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 نودهشتيا انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

  بدوني اگه:  رمان اسم

 

 چي همه زود انقدر چرا ريخت؟؟؟ بهم چي همه يدفعه چرا شد؟؟ اينجوري چرا!! نميشه باورم

 شد؟؟ خراب
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 من پدر!! قتل جرم به اونم!!..... سخته خيلي برام اعدامه به مکوم پدرم االن که اين کردن باور

 يه که من پدر ي رابطه نميدونم هنوزم!! .... ادم يه به برسه چه نميرسيد هم مورچه يه به ازارش

 ....... باشه؟؟ ميتونست چي تيلياردر ادمه يه ، جهانبخش شاهين با بود ساده تاکسي راننده

 اي نتيجه ، بفهميم رو قضيه اين ته و سر که زديم دري هر به مادرم منو مدت اين تمام توي

 .......نگرفتيم

 ؟!کنم کار چي بايد نميدونستم واقعا ديگه

 يبرا فاميلم يه حتي که بوديم بيکس انقدر....... بزرگ شهر اين توي بيکس و تنها مادرم من

 موخود بود شده که مامانمم دلگرمي براي ولي بودم درد کوه که اين با.....  نداشتيم وقتا اينجور

 راه و هميشکن تختخوابم توي شبا... ميشه جمع گلوم توي روز تمام که بغضي.....  ميکردم کنترل

! ضايتهر گرفتن اونم.......  راه يه جز باشيم نرفته که نمونده راهي هيچ ديگه......  ميکنه باز تنفسمو

 ..... اجارست خونمونم حتي...  نداريم پولي که ما نميشه اينم اما

 دميليار يه که دارن پول انقدر خانواده اين......  داره وجود مشکل يه بازم کنيم جور بتونيم اگرم

 !!!!ميشم ديوونه دارم خدا واي......  خورده پول براشون

 تمشکال همه اين از...  ميکنه خوردم داره که زندگي هاي بلندي پستي همه اين از....  خستم چقدر

 سعي.....  بود( پدرم وکيل)  سعيدي اقاي حرفه اميدم نور تنها........  شده تلمبار دوشم روي که

 ....بيارم ياد به حرفشو باز کردم

 ونپدرت بگيريد رضايت ايشون از بتونين اگه....  ايران ميرسن فردا جهانبخش اقاي دوم پسر "

 مهاس به بزرگش پسر....  داره پسر تا دو جهانبخش شنيدم پدرم وکيل از که اونجا تا "ميشه ازاد

 هب پدرش ختمه مراسم براي نشد حاظر حتي....  نداشته پدرش با خوبي ي رابطه ظاهرا که اشکانه

 داشته دوست پدرشو الهاده فوق اشوان يعني کوچکترش برادر اون برعکس ولي..... بياد ايران

.....  ما حال به خوشا.... يعني اين و ميشه عصباني حسابي ميفهمه پدرشو مرگ خبر وقتي و...... 

 وارزشش بازم اما.....  کنيم خواهش اقا اين از بايد کلي حاال....  شديم ترم بدبخت بوديم بدبخت

 ... پدرم يعني...  کسمه ترين عزيز زندگي سر موضوع....  داشت

 ..................... گرمه خدا به دلم بازم......  اميدوارم بازم اما کمه خيلي امکانش که اين با

 کجايي؟؟..  سوگند....  سوگند _
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 :دادم جواب ميزد صدام بلند بلند داشت هميشه مثل که بود مامانم ي خسته صداي اين

 .... اتاقم تو جان مامان بله _

 :گرفت قرار روم به رو هميشه از تر خسته مامانم ي چهره....  شد باز اتاق در لحظه چند از بعد

 ..... جهانبخش اقاي پسر ديدن به برو حتما فردا نره يادت مادر سوگند _

 :کرد زمزمه ارام و پايين انداخت سرشو

 !!اميدمونه اخرين اين _

 :گفتم اروم خودش مثل و زدم دلگرميش براي جوني بي لبخنده

 ....ميده رضايت ايشاال نخور غصه انقدر خدا رو تو!!  نباش نگران....  ميرم ماماني باشه _

 .. بخير شب.... شي بيدار زود بايد صبح بخواب بگير هم تو....  ميکنم سعي باشه _

 .... عزيزم بخير شب _

 با تمداش احتياج...  بود گرفته خيلي دلم.....  کرد رها خيال فکر دنيا يه با منو و.... شد خارج اتاق از

 به و برداشتم گوشيمو...  دوستم ترين صميمي و بهترين..  افتادم الله ياد...  بزنم حرف يکي

 ..زدم زنگ گوشيش

 ...برداشت متوالي بوق چند از بعد

 خوفي؟؟ دوستم سالم به _

 چطوري؟ تو...  ممنون خوبم...  الله سالم _

 داري؟؟ خبر بابات از ؟؟ چطوره مامانت ؟ خبر چه حاال!.. عالي ميزنم حرف تو با وقتي _

 ....الله شده شکسته خيلي که بابامم....  داغون که مامان _

 کنيد؟؟ کاري تونستيد...  شد چي رضايت راستي....  بميرم الهي _

 ...الله بده رضايت کن دعا...  بزنم حرف پسرش با ميرم فردا...  نيست معلوم چيزي که هنوز _

 سروشم ميگم بري ميخواي فردا راستي....  نخور غصه عزيزم ميشه درست چي همه ايشاال _

 ..بياد باهات
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 ... اصال...  نه نه _

 !باشه کنارت شرايط اين تو بايد ميشه نامزدت جورايي يه اون ؟ گلم چرا _

 چيزي که بده قول....  برم تنها فردا ميخوام ؟ نگو بهش چيزي ميکنم خواهش ازت...  الله نه _

 نميگي؟؟ بهش

 :گفت و داد بيرون کالفگي با نفسشو الله

 !لجباز خانوم باشه _

 ...بهتر اينجوري!  نشو ناراحت_

 ... ميکنم درکت عزيزم باشه _

 ..بخير شب بخوابي بري بهتر ديگه...  مرسي _

 ... برسون سالم مامانت به.....  بخير هم تو شب _

 ...همينطور هم تو حتما _

 ...بده اطالع سروش منو به اومد پيش هم مشکلي اگر_

 خدافظ...  عزيزم باشه _

 _خدافظ

 شم بيهوش اينکه از قبل هميشه مثل.... فشوردم بالش روي سرمو فردا اميد به و کردم تماسوقطع

 ....شدم اروم يکم و..... دادم هديه بالشتم به اشکامو تمام

  اگر...  بود هشت تقريبا ساعت....  پريدم خواب از ساعت زنگ صداي با

 شستن از بعد....  کردم جدا ازش خودمو بازم ولي بود سخت خيلي برام رختخواب از دلکندن چه

 بستممي کتونيمو بند داشتم.....  شدم رفتن اماده مختصر ي صبحونه يه خوردن و  صورتم و دست

 :گفت بود داده تکيه در به که همونطور و در جلوي اومد مامان که

 بيام؟؟ باهات ميخواي _

 ..ميرم خودم نيست الزم ماماني نه _
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 ...راهمونه اخرين ديگه اين بکن خودتو سعي مامان سوگند _

 :گفتم و بوسيدم گونشو

 .... ميشه درست چي همه عزيزم نباش نگران _

 ...ايشاال _

 يتاکس به اردرسو...  گرفتم تاکسي يه و رفتم خيابون سمت به و شدم خارج خونه از سرعت با

 .دادم

 هخون ميره ايران بياد وقتي  ميدادم احتمال...  بود جهانبخش خوده ي خونه برم بود قرار که جايي

 ..... رسيدم بعد ساعت نيم حدود...  بود تجريش طرفاي خونه.....  پدرش ي

 يدند از نميدونم...  پوالن خر  اين از که بود معلوم خونشون ساختمون از بودم شنيده که همونجور

 بشم  رو به رو جهانبخش اشوان نام به هيوال يه با قرار که اين از يا ترسيدم بزرگ ي خونه اون

!!!! 

 ناي اونقدر! ؟ نه يا بزنم زنگو  که بودم تاب و تب در....  رفتم ورودي در سمت به سست قدماي با

 اب ساله اي  خورده و بيست حدودا پسر يه.......شد باز خودش دفعه يه حياط در که کردم پا اون پا

... بود نودو و صد حدودا قدش.....  گرفت قرار روم به رو داشت عجيبي گيرايي که اي چهره

 مو و چشما با ميکرد جلب خودش به رو دختري هر نظر که پر يکمي فرم رو العاده فوق هيکلش

 ي دنيا از منو خورد تکون چشمام کنار که دستي.... داشت عجيبي  گيرايي واقعا که مشکي هاي

 جاش سر منو حواسه پيچيد گوشم توي  که مردونش زيباي صداي هم بعد اوورد در خيال خواب

 :اوورد

 خانوم؟؟ خوبه حالتون _

 :گفتم دستپاچه

 ... بله....ب.... هان _

 کنم؟؟ کمکتون ميتونم _

 :گفتم مقدمه بي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

6 

 

 هستيد؟؟ جهانبخش اشوان اقاي شما _

 :داد جواب بعد و کرد نگاهم مشکوک

 ميشناسين؟؟ کجا از منو شما اما....هستم خودم بله _

  نميتونه کاري هيچ اون که زدم نهيب خودم به اما گفتنش از ميترسيدم

 :گفتم همين براي...  بکنه

 هستم صبوري من _

 :گفت و زد خندي پوز بعد ولي شد ساکت لحظه يه

 ... باشن داشته شصتو و پنجاه حداقل صبوري خانوم ميکردم فکر من واقعا.... ا _

 :گفتم خودم کنترل با اما شدم عصباني....  ميکرد مسخرم داشت

 .هستم صبوري اقاي دختر من _

 :ادد جواب ميکرد شلوارش جيب تو دستاشو که همونجور....  خنده زير زد دفعه يه ولي چرا نميدونم

 !صبوري خانوم خوشوقتم ديدنت از _

 نلح با لرزوند دلمو نشستش خون به چشماي که گرفتم باال سرمو زد خشکم برخوردش طرز از

 :داد ادامه ترسناکي

 !!! پدرم قاتل دختر _

 :گفتم لرزوني صداي با...  شد اشک از پر چشمام

 بي اون کنيد باور!! نميرسه هم مورچه يه به ازارش اون نکشته رو شما پدر من باباي بخدا _

 !تقصير

 :زد فرياد وحشتناکي صداي با

 ..... نياوردم سرت باليي يه تا شو گم چشام جلوي از!  عوضي شو خفه _

 : کردم اصرار بازم
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 پدرمو منم بود عزيز براتون شما پدر که همونطور.....  جهانبخش اقاي ميکنم خواهش ازتون _

 ...ميکنم خواهش ازتون....  نگيريد من از اونو خدا رو تو ، دارم دوست

 :دز داد سرم عصبي و گرفت بازومو محکم که عقب برم خواستم اومد سمتم به خشني حرکت با

 .... ميبيني بد وگرنه برو بگير راتو نياوردم بار به پشيموني يه تا جوجه ببين _

 دلم ته زا.....  تو رفته که فهميدم حياط در صداي با....  خيابون گوشه کرد پرتم اشغال تيکه يه مثل

 نشستم خونشون حياط در جلوي و کندم خودمو زمين از.....  کنم کار چي ديگه....... خدا:  زدم داد

 تونستم نمي.... 

 جور هر....  نه.... .کنم فکر کسم ترين عزيز... پدرم مرگ به نميتونستم ببينم اميد نا مامانمو بشينمو

.....  يومدن بيرون دل سنگ اين اما...  نشستم اونجا ساعتي نيم تقريبا......  بگيرم رضايت بايد شد

 اب همراه عطرش خوشبوي بوي در حرکت با.......  شد باز حياط در که ميشدم اميد نا داشتم ديگه

 :گفت و زد اي مسخره خند پوز من ديدن با...  شد بخش باد

 !کوچولو اينجايي که هنوز _

 ..........رو تو جهانبخش اقاي _

 ..... شه تموم حرفم نذاشت

 ! دادگاه تا قرارمون....  بشنوم صداتو نميخوام شو خفه فقط....  شو خفه _

 :ميکردم گريه داشتم واقعا ديگه

 بدين رضايت ميکنم خواهش...... ندارم رو کسي اون جز من نگيريد ازم پدرمو ميکنم خواهش _

 !شه ازاد اون

 :گفت مرموزي لحن با....  نفهميدم شو معني که نگاه يه....  مرموز نگاه يه....  کرد نگام بدجنس

 ولقب اگرم ميگرده بر بابات کردي قبول اگه ميگم شرطمو دادگاه تا باشه ؟؟؟ ميخواي رضايت _

 نکردي

 .......که
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 با و کردم پاک اشکامو.......  برداشت قدم قيمتش گرون ماشين سمت به و زد خندي پوز

 :گفتم کنجکاوي

 شرطي؟؟ چه _

 :گفت و کرد نگاهم شيطون و برگشت

 !ميفهمي کوچولو خانوم نکن عجله _

 ......پريدم جا از ماشينش چرخه جيغ صداي با که بودم غرق خيال فکرو توي

 ويت کمرنگي نور يه جهانبخش پسر حرف با ولي داشتم استرس اينکه با خونمون در دم رسيدم

 ي پسره! ...... ؟؟؟ ميگفتم چي بايد اون به....  بود مامانم وسط اين فقط......  بود شده روشن دلم

.....  پايين بريزم جذابشو فيس اون داشتم دوست چقدر که اخ...  ميذاره شرط من واسه احمق

 به مامان صداي با!! حيف!!  نميشه که حيف ولي بسوزونم حالتشو خوش موهاي اون دونه دونه

 :اومدم خودم

 گفت؟؟ چي پسرش شد؟ چي ؟؟ منه با حواست کجايي؟؟ سوگند.....  سوگند _

 دلم.....  شد منتقل مامان نگاه به بود چهرم تو که اميدي نا...  کردم نگاه مامان به ترديد با

 :گفتم سريع همين براي ببينمش اينجوري نميخواست

 پيش رفتم..... ميدم توضيح رو چي همه برات االن باش اروم يکم هولي؟؟ چرا جان مامان سالم _

 پسرش

 !ميشه ازاد بابا شرطش کردن قبول با بگه بهمون رضايتشو شرط دادگاه روز قراره اون

 :گفت و کرد نگاهم مشکوک مامان

 شرطي؟؟ چه ؟ شرط _

 ....نميدونم هنوز خودمم....  نگفت من به چيزي....  مامان نکن نگام اونطوري _

 ميومد؟؟ ادمي جور چه نظرت به خب _

 و دمکر ظاهر حفظ بازم ؟؟!!ميريخت بودن رواني پسر اون ي چهره از ميگفتم.....  ميگفتم بايد چي

 :دادم جواب
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 ....نميومد نطر به بدي ادمه _

 :گفت مامان که اتاقم تو ميرفتم داشتم

 گفتي؟؟ بهم چيزو همه که باشم مطمئن سوگند _

 !نباش مشکوک انقدر خدا رو تو ماماني اره _

... . افتادم تختم روي خستگي با و کردم عوض سريع لباسامو.....  بردم پناه اتاقم به سرعت به

 .... رفتم فرو عميقي خواب به که نکشيد طولي

 تو شادي اسم ديدن با و کردم نگاه رو گوشي صفحه.....  پريدم خواب از گوشيم زنگ صداي با

 :دادم جواب "لعنت معرکه مگس خر بر " گفتم دلم

 ....مزاحم سالم _

 :پيچيد گوشم تو شادش صداي

 خوفي؟؟ ؟؟ عقشم سالم _

 !بودم خوب بخوابم ميذاشت اگه _

 !!ها زندانه تو بابات سرت خير کن جمع خودتو پاشو _

 !!بشنوم وري درو کلي يارو پسر از شدم مجبور حتي....  کردم بگي کاري هر شادي نگو _

 شد؟؟ چي ببينم کن تعريف سراغش؟؟ رفتي ؟؟ جدي _

 :گفت اونم.....  کردم تعريف شادي براي اتفاقاتو تمام

 چيه؟؟ شرطش نگفت _

 ... ميگه دادگاه روز گفت نه _

 !خوبيه ادمه من نطر به بازم _

 !!نگو چرت خوبيه؟؟ ادمه _

 !ميگذره پدرت خون از داره شرط يه با اخه خدا به نه _
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 باشه؟ چي شرطش داره بستگي ولي اره _

 ....نباش نگران دختر خير که ايشاال _

 ميکرد خوب حالمو هميشه شادي با زدن حرف.....  کردم قطع تماسو بعد و زديم حرف ديگه يکم

 ........ميشد هم بقيه شدن شاد باعث بود اي زنده سر و شاد دختر کال چون

 .... بود مشغول فکرم هفته تمام...  شد داداگاه روز باالخره و.....  گذشت باد و برق مثل هفته يه

 بگه کاري هر بودم حاضر...  بود گرفته تصميمو......  کنم ازاد پدرمو تر زود چه هر داشتم دوست

 مداشت دوستش و بود مهم برام پدرم اونقدر....  ميميرم...  بميري بايد تو بگه اگه حتي بکنم

 شرايط بدترين واسه....  کردم اماده چي همه واسه خودمو.....  براش بود کم جونمم حتي که

 به سروش و الله همراه به مامان منو اينبار......  مادرم زندگي مقابل در پدرم زندگي مقابل در

 ..... بود تر شلوغ هميشه از دادگاه سالن....  رفتيم دادگاه

 فقمو اما...  نه يا ميکنم پيدا بخشو جهان اشوان نام به مغروريي ادمه ببينم تا چرخوندم چشم

 ....هوا پريدم متر دو تقريبا صداش با ، نشدم

 ؟؟ جغله ميگردي کسي دنبال _

 يهيچ المصب اخه...  ريخت دلم باز چهرش ديدن با......  وايستاده پشتم دقيقا ديدم و برگشتم

 شکيم شلوار يه بار اين!! ميشد چيزي خودش واسه ميزد که يم اسپرتي تيپاي با...  نداشت کم

 چيزا ناي برام چرا نميدونم اصال.....  بود پوشيده پاکتي استين مشکي مردونه پيراهن با اسپرت

 ... بود زندان تو پدرم سرم خير.....  بود مهم

 :گفتم جدي خيلي....  نکنم ذايه خودمو اين از بيشتر کردم سعي

 ...بشنويم رو شما شرط که اي اماده خانوادم و من....  جهانبخش اقاي سالم _

 :گفت و زد پوزخندي

 !!کشته منو ادبت _

 :داد ادامه خشن و جدي بعد
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 ...بگم شرطمو من تا اينجا بيان بگو خانوادت به _

 ... چشم _

 ....... بيان ما سمت به تا کردم اشاره اينا مامان به دست با

 :کرد شروع.....  دوختيم چشم لباش به مشتاق هممون

 اميدوارم!! دارم شرط يه رضايت براي من گفتم دخترتون به که همونطور صبوري خانوم خب _

 .... اينه من شرط........  باشين کرده اماده چيز همه واسه خودتونو

 :داد ادامه و انداخت من به ميرفت شيطنت به که مرموزي و بدجنس نگاه دوباره

 ......ميدم رضايت منم کنه ازدواج من با شه راضي دخترتون اگر _

 مه الله...  ميکرد نگاه بهش بهت با مامان.....  ميگفت چي داشت اين....  بودم کرده هنگ تقريبا

 :گفت غضب با سروش اما....  مامان مثل

 ميگي؟؟ داري چي _

 :گفت و زد پوزخندي اشوان

 !شرطمو _

 !شي خفه ديگه بهتره-سروش

 :گفت و کرد نگاهش خونسرد اشوان

 !! نشه تموم گرون واست که باشي زدنت حرف مواظب هم تو بهتره _

 !!نيست عادالنه اين جهانبخش اقاي -الله

 :گفت ميرفت داشت که همونطور اشوان

 !!کنيد قبول نيستيد مجبور بود پيشنهاد يه فقط اين _

 :گفتم بلند همين براي...  بود من دست پدرم زندگي و مرگ....  اومدم در گيجي حالت از

 .....وايستيد _
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 ادامه....  نکنم نگاش کردم سعي....  نگاه همون دوباره و.....  برگشت سمتم به و ايستاد اشوان

 :دادم

 ....ميکنم قبول شرطتونو من _

 :گفتن نفري دو سروش و الله

 !!سوگند _

 ..... شد زمين بخش مامان موقع همون

 وصل رمس بهش.... بود پايين خيلي فشارش....  کرديم منتقل بيمارستان به ها بچه همراه به مامانو

 : رفتم سمتش به...  زد صدام اومد بهوش وقتي ، کردن

 ماماني؟؟ جونم _

 :بزنه حرف واضح ميکرد سعي

 !! نکن زندگيت با اينکارو _

 ه قرار که بميرم نيست قرار....  کردم انتخاب راهو اين خودم من...  خودمه تصميم ابن عزيزم _

 ... کنم ازدواج

 !بگيره انتقام ازت ميخواد اون ميدوني خوب خودتم تو نزن گولم _

 .. ميسازم اون با زندگيمو من.....  ميکنم تحمل من....  کن اعتماد بهم نميشه هيچي ماماني نه _

 چي؟؟ سروش پس _

 دنبو حقش..  بود شده اذيت من بخاطر خيلي اون.....  کردم گناه احساس سروش اسم شنيدن با

 :دادم جواب محکم.... ميکردم اينکارو بايد...  نداشتم اي ديگه ي چاره من ولي

 ...مطمئنم ميکنه درک منو اون... ميشه پيدا بهترم من از اون براي _

 :گفت و....  شد سبز جلوم سروش دفعه يه که.....  کنه استراحت مامان تا شدم خارج اتاق از

 !!دوروغ همش بگو کني؟؟ کارو اين نميخواي واقعا که تو سوگند _

 :گفتم اروم و پايين انداختم سرمو
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 ..... مجبورم من ولي.....  سروش متاسفم _

 :گفت و زد عصبيه خند پوز

 !!نکني حماقتو اين تو ولي بميره حاضر بابات باش مطمئن!!! مجبوري؟؟ _

!  کنم کار چي بايد ميدونم خودمم...  خودمه زندگي اين چون.....  ميکنم حماقتو اين من _

 يکنمم خواهش....  رحمه بي انقدر دنيا که نيست من تقصير اين....  کنم بازي باهات نميخواستم

 ..ميکنم خواهش...  کن درکم

 صداش با و ايستاد کنارم الله موقع همون......  شد دور ازم حرص با و که نگاهم عصباني سروش

 :اوورد خودم به منو

 مثل يدمد من که بابايي اين!!  ميکنه خراب زندگيتو داري خودت! بکني کارو اين نبايد تو سوگند _

 تو ننداز خودتو!  کنه اذيتت ميخواد اون!!  ميده قورت درسته ادمو چشاش با....  ميمونه رواني ادماي

 !چاه

 ... نک نگاه زندگيمونو وضع خودت....  بيرون بياد زندان از بابام تا بکنم کاري هر حاضرم من الله _

 ...من...  بره بابا اگه

 :دادم ادامه گريه با

 من جاي بذار خودتو!!  نداره معنايي هيچ برام کردن زندگي ديگه.....  ميدم دست از مامانمم من _

 ميکردي؟؟ چيکار بودي تو... 

 :داد جواب بعد و شد ساکت يکم

 ...واال بگم چي _

 :گفت اونم کردم تشکر کلي الله از...  اوورديم خونه به مامانو الله و منو....  بود رفته سروش

 زمهنو من ولي ميکني حماقتو اين داري تو درسته!!  خواهرتم مثل من! ؟؟ چيه حرفا اين سوگند _

 !! توام با

 ....نکن تشکر انقدر خواهشا پس!!  هستم دوستيمون پاي هنوزم

 :گفتم بوسيدم گونشو
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 ... عزيزم باشه _

 :گفت و زد لبخند

 هک کاري به خوب....  سوگند ببينمت پشيمون نميخواد دلم بگيري تصميم درست اميدوارم _

 بکني ميخواي

 ...خدافظ عزيزم برم بايد ديگه من!!  کن فکر

 .... خدافظ _

****** 

 زندگيمو دارم پدرم نجات براي صبوري سوگند من حاال و گذشت باد برقو مثل هفته دو

 يچ نفرت اين اخر ، انتظارمه در چي نميدونم!! ميکنم عوض پدرم زندگي با ارزوهامو خوشبختيمو

 شاهين ي رابطه نميدونم هنوزم!! سرشه تو اي نقشه چه رواني پسر اين نميدونم ، بشه قراره

 !!چيه؟؟ پدرم با جهانبخش

 شه؟؟ تموم ميخواد جوري چه اصال ميشه؟؟ تموم کي شدم خسته بازيه؟؟ چه اين

 توي! ! باشم داشته رو چيزا بدترين انتظار بايد ميدونم! ميشه تنگ کوچيکم اتاق اين براي دلم

 قرار توش منو که امتحانيه چه اين خدايا! ميزنه فرياد انتقام و نفرت اشوان مشکي چشماي

 هر ، نفرته از پر که چشماش همون نگذرم حق از ولي.....  ولي... کن کمکم خودت خدايا دادي؟؟

 زندگي ميدونم ولي...  بيام حساب به اون زن امروز از قرار من و....  مياره در زانو به رو دختري

 .....باشم بدتريناش منتظر بايد نيست انتظارم در زيبايي

 موقع حاال...  ميکنن حرکت سريع ساعت ي ها عقربه چقدر...  برگشتم خودم به مامان صداي با

 ....... ميشه تنگ براش دلم.....  کنم خدافظي اتاق اين با بايد...  منه سرنوشت خوردن رقم

 اب طوسيمو بافت همين براي شده سرد هوا هستيمو ماه اذر تو االن اووردم در کمد از لباسامو اروم

 پا مدار درسته......  کردم انتخاب بافتمم شال برداشتم مشکي کيف يک و جذب طوسي شلوار يه

 کنم عيس شده حتي ميخوام بده زجرم ميتونه کنه فکر نميخوام ولي ميزارم موقعيت بدترين توي

 ..... باشم محکم
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 سياوش اهنگاي از يکي ياده ميدادم ادامه کارم به که همونطوري...  کردم ارايش يکم اينه ي جلو

 گوشيم ي تو از بشه کم استرسم از يکم که اين براي.....  داشتم دوسش خيلي که اوفتادم قميشي

 ...... کردم پلي اهنگو

 

 مهربوني نا هزار با خزوني باد ي بوسه

 خزوني ي طعمه ميگه تنها برگ گوش زير

 ميبازه سبزشو رنگ تازه و تر سبزو برگ

 تازه روزاي وحشت بادو هاي بوسه غرق

 کوچه ي اواره ميشه درختو از دل ميکنه

 پوچه و رفته روزاي يادگاره که اي کوچه

 ميدوزه اسمون به چشم کوچه ي گوشه ميشينه

 ميسوزه غصه از دلش گذشته ياده ميکنه

 

 ...... دادم حالت هامو مژه ريمل با کردمو اضافه ارايشم به رنگ همون به اي گونه رژ با اجريمو رژه

 

 بود تنم ي سايه زير کوچه که روزايي ياد

 بود نفسم عطر مسته عاشق درخت ، مهربون

 داد بي دادو اي بگم چي باد ي بوسه از من سهمه

 ياد از رفتنه مردنو تباهي زرديو همه

 بيداد دادو اي بگم چي باد ي بوسه از من سهمه

 ياد از رفتنه مردنو تباهي زرديو همه
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 "باش محکم " گفتم وار زمزمه بازم و شدم خيره اينه تو خودم به

 داد بي دادو اي بگم چي باد ي بوسه از من سهمه

 ياد از رفتنه مردنو تباهي زرديو هم

 خونه از مامان با بودن منتطرم در ي جلو شادي و الله....  ميرفتم بايد ديگه....  بود تکميل چيز همه

 ردک سعي و شد پياده ماشين از ما ديدن با الله.....  رفتيم الله ماشين سمت به و شديم خارج

 :گفت ارم.....  بده جلوه طبيعي لبخندشو

 !! بيرون ديديم ارايش با رو تو ما بار يه تخته به بزنم خانوم عروس به به _

 !کردي؟؟ شروع باز الله _

 يپوت!! ميشه؟ غلط قرانش..  ميگيره قهرش خدا ميکني ارايش ذره يه نگفتي خوب دختر اخه خب _

 !!برم

 : گفتم کردم اشاره مامان به دلخوري صداي با

 !!!الله _

 ! جووووون سوگي. باشه... باشه _

 :گفت مامان به رو بعد

 !!ميپره داره که هم ورپريده اين سالمتي به ؟؟ خوبي جون مادر سالم _

 :گفت لرزوني صداي با مامان

 ... مادر ببوسم دخترو اين دست ميتونم فقط من.........  جان الله سالم _

 .... شد جاري هاش گونه رو اروم مامان اشکاي

 

**** 
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 انکار ولي...  بود پيدا چشماش تو نفرت برق.....  نشستم اشوان کنار اروم بوديم محضر توي

 براي مطمئنم که رسمي غير اسپرت تيپ اون با و داشت لبش ي گوشه که پوزخندي او با نميکنم

 ...... بود شده جذاب خيلي خيلي بود پوشيده من کردن اذيت

 فشايک ي اضافه به زغالي رنگ به تنگي لي شلوار مشکيو تيشرت يه با مشکي اسپرت کت يه

 .... برداشتم اشوان جستجوي از دست عاقد صداي با...... بود امروزش تيپ مشکي کالج

 ......... ؟؟؟؟ وکيلم بنده ميکنم تکرار سوم بار براي خانوم عروس _

 نم تصميم اين اره....  بدم نجات پدرمو زندگي نابودو خودمو زندگي ميتونستم جواب يه با حاال

 :کرد خودش متوجه منو اشوان مانند زمزمه صداي.... بود

 فکتو اون ندارم وقت.....  داري زياد پردازي رويا برا وقت خونه تو نکن سير رويا تو زيادي جوجو _

 !!بنداز کار

 ...... باشه نداشته تاثير روم اشوان حرفاي کردم سعي کردم صاف صدامو

 .... بله.....  مادرم و پدر ي اجازه با _

 و کرد بغلم...  شد راهي دوباره مامانم اشکاي..  ساکت چقدر...  يومد نمي دستي صداي هيچ

 ..... ببخشمش ميخواست ازم همش بوسيد صورتمو

 رد توش از حلقه يه کرد باز دستشو توي ي جعبه در عاقد ي اشاره با که افتاد اشوان به چشمم

 :گفت و زد پوزخندي....  شدم خيره بهش تعجب با....  گذاشت پام روي و اوورد

 !!؟؟؟ کنم دستت حلقتو عاشقانه هاي جمله با داري توقع نکنه کن دستت _

 بي...  ودب شده تزئئن نگين تا چند با روش که ساده ي حلقه يه...  کردم نگاه دستم کف ي حلقه به

 :گفت عصباني صداي با اشوان که کردم راستم دست رو حلقه حرفي هيچ

 و سر مقاح يه با معلومه...  کني چپت دست بايد حلقرو نميدوني حتي( اکبند)  اکي خيلي بابا نه _

 :داد ادامه و زد خندي پوز دارم کار

 !!ميکنم ادمت خودم نخور غصه ولي _
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 يخواستم دلم....  کنم بلند سرمو نميتونستم خجالت از که کرد خوردم انقدر....  شکست دلم خيلي

 .... بزنم زار جا همون بشينمو

 ناشوا اسم االن که شناسناممو...  کرديم تموم عقدمونو کاراي شديمو بلند جا از عاقد صداي با

 مامانو طرف به...  گذاشتم کيفم توي و گرفتم عاقد از بودو شده حک شوهرم عنوان به توش

 ايصد که ريختم اشک اروم اون مثل و گرفتم اغوشم توي مامانو مهربوني با..  رفتم الله شاديو

 :پيچيد گوشم توي اشوان

 وقت هيچ ديگه شايد چون کن بغل مامانتو تر محکم شده زيبايي ي صحنه چه که اخ _

 ......نبينيش

 :گفت که شد حالتم متوجه.....  ترسيدم حرفاش از کردم نگاه بهش و شدم جدا مامان از ترس با

 !!!بترسونمت يکم خواستم جوجو نترس _

 هب چسبيد هممون فکه....  بوسيد مامانو دست حرکت يه با و اومد مامان طرف به سريع خيلي و

 :گفت من به خونسرد خيلي تنها اون لي و زمين

 .... بيا زود منتظرتم پايين _

 ..... شد خارج محظر از و کرد خدافظي مامان از

 شکي پسر اين بودن ديوونه به چون نکردم درگيرش فکرو ولي کردم تعجب خيلي حرکتش از

 ... نداشتم

 : گفت ميريخت اشک اروم که همونطور الله...  کردم بغل رو ها بچه

 روشنه موبايلم داشتي کارم ساعتي هر تو وقت هر ولي نمياد خوشم شوهرت اين از زياد دختر _

 يشههم ما....  ميکنه درکت اون بودي مجبور تو نباش ناراحت سروشم بابت از...  بگير تماس باهام

  پشتتيم

 :گفت شوخي به شادي که رفتم فرو الله بغل تو

 حوضه تو افتاده سر با خدا رو تو کن نگاش....  نگرده بر ديگه بره ميخواد انگار اوووووووووووو _

 !!!باقيه نيمشم غرتو دو عسل
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 :گفت و شادي سر تو زد دونه يه خنده با الله

 از يرهم در جا همه که بگير گاز تنبونتو کش زبون اون نگي پرت چرت انقدر که دختر بميري الل _

 !!دهنت تو

 :گفت و من بغل تو اومد و برگردوند رو الله از قهر حالت با شادي

 !!! هستيما هم شما چاکر خيلي ما جوووون سوگند _

 :گفتم و پشتش زدم

 !پاره اتيش ميدونم _

 :گفتم دوتاشون به بغض با بعد

 ..خدافظ...  دارم دوستتون باشيد خودتون مراقب ها بچه.....  ممنونم چيز همه بابت ازتون _

 .... شنيدم بغض با خدافظيشونو صداي...  شدم جدا ازشون

..  دش سوار من ديدن با...  بود داده تکيه در به.... رفتم اشوان ي پورشه طرفه به سنگين قدماي با

 ....... اوورد در حرکت به ماشينو ناگهاني حرکت يه با...  نشستم کنارش منم

 پنت يعني طبقه اخرين که طبقه 71 برج يه توي بود الهيه اشوان خود ي خونه فهميدم که اونجور

 هم اشوان با چقدر گذشت ذهنم از.....  بود اشکان برج اسم.....  بود اشوان مال برج هاوس

 خرينا تقريبا نشد بدل و رد بينمون حرفي هيچ اسانسور توي.....  اوفتادم برادرش ياد...  قافيست

 .... بود محضر توي صحبتمون

 الکام ي سليقه با که اي خونه....  شديم خونش وارد.....  بوديم گرفته موني الل دوتامون االن تا

 و ردک اشاره داخلش به و ايستاد اتاق يه در دم که افتادم راه دنبالش به....  بود شده چيده اسپرتي

 :گفت

 ..... دارم کارت پذيرايي تو بيا بذار وسايلتو...  توا اتاق اين _

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 . باشه _
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 دميرسي نطر به خودم اتاق از تر شيک خيلي اول نگاه در که اتاقي... شدم اتاق وارد اروم قدماي با

..... 

 ..... شدم خارج اتاق از و پوشيدم شال و سارافون يه با جين شلوار يه شدم اماده سريع

 اشاره و نشست مبل روي من ديدن با ميکرد تماشا تلويزيون داشت و بود کشيده دراز کاناپه روي

 ... نشستم کنارش کوتاهي مکث با.....  بشينم  کنارش که کرد

 : گفت و زد زل چشمام به چشماش با و چرخيد سمتم به

 .... ميگم چي ببين کن باز گوشاتو خوب پس کنم گوشزد بهت قوانينو سري يه بايد _

 :کرد شروع....  دادم تکونش مثبت ي نشونه به اروم بود پايين سرم که همونجور

 ازدواج من نميدونه کس هيچ دوم قانون... نمياري در دستت از وقت هيچ حلقرو اون اول قانون _

 بشه خبر با ازدواج اين از نبايد کس هيچ...  خدمتکارمي...  نيستي من زن تو اينجا..  کردم

 !مفهومه؟؟

 :گفتم و... دادم تکون سرمو مظلومانه دوباره

 ...بله _

 تتح....  نميذاري من حريم تو پاتو وقت هيچ منه اتاق ، اتاقت رويي به رو اتاق اون... ديگه يکي_

 ...شرايطي هيچ

 دب واست وگرنه نپيچ پام دستو به داري دوست جونتو اگه...  نميکني کارام تو دخالت ضمن در

 ... ميشه

 .. .. بس و همين داري خدمتکارو يه نقش فقط تو خونه ميام دخترام دوست از يکي با شب هر من

 هم رو خونه از رفتن بيرون حق وجه هيچ به...  شي خارج اتاقت از نداري حق ميان اونا وقتي

 ! نداري

 هيچ اب کن سعي اتاقت تو برميگردي و ميکني پذيرايي مياي فقط اينجا بيان دوستام اگر حتي

 ! ميبيني بد وگرنه نگيري گرم کدومشون
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 تشودس حرکت...  پيچيد مشامم توي عطرش تند بوي....  شد نزديکم رسيد که حرفش اينجاي به

 و دخندي...  زدم پس سريع حرکتي با دستشو....  رفت باال قلبم ضربان....  کردم حس بدنم روي

 :گفت خونسرد

  ولي..... باشي هار انقدر که نميومد جوجوت ي قيافه به....  ميشه وحشي زودم چه...  اوه اوه _

 يداپ احتياج بهت وقتي من قانون ترين مهم و اخرين....  کوشولو ميکنم رامت خودم نباش نگران

 يرو اون اونوقت چون نياري در بازي وحشي االن مثل بيايو را باهام خوب دختر يه مثل بايد کنم

 از قتيو تا ندارم کاري باهات فعال...  بترسي نميخواد البته.... باش رفتارت مراقب پس مياد باال من

 .... نيستي سوزي دهن اش اصال چون نميام سراغت نشدم خسته  دخترام دوست

 :گفت دوباره...  رسيد که اتاقش در دم ولي رفت اتاقش سمته به و شد بلند جاش از

  کني حالگيري بخواي اگه چون باش بقيه جلوي حرفات ، کارات رفتارت، مراقب نره يادت _

 ....  کوچولو خانوم ميگيرم حالتو بد کني ضايع منو يا

 ..... رسوندم اتاقم به خودمو زحمت با و کشيدم اي اسوده نفس در شدن بسته صداي با

 با. .... بيرون رفته خونه از که فهميدم ، ساختمون در خوردن بهم صداي ساعت نيم از بعد تقريبا

... . بگيرم نظر زير اطرافمو بيشتري دقت با اينبار کردم سعي....  بيرون اومدم اتاقم از ارامش

 ميرسيد نظر به متر 022 تقريبا خونش

 رنگ داشت زيبايي خيلي دکوراسيون چون پسنديدم خيلي خودمو اتاق...  خواب اتاق تا سه با

 اتاقم وسايل و ديواره

 از غير ظاهرا چون بودن نشده اماده من واسه اينا از هيچکدوم ميدونم البته...  بود ابي و طوسي

 دوتا اون خودش اتاق

 ته چيزي يه...  افتاد اشوان اتاق ي بسته در به چشمم....  بود شده چيده مهمونا مخصوص اتاق

 ميداد قلقک دلمو

 اين دادن انجام مانع اشوان از ترس بازم اما.....  اتاقش تو برم و بذارم اشوان قانون رو پامو که

 ... ميشد کار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

22 

 

 خون مثله درست احمق ي پسره....  ميکرد اثبات بودنشو ديوونه مشکيش جذاب چشماي اون

 ازش ادم ميمونه اشاما

 هديوون....  ؟؟؟ چنده کيلويي حق.... )  منه حقه اين دارم زنشو حکم االن من....  نه ولي....  ميترسه

 اگه سوگند نشي

 بزنه فحر ميکنه غلط اتاقش تو برم ميخواد دلم شوهرمه اصال....  بابا خفه!( ميکنه بيچارت بفهمه

!!!! 

 شاتاق در سمت به و دادم تکون کالفگي با سرمو!!( ميکرد نگا بهت چطوري نديدي نباش احمق) 

 اروم....  رفتم

 :گفتم لب زير

 ... کوشولو يه فقط _

 اراينب...  کردم باز اتاقو در....  پايين کشيدمش اروم و....  گرفتم دستام تو سردو ي گيره دست

 توي اشوان صداي

 خفه ها.......(  پاتو....  نذار خصوصيم حريم تو پاتو..... نذار خصوصيم حريم تو پاتو) پيچيد گوشم

 ديگه شو

 ديوار روي عکس قاب....  کردم نگاه اطرافم به ولع با....  بيرون ميام سريع کنجکاويه يه فقط

 بود چيزي اولين

 اون ديدن با يه بگم ميتونم که اشوان از کننده ديوونه عکسي.....  کرد جذب خودش به منو که

 لحظه يه عکس

 ترکيب ، بدنش استيل مصب ال اخه.... شد جوري يه دلم شوهرمه ادم اون االن که اين فکر با

 .... قدش صورتش،

 مبل يه روي....  ميکرد خودش مجذوب ادمو حسابي بود گرفته که ژستيم با....  بود 02 چيزه همه

 دوال يکم راحتي

 خوش موهاي توي راستش دست با و بود زده تکيه زانواش روي ارانجشو تا دو....  بود نشسته

 چنگ مشکيش حالته
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 يزدم خند لب بهم بود گرفته خودش به شيطنت رنگ عکس اين تو که جذابش چشاي با و بود زده

........ 

 ونچ داشتم حالي چه نميگم هوا پريدم متر شصت تلفن صداي با که بودم تصوير تماشاي محو

 ... ميدونيد بهتر خودتون

 اشوان صداي که برداشتم رو گوشي رفتم تلفن سمت به بود گذاشته قلبم رو دستمو که همونجور

 :پيچيد گوشم تو

 ... الو _

 ...بفرماييد سالم _

 :گفت سالمم به دادن جواب بدون

 چي هر برو دنبالت مياد دوستام از يکي االن شو حاظر زود ميگم چي ببين کن گوش خب _

 خودت و خونه واسه ميخواي

 ! بيرون بري نيستم من نميتوني ديگه چون بخر

 !بري؟ کجا ميخواي مگه _

 رفتارش خورد بر بهم خيلي!!! احمق ي پسره کرد قطع رو گوشي سوالم به دادن جواب بدون اما

 بود بد خيلي

...  نمک استفاده کوفتي زندگيه اين از بتونم حداقل تا باشم خوب اشوان با گرفتم تصميم من ما ا

 وصداش سي ام پي زدم کردمو روشن ماهواررو رفتم وي تي طرف به بيخيالي فاز تو بزنم ميخوام

 تصميم....  رفتم اتاقم سمت به خجستگي با کردمو زياد

 سفيدمو پالتو صورتم نماييرو هنر يکم از بعد.....  بزنم توپ تيپ يه کنمو ماليم ارايش يه گرفتم

 بود تنم فيت حسابي که

 رنگ که گردنم شال و کاله با بود دار پاشنه که خوشگلم سفيداي بوت همراه به کردم انتخاب

 کردم ست داشت شيريي
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 کميلت چيز همه...  زدم خودم به خوشبوم سرد عطر از يکم کردمو پيداش سختي به سفيدمم کيف

 جلوي..  بود

 ي لقهح به.... نايس نايس....  بودم شده العاده فوق بگم ميتونم...  کردم برانداز خودمو رفتمو ايينه

 دستم توي

 کار اين از شد باعث اشوان ي چهره باز ولي بيار درش ميگفت بهم حسي يه....  شدم خيره

 .... بشم پشيمون

...  رهب! چه؟ من به اصال بره؟؟ ميخواد کي با ؟!بره کجا ميخواد اشوان يعني.....  بودم فکر تو منتظر

 ... درک به

 بيرون کشيد افکارم تو از منو ايفون زنگ صداي!( ..... عمت جون اره! ) نيست مهم که من واسه

 برداشتم گوشيرو.... 

 : دادم وجواب

 بله؟ _

 :گفت پرويي با

 ! پايين بيا _

 :گفتم خودش مثل منم

 !!باال بيا تو داري کار تو _

 :گفت بعد ولي شد ساکت ثانيه دو ي اندازه به

 !کرد موفقيت ارزوي براش بايد!! کنه رام ميخواد وحشيو حيوونه اشوان _

 واسه...  اشمب ساکت توهينش مقابل در نميتونستم ولي ميترسيدم کردن کل کل از هميشه اينکه با

 :گفتم همين

 ! اشغال خودتي حيوون _

 ترسيد يخيل....  نکنم باز گرفتم تصميم.....  زد زنگ دوباره که....  گذاشتم رو گوشي عصبانيت با و

 از نه بودم
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 .... مياد بر چيزي هر اون از....  اشوان العمل عکس از پسر

 دميش خونه وارد که شخصي به ترس با...  هوا پريدم متر شيش ترس از....  شد باز ساختمون در

 ... دوختم چشم

 : فتمگ لرزوني صداي با....  اومد سمتم به خب نسبتا اي قيافه با بلند قد پسر يه....  نبود اشوان

 شما؟؟ _

 :گفت و زد پوزخندي

 شما؟!  بابام پسر _

 ..... منم...  منم _

 ايدست که بودم فکرا همين يه تو.....  خدمتکارش بگم يا اشوان زن بگم.... بگم چي بودم مونده

 شونم رو اشغالشو

 :گفت و خنديد که زدم پس دستاشو عصبانيت با سريع....  کردم حس

 !جغله ندارم کاريت!  نکن رم وحشي؟؟ چه _

 ..... حيوون بفهمي دهنتو حرف بهتر _

 ...اشوان فاب رفيق ميالدم من...  نکن کثيف خودتو خون....  بابا اوکي _

 :گفتم و زدم پوزخندي

 ....متاسفم فابشي رفيق تو اينکه بخاطر اشوان براي واقعا _

 با! يدنميرس اشوانم پاي گرد به کنم اعتراف بايد ولي داشت خوبي قيافه...  کرد نگاه بهم حرص با

 تهديد صداي

 : اومدم خودم به اميزش

 بذار نازاتو خانومي دارم کار من باش زود حاال...  بده ارور مخت ممکنه نکني فکر زيادي بهتر _

 !شوهرت واسه

 :گفتم حرص با
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 !پسرم ندارم شوهر من _

 ... وگرنه بفهمه نبايد اشوان حرفتو اين فقط...  ميگيرمت ميام خودم نداره اشکال جدي؟؟...  ا _

 :داد ادامه و کرد نگاهم وحشتناک

 !!نميذاره زندت _

 :گفتم و کردم اشاره خونه در به دست با و زدم پوزخند يه عادي باز ولي ترسيدم يکم

 ؟نه؟! باشم خونه يه تو مجرد مرد يه با نيست درست متاهلم االن من بيرون بفرماييد لطفا _

 فتمر بيرون منم سرش پشت..... رفت بيرون اپارتمان از لحظه چند از بعد و کرد نگاه بهم بهت با

 هيچ بدون.... 

 ..من نه...  مزد حرف اون نه...  بوديم ساکت دوتاييمون راه کل.....  نشستم ماشينش توي حرفي

 :گفت بهم چندشش نگاه با سمتمو برگشت......  داشت نگه شيک خيلي پاساژ يه کنار

 . رسيديم خانومي شو پياده _

 ...... کوبيدم بهم محکم درو و شدم پياده ماشين از حرص با

 داري؟؟؟ دعوا چته؟؟؟ هوووووووووو _

 محوطه.....  شديم فروشگاه وارده دنبالش به!!! رو پرو ي پسره کنم لهش بزنم ميخواست دلم

 ... بود شلوغ

 حاظرم که اجناسي از بود پر ها مغازه تمام...  خريد بودم نيومده عمرم تو اينجوري حاال تا

 ساحسا که...  ميکردم نگاه مغازه هر ويترين به اشتياق با...  بودن دار مارک همشون ببندم شرط

 گرفت دستمو يکي کردم

 :مگفت عصبانيت با...  انداختم عقب خودم زدم پس دستشو اکراه با....  ديدم ميالدو برگشتمو

 !نه؟؟؟...  نشدي متوجه اينکه مثل نزني دست بهم که گقتم بهت قبال _

 ... دادم رو خيلي بهت اينکه مثل جوووون بچه _

 :گفتم ترس با هک سمتم ميومد داشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

27 

 

 ... ميگم اشوان به خودمم...  ندارم الزم هيچي من اصال _

 نارک نميخواست دلم هيچ خوب ولي...  کردم اينجوري يدفعه چرا نميدونم...  فرار به گذاشتم پا و

 يه برا...  بمونم انگل اين

 ....بود همراهم پول مقدار يه شکر رو خدا دادم تکون دست تاکسي

 که اپارتمان وارد...  رفتم اسانسور با رو مسافت کل استرس با رسيدم خونه به ساعت نيم از بعد

 کشيدم اي اسوده نفس شدم

 گيرمب شمارشو اومدم تا اما...  بگم رو موضوع بزنمو زنگ اشوان به تا رفتم تلفن سمت به سريع

 شد باز اپارتمان در

 خکوبمي لحظه چند براي...  بود ميالد...  ميکردم سکته داشتم...  برگشتم اشوانه اينکه فکر با

 بودم خيره بهش

 :اومدم خودم به صداش با

 اتبر دارم...  خانومي اوفتادي در من با کردي اشتباه ولي...  خرابي کله خيلي اومد خوشم ازت نه _

! 

 کاش...  دبو گرفته گريم ترس از...  ميکردم حس ثانيه به ثانيه نفساشو که شد نزديک بهم انقدر

 ديگه.. . بودم موش مقابلش در من نميشد ولي...  اونور کنم پرتش ميتونستم که بودم قوي انقدر

 شده تموم چيزو همه

 پخش ميالدو که مردونه دست يه بعدشم...  ديوارم روي افتاد اي سايه يه کردم حس که ميديم

 کرد زمين

 جون هب بود افتاده لگد و مشت با... رسيد دادم به نود دقيقه تو که کسي اون اشوانه فهميدم تازه... 

