامزد بنويسم خوام مي

 :میرسه

 ماحت شد بهتر حالم اينکه محض به ولي.میکنم بسنده صدات شنیدن و پیاما همین به من.راحتي طور هر.باشه _

 .میبینمت میام خودم

 :میدم جواب

 .باش خودت فکر به کم يه کني فکر من به ش همه اينکه جاي به میکنم خواهش _

 چیز که من ولي.شده ناراحت دادم که جوابي از شايد میگم خودم به.نمیرسه ازش جوابي و میگذره دقیقه چند

 :خونمش مي سريع و میرسه پیامش که فکرم اين توي!نگفتم بدي

 .بگین شما چي هر.خانوم چشم باشه _

 ودوج و من به عالقه اينقدر يعني ولي.شده بهتر ساعت چند همین توي روحیش حال يعني اين.شوخه پیامش لحن

 رد و میندازم بهش نگاهي نیم که میرسه ازش ديگه ي عاشقانه پیام يه!بوده؟ موثر وضعیتش شدن بهتر تو من

 :نويسم مي جوابش

 بخوابي؟ خواي نمي _

 :میرسه سريع جوابش

 .گرفتي ازم خوابو تو.نمیبره خوابم _

 مي یامپ براش لرزون دست با. کنه مي واردار تپش به بیشتر کوبه مي م سینه توي تند که قلبمو پیامش خوندن

 :فرستم مي و نويسم

 .الزمه برات اين.کني استراحت بايد.بخوابي بايد ولي _

 :میرسه جوابش باالخره و مونم مي منتظر کوتاهي مدت

 .بزنم حرف خودمون مورد در خوام مي فقط االن.بخوابم تونم نمي اصال کن باور _

 مي ازب چشم بعد.کشم مي موهامو بیخ انگشتام با و میدم فشار هم روي پلکامو سردرگم و کالفه پیامش خوندن از

 :نويسم مي براش و کنم

 .بعد براي باشه.نیست وقتش االن _

 :میرسه من پیام از قبل اون پیام اما بفرستم پیامو خوام مي

 .تو با اونم.کنم شروع دنج ي گوشه يه آروم زندگي يه شد خوب حالم وقتي خواد مي دلم _
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 :نويسم مي و میشه جوري يه دلم پیامش خوندن از

 !باران؟ پس _

 :میده جواب میاد طوالني نظرم به که مدتي از بعد

 .بشه جدا تونه مي _

 :نويسم مي

 .داره دوست رو تو اون.نامرديه اين!آرمین ولي _

 .بره تونه مي.بمونه و بیاد کنار من شرايط با تونه مي.گذاشتم خودش ي عهده به تصمیمو من _

 :نويسم مي و کنم تحمل نوشته که رو چیزي اين تونم نمي

 میفهمي؟.ندارم دوست.بپاشه هم از اون زندگي من خاطر به خوام نمي _

 :بده جوابمو تا کشه مي طول دقیقه چند

 چون بدم طالقش خواستم مي بوده؟من چي بدم طالق بارانو خواستم مي اينکه دلیل نفهمیدي هنوز واقعا تو _

 و دمب تغییر خودم به نسبت نظرشو کردم سعي خیلي.کنه تلف من پاي به عمرشو خواستم نمي چون.بودم مريض

 تمگف بهش هم چیزو همه و توئم عاشق بفهمه که کردم کاري همین واسه نشد ولي ببرم بین از خودم به شو عالقه

 .بره يا بمونه بخواد و بیاد کنار شرايط اين با که خودشه با تصمیم حاال اما.بشیم جدا خواستم ازش بعدم

 رايقن تونه مي آرمین چطور؟چطور پرسم مي خودم از و میشم خیره هستن گوشیم ي صفحه روي که هايي کلمه به

 راضیم؟ اينطوري من اصال میام؟و کنار شرايط اين با من کنه مي فکر چطور باشه؟و رحم بي

 :پرسم مي و نويسم مي براش هم همینو

 میام؟ کنار شرايط اين با من کني مي فکر _

 :میده جواب تا میگذره دقیقه چند

 پس...بموني همراهم دادي قول بهم بچه و زن داشتن وجود با وقتي.کردي رد من خاطر به تو خاله پسر وقتي _

 نیست؟ اينطور.کردي قبول شرايطمو حتما

 به گمب تونم نمي.ندارم نوشتن براي چیزي ديگه چون.نويسم نمي هیچي.میشم خیره داده که جوابي به امیدي نا با

 محرف اين به اعتقادي قلبا چون. بوده مرگ از نجاتش خاطر به دادم که قولي بگم تونم نمي.ندادم رد جواب کیان

 مک يه که میذارم هم روي داشتم نگه باز زحمت به که پلکامو.میکنم آلودگي خواب احساس که فکرم توي.ندارم

 :رهمیگی خوابم چطور فهمم نمي و کنن مي خودشونو کار پتو گرماي و کولر باد خنکي ولي.بدم استراحت بهشون
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 !پونه _

_ 

 جااين!خدايا.میترسم و میبینم تاريک رو جا همه میکنم نگاه که برمو و دور.  میزنه زنگ گوشم توي آرمین صداي

 !کجاست؟ ديگه

 ....بده خیلي حالم...پونه...پونه _

 !نیست؟ خودش ولي هست صداش چرا... کجاست؟چرا خودش آرمین میاد؟پس داره کجا از صدا اين!خدايا

 ...بده خیلي...بده خیلي...بده خیلي حالم...پونه _

 :میکنم صداش و نمیارم طاقت ديگه

 کجايي؟ تو!آرمین!آرمبن _

 :میگه فقط اون اما میگیره اوج لحظه به لحظه صدام و میکنم صداش بار چند

 ...میکنم خواهش _

 !کجايي؟!کجايي؟ تو _

 !پونه _

 من اما میشه نزديک بهم وايساده تاريکي توي که مردي.گردم مي بر سريع من و میزنه صدام سر پشت از کسي

 ونا و میرم عقبتر بازم.ببینم درست صورتشو تونم نمي تاريکه جا همه بس از.میرم عقب ناخودآگاه و میترسم

 سمشوا لب زير اخیار بي میبینم صورتشو وقتي باالخره ولي بکشم جیغ خوام مي که ترسیدم اونقدر.میاد جلوتر

 :میارم زبون به

 !کیان... ک_

 :پرسه مي ازم بخشش آرامش و مهربون لحن همون با و میاد جلو خاله پسر

 .خونه بريم بیا...بیا!وايسادي؟ تاريکي توي اينجا چرا!پونه _

 رموس پشت و گردم مي بر و میشنوم آرمینو صداي بازم اما.بگیره دستمو که سمتم به کنه مي دراز دستشو بعد

 :کنم مي صداش و کنم مي نگاه

 !آرمین _

 تندي نهمی براي. بکنه بدي فکر ممکنه چون ببرم جلوش آرمینو اسم نبايد و کنارمه اينجا کیان میفته يادم يهو و

 نمیبینم اونو اما بدم توضیح براش که سمتش گردم مي بر
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 ...میشنوم آرمینو اسم فقط خودم زبون از اما.میزنم صداش و ترسم مي

 هب میزنم زل اتاق تاريکي تو و میکنم باز حد آخرين تا چشمامو میشینم حالیکه در و کشم مي بلندي نفس

 يه از دهنده آزار خواب يه از میکنم احساس فقط.کجام دونم نمي.میزنم نفس نفس و شدم عرق خیس.ديوار

 :میکنم حس صورتم روي حین همون در رو دستي سرماي.کردم پیدا نجات کابوس

 !شدي؟ چي!مامان جان پونه!پونه _

 که چشماش به بعد!خواب؟ اون بازم میگم دلم توي و سمتش چرخونم مي سرمو آروم آروم مادرم صداي شنیدن با

 :میشم خیره نگرانین و ترس از پر و میزنن برق تاريکي توي

 ديدي؟آره؟ بد خواب!مامان؟ شد چي _

 :چسبونه مي ش سینه به و کنه مي بغل سرمو مادر.میشن اشک از پر چشمام و میدم تکون سرمو

 .همین.بوده خواب يه فقط.نیست چیزي _

 :میگم دار بغض صدايي با که میشه چي دونم نمي

 .میترسم من...من!مامان _

 :پرسه مي و کنه مي پچ پچ گوشم زير

 !که نداره وجود ترسیدن واسه چیزي!ترسي؟ مي چي از _

 :میگم و چسبونم مي بهش خودمو

 ...ازدواج از...از _

 :میشنوم مادرمو آروم ي خنده صداي اون از بعد و میشه قرار بر سکوت لحظه يه

 باش مطمئن ولي.دارن ترسا اين از ازدواجشون از قبل دخترا ي همه.مامان طبیعیه اين خب. ترسیدي پس.آهان _

 .میره بین از ازدواج از بعد خودش ترست

 :"میگم و چسبم مي بیشتر بهش بخره خوراکي برام که کردم مي لوس براش خودمو که وقتا اون.بچگیام مثل

 .بشم جدا شماها از خوام نمي من ولي _

 :میده هلم بگیره شو خنده جلوي کنه مي سعي حالیکه در و خنده مي

 !گنده ي دختره بکش خجالت برو _
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 اون در صداشو میکنم کارو همین منم.کشه مي دراز و کشه مي عمیقي نفس اون.پايین میندازم سرمو زده شرم

 :میشنوم حال

 .خالته ي خونه تر پايین خیابون تا دو همین!نمیري دوري جاي که تو _

 :کنه مي نصیحتم آروم مادر.میشه سنگینتر بغضم و نمیزنم حرفي

 تو مناسب اون مثل کس هیچ.ماهیه ي بچه هم کیان. نیستي بچه ديگه.سالته بیست.شدي بزرگ ديگه تو_

 رفيح اگه!بشي ناراحتیش باعث يا کني اذيتش وقت يه نکنه.بشه دامادم اون که بود اين آرزوم همیشه من.نیست

 مياحترا بي بهش وقت يه نکنه.نمیده انجام کاري يا نمیگه چیزي دلیل بي وقت هیچ چون.کن گوش بهش میزنه

 مين اذيت هم تو خاله!اينجا بیاي کني قهر فوري اومد پیش بینتون حرفي يا شد دعواتون نکرده خدايي يا کني

 بینمن اونجا میام وقت يه.باشي زرنگ کن سعي!ها کنه بلند هم بشقاب يه حتي سوسنت خاله نذاري وقت يه.کني

 .کنه مي کار ت بیچاره ي خاله و باشي خواب ظهر لنگ تا

 ادي و میفته کردن تاب تاب به دلم باز و میشنوم شو مادرانه سفارشاي و نصیحتا من و کنه مي نصیحتم مادرم

 !آرمین.افتم مي آرمین

 لعنتي گوشي اين پس.نیست.کشم مي تشکم روي دستمو تاريکي توي.گرفت خوابم دادن پیام وسط!خدا آخ

 میکنم صبر و میگیرمش دستم توي و میکنم لمسش.اينجاست. ايناهاش...آهان.خوره مي بهش دستم!کجاست؟

 :بشه تموم مادرم حرفاي

 پونه؟ گفتم چي شنیدي _

 :میدم جواب

 .شنیدم.مامان آره _

 .کارت سر بري بايد فردا بخواب بگیر حاال پس _

 :میدم جواب و میکشم خودم روي رو پتو

 .فروشگاه نمیرم ديگه فردا از من ولي _

 :میشنوم متعجبشو صداي

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 .باشه گفتم منم.کنم کار نداره دوست گفت کیان _
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 .میکنه گوش شوهرشو حرف حاال همین از که دخترم به آفرين _

 رفک اينطور همیشه شايدم و دونه مي من شوهر کیانو حاال از میگم دلم توي و نمیگم هیچي من و شوهر میگه اون

 :میشم آرمین پیاماي خوندن مشغول و میکنم نگاه رو گوشي و میکنم پشت بهش!کرده مي

 !گرفت؟ خوابت!پونه _

 !نمیدي جواب که شدي ناراحت ازم نکنه _

 .کنم ناراحتت خواستم نمي.متاسفم_

 !خوابیدي؟!نمیدي؟ جواب چرا _

 .دارم دوستت.خیر به شبت.باشه _

 يه.داره دوستم اون يعني!اينطوره؟ واقعا يعني!دارم دوستت.میزنم زل بهش جور همین خونم مي که آخرشو پیام

 :میده جوابشو دلم توي چیزي

 .دارم دوستت منم _

 يه نم احساس اين کردم نمي فکر...کردم نمي فکر.میاد بند نفسم و میدم گوش قلبم دروني نداي اين به نابارورانه

 :میشم نوشتن پیام مشغول و کنم مي بغض....کي من!چطور؟ آخه...االن ولي...باشه واقعي احساس

 .خوندم پیاماتو شدم بیدار االن.گرفت خوابم.ندادم جوابتو ببخشید _

 دل اون به منم کردم نمي فکر...کردم نمي فکر.کنن مي خیس داغمو ي ها گونه گرمم اشکاي نوشتن حین

 از شايد!شد؟ شروع احساسم کي از...کي از! طور؟ چه!شد؟ طور چه!شد؟ طور چه...کردم نمي هم فکرشو اصال...بدم

 نمي...دونم نمي!بودم؟ نشده متوجه خودم چرا پس...پس...بعدش شايدم...شايدم!ديدمش؟ که اولي بار همون

 طور چه اصال و!نه؟ يا داشتم اون به نسبت احساسي اين بر سابق منم آيا که بیارم خاطر به میکنم سعي گیج...دونم

 !اومده وجود به هم من در داشتن دوست حس اين که شده

 :میکنم مرور و گذشته خاطرت که میشه همین و

 !ها بچه!خانوم پونه.خانوم پونه!ها بچه _))

 ماشینا صافکاري و اوراق کارشون که برادري دو.نويد و علي امیر.کرد مي معرفي دوستاش به منو داشت آرمین

 :گفت بنیامین و.خنديدن همه که بود همین و بود شوخي سر از کردنش معرفي طرز اين اما.بود

 ...لوس چه.شد بد حالم اه _

 .کردم شوخي باشه باشه _
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 :کرد معرفي هم به رو ما باالخره و گفت آرمین اينو

 .دايیمه پسر دختر خانوم پونه _

 :گفت و کرد اشاره دوستاش به بعد

 .علیه امیر شمشادم شاخ يکي اين.نويده تپله آقا اين _

 هیکل و.بود چپش چشم ي گوشه سیاه خال يه و داشت ريز چشماي و فر موهاي و سیاه ريش که بود هموني نويد

 و صاف صورت و سیاه مورب چشماي با داشت صافي و سیاه موهاي.بود الغرتر اون از علي امیر اما.داشت درشتي

 اخماش بود اومده وقتي از که باران سمت چرخید مي مدام نگاهش و داشت کشیده صورت و باريک ي چونه.سفید

 :بود اين اشتراکشون وجه تنها.بودن پوشیده آبي کار لباس برادر دو هر. بودن هم توي

 .اومدين خوش خیلي خیلي ما درويشي ي کلبه به.خانوم پونه خوشوقتم _

 :کرد تايید علي امیر و گفت خوشرويي با نويد رو اينا

 .خانوم پونه اومدين خوش خیلي _

 :دادم جواب آروم خیلي

 .ممنون _

 :پرسید و انداخت برش و دور به نگاهي آرمین بعد و

 نیست؟ کسي _

 :داد جواب امیرعلي

 .اومدي موقع به _

 .رفتن فرستاديم رو همه

 :پرسید آرمین

 کوش؟ خانوم مژده _

 .کنه مي استراحت داره _

 .داد جواب نويد بار اين

 :گفت آرمین و

 کنده؟ کوه!کرده؟ چیکار مگه!کنه؟ مي استراحت _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

199 

 

 :گفت و خنديد علي امیر

 ...ديدي وقت يه که نگو هیچي پس.ست مژده اينجا آخر و اول ريیس دوني مي بهتر که تو _

 ...داد قورتت درسته همچین و شد پیداش خانوم مژده ديدي وقت يه _

 و شد بلند ماشینا بین از صدايي يهو و خنديدن پسر تا چهار هر و گفت برادرش حرف ي ادامه در نويد اينو

 :پرسید

 خندين؟ مي چي به دارين شماها!اونجا؟ خبره چه _

 :گفت کنه قايم خودش پشت آرمینو کرد مي سعي و خنديد مي حالیکه در نويد

 ...نبیندت که شو قايم آرمین خضر حضرت يا اوه اوه _

 ...میبینمش دارم من.نکنین قايمش خود بي_

 :گفت خنديد مي حالیکه در آرمین.داشت قشنگي تن که دخترونه صداي يه.بود صدا اون بازم

 خوبه؟ شما حال!خانوم مژده سالم _

 :گفت صدا

 .شما احوالپرسیاي لطف به _

 حالیکه در.بود پوشیده لباس نويد و علي امیر مثل اونم که دختر يه.شد پیداش ماشینا بین از نفر يه بندش پشت و

 .اومد سمتمون به بود دستش چاي استکان يه

 ورتيص پر و گوشتالود لباي روي قشنگي لبخند که بود اندامي خوش اي ترکه دختر.شدم خیره بهش تحسین با.

 اب مشکي ابروهاي و مورب سیاه چشماي و کشیده صورت همون.نبود علي امیر به شباهت بي.بود نشسته رنگش

 با فرقش تنها.بلندش و صاف پیشوني روي بودن ريخته رنگش اي قهوه روسري زير از که سیاهي و صاف موهاي

 ش شیفته ديدنش با بودم دختر که من.داشت قرار لبش راست ي گوشه که بود سیاهي خال علي امیر

 عکس چه برابرش در پسرا دونست مي خدا اومد خوشم خیلي رفتنش راه طرز و نرم حرکات از مخصوصا.شدم

 :کرد سالم میومد جلو حالیکه در! دادن مي نشون العملي

 .سالم _

 حالیکه در و باران به کرد رو. کرد بنیامین و آرمین با که گرمي احوالپرسي از بعد شد نزديک بهمون وقتي و

 :گفت کرد مي دراز سمتش به دستشو

 جون؟خوبي؟ باران چطوري تو _
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 :داد جواب سرد خیلي و داد دست باهاش باران

 .ممنون _

 .نفهمیدم سردي همه اين از منظورشو

 :پرسید پسرا از و من به کرد رو مژده بعد

 کیه؟ ناز کوچولوي خانوم اين _

 :داد جواب بنیامین

 .آشناهامونه از.ست پونه اسمش _

 گفته بهم.کردم بیشتري گرماي احساس و کردم ذوق دلم توي.  اومد خوشم بود زده موردم در مژده که حرفي از

 !بود اومده خوشش من از اونم يعني اين.ناز کوچولوي خانوم بود

 :گفت و کرد دراز سمتم به دستشو

 .م مژده من.خوشوقتم آشنايیت از.عزيزم اومدي خوش _

 :گرفتم دستشو و کردم نگاه سفیدش و باريک هاي پنجه به

 .طور همین منم.ممنون _

 :پرسید پسرا به رو و پاشید گرمي لبخند روم به

 گفتین؟ مي داشتین چي شما خب _

 .گفتن چیزي يه پسر تا چهار هر اون سوال اين با

 :پرسید آرمین

 ...بنیامین ها.گفتیم نمي چیزي ما!ما؟ کي _

 :داد جواب و زد راه اون به خودشو بنیامینم

 .نشنیدم چیزي که من _

 :گفت نويد

 امیر؟ نه.کرديم مي تعريف ازت داشتیم حتما گفتیم چیزي هم اگه _

 :گفت و داد تکون سرشو علي امیر
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 .کرديم مي تعريف آره هوم؟آره _

 :گفت و کرد باريک چشماشو مژده

 .کردم باور من و گفتین شماها.خودتون جون آره _

 :پرسید آرمین از مژده و خنديدن ها بچه

 اي؟ آماده آرمین آقا خب _

 :گفت و زد لبخند آرمین

 .کامال _

 :گفت مژده

 .بیان ها بچه باقي اينکه از قبل...تو و من فقط _

 :داد تکون تايید ي نشونه به سرشو آرمین

 .بود همین قرارمون _

 :پرسید مژده

 اي؟ آماده پس _

 :داد جواب آرمین

 .کامال _

 :گفت شیطوني لبخند با مژده

 ...بگو حاال همین. نکش خجالت شدي پشیون اگه _

 :گفت و کرد صدايي پر ي خنده آرمین

 !میزنیا پشیموني؟حرفا!من؟ _

 :گفت و کشید سر چايیشو مژده

 !میزني حرف مطمئن خیلي_

 :داد جواب آرمین

 .معلومه خب _
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 .ببرم اومدم چون

 :گفت و خنديد مژده

 .بتوني عمرا _

 .شد تموم مساوي چي همه آوردي شانس قبلم ي دفعه

 :دار صدا و بلند.خنديد بازم آرمین

 !تو؟ يا آوردم شانس من!شانس؟ _

 :گفت مژده

 .بشم آماده برم من کن صبر.میشه معلوم االن _

 :گفت و کرد نگاه رفتنشو نويد.شده اورراق ماشیناي سمت رفت دويد و

 .آرمین نمیاره کم جلوت خواهرم میاد خوشم آي _

 .میاد خوشم آي

 :گفت و زد لبخند آرمین

 .میاد خوشت بیشتر کردم کم روشو که االن باشه _

 :گفت و خنديد نويد

 .اوهو _

 :گفت بنیامین به رو علي امیر و

 .میشه شروع مسابقه االن که بشیم آماده بريم _

 .کنین خالي پیستو لطفا دوستان

 :گفت و گرفت منو دست باران حرفش اين با

 .جون پونه بیا _

 :پرسیدم تعجب با

 !کنن؟ چیکار خوان مي _

 :داد جواب حرص با باران
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 هاينک از قبل آرمین قراره امروزم.بدن مسابقه اينجا که اينه کارشون بار يه هفته دو يا اي هفته.میدن.مسابقه _

 .بده مسابقه مژده دختره اين با بیان ها بچه ي بقیه

 :گفت باران و من به رو علي امیر.نگفتم هیچي ديگه

 .کنیم تماشا فقط و واسیم کنار بهتره ما خانوما بیاين _

 :گفت بهم کرد نمي ولش و بود گرفته دستمو که باران

 .بريم _

 صندلي برامون و شدن ملحق ما به کوتاهي مدت از بعد هم نويد و علي امیر.شده اوراق ماشیناي سمت برد منو و

 . آوردن هم

 :گفت مودبانه خیلي بهمون کرد رو علي امیر

 .لطفا بشینین _

 :گفت و گرفت دستمو مچ محکم باران ولي بشینم خواستم و کردم تشکر من

 .میشه رو پر.نشین _

 .کنار کشید منو و گفت گوشم زير اينو

 :گفت باران به رو قراره چه ز ا قضیه بود شده متوجه انگار که علي امیر

 .بشینه بذار رو خدا ي بنده داري چیکارش _

 !کنه مي رفتار باهاش اينطور که ديده علي امیر از بدي چه اون کنم درک تونستم نمي.نداد جوابشو باران

 رامی نگاههاي.گذشت اي دقیقه چند.وايسم پا سر شدم مجبور باران خاطر به!نمیرسید نظر به بدي پسر که اون

 ماشین تا دو.شديم مژده و آرمین ي مسابقه تماشاي مشغول حال اين با اما.کردم مي حس خودمون روي رو علي

 زا کردن شروع وسیع ي محوطه اون توي دوتاشون داد عالمت که اون و بده شروعو عالمت بنیامین تا بودن منتظر

 که چرخیدن مي محوطه دور و میرفتن سرعت با اونقدر.مسابقه به بودم داده حواسمو تمام من.گرفتن سبقت هم

 کنار و سمتمون اومد علي امیر ديدم که کردم مي تماشا داشتم.بود شده بلند هوا به زمین از زيادي خاک و گرد

 :گفت باالخره و کرد پا اون و پا اين کمي.وايساد باران

 بزنم؟ حرف باهات میشه!خانوم باران ببخشید _

 :داد جواب خشک و سرد باران

 .بزنین همینجا دارين حرفي هر _
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 :گفت علي امي

 .خصوصیه _

 :کرد ول منو دست و انداخت نگاهي علي امیر به میلي بي با که انداختم باران به نگاهي نیم

 .جون پونه ببخشید _

 به چشمم يه و بود اونا به چشمم يه.شدن زدن حرف مشغول و وايسادن اي گوشه.رفت علي امیر دنبال اون

 بود شده بلند که خاکي و گرد توي از.کرد مي گوش علي امیر حرفاي به اخم با باران.مژده و آرمین ي مسابقه

 قیافه با که انداختم نگاهي باران به.داد تکون آسمون توي مشتشو بنیامین ديدم و افتاده جلو آرمین بود مشخص

 سرعت حد از بیش که آرمین ديدم ماشینا سمت چرخوندم سرمو وقتي و میزد حرف علي امیر با عصباني اي

 :کشیدم جیغ و شدم بلند اختیار بي من که طوري کرد برخورد ديوار با شدت به ماشینش بود گرفته

 !خدا واي _

 : گفت بلند بود شده پا که هم نويد

 !خدا يا _

 هترسید.بود شده تصادف که سمتي دويدم و انداختم علي امیر و باران به نگاهي منم.آرمین ماشین سمت دويد و

 ینماش به بود رسونده خودشو مژده که رسیديم نويد و من وقتي.افتاده براش اتفاقي حتما کردم مي فکر و بودم

 :کرد مي کمک بهش بنیامینم و کرد مي باز درشو داشت و آرمین

 !داداش آرمین!آرمین _

 ظهلح هون.کردم مي تماشا رو صحنه نگراني با فقط.نمیومد بر دستم از کاري.کنم چیکار دونستم نمي.وايسادم

 .رسوندن خودشونو بارانم و علي امیر

 و ودب شده زخمي پیشونیش.بیرون اومد ماشینش از بنیامین کمک به آرمین.شدم خیره جلوم ي صحنه به ترس با

 :پرسید ازش نگراني با مژده.میومد خون ازش

 خوبه؟ حالت _

 اختاند نگاهي دستش به و کرد پاک دست با میومد پیشونیش از که رو خوني ي باريکه و داد تکون سرشو آرمین

 :گفت بود رسونده بهش خودشو که باران و

 شدي؟ چي ببینم بذار _

 :گفت و کرد بقیه به رو اون به توجه بي آرمین اما
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 .بدين بهم دستمال يه _

 هشد هول خون ديدن با موقعیت اون توي.بود کرده گلدوزيش و بود دوخته برام کتايون.داشتم همرام دستمال من

 :گفتم و بیرون آوردمش مانتوم جیب توي از سريع همین واسه بودم

 .بیا _

 .بگیر

 تگذاش پیشونیش روي دستمالو آرمین.دستش داد و گرفت ازم دستمالو علي امیر.گرفتم آرمین سمت به اونو و

 :گفت آمیزي سرزنش لحن با بود رنجیده اعتنايي بي اين از انگار که باران.