 ميالد

 اشوان از خودمم لحظه يه که بود قوي اشوان هاي ظربه انقدر ولي بود شده خنک دلم اينکه با

 ... ترسيدم

 :گفت بهم خشني صداي با اشوان
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 ... اتاقت تو گمشو برو تو _

 ... کردم عمل دستورش به سريع که ميترسيدم ازش انقدر

 از ميالدو چون بود گرفته انتقامشو ديگه اشوان انگار...  ميجويدم ناخنامو استرس از مدت تمام

 بيرون کرد پرت خونه

 ... فهميدم در شدن بسته محکم از اينو

 در که ميدادم جون داشتم...  ميشنيدم ميشد تر نزديک لحظه هر که اشوانو تند قدماي صداي

 شد باز شتاب با اتاقم

 تهسک بود نزديک که بماند...  بست نقش چشام جلوي درهمش ي قيافه و تيپ با اشوان هيکل و

 بايد نميدونستم...  کنم

 فهخ داشتم ديگه.. .  ميکرد نگاه خيره بهم نشستش خون به چشماي با...  کنم چيکار اونموقع

 :گفت خونسردي صداي با که ميشدم

 !نزني الس من دوستاي با بودم گفته بهت _

 :زد فرياد اينبار

 ؟؟؟!!!!بودم؟؟؟؟ نگفته _

 :ميکردم اعتراف گريه با فقط پناه بي بره يه مثل ترکيد بغضم

 بهت ميخواستم من...  کرد باز درو...  خونه اومد خودش اون نداشتم باهاش کاري من...  بخدا _

...  متنفرم اون از اصال من اشوان...  تو...  اومد اون...او بزنم زنگ خواستم تا ولي...ول بزنم زنگ

 ... مياد بدم...  ازش....  مياد بدم ازش

 واناش مدت تمام...  کردن گريه به کردم شروع و افتادم زمين رو زانو با که بودم شده ضعيف انقدر

 لحظه دچن از بعد...  کنه بلندم نداد زحمت خودش به حتي...  نميگفت چيزي و ميکرد نگاه بهم فقط

 ... شد خارج اتاقم از تفاوت بي

 !بشه خورد اين از بيشتر غرورم نميذاشتم و ميموندم محکم کوه يه مثل بايد

 !ميدادم نشون خودم از ضعف انقدر نبايد من...  بدونم ضعيف از!!  ميخورد بهم خودم از حالم
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 نگاه تمساع به! بشه بند نميتونه جا يه کال کجا؟؟ باز بود؟؟ رفته يعني...  اومد در خوردن بهم صداي

 کردم

 هواس فکري يه تا بيرون رفتم اتاقم از...  نميشه تمومم! اتفاق همه اين و روز اولين اوف!!!  03.2

 !کنم شام

 دميخوا درک به! ) نه يا داره دوست رو غذا اين اشوانم نميدونستم بودم کرده قيمه هوس که خودم

  ميخواد بخوره

 ...  خورد گزن گوشيم ميگشتم کابينتا تو نيازم مورد وسايل دنبال ميکردم کار که همونجور!( نخوره

 .. بود مامان

 ماماني؟؟ جونم _

 :داشت غم صداش

 خوبي؟ سوگندم سالم _

 چطوره؟؟ بابا چطورين؟؟ شما خوبم _

 خوبه؟؟ حالت واقعا تو...  نميکنه اذيتت مادر جان سوگند...  نيستيم بد _

 ... دوروغ پشت دوروغ بازم

 !نباش نگران ارومه اينجا چي همه ميکنم درست شام دارم منم کار سر رفته ماماني نه _

 .کنم باور _

 .کن باور _

 خدافظ من از. گوشي بزنه حرف باهات ميخواد باباتم دخترم باشه _

 . عزيزم خدافظ _

 ...لحظه چند از بعد

 ... دار بغض صداي يه...  گرفته صداي يه...  ميومد چاه ته از انگار که صدا يه

 ... دخترم سالم _
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 . بود شده تنگ براش دلم چقدر

 خوبي؟؟ بابايي سالم _

 چجوري من! داشتم ارزو کلي دخترم تنها تو براي من ؟؟!ببخشم خودمو چجوري من سوگند _

  خودمو

 ؟!ببخشم

 :گرفت گريم

 

 ور حرفا اين ديگه!  خوبه زندگيم.  خوبم من نکن اذيت خودتو انقدر جونم بابا حرفيه چه اين _

 !نزن

 

 سيک با غمامو نميتونستم شرايطم ترين بد در بود عادتم بچگي از زدم حرف باهاش کلي خالصه

 

 !ميشکستم اگه حتي ميکردم تحمل خودم همشونو! کنم شريک

 از بابالنگدرازو و اسفنجي باب موقع اين روز هر کردم روشن تلويزيونو...  شده اي قيمه عجب

 شبکه

 کردم گاهن ساعتم به اونا ديدن از بعد...  ميکرد بهتر حالم خيلي ديدن کارتون! ميديدم تون پرشين

 ساعت

 موغذا ظرف( چه؟؟ من به اصال درک به!! )افتاده اتفاقي براش نکنه نمياد؟؟ اشوان چرا پس بود 72

  شستمو

 !!کنه گرم بياد خودش گذاشتم يخچال تو رو غذا بقيه

 خودم واسه دلم چقدر!! کجام؟؟ امشب بودم کجا ديشب...  کردم باز موهامو اتاقم تو رفتم

 !! ميسوخت
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 شدن باز صداي!کجاست يعني اشوانم نگرانه يکميم ولي خستم خيلي! ببره خوابم خداکنه حاال

 ...ميومد بيرون که هايي صدا به بدم گوش و! کنم حبس نفسمو شد باعث در

 : دختر يه نازک صداي

 !اخالقتم همين عاشق من _

 :اشوانه صداي بودم مطمئن که صداي

 ... عزيزم ميدونم _

 . چي همه بابت ممنون عشقم گذشت خوش خيلي خيلي امشب _ دختره

 !باش داشته صبر ميگذره خوش اينم از بيشتر -اشوان

 .. شد بلند دختر خنده صداي

 ... شيطون _

 اصال!  بکشم زجر بايد انقدر که کردم درگاهت به گناهي چه من ؟!؟!کنم چيکار من حاال...  خدايا

 انگار

 همه اين برابر در باشم قوي جوري چه کنم؟؟؟ تحمل چجوري!! خونم اين تو منم انگار نه

 بدبختي؟؟؟

 !! کيه سوگند ميکنم ثابت بهش من نه ولي...  دادم نشون ضعفمو باز...  گرفت گريم باز

  ينسنگ برام ديدم که اي صحنه...  کردم باز شدت به اتاقمو در کردمو پاک دست پشت با اشکامو

 ...  کردم کنترل خودمو!منه شوهر االن که کسي! بود اشوان کنار دقيقا دختر يه...  بود

 :زد داد سرم عصبي اشوانه

 ! بيرون نيا اتاقت از بودم نگفته بهت مگه _

 کيه؟؟ اين عزيزم -دختر

 :دادم جواب دختر به من اون جاي به...  ميکرد نگاه من به فقط اشوان
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 !زنش _

 :زد فرياد تقريبا و اشوان به بعد و کرد من به بدي نگاه دختر

 اشوان؟؟؟ ميگه چي اين _

 :گفت شدو خيره دختر به سريع ولي کرد نگاه وحشتناک من به اشوان

 ...سارا ميدم توضيح برات _

 يهمينجور من ولي...  رفت دنباش اشوانم شد خارج اپارتمان از برداشتو کيفشو شتاب با دختر

 داشتم

 من اب چرا نامرد اشوان...  بود گرفته دلم چقدر...  گريه زير بزنم ميخواست دلم ميکردم نگاه بهش

 اينکارو

 ...  دميکر نگام فقط عصبي اشوان...  کشيد بيرون فکر از منو در خوردن بهم صداي.... ميکني؟؟؟

 ... نداشتم اشکام رو تسلطي هيچ ديگه...  حتميه خوردنم کتک ميدونستم...  جلو ميومد داشت

 :کنه پاره گوشمو ي پرده بود نزديک اشوان صداي

 ؟؟؟؟ بودم نداده!!! ...  بودم داده اخطار بهت _

 ...  کشيد پشت از گرفتو موهامو جلو اومد

 شدي؟؟؟؟ الل چرا ؟؟؟ چيه _

 پيرهن ي يقه ي گوشه يه ظريفم دستاي با دفعه يه چرا نميدونم که گرفت درد سرم انقدر

 مردونشو

 وسرم مقدمه بي اومده دردم که فهميد انگار کرد ول موهامو حرکتم اين با نميشد باور...  گرفتم

 ديدن با که اي بچه يه مثل...  داشتم خوبي احساس ولي چرا؟؟؟ نميدونم...  گذاشت سينش رو

 رلکنت خودمو نميتونستم...  حرکتي بدون...  بود واستاده ثابت اشوان!!  ميگيره ارامش مادرش

 !!ميشد متوقف همينجا زمان کاشکي ميگفت حسي يه فقط کنم

 حتي اينکه بدون شدمو جدا ازش سريع چرا؟؟؟؟؟؟....  بودم اون بغل تو االن من!! اومدم خودم به
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 امروز ميخواست دلم فقط....  کنم فکر چيز هيچ به نميخواستم! .... بردم پناه اتاقم به کنم نگاش

  ردموک بالشتم روي سرمو افتادم تخت رو!! ... بشه تموم زودتر بود عمرم روزاي بدترين از يکي که

 اينا همه بخواب سوگند بخواب! ميکردم زمزمه لب زير فقط! .... بغلم تو کردم جمع هامو زانو

 کابوسه

 !عزيزم بخواب! برات بهتريه روز فردا!! بخواب

********************** 

  ردمک نگاه ساعتم به! شدم بيدار عجيبي سردرد با صبح فقط برد خوابم چجوري و کي نميدونم

 !!بودم نشده اينجوري حاال تا....  ميکرد درد خيلي سرم نبود خوب اصال حالم!! بود صبح 6 تازه

 بودم مسکن دنباله!! رسوندم اشپزخونه به خودمو ديوار و در کمک با شدمو بلند تخت از سختي به

 همين براي بشم زمين پخش بود ممکن لحظه هر! ؟ کجاست داروها جاي نميدونستم حتي ولي

  لويج به خودمو ديوار کمک با باز!! کنم قرص تقاضاي اشوان از کنارو بذارم غرورمو گرفتم تصميم

  ازب اتاقشو در ناچار به...  بود بيهوش انگار ولي بار دو از بيشتر....  زدم در......  رسوندم اتاقش در

 ! داشتم نگه بدبختي به خودمو ولي زمين بخورم بود نزديک بار چند! کردم

 :زدم صداش ناله با رفتمو تختش کنار....  بود خوابيده شلورک يه با فقط تخت روي

 !!اشوان........  اشوان _

 ! خورد مختصر تکون يه فقط

 :گفتم گريه با دادمو تکون بازوشو دست با بود شده تموم طاقتم واقعه ديگه

 !شو بيدار خدا رو تو اشوان....  اشوان _

 :گفت و زد زل بهم گرد چشاي با! پريد جاش از کردو باز چشاشو

 تو؟؟ ميکني چيکار اينجا _

 :گفتم هق هق با
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 ؟؟؟!کجاست داروهات!!....  ميکنه...  درد سرم _

 ينزم بخش نداشته بر قدم دو که برم دنبالش خواستم....  شد بلند جاش از و کرد پوفي کالفه

 ...زد زانو کنارم اومدو سريع ديد حالت اون در منو که اشوان! شدم

 !!خوبه حالت شد؟؟؟؟ چي _

  اروم کردو بلند دستاش رو منو اشوان که شد چي نفهميدم....  بودم حال بي....  نگفتم هيچي

 :فتگ سمتمو گرفت! قرص يه اب ليوان يه با برگشت دقيقه چند از بعد! رفت خوابوند کاناپه رو

 !بخورش _

 ...خوردم ازش ذره يه! کرد نزديک لبام به اروم ابو ليوان که دادم قورت قرصو

 سر ميرفت بايد! کرده عوض لباساشو ديدم اومد وقتي ولي نبودم زمان گذر متوجه زياد رفت دوباره

 کار

 !کرده تنش خونگي تو لباس چرا پس ولي

 :گفت خشک خيلي

 بهتري؟؟ _

 !دادم تکون اره ي نشونه به سرمو

  ؟؟؟؟؟؟ کار سر نميري _

 !!!نه بگه کلمه يه اومد زورش!! داد تکون منفي ي نشونه به سرشو فقط نکرد نگاه بهم حتي

  بود 72 تقريبا ساعت کنم فکري يه غذا واسه که شدم بلند!! وي تي سر رفت ريلکس خيلي

 ردد معدم نيست خوب حالم ميکردم احساس....  کنم درست مرغ با پلو باقالي گرفتم تصميم

  ددر اينجوري هم قبال ولي وامونده معده اين از اينم صبح سردرد از اون برسه دادم به خدا!! ميکرد

 کابينت به دستم!! بشه اروم دقيقه چند از بعد ها موقع همون مثل دوباره شايد بود گرفته

  هک شد چي نميدونم ولي برداشتم ليوان يه و باال رسوندم دستمو زور به! نميرسيد بااليي
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 !بشکنه و زمين بيوفته بشه ول دستم از ليوان شد باعث همين کشيدو عجيبي تير معدم

 ... بکشم جيغ تونستم فقط! همانا پام تو شيشه رفتن همانا شکستنش ليوانو افتادن

 : کنارم اومد من ديدن با بالفاصله اشپزخونه تو پريد سريع اشوان!! اومد در اشکم

 بچه؟؟؟؟ تو نداري ؟؟؟؟عقل!ميکني کار چي خودت با تو _

 و باند با کشيد بيرون پام از رواروم شيشه اشوان!!! بود شده قاطي باهم دوتاش درد ،پام معدم

 بتادين

 !ميکنه درد معدمم بگم اشوان به نميشد روم ولي ميشد بيشتر لحظه هر دردم!! بست برام

 !!!نفهميدم چي هيچ ديگه لحظه چند از بعد که شديد انقدر بود شديد دردم

******************* 

 !! ديدم که بود چيزي اولين اشوان جذاب و مردونه ي چهره....  کردم باز زور به چشامو

 حاال؟؟؟ خوبي!!! شد بيدار جوجوباالخره عجب چه _

 کجاست؟؟؟ اينجا...  اره _

 ميبرن؟؟؟؟؟ کجا رو تو مثل داغوني دربو ادمه يه اصوال خوب!! فرانسس _

 :گفت خودش باز که ندادم محلش!!! ميکنه اذيت منو هم اينجا حتي

 داري؟؟؟؟ معده زخم ميدونستي تو _

 : شد تا چهار چشام

 !!!دارم؟؟ معده زخم من چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ _

 !!ميده نشون اينو که ازمايشات _

 :گفتم اروم

 !!همينه واسه دردام معده پس _

 وقته؟؟؟ چند _
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 :گفتم تعجب با

 چي؟؟؟؟ _

 داري؟؟؟؟؟؟؟ درد معده وقته چند! نکن چي چي انقدر _

 !تيزه گوشاش چقدر

 !!دوماه به نزديک _

 نرفتي؟؟؟ دکتر تو اونوقت _

 !!اووردم زبون به فکرمو ناخداگاه که شد چي نميدونم ولي بگم اينو نميخواستم

 !!بود گم توش اين که داشتم مشکالت اونقدر _

 :فتگ خشک و جدي دستمو داد ابميوه ليوان يه بيرون بره که اين از قبل فقط نگفت چيزي اشوان

 !!برگردم تا ميخوريش _

 !!شد خارج اتاق از و

 وبخ اشوان با ميخواست دلم...  کنار گذاشتمش و خوردم ازش يکم کردم نگاه دستم تو ليوان به

 خودم عاشق کنم خودم مال اشوانو ميتونستم من! داشتم ايمان خودم جنس به خودم به باشم

 !کنم

 اخم و جذبه همون با اتاق تو اومد اشوان شدو باز در!! ميتونم که ميدونم!! ميجنگم بخاطرش اره

 جذابي

 :گفت کردو نگاه بهم داشت پيشونيش رو که

 !نصفس هنوز که ابميوهه _

 :گفتم زدمو لبخند....  کني تغيير بايد تو باشه يادت سوگند

 ....ميخورمش باشه _

 شوانا جلوي ليوانو خوردمو رو ابميوه ي قطره اخرين تا بود شده باز اشتهامم انگار برداشتم ليوانو

  گرفتمو
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 :گفتم

 !شد تموم ديدي _

 :گفت زدو پوزخند مسخره

 !!!!کوچولو؟؟؟؟؟ بدم جايزه بهت که نداري انتظار _

 .... ميکنم تالش من باز ولي مغرور خيلي سخته خيلي

 !!!نمياد بدمم نميدونم جايزه؟؟؟؟ _

 :گفت خشک تختمو کنار اومد جيبشو تو کرد دستاشو زدو پوزخند باز

 !عزيزم باشي داشته جنبه کن سعي _

 :داد ادامه که کردم نگاش فقط!! گفت مسخره خيلي عزيزمشو

 !بريم بايد کن عوض لباستو _

 .... داري کار ها حاال حاال خانوم سوگند هي!! شد خارج اتاق از دوباره و

 که شم بلند جام از خواستم! شدم اماده کردمو عوض لباسامو اتاقم تو اومد که پرستاري کمک به

 :گفت بهم پرستاره

 .... بياد شوهرت بگم بذار بري راه نميتوني که خودت _

 .... بيرون رفت بگم چيزي کنم فرصت اينکه از قبل و

  شکخ و گرفت جلوم دستشو جلو اومد فقط نميکرد نگاه بهم! اتاق تو اومد اشوان لحظه چند از بعد

 :گفت

 ! پاشو _

 ستشود ميساختم اخالقش با بايد بودم مجبور ولي! بيشعور....  ميگيره خودشو خيلي گرفت حرصم

 گرفتم

 دارم هنگ خودم کردم سعي شدم بلند گرفت ضربان قلبم....  کنن وصل برق بهم انگار دفعه يه اما
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 زمين و اسمون ميون دفعه يه که زمين رو ميوفتادم داشتم بود حال بي تنم تموم بود فايده بي اما

 !موندم

  که بيرون ميبرد اتاق از منو داشت حالت همون تو! ميشدم ناکام مطمئنن وگرنه گرفت منو اشوان

 :گفتم بهشو زدم اروم دستم با

 !ادمه کلي بيرون! زشته زمين بذارم _

 کردم سعي فقط داد ادامه خودش راه به!!( نزني حرف کن سعي)  گفتم با کردو نگاه بهم يکم

 صورتمو

  ماشين ويت نشوند منو که زماني تا!! ميشدم اب داشتم نبينن منو بقيه که کنم مخفي سينش روي

 ! نشست صندليش روي خودش و صندلي روي نشوند منو!! نکردم بلند سرمو

 :گفت که کرد حس اينو انگار کنم نگاه بهش نميشد روم هنوزم

 !!باشي؟ خجالتي ادمه نمياد بهت _

 !کند زمين از تقريبا ماشينو لحظه چند از بعد!! ميندازه تيکه بهم داره ميدونستم نگفتم هيچي

********************* 

 ظرمن به که رسيديم جايي به دفعه يه!! نبود خونه بود جا هر کجا؟؟؟ نميدونم ولي ميرفت داشت

 بود سالم ده بار اخرين بودم نيومده اينجا وقته خيلي!! جون اخ!!! دربنده اينجا اره اومد اشنا

 !!!  گذشت خوش خيلي..  اومديم اينا بابا با که

 : پيچيد گوشم تو اشوان صداي

 !شو پياده _

 :بودم هپروت تو هنوز

 چي؟؟؟؟ _

 !پايين بپر گفتم! عزيزم کن( on) ان سمعکتو _
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 يه ، تفريح يه دلم شرايط اين تو واقعا چون شدم خوشحال کارش از جوري يه....  شدم پياده

  باز فضاي

 !ميخواست

  ميشدن رد مون کناره از که مردمي ي همه داشتم خوبي حس....  رفتن راه کرديم شروع هم کنار

 اشوان دفعه يه که! بود گرفته خندم!!!! اشوان به دخترا من به پسرا!  ميکردن نگامون جوري يه

 :گفت

 !!هنگيدي بد ؟؟؟!کنم( restart) استارتت ري ميخواي _

 : گفتم گيجي با

 هان؟؟؟ _

 :گفت زدو پوزخند

 ! نمياد باال يندوزت و اصال اينکه مثل نه _

 !سيرابي!! االب بفرستم کنم تميزش پايين بيارم جذابشو فيسه بزنم! بيشعور مينداخت تيکه همش

 !نداره ربطي شما به من ويندوزه مشکل _

 :گفت و زد پوزخند

 !رابطشه سيم به که ربطش _

 ...... نيست بشو ادم بشر اين ميخوردم حرص داشتم

 : گفتم اروم گذشت که يکم

 اينجا؟؟؟ اومديم چرا _

 !!داد ادامه راهش به بود شلوارش جيب تو که دستش با همونجور ندادو جواب

 : ردمميک کمرنگ بايد يکم مرورو غرور بود شوهرم نبود که غريبه نياووردم کم ولي...  شکست دلم

 بدي؟؟؟ جواب نميخواي _
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 ... ترم پررو تو از من ولي نگفت هيچي باز

 نميشنوي؟؟ توام؟؟ با هي _

 ... بود بلندتر ازم خيلي قدش...  خاصي جور يه عصبي نه ولي...  کرد نگام برگشتو دفعه يه

 :گفت لحظه چند از بعد...  بگيرم باال سرمو ديدنش واسه بودم مجبور

 بگي؟؟؟ ميخواستي چي _

 !!نيست خوب حالش واقعا اينکه مثل نه

 اينجا؟؟ اومديم چرا گفتم _

 : گفت کردو نگاه روش به رو به خونسرد

 !نداشت خاصي دليل _

 : دادم ادامه باز من ولي!! ؟؟!شو خفه يعني اين

 اينجا؟؟ مياي هميشه _

 :گفت کردو نگاه بهم اينبار

 !ميزني حرف زياد _

 واي!!  باصفا خيلي رستوران يه داخل رفت موقع همون!! ميمونه سنگ مثل!!  ادب بي

 ! جاهاييم همچين عاشقه من واي.... خنک...  سبز سر...  بود قشنگي جاي چه

 ... نشستم بود ابشار کنار که تخت يه روي اون از طبعيت به

 :پيچيد گوشم تو صداش که بودم اطراف ي منظره محو

 ميخوري؟؟ چي _

 ... بدم اهميت نظرش به خودش مثل منم داشتم دوست ؟؟ اشوانه اين واقعا

 !بده منم واسه دادي سفارش خودت چي هر _

 نيسلطا پرس يه برگو پرس دو سفارش... کرد صدا گارسونو فقط خونسرد خيلي نگفت هيچي
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 منميدونست قطعا! گرفت تماس کسي با دراووردو جيبش از ايفونشو گارسون رفتن از بعد و داد

 !!کيه

 تو؟؟ کجايي شاهين الو _

_....... 

 ؟؟!گرفتي بيليطمو _

_.............. 

 ... تو از خبر!  منتظرم اوکي _

 

 :پرسيدم کنجکاوي با....  کرد قطع تماسو و

 ؟؟ بري ميخواي کجا _

 !بگم بهت بايد _

 !بگو خان خورزو به برو پ ن پ...  برخورد بهم

 بري؟؟؟ قراره کجا تو بدونم نبايد من _

 :گفت قاطع خيلي

 !نه_

 دچن از بعد...  شدم خيره پام زير فرش روي گالي به پايينو انداختم سرمو شدم ناراحت خيلي

 :شنيدم صداشو وقت

 . دارم نيمه نصفه کاره سري يه کانادا برم ميخوام _

 : گفتم ومظلومانه کردم نگاه بهش

 چي؟؟؟ من پس _

 : گفت عادي کردو نگاه بهم فقط بود سنگ از که حقا
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 !ميموني خونه تو روشنه _

 .... من ولي _

 !!!رهقص که تو ي خونه برسه چه نميمونم تنها خودمون خونه تو من که بگم ميخواستم ندادم ادامه

 لشحا و عشق دنبال ميرفت خودش ميکردو ول منو داشت که اين از...  نبود مشکلم تنها اين ولي

 خيلي

 ... ميکردم بودن اضافي احساس....  گرفت دلم

 چي؟؟؟ تو ولي _

 :گفتم اروم و شدم خيره جديش ي چهره به

 .... نميمونم خونه تواون تنها من _

 : دادم ادامه کردمو مکث

 ... ميترسم اونجا تنهايي _

 : گفت و زد پوزخندي

 !!بدوزده رو تو نيست حاضر دزدم نباش نگران _

 نميتونستمم...  نگفتم چيزي!! اشوانه سنگيه قلبه بخاطر همش اينا و....  شکستم بازم

 !!ميديد ضربه کمتر شدم خورد غرور که بود اين حداقل نميزدم حرف وقتي...  بگم چيزي

 ودب گرسنه حسابي من برعکس اشوان... نداشتم خوردنش به ميلي ديگه من ولي اووردن غذامونو

... 

 : دادم جواب...  خورد زنگ گوشيم که ميکردم بازي غذام با داشتم

 بله؟؟؟ _

 مطولي؟؟؟ چطول! دختر سالم - الله

 خوبي؟؟؟ تو عزيزم خوبم_
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 ... ميکردم حس روخودم اشوانو نگاه سنگينيه

 ؟؟؟؟ دارم برات خبر يه....  ميشنوم صداتو که االن مخصوصا خوبم منم _

 چي؟؟؟ _

 !بهت بگم من گفت بگه بهت نشده روش مامانت! شدي دعوت عروسي _

 کي؟؟؟ عروسيه _

 .... مژگان _

 .... چشمم جلوي اومد بچگيام همبازي مژگان ي چهره دفعه يه

 !ميکنه ازدواج من با ميادو پولدار ادمه يه که ميرسه روز يه ميدونم سوگند - مژگان

 ...ميزنم لبخند

 بيشتر ميکنم ازدواج باهاش که کسي شدم بزرگ وقتي دارم دوست من مژگان چيه ميدوني _

 !!باشه عاشقم واقعا باشه پولدار اينکه از

 : ميدم ادامه ميکنمو نگاه بهش

 بهم؟؟ نميخندي بگم چيزي يه _

 : ميدم ادامه باز من و ميده تکون منفي عالمته به سرشو

 "!نم سوگند ، مني مال فقط تو " بگي بهم هميشه که باشه داشته دوست منو انقدر دارم دوست _

 :الله متعجبه صداي...  کرد پر چشمامو اشک

 برد؟؟؟ خوابت شدي؟؟؟ چي سوگند _

 ... چکيد چشمم از اشوان نگاه زير که شدم اشکي متوجه تازه

 !حتما شد اگه بگو بهش! نه نه _

 نداري؟؟؟ کاري فعال...  ميگم بهش گلم اوکي _

 ..نه _
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 ... خدافظ باش خودت مراقبه پس _

 ...خدافظ همينطور هم تو_

 ... کردم پاک اشکمو کردمو قطع تماسو

 ؟؟ بود کي _

 : گفتم اروم فقط نکردم نگاه بهش

 الله؟؟ _

 :گفت و زد پوزخندي

 ميگفت؟؟ چي اونوقت _

 : دادم جواب کنم نگاش اينکه بدون بازم

 !! شدم دعوت عروسي يه به _

 !!!بري گذاشتم منم _

 :گفتم کردمو نگاه بهش عصبي

 !!برم ميخوام نگفتم منم _

 .....رفتم رستوران دستشوييه سمته به شدمو بلند تخت روي از حالت همون با و

 ... نم زندگيه ، مژگان زندگيه!! شد چي ميکرديمو فکر چي ميگن که اينجاست....  گرفت دلم بازم

 .... کنم خودم عاشقه اونو نميتونم من شايد نميدونم...  ؟!؟!کنه درک عشقو ميتونه اشوان

 !! دختر باش مثبت بچرخيا خودت دور دور 10 که دهنت تو ميزنم انچنان دست پشت با سوگند

...  بيرون اومدم دستشويي از لحظه چند از بعد...  باشم محکم کردم سعي کردمو پاک اشکمو

 مدت تمام اشوان

 ... نشستم تخت روي...  ميپاييدم چشمي زير

 !بخور غذاتو گرفتي هاتو ابغوره اگه _
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 : گفتم جدي

 ! نکردم گريه من _

 : گفت زدو پوزخندي

 !البالويي شده که منه چشماي حتما _

 :گفتم باز ولي...  زدم گند...  اوه اوه

 !توش بود رفته چيزي _

 : گفت خونسرد و پافشاري با

 ؟؟؟؟؟!!دوش هر تو _

 : گفتم حرص با!! کنما تيکه تيکه خودمو ميخواستم يعني

 !دوتاش هر تو اره _

 کردم نگاه جذابش و خونسرد ي چهره به....  دادم دست از غذا به ميلمم ذره يه همون واقعا ديگه

 :گفتم اروم و

 !نميخورم غذا من _

 : گفت تفاوت بي

 !درک به _

 .... افتادم راه دنبالش دادمو غورت زور به بغضمو...  شد بلند تخت روي از و

 هسکت ترس از داشتم من بود خونسرد که اون برعکس البته...  من نه زد حرف اون نه خونه خود تا

 ....ميروند تند بس از ميکردم

 زندگي مه اونقدرا هرچند گذشته واسه بود تنگ دلم!  بردم پناه اتاقم به سريع رسيديم که خونه به

 ارومي
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 زمين ينا تو وقتي خودش پيشه ميبرد منو خدا کاش!  بود کوفتي زندگيه اين از بهتر ولي نداشتم

 بزرگي اين به

 !! نباشم که بهتر همون نيست جام جا هيچ

 رو يکي اهنگام ليست تو اووردم در کيفم توي از گوشيمو انداختم تخت رو خودمو کردمو قفل درو

  کردم انتخاب

 ! کردم اهنگ متن غرقه خودمو بسته چشاي با

 "کنين گوش حتما ميکنم پيشنهاد"( بدوني اگه ? امامي مسعود)

  نشستم تنهايي گوشه هنوز من

  نکردم خدا جز هيچکي با دل درد

 نکردي وا و هام نامه هيچکودوم

  نکردم تا و هات نامه کدوم هيچ

  و دالم درد بگم تو به بار يه ميشد کاش اي

  و هوام و حال تو ميديدي بار يه فقط

  واي اي و غمام

 کشيدم چي من تو بعد بدوني اگه

  نديدم آروم خواب يه و خوش روزه يه

 

 ... نديدم
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  عذابه تنهايي ، تنهام واي

  تو بي قفسه ،دنيا دنيا واي خرابه آواره آدم سر رو دنيا

  تو بي دلواپسه زندگي اين

  خرابه آواره آدم سر رو دنيا غذابه تنهايي تنهام، واي

 تو بي کمه چه دنيا دنيا، واي

  تو بي غمه هرجاش زندگي اين

  و دالم درد بگم تو به بار يه ميشد کاش اي

  و هوام و حال تو ميديدي بار يه فقط

  واي اي و غمام

 کشيدم چي من تو بعد بدوني اگه

  نديدم آروم خواب يه و خوش روزه يه

 ... نديدم

 .. ميديدي بار يه فقط

 ....ميديدي بار يه فقط

....... 

  واي اي

 کشيدم چي من تو بعد بدوني اگه

 ... نديدم نديدم آروم خواب يه و خوش روزه يه

 

 ..... نديدم
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******** ************************************************** 

 ...  شدم خيسم هاي گونه متوجه تازه....  پريدم خواب از اتاق در صداي با

 اخموي ي چهره کردم باز که درو! رفتم اتاقم در سمت به صورتم کردن پاک از بعد پاشودم سريع

 اشون

 : گفت عصبي ميکردم نگاه بهش گيج که همينجور! کرد جذب نگامو که بود چيزي اولين

 کردي؟؟؟ قفل چرا درو _

 : گفت بلند صداي با لحظه چند از بعد ولي...  دادم قورت زور به دهنمو ابه فقط نداشتم جوابي

 گفتم؟؟؟ چي نفهميدي کري؟؟؟ _

 :گفتم کردم هم تو ابروهامو خودش مثل منم...  نزدم جا اما ترسيدم

 !نزن داد من سر _

 هي اونم....  در چهارچوب به چسبيدم ترس از که سمتم اوورد هجوم کردو وحشناکي و عصبي خنده

 جورايي

 ! کنم حس بدنمو لرزشه راحت ميتونستم...  ميترسيدم نگاهش طرز از!  من به بود چسبيده

 :پيچيد گوشم تو زد که پوزخندي همراه به مردونش صداي

 ترسيدي؟؟ چيه _

 : گفتم لرزوني صداي با

 ... فقط...  فقط....  نميترسم تو از من.....  نه _

 : گفت تن همون با

 چي؟؟؟ فقط _

 : گفتم کردمو نگاه بهش نفرت با

 ....اي عوضي يه تو!!  متنفرم ازت فقط _
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 ونا ولي گوشم تو بزن چک يه داشتم توقع گفتم که اينو!! نميشد باورم خودمم!! جرعت همه اين

 فقط

 با....  کردم حس دردشو لحظه چند از بعد که طوري گرفت سفت من بازوهاي و زد پوزخندي

 شتاب

 !ميکردم سکته داشتم...  شد نزديکم شم بلند بتونم اينکه از قبل تختو رو کرد پرتم

 : پيچيد گوشم تو صداش

 حالي بهت خودم االن نداره اشکال ولي....  نميدوني بودنو عوضي معنيه هنوز کوچولو خانوم _

 !!ميکنم

 ديگه نداشت اي فايده ولي ميکردم تقال...  کردم پيدا بدي حس صورتم رو دستش حرکت با

 نميتونستم

 شالتماس لرزونم صداي همون با ولي نبود واضح صدام....  گرفت گريم....  کنم تحمل يکيم اين

 :ميکردم

 !! نکن من با کارو اين ميکنم خواهش...  اشوان نه _

 : دادم ادامه زج با باز من ولي...  نميکردم گوش

 مميد قول...  نميکنم لج باهات ديگه...  مامانم جون به!! .... کن ولم خدا رو تو....  ميکنم خواهش _

... 

 !کن ولم خدا رو تو

 نگاهم شدو نزديک بهم...  ميکردم گريه هنوزم...  کرد ولم ولي...  يا سوخت برام دلش نميدونم

 !ميکرد

  تگذش موال همين به که لحظه چند از بعد ؟؟!! بيارم در سرش تالفيشو که نداشتم زور انقدر چرا

 .... و جلو اوورد سرشو دفعه يه

 بود زده زل چشمام تو که همونطور که بودم منگ هنوز کشيد عقب سرشو

 : گفت
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 !بعد ي دفعه واسه باشه بقيش بود کافي يکي همين_

 :داد ادامه بازم که ميشد بلند روم از داشت

 !!يکيه بترسوني چه بزني چه رو بچه _

 ........ شد خارج اتاقم از بيرون بيام منگ حالته از من اينکه از قبل و

 فقط...  نداشتم شمو بلند تخت رو از اينکه حس حتي که بودم شوکه انقدر!  اومدم خودم به

 چرخيدم

 !!دادم چشمام به خوابو خفم هقاي هق همون با امشب بازم! بردم فرو بالشتم توي سرمو تختو رو

 **************************************************

********************** 

 ... پريدم خواب از گوشيم زنگ صداي با

 

 ؟؟؟ بله _

 خوفي؟؟؟ دوستم سالم _

 :گفتم و شدم بلند جام از کامل

 تويي؟؟؟ مژگان _

 ! خودمم خانومي اره _

 :گفتم بلندي صداي با شدمو خوشحال خيلي

 ... سالم واي _

 !!!ها گوشه اووووووووو _

 : گفتم و خنديدم

 خوبي؟؟؟...  عزيزم ببخش _
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 !!!  دلخورما خيلي دستت از چطوري؟؟؟ تو عاليم من _

 :گفتم تعجب با

 چرا؟؟؟؟؟ _

 !!ميدادي خبر حداقل نامرد!! نميدونم من بعد ميکني عروسي تو _

 !داره اي خجسته دله چه.....!  هه! عروسي؟؟؟؟

 !شد هولي هول خيلي ببخش _

 !کن جبران من عروسيه به اومدن با عوضش نداره اشکال _

 ... بيام نتونم شايد شرمنده مژگاني ولي....  تبريک راستي _

 : گفت بنفشي جيغه با

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ _

 !! چاخان از غير ميگفتم چي _

 !!شلوغه خيلي سرش اشوان اخه_

 ماشين با من يا مياي خودت يا نيست حاليم چيزا اين من! المصب داره اسميم چه اووووووف _

 ميام عروس

 !!ميبرمت بسته دست

 .... اخه _

 شتوپي عاشق شوهر اين ميخوام تازه مياي ميشي پا جونت شوهر با گفتم که همين اخه بي اخه _

 نزديک از

 !ببينم

 شيشمدلخو براي ولي نميشه ميدونستم!!! بود زياد اشوان واسه خيلي کلمه اين!!! پيشه؟؟؟ عاشق

 :گفتم

 !ميشه چي ببينم _
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 !خدافظ نميارم اسمتو ديگه نيايد منتظرتونم!! نبيني ميخوام _

 الکتف بايد چقدر بدبخت منه جنابالي عروسيه همين بخاطر ميدونستي اگه!! کرد قطع رو گوشي و

 ...... هي!!! بکشم

 راضي وانواش ميتونه کي ولي باشم مژگان عروسي تو ميخواست دلم!!  کنم کار چي بايد نميدونستم

 ؟!کنه

 ! ميکنه اذيتم بهشم کردن فکر اتفاق اون از بعد حتي

 ينکها براي صرفا ميخورم حاضري چيزه يه که ناهارم کنم درست کتلت گرفتم تصميم شام براي

 !شم سير

************************************ 

 دونستممي ولي اتاقم تو برم ميخواستم ريخت قلبمو در شدن باز صداي که بود هفت ساعت تقريبا

 راهش کردن فرار

 : گفتم اروم شدم بلند مبل روي از!  گيره پيشش کارم که االن مخصوصا نيست

  سالم _

 ... حتي که بيشعور بس از...  نگرفتم جوابي

 از ريختمو چايي يه...  ميشدم اماده باهاش زدن حرف براي بايد...  رفتم اشپزخونه به پاشودمو

  اشپزخونه

 ... کن کمکم خودت خدايا...  بيرون اومدم

  شتمگذا ميز روي رو چايي رفتمو جلو... خونگيش اسپرته لباساي با بود کشيده دراز کاناپه روي

 وي تي به چشمشو خونسرد دوباره بعدش ولي کرد نگاه ليوان به بعدشم من به تعجب با اول

 !دوخت

  باهاش تا بشم مسلط خودم به کردم سعي نشستمو مبال از يکي روي!!! نيست بلد تشکرم يه حتي

 :گفتم لحظه چند از بعد.....  بزنم حرف
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 بگم؟؟ چيزي يه ميشه ؟! اشوان _

 : گفت لب زير فقط و نکرد نگاه بهم

 چيه؟؟ _

 :گفتم کردمو پيدا جرعت

  شديم دعوت که عروسي راجبه _

 :گفت خشکش لحنه همون با باز

 خب؟؟ _

 :دادم ادامه شک با ميکردم بازي ناخنام با که همونطور پايينو انداختم سرمو

  بريم؟؟ مياي _

 : گفتم خودم باز که نيومد صداش

 برم؟؟ ميذاري.....  ميمونه خواهرم مثل مژگان _

 : گفت فقط نکرد نگام باز

 !ميشه چي ببينم _

 : گفتم اروم! باقيه شکرش جاي نزد داد سرم هميشه مثل که همين باز زدمو تلخي لبخنده

 ... بکشم بگو خواستي وقت هر حاضره شام _

 ...  نميکردم رفتار باهام اينجوري حداقل کاش....  برگشتم اتاقم به....  نگفت هيچي باز

 حالم خوش خيلي براش اتفاقا...  بخوام بدشو ينکها نه....  ميشه حسوديم مژگان به چقدر

 .... خيلي

 ادي به... شد باز اتاق در دفعه يه ميکردم فکر داشتم که همينجوري نشستم تختم توي دوباره

  رنگم ديشب
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 صداي که ميکردم سکته داشتم...  شد اتاق وارد خستش ي چهره با اشوان....  ترسيدم و پريد

 خستش و ارومو

 : پيچيد گوشم تو

 ! ندارم کاريت نترس _

 سير بهش کردن نگاه از ادم که چشاش اون با نشست کنارم تخت روي اومد...  کردم نگاه بهش

 بهمو زد زل نميشد

 : گفت

 !عروسي بري بذارم اينکه مقابله در ميخوام چيز يه ازت _

 :داد ادامه که کردم نگاه بهش فقط

 ... بخوابم اينجا امشب ميخوام _

 : گفت زدو پوزخندي ديد که نگرانمو صورته چي؟؟؟؟؟؟

 اينجا شب ميخوام فقط هستم ميزنم که حرفي سر من...  ندارم کاريت يعني ندارم کاريت گفتم _

 بخوابم

 !همين

 مميکن احساس خوب ولي!!! نداره تعادل اصال اينجوريه؟؟؟ چرا اين...  بگم چي بايد نميدونستم

  امروز

 که ميکنه گواه جذابش و مردونه ي چهره....  ارومه هميشه برعکس چون...  داشته سختي روز

 !خستس

 : گفتم اروم

  باشه_

 اتفاقي چه که ميکردم فکر اين به مدت تمام....  رفتم دستشويي سمت به مسواک زدن براي و

  شده باعث
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 غم لمد شده کسي عاشقه نکنه اينکه فکر با لحظه يه!! بشه داغون و خسته انقدر عصبي اشوان

 !گرفت

 يرو دستشو و بود کشيده دراز باز طاق صورت به تخت رو اروم خيلي اومدم بيرون دستشويي از

 صورتش

 .... بود گذاشته

.. .. بريزه دورم بلندم لخته هاي مو شب هر مثل شد باعث که کردم باز موهامو کشه ايينه جلوي

 موهام عاشقه

 ....  نرمه ابريشم مثل تو موهاي ميگفت هميشه مژگان بود

 اشوان از هفاصل با البته پتو زير خزيدم اروم و رفتم تخت ديگه سمته به گذاشتم ميز رو سرمو کشه

 ... 

 

 بريتک چوب من ولي بود گرفته تختو بيشتر نصفه داشت که پري و ورزشي هيکل بخاطر اشوان

  نخود ي اندازه

 

 داشت....  بود گرفته اتاقمو کل عطرش بوي.....  بود خوابيده اروم چقدر........  بودم گرفته جا

 !ميکرد ديوونم

 

 دور دستش شدن حلقه با لحظه چند از بعد....  بستم چشمامو ترس از من سمته به چرخش با

  کمرم

 

 گرفته قرار ستپرش ي سينه روي کامال من صورتم که کرد بغل منو جوري...  اومد بند نفسم

 !داشت
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 پام رو پاشو گرفتو منو تر سفت موقع همون که بکشم بيرون اغوشش تو از خودمو خواستم

 ... انداخت

 :گفت اروم کردو نزديک گوشم به لباشو

 !شم اروم منم بذار بخواب اروم ندارم کاريت سوگند _

 نيومد بدم...  شد سيخ تنم به مو کارش اين با کشيد عميقي نفس کردو گردم گوديه تو سرشو و

 ... اصال

 به يخاص ارامشه با زندگيم تو بار اولين براي نکردمو تقال ديگه...  داشتم خوبي احساس اتفاقا

 !رفتم خواب

******* ************************************************** 

 و ودب کرده بغل سفت منو که اشوان به زندانيم حصار يه تو که اين حسه با اما شدم بيدار خواب از

 ونبير بيام بغلش تو از کردم سعي ؟!؟! خوابه هنوز چرا اين....  کردم نگاه بود خوابيده اروم خودش

 !!! ها داره مشکل مخش اينم...  گرفت قبل از تر سفت منو باز چون کرد حس انگار اون ولي

 : زدم صداش اروم

 !!اشوان...  اشوان _

 :گفتم نياوردمو کم! همين! خورد مختصر تکونه يه فقط

 ... اشوان _

 ... تر بلند

 ! اشوااااااااااااااااان _

 :گفت اروم و کرد نگاه بودم حبس اغوشش تو جوجه مثل که من به اخم با کردو باز چشاشو

 !!صبحي؟؟؟ اوله چيه _

 !!کنا نگا پررو بچه

 !؟!شرکت؟ بري نبايد مگه شد ديرت خوابالو اقاي پاشو صبح؟؟؟؟ اول _
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 :گفت اروم بست چشاشو راحت خيال با دوباره

 !!باهوش ي کوچولو خانوم جمعست امروز اطالعت محضه _

 :گفتم تعجب با

 واقعا؟؟؟...  ا _

 :گفت اخم با باز که دادم تکونش اروم ميشدم تلف پاش دستو زير داشتم!  نگفت هيچي

 چيه؟؟؟ ديگه _

 !!!نميخره قزوينم پا سنگه اينو رو خدايي

 !دستشويي برم ميخوام بديد اجازه اگه _

 : گفت راحت خياله با

 ميکني؟؟؟ بيدار منو چرا برو خب _

 !!بزنمشا بگيرم

 !ميرم بنده کني ول منو شما اگه _

 !!دستشويي سمته رفتم بيرونو پريدم سريع بود کرده درست برام که حصاري شدن باز با

**************************** 

 !!بود نامزدم مثال که سروش به حتي نبودم نزديک انقدر پسر يه به حاال تا!  ميزد تند تند قلبم

 ... شده بيدار حتما!! نبود اتاق تو اشوان!  اومدم بيرون دستشويي از زدمو ابي صورتمو دستو

 .... ميکردم پيدا لباس يه هفته اخر براي بايد رفتم کمدم سمت به انداختمو هاموباال شونه

 اين هب اووووف!!!!!! نکردم پيدا بخوري درد به چيزه هيچ گشتن دقيقه پنج از بعد کردمو باز کمدو در

 !شانس

 فکر داد بهم زور با اخر روز مامان که افتادم پولي ياده دفعه يه!! شدم خيره ديوار به اميدي نا با

  طرفاي کنم
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 يه تمميتونس کاش! کردم پيدا توش رو پوال عجله با کيفمو سمته دوييدم! بود تومن هزار دويست

  جوري

 نفرو هي فوقش ميگم بهش اصال!!!!! گذاشت اشوانم خب اره!!!!!! ميخريدم لباس يه بيرونو ميرفتم

  ميفرسته باهام

 : پريدم جا از صداش با!!!! واال

 شد؟؟؟؟ چي صبحونه!!  شدم تلف _

 ونهاشپزخ سمته رفتم راست يه بيرونو اومدم اتاق از!!  بيخيال داره گناه نه....  اون به بخوره کارد

  وسايله

 !!!کن کوفت بيا حاال کردم دم عطرم خوش چاييه يه کردمو اماده رو صبحونه

 !امادس صبحونه _

 متهس رفتم برداشتمو فنجون دوتا سريع اشپزخونه سمت مياد داره که فهميدم قدماش صداي با

  سماور

 دست بهم متاهل زنه يه حسه واقعا لحظه يه خودمونيم....  کردم چايي ريختن به مشغول خودمو

 !داد

 !!!!شدم هول يکم خودم رو اشوان جدي و خيره نگاه ديدن با که برگشتم چاييا ريختن از بعد

  ستمنش روش به رو کردمو کنترل خودمو سختي به!!! ادم به نکنه نگاه اينجوري ميميره اوووووووف

 دچن از بعد!  نشستم جام سر اروم خودمم گذاشتمو جلوش چاييشو ميکرد نگاه بهم خيره هنوز

 لحظه

 !!! خوردم چاييمو از يکم زور با منم شد خوردن مشغوله

 پيش والعملش عکس نميتونستم ميترسيدم ازش ولي بزنم حرف باهاش خريد راجبه ميخواست دلم

 ميشه لندب بيرون؟؟؟ برم ميتونم من اشوان " بگيرم نظر در حالتو بدترين کردم سعي...  کنم بيني

 يه با

 "!!!!چشام جلو از گمشو! ميکني غلط خيلي تو: ميگه بلند صورتمو تو ميکوبونه ميزو دست
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 : کارش تو زدم پس!! نيست بد ميکنم فکر که هم اونقدرا خب

 ؟ اشوان _

 اين" !کرد نگام مشکيش جذابه چشايه اون با اووردو باال سرشو! ميلرزيد دلم زدنشم صدا با حتي

 يعني

  "ميگي؟؟؟ چي ببينم بنال

 !دارم درخواستي يه _

 :گفت جدي کردو نگاهم نافذش نگاهه همون با دفعه اين

 !نکرده تغيير بينمون هيچي اشوانم همون هنوزم من شده زياد درخواستات جديدا کردي توجه _

 ؟!؟!کنم؟ ثابت کردي هوس نکنه

 قعمو همون ميتونستم اگه که انقدر!!! حرفش اين با شدم خورد خيلي! شدم نصف وسط از کامال

 : زد خشکم کامال صداش با که شدم بلند صندلي روي از!!! ميکردم نصفش وسط از ميزدم

 !!!موند نصفه حرفت _

 : گفتم جدي خيلي

 !نيست گفتنش به نيازي ديگه _

 : پيچيد گوشم تو تر بلند صداش که برم خواستم باز

 !!!نميکني تعيين تو اينو _

 :گفتم جديت با و برگشتم

 !!ميکنم تعيين خودم حرفامو من _

 :گفت دادو تکون مسخره حالته به سرشو ميگرفت لقمه خودش واسه که همونجور

 ! شده دراز زبونتم _

 :گفتم همو تو کردم اخمامو
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 !!!باشه دراز تو دختراي دوست زبونه ي اندازه به نميکنم فکر _

 اب ميشد نزديک بهم اروم که همونجور شد بلند جاش از حرکت يه با دفعه يه....  کردم کف خودمم

 خاصي حالت

 :گفت

 !! کن ريپيت حرفتو ديگه بار يه داري جيگرشو _

 : گفتم پروويي با ولي ميرفتم عقب اروم اروم بودمو ترسيده

 ! کنم تکرار بار چند حرفو يه ندارم عادت _

 مبل هب پام راه وسط اما کردم فرار زدم جيغ برداشت خيز سمتم به شتاب با کردو رم گفتم که اينو

  کردو گير

 يرز حالت همون با روم زد خيمه که شم بلند خواستم شد خيره بهم شيطنت با! شدم ولو زمين رو

 گوشم

 : گفت

 !باهات دارم کار عروسک کجا _

 :گفتم سينشو به زدم مشت ناله با درد از ميرفت ضف داشت ميکرد در خيلي کمرم

 !ميکنه درد کمرم کنار برو اشوان _

 : گفت قبلي حالته همون با و نکرد حرکتي هيچ

 !برات ميکنم خوبش اونم _

 بهش ناله با همراه دراومدو اشکم....  شد راهي اتاق سمت به کند زمين رو از حرکت يه با منو و

 التماس

 : کردم

 !ميکنه درد کمرم کن باور...  کن باور.....  اشوان خدا رو تو _

 !!نيست خوب واست کن تقال کمتر عزيزم _
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 !!!کجا اون ي مردونه و سپر ي سينه کجا من مشتاي ولي ميکوبيدم سينش به مشتام با

 ... ميميرم درد از دارم!!! ديگه کن ولم _

 خاصي حالت با نشست کنارم فقط ميکردم تصور که چيزي برعکس گذاشت تخت رو اروم منو

 : گفت

 !!ندارم شانسا اين از من نترس _

 ! نمونم خماريش تو زياد شد باعث دردم کمر ولي بودم کرده هنگ

 ميکنه؟ درد هنوز _

 ! دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو ؟!اشوانه؟ واقعا اين

 !دکتر بريم شو حاضر پاشو _

 :گفت کردو اي مردونه خنده تک که شدمو خيره بهش ايم تيله چشاي با جووووووون؟؟؟؟؟

 !شو حاضر پاشو حاال!!! دستم رو بموني شي عليل نميخوام فقط نداره برت توهوم _

 !دکتر برم نميخوام نه _

 : گفت و کرد غليظي اخم

 !!نميکني تعيين تو اينم _

 !!کردم هنگ خودمم لحظه يه که زدم جيغي انچنان که کنه بلندم خواست

 !کن باور ميشم خوب بخوابم بذار خدا رو تو اشوان _

 !!بيرون رفت اتاق از "درک به " گفتن از بعد شدو بلند عصبانيت با

 !  کنم چيکارت ديگه نداري تعادل

 يدارب خوابم از که بود ده نزديکه تقريبا صبح... برد خوابم باالخره ولي!  شدم تلف درد از شب کل

  شدم

 روز کاراي کردم شروع...  نيست جمعه ديگه که امروز باشه نبايدم معلومه خب....  نبود اشوان

 انجام مرمو
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 ... خورد زنگ خونه تلفن که بود دو ساعت طرفاي...  دادم

 ؟ بله _

 :پيچيد گوشم تو اشوان مردونه صداي

 !جايي بريم بايد دنبالت ميام ظهر از بعد باش اماده _

 کجا؟؟ _

 !!شجاع عمو خونه _

 ! بيرون کشيد افکارم از منو تلفن ازاده بوق صداي!!! نمکدون

 !!!  واال!!!  نميشم حاضر منم بره ميخواد کجا نميگه من به اون که حاال نشدم حاضر

 رود اتاقمو تو پريدم سريع! اومده که فهميدم در شدن باز صداي با که بود شيش نزديکه ساعت

 !بستم

 شد باز شدت به اتاقم در لحظه چند از بعد...  کشيدم دراز تختمو رو رفتم مجلسي و شيک خيلي

 که داييص با لحظه چند از بعد ميداد نشون عصبانيتشو اشوان چشماي! نشستم تختم رو ترس از

 :گفت کنه کنترلش ميکرد سعي

 ؟؟!!دنبالت ميام نگفتم بهت مگه ؟؟؟ نيستي حاضر چرا تو _

 :گفتم نلرزه ميکردم سعي که صدايي با

 !!!نشدم اماده منم!!  کجا بريم قراره نگفتي تو _

 :گفت کالفه و عصبي

 !!عوضي دختري!!! کردي خود بي خيلي تو _

 يچ اخرش ميدونستم چون بگم هيچي نميتونستمم..  نگفتم هيچي...  دستش از شدم ناراحت

 !ميشه

 ! انداختم پايين سرمو درهمم ي چهره و ناراحتي با فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

63 

 

 !!!!کردي خورد غرورمو تمامه تو اشوان نميگذرم ازت!! اووردم باال سرمو هم به در شدن کوبيده با

 ذره هي نميتونه که دل اين به لعنت...  شدم پشيمون کارم از يکم...  بودم اتاق تو ساعتي دو يکي

 !! کنه تحمل

 !! نميدونم...  ميخواستم معذرت ازش بايد شايدم...  ميزدم حرف باهاش بايد بودم کالفه

 ...  شم اروم تا ميزدم حرف باهاش بايد نداشت اي فايده..  رفتم راه اتاقو عرض و طول بار چند

 اکتس ساکته خونه!!  شدم خارج اتاق از...  پايين کشيدمش اروم و دستگيره سمت بردم دستمو

  بود

 رسيدم که سالن به...  دادم ادامه راهم به!!  شد مانع وجودم تو چيزي يه اما برگردم خواستم

 بهش چشمم

 رفتم رت جلو...  بود گذاشته چشاش روي دستشو و بود کشيده دراز کاناپه رو ساکت خيلي که افتاد

.. 

 !! کنم؟؟ شروع کجا از رو کشي منت خوب!! خوابه واقعني انگاري نه..  واستادم سرش باال تقريبا

 : گفتم اروم و برداشتم اولمو قدمه!! داره ناز کلي که اينم

 اشوان؟؟ _

 :گفتم دووم بار واسه!!  نداد جواب معمول طبق

 ؟؟؟؟ اشوان _

 .. موند ساکت ديوار مثل بازم

 تشسم رفتم دوباره و اووردم در شکالت يه توش از رفتمو پذيرايي داخله خوري شوکالت سمته به

!! 

 ...زدم مردونش هاي بازو به اروم دستم با اينبار

 !! اووردم چي واست ببين کن نگاه...  کن نگاه..  اشوان _

 .... گرفت غم تدريج به صدام...  درختي ميمون نداد جواب باز
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 !!خب ميشکنه دلم بکن بهم نگاه يه حداقل بدي خيلي اشوان -

 جذابه نگاهه همون با برداشتو چشش رو از دستشو اروم چون حرفم داشت تاثير نميدونم

 بهم هميشش

 شيطنت اب چشاشو جلوي گرفتم شوکالتو خودمه نوبته باز االن خب....  ساکت ساکته ولي شد خيره

 : گفتم

 ميکني؟؟؟ اشتي _

 : کردم اشاره بهش کردم باز شوکالتو....  کرد نگاه بهم فقط باز

 !ديگه نکن رد دستمو _

 مميگ! خوردش حرکت يه با قاپيدو دستم از شوکالتو لحظه چند از بعد ولي...  شد خيره بهم باز

 داره مشکل

 !!!!نه ميگيد

 کردي؟؟؟ اشتي االن _

 : گفت ميرفت که همونجور شدو بلند کاناپه رو از

 گفته؟؟؟ کي _

 : گفتم ناراحتي با

 قهري؟؟؟؟ هنوز يعني _

 ... مخش رو رفتم خودم باز....  نداد جوابمو

 ؟؟؟ بيرون بريم _

 : گفت قاطع خيلي

 !نه _

 !ديگه بريم _

 ! نه که گفتم _
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 !ديگه ميکنم خواهش _

 : گفت اي کالفه صدايه با

 !!ميبينيا بد مخم رو نرو سوگند _

  باشه جدي و سرد و مغرور هميشه مثل ميکرد سعي اون...  واستادم مقابلش رفتم شدمو بلند

 تر وممظل و تر دخترونه يکم اينبار...  بيارم بدست دلشو ميخواستم جوري يه...  برعکس من ولي

 : گفتم

 !اشوان خدا رو تو بيرون بريم_

 : گفت جدي و محکم خيلي لحظه چند از بعد فقط...  بود سرد هنوزم نگاش

 !! شو حاضر برو _

 نجهپ رو حرکت يه با. شدم نزديک بهش بيشتر که شد چي يدفعه نميدونم! تونستم ايووووووول

 پاهام هاي

 ... . نلعبکي قد بود شده چشاش ببندم شرط حاضر!! زدم گونش رو سريع ي بوسه يه واستادمو

  مکار اين به نسبت حسي اشوان نميکنم فکر البته...  داشت خاصي لذت من واسه بوسه اين

 !!!  حرفاست اين از تر سنگ اون باشه داشته

 .... شم اماده تا رفتم کمدم سمت به شدن اروم يکم از بعد شدم اتاقم وارد سريع خيلي

 ريخت قلبم بازم اشوان ديدن با...  شدم خارج اتاق از زدمو خوشگل دخترونه و اسپرت تيپ يه

 من الش با تيشرتش خاکستريه رنگ که بود اين جالبيش ميزنه تيپ جذاب خيلي بيشعور اخه

  قشنگ خيلي کارش اين با االن...  شد رد کنارم از و کرد بهم کوتاهي نگاهه يه!!! بود ست

 !  کرد تخريب نفسمو به اعتماد

  ايجاد عجيبي هارمونيه عطرش بوي با عطرم بوي اسانسور توي...  اومديم بيرون خونه از هم با

  رکتح جت مثل ماشينو هميشه مثل...  شديم ماشين سوار! ميشدم بيهوش داشتم که انقدر! کرد
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  لحظه چند از بعد...  کرد روشنش حرکت يه با برد ضبط سمته به هوا بي خيلي دستشو! داد

  هک مدلي با مخصوصا اومد خوشم ريتمش از خيلي که خارجي اهنگ يه اونم موزيک بلند صداي

 & jennifer lopez از live it up:  اهنگ اسم..... )  پيچيد ماشين تو ميکرد رانندگي اشوان

pitbull  )"حتما  

 "کنيد گوش

  اينجا؟؟؟ اومده چي واسه اين!!! شد تا چهار چشام خريد مرکز يه کنار ماشين توقف با

 !شو پياده _

 ... شدم فروشگاه داخل همراهش به شدمو پياده ماشين از کنم رفتار عادي کردم سعي

 جدا؟؟؟ يا قاطيه دوستت عروسي _

 : گفت مغرور خيلي پوزخند يه با که کردم نگاش تعجب با حرفش اين با

 !!بده جواب نکن نگام ها نيومده باال ويندوز شبيه _

 : گفتم گيجي با

 !جداست _

 وسوسه قعاوا لباساش ويترين پشته از...  رفت شيک خيلي بوتيکه يه سمت به نگفت چيزي ديگه

 کننده

 !اومدم خودم به صداش با دوباره...  بود

 !کن انتخاب _

 : گفتم منگوال مثل

 رو؟؟ چي _

 : گفت کالفه

 !!ديگه کن انتخاب رو لباسا اين از يکي ميزني شيش چرا!!! منو _
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 ؟!؟!؟!؟!؟!؟!بخره لباس من واسه ميخوام واقعا اشوان يعني...  کردم نگاه ويترين به دوباره

 :گفتم کردمو نگاه جذابش و جديو ي چهره به ناباوري با

 بخري؟؟؟ لباس من واسه ميخواي تو...  تو _

 ديگش دست يه با و شلوارش جيبه توي کرد دستشو همون بعد کشيدو دست گردنشو پشت کالفه

 .... داد هل جلو به اروم منو گرفتو کمرمو

 !!يعني مخمي رو _ اشوان

 از يکي مخصوصا کرد جلب نظرمو لباس تا چند اطراف به نگاه يه با...  شديم بوتيک وارده هم با

 لباسايي

 شسمت به ناخداگاه...  بود نظير بي خالصه..  اي سرمه...  کوتاه...  بود خوشگل شيکو خيلي که

  رفتمو

 ! ترسوندم يکم گوشم کنار اشوان صداي که بودم بازرسيش مشغوله

 مياد؟؟ خوشت _

 :گفتم اروم لحظه چند از بعد...  گذاشتم قلبم رو دستمو

 !!قشنگه _

 : گفت جدي خيلي

 !کن پرووش _

 : گفتم و سمتش برگشتم

 !نيست نيازي دارم لباس من _

  توگرف کمرم دور دستشو دوباره برداشتو پشتم از لباسو لحظه چند از بعد کردو نگاه بهم يکم

 : گفت خاصي لحن با...  پرو اتاق تو کرد شوتم اروم

 !کنم تنت بيام خودم ميشم مجبور وگرنه بپوش _
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 ! ندارها تعادل رفتارش واقعا ولي اومد خوشم کارش از يکم!  بست در بيرونو رفت

 يادم بهم چقدر!  من دارم هيکلي عجب! خودم فداي! کردم برانداز ايينه تو خودمو پوشيدمو لباسو

 ....  لباس اين

 طرف يه از داشت ديدن اشوان ي قيافه...  اينه به چسبيدم زدمو کوتاه جيغ يه در شدن باز با

 ميتونستم

  ردميک سعي که غروري طرفم يه از ببينم و ميشد ديده توش من ديدن با که چشماش توي برق

  بودو اهکوت خيلي لباسش اخه خوب گرفتم گر ميديد لباس اون با منو داشت که اين از! کنه حفظش

 کال که بود واستاده در جلوي طوري! باشه معلوم لختم پاهاي و هام شونه سر ميشد عث با اين

  نميتونست احدي هيچ

 ! اشون قد هيکلو اين با اونم..  ببينه منو

...  ردمميک غش داشتم...  شدم نزديک بهش ترس با...  کرد اشاره بهم جلو بيا معنيه به انگشت با

  دستم

 جريان بهم انگار شد کشيده بازوم روي که دستش با...  ميزد تند تند قلبم ضربانه بودو کرده عرق

  وصل برق

 ... کردن

 چيه؟؟ اين _

 : گفتم گرفتگي ماه کوچولو ي لکه اون ديدن با...  کردم نگاه بازوم به تعجب با

 !گرفتگيه ماه!  بازومه رو بچگي از _

 وبهخ همين" گفتن با لحظه چند از بعد...  ميوفتادم پس داشتم کشيد روش بار چند انگشتشو

 "بيار درش

 ههوش عقلو داشت پسر اين ميمردم داشتم واقعا....  گذاشت تنها وضع اون با منو بست اتاقو در

  من
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 !!!!!!!!!!!!! ميگرفت ازم

  از منو دوباره اشوان صداي..  اومد خوشم خريدم که لباسي از خيلي اومديم بيرون بوتيک از

 : کرد خارج هپروت

 !!!پرتا خرتو اين مانتو و کيفو کفشو مونده فقط _

 :گفتم عجله با

 !بود کافي لباس همين ندارم احتياجي کن باور _

 : گفت کردو نگاه بهم سرد خيلي

 !نميکني تعيين تو اينو _

 بگم تمميتونس...  خريديم چيزي کلي خالصش!!! کنم تخريب فيسشو بزنم...  ميگه همينو هميشه

 ...  داشتم قشنگي خيلي حس اصال...  بودم خوشحال خيلي

 روشن ماشينو اينکه از قبل...  نشست کنارم اشوانم لحظه چند از بعد..  دمش ماشين سوار

 : گفت جدي خيلي بعد انداختو بهم نگاه يه کنه

 وت اسمت بدبختانه فعال چون عاشقتم که نيست اين بخاطر خريد اووردمت امروز اگه راستي _

 شناسناممه

 !!بره ابروم تو بخاطر نميخواد دلم

 ...  من؟؟؟؟...  ميره؟؟ ابروش...  من بخاطر

 حرفش...  ميکرد درد قلبم!!! داد گاز خونه خود تا گازو رو گذاشت پاشو فقط توجهي هيچ بدون

 داشت درد خيلي

 .... چرا؟؟؟!! ميده عذابم انقدر چرا خدايا....  کنم فراموش حرفشو نميتونستم....  خيلي

 کستهش ايينه يه مثل...  بودم شده سرد ديوار يه مثل فقط...  عصبي نه نارحت نه بودم خوشحال نه

 ... بودم
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 شايد که ميکردم فکر اين به داشتم...  کردم تعويض لباسامو اروم خيلي شدمو اتاقم وارد حال بي

  نبايد من

 سيک برا نه دنيا اين تو ميکنم احساس..  اضافيم ادمه يه من شايد...  ميومدم دنيا به وقت هيچ

  نه مهمم

 راهه هک بغضي از ميکرد درد گلوم...  ميکردم گريه بايد شايد...  گرفت گريم...  داره دوستم کسي

  بود بريده نفسمو

 بي فقط هندار يي صدا هيچ کردنم گريه...  کنم گريه بلند صداي با که نيستم ادمي اينکه خوبيش

 ... ميريزم اشک صدا

 رستهفه تو رفتم هميشه مثل...  برداشتم کردمو دراز سمتش به دستمو...  شدم خيره گوشيم به

  از يکي اهنگامو

 ..... کرد پلي داشتمو دوسش خيلي که اهنگايي

  " بديد گوش حتما " بهادر از ندارم رو کسي

  ندارم رو کسي

  دلتنگيامو که

  بفهمه ببينه

 صدامو تو غمه

  ندارم رو کسي

  بمونه من با که

  تنهاييامو که

  بخونه چشمام تو

 ندارم رو کسي

  حالم حسو از که
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  باشه داشته خبر

  خوشخيالم چقدر

  شرايط اين تو که

 براهم چشم بازم

  شه عاشقم يکي

 گاهم تکيه بشه

 ... ميومد من روزه حالو به چقدر اهنگ اين خدايا...  ميکردم گريه اراده بي

  شبهام توي کسي

  نميشه ستاره

 دنيا رسمه شايد

  هميشه همينه

  اينه قسمت شايد

  بمونم تنها که

  بميرم تنها که

 ....... شبونم بغضه تو

 کرده پر اتاقو کله خواننده صداي هنوزم....  شد باز شدت به اتاق در که ميکردم گريه زجر با داشتم

 بود

 زديکن بهم لحظه چند از بعد...  ببينم اشوانو متعجبه صورته اشکيم چشاي همون با ميتونستم

 لحنه يه با شدو

 : گفت غرور با اغشته ولي نگران

 چته؟؟؟ _
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  "!!!!!!!!بچمه تولده ؟؟؟ چمه " گفتم دلم تو زدمو پوزخند يه

 با و تخت رو پرت محکم گوشيرو دوباره کرد قطع اهنگو برداشتو گوشيمو عصبي حرکتي يه با

 بلندي تقريبا صداي

 : گفت

 شدي؟؟؟؟؟ الل يا کري ؟؟؟ چته ميگم _

 : گفتم محکم خودش مثل

 !بيرون برو نيست هيچيم _

 !نيست مربوط هم تو به واستا جا همين ميخواد دلم منم ي خونه اينجا _

 : گفتم کالفه

 !!باش نداشته کاري من به فقط همينجا واستا اصال درک به _

 : گفت خونسرد بازم

 !!ميکنم بخوام کاري هر زنمي نميشه مربوط تو به اونم _

 ردمک پاک اشکامو دستم با اروم کردمو پنجره سمته به روبمو...  پرروا بچه کال ندادم محال بهش

... 

 دش خيره بهم جذابش نگاهه با...  عقب رفتم پريدمو جام از بازوم روي اشوان دسته حسه با ان يه

 : گفت و

 !!!!بيار در تيشرتتو _

 : گفتم شدم نلبعکي چشاي با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چي _

 : گفت زدو پوزخند

 !بيار در تيشرتتو گفتم عزيزم بود ساده _
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 : گفتم التماس و ترس با و گرفتم فاصله ازش بيشتر

 ...  ميکنم خواهش!!! ... باش نداشته کاري باهام....  ميکنم خواهش اشوان _

 ذابج ميخنديد وقتي چقدر...  ميخنده اينجوري ميديدم که بود باري اولين....  خنده زير زد اينبار

 ... ميشد تر

 : شدم خيره بهش ترس با بازم صداش با

 !!بيار درش حاال....  ندارم کاريت کوچولو خانوم نباش نگران _

 : گفتم ترش با

 چي؟؟؟؟ واسه _

 : تمميگف جيغ با ميزدمو پا دستو...  بهم کرد حمله دفعه يه بعد ريختو بهم موهاشو يکم دست با

 !!!!!!!!!!!! اشوان....  ميکنم خواهش نکن...  نکن _

 : گفت خونسردي باز و کنار کشيد خودشو

 !بيار درش خودت پس _

 !!!!! نميارم در من چرا؟؟؟ _

 لوارش جيبه تو گذاشت کليدشو و کرد قفل اتاقو در رفتو پاشود سريع که پايين تخت از پريدم

 !گرمکنش

 : گفت کردو نگاه بهم شيطنت با

 !!!کوچولو خانوم بريم جا هيچ نميتوني ديگه حاال _

 .... اومد در اشکم

 ....  ديگه نکن اذيتم اشوان _

 : گفت و خنديد دوباره...  ميکرد التماس ها بچه مثل

 ! ببينم ماهگرفتگيتو ميخوام فقط ندارم باهات کاري ني ني نکن گريه حاال _
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 ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!داره ديدن اونم مگه وا

 !!!  لکست يه فقط نيست هيچي کن باور _

 : دادم ادامه ناراحتي با

 !!!نره ابروت کسي پيشه که ندادم نشونش کس هيچ به ميدم قول _

 : گفت کن اخم با

 !!!نيومدم خودم تا بيار در هم حاال!!!! بدي نشون ميکني غلط اونکه _

 ...  دستش از بودم کالفه

 ... کنم عوض لباسمو من بيرون برو خب خيلي _

 !!!دربيار تيشرتتو نيست الزم _

 ... بيام ميدم قول بيرون برو نکن اذيت _

 مثل اسمو درم شکوندنه که ميدوني نميکنم بهت رحم که اونقته سوگند بيرون نياي حالت به واي _

 خوردن اب

 فهميدي؟؟؟!!! ميمونه

 اصال.....  کنم چيکار بشر اين دسته از من خدايا....  رفت بيرون اتاق از که دادم تکون سرمو

  غير اخالقاش

 !!!بينيه پيش قابله

 با....  يمشک گرمکنه شلوار يه با پوشيدم اونو بود رنگ خوش جذبو خيلي که داشتم قرمز تاپه يه

  اون

 اون با. .. اشوان پيشه برم قيافه اين با ميکشيدم خجالت...  بود مشخص گرفتگيم ماه لکه تاپ

 شلوار تاپو

 ...  بودم هيکلم عاشقه...  ميومد چشم به هيکلم حسابي
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 ليک با کردمو باز اتاقمو در اخر تا کردم پا اون پا اين انقدر!!! اشوان پيشه برم رويي کدوم با حاال

 خودمو بدبختي

 با نم ديدن با! بود نشسته کاناپه روي خواستي ژسته با اشوان!! سالن توي برم که کردم راضي

  حالت

 : گفت دادو باال ابروهاشو از يکي زدو پوزخندي مسخره

 !!!کرد حساب ميشه هيکلت رو باشي نداشته چي هر نه _

 : کرد متوقفم صداش که برگردم خواستم....  شکستم بازم

 !!بشين بيا کجا؟؟؟ _

 : پيچيد گوشم تو اميزش تهديد صداي اينبار که دادم ادامه راهم به باز

 متوصل زور به وگرنه بشين بيا خودت پس راحته خيلي واسم گرفتنت ميدوني خوب خودت _

 !!ميشم

 ! ستمنش فاصله با کنارش برگشتمو اروم همين واسه ميکنه عمل بهش ميگه چي هر ميدونستم

 کاراش اين با منو داره اين خدايا....  کرد نوازش نرم رو لکه اون باز انگشتش با شدو نزديکم

 !!!ميکشه

 احساس گلوم زير بوييدن به کرد شروع جلو اوورد سرشو وقتي ولي باشم اروم کردم سعي

 ميکردم

 ..... ميزد تند تند قلبم...  ميدم دست از روحمو دارم ميشم بيهوش دارم که

 !!جالبه خيلي _

 : گفتم لرزونم صدايه تعجبو با

 چي؟؟؟..... چ _

 : گفت باز ندادو جواب سوالم به

 ميزني؟؟؟ خودت به بچه شامپو تو _
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 :گفتم لرزونم صداي همون با باز...  بود حساس خيلي پوستم چون ميزدم حقيقت در خب

 چرا؟؟؟ _

 ... خشک شير بو يکمم!! ميدي بچه بو _

 فاصله ازش کردمو جور و جمع خودمو سريع خيلي ولي....  زدم لبخند حرفش اين از گاه خدا نا

 ... گرفتم

 ! بخوابم ميخوام خستم من _

 چجوري که ميکرد فکر اين به دفعه هر حتما....  ميکرد نگاه بهم خيلي جديدا...  کرد نگام يکم

 !!بگيره حالمو

 !بخواب برو _

 دقيقه چند از بعد....  اتاق تو پريدم گفتمو بخيري شب سريع دادن بهم رو دنيا انگار حرفش اين با

 تونستم

 وحرکاتش به صبح خود تا....  بودم گرفته خوابي بي عجيبي طرز به.....  بکشم راحت نفسه يه

 حرفاش

 حسيه؟؟؟؟؟؟؟ چه اين پس داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دوستش واقعا من......  ميکردم فکر

 مولخت مشکيو موهاي کشيد طول شدنم اماده ساعتي دو يه تقريبا...  بودم شده خوشگل خيلي

  سشوار

 برام واناش که لباسي!!  نشوندم صورتم رو قشنگيم ماليمو خيلي ارايش يه ريختم دورم کشيمو

 بود خريده

 ولي.. . ولي...  زدم لبخند خودم ي چهره به ايينه تو!!! ميشست بيشترم ارايش اين با تنم تو تازه

 يه ي واسه

 که نيست اين بخاطر خريد اووردمت امروز اگه راستي"... افتادم اشوان ي جمله ياد به لحظه

  اسمت بدبختانه فعال چون عاشقتم
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 ياخيل از بايد امروز که سرزنشايي تصور "!!....بره ابروم تو بخاطر نميخواد دلم شناسناممه تو

 !کرد غمگينم بيشتر بشنوم

 ژگانم به فقط کردم سعي کشيدمو عميق نفسه يه سريع گرفتم ديدمو جلوي اشک نازک ي پرده

  رو مهموني اين من! کنم فکر

 !ميرم اون خاطر به فقط

 ذابج هميشه از بيشتر!! گرفت اشوانو چشمم که بيرون زدم اتاق از براشتمو تخت روي از کيفمو

 شلوار و کت يه بود شده

 وبخ باهم انقدر کاش اي!!! بود سفيد که پيرهنشم ، رنگ همون به کروات با مشکي شيکه خيلي

 ميتونستيم که بوديم

 به چيزا خيلي زندگي اين تو...  حيف!  بزنيم حرف اونا مثل باشيمو هم با شوهرا زنو بقيه مثل امشب

 !کنم تجربشون وقت هيچ نتونم شايد!! ميمونه دلم

 ؟؟!شدي سير - اشوان

 :گفتم گيجي با

 چي؟؟؟ _

 : گفت کردو پوفي کالفه

 !! داوينچي بيامرز خدا _

 :داد ادامه کردو اشاره کرواتش به دستش با بعد

 ببندي؟؟؟ بلدي _

 : گفتم اروم...  من؟؟؟؟؟ کي ن؟؟؟ جاااااااااااااااااااااااا

 !اوهوم _

 !بيا پس _

 :فتگ و زد داري صدا پوزخند! زيادي فاصله با اما واستادم مقابلش رفتم گذاشتمو مبل رو کيفمو
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 رنممپي پايينيه دکمه هيچي که کروارتو واستادي ازم تو که اي فاصله اين با وجبه يه که قدت _

 نميتوني

 !!کوچولو ببندي

 کمي اصلهف اينبار شدم نزديک بهش بکنم نميتونستم غلطي هيچ من فاصله اون از ميگفت راست

 بينمون

 پاهام پنجه رو! داشت 792 اون ولي بودم 760 حدوده من بود تر کوتاه ازش خيلي قدم....  بود

 واستادم

 ليو! بستن کرواتشو کردم شروع اروم! بشه اضافه قدم به سانتي چند يه حداقل شد باعث اين

 اصال حالم

 اشچش اون با داشت که اين از مخصوصا!! ميلرزيد دستام! شده قرمز رنگم ميدونستم نبود خب

  ي همه

  براي گرفتم فاصله ازش شد تموم کارم اينکه محض به ميشدم اب داشتم...  ميپاييد منو حرکات

 :اومدم خودم به صداش با!! رفتم کيفم سمته به سريع روحي وضيعت شدن بهتر

 !بيا سريع!  منتظرتم پايين _

 از عدب کردمو نگاه خودم به يکم ايينه تو باز!!!!!!! شدم رفتنش متوجه اي اهسته ي باشه گفتن با

 لحظه چند

 !شدم خارج خونه از

 يادي سرعت با اشوانم! نشستم داخلش اروم رفتم سمتش به بود در جلوي اشوان ي پورشه

 ماشينو

 وهمين پرسيد ادرس ازم تنها راه کل تو....  ميکرد رانندگي دقت با و تند هميشه مثل داد حرکت

 !بس

  رسيديم کي نشدم متوجه که بودم فکر تو انقدر

 : اومدم خودم به اشوان صداي با
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 !رسيديم شو پياده _

 يالل خاله به چشمم اول نگاه همون با شدم پياده ماشين از...  داشت قرار شهر مرکز تقريبا سالن

 افتاد

 عموي زن قضا از که بود دورمون فاميالي از يکي ليال خاله!  گرفتم استرس قبل از بيشتر.... 

 ميشد مژگانم

  بمامش مطمئنم! ..... بود بد ما با هميشه ولي چرا نميدونم...  ميومد بدش مژگان منو از هميشه... 

 به دخونسر ندادو نشون المعلي عکس هيچ اون ولي شم نزديک اشوان به ترس با...  ميکنه کچلم

  جلوش

 وورودي در به ما رسيدن با...  زدن قدم وورودي در سمت به دومون هر کرد شروع...  شد خيره

  ميثم

 !ما با کردن پرسي احوال و سالم کرد شروع مژگان برادر

 ! ميگم چطوري؟؟تبريک! سوگند ابجي به _

 : گفت اشوان به خطاب و

 !داداش ميگم تبريک شما به _

 !ميثم داداش مرسي _

 : گفتم اروم کردمو نگاه بهش...  کرد تشکر جذابي لبخند با تصورم خالفه بر اشوانم

 !زنونه تو ميرم من _

 : گفت زدو چشمک بهم سمته ميثم...  داد تکون سرشو

 !خودمه پيشه شوهر ابجي نباش نگران _

  ليال خاله به افتاد چشمم دوباره....  بود اومده مهمونا از خيلي! شدم زنونه سالن وارد زدم لبخند

 ... رفتم بود نزديک عروس جايگاه به که ميزي سمت به کردم کج رامو همين واسه

 اومدي؟؟ خوش دخترم سالم _
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 ... دوختم چشم مژگان مامانه مهربونه صورت به برگشتم

 شما؟؟؟ خوبين!  ممنون خاله سالم _

 ... کردم بغلش

 تو؟؟ کجايي دختر بود شده تنگ واست دلم عاليم ميبينم رو تو که االن _

 ... فقط...  فقط...  خاله هستم _

 ... ببرم جملمو شد باعث لعنتي بغضه همون باز

 : گفت و کرد نوازش پشتم دستش با

 ....ميدونم...  عزيزم ميدونم _

  رفتيم سمتشون به شدن سالن وارد داماد عروس فهميديم اومد که دستي و سوتو صداي با

 ... بغلم پريد چال خلو اين مثل ديد منو تا مژگان

 !! بود تنگيده واست کلي دلم دختر _

 !! مژي همينطور من _

 : گفت شيطون اومدو بيرون بغلم از

 !! امشب خصوصا شدي خوشگتر دختر ساخته بهت خب خودمونيما ولي _

 .... شدم قرمز

 !  شدي نظير بي تو ولي!!! بابا خفه _

 : گفتم کردمو نگاه شوهرشم به

 ! چهرست خوش اقاتونم _

 : گفت زدو شيطوني لبخنده

 !داره ديدن شما اقاي _

 !تو بخاطر واستادن ميخ مثل همه برو دختر برو _
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 .... نشستن جاشون سر باالخره فاميل فکو همه به کردن سالم چرخيدنو کلي از بعد

 پ به داماد باالخره داماد و عروس رقصيدن دور چند از بعد...  کرد پر سالنو کل موزيک صداي

 ... برداشتم دوشم رو از شالمو منم رفتو مردونه قسمته

 !!خانوم سوگند چطوري!! سهيل ستاره خانومه به _

 : گفتم زدم لبخند زور به!!! ليالست خاله که اين...  کردم نگاه صدا صاحب به

 خوبين؟؟؟ خاله سالم _

 : گفت لحن همون با با

  ديگه؟؟؟ ميگذره خوش چطوري؟؟؟؟ تو عاليم _

 : گفتم گيجي با زدمو لبخند

 لحاظ؟؟؟ چه از _

 کردي؟؟؟ جادوش چجوري موندم ميگم شوهرتو _

 !!داد نجات عجوزه اين دسته از منو مژگان صداي

 برقصي؟؟؟ من با نمياي جونم سوگند _

 !ميام عزيزم چرا _

 !!!!شدم جيم مژگان با سريع

 ! داره زبوني عجب دختر اووووووف _

 :  گفت زدو بهم چشمکي مژگان

 ! ابجي بيخيال _

  يحساب خالصش.....  دوستاش از تا چند خالهاشو دختر با بعدشم رقصيدم تکي مژگان با کلي

 .... شدم خسته
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 کمي نشستمو مژگان کنار فاصله اين تو کرد پيدا ادامه مجلس ديگه يکمي شام صرف از بعد

 باهاش

 :کردم خلوت

 مژگاني؟؟؟ _

 جونم؟؟؟ _

 کني؟؟ ازدواج دار پول ادمه يه با داري دوست ميگفتي قبال يادت _

 :دادم ادامه...  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو لبخند يه با

 رسيدي؟؟؟ بهش _

 :گفت کردو نگاه بهم

 !ارزه نمي دنيا پوالي تمامه به که چيزي اومد گيرم اون از بهتر _

 : گفتم تعجب با

 چي؟؟؟ _

 !!عشق _

 ... حاال اما بيارم بدستش اينده در ميکردم ارزو من که بود چيزي همون دقيقا اين گرفت غم چشام

 ابجي؟؟؟ خوبي سوگند _

 : گفتم زورکي لبخنده يه با کردمو نگاه بهش

 !عزيزم اره _

 نم سوگيه هان؟؟؟ ميدوخت؟؟؟ بهم زمانو زمينو که سوگندي اون کو غمگيني؟؟؟ انقد چرا پس _

 ؟؟؟!!کجاست

 !!!!!اومده چي سرم به نميدونم خودمم.....  نداشتم جوابي....  انداختم پايين سرمو

 !!عاليه هميشه مثل تو ي سليقه مطمئنم ببينم شوهرتو دارم دوست خيلي _
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 !!!!بس همينو نداشت دوست منو فقط...  داشت چي همه اشوان...  خنديدم فکرش اين به دلم تو

 مشوهر دنبال که بودم من گمونم فقط بودم همسراشون منتظر اقايون ي همه شدم خارج سالن از

 !ميگشتم

 بريم؟؟؟ _

 : گفتم اروم گرفتم نفس يکم اينکه از بعد!!! هوا پريدم متر شيش صداش با

 ! بريم _

 نميکني؟؟؟ معرفي سوگندي _

 : گفتم کردمو اشاره اشوان به لبخند يه با....  شدم خيره مژگان خندونه و شيطونو ي چهره به

 ! همسرم _

 :گفت مغرورش لحنه همون با باز زدو جذاب لبخنده يه اشوان

 !ميگم تبريک _

 : گفت زدو لبخندي مژگانم

 !!ميکنه تعريف شما از خيلي سوگند...  ميگم تبريک شما به منم ممنونم _

 تمداش دوست که کرد بهم نگاهي اشوان!!! ميکني بلغور چي الکي!!!مژگان بميري من؟؟؟؟ ؟؟؟ کي

 همون

 زدن گپ اشوان با کرد شروع اومدو جلو مژگان شوهر!! توش برم من و کنه باز دهن زمين موقع

  به داشتم

 ... رفتم سمتش به احترام سر از ليال خاله ي اشاره با که ميکردم گوش حرفاشونو

 خاله؟؟؟؟ بله _

 !!شد حيف سوخت دلم خيلي ميدوني _

 : گفتم تعجب با

 چي؟؟؟ _
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 : گفت تند

 !تو مثل ادمي نه باشه داشته لياقتشو که ميکرد ازدواج نفر يه با بايد ميگم شوهرتو!! کي نه چي _

 !!!بزنمش ميخورد تا ميخواست دلم...  کرد اشاره من به دست وبا

 !!شيده مثل نفر يه _

 هاينک براي ميکرد جا پسرا جمع تو خودشو هميشه که سبک جلفو دختر يه بود دخترش شيده

  ادمه بده نشون

 !!!ايه پايه

 گمب بايد جون سوگند!! نيستي مهم واسش اصال مطمئنا!!! کرده ازدواج باهات چي واسه ميدونم _

 شوهرت

 !!!نمياد خودت به اصال

 : گفتم زور به بازم ولي بزنم حرف نميتونستم گلوم تو بغض يه بخاطر اينکه با

 چرا؟؟؟؟ بگي ميشه _

 : گفت ريلکس خيلي

 ختيس به که هستي تاکسي رانندگي همون دختر تو رفته يادت نکنه...  عزيزم طبقاتي نظر از _

 ميداد خونشو اجاره

 براش واقعا!!  کجا اون پدر کجا تو پدر!!!! ميشناسنش همه که معروف تاجر يه پسر شوهرت و

 !! متاسفم

 ! نميکنم فکر اينجوري من _

 به باز بود خودش اره..  شدم مطمئن سرم پشت بودنش از برگشتم...  بود اشوان صداي اين

 برگشتم خاله سمت

 : گفت من من با...  بود کره هول حسابي... 

 ... اشوان...  اقا سالم...س _
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 :گفت هميشش خونسرد لحن همون با لحظه چند از بعد فقط نشنيدم اشوان از سالمي جوابه

 تا هباش باال فرهنگي نظر از طرفم ميدم ترجيح من! طرفه فرهنگ سطح اقتصاي سطح از تر مهم _

 اقتصادي

 !!نديدم دخترتون و شما تو من که چيزي!  داره صفتو اين عزيزم همسر خوشبختانه که

 مثل دش حلقه کمرم دور که دستش با! کنم بوسش بغلش بپرم ميخواست دلم!!!!  کردما حال يعني

 چوب

 ..... شدم سيخ

 عزيزم؟؟؟ بريم _

 : گفتم زدمو لبخند شه تکميل نمايش اين اينکه براي ؟!؟!منه؟ با اين

 ! بريم _

 دهش خنک دلم خيلي اينکه با!!!! گرفتيم فاصله ليال خاله ي زده بهت ي چهره از اشوان همراه به و

 ولي بود

 شروع صدا بي شديم ماشين سوار تا همين واسه کنم هضم رو ليال خاله حرفاي نميتونستم بازم

  به کردم

 ..... بشم اروم ميتونم که اينجوريه فقط ميدونستم ريختن اشک

 اشک مارو ميکردمو نگاه بيرونو پنجره از فقط...  نبينه زارمو حال اشوان ميکرد سعي راه تموم توي

 ... ميريختم

 محبته طعمه وقت هيچ....  خيليا...  شکوندن دلمو خيليا دنيات تو ولي بگم نبايد شايد جووونم خدا

  رو واقعي

 ... اونم که بود خوش اينده به دلم...  نچشيدم

 خونه هک اينجا...  کردم نگاه اطرافم به بيشتر ؟؟ بوديم رسيده يعني...  داشت نگه ماشينو اشوان

 ... نبود

 !ببينمت _
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 ي هرهچ نميخواست دلم...  ببينه ضعفمو نميخواست دلم...  بيام خودم به شد باعث اشوان صداي

 !ببينه گريونمو

 ... نکنم گريه سخت شرايطه توي بقيه مثل ميتونستم منم کاش

 !! ببينمت برگرد!! توام با _

 .. . نکردم نگاه چشماش به ولي...  برگشتم سمتش به اروم خداگاه نا که زد حرفشو محکم انقدر

 نم ميکردو ذوب نگاهش با منو داشت اون...  من نه...  ميزد حرفي اون نه...  بود سنگيني سکوته

 کالفه

 !!پيرهنش ي دکمه به کردن نگاه از

 ميکني؟؟؟ گريه صدا بي انقدر هميشه _

 ... دادم سر با جوابشو پرسيد؟؟؟؟ ازم سوالو اين چرا ؟؟؟ خوبه حالش اين

 ميدوني؟؟؟؟ که عوارضشم _

 ....  اومد در اشکا اختيار بي باز...  دادم تکون سر منفي عالمته به تنها سوالش از تعجب با

 ... اومد خودم به عصبيش صداي فرمونو رو دستش شدن کوبيده صداي با که

 ميکني؟؟؟؟؟ گريه چرا ديگه کردم طرفداري ازت که من مصب ال _

 : گفت لحن همون با باز که کردم سکوت فقط

 ... کن نگاه من به _

 تو زدم زل...  اوورد باال سرمو گرفتو چونمو دست با خودش....  کاري همچين جراته نداشتم

 چشماش،

 : گفت جديت همون با باز...  ميريخت قلبم ديدنشون با هميشه که چشمايي

 !! نکن گريه اينجوري ولي!  کن دعوا ، بزن ،داد بزن حرف _

 حتي بازم ولي!  حرفا اين بعيده ازش چون شايد البته...  نگرانم کردم احساس چرا نميدونم

  دلمو تصورش
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 ...  ميلرزوند

 ساکتي؟؟؟ که بازم _

 که حرفايي اونم...  زدن حرف کردم شروع اروم صداي اون با چرا...  کردم باز زبون چرا نميدونم

  جراته وقت هيچ

 ... نداشتم زدنشو

 التماس به اخرش که...  کني اذيتم اخرش که کنم دعوا ، بزنم داد ، بزنم حرف ؟؟ بگم چي _

 بگم؟؟ چي از! بيوفتم

.. . کردن مسخرم کلي...  خنديدن بهم کلي کدومشون هر امروز که اطرافيانم اميز تحقير نگاهه از

 وري دري کلي

 چي واسه من فهميدن همشون شوهرم سرد رفتاره با اينکه بخاطر ؟؟؟؟ چي بخاطر!! گفتن بهم

 !!کردم ازدواج

 .... شد تباه ولي بود خوش بهش دلم که اي اينده از ؟؟؟ اره ؟؟؟ بگم سياهم بخته از

 ... دادم ادامه هق هق با.....  کرد متعجب خودمم گريم بلند صداي

....  پوشيد عروس لباسه عشق با....  بخت ي خونه رفت عشق با من برعکس که مژگاني از _

  خواستم خودم

 .... تو کاش اي...  تو کاش اي ولي......  ولي...  ولي...  نيست اي گله

 لعنتي خمز اون بخاطر همش اينم...  ميکشيد تير معدم...  بکشم نفش نميتونستم...  بريدم حرفمو

 ...  بود

 سعي.. . ارامش تو افتادم خال تو رفتم دفعه يه انگار که...  پناه بي پناهه بي...  ميکرد گريه صدا با

 موقعيتمو کردم

 اغوش اين هميشه کاش اي...  ميداد ارامش طعم که اغوش يه...  اشوان اغوش تو....  کنم پيدا

 !!بود من سهمه
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 رموس دادمو تکيه ستبرش ي سينه به ظريفمو دستاي...  بود مهربون من با يکم اشوان کاش اي

  روش اروم

 .... نفهميدم هيچي ديگه لحظه چند بعد....  گذاشتم

*********************************** 

 روي خودمو ناباوري کمال در کردمو باز زور به چشامو بود نرم گرمو خيلي بودم خوابيده که جايي

  ديدم تخت

 بازشون دوباره بستمو چشمامو باز ؟؟ ممکنه چطور...  نداشت حقيقت اين نه....  اشوان بغله تو

  اين کردم

 از دبع اووردمو باال دستمو شک با ؟؟؟ خوابيده اروم خودش و گرفته بغلش تو منو که اشوانه واقعا

  دلي دو کلي

 ميتونم خوابيده که حاال...  من مغرور اشوانه...  خودشه واقعا اين نه...  کشيدم صورتش روي اروم

  صورتشو بهتر

 هجذاب چقدر موجود اين خدا...  ميکنم نگاش ترس شرمو با بيداره وقتي که صورتي...  بزنم ديد

  که االن مخصوصا

 شکا ؟؟ خوابيده کنارم اينجوري چرا االن ؟؟ بود نگرانم ديشب واقعا يعني...  خوابيده اروم انقدر

 .. بود مهربون انقدر هميشه

 نشد؟؟؟؟؟ تموم _

 کوتس شدمو خيره چشماش به داشتم که شرمي و ترسو با....  کنم سکته بود مونده کم صداش با

 .. کردم

 : گفت اروم لب زير خوابيد باز طاق برگشتو

 !!هيزي خيلي _

 : گفتم بجاش بگم اينو نداشتم جرعت البته!!!!!!!!!! واال رويي پر خيلي هم تو

 بخوابي؟؟؟؟؟؟ من پيشه گفته کي... ؟؟؟ تو يا من _
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 ... شد خم من روي نمه يه تقريبا برگشتو سمتم به دوباره دفعه يه

 مشکليه؟؟؟ داشتم دوست زنمي_

 : گفتم خودش مثل ولي ميترسيدم ازش نمه يه اينکه با

 مشکليه؟؟؟ داشتم دوست شوهرمي هم تو خب ؟؟؟ ا _

 !!ديوووووووووووونه...  خنده زير زد لحظه چند از بعد کردو نگاه بهم يکم

 !! ازت اومد خوشم نه _

 : داد ادامه جدي که کردم نگاه بهش تعجب با

 !!اجباري زنه تو اختياريم شوهر من نکن فراموش البته _

 : گفتم گيجي با

 چي؟؟ يعني _

 تو ليو بکنم زندگيمو ازادانه نخوام اگه يا کنم بازي شوهرتو نقشه ميتونم بخوام اگه من يعني _

  هميشه بايد

 کوچولو؟؟؟ خانوم افتاد باشي داشته منو زنه نقش

 : گفتم ناراحتي با

 ؟؟؟ چرا _

 ... !!من ولي کني ازدواج من با خواستي خودت تو چون _

...  نميرسيد بهش زورم ولي...  کنار بزنمش کردم سعي شدمو عصباني خيلي زد که پوزخندي با

  دور دستشو

 : گفت اي مسخره حالته با کردو حلقه کمر

 نه؟؟؟؟ خورد بر خيلي بهت _

 : گفتم داري بغض صداي با
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 !!!اشوان بدي خيلي _

 : گفت مهربون زدو کنار صورتم جلوي از موهامو ناگهاني خيلي دست با

 کوچولو؟؟؟ خانوم چرا _

 : گفتم کالفه..  نمياووردم در رفتارش از سر...  کردم نگاش تعجب با

 !!! برم ميخوام کن ولم -

 .. منو گرفت تر محکم باز

 !بدم چرا نگفتي تازه!! حاال بودي کجا؟؟؟ _

 : گفتم تقال با

 ! کن ولم کردم غلط _

 .. کرد ولم اروم خنديد باز

 !! گذاشتم خونت از برو خب خيلي _

  اين دسته از...  رفتم دستشويي سمت به شدمو بلند سريع

 !!!!!!!!!!!خيليه نشم ديوونه

************************************ 

 هب اروم...  کرد جلب نظرمو تلفن با اشوان مکالمه که شدم خارج دستشويي از زدن مسواک از بعد

 رفتم سمتش

 !! بشنوم تر واضح صداشو بتونم تا

 !! نميرسم دارم کار من مامان اخه _

_.......................................... 

 !!بعد واسه ر بذا ولي نريم نميگم اوکي _

_............. ................................................. 
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 !!نيست خوب حالش يکم سوگندم اخه _

_ ............................... 

 !!ميايم خب خيلي خب خيلي " گفت کشيدو پوفي کالفه" _

_ ....................................... 

 !خدافظ فعال پس اوکي _

 با همراه لحظه چند از بعد کرد نگاه بودم شده سوال عالمت شبيه که من به تلفنه کردنه قطع با

 پوزخندي

 : گفت

 !!شمال ميريم فردا کن جمع وسايلتو برو!!! فوضول کوچولوي دختر!!  قيافرو _

 : گفتم تعجب با و شد گرد چشمام

 شمال؟؟؟؟؟ ميريم فردا _

 الخوشح خيلي!  داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو فقط دوختو بهم جذابشو نگاهه باز اشوان

  شدم

  دش باعث که نشست لبم روي ي لبخند خداگاه نا....  جنگل...  جاده...  دريا واسه بود زده لک دلم

 دمکر سعي ولي...  کنم حس خودم رو اشوانو نگاهه ميتونستم!!  بيوفته لپم ي گوشه اي چاله

 محلش

 : شدم متوقف صداش با که کردم حرکت اتاقم سمت به!!  بمونه کفم تو يکم تا ندمو

 !!واستا _

 ليخي فاصلش که جلو اومد انقدر باالخره...  ميشه نزديک بهم همينجوري داره ديدم که برگشتم

 !شد کم باهام

 .. کرد افتتاح گراميشو دهنه باالخره من دادن جون و صورتم بازرسي يکم از بعد

 !!بدوني رو چيزايي يه بايد _
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 :داد ادامه خودش که کردم نگاه بهش فقط

 حاله در...  شد جدا پدرم از پيش وقت خيلي مامانم ندارن خبري ازدواج اين از من ي خانواده _

  فکر اونا حاضر

 .. مجنونيم و ليلي تو منو ميکنن

 : گرفت حرفشو ي ادامه باز زدو پوزخند يه

 شوهر يه بجاي من کردنه بازي نقش حتي ميکنم فکر!!  طرفي من با بدي پارازيت باشه حواست _

  مهربون عاشقو

 ؟؟؟افتاد!  ميبيني بد کن ذايم بخواي اگه کن جمع حواستو پس نه؟؟؟ مگه باشه ارزوهات از يکي

 : گفتم محکم کردمو نگاه چشماش به بار اولين براي حرص با

 نه ميکنم اينکارو!!  تو براي مهربون عاشقو همسر يه کردن بازي نقش کابوسه نيست که ارزو _

 ابروي واسه تو واسه

 !! خودم

 !!!! بردم پناه اتاقم به گرفتمو فاصله ازش بالفاصله و

 نيازم مورده که وسايلي کردنه جمع به کردم شروع زيادي اشتياقه با

 !بود

****************** 

 پس؟؟؟؟؟؟ کجايي _

 !  ميشد شنيده اتاقم در پشت از که بود اشوان کالفه و عصبي صداي

 !!اومدم اومدم _

 دمش خيره خودم به ايينه تو دوباره....  دادم پايان کارم به ميومد بهم خيلي که هلويي رژ يه زدن با

 تيپه.. 
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 يدادم نشون تر زيبا هميشه از چهرمو دخترونم ماليمو ارايش...  بود نظير بي بودم زده که اسپرتي

 دستيمو کيف... 

 مقلب کم ي فاصله اون تو اونم اشوان ديدنه با...  بيرون زدم اتاق از سريع برداشتم تخت روي از

 ... ريخت فرو

 !! عجب چه _

 تند داغش نگاهه از خالصي براي...  کنم حس صورتم اجزاي تکه تک روي نگاهشو ميتونستم

 : گفتم

 !!ديگه بريم امدم من _

 : گفت و زد و داري صدا پوزخند حرفم اين با

 نکردي؟؟؟ فراموش که حرفامو _

 : گفتم محکم کردمو نگاه چشماش به مستقيم

 !!خير _

 : گفت کردو نزديک صورتم به لجبازي با صورتشو

 !کوچولو خانوم خوبه خيلي _

 ولباش گرمي مکث لحظه چند از بعد و نخورد تکوني کوچکترين اما عقب به دادم هولش دست با

 کردم حس لبم روي

 کنار با ... بود گرفته گر تنم تمام..  ميومد در سينم از داشت قلبم....  وحشيانه اما کوتاه بوسه يه

  صورتش کشيدن

 : گفت بود صداش تو که خاصي شيطنته با صورتم از

 ! االنت ديشبو گستاخيايه جبرانه به اين _

 : داد ادامه لحن همون با برگشتو سمتم به باز راه وسط اما کرد رفتن قصد

 !!! ميکنم جبران تر بد اين از ديگه ي دفعه بود رنگ پر خيلي رژتم ضمن در _
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 ضمه متفاوتشو رفتاراي نميتونستم....  شد خارج خونه از من متعجبه گيجو ي ه چهر مقابله در و

 ترين مرموز....  کنم

 جخار خونه از..... ال بسم گفتنه عميقو نفسه کشيدن با!!!!!!!!!!  ديدم عمرم تو حاال تا که ادميه

 .... شدم

******** ************************************************** 

 جورايي يه..  ميکرد رانندگي دقت با تميزو خيلي خداييش اما بود زياد سرعتش هميشه مثل درست

 عاشقه

 گوش اهنگ يه اخه ميداد ازارم حسابي بود ماشين تو که موزيکي صداي...  بودم فرمونش دست

 خراشه

 .... ميکرد جدا تنش از ادمو روحه کنندش کر صداي اون با که بود خارجي

 کني؟؟؟؟؟؟ عوض اهنگو ميشه _

 متهس به دستمو! اشوان اقا بلدم من اينطوريه که حاال ؟؟؟ ا.....  نداد جوابمو اما شنيد بلندمو صداي

  بردمو ضبط

 : گفت عصبي صدايي با موزيک شدن قطع از بعد بالفاصله...  کردم خاموشش حرکت يه با

 !؟!؟!؟!؟ ديوونه ميکني خاموش ضبطو چرا _

 !! بود مخم رو صداش _

 : گفت لحن همون با زدو پوزخند

 داري؟؟؟؟؟ مخم تو مگه _

 : گفتم حرص با

 !!!!داري تو که اي اندازه همون به اره _

 :گفت درايي حرص صداي با

 !!!نيست خوب واست نخور حرص عزيزم _
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 : گفتم دادمو فشار بهم دندونامو

 !! نميخورم حرص من _

 : گفت باز داشت که خونسردي لحنه شيطنتو با اشوان!!!!!!!!!!!!!! عمت ارواح اره

 ميخوري؟؟؟؟ چي پس _

 : گفتم لحن همون با باز

 !!!!!!!!!!!!رو تو مخه بدي ادامه اگه _

 : گفت و کرد جذابي خندي تک

 وجدانا؟؟؟؟ _

 : شنيدم صداشو دوباره که!!! شدم خيره بيرون به پنجره از ندادمو جوابشو

 شدي؟؟؟؟ منصرف من مخه خوردنه از شد چي _

 ...  شد حاکم سکوت بينمون نزدو حرفي اشوانم دفعه اين...  ندادم جوابشو بازم

 لواشک دونه يه تا ميستاديم وا جا يه حداقل کاش...  بودم کرده لواشک هوسه فروم نا خيلي

 !! ميخريدم

 کردن ويار وقته االنم اخه سوگند سرت رو گل!!!! ميخرديد لواشک واسم اشوان ميشد چي خدا اي

 ... بود

 بود يزاچ اينجور سوپريو و مکانيکيو از پر که قسمتي همون...  رسيديم چالوس جاده اول به باالخره

... 