 فکر.بندب المصبو کمربند اون گفتم بهت بار آوردي؟صد خودت روز به چي ببین! نه؟ بودي نبسته ايمني کمربند _

 .باش ت بیچاره مادر اون فکر نیستي خودت

 :داد ادامه باران و گرفت باال سرشو و بست چشماشو آرمین

 چي؟ها؟ بیاد سرتون باليي اگه!کنین؟ مي که بازيه ديوونه چه اين آخه _

 چه؟ تو به _

 رفتار اونطور. نمیشد باورم اصال که يکي من.خورديم جا رفتارش اين از همه که جوري.داد جوابشو تشر با آرمین

 :گفت اخم با آرمین.شدن ساکت همه کوتاه خیلي ي جمله اين با.کنه

 !میزني حرف باهام اينطور که نیستي مادرم _

 !آرمین _

 چهب بین از و گذاشت پیشونیش زخم روي منو دستمال اون به توجه بي آرمین اما.بود علي امیر اعتراض صداي اين

 .شد رد ها

 :گفت و سمتش برگشت علي امیر

 !عموته؟ دختر با زدن حرف طرز چه اين!آرمین بکش خجالت _

 :گفت و انداخت باال اي شونه آرمین

 .دربیاره واسم رو مامانو اداي کسي نمیاد خوشم _

 بار ناي.میکنم اشتباه نه اما میکنم نگاهش آرمینه اينکه خیال به.میاره خودم به منو گوشیم ي صفحه روشنايي

 :نويسم مي و تونم نمي اما بدم جوابشو خوام نمي.فرستاده عاشقانه پیام يه.کیانه بلکه.میفرسته پیام که نیست اون
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 نخوابیدي؟ هنوز.سالم _

 :میاد سريع پیامم جواب

 دلم و خوابي حتما گفتم مي خودم به هي بدم پیام برات خوام مي ساعته سه دو.سرم به زده خوابي بي نه _

 .نمیومد

 :نويسم مي براش

 .شدم بیدار االن بودم خواب _

 :میرسه ازش ديگه پیام يه

 بشي؟ بیدار شدم باعث من نکنه ببینم _

 :میدم جواب

 .شدم بیدار خودم.نه _

 ثباع پیامش رسیدن ولي نداره گفتن براي چیزي ديگه حتما میکنم فکر و نمیاد ازش جوابي دقیقه چند براي

 :ببرم پي اشتباهم به میشه

 .نشده فرصت هنوز ولي.بگم بهت که دارم حرفا خیلي _

 .میده آزارم وجدان عذاب احساس.نمیدم جوابشو همین براي.چي دونم نمي اما بنويسم براش چیزي يه خوام مي

 .آرمینه بار اين.میکنم نگاه گوشیم ي صفحه به.میرسه ديگه پیام يه

 ...خوابي فهمیدم 

 :میاد کیان طرف از يکي که نخوندم آرمینو پیام درست هنوز

 کنیم؟ انتخاب عقد واسه رو روزي چه باالخره میگم _

 مبد جوابشو بايد که اوني قطعا!کیان؟ يا...آرمین!بدم؟ بايد کدومشونو جواب حاال.میشم خیره پیامش به گیج

 !کنم؟ چیکار دارم آرمین به نسبت که لعنتي احساس اين با اما.کیانه

 که تصمیمو باالخره و گوشیم به میشم خیره همینطور.بکنم بايد چیکار دونم نمي مدتي براي که گیجم اونقدر

 :نويسم مي میگیرم

 بدي؟ پیام بعدا میشه.داشتم نگه باز چشمامو زور به االن من آرمین ببخشید _

 :میده جواب تاخیر با
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 .فعال.میدم پیام بعد.شدم مزاحمت ببخشید.باشه _

 :خونم مي کیانو بعدي پیام و میکنم خداحافظي ازش

 پونه؟ کنیم چیکار باالخره نگفتي _

 :میدم جواب

 .بزنیم حرف موردش در بشینیم تايي دو که روزي يه واسه بذاريم بهتره نظرم به _

 :میده جواب باالخره و میگذره اي دقیقه چند

 .بخواي تو طور هر.ندارم حرفي من باشه _

 انکی طرف از افاصله ب که رو بعدي پیام و میندازم گوشیم به نگاهي و کشم مي راحتي نفس و بندم مي چشمامو

 :خونم مي میاد

 .نگفتیا هیچي من به احساست از حاال تا تو راستي _

 بهش تونم نمي!چي؟!بگم؟ بهش تونم مي چي اما...اما!بدونه؟ خواد مي خودش به نسبت احساسمو اون!احساس؟

 نیشمع داشتن دوست اين ولي...ولي دارم دوستش که نمیکنم انکار.بله.عاشقشم بگم بهش تونم نمي.بگم دروغ

 نامزدش چرا!بشم؟ زنش کردم قبول چرا...چرا پس ولي.کنم قبول م آينده شوهر عنوان به اونو که نیست اين

 بهش میکنمچي بغض و کشم مي موهامو بیخ دوباره حرص با.دونم نمي خودمم...دونم نمي!شدم؟

 :نوشتن به میکنم شروع کم کم و کشم مي گوشیم هاي دکمه روي انگشتمو مردد!هیچي؟!بگم؟

 بگم؟ بهت بعدا اينو میشه _

 :میرسه جوابش فوري خیلي میفرستم که پیامو

 کي؟ مثال _

 :نويسم مي براش

 .عقد از بعد مثال _

 هاينک خاطر به و بفرستم براش ديگه پیام يه خوام مي.شده ناراحت میکنم فکر.نمیشه ازش خبري مدتي براي

 :میرسه پیامش ولي کنم عذرخواهي ازش کردم ناراحتش

 .میکنم صبر.باشه.میگي چي فهمم مي.نداره اشکالي _ _

 .رگبز خیلي گناه يه. میشم مرتکب بزرگي گناه دارم میکنم حس.میده دست بهم بدي احساس پیامش خوندن با
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 رديم يه به دادي دل رفتي تو وقت اون!؟ خوبي اين به نیست ت خاله پسر حیف لیاقت بي بدبخت میگم خودم به

 !داره؟ بچه و زن خودش که مردي...نداره باهات شباهتي هیچ که

 مدتي که فرض چي؟به چي؟بعدش که اما... لعنتي کرده خودشو کار دلم.نداره اي فايده حرفا اين دونم مي ولي

 بهش که احساسي با!کنم؟ چیکار آرمین با خوام مي بعدش!کنم؟ چیکار خوام مي بعدش برم پیش اينطوري

 پس...بکنم سعیمو بايد ولي...دونم نمي!تونم؟ مي يعني.کنم بیرون سرم از فکرشو بايد هیچي...دارم؟هیچي

 .نمیرسه ذهنم به فکري هیچ...هیچي کوبم مي بالش به و میکنم بلند کمي سرمو...مريضیش

 يازدهم فصل

(1) 

 نصیحتت همه اين ديشب من کني؟پس شوهر قراره مثال!بخوابي؟ خواي مي چقدر دختر شو بیدار!پونه!پونه _

 !چي؟ که کردم

 :میره م صدقه قربون مامان.میدم قوس و کش خودمو و کنم مي باز کمي چشمامو مادرم صداي شنیدن با

 .خیزه سحر اينقدر که برم دخترم قربون _

 :کشم مي خمیازه و میشینم جام تو

 چنده؟ ساعت _

 :میشه کردنش تا مشغول و کناري بره مي و کشه مي روم از رو پتو مامان

 .ظهره لنگ ديگه.نه ساعت _

 .میگیرم دهنم جلوي دستمو کشم مي خمیازه دوباره وقتي و کشم مي موهام به دستامو تا دو

 .داري کار کلي که بخور تو صبونه بشور صورتتو و دست برو پاشو...پاشو _

 :کنم مي نگاهش تعجب با

 !کاري؟ چه!کار؟ _

 :میده جواب و کمد توي میذاره رو پتو

 .بدي انجام تو رو خونه کاراي نصف بايد امروز از _

 !من؟ _
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 و من.اومد در کارم!خدا واي.نمیده جوابمو اتاقه از رفتن بیرون حال در که مادر اما میگم متعجب حالت يه با اينو

 رو کارا نصف بايد حاال.میدم طولش هم کلي تازه.میدم انجامش زور به بدم انجام کاري بخوام اگه من!خونه؟ کار

 که خب!کنیا مي ازدواج داري مثال.بدي انجام تنهايي بايد که معلومه خانوم پونه بدم؟بله انجام تنهايي خودم

 اصال.بکشه جورتو ت بیچاره ي خاله خواي مي نه بده؟پس انجام رو خونه کار بايد کنه مي شوهر کي هر چي؟مگه

 ...هم با آخرش کیان و من گفته کي

 وايخ مي کي با پس کني زندگي کیان با نخواي.بیشعور احمق اي.میگیرم گاز لبمو و خورم مي ذهنم توي حرفمو

 !کیان؟ با هان؟البد

 .کنم بیرون چرخن مي ذهنم توي که رو فکرايي میکنم سعي

 تاقا از و کمد توي میذارمش و میکنم جمع تشکمو و کنم مي پفي.کنم مي نگاه برمو و دور و میشم پا تنبلي با

 عکس قاب پشت داره و گذاشته چشمش روي عاشقشم من که قشنگشو طاليي دور عینک...مادرم.بیرون میام

 :پرسم مي ازش جلو میرم.گرده مي چیزي دنبال داره دايي

 !مامان؟ گردي مي چي دنبال _

 :میده جواب گرده مي که همونطور

 !گذاشتمش کجا دونم نمي.تلفنم ي دفترچه دنبال _

 توش دوستاشو ي شماره و اسم و داره خوشرنگي سبز جلد که کوچیکي ي دفترچه همون!تلفنش؟ ي دفترچه

 :پرسم مي.بزنه زنگ کسي به خواد مي حتما.نوشته

 بزني؟ زنگ خواي مي کي به _

 :میده جواب

 .بابات به _

 : میرن باال اختیار بي ابروهام

 !بابام؟ _

 :میده جواب و داره مي بر گشتن از دست

 .بگم بهش کیانو و تو نامزدي قضیه بزنم زنگ خوام مي آره _

 میشه خبر با هم آرمین حتما حتما شدم نامزد کیان با بفهمه بابام اگه.میکنم فکر آرمین به و میريزه دلم حرفش از

 .بیفته نبايد اتفاق اين...خدا...نه...وقت اون و
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 :زمین میفته روش از دفترچه و داره مي بر قرآنو.توشه قرآن که اي طاقچه سمت میره مامان

 .اينجاست آهان _

 :میزنم صداش که داره مي برش

 !مامان _

 :میگه داره مي بر رو دفترچه حالیکه در

 هوم؟ _

 :میگم و نزديکتر میرم

 نگین؟ بهش االن میشه...میشه _

 :میشنوم متعجبشو صداي و پايین میندازم سرمو میگم که اينو

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 ...خب...خب_

 .پیچونم مي هم توي دستامو و

 اينجا قدع موقع که بگم بهش رو نتیجه بايد االنم و خواستگارته کیان که گفتم بهش قبال من.بدونه بايد بابات _

 بدونه؟ خواي نمي چرا.باشه

 :میدم جواب کنم فکر اينکه بدون

 .کنه مخالفت ترسم مي آخه _

 :میگه مهربوني لحن با و خنده مي مادر

 .باشي راضي خودت که بود اين حرفش فقط.نداره حرفي اون.عزيزم نترس _

 :پسه مي ازم آروم خیلي.ندارم بشم زدنش زنگ مانع اينکه براي اي ديگه ي بهونه.نمیگم هیچي

 آره؟ گفته چیزي بودي اونجا نکنه پونه ببینم _

 :میدم تکون شدت به و میکنم بلند سرمو

 ...نه نه _
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 :داره مي بر رو گوشي و میشینه و کنه مي نگاش مامان.میزنه زنگ تلفن که بزنم حرفمو ي ادامه خوام مي

 !الو _

_ ... 

 :خنده زير میزنه يهو بعد و کنه مي سکوت دقیقه چند براي

 !کاريه؟ چه اين پسر نکشتت خدا _

 :میگه و خنده مي بازم. میکنم نگاش کنجکاوي با

 .خاله ماهت روي به سالم_

 خوبه؟ جان خوبي؟شراره

 :جلو میرم قدم يه و زده زنگ ست کاوه که فهمم مي شراره اسم شنیدن با

 .باشه هم شما مبارک.پسرم ممنون _

 همین و میزنن حرف کیان و من مورد در دارن میفهمم. میشه کاوه با زدن حرف مشغول و میگه اينو خنده با مامان

 :میزنه صدام مامان که راهرو سمت میرم. حیاط توي برم خوام مي و پايین میندازم سرمو که میشه

 !مامان!پونه _

 :سمتم گرفته تلفنو گوشي میبینم و طرفش گردم مي بر

 .بزنه حرف باهات خواد مي کاوه.مامان بیا _

 .پايین میندازم سرمو زده خجالت

 !ديگه بزن حرف ت خاله پسر با بیا وايسادي چرا _

 : میگم و میگیرم ازش رو گوشي و مادر سمت میرم آهسته قدماي با

 !الو _

 و میکنم دور خودم از تلفنو گوشي که بلنده اونقدر صداش.میاد خط اونطرف از کاوه کشیدن کل صداي که

 :میاد صداش میشه تموم که کشیدنش کل.بندم مي چشمامو

 !خاله دختر الو _

 :میگم.شاده حد از بیش میده نشون صداش
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 .شد کر گوشم.کني مي چیکار.سالم _

 :میگه و خنده مي

 .داداش زن سالم علیک _

 يجلو و کاوه با اونم.بزنم حرف تونم نمي يعني.نمیزنم حرف.میزنم لبخند و میشه داغ صورتم و داداش زن میگه

 :میشه شنیده خط ور اون از دوباره کاوه صداي میگذره که کوتاهي مدت.مادرم

 آره؟ شد آب خجالت باز رفتي؟حتما پس؟کجا شدي چي!هان؟ _

 :میگم و میکنم حس خودم روي مادرمو نگاه

 !ا؟کاوه _

 .کشم مي خجالت همه از بیشتر کاوه از راهرو سمت دوم مي و مامان دست میدم رو گوشي سريع من و خنده مي

 کنارش از.میاد حیاط از که میشم رو به رو مادرجون با راهرو از رفتن بیرون موقع و میشنوم مادرو ي خنده صداي

 يکاراي چه.ديوونه ي کاوه.عمیق خیلي.کشم مي عمیق نفس يه.حیاط توي میرم و کنم مي سالم تندي و میشم رد

 م خنده کارش بگه؟از تبريک اينطوري خواست مي.نفرستاده پیام ديشب همون چرا دونستم مي بايد.کنه مي

 .میزنم لبخند و میگیره

 .بشورم صورتمو که میرم و

 بهم رو مادرم شدنم داخل محض به و خونه تو گردم مي بر شورم مي که صورتمو و دست.بشورم صورتمو که میرم و

 :پرسه مي

 

 .بگه تبريک و بزنه حرف باهات خواست مي ت خاله دختر؟پسر کردي فرار چرا تو _

 :میگه بهم رو زده حرف کاوه با اونم انگار و میذاره جاش سر تلفنو گوشي تازه که مادرجونم

 !کشي مي خجالت که نکردي بدي کار! ؟ هستي خجالتي اينقدر چرا تو.مادر میرن شیر دهن تو مردم دختراي _

 :میگه بهم مامان و نمیزنم حرفي و پايین میندازم سرمو

 يه امروز.کنم کمک بهش باباجون پیش مغازه میرم منم.کن آماده ناهار واسه هم چیزي يه.بخور تو صبونه برو _

 .میاره جديد جنس مقدار

 :میره م صدقه قربون هم مادرجون میگه اينو که مامان
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 غذاهاي شوهرت واسه بگیري ياد بعدا که کن آماده ناهارو برو مادر آره.میشه عروس داره که بشم دخترم فداي _

 .کني درس خوشمزه

 مشغول خودمو ظهر تا و آشپزخونه توي میرم و دونم نمي جايز موندنو ديگه و خنده مي مامان مادرجون حرفاي با

 مادرجون نمیدم اجازه و کنم مي پاک سبد توي گذاشته و خريده زود خیلي صبح مادرم که رو سبزيايي.کنم مي

 ظهر.میدم جواب میفرسته برام آرمین که پیامايي به گاهي و کنم مي آشپزي مشغول خودمو ظهر تا.کنه کمک بهم

 هک کنم مي نگاه مادرجون به میشه بلند در زنگ صداي که بیرون میام آشپزخونه از کنم مي آماده ناهارو همینکه

 و مامان حتما کنم مي فکر.کنم باز درو میرم و دوزه مي باباجونو پیراهن هاي دکمه داره و نشسته هال توي

 اصال...اصال!.شراره؟ زنش و کاوه. مونم مي جام سر تعجب کمال در اما کنم مي باز درو میرم برگشتن که باباجونن

 !زد زنگ صبح اينکه.نمیشه باورم

 ...خاله دختر سالم _

 .کنار میام و کنم مي سالم متعجب من و گه مي خنده با کاوه

 :بوسه مي و کنه مي بغلم منو و میاد هم شراره

 خوبي؟ جون پونه سالم _

 من اما

 :میپرسم متحیر و مات همونطور

 !خبره؟ چه...اينجا. سالم _

 :خونه سمت چرخونه مي سرشو و خنده مي کاوه

 خبره؟ چه چي يعني _

 :میدم جواب

 ...میاين نگفتین زدين زنگ...صبح که...شماها آخه _

 :میده جواب میذاره پشتم دستشو شراره

 .ناهار واسه نیفتین زحمت به که نگفتیم.بوديم راه تو زد زنگ کاوه که موقع همون _

 :پرسه مي کاوه

 از... نه نه...تو از پوستي يه من.آره کني مي فرار بگم تبريک بزنم حرف باهات تلفني خوام مي ديگه حاال _

 ...کني حض خودت که بکنم شوهرت
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 :کنه مي اعتراض بهش شراره

 !کاوه _

 :میگه و داخل میره و مونه نمي حیاط توي ديگه اون اما

 ام ش!باباجون!خاله!مادرجون.بیاد در بهت حالت از پونه حاالها حاال نکنم فکر.پزم مي گرما از دارم که تو برم من_

 رسیده؟ راه از تازه ي خسته ي تشنه ي گشنه مرد اين استقبال به کجايین؟نمیاين

 :میگه و خنده مي شراره

 .کاوه اين دست از امان _

 :میگم و کنم مي شراره به رو اومدم خودم به تازه که من

 ... که کردم تعجب اومدنتون از اونقدر نبود حواسم اصال جون شراره ببخشید واي _

 :میگه خنده با شراره

 .کنه غافلگیرتون خواست که س کاوه مقصر.نیست که تو تقصیر.نداره عیبي _

 : پشتم میذاره دستشو باز بعد

 .میگذريم حیاط از هم با و میدم تکون سرمو.گرمه خیلي هوا که تو بريم _

 شراره سمت میاد مادرجون و شده تموم کاوه و مادرجون روبوسي تازه میشیم که داخل

 .گلم عروس سالم _

 .مادرجون سالم _

 :بیارم براشون خنک چیز يه که آشپزخونه سمت میرم و میذارم تنهاشون

 :میشنوم مادرجونو و شراره صداي اما

 !کوشن؟ باباجون و خاله پس _

 .مادر برگردن که االنه مغازه رفتن _

 :میده قرار مخاطب منو که رو کاوه صداي و

 ...آبي شربتي.بیار خنک چیز يه!نیاريا چايي!خاله دختر _
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 قايم خودمو نمیشه. اومدن که حاال کرد میشه چه ولي.همینطور هم شراره از.کشم مي خجالت ازش.میزنم لبخند

 !کنم

 که بینم مي رو کاوه و چرخم مي وقتي و میشم کسي حضور متوجه حال همون در و کنم مي درست شربت براشون

 تنگ به و گردم مي بر نگاهش زير. میشم عرق خیس و کنم مي گرما احساس کنه مي نگام و داده تکیه در به

 :میکنم نگاه شناورن توش يخ هاي تیکه که شربتي

 .دادي مثبت جواب کیان به که خوشحالم خیلي _

 .لرزه مي دستم و چینم مي سیني توي رو لیوانا

 .میفته اتفاق اين روزي يه دونستم مي.بودم روزي چنین يه منتظر همیشه _

 .میريزم لیوانا توي شربتو آروم آروم

 :میگه که کرده درست سنگیني جو حضورش فهمه مي انگار و جلو میاد

 چیه؟ ناهار ببینم بذار _

 :میشنوم رو قابلمه در شدن باز صداي

 .عاشقشم که يکي من.بادمجون قیمه..اوم _

 : نهک مي جلب خودش به رو کاوه توجه و میشه بلند زنگش گوشیم که بردارم رو سیني خوام مي.  میگیره م خنده

 .کیانه.خودشه کنم فکر.خورد زنگ گوشیت آهان _

 که کاوه اما چرخم مي سريع و میريزه دلم...آرمین خود خود...خودشه حتما...آرمین نه.میزنه خشکم جام سر يهو

 .کنه مي نگاه شو صفحه برداشته رو گوشي

 بهم؟ بدي گوشیمو میشه!کاوه _

 نحی در ابروهاش و میزنه زل گوشیم به بعد و کنه مي نگام شیطنت با اون اما. میگم آمیز التماس لحني با اينو

 :میرن باال گوشي ي صفحه تماشاي

 !ناشناس؟ _

 :میگم سريع و تند و میره باال قلبم ضربان

 .دوستمه اون _

 .میکنم تعجب میارم زبون به که دروغي از خودم و
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 :میرن باالتر ابروهاش کاوه میبینم

 !کیانه جديد ي شماره کردم فکر _

 :میگم دوباره و میشم هول

 .دوستمه مال...نه...نه _

 !فرستاده قشنگي ي عاشقانه چه!داري خوبي دوست چه!هوم _

 … ام ايســــــتــــاده _

 ! … بـــرود را راهـــش ســـرنوشـــت بگـــذار

 ، مـــن

 ، جا همیــن

 ، هـايت قـــول کنار

 ، نبـــودنت عمــــق در و داشتـــنت دوســـت روبــروي درســــت

 !ام ايــستاده محـــــکم

 :میگه خونه مي که پیامو

 .بدم جوابشو خودم بذار _

 .نه!خدايا

 :کنم مي خواهش و سمتش پرم مي آخرش ي جمله شنیدن با

 .من بدش.خدا رو تو نه کاوه _

 :نشم نزديکش من که جلو میگیره دستشو اما کاوه

 .هستي که همونجايي وايسا _

 :خونه مي بلند نويسه مي که رو چیزي و میده فشار ها دکمه روي انگشتشو که میبینم

 گردم مي سر درد دنبال به من? بگذار هايم شانه روي را بداني،سرت قابل اگر!کند مي درد سرت_

 :میکنم خوهش دوباره

 .نفرست پیامو...بده گوشیمو خدا رو تو کاوه _
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 .نمیشه نچ _

 .نمیده بهم اونو پرم مي پايین باال و کنم مي تقال قدر هر و گرفته هوا تو رو گوشي

 :میگم و میکنم بغض.بگیره م گريه نمونده چیزي ديگه.نمیام بر پسش از من و بلنده قدش

 !کاوه _

 :میشه شنیده هال توي از شراره صداي که

 !اونجا؟ خبره چه _

 .گردونه مي بر بهم رو گوشي سريع و خنده مي آروم کاوه شراره صداي شدن بلند با

 .دادم جوابشو خودم _

 خروجي صندوق.بیرون میزنه آشپزخونه از و میزنه لبخند.کنم مي نگاش گلوم توي بغض و شده جمع لباي با

 .فرستاده براش کاوه که پیامي و کنم مي نگاه رو گوشي

 در.هبکن فکرايي يه خودش پیش ممکنه و فرستادم براش اينو من کنه مي فکر آرمین کنم؟االن چیکار حاال...حاال

 آخ...اونو...نیست اين قصدم.کنم ترش وابسته که نیست اين من قصد حالیکه

 مردم هنوزه که هنوز دو و سي به رسیده سنش داره زن ديوونه ي پسره.ست کاوه تقصیر بشه اينطور اگه

 سالش صد.نمیشه عوض هم اصال.میومد در اشکمون که کرد مي اذيت کتايونو و من بس از بودم که هم بچه.آزاره

 زا من آخه.مونه مي ها بچه عین.پاشه کف عقلش بلند قد آدم گفتن راست واقعا واقعا.هست که همینه بشه که هم

 .ديوونه خل ي پسره!کنم؟ چیکار دستش

 بود؟ چش کردين؟پونه مي چیکار _

 :میده جواب اونم و پرسه مي کاوه از شراره

 .همین گذاشتم سرش به سر کم يه هوم؟هیچي _

 :میشم آرمین براي پیام نوشتن مشغول اونا حرفاي به توجه بدون

 .فرستادم اشتباهي ببخشید _

 .فرستادم اشتباهي ببخشید _

 !ها بچه واسه بیار چیزي کني؟يه مي چیکار!مادر!پونه _

 .میزنه صدام مادرجون:میگم و فرستم مي فوري پیامو
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 ...مادرجون اومدم _

 ويجل شربتو سیني وقتي کنم مي پذيرايي مهمونا از و هال توي میرم و دارم مي بر شربتو سیني و گردم مي بر

 لیوان من هم در اخماي به توجه بي اون اما عصبانیم دستش از بفهمه که کنم مي کارو اين اخم با میگیرم کاوه

 : داره مي بر پرتقالو شربت

 .داره خوردن حتما بگیره داداشش زن دست از آدم که رو شربتي.به به.هوم _

 پیام.میکنم نگاش و دارم مي بر گوشیمو میرم و گردونم مي بر آشپزخونه به رو سیني اخم با حرفش به توجه بي

 شارژمو! شده تموم شارژم شايد...شايد! نمیره؟ چرا پس.فرستمش مي دوباره.میاد در نهادم از آه.نرسیده بهش