 يه!! نگم يا بگم اشوان به که دوراهي سر بودم مونده...  لواشک تيکه يه واسه ميمردم داشتم

  جورايي

 بهش تا ميکردم که چي هر هوس داشتم بدي اخالقه يه من اخه...  بود زندگي مرگو مسئله

 نميرسيدم

 ... زدم صداش زير سري مظلومو لحني با باالخره بدبختي کلي با......  نميگرفتم اروم
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 ؟!؟ اشـــــــــــــــوان _

 : گوشم تو پيچيد صداش لحظه چند از بعد فقط نديدم المعلشو عکس بود پايين سرم

 چته؟؟؟؟ _

 : گفتم اروم ميکردم بازي دستم ناخناي با که همونجور

 واستي؟؟؟ سوپري يه دمه ميشه _

 :شنيدم کنجکاوشو صداي باز

 اونوقت؟؟ چرا _

 : گفتم و دريا به زدم دلمو

 !!ميخوام لواشک.... من.. م _

 

 : گفت ميزد موج شيطنت توش که لحني با

 !!نزدم دست تو به اصال من خوبه کردي؟؟؟؟ ويار عزيزم چيه _

 : گفتم حرص با

 !!!ادب بي _

  ودمخ با داشتم!!! داره تشريف حيا بي خيلي کال بشر اين چون...  نزنم حرفي ديگه دادم ترجيح و

 به بتعج با! شد متوقف اشوان توسط ماشين که بيام بيرون لواشک فکر از تا ميرفتم کلنجار

 .. کردم نگاه اطرافم

 رفته حتما اخــــــــــــــــــــــي!!  رفت سوپري سمته به شدو خارج ماشين از اشوان

  لواشک من واسه

 اهنگ دستاش به اشتياق با شد خارج سوپري از ثانيه چند از بعد!!  پسر ماهي تو چقدر!!! بخره

  ديدن با کردمو
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 راشب بايد چرا نه؟؟؟ نداشتي توقشو چيه.... شد اويزون لوچم لبو بود دستش توي که معدني اب

  باشه مهم

 هشب کردم سعي...  نشست کنارم دوباره...  سوگند باش منطقي يکم! ؟!؟؟!کردي هوس چي تو که

 نکنم نگاه

 ديدن اب که برگشتم سمتش به پام روي چيزي گرفتنه قرار با!!  نبينه چشمام توي ناراحتيمو تا

  از پر ي بسته

 شدم خيره اشوان جذابه صورته به!!! هوااااااااااااااااا رفت شد دود ناراحتيم تمام ديدم که لواشکي

 فقط حاال که

 : گفتم ميزد موج توش شادي که صدايي و لبخند با...  ميکرد نگاه جلو به دقت با

 نبود؟؟؟؟؟ دستت چيزي که تو اوورديشون چجوري!!!!  مرســـــــــــــــــــــي واي _

 :داد جواب ميکرد نگاه جلوش به فقط که همينطوري باز

 !!! خيابون تو ميومد اسکوال مثل ميگرفتم دستم لواشکارو اين که نداشتي انتظار _

 ايلواشک اين کردن قايم واسه خوبي جايگاهه بود تنش که اسپرتي سيوشرته افتاد يادم تازه

 !!ميشد خوشمل

 : گفتم شادي با شدو تر عميق لبخندم

 !!! ازت ممنون کلي بازم _

 : گفت و داد تکون راست چپو به تاسف ي نشونه به سرشو کردو نگاه من به

 !!اي بچه هنوز واقعا!!  کرده ذوقي چه کن نگاه _

 ترشو طعمه از گذاشتم دهنم داخله لواشکو ي تيکه اولين ولع با نکردمو توجه حرفش به

  غرقه خوشمزش

 ..... شدم لذت

 چند زا بعد کردو نگاه بهم اونم که شدم خيره اشوان به تعجب با! واستاديم بنزي پشته جاده کنار

  لحظه
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 :گفت

 !! شد شروع نمايش شو پياده _

 : گفتم ترس با کردمو پاک لوچمو لبو ها بچه مثل دست پشت با

 اينان؟؟؟؟ مامانت _

 : گفت زدو پوزخند

 !! باشه رفتارت به حواستم پايين بيا پاشو!! نينجاهان گروهه په نه _

 : گفتم ميزد موج ترس توش که صدايي با من که کرد رفتن قصد کردو باز درو خودش

 !!ميترسم من _

 : گفت کالفه برگشتو باز

 !!سادست پرسي احوال و سالم يه فقط که بخورنت نميخوان پايين بيا پاشو چي؟؟؟ از _

 ... شدم پياده حرفش از طبعيت به دادمو قورت ترس با دهنمو ابه

 ... ردک زمزمه لب زير ميرفتيم ماشين سمته به که همونجور گرفت قرار کنارم کامال اومد سمتم به

 !گفتم چي نکن فراموش _

  يه از اشوان طرف يه از ميدادم جون داشتم...  کرد حلقه کمرم دور دستشو حرف اين از بعد و

 !برس دادم به خدايا!!! کشيدم دراکوال يه تصوير مامانش بجاي ذهنم تو!!! مادرش ديدن طرف

 ؟!؟!!بذارم؟ دلم کجاي ننشو رفتار ميده قورت درسته منو که پسرش

 ... مامان سالم _

 ... پسرم سالم _

 اين...  کردم هنگ کلي به ديدم که معصومي ي چهره با و شدم خيره رو به رو به ترس تعجبو با

 همون
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 حنل با زدمو لبخند خداگاه نا!!  فرشتست شبيه بيشتر که اين ميکردم فکر من که درکواليي

  اي مودبانه

 : گفتم

 !هستم سوگند سالم _

 : گفت مهربوني لحن با اون از بعد و بست نقش معصومش صورته روي جذابي لبخنده

 چطوري؟؟ عزيزم سالم _

 : دادم جواب شيرين لحنه همون با

 !خوبم ممنون _

...  همادران اغوشش يه واسه بود تنگ دلم...  انداختم اغوشش تو خودمو رفتمو جلو ناگهاني خيلي و

  واسه

 رزي دادو فشار بيشتر خودش به منو اونم...  مهربوني بوي ميداد محبت بوي اشوان مادر....  مادرم

  گوشم

 : گفت

 !ببينتت مهتاب افتاب نميذاره اشوان اين همينه خوشگله انقدر عروسم نميدونستم _

 : گفتم لبخند با باز....  بودم شده سبک انگار داشتم عجيبي ارامش! اومدم بيرون اغوشش از

 !! ماهين خيلي هم شما _

 ناي از بچم بود ديدني که اشوان قيافه...  بودم گرفته خو باهاش زود انقدر نميشد باورم خودمم

 ننش منو رفتار

 !!!  خوووو داشت حقم بود کرده کپ

 !اشوان ي خاله دختر هستم هليا من جان سوگند سالم _

 دمکر نگاه بود اوورده جلو من با دادن دست واسه دستشو و بود اشوان مادر کنار حاال که دختري به

 .... 
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 ... بردم جلو دستم زدمو لبخند خودش مثل منم

 !عزيزم خوشبختم جان هليا سالم _

 : گفت کردو نگاه اشوان به مزه با هليا

 ور نيستيم غريبه که ما انصاف بي ولي خوشگله زنت حاال درسته بدي خيلي اشوان دادش _

 !!نکردي

 : گفت اي بامزه لحنه با اشوان

 !! شد گرم فکت تو باز هلي _

 وبخ مصبا ال".. کرد اشاره ايستاد کنارش که پسري به اينبار کردو نگاه من به مهربون باز هليا

  بيايد هم با همتون

 !!!!!!!!!!!"زد تاول پاهام ديگه

 ! سعيد همسرم _

 ! خانوم سوگند سالم - سعيد

 !خوشبختم...  سعيد اقا سالم _

 ! همچنين - سعيد

 : گفت شونمو به زد دوستانه خيلي هليا

 ! کنيم معرفيت اونجا بايد کليم!!  شمالن بقيه خانوم عروس نشده تموم هنوز _

 .. کنيم حرکت تر زود بايد ميشه شلوغ جاده االن ديگه بسه - اشوان

 :گفت کشاش دختر لبخند از دونه يه با کردو دراز سمتم به دستشو حرف اين گفتن از بعد و

 خانومم؟؟؟ بريم _

 هک اين با همراه زدمو مصنوعي لبخنده يه خودش مثل منم!! ها ميوه قاطي رفته بادمجونم بابا نه

  دستشو

 :گفتم گرفتم
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 !عزيزم بريم _

 ... رفتيم اشوان ماشين سمت به بقيه براي دستمون دادن تکون با و

 : گفت اي مسخره لحنه با اشوان شديم ماشين وارد اينکه محض به

 يهو؟؟ اومد در کجا از عزيزم بريم _

 : دادم جواب خودش مثل! برم رو رو

 !!!اومد در خانومم بريم که همونجا از _

 : گفت و داد حرکت سرعت با ماشينو که همونجور

 !!کنم قيچيش بايد اووردي در دم دوباره نه _

 نپايي اخر تا رو شيشه شديم جاده وارد...  برگردوندم پنجره سمته به روبمو اووردمو در ادا واسش

  دادمو

 سرد تب يه با خنک...  ابري..  بود بينظير هوا...  کردم تازه هواي از پر مو ها ريه عميقي نفسه يه با

... 

 ....  داشتم برش کردمو کيفم تو دستمو سريع بودم زده خودم که افتادم دي سي ياد

 :گفتم گرفتمو اشوان سمت مظلوميت با

 ميذاري؟؟ اينو _

 : داد جواب خونسردي با کردو دستم تو دي سي به نگاهي تک

 !نه _

 سي ناباوري کمال در که برگردوندم ازش رو دلخوري با!! کن راحت اين دسته از بکش منو خدايا

  قاپيدو دستم از رو دي

 : گفت بودم شده خيره بهش تعجب با که همينجوري...  گذاشت ضبط داخله حرکت يه با

 !!بهتره خودت از اهنگات کردن تحمل ظاهرا چون گذاشتم خودم بخاطر نذاشتم تو بخاطره _

 !!!!خنده زير زد دفعه يه که رفتم بهش اي غره چشم کردمو نگاه بهش حرص با
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 خوبه؟؟؟؟ حالش اين خدايا!!!!!!!!!!! ديووووووونه

 !!ميدم دستت کار وگرنه نکني نگاه بهم اونجوري نعفته به _

 !!اشهب مرموز ميتونه چقدر ادم يه...  ميشدم ديوونه دستش از داشتم ديگه....  گرفت گر تنم تمام

 منظره به بيخيال بردارم دست الکي چيزاي به کردن فکر از کردم سعي موزيک صداي شدن بلند با

 بيرون زيباي ي

 ....... کنم نگاه

 " تو عشقه جز" رستمي امين

  ميگيره غم دلم حسيه يه نگات تو

  ميميره دل و ميکني نگا چشام تو

  عادته يه مثه نفسه تو عشق

  طاقته بي تو عشق براي من دل

  نداره جا ديگه هيچي من قلب تو تو عشق جز

  نداره دنيا با کاري دلم مي دنيا تو وقتي

 نداره دنيا با ي کار

  نداره جا ديگه هيچي من قلب تو تو عشق جز

  نداره دنيا با کاري دلم مي دنيا تو وقتي

 نداره دنيا با ي کار

 

  داشتنت فکر حتي

  آرامشه من واسه

  عزيزم ديدنت شوق
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  ميکشه جا هر منو

  دنيا ته تا رو تو من

  دارم دوست عاشقونه

  خودمي انگار تو

  دارم دوست بهونه بي

 

  نداره جا ديگه هيچي من قلب تو تو عشق جز

  نداره دنيا با کاري دلم مي دنيا تو وقتي

 نداره دنيا با ي کار

  نداره جا ديگه هيچي من قلب تو تو عشق جز

  نداره دنيا با کاري دلم مي دنيا تو وقتي

 نداره دنيا با ي کار

***************************************** 

 ... سوگند هي...  هي _

 .. شدم درگير جذابش نگاهه با کردمو باز چشامو زور به

 !خوشخواب بخواب ديگه يکم کردي وقت _

 : گفتم اروم دادم ماساژ چشامو

 ؟؟ رسيديم _

 ! بخوريم صبحونه ميخوايم شو پياده کن لطف نخير _

 : گفتم ها بچه مثل زدمو بهم دستمامو باروني هواي ديدن با کردم نگاه اطرافم به

 !!اشوان مياد بارون داره جون اخ _
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 : گفت مسخره به اشوان

 !شدم مرگ ذوق واي _

 : گفتم اخم با

 !!ذوقي بي خيلي _

 !! نيستم بچه _

 !ذوقي بي نخيرم _

 ! نکن بحث من با سوگند _

 :دادم ادامه سماجت با

 !!ذوق بي ذوقي بي _

 : گفت خونسرد اشوان

 ؟؟ اينجورياس..  ا_

 :داد ادامه زدو چشمک

 ! عزيزم ميکنم تالفي _

 ... سرم تو خورد چکش مثل عزيزم

 نمبد کردم احساس دفعه يه که ميکردم نگاه اطرافم به ذوق با داشتم...  شديم پياده ماشين از

 .. شد گرم

 يرهخ منگوال اين مثل منم...  ميکرد نگام شيطنت با داشت بودو کرده حلقه دورم دستاشو اشوان

 بهش بودم شده

 ديگه...  عجيب حس يه...  شد گرم تنم تمام...  کردم احساس لبم رو لباشو گرميه دفعه يه که

  سرما از هيچي

 پيش. .. رستوران جلوي جاده کنار...  ديدم موقعيتمونو تازه لبم از لبش شدن جدا با...  نميفهميدم

  ادم همه اون
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 .. کرد متعجبم اشوان خنده صداي...  توش برم من کنه باز دهن زمين ميخواست دلم خجالت از

 !داد انرژي بهم کلي بود بخشي لذت تالفيه _

 مشت نشسي به اروم نبينتم کسي تا کنم قايم اشوان هيکله بينه خودمو ميکردم سعي اينکه با

 :گفتم حرص با زدمو

 !!!!رفت ابرومون!!  اشوان بدي خيلي _

 : گفت بامزه اشوان

 !!کنم تالفي تا کني اذيتم بازم کن سعي چسبيد خيليم چرا؟؟؟ _

 !!کردنم تالفي عاشقه که من

 وسيوشرتش سريع چون نموند دور اشوان نگاه از بدنم لرزشه انگار...  کردم سرما احساسه دوباره

  اووردو در

 : گفتم خجالت با...  هام شونه رو انداخت

 !ميشه گرمم تو برم نيست نيازي _

 : گفت جدي

 !!بکشي خجالت من واسه حاال نميخواد _

 : کرد زمزمه حرص با و اروم لب زير بعد

 !!!بپوشه لباس چجوري نميدونه هنوز _

 ... افتاد راه سرم پشت خودش دادو هل جلو به منو اروم دست با

 شدن رستوران وارد هم بقيه موقعه همون که نشستيم هم کنار رفتيمو سمتش به ميزي انتخاب با

... 

 باال روتون سرو به گالب داشتم که داد خوردم به چيز انقدر ميخورديم صبحونه که مدتي تمام

 .. مياووردم
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 مثل و من عاشقه بده نشون خانوادش ي جلو ميخواست و بود شده مهربون مثال سرش خيره

  پروانه

 !!!واال!!!! ميگرده دورم کرکس مثل چطوري خونه تو ببينن نيستن خودش جونه!!  ميگرده دورم

***** ************************************************** 

  لمد لحظه يه...  ميباريد بارون داشت هنوز...  داديم ادامه مسيرمون به شديمو ماشين سوار دوباره

 امانمم اغوشه واسه بيشتر....  بود شده تنگ بقيه و الله و بابام و مامانم واسه بدجور دلم....  گرفت

... 

 شکاموا دست با سريع....  شدم اشکام متوجه تازه گونم شدن خيس با...  ببينمشون ميشد کاش

 کردمو پاک

 ... شم مصلت خودم به کردم سعي

 !ببينمت _

 عميقي نفسه...  کرد مخفي اين از نميشه رو هيچي!! روحت تو اه....  بود اشوان جديه صداي

 اروم کشيدمو

 : گفت و کرد بازرسي صورتمو نافذش نگاه با....  برگردوندم سمتش به سرمو

 ؟!؟!؟ کوچولو نياووردي عروسکتو نکنه ؟!؟!باز؟ شد چي _

 : گفتم کالفه

 !نخيرم _

 : گفت تري نرم لحنه با اينبار

 ؟!ميکني؟ گريه چرا پس _

 : گفتم گرفتم صداي با

 ! همينجوري _

 !!شم راهت دستت از بخورتت بياد کوسه دريا تو ميندازمت همينجوري منم ؟!؟!ا؟ _
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 : گفتم بغض با داشت کاريو همچين قصد واقعا انگار که زد حرفو اين جدي انقدر

 !؟!ميترسوني کيو بنداز _

 : گفت مزه با کردو نگاه قيافم به

 چيه؟؟؟ وصيتت اخرين _

 : گفتم مکثي بدون

 !! ببينم بابامو مامانمو _

 : گفت و داد سر بلندي خنده

 !!کوچولو ميخواي مامانتو پس همون _

 : گفت خودش دوباره که نگفتم هيچي برگردوندمو ازش روبمو

 !!اومدم راه باهات خيلي حالشم تا!! نبيني رو اونا ديگه که بود اين ما شرط ولي _

 هبچگون حالت همون با..  شه سرازير اشک چشام از شد باعث شدو تر سنگين گلوم توي بغضه

 ميکردم گريه که اي

 : گفتم کردمو نگاه بهش

 شايد...  چيزا اين...  ميشه تنگ براشون دلم...  من...  که...  بفهمي...  اميدوارم...  خانوادمم اونا _

 براي

 .... من....  ولي....  ولي...  نباشه مهم..  هيچ پسري يه....  يه که تو

 ... ميشد گم هام گريه هقه هق بين نفسم...  ميزنم حرف دارم چجوري نميدونستم اصال

 !!!کوچولو نشي خفه بگير نفس يکم خب خيلي _

 بعد دمش اشوان نگاه متوجه که کشيدم باال بينيمو کردم پاک اشکامو دست پشت با کردم شروع

 خندش صداي پيچيدن م

 .... ماشين تو

 !!! کردن قالب بچه ما به ميگرن زن ميرن همه!!  قيافرو _
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 : گفت خاصي لحن با و کرد نگام....  گرفت خندم خودمم حرفش اين با

 !!!ميخنده بکشه خجالت اينکه بجاي!  هه هه هه _

 : گفت دوباره که خنديدم باز

 !! کنم حاليت چيزو همه خشونت با بايد حتما نه _

 : گفتم شيطنتو فاز تو زده يکم اينبار

 ! بخورنم ها کوسه دريا تو ميندازيم حتما _

 : گفت بامزه دادو باال ابروهاشو

 !!ميخورمت خودم ها کوسه بجا اينبار ديگه نه _

 يچيدپ صداش باز که کردم سکوت انداختمو پايين ارادي غير خيلي سرمو....  کردم داغ شدمو قرمز

  تو

 : گوشم

 !!!دارن گناه بيچارها!! بخورن غذاشون عنوان به رو تو مجبورا که ميسوزه ها کوسه واسه دلم اخه _

 ازوشوب سمته بردم دستمو نبود انداختن پايين سر وقته...  ميخوردم حرص دستش از داشتم ديگه

  سختي به

 ممکنه نميدونستم...  بود عضله همش بازوش چون نداشت تاثيري اصال البته گرفتم ازش نيشگون

 العملي عکس چه

 لحظه چند از بعد و برد دهنش سمته به گرفتو دستمو ازادش دسته با اينکه تا بده نشون خودش از

  کردم احساس

 : گفت ريلکس کردو ول دستمو تا زدم جيغ... ميسوخت داشت دستم....  گرفت گاز مچمو

 !!!! حقته _

 : گفتم و کردم نوازش دستمو يکي اين مچه دستم يکي اون با

 !!شد قرمز دستم بدي خيلي _
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 :داد جواب خونسرد باز

 !!!گرفتي من بازوي از که بود نيشگوني جبرانه به _

 !! اومد دردت خيليم که نه _

 !باشه يادت ميارم سرت دوبرابرش بياري سرمن باليي هر عزيزم خب _

 صداي دقيقه چند از بعد که شدم خيره بيرون به دوباره...  ميدادن جايزه بايد رو همه اين به

  توسط موزيک

 ........ داد ماشين به بيشتري شتابه رفتو باالتر اشوان

******** ************************************************** 

 ... شدم درگير اشوان ي چهره با و پريدم خواب از کسي دست تکوناي با

 !رسيديم پاشو _

 حس ابيش رنگه ديدن با..  دريا مقابل دقيقا...  بود قشنگي ويالي چه...  کردم نگاه اطرافم به

 وجودمو کل قشنگي

 ودب مقابلم که وياليي...  کنم بررسي اطرافمو کردم سعي باز شدمو پياده ماشين از.....  کرد پر

 بزرگو خيلي

 از عدب شدو کشيده بود حياط ي گوشه که شيکي و چوبي االچيقه سمته به نگاهم...  بود باکالس

  سمته به اون

.....  ودب شده تزئين قشنگي زيادو درختاي و گل با حياط محوطه....  بودن گذاشته کنارش که تاپي

  احساس دفعه يه

  که بودم شده شوکه ترس از...  شد رد چشمام جلوي از سياه ي سايه يه کردم

  برق و رعد صداي با

 درانق..  نبود اما گشتم اشوان دنبال چشم با...  ميکردم سکته داشتم...  هوا پريدم متر شيش

 جيغ با که بودم ترسيده
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 .......... زدم صداش

 !!!!!!!!!!ـــــــوان اشـــــــــــــــــــــــ _

 : گفتم بغض با اينبار شد بلند برق و رعد صداي دوباره

 ..... ــــــــــوان اشـــــــــــــــــــــــ _

  ؟!؟!؟!؟!ميکني جيغ جيغ چرا ؟!؟!؟!چته؟؟؟ _

 بي ي بره هي مثل فقط بغلش نپرم که گرفتم خودم جلوي ولي سمتش دوييدم ديدنش با و برگشتم

  کنارش پناه

 : گفتم لرزونم صداي با واستادمو

 !! هيچي... هي _

 ...  داد تکون طرفين به تاسف ي نشونه به سرشو بعد کردو نگاه بهم يکم

 ********************************* 

 يه عهدف اين که تفاوت اين با وارسي به کردم شروع محيط با اشنايي براي باز شديم که ويال وارد

 اشوان به چشمم

 ...  نشه دور ازم يا نکنم گمش که بود

 !! کنم عوض لباسامو برم من همينجا واستا دقيقه يه _

 : زدم داد ارادي غير خيلي صحنه اون ياداوري با

 !!!!!!!!نه _

 : گفت کردو نگاه من به تعجب با اشوان

 ؟!؟!اونوقت؟ چرا _

 : گفتم کردن من من کلي با

 !!ميشم گم نميشناسم خب رو اينجاها من اخه...  اخه... اخ _
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 : گفت و زد داري صدا پوزخنده

 !!خونه گردونن برت شدي گم گردنت دور ميندازم ادرس _

 : گفتم ميزد موج التماس توش که صدايي با اينبار...  رفت کشيد راشو من به توجهي بدون و

 ؟!؟!اشـــــــــــوان؟ _

 : گفت پوفي کشيدن ضمن برگشتو کالفه

 !؟؟!!چته؟؟ _

 : گفتم معصومانه انداختمو پايين سرمو

 !!بيام منم ميشه _

 : گفت کالفه و کرد شلوارش جيبه تو دستاشو

 !!بيا بياي ميخواي!  مرگته چه تو نفهميدم که من _

 شدنبال به...  تو رفت کردو باز رو اتاقي در....  افتادم راه سرش پشته کردمو نگاش خوشحالي با

 .. شدم اتاق وارد

 املهش اتاقش محتوياته...  خودشه شخصيه اتاقه ميزدم حدس.. بود شده چيده اسپرت کامال اتاق

  بزرگ تخته يه

 مهه...  ميداد پوشش رو بزرگش ي پنجره که بود شيکي پرده و فرش يه و بزرگ کمد يه درآور يه

 ترکيبي اينا ي

 همون ديوار نصفه....  بود گيتار يه اتاقش از اي ديگه ي گوشه...  بود اي سرمه طوسي رنگه از

  عکسي قسمت

 .... زد خشکم اشوان لخت ي تنه باال ديدن با زدمو چرخي.....  بود شده نصب ايفل برج از بزرگي

 .... خاک واقعا..  خاک واقعا سوگند...  شدم هيز چه بگو منو....  داشت هيکلي عجب خدايا

 !!نياد در چشات _
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 براي لحظه چند از بعد...  شدم خيره چشماش به اووردمو باال نگامو اشوان شيطونه صداي با

 گندي الپوشونيه

 : گفتم مصنوعي اخم با زدم که

 ؟!؟!؟!؟!ميکني عوض لباس من جلو نميکشي خجالت _

 : گفت خاصي لحن با لحظه چند از بعد شد خيره من به تعجب با شدنو گرد اشوان چشماي

 !!!عزيزم ميرسه توام نوبته ؟!؟!؟ بکشم خجالت بايد چرا ضمن در!! شدي سيريشم خودت تو _

 : گفتم و رفتم عقب به ترس با اومد طرفم به زدو شيطوني لبخنده و

 !!نشو نزديک بهم _

 : گفت طرفم ميومد خونسرد که همينجور

  ؟!؟!؟ عشقم چرا _

 هب باز...  منه کردنه مسخره دادنو ازار براي همش حرفاش اين ميدونستم....  گرفت گر تنم تمام

 و رفتم عقب

 : گفتم

 !!اشوان نزن من به حرفو اين ديگه _

 : گفت لحن همون با و شد نزديک دوباره!! تهديدي تا بود التماسي لحنم بيشتر

 ... تو ولي بگم بهشون رو کلمه اين من دارن ارزو دخترا همه _

 بهم امکان حد تا کردو استفاده فرصت از اشوان...  خوردم ديوار به محکم که رفتم عقب انقدر

 طوري به...  شد نزديک

...  ردمميک نگاه پيراهنش دکمه به فقط دادمو قورت دهنم اب...  بود سانتي چند فاصلمو تقريبا که

 ازم خيلي اخه خب

 ... يچيدپ گوشم تو صداش باز.....  بگيرم باال سرمو بودم مجبور بهش کردن نگاه براي بود تر بلند

 !! بيارم سرت که مونده کارات تالفي از ذره يه _
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 : گفتم مظلوميت و ترس با

 !؟!؟!بکني ميخواي چيکار ديگه..... گرفتي گاز دستمو که تو _

 : گفت و کرد حلقه کمرم دور دستاشو اي دفعه يه خيلي

 !! جغله ميفهمي االن _

 چشم جذايش چشماي به ترس با....  روم زد خيمه خودش تختو رو کرد پرتم حرکت يه با و

  ميدونستم...  دوختم

 ... يارنب سرم باليي يه تا داشتن برنامه نکنه...  نميرسن بقيه چرا پس...  التماسه از پر چشمام

 نگاه بهش فقط که بودم ترسيده انقدر....  بشي پشيمون کارت از که ميارم سرت باليي يه االن _

  سرشو...  ميکردم

 بود رفتهگ گر تنم تمام...  لباش با دندون با نه من گرفتنه گاز به کرد شروع و کردو گردنم گوديه تو

  اينکه بجاي.... 

 براي اين موبود قلقلکي خيلي من ولي نبود رحمانه نا تنبيهش که اين با...  ميومد قلقلکم شم اذيت

  من

 ....  ردارهب سرم از دست که ميکردم خواهش ازش ميخنديدم اينکه با...  بود سنگيني تنبيه خيلي

 هک بود زياد زورش انقدر...  ميداد ادامه کارش به همينجوره بخورم تکون نميذاشت حتي اشوان اما

 تونستم نمي حتي

 ... بزنم پا و دسته

 ....  کن ولم خدا..  رو تو...  اشوان _

 ؟!؟!؟!؟!؟ کجاييد ها بچه _

 نگاهه همون با شد بلند روم از اشوان باشن اومده بقيه که زدم حدس اومد که بلندي صداي با

 :گفت شيطونش

 !! بري حال از که ميگرفتم گازت انقدر وگرنه رسيدن دادت به که حيف _
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 تخت رو از خودمو...  موندم بشر اين مغز خلقت در من خدايا....  رفت بيرون اتاق از سريع خيلي و

 پسر نگذره ازت خدا...  کردم جمع

 ساکم سمته به لباسام تعويض براي بعدش دادمو ماساژ پامو دستو يکم....  شده کوفته بدنم همه

 ... رفتم

 برانداز از بعد کردمو هم دخترونه ارايشه ته يه...  بستم باال از موهامو پوشيدمو گرمکنمو شلوار بليز

  خودم کردن

 ... بيرون زدم اتاق از ايينه تو

 !!کنم صدات ميومد داشتم سوگند اومدي...  ا _

 : گفتم زدمو لبخند بود رو به رو درست که هليا به

 !؟؟!افتاده؟ اتفاقي _

 ! بزنيم گپ يکم هم با گفتم بود رفته سر حوصلم بابا نه _

 ! اوکي _

 !؟!بريم؟؟ هستي دارم سراغ دنج جاي يه _

 : گفتم زدمو بهش چشمکي

 !بريم بزن!  هستم _

 دقيقه دچن تقريبا!  کشيد خودش دنباله گرفتو منو دسته شدو خارج ويال از...  افتادم راه بدنبالش

 همينجوري

 داشت دريا اب کمي فاصله که االچيقي....  رسيديم مزه با خيلي االچيقه يه به تا ميدوييديم داشتيم

... 

 ؟!؟!کردي؟ حال _

 : دادم جواب کردمو نگاه هليا به

 !!مزست با خيلي!! قشنگيه جاي اره _
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 ... بشينيم بريم بيا _

 دست با همين واسه بود شني نمه يه نيمکتاش روي...  شدم االچيق وارد کردمو قبول حرفشو

  کردم پاکش

 ... نشستم روش اروم

 !بگو خودت از کن شروع خب _

 :گفتم کردمو نگاه سبزش چشماي به

 !بگم؟؟ چي _

 :داد جواب زدو شيريني لبخنده

 ! داري دوست چي هر _

 : گفتم بعد کردمو مکث يکم

 !نميرم دانشگاه حاضر حال در ولي بود معماري رشتمم سالمه 07 سوگندم _

 ! ؟!نميدي ادامه چرا پس! عاليه اين! ؟؟!معماري؟! ؟!جدي؟؟؟ _

 تو بودم دهمون..  بگم بهش حقيقتم نميتونستم طرف يه از....  بدم بهش جوابي چه بايد نميدونستم

  که آنپاس

 .... اومدم در فکر از جيغش صداي با

 ! نخور تکون بغلته مار..ما..  سوگند.. سو..سو _

 که خالي و خط خوش مار ديدن با کردم نگاه بغلم به تعجب با شدو گرد چشام حرفش اين با

  جيغ ترس از بود کنارم

 هش چنده مار...  بود شده سر زمين با برخورد از دستم...  کنار کردم پرت شدت با خودمو کشيدمو

  سرم پشت هم

 ريمگ....  بود حس بي و شوکه تنم تمام اما شم بلند کردم سعي زدم جيغ دوباره....  زمين رو افتاد

 سر تا مار از........ گرفت
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 .... ميترسيدم مرگ حد

 ... بگير دستمو سوگند _

 دشهچن مار...  بيرون االچيق از کشيد منو سعيش تمامه با هليا...  گرفتم رو هليا دست سرعت به

 نبود بردار دست هم

 تداش فاصلش....  نيستم خوشمزه اصال من ننت جونه..  ميومد دنبالم ميخزيدو زمين روي هي

 .. ميشد کم باهام

 لياه دست کشيدن با پاشودمو سرعت به که کردم پيدا کجا از رو نيرو همه اون دفعه يه نميدونم

 به کردم شروع

 رتس مياد بدت چي هر از هميشه...  ببينم چندشو ي قيافه اون باز نداشتم دوست حتي....  دويدن

 .... مياد

 دوامب اتاق خود تا ميخواست دلم نداشتم واستادن قصد اما ميزدم نفس نفس...  رسيديم ويال به

.... 

 ؟!؟!شده؟ چي ؟!؟!؟ خبره چه _

 بي و گريه با سمتشو دويدم پناه بي بچه يه مثل...  دادن بهم رو دنيا تموم انگار اشوان ديدن با

 چيزو همه کردم شروع قراري

 ... کردن تعريف واسش

....  بزنه نيشم ميخواست...ميخوا... بود بغلم دقيقا...  چندش ماره يه...  مار يه اشوان...  ماره _

 ميخواست اشوان

 ...  خيلي..  بود بد خيلي... اشوان..... نميکرد ولم بود بد خيلي...  بزنه نيشم

 اورمب...  بود گرفته بغلش تو منو اشوان...  شدم گرم کردم احساس دفعه يه که شد چي نميدونم

 ... نميشد

 ... گرفت بدنمو هاي سلول تمومه ارامش احساسه همون دوباره

 !! که نبوده هيوال ديگه بوده مار!! باش اروم جغله خب خيلي _
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 لمد.....  شم تر اروم که کنم هام ريه وارد خوشبوشو عطر کردم سعي فشوردمو سينش روي سرمو

  نميخواست

 ...  قيمتي هيچ به...  بگيرن ازم ارامشو اون قيمتي هيچ به

 !!بخوري سرما ميترسم عزيزم تو بريم بيا _

 با بود واستاده که هليا ديدن با اومدمو بيرون اغوشش از....  هزار رو رفت امپرم حرفش اين با

  نگاه ما به لبخنده

 !!!بگو خيالو خوش منه....  هلياست وجود بخاطر نگرانيش اين تموم شدم متوجه ميکرد

 !!پريده خيلي روت رنگو تو بريم بهتر منم نظر به - هليا

 بازم ولي داد بهم انرژي يکم ويال گرماي...  شدم ويال وارد هليا همراهيه اشوانو کمک با باالخره

  پاهام تو حسي هيچ

 ....  ميکردم حرکت اشوان توسط مدت تمام نداشتمو

 !؟!دخترم؟ شده چي بده مرگم خدا _

 : گفتم گرمي لبخنده با کردو نگاه اشوان مامان مهربون صورت به

 ! نيست چيزي! نکنه خدا _

 : گفت گرفتو منو حرفه ي ادامه اشوان

 !ترسيده _

 : پرسيد باز نگراني تعجبو با اشوان مامانه

 ؟!؟!؟!چي؟ از _

 :داد جواب و زد پوزخند مغرورانه هميشه مثل اشوان

 !!مار از _

 نم مجنونه االن بايد اون هستيمو شرايطي چه در کنم ياداوري که پهلوش تو زدم محکم ارنج با

 ... باشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

118 

 

 ودب نزديک که بهم زد زل چنان اشاميش خون نگاهه اون با چون اومد دردش خيلي کنم فکر طفلي

 همونجا

 ...  بيوفتم پس

 !هليا کن درست قند اب براش يکم پريده رنگش( : اشوان مامان) خانوم فرنگيس

 ... رفت اشپزخونه سمته به کردو اطاعت فورا هليا

 : گفت بشنون همه که جوري دادو کوچيکي فشاره کمرمو اشوان

 !!دراوورده روز اين به عشقمو که ميکشم مارو اون من بشينيم بريم بيا عزيزم _

 ... کمي خيلي ي فاصله در نشست کنارم خودش مبلو رو کرد شوتم ناگهاني خيلي بعد

 ...  ميشنوم مغرور توا از کلماتو اين نميشه باورم اشوان - سعيد

 :داد ادامه من سمته بعد

 !؟!؟!؟! باهاش کردين چيکار خانوم سوگند _

 : گفتم عشوه شيطنتو با...  برات دارم اشوان اقا هه

 !! دنبالم افتاد بره مثل ديد منو که اول لحظه همون از...  سعيد اقا کنم کاري نبود نيازي _

 : گفت خاصي لحن با اشوان

 !؟!من؟ کي _

 : دادم ادامه لحن همون با

 ! ؟!؟!عزيزم؟ نمياد يادت!! من په نه _

 : دادم ادامه خودم باز بزنه حرفي نذاشتم

 !!مردي يه هم تو باالخره نداره تعجبي _

 :دادم ادامه کردمو نگاه سعيد به

 !! نميمونه يادشون رو چيزا اين کال اقايون _
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 .. کردم نگاه بهش خانوم فرنگيس ي خنده صداي با....  ميکرد نگاه بهم فقط اشوان

 !!!کردي اشاره خوبي ي نکته به دخترم افرين _

 !!سوگند گفتي گل اره اخ - هليا

 ... داشت دستش تو ليواني و ميومد بيرون اشپزخونه از که کشيدم هليا سمته به نگاهمو

 !!ميشي بهتر بخور اينو بيا - هليا

 گاهن از خودمونيم ولي...  نبود احتياجي بهش واقعا ديگه که صورتي در گرفتم دستش از ليوانو

  بود مشخص اشوان

 !! شم جيم دستش از جوري يه بايد امشب!!! تشنست خونم به که

 به ياديز فشار با ليوانو اشوان دفعه يه که بخورم ازش ذره يه خواستم کردمو نزديک لبم به ليوانو

 ... چسبوند لبم

 دمميش خفه داشتم...  بودم شده قرمز...  شد حلقم وارد شدت با قند اب رفتو عقب خداگاه نا سرم

 ... 

 ...  کردن سرفه به کردم شروع....  کرد جدا لبم از ليوانو که

 :گفتن بلند صداي با خانوم فرنگيس و هليا

 ؟!؟!!شد؟ خفه ؟!؟!ميکني؟ چيکاري _

 کردمي تماشا منو دادن جون چشمي زير ميدادو تکيه مبل پشتي به ريلکس که همونجور اشوان

 :داد جواب

 ... بود بهش کردن کمک انگيزم!!  هست عشقم به حواسم موارد همه در من _

...  رفت اشپزخونه به اب اووردن براي باز هليا...  بود شده جمع چشمام تو اشک سرفه شدت از

 بود نزديک واقعا

 ...  اغوشش تو افتادم اشون توسطه استينم شدن کشيده با...  شم خفه

 !؟!عزيزم؟ شدي چي _
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 : گفت اروم گوشم زير گرفتمو محکم باز که بيام بيرون بغلش از خواستم

 !! دوبرابر مجازاتش اشتباهت کار هر گفتم...  بود االنت کاره تالفيه...  نکن قهر بيخودي _

 : گفتم اروم دارم بغض صداي با کردمو نگاش مظلوميت با

 !!بدي خيلي _

 اب انليو با هيوا موقع همون که رفتم اشپزخونه سمته به بهش توجه بي شدمو بلند مبل روي از و

 .. اومد بيرون

 ! شي بهتر بخور اينو بيا سوگند بهتري _

 : گرفتم ازش ليوانو زدمو لبخند

 !! عزيزم مرسي _

 ...  رفتم اشپزخونه سمت به ليوان ي بهونه به خوردمو ابو از يکمي

*********************************************** 

 . .. داشت رنگ يه کدوم هر که متفاوتشو اخالقاي اين...  رفتارشو...  کنم درکش نميتونستم

 ثلم درست....  ميترسيدم ازش وقتا گاهي ميشدمو عاشقش وقتا گاهي...  ميکرد گيجم هميشه

 ..االن

 نقدرا موقعها بعضي چرا پس! ... ؟!متنفر؟ ازم انقدر يعني...  بود من کردنه خفه قصدش واقعا شايد

 خوب

 اسهو گرفتم تصميم....  ميدم دست از عقلمو دارم اووووف!! ... همسرمه ميکنم فکر واقعا که ميشه

 افکارم اين از ازادي

 ودمخ با يکم که داشتم نياز واقعا ولي ميلرزوند بدنمو مار اون فکر هنوزم گرچه...  دريا کنار برم

 ببينم تا...  کنم خلوت

 !!!!!!!!!!!چندم؟ چند
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 روما ارومه ، ابي ابيه دريا...  رفتم دريا سمت به راست يک شدمو خارج ويال از صدا سرو بي خيلي

 که چيزي درست...  بود

 صيخا انرژي بهم شنا روي نشستن...  نشستم ساحل از کمي خيلي ي فاصله با...  ميخواستم

 ... ميداد

 لذت برام اين ميکردو نوسان گوشم توي دريا موج صداي...  کردم نگاه دريا انتهاييه خطه به

  سعي....  بود بخش

 ودموخ ديگه خودمم....  کنه ارومم ميتونست گذشتم به کردن فکر....  کنم اپديت ذهنمو يکم کردم

 نميشناسم

...  نداره وقبلش شيطنتاي ديگه...  نيست قبل به شبيه ديگه ميکرد آسي کاراش با همرو که دختري

  ديگه

 بهم مهه که ميشد کنترل غير صدام انقدر ميخنديدم وقتي قبال يادمه...  بخنده دل ته از نميتونه

 ميدادن تذکر

 ...  نميشناسم خودمم ديگه....  حاال اما

 !!ميشه دردسر شو بيخيالش سوگند - الله

 ... کنم فکر بذار دقيقه يه بمير خفه الله _

 ... کردم نگاه الله به زدمو شيطاني لبخنده...  رسيد ذهنم به اي مزه با فکر لحظه چند از بعد

 !!يافتم _

 : گفت کردو اويزون لوچشو لبو الله

 !!سوگند تو دست از _

 ! بيا دنبالم نباشه حرف _

 !؟!بري؟ ميخواي کجا - الله

 :دادم جواب کشيدمو دستشو
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 !!ميفهمي نکن فوضولي _

 لبخنده دوبار( محلمون دار پول بچه)  سامان جديه ي چهره ديدن با....  دويديم فروشگاه خود تا

  زدمو شيطوني

 : گفتم خاصي حالته با رسيدم بهش که تقريبا....  رفتم سمتش به الله بدون بار اين

 !!ها ميوه غاتي رفته بادمجونم جديدا _

 : گفت هميشگيش حالته با دوختو بهم چندششو نگاهه

 !!بندازم کل ها بچه با ندارم عادت _

 : گفتم جدي خيلي

 عهدف!! ميزني چرت حرفه من دوسته پشته باشه اخرت دفعه ضمن در!  پسر اقا قنداقه تو بچه _

 بد حالتو ديگه

 !!ميگيرم

 که اجري بود همين هدفم که منم...  دنبالم افتاد کردنش تالفي براي گرفتو اتيش حرفم اين با

  بودمو کرده اماده

 دهبن کرد چپ اجرو به کرد گير پاش سامانم اقا...  دادم ادامه دوييدنم به انداختمو راه بين سريع

  حاال!!! خدا

 ... بود کرده غش خيابون وسطه خنده از الله....  زمين خودش هوا لنگاش محله شاخه کنين تصور

 ! کشيدمش خونه تا خودم با کردم جمعش زمين رو از زور به

 چشمه به همه بود شده باعث محلمون توي...  نبود اي حسابيه ادم پسر سامان!! بود دوراني چه

 نگاه الله به بد

...  داشت سال 71 فقط که اي الله!!  دخترشه دوست الله که بود کرده ادعا باريم چند!!  کنن

 سر باليي يه دفعه هر خالصه

 خودمو حاضر حال در ميگم همين واسه...  رسيدم کجا به کجا از...  مياووردم در بدبخت اين

 .... نميشناسم
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 ؟!؟؟!ميگذره خوش _

 .... کردم نگاه نافذش چشماي به شدمو بلند زمين رو از!! بريزه قلبم شد باعث اشوان صداي

 !!!کردي خرابش اومدي ميگذشت داشت _

 .... بود اتفاق اون بخاطر شايد زدم حرفو اين چرا نميدونم

 !!ميگذره خوش بهت بيشتر من وجود با بعد به اين از ؟!؟!جدي؟ _

 : گفتم لجبازي با

 !! نميگذره _

 : گفت خونسرد

 !!ميگذره _

 !!نميگذره _

 !!ميگذره _

 !!نميگذره ميگم بهت _

 !!ميگذره ميگم بهت منم _

 : گفتم جيغ با

 !!ـگــــــــــــــذره نميــــــــــــــــــــــ _

 اپ از داشت لبم روي اشوان ي وحشيانه هاي بوسه احساس فقط...  چي نفهميدم ديگه دفعه يه

 .. مياورد درم

 يکردمم احساس....  ميبوسيد لبامو وحشيانه ولعو با اشوان...  نداشتم کشيدن نفس فرصته حتي

  حال از دارم

 زا بود دار خنده کارم...  ببوستم نتونه ديگه تا گذاشت سينش روي سرمو ناچاري روي از ميرم

  خودش به خودش
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 صداي...  کنه خفه منو داشت قصد واقعا اين...  ميکشيدم نفس تند تند!!! .... ميبردم پناه

  شيطونش

 :پيچيد گوشم تو

 ؟!؟!گذشت؟ خوش حاال _

 :گفتم دلخوري با سينشو تو زدم محکم...  کنا نگاه رو پررو بچه

 !!رحمي بي خيلي اشوان _

 : گفت خاصي لحن با

 !؟!؟!چرا؟ _

 : گفتم ميريختم اشک اغوشش تو که همونجور شکستو بغضم دفعه يه

 وت براي فقط من ميدونم...  بميرم من داري دوست...  متنفري من از!!... بکشي منو ميخواي تو _

 قاتله دختر

 .... رحميه بي...  کارات اين ولي...  ديگه چيز نه پدرتم

 يالو سمت به تر تمام چه هر سرعته با اومدم بيرون اغوشش از مکثي بدونه که بود بد حالم انقدر

 ... دويدم

 وجلوشون ميخواست دلم نه داشتم روش اختياري نه...  ميشد جاري چشمام از که بود اشک سيل

 سنگين خيلي....  بگيرم

 ... . بردم پناه اتاقم به فاصله بال...  نشد خبر با من اومدن از کسي شکر رو خدا....  دلم هواي بود

 يخي سنگه اين به دارم...  ميشم ديوونه دارم...  نباشه هيچکس که برم جايي ميخواست دلم

 ...  ميشم وابسته

 لتحم نميتونم من...  بشه اينجوري نبايد نه..  نه....  تلخش عطر به...  اغوشش به..  خودش به

 ....  کنم

 يه ثلم نه بشي خودش مثل کن سعي...  نداره هيچي سنگي قلبه يه جز اون...  بيا خودت به سوگند

 براي مجنون
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 چي..  هبش قراره چي...  کنم چيکار بايد نميدونم ميپوشونم صورتمو دستام با....  اشوان مثل ادمي

  زندگيم سر

 روي حالي بي با خستمو تنه...  گمه د سر ادمه يه احساس مثل دارم که احساسي! .... ؟؟!؟!؟ مياد

  مثل ميکنمو ولو تخت

 زياد خستگي شدت از...  ميخوابم کرده موچاله ها بچه مثل شيکممو تو ميارم هامو زانو هميشه

  نميکشه طول

 ... ميرم فرو عميق خواب يه به و ميشه مفهوم نا برام چي همه که

.... 

 !؟!خوابي؟ خانومي ؟!؟؟ جوووونم سوگند _

 هواي به ميامو خودم به لحظه چند از بعد...  ميشم خيره هليا صورته به ميکنمو باز اروم چشامو

 پنجره بيرونه تاريکه

 ...ميدوزم چشم هليا به دوباره...  خوابيدم االن تا يعني...  ميکنم نگاه

 !؟!هليا؟؟ چنده ساعت _

 : ميده جواب و ميزنه مهربوني لبخنده

 ! خانوم تنبل نيمه هفتو اجازت با _

 : گفتم کردمو نگاه بهش تعجب با

 ؟؟؟!!نکردي بيدارم تر زود چرا نميشه باورم _

 : گفت اي بامزه حالت با

 1. 6 هاي بچه ياده ادم که بودي خوابيده معصوم انقدر سوگند ولي کنم صدات اومدم بار يه _

 ميوفتاد ساله

 وهرتمش مادر تازه...  شي اذيت نخواستم ميومدي نظر به خسته خيليم...  کنم بيدارت نيومد دلم

  کلي
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 .. خوابه گلش عروسه نکنيم صدا و سر کرد سفارش

 :داد ادامه زدو چشمکي

 !!شيطون کردي جا دلش تو خوب خودتو کاري اوله همين _

 :پرسيدم لحظه چند از بعد زدمو لبخند

 ؟!؟؟!کجاست اشوان راستي_

 : گفت و انداخت باال هاشو شونه

 يداشونپ ديگه کنم فکر...  نيومدن هنوز داشتن کار بيرون رفتن نيما با پيش ساعت يه نميدونم _

 .. بشه

 ميخوايم اومدن که اشوانم و نيما... جنابالي شوهر مادر همون يعني...  خاله پيشه بريم پاشو

 راضيشون

 مميدون اووووف!!!  پالژ ميريم اونورم از..  کرده غوغا اينجا برند هاي مغازه...  فروشگاه بريم کنيم

  خيلي

 ... ببيخش زدم حرف

  زبون شيرين چون بازم بود حرف پر چقدرم هر...  بود گرفته خندم

 ... نميشد خسته ازش ادم بود

************* 

 .... رفتم خانوم فرنگيس سمت به اومدمو بيرون اتاق از قيافم تيپو دادنه سراسامون از بعد

 !؟!دخترم؟ بهتري _

 :دادم جواب زدمو لبخند

  ممنون بله _

 !!يفيضع خيلي ميکنم احساس...  باشي خودت مراقبه بيشتر بايد...  شدي خسته خيلي امروز _

 ... زد صدا رو هليا مهربوني با بعد
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 ؟!؟!جون؟ هليا _

 ؟؟!!خاله جانم _

 يليخ بچه اين...  سوگند براي بگيره تازه جيگر يکم بره بگم بهش بنداز يادم اومد که اشوان _

  ضعيفه

 !!برسه بهش بيشتر بايد

 ...  سنمه سال پنج فقط کردم احساس لحظه يه

 !!کنين باور نيست نيازي خوبم من خانوم فرنگيس _

 راچ نميدونم منتها باشه حواسش خودش بايد اشوان بگم من که نيست چيزي اين دخترم نه _

  پسر اين

 !!بدم بهش تذکراتو سري يه خودم بايد خونسرد انقدر

 !!!سنگش پسره برعکسه....  بود ماهي زنه واقعا..  ميومد خوشم خيلي زدنش حرف مدل از

 ودب اين بدم انجام تونستم که کاري تنها....  بگيرم استرس شد باعث ورودي در شدن باز صداي

 ! بدم نشون عادي رفتارمو که

 ! خانوما سالم - سعيد

 هب گذاشتو کاناپه روي بودو دستش که مشماهايي سالمي بدون و شد وارد اشوان سرش پشت

  سمته

 ... رفت اتاقمون

 !!خريدين گفتم که رو چيزايي اون همه - خانوم فرنگيس

 !؟!؟ نديم انجام ما کنيد امر شما ميشه مگه خريديم همرو بله - سعيد

 ؟؟!تو خواري پاچه انقدر اخه چرا عزيزم - هليا

 : گفت زدو هليا به مهربوني لبخنده سعيد

 !خانومم خريدم پاستيل هم تو واسه تازه _
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...  ميکردم اهنگ بهشون لبخند با فقط...  سعيد بغله تو رفت خوشحالي با و کشيد کوتايي جيغه هليا

  خوشبختي

 براش. .. باشه گاهت تکيه...  کنم فکر بهت هميشه که باشي داشته نفر يه يعني...  همين يعني

 .. باشي مهم

 ينجوريهم زندگيشون هميشه خواستم دلم ته از باز ولي بود شده حسوديم ها بچه به يکم اينکه با

 .. باشه عاشقانه

 من به حتي...  اومد بيرون اتاق از بود زده که اي پسرونه اسپرتو تيپه با اشوان و شد باز اتاق در

 ... نکرد نگاهي

 چه...  داشت من از انتظاريو همچين اونم انگار ولي...  دربياره دلم از بيادو داشتم انتظار شايد

 !!!!من زندگيه حکايتيه

 : گفت اي گونه بچه حالته با هليا

 !؟!اشوان؟؟ داداش _

 : داد جواب خاصي لحن با ميشست مبل رو که هميجور اشوان

 ؟؟!!هليا ميخواي چي _

 : گفت کردو لوس خودشو ها بچه مثل هليا...  خنديدن بقيه حرفش اين از

 ؟!؟!ميخوام چيزي ازت من ميدوني کجا از اصال!!  کن ذايم بعد بزنم حرفمو بذار!!! بدي خيلي....  ا _

 : گفت زدو پوزخندي اشوان

 !!!اشوان داداش ميشم ميخواي چيزي ازم وقتي اصوال _

 :  گفت خنديدو سعيد

 !!هليا خدايي ميگه راست اينو _

 : داد ادامه باز کردو سعيد بازوي هديه خوشگل مشت يه هليا

 !!داداشمه هميشه اشوان نخيرم _
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 ... جان هليا بگم من بذار اصال - خانوم فرنگيس

 :داد ادامه اشوان به رو بعد

 !!کنن خريد ميخوان فروشگاه ببر رو ها بچه اشوان _

 : گفت دادو باال ابروهاشو اشوان

 ؟!؟!فروشگاه؟ _

 دخترا!! کردي استاد همشو که خودت! زياده اطراف اين برند هاي فروشگاه اره - خانوم فرنگيس

 ! کنن خريد ببر هم

 :داد جواب خاصي حالته با اشوان

 !!بابا بيخيال _

 !؟؟!؟؟!سعيد؟!!  برم ميخوام من!! بابا بيخيال چيو چي - هليا

 : گفت سريع بيچاره سعيد

 !!ميريم عزيزم باشه _

 : گفت زدو لبخندي هليا

 !!سعيدم مرسي _

 !!زدين بهم حالمو خودتونو بابا کنين جمع - اشوان

 اب سوگندم اصال....  افتاده احساس بي توي گير که سوگند بيچاره! نداري احساسات تو - هليا

 !!ميبريم خودمون

 : گفت جدي لحن با اشوان

 !!نياد يا بياد ميکنم تعيين من!  داره شوهر خودش سوگند _

 ذرهگ زود حس اين ميدونستم اما...  شد خوشباحالمم بلکه نيومد بدم حرفش از..  شدم جورايي يه

 ... نداره دووم زياد

 !بگو چيزي يه تو سوگند - هليا
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 : دادم جواب انداختمو باال هام شونه

 !؟؟!بگم چي _

 : گفت کالفه هليا

 !!ماشاال هستن همم پشت!! کرده جور هم با خوب رو تخت و در خدا _

 شهنق کردنم اذيت براي باز داشت شايد...  کنم حس خودم رو اشوانو سنگين نگاه ميتونستم

 ... ميکشيد

 وجودمو تمام...  داشت حرارت نگاهش...  نکنم نگاهش کردم سعي و انداختم پايين سرمو

 ... ميسوزوند

 !؟!اي؟ چيکاره دادش اشوان - سعيد

 : پيچيد گوشم توي که مردونش بن صداي بعدشم ميکردم حس خودم روي نگاشو هنوزم

 !بريم اوکي _

 : گفت کشيدو جيغ باز هليا

 !!!عاشقتم داداشي واي _

 : گفت اعتراض ا اشوان

 !!شدم کر يکم پايين بده وولوم!  گوشم واسه نذاشتي پرده هليا _

 ..  بريم پاشو سوگند!!! کن ضايه منو همش - هليا

 .... دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو معروفم لبخنده با کردمو نگاه بهش

********************* 

 ورتمص اجزاي توي...  ميکرد تر خواستني چهرمو که ارايش ته يه با زدم اي دخترونه اسپرتو تيپه

 بيشتر چشمامو

 ونهبچگ چهرمو چشما همين....  ميدرخشيد شب توي که مشکيم درشته چشماي...  داشتم دوست

 نشون تر
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 ....  ميکرد پيدا گونه روي چاله با عجيبي هماهنگيه ميخنديدم وقتي مخصوصا ميداد

 در کيفم توي از عطرمو ي شيشه....  زدم لبخند کردمو نگاه خودم به اينه تو دوباره رضايت با

 .... گرفتم باهاش کوتاه دوش يه اووردمو

 اي؟؟ اماده _

 : گفتم کردمو نگاه اتاق تو بود اومده در از که هليا ي کله به

 ! بريم اره _

 ... ميکرد نگاه من به بودو واستاده همينجور هليا ولي

 :گفتم تاکيد با دادمو تکون صورتش جلو دستمو

 !بريم هليا _

 : گفت هوا بي خيلي

 !خدا ساخته چي _

 : گفتم تعجب با کردمو گرد چشامو

 جان؟؟ _

 :داد جواب حالت همون در باز هليا

 !!"بنازم رو رعنا تو باالي قدو" ميگه شاعر که اينجاست _

 : گفتم و سرش تو زدم اروم دونه يه کيف با کرد اشاره چشم با من پايه سرتو به و

 !ميکنن ترورمون االن برو راتو بچه بغلم زير نذار هندونه انقدر _

 : داد جواب ميومد من همراه کشون کشون که همونجور هليا

 ! بيام دنبالت بايد نيست اي چاره ديگه ولي بود حقيقت نبود هندونه اينکه با _

 ! ميرفتيم اشوان ماشين با بايد قرار از...  شديمو خارج ويال از

 بخاطر که سعيد ديدن از گرفت وجودمو تموم خاصي حسادته دوباره
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 ... اشوان ولي بود واستاده ماشين از بيرون هليا