 ويت.نکنه چیکارت بگم خدا کاوه آي!بگم؟ بهش چطوري!کنم؟ چیکار حاال.شده تموم. درسته آره...نه.کنم مي چک

 .رسیدن که باباجونن و مامان.میشه بلند در زنگ صداي که موقعیتم همین

(2) 

 اون از آرمین.ناراحتم کاوه دست از هنوز.کنم مي اخم و کنم مي اتو بود شسته صبح مامان که رو هايي ملحفه

 .مبفرست پیام براش تونم نمي و شده تموم شارژم منم.نداده پیامي ديگه فرستاد براش پیامو اون کاوه که موقع

 همین توي مون خونه آرامش و سکوت.هم توي میرن بیشت اخمام و میشنوم هال توي از رو کاوه صداي و سر

 اينجاست بدبختي.نداره امکان اين ولي.خودشون ي خونه میرفت اول کاش.رفته بین از اومده اون که ساعتي چند

 .داره دوست مامانمو که بس.اينا مادرش سراغ میره بعد میزنه سر ما به اول میاد تا عادتشه که

 و.میاد صداش ولي نیست ازش خبري.کنم مي نگاه هالو هستم که همونجا از و کشم مي اتو رو ها ملحفه هاي لبه

 ارمکن میاد.میدم نشون کارم مشغول خودمو و میندازم بهش نگاهي نیم. ايسته مي اتاق در جلوي میاد که میبینم

 .میده تکیه دستاش به و میشینه

 .کنم نمي توجه بهش

 ناراحتي؟ ازم!پونه؟ چیه _

 .نمیدم جوابشو

 آره؟ نزدي حرف باهام فرستادم پیامو که موقعي اون از هم کلمه يه که ناراحتي واقعا پس _

 :میدم جواب

 .دوني مي خودت خوبه _

 :گه مي مظلومي لحن با

 !نداره ناراحتي اينقدر که پیام دونه يه آخه خب _
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 .فرستاده پیام کي واسه دونه نمي اون چون.نمیدم جوابشو

 و وندهخ پیامشو.کیانه.کنم مي نگاش و میدارم برش سريع و میشه بلند کنارم گذاشتمش که گوشیم زنگ صداي

 نخونده

 .جاش سر میذارم رو گوشي

 :پرسه مي کاوه

 بدي؟ جواب کیانه؟نمیخواي _

 :میدم جواب

 .نه _

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 .ندارم شارژ _

 :پرسه مي مهربوني لحن با

 بخرم؟ برات من خواي مي _

 :میزنه صدام اي مزه با لحن با.نمیگم هیچي

 .میگیره م خنده!پونه _

 . میگیرم خودمو جلوي ولي

 :پرسم مي و میکنم نگاش کالفه

 .برسم کارام به بذاري؟نمیذاري تنهام و نشي مزاحم اينقدر میشه _

 :میگم بهش خطاب و نمیگه هیچي

 .بگیر ياد داداشت اون از کم يه!داري؟ زن و سالته دو و سي مثال. کني مي رفتار ها بچه عین همیشه _

 .میشم پشیمون آوردنش زبون به از و میاد بیرون دهنم از اختیار بي کامال حرف اين

 :میشه بلند کاوه ي خنده صداي من حرف با

 ...که االنم همین از!بابا نه _
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 :میگم تهديدکنان و سمتش میگیرم رو اتو

 !کاوه _

 :میگه و میگیره جلوش تسلیم حالت به دستاشو

 .نمیگم هیچي.تسلیم من...خب خیله..خب خیله _

 رو اتو همزمان و دارم مي بر رو گوشي.میزنه زنگ داره که کیانه.کنم مي نگاش.میشه بلند گوشیم زنگ صداي باز

 :کاوه سمت میگیرم

 .برگردم من تا کن اتو رو اينا بیا _

 کنم؟هاي؟ اتو چرا من؟من _

 :میدم کیانو تماس جواب و خلوته و خالي کامال روز از ساعت اون توي که باباجون اتاق توي میرم و گم نمي هیچي

 !الو _

 !دادي؟ جواب دير اينقدر کجايي؟چرا.جان پونه سالم الو _

 :میدم جواب تاخیر کمي با!خوشاينده برام کلمه اين شنیدن چقدر!جان پونه

 .بود کاري بند دستم کیان ببخشید _

 کردي؟ مي چیکار _

 .کردم مي اتو هیچي _

 :میشنوم شو خنده صداي

 !کشه مي کار ازت داره خاله االن همین از _

 :کنم مي فراموش دقیقه چند براي آرمینو و میشینه لبام روي کمرنگي لبخند

 ...صبح از.آره _

 :میشه بلندتر ش خنده

 . برات بمیرم من الهي مادرم قول به _

 :میگم و خندم مي

 کني؟ مي م مسخره داري!کیان _
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 .کردم شوخي.پونه جان به نه _

 :میگه آروم اون و نمیزنم حرفي

 .نکردم فرصت ولي پیشت بیام ظهر از بعد خواستم مي امروز _

 :میگم آهسته و میزنم لبخند

 .نداره اشکالي _

 .اينجا بیاين کنه دعوتتون خواد مي گفت.نذاشت مادرم بیام خواستم که االنم _

 .دنبالتون بیام که بشین آماده بگم بزنم زنگ بهتون گفتم

 :میزنه صدام کاوه که بزنم جوابش در حرفي خوام مي

 .کردم اتو برات رو ها ملحفه بیا!پونه!پونه _

 :تو میاد و میشه باز اتاق در بندش پشت و

 !پونه _

 :پرسه مي کیان و سمتش چرخم مي دست به گوشي

 !کنه؟ مي صدات کیه اين _

 :میگم و کنم مي نگاه کاوه به

 .ست کاوه _

 :میشنوم کیانو متعجب صداي

 !اونجاست؟ مگه!کاوه؟!چي؟ _

 :میگم و میزنم لبخند من ولي نیست بگم که کنه مي اشاره کاوه

 .رسیدن ظهر امروز آره _

 :میگه میزنه موج تعجب صداش توي که کیان

 .نگفت چیزي زد حرف تلفني باهاش پیش ساعت يه که مادرم ولي _

 :میگم و میگیره م خنده کاوه هاي اشاره از

 .کنه غافلگیرتون خواست مي _
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 :سمتم میاد کاوه میگم که اينو

 .لق دهن ي ديوونه _

 :میشنوم کیانو صداي و در سمت دوم مي و خندم مي بلند صداي با

 !خندي؟ مي شد؟چرا چي _

 :میگم خنده با

 .کرده دنبالم کاوه _

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 اينجاست؟ نگم بهت گفت مي _

 منو نامزد اينکه واسه هم و اومدنش خبر بي اين خاطر به هم.بگیرم ازش حالي يه اونجا میام االن من جدي؟باشه _

 .کنه مي اذيت

 :میارم زبون به اسمشو که میشه چي دونم نمي. ايستم مي من و نامزد میگه

 !کیان _

 :میده جواب

 !جانم _

 :میدم جواب.ندارم گفتن براي حرفي هیچ

 .هیچي _

 بگي؟ خواستي مي چي _

 :میگم و کنم مي نگاه بیرون اومده اتاق از که کاوه به

 .هیچي _

 .مادرجون سمت میرم و

 :گه مي کیان

 .اونجا بیام من تا خداحافظ فعال پس _
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 :میگم

 .فعال.باشه _

 يادز احتمال به و گرفته دستش تسبیح که مادرجون پشت میرم دوم مي برسونه بهم خودشو کاوه اينکه از قبل و

 .میشم قايم میگیره استخاره شراره شدن دار بچه واسه

 که مادرجون و کنه مي نگاهمون تعجب با شراره.میگیره م خنده و میگیرم مادرجونو هاي شونه.طرفم میاد اما کاوه

 :کنه مي اعتراض شده پرت حواسش و کشیده دست کردن استخاره از

 !دختر؟ کني مي چیکار _

 :میدم جواب

 .کرده دنبالم کاوه _

 :میده جواب ها بچه عین کاوه

 .لقه دهن و فضول که بس.خودشه تقصیر _

 :میگه بزرگشه ي نوه طرفدار معمول طبق که مادرجون و خندم مي و کنم مي کجي دهن بهش

 شدي؟ بچه. خانوم عروس به ماشاهلل ماشاهلل _

 :میدم جواب

 .آوردم در سرش تالفیشو منم.کرد اذيت که خانه کاوه اين.مادرجون نیستم بچه من _

 سمت دوم مي و بیرون میام مادرجون پشت از کیانه دونم مي که من و میشه بلند در زنگ صداي میگم که اينو

 :خندونه مي بیشتر منو و خندونه و شوخ صداش.میاد دنبالم کاوه.در

 .رو پر بچه بگم بهت تا وايسا _

 .میشه بلند آخم و.زمین خورم مي و پیچه مي پام ي پنجه توي دردي يهو ولي میشم رد راهرو از و خندم مي

 و میگیرم پامو...میشه جمع چشمام توي واشک میاد بند نفسم درد از و میکنم احساس پام توي عجیبي داغي

 :میشنوم رو کاوه ي ترسیده صداي

 !شد؟ چي _

 :میدم جوابشو ضعیفي صداي با

 ..پام _
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 :میدم ادامه و میگیرم گاز لبمو

 .در به خورد _

 باالي رسوندن خودشونو که مادرم و شراره و مادرجون هراسون و نگران هاي چهره به و میگیرم باال سرمو بعد

 .میکنم نگاه سرم

 : کنارم میشینه و سمتم میاد ترسیده مشخصه کامال که مادرم

 شد؟ چي _

 :میگه و کنارم میشینه هم کاوه

 !پاتو ببینم _

 :میگم و دارم نمي بر دستمو

 .کنه مي درد _

 :میگه عصباني کاوه

 شده؟ چي ببینم بردار _

 :شراره به کنه مي رو در زنگ ريز يه و ممتد صداي شنیدن از کالفه بعد

 .نسوزونده زنگو تا کن باز درو اون برو _

 :میگه و میشینه و نزديکتر میاد مادرجون و میره شراره

 شده؟ چطور پات ببینم بردار دستتو _

 مادرجون.اومده سرش به چي پام دونه مي مطمئنم.میشه پام ي معاينه مشغول معطلي بي دارم مي بر که دستمو

 اخد فقط.بندازه جا پاشونو و دست که سراغش میان خیلیا هنوزه که هنوزم و بوده ماهري بند شکسته جوونیاش

 .باشه نشکسته من پاي کنه

 .کنه مي درد آخ _

 :کنه مي آرومم مادرجون که میگم بلند صداي با

 .نیست چیزي مادر کن صبر _

 :میکنم باز هم از پلکامو کیان صداي شنیدن با يهو بستم دوباره چشمامو که من

 !پونه!پونه _
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 :پرسه مي نکرده و کرده سالم و ايسته مي جلوم میاد که میبینم

 !شده؟ چش شده؟پونه چي _

 :میگه جوابش در و میشه پا کاوه

 .زمین افتاد و در به خورد پاش کردم دنبالش.بود من تقصیر _

 :میده جواب مادرجون

 .رفته در جا از پاش مادر نیست چیزي _

 :میگه خونسرد خیلي اونم و مادرجون کنار میشینه سريع و میشه باز حد آخرين تا چشماش کیان

 توش کن درس خمیر يه برو هم تو مادر شراره.بیار برام تشت يه و گرم آب کم يه پوران.میندازم جا پاشو خودم _

 .بیارش برام بعد بپزه تابه تو بذارش.بريز نمک توني مي تا

 .ترسم مي من مادرجون _

 :میگه جوابم در و میزنه بخشي اطمینان لبخند روم به مادرجون

 .نمیشه چیزي.مادر نترس _

 :پرسه مي نگرانه خیلي میزنه داد ش قیافه که کیان

 بیمارستان؟ ببريمش نیست بهتر _

 :پرسه مي ازش مادرجون

 داري؟ شک مادربزرگت به _

 :میده جواب قراري بي با کیان

 ...ولي نه _

 :میگه و کنه مي قطع حرفشو مادرجون

 .نترس پس _

 داري؟ درد _

 :میدم جواب و بگم اينو نمیاد دلم میبینم که شو زده بهت و قرار بي و نگران حالت اما کنه مي درد پام

 .خوبم نه _
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 رمگ آب کتري و تشت ديدن با.میکشه کنار و میشه پا میاد تشت يه و گرم آب با که مادرم و گه نمي چیزي ديگه

 :میگم لرزوني صداي با و میره باال ترس از قلبم ضربان

 .ترسم مي من _

 :میده جواب آرامشش همون با مادرجون اما

 .سالته بیست. هستي خانومي خودت واسه ماشاهلل هزار ماشاهلل!مادر نیستي که بچه _

 :میگه هم مادرم

 .داره هم رو چیزا اين کردن شیطوني و هوايي به سر.میشینه لزش پاي خوره مي خربزه کي هر _

 :میگه و تشت توي میذاره پامو و میده تکون سرشو مامان حرفاي تايید در مادرجون

 .بريز آب مادر پوران _

 و سايیدنش بار هر با. میده ماساژش و کشه مي دست بهش آروم آروم مادرجون و پام روي میريزه گرمو آب مادرم

 نمیذاره ولي بیرون بکشم مادرجون دست از پامو خوام مي هي و میريزه بار هر من دل و میره و میاد درد ماساژش

 :میگه هي و

 .مادر باش آروم _

 :میگه مادرم و کیان به رو از بعد و میگه هلل بسم و میگه اينو

 .بندازم جا پاشو تا بگیرينش محکم بیاين _

 صداي و میشه بلند جیغم صداي و میپیچه پام توي وحشتناکي درد يهو و میگیرن منو محکم مادرم و کیان

 دايص و کنه مي بغلم گرفته منو محکم پشت از که مادرم.بگیره م گريه میشه باعث و میاد در پام از وحشتناکي

 :میگه که میشنوم مادرجونو

 .بیار برام آخريه اتاق کمد تو از تمیز ي پارچه يه با پختي که خمیرو مادر شراره.شد تموم _

 مي پام به داغه که رو نمکي از پر نون ي گرده و میشه تموم من پاي با مادرجون کار باالخره بعد ي دقیقه چند

 :میبنده دورش دستمال يه و بنده

 .بیفتي راه شي پا توني مي کني صبر مدت يه _

 :پرسه مي مادرجون به رو داره نمي بر من از چشم اصال که کیان

 شد؟ خوب پاش يعني _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

227 

 

 :میده جواب و میداره بر رو کتري و تشت مادرجون

 .میفته راه خودش بعد. بشینه همینجا کم يه بذار فقط.مادر آره _

 کاري و.کنه مي وادار تپش به قلبمو که کنه مي نگام جوري.کنه مي نگاه من به بازم و کشه مي راحتي نفس کیان

 تاب بي کشیدنم درد از و داره دوستم.منه قرار بي همه اين که اون بپرسم خودم از و برم فرو فکر به که میکنه

 هک میفته گوشیم به چشمم يهو و گردونم مي چشم و پرسم مي خودم از!چرا؟!باشم؟ عاشقش تونم نمي چرا! میشه

 .شده تیکه چند و طرف يه افتاده

 دوازدهم فصل

(1) 

 اين.کنم نمي احساس رو دردي اما لنگم مي کمي چه اگر و دارم مي بر قدم کیان کنار. کنه نمي درد ديگه پام

 يتو.بیايم شد تموم پام درد وقتي نفري دو ما و خاله ي خونه برن جلوتر بقیه و مادرم که بود کیان خود خواست

 نمي . شکسته که گوشیمم فکر تو من.نمیزنیم حرفي کدوم وهیچ میزنیم قدم برق چراغ تیراي نور زير و تاريکي

 جوابي و بزنه زنگ و بفرسته پیام اون اگه دونم نمي. بگیرم تماس آرمین با تونم مي چطور اتفاق اين وجود با دونم

 بهش من طرف از

 !کنه؟ مي پیدا احساسي چه و کنه مي فکر چي نرسه

 .نمیرسم اي نتیجه هیچ به و کنم مي فکر خودم با و کنم مي نگاه میشیم رد کنارش از که آبي جوي به

 کنه؟ نمي درد ديگه که پات _

 :میدم جواب مختصر و کوتاه خیلي و میام خودم به کیان سوال از

 .نه _

 :میگه که میشنوم صداشو و میشه بلند گوشیش زنگ صداي که موقعست همین

 .بگو مامان جانم الو _

_... 

 . میايم داريم _

_ ... 

 .خوبه حالش پونه.آره آره _

_... 
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 .میايم هم ما بخورين شامتونو شما خب_

_... 

 .چشم.باشه _

 :میگه و کنه مي نچي میشه تموم که زدنش حرف

 !بزنیما قدم نامزدمون با خواستیم بار يه _

 :پرسم مي کنم نگاش اينکه بدون

 بود؟ خاله _

 :میده جواب

 .من گرام مادر و شما ي خاله.بله _

 :پرسه مي بعد

 اي؟ گرفته اينقدر چرا تو _

 کنم مي حس خودم روي نگاهشو که من 

 :میدم جواب

 .نیست چیزي _

 ناراحتي؟ گوشیت خاطر به نکنه _

 :میدم جواب و میشم هول سوالش از

 .اصال نه...نه _

 :میگه و کنه مي نگاه جلو به میبینم و میندازم بهش نگاهي نیم و

 .پیشتم من چون نداري احتیاجي بهش زيادم البته.میگیرم واست يکي خودم.نداره اشکالي _

 وقتي. خاله ي خونه جلوي و کوچه توي مپیچیم موقع همین چون نمیگم هیچي منم.خنده مي و میگه اينو

 دستمو جلو پره مي من ديدن با و میشه ظاهر کتايون و میشه باز در. میده فشار زنگو کیان در پشت میرسیم

 :کنه مي جیغ جیغ و میگیره

 ... خوبي؟پات!جون پونه سالم _
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 :میدم جواب و میزنم لبخند روش به

 .خوبم نترس _

 :کنه مي نگام و میره کنار ترديد با

 باشم؟ مطمئن _

 مي مسال بهش کیان.میشه پا نشسته اونجا که کاوه حیاط تو میريم که همین و میزنم لبخند و میدم تکون سرمو

 :پرسه مي و کنه

 !تنهايي؟ اونم!نشستي؟ حیاط توي چرا تو _

 :میده جواب خنده با سرمونه پشت که کتايون

 .کرده بیرونش مامان _

 :پرسه مي کیان

 !جدي؟ _

 :میده جواب مظلومانه کاوه و

 .شدم جريمه اومدنمم خبر بي خاطر واسه.تو بیام نمیذاره خوبه پونه نشده مطمئن تا گفت بهم.آره _

 :پرسه مي و من به کنه مي رو بعد

 کنه؟ نمي درد ديگه پات که تو ببینم _

 :میدم جواب

 .نمیکنه درد.نه _

 .تو برم تونم مي شکر خدارو پس خب _

 :میگه میاد سرمون پشت حالیکه در هم کاوه و خونه توي کنه مي راهنمايي منو و خنده مي کیان

 .باشم داشته جاني امنیت که میام سرتون پشت من _

 :میگه کیان و میگیره م خنده حرفش از

 کشه؟ مي چي تو دست از بیچاره ي شراره اين آخ _

 کشي؟ مي چي دردسرت پر زن اين دست از تو _
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 به شکن دندون جواب يه خوام مي.هم توي میره اخمام کاوه حرف با.خنده مي صدا با اونم و میده کیانو جواب کاوه

 :میشه پیدا خاله ي کله و سر موقع همون ولي بدم بزرگم ي خاله پسر

 برم؟ قربونت اومدي!پونه _

 :پرسه مي کنه مي جدام خودش از وقتي و کنه مي بغلم محکم و سمتم میاد

 کنه؟ نمي درد که خاله؟پات خوبي _

 :میدم جواب

 .خوبم جون خاله نه _

 :میشنوم سرم پشت از رو کاوه صداي بعد

 ...بگو هي کردي؟حاال شلوغش خودي بي و خوبه حالش نگفتم بفرما _

 :میگه کاوه و سمتش میره شده اون متوجه من از نگاهش که خاله

 .اومد خدا يا _

 میگه خنده با خاله و میندازه خنده به مونو همه کارش اين با که میره در مادرش دست از و

 بشي؟ بزرگ خواي مي کي تو پس.کارات اين با کاوه تو دست از _:

 :میگه و ما به کنه مي رو بعد

 .بکشم شامو بندازم رو سفره من تا بشینین بريد _

 :پرسه مي و کنه مي رو بهش کیان

 درسته؟ نخوردين شام خاطر به حتما _

 :میده جواب خاله

 !که نمیرفت پايین شما بدون گلومون از مادر نه _

 :میگه و کنه مي نچي کیان

 نگفتم؟!بخورين شامتونو گفتم که من _

 توش بقیه که پذيرايي اتاق سمت میريم هم کیان و من و آشپزخونه سمت میره و نمیده جوابشو خاله اما

 و میدم مثبت جواب نه يا خوبه حالم بدونن خوان مي که شون همه سوال به من و کنیم مي سالم بهشون.جمعن

 :پرسه مي شده راحت بابتم خیالش که مامان
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 کو؟ ت خاله _

 .بندازه شامو ي سفره رفت _

 :میگم کنه کمک خاله به بره خواد مي دونم مي که من و میشه پا حرف اين شنیدن با

 .خاله کمک میرم خودم من.مامان نشو پا _

 با يزهمیر بلوري پارچ توي دوغو داره که کتايون اما آشپزخونه به میرم باشم طرفش از جوابي منتظر اينکه بدون و

 :میگه اعتراض با من ديدن

 .بشین اينجا؟برو امدي چرا تو _

 :میدم جواب

 .کنم کمک خوام مي _

 :میگه معترض لحن همون با کتايون

 .کنم مي کمک مامان به هستم من.بشین چیه؟برو کمک _

 :میدم جواب

 .کنم مي کمک منم خب _

 :کنم مي نگاه میزنه ناخنک داره و جلوش گذاشته ساالدو ظرف و نشسته که کاوه به و آشپزخونه توي میام و

 !ديوونه خل _

 :داره مي بر خیار دونه يه و کنه مي نگام

 .دادم مي جوابتو وگرنه خوردنم حال در االن حیف _

 :کتايون دست میده و داره مي بر جلوش از ظرفو و میاد هم خاله.  خنده مي برادرش جواب از کتايون

 .سفره سر بذار ببر اينو.مامان بیا _

 :میگه اعتراض با کاوه

 !خوردما مي داشتم _

 :میده جوابشو معطلي بي هم خاله

 .میزدي ناخنک داشتي.خوردي نمي _
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 :پرسه مي و من به کنه مي رو بعد

 .بشین برو!خاله؟ وايسادي اينجا چرا تو _

 :میدم جواب

 .کمک اومدم _

 .بکشي زحمت خواد نمي.بقیه پیش بشین برو.برم قربونت خواد نمي _

 :میدم جواب و دارم مي بر رو آماده و تمیز ظرفاي

 !زحمتي چه جون خاله نه _

 :میشنوم رو کاوه و خاله صداي و هال توي میرم و

 ! بچه ببینم من بده _

 !گشنمه بخورم بذار د _

 .نمیشه_

 !مامان _

 .سفره سر بذار ببر بگیر اينو بیا _

 یادم دست به غ دو پارچ که میشم رو به رو کاوه با اما آشپزخونه سمت گردم مي بر و میچینم بشقابارو لبخند با

 :بیرون

 .گرفت حالتو بدجوري خاله اينکه شد؟مثل چي _

 :میده جواب و میده نشونم پارچو و کنه مي نگام بدجنس

 .دوغه توش پارچ اين که حیف _

 :میدم جواب

 .بکني کاري تونستي نمي بود آبم اگه _

 .خندم مي و آشپزخونه توي میتپم که سمتم داره مي بر خیز دستشه توي که پارچ با

 .رو پر بچه نرسه بهت دستم مگه _

 مثال؟ بکني خواي مي چیکار برسه بهش دستت اگه حاال _
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 :پرسم مي و بیرون میارم آشپزخونه ديوار پس از سرمو میشنوم که کیانو صداي

 کني؟ مي چیکار میگه راست _

 :میگه سفره روي میذاره پارچو حالیکه در و سفره سمت میره و میندازه کیان و من به نگاه يه کاوه

 .کنم مي چیکار میگم بت کنم؟االن مي چیکار _

 :کنم مي صدا کیانو و کشم مي جیغ خنده با من که آشپزخونه در به میرسونه خودشو جهش يه با بعد

 .کمک کیان _

 .بگم بهت تا وايسا کني مي فرار چرا د _

 شممی قايم پشتش و میبرم پناه کیان به کردم فرار کاوه دست از که من و میشه بلند ما داد و جیغ و خنده صداي

 : میگیره برادرشو جلوي کیان و

 .گرفتم جلوشو من رو در پونه _

 خوشیا اين میگه و گذره مي ذهنم از چیزي يه اما کنم مي خوشي احساس عجیب و کرده گل مون همه شیطنت

 اه لحظه و قشنگه همینطوري چیز همه همیشه.هست همیشه میکنم فکر و کنم نمي اعتنا بهش اما.نیست پايدار

 ...قشنگ و شاد همینطور.میشن سپري ما براي قشنگ و شاد همینطور

 به سر کاوه و من بازم و شام خوردن واسه میشیم جمع سفره دور همه و میشه تموم هامون خنده و شوخي باالخره

 گذاشته سرمون رو رو خونه کتايون و کیان و کاوه و من مدت که اين تمام.کنیم مي شوخي هم با و میذاريم هم سر

 ينجوريه؟ چرا اين فهمم نمي من. گفت نمي هیچي و کرد مي نگاهمون فقط ساکت همیشه مثل شراره بوديم

 جمع به و میشینه مادرجون کنار ساکت شراره بازم شديم زدن حرف مشغول و نشستیم هم دور وقتي شام از بعد

 :پرسم مي گوشي در کتايون از من وقتي و نمیاد ما ي نفره چهار

 ...شراره!کتي _

 :میگه و کنه مي قطع حرفمو کتايون

 چرا فهمم نمي اصال! خبريه کنه مي خیال میگیره ما واسه خودشو.اينجوريه اخالقش دوني مي که تو کن ولش _

 نمیشه که مغروره و يخ و سرد شده؟اونقدر چیش عاشق فهمم نمي!؟ کرده انتخاب دختر همه اين بین از اونو کاوه