 !؟!ميکنيد؟ چيکار خدايي ؟!شدن اماده خانوما باالخره _

 : گفت باز نيش با هليا ولي زدم لبخند تنها من

 ... ميکرديم هوا بادبادک داشتيم _

 :داد ادامه کردو اخم بعد

 ؟؟؟!!بدم توضيح بايد _

 :داد جواب زدو لبخند سعيد

 !اصال عزيزم نه _

 شستنن بگذريم که کوچيکي بزرگتر احترامو از بشينم جلو نشدم راضي سعيد زياد هاي تعارف با

 کناره

 ....  بود شده سخت برام اشوان

 تهلذ با...  بود کرده احاطه رو فضا تمام اشوانو خاصه عطر بوي هميشه مثل شدم که ماشين وارده

 وارده خوشبوشو عطر خاصي

 ! کردم هام ريه

 نمک صحبت هليا با فقط کردم سعي مدت تمام...  داد حرکت برق سرعته به ماشينو هميشه مثل

 خيلي اونم

... بودن معذب...  ترس....  خجالت...  بين حسي يه...  بود کننده گيج اشوان به نسبت حسم! اروم

 !!چمه نميدونستم خودمم

 **************************************************

************** 

 برندو لباساي ها غرفه تمام ميگفت راست خانوم فرنگيس! بود شلوغ العاده فوق ها فروشگاه

  بود دار مارک
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 وارد گرفت سعيدو دسته اول همون از هليا!!  کتان خزر کتانو ايران تا بگير ريبوک ، اديداس از

 .. شد فروشگاه

 : کرد سيخ تنم به مو اشوان صداي که بودم واستاده بالتکليف

 ؟؟!عزيزم؟؟ واستي اينجا داري دوست کي تا _

 ي حوصله نه داشتم جوابي نه....  ندادم بهش جوابي...  گفت تمسخر با " عزيزمو" ي کلمه باز

 ! کردن بحث

 ديوونه داشتم احماقانش غروره اين کاراشو از...  افتاد راه فروشگاه سمته به زدو پوزخندي

 ناچاري سر از!! ميشدم

 نزديک شده که ظاهرم حفظ براي بودم مجبور...  شدم فروشگاه وارد افتادمو راه سرش پشته

 ! بزنم قدم بهش

 شوهراي مثل اخالقشم کاش اي اما...  ميبردم خاصي لذت کنارش زدن قدم از!داشتم خوبي حسه

 .. بود عاشق

 : شدم غافلگير تقريبا صداش با

 ؟؟!االن؟ کردي قهر باهام مثال _

 :داد ادامه باز که ندادم جوابي شدمو خيره زمين به فقط سوالش از متعجب

 !!توام با _

 : دادم جواب اروم خيلي

 !نخير _

 !!ميده زور به جوابمو گرفته قيافه واسم عممه پس _

 :داد ادامه خودش که کردمو سکوت باز

  ؟!؟؟!خب؟ چيه فازت _
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 خنديدو که رفتم بهش اي غره چشم...  راه اون به ميزنه خودشو ميدونه دليلشم خوبه پررو بچه

 : گفت

  ؟؟؟!!جرمه زنم لباي بوسيدن _

 !! کرده کم قزوينم پا سنگه روي بشر ابن که ي واااااااااااااااااا

 !!ميدوني خودت حاال ميکنم تکرار بازم کارو اون ندي جوابمو _

 ! گرفته شيطنت رنگه چهرش ديدم که کردم نگاه بهش حرص با

 : گفتم کردمو بازوش حواله مشتي

 !!ادبي بي خيلي _

 : گفت کردو نزديک گوشم به سرشو اسپرتشو شلوار جيبه تو کرد دستاشو

 لبتها الزم مواقعه واسه بذار انرژيتم اين درضمن!! فسقلي اي بچه خيلي تو نيستم ادب بي من _

  هم اونجا

 !! بخوره دردت به زياد نميکنم فکر

 : داد ادمه و خنديد

 !!بسوزه دلم اخه که نداري زور هم ساله پنج بچه يه اندازه _

 : گفتم حرص با کردمو اخم

 ! دارم خيليم _

 : گفت زدو پوزخندي

 !! نديديم که ما کن ثابت _

 : گفت گرفتو مقابلم دستشو بعد

 من اگه! !ميشه چي ببينم بده فشارش ميخواد دلت چقدر هر بگيرش پاساژيم تو که زماني تا بيا _

 شدم تسليم

 !!کني قبول بايد تو بگم چي هر من شدي تسليم تو اگه اما قبوله بگي تو چي هر
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 ولي...  مکن چيکار بايد نميدونستم...  بود گرفته شيطنت رنگه چشماش کردم نگاه بهش حرص با

 ميخواست دلم

 کشيدم وکوچيک دستاي با "!! ضعيفم خيلي ميدونستم خودمم البته" زياده زورم که کنم ثابت بهش

 و مردونه دسته

 ضربان....  شد داغ تنم تمام داغش دستاي لمسه با...  گرفتم بزرگشو

  از ميخواست انگار که باال انقدر...  رفت باال عجيبي سرعته با قلبم

 .... بيرون بياد سينم

.. . نميومد دردش هم ذره يه حتي ميخنديد فقط اشوان! دستش جونه به بودم افتاده زورم تمام با

 ي خنده صداي

 جوني هيچ ديگه...  اون نه بودم من بود گرفته درد دستش که اوني...  ميلرزوند دلمو مردونش

 ... بود نمونده واسم

 ... بگذرم ازش راحت انقدر نميتونستمم ولي

 !!ميشه قطع دستم بدي فشار ديگه يکم اگه کن باور!  دختر اخرشي تو _

 هي!!  کنم کار چي بايد نميدونستم....  ميخوردم حرص داشتم دستش از...  خنده زير زد دوباره و

 سوگنده به برگشتم لحظه

 دسته يا دفه يه خيلي زدمو لبخند رسيد ذهنم به که شيطاني فکر با!  شيطنتام ياد به...  قديمي

 محکم اووردمو باال اشوانو

 درد از بعد بهمو زد زل تعجب با فقط اول نداشت ازم کارو اين انتظار که اشوان... گرفتم گازش

 .... کشيد هم توي ابروهاشو

 ؟؟؟!!ديوونه ميکني کار چي _

 ... زدم پيروزي سر از لبخندي کردمو ول دستشو

 !!کردم ثابت بهت منم نميرسه زورم گفتي خودت _

 ... گرفت قرار مرموزي لبخنده چهرش توي عصبانيت بجاي ميکردم فکر که چيزي عکسه بر
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 !! يکنمم جبران واست وقتش به کرد تالفي نميشه اينجا کوچولو خانوم نداره اشکال! اينجورياس _

 ... بود کرده گل بازيم سرتق

 !  ميميرم ترس از دارم هه _

 ... کرد زمزمه گوشم کنار خودشو به چسبوند محکم منو گرفتو کمرمو اي دفه يه خيلي

 !؟!عزيزم ميکني تحريکم کارات اين با داري ميدونستي _

 ... ميشد گودزيال اين حريفه کي اما شم جدا ازش داشتم سعي

 !زشته کن ولم _

 ... خنديد

 !کنم بغلت همه جلو ميکشه عشقم زنمي ؟!؟!زشته کجاش _

 !!!ميکني بازي احساسم قلبو با داري چجوري نميدوني که بهت لعنت...  اشوان بهت لعنت

 هشب زورم بازم ولي بيام بيرون بود کرده درست برام که حصاري از که کردم سعي بيشتر اينبار

 ... نرسيد

 ؟!ها؟ بچه کجاييد _

 .. . کرد شل دستاشو يکم فقط نشد جدا ازم کامال اشوان!  دادن بهم رو دنيا انگار هليا صداي با

 : گفتم کردمو نگاه هليا به ملتمسم چشماي با

 !! ميگشتيم دنبالتون داشتيم!  کجاييد؟؟ شما هليا _

 : گفت زدو لبخند بود شده چيزايي يه متوجه انگار که هليا

 !بده نظر هم تو بخرم لباسرو اين ميخوام بيا سوگند _

 ... رفتيم ميگفت که اي مغازه سمته به هم با گرفتمو رو هليا دست خواسته خدا از

 !؟!چيه؟ نظرت _

 .. کردم نگاه داد نشونم که قرمزي کوتاهو پيراهن به
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 ! خوشگله خيلي _

 ! داره نظرو همين سوگندم ببين سعيد _

 : گفت کردو نگاه هليا به عشق با سعيد

 !عشقم ميخريم همينو خب _

 :گفت و کرد لوس خودشو هميشه مثل هليا

 !!جونم سعـــــــيد مرسي _

 ... اومد قلبم سراغ حسرت همون باز

 ؟؟! نميخواستي چيزي تو _

 از بغلش وت رفتم کامال که ببينمش تا برگشتم!  کفشم کفه افتاد قلبم اشوان ي مردونه صداي با

  بس

 چشماي تو زد زل نافذش چشاي اون با باز نرفتو عقب هم ذره يه حتي...  بود واستاده نزديک اقا

 : گفت منو

 !؟!عشقم؟ نکردي انتخاب هيچي _

 :دادم جواب پررو خودش مثل... گفت تمسخره حالت به جملشو

 !!ندارم الزم چيزي عزيزم نه _

 ... چشمام تو زد زل باز کردو نگاه اطرافش به

 !!!نخرم چيزي عشقم واسه نمياد دلم من ولي _

 رد.. . کرد اشاره لباس يه به دست با بوتيک از گوشه يه کشيدم گرفتو دستمو ناگهاني خيلي

 گرفتمو دستشو

 شيک عاواق لباس...  بود عالي سليقش...  رسيدم داشت چرکي صورتيه رنگه که کوتاه پيرهن يه به

 ! بود خوشگل و

 .... زدم لبخند خداگاه نا
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 !کوچولو چطوره تنت تو ببينم بپوشش برو _

********************* 

 و بودن خسيسي پسره اشوان اينکه از ، بخرم لباس ميخواستم اينکه از نه بودم کرده ذوق خيلي

 بهم

 ... داد اهميت

 چرکش صورتيه رنگه! بودنش دوخته خودم ي واسه انگار...  بود زيبا العاده فوق تنم توي لباس

 عجيبي هارمونيه

 دستامو ترس با پروو اتاق در شدن باز با...  بودم شده عاشقش...  داشت گندوميم پوسته با

 هاي سرشونه محافظه

 اب اما دار تب نگاه يه...  بود خاصي طور نگاهش..  کردم داغ بيشتر اشوان ديدن با..  کردم لختم

 شيطون نگاه يه...  غرور

 ...  جدي اما

 !!کوچولو خانوم اومدي در اب از مرغوبي جنسه ولي نبودي سليقم اينکه با ميبينم نه _

 : پيچيد گوشم تو صداش که انداختم پايين سرمو

 !بيار درش مياد بهت _

 : گفتم داري بغض صداي با که ببنده درو خواست

 !نره ابروت بقيه جلوي که برام بخريش ميخواي _

 دوش خيره چشمام به اشوان!  شد کباب خودم واسه دلم لحظه يه که بود اروم غمگينو اونقدر لحنم

 : داد جواب شيطون لبخنده يه با

 !باشه اين غير بايد _

 منفي ي نشونه به انداختمو پايين سرمو نشدن ضايه براي...  گرفت ديدمو جلوي اشک نازکه پرده

 !دادم تکونش
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 درو يک نفهميدم! سربار موجوده يه...  اضافيم موجوده يه ميکردم حس...  نبود توصيف قابل حالم

 .. بست

 ... شدم خارج پروو اتاق از کردمو تعويص لباسامو سريع

************************************** 

 نچو!  نداشتم ذوقي هيچ ديگه اما کرد خريد برام خيلي اشوان...  گشتيم ها بچه با پاساژو کل

 يکوچيک جشني قرار شنيدم هليا از!! من واسه نه ميکنه خودش واسه کارارو اين که ميدونستم

 ارروزگ نميدونم اصال...  بدن ترتيب شمال همين توي خانواده عروس عنوانه به من معرفيه واسه

 .... باد بادا چي هر...  بااليي همون دست چي همه!  ميدم ادامه فقط ميکنه کار چي من با باالخره

****************************************** 

 !؟!پالژ؟ بريم _ هليا

 !!من؟؟؟ عزيز پالژ تو کنيم کار چي تاريکه هوا االن - سعيد

 !!تره عاشقانه شب تو اتفاقا عزيزم نباش احساس بي سعيد - هليا

 !بگي تو چي هر خانومي اوکي - سعيد

 : گفت ميکرد رانندگي هميشگيش کشه دختر باحالت که اشوان

 !دوتا شما زديد بهم حالمو _

 !!!سوگند بيچاره سنگي خيلي که تو نزن حرف اشوان - هليا

 !!سعيد بيچاره ميخوري مخ نافروم که تو هليا - اشوان

 !بذار مايه خودت از داداش راضيم من - سعيد

 : گفت خاصي حالت با اشوان

 !!خــــــــــــــــاک سعيد ک خـــــــــــــــــــــــا _

 ! پالژ برو هم حاال داداشي بزن حرف درست من شوهر با - هلبا

 !همونجا ميکنم پياده رو ها شما نميام سوگند منو ولي ميرم اوکي - اشوان
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 تدرس...  پالژ برم ميخواست دلم منم داشتم دل منم..  کنم اعتراض ميخواستم...  شکست دلم

 بازيا بچه اين از دست شدي بزرگ ديگه سوگنده" زدم نهيب خودم به..  بودم شده ها بچه مثل

 "!بردار

 !!داره گناه سوگند خب اشوان...  ا - هليا

 : گفت کردو نگاه من به اينه از اشوان

 !؟!قضيه؟ اين با تو داري مشکلي سوگند _

 دمق شب توي ساحل کنار برم ميخواد دلم منم...  پالژ برم ميخواد دلم منم...  اره بگم ميخواستم

 ... بزنم

 : شد اين جوابم چرا نميدونم اما

 !بگي تو چي هر نه _

 !! دلمو حرفه ميکرد گواه لحنم ولي...  نکردم نگاه بهش چون بود چي العملش عکس نميدونم

 دوست بگو! ؟؟!ميکني گوش ميگه اشوان چي هر همش چرا ، بگو چيزي يه!!  سوگند...  ا - هليا

  داري

 !!بياي ما با

 فهميد ميکنم فکر!! شه بيخيالم که بفهمونم بهش نگاهم با کردم سعي زدمو لبخند هليا به تنها

 غمگين چون

 : گفت

 !!سنگت شوهر اين با بده صبر بهت خدا ولي خب خيلي _

 ليو رنجوند مي قلبمو...  بود عاشقش ولي ميکرد محلي بي بهم..  داشتم دوسش ولي بود سنگ

 وابستش

 ... يخ کوه اين به ي وابسته......  بودم شده

********************************* 
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 ؟؟؟!!بياي ما با نميخواي مطمئني - هليا

 : گفتم و زدم لبخند

 !بهتون بگذره خوش برين شما عزيزم نه _

 ... بوسيد گونمو

 !ميبينمتون بعدا! بريم ما باي فعال پس!  خانومي فدات _

 !خدافظ باشين مراقب _

 .. ادمد تکون دست براشون کردمو نگاه حسرت با ها بچه به اخر بار براي نشستمو جلو اشوان کنار

 ... کرد حرکت گازو رو گذاشت پاشو هميشه مثل

 

 .. بودم اهنگ اين ي ديوونه...  کرد خوندن به شروع ابي کن طلوع اهنگ که بود باال موزيک صداي

 

 

 ... نه _: گفتم مظلومانه و خواهش با که کنه عوضش تا برد ضبط سمت به دستشو اشوان

 :گفتم معصومانه که کرد نگاه بهم تعجب با

 !!ميکنم خواهش بخونه بذار _

 .... شدم اهنگ غرق لذت با....  داد ادامه رانندگيش به دوباره کرد نگام يکم

 .شکستگي غزل اين ودر سوزي ترانه اين در بستگي يخ اين در حتي بشکفم که کن اشاره

 کن طلوع کن طلوع

 مردگي ستاره اين در

 ميوشد تازه تو از که

 سرخوردگي خلوت اين
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  کن طلوع کن طلوع

  کن طلوع کن طلوع

 کني تازه بودنم که

  بگيريو منو دست

  کني اندازه بابوسه

 کن طلوع کن طلوع

 ... شدن جاري چشمام از اراده بي اشکام

 ها خاطره جواني از ميشود پر آينه

 "... شدن جاري چشمام از اراده بي اشکام"

 ها پنجره وخاموشي من وشرم تو تن

 کن طلوع کن طلوع

  مردگي ستاره اين در

 شود مي تازه تو از که

 سرخوردگي خلوت اين

 کن طلوع کن طلوع

 رسم مي اشاره يک به تو به من که کن اشاره

 ميرسم ستاره به که تويي من کمان رنگين

 نميکنم شک تو به من

 کن طلوع کن طلوع

 ميرسم پايان به تو از

 کن شروع
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 کن شروع

 مردگي ستاره اين در کن طلوع کن طلوع

 سرخوردگي خلوت اين شود مي تازه تو از که

********************************** 

 مداشت خاصي احساس...  برد عقب به خيلي منو اهنگ اين...  بود رفته دست از مکانو زمانو اصال

 ...  نبود توصيف قابل که احساسي

 !شو پياده _

 : فتگ دوباره نميدم نشون العملي عکس هيچ ديد وقتي!  کردم نگاه اشوان به تعجب با برگشتمو

 !شو پياده گفتم _

 وجهمت تازه..  کنارم اومد سريع خيلي!  شدم پياده ماشين از ناخداگاه که زد حرفو اين محکم انقدر

  شدم اطرافم

 باور!  کشي خوشگلو العاده فوق پالژ يه معمولي پالژ يه نه اونم ، بوديم پالژ يه کنار نبوديم ويال

  اوورده منو که نميشد

 جور يه..  داشتم دوست مغرورو پسر اين من چقدر!  شدم خيره رخش نيم به!  جايي همچين

 ميکرد شوکه ادمو کاراش...  خاص

 !منو کردي تموم _

 : گفتم و شدم خيره بهش تعجب با! سمتم به برگردوند صورتشو

 !؟؟!!چي _

 : گفت مغرورش لحن همون با

 !!خنگم دختراي عاشقه من _

 ينکها با نداشتم مشکلي اصال عاشقمه ميگفت که قسمتش اون با خوب!  منم منظورش فهميدم

 ميدونستم
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 ... خنگش قسمته با ولي دوروغه

 !! پسرم اون عاشق منم _

 نمنميدو اما...  کردم اشاره ميدويد خودش براي ساحل کنار داشت که اي بچه پسر به انگشت با و

  چرا

 ... شد خيره من به برزخيش چشاي با شدو متورم اشوان گردن رگه دفعه يه

 !سينت رو بذارم سرتو همينجا ميخواد دلت خيلي _

 ها بچه عاشق واقعا من!  نزدم بدي حرف که من!چشه؟؟ اين!!  مياووردم در شاخ داشتم تعجب از

 !بودم

 : گفتم ترس با دادمو قورت دهنمو اب

 !!نزدم بدي حرفه که من _

 : گفت عصبانيت با کرد ريز چشاشو

 ؟!؟!؟؟!!اي پسره اون عاشقه ميگي من جلوي _

 هميدمف تازه...  کرد اشاره ميکشيد سيگار داشت بودو نشسته دريا کنار که پسري به دست با و

 !!کيه دسته دنيا

 : گفتم خاص لبخنده يه با..  ميومد بهش شدن غيرتي چقدر خودمونيم ولي

 ! بود بچه پسر اون منظورم من اشوان _

 يباز بازيش اسباب کاميون با داشت حاال که بچه پسر به...  کردم اشاره بهش دوباره دست با و

 ! کرد نگاه ميکرد

 !اخمالو اقاي ديدي حاال _

 ... برد اسمون اوج تا منو خاصش نگاهه با برگردوندو صورتشو

 !!ميشد تموم گرون واست وگرنه کوچولو خانوم اووردي شانس _

 : پرسيدم کنجکاوي با کرد گل شيطنتم
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 !نيستم مهم تو براي که من ؟!؟!مهمه برات مگه _

 : گفت محکم خيلي بهمو زد زل برزخيش نگاه با دوباره

 !زنمي که فعال _

 کي...  منباش اينده در بود ممکن يعني!! ميبست گلومو راه!  ميشکست منو چقدر کلمه اين "فعال"

 !من جاي مياد

 !!منا اغوش همين به وابستم که مني براي دردناکه خيلي! بچشه اشوانو امن اغوشه طعم قرار کي

 موذهن تمومه هميشه مثل موج صداي اما بود تاريک هوا!  رفتم دريا سمت به اشوان به توجه بدون

 کردو خلوت

 ... کردم زمزمش...  اومد لبم روي اهنگ اين اختيار بي گرفت قرار صورتم روي خاصي لبخنده

 ... زندم خاطراتم با...  کندم ارزوهام از دل..  کرد سر نميشه ديگه...  برگرد خوبم روزاي _

 .. شدم اشوان متوجه برگشتمو گرفت بازومو يکي اينکه حسه با

 !شبه نرو اب تو _

 از ومخت پاک سوگند سرت تو خاک!  زانوم زير تا تقريبا بــــــــــله!! اب تو بودم رفته من مگه

 !دختر دادي دست

 با ارادي غير خيلي!  اوورد بيرون اب از منو خودش حرفم اين از تر خنگ من ميدونست که اشوان

  لحن

 : گفتم خاصي

 !!اب تو برم ميخواستم من ولي _

 : گفت کردو اخم اشوان

 !شبه نميشه _

 .... کردم کج خاصي حالت با لبمو

 ! دريا ميريم فردا خب خيلي _
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 : گفتم زدمو لبخند

 !مرسي _

 

 راه...  ودب گرفته درد پاهام بودم شده خسته ديگه!ميزديم قدم ساحل کنار که ميشد ربعي يه تقريبا

 رفتن

 ... ميکرد خسته ادمو پاي ها ماسه رو

 ؟! بشينيم ميشه _

 ينمونب سکوت!  نشستم کمي ي فاصله با کنارش!  نشست ها ماسه روي حرفي بدون کردو نگاهم

 سنگينه خيلي

 اهنگو اين کردم شروع دفعه يه چرا نميدونم ولي!  ميکشيدم خجالت بشکنمش اينکه از بود

 ....  خوندن لب زير

 شمار بي بوده ستاره زندگيم آسمون تو

 موندگار نمونده يکي کسي بي شباي اما

 هزار از نمونده يکي

 هزار هزار من شب هر گمشده هاي ستاره

 دار دنباله ي ستاره تويي هميشگي اما

 هزار از نمونده يکي

 عاشق ي آواره تنهاترين ، آخرين اي

 عاشق ي ستاره من با همراه عمرم شب هر

 ناشناسم آشناي تو اي

 لباسم تو دست مرهم اي
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 هراسم نمي شب ظلمت تواز از شکسته شبم ديوار

 من با شده زاده که انگار

 شناسم مي تو از من که عشقي

 عاشق ي آواره تنهاترين ، آخرين اي

 عاشق ي ستاره من با همراه عمرم شب هر

 روزگار اين از من سهم هنوز هستي و بودي تو

 دار دنباله ي ستاره تويي فقط من شب با

 تويي فقط من شب با

 "ابي دار دنباله ي ستاره"

 ؟!بخوني؟ بلدي اهنگم خوبه _

 : ادمد جواب حوصله بي ارومو خيلي هميشه برعکسه من ولي بود اميز تمسخر لحنش هميشه مثل

 ... يکم...  خب اره _

 : شنيدم صداشو باز...  گذاشتم روش سرمو کشيدمو بغلم توي زانوهامو

 ! ببريم فيض هم ما کن رو! بلدي؟ کارايي چه ديگه _

 : گفتم خاصي لحن با

 !کارا خيلي _

 : شد خواستني خيلي اشوان صداي تن

 بلد کاري الخلقه عجيب تو نميکنم فکر گرچه...  ببينم استعداداتو مشتاقم بده نشون!خوبه! ؟؟..!ا _

 !!باشي

 يه يليخ برداشتمو خيس ي ماسه مشت يه زمين روي از دستام با تالفي براي گرفت حرصم خيلي

 زدم اي دفعه
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 يشبرزخ چشماي با..  عصبانيتش طرف يه از تعجبش طرف يه از...  بود عالي قيافش!!سينش به

 : گفت کردو نگام

 ! نرسه بهت دستم کن دعا! کنم چيکار باهات ميدونم _

 دوييدن به کردم شروع شدمو بلند ترس از حرف اين زدن با

 فعهد هر انگار ولي...  ميشد خسته کاش اي...  دنبالم افتاد توانش تمام با نکردو نامردي اشوانم

 انرژيش

 ادم همه اين جلوي العملش عکس از ندارم فراري راهه ميدونستم...  ميشد بيشتر من برعکس

 ... ميترسيدم

 اب همين براي!!  کنه له منو بزنه بگيره ادم همه اون جلوي تا کنم خواهي معذرت ازش دادم ترجيح

  واستادمو ترديد

 .... بردم باال تسليم حالت به دستامو

 !! ميکردم کارو اون نبايد ببخشيد...  اووردم کم من قبوله _

 دور اشودست از يکي سينش تو رفت قشنگ من سر که شد نزديکم اونقدر رسيد بهم سريع خيلي

 انداختو کمرم

 نکرد نوازش گونمو اروم کرد شروع دستشم اونکي با...  شم خم عقب به يکم من شد باعث اين

 ميدونستم.... 

 ... بود معلوم چشماش تو شيطنت برق زدنشو حرف طرز از داره اي نقشه يه

 ي بهونه...  کوچولو خانوم بگذرم ازت راحت نميتونم....  ولي..  ميکنم قبول خواهيتو معذرت _

 ... دستم دادي خوبي

 اولش....  انداخت دوشش روي کردو جدا زمين از منو حرکت يه با که بودم هپروت عالم تو هنوز

 بودم هنگ کامال

 : کردن داد بي دادو زدنو لگد مشت به کردم شروع اومدم خودم به وقتي اما

 !!! اشـوان...  رفـــــــــت ابروم خدا واي.... زمين بذارم ن اشـــــــــــــــــــــوا _
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 : گفت ميرفت ماشين سمته به که همينجور شيطوني لحن با

 شممي مجبور وگرنه ببند خوشگلتو لباي اون پس!  کوچولو خانوم باشن تو جاي ارزوشونه همه _

 !ببندمشون خودم

 : گفت و خنديد که زدم کمرش به مشت با

  ؟!؟!داره؟ تاثير ميکني فکر واقعا _

 : پيچيد گوشم تو جديش صداي باز که ميخوردم حرص داشتم

 ؟!مگه؟ ميگيري دوش!!  بزن عطر کمتر ديگه دفعه از درضمن _

 واسم اينو احساساته بفرست مترجم يه خودت!!  ميگه چي بشر اين نميفهمم اصال من خدايا

 !!بخدا واال کنه ترجمه

 رعتس با ماشين و گرفت جا کنارم سريع خيلي خودش گذاشتو ماشين توي منو حرفي هيچ بدون

 .داد حرکت

 از بعد ماا...  شدم کردنش رانندگي غرق نشستمو سرجام ساکت برميگرديم ويال به اينکه فکر با

  ماشين شدن پارک

 : گفتم زدمو زل بهش تعجب با غريبه ويالي يه کنار

 ؟؟!ويال ميرفتيم نبايد مگه! کجاست؟ اينجا _

 :داد جواب کردو نگاه بهم بود گرفته که شيطوني جذابو ي قيافه همون با

 !؟ ميگذرم ازت کردي فکر واقعا _

 : گفت ترسناکي لحن با و اومد جلوتر يکم

 !فسقلي ميارم سرت شيريني تالفي _

 هر مميدونست...  بکنه ميتونه بخواد کاري هر اشوان ميدونستم...  کردم نگاه چشماش به ترس با

 عمليش بگه کاري

 : گفتم بود صدام تو که ترسي و لرزش با...  ميکنه
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 !کردم..ک.خواهي معذرت...مع..که من...م..م _

 : گفت دادو تحويلم جذابي لبخنده

 !!شديدا کردنم تالفي عاشق من.......  جداست قضيش که اون _

 : پيچيد گوشم تو محکمش صداي که بودم شده خيره بهش ترس با همينجور

 !شو پياده _

 ... من اشوان _

 : گفت تري بلند صداي با

 !شو پياده ميگم _

  وهرمهش اشوان ميدونستم که بود اين شرايط اون تو داشتم که دلخوشي تنها...  شد بيشتر ترسم

 !! مجازيم گاهه تکيه.. بود شوهرم بود چي هر اون! نيوفتادم عوضي يه گير اينکه حداقلش

 کرد يتهدا جلو به منو اي پيروزمندانه لبخند با و شد نزديکم اشوان!  شدم پياده ماشين از شک با

... 

  شبيه ربيشت روم روبه ويالي...  برميداشت قدم سايه به سايه سرم پشته اون ميرفتم جلو من حاال

 پارس صداي با...  ميداد نشون تر ترسناک ساختمونو شب تاريکي..  بود متروکه ويالي يه

  وحشناکه

 قتو هيچ...  انداختم اشوان بغل تو خودمو اي دفعه يه خيلي کشيدم خفيفي جيغه ترس از سگي

 انقدر

 !مش ترسو خيلي بود شد باعث تاريکي اطرافو محيط اينبار اما نميترسيدم سگ يه پارس از

 قلبم بود اشوان ي سينه روي سرم اومد يادم موقعيتمو تازه دورم اشوان دستاي شدن حلقه با

 تند داشت

 ! ميزد تند

 !ترسو فسقليه _
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 !  بود امن اغوش اين من براي چقدر بود گرم اغوشش چقدر

 ؟؟!بريم ميشه اشوان _

 : داد جواب خاصي شيطونو لحن با

 !نه _

 :گفتم عاجزانه

 !ميکنم خواهش _

 : گفت لحن همون با باز

 !دارم کار نميشه نوچ _

 دهش کمتر ترسم قبل از! متروکه ويالي همون سمته به افتاد راه بودم اغوشش تو که همونجور بعد

  بود

 ساختمون وارد کردو باز رو ويال ورودي در! داشتم اغوشش تو که بود امنيتي وجود بخاطر شايد

  شديم

 مهه...  بود قشنگ خيلي داخلش ساختمون نماي برعکس!  بگيرم نظر زير اطرافمو کردم سعي

 خيلي چيز

 ! نداشت ميکردم فکر که ارواحي ي خونه اون به شباهتي هيچ و بود شده چيده مدرن شيکو

 ... کردم نگاه اطرافم به باز اومدمو بيرون اشوان اغوشش از کردم پيدا که امنيتي احساس با

 !اينجا اووردمت چي واسه نکن فراموش _

 :گفتم مظلومانه برگشتمو سمتش به ترس با

 !کني تالفي داري دوست همش تو ولي کردم خواهي معذرت من نامرديه خيلي اين _

 : گفت کردو اسپرتش شلوار جيبه تو دستاشو

 بودم؟؟ نگفته! ميارم سرت برابرشو دو من کني اذيت بودم گفته قبال بهت _

 : گفتم حرص با چشماشو توي زدم زل
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 !بکنم کارو اون شدي باعث خودت تو درضمن! بود شوخي يه فقط اون _

 قدم يه من جلو به اون قدم هر با!  شد نزديک بهم قدم به قدم حالت همون با بردو باال ابروهاشو

  ميرفتم عقب به

 ... ايستاد روم روبه دقيقا اونم چسبيدم ديوار به کامال اينکه تا

 !کوچولو خانوم کن دفاع خودت از بيشتر خوب _

 : گفتم پررويي با

 !ميکنم اضافه اومد يادم نمياد يادم چيزي فعال _

 يه يهشب هيکلش و قد برابر در ميکردم احساس...  داد تکيه ديوار به سرم باالي دستاشو از يکي

 !پناهم بي جوجه

 !مياد خوشم ازت داره کم کم نه _

 :داد ادامه مرموزش لحن همون با که کردم نگاهش گنگ

 !"من عشق" اومد يادم اوممممم...  ميومد؟؟؟ بدت ي کلمه چه از _

 :گفت خاصي لحن با اووردو تر پايين سرشو يکم

  ؟!مني عشق تو...  بگم چطوره _

 با... دخترم يه من نامرديه اين...  ميکرد نابودم داشت اون...  شدم نابود...  ريخت فرو قلبم

 .. خاص احساسات

 اين بود واقعي کاش اي...  ميکرد اذيت منو حرفاش اين با داشت نداشتو بهم اي عالقه هيچ اون

 ... احساسش

 ... کاش اي

 ؟!اومد؟ خوشت _

 ... سوزوند وجودمو تمامه نگاهش با باز!  دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو

 عشقم؟؟؟ چرا _
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 ! ميکردم خفگي احساس...  کنم تحمل جو اون نميتونستم انداختم پايين سرمو

 !!بکشه خجالت من عشق نبينم _

 ور شد تر دقيق...  خورد گره بارم اشک نگاه توي نگاهش...  اووردم باال سرمو پوزخندش صداي با

 .. صورتم ي

 ؟!االن چيه واسه گريت _

 : گفت حالتم از متعجب!  صدا با بار اين!  گريه زير زدم ناخداگاه خيلي

 !ميکني؟ گريه چرا چته؟؟؟ ميگم _

 : گفتم بلندي تقريبا لرزونو صداي با

 چيکار من مگه ؟؟ ميشي خوشحال کني خوردم که اين از...  ؟؟ ميبري لذت من کردنه اذيت از _

 !تو با کردم

 ولي..  ولي ازت انتظاري ندارم...  بسم خون يه فقط من ميدونم! بکشم؟ عذاب داري دوست چرا

  حداقل

 هاحساسات با داريد دوست ها شما چرا! اونه چيز همه دختر يه احساساته لعنتي! نده ازارم اينجوري

  بازي ما

 ....  ميکنيد نگاه بازي شب خيمه عروسکه يه چشه به ما به هميشه چرا....  کنيد

 ... ميگرفت جريان قلبم ته از اما ميزدم که حرفايي نبود خودم دست*

 لذت من مثل دختر يه دادن ازار از ؟؟؟؟ سالمه چند من مگه....  کشيدم زجر کافي اندازه به_

 ؟؟!! ميبري

 : دادم ادامه ناله با نشستمو زمين روي

 ؟!کيو؟؟ ؟!؟! لعنتي دارم دنيا اين توي کيو شوهرمي مثال که تو غير به من اخه _

 شدم کسب....  کردم گريه بلند صداي با زندگيم توي بار اولين براي گذاشتمو صورتم روي دستامو

  که حرفايي از
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 ... خسته...  بودم خسته اما...  شدم سبک....  ميکرد سنگيني قلبم توي سال چند

...  ردک جدا صورتم از دستامو اروم خيلي بعد و زد زانو کنارم که ديدمش ، ديدمش انگشتام بين از

 چشماي با

 ميتونستم تاري حالت همون توي اما نميديدم خوب...  اشکبارم چشماي توي زد زل جذابش

  چهرش که بفهمم

 متعجب ... شد سيخ تنم به مو سردم ي گونه روي داغش انگشتاي شدن کشيده با!  نيست عصبي

  ميکردم نگاه بهش

 ! کرد پاک اشکامو تمام دادو ادامه خودش کار به اون اما

 ! من به نزن زل اونجوري _

 .. سرم تو يچيد صداش دوباره که انداختم پايين سرمو حرفش اين با

 ؟!دختر؟ اخه مياري کجا از اشکو همه اين تو _

 :داد ادامه لبخند يه با دوباره که!  کردم نگاهش يکم اووردمو باال سرمو

 ميگيري؟؟؟ ابغوره انقدر نميشي خسته _

 : گفتم غمگيني صداي با حرفش به توجه بي

 ؟ اشوان _

 : گفت زدو لبخند باز

 ! کرد باز زبون خانوم عجب چه _

 :داد ادامه و کرد مکث

 !توا با گوشم کوچولو بگو _

 : گفتم شک و ترس با

 ..م... از.. از.. تو...ت _

 :گفت خاصي لحن با که کردم ته تته انقدر
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 !که ندارم کاريت بزن حرفتو سوگند _

 : گفتم بيشتري شجاعته با کردمو مکث يکم

 متنفري؟؟؟ من از...  تو _

 ... بفهمم نگاهش از هيچي نميتونستم!! .... جدي عميقو نگاهه يه!  کرد نگاهم نافذش چشماي با

 : پيچيد گوشم توي صداش که ميشدم ذوب نگاه اون زير داشتم

 ... نيستم _

 متنفر فقط..  ممکنه غير ههههه...  داره دوستم شايد! ...  ازم نيست متنفر! دوروغ؟؟ يا راست

 ... ازم نيست

 ... احساسي هيچ... نداره من به احساسي هيچ يعني اين

 ! بريم پاشو _

 شوخود بينه منو اومدو جلو اي دفعه يه خيلي!  شدم بلند زمين روي از مکث با کردمو نگاهش باز

  کرد محاصره ديوار

 حس لبم روي لبهاشو گرمي بيام خودم به تا ميکرد تر نزديک صورتم به لحظه هر صورتشو... 

  يه اين شايد...  کردم

 رهباالخ طوالني مدت يه از بعد...  ميکرد غرق خودش توي منو که شيريني تالفيه...  بود تالفي

 کشيدو عقب سرشو

 نگوالم شبيه قيافم لحظه اون تو ببندم شرط حاضرم که بودم منگ انقدر!  بهم زد زل شيطنت با

 ! بود شده

 ! وجه هيچ به فسقلي نميگذرم حقم از من _

 :داد ادامه و خنده زير زد که ميکردم نگاه بهش فقط منگ منگه

 ؟!بکنم استارتت ري بايد نکنه!  قيافرو _

 : گفت کردو نزديک گوشم به سرشو يکم
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 !واستي جلوم سيخ مجسمه مثل نه کني همراهي کن سعي بعد به اين از _

 کردو نگام شيطنت با دوباره که بازوش توي زدم مشت با اومدمو خودم به.. خنده زير زد دوباره و

 : گفت

 ... خواستي خودت!! ديگه تالفي يه _

 خدا اي....  ميدوييد پشتم اشوانم فرار به گذاشتم پا کيه دسته دنيا فهميدم تازه حرف اين گفتن با

 اين دسته از من

 لمث ميزنم بهش من که هاي ضربه نميرسه بهش زورم اصال من خوبه حاال ؟!کنم چيکار چل خلو

  مورچه که هايي ضربه

 !!بعله!! درخته خوده از کرم جووونم سوگند ههههه!! بزنه فيل به

 : پيچيد گوشم تو خندونش صداي

  در گفتم نيست خبرا از ديگه دفعه ولي شدم بيخيالت دفعه اين _

 !باشي جريان

 ! برداشت سرم از دست اينبار شکر رو خدا

 ....کرديم حرکت ويال سمت به شديمو رد ترسناک محيطه اون از سريع خيلي

*** ************************************************** 

 ؟؟!!حاال تا بوديد کجا شيطونا اي _

 رايب ظاهرا اما ميکنن موردمون در فکرايي چه االن ميدونستم!  کردم نگاه لياه خندونه ي چهره به

  اشوان

 ... کشيد خودش با گرفتو منو دست اي دفعه يه خيلي چون نداشت اهميتي هيچ

 !نکن دخالت زنم منو مسائله تو! فوضولچه نيست مربوط شما به _

 : گفت ميومد دنبالمون که همونطور هليا

 !بزنه حرف اشوان اقا حرفه رو ميتونه کي ديگه بله _
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 !!ميدوني که خوبه _

 ! کرديم سالم سعيد و خانوم فرنگيس ديدن با که شديم سالن وارده

 !ويال بياي ميخواستي داداش بودي خسته که تو - سعيد

 : گفت و انداخت کاناپه رو خودشو اشوان

 !کنم خلوت زنم با يکم ميخواستم بده _

 .... خنديدن همه

 تيح بازوش به ميکردم هديه مشت يه بوديم تنها االن اگه که اخ...  انداختم پايين سرمو شرم از

 !شده که تالفيم با

 ! نديدن گير پسرم به انقدر ديگه - خانوم فرنگيس

 !شه تر مغرور هست که ايني از تا کن تعريف ازش انقدر جون خاله ديگه بله - هليا

 : گفت خاصي لحن با اشوان

 ؟!خوردي کتک شب موقعه اين حاال تا هليا _

 : گفت کردو ايشي هليا

 !تو به برسه چه نخوردم کتک(  سعيد) نشسته بغلت که اوني از من _

 : گفت کردو نگاه سعيد به بامزه اشوان

 !خاکــــــــــــــــ سعيد سرت تو ــ خاکــــــــــــــــــــــ _

 : گفت هليا به دوباره و

 !!تره واجب شب نماز از برادر کتک که شنيدي هلي _

 : گفت حرص با هليا

 !!گفته کي هر کرده خود بي _

 ! بخوابيم بهتره وقته دير ها بچه ديگه بسه - خانوم فرنگيس
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 !!داد دست بهم بچگي حس دفعه يه خاله جون به - هليا

 !!اي بچه هنوز که نداره باور مگه ؟؟؟ داد دست چرا - اشوان

 ! رفت بهش اي غره چشم کردو نگاه اشوان به حرص با هليا

 !نکن اذيت منو عشقه انقدر - سعيد

 : گفت و خنديد اشوان

 !ديگه ندارم کاريت اقاتون پيش بيا بچه اوکي _

 : گفت کردو من به رو بعد

 !عروسک اينجا بيا _

 : گفت خنده با هليا...  ميشدم اب بقيه نگاه زير داشتم...  کرد اشاره پاش به و

 ؟؟!! حرفا اينجور اشوانو _

 !!من دست رو زدي داداش - سعيد

 : گفت کردو سعيد به خاصي نگاه اشوان

 ! نميکردم رو ولي بودم بلد خب اره _

  جمع به رو شلوارشو جيبه ي تو کرد دستاشو و شد بلند کاناپه روي از

 : گفت

 !ميشم بيهوش دارم منم بخوابيد بريد کنيد جمع پاشين _

 !کنيم الال بريم پاشيم چشم شد صادر حکم - سعيد

 هب خودش با منو "بخير شب "گفتن از بعد پيچيد دورم دستاشو از يکي اومدو سمتم به اشوان

 برد اتاق سمت

 بست درو و شد اتاق وارد من از بعد خودش و تو داد هل اروم منو کردو باز درو رسيديم که اتاق به

! 
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 : گفتم طلبکارانه زدمو کمرمو به دستامو جاش سر بود برگشته مخم تازه انگار

 گفتي؟؟؟ ها بچه جلو بود چي حرفا اون _

 : گفت کردو شلوارش جيب تو دستشو ريلکس خيلي اشوان

 !؟!دقيقا؟ حرفا کدوم _

 : گفتم و شد بيشتر اخمامو

 !نزن راه اون به خودت -

 ؟؟!!دقيقا راه کدوم _

 : زدم جيغ حرص با

 ؟!وان اشـــــــــــــــــــــــ _

 : گفت شيطنت با

 !عروسک بگو _

  شدم اروم که يکم!!  کردم فوت حرص با نفسم و گذاشتم پيشونيم روي دستامو از يکي کالفگي با

 : گفتم خودش مثل!! ميخنده قايمکي و واستاده همينجوري ديدم که کردم نگاهش باز

 ؟!دقيقا ميخندي چي به االن _

 جدا تنش از حرکت يه با تيشرتشو سوالم به دادن جواب بدون اووردو در شلوارش جيبه از دستاشو

 ! کرد

 کلشهي!  ميکردم نگاش فقط و بودم واستاده مجسمه مثل که بودم شده شوکه کارش اين از انقدر

  با

 ....  ديگه که لباس بي بود نطير بي لباس

 !بديد نديد ي کوچولو _

 ....دادم قورت دهنمو اب اومدم خودم به شيطونش صداي با
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 !؟؟!چي؟ _

 : گفت کردو اي مردونه خنده تک

 ! بخواب بگير عروسک هيچي _

 زير رمب تر زود بود بهتر...  بينم اينجوري اشوانو تا بخوابم بود بهتر!!!  بخوابم بود بهتر اره...  اره

 !!شم قايم پتومو

 واستنميخ دلم!!  کشيدم سرم باالي تا پتومو رفتمو تخت روي سريع خيلي!! جنبم بي من چقدر

  ديگه بار يه حتي

 ايينپ با!!  ميشد تر سخت کردنش فراموش لحظه هر! کنم تحمل نميتونستم! ببينم اشوانو هم

  تخت رفتن

 باشه دهخوابي اگه!! نکنم فکر بابا نه ؟؟؟!! بخوابه تخت رو ميخواست اونم مگه!  شد سيخ تنم به مو

 ؟!چي؟؟

 ذاشتهگ چشماش رو ساعدشو بودو خوابيده باز طاق که اشوان ديدن با برگشتمو سريع فکر اين با

 کشيدمو جيغ بود

 اون وت من ديدن با اومدو سمتم به سريع اشوان! پايين شدم پرت تخت از که کشيدم عقب خودمو

  با حالت

 : گفت عصبانيت

 ؟؟!شدي؟ ديوونه -

 ذاشتمگ دو کر بلندم پر يه مثل اشوان بيام خودم به تا!!  اومد در اشکم کشيد کمرم که بدي تير با

 و تخت روي

 : گفت و بهم زد زل برزخيش چشماي همون با! نشست کنارم خودش

 ؟!؟؟ تو ميکني اينجوري چرا _

 ... بدم جوابشو کردم سعي اما داشتم درد

 !نميخوابي...  تخت رو تو...  کردم فکر... فک _
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 ...  گرفت ازم نگاهشو کشيد که پوفي با همراه کردو نگام يکم

 از همش قيافم...  دادن ماساژش نرم خيلي کردم شروع بردم کمرم سمت به اروم دستمو درد از

  ميکشيد کمرم که تيري

 داشت که اشوان به خورد چشمم دفعه يه که ميکردم لعنت خودمو لب زير داشتم..  ميشد مچاله

  ميکردو نگام

  ؟؟!؟!چشه اين خدايا!  ميزد لبخند

 ميکنه؟؟ درد خيلي _

 : گفت که دادم تکون مثبت عالمته به سرمو فقط! نشست دلم به مهربونش لحنه

 !دکتر بريم پاشو _

 : گفتم کردمو نگاه بهش شده گرد چشماي با

 !؟!؟؟!دکتر؟ _

 !! دکتر ترسو اره _

 : گفتم سريع

 !!ميشه خوب االن!!  که نيست مهمي چيزه اونقدر نيست نيازي نه نه -

 ! بخواب بگير پس! تو دست از _

 بونموز درد از که کشيد تير کمرم دوباره!  بستم مصنوعي چشامو کشيدم دراز تخت روي احتياط با

  گرفتم دندون به

 شودست که ديدم خودم مقابل اشوانو هيکله کردمو بازم اروم چشمامو کمرم روي دستي احساس با

 انداخته دورم

 مگوش تو ارومش صداي که بشم کارش اين از مانع خواستم ميداد ماساژ اروم خيلي کمرمو و بود

 : پيچيد

 !!ميکنما لهت ميزنم بخدا ديگه بخواب بگير سوگند _
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 .. . خوبه حالم چقدر...  واال کنم استفاده داشتم که فرصتي از کل کل بيخيال...  شدم له که من

 ايدب چون نباشه...  نباشه مهربون ديگه کاش اي نه... باشه مهربون انقدر هميشه اشوان کاش اي

  شه فراموش

 نشنبود فکر شدمو وابستش کلي االنشم همين..  شه سخت برام کردنش فراموش نميخوام..... 

 !ميکنه ديوونم

 

 مکرد پشتمو شيرين حس اين شدن تموم براي! خورد سر چشمم از اشکي ي قطره فکر اين با

 کارش به که بهش

 مگوش زير خودشو به چسبوند منو پشت از کردو حلقه دورم دستاشو دوباره اون اما....  بدم پايان

 : گفت

 ؟!حاليته کني فرار نميتوني _

 ...  ردمميک فکر داشتم اغوشش تو االن که ارامشي به نبايد...  ميخوابيدم بايد فقط کردم سکوت

 کردمنمي حس دردي هيچ بود چسبيده اشوان شکم به کمرم که حاال اما کنم انکارش نميتونستم

  غرق.... 