 و میاد بدش ها بچه از که اومده نظرم به هم همیشه.نیستم راحت باهاش اصال که جوريه!زد حرف باهاش دقیقه دو

 دور لبش از خنده میرسه که خودش ي خونواده به.نشده دار بچه هنوز کاوه با زندگي سال چهار از بعد که همینه

 !میشه ساکت میشینه که ما جمع توي ولي نمیشه

 :کنه مي صدام کاوه که بزنم حرف خوام مي
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 !پونه _

 :میگم و طرفش چرخونم مي سرمو

 !هان _

 :من سمت میده سرش و توش میذاره ديگه کارت سیم يه و میاره بیرون گوشیش توي از کارتشو سیم

 .تو مال بگیر اينو _

 :پرسم مي و میکنم نگاه گوشي به تعجب با

 !من؟ به میديش چرا!چیه؟ براي...اين _

 :میده جواب و خارونه مي شو چونه

 سیم.گیرمب برات نوشو يه بعد تا بردار اينو فعال.بدم بهت يکي جاش به بايد پس.بشکنه گوشیت شدم باعث من _

 .توش گذاشتم هم خودتو کارت

 :میکنم نگاش زده بهت

 ...کاوه ولي _

 :میگه و میزنه لبخند

 .دار برش _

 :میدم جواب

 .کنم قبولش تونم نمي آخه _

 :میگه کاوه به خطاب نشسته من کنار که کیان

 .میگیرم يکي واسش خودم.بدي بهش خودتو گوشي خواد نمي.داداش نکنه درد دستت _

 :میگه جواب در کاوه

 .باشه داشته اينو فعال.باشه _

 :میگه و من به میکنه رو و

 .نکن رد داداشتو دست.خواهري بگیرش _

 :میگم بهش خطاب دلم توي و میزنم لبخند و میده دست بهم خوبي حس حرفش از
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 .بودي داداشم واقعا کاش _

 کرتش کاوه از و پايین میندازم سرمو و کنه مي نگاه مارو صامت و ساکت که میفته شراره به حین همون در نگاهم و

 :کنم مي

 .ممنون _

 .داداش زن نداره رو شما قابل.میکنم خواهش _

 :میگه حسرت با کتايون وسط اين و نمیگم هیچي و کنه مي بدجنسي داره دونم مي من و داداش زن میگه باز

 االن ولي نکرد که نکرد قبول کن عوض من مال با گوشیتو بیا گفتم کاوه اين به قدر هر من.پونه حالت به خوش _

 .تو به داد خودشو گوشي

 کني؟ عوض من مال با گوشیتو میشه جون پونه يعني اين _

 :میگه من به خطاب میاره زبون به که رو جله اين کاوه

 .کیان حتي.نمیديش هم هیشکي به خودت واسه دادم اينو.پونه نخوريا گولشو _

 :میگه حرص با کتايون و و خنده مي کیان

 !هست اي تحفه چه گوشیه اين انگار حاال _

 :میگه خنده با کاوه

 .دنبالشه چشمت که فعال _

 خیلي االن تا حتما بیچاره.افتم مي آرمین ياد جديد گوشي يه داشتن از زده ذوق و میگیره م خنده حرفش از

 کیان کنار حالیکه در آرمین ي دوباره آوري ياد با و کنه مي پیدا راه ذهنم به که فکري اين با!شده نگرانم

 خودم از و شده کاوه با زدن حرف مشغول که کنم مي نگاه کیان به.میده آزارم ناراحتي و عذاب حس يه.نشستم

 يعني اين!کنم؟ مي فکر ديگه يکي به دارم بعدش اون نامزد و کیانم کنار!کنم؟ مي چیکار دارم من پرسم مي

 مکرد پیدا آرمین به که رو احساسي اين تونم نمي من چرا...چرا!خیانت؟ جز باشه داشته تونه مي معنايي چه!چي؟

 !نمیشه؟ چرا آخه!کنم؟ بیرون دلم و ذهنم از

 رس پشت پیام تا چند شدنش روشن محض به و کنم مي روشن چرخن مي ذهنم توي که فکرايي اين با رو گوشي

 که کیه اين کنه نمي سوال هم کس هیچ و نمیشنوه کسي زنگشو صداي و سايلنته رو خوشبختانه اما.میرسن هم

 .کنم هم سر دروغ بشم مجبور
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(2) 

 رايب پیام نوشتن به کنم مي شروع لباسام کردن عوض جاي به میذارم اتاقم توي پا که همین میرسم که خونه به

 در و گوشي بودن خاموش خاطر به ترسیده و شده نگران چقدر میدادن نشون بود فرستاده که پیامايي.آرمین

 :بیارم درش نگراني از بايد پس.نبودنم دسترس

 .شکست و زمین افتاد گوشیم.ترسوندمت و ندادم جوابتو اگه ببخشید.آرمین سالم _

 کنم مي فکر و میشم هول اومدنش با.تو میاد مادرم و میشه باز اتاق در همزمان و فرستم مي براش سريع پیامو

 تهخس کامال مشخصه که اون اما.مانتوم جیب توي میذارم رو گوشي ترس از و کنه شک و کنه خواستم باز که االنه

 :میگه میاره در مانتوشو حالیکه در و کشه مي اي خمیازه ست

 کني؟ روشن کولرو و بیاري در کمد تو از پتومو میشه! مامان پونه _

 :میگم و میارم بالش و پتو يه براش سريع کولر کردن روشن از بعد و میدم تکون سرمو

 . مینداختین تشک يه کردين مي ترک خوابیدنو زمین رو عادت اين کاش _

 :میده جواب و کنه مي باز بلندشو خرمايي موهاي و میاره در روسريشو.کشه مي خمیازه بازم

 .است مرض موجب عادت ترک _

 !مامان _

 :میده جواب

 .میاد خوابم و م خسته خیلي _

 :گوشه يه میذاره و میکنه عوض لباساشو و میگیره ازم رو پتو بعد

 .مامان کن جمع زحمت بي اينارم _

 کنم مي عوض خودمو لباساي حالیکه در. خودش روي کشه مي رو پتو و میکشه دراز اونکه و میگم چشمي

 هک شده ناراحت ازم حتما کنم مي فکر و میگیره دلم.نیومده پیامي هیچ.کنم مي نگاش و بیرون میارم گوشیمو

 رو ههم بشورمشون بهتره که فکر اين با و مادرم لباساي به نگاهي و میندازم خودم لباساي به نگاهي.نمیده جواب

 رد کرده روشن قسمتشو يه آشپزخونه چراغ نور و خاموشه چراغش که هال از.بیرون میام اتاق از و کنم مي جمع

 :پرسه مي که خورم مي بر باباجون به راهرو توي و میشم

 بابا؟ بشوري لباس میري داري _

 :میدم جواب
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 .بشورم بدين دارين شستن واسه چیزي اگه.باباجون آره _

 .میشوره خودش مادربزرگت دادم.خواد نمي.باباجون نه _

 :میگم

 .خودم دادين مي _

 قرآن عاشق چقدر.خوندن قرآن به بشینه که گرفته وضو بازم.اتاق توي میره و میشه رد هال از اون اما

 مي باز آبو شیر و پايه چهار روي میشینم و تشت توي میذارم لباسارو و حیاط توي میرم.حالش به خوش!خوندنه

 کردم؟دلیلش پیدا احساس بهش چرا.کنم مي فکر آرمین به کنه مي خیس لباسارو آب که حین همون در و کنم

 بهش باشه شده باعث که نمیاد نظرم به چیزي کنم مي مرور رو گذشته قدر هر که شد؟من باعثش چي چیه؟آخه

 ياد به اونو بازم و شده خیس لباساي به میزنم زل و بندم مي آروم آبو شیر کنم مي فکر حالیکه در!کنم پیدا عالقه

 :خاطراتشو و اون.میارم

 باران.کردم مي نگاش دور از داشتم.بود گذاشته باز درشو و ماشین توي بود نشسته ما از زيادي ي فاصله با))

 باالخره و نکشید طول هم خیلي سکوت اين اما.هم ها بچه ي بقیه.بود ساکت و صندلي يه روي بود نشسته

 :گفت باران به رو بنیامین

 يا میريزه خودش تو و نمیگه هیچي يا باشه ناراحت جايي يه از.میشناسیش که ،تو عمو دختر نشو ناراحت _

 .کنه مي خالي يکي سر عصبانیتشو

 :داد جواب بود پايین سرش که باران

 نیستم ناراحت اون از من _

 .خوندم مي ش گرفته ي قیافه از اينو من و ناراحته که بود مشخص کامال اما

 سکفال يه با مژده که بود وقت همون و گفتن نمي چیزي و بودن نشسته شون دو هر.کردم نگاه نويد و علي امیر به

 :شد پیداش سبد يه توي لیوان تا چند و چاي

 .بخورين چاي بیاين نیومدن تا پس.برسن سر هم بقیه نمونده چیزي ديگه.چاي بیاين!ها بچه _

 و ردک پر چاي از لیوانو يه و زمین روي گذاشت سبدو. نمیرسید نظر به ناراحت که بود کسي تنها اون.کردم نگاهش

 :بنیامین دست داد

 .بفرمايین _

 ارانوب بعدش و علي امیر براي هم يکي و ريخت نويد براي لیوانم يه و گفت جوني نوش اون و کرد تشکر بنیامین

 :زد صدا
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 !جون باران _

 :گفت کنه نگاش اينکه بدون باران

 .خورم نمي من _

 .آرمین براي ببرمش بهتره کردم فکر و کردم نگاه خودم لیوان به

 :پرسید و کرد صدام مژده که ماشینش سمت رفتم همین واسه

 جان؟ پونه کجا _

 :گفت مژده اما.کردم اشاره آرمین به سر با و چرخیدم

 .آدم ذوق تو میزنه بدجور باشه برش و دور کسي و ناراحته وقتي.نشي نزديکش بهتره _

 :شنیدم بنیامینو صداي کردم نگاه آرمین ماشین به و گشتم بر ترديد با

 .برگردي بهتره _

 به پاهام.آرمین طرف رفتم که شد چطور و شد چي نفهمیدم ولي.گفتن مي اونا که بکنم رو کاري همون خواستم

 و پیشونیش روي گذاشته منو دستمال و نشسته ديدم.رسیدم بهش وقتي و طرفش رفتم آروم.نبودن خودم فرمان

 .داده تکیه وري يه ماشینش صندلي به و میده تکون و آورده بیرون ماشین از پاشو يه

 و چاي لیوان.کرد ونگام چرخوند سرشو آزروم خیلي.کردم جلب خودم به توجهشو سرفه تک يه با و رفتم جلو

 :گفتم و سمتش گرفتم بود دستم رو قندي

 .آوردم چاي _

 ميآرو صداي با و گرفت ازم لیوانو اون ولي. بريزه چاي و دستم زير بزنه که االنه کردم مي فکر و میزد تند قلبم

 :کرد تشکر

 .ممنون _

 خط زمین روي پا با و گرفتم پشتم دستامو.کرد مزه چايیشو از کم يه و زانوش روي گذاشت منو دستمال

 :گفتم بعد.کشیدم

 ...نبايد _

 :پرسید.شدم ساکت و خوردم حرفمو.کرد نگام دوباره که بود نیومده بیرون دهنم از کلمه اين هنوز

 چي؟ نبايد _
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 :گفتم ماليم خیلي و پايین انداختم سرمو

 .میزدي حرف اونجوري باران با نبايد _

 و پايین انداختم سرمو نمیگه هیچي ديدم وقتي و وايسادم کوتاهي مدت.روش به رو به زد زل و نگفت هیچي

 :گفت که برم خواستم

 .بمونن دلم توي میذارم.بگم کسي به دردامو ندارم عادت _

 :پرسیدم و چرخیدم پا ي پاشنه روي

 !کني؟ مي خالي بقیه سر ناراحتیتو همین واسه _

 :وايسادم روش به رو و رفتم جلو.نداد جوابمو

 .کني رفتار اينطوري که نیست خوبي دلیل اين ولي _

 !زدي حرف باران با بد خیلي

 :داد جواب و هم توي رفتن من حرفاي از اخماش

 .نزد حرف باهام درست بقیه جلوي اونم.بودم کنم؟عصباني چیکار داشتي توقع خب _

 .بشه پشیمون خودش بعدش که بکنه کاري يا بزنه حرفي نبايد عصبانیه آدم وقتي میگه مادرم _

 .گذاشت جواب بدون حرفمو بازم

 .کني خواهي معذرت باران از بايد _

 :گفت آهسته که شنیدم صداشو و ها بچه سمت برگشتم و گفتم بهش اينو

 !کنه مي نصیحتم بچه يه که رسیده جايي به کارم.هه _

 :گفتم میرفتم که حال همون در و برنگشتم اما شنیدم حرفشو

 !گفتي چي شنیدم _

 ويت سوال اين حالیکه در.رفتم کردن مي تماشا رو ما و بودن وايساده تعجب با که بقیه سمت به آروم خیلي بعد و

 !بريزه؟ خودش توي رو همه و باشه داشته درد بايد باشه؟چرا ناراحت بايد اون چرا که بود اومده پیش ذهنم

 ارانوب راه سر.نزد حرفي کس هیچ برگشت راه توي خونه برگشتیم وقتي و نشد خوبي خیلي روز روز اون حال هر به

 ي خونه به من اومدن از نیم و ماه يه تقريبا که روز اون تا.رفت و رسوند هم منو آرمین.شون خونه رسونديم که

 و نشد پیداش روزي چند هم روز اون از بعد.باشه ناراحت اونطور آرمین که بودم نديده اصال میگذشت پدريم
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 اما بود شده تنگ براش حسابي دلم.نیومده چرا و چطوره حالش بفهمم که نمیومد اونجا هم بنیامین حتي.نديدمش

 براش درو خودم روز اون يادمه.شد پیداش روز سه از بعد باالخره ولي. بدم بروز دلتنگیمو تونستم نمي جوره هیچ

 :بود شاد که وقتايي ي همه مثل درست.کرد سالم و زد لبخند افتاد من به چشمش که اين محض به که کردم باز

 !خانوم پونه سالم _

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 .سالم _

 .سالم _

 :شد مانع صداش اما اتاقم توي برم که افتادم راه جلوتر شد داخل وقتي.خونه توي بیاد تا رفتم کنار و

 !خانوم پونه _

 :طرفش برگشتم

 !بله؟ _

 دبو دستش توي که دستمالمو.وايساد روم به رو اومد و آورد بیرون بود برده فرو شلوارش جیب توي که دستشو

 :گفت و سمتم گرفت

 .دستمالت _

 :گفت که کردم لمس دستمالو و بردم جلو دستمو

 .کردم اتوش و شستم خودم _

 :بمونه پیشش خواست دلم و اومد خوشم حرفش از

 .خودت پیش باشه _

 :داد جواب

 .بگیرش.ممنون نه _

 :پرسید گرفتم که دستمالو

 اينجاست؟ باران _

 :پرسیدم و دادم تکون سرمو

 کني؟ عذرخواهي ازش خواي مي _
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 :گفتم.داد تکون سرشو و زد لبخند

 .ست آشپزخونه توي_ -

 هب میکنن آشتي ديگه ي دقیقه چند تا باران و آرمین اينکه از خوشحال.آشپزخونه سمت رفت و کرد تشکر -

 راه تو باال میرفتم وقتي اما. بینیم جلوي گرفتمش و کردم حس رو دستمال عطر حال همون در.  رفتم ها پله سمت

 تا دچن درازيش زبون و ادبي بي خاطر به من و بود شده دعوامون هم با تازگیا.زد تنه بهم که کردم برخورد نگین با

 .بشه ادب که کمرش به بودم زده دست کف ي ضربه

 که مبود نبسته سرم پشت درست درو هنوز اما.تو رفتم رسیدم که اتاقم به و رفتم باال ها پله از بهش اعتنا بي -

 :شنیدم سیمینو صداي و خروجي در شدن بسته محکم صداي يهو

 ...که نگفتي ولي.کوتاه مدت يه براي فقط بودي گفته بهم_ -

 :داد جوابشو که پدرو صداي و

 نه؟ يا میفهمي.منه دختر اون _

 روي دستم که بیرون برم اتاق از خواستم خونه بودن برگشته هم با و روز از وقت اون توي اونا اينکه از متعجب

 :خشکید در ي دستگیره

 ...((بکشم؟ جورشو بايد بدبخت من داره نگهش نخواسته مادرش چون!بمونه؟ اينجا بايد اون چرا _

 و کنم مي نگاه ريخته پاهام روي و کرده ريز سر آبش که تشتو و میام خودم به پاهام روي آب خیسي احساس با

 شبه ديگه میکنم سعي و. میشم لباسا شستن و زدن چنگ مشغول وتند تند لعنتي روز اون آوري ياد از کالفه

 خاموش رو چراغا خستگي با رخت بند روي میکنم پهن و میشورم و لباسار وقتي بعد ي دقیقه چند و نکنم فکر

 ک مکن مي نگاه مادرم به میبندم سرم پشت درو و اتاق توي میام وقتي.بخوابم که اتاقم به گردم مي بر و میکنم

 موقع کردم؟اون اذيتش کشید؟چقدر زجر من خاطر به چقدر میگم خودم با و رفته کنار روش از پتو و خوابه غرق

 ...که

 آروم ور پتو و میشم خم.سمتش میرم نیفتم روز اون ياد اينکه براي و میکشم آه و میکنم نگاه بهش پشیموني با

 شبر کیفم توي از میرم و میفتم گوشیم ياد که موقعست اون فقط و میندازم جا خودم براي بعد و روش کشم مي

 :میکنم باز پیامشو خوشحالي با و دستپاچه و سريع.آرمینه از.اومده پیام.میکنم نگاش و میدارم

 .بیمارستانه بازم االن.دادم جوابتو خودم من که اينه شد بد حالش آرمین.بارانم.سالم _

 رهخی بعد و خونم مي پیامو دوباره ناباور و آشفته حالي با!بده؟ حالش آرمین...آرمین.میريزه دلم پیام خوندن با

 يسع.کوبه مي م سینه ي ديواره به محکم داره که میذارم قلبم روي دستمو و اتاق از تاريک ي نقطه يه به میشم

 از شيگو و میلرزه دستم نوشتن موقع اما.بنويسم باران براي پیام يه و کنم حفظ آرامشمو کنم مي سعي...میکنم
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 و میکنم روشنش.شده خاموش.میدارم برش میشم خم و موهام توي میبرم فرو انگشتامو.زمین روي میفته دستم

 :میفرستم و نويسم مي پیام يه میرم راه حالیکه در

 شد؟ بد حالش که شد چطور آخه _

 بر مدست از برم راه اينکه جز کاري هیچ.کنم چیکار دونم نمي.میرم راه اتاق دور بار دو برسه تا میفرستم که پیامو

 :خونمش مي و میکنم بازش سريع میرسه پیام وقتي باالخره و نمیاد

 .بشه ديالیز اينکه قبل.شد اينطور يهو عصر امروز دونم نمي _

 خوره مي صورتم به گرم هواي.میکنم بازش و پنجره سمت میرم.میشکنه دارم گلو توي که بغضي و خونم مي پیامو

 :مینويسم براش.میکنن خیس هامو گونه اشکام و

 خوبه؟ حالش حاال _

 :میده جواب

 .ترکم مي غصه از دارم پونه. نديدم هم دکترشو حتي هنوز.نیست خوب زياد.نه _

 

 :نويسم مي و میکنم پاک اشکامو

 .میشه خوب حاش که ايشاهلل.باش مواظبش خیلي پس _

 پنجره لب میذارم رو گوشي میفرستم که پیامو.نمیاد بر دستم از اين جز اي ديگه کار.میفرستم و نويسم مي براش

 و کشم يم عمیقي نفس اما میکنم بغض بازم...نکنه خدا...نه...نه...بیفته اتفاقي آرمین براي اگه.حیاط به میزنم زل و

 مي.میشم مرتکب بزرگي گناه دارم دونم مي.باش مواظبش خودت.بده نجات آرمینو!خدايا.کنم مي پشت پنجره به

 ودمخ دست که دوني مي ولي. میشم تو غضب باعث و میشم مرتکب بزرگي اشتباه آرمین به کردن فکر با دونم

 به هن!خدايا.نمیده گوش عقلم حرف به که دلمه تقصیر آره.لعنتیه دل اين تقصیر هم ش همه و اونه با دلم.نیست

 .بده نجاتش آرمان و باران خاطر به...خودش خاطر به بلکه... من خاطر

 توي پا و میکنم بازش و در سمت میرم لرزون و سست قدماي با و کشم مي آه و میکنم دعا دلم توي.میکنم دعا

 لحظه يه براي.کاري هیچ.نمیاد بر دستم از کاري هیچ.میکنم نگاه برمو و دور آشفته و سرگردون.میذارم هال

 بازه هنیم که در جلوي بعد.میشم کشیده سمت اون به اختیار بي.روشنه چراغش که میفته باباجون اتاق به چشمم

 :میشنوم باباجونو صداي و میزنم در به اي تقه باالخره و میزنم زل دستگیره به لحظه چند براي و ايستم مي

 .تو بیا _

 .جلوش گذاشته قرآنو و نشسته باباجون که میبینم و اتاق توي میرم و میدم هل درو
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 :میگم آروم

 !باباجون _

 :گه مي که میشنوم و کنه مي نگاه منو عینکش ي شیشه پشت از

 !بابا جونم _

 :پرسم مي بغض با

 بشینم؟ بیام تونم مي _

 :میده جواب و کنه مي جا به جا عینکشو

 .بابا بشین بیا _

 .پايین میندازم سرمو و میشینم روش به رو میرم

 بابا؟ شده چیزي _

 .کنم فکر دادن تکون سر اين معني به خودم حتي اينکه بدون میدم تکون سرمو من و پرسه مي باباجون

 !اي؟ گرفته اينقدر چرا _

 احساس بهش فهمیدم تازگي که داري بچه و زن مرد آرمین بگم؟بگم بهش تونم مي چي من اما کنه مي سوال بازم

 چي؟چي؟!بگم؟ چي پس.نه که معلومه...نه...کرده؟نه نگرانم همینم و بیمارستانه و نیست خوب حالش دارم

 !بابا پونه _

 :بیرون میام فکر از و میزنه صدام

 هان؟ _

 دخترم؟ نمیزني حرف چرا پس _

 :میدم جواب

 .نمیبره خوابم فقط.باباجون نیست چیزي _

 :پرسه مي مهربوني با

 نمیبره؟ خوابت چرا _

 :میدم جواب ست آشفته که حالي با
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 .باباجون دونم نمي.دونم نمي _

 نگراني؟ چیزي از _

 ...نکنه!نگرانم؟ فهمیده چطور.میکنم نگاش تعجب با

 :میگه و میزنه لبخند

 .ترسي مي چیزي يه از و نگراني که میزنه داد ت قیافه _

 و میکنم سکوت همین واسه.جوريه چه حالم میفهمه که باشه زدنم حرف طرز از شايد میکنم فکر.نمیگم هیچي

 :سمتم میگیره و میداره بر ش سجاده رو از تسبیحشو ذاتیش آرامش همون با اون

 .بابا بگیر _

 :میگه بپرسم چیزي اينکه از قبل ولي بپرسم چیزي يه خوام مي و میزنم زل تسبیح به

 .میشن برطرف نگرانیات و ترسا ي همه.باش داشته خودت با اينو.کنه مي آروم آدمو گفتن ذکر _

 :پرسم مي و میگیرم ازش اونو و میکنم دراز رنگ آبي تسبیح سمت به آرومي به دستمو

 باباجون؟ ذکري چه...چه _

 :میده جواب

 .بابا بلدي خودت که چي هر _

 :میشم پا و میکنم تشکر ازش شدم آرومتر اونجا ايم دقیقه چند موندن و اتاق به اومدنم با که من و

 .باباجون ممنون _

 :پرسید خندوني لحن با

 که؟ رفتي_

 که؟ رفتي _

 :میدم جواب

 .بودم اومده همین واسه کنم فکر _

 !عجب _
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 ويت تسبیحو حالیکه در و میگم خیر به شب بهش رفتن بیرون وقت و در سمت میرم و نمیزنم حرفي جوابش در

 و ش صفحه به کردن نگاه از بعد میدارم بر پنجره از که رو گوشي و خودم اتاق سمت میرم میدم فشار مشتم

 ريهگ صدا بي حالیکه در و میشکنه بغضم يهو و کشم مي دراز جام سر میرم نیومده برام پیامي اينکه از اطمینان

 فشار مشتم توي تسبیحو.میلرزن اي خورده فرو حق حق فشار از هام شونه.  سرم روي کشم مي رو پتو میکنم

 نستعین اياک و نعبد اياک.میشم کردن دعا و گفتن ذکر مشغول لب زير و میدم فشار هم روي پلکامو و میدم

 .میگه همیشه لب زير مادرجون که ذکري همون.بار صد...