 ..... ميشد گرفته ازم زود خيلي که شيريني حس...  بودم شيرين حس يه

********************************************* 

  شدمو بلند تخت روي از بيخيال...  نبود کنارم اشوان!کردم باز چشمامو هوا روشني با

 يسع ديشب شدته به نه اما ميکرد درد هنوزم کمرم!  رفتم دستشويي حموم سرويس سمت به

  دردشو کردم

 ! کنم فراموش نيارمو روم به

************************************** 

 !بخير صبح سالم -
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 ... برگشتن سمتم به بودن صبحانه خوردن مشغول که خانوم فرنگيس و هليا من صداي با

 ! دخترم بخير هم تو صبحه!  ماهت روي به سالم:  خانوم فرنگيس

 ؟!شما؟ احواله چطوره تنبل خانومه سالم - هليا

 کجا؟؟ بقيه!  زبون شيرين خوبم:  گفتم زدم لبخند

 ! خريد بردن تشريف بگم بايد که اقاته اقامو منظورت اگه _

 خريد؟؟ -

 ؟! رفته که يادت مهموني امشب واسه ديگه اره _

 ... ميکردم فراموش نبايدم خوب ولي نداشتم خاصي کار..  نبود حواسم اصال راستش اوووووووووف

 !نه _

 ! ميشه پيداش نازنين ديگه االنا - هليا

 : گفتم کنجکاوي با

 ؟؟ نازنين _

 !کنه درست موهامونو صورتو که مياد اره _

 ! ميدن تفت زيادي داغشو پياز دارن اينا بابا بود؟بيخيال مهم انقدر مهموني اين يعني

 مشبا مشغول حسابي مغزم از قسمت يه البته شدم صبحونه خوردن مشغول نشستمو ميز پشت

 ! بود

***************************** 

 چطوري؟ نازي سالم _

 خانومي؟؟ چطوري تو خوبم عزيزم سالم - نازنين

 ! شکر - هليا
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 : گفت و لبخند با انداختو بهم نگاهي نازنين که کردم سالم لبخند با من هليا بعد

 خوشگله؟؟ خانوم شمايي خانوم عروس... عزيزم سالم _

 : دادم جواب شرم با

 ! بله _

 !!!  تو با من کنم چه _

 : گفت هليا به رو بعد

! ميشه تر خواستني حسابي موهاش صورتو رو کار يکم با خوشگله خيلي خودش ماشاال _

  به حواستون

 !امشب باشه شوهر

 بيرون بحثا اين از باالخره! ميخورد خونمو خون!  بودم شده قرمز خجالت از!  خنده زير زد هليا

 .... رفتيم مهمان اتاقه به کار شروع براي اومديمو

 ثباع اين زدو حرف برامون کلي ميکرد کار که مدتي تمام بود اي پرچونه خونگرمو دختر نازنين

 !کردمي کار دقت با سريعو!  بود ماهرانه واقعا کارش نمونه ناگفته البته! نره سر حوصلمون شده

  کردو مخالفت خانوم فرنگيس اخر در و کنن رنگ موهامو که کردن اصرار کلي هليا نازنينو

  ميخواست دلم شد جوري يه دلم ته! نزنن موهام قد رنگو به دست گفته اشوان که گفت

 کنم رنگشون نميومد دلم بودمو کالغيم پر موهاي عاشقه خودم طرف يه از ولي کنم لج باهاش

 !  شدم بيخيالش پس

  ببينم ميخواست دلم...  ميکردم شماري لحظه خودم ديدن واسه داشتم من نبودو جلوم اينه

 .. شدم شکلي چه

 !خوشگله خانوم يعني عاشقتم! ماه شدي ماه جونم سوگي واي -

 : گفت خانوم فرنگيس که کردم تشکر ازش لبخند با کردمو نگاه هليا به
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 !!ديگه خودمه خوشگله عروس _

 : گفت خنديدو نازنين

 !؟!بگه؟ چي شوهرش ميگيد اينو شما -

  شدمو بلند صندلي روي از! خودم ديدن براي شدم قبل از کنجکاوتر اونا زدن حرف مدل با

  ودب شده نظير بي قيافم بگم ميتونم!  شدم شوک کامال خودم ديدن با رفتم اينه سمته به

  بود ريخته دورم کشيده سشوار و تر مرتب ولي لخت هميشه مثل کالغيم پر موهاي

 .. بود شده عالي واقعا زيبا و غليظ ارايش اون با صورتم

  ارايشم هم عروسيا توي حتي هميشه که بود اين بخاطر اين و بودم کرده تغيير خيلي

 ...  ميشد ديده صورتم جذابيته واقعا اينبار ، اينبار اما...  بود دخترونه و ساده

 : گفتم برگشتمو نازنين سمت به لبخند با

 ! ممنون واقعا عالي کارت -

 : گفت و زد لبخند من مثل نازنينم

  ي چهره العاده فوق خودت تو!  همين کردم ترش پررنگ من فقط عزيزم خودته زيبايي اين _

 يا العاده فوق مدله هيکلت و قيافه اين با تو وگرنه غيرتيه زيادي شوهرت که حيف!  داري جذابي

 !!ميشدي

 : گفت و خنديد هليا

 !سينمون رو ميذاره هممونو سر بزن خودش جلو حرفو اين داري جرعت نازي -

 : گفت و کرد من به خاصي نگاهه با نازي

 !!داره حقم -

 : داد ادامه کردو نگاه هليا به دوباره و

 !!خانومي شدي دلبرو تو خيلي هم تو نمونه ناگفته _
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 : گفتم شوق با منم

 !!شدي عالي هلي اره _

 : گفت اشوه با هليا

 ! بودم اونکه _

 : گفتيم هم با همزمان نازي منو و خنده زير زديم هم با هممون

 !!پررو بچه -

  خريده اشوان خود انتخاب با که لباسي...  کنم تنم لباسمو که رسيد وقتش باالخره

 !ميشينه تنم به قبل از بيشتر لباس اين امروزم تغييراي با ميدونستم!  بودم

 ! نظر هر از بودم شده خوشگل واقعا رسيدم حرفم به لباس پوشيدن با

 عرب سه استين کوتاه پيرهني لباسم..  کردم برانداز اينه تو خودمو پايين تا باال از بار چند

 اشوان بر عالوه!  بودم کرده ستش کلفتي مشکي ساپورته با خودم که بود مشکي و سفيد

 موضوع اين تو حداقل!  نميومد خوشم قاطي مهمونياي تو کوتاه لباساي پوشيدنه از خودمم

 !بودم عقيده هم اشوان با

 : گفتم سريع و اومدم خودم به در صداي با

 ! بله _

 !تو پريد خوشحالي با هليا شدو باز در

 ؟!ديوونه؟ چته _

 !اومده اشوان که پايين بپر سوگي _

 ! ميرم خب خيلي _

 !!داره گناه عاشقم داداشه انقدر نکن بدجنسي شيطون اي _

 !!هه ؟؟؟ عاشق
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 !!نميشه تلف عاشقت داداشه خاش نگران ميرم بچه بريز نمک کمتر _

 : گفت زدو چشمک هليا

 !!اش مطمئن ميشه تلف تو ديدينه با چرا _

 !!مرض _

  ميدونستم ميرفت باالتر قلم ضربانه قدمم هر با..  اومدم پايين ها پله از استرس کلي با

 !ميکرد شماري لحظه ديدنش براي طرفم يه از اما!!  ميشه بدتر حالم اشوان ديدن با

  هم مهمونها ديدن با! بودن اومده مهمونا از خيلي!  بزنم ديد رو سالن تونستم باالخره

  ارام براي!  بيوفتم پس همونجا بود مونده کم ديگه شد قبل از بيشتر استرسم

  شدن تموم با بود مساوي اخرم قدم!  فرستادن صلوات کردم شروع دلم تو شدنم

 : گفت اومدو سمتم به هليا بالفاصله! پذيرايي سالن به رسيدنم و لعنتي هاي پله اون

 !!ببينن رو تو ميخوان جمعيت اين کله سيندرال اومدي بالخره _

 "!!يشهم گيج ادم!! دارن فاميل فکو چقدر اينا نيست معلوم!! نبينن ميخوام" گفتم حرص با دلم تو

 : گفت ميرفت که همونجور..  کشيد منو تقريبا گرفتو دستمو هليا

 !!اشوان پيشه ببرمت بيا _

 !!قلبم خدايا اوووووف

 !!تر اروم يکم هلي کندي دستم _

 !!دهنم تو اومد قلبم تقريبا ميزد حرف باهاش داشت که مردي و اشوان به رسيدن با

 !!برم قربونش الهي!!! رفت قنج دلم شوهرمه اون اينکه فکر با...  بود شده تر جذاب هميشه از

  ود خاص نگاهش!  خورد گره نگاهش تو نگاهم برگردوندو سرشو دفعه يه!! باوو خفه سوگند

  يه نگاه اون جاي دفعهي يه اما..  اما بود عشق توش انگار که نگاهي يه جديد نگاه يه

 :گفت هميشگيش لحن همون با هليا ؟؟!چشه اين خدايا!! گرفت پيشونيشو غليظ اخم
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 !تحويلتون سالم شما زن اينم داداش بفرما _

 :گفتم کردمو نگاش ترس با

 !سالم _

  برگشتو سمتم به اشوان با بود صحبت گرمه که مردي همون!  نشنيدم جوابي

 : گفت من ديدن با

 !؟!نميکني؟ معرفي اشوان _

 : گفت شدو نزديک بهم يکم ميلش خالف بر اشوان

 ! همسرم _

 : گفت و کرد من به خاصي نگاه مرد

 !نداره حرف سليقت پسر ميگم تبريک -

  کردو تشکري حرص با ميگيره اتيش داره غيرت زور از بود معلوم که اشوان

 : گفت من به بعد

 !ميام من هليا پيشه برو عزيزم _

 ...اشوا اما _

 : گفت تر محکم بار اين

 !برو گفتم _

 ! رفتم سعيد و هليا سمت به حرص با و شدم عصباني دستش از خيلي

 حياناا ميکردي کشي سيم اينو مغز داشتي وقتي خدايا!! نداره رواني روحي تعادل ديوونه ي پسره

 !! نکردي وصل اشتباهي رو چيزي

 اومدي؟؟ باز چرا تو ا - هليا

 : گفتم درهمم قيافه با
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 !!گلته ي خاله پسر دستور _

 :برگشتيم سمتش به سعيد صداي با دومون هر که کرد نگاه من به تعجب با هليا

 !!ميده قورت خانومو سوگند چشاش با داره يارو ها نگفته راهم بي همچين -

 !!دربياد چشات هيز مرتيکه شدم خودم روي مرد اون سنگينه نگاه متوجه کردمو نگاه عقب به

 گرم و برگردوندم سرمو اکراه با!!!داره نظر دار شوهر زنه يه به تازه!!! نميکشه خجالت سنشم از

 صحبت

 .. شدم ها بچه با

 گند نمه يه سوميم خاله اين ها باشه حواست! طرفمون مياد داره دوماد خاله سوگي هي - هليا

 !اخالقه

 : پيچيد گوشم تو نفر يه صداي که دادم تکون سرمو اروم ترس با

 !دخترا سالم _

 اي ايرهد تقريبا چاق خيلي زنه يه!  شدم شوکه اشوان اخريه خاله ديدين با برگشتمو صدا سمته به

 !شکل

 اب زن..  کردن کارو همين هم سعيد و هليا! زدم لبخند ادب ي نشونه به کردمو سالم پته تته با

 حالت همون

 : گفت هليا سمت قبلي خشک

 !؟؟!اينه عروس _

 :گفت عجيبي لحن با هليا

 !خودشه خود بله _

 : رفتم صدقه قربون کرد شروع بغلمو تو کرد پرت خودشو زنه دفعه يه

 خودم تر زود وگرنه ندارم پسر شد حيف افتاده خواهرم گير خوشگلي عروسه چه الهي -

 !! ميگرفتمت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

171 

 

 !! اکبر اهلل هزار ماشاال ماشاال

 ... بدم تعريفشو همه اين جوابه شمو مسلط خودم به کردم سعي!  بود کرده هنگ مخم

 !! ميبينيد خوب همرو خوبيد خودتوم جون خاله داريد لطف شما _

 : گفت شدو جدا ازم يکم خاله

 !!وقار با چقدر خانوم چقدر _

 پلوت خاله اين با کلي خالصه!! ميگيرم حالتو گفتم بهش يواشکي شدمو هليا ريزه خنده متوجه

 مهربونه

 !!کرديم حال نداشت خواهرش پسر به شباهتي هيچ که اشوان

  من به بياد ؟؟ مياد داره! ؟!حسيه؟ چه اين اخه!!  گرفتم استرس باز سمتم به اشوان اومدن با

 تهيوالس شبيه خيلي چرا! ؟؟!هيوال؟!! ميترسي ازش انقدر که نيست هيوال درضمن! ؟!اصال؟ چه

 ! من جذابه هيوالي!! جذاب هيوالي يه اين منتها!  ساختن اين رو از رو هيوال اصال

 !!خاله سالم _

 !! ريخت قلبم واي

 : گفت کردو بغل محبت با اشوانو خاله

 !!ماهت روي به سالم بره قربونت خاله _

 : گفت لبخند با کردو جدا خودش از خالشو يکم بود شده کالفه که اشوان

 ؟؟!شما خوبي -

 !عاليم روميبينم تو که االن _

 : گفت غرورش حفظ با اشوان

 !!خوب چه خب -

 !!مغروري جلوش انقدر که همسايه دختر نه خالته بيچاره اين بگه يکي نيست اخه
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 !!واال

 !! خوشگله مهربونو ماهو خيلي همسرت بهت ميگم تبريک - خاله

 : گفت کردو نگاه من به تمسخر با اشوان

 !!نميگرفتمش که بود اين غير _

 ... گرفتن شوخي به رو مسخر حالته اين خنديدنو همه

 يادت اسپند جون هليا! پشتشه چش کلي االن همين! باشي مراقبش خوب بايد - خاله

 !دوتاتون هر واسه کني دود نره

 : گفت زدو لبخند هلي

 !خاله چشم _

 !دارم کارت بريم بيا سعيد - اشوان

 : گفت ما سمته دادو تکون سرشو سعيد

 !!خانوما باشيد خودتون مراقبه -

  بکننو اخم بلدن فقط که بنده عزيز همسر!! تو غيرته بازم!! تو بازم...  رفت و زد چشمکي و

  اي نقطه يه به ديدم که برگشتم هليا سمته به اشوان و سعيد رفتن با!! بزنن داد

 ... دادم تکونش زدمو بازوش به...  مونده باز دهنش شدهو خيره

 ... ؟!؟!؟ هليا... ؟؟؟ هليا _

 : گفتم بلند صداي با سوم دفعه

 !!هلِـــــــــــيا _

 : گفتم باز که شد هشيار تقريبا

 ؟!شده؟ چي ؟!؟!تو چته _

 :داد جواب کردش هنگ حالته همون با
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 !!اشکان..اش...اش.  گي..سو _

 ! ؟؟!اشکان_

  نظر از که استايل خوش بلندو قد پسره يه به کردمو دنبال رو هليا نگاهه رد

  داشت حقيقت اين...  رسيدم داشت اشوان با عجيبي شباهته چهره

 .... بود اشوان تر بزرگ برادر همون اشکان

 !مياره در بال خوشحال از ببينتش خاله اگه -

 ... کردم نگاه هليا به باز برداشتمو اشکان از چشم هليا صداي با

 !بديم اطالع خانوم فرنگيس به بريم بريم ميخواي _

 : گفت دادو تکون منفي ي نشونه به سرشو هليا

 ! شد مطلع خودش نيست نيازي -

  بغلش تو پسرشو عشق با که ديدم خانومو فرنگيس برگردوندمو سرمو باز تعجب با

 ! ميداد فشار

 !رفتن کجا اينا سعيد ببينم برم من سوگي هي _

 !بيا زود هلي اوکي _

 !خانوم عروس چشم -

 عروسم من نميدونن هنوز اينه خوبيش شدم خيره جمعيت به باز...  گرفت فاصله من از و

  پسراي چون بود بد لحاظم يه از...  شد باز سرم از کردن سالم ي وظيفه حداقل

 کردمو لمس ازدواجمو ي حلقه انگشت با!  مياووردن در چشممو داشتن فاميلشون هيز

 .... زدم لبخند

 ؟!دخترم اينجاي -
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 مارو کردم سعي!  ديدم کنارش هم اشکان ناياوري کمال در برگشتمو خانوم فرنگيس صداي با

 باشم

 !بودم ها بچه پيشه خانوم فرنگيس بله _

 !شي خوشحال کنم فکر که کنم معرفي بهت رو کسي يه ميخوام! عزيزم کردي کاري خب _

 : گفت کردو اشاره اشکان به دست با و

 !شوهرت برادر بزرگمه پسر اشکان اين _

  عجيبي شباهت چهرش واقعا...  صورتش رو شدم تر دقيق کردمو پيدا بيشتري جرعت بار اين

 اشوان چشماي ي جاذبه!  داشت ي تر جذاب ي چهره اشوان نه اما...  داشت اشوان به

 ! نميشد ديده اشکان چشماي توي

 ! خوشبختم _

  دستمو شک به دو..  کردم نگاه بود شده دراز سمتم به که دستش به اومدمو خودم به

  فشار گرفتو محکم دستمو اشکان اما بود کوتاه دادن دست يه فقط قصدم..  بردم جلو

 : گفتم ساختگي لبخند يه با! داد بهش خفيفي

 ! همچنين _

  از بيشتر! بود اينجا االن اشوان کاش اي!  شدم کالفه خودم روي سنگينش نگاه از

  هم اشکان نگاه حتي....  نگاه همه اين برابر در...  داشتم نياز حضورش به زمان هر

 !نميومد خوشم نگاهش از اصال ولي...  بود حس يه فقط شايد...  نبود خوشايند من براي

 ! تربچه پارسال پيازچه امسال! خاله پسر سالم _

 ! دوخت بود واستاده کنارم که هليا به برداشتو من روي از نگاهشو باالخره اشکان

 !!تو اي تربچه همون هنوزم نکن اشتباه! خاله دختر سالم -

 : گفت و خنديد هليا
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 ! نشدي ادم هنوز هم تو -

 : گفت دادو سر اي خنده اشکان

 !نميشن ادم که ها فرشته خب _

 !!!اووهوووو

 !خاله پسر لوزالمعدم تو صاف نفست به اعتماد - هليا

 !خاله دختر نکن گير باش مراقب - اشکان

 !!باووو مراقبم _

 : گفتم هليا گوش کنار اروم

 !؟؟!کجاست اشوان _

 !!بيارش برو ميخواي داشت کار اتاقشه تو _

 : گفتم خواسته خدا از

 !!برم فعال من اوکي _

 !خانومي برو _

 .... رفتم مشترکمون اتاقه سمته به کردمو کوتاهي خواهي معذرت جمع از

 اون از بعد زدمو اي تقه اروم...  کرد کوبش به شروع قلبم رسيدم که اتاق در به

 باالخره که گشتم دنبالش چشم با...  ببينم اشوانو ميخواست دلم فقط!  کردم باز درو

 و بود زده تکيه هاش زانو رو ارنجشو دو هر بودو نشسته تخت روي...  ديدمش

  شدم نگران حالت اون تو ديدنش از...  بود گرفته دستاش تا دو بينه سرشو

 .... زدم زانو پاش کنار رفتمو طرفش به سرعت با

 !؟!؟ اشوان -

 .. انداخت بهم ميکرد تاب بي قلبمو که نافذشو نگاه دوبار اووردو باال سرشو
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 ؟!ميکني؟ چيکار اينجا تو _

  حساب زندگيش توي منو ميخواست دلم...  بودم زنش من!! بگه اينو نداشتم انتظار

 ... بذارم کنار دلخوريمو کردم سعي...  دوست يه حتي همراه يه عنوان به کنه

 ؟!؟!ميکنه؟ درد سرت _

 : گفت اروم خيلي اينبار نه اما بزنه داد دوم بار براي داشتم انتظار شايد

 !پايين بر تو نيست چيزي -

 : گفتم مظلوميت با

 ! نميرم _

  رفتم کيفم سمت به شدمو بلند زمين روي از...  شد خيره چشمام به تعجب با

 و ريختم ليوان توي اب يکم عسلي روي پارچ از! برگشتم سمتش به باز قرص يه با

 ... گرفتم سمتش به

 !ميشي بهتر بخور اينو _

 ... شد تلخ باز

 ! بيرون برو گفتم _

 .. باشم محکم کردم سعي

 !نميرم نخوريش تا -

 : گفت بلند اينبار انداختو بهم صالبتشو با نگاه

 !بيرون برو گفتم!! ميبينيا بد سوگند _

 : گفتم التماس حالت با اينبار

 !!نميگيرم جلوتو زدي کتکمم بعدش بخورش اينو خب _

 !!چيزا چه واااا
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 اي دفعه يه خيلي...  کشيد پوفي ريختو بهم موهاشو دستش با کالفه اشوان

 ! خوردش زدن هم به چشم در کشيدو دستم از قرصو ليوانو

 : گفت کردو نگاهم باز!  زدم اي پيروزمندانه لبخند

 !بيرون گمشو ديگه حاال _

 : گفتم مظلومانه!!! من ادبه بي شوهر

 ؟؟!برم يعني -

 : گفت کردو ريز چشماشو

 !بيرون برو گفتم!  دارم شوخي تو با من مگه _

 !ببينش بيا اومده اشکان برادرت بگم اومدم فقط ميرم باشه _

 : گفت شدو بلند ها زده جن مثل دفعه يه

 گفتي؟؟؟ چي _

 : گفت دستمو مچ سريع اومدو جلو که رفتم عقب به ترس از

 گفتي؟؟؟ چي گفتم _

 : کرردم تکرار لرزونم ي صدا با

 !اومده... او.....  برادرت _

  ازادي براي تقال...  شد خيره زمين به کالفه کردو موهاش بينه ازادشو دسته

 : گفتم صدا همون با همين براي بود فايده بي دستم مچه

 !برم ميخوام.ميخوا.. کن ول دستمو...  اشوان _

 : گفت کردو نگاهم صالبت با

 !!!ميريم هم با نکرده الزم _
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 بريمب تشريف تا کنن امر بودم منتظر!  نداشت تعادل کال بشر اين!  بودم شده شکه رفتارش از

 بيرون

 !يکردم نگام اخم با منو به بود زده زل ناجور خيلي!! نداره رفتن تصميمه اقا اينکه مثل نه ديدم اما

  امالک منو اومد جلو به که قدم يه با ؟؟!!عصبانيه انقدر چرا! ؟؟!ميکنه نگام اينجوري چرا اين خدا يا

 کردمنمي جرعت حتي که نگاهش از بودم ترسيده انقدر!  بود اومده بند نفسم...  چسبوند ديوار به

 .... بپرسم رفتارشو اين دليله

 ؟!نکرده؟ ارايشت نازي مگه_

 ؟؟!؟ سوال شد اينم...  اومدم خودم به عصبيش صداي با

 !!!توام با _

 :دادم جواب خداگاه نا که زد حرفو اين بلند انقدر

 !آره...آ _

 : گرفت بيشتري اوجه صداش

 !!!کني سيرک دلقکاي شبيه زنمو نميخوام بودم گفته لعنتي _

 ... شکست دلم! .... ؟!شدم؟ دلقک شبيه من ميکرد فکر اون يعني!! سيرک دلقکاي

 ... اشوان اما کنه تعريف ازش شوهر که اينه ارزوش زني هر

 فهميدي؟؟!  کن کمرنگش يا کن پاک صورتت رو از چرندياتو اين يا برو بدو _

 : گفتم لجبازي حرصو با...  نيومد خوشم هيچ دستوريش حالته از!  بود گرفته بغضم

 !خوام نمي -

 ... اوورد صورتم به تر نزديک صورتشو کردو ريز چشماشو...  شد تر وحشتناک نگاهش

 !کن( repeat) ريپيت ديگه بار يه حرفتو نشنيدم، _

 رت مظلوم اينبار لرزونم صداي با باز!  نميرفت کتم تو زور حرفه طرفي از اما ازش ميترسيدم
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 : گفتم

 !خــــــــوب دارم..  دوست ارايشمو من...م _

 : گفت لحن همون با باز

 گفتمو که کاري برو! کنما حاليت ديگه جور يه نذار سوگند! گفتم که همين کردي خود بي _

 !بکن

 به کلي که خوبي اين به ارايش اين اونم...  کنم پاک ارايشمو نميخواست دلم!  گرفت گريم

 : گفتم التماس با! بود کشيده زحمت نازي خاطرش

 ... داره فرق امشب!  نميکنم ارايش اينجوري هيچوقت که من...  ميکنم خواهش اشوان _

 !! ديگه نکن اذيت خدا رو تو

 جذابش چشماي تو کردن نگاه...  شد خيره چشمام تو گرفتو دستش با محکم چونمو

 ...  شدم شوکه بوسش با که بوديم حالت اون تو ثانيه چند نميدونم...  ميکرد آبم

 شدنه کشيده با...  شدم شيريني دنياي وارده لحظه يه فقط نداشتم خودم از اختياري

 : گفت زدو پوزخندي که کردم نگاش منگوال مثل عقب به سرش

 انومخ ميارم سرت بدي بالي ببينمت قيافه اين با ديگه ي دفعه باشه يادت ولي شد بهتر حاال _

 ! کوچولو

 گکمرن خيلي رزم...  ديدم ايينه توي مو چهر تازه گرفت فاصله ازم يکم وقتي...  بودم منگ هنوز

 !دستش کفه بذارم رو زورگو ادمه اين حقه تا داشتم زور انقدر کاش اي...  بود شده

 : گفت اي مسخره لحن با شم خارج اتاق از که ميداد هل منو که همونجور

 !بود خوشمزه خيلي بپرسم نازي از ماتيکرو اين اسم بنداز يادم! ميکني فکر بهش چقدر _

 : گفتم حرص با زدمو پوزخند

 بخوريش؟؟ ميخواي چطور؟ _
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 : داد جواب شيطنت با

 !عزيزم نه خالي خالي _

 : گفتم بازوشو تو زدم محکم

 !!!ادبي بي خيلي _

 ...  خنده زير زد غش غش

 ... ميخنديد قشنگ چقدر خدايا

************************** 

 ! شديم سالن وارد هم با کردم حلقه بازوش دور دستمو اشوان ي خواسته به

 !کيم من فهميدن تازه...  شدن شوکه ما ديدن با همه قبل ي دفعه برعکس اينبار

  اشوان که خنديدم ريز ناخداگاه...  بود شده زوم دوتا ما رو بقيه نگاه بود داري خنده ي صحنه

 : گفت اروم

 ؟؟!!ميخندي چي واسه ؟!جغله؟ چيه _

 ... بدم قورت خندمو کردم سعي

 !هيچي _

 ميکرديمو سالم همه به سر با مدت تمام...  داديم ادامه مسيرمون به کردو سکوت اشوانم

 ... چسبيدم بيشتر اشوان به ناخداگاه و لرزيد تنم باز اشکان ديدن با!  ميگفتيم امد خوش

 ! نگفت چيزي ولي کرد نگام تعجب با

  به رو سردي خيلي صداي با اشوان...  رسيديم ها بچه جمع به که رفتيم جلو انقدر

 : گفت اشکان

 ! سالم -

 : داد جواب انداختو برادرش به بعد من به نگاهي اشکان
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 چطوري؟ معرفت بي برادر سالم _

 : گفت هميشش غرور همون با اشوان _

 چطوري؟؟ تو خوبم که من -

 : گفت زدو پوزخندي اشکان

 !خوبم اما نيست مهم اينکه با _

 : گرفت من سمت به نگاهشو زدو معروفاش پوزخند اون ارز برادرش مثل اشوانم

 ؟؟ وسط بريم عزيزم _

 .... بود اشوان واقعا اين...  کردم نگاه بهش تعجبم از شده گرد چشمايه با

 .. دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو اومدمو خودم به کرد وارد کمرم به که فشاري با

 تخجال...  کرد پر رو فضا کل اهنگ صداي! رفتيم سالن مرکز سمته به دستاش هدايته با دوباره

  و چراغا شدن خاموش با اما اشوان با رقصيدن از ميکشيدم

 .... شدم همراه باهاش..  کارم شد تر راحت يکم نورا رقص شدن روشن

??? 

??? 

 رسيدم تو به رويا تو دارم حالي و حس چه واي

 شديدا دارم دوست تورو دارم دوست رو تو انگار ولي نميدونم

 شديدا دارم دوست رو تو

 هميشه به تا حاال از

 دارم تو به که خوبي حس

 نميشه کم لحظه يه

 ببينم رو تو ابد تا آرزومه شديدا من

 همينم عاشق منم داري ستاره چشات تو
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 رويا و خواب تو حتي رومي پيش شديدا تو

 اينجا پيچه مي تو عطر کنم مي فکر تو به تا

??? 

??? 

 نذارم چشام رو رو تو نميتونم جورايي يه

 بيارم دوم اي لحظه عشقت بدون نميشه

 نداره تو خوبي کسي زندگيمي تمام تو

 دوباره ببينمت تا ميزارم هم رو چشامو

 ببينم رو تو ابد تا آرزومه شديدا من

 همينم عاشق منم داري ستاره چشات تو

 رويا و خواب تو حتي رومي پيش شديدا تو

 اينجا پيچه مي تو عطر کنم مي فکر تو به تا

??? 

 رسيدم تو به رويا تو دارم حالي و حس چه واي

 شديدا دارم دوست تورو دارم دوست رو تو انگار ولي نميدونم

 شديدا دارم دوست رو تو

 هميشه به تا حاال از

 دارم تو به که خوبي حس

 نميشه کم لحظه يه

 ببينم رو تو ابد تا آرزومه شديدا من

 همينم عاشق منم داري ستاره چشات تو
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 رويا و خواب تو حتي رومي پيش شديدا تو

 اينجا پيچه مي تو عطر کنم مي فکر تو به تا

??? 

  برقصم ازش فاصله با کردم مي سعي...  رقصيد مي جذاب و مردونه حقيقتا

  و کرد مي حلقه دورم و دستاش همش و برد مي بيبن از رو فاصله اون اما

  بود همسرم اون که اين از داشتم خوبي خيلي احساس خنديد مي من ي ها تقال به

  دونستم مي که اين با حتي بود شده مهربون باهام هميشه عکس بر که اين از

 .... داشتم دوستش بازم هاست بچه وجود بخاطر رفتاراش اين ي همه

 : گفت دجي اهنگ اين از بعد

  دارم برفي اهنگه يه برفي شب اين مناسبت به( هه) خوشبخت جذابو زوج اين افتخار به _

 ...  ديگه وسط بيان جفت جفت عاشقا اخر در...  واسشون

 دو هر کف منم کردو حلقه دورم دستاشو نرم اشوان کرد پر سالنو ارومي موزيک صداي بازم

  دستمو

 .... کرديم حرکت اهنگ با اروم شديمو خيره بهم هردو گذاشتمو سينش روي

 بيقراره امشب من قلب ، ميباره برف برف، برف،???

 مياره يادم هاتو خاطره ، ميباره برف برف، ، برف

 آره در صدامو دوباره تا

 باره مي برف برف برف

 داره غصه دلش آسمونم

 بباره امشب هرچي داره حق

 کنارم ميشيني باز برف جاي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

183 

 

 ندارم شک ديگه مطمئنم

 نشستي اتاقت تو تنهايي ، هستي فکرم هم تو ندارم شک

 شيشه پشت مياي هي چرا پس ، نميشه تنگ دلت بودي گفته

… 

 مياره يادم هاتو خاطره ، ميباره برف برف

??? 

 برفا روي آدمک ي خنده

 کرده زنده خوبمو روزاي

 نميشه هيچکي گرمه دلم من

 سرده خيلي سردمه سردمه

 ميباره حرف کم چه ، ساکت چه باز ميباره، برف داره دوباره باز

 گناهم بي دستاي زده يخ

 براهم چشم فقط براهم چشم

 براهم چشم

 براهم چشم

… ? 

  گذاشتم سينش روي اروم سرمو...  بود قشنگ اهنگ اين چقدر!  شدن خيس چشمام

 نياز بودنش به خيلي پناهم بي خيلي که نميکرد مسخرم...  نميزد پسم کاش اي فقط

 ميشد متوقف همينجا دنيا کاش اي گرفتم عجيبي ارامش سرم روي چونش گذاشتن با...  دارم

 ... شنيدم گوشم کنار ارمشو صداي! ما بينه!  اون و منو بين

 !فسقلي ميکني گريه داري که باز _
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 ... چشمام تو زد زل اووردو باال سرمو دست با اروم...  بود خاموش که چراغا! ؟ فهميد کجا از

 ! اومد در اشکم باز فکر اين با...  نيست موندگار ميدونستم...  داشت فرق هميشه با نگاهش

 ؟!تو چته سوگند _

 .. صورتمو اوورد باال و گرفت چونمو باز که انداختم پايين سرمو

 ؟؟ عشقم گريه چرا ؟؟؟ شده چي...  ببينمت -

 : گفتم ضعيفي صداي با

 !عشقم نگو _

 : گفت دادو فشارم محکم

 بگم؟؟ چي پس _

 : گفتم اعتراض با

 !اشوان؟ _

 : گفت خنده با

 جونم؟؟ _

 : گفتم سينش تو زدم اروم مشت با

 !من؟ با ميکني اينطوري چرا تو _

 : گفت شيطنت با باز

  ؟؟ تو با ميکنم طوري چه _

 : گفتم بغض با باز

 ؟؟ اشوان -

 ؟؟ عشقم جونم -

 ... نشم اذيت اين از بيشتر و کنم سکوت دادم ترجيح
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 و دز چشمک من ديدن با هليا. رفتم ها بچه سمت به و کردم پيدا نجات سنگين جو اون از خره باال

 :گفت

 ؟؟ بودين کرده تمرين قبال رقصيدينا مي هم با خوب کلک _

  هليا ببند _

 :گفت و خنديد

 ؟ اينه غير ديگه گم مي راست چيه خوب -

 ؟؟ کجان بقيه!  تو دست از _

 . بخوريم چيزي يه بريم بيا! جاشون سر _

 ! برد ها خوراکي ميز سمته به منو و کشيد دستمو بگم و نظرم که اين از قبل هميشه مثل

 ... شدم ميز زدن ديد مشغول و شد گرسنم خودمم خوراکي همه اين ديدن با

 ! رنگ بي محلول يه بود چي نميدونم کرد جلب نظرمو نوشيدنيا از قسمتي

  نفر يه عصبيه صداي با که بچشم ازش يکم خواستم برداشتمو کنجکاوي با

 ... شکست زمين روي افتادو دستم از ليوان

 ميکني؟؟ غلطي چه -

 هزد زل برزخيش چشماي با بودو شده سرخ کامال صورتش که ديدم اشوانو برگشتمو ترس با

 : گفتم لرزونم صداي با ؟!چيه رفتارش اين دليله نميدونستم...  من به بود

 !بخوريم چيزي يه بوديم اومده هليا با فقط هيچي..هي _

 : گفت تر عصبي

 !! کرديد غلط دوتون هر _

 : گفت لحن همون با که کردم نگاه بهش تعجب با

 ايم ديگه چيز مشروب از غير!! بکني بلدي هم غلطا اين از نميدونستم! ميکنم آدمت _
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 ميکني؟؟؟ کوفت

 !من خداي....  توش ليوان اون يعني... يعني ؟!؟!؟؟ مشروب

 ! نميدونستم واقعا من _

 : گفت زدو عصبي پوزخند

 !!ديگه ميشيم تنها شب تو منو!  نميدونستي که برات دارم _

 : گفت و کرد ريز چشاشو

 !کوچولو خانوم بخون فاتحتو _

 ... گذاشت تنها خيال فکرو کلي با من و شد رد کنارم ا عصبانيت با و

 اينکه با بودم شده خسته خيلي! رفتن دونه دونه مهمونا شدو تموم مهموني باالخره

 ... ندادم انجام خاصي کار شب طول تو

 ها ديوونه مثل بوديمو واستاده که ما به نشستو ها مبل از يکي روي خسته خانوم فرنگيس

 : گفت کردو نگاه ميکرديم نگاه اونورو اينورو

 !لباسا اين تو کردم وحشت که من کنيد عوض لباساتونو بريد واستاديد چرا -

 ! ميريم االن جون خاله چشم - هليا

 : داد ادامه من به رو بعد

 ! بريم بپر سوگي هي _

 !  شديم جدا هم از اتاقامون توي رفتن براي رفتيمو دوم طبقه به هم با

 بود پيرهنش هاي دکمه کردن باز مشغول که اشوان ديدن از که شدم اتاق وارد ارامش با

 ! کشيدم جيغ اروم

 ديدي؟؟ جن مگه رواني؟؟ چته _

  که کردم سعيمو تمام شدم اتاق وارد کردمو نگاش چپ چپ!! واال نيست جن از کمتر
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 : ميذاشت مگه اما...  نکنم نگاه بهش

 !!کن نگاه داري دوست نکش خجالت عزيزم _

 !! ايش

 !! خوشگلي خيلي نکه _

 : شنيدم صداشو باز

 ! بپرسي هام مرده کشته از ميتوني _

 !نميبينم که من کو _

 !عشقم توا چشاي ايراده ديگه اون _

 : گفتم حرص با

 !!!!عشقم نگوووووو -

 : گفت خاصي لحن با

 !چه تو به دارم دوست _

 سکه سک به هيکلش ديدن از ميپوشه تيشرتشو داره تازه ديدم که کردم نگاش خداگاه نا

 ! کرد مسخرم کلي و خند زير زد ديد که منو حالته...  افتادم

 ! هان.. ميخنددي.... چي به _

 : گفت خنديدو باز

 !نزني حرف کن سعي تو عزيزم هيچي _

 !ادب....بي!! کني...مي مسخره..  منو _

 !بودم شده عصباني کردنش مسخره از اما ميدادم جونمو خندش واسه که اين با" خنديد هرهر باز

 ؟؟!؟!؟!اشوان؟ _

 : گفت مزه با
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 چيه؟؟؟ -

  بودنم زنده ميگفتم رو اينا اگه ولي!! مار زهر بگم درد بگم کوووفت بگم ميخواست دلم

 ... کرد اعتماد نميشه مرد اين به واال! نداشت امکان

 ... هميشه مار زهره برج همون بازم شد همو تو کرد اخماشو دفعه يه

 !ندارم حوصلتو بکپ بگير ديگه _

 !!جادوگر نکنه! بخونه ذهنمو ميتونه نکنه...  ندادم بهش رو فحشا خوبه نداره تعادل!!  ادب بي

  رفتو بيرون اتاق از شکر خدا! نزن حرف انقدر بکپ بگير سوگند شو خفه...  اهلل ال!! نباشه جن واي

 !  کنم عوض لباسامو که شد فرصتي اين

  مکشيد سرم رو رو پتو کشيدمو دراز دونفره تحت از اي گوشه راحتيم لباساي پوشيدن از بعد

  گرفتم تصميم اخر در کردمو دنده اون دنده اين يکم بودم معذب خوابيدن کنارش واسه بازم

 ! بخوابم اتاق تو کاناپه رو

 !نداشتم اي چاره ولي بود سفت خيلي اووف!  انداختم کاناپه رو بالشتمو و پتو شدمو بلند

  اتاق در شدن باز با...  کشيدم سرم روي تا باز پتومو خوابيدمو سفت کاناپه اون رو نارضايتي با

 ... ميزد جوجه مثل قلبم..  ميشنيدم پاشو صداي!  واستاد قلبم

 خوابيدي؟؟ اينجا چرا _

 ! نره باال تنش ميکرد سعي بودو عصبي صداش

 !راحتم اينجا -

 : گفت لحن همون با باز

 !!جات سر برو پاشو کردي غلطت _

 : گفتم لجبازي با

 !نيست تو کنار من جاي _
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 : گفت اي کننده مسخره لحن با زدو پوزخند

 !پاشو! منه بغل تو نه که کنارمن تو جا عزيزم ديگه نه _

 !نميکشه خجالتم پررو پسره

 ! نيارا باال منو سگ روي اون سوگند _

 ...  بابا برو گفتم دلم تو

 ... نداري لياقت ولي بگيرم ناديده امشبتو مزخرف کار ميخواستم خواستي خودت _

  زور نداشت اي فايده تقال برد تخت سمت به کردو بلند کناپه رو از منو حرفش اين از بعد و

 ! واال!  بود صفر با برابر اون زور برابر در من

 !!ميزنما جيغ...  کن ولم ميگم...  کن ولم -

 : گفت شيطنت با

 !نيست مهم عزيزم بزن _

 : گفت که سينش تو زدم مشت با

 !! دوبرابر تالفيش نرفته که يادت ها باشه حواست اوي _

 !!بخوام ميخوام!!  کن ولم _

 : گفت عصبانيت با اخرش که زدم پا دستو انقدر

 حالتو خب وگرنه ندارم حوصلتو االن حيف!!  مبل همون رو گمشو برو درک به _

 !جون بچه ميگرفتم

  يکم شعور بي پسره!!  برگشتم خودم جاي به شدمو بلند تخت رو از حرص با

 گذاشتم بالشت روي سرمو کردمو خاموش اتاقو چراغ!! بذاره احترام نيست بلد

 !!گفتم بيراه بدو سر دو هيوالي اين به کلي دلمم تو

  رزي ترس از که بود وحشتناک انقدر صداش!  پريدم شيرينم خواب از برق و رعد بلند صداي با
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 يخوردم پنجره ي شيشه به سنگ مثل هاش قطر و ميباريد زيادي شدت با بارون!  شدم قايم پتوم

! 

 ! ميکرد اذيتم بيشتر اتاق تاريکي!  ميکردم سکته داشتم

 !!ميزد فرياد باورانه نا اسمون!  بيوفتم پس بود نزديک که اومد وحشتناکي صداي باز

  بودم متنفر صدا اين از بچگيم از!!! ميترسم خدايا!!! بود طوفان وقته االنم اخه اوووف

 خودمو ترس با بپرمو جام از باعث بعدي صداي....  ميخوابيدم مامانم اغوش تو شبا اينجور

  شد باعث صدا همون باز که نه يا کنارش برم که بودم دل دو...  برسونم اشوان تخت به

 اين خدا واي...  بپر خواب از اشوان شد باعث اينکارم...  کنم پرت تخت رو ترس با خودمو

 ... نيست تنش بليز باز که

 !ميکني اينجوري چرا رواني؟؟؟ چته _

 ! نکنم نگاه بهش کردم سعي

 !ميترسم... مي _

 !!ندارم حوصله بابا بخواب بگير برو پاشو! ؟؟!چي؟ از ميترسي؟؟؟ -

 : گفت و کشيد سرم از رو پتو عصبانيت با که نگفتم هيچي پتومو زير کردم سرمو

 ! ميکنما لهت ميزنم کاناپه رو برو پاشو _

 : گفتم شکستو بغضم

 !!بخوابم اينجا ميخوام نميرم!! ميترسم خب _

 ! خوابيد باز طاق کشيدو پوفي اي کننده مسخره لبخنده با بعد کردو نگاه بهم يکم

 .... گذشت بخير اوووف

  خودم تو شده مچاله شد باعث پيچيدو گوشم تو هميشه از شديدتر اينبار اسمون صداي

  نهبک مسخرم که..  نيست تنش بليز که نبود مهم برام اصال لحظه اون تو!! بچسبم اشوان به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

191 

 

 !  بس همينو بود مهم برام بودن کنارش ارامش فقط!  اي ديگه چيز هر يا

 .... انداخت پام رو پاشو کردو حلقه دورم دستاشو شدو پهلو به ناباوري کمال با

 !خانوم ترسو بخواب بگير ديگه هيس _

  داشتم ارامش امنيتو احساس انقدر!  بود گرم داشت امنيت ، داشت ارامش اغوشش

 !  رفتم فرو شيريني خواب به شدو گرم چشمام اروم اروم که

************ 

 !ديگه پاشو دوخي د!!  پاشو سوگي -

 ... دوختم چشم بود استاده سرم باال که هليا به کردمو باز زور به چشامو

 !!شد ظهر لنگه پاشو!!  کرد باز چشاشو خانوم عجب چه_

 : گفتم اي گرفته صداي با

 ؟ چنده ساعت _

_ 70  ! 

 چي؟؟؟؟ _

 !! کنيم شنا بريم ميخوايم!! خانوم تنبل ديگه پاشو کوفت -

 ... ميکرد درد بدنم کل! بودم خوابيده چقدر!  ماليدم چشامو نشستمو جام تو

 ... رفتم دستشويي به شدمو بلند جام از هليا غراي غر با

 کوشن؟؟ بقيه پس -

 : گفت و زد اي بدجنسانه لبخنده هليا

 ؟!ميبندي جمع کجاست اقامون بگي نميشه روت کلک _

 : گفت خنديدمو

 !گفتم کال کوفت -
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 : گفت خنديدو باز

 !نشده پيداشون هنوز بيرون زدن ويال از اشکان با صبح نميدونم خودمم _

 !بريم خانوما -

 !افتاديم راه ساحل سمت به و کرديم تاييد حرفشو برگشتيمو سمتش به نيما صداي با

 و بود سرد هوا اينکه با!  بود طوفاني وقتي حتي بودم عاشقش که من!  بود طوفاني دريا

 !! کنن شنا ميخواستن ها بچه ظاهرا اما نبود ابتني واسه مناسبي فصل

 !! ودمب دلخور دستش از بيرون ميره داره چرا بود نگفته بهم اينکه از بود اشوان پيشه فکرم تمام

 !!بريم بيا سوگي _

 !!طوفانيه بدجور دريا باش مراقب رفتي هم تو ندارم حوصله هليا نه _

 !!ديگه بيا بپر ابجي بيخيال _

 !گرفتم دستشو شدمو بلند همين واسه بشکنم دلشو نميخواست دلم

 ... شد سيخ تنم موهاي لحظه يه واسه بود سرد اب

 ! سرد چقدر -

 !ديگه زمستونه _ هليا

 ؟؟!! ابتني مياد موقع اين خلي کدوم _

 : گفت خنديدو

 ! ديوونه نيماي تو منو -

 .... رفتيم جلو بيشتر و حرفش به خنديدم

 !بيرون برم بذار ميزنم يخ دارم من هلي واي -

 !ميريم بعد ميکنيم بازي يکم ديگه نزن حال زد سوگي ا _

 ... ميلرزيدم سرما از داشتم
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 !تو دست از -

 ... نريد جلو زياد باشيد مراقب -

 .. بود نيما صداي

 ! هست حواسمون باشه - هليا

 : گفتم پهلوشو به زدم اروم ارنج با

 ؟؟! هست حواست کجا جلو ميري داري همينجوري تو -

 ... خنديد

 !!هست نترس هست _

  اومد که موجي ولي بود کم عمق...  اب زير رفتم کامال اومد طرفمون به که سنگيني موج با

 وردميخ هم به دندونام...  ميزدم يخ سرما از داشتم...  اب تو بشم چپه شد باعث بودو بزرگ خيلي

... 

 !ميميرم سرما از...دارم روحت تو هلي -

 ... بزنم حرف نميتونستم ديگه که بود سردم انقدر

 ! ميکنيد چيکار اب تو شما -

 : گفت ترس با هليا...  بود اشوان عصبي صداي

 !!سينم رو ميذاره سرمو االن اومد شوهرت خدا يا _

  عصبانيت با اومدو جلو اشوان!م ميلرزيد پاما دستو...  اومديم بيرون اب از هليا کمکه با زور به

 : زد داد

 !! ميبرمت شد خوب هوا گفتم ؟!؟!کردنه؟ شنا وقته االن نداري؟؟؟ عقل تو _

 : زد فرياد بعد و

 نگفتم؟؟؟ _
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 ! ميکرد بدتر حالمو اشوان عصبي صداي طرفي از سرما طرفي از...  ميشدم اب داشتم

  ميوفتادم داشتم که بود حس بي انقدر نيست خودم مال بدنم کردم احساس لحظه يه

 !!انداخت اغوشش تو گرفتو منو اشوان بالفاصله که زمين

 ... شد تاريک جا همه شدنو بسته چشمام مياد يادم فقط....  شد چي نفهميدم ديگه

  گذشت که يکم ميکرد اذيت چشمامو شديد نور!  کردم باز چشمامو حالي بي با

  ؟!؟ بود کجا اينجا! کردم عادت بهش

 کوچولو؟ بهتري -

 بود خبري عصبانيت از نه چهرش توي!  نشسته کنارم که ديدم اشوانو چرخوندمو سرمو

 ! دادم تکون سرمو ارومي به! خنثي کامال ، خوشحالي از نه

 ! افتاد؟ کار از زبونتم _

 : کردم زمزمه اروم تشنگي احساس با

 ...آب _

 ارومي به و کرد آب از پر ليوانو رفتو پارچ سمته به!  نميشد باورم! من به...  زد لبخند

 ! کرد نزديک لبام به ليوانو نشوندو منو

 !مرسي _

 ؟!؟!ميخواد؟ کتک دلت! هان؟؟ نميدي گوش حرفام به چرا!!  جاشه سر هنوز تنبيت کن ول رو اينا _

 : دادم جواب ارومم صداي همون با

 !باشه سرد انقدر نميکردم فکر _

 : گفت کردو اخم يکم

 !!ميکنم بزرگ دارم بچه ميکنم فکر وقتا بعضيا!  نيست نخودم اندازه عقلت ديگه همينه _

 : گفت خودش دوباره که کرديم نگاه هم به يکم
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 !! شي ادم تا ميکنم رفتار باهات بچه يه مثل بعد به اين از نميشه اينجوري _

 : گفتم حرص با

 !!نيستم بچه من _

 !!بابا برو هه -

 ...بدي خيلي! ادب بي _

 !بچه بود حتمي شدنت له وگرنه بيمارستاني تو االن که حيف!! خوبي تو _

 ! نيستم بچه من _

 !هستي _

 !نيستم _

 ! هستي ميگم -

 !نيستم ميگم _

 !چشم بگو هستي ميگم _

 ! نيستم نيستم نيستم -

 !هستي هستي هستي _

 : گفتم گريه حالت با بودم اوورده کم ديگه

 !؟؟!اشـــــــــــــوان _

 ؟؟!جــــــــونم -

 ! ؟!هان؟ شد مهربون انقدر دفعه يه چرا ؟؟!االن گفت چي اين!  کردم کپ

 !پاشـــــــو خوردن کتک واسه هست وقت!  ويال بريم بايد شد تموم سرمت پاشو _

**************** 

 !  رفتيم ويال سمت به و شديم خارج بيمارستان از بهش تکيه با
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 ... بود قشنگ و بخش لذت برام چيز همه کنارم مغرور سرد مرد اين وجود با!  بود بهتر حالم

 ... مياوورد درد به قلبمو ازش بودن دور روز يه به کردن فکر حتي

******************** 

  نسال به اشکان وورود با که ميديم وي تي بودمو نشسته کاناپه رو شده قلنبه پتو تو تنها

 : گفت خونسرد که شدم تر جمع معذب...  ريخت قلبم

 !باش راحت _

  سرگرم بود پخش حال در که مزخرفي فيلمه با خودمو کردم سعي و زدم لبخند تنها

 ... کنم

 بهتري؟؟ -

 !اشکانه از تر رواني صد در صد اشوان که اين با ميترسم پسر اين از انقدر چرا نميدونم خدايا

 ! ممنون بله -

 : گفت کردو کوتاهي مکث باز

 ؟!درسته بود صبوري فاميليت نکنم اشتباه اگه _

 ! بگه چيزو همه خانوادش به ميخواد نکنه ميپرسيد سوالو اين چي براي! ريخت قلبم

 : کرد تکرار باز

 !درسته؟ -

 : دادم جواب ترس با

 !بله _

 : گفت دراري حرص پوزخند با

 !!احمق اشوان! ؟!هستي بس خون تو پس _

 من!  باشه روم بس خون اسم نميخواستم!  ميومد بدم کلمه اين از شدم ناراحت
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 ! نداشت من به حسي هيچ کال اون البته ميديدم خودم شوهر اشوانو واقعا ديگه حاال

 ! داد نمي بروزش شايدم

 !کني خراب زندگيتو کنيو کاري همچين پدرت ازادي ازاي در شدي حاضر چطور _

 هه!  نميگذره پسري همچين از دختري هيچ! ايه تيکه بد اشوانم البته!! بزرگيه فداکاريه

 ؟؟!ميسازي سگيش اخالقاي اين با چجوري موندم فقط

 : گفتم عصبانيت کمي حرصو با!  بودن هم کپي هردوشون!! بود همون برادر که حقا

  ميزنيد حرف موردش در داريد که کسي اين و ندارم مشکلي هيچ اشوان اخالقاي با من _

 ... دارم دوستش اونو من و شوهرمه رسما االن

 ... بشه تموم حرفم نذاشت

 ؟؟؟ داره دوست رو تو اونم..  ؟!؟ چي اون -

 ... نميدونستم خودمم که بود چيزي همون دقيقا اين...  کردم سکوت شد بسته دهنم

 ! باشم داشته دوست زنمو نبايد چرا _

  ميخواستم شرايطي همچين تو بودنش از! اشوان! من مرد...  بود خودش صداي

 !  خوبه بودنش چقدر!  دربيارم بال

 :داد ادامه باز و ايستاد سرم باال اومدو

 ! ندارم دوست سوگندو من داري حق البته _

 : اومدم خودم به صداش با دوباره که انداختم پايين سرمو شکستو قلبم

 ! ديوونشم...  عاشقشم چون -

 : کرد بغلم شدو نزديک بهم...  شدم سرخ

 ! نميکنم عوضش دنيا با _

 ترين قشنگ کلمات اين!  ميمردم داشتم!  ميشد شديدتر لحظه هر قلبم ضربانه خدايا
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 ... شنيدم عمرم تو حاال تا بوده کلماتي

******************************** 

 ... شد بلند جاش از زدو پوزخندي اشکان

 !باشه ميگيد که همينطور اميدوارم _

 : داد ادامه من به رو و

 !"داداش زن" نکنم گمون البته _

 طرفه يک عشق اين بود اشکان با حق!  شد خارج سالن از کردو تاکيد داداش زن ي کلمه روي

 !ميکردم قبول بايد نداشت دوست منو اشوان! نبود موندگار

 !احمق ي پسره _اشوان

 : گفتم کردمو نگاهش خاصي عصبانيته با

 !؟؟!ميگفت دوروغ مگه _

  محکم بازومو اومدو سرم پشت که رفتم حياط سمت به محکم بلندو قدماي با سريع خيلي

 .. برگردوند عقب به منو گرفتو

 ؟!کردي؟ رم يهو چته؟؟ _

 ! شد مانعم باز اما بشم دور ازش کردم سعي کشيدمو بازومو حرص با

 هان؟؟؟ ؟!مرگته چه ببينم بنال! ميزنمتا ناجور سوگند _

 ! شد جاري گونهام روي اشکام...  حقارت همه اين از گرفت بغضم

 !!باشم تنها ميخوام کن ولم هيچي _

 !سرد هوا ببينم تو بريم بيا!  کردي غلط تو -

 !! نيست مهم بميرم بذار درک به _

 : گفت زدو پوزخند
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 !!!بميري کي ميکنم تعيين من اونم -

 : گفتم زدمو سينش به مشتي محکم هق هق با

 !ندارم دوست ديگه!! بدي خيلي _

 : گفت کردو درشت بامزه چشاشو گرفتو شيطنت رنگ چهرش

 داشتي؟؟ قبال مگه -

 : دادم جواب ساختگي اخم با...  سوگند سرت تو خاک! زدم گندي چه فهميدم تازه

 !!نخيرم _

 !!کرد اعتراف االن همين خوبه کوفت_

 !!زدي توهوم تو نکردم اعتراف من_

 !!ميخوابي من فکر با شبا عاشقمي که کن اعتراف! بچه نگو دوروغ _

 : گفتم حرص با

 !!نيست اينجوري اصالم _

 !!اينجوري چرا _

 !نيست -

 ! هست _

 : گفتم گريه با کردن بحث از شدم خسته

 !!نکن اذيتم اشوان _

 : گفت متفاوتي لحن به کردو پاک اشکامو شستش با اروم کردم تصور که چيزي برعکس

 !نشدي مريض تا تو بريم بدو بس اتش فعال اوکي_

  رفتارش از بودم گيج!بشم ويال وارد که کرد وادار منو کردو حلقه هام شونه دور دستشو

 ! معشوق عاشقو به به _...!!! اخرشه پسر اين خدايا
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 :داد جواب و شد مانع که بگيرم فاصله اشوان از خواستم هليا ديدن با

 ! خودم خرمگس بر سالم _

 !داري؟ تو شوهر اين خدايي سوگند!  ادب بي - هليا

 : گفت که زدم لبخند فقط

 ! ميشه هست که ايني از پرروتر بخند بهش همش ديگه اره -

  با انگشت تا چهار اين ديدي وقت يه کن جمع هواستو بريده گيس اوي - اشوان

 !کرد اصابت دندونات

 ! بترسم ازت نيستم سوگند من اخمو برجه اوي - هليا

 : شد سالن وارد کنان خنده سعيد

 ؟!دوتا شما باز چتونه _

 :گفت خاصي لحن با اشوان

 !نکردم ناقصش تا کنا جمع زنتو اين سعيد _

 : گفت و کرد بغل رو هليا بامزه سعيد

 !مرده شوهرش مگه _

 ! دوتا شما با ميگيره تهو حالت ادم!  اي -اشوان

 !احساسي بي تو بخواد دلتم خيلي - هليا

 !نداري خبر احساسم خداي من اتفاقا - اشوان

 !!!!!عمت جونه اره

 ميگه؟؟؟ راست سوگند - هليا

 ! برجکش تو بزنم بود وقتش

 !نداره نظير احساسي بي تو!  هليا کني صحبت احساسي چه از اونه مهم -
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  نزديک بيشتر بهم برعکس اما!! شه عصبي داشتم انتظار! خنده زير زدن ها بچه