 .نستعین اياک و نعبد اياک _

 گها میدم قول...میدم قول!خدايا.کنه زندگي و بمونه زنده بده اجازه.کن کمک آرمین به.کن کمک بهش!خدايا!خدايا

 .میدم قول.کنم فراموشش و نکنم فکر بهش ديگه بشه خوب حالش

 .میشن سنگین پلکام و میکنم دعا و میکنم ذکر

 سیزدهم فصل

 

(1) 

 .اومده کیان!مادر!پونه _

 نمک مي بلند سرمو بهش زدم زل منتظر و گذاشتم روم جلوي گوشیمو و کردم کز اتاقم توي که من مادرم صداي با

 :میشه باز در و میشه بلند اتاق در ي تقه صداي که بشم بلند خوام مي و

 هست؟ اجازه _

 :میکنم سالم و طرفش میام دست به گوشي.میشم پا و وايساده در قاب توي که کنم مي نگاه کیان به

 .سالم _

 خودش به نگراني رنگ صداش و میشه همینم و میده تشخیص کیان مطمئنم که ست گرفته صدام اونقدر اما

 :میگیره

 خوبه؟ حالت _

 یامم اتاق از و میکنم اکتفا سرم دادن تکون به همین واسه و نمیشم موفق مطمئنم اما.بزنم لبخند میکنم سعي

 .بیرون

 !پونه _
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 .کنم نمي نگاش اما.طرفش گردم مي بر.کنه مي صدام

 .ببینم باال بیار سرتو _

 :ايسته مي روم به رو و جلو میاد.میکنم نگاه نگرانش ي چهره به و باال میارم سرمو

 ست؟ گرفته صدات و قیافه شده؟چرا چي _

 :میدم جواب

 .نیست چیزي...چیزي _

 :پرسه مي و میشه منصرف اما بگیره دستمو خواد مي دونم مي.جلو میاره دستشو کیان

 .بگو ناراحتي چیزي از اگه.بگو بهم.دختر بگو _

 :میدم جواب

 .همین م خسته کم يه فقط.خوبم من.نه.نه _

 :پرسه مي کیان اون از بعد و میشه برقرار سکوت بینمون لحظه يه

 کشیده؟ کار ازت خاله بازم نکنه _

 :کنه مي صدا مادرمو و

 کشیدين؟ کار پونه از بازم شما جان خاله _

 : میده جواب میاد صداش کجا از دونم نمي که مادرم

 .نداره خستگي که شستن ظرف و پختن ناهار يه!کاري؟ چه جون خاله نه _

 ست؟ گرفته اينقدر چشه ما ي خاله دختر اين پس _

 :میده جواب و تکونه مي دستشه که چادرشو و بوده آشپزخونه توي میفهمم من و هال توي میاد مادر

 .شده حرف کم و بوده ساکت حاال تا صبح از.خاله دونم مي چه _

 :پرسه مي و من طرف چرخه مي کیان

 پونه؟ آره _

 :میدم جواب

 .رفته سر م حوصله کم يه فقط.نیست چیزي _
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 :میگه و میزنه لبخند

 مورد در میزنیم حرف هم با ضمن در و. گرديم مي بیرون میريم امروز قرارمون طبق.نیست مشکلي که اين خب _

 .میگیريم تصمیم هم عروسیمون و عقد تاريخ و

 ونمت مي چطور من.میشم الل میبینم خودم روي که مشتاقشو نگاه ولي بگم حقیقتو خوام مي و میکنم نگاه بهش

 .نمیاد بر ازم کار اين...نه!بگم؟ بهش حقیقتو

 .بیرون بريم که شو آماده برو _

 :میگم و میدم تکون سرمو

 .بخورم آب لیوان يه برم بذار.باشه _

 و آشپزخونه کابینت روي میذارم مشتمه توي که گوشیمو.میرم خونه آشپز به نگاهش از فرار براي و میگم اينو

 زا خبري منتظرم صبح از.اتاقم توي میرم و بیرون میام بعد.کشم مي سر و میکنم پر شیر گرم آب از رو لیواني

 در.باشه خوب حالش کنه خدا فقط...فقط.اومده سرش به چي...دونم نمي...دونم نمي.نشده هنوز اما بشه آرمین

 نمي دلم و بپوشم کدومو هیچ خواد نمي دلم اما کنم مي نگاه دارم که لباسي دست چند به و کنم مي باز کمدو

 قتو يه واسه بذاره رفتنو بیرون بگم کیان به بهتره شايد.میکنم فکر و میدم تکون کمدو در.بیرون برم خواد

 فکر اين با.ديگه

 کجا پس.ايستم مي لحظه يه نیست هال توي میبینم وقتي اما بگم کیان به همینو که میکنم بازش و در سمت میرم

 !رفت؟

 :میزنم صداش

 !کیان _

 :میزنم صداش و سمت همون میرم و وايساده آشپزخونه توي میبینم و هال توي میام

 !کیان _

 : رسمپ مي و میشم خیره بهش ترديد با.ايستم مي میبینم که نگاهشو و فشرده هم به لباي...اما.طرفم گرده مي بر

 !شده؟ چیزي _

 فرستاده؟ پیام برات که کیه اين _

 همه باالخره پس پرسم مي خودم از و میگم دلم توي واي يه.میريزه يهو دلم من و میده نشونم موبايلو گوشي

 کاري يه خوام مي.ندارم رو حرکتي هیچ قدرت.جلو میاد اون بدم سوالم به جوابي اينکه از قبل اما!فهمید؟ چیزو

 :میگیره چشمام جلوي رو گوشي ي صفحه و ايسته مي روم به رو و میاد.تونم نمي اما...اما بگم چیزي يا بکنم
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 .بخونش _

 :خونم مي کلماتو چشم با و کنم مي نگاه

 .نباش نگران و بهتره حالم بگم فرستادم پیام.آرمینم.پونه سالم _

 خونديش؟ _

 نامنظمشو و تند نفساي صداي.ندارم گفتن براي هم حرفي و اومده بند زبونم... مطلق سکوت.نمیگم هیچي

 :میخونم ست صفحه روي که رو پیامي.میده نشونم دوباره بعد و میبره کنار چشمم جلوي از رو گوشي.  میشنوم

 است من با جهان گل اي دارم را تو

 است من با جان جان مني با تا تو

 ات پیشاني دور از تابد مي چو

 است من با آسمان کران تا کران

 خب؟ _

 توي پیامش وقتي کنم انکار تونم مي چطور...نه.کنم انکارش تونم نمي بگم؟حتي دارم چي بگم؟اصال تونم مي چي

 ي چهره به نگاهي نیم حتي اينکه بدون. کنم مي سکوت و میدم قورت دهنمو آب!خونده؟ اونو کیان و بوده گوشیم

 .بندازم عصبانیش

 کیه؟ اين بگو بزن حرف باش زود _

 ارهدوب داد تشخیص توش غیرتو و عصبانیت میشه که اي خفه صداي با اون و نمیگم هیچي و میکنم سکوت بازم

 :پرسه مي

 !پونه توام با_

 .میشن خیس اشک از چشمام و میکنم بغض

 کیه؟ لعنتي اين بگو بزن حرف ياهلل د.کني مي م ديونه داري پونه _

 وجراتش يعني...يعني.کنم نگاش تونم نمي حتي.بدم جوابشو تونم نمي من و میلرزه هم بدجوري.میلرزه صداش

 با و کنه مي فکر که رو چیزي اون کنم اعتراف بهش تونم مي چطور.اشک از پر چشمام و پايینه سرم.ندارم

 از که دارم؟جوري دوست فرستاده پیام برام که رو مردي اين من بگم بهش تونم مي ؟چطور درسته ديده چشماش

 !چطور؟!؟ میشه بد حالم و کشم مي درد منم کشیدنش درد از و میگیره م غصه ش غصه
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 هک میبینم اون از بعد و نمیشنوم هم کشیدنشو نفس صداي حتي دقیقه چند براي.کنه مي چیکار داره دونم نمي

 نمک صداش و برگردم خوام مي.بخورم تکون تونم نمي بازم من و میره و پام جلوي میندازه گوشیمو.میشه خم کمي

 چي؟ براي ولي

 ذابع از اينجوري شايد.باشه بهتر اينجوري شايد.بره بذارم که بهتره...بگم؟نه بهش چي که!کنم؟ صداش بايد چرا

 به بعد میشه؟و چي حاال پرسم مي خودم از و میکنم نگاه گوشیم به اشک از پر چشماي با.بشه کم منم گناه و

 انداخت رو گوشي چطور نديدي!بیرون؟ رفت طور چه نمیبیني!بشه؟ خواي مي چي میدم جواب خودم به خطاب

 ...که بود عصباني اونقدر بود عصباني اونقدر!زمین؟ روي

 يتو اينو...رفت کیان...رفت.حیاط توي از مادرجونو ي خیره اهلل يا صداي و میشنوم درو شدن کوبیده هم به صداي

 و باباجون و مادرجون به!بگم؟ چي مادرم کنم؟به چیکار حاال...حاال.میشم رها زمین روي حال بي يهو و میگم دلم

 سوال و برسن سر مادرجون و مادرم که االنه همین دونم مي...دونم مي.خیس خیس.شده خیس صورتم...خاله

 اتاقم به خودمو بايد.شم بلند بايد... بايد پس.ببینن آشفته وضع اين با منو نبايد دونم مي...کنن پیچم

 ريختم کاش اونقدر! کجاست؟ اتاقم.میکنم نگاه برمو و دور گیج و میشم بلند.دستم توي میگیرم گوشیمو.برسونم

 .برم بايد وري کدوم دونم نمي و نمیبینم رو جايي که

 :میزنه صدام حیاط توي از مادرجون

 !مادر پونه!پونه _

 خراب و نزار حالي با.اتاقم سمت میرم باالخره و چرخم مي خودم دور همونطور کوتاهي مدت براي.نمیدم جوابشو

 ش همه.میاد باال زحمت به نفسم.گرفته درد سرم که اومده اشک چشمام از اونقدر. میبندم درو و اتاقم توي میرم

 و ندت کشیدناي نفس و ش آشفته حال...عصبانیتش فرط از شده سرخ هاي گونه.میاد چشمام جلوي کیان ي قیافه

 چي! خدا واي! بفهمه مامانم اگه...بگه اينا خاله به اگه...کنه؟اگه چیکار خواد مي دونم نمي...دونم نمي...عصبیش

 پنجره لب حال بي!کنن؟ مي نگاه من به چشمي چه به اونا...کنم؟اونا نگاه روشون توي چطور وقت ون!میشه؟

 هي با که روزي همون جز!بودم نديده اونجوري کیانو حاال تا!بگم؟ چي!کنم؟ چیکار.گوشه يه میزنم زل و میشینم

 سرهپ دهن تو کوبید مشت با ديدم و ديدم عصبانیتشو روز همون فقط آره.بود شده دعواش کتايون خاطر به پسره

 نکهاي بدون گوشیمو میکنم فکر حالیکه در.بود شده موقع همون مثل پیشم ي دقیقه چند...زمین روي شد ولو که

 اون تقصیر ش همه....آخه...آخه...بدم آرمینو جواب خوام نمي...کنم روشنش خوام نمي.میکنم لمس کنم نگاش

 نه...نهدونست؟ مي بايد کجا از اون آخه ولي.نمیشد اينطوري بود نفرستاده پیام بود اينجا کیان که موقعي اگه...بود

 ندوگ اين خودت.خانوم پونه آره!شدي اتفاق اين باعث که تويي...مقصري که خودتي اين.نیست مقصر آرمین پونه

 نتلع.کشم مي آه و میکنم بغض باز و میدم فشار گرفتم مشتم توي که رو گوشي و میبندم چشمامو...خودت.زدي

 و میگیره م گريه بازم!شد؟چرا؟ اينجوري چرا!خدايا...چرا...آخه...دارم آرمین به که احساسي و من به لعنت...من به

 لعنت خودم به.میلرزه گريه فشار از تنم تموم و پوشونم مي دست يه با صورتمو و پايین میندازم سرمو
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 مي شمجبور و گفتم مي بهش بايد.دارم نامزد میگفتم آرمین يه بايد...گفتم مي بايد بايد... خودم به...میفرستم

 وجود به دومون هر بین که رو احساسي اين جلوي تونستم مي خواستم مي اگه آره.نکنه فکر بهم ديگه کردم

 سريع...االن...میکنم کارو اين االن همین خب...خب...نکردم کارو اين لعنتي من.نکردم کارو اين اما بگیرم اومده

 اياتفاق منتظر بايد کنم فکر رفت کیان که وضعي اون با!فايده؟ چه میگم خودم به...اما میکنم روشن رو گوشي

 مي خب...خب!زده حدس هم تهشو تا االن حتما و فهمیده رو قضیه که کیان!بگم؟ بهش بايد چرا پس.باشم بدي

 توضیحي چه اصال!بگي؟ بهش خواي مي چي!بدي؟ توضیح براش خواي مي رو چي!چي؟.بدم توضیح براش تونم

 !داري؟ احساس بهش هم تو و داره دوستت نفر يه بگي بهش خواي مي!بدي؟ داري

 !فهمیده پیاما همون خوندن از خودشم که اينو خب

 !پونه!پونه _

 نبايد اون...اون.میکنم نگاه برمو و دور و ايستم مي دستپاچگي با.میپرم جام از يهو میشنوم که مادرمو صداي

 :یگمم و میکنم خشک خیسمو صورت تند تند.افتاده اتفاقي چه کیان و من بین بفهمه نبايد.کردم گريه بفهمه

 !مامان بله!بله _

 :اتاق تو میاد مادرم و میشه باز در

 !بود؟ ناراحت اينقدر چرا!رفت؟ تنها چرا!بود؟ چش کیان!پونه _

 و تعجب با و میشه ساکت يهو که میکنم سکوت فقط سواالتش سیل جواب در من اما میکنه سوال ريز يه اون

 :پرسه مي نگراني

 !کردي؟ گريه...تو ببینم _

 :میگم و میکنم انکار

 .نکردم گريه من نه...نه _

 :میگه و میاد جلو اون اما.برم لو نکنه که نیفته چشمش تو چشمم میکنم سعي و

 !ببینم کن نگاه منو _

 میکنم نگاش و باال میارم سرمو اجبار به

 !شدن؟ قرمز و کردن پف چرا چشمات _

 :بگم چیزي نمیده مهلت اما کنم مي من و من

 کردي؟ گريه چرا!شده؟ چي بگو راستشو _
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 :میدم جواب.پرسه مي آمرانه لحني و تحکم با سوالشو

 ...من نیست چیزي _

 :میپرسه و کنه مي قطع حرفمو

 آره؟ شده حرفت کیان با نکنه ببینم _

 میدم جواب

 ...من نه _

 :پرسه مي و نمیده زدن حرف ي اجازه بهم بازم اما

 شد؟ حرفتون چي سر _

 :میدم جواب کنم نگاش اينکه بدون و آهسته

 .نبود مهمي چیز.هیچي _

 :میگه و میگیره مو شونه

 !بگو راستشو _

 :میدم جواب کالفه

 .نبود مهمي چیز مامان کن باور_

 :پرسه مي عصباني

 ها؟!؟ بیرون زد خونه از ناراحت اونطور کیان چرا پس _

 :میدم جواب سوال همه اين از عصبي و خسته

 .نبود مهمي چیز خدا به.کن باور.مامان نبود هیچي _

 بهش اصال يا بزنم حرفي افتاده که اتفاقي اون مورد در خوام نمي.بیرون میزنم اتاق از و میشم رد کنارش از بعد

 .نداشتم اصال مدت اين توي که چیزي...آرامش.بیارم دست به آرامشمو و بشم آروم خوام مي.کنم فکر

(2) 

 :کنم مي نگاه رو صفحه و فرستاده پیام آرمین دوباره فهمم مي میشنوم که گوشیمو زنگ صداي

 .میکنم فراموش دردامو ي همه تو با من آخه.توئه خاطر به اين مطمئنم و بهتره خیلي حالم امروز_
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 :میگم بهش خطاب دلم توي و میکنم لمس رو گوشي هاي دکمه شستم انگشت با

 .سراغم میاد بدبختي و درد جور هزار تو با من عکس بر _

 يه به بیاره؟و هجوم بهم غصه و غم و درد شده باعث دارم دوستش که کسي چرا؟چرا پرسم مي خودم از بعد

 همراه غصه و ناراحتي همه اين عشق يعني... يعني ولي!باشه اين عشق خاصیت شايد میده جواب بهم چیزي

 عشق خاصیت اگه.میگذرم شده تیره و مونده راکد آبش که آب جوي کنار از آهسته قدماي با و کشم مي داره؟آه

 که.آورده وجود به رو چیزي چنین يه خدا چرا بشن؟اصال عاشق آدما بايد میخوره؟چرا دردي چه به پس باشه اين

 اپ نوک با!چرا؟ آخه ولي!کنه؟ مجازاتشون خودش بعد و کنن گناه و خیانت و بکشن درد بشن؟که اذيت هاش بنده

 هیچي هم خاله ي خونواده.نیست خبري کیان از که بیشتره روز سه االن.کنم مي پرت رومه جلوي که رو سنگي

 هب و کرده شروع ديالیزو آرمین مدت اين توي.نگفته بهشون چیزي هنوز و ندارن خبر انگار.نمیگن مورد اين در

 و مادر پرسش از پر هاي نگاه تحمل.بیرون زدم که همینه و.خبرم بي کیان از من اما.بهتره حالش خودش ي گفته

 .بیرون زدم اون به کمک و باباجون ي مغازه به رفتن ي بهونه به نداشتم مادرجونو

 اهير و کنم فکر کم يه خوام مي.بیرون بیارمش جیبم از خوام نمي بار اين اما میشه بلند گوشیم زنگ صداي بازم

 هک احساسي اين با.کنم مشخص خودم با تکلیفمو بايد.کنم پیدا آوردم وجود به اونو خودم که مشکلي حل براي

 .کیان با و دارم

 هديگ و ها خونه ديوار روي کشیده خودشو آفتاب.میرم راهمو اعتنا بي.میشه رد زياد سرعت با کنارم از موتوري يه

 میگرده بر و میبنده رو مغازه ديگه ساعت دو يکي هم باباجون حتما.  نمونده غروب تا بیشتر ساعت دو يکي

 .خونه بیاد نماز واسه و ببنده رو مغازه اونم مغرب اذون با عادتشه.خونه

 مي نگاه راهه چهار سر و خیابون راست سمت که کوچیکي ي مغازه به و ايستم مي میرسم که خیابون سر

 موهاشو و پوشیده صورتي شلوارک و شرت تي که کوچولو دختر يه و بچه پسر تا دو و خلوته خیابون.کنم

 یرمم مکث کمي با میرسم وقتي و باباجون ي مغازه سمت میرم آهسته قدماي با.میشن رد کنارم از بسته خرگوشي

 یفموک و کنم مي سالم بهش..ست ساله سي تقريبا جوون پسر يه که مشتريشه به رسیدن سرگرم باباجون.داخل

 :ش پايه چهار روي میذارم

 .باباجون سالم _

 :میده جوابمو و پسره دست میده هزاري اسکناس يه

 .بابا سالم _

 :کنه مي خداحافظي و کنه مي تشکر پدربزرگم از و میندازه من به نگاهي گرفته هاشو نوشابه و هزاري که پسر

 .خداحافظ.حاجي تون اجازه با ديگه خب _
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 :میگه جوابش در باباجون

 .برسون سالم پسرم سالمت به _

 :میگم و کنم مي نگاه بهش لبخند با من پسر رفتن از بعد و

 !حاجي _

 :میده جواب و خنده مي

 .کنه صدا حاجي منو داره عادت.آشناست_

 :میده ادامه بعد و

 !بیرون اومدي خونه از شما عجب چه _

 :بزنم لبخند میکنم سعي و پايه چهار روي بشینه که دارم مي بر کیفمو

 .اينجا بیام گفتم بود رفته سر م حوصله _

 :میگه بهم و پايه چهار روي میشینه باباجون

 .صندلي اون روي بشین برو _

 :پاهام روي میذارم کیفمو و روش میشینم.  جلو کشم مي رو پالستیکي رنگ قرمز صندلي

 نمیشینین؟ صندلي روي چرا شما _

 :دستم میده و میداره بر رو يکي پفکا بین از و میشه پا

 .دارم دوست بیشتر رو پايه چهار اين _

 و یرونب میارم رو گوشي و میبرم فرو جیبم توي دستمو.میشه بلند گوشیم پیام زنگ صداي و کنم مي باز پفکو

 :ديگه پیام يه و آرمینه بازم.میکنم نگاش

 بینمت؟ب بتونم که اينجا بیاي کني پیدا بهونه يه توني نمي.بشه راضي تونه نمي دوري اين به دلم چرا دونم نمي _

 :نويسم مي براش اما میشد کاش میگم خودم به و میده دست دلتنگي احساس بهم پیامش خوندن از

 .رستممیف پیام برات بعدا.بدم جوابتو تونم نمي و بنده دستم االنم.ندارم اومدن براي اي بهونه هیچ.تونم نمي.نه _

 یزنمم خودمو و میشم جون بابا دادن تکون سر و لبخند نگاه متوجه و جیبم توي میذارم گوشیمو و میفرستم پیامو

 ازش.زهمغا در سمت میره و میشه بلند و میگه اللهي يا باباجون.میشم مشغول دستمه که پفکي با و خیالي بي به

 :پرسم مي
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 !باباجون؟ کجا _

 .بنداز راش اومد مشتري.مرادي آقاي پیش میرم سر يه اينجايي تو که حاال _

 .باباجون چشم _

 خودمو اينکه براي و کنم مي نگاه اطرافمو خورم مي پفکو حالیکه در موندم تنها مغازه توي که من و میره اون

 .کنم مي مرتب رو ها قفسه و میشم بلند کنم سرگرم

 .میندازم راه میان که رو مشتري تا چند و

 که ممیش خم وقتي میگذره که دقیقه چند اما میشه بهتر حالم و بیرون میام آرمین و کیان فکر از کمي اينجوري و

 :میزنه هم به سکوتمو و آرامش آشنايي صداي بردارم زمین روي از رو سکه يه

 !باباجوني سالم _

 يم باقي شده خم همونطور لحظه يه. میلرزه دستم و میفتم روز اون و کیان ياد بازم میشنوم که کتايونو صداي

 . میکنم راست کمرمو آروم خیلي و مونم نمي باقي صورت اون به خیلي اما.مونم

 !پونه _

 و سمتم میاد کتايون. میزنه خشکم شده وارد سرش پشت که کیان ديدن با و چرخونم مي صداش سمت به سرمو

 :کنه مي سالم جیغیش جیغ صداي با

 کجايي؟ هست معلوم هیچ تو جون پونه سالم _

 :میدم جواب بردارم کیان از چشم اينکه بدون

 ...سالم...س _

 چشماش توي.نمیداره بر ازم چشم و کنه مي نگاهم خیره فقط و نمیده جوابمو اما کنم مي سالم اون به واقع در

 .صورتشه و چشما توي که چیزيه اين...بهت فقط.محبت نه و عصبانیت نه ناراحتي نه.نمیبینم هیچي

 !نديدين رو همديگه سالهاست انگار!زدين؟ زل هم به اينجوري چرا تا دو شما _

 !میبینین رو همديگه روز هر که شما

 :میگم کتايون به رو میزنه شدت به قلبم حالیکه در و میدم تکون سرمو

 .گرده مي بر ديگه ي دقیقه چند دارين کار باهاش اگه.مرادي آقاي ي مغازه رفته باباجون _

 :میگه کتايون به رو و جلو میاد کیان
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 .داريم کار کلي.کتي بريم بیا _

 .میگیرم خودمو جلوي هست که زحمتي هر به اما.کنه مي منقلبم روز چند از بعد صداش شنیدن

 .بیاد همراهمون هم پونه بذار خب _

 :میده جواب و میفته پیشونیش به کمرنگي اخم کیان

 میگیره دلم نمیاره زبون به اسممو اينکه از!اون؟

 :میده جوابشو اخم با کتايونم

 .توئه از تر سلیقه خوش اون.خريد برم پونه با دارم دوست من ولي _

 :میگم کتايون به آروم خیلي نشه عصباني اينکه براي من و هم توي میرن بیشتر اخماش کیان که میبینم

 .ديگه وقت يه واسه بذار.دارم کار االن من!کتي _

 .میترسم نگاهش از. بیفته بهش چشمم خوام نمي. نمیکنم نگاه کیان به ديگه

 .گلم هاي نوه سالم به به _

 .کشم مي راحت نفس يه صدا بي و بیرون میام ناراحتي و عذاب حالت اون از کم يه جون بابا اومدن با

 .باباجون سالم _

 :میگه کتايون به رو اون و کنن مي سالم بهش هم با همزمان کیان و کتايون

 !شد پیدات ورا اين باالخره!عجب چه جیغو جي ها _

 :میگه خنده با جواب در کتايون

 .میشم شما مزاحم همیشه که من _

 .گذاشتم غیبت واست نیومدي که هست روز سه دو ولي _

 :خنده مي بازم کتايون

 .برم که کنم مي جمع وسايلمو دارم. دانشگاه گردم مي بر امتحانا واسه دارم آخه _

 :میگه و ش پايه چهار روي میشینه باباجون

 .بشي قبول خوب هاي نمره با و باشي موفق که ايشاهلل.سالمتي به خب _

 .باباجون ممنون _
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 که هکش نمي طول خیلي اما مبديم گوش فقط و وايساديم ساکت کیان و من و میزنن حرف هم با باباجون و کتايون

 :پرسه مي ازش و میشه کیان متوجه باباجون نگاه

 خواي نمي هم رو پونه هیچي ما.نیست ازت خبري چرا تو شلوغه سرش دانشگاه بره خواد مي کتايون ببینم _

 ببیني؟

 :کنه مي من و من و میشه دستپاچه هم کیان که میبینم و میشم هول من باباجون حرف شنیدن از

 ...راستش من...من _

 :میگه برادرش به رو کرده تعجب باباجون از حرف اين شنیدن با که کتايون

 ...گفتي مي که تو!داداش_

 :میگه بهش خطاب و بزنه حرف بیشتر خواهرش نمیده اجازه کیان

 خداحافظ.خريد ببرم کتايونو قراره امروز.بريم بايد ديگه ما خب _

 :پرسه مي بیشتري تعجب با کتايون و بیرون میره مغازه از سريع

 !شد؟ چش اين _

 :میگم بهش خطاب سريع من

 .نشده معطل تا برو.ست خسته حتما _

 :میگه جوابم در کتايون

 !برم تو با خواستم مي من ولي _

 :میگه باباجونم که کنم مخالفت خوام مي

 .خونه میرم بندم مي رو مغازه ديگه ساعت يه تا منم.دخترم برو _

 :کشه مي دستمو و میداره بر پیشخون روي از کیفمو کتايون اما کنم مخالفت خوام مي بازم

 .بريم بیا _

 :میکنم اعتراض من و کشه مي خودش دنبال منو

 ...کن ولم کتي!کتي _
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 تظرمن و وايساده ماشین کنار که میبینم کیانو من بیرون میزنیم مغازه از که همین و کنه نمي ول دستمو اون اما

 هب که بعد و کنه مي نگام زده بهت لحظه يه میبینه خواهرش همراه منو و چرخونه مي سرشو که همین اما.کتايونه

 :میگه ذوق با کتايون و کنه مي سکوت اما بگه چیزي بخواد که انگار کنه مي باز هم از لباشو میاد خودش