 :گفت شدو

 ؟!داري دوست چطوره پات به بريزم احساسمو تمام بعد به اين از ميدم قول عزيزم _

  راضي من نکن اينکارا از مادرت جون نه بگم ميخواستم بود ترسناک صحبتش لحنه

 از اما تگرف دلم!  برگشتيم شمال از باالخره!شدم خفه بجاش اما! بيوفتي زحمت به انقدر نيستم

  با بازم که پرفتم قول هليا

 بهم قبل از بيشتر ذره يه! بود شده عوض اشوانم اخالقه... بريم بيرون همديگه

 ،بشه مهربون من با که نميشد باورم! داشت دليلي چه تغيير اينهمه نميدونم!  ميکرد توجه

 اذيت ليخي اينده در بود فيلم رفتاراش اين ي همه اگه!  قبل هاي دفعه از بيشتر حتي کنه توجه بهم

 ميشدم

 ميتونستم کاش اي...  بودم شده جذبه پر جذابه مرد اين ي وابسته زماني هر از بيشتر چون

 !ميگذره سرش تو چي مرموز ادمه اين بفهمم...  بخونم افکارشو

 ! نبود خبري اشوان هاي تيکه از ديگه چون ميکردم صحبت قبل از بيشتر بابا مامانو با

 !نکرد مخالفتي برم مادرم پدر ديدن به ميخوام که گفتم بهش وقتي حتي..  ميشد تحويل سال فردا

 دوست اما نداشتم خبر احساسش از چند هر...  پرستيدمش مي بود مغرور چند هر!  بودم عاشقش

  داشتم

 !مدار دوستش چقدر بفهمه شايد تا...  مهمه برام چقدر بفهمه شايد تا بدم بهش احساسمو تمام

 !دادن بهم رو دنيا انگار شادي اسم ديدن با...  کشيد بيرون فکر از منو همراهم تلفن صداي

 خيلي شده تنگ برات دلم! دوستم سالم _

 : پيچيد گوشم تو شادش صداي

 !نميگيري ما از حالي که تو شده تنگ برات دلم منم بيمعرفت سالم -

 !ام بدي خيلي دوست ميدونم شادي شرمندتم بخدا _
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 چطوره؟؟ جونت شوهر چطورري؟!  بابا ببند _

 !خوبه اونم شکر خوبم _

 !!ميترشيم داريم که هم ما دامنت تو افتاده هلو ديگه ميکني حال _

 !!منفيه جوابت همش تو داره خواستگار همه اين عمم کردي غلط _

 : گفت و خنديد

 !نکردم پيدا ايندمو هلوي هنوز اخه _

 چطوري؟؟ تو!  مرض _

 باشه درست نيستم مطمئن شنيدم چيزايي يه سوگي راستي! نيستم بد -

 !ببينمت بايد ولي

 شادي؟؟ شده چيزي _

 !بهت ميگم ببينمت شايعست شايد يا خبر يه فقط نشو نگران _

 !منو ميترسوني داري _

 مالقات اجازه بانت زندان کي حاال نيست چيزي که گفتم ميترسي چي واسه ديوونه -

 !ميده

 !خونمون بيا صبح شه ناراحت نميکنم فکر _

 ! مبارک عيدت پيش پيش عيد شبم فردا راستي اوکي _

 ! ميبينمت عزيزم مبارک هم تو عيد -

  باي فردا تا اوکي _

 .. باي -

 ...کردم قطع عجيبي دلهره با رو گوشي

  يکم بودنش جدي اين بودو شوخي دختر هميشه شادي!  بودم گرفته عجيبي استرس
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 با که بزنم زنگ بهش باز خواستم بود سخت برام ا فرد تا کردن تحمل!  کرد نگرانم

 ! شدم منصرف اشوان اومدن و ساختمون در شدن باز

  بوي ميداد ارامش بوي که بودم بو اين عاشقه!  کرد پر رو خونه فضاي تمام عطرش بوي

 : گفتم لبخند با و رفتم جلو داد دست بهم دار خونه زن يه حس!  امنيت

 !نباشي خسته سالم _

 : گفت کجي لبخند با!  بود خسته چهرش

 !کوچولو نميره در خستگيم اينجوري _

 ... که نزديک انقدر...  شد نزديک بهم اروم اروم که کردم نگاه بهش گيج

 : گفت شيطنت با شد جدا ازم وقتي

 !رفت در حاال _

 اومدمو خودم به يدفعه که ميکردم نگاه بهش تعجب عالمت مثل فقط بودم منگ

 ميکردم نگاه روم به رو به مونگوال مثل بودمو واستاده اونجا همونجور! شده غيب ديدم

 من ديدن با و اومد بيرون اتاقش از راحتيش لباساي با که کشيد طول دقيقه چند نميدونم

 : گفت خنديدو

 ! دوخي اخرشي ديگه تو _

 ...بگم بهش رو فردا قضيه و شم مسلط خودم به کردم سعي... شد رد کنارم از و

 !اشوان؟ _

 !دلم؟ جون _

  بودم لذت غرق! ميشه مهربون اينقدر که خوبه چقدر!  ميکنه پيشرفت روز هر اين بابا

 : گفت که

 بگي؟؟ ميخواستي چي! ؟ کانال اون زدي باز سوگند _
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 ... کردم بازي کلمات با

 !اينجا مياد صبح فردا شادي..  شادي راستش..  راستش _

 : گفت کردو اخم يکم

 چرا؟؟ _

 : گفتم ترس با ؟؟!!سواليه چه ديگه اين چرا؟؟

 ! ببينمش بياد گفتم...  گفتم بود شده تنگ براش دلم _

 : گفت جدي خيلي اما شد باز اخماش

 !اوکي -

  اشپزخونه به کارم ي ادامه براي کشيدمو راحتي نفس! رفت کاناپه سمت به و

 ... ميشد صبح تر سريع کاش اي!  بود اشوب دلم تو بازم اما...  رفتم

 خيلي و شد اشپزخونه وارد که نکشيد طول زياد. زدم صدا اشوانو شام ميز چيدن با

  هک کرد دستپاچم نگاهش انقدر! شد حرکاتم ميخه دقيقش نگاهه با و نشست ميز پشت جدي

 : گفتم حرص با شکست افتادو دستم از بودم اوورده ساالد براي که بشقابي سر اخر

 !!!توا تقصير همش! اه _

 : گفت نيشخند با بردو باال ابروهاشو

 !  هستي چلفتي وپا دست تو چه من به _

 : زدم غر باز

 !!ميکني هل ادمو کردنت نگاه طرز اون با جنابالي نخيرم _

 : گفت حالت همون با باز

 ؟! چجوريه کردنم نگاه طرز مگه _

 :اووردم زبون به فکرمو ناخداگاه...  ميشدم منفجر عصبانيت از داشتم ديگه
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 ! بيارم در کاسه از چشاتو ميخواد دلم وقتا بعضي _

 : گفت موذيانه!  کنه بخير خدا واي....  ميخنده زير زد حرفم اين با

 ؟؟ چي ديگه خب -

 : گفتم ترس با

 !!!هيچي ديگه _

  اومد طرفم به و شد بلند ميکردم ضعف براش منم ميخنديدو مردونه که همونجور

 : گفت بلند که عقب برم خواستم

 !نره شيشه پات تو اينور بياي کنم کمکت ميخوام ندارم کاريت ديوونه کن صبر _

 بپرمو ميتونستم بود شکسته شيشه دورم تا دور شدم ثابت کامال حرفش اين با

 دستشو اشوان بيام خودم به تا!  نداشتم اينکارو توان انگار اما شم خالص حصارش از

 فاصله ازش خجالت با!بود امن کامال گذاشت زمين منو که جايي...  کرد بلند منو گرفتو دورم

 گرفتمو

 : گفتم

 ! رو اينجا کنم تميز بيارم رو برقي جارو.. برم -

 ... کشيد گرفتو تيشرتمو استينه اروم که کردم رفتن قصد

 !ميکنم جمع خودم بعدا بخور شامتو بيا فعال نميخواد _

 !  زدم لبخندي ناخداگاه

*********************** 

  تمام.  بود رفته اشوان زياد احتمال به!  شدم بلند تختم از ساعت ديدن با

 ! ميشد پيدا کلش سرو تر زود کاش اي..  ميکردم فکر شادي به ديشب

  روي به رو منتظر پذيرايي براي مخلفات و ميوه چيدن و خونه کردن مرتب بعد
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 !کردم کانال اون کانالو اين وقت گذروندن براي و نشستم وي تي

 ! کردم باز درو رفتمو سمتش به سرعت به ايفون صداي شدن بلند با

  فهميدم تازه وقت چند از بعد بود مثبت انرژي از پر هميشه مثل شادي صورت

 ...داشتم نياز صورت همين ديدن به چقدر

 !خونه خانومه به سالم -

 ... بغلم تو پريد سريع اونم کردمو باز براش اغوشمو

 !! بود شده تنگ برات دلم چقدر شادي سالم _

 : گفت بوسيدو گونمو

 ! خانومي همينطور منم _

 : گفتم زدمو لبخند

 !واينستا اينجا تو بيا _

 : گفت شيطنت با

 !نه که چرا کنار بکشي _

 : گفت گرفتو جلوم دستشو تو جعبه...  کردم راهنماييش داخل به رفتمو کنار در جلو از

 !جونم سوگي نداره قابلتو _

 : گفتم کردمو نگاهش شده گرد چشماي با

 ديوونه؟؟ چيه اين _

 !شما کاخ به بودم نيومده که من!  ديگه خونته کادو _

 ؟!خونش با خونم _

 :گفت و خنديد

 ! خونتون _
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 ... زدم لبخند

 !برات بريزم چايي برم بشين _

 ! ميکني چه ببينم برو!  اوووووو _

 : گفتم خنده با

 !مار زهر _

 ... نشستم شادي کنار برگشتمو سالن به باز چايي ريختن از بعد

 !!شده اب تنم گوشت جنابالي بخاطر چقدر ديروز از بدوني اگه _

 : گفت تعجب با

 چرا؟؟! وا _

 : گفتم نگراني با

 !بگي بهم چيزي يه بود قرار _

 ... زد مصنوعي لبخنده گذاشتو ميز روي فنجونشو

 !که نيست مهمي چيزه گفتم ديوونه دختر _

 : گفتم بيشتري استرس با

 شادي؟؟ شده چي ميگي _

 !چشم پايين بره گلوم از بذار _

 ! ميميرم کنجکاوي از دارم من بدو اوکي _

 ! عجولي هميشه _

 ميدونستم ميکردم نگاهش مدت تمام... گذاشت ميز روي فنجونو و خورد چاييشو از کمي

 ... بود بريده امونمو استرس اما نيست درستي کار

 !!نکن نگاه اينجوري _
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 : گفتم زدمو اي زده خجالت لبخند

 ! ببخشيد اوکي _

 : گفت زدو لبخند

 ميره؟؟ پيش خوب زندگيتون چطوره؟؟ اشوان _

 : دادم جواب ناچار!  پيچوند مي منو داشت باز

 !شده بهتر اخالقشم شکر خدارو خوبه اره _

 !خب؟ _

 : گفتم تعجب با

 چي؟؟ خب _

 !شده؟ بهتر چرا _

 :دادم جواب حالت همون با باز

 شده؟؟؟ بهتر چي _

 ... پريدم جام از ترس از که و ميز رو زد دست با

  دشمنت چرا نپرسيدي خودت از تاحاال!  ميگم اشوانو!! توووو خنگي چقدر اه _

 !؟!مهربون؟ فرشته شده

 : گفتم کردم ريز چشامو

 !!شادي بگي ميخواي چي _

 : گفتم حرص با و کشيد پوفي

 !!نباشه جونت شوهر پدر قاتل تو پدر شايد بگم ميخوام بابا _

 ... اون پدر..  من پدر... بيارم ياد به ديگه بار يه رو ها کلمه اون تمام کردم سعي! کرد هنگ مغرم

 : گفتم لکنت با! خدا واي...  اشوان... قاتل
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 ؟!ني..يع _

 !يعني بله - شادي

 فهميدي؟؟ کجا از مطمئني؟؟ تو..تو _

 اقاي قاتل اينکه مثل شنيدم چيزايي يه! درسته درصد 12 احتمال به ولي نه مطمئن -

 !بوده بيچاره اين خود اقوام از يکي قاتل اينکه اون از جالبتر و!  شده پيدا جهانبخش

 : کردم نگاهش گنگ

 ؟!اقوامش؟ از يکي _

 !! داد تکون مثبت ي نشونه به سرشو

 ... من يعني...  ؟!؟؟ گناهه بي بابا يعني -

 ! ميکنه؟ فرقي چه! خوشبختي االن که تو دختر بيخيال _

 ... کردم نگاه شادي به اشکيم چشاي با

 شي ديده بس خون يه چشم به فقط اينکه ميکنه فرق! شادي ميکنه فرق چرا _

 !!ميکنه فرق

 !باخبره چيز همه از اشوان باشه داشته حقيقت موضوع اين اگه _

 ... افتاد گونم رو چشمم از اشکي ي قطره

 !گرفته وجدان عذاب!  هه...  شده مهربون همين واسه پس _

 .. گرفت دستش تو دستمو شدو نزديکم شادي

 !باشه نداشته حقيقت شايد! سوگند احتمال يه فقط اين _

 : شدم خيره بهش تارم چشماي با

 !کنم؟ چيکار بايد من -

 ..زد مهربوني لبخند
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 ! عزيزم زندگي _

 ... احمق من...  احمق منه! منه با ترحم رو از اون شادي-

 ... شد درگير هقم هق با حرفم

 ! داره دوستم ميکردم فکر _

 اين بعد نداشت دوست اگه عزيزم خودتو نکن اذيت نداره ميدوني کجا از سوگند _

 دوست حتما پس واستاده پات که ميبيني اما خودش پي ميرفت ميشد جدا ازت قضيه

 !داره

 ... زدم پوزخند

 ... همين فقط!  داره وجدان عذاب اينکه بخاطر پيشم هنوز اگه _

 کنم حل رو معما اين ميکنم سعي دارم! دوخي نباش منفي انقدر بابا اي _

 خب؟؟! نکن بافي خيال خودت برا خواهشا موقع اون تا

 ... دادم تکون مثبت نشونه به سرمو زدمو مصنوعي لبخنده

 ... برم خودم تو باز شد باعث رفتنش!  رفت بعد بودو پيشم ساعت يک تا شادي

 .. خوشبختم االن واقعا من اينکه به!  زندگيم به...  خودم به...  ميکردم فکر اشوان به

 ... بود ارزو برام ديدنشون بودمو شده دور خوانوادم از همه اين که مني

 نه ههميش مثل...  شد مانعم حس يه اما اتاقم تو برم ميخواستم!  ريخت قلبم خونه در شدن باز با

 : گفتم اروم ولي

  سالم -

 ... زد لبخند کمرنگ کردو نگام

  سالم _

  واسه لبام اما نباشيد خسته بگم ميخواستم!  ميزد داد صداش تو از خستگيش
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  کنم دعا ميتونستم نه!  رفتم اتاقم سمت به اراده بي خيلي نخورد تکون گفتنش

 !قاتله پدرم کنم باور ميخواست دلم نه نباشه صحت قصيه اين

 !اتفاق اينهمه! داستانيه چه اين!  کردم موهام الي کالفه دستمو نشستمو تخت روي

 : کرد پر رو خونه کل بلندش صداي...  نميکردم فکرشو هيچوقت! من واسه اونم

 !ســــــــــــوگند هي _

 !؟ ميزنه داد چرا اين

 !ببينم بيــا تو کجايي _

 : گفت بازم که ندادم جواب

 !تــــــــوام با _

 : گفتم عصبانيت با کردمو باز اتاقو در

 !بلـــــــــــــــه _

 ... ميديد وي تي و کاناپه رو بود کشيد دراز

 !ببينم اينجا بيا کوفت و بله _

 ... واستادم سينه به دست رفتم تر جلو حرص با

 ؟!فرمايش _

 ... نشست کاناپه رو کردو ريز چشاشو

 !اتاق تو رفتي دليل چه به اصال ؟!؟ ميزنن حرف اينجوري چرا خانم سرکار _

 : دادم جواب حرص با ولي ميکنم اينجوري دارم چرا نميدونستم

 !!! بگيرم اجازه شما از بايد رفتنمم اتاق تو واسه نميدونستم _

 :گفت و زد شيطوني لبخند

 !خوردنت اب واسه حتي بگيري اجازه من از بايد چيزا خيلي واسه تو _
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 : گفتم کردمو درازي زبون بهش ها بچه اين مثل

 !!جهانبخش جناب اي مزه بي شوخيه _

 !اغوشش تو بشم شوت شد باعث کارش اين..  کشيد و گرفت بليزمو که برم خواستم

 : گفت و شد مانعم که شم جدا ازش خواستم کشيدمو خجالت

 ؟؟!!شده چي بگو حاال عروسک نيست فراري راهه _

  صداشو ميکردم فکر که ميزد شديد اونقدر قلبم ضربان!  نکنم نگاه بهش ميکردم سعي

 !  ميشنوه اونم

 " گفتم سريع شدنم خالص تر زود براي

 !  نشده چيزي _

 ... نداشت اي فايده اما کردم تقال باز

 ؟! امروز عصبيه انقدر اشوان عشقه چرا پس _

 ...  بود شده سخت خيلي کشيدنم نفس!  وايميستاد داشت قلبم

 ... کردم فکر شادي حرفاي به ؟!ميکرد؟ بازي باهام داشت

 "!باخبره چيز همه از اشوان باشه داشته حقيقت موضوع اين اگه "

  شروع عادي غير خيلي!  نداشت اي فايده اما!  بزنم پسش کردم سعي زيادي عصبانيت با

 ... زدن حرف کردنو گريه به کردم

 !نيستم تو عشقه من! نزن من به حرفا اين از ديگه _

  نيستم تو عشقه من! بسم خون يه فقط من!! ميفهمي

 :ميزدم حرف گريه با سينشو به ميکوبوندم کوچيکم ي مشتا با

 !!نيستم تو عشقه.. نيستم!!  زندانيم يه فقط من _

 ارومم کرد سعي...  ميکرد نگام فقط که بود کرده تعجب انقدر
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 .... کنه

 ! ميکني؟ اينجوري چرا!  دختر اروم _

  کردم گريه بلند صداي با سينشو رو گذاشتمو سرمو

  بود خوبي دهنده تسکين مردونش بزورگو دستاي

 :ميکرد زمزمه گوشم تو مدام ميکردو نوازش موهامو

 ...باش اروم...  کوچولو خانوم باش اروم _

 ! ميترسيدم داشتم دوست چيزاييکه دادن دست از هميشه...  بود گرفته خيلي دلم

 رفتنه از لجبازم حسه اين!  نميشناختم حسمو کنم فکر اشوان نبودن به نميخواست دل

 .. حرفاش بودنه دوروغ..  نبودنش از ترس!  چسبوندم بهش بيشتر خودمو ميترسيد اشوان

 ... بدم دست از اغوششو ارامشه قيمتي هيچ به نميخواست دلم!  ميکرد نابودم داشت چيز همه

 ... ميريختم اشک تابانه بي نميگرفتو اروم شدم مهار بغض

 ! اينجام من باش اروم! سوگند؟ چيه _

 ونازم بيشتر...  کنه نوازشم بيشتر...  کنه ارومم بيشتر داشتم دوست اره...  داشتم دوست

 .. همين فقط..  باشه ميخواست دلم فقط...  بکشه

 .. اروم هيـــس...  خانومم نکن گريه_

  عميقي خواب به وجودمو تمامه به شد تزريق ارامشش که کشيد طول چقدر نميدونم

 !  بودم نخوابيده سال صد انگار که طوري..  رفتم

  به بيشتر منو اواخر اين بود خودش کار!  بود روم پتو ، بودم تخت روي شدم بيدار وقتي

 ...  ميکرد وابسته خودش

  کردم زمزمه لب زير اروم و چکيد چشمم از اشک قطره يه اختيار بي نشستمو تخت روي

 کرده گريه انقدر...  کردم نگاه خستمو ي چهره ايينه تو شدمو بلند "نگيرش من از خدايا"
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  بيداره که ميداد نشون وي تي صداي...  بود شده کرده پوف قرمزو چشمام که بودم

 بدنمو کوفتگي از ذره يه بلکه تا بگيرم دوش گرفتم تصميم شدن حال سر براي

 .. شه کم چشمام پوف

  دبو تلفنش با زدن حرف مشغول اشوان شدم خارج اتاق از لباسم تعويض و دوش گرفتن از بعد

 ... بشنوم صداشو خب تا تيزکردم گوشامو نميشد ولي باشم تفاوت بي ميخواست دلم

 ! کنه پيدا کش انقدر نميکردم فکر -

_....... 

 ! کنن تحقيق ميفرستم نفرو چند فردا _

_ ........ 

 !  بکنه نميتونه غلطي هيچ _

 : گفت اووردو تر پايين صداشو

 !باشه پيگير بگو بگير تماس وکيلمم با شرکت بيا فردا _

 چيزو همه اون يعني!  ميزد حرف داشت قضيه همون ي درباره يعني...  بود اشوب دلم تو

 !ميدونست

 مهمکال شدن تموم با!  اومد خون شدو زخمي دستم کفه اخر که دادم فشار دستم تو ناخنمو انقدر

 اشوانو

 ... مرفت اشپزخونه توي اوليه هاي کمک جعبه سمته به شدو خارج اتاق از سريع ناشناس شخصه

 ! کنم نگاهش نميخواست دلم اما کردم حس خود رو اشوانو متعجب نگاه

 لحا در ميشد دردسر قدم کوتاهيه همين هميشه اما بيارم در جعبرو کابينت توي از کردم سعي

  کردن تالش

 ... اوورد در کابينت توي از رو جعبه سرم پشته از اشوان که بودم جعبه برداشتن براي

 شده؟؟ چي ببينم _
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 : کرد هم تو اخماشو ديدو ، ديد اما ببينه نميخواستم

 ؟! خودت با کردي چيکار _

 اشوان زور با!  ميسوخت شديدا ولي نبود عميق دستم سوزشه روي کردم تمرکز نکردم نگاش

  صندلي روي

 ستايد گرمي اما ميکرد اذيتم دستم سوزشه!  ببنده زخم چسب با زخممو کرد سعي اون نشستمو

  اشوان

 : گفت دوختو چشم بهم نافذش نگاهه با شد تموم که کارش!  بود خوبي دهنده تسکين

 !ميسوزه؟ -

 ... دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو تنها

 !؟ کردي چيکارش _

 : گفت اروم باز که ندادم جواب

 !هان؟ -

 .... بايد...  ميگفتم چيزي يه بايد

 !تخت ي لبه به خورد _

 ... ريخت قلب کرد ريز چشماشو

 !!ناخنه جاي اين نگو دوروغ _

 ... ميشد بيخيالم اينجوري شايد کردم سکوت انداختمو پايين سرمو

 ! شو اماده برو پاشو _

 : گفتم اووردمو باال سرمو تعجب با

 !چرا؟-

 !!عيده ديگه ساعت 0 رفته يادت اينکه مثل _
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  شد گرد چشاش اشوان که شدم بلند جام از سريع انقدر بود شده پاک کلي به حافظم انگار

 ... شنيدم پشت از صداشو فقط کردم طي سرعت با اتاقمو راهه نکردمو توجه

 ! ميشيا ناقص ميوفتي برو اروم _

******************************* 

 خابانت بودو خريده برام اشوان عيد براي که پيراهنايي از يکي!  بودم داده دست از عقلمو کلي به

 و کردم

 ! پوشيدمش صورتم ارايش موهامو کردنه درست از بعد

 يه ي عالوه به داشت رنگي قرمز نوار استيناش سر و يقه دور که بود اي سورمه رنگ به پيراهنم

 کمربنده

 پام هم ايم سرمه کلفته ساپورت ميشد تر مشخص کمرم باريک قطر بستنش با که قرمز باريک

  کردم

 بخشي رضايت لبخند با اخر در ريختمو دورم کالغيمو پر لخت موهاي!  کردم تر پرنگ قرزمو رژ

 ديد اينه تو خودمو

 قتيو ، اينکه خياله با...  پرنگه خيلي رژم ميگفت بهم حسي يه فقط بودم شده عالي واقعا! زدم

 خواستنم

 سال ات زيادي زمان!  شدم بيخيالش ، ميکنم کمرنگش بريم خانوم فرنگيس ي خونه به شام براي

  نمونده تحويل

 خودمو و کنم فراموش رو شادي حرفاي شده روزم يه براي ها لحظه اين توي ميخواست دلم!  بود

 به بزنم

 ي عالوه به!  دراووردم توش از اشوانو کادوي رفتمو کمدم سمته به خوشحالي با!  بيخيالي

 ! سوپرايزم

 اصليم کادوي اما!  بود جوراب جفت يه اونم بودم کرده امده براش قبل از که دار خنده سوپرايز يه
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 براش بودم گرفته خودم انتخاب به که بود خوشبو ي مردونه عطر يه با استين سر و کروات سته يه

! 

 ! ببينم ميکنه باز کادوشو وقتي العملشو عکس ميخواست دلم

 زير رو اصلي کادوي گذاشتمو توالت ميز روي بودمو کرده جاسازي جورابو توش که تزئيني جعبه

 ! کردم قايم تخت

 ! داشتم هيجان خيلي

 ابودن بهت ميخوره ميکنن در رو توپا ميشه تحويل سال االن ديگه بيا! کوشي؟ سوگند اووووي _

 بدوووو ميشيااااا

 !بيا

 .... رفتم اتاق در سمت به گرفتو خندم

*************** 

 و همردون سفيد پيراهن با بود پاش اي سرمه اسپرته شلوار اشوان! شدم سالن وارد و خارج اتاق از

  کاناپه رو کتش

 شغولم ديگه دسته شلوارشو جيبه تو دستش يه و ايستاده وي تي به رو من به پشت بود افتاده

  کردن عوض

!  شستمن کناپه روي اروم و رفتم تر جلو بود نشد حضورم متوجه شايد!  بود کنترل با وي تي کانال

 گشتبر وي تي سمت به باز کردو بهم کوتاهي نگاهه برگشتو دفعه يه چون بودنمو کرد حس انگار

  شدم دلخور چقدر

 به زد زل برگشتو دوباره خاصي ي چهره و تعجب با افتادو دوزاريش تازه انگار اما توجهش بي از

  شدم خيره منم من

 لشبغ ميخواست دلم بود شده تر خواستي لباس اين توي چقدر!  زندگيم موقت مرد جذابيته به

  کنم

 ... شده هميشه از تر جذاب چقدر بگم دارم دوسش چقدر بگم
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 !بينم پاشو _

 نمايي دخو پيشونيش روي خاصي اخم بودو دستوري بيشتر لحنش!  اومدم بيرون فکر از صداش با

  ترس با ميکرد

!  فيل رابرب در بودم فنجوني مثل برابرش در بازم.  ايستاد کمي خيلي فاصله با مقابلم! شدم بلند

  پايين نگامو

 گاهن بهش کرد مجبورم اووردو باال چونمو دستش با نافذش نگاه به کردن نگاه بود سخت انداختم

  اينبار کردم

 ... کرد مي نگام جذابي لبخنده با

 !جوجو شدي خوردني خيلي _

 .... شد حبس نفسم! شدم قرمز بودم مطمئن

 ! نگاه منو خجالتي فسقلي _

 ... ميشدم اب داشتم

 ... سخته خيلي المصب!  نخورد تکون اما تر عقب بره تا گذاشتم سينش روي ارادي غير دستمو

  با!  کرد حبس بازوهاش حصار تو منو کرد من فايده بي تقالي به جذابي و مردونه ي خنده تک

 : گفت خاصي لحن

 !ميشي خسته بسه _

 اغوش اين عاشقه که من! چشه؟ معلومه هيچ ؟! چمه معلومه هيچ کردم نگاهش بهش شرم با باز

  بودم

 نداشت اي فايده اما ازادي براي کردم تقال بازم! ميکرد؟؟ لج احساسم با حسي يه چرا پس ولي

 ميخنديدو فقط اشوان

 : گفتم مظلوميت با...  ميکرد نگام لذت با

 !دارم کار کن ولم اشوان _
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 : داد جواب خوش سر

 ! درک به _

 ! ميشه تحويل سال االن کن ولم...  ا _

 : گفت زدو شيطوني چشمکه

 ! ميشه تحويل سالت من بغله تو بهتر چه _

 : گفتم حرص با انگار نه انگار ولي گرفتمو عضالنيش بازوي از نيشگوني

 !پررويي خيلي _

 : گفت سرخوش باز

 ! ميدونم _

 : گفتم سريع و زد جرقه مغزم!  نداشت خالصي اينکه مثل نه

 ! بيارم کادوتو برم ميخوام بذار _

 ... کرد ولم زدو خاصي لبخنده گفتم که اينو

 ! بيارش برو چيزي يه شد اين _

 ! شدم ازاد باالخره اخيش

 ! ميزد دتن چقدر لعنتي اين اووووف...  دادم تکيه بهش در بستن از بعد برگشتمو اتاقم به بسرعت

 !  بردي ابرومو باش اروم

 !!"زدي تو بود تيپ اينم ديگه کنه بغلت اينجوري داشت حق"!  خورد اينه تو خودم به چشمم باز

 ايدب ميشد تحويل داشت سال...  داشتم برش ميز رو از...  رفتم جعبه سمته به دادمو تکون سرمو

  ميکردم عجله

 مبل روي رفتمو بود نشسته سينمون هفت کنار که اشوان طرف به زدمو بيرون اتاق از بالفاصله

 . نشستم
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..  مکن دعا داشتم دوست کردم بازش برداشتمو و قران خجالت با...  ميکرد نگاهم خاصي لبخند با

  کنم دعا

 " زد قهحل چشام تو اشک" اجباريم شوهر سالمتي براي خانوادم سالمتي براي بيمارا سالمتي براي

...  مونهب پيشم ابد تا که اين براي...  کنارشم تحويل سال که نباشه سالي اخرين اين که اين براي

  براي

 درچق...  شه گاهم تکيه حضورش اينکه براي باش من براي امن پناهگاه تنها گرمه اغوش اينکه

 اگه ميشد خوب

 بازوم دور هک دستاشو ميکنم حس....  بشکنم لعنتيو غرور اين بيارمو زبون به رو اينا همه ميتونستم

  حلقه

 .... ميگه گوشم کنار وقتي ميکنم حس نفسشو گرماي...  ميشه

 ! ؟ االن چيه واسه گريت _

 اليهس اخرين و اولين اگه ميخوام..  ميخوام...  شم غمگين نميخواد دلم...  شه غمگين نميخواد دلم

  که

 مارو و ميزنم لبخند همين براي باشه داشته قشنگ خاطر ازم ميگيرم جشن باهاش و کنارشم

 : ميکنم زمزمه

 ... هيچي _

 حصار در من جسم هنور اما برگردوند وي تي سمت به مارو دوي هر تحويل سال دعا صداي

  بازوهاي

 .... ميکرديم زمزمه لب زير هردومون....  بود اشوان ي مردونه

 اي....النهار و الليل مدبر يا..... ها چشم و ها قلب ي کننده دگرگون اي.....االبصار و القلوب مقلّب يا

 حال ي دهنده تغيير اي..... االحوال و الحول محوّل يا.....  شبها و روزها ي کننده تنظيم و گرداننده

 .... فرما دگرگون حال بهترين به را ما حال...  الحال احسن الى...... حالنا حوّل.......طبيعت و انسان

 .... بووووووومب....  کرد مغلوبم ها توپ کردن در صداي
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 ... کرد تر اروم قلبمو نو سال زيباي اواي....  سه و نود و سيصد و هزار يک سال اغاز

 ..  زد بوسه پيشونيمو به برگشتو سمتم به لبخند با اشوان

 : گفت اروم چشمام تو شد خيره م باز

 ... خانومم مبارک عيدت -

 : گفتم لرزونم صداي همون با زدمو لبخند...  گرفت بغضم باز

 ... مبارک هم تو عيد _

 : گفت خاصي لبخند با باز

 ... منه کادوي نوبت اول _

 ... اومد سمتم به برداشتو رو بسته يه کناپه کنار از شدو بلند

 ! کوچولو خانوم عيدي اينم _

  گرفتم دستش از رو بسته!  گرفت وجودمو تمام هيجان!  شدم سرخ

 : گفتم خجالت و مهربوني با

 ! اشوان مرسي _

 : گفت کردو شلوارش جيب تو دستاشو _

 !نداره رو فسقلي قابل _

 خيلي اشوان کادوي!  شدم شکه حسابي ديدم که چيزي از!! کردم باز رو بسته زدومو لبخند باز

 با! بود باهاش هم شيک خيلي جواهر جعبه يه بسفيد 0s اپل گوشي يه...  بود سوپرايز برام خيلي

  کردنش باز

  بودم شده شوکه واقعا بود جعبه تو که خوشگلي خيلي سفيد طال سرويس ديدن و

 : گفتم و کردم نگاش تعجب با

 ؟! ــــــــــوان اشِــــــــــــــــــــــ _
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 : گفت زدو چشمک

 ؟! عروسک چيه _

 ... اينکارو نبايد تو...  نبايد تو! گرونن خيلي..خيل...  اينا.. ا _

 : گفت اروم و گذاشتو لبم روي اشارشو انگشت

 ! ندارم بيشتر که کوچولو خانوم يه من ثانيا نداره رو تو قابل اوال!  هيــــــــــــــــــــس _

 يه کنم تشکر ازش ميخواست دلم...  غرورش تمامه با بود داشتني دوست مرد اين چقدر خدايا

  متفاوت جور يه خواست جور

 گونش روي اروم و انداختم گردنش دور دستمو سريع واستادمو هام پنجه روي شدمو بلند جام از

  کردم زمزمه باز و! زدم بوسه

 ! مرسي

 ... کنم کاري همچين نميکرد فکر شايد کارم از شد شوکه

 !شد روشن تازه انگار!  گرفتم جلوش خودمو سوپرايز بياد خودش به اينکه از قبل

 : گفت زدو شيطوني لبخنده

 ! خجالت يا بگيريم کادو حاال به به _

 : گفتم بامزه کردمو ريز چشمامو

 ! باهم دوش هر _

 : گفت لحن همون با قاپيدو دستم از رو جعبه

 !ضعيفه توا واسه خجالت بگيرم رو کادو ميدم ترجيح _

 ... کرد باز رو جعبه در ميمرد داشت کنجکاوي از که حالي در!  گرفت خندم زدنش حرف مدل از

 ...  لحظه اون در بگيرم عکس ازش ميتونستم کاش اي بود ديدني قيافش

 : اومد در صداش دفعه يه...  بچم بود کرده هنگ
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 ؟!ـــد؟ سوگنـــــــــــــــــــــ _

 : گفتم شيطنت با

 !جووونم؟ _

 : گفت خاصي حالت با اووردو باال اشونگ

 !جــــــــــــــــوراب؟ _

 : گفتم خنديدمو

 !!نداره رو تو قابل عزيزم اره _

 : گفت لحن همون با باز

 !ــــــمت ميکشـــــــــــــــــــــ _

  رعتس با اونم! ميدويدم ميخنديدمو!  فرار به گذاشتم پا کردم خطر احساس انگار زد که حرفو اين

 ... ميدوييد دنبالم

 !!نرسه بهت دستم کن دعا برو ضيعيفه ميکنم حالــــــــــــــــيت! ؟؟!ديگه جوراب _

 ... خنديدم باز

 ؟!ميخواي؟ کتک اينکه مثل نه! ؟! ميخندي _

 ! يدمچسب ديوار به پشت از و دادم دست از تعادلمو ميزخوردو به پام که کجاست ببينم برگشتم

 : گفت شيطنت با و ايستاد من به فاصله کمترين در نکردو نامردي اشوانم

 ؟! ضعيفه ميدي من به جوراب که _

 : گفت کجي لبخنده با کردو ستون ديوار روي کنارم دستشو

 ! کن گوش خوب پس کنم حاليت رو چيزي يه ميخوام _

 : گفت گوشم کنار شدو تر نزديک که کردم نگاه بهش استرس با

 ! گرفتم کادو امروز به تا که بود جورابي بهترين و کادو بهترين اين _
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 ... بزنم خندلب کردم سعي! ميکرد بازي قلبم با انقدر چرا!  بگه اينو نداشتم توقع..  نداشتم توقع نه

 ! نبود اصليت کادو اون ولي _

 : گفت کردو گرد بامزه چشماشو

 !!گرفتي؟ ايستگاه _

 ... خنديدم

 ... نه _

 اب گرفت که رو کادو...  بود شوکه کارم از هنوز!  اووردم براش اصليشو کادوي رفتمو در دستش از و

 جذابي لبخنده

 : گفت

 !دختر اي ديوونه تو _

************************** 

 ولي نبود هيچي داد بهم اون که چيزي دربرابر من کادوي اومد خوشش کادوم از خيلي خداروشکر

 اشوان المعل عکس

 اون من البته" ميگفت من گذاشتن سرکار براي مدام بودو قدرداني از پر چشماش..  بود عالي

 "پسنديدم بيشتر رو جوراب

******* 

 ومدنوا جلو سعيد و هليا سرش پشت کرد استقبال ازمون مهربوني با خانوم فرنگيس وورودمون با

  پرسي احوال و سالم گرم

 !کردن

 حرف خانوم فرنگيس پخت دست پلوي سبزي!  اشوان ي خانواده کنار در بود خوبي خيلي شب

 !بردم لذت واقعا نداشت
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 سرمو!  شد جمع چشام تو اشک افتادم که يادش!  مامانم دستپخت براي بود زده لک دلم ولي

  بازي غذام با انداختمو پايين

 موگذشت کردم سعي همين براي!  نبود من به حواسشون شايد بودن صحبت گرم ها بچه...  کردم

  کنار موقعي همچين پارسال.... بيارم يادم

 .... مادرم... پدرم کنار....  بودم خانوادم

 ؟!ميکني؟ چيکار!  بجنب دختر سوگند "

 !  مامان اومدم -

 ! ميشه تحويل سال االن بيا بدو _

 ! نيست سفره سر سرکه چرا ببينم - بابا

 : گفتم خنديدمو

 !  مياد بدش بوش از خانومت -

 : گفت خنديدو بابا

 !سيما؟ ميگه راست _

 !!! نکنيد شلوغش انقدر گذاشتم اسفند سرکه بجاي - مامان

 ... بوسيدم گونشو کردمو بغلش پشت از

 !داره؟ سرکه به ربطي چه اسفند مامانم اخه _

 : گفت کردو نازک چشي پشته مامان

 !!!شدا تحويل سال نريد راه من اعصابه رو انقدر! ميفهمي بعدا ربطشو _

 ... اومدم خودم به هليا صداي با

 ... سوگند...  سوگند _

 : دادم جواب اووردمو باال سرمو
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 !؟ جانم _

 ... بود نگران همه ي چهره

 خوبي؟؟ _

 : گفتم زدمو لبخند

 ! عزيزم اره _

 : گفت اي مادرانه حسه با خانوم فرنگيس

 !؟ دخترم شده طوري _

 ! خوبم مامان نه _

 که ببخشيد بگم خواستم پريد دهنم از دفعه يه چرا نميدونم! ؟!؟ مامان گفتم چرا ؟!؟!مامان؟

  يه با خانوم فرنگيس

 ... بوسيد سرمو اومدو سمتم به خاص خيلي لبخند

 !! عزيزم دختر برم گفتنت مامان قربون _

  ؟؟!؟!جان؟

 .... نشست سرجاش خانوم فرنگيس و خنديدن همه

 !شد سرد بخوريد غذاتونو! .... ببنديد نيشاتونم ببينم باشيد ساکت _

 ... شدن مشغول شوخي با همه باز

 رديمک نشستن قصد اينکه محض به اما!  برگشتيم سالن به هليا همراه به ظرفا شستن از بعد

 : گفت خانوم فرنگيس

 .. بشينيم حياط تو بريم بيابيد دخترا_

 : داد ادامه و کرد اشاره بودن بازي شطرنج حال در که سعيد اشوانو به باحرص و

 !برسن بازيشون به اقايونم _
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 گفت اي بامزه لحن با اشوان

 !نده گير فرنگيس جون -

 .. شد عصباني خانوم فرنگيس

 !  تربيتشه اينم خدا رو تو ميبينين _

 ...خنده زير زديم سعيد هليا منو

 : گفت ما به رو خانوم فرنگيس

 ! بخوريم حياط تو هم با بيارين هم خوراکيا اين مادر _

 ! رفتيم حياط به وسايل برداشتن از بعد گفتيمو چشمي دومون هر

 ! داشت رو باشه داشته وياليي ي خونه يه بايد که چيزايي همه!  بود خوشگل خيلي حياطشون

 .... درخت گياهو و گل از نطير بي فضاي تاب ، استخر ، االچيق

 ! تاب روي هم هليا منو نشستو قديمي صندلي يه روي خانوم فرنگيس

  ونماسم امشب حتي...  بشنوم خوبي به ميتونستم رو جيرجيرکا صداي!  بود عالي شب سکوت

 ... اومدم خودم به هليا صداي با....  ميدرخشيدن خوبي به توش ها ستاره بودو صاف اينه مثل

 ! هان؟ بخونيم اهنگ يه چطوره ميگم سوگند _

 : گفت خانوم فرنگيس روبه هليا....  کردم اعالم رضايتمو لبخند با

 جون؟؟ خاله چيه شما نظر _

 ... بودم زن اين لبخنداي عاشقه

 از قطف ميبرم لذت من بخونين ها شما پس خوبي ي خواننده نه خوبيم شنونده من ولي...  عاليه _

  شعراي اين

 ! باهاش کنم حال منم باشه شاد بخونين شعر يه!  نخونينا وجقي اجق

 .... خنديديم سمون هر
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 اشصد لحظه چند از بعد چون بود نتيجه بي که فکري ، ميکرد فکر داشت انگار شد ساکت هليا

 ... اومد

 ! نمياد ذهنم به چيزي من سوگند نداري نظري تو _

  دادم تکون سرمو همين واسه...  بخونم چي ميخواد دلم ميدونستم!  ميدونستم چرا...  من ولي

 ... خوندن به کردم شروع

 

 معين"زندگي"اهنگ متن

 من خوبِ  قشنگه، چقدر تو با زندگي

 "شد صدا هم من با شدو لذت غرق انتخابم از هليا"

 رنگِ  آبي چه عشق آسمونِ 

 شيرينم شونم، روي به آروم بذار سر

 زمونم اين از خسته که وقتي

 من چاره   تو عشقِ  غمِ  اي

 من دوباره  عمر بودنت

 ستاره بي شبهاي اين توي

 من ستاره  من، ستاره  تو قشنگ چشماي

  " ? ميزديم بشکن همراهش کرديمو حرکت چپ راستو به هليا با"

 من خوبِ  قشنگه، چقدر تو با زندگي

 رنگِ  آبي چه عشق آسمونِ 

 من بيمارِ دلِ  مهربون طبيب اي من، خوبِ 

 من تار شبِ  به روشن چراغِ تو چشم من، ماه
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 من غمخوارِ تويي بهونم از پر وقتيکه من، يار

 من خوبِ  قشنگه، چقدر تو با زندگي

 رنگِ  آبي چه عشق آسمونِ 

 من چاره   تو عشقِ  غمِ  اي

 من دوباره  عمر بودنت

 ستاره بي شبهاي اين توي

 من ستاره  من، ستاره  تو قشنگ چشماي

 من خوبِ  قشنگه، چقدر تو با زندگي

 رنگِ  آبي چه عشق آسمونِ 

 شيرينم شونم، روي به آروم بذار سر

 زمونم اين از خسته که وقتي

 چند اونم شعر خوندن از هميشه...  ميخوندم اينو هم هليا چشماي از! بردم لذت حسابي خودم

  نفري

 .... ميبرم لذت خيلي

 !شدن هم خواننده خانوما ميبينم به به _

  زدمو لبخند تنها!  بود ايستاده هليا کناره هم سعيد ديدم اشوان سرم باال برگشتمو

  کنارش شدمو بلند نگراني با افتاد خانوم فرنگيس الوده اشک صورت به چشمم

 : گرفت دستم تو دستاشو و.  زدم زانو

  ؟؟!خوبه حالتون ؟؟؟!شده چيزي _

 ... سرم رو کشيد دستشو زدو لبخند

 : شنيدم سرم پشته از اشوانو صداي
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  مامانه خاطراته وسطه به زدين خوندين که شعري اين با هم شما احساسيه يکمي ما مامان -

 !!بنده

 ... نميدونم! ؟ چرا..  شدم شرمنده يکم

 . کنم ناراحتتون نميخواستم ميخوام معذرت _

 : گفت دادو فشار دستمو مهربوني با

  از چيزي يه ميخواست دلم بود وقت خيلي ممنونم ازت اتفاقا شدم ناراحت من گفته کي _

 !! دخترم مرسي کنم تشکر ازت بايد کنم پيدا گذشتم

 با که طوري اونم ؟!؟.... باشه ادم گذشته خاطرات از جزءي اهنگ يه ميشد مگه... کردم تعجب

  شنيدنش

 !بريزي اشک

 **************** 

 ! شده سرد هوا تو بريم بهتر _

 خانومو فرنگييس دسته! ميشد سردتر لحظه هر هوا بود اون با حق!  برگشتم اشوان سمت به

  گرفتمو

 . شديم خونه وارد باهم همه

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 ... اتاقم ، خونمون ديدن براي...  مادرم و پدر ديدن براي انتظار...  بود انتظار از پر وجودم تمام

 ... يا باشم ممنون اشوان از بايد نميدونم....  ميشد تموم انتظار اين که بود روزي امروز

  مبرس...  برسم ميخواست دلم فقط...  بود شده ذره يه براشون دلم...  ميکرد اذيتم دوري همه اين

 .... ميشد زنده برام چيزا خيلي که بجايي

 !!نده تکون المصبو اون انقدر _
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 ماشين کفه به استرس از که ميزد حرف پاهايي از داشت....  اومدم بخودم اشوان عصبي صداي با

 ميزدن ضربه

 حالت _!؟!؟؟ اضطراب انقدر چرا....  کشيدم عميقي نفس....  بودم نفهميده اينو خودم که حالي در

 !خوبه؟

 ! گذشته از تر نرم و تر اروم اينبار بود اشوان صداي باز

 !نميدونم _

 !سمتم برگشت و داشت نگه خيابون کنار ماشينو

 ؟!ببيني خوانوادتو نميخواستي مگه! چته؟ _

 ... دادم تکون سرمو مطلومانه

 ؟؟!درهمي انقدر چرا! هان؟! چي؟ پس _

 .... گرفت ديدمو جلوي اشک نازک پرده...  کرد مصدود گلومو راه بغضم

 ... نميدونم _

 گم گرمش و امن اغوش تو که نکشيد طول چيزي لرزون صداي اون با اونم کلمه اين گفتن با

 .... شدم

 خاصش اسم کردن زمزمه...  ميداد ارامش بهم اسمش تکرار چرا نميدونم کردم باز لب ناخداگاه

 ... ميکرد گرم وجودمو تمام

 !؟ اشوان _

 : پيچيد گوشم تو هميشه از تر گرم صداش

 !جونم؟ _

 !  کرد گرم جونم "جونمش" همين...  شم اروم تا بود کافي کلمه يک همين...  سکوت

 !حرفتو؟ رفت يادت خانومي شد چي _

 : گفتم لبخند با شدمو جدا اغوشش از
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 ؟!بري تر زود ميشه..  ميشه...  هيچي...  نه _

 : گفت جدي لحن با

 !ببند _

 : گفت جذابي لبخنده با که کردم نگاهش تعجب با

  اشوان ديمنبو خونتون جلو ديگه دقيقه دو تا اگه!  ببندش پس برم تر زود نگفتي مگه!  کمربندتو _

 ! نيستم

 اومده ندب زبونم ترس از ميکردم سکته داشتم!  داد حرکت زيادي خيلي سرعت با ماشينو گفتو اينو

 ! بود

 ....  بودم بسته چشامو ترس با بودمو رفته فرو صندليم تو

 .... شدم متوجه شنگولش صداي از اينم!! رسيديم که نکشيد دقيقه دو به گفت مي راست

 !دادم قول بهت که تايمي همين تو رسيديم خانوم ترسو پاشو _

 .... کردم نگاهش شيطونش چذابو ي چهره به کردمو باز اروم چشمامو

 ! اي ديوونه تو _

 : گفت زدو خاصي لبخند

 !وچولوک خانوم پايين بپر ندادم دستت کاري يه خيابون همين تو نشدمو اين از تر ديوونه تا پس _

 !  گذشته مثل شکلي همون هنوزم شد کشيده خونمون ساختمون به نگاهم

 ... شد قدم پيش خودش اشوان باالخره که کردم مکث طوالني خيلي زنگ فشردن براي

 ... پيچيد گوشم تو اروم و خسته مامان صداي که نگذشت زياد

 بله؟؟؟ -

 : گفتم بغض با

 ؟؟!مامان _
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 : گفت دار بغض صداي يه با دفعه يه ولي....  شد قطع صداش

 ؟!؟؟!تويي... تو..ت ؟؟؟ سوگند _

 ..... شد اشک پر چشمام

 ... خودمم ماماني اره _

 ... تو بيا برم قربونت تو بيا _

...  خورد گره نگاهش به که نگاهم....  دراووردم بال دوم ي طبقه به رسيدن براي من شد زده در

  فقط

 .... بيارم در رو ماه يه اين عقده تا کنم بغلش تا دوييدم...  دوييدم

 شده تنگ مادرونش عطر براي دلم...  ميکرديم گريه هم تواغوشش دومون هر که رسيد زماني به

 ... بود

 ...  ردک حس تلفن پشت از رو اينا ي همه ميشه مگه اخه...  بود شده تنگ نفساش صداي براي دلم

 صداي با که بودم لذت غرق انقدر....  نکرد بوش...  نکرد نگاش..  زد حرف فقط ميشه مگه اخه

 ... افتادم يادش به تازه اشوان

 سالم _

  لبش روي که لبخندي با اما بودم اشوان ديدن با العملش عکس نگران!  گرفت فاصله ازم مامان

 ... شد راحت خيالم کامال نشست

 ... اومديد خوش!  تو بيا پسرم سالم _

 احترام با شيرينيو و گل و رفت جلو مودبانه اشوانم!  کرد بزرگ اشوان جلوي منو خوشش روي

 دست

 : گفت جذابي لبخند با و داد مامانم

 !مبارک عيدتون _

 : گفت و زد گرمي لبخند مامان
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 !تو بيايد! عزيزام مبارک هم شما عيد _

 ! کرد دعوت داخل به رو ما مهربوني با باز و

 ارزش با چيز يه...  بود کم چيز يه فقط...  بود انگيز خاطره برام چيز همه ارامش بوي ، خونه بوي

... 

 ؟؟ کجاست بابا پس_

 : داد جواب و زد لبخند مامان

 ! بيارم شربت براتون برم بشينيد شما بخره چيزي رفته! االن مياد _

 ردنک تجديد براي ، اتاقم ديدن براي بودم قرار بي اما!  نشستم قديمي کاناپه روي اشوان کنار

  هام خاطره

 جا بمل روي تلخي لبخند اتاقم در بازکردن با... رفتم اتاقم سمت به شدمو بلند جام از همين براي

 .. گرفت

 قماتا گوشه سفيد کامپيوتر به... ميداد عطرمو بوي هنوز... مرتب و تميز... بود شکل همون هنوز

 کردم نگاه

 اما بود ساده خيلي اتاقم...  خودم ي نفره يه تخته..  تختم...  بود شده تنگ براش دلم چقدر

 خاطراتي

  عکس به..  بود ارزش با برام خيلي گذروندم اتاق اين توي که

  چيز همه....  زدم لبخند ديوار قميشيروي سياوش

...  دبو شده تنگ اتاق اين قسمتاي تک تک براي دلم...  رفتم جلوتر....  بود گذشته مثل درست

 واقعي سوگنده انگار

 بازم...  شکست.... بازيگوشيامو...  شيطنتامو...  هامو خنده صداي...  بودم گذاشته جا اينجا رو

  شکست

 .... بغضم نازک ي شيشه

 ! داره عجيبي ارامش اتاقت _
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 اشمب اروم کردم سعي و کردم پاک دستم پشته با اشکامو سريع خيلي! شدم هول اشوان صداي با

... 