 .بدي سرويس دومون هر به بايد امروز.نفر دو شديم کیان _

 :میگم آهسته و میدم فشارش کمي و میگیرم کتايونو بازوي من

 !کتي _

 :میگه کشه مي دستمو حالیکه در و نمیده گوش حرفم به اون اما

 . پونه بیا. بشیم ماشین سوار بريم _

 :میگم و ايستم مي من اما

 .برم بايد من! کتي _

 :پرسه مي تعجب با

 !کجا؟ _

 :میدم جواب

 ...خونه برم بايد...خب...خب _

 .نمیشه حالیم هم حرفا اين خريد برم تو با خوام مي امروز چیه؟من خونه _

 :میگم آروم لحن همون با

 ...من ولي _

 :میگه کیان به رو و بزنم حرف نمیذاره کتايون اما

 !بگو بهش چیزي يه تو کیان...د _

 :پرسه مي و کنه مي نگاه دومون هر به حرص با کتايون.نمیزنه حرفي و کنه مي سکوت کیان

 چتونه؟ تا دو شما هست معلوم...نمیگي؟اصال هیچي چرا پس _

 کنم مي فکر و نگفته ش خونواده به هیچي هنوز فهمم مي.گردونه مي بر صورتشو و پره مي کیان رنگ که میبینم

 يم واونو میگیرم کتايونو ي شونه همینم واسه. بیارم در تنگنا اين از اونو و بگم چیزي و بدم انجام کاري بايد

 :میگم مصنوعي ي خنده يه با و خودم طرف چرخونم
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 قهر اون يعني..يعني.کرديم قهر هم با همین واسه شده حرفمون هم با خرده يه کیان و من جون کتي راستش _

 .کرده

 :پرسه مي و میشه خیره من به تعجب با کتايون

 !شد؟ حرفتون چي سر _

 :میگم و خندم مي الکي بازم

 ... چیز يه سر هیچي _

 .نمیزنم حرفمو ي بقیه نیست کوچیکي ي مساله اين دونم مي چون اما کوچیک بگم خوام مي

 !روشن کني؟چشمم مي اذيت رو پونه داري االن جوريه؟از اين کیان آقا نکنه درد دستت بله بله _

 :میگه و کنه مي باز ماشینو در بده کتايون به جوابي اينکه بدون اما کیان

 .برگردين و کنین خريد بريد هم شماها.جايي يه میرم من _

 :کنه مي نگاش باز دهان با خورده جا کیان سرد رفتار اين از که کتايون

 !فهمم نمي _

 :کشم مي کتايونو بازوي منم. میره و کنه مي حرکت ماشین

 .میريم تايي دو خودمون بیا.کن ولش _

 :میگه کنه مي تماشا ماشینو رفتن که کتايون

 ...ولي _

 :میگم و میزنم روش به لبخندي زحمت به

 .بیا.کنیم مي آشتي هم با بعدا نداره اشکالي _

 و کردن شوخي به میکنم شروع بیارم درش حالت اون از اينکه براي و بشه همقدم باهام که کشم مي دستشو

 نم و کنیم مي خريد میريم هم با.بزنه حرف اونم و بشکنه سکوتو که کنم مي کاري باالخره و زدن مزه با حرفاي

 گرن آبي شال يه و سر گیره يه و میگیره شارژ من براي اون و کنم مي مهمونش و میگیرم بستني کتايون براي

 .خره مي میگیره خودش براي که هموني همرنگ

 در کنارمون از يا ماشینن يا موتور سوار که رو پسرايي. شده همیشه مثل و کرده فراموش کیانو رفتار کامال ديگه

 دستشونو مادراشون و پدرا که کوچولويي هاي بچه براي گاهي و میشه من ي خنده باعث و کنه مي مسخره میشن
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 بوتیک به منو و کنه مي شوخي باهاشون و میگیره گرم زن هاي فروشنده با.میاره در بامزه شکلکاي گرفتن

 .خونه سمت گرديم مي بر هم دست توي دست و میشه تموم خريدمون باالخره و میبره دوستش

 .هوا اين شلوار يه با بود پوشیده تنگ تنگ تنگ شرت تي ديدي؟يه رو پسره من جون _

 :میگیره م خنده من و کنه مي باز هم از دستاشو کتي

 !کتي _

 مون تا دو هر میشه باعث ماشین يه آشناي صداي شنیدن شون کوچه سر و میگیره ش خنده خودشم

 در بینهمی اونو که کتايون و میفته کیان به چشمم من گرديم مي بر وقتي و قارقارکه صداي اين دونیم مي.برگرديم

 :سمتش میره خريدو هاي کیسه ش ديگه دست با و گرفته منو دست دستش يه با حالیکه

 !کیان؟ آقا شد تموم کارتون _

 :پرسه مي ازش جدي خیلي کیان

 شد؟ تموم ؟خريدت چي تو _

 :میده جواب کتايون

 .شد تموم آره _

 :میگه بهش خطاب کیان

 .خونه برو پس _

 :میگه تعجب با کتايون

 !ديگه کردم مي داشتم کارو همین خب _

 :میگه من به رو و

 .جون پونه بريم _

 :میگه جدي لحن همون با کیان اما برم همراهش خوام مي و میدم تکون سرمو

 .بزنم حرف پونه با خوام مي من.برو تو _

 همب نگاهي کتايون. م سینه توي کوبیدن به کنه مي شروع قلبم و چسبن مي زمین به پاهام حرفش شنیدن با

 :کنه مي ول دستمو و میندازه

 .خب خیله _
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 ندارين؟ امري ديگه.پونه از اينم

 .برو.نه _

 و وايسادم طور همون من اما.خونه سمت میره و میگیره من از خريدارو دلخور و گرفته اي چهره با خاله دختر

 .ببره تنهايي خودش بايد خريدو همه اون که میسوزه براش دلم.کنم مي تماشا رفتنشو

 .شو سوار بیا _

 .بود نزده حرف من با لحن اين با اينطوريو وقت هیچ اون.همیشه از تر متفاوت.جديه کیان لحن

 .بندم مي درو و میشینم عقب و میرم کنم نگاش اينکه بدون

 زل بیرون به شیشه پشت از من و کنه مي نگاه رو به رو به اون.کنیم مي سکوت دو هر دقیقه چند براي بعد

 نتظرمم.کنه مي نگاه رو به رو به هم کیان.گذاشتن تور پیچکاش دور و کاشتن پیچک جلوش که اي خونه به.میزنم

 نمي ياعتناي بهش و میشه بلند گوشیم زنگ صداي وقتي ولي.ساکته که بزنه حرفي خواد نمي انگار اما بگه چیزي

 :میاد حرف به باالخره کنم

 بدي؟ جوابشو خواي نمي _

 و ونهخ جلوي پیچک به میزنم زل بازم و کنم مي سکوت کنم نگاش اينکه بدون.تمسخره از پر و آمیز طعنه لحنش

 بودن؟ رنگي چه گالش پرسم مي خودم از

 کیه؟ شازده اين بگي خواي نمي _

 .میشم منصرف اما بزنم حرفي خوام مي

 ...خائن يه!باشي اومده در آب از چیزي چنین يه تو که نمیشه باورم اصال _

 ندارم حرفي اما بدم جوابشو خوام مي.کنم مي پیدا بدي خیلي حس و میشه رو و زير دلم خائن ي کلمه شنیدن از

 .میشه عصباني بیشتر بگم چیزي اگه که دونم مي هم اينو.بزنم خودم از دفاع براي که

 خوب خیلي شديم بزرگ هم با بچگي از چون کردم مي فکر.داري فرق دخترا ي همه با تو کردم مي فکر همیشه _

 .کردم اشتباه فهمیدم حاال ولي.میشناسمت

 :گم مي بهش خطاب دلم توي و و کنم مي سکوت بازم

 .خوام مي معذرت ازت اين بابت و.کردي مي فکر تو که نبودم اوني من.کردي مي اشتباه آره _

 ودمخ گوشي با و ديدم سکوتتو وقتي اما.نمیشد باورم اصال.شدم شوکه خوندم گوشیت توي رو پیاما اون وقتي _

 .داره واقعیت فهمیدم شنیدم صداشو و زدم زنگ بود فرستاده پیام برات که اي شماره به
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 :میگم بهش دلم توي بدم جوابشو بلند صداي با اينکه جاي به بازم

 بهش حتي.نداره باهام سنخیتي هیچ که رو مردي.دارم دوست رو اي ديگه مرد من.خاله پسر داره حقیقت آره _

 .حقیقته عین اين کیان کن باور.میشدم تو نامزد داشتم حالیکه در.دادم هم قولي

 !چرا؟!؟ دادي مثبت جواب من به خواستي مي و داشتي دوست رو ديگه نفر يه وقتي چرا!چرا؟ _

 طفق.کنم نمي توجهي اما.میشه بلند گوشیم پیام زنگ صداي بازم که میزنه حرف داره.عصبیه و گرفته صداش

 :میکنم لمس گوشیمو و مانتوم جیب توي میبرم دستمو ساکت

 .میريزي هم به اعصابمو سکوتت اين با داري.بگو چیزي يه _

. دارمن کارو اين جرات و قدرت چون کنم انکار نه و بگم دروغ بهش نه.نزنم حرفي گرفتم تصمیم.نمیگم هیچي بازم

 :میگه بلنده تقريبا که صدايي و تمام عصبانیت با کیان و میشه بلند موبايلم زنگ صداي دوباره

 .میزنم حرف باهات دارم رو لعنتي اون کن خاموش د _

 :کنه مي نگام میباره آتیش ازشون انگار که چشمايي با و طرفم چرخه مي.کنم مي خاموشش سريع و میشم هول

 چیزايي تنها دخترا شما براي.ديگه آره.هست پولدارم و داره هم بهتري ي قیافه آره؟البد داري دوستش خیلي _

 هک من آخه.بدي ترجیح من به اونو و باشي داشته دوستش شده باعث که همینه حتما.ست قیافه و پول مهمه که

 .ندارم هم خانومو لیاقت پس!ندارم درآمد پر شغل و آنچناني ماشین

 :میدم جوابشو دلم توي و میکنم نگاش بغض و ترس با و کشم مي عقب کمي خودمو

 ديدر که اينه بدبختیم فقط.نیست مهم شغل.نیست چیز همه پول من واسه.نیست اينطور خدا به نه کیان نه _

 .کن باور میگم راست خدا به.ندارم رو تو لیاقت که منم.داري لیاقت تو.نداره هم درمون که عشق اسم به گرفتم

 : میزنه پوزخندي و کنه مي نگام دقت با

 شدي؟ الل چرا پس _

 :کنه مي نگاه رو به رو به دوباره و گرده مي بر و

 بافته هم به روياهايي و خیاال چه.بودم کشیده هايي نقشه چه و بودم کرده خودم با فکرايي چه بگو احمقو من _

 !بودم

 .کنم مي احساس کامال اينو.بغضه از پر و داره درد صداش

 هم کوچیک اخم يه حتي.بود نزده حرف باهام اينطوري کیان حاال تا.پايین میندازم سرمو.میشه سنگینتر بغضم

 ...حاال اما بود نکرده
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 يدمود جلوي و میشن اي پرده اشکام و میشکنه من بغض فاصله اين توي و کنه مي پر ماشینو فضاي سکوت بازم

 .میسوزه کرده برخورد باهام اينطور داشتني دوست و آروم و مهربون کیان اينکه از دلم.میگیرن

 اي نتیجه يه به ديدم سکوتتو و زدم حرف تو با که االنم و کردم فکر خیلي روز چند اين توي من دوني مي _

 .رسیدم

 .نیاد بیرون گلوم از صدايي تا میدم فشار هم به لبامو

 زندگي ارهد تلفني ارتباط باهاش حتي و بسته ديگه يکي به دل که دختري با تونم نمي که رسیدم نتیجه اين به _

 هداشت دوستش چند هر.خوام نمي کنه فکر ديگه نفر يه به من از غیر و باشه اي ديگه جاي دلش که رو زني. کنم

 ...و باشم

 صدامو بازم و بشنوه آهمو صداي اينکه از ترسم مي.ترسم مي اما بکشم آه خوام مي.میذاره تموم نیمه حرفشو

 .کنم مي خفه گلوم توي

 توي میگیم چرا پرسیدن هم اگر.زديم هم به بگیم هامون خانواده به و بزنیم هم به رو نامزدي اين بايد پس _

 .نرسیديم توافق به هیچي

 يم خیس صورتمو بیشتر اشکام و میکنم حس صداش توي دردو بازم و میزنه دار خش و گرفته لحن يه با حرفاشو

 !شکستم؟ دلشو کردم؟چرا کارو اين باهاش چرا!چرا؟.کنن

 .بري توني مي حاال _

 عوض چقدر روز چند اين توي میگم خودم به.بخورم تکون تونم نمي.شدم میخکوب سرجام همونطور من اما میگه

 مي.شده ديگه يکي اصال.نیست نمیشد دور لبش از لبخند من جلوي که داشتني دوست کیان اون ديگه! شده

 :میگه اي خفه صداي با و هم توي میره اخماش میفته اشکم از پر چشماي به که چشماش.طرفم چرخه

 .بري توني مي!گفتم؟ چي نشنیدي _

 گردونم؟ برش بهش بايد يعني پرسم مي خودم از و میکنم لمس توانگشتمه که رو انگشتري

 ديگه پس خواد نمي منو میگه خودش زبون با که حاال.میزنه هم به چیزو همه داره که حاال!ديگه آره میدم جواب و

 !خوره؟ مي دردم چه به انگشتر اين

 رمس پشت درو و میشم پیاده. میدارم بر کیفمو.ماشین عقب صندلي روي میذارمش.میارم در انگشتم از انگشترو

 از آهسته قدماي با بعد.میگیره دلم و میشنوم کیانو کشیدن آه صداي همزمان و کشم مي آه باالخره و میبندم

 ازم اون يعني پرسم مي خودم از و چرخن مي سرم توي مدام کیان حرفاي میرم راه حالیکه در.بیرون میزنم کوچه

 :میدم خودمو جواب خودم و!شده؟ عوض بهم نگاهش يعني!متنفره؟
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 :ممید جواب گیج و کالفه باز و!داشت؟ نفرت نگاهش يعنیتو پرسم مي باز نديدي؟و عصبانیشو نگاه!نديدي؟

 ...دونم نمي...دونم نمي

 و ندارم کلید.شده تاريک هوا که میرسم خونه به وقتي باالخره و میزنم قدم ها کوچه توي هدف بي و میرم راه

 که در و دارن عجله خیلي انگار که میشنوم حیاط از رو پاهايي صداي زدنم در با همزمان و بزنم در میشم مجبور

 :پرسه مي و نمیده مهلت که کنم مي سالم خستگي با.میشه ظاهر قابش توي مادرم میشه باز

 !چنده؟ ساعت دوني مي!کجايي؟ هست معلوم هیچ _

 .خونه توي میرم و میشم رد کنارش از بدم جوابشو اينکه بدون

 !میري؟ کجا پايین انداختي سرتو _

 :میدم جواب حوصله بي و کالفه

 .کنم استراحت برم خوام مي.م خسته _

 :وايساده چارچوبش توي باباجون که راهرو در سمت میرم

 !ببینم وايسا _

 :پرسه مي که طرفش گردم مي بر ناچار به.میشه کشیده عقب به بازوم همزمان و میشنوم مادرمو صداي

 داره؟ حقیقت ببینم بگو راستشو.زد حرفايي يه زد زنگ ت خاله پیش ساعت يه _

 :پرسم مي

 !داره؟ حقیقت چي _

 :میده جواب و کنه مي اخم مادر

 .زدين هم به نامزديتونو کیان و تو که همین _

 نم رفتن از بعد بالفاصله يعني!گفته خاله به چیزو همه زود چقدر گم مي دلم توي و کنم مي نگاش باز دهان با

 !گفته؟ خاله به رو قضیه و رفته

 داره؟ حقیقت.بزن حرف ديگه ياهلل د _

 .میدم تکون سرمو و پايین کشم مي نگاهمو.نمیکنم نگاش ديگه

 !چرا؟_

 :میدم جواب آروم خیلي!چرا؟.میپیچه سرم توي سوالش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

264 

 

 .برسیم توافق به هم با نتونستیم هیچي توي _

 رد کنارش از.میده جوابمو که کنم مي سالم باباجون به.راهرو سمت میرم و کشم مي دستش از بازومو و میگم

 در جلوي وايساده که کنم مي سالم مادرجون به حالي بي با و میشم رد که راهرو از.خونه توي میرم و میشم

 :آشپزخونه

 .مادرجون سالم _

 .سالم علیک _

 :میزنه صدام که اتاقم سمت میرم

 !مادر پونه _

 :بپرسه خواد مي چي دونم مي.ايستم مي

 زدين؟ هم به نامزديتونو کیان و تو راسته _

 سيک با خوام نمي...خوام نمي.میبندم سرم پشت درو و اتاقم توي میرم.میدم تکون سرمو کنم نگاش اينکه بدون

 .ندارم رو زده بهت پرسش از پر نگاههاي و متعجب لحناي تحمل.بزنم حرف

 چهاردهم فصل

(1) 

 زدين؟ هم به نامزديتونو کیان و تو شده؟چرا چي!خاله بگو راستشو _

 :میدم جواب و م ديگه دست به میدم تلفنو گوشي

 .همین.نداريم تفاهم هم با که رسیديم نتیجه اين به فقط.جون خاله نشده هیچي _

 هب چطور آخه!داشتین دوست رو همديگه شماها که ديروز تا!چطور؟ آخه!چي؟ يعني آخه ولي!گفت اينو که کیانم _

 !رسیدين؟ اي نتیجه چنین به سرعت اين

 :میدم جواب

 .نداريم تفاهم هم با فهمیديم زديم حرف هم با وقتي فقط.نیفتاده اتفاقي خاله که گفتم _

 !بودين رسیده توافق به که ممکنه؟شماها چطور آخه نمیارم در سر که من _
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 بهش منم و بود کرده خواستگاري من از مشتاقانه کیان.درسته حرفش.ندارم براش جوابي چون.نمیدم جوابشو

 ونش همه به بايد اصال.کنه پیچم سوال و نشه باورش و کنه تعجب بدم حق بهش بايد پس.بودم داده مثبت جواب

 .بدم حق

 ...کرده اذيتت کیان اگه.بگو شدين دلخور هم از و شده حرفتون هم با کیان و تو اگه بگو راستشو!خاله پونه _

 اين مگه! نگرانه؟ اينقدر چي ترسه؟واسه مي چي از کنم درک تونم نمي من و ترس از پر.نگرانیه از پر صداش

 و فهمم نمي!کنه؟ مي تغییر چي!زمین؟ به آسمون يا میره آسمون به زمین!میفته؟ اتفاقي چه نگیره سر ازدواج

 :دروغین و مصنوعي ي خنده يه.خندم مي بیارم در نگراني از رو خاله اينکه براي

 !جون؟ خاله کنه اذيتم چي واسه آخه _

 ...وقت يه شايد میگم آخه خب _

 :میگم و کنم مي قطع حرفشو

 .کرده اذيت منو اون نه شده دعوامون نه. باشه راحت خیالت _

 !دروغي چه میگم دلم توي اما

 !آخه؟ شده چي پس _

 :میدم جواب سوالش همه اين از خسته

 ...جون خاله گفتم که بهتون _

 :میزنم صداش.میشه برقرار سکوت دقیقه چند براي میگم اينو وقتي

 !خاله _

 :میده جواب

 !خاله جونم _

 :پرسم مي

 ندارين؟ من با کاري شما _

 :میده جواب

 .ندارم کاري.شم فدات نه _
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 همون و جاش سر میذارم تلفنو گوشي و کنم مي خداحافظي خاله از مادرم و جون مادر پرسشگر نگاههاي زير

 مي باز درو و میگذرم حیاط از و بیرون میرم و میشم پا جام از اونا نگاههاي از فرار براي من و میاد در صداي موقع

 :کنه مي سالم و حیاط توي میاد وايساده در پشت که کاوه در شدن باز با.  کنم

 .جان پونه سالم _

 :میدم جوابشو و کنم مي نگاش کنم تعجب شدنش داخل اجازه بي طرز اون و حضورش از اي ذره اينکه بدون

 .خاله پسر سالم _

 .تو بیا

 :میگه و جلو میاد

 .بزنم حرف باهات خوام مي.خوبه همینجا ممنون نه _

 جلوتر.میدم تکون سرمو فقط و گم نمي هیچي. من و کیانه مورد در بازم.بزنه حرف خواد مي چي مورد در دونم مي

 :پرسه مي و ايسته مي روم به رو. میاد

 ...چیه؟چرا قضیه بگو بهم راستشو!پونه _

 :پرسم مي و بده ادامه نمیدم اجازه

 زديم؟ هم به نامزديمونو چرا _

 :میگه و میده تکون سرشو

 منم.نداد بهم درستي جواب ولي چیه جريان بفهمم که شدم کیان پي پا پیش ساعت نیم همین تا ديروز از _

 .بپرسم تو از اومدم

 !کنم؟ تکرار حرفامو چقدر.بدم جواب چقدر اصال. شدم خسته ديگه.بدم بهش جوابي چه.پايین میندازم سرمو

 :کنم مي حس نفسشو گرماي که میشه نزديک اونقدر. جلوتر میاد

 ...که گفته چیزي يا کرده ناراحتت کیان اگه.بگو بهم!خواهري!پونه _

 .نزنم حرفي و کنم بغض میشه باعث ماليمش اندازه از بیش و مهربون لحن و صدا

 !پونه _

 :میدم جواب

 .همین.نداريم تفاهم هم با فقط گفتم هم خاله به.نیفتاده ما بین بدي اتفاق هیچ _
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 پیش حرفي و دعوا بینتون واقعا میشه؟اگه آتیشي و عصباني اونطور میشنوه رو تو اسم تا کیان چرا اينطوره اگه _

 ...بايد چرا باشه نیومده

 :کنم مي قطع حرفشو کالفه

 .نشده هم حرفمون.نکرديم دعوا.نیفتاده اتفاقي هیچي که گفتم _

 :میگه مطمئني لحن با

 مين رفتار طور اون خودي بي کیان وگرنه.کرده ناراحت تونو دو هر که افتاده بینتون اتفاقي يه مطمئنم من ولي _

 .کنه

 .پايین میندازم سرمو ساکت

 :پرسه مي آروم

 .بگو داداشي جون.بگو _

 :میگم اعتراض با و میشم عصبي میده قسمم اينکه از

 .نکن بدترش ديگه تو.هست خرد اعصابم کافي قدر به من.نده قسمم خدا رو تو!کاوه _

 :میشه مانعش مادرم صداي اما بگه چیزي خواد مي

 !تو؟ نمیاي چرا پس!خاله؟ تويي!جان کاوه _

 در و خونه توي میرم.بدم نجات خودمو حرفاش و سواال و کاوه دست از اينکه براي هم من حیاط به مادرم اومدن با

 : پرسه مي که مادرجون جواب

 بود؟ کي _

 :میدم جواب

 .ست کاوه _

 همین توي.چرخم مي خودم دور. کنم تمرکز چیزي روي تونم نمي و ريخته هم به بدجوري فکرم.اتاقم توي میرم و

 مي مدام ديگه طرف از ما ي خونواده و طرف يه از خاله ي خونواده..ريخته هم به چیز همه گذشته ساعت چند

. مباشی خودمون حال به نذاشتن لحظه يه و کردن پیچمون سوال همه.افتاده کیان و من بین اتفاقي چه که پرسن

 .دمکر تعريف که باشه همین قضیه نمیشه باورشون بازم میارم دلیل براشون و میدم سواالتشونو جواب قدرم هر

 نم مثل هم کیان وضعیت حتما.کنم اعتراف چیز همه به و بشه تموم تحملم وقت يه ترسیدم که پرسیدن اونقدر

 .نگه هیچي و کنه سکوت آخر تا کنه خدا و بوده
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 .داديم مي هم رو اونا جواب بايد وگرنه خبرن بي نامزديمون قضیه از فامیل ي بقیه خوبه باز و

 توش از رو گوشي و کیفم سمت میرم.میاره خودم به کنم مي فکر دارم و وايسادم که منو گوشیم زنگ صدلي

 ونا اگه. میزنم زل بهش فقط خونمش نمي.میزنم زل فرستاده که پیامي به. آرمینه.کنم مي نگاش و بیرون میارم

 ديدنش به اگه ولي.دادم مي ادامه آرومم زندگي به داشتم االن من و نمیفتاد اتفاقي چنین يه وقت هیچ نبود

 تگذش که سال پنج اين توي کرد؟مگه مي فراموش شو چي؟عالقه اونم...اونم کردم نمي بهش اعتنايي و نمیرفتم

 !بتونه؟ بعدش که کنه فراموش تونست

 :آرمینه بازم.کنم مي نگاش.میشه بلند گوشیم زنگ صداي دوباره

 !نمیدي؟ جواب چرا _

 یشوقبل پیاماي و میشم پشیون اما بنويسم براش همینو خوام پیامش؟مي چي؟کدوم به.بدم بايد جوابي جواب؟چه

 :کنم مي نگاه

 .کرده نگرانم چیزي يه اما شده بهتر حالم میکنم حس.ديالیز واسه رفتم امروزم _

 :خونم مي ازش ديگه پیام يه و میشم کنجکاو ها جمله اين خوندن با

 کرده؟ نگران منو چي بپرسي خواي نمي _

 : میفرستم و نويسم مي براش همین واسه.بدم جوابشو بايد پس.جوابه منتظر حتما بود؟االنم اين سوالش پس

 کرده؟ نگرانت چي _

 :میده جواب میگذره که دقیقه چند.

 .ناراحتي چیزي يه از کنم مي حس.کني مي رفتار سرد خیلي کنم مي احساس.کرده نگرانم تو رفتار _

 ...ولي.ناراحتم من.همینطوره.ناراحتم؟آره چیزي يه سرد؟از سرد؟خیلي

 :نويسم مي بعد اما.بگم بهش چي که مونم مي لحظه يه

 مي فکر که همینه و میدم جواب گذرا که همینه زياده گرفتاريم.ندارم خوبي روحي وضعیت روزا اين ببخشید _

 .سرده رفتارم کني

 :میاد جوابش دقیقه چند از بعد و.میفرستم پیامو

 !باشي؟ نداشته خوبي روحي وضع شده باعث چي _

 :نويسم مي براش
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 نگم؟ چیزي مورد اين در میشه _

 : برسه پیامش که مونم مي منتظر بازم

 !چرا؟ _

 :میدم جواب

 .بگم بهت تونم نمي _

 .میدم پیام برات مفصل شب.پدربزرگم ي مغازه برم خوام مي االن

 نمذه به که فکريه بهترين اين.میشم پا و میذارم کیفم توي رو گوشي سريع میفرستم و نويسم مي که اينو

 نبیرو آماده و پوشم مي لباس سريع. کنه نمي جوابم و سوال که کسیه تنها اون.باباجون پیش میرم.آره.رسیده

 :پرسه مي سريع من ديدن با که میشم رو به رو مادرم با بیرون میام اتاق از وقتي اما.میشم رفتن

 کجا؟ _

 :میدم جواب

 .باباجون پیش میرم دارم _

 .برگردي تاريک شب نري بازم _

 نمي دلم.رفتن راه تند تند به کنم مي شروع و بیرون میزنم خونه از سريع و گم مي چشمي حرفش اين جواب در

 مگرد مي بر وقتي ولي.سرمه پشت نفر يه میکنم حس لحظه يه براي اما.میرم راه فقط.کنم فکر چیزي به خواد

 کنار که رو درختي وقتي اما نگاه زمینه روي که اي سايه به و کنم مي نگاه سرم پشت ديوار به. نمیبینم رو کسي

 باباجون ي مغازه به وقتي و میدم ادامه راهم به بعد.درخته ي سايه حتما کنم مي فکر خودم با میبینم ديواره

 .تو میرم میرسم

 

(2) 

 خاطر هب هم.بود روز ترين کننده خسته برام بود گذشته که روزي.میذارم حیاط توي قدم باباجون دنبال خستگي با

 فکر اي ديگه چیز هیچ به و کنم مشغول فکرمو اينکه براي روز اون اينکه خاطر به هم و م خانواده العمل عکس

 رو همغاز کف.رسیدم مشتريا به و چیدم ها قفسه توي رو تازه جنساي..کردم شدتکار به باباجون ي مغازه تو نکنم

 .کردم تمیز

 .الرحیم الرحمن اهلل بسم _
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 :تو میرم و دارم مي بر م شونه روي از کیفمو من و میزنه آب صورتش به کرده باز آبو شیر که باباجون

 .اومديم ما سالم _

 .سالم علیک _

 مي میکنم بلند زمین روي از کیفمو حالیکه در من و میده سالممو جواب راهرو توي که نفريه اولین مادرجون

 :پرسم

 کجاست؟ مامان _

 .اينجام _

 .کنم مي سالم بهش.وايساده بزرگه اتاق در قاب توي.سمتش گردم مي بر میشنوم که صداشو

 :میگه و میده تکون سري فقط

 .دارم کار باهات اتاق تو بیا _

 :میگه که دنبالش میرم.میده نشون جدي خیلي ش قیافه.میکنم نگاش تعجب با

 .ببند درو _

 .بندم مي سرم پشت درو

 .میريزه دلم که جوري کرده اخم بدجوري میبینم گرده مي بر وقتي و ايسته مي بهم پشت مدتي براي

 کیه؟ میفرسته پیام برات که پسره اين!پونه بگو راستشو _

 بهش کیان يعني!کجا؟ از ولي...آرمینو ي قضیه...فهمیده رو قضیه.مونه مي باز دهنم و میزنه خشکم

 بگم؟ بهش کنم؟چي چیکار حاال.نمیاد باال و میشه حبس م سینه توي نفس...حتما!گفته؟

 :میگه اي خفه صداي با و میگیره چنگ توي بازومو و سمتم میاد مادرم

 .توام با _

 هیچي و کنم سکوت مورد اين در بازم بايد يعني. نمیدم نشون خودم از العملي عکس اما میشنوم صداشو

 کردم؟ سکوت کیان برابر در که همونطور!نگم؟

 ؟ها؟ کیه فرستاده پیام برات که اين پرسم مي ازت دارم نمیشنوي _

 :میگیره دردم که جوري میده فشار و بره مي فرو گوشتم توي هاشو پنجه همزمان پرسه مي که سوالشو

 ...آي _
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 ديديش؟ شدي؟کجا آشنا باهاش جوري چه _

 :میده تکونم.بندم مي میپیچه بازوم توي که دردي از چشمامو

 من به که بود اومده فشار بهش تو خاطر به اونقدر.گفته بهم چیزو هه کیان چون کني انکار رو چیزي توني نمي _

 .کرد تعريف برام چیزو همه و آورد پناه

 لد من.داره حقیقت میگه که چیزي اون بگم؟تمام چي بگم؟اصال چیزي تونم مي طور چه.نمیزنم حرف و دارم بغض

 .پاشید هم از خاطرش به مادرم زندگي که زنیه برادر و بچه يه و داره زن.مريضه که آرمیني. بستم آرمین به

 .میشه ديوونه بفهمه مادرم اگه.بگم تونم نمي من.سخت خیلي.سخته برام گفتنش ولي

 !کردم مي خودم با فکرايي چه که بگو منو!خدا هه _

 :میگه آلودي بغض صداي با بعد و کنه مي مکث

 .دادي منو زحمتاي جواب خوب.نکنه درد دستت _

 :میده ادامه دوباره و کشه مي عمیقي نفس.میذاره تموم نا حرفشو بازم

 قدر هر اينکه مثل.کردم مي اشتباه اينکه مثل نه ولي.نذاشتم کم چیزي دخترم دونه يه تربیت تو کردم مي فکر_

 .بوده کم کردم تالش تو تربیت واسه

 با دنموکر گريه جلوي کنم مي سعي و میگیرم گاز لبمو.میکنن خیس هامو گونه اشکام و میشکنه حرفاش از بغضم

 :تونم نمي اما بگیرم عمیق نفس يه

 .کردنم بزرگ دختر اين با من سر بر خاک اي _

 گفتن براي حرفي که شدم ش شرمنده اونقدر. کنم مي پیدا بدي احساس و میشنوم دردشو از پر و لرزون صداي

 .ندارم

 :میگه حرص با و م شونه به میزنه چنگ و میگیره موهامو يهو

 .بزن کیه؟حرف شدي عاشقش که مادري و پدر بي اون بگو ياهلل _

 ...اما بود نکرده اخم بهم بارم يه حتي.بود نکرده برخورد باهام اينطوري وقت هیچ اون میگیره م گريه

 ...بابات ي لنگه هستي يکي هم تو دونستم مي بايد _

 اشک شفاف ي پرده پشت از و میارم باال سرمو.کنم مي باز چشمامو.میاره زبون به رو جمله اين و کنه مي ولم

 وامخ مي.شده شروع دردش سر دوباره حتما. گرفته باال سرشو و پیشونیش روي گذاشته دستشو.کنم مي نگاش

 .ندارن حرکت قدرت پاهام اما طرفش برم
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 یلدل پس پرسه نمي قت گه؟اون مي دروغ کیان بگم و کنم انکار رو بدم؟قضیه بکنم؟دلداريش تونم مي چیکار

 بیاد و بکنه تو از دل شده حاضر چطور عالقه همه اون با کیان پرسه بوده؟نمي چي نامزديمون خوردن هم به واقعي

 بزنه؟ رو حرفا اين موردت در

 :میگه لرزن مي که لبايي و هم در اخماي و شدن قرمز عصبانیت از که چشمايي با و طرفم چرخه مي

 اون که داره کم چي کیان مگه. شده عاشقت که چیز همه بي ي پسره اون و تو سر تو بخوره کیان بالي و درد آخ _

 ها؟! چیه؟ کرده؟گناهش خالفي بشکنه؟دزده؟ولگرده؟معتاده؟ دلش شدي باعث طور

 :میده ادامه و میگیره فاصله بیشتر ازم

 در که بدي ي همه با که نداشتي رو ماهي اون به ي خاله پسر لیاقت ذره يه فقط ذره يه! آبرو بي سفید چشم_

 یاقتل بي توي به من ترسید مي که.بدي خودت دست کار نکنه ترسید مي و بود تو نگران بازم بودي کرده حقش

 .برنجونم گلتو از نازکتر خاطر و بگیرم سخت

 !پوران!پوران _

 .اتاق در اومدن در صدا به با میشه همزمان مادرجون صداي

 

 :میده جواب و کنه مي نگاه من به لحظه يه مامان

 مادرجون؟ بله _

 تو؟ اون کنین مي چیکار دارين پونه و تو _

 .بیرون میايم االن.میزنیم حرف هم با داريم _

 :میگه تري آهسته صداي با بار اين و جلو میاد و میندازه من به اي خصمانه نگاه باز میشه تموم که حرفش مادرم

 ببري؟ همه جلوي پیرزنو و پیرمرد اين و من آبروي خواي ببري؟مي منو آبروي خواي مي _

 

 کنه؟ تربیت درست دخترشو نتونست زنه بگن که کني کاري خواي مي

 :پرسه مي و میگیره بازومو دوباره بده مهلت بهم اينکه بدون بعد و

 شدي؟ آشنا باهاش کیه؟کجا پسره اين بگو راستشو _
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 توي بزنه سیلي تا دو فوقش میشه؟فوق چي بگم بهش اگه حاال کنم مي فکر خودم با و میگیره م گريه بازم

 بذار پس.نداره امکان اصال مادرجون و باباجون وجود خاطر به يکي اين که بزنه سرم داد تا دو فوقش فوق.صورتم

 :شد آروم کم يه حداقل اينجوري شايد بگم بهش آرمین مورد در چیزو همه بذار آره.بگم بذار.کنم اعتراف

 ...باباست ي عمه پسر _

 خیلي صداي با و میزنه زل بهم ناباور نگاه و شده گشاد چشماي با.میزنه خشکش.پايین میندازم سرمو و میگم

 :پرسه مي ضعیفي

 !چي؟ _

 .نمیدم جوابشو

 میزني؟ حرف داري کدومشون از تو...تو...کردن ازدواج همه که اونا _

 :میگم التماس با و کنم آرومش که میذارم دستش روي دستمو

 !مامان _

 دستمو اون اما.میشه خراب سرش روي دنیا وقت اون داره بچه و زن دارم دوستش که مردي بفهمه اگه دونم مي

 :پرسه مي و میزنه پس

 کدومشونه؟ بگو _

 خیره همونطور مادرم که میبینم و میشنوم خودم زبون از آرمینو اسم که میشه چطور دونم نمي و لرزن مي لبام

 .کنه مي نگام

 !داره زن که اون...اون _

 وقتي باشه؟شايد گفته بهش بابا ممکنه يعني!کجا؟ از!داره؟ زن آرمین که دونه مي کجا از اون.کنم مي تعجب

 عدب و پره مي سرم از برق يهو اما کنم تايید حرفشو سر تکون با خوام مي!باشه شنیده ازش میزنن حرف تلفني

 :کنم مي حس صورتم پوست توي رو سوزشي

 .سرت توي خاک _

 .صورتم روي میذارم دستمو

 !داره؟ها؟ زن که شدي مردي عاشق میگي و وايسادي من جلوي تموم پررويي با...کشي نمي خجالت تو...تو _

 :کنه مي درد زده صورتم به که سیلي اون جاي.میشه خیس کامال صورتم که اونقدر.میريزم اشک ريز يه

 !خدا واي _
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 .ببینم تونم نمي تصويرشو ولي میشنوم صداشو فقط. میشنوم مادرمو صداي

 .کنه ذلیلش الهي خدا.زده گول احمقو توي که چیزو همه بي اون بکشه خدا _

 :کنم مي التماس و میرم طرفش به ترس با و میريزه نفرينش شنیدن از دلم

 ...خدا رو تو.نکن نفرين خدا رو تو نه...مامان نه _

 :میده هل منو مادرم اما

 .رو و چشم بي ي دختره کنار برو _

 ...وقت هیچ.بودمش نديده اينطوري وقت هیچ.کنم مي نگاش خیس چشماي با

 :میگیره ديوار به دستشو و ديوار سمت میره

 !چرا؟ آخه!شدي؟ عاشقش و شد باورت هم فکر بي احمق توي و داره دوست رو تو گفت اون _

 .میده تکیه دستش کف به پیشونیشو و ديوار کنار میشینه

 سر خودمو و وايسم پا سر تونم نمي ديگه.اتاق ي ديگه ي گوشه يه میرم آروم ومنم هیچي.نمیگه هیچي ديگه

 و کنم مي بغل بازوهامو و خودم توي میشم جمع و سردمه کنم مي حس گرمه هوا اينکه با.میشینم و پايین میدم

 مي دارم من چي براي!شد؟ سرد همه اين يهو هوا چطور...سرده؟چطور اتاق اين فضاي چقدر میگم دلم توي

 !تابستونه؟ که االن!خورن؟ مي هم به دارن دندونام چرا.لرزم

 چي حاال!خدايا.ديوار به میدم تکیه سرمو بعد. خورده سیلي که جايي به.کشم مي صورتم به آروم دستمو

 تصمیمي چه دونم نمي...دونم کنه؟نمي چیکار خواد مي میشه؟ چي فهمیده چیزو همه مادرم که میشه؟حاال

 خواد مين منو کیان خود چون.نداره امکان اين نه...نه!کیان؟ کنم؟با ازدواج کیان با کنه مجبورم نکنه...نکنه.میگیره

 .نداره امکان اين نه.کنه ازدواج داره دوست رو اي ديگه مرد که زني با نیست حاضر خودش قول به و

 زمان کاش!بود خوب پیش وقت چند تا چیز همه چقدر خدا آخ...کنه رحم خدا فقط...میفته؟فقط اتفاقي چه پس اما

 .دادم نمي مثبت جواب کیان به اصال يا.خوندم نمي آرمینو هاي نامه وقت هیچ کاش.گشت مي بر عقب به

 دمیا. میگیرم باال سرمو من اون شدن بلند با.میشه بلند آروم مادرم میبینم و میگذره همونطور اي دقیقه چند

 سمتم

 :میگه اي آمرانه لحن با میرسه سرم باالي وقتي و

 .شو پا _

 :میگه آهسته خیلي و کنه مي نگام درهمش اخماي همون با.میشم بلند و میدم تکیه ديوار به دستمو
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 .بشه خبر با قضیه اين از نبايد کس هیچ...کس هیچ _

 .ت خاله ي خونواده نه و مادرجون نه...جون پدر نه

 .میدم تکون سرمو

 فهمیدي؟ باشي داشته ارتباط اون با نداري حق هم ديگه _

 !نشده خوب حالش هنوز اون آخه ولي کنم بیرون سرم از آرمینو فکر بايد يعني اين.کنم مي نگاش فقط

 :میگه و جلو میاره دستشو

 .بده گوشیتو _

 آرمینو جواب جوري چه وقت اون نده پس بهم ديگه و بگیره ازم اونو اگه..گوشیم؟اگه.کنم مي نگاش ترس با

 ...کردم کارو اين عمدا کنه فکر ممکنه!بدم؟

 .بده گوشیتو ياهلل _

 آرمینو جواب جوري چه وقت اون نده پس بهم ديگه و بگیره ازم اونو اگه..گوشیم؟اگه.کنم مي نگاش ترس با

 !کردم کارو اين عمدا کنه فکر ممکنه!بدم؟

 .بده گوشیتو ياهلل _

 ...نده پس بهم ديگه بعدشم...بعدش. بخونه آرمینو پیاماي خواد مي

 .من به بده رو لعنتي موبايل گفتم؟اون چي نشنیدي _

 ستهد حال اين با.جیبمه توي.نیست کیفم تو که من موبايل اما.خودش سمت کشه مي اونو و کیفم به میزنه چنگ

 . میگیرم محکم کیفو ي

 .من به بده گفتم _

 :کنم مي التماس من و میده تهديد بوي مادرم لحن

 .نیست همرام گوشیم. نکن خدا رو تو مامان مامان _

 :پرسه مي و میزنه زل بهم کنه مي چندان دو ترسمو که وحشتناکي اخم با

 کردي؟ قايمش کجاست؟ها؟کجا پس _

 :گم مي و پره مي دهنم از يهو و بدم بهش جوابي چه که کنم مي فکر کوتاه خیلي ي لحظه يه براي

 ...گذاشتمش جا باباجون ي مغازه تو _
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 کنه نمي باور دونم مي!میاد هم دار خنده بودن احمقانه بر عالوه نظرم به حتي که دروغي چه!اي احمقانه دروغ چه

 و در شدن باز صداي و خوره مي در به اي تقه موقع همین توي اما کشه مي دستم از کیفمو و میشه همینطورم و

 :میشنوم باباجونو صداي بندش پشت

 !بابا!پوران _

 : میندازه کیفمو دستپاچه و هول اون صداي شنیدن با مامان

 !باباجون بله _

 .دارم کارت بیا دقیقه يه _

 تسرع به برگرده اون اينکه از قبل و کشم مي راحتي نفس باالخره من و بیرون میره و میندازه بهم نگاهي مادرم

 گوشي بازم و کنه خواستم باز دوباره اينکه از.ترسم مي بمونم تنها باهاش اينکه از ديگه.کنم مي ترک اتاقو

 به وخودم و اتاقم به برم خستگي ي بهونه به نخورده شام میشه باعث ترسم همین و ترسم مي بخواد ازم موبايلمو

 .نمیزنه حرفا اون از بازم و نمیده گیر بهم اينجوري الاقل کنم مي فکر خودم با و بزنم خواب

 هم وقتي و.بخوابم خوام مي و م خسته میگم فقط بخورم شام بیام که میزنن صدام مادرجون و باباجون قدرم هر

 مي حسش.میزنم خواب به خودمو و میبندم چشمامو میشنوم اتاقو در شدن باز جیر جیر صداي بعد ساعت دو

 از که صداهايي به سپرم مي گوش و مونم مي حرکت بي اما.مادرم.خودشه.کنم مي حس حضورشو و نگاهش. کنم

 خدا فقط...شايد آره.موبايلم گوشي شايد.گرده مي چیزي يه دنبال و کنه مي باز کمدو میرسه نظرم به.میاد اطرافم

 حاال.گرده مي دنبالش و میاد دونم مي. لباسم زير گذاشتمش و سکوت روي گذاشتم رو گوشي. نیاد اينور کنه

 پلکام.کنم باز چشمامو تونم نمي ترس از و میزنه تند تند قلبم.زده زانو کنارم کنم مي حس و.کنم مي حسش

 مي بالشو زير داره فهمم مي و خوره مي تکون دارم بالشم کنم مي حس.میدم فشارشون هم به محکم اما میلرزن

 میشنوم عمیقشو کشیدن نفس صداي و برداره دست زودتر کنم مي خدا خدا و لباسم روي میذارم دستمو و گردم

 فکر وقت هیچ.میشه راحت خیالم شده دور ازم کنم مي حس که بعد و کنم مي جمع راستمو دست هاي پنجه و

 . بودم نترسیده مادرم از اينقدر حاال تا اصال.بترسم بودنش و حضورش از که برسم اينجا به روز يه کردم نمي

 از اما گذشت خیر به بار اين.پرسم مي خودم از و بیرون رفته اتاق از که میده نويدو اين بهم در جیر جیر صداي

 اين از!شده عذابم باعث نشده هیچي هنوز که مادرم ظن و شک اين با کنم چیکار کنم؟بايد چیکار بايد بعد به حاال

 چیکار پس...نداره امکان اين.تونم نمي...نه!کنم؟ تحمل حضورشو کنم؟چطور تحمل نگاههاشو چطور بعد به

 چیزي مطمئنم کنم خواهي عذر اگه حتي...کردم؟نه اشتباه بگم و دستش بدم رو گوشي و بخوام عذر کنم؟ازش

 و دارم رو اينجا از دوري دل نه چون.برم که خوام نمي و تونم نمي پدرمم پیش.ندارم اي ديگه راه ولي.نمیشه عوض

 .نمیده اجازه وجه هیچ به ديگه مادرم هم برم بخوام اگه حتي تازه.کنم تحمل رو خونه اون فضاي تونم مي نه

 .داص و سر بي و آروم خیلي فقط...کنم؟آره نگاه گوشیمو تونم مي االن.کنم مي باز چشمامو بعد و پتو زير میرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر cosin27 |( اول جلد) پونه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

277 

 

 و جاش سر میذارمش دوباره.نرسیده پیامي ازش خوشبختانه کنم مي نگاه ش صفحه به و میارم درش لباسم زير از

 سنگین سر باهاش مدتها تا من که موقع اون نزنه؟مثل حرف باهام ديگه ممکنه يعني.کنم مي فکر مادرم به

 ااون کنم مي سعي اما میارن هجوم ذهنم به گذشته خاطرات فکر اين با...شايد...پیش سال پنج مثل بودم؟درست

 بودم نيعصبا مادرم دست از که بودم من موقع اون ولي...قبل مثل بازم نبايد بیفته اتفاق اين نبايد نه.بزنم پس رو

 دهنخون.کتايونه از.رسیده پیام يه بار اين.میارم درش بازم و کنم مي لمس موبايلمو...شده عکس بر قضیه حاال و

 فخال بر.کنم مي حذف پیامشو که همینه و بزنه رو بقیه تکراري حرفاي خواد مي اونم که دونم مي.کنم مي حذفش

 اروک اين خواد نمي دلم اصال االن بزنم حرف تلفني باهاش و بدم پیام براش تونم مي تا خواست مي دلم که همیشه

 شده الم بر که حقیقتي فهمیدن از بعد که وقتي به گردم مي بر گذشته به دارم کارم اين با کنم مي حس و.بکنم

 به ردنک فکر با...بودم عصباني همه از و شکسته دلم جوري بد کردم مي فکر که وقتي همون. گشتم بر خونه به بود

 نبیار هجوم ذهنم به میدم اجازه اينبار بگیرم جلوشونو خواستم مي که ومن میان سراغم به خاطرات بازم گذشته

 :ندارم اي ديگه ي چاره میرسه نظرم به چون کنن اشغالش و

 .سیمین کن بس _

 .کنم نمي بس _

 معني چه حرفش نخواد؟اين منو چي؟مادرم يعني.کرد خالي منو دل و زد داد مانندي جیغ صداي با سیمین

 !داشت؟

 ...کنم بزرگ روواست ديگه يکي دختر خواي مي تو وقت اون میام بر خودم ي بچه پس از زور به من _

 !کیه؟ ديگه يکي.منه دختر میگي؟پونه چي فهمي مي _

 مي کردنشونو دعوا صداي.لرزيد مي وجودم تموم.رفتم ها پله سمت به و بیرون اومدم اتاق از لرزون قدماي با

 پدرم و میره راه سالن توي داره سیمین ديدم رسیدم که ها پله باالي به.بودم شده داغ ناراحتي از و شنیدم

 اشاتم و بودن وايساده آشپزخونه جلوي هم نگین و آرمین. کرده قايم دستاش بین وصورتشو مبلي روي نشسته

 .نشد من متوجه هم کس هیچ و نبود باران از خبري.کردن مي

 !نیست که من دختر _

 :گفت آمرانه و وايساد سرش باالي اون و نداد جوابشو بابا

 .بره بفرستیش بايد...بايد_

 :گفت جاش به آرمین و نداد جوابشو بازم بابا

 ...داره نگهش داره حق و فرامرزه دختر پونه.میزني زور حرف چرا تو _

 :گفت بهش خطاب تندي خیلي لحن با و آرمین سمت برگشت سیمین
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 .توئه دست از کشم مي چي هر که نزن حرف يکي تو _

 :گفت و کرد نگاش اخم با آرمین

 چیه؟ من من؟تقصیر _

 :گفت و سمتش رفت سیمین

 .افتاد نمي فکر اين به وقت هیچ اون بودي نگفته تو اگه.بمونه خودش پیش اينجا بیاره رو پونه گفتي فرامرز به تو _

 :گفت شد بلند يهو شنید سیمین از حرفو اين که پدر

 .بودم افتاده فکر اين به خودم بگه بهم آرمین اينکه از قبل من.نیست اينطور هم اصال _

 :اومد حرف به بازم بعد اما شد ساکت لحظه يه سیمین

 .بمونه اينجا تونه نمي.نیست حالیم چیزا اين من _

 :ديد اومدم مي پايین داشتم که منو و گرفت باال سرشو و کشید موهاش به دستي آرمین

 ...پونه...ا _

 زنمب حرف اينکه بدون و وايسادم ها پله از يکي روي.کردن نگاه من به و گرفتن باال سراشونو همه اون حرف اين با

 :گفت و کرد نگام باز دهان با پدرم.کردم نگاشون فقط

 ...پونه _

 :پرسیدم

 !میزدين؟ حرف من مورد در داشتین _

 .نکرد نگام سیمین

 :پرسیدم پدرم به رو.پايین انداخت اخم با سرشو آرمین

 باشم؟ پیشش من خواد نمي مامانم که راسته اين _

 :داد جواب و زد زل بهم و برگشت سیمین و گفتم بغض با

 .راسته آره_

 :گفت و کرد نگاش اخم با پدر

 !سیمین _
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 :گفت به رو اون به توجه بدون سیمین اما

 .کنه ازدواج دوباره خواد مي نظرم به ولي.چیه دلیلش دونم نمي _

 هي کنه؟با ازدواج خواست مي مادرم...مادرم.نمیشد باورم.نشستم و رفت گیج حرف اين شنیدن از سرم.ريخت دلم

 ...ديگه مرد

 ...اينجا فرستادت بودي ازدواجش مانع تو چون حتما و _

 :زد داد پدر.نمیشنیدم و میشنیدم سیمینو صداي

 ...سیمین ديگه کن بس _

 خاطر به که آوردم فشار ذهنم به!کنه؟ ازدواج کي با خواست مي اون..اون يعني.کنم متمرکز فکرمو کردم سعي

 توي که اي تیره ي سايه عاقبت و آوردم فشار ذهنم کیه؟به کنه ازدوج باهاش خواد مي مادرم که مردي اون بیارم

 برام چیزي يه میديدمش وقت هر که مردي.آوردم ياد به مادرمو ي عمه پسر شهريار و شد روشن کم کم بود ذهنم

 مرد.کنم صداش دايي و بگیرم انس بهش بود شده باعث محبتاش همین و سر گل...عروسک...خوردني.داشت

 راه از زندگیشو و کرد مي زندگي تنها مادرم ي عمه شوهر و عمه فوت از بعد و بود نکرده ازدواج که بود تنهايي

 .گذروند مي دانشگاهها تو دادن درس

 .زندگیشه مزاحم بچه اين که معلومه.کنه زندگي خواد مي.آدمه اونم.معلومه.ديگه آره _

 غدرو ش همه اينا.کنم باور تونستم نمي...نه!داشت؟ حقیقت يعني.آورد بند نفسمو راه و شد سنگینتر بغضم

 يرو زحمت به همین واسه.کنم باور تونستم نمي من نه.آورد مي در خودش از داشت سیمین که بود چرندياتي.بود

 :گفتم لرزيد مي شدت به که صدايي با و وايسادم پاهام

 .گي مي دروغ داري تو.دروغه ش همه اينا _

 :زد پوزخند سیمین

 همیشه واسه رو تو که باشه داشته تونه مي دلیلي چه پس باشه دروغ اگه ولي.کن فکر اينطور تو.دروغه آره _

 . اينجا بفرسته

 مپدر از واقعا!من؟ کرده؟مادر کارو اين اون يعني.کردم قايم دستام بین صورتمو.نشستم دوباره و.گرفت م گريه

 سیمین حرف به و گشتم سوالم براي جوابي دنبال ذهنم توي!چي؟ براي آخه اما!کنه؟ نگهداري من از خواسته

 از من کردن دور براي تونست مي اي ديگه دلیل چه مادرم اون جز به وگرنه.میومد منطقي نظر به حرفش.رسیدم

 !دلیلي؟ چه!باشه؟ داشته خودش
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 ...فقط اون.نیست آدمي همچین تو مادر.دروغه که معلومه.بابايي نکن گريه _

 :گفت و شد مانعش سیمین اما بزنه حرفشو ي ادامه خواست

 هب اگه نگفتي بهش نزدي؟مگه حرف تلفني باهاش تو دروغه؟مگه میگي و کني مي انکارش خودي بي داري چرا _

 نره؟ها؟ مرد اون سراغ و بگه خودت به داره احتیاج پول

 . کن بس.سیمین ببر صداتو _

 به و برگشت بودن شده گشاد حد آخرين تا که چشمايي با بعد اما زد خشکش لحظه يه سیمین و گفت آرمین اينو

 :کرد نگاه برادرش

 !بودي؟ من با تو _

 :داد جواب عصبانیت با و طرفش رفت آرمین

 نمیشي؟ ساکت و کني نمي تمومش چرا.بودم تو با آره _

 :گفت تندي لحن با سیمین

 میزني؟ حرف اينطوري بزرگترت خواهر با کشي نمي خجالت نو _

 ينا اذيت باعث فهمي؟و نمي هم ساله ده ي بچه يه ي اندازه به که بزرگتر؟تو گذاشتي خودتو اسم بزرگتر؟تو _

 .میشي طفلک

 

 :گفت که بود آورده کم جلوش انگار آرمین جواب با سیمین

 کني؟ها؟ مي دخالت من زندگي توي چرا اي؟اصال چیکاره تو چه؟ تو به _

 :زد تشر بهش و برگشت پدرم اما کرد نگاش حرص با فقط و نداد جوابشو آرمین

 .سیمین ببند دهنتو _

 :گفت و کرد اشاره آرمین به دست با نبود بردار دست که زن اون ولي

 چه اون به.باشه برادرمه.کنه مي دخالت من زندگي تو داره ش گم؟همه مي دروغ مگه ببندم دهنمو چي واسه _

 اينجا رو دختره که کرد کاري شازده همین دونم نمي من کني مي میکنم؟فکر چیکار و میگم چي من داره ربطي

 ؟ها؟ داري نگه

 :گفت و آرمین به کرد رو دوباره بعد
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 اين که.خوندم بودي فرستاده فرامرز واسه که رو پیامايي اون ي همه آقا خوندي کور احمقم؟ولي کردي فکر_

 آره؟ کنه مي تحمل تر راحت مادرشو بدون زندگي و میشه عادي براش دوري بمونه اينجا ماه سه دختره

 يگهد يکي اين...نه.باشه زده حرفي چنین اون کردم نمي باور.کردم نگاه آرمین به زياد تعجب با حرفش شنیدن با

 فکر.صادقه باهام کردم مي فکر و بودم کرده اعتماد بهش.بودم کرده اعتاماد پسر اين به من.بود تحملم از خارج

 و نیفتم که نرده به دستمو...ولي. کرد اعتماد بهش میشه پس کنه مي محبت بهم و داره هوامو وقتي کردم مي

 :پرسیدم

 کردين؟ چیکار شماها...ها شما _

 !بابايي پونه _

 :بودم شده خیره آرمین به فقط اون به اعتنا بي اما شنیدم پدرمو صداي

 تونستین؟ چطور _

 .پايین بود انداخته سرشو.نداد جوابمو

 بشم؟ دور مادرم از اينکه چي؟واسه بمونم؟واسه اينجا که بزنین گولم خواستین مي _

 .بگه دروغ بهت يا بزنه گولت نخواسته کسي.بزني حرف اينجوري نبايد تو!بابا!پونه _

 ونجاا تونستم نمي ديگه.میشد سنگینتر هم لحظه به لحظه و بود بسته گلومو راه بغض بازم چون.ندادم جوابشو

 مرسید اتاقم به وقتي و نکردم توجهي میزد صدام که پدرم به و باال دويدم ها پله از دوباره که شد همین و بمونم

 زدم زار.زدم زار و تخت روي انداختم خودمو بعد.کردم قفل درو سريع و داخل کردم پرت خودمو کردم باز ودرو

 بد کردم مي فکر.تنها خیلي خیلي.تنهام کردم مي احساس.نداره دوستم کسي و اضافیم کردم مي احساس چون

 از.بودم عصباني همه دست از.داشتم دوستش همه اون که مادرم از حتي.همه از.خوردم بازي جوري

 همون خواست مي دلم.کردم مي گريه فقط...میومد؟هیچي بر دستم از کاري چه اما...سیمین و آرمین.مادرم.پدرم

 اونايي ي همه از خواست مي دلم.نداره امکان اينم دونستم مي اما.بشن بسته همیشه واسه چشمام و بمیرم لحظه

 جوري هیچ و بودم چسبیده بهشون که بودم اي وصله مثل میشد؟من مگه ولي. دور دور.بشم دور میشناسم که

 ...نمیشدم جدا

 زندگیم هاي لحظه تلخترين برام ها لحظه اون کردم مي فکر همیشه.بیرون میام فکرش از و کنم مي باز چشمامو

 .تر سخت و تلختر.باشه داشته وجود تونه مي هم روزا اون از تلختر میبینم االن ولي هستن

 :خونم مي پیامشو.داده پیام آرمین.میندازم بهش نگاهي و میارم درش آروم و کنم مي لمس گوشیمو بازم

 کجايي؟ سالم _
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 :نويسم مي براش تند خیلي

 شدي؟ نگران. ندادم پیام ببخش.سالم _

 :میرسه زود که مونم مي جواب منتظر و فرستم مي براش و

 .خیلي.آره _

 :میفرستم و نويسم مي ديگه پیام يه براش

 .میدم پیام واست دارم نبینه که کنم احتیاط بايد همین واسه فهمیده جريانو مامانم _

 :خونمش مي فوري میرسه که جوابش

 .باشه بهتر اينجوري شايد واقعا؟فهمیده؟خب _

 :نويسم مي براش و میشن باز حد آخرين تا موبايلم ي صفحه روي هاي خوندنکلمه با چشمام

 چقدر نديدي که افتادم؟تو دردسري چه توي فهمي میگي؟مي چي هست معلوم باشه؟هیچ بهتر رو چي چي _

 بود؟ عصباني

 :میرسه قبل از ديرتر خیلي بار اين اما مونم مي پیامش جواب منتظر

 نمم کار و میشه خبر با پدرتم بدونه که مادرت چون.ندارم مشکلي تو از کردن خواستگاري واسه ديگه اينطوري _

 ...تر راحت

 اينقدر آدم!چي؟ به من و کنه مي فکر چي به اون کنم مي فکر خودم با و میشم عصباني پیام خوندن با

 :نويسم مي براش تند خودخواه؟تند

 .کردي ازدواج قبال دونه مي مامانم _

 :میرسه سريع خیلي جوابش بار اين

 ام ازدواج به راضي و بشه خسته خودش باالخره که میرم و میام اونقدر من ولي.نکنه بول فوقش.نداره اشکالي _

 .بشه تا دو

 :نويسم مي براش و خونم مي پیامو ناباوري با

 .خدا به اي ديوونه _

 :میده جواب اون و

 .توام ي ديوونه.آره _
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 زشا ديگه يکي موقع همون و میاد بند نفسم بازم و کنه مي قراري بي م سینه توي دلم باز خونم مي که پیامشو

 :میرسه

 يگروند و میفته اتفاقي چه نیست مهم برامم.کنم مي خواستگاري بابات از رو تو بشه بهتر حالم اينکه محض به _

 .نده اهمیت اصال.بگن خوان مي چي هر بذار.بکني کارو همین کن سعي هم تو.گن مي چي

 :نويسم مي

 ...باران پس _

 :میده جواب

 تو ضمن در.کنم مي حالش به فکري يه خودم.باش نداشته کاري اون با تو!کشیدي پیش بارانو حرف تو که بازم _

 .میاري بهونه داري کنم فکر که نزن حرف جوري پس بموني باهام دادي قول بهم

 فکرش از...آرمین و من و بیفته اتفاق اين داره امکان يعني!میشه؟ يعني پرسم مي خودم از و خونم مي پیامشو

 موضوع اين مورد در تونم مي طور چه آخه.کنم مي فکر باران به شرمندگي با و کنم مي گرما احساس زده خجالت

 صمیمت آرمین!کنم؟ چیکار پس.کنم فکر بهش نبايد،نبايد.گناهه هم فکرش میشه؟نه،حتي روم طور چه!کنم؟ فکر

 ونم عالقه ماجراي بذارم اگه.بیفته اتفاق اين نبايد ولي.کنه خواستگاري پدرم از منو خواد مي و گرفته خودشو

 .بیفته اتفاق اين بذارم نه،نبايد.میريزه هم به باران زندگي....وقت اون...وقت اون کنه پیدا کش

 :آرمین پیاماي سمت میره دوباره حواسم و کشم مي دست کردن فکر از کالفه

 نه؟ مگه!هستي قولت سر که تو _

 اج به جا کمي...حرفي هیچ.ندارم گفتن براي حرفي!بگم؟ بهش چي.موبايل ي صفحه روي هاي کلمه به میزنم زل

 :نويسم مي براش بخوام خودم اينکه بدم؟بدون بهش جوابي چه.میشم

 .آره _

 خداحافظي ازش و میگم بهش چیزو همه وقت بشه،اون بهتر حالش تا کنم مي صبر کوتاه مدت يه میگم خودم به و

 فتهگر تصمیمي چنین يه هم اولش از.بکنم کارو اين بايد میگم دلم توي ولي.میگیره دلم خودم فکر از.کنم مي

 .بکنم کارو همین بايد.درسته آره،اين.کنم عملي تصمیممو بايد پس.بودم

 پانزدهم فصل

(1) 

 بهتر خیلي حالش مشخصه کامال فرستاده آرمین که پیامايي از هفته دو اين توي.گذشت هم ديگه ي هفته دو

 تماساي و پیاما که اينه هم دلیلش و شدم ش وابسته بیشتر کنم مي احساس من هفته دو همین توي اما.شده
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 يه تنگرف براي.زدم زل موبايلم گوشي به و نشستم پارک توي.شدن بیشتر قبل از نفر دو ما ي مخفیانه تلفني

 اجازه فهمید مي اگه و سرسنگینه باهام هنوز که مادرم چشم از دور.اومدم اينجا به آرمین مورد در جدي تصمیم

 وير انگشتمو.میذارم مالقات قرار آرمین با بیرون میرم وقتي کنه مي فکر خودش با مطمئنم.بیرون بیام داد نمي

 نم از کار بکنم؟نه،اين دل ازش کنه؟چطور فراموشم بگم بگم؟چطور آرمین به چطور. کشم مي گوشیم هاي دکمه

 به تنسب حقي من.کنه فکر آرمان و باران به اينکه بدون.بزنه حرف پدرم با خواد مي اون!کنم؟ چیکار پس.نمیاد بر

 ولي.کنه فراموش منو اونم که کنم کاري و کنم فراموشش بايد پس.بارانه اونم.نفره يه به متعلق آرمین.ندارم اون

 از تونه مي آدم چطور آخه.شدم تر وابسته بهش که شرايطي چنین يه توي اونم.سخته خیلي کندن دل.سخته

 هم.تس همه نفع به اين.بکنم کارو اين بايد میشه؟ولي مگه کنه؟اصال فراموشش و بکنه دل داره دوستش که کسي

 بیرونش ذهنم از تونم مي چطور آخه ولي...و آرمان نفع به هم و بارانه نفع به من،هم هم و خودشه نفع به

 چشماي با و کنم مي بغض کنم؟بازم فراموش خاطراتشو و حرفاش و ها خنده و صداشو،نگاهها تونم مي چطور!کنم؟

 اهاشب و بزنم زنگ بهش بايد االن يعني.میدم فشارش مشتم توي و کنم مي نگاه گوشیم ي صفحه به آلود اشک

 هم داشوص بار آخرين براي اينجوري.بزنم زنگ بهتره.بگم بهش چیزو همه پیامم تو و بفرستم پیام نه بزنم؟يا حرف

 مبگیر دستمو لرزش جلوي خوام مي!تونم؟ نمي و میلرزه دستم چرا،چرا اما.بکنم کارو همین بايد آره،آره.میشنوم

 هک سخته خیلي برام.سخته بازم ولي.میگیرم محکم دستمو و میدم فشار هم روي دندونامو!لعنتي.تونم نمي اما

 فراموشم بوده ذهنم توي چي هر کنم مي اصال،اصالاحساس.بزنم بهش کردم آماده که رو حرفايي و بزنم زنگ بهش

 مخت اينجا به ما ماجراي کاش...کاش.میزنم زل روم به رو به و دارم مي بر گوشیم از چشم مستاصل حالت يه با.شده

 مي فراموش منو اونم و میشد تموم بینمون چي همه کردم مي ترک پدرمو ي خونه که وقتي همون کاش.نمیشد

 هیچ برابرشون در بار اين من اما ذهنم، توي دادن جولون به کنن مي شروع خاطرات بازم ، گذشته آوري ياد با.کرد

 با وخاطراتم و کنم فکر آرمین به بار آخرين براي خوام مي.کنم فکر خوام مي.نمیزنم پسشون و کنم نمي مقاومتي

 مي تکیه نشستم روش که نیمکتي پشتي به.باشن کننده ناراحت و تلخ خاطرات اون چند هر.کنم مرور اون

 :کشم مي عمیق نفس يه و میبندم دم،چشمامو

 توي ريختم و کردم جمع لباسامو بود، نمدار زياد ي گريه اثر از صورتم هنوز و کردم مي سکسکه حالیکه در

 مي اذيتم داشت بدجوري بود، شده برخورد ضافي موجود يه مثل باهام اينکه فکر.داشتم بدي خیلي حال.ساکم

 اما شنیدم اتاقو در ي تقه صداي.نداشتم اعتماد کس هیچ به ديگه.داشتم رو خورده فريب آدم يه احساس.کرد

 آخه.ببینم کدومشونو هیچ خواستم نمي حتي.بزنم حرف کسي با ديگه خونه اون توي خواستم نمي.نکردم توجهي

 نگز کاوه به.بمونم خونه اون توي خواستم نمي ديگه.بودن دروغگو نظرم به شون همه!میديدمشون؟ بايد چي براي

 يدبا ديگه.بود نمونده رسیدنش به چیزي ديگه.بیاد بود شده قرار و دنبالم بیاد بودم خواسته ازش و بودم زده

 .میرفتم

 .کن باز درو!پونه _
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 شونه يرو کیفمو.برداشتم ساکمو و شدم بلند.کردم خشک لباسم آستین با خیسمو چشماي.شنیدم آرمینو صداي

 و من به اونم.انداختم نگاهي بود وايساده در پشت که آرمین به و کردم باز قفلشو.رفتم در طرف به و انداختم م

 :کرد صدام که ها پله سمت برم خواستم و گذشتم کنارش از.کرد نگاه دستم توي ساک

 !میري؟ داري کجا!پونه _

 :گرفت جلومو و اومد سريع ندادم جوابشوکه

 !کجا؟ _

 :دادم جواب کنم نگاش اينکه بدون

 .برم خوام مي.کنار برو _

 !کجا؟ آخه _

 :برد جلو ساکم سمت به دستشو اون و کردم سکوت فقط جوابش در

 .کن باور بوده خودت خاطر به ش همه اينا ولي ناراحتي خیلي بابات و من دست از دونم مي _

 :کنه توجیه کارشونو خواست مي.انداختم بهش تندي نگاه.دستم توي گرفتم محکم ساکمو ي دسته

 

 .بکش دستتو.ندارم حرفي هیچ تو با من _

 :گفت و کشید عقب دستشو

 .همین.کنم کمک پدرت و تو به خواستم مي فقط من _

 .جويدم لبمو ي گوشه و شدم خیره ديوار به عصبانیت با.نداد اجازه اما بشم رد کنارش از خواستم و زدم پوزخند

 بدم؟ توضیح برات نمیذاري چرا _

 :گفتم

 .کنار برو.نداره وجود توضیحي هیچ _

 :گفت و گرفت ديوار به دستشو

 زندگي سخت وضعیت اون توي تو بده اجازه خواست نمي.بود بدهکار چون پدرت پیش فرستاد رو تو مادرت _

 .کني
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 از و داره نگه اينجا منو که میگه دروغ بازم داره کردم مي فکر.شدم رد کنارش از اخم با و نکردم باور اما شنیدم

 و سیمین از اثري.گذاشتم سالن به قدم و و رفتم پايین ها پله از میبره؟ کار اين از سودي چه آخه پرسیدم خودم

 .پدرش خونه بودن رفته نگین با و بود کرده قهر.نبود نگین

 از يدنمد با و کرد بلند سرشو من اومدن با دستاش به بود داده تکیه پیشونیشو و بود نشسته مبلي روي که پدرم

 :شد پا جاش

 !بابايي!پونه _

 :گفتم

 .برسه بايد ديگه االن زدم زنگ م خاله پسر به پیش ساعت يه.میرم دارم من _

 :دادم جوابشو عصباني کرد صدام هم وقتي و خروجي در سمت رفتم و شدم رد پدرم جلوي از دست به ساک بعد

 .ببینمت يا بزنم حرف باهات خوام نمي ديگه.نداره اي فايده هیچ چون.نیا دنبالم _

 ...دخترم ولي _

 :طرفش برگشتم

 .دخترم نگو بهم.نیستم تو دختر من _

 و گرفتم ازش نگاهمو.کرد مي تماشا مارو و ها پله باالي بود وايساده که افتاد آرمین به چشمم حال همون در و

 :ومدم حرف به بازم پدرم درو سمت چرخیدم دوباره

 مالي اوضاع که بود مدتي ولي.میده رد جواب مرد اون به داره سالهاست ولي داشت خواستگار مادرت که درسته _

 بدهیشو و کنم کمک بهش خواستم من.کرد مي پرداخت وامشو بايد و نبود خوب خیاطیش اوضاع.نداشت خوبي

 ااينج تا من پیش بفرسته رو تو خواستم ازش همین واسه.ش عمه پسر سراغ رفت و نکرد قبول اما کنم پرداخت

 .کني زندگي

 .تونستم نمي.کنم باور تونستم نمي بازم گفت مي هم حقیقتو اگه حتي.نه اما شنیدم هم اونو حرفاي

 

 :گفتم سرد و خشک خیلي

 .خداحافظ _

 بیاد کاوه تا موندم مي منتظر بايد.نشستم در کنار سکوي روي و بیرون رفتم و کردم باز درو و

 .نکردم توجهي شنیدم درو شدن باز صداي وقتي حتي و کردم سر تنهايي توي اي دقیقه چند
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 !پونه _

 .کردم بغل محکم ساکمو فقط.نخوردم تکون اما.شنیدم آرمینو صداي

 .گرفتم فاصه ازش و کردم اخم.نشست سکو روي کنارم اومد

 .متاسفم _

 خورد؟ مي من درد چه به اون خوردن تاسف.ندادم جوابشو

 .ببخشي رو بقیه و من میشي حاضر چطور تو دونم نمي _

 .نگفتم هیچي بازم

 :پرسید بود مشخص بودنش عصبي که لحني با

 ...اگه خوام مي معذرت بگم کردم،اگه اشتباه بگم اگه _

 :شد پا اونم و شدم بلند تند خیلي.شدم بلند

 .خوره نمي من درد به شما خواهي معذرت _

 :کرد مي اذيتم داشت بدجوري گرما و میزد شدت به قلبم.بودم اومده هیجان به.کرد نگام کالفه

 .بذار تنهام برو پس.ببینمت خوام نمي ديگه گفتم بار يه _

 .کني گوش من حرف به بايد تو ولي _

 :گفتم تمام عصبانیت با

 .خوام نمي _

 :گفتم و وايسادم.کرد مي عصبانیم بدتر داشت بودم، عصباني.اومد دنبالم بازم که خیابون سمت رفتم بعد

 بدم.میاد بدم.میاد بدم تون همه از نگین و بابام از هم و خواهرت اون از هم تو، از هم من چیه؟اصال دوني مي _

 .بذار راحتم برو حاال.میاد

 تهنشس فرمون پشت کاوه و بود خاله شوهر ماشین.برگشتم شنیدم ماشینو بوق صداي که همین زدم، که حرفمو

 .بود

 :کردم سالم رسیدم وقتي و رفتم سمتش به سريع اون ديدن با

 .خاله پسر سالم _
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 خواهري؟ خوبه حالت.کوچولو پونه سالم _

 .نشستم کنارش و کردم باز ماشینو در. دادم تکون سرمو

 :پرسید کاوه بستم مي درو داشتم وقتي

 کیه؟ اين _

 :پرسیدم

 کي؟ _

 :گفتم تفاوتي بي با.کرد مي نگاه رو ما زده بهت و بود وايساده. ديدم آرمین سمت شو اشاره و

 .بابامه ي عمه پسر_

 ...زدم زل به رو به و چرخوندم سرمو کردم مي نگاه آرمین به که من و افتاد راه ماشین و گفت آهاني کاوه

 زود خیلي اما دارم نگه ذهنم تو بود وايساده زده بهت حالت به که موقع همون...تصوير آخرين اون کنم مي سعي

 شو شماره بشم پشیمون اينکه از قبل و معطلي بي بعد و کشم مي آه و کنم مي باز چشمامو من و میشه محو

 اما.میکنه م کالفه و نیست دسترس در يا مشسغوله يا بار هر ،اما میگیرم بار چند.بزنم زنگ بهش که میگیرم

 :میشه روشن بار آخرين پیغامگیر باالخره

 تق صداي شنیدن از بعد دارين مهمي کار اگه.نیستم من.گرفتین تماس فرهمند آرمین همراه با شما.سالم _

 ...تق.بذارين پیغامتونو

 لبام روي گذرايي لبخند و افتم مي شوخیاش و شیطنتا ياد و میشنوم آورده در دهن با خودش که رو تقي صداي

 .بزنم حرف بايد.میام خودم به زود اما.میشینه

 :کنم مي شروع همین براي

 اما زدم زنگ بهت بار چند.باشه خندون لبت و شاد دلت هستي جا هر و باشه خوب حالت امیدوارم.آرمین سالم _

 .بود مشغول يا نبودي دسترس در يا

 در خیلي،خیلي.گرفتم خودمو تصمیم من!آرمین.بزنم حرف باهات مهمي موضوع مورد در خواستم مي راستش

 بهونه ش همه شايد و بودن خود بي شون همه داشتم که ترديدهايي اين اما داشتم ترديد و شک تو به عالقه مورد

 مزدشنا که کیان م خاله پسر قضیه همین خاطر به حتي.نشد ولي.کنم بیرون سرم از رو تو فکر که اين واسه بودن

 خواستم مي بود مدتي که رو کاري گرفتم تصمیم باالخره اينا ي همه با اما.زد هم به باهام نامزديشو بودم شده

 يا عالقه کنم فراموش خوام مي.نکنم فکر تو به ديگه خوام مي...من آرمین.کنم عملي تونستم نمي و بدم انجام
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 خاطر واسه.خبري با ازشون خودتم که داليلي اون ي همه خاطر چرا؟به دوني مي خودت حتما و دارم تو به نسبت

 .خودت خاطر واسه همینطورم و آرمان و باران

 گهدي و کني فراموش منو هم تو بهتره پس.بدبختیه و رنج داره همراه به خودش با که چیزي تنها عالقه اين آرمین

 .خداحافظ.شد تموم حرفام من...من ديگه خب.نکني فکر موردم در

 ده،ش جمع چشمام توي که رو اشکي. کنم مي خاموش بالفاصله رو گوشي.میکنم قطع تماسو و میزنم که رو دکمه

 يخیل.کنم مي هق هق و کنم مي قايم دستام بین صورتمو و میشم خم. میفرستم پايین هم، روي پلکام فشار با

 مکن دفن قلبم توي رو عالقه اون بايد حاال.شد تموم.کردم خودمو کار من اما.وداعي چنین يه سخت خیلي و تلخه

 .کنم فکر آرمین به ديگه نبايد.بره ازبین که

 کنم مي راست کمرمو و کنم مي بلند سر وقتي اما مونم مي باقي حالت همون به من و میگذره مدت چه دونم نمي

 نبالد دست به توپ دورتر که هايي بچه بازي به و میشینم رو اي دقیقه چند.ندارم شدن بلند ناي میکنم احساس

 نشده بزرگ وقت هیچ کاش اي میگم دلم تو حسرت با و میشنوم هاشونو خنده صداي.کنم مي نگاه کنن مي هم

 رس دوباره.میارم در سیمکارتشو.کنم مي باز هم از گوشیمو بعد. موندم مي باقي کوچولو پونه همون کاش اي.بودم

 تمام که رو گوشي رفتن حین.میفتم راه و کنم مي جا به جا م شونه روي کیفمو.میشم بلند. کنم مي همش

 يتو میندازم آب حوض کنار میرم وقتي هم سیمکارتو و اطراف هاي بوته الي میندازم کردم، پاک قبال اطالعاتشو

 يه و ايستم مي حوض کنار.شده بهتر حالم کم يه کنم مي حس ديگه حاال.کنم مي سبکي احساس کارم اين با.آب

 االن تا حتما.خونه برگردم بايد.میدم ادامه راهم به دوباره و کشم مي عمیقي نفس و میزنم صورتم به آب مشت

 ....شدن نگرانم

 

 

 زماني شیدا/ 1333 ارديبهشت/ اول جلد پايان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمن قالب در شعرهايتان يا رمانها که میخواهید و هستید نويسنده يا و هستید ما با همکاري به مايل که صورتي در

 بگیريد تماس با ما و مراجعه ما وبسايت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبايل افزار

http://www.negahdl.com/