 چطور؟ _

 ... ميشه نزديک بهم داره کردم احساس

 !ميده رو تو بوي چون شايد...  شايد....  نميدونم -

 ؟! ميگفت چي داشت اين...  ريخت قلبم

 !مشکته دمه اشکت چيزي هر سر و هستي احساسي خيلي که همونه! قميشي؟ سياوش _

 !  ميکنه نگام خاصي لبخنده با داره ديدم سمتشو برگشتم

 !!عروسک کردي گريه که باز _

 : گفت و کرد اشاره اغوشش به شيطنت با کردو باز دستاشو

 ! ببينم اينجا بيا _

  ميخواست زندگيمو مرد اغوشش تري قوي حسه اما...  گرفت وجودمو ترس خجالتو مثل حسي يه

 ...  داشتم شک اينده در نبودنش و بودن تو که کسي

  گذشت لحظه چند...  دوختم چشم زمين به و ايستادم زده خجالت باز اما شدم نزديک قدم يه

 

 هب ارامش با گذاشتمو قلبش روي سرمو....  بازوهاش بين کرد حبس منو شدو نزديک بهم اروم که

 .... کرد سيخ تنم به مو گوشم کنار صداش...  دادم گوش قشنگش صداي

 باعث...  بريزي اشک شدم باعث اگه...  بشي اذيت شدم باعث اگه منو ببخش....  سوگند _

 ...  کردم خراب ايندتو که...  ريختم بهم زندگيتو که...  شي خانوادت دلتنگه انقدر شدم

 ... چشام تو زد زل غمگينش نگاهه با کردو جدا خودش از اروم منو

 ... ببخش...  کوچولو خانوم منو ببخش _
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 که بود من مغرور مرد واقعا اين....  بود اشوان واقعا اين!!!  حرفاش شوک تو....  بودم شوک تو

  داشت

 ! شدم درگير خاليش جاي با اومدم که يخودم! .. ؟!ميکرد؟ خواهي معذرت ازم رفتارش بخاطر

  ميدونست کاش اي...  بود وجودش گرماي..  بود عطرش خوشبوي بوي هنوز..  بود هنوز انگار اما

  زندگيمو من اشوان گفته کي...  کرده عشق رنگه از پر هامو لحظه زندگيمو و ايندمو اومدنش با

 من اره..  دارم دوستش....  داره برام رو زندگي حکم االن اون...  کرده خراب ايندمو ، ريخته بهم

 دارم دوسش

 ...... بزنم فرياد ميتونستم کاش اي! ...  اشوان دارم دوست...... 

 الوالب مرباي از هميشه چون بودم شربت اين عاشق!  بود خاص هميشه مثل مامان البالوي شربت

 ! ميداد بهش عالي تم البالو شيرين ترشو هاي تيکه!  ميکرد استفاده توش هم

 بود دهش سفيد موهاش انقدر چرا...  شد قفل بابا ي شکسته قيافه روي نگام در شدن باز صداي با

 ؟!

 تنداش رو کاري هيچ انجام توان انگار افتاد من به که نگاهش!  بودمش نديده الغر انقدر هيچوقت

... 

  کنم صداش...  کنم صداش کردم سعي....  بود خورده جا تغيير همه اين از من مثل اونم شايد

 ...  بيام خودمون به دمون هر شايد تا

  ؟!؟ بابا _

 : بگه دار بغض صداي يه با جوابم در تا کشيد طول..  کشيد طول

 !بابايي؟ جونم _

 ناز و کردنام ناز براي دلم چقدر!  شده تنگ تنش بوي براي دلم چقدر فهميدم تازه کردنش بغل با

 بود شده تنگ کشيدناش

!... 
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 ! کرد ناراحتم داد اشوان به که سردي سالم جواب!  ميکرد اذيت منو اشوان با بابا سرد رفتار

  مامان مثل اونم کاش اي باشه بد اشوان با نمييخواست دلم ولي ميدادم حق بهش بايد شايد

 ... ميکرد رفتار

 رمماد و پدر دلتنگ اينکه با...  نيست راحت اونجا براش موندن ديگه که ميخوندم اشوان نگاه از

 بودم

 اشوان به خودم ساعت يک اون از بعد همين براي بکشه عذاب اشوان نميخواست دلم ولي

 پيشنهاد

 زور هب اونو که نبود خوبي وقت االن اما ديدنشون به بيام که ميذاره بازم ميدونستم...  دادم رفتنو

 براي دارم نگهش

 ... کردم رفتن قصد همين

 ! کردم درست ناهار نميمونيد چرا - مامان

  ديگه دفعه يه ايشاال جان مامان نه _

 ... رفتم بابا سمت به بوسيدمو صورتشو

 ! بمون تو دخترم _

 ولي بودم طرفدارش انقدر چرا نميدونم خودمم!  شه خورد اشوان نداشتم دوست...  شکست دلم

  بودم خوشحال بابت اين از من بودو کرده سکوت احترام ي نشونه به فقط االن من مغرور مرد

 ! مودبه و خوددار انقدر شرايطي همچين تو ميديم که

 ! مبارک عيدتون بازم نباشيد نگران ميام باز بعدا بابايي نه _

 يتشخص با خيلي من از بعد اشوان!  شدم دور کننده ناراحت ي صحنه اون از بابا روي بوسيدن با

 مودب و

 ! شکوند قلبمو بابا سرد صداي بازم ولي کرد خدافطي مامان و بابا از

******************************* 
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  نميخواست دلم بودم ناراحت اشوان بودن ساکت اين از!  بود فرما حکم بدي سکوت ماشين توي

 : گفتم ارومي نسبتا صداي با همين براي باشه اينجوري

 خوبي؟؟ _

 ... گرفت حرصم کردنش محلي بي از..  داد مثبت جواب سر با فقط و نکرد نگام

 !!قهرم باهات ديگه اصال ؟!؟!ميدي جوابمو سر با چرا!!  بدي خيلي _

 : گفت جذابي خنده با برگشتو

 ! ميگيري بهونه ها بچه مثل چرا _

 : گفتم اي دخترونه حرص با باز

 !!!!بدي ـــــلي خيـــــــــــــــــــــــ تو!! نميگيرم بهونه من نخِـــــــــــــيرم _

 : داد جواب زدن دور براي ميچرخوند فرمونو خاصي حالت با که همونطور

 !!گرفتم بهونه ها بچه مثل من االن اهان _

 : گفتم لجبازي با

 !!ميزنـــــــــــــمتا _

 ... کرد و گرد بامزه چشاشو

 !؟!جووون؟ _

 !! شنيدي که همين _

 : گفت باز و کرد جذابي ي خنده تک

 !!چنديم چند ببينم بزن بار يه خدا رضاي محض _

 دادش بود شده شوک حسابي کارم از....  کشيدم گرفتمو موهاشو دست وبا نکردم نامردي منم

 رفت

 !!! هوا
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 !! بچه موهامو کن ول!  کندي موهامو ؟! ميکني چيکار _

 : گفتم شيطنت با

 ! گفتي خودت نميکنم ول نخيرم _

 !رو المصبا اون کن ول!  بکش موهامو نگفتم ميزني چجوري ببينم بزن گفتم من _

 : گفتم لجباي با باز

 !!نــــــــــــه _

 مظلوميت با که دهنش سمت ميبرد داشت!  کرد جدا موهاش از دستامو اروم اووردو باال دستشو

 :گفتم

 !!!نه گاز اشوان _

 که کردم نگاهش فقط شدمو شوکه کارش از...  بوسيد دستمو پشت ناباوري کمال در خنديدو

 :گفت

 ... خيــــــــــــلي...  ممنون کندي دل دلتنگي همه اون از من بخاطر که امروز بابت _

 خرا تا بگي اگه داري دوستم بگو بگو اشوان...  داره دوستم خيلي ميگفت کاش اي ؟!چي؟ خيلي

 ... بگو...  بگو..  بگو......  ميمونم کنارت عمرم

 !  خوبي خيلي....  خيــــــلي _

 ...  زدم لبخند اما شد خورد احساستم

 !مرســــــــي _

 عروسک؟ بريم کجا حاال _

 !نميريم خونه مگه _

 نمک فکر! وري يه بريم بيان بگم ها بچه به بزنم زنگ يه بذار!  چيکار خونه بريم تعطيل روز _

  باهاشون اشکانم

 ! باشه
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 :گفتم زدمو لبخند باز

 !خوبه اره _

 ستنپيو ما به اشکان و هليا و سعيد!  ميکرد مست ادمو بهاريش عطر ولي بود شلوغ حسابي درکه

 !  افتاديم راه باال سمت به هم با هممون و

 !عاليه هوا - هليا

 : گفتم زدمو لبخند

 !ميکشه نفس داره زمين انگار دارم دوست خيلي رو هوا اين من ميگي راست _

 !داره گناه طفلي کنيم جور اشکان اين واسه بايد يکيم ميگما - هليا

 ! حرفش از بود گرفته خندم

 ؟!هلي هستي مارمولکي چه ديگه تو _

 : داد جواب زدو چشمک

 ! خال و خط خوش مارمولک يه _

 ! دزديدم تگامو سريع کردمو نگاه اشکان به چشمي زير

 !!واسش نداري سراغ رو کسي حاال خوب _

 : گفتم تعجب با

 چي؟؟ _

 !داره ثواب نيست بساطت تو ميس کيس بابا - هليا

 : گفت دفعه يه که خنديدم

 اينجوري شه انجام مخفي بايد خير کار!  ميخندي اينجوري چرا ميفهمه االن خوب!!  کوفت _

 !بيشتره ثوابش

 : گفتم و خنديدم باز
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 !! اي ديوونه تو _

 !ميکني؟ کمک ديوونه اين به تو حاال -

 !ببند هلي _

 !!ميگيرم نظر داماد اقا خود از ميرم االن اصال بابا برو _

 : گفت مليحي لبخند با و اشکان سمت رفت کنم هضم جملشو اومدم تا

 !بزنيم باال استين برات ميخوايم سوگي منو جوونم اشکبوس _

 : گفت و شد گرد اشکان چشماي گفت که اينو

 !چي؟ _

 : گفت و کرد هليا منو به نگاهي اشوانم

 ؟!دوتا شما ميگيد چي _

 : گفت گرفتو اشوان سمت به اشارشو انگشت هليا

 مشغولش ميخوام داره گناه اشکبوسمم شدي مشغول گرفتي زن ديگه تو نزن حرف يکي تو _

 !کنم

 : گفت و خنده زير زد اشکان

 !اشکبوس بگي من به ديگه بار يه دهنتا تو ميزنم هلي _

 ؟!نه يا باال برات بزنم استين داداشي حاال _

 : لبخندي همچين بود بعيد اشکان از

 !بچه نکرده الزم -

 : گفت اي مزه با حالت با هليا

 ! خودم ميکنم پيدا واست رو يکي همينجا اصال!!  گفتم من که همين خود بي _

 !!برسون منم سالم کردي پيدا تو! بيخيال بابا برو - اشکان
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 !؟ سوگند _

 ! خوردم جا شادي ديدن با برگشتمو اوورد خودم به منو دختر صداي

 !تويي؟ شادي _

 !عمته ارواح نه _

 ... خنده زير زد هليا

 !ادب بي _ من

 !  کردن سالم تکمون تک با کرد شروع شادي

 .. کشيدمش خودم سمته به گرفتمو بازوشو

 !ميکني؟ چيکار تواينجا _

 !هواخوري؟ اومدم تو مثل خوب سوال شد اينم وا _

 !کي؟ با -

 !عمو زن و بيژن عمو با _

 !فاميلشي و فک جونتو شوهر با که هم تو برم ديگه!  ديدمت شدم خوشحال خودمونيم ولي _

 !  گفت اروم قسمتو اين البته

 !باشي؟ ما با نميدي افتخار عزيزم کجا - هليا

 : گفت اروم حرص با منو به چسبيد هليا

 !بپرونيش؟ ميخواي تو اومده خودش کيس _

 : گفتم ناله با

 !!هلــــــــــــــيا _

 !هميشه مثل گرفتم جوابمو

 !! کووفت _
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 : گفت شادي سمت و

 !نکن تعارف عزيزم ما پيش بيا _

 !بيام بگم اينا عمو به برم...  ولي...  ندارم که تعارف - شادي

 ....!برو عزيزم برو - هليا

 !!  زد داري معني لبخنده من به و

 دل نشده هيچي اقا هه!  بود شادي مسير به نگاهش که افتاد اشکان به نگاهم شادي رفتن با

  نيان در هم عقد به جا همين! باخت

 !صلوات

 .... داديم ادامه مسيرمون به باز شادي برگشت با

 !!بگو خودت از بيشتر جون شادي خب - هليا

 ! کنم خفه هليا بگيرم ميخواست دلم

 !بگم؟ چي - شادي

 !خالصه ديگه بده بيو يه! سنت! خودت؟ مورد در _

 :داد جواب پررويي با هميشه مثل شادي

 ! سالمه 02 سوگند همسن که سنم ميدوني خودت که اسممو واال _

 !چيه؟ رشتت! ميري؟! چي؟ دانشگاه - هليا

 : گفت لبخند با کردو نگاه من به شادي ، هليا حرف اين با

 بايد قاشونما البته!  کنيم نام ثبت بريم بايد نرفتيم که ترمو اين فقط يکيه هم با هامونم رشته _

 !بده اجازه

 ... اومد اشوان صداي که زدم لبخند

 !پشتشم خودمم ندارم مشکلي هيچ سوگند خوندن درس با من _
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 ...  شدم دلگرم حرفش اين با

 : داد ادامه شادي روبه با هليا

 ؟!ديگه مجردي خب -

 : گفت که کرديم نگاه بهش تعجب با شادي منو

 ؟!نيستي سوگند شبيه که قسمت اين تو اينکه منظورم _

 : گفت و خنديد شادي

 !!نرفتم سوگند به مورد اين در شکر رو خدا نه _

 : گفت سرخوشي با هم هليا

 !  شکر رو خدا خوب _

 !!بود هپروت تو کلي به که پسرم اين!  کرد اشکان به داري معني نگاهه و

 !نه؟ يا ايد پايه چيه کاپين تله راجبه نظرتون اقايون خانوما - سعيد

 : گفت و زد هم به دستاشو هليا

 نظر! بيسته فکراش هميشه که بشم گلم شوهر قربون الهي _

 !ها؟ بچه چيه شما

 : گفت خاصي حالت با اشوان

 !پايم من نميزني بهم حرفات اين با حالمو اگه _

 ... خنديدن همه

 !مثبته رايم منم - اشکان

 !!؟ خانوما چي ها شما - هليا

 .... داديم مثبت راي بقيه از طبعيت به شاديم منو

  فرن دو هاي کابين ديدن با! ايستاديم صف توي شه نوبتمون اينکه براي بليط گرفتن از بعد
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 واناش صداي با که بودم فکرا همين تو ؟!بشينيم؟ قرار چجوري! چي؟ شادي پس!! رفتم فکر توي

 ... اومدم خودم به

 !شيم سوار بريم بايد بيا _

 .. زدم صدا اسمشو که کرد رفتن قصد و گرفت دستمو

 !اشوان؟ _

 ... کرد نگام

 !!ميمونه تنها! چي؟ اون! شادي؟ _

 : گفت و زد لبخند

 !!ديده خوابايي يه براش هليا نباش نگران _

 ... بازوهاش بين کرد اسيرم که برم خواستم

 !!باشي شوهرت با بايد فقط االن تو!  کوچولو خانوم کجا _

 ... زدم سينش به مشت يا کردمو نگاه شيطونش خندونو ي چهره به حرص با

 !!شوهر جناب اي مزه بي خيلي _

 : گفت ميبرد جلو سمت به منو که همونجور

 !کردي؟ تستم کي! جدي؟ _

 : گفتم حرص با

 ؟!؟!ـــــــــــوان؟ اشـــــــــــــــــــــــ _

 : داد جواب و خنديد

 ؟!دلم؟؟ جون _

 !!ــــــــــــت کوفــــــــــــــــــــــ _

 !!ميکني التماس بنده همين به ميرسه روزي يه ها باشه يادت _
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 !!  ميکنم نگات غريبه يه چشه به باشه الزمم اگه حتي!!  عمرا هه _

 !! ديد خواهيم هه _

 کشيد لوج رو محافظ ميله سريع هم اشوان کابين صندلي روي شدم پرت تقريبا حرف اين گفتن با

! 

 غزمم!! بودن بعدي کابين منتظر که افتاد شادي و اشکان به چشمم!برگشتم ها بچه ديدن براي

  سوت

 ادهد تيتاب بهش که بود کسي شبيه شادي ي قيافه چون بود درخت خود از کرم البته!!  کشيد

 !!باشن

  ميشديم نزديک بهش داشتيم که اي دره ديدن با و برگشتم باز دادمو تکون سرمو

  داشتن هيچي ميله يه جز لعنتي کابينه اين بگيره گريم بود نزديک!  کردم کوب سنگ تقريبا

 ... زدم صداش حالت همون با!  داشتم وحشت خيلي ارتفاع از!! حفاظت براي

 !؟ اشوان _

 : گفت خونسرد و کرد نگام

 ؟!غريبه چيه _

 !  کنم گريه يا بخندم نميدونستم موقعيت اون تو اونم حرفش اين با

 !! ميترسم من _

 : گفت لحن همون با باز

 !چه؟ من به حاال!  خوب چه _

 : گفتم ترس با

 !؟!ميميريم؟ بيوفتيم اگه _

 : گفت و زد خاصي لبخنده

 !!نه من ولي اره تو _
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 ... نخورم تکوني کوچکترين کردم سعي دادم قورت دهنمو اب

 !نه؟ تو چرا _

 : گفت ريلکس باز

 اينکه محض به تو اما ضربست ي اماده بدنم ميرفتم باشگاه بچگي از من جون غريبه چون -

  بيوفتي

 !!ميشي تقسيم مساوي قسمت دو به

 و گرفت خندش کارم اين از!  گرفتم بازوشو محکم چسبيدمو بهش سريع خيلي حرفش اين با

 : گفت

 !!! کردي بغل اينجوري منو که زشته غريبه _

 : گفتم بغض با

 !!ميترسم نکن اذيت اشوان _

  حفاظي هر از اغوشش!!! وجودم محافظ شد و پيچيد دورم دستاشو

 !! بود تر امن

 !!اخه ترسويي انقدر چرا تو _

 : گفت که کردم نگاه بهش ترس با

 !! کن حالي خودت به جوري يه اينو نداره وجود ترس واسه دليلي يعني اينجام من وقتي _

 .... بيوفتم من اگه گفتي خودت تو ولي _

 .. گذاشت لبم روي اشارشو انگشته

 !!!  بيوفتيم نيست قرار ما هيسسسس _

 : داد ادامه و گرفت شيطنت رنگ چهرش باز که زدم لبخند

 !!بشه اينجا ولگرد سگاي خوراکه جسدت نميذارم اينکه تهش ته بيوفتيمم _
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 !! زدن غر به کرد شروع معمول طبق اونم کشيدم موهاشو حرص با افتادو لبم رو از لبخندم

** ************************************************** 

 ! رسيديم مي تعطيلي پايان سمت به داشتيم و ميگذشت عيد از روزي چند يه

  خانوم فرنگيس

 .. بود سرد يکم ميکرد فرق هميشه با لحنش برم ديدنش به تنها امروز که خواست ازم

 ماشينا از يکي با شدمو حاضر سريع اشوان رفتن از بعد!  بودم گرفته بدي استرس

 ... رفتم خانوم فرنگيس خونه سمت به

***************************** 

 ليخي نشست روم روبه شربت اووردن از بعد!  غمگين خيلي ، درهم خيلي!! نه! نبود هميشه مثل

 : گفت مقدمه بي

 !نگفتيد؟؟ من به چرا _

 : گفتم تعجب با حرفش اين با

 !چيرو؟ _

 : گفت مکثي از بعد و شد تر جدي

 !!بسي خون يه تو و! منه پسراي پدر قاتل تو پدر که اين _

 روي و دستام کفه روي سردو عرقه شدو سخت برام کشيدن نفس!!  ريخت قلبم گفت که اينو

 ييشونيم

 !!! ميکردم حس

 !نميگي؟ چيزي چرا _

 : گفتم سختي به کردمو باز لب!  کرد ترم مضطرب صداش باز

 !نکردم ازدواج اشوان با....  خودم ميل... با من..م... م!!  نگم چيزي خواست ازم اشوان _
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 ؟!درسته؟! بود؟ اشوان پيشنهاد ازواجو شرط _

 ... کردم بازي انگشتام با انداختمو پايين سرمو

 !بله _

 !کردي؟ قبول چرا تو _

 !!پدرم بخاطر..ب _

 شد باز کرد عوض رنگ چهرش!!  کنم نگاهش بيارمو باال سرمو شد باعث کشيد که عميقي نفس

 همون

 ... هميشگي خانوم فرنگيس

 ! چي؟ حاال _

 : داد ادامه باز کردو مکث

 ؟!داري؟ دوسش حاال _

 صداش ازب که دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو کي نميدونم!  نبود کردني انکار داشتم دوستش

 : اومد

 !نذاره تاثيري اشوان به نسبت عالقت روي اميدوارم! بگم بهت چيزي يه ميخوام _

 .... بزنه حرفشو تا بودم منتظر کردمو نگاهش مستقيم

 ... راستش....  راستش _

 : داد ادامه سختي به و کشيدو عميقي نفس باز

 براي که ادم يه سازي صحنه.... بود سازي صحنه همه اونا! نيست من سابق شوهر قاتل پدرتو _

 يعني....  داشته وارث دوتا اون که اين از غافل ميکشه اونو جهانبخش بزرگ ثروت به دستيابي

  من پسراي

 !!شه تموم تو پدر عليه بر چي همه تا ميکنه رو ها سازي صحنه اين اون!  اشوان و اشکان

 تمام با ولي رمقمم بي..  ميسوزه چشام ميکنم حس فقط....!!  نميدونم ميريختم اشک داشتم کي از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

251 

 

 يروين با فقط نداره حرکاتم روي تاثيري خانوم فرنگيس صداي!  شم بلند ميکنم سعي تالشم

  خاصي

 با!! ميشم راهي اباد کجا نا سمت به بودم اوورده که ماشيني به توجه بدون ميشمو خارج خونه از

 ... سرعت

 نيست مشخص برام شيرينيش تلخيشو که حقايق اين تمامه از کنم فرار...  کنم فرار ميخوام انگار

... 

 ..... سرم روي شد نازل اونم که!  داشتم کم رو بارون لحظه اون توي فقط

 ؟!دمميکر لج داشتم کي با!!  ميزد داد چهرم تو خستگي...  بودم سرگردون!  نداشت تعريفي حالم

  ودب پيشم يکي کاش اي!! ميکنم فرار دارم چي از....  يا!؟ بابام! اشوان؟! خدا؟! تقديرم؟! ؟ خودم با

 .. کرد خودش متوجه منو گوشيم صداي!! ....  گرفته دلم!! کنه بغلم... کنه ارومم تا بود پيشم يکي

 يا دادم مي جواب بايد اصال!  دادن جواب براي بودم شک به دو...  لرزيد تنم اشوان اسم ديدن با

... 

 کمک ازش بايد....  ميدادم جواب بايد شايد!!  شدم گم خدايا... !!  کجاست اينجا...  بودم کجا من

 .... ميخواستم

 ؟؟!ميکني کار چي اينجا موشه خانوم هي _

 داشت اروم خيلي!!  معتاده که ميزد داد!!  کردم نگاه بود روم روبه که مردي ترسناکه ي قيافه به

 دوش شديدتر گريم!  دوتا شدن! نميزد پر پرنده! لعنتي!!  کردم نگاه اطرافم!!  ميشد نزديک بهم

 ... دادم جواب اشون به همزمان گذاشتم فرار به پا معطلي بي

 ... اشوان الو _

 : کرد پاره گوشمو پردهي صداش

 ؟؟!ــــــــــــــــان؟ هــــــــــــــــــــــــ هستي گوري کدوم_

 ... کردم هق هق
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 !خدا رو تو نزن داد _

 : گفت عصبانيت با باز ولي شد اروم يکم

 ؟!؟؟!لعنتي؟ کجايي بگو _

 ... بزنم حرف ميتونستم گريه شدت اون با مگه

 !!ميترسم من اشوان!! ترسم...مي..م!! شدم گم...  گم _

 : هميشگي اشوان همون شد و گرفت نگراني بوي لحنش

  ؟؟!! نيست تابلويي هيچ اونجا ببين کن نگاه خانومم باش اروم _

 !  گفتم بهش سريع خيلي کردمو پيدا و خيابون اسمه!  کنم پيدا نشونه يه کردم سعي

 ! نزديکم من واستا همونجا _

 : گفتم گريه با

 !!نکن قطع خدا رو تو _

 ! ميرسم االن!!  عزيزم باش اروم!! نميکنم قطع -

...  دبو تاريک کامال هوا بودو شده شديد بارون!  داشت عجيبي خوف خيابون...  ميکردم گريه فقط

  هيچکس

 نزمي روي رمق بي کشيدم جيغ ترس از پام جلوي ماشيني سخت ترمز با...  ادم يه حتي! نبود

 نشستم

 ديدن با کردمو باز چشمامو شدم حل گرم اغوش يه توي کردم احساس که نکشيد طول خيلي

  راحت خياال با اشوانم

 !!بستمشون باز

 ديگه !کنه اذيتم نميتونه کس هيچ ديگه! امنه جام ديگه ميدونستم!  ماشينم توي ميدونستم

 . کردم باز اروم چشمامو هميشگيش جذاب و مردونه صداي با!! شه مزاحمم نميتونه هيچکس

 ... ديدم صورتم مقابل نگرانشو و جدي صورت
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 !سوگند؟ خوبي _

 : گفتم بغض با و لرزيد تنم افتادم که معتاد اون و خيابون اون ياد به

 !نه _

 ... مهمه براش حالم ميديدم که اين!  داشتم دوست چهرشو نگراني

 !بزن حرف! ؟ شده چي ؟ خانومم چرا!عزيزم؟ چرا _

 : گفتم دلگيري دارو خش صداي با

 که تو! !ميدونستي که تو...تو ؟؟!نيست پدرت قاتل پدرم که نگفتي بهم چرا...  نگفتي بهم چرا _

 !!ميدونستي چيزو همه

 ... کردن هق هق به کردم شروع شکستو بغضم

 خودم پيشه هميشه شدي باعث!  کنم زندگي وجدان عذاب با مدت همه اين شدي باعث تو _

 ...  بس خون يه...  فقط... بسم خون يه من که..  بشم تحقير

 !!  بودم شده شکه خودمم که بود بلند انقدر صدام

 !!ميدم توضيح برات چيزو همه باش اروم سوگند _

 : گفتم لحن همون با

 نوم هميشه تو!! ميگفتي بهم خودت چيزو همه بايد موقع همون!! بگي چيزي نميخواد...  نميخواد _

 بازي احساساتم با عاشقانه ظاهر به هاي کلمه اون با مدت تمام!!  ميبيني عروسک يه مثل

 !!!ميکردي

 ؟؟!من احساس از حتي نداري خبر هيچي از تو بودن واقعي کلمات اون _

 ... ميزدم حرف کسي با اينجوري که بود بار اولين...  داد و گريه

 ... ميکني گناه احساس ، پشيموني چيه!!  ميگي وجدانتو عذاب نکنه! ؟ احساسات کدوم _

 : رفت باالتر صدام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

253 

 

 .... دادي بازي منو که اين از _

 .... کرد منقلبم دادش صداي

 بازي تو احساس با من!!  ــــــــــــد سوگنـــــــــــــــــــــ کن تمومش _

 ... دم نکــــــــــــــــــــــر

 روي سرمو که نگذشت چيزي...  بود رفته يادم کردن گريه حتي که انقدر....  بودم شده شکه

  سينش

 ! سرم کردن نوازش به کرد شروع و چسبوند

 مئنمط داشتم دليل چون نگفتم بهت درسته!! ميکني اذيت خودتو انقدر چرا! عزيزکم باش اروم _

 باش

 !  نبود وجدانم عذاب دليلم

 تهخس صداي با نکردمو توجهي اما خيسه من اشکاي از پيرهنش ميدونستم ميريختم اشک اروم

 : گفتم اي

 !بگو بهم!؟ بود چي دليلش پس _

 : کرد زمزمه زيرگوشم

 ! باش اروم فقط تو کوچولو خانوم ميگم..  ميگم _

  هکن دورم تا..  کنه اروم دلمو تا بزنه حرف بودم منتظر فقط...  شدم اروم کشيدمو نفس عطرشو

 ... تشويش همه اين از

 ... بگم بهت ميخواستم _

 ... صداش تن از لرزيد تنم

 ... اما بوده چي پدر مرگ علت که بگم..  ميکرديم فکر که نيست اوني پدرت که بگم _

 : داد ادامه و کشيد عميقي نفس

 ... ترس يه...  شد مانعم چيزي يه _
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 : گفت کوتاه مکثي از بعد ؟!ميگفت؟ چي داشت! چي؟؟ از ترس!!  ميزد حرف سنگين چقدر

 !دادنت دست از ترس _

 : داد ادامه باز!!  رفت غنچ دلم ته...  ريخت قلبم

 ! بري ترسيدم!  بدم دستت از ترسيدم _

 ... نموند دور نگاهم از جذابش لبخنده....  کردم نگاه جذابش صورت به تعجب با شدمو جدا ازش

  مصب ال اين همينجوريشم! چشمات اون با ميکني داغونم فسقلي نکن نگاه بهم اونجوري _

 !! نکن ديوونم اين از بيشتر!  گيرته

 !  گيج خيلي!!  گيجم!! منه مغرور مرد اين!! منه اشوانه اين

 !خوبي؟؟ اشون _

 : گفت و داد باال بامزه ابروهاشو

 ؟! باشم بد بايد _

 : گفتم زدمو زل چشماش به اشکم از تار چشماي با

 !؟ چي يعني حرفا اين معني -

 ... خودش صورت روي گذاشت زدو بوسه پشتشو گرفتو دستمو

 به زدم کردي ديوونم!  دختر روانيتم اصال...  عاشقتم!! خانوم سوگند دارم دوست که اين يعني _

 سيم

 !!اخر

 اينا نهنک! ؟ خوابم نکنه ؟! شنيدم خواستمو که چيزي قشنگ انقدر!  رسيدم ارزوم به قشنگ انقدر

  همش

 ... اومدم خودم به ميکرد پاک اشکامو داشت که دستاش لمس با! روياست؟

 ؟!افتاد؟!!  تو ميدونم من بريزي اشک قطر يه ديگه بار يه _
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 ... بودم مات

 !؟ اشوان _

 : گفت گرمش لحن همون با

 !اشوان؟ جونه _

 : گفتم سختي به...  ميکردم غش داشتم

 !؟ بود راست گفتي چي هر _

 : گفت و زد لبخند

 !!عشقم اره _

 ... شده قرمز هام گونه ميدونستم

 !! ميدما دست از کنترلمو نکش خجالت اينجوري _

 و مهمه برام اونم بگم بهش..  دارم دوستش چقدر که بگم بهش...  بگم بود وقتش...  بود وقتش

 از

 ..  کرده هديه بهم عشقو شده زندگيم وارد که روزي اون

 !! بگم چيزي يه منم _

 !بگو ميخواي چقدر هر تو _

 ... مکرد تحمل زيادي جاشم همين تا!  بمونه نميخواستم اما...  سخت خيلي.. گفتنش بود سخت

 ... منم...من...من -

 !عزيزم؟ چي تو _

 !!دارم دوست... منم _

 : گفت داشت شيطنت رنگ که لبخند با اون از بعد و زد خاصي برق چشماش

 !!باشي داشته بودي مجبور نداشتيم _
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 : گفتم شده گرد چشماي با

 !! اونوقت؟؟؟ چرا _

 !!  بري بخواي ميکني بيجا!  سهممي..  زنمي چون _

 ! ممنون احساساتت ابراز از _

  بخوري اب من اجازه بدون نداري حق تو!  مونده ديگش سري يه تازه عزيزم ميکنم خواهش _

 !!حتمي شدنش قلم من اجازه بي و من بدون بزاري بيرون خونه از پاتو!  کن گوشت اويزه اينو

 : گفت زدمو سينش به مشت با

 !!ديگه بسه نمکدون _

 ... لرزيد دلم که کرد خاصي ي خنده

 ! ميخوامت خيلي زندگيمي که بدوني ميخوام خانومي خالصه _

 ردو خيابون اون از و داد گاز باالخره!  خوابم ميکردم احساس هنوز...  حرفاشو نميکردم باور هنوزم

  شد

 .. بازياش مسخره با ، هاش خنده با ، حرفاش با!  کرد عاشقم بيشتر مسير کل تو

.***** 

 !!شوهرمه اون بابا ولي _

 !! گفتم که همين _

 !نميگيرم طالق اشوان از من _

 : گفت عصبانيت با

 !! سوگند کنم تا باهات اين از بدتر نذار!!  ميکني توغلط _

 : گفتم گريه با

 ! دارم دوست زندگيمو شوهرمو من ميکنم خواهش بابا _
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 : شد خراب سرم روي پدرم داد صداي زندگيم توي بار اولين براي

 !  اتاقت تو گمشو و ببند دهنتو _

 : گفت گرفت اغوش در منو ميکرد گريه من پاي به پا که مامان

 ! ميده تشخيص رو خوب و بد خودش شده بزرگ ديگه سوگند مرد نزن داد سرش _

 : داد ادامه لحن همون با بابا

 !! ميگرفت طالق پسر اون از و نميکرد حماقتي همچين نبود بچه اگه بچست هنوز اتفاقا _

 از.. . گلوم بيخه بچسبه و شه عقده نذاشتم اينبار اما...  بريد نفسمو بدي بغض حرفش اين از

  شدمو جدا مامان

 ... شدم تر نزديک پدرم ب قدم يه

 مرد يه ديکتاتوري زير بره پدرش بخاطر شد حاضر که احمق يه!  احمقم يه من...  بچم من اره _

 !نميشناختش که

 ونخ يه که اين به وقتا بعضيا که طوري کرد رفتارو بهترين من با صفت ديکتاتور مرد همون اما

  ميکردم شک بسم

 ماا بياره سرم ميخواست باليي هر داشت حق که اين با!  اونجام چي براي االن که ميرفت يادم و

 توي برعکس

 رس بود حاميم مدت تمام توي حتي!  نکرد درازي دست بودم زنش رسما که من به مدت اين تمام

  بود پناهم

 که ودنب حقم اين!  نبود حقم اين بگم بهتره شايد...  نکرد برام کوتاهي کوچکترين بودن شوهر از

 باهام خوب انقدر

 نيست معنا اين به اين اما بزرگترمي تو بابا ميبيني!! کنه محبت بهم اشوان که نبود حقم!!  شه رفتار

  که

 با بچه هي وقتا خيلي!  ميکني حس يا ميدوني رو چيزا خيلي!  ميدي تشخيص درست رو ها راه خيلي

 بچگيش تمومه
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!  بده تشخيص اطرافيانش بودن خوشجال براي زندگيشو براي راهو ترين درست و بهترين ميتونه

 سوگندي

 جاها بهترين نبود حقش باشه تنش لباس بهترين االن که نبود حقش واستاده روت به رو االن که

  بهترين بره

 بدنه به ميکردي نگاه کبودم چشماي به بايد االن بود بدي مرد من شوهر اگه!!  بخوره رو چيزا

  الغرش و ضعيف

 ..... واستاده اينجا االن که حالي سر سوگند نه ميکردي نگاه

 .... نميکرد همراهيم چشمام نه صدام نه ديگه که بودم کرده گريه انقدر

 ... شد حلقه دورم باز مامان دستاي... پشيموني مثل حالتي!  بود کرده تغيير بابا ي چهره

 ... بيارم اب برات يکم بشين بيا!  دخترم باش اروم _

 وير اروم همين براي نميکشيد پاهام اما خودم ي خونه برگردم ميخواستم بشينم نميخواستم

 ! نشستم صندلي

 :دادم جواب شدو عوض حالم هليا اسم ديدن و همرام تلفن صداي با

 !هليا سالم _

 ... گوشم تو پچيد هليا گريون صداي

 ... سوگند _

 : گفتم شدمو بلند ترس از

 ؟!؟ افتاده اتفاقي!! شده؟ ؟چي!؟ هليا _

 : داد جواب لحن همون با باز

 ... اشوان...  سوگند -

  "خدا يا" کردم زمزمه اراده بي...  ريخت پايين قلبم

 : گفتم گريه با
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 !!بزن حرف ؟!؟ هليا چي اشوان _

 ... گرفت ازش رو تلفن سعيد چون..  بده ادامه نتونست هليا انگار

 ! کرده تصادف اشوان فقط..  فقط نيست چيزي...  باشيد اروم...  خانوم سوگند الو _

 !؟ نميدونم خودمم زدم حرفو اين چرا...  ميکردم حس گونم رو اشکو داغي

 !زندست؟ _

 .... خدايا...  کرد مکث

 ! نيست معلوم هيچي هنوز _ سعيد

 ات اشـــــــــــــــــــوان بگم بزنم صداش ميخواست دلم...  بکشم نفس نميتونستم ديگه

 ! جانم بده جواب باز

 رو بابا و مامان نگرانه صداي...  ميچرخه داره سرم...  اشوان...  نداره امکان!! ميخواد اغوششو دلم

  ميشنوم

 ... نميفهمم چيزي ديگه.....  شده سست پاهام...  شده تار چشمام...  شدم الل انگار اما

********************************** 

 ... دخترم....  سوگند _

 ابوسک يه اتفاقا اون تمام اينکه فکر با... کنم باز چشمامو ميکنم سعي!  نيستن واضح ها صدا

 ! يشهم واضح برام مامان صورت تصوير باالخره و کنم عادت نور به تا ميگذره يکم!  نبوده بيشتر

 ؟!خوبي؟ عزيزم _

 : گفتم بغض با... نبودم خوب اصال...  نبودم خوب

 !اشوان؟... مامان _

 ... گفتم نبود خودم دست که حالي با پاشدمو تخت از!! نه....  گريه زير زد

 بگو...  هست هنوز بگو...  زندست بگو...  نکن گريه... نکن گريه...  ميکنم خواهش مامان _

  شوهرم
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 .... نمرده

 ... شده گم هقم هق تو صدام

 ! .... ؟ کجاست من اشوان....  ميکني گريه چرا _

 ... کرد دراز خوابوندنم براي ديستشو مامان

 ... باش اروم...  نشده چيزي...  باش اروم دخترم باش اروم _

 .. کردم تقال شدن بلند براي

 ....  شوهرم پيش خودم خونه برم..  برم بايد من _

 ... نيست معلوم چيزي که هنوز!  رفته سعيد اقا با بابات باش اروم عزيزکم سوگندم _

 واستننميخ که بود الفتاده اتفاقي شايد...  بود تابيش بي اين از ترسم...  بود هاش گريه از ترسم

  هديگ...  نميداد جوابمو ديگه ولي! ... اشوان...  زدم صداش دلم توي اراده بي خيلي....  بگن من به

 .... وجودم ي کننده اروم نميشد صداش

  دهش فلج انگار اما بگردم دنبالش برمو سرعت با ميخوست دلم...  افتادم تخت روي حال بي باز

 .. پاهامو حتي...  نميکردم حس رو هيچي بودم

 من نميخواست انگار ميزد حرف اروم خيلي...  شد باز چشمام مامان زدن حرف تلفن صداي با

  بفهمم

 ... بشنوم بهتر صداشو تا رسوندم اتاق در نزديکي به خودمو زحمت با...  ميکنه مکالمه کي با

 ... ميکرد گريه داشت

 ؟!مطمئني؟ تو -

_...................... 

 ... هشتم امام يا _

 : گفت گريه با مامان..  ريخت قلبم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر niloo j0on | بدوني اگه رمان

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

 

261 

 

 !! بچم ميشه پرپر بهار ابر مثل داره! بگم چي دختر اين به _

_........ 

 !! نمياره دووم سوگندم _

  ؟!؟ بود چي حرفا اين معني..  ميرفت گيج داشت سرم

 ... اومدم بيرون اتاق از گريه با.... شد قطع کالمهم

  ؟!شده؟ چي مامان -

 : گفت کردو نگاه بهم ترس و تعجب با

 !!باش اروم عزيزم هيچي _

 ... ميردم جيغ گريه همراه فقط نبود خودم دست

 سرش باليي چه کجاست اشوان!!  شده چي بگو.. بگو...  خستم!!!  نگو دوروغ بهم خدا رو تو _

 ؟؟!!!اومده

 ... باش اروم عزيزکم سوگندم _

 : گفتم زج با زدمو زانو زمين روي

 !!ميکنه داغونم بيشتر ندونستنش بگو بهم!!  بزن حرف توروخدا..  خدا رو تو مامان _

 !! ميفهمه بچشو حس مادر يه اينکه نه مگه فهميد دردمو انگار

 !؟ باشه باشي ومار بده قول..  باش اروم..  باش اروم ولي بهت ميگم _

 ... دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو ولي نه يا باشم اروم ميتونم نميدونستم

 ... بخوره تکون تا بود لبش به چشمام

 ! سوخته..سو... سو... البته....  کردن پيدا... اشوانو ماشينه _

 : گفتم تکلم با و شد گرد چشمام

 !سالمه؟..سا! ؟... چي ن..شوا..ا _
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 : گفت بغض با گرفتو نفس مامان

 ... ... ميدن احتمال... کردن پيدا ماشين توي سوخته جنازه... يه _

 ... باشه اشوان

 اکوحشتن کابوسه يه...  کابوسه يه اين...  ميکردم حس بودنو حس بي....  سرم رو شد خراب دنيا

.. 

 !!....  نسوخته نه!!  نسوخته اون...  ميکشه نفس...  زندست من اشوانه....  اشتباه يه اين

  داره چيز همه ؟چرا!؟ نيست واضح برام هيچي چرا...  شدم اينجوري چرا من...  زندست اشوانم

 طرع بوي که دنياي تو....  ديگه دنياي يه تو ميرم دارم انگار ؟؟؟! ميشه تيره داره...  ميشه تاريک

 !ميکنه اثبات بودنشو اشوان

 رسيدن تو به بودنو تو با محاله دونم مي

  نديدن خوابتو ديگه سخته خيلي که دونم مي

 حمايتش...  پدرم ازادي براي شرطش...  رحمياش بي! ميشه مرور داستان يه مثل برام چي همه"

 "... غيرتش... 

  کابوس يه مثل رفتنت

  خوابه يه مثل زندگيم

  بودم پناه بي وقتي ميداد بهم ارامشو حس که گرمايي..  اغوشش"

 !!" 

 سرابه يه.....  سرابه يه داشتن رو تو ارزوهام کوير تو

  شدناش عصبي..  کردناش اخم!  کردناش اذيت...  کالش کل"

 "! شدناش مهربون..  خنديدناش

  دونستم مي اول از من روزي يه ميره رفتني

  خرابت شدم نمي کاش
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  تونستم مي کاش شد مي کاش

 ...  گرمش و مردونه صداي تن تصور"

 !؟ اشوان _)

 : گفت خونسرد و کرد نگام

 ؟!غريبه چيه _

 !  کنم گريه يا بخندم نميدونستم موقعيت اون تو اونم حرفش اين با

 !! ميترسم من _

 : گفت لحن همون با باز

 !چه؟ من به حاال!  خوب چه _

 : گفتم ترس با

 !؟!ميميريم؟ بيوفتيم اگه _

 : گفت و زد خاصي لبخنده

 !!نه من ولي اره تو _

 ... نخورم تکوني کوچکترين کردم سعي دادم قورت دهنمو اب

 !نه؟ تو چرا _

 : گفت ريلکس باز

 اينکه محض به تو اما ضربست ي اماده بدنم ميرفتم باشگاه بچگي از من جون غريبه چون -

  بيوفتي

 !!ميشي تقسيم مساوي قسمت دو به

 و گرفت خندش کارم اين از!  گرفتم بازوشو محکم چسبيدمو بهش سريع خيلي حرفش اين با

 : گفت
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 !!! کردي بغل اينجوري منو که زشته غريبه _

 : گفتم بغض با

 !!ميترسم نکن اذيت اشوان _

  حفاظي هر از اغوشش!!! وجودم محافظ شد و پيچيد دور دستاشو

 !! بود تر امن

 !!اخه ترسويي انقدر چرا تو _

 : گفت که کردم نگاه بهش ترس با

 کاش "!! (کن حالي خودت به جوري يه اينو نداره وجود ترس واسه دليلي يعني اينجام من وقتي _

 ... صدا بي و حي بي اما ميريختم

 !؟ باشه ارامشم دليله کي ديگه! ؟ کنم چيکار تو بدون پناه بي منه"

 "!! باشه گاهم تکيه باشه پناهم که اغوشه ديگه

 اتفاقي چه!  تخت روي..  بودم بيمارستان...  کنم درک موقيعتمو کردم سعي کردمو باز چشمامو

 !؟ بود افتاده

  احتمال... کردن پيدا ماشين توي سوخته جنازه... يه "_.. شد تداعي برام مامان حرفاي

  هيچ ديگه چشمام که بودم کرده گريه انقدر!!  "... باشه اشوان... ... ميدن

  سوزش با که بيام پايين تخت روي از خواستم!  نداشت ريختن براي ابي

 !لعنتي!  افتاد دستم توي سرمه به چشمم برگشتمو دستم توي چيزي

 ... دادم فشار هم به چشمامو گذاشتمو صورتم کل روي دستمو تا دو

 :گفتم اروم ميکرد ازرده دلم بيشتر که داري بغض صداي با

 ؟! بدم ادامه چجوري ؟!؟!من لعنتي کجايي! ... کجايي؟؟! ... اشوان؟ _

 ! چي؟ من پس! .. نيستي؟ ديگه يعني! ...  حمايتت بدونه تو بدون
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  فقط من زندگي چرا...  خدايا...  ؟!؟ تو بدونه کنم زندگي چجوري من

  صبح فردا تا خواد مي دلم ؟؟! نداره خوش رنگ چرا...  داره پستي

 باالخره تا کنم تکرار اسمتو انقدر...  شم بيهوش که کنم تکرار اسمتو انقدر

 ... شده تنگ صداتم براي دلم!  بشنوم صداتو اخر تا ؟!بدي جوابمو

  شکست بغضم....  اشوان.. اشوان.. اشوان.. اشوان... اشوان...  اشوان

 ........  اشوان...  اشوان...  ريختن اشک به کردم شروع

  سعي کردمو فرو بالشتم توي سرمو هق هق با که کردم تکرار انقدر

....  ـــــــوان اشـــــــــــــــــــــــ!  بزنم داد خفه کردم

 .. ـــوان اشـــــــــــــــــــــــ

 !عشقم؟ جونم _

 برگشتن از..  بود خودش صداي تن..  ميديم خواب داشتم...  کرد تغيير حالتم

 ... باشه توهوم....  باشه خيال که اين از ميترسيدم...  ميترسيدم سمتش به

 ! باشه رويا

 !خانومم؟ ببينمت برگردي نميخواي _

  روي از سرمو اروم...  ميشه يعني...  خدايا...  بود خودش..  اشوان

 .... صدا سمت به چرخوندم شک با سرمو برداشتمو بالشت

 همون.. چشما همون...  نگاه همون...  خودش خود خود...  بود خودش

  هميشه با چيزي يه فقط!  شوهرم خود!  اشوان خود دقيقا...  صورت

 

 خيلي زخم يه!  بود اويزون گردنش از و بود بسته دستش...  ميکرد فرق

  جذاب لبخنده همون با سمتم به ميومد داشت...  بود صورتش روي کوچيکم
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 دستم باز که برداشتم قدم سمتش به رفتن براي شدمو بلند...  هميشگيش

  دست که بستم دستم سوزش از چشمامو!!  سرم اين به لعنت...  سوخت

  کمترين تو اشوانو کردمو باز چشمامو....  اومد فرود صورتم روي کسي گرم

 : گفت ميکرد نوازش اروم صورتمو که همونطور!  ديدم خودم از فاصله

 !سوگندم؟ ميکني خودت با اينکارو چرا -

 ... ميکردم تصور فقط داشتم شايد..  نبود خودش شايد..  نداشتم باور

  بود واقعي....  کردم لمسش و بردم صورتش سمت به کردمو بلند دستمو

 : گفتم ارومي صداي با...  روحش نه...  بود خودش

 ! صورتم تو بزن _

 .. نفهميد منظورمو شايد...  شد گرد چشماش

 ؟!؟!کنم؟ چيکار _

 .... نيستم خواب بفهمم تا صورتم تو بزن -

 ... شدن سرازير اشکام

  ميخوام...  شم بيدار نميخوام باشه خواب اگه حتي...  نزن اصال نه نه -

 .. بخوابم عمرمم اخر تا

  که نگذشت خيلي...  صدا با هميشه برعکس...  ميکردم گريه شدت با

  به رسيدن براي هميشگيشم مکان!  امنش اغوش..  شدم اشنا جاي يه وارد

  داد وجودم تمومه به که فشاري و زد سرم روي که ارومي ي بوسه! ارامش

 ...  بخشيد بهم رو زندگي

  تنهات هيچوقت ديگه!  من فسقلي نيستي خواب!  عزيزکم نيستي خواب _

  نکن گريه! عروسکم گوشت به حلقه غالم ميشم!  ميدم قول نميذارم
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 !  نکن داغونم اين از بيشتر

 !  بوييدم مي ولع با عطرشو بوي ميکردم هق هق

 ؟!نبود اين قرارمون مگه نريزي اشک شد قرار من ي کوچولو خانوم _

 : گفتم داري خس صداي با گرفتمو مردونشو پيراهن گوشه مشتم با

 ! سوختي..سو...مردي تو.. تو.. تن..گف..  گفتن _

 نارتمک من سوگند نذاشتم تنهات!  پيشته اشوانت...  زندم...  خانومم نه.  زندگيم نه..  عزيزم نه _

! 

 !؟ خانومم نه مگه نه مگه! ؟ نکني گريه ديگه شد اين قرارمون

 ... بيام بيرون اغوشش از نميخواست دلم فقط قبل از تر اروم خيلي..  بودم اروم

****** ************************************************** 

 ... بعد ماه يک

 !!شه دعواتون نباشه هم شبيه موهاتون ارايشو بگم بايد -هليا

 !! ميکنم گيساشو شه من شبيه اگه خوب اره -شادي

 !!حساسه وحشتناک چه سوگند رو ميشناسي که اشوانو بزن دست داري جرعت -هليا

 !!بگيره حالشو ميگم عشقم به - شادي

  ؟!عشقم!  اوهو - من

 : گفت و خنديد هليا

 !!زديد داداشو دوتا مخاي چجوري جونور دوتا شما موندم هنوز من ولي _

 : گفت انداختو گردنم دور دستشو شادي

 !!گندي ميگن ما به باوو _

 : گفت دادو باال ابروهاش هليا
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 !؟!گندي؟ _

 !! خودشه خودمو اسمه اخر ديگه اره - شادي

 !خنده زير زد منم اينبار

 !شادي نميري الل _

 ! ها عرسيتونه امشب سرتون خير شد دير برين بدويين هليا _

 !!هست وقت حاال ميريم - شادي

 ... ارايش سالن طرف به دادم هولش

 ! شد دير گه برو _

 : گفت هليا به برگشتو ميرفت جل به که هموجور

 !!دارم دوستش بگو عشقم به _

 .. خنديديم حرف از هليا منو باز

 !!شادي ببند_

*********** 

 اقرار بدون!  بود عجيبي تغير شدم شوکه سفيد لباسه مليحو ارايش اون با خودم ي چهره ديدن با

 با!! دش طور چه اون بيبنم ميخواست دلم شادي ديدنه براي بودم تاب بي!  بودم شده قشنگ خيلي

 ! برگشتم سمتش به صداش اومدن

 !!نگاه من سوگي واي _

 ! بود شده زيبا حقيقتا انداختم سفيدش لباس ملوسو صورته به نگاه

 !ترکوندي دختر _

 !!بودم اشوان من کاش اي!!  عروسک عين شدي که شو خفه يکي تو - شادي

 : گفتم خنديدمو
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 !! خفه شادي _

 !!جان اي!! جيگرايي چه!!  رو دوتا اين!! وايي - هليا

 : گفتم شادي با زمان هم!!  زديم لبخند و برگشتيم هليا سمت به دومون هر

 !خانوم شدي خوشگل هم تو _

 : گفت و زد چشمک هليا

 !! دنبالتون اومدن اقاهاتون بدويين! دوتاتونم فدا _

 امبر لحظه اين چقدر!!  عطرش بوييدن براي! ديدنم براي ديدنش براي!  داشتم خاصي استرسه

  اشوان ورود زمانه از زندگيم هاي صحنه تمامه کردنه مرور! بود قشنگ بخشو ارامش

 منظم برام چيزو همه خدا انگار شد درست قشنگ چقدر چيز همه...  بود بخش لذت برام بهش

  که اين..  نبود سوخته جسد اون اشوان که اين! ... خوشبختي از پر زندگي يه!  کرد

 !خوشبختيه معناي به من براي هه اينا...  نبود جدايي قصه اين ته

 ... اشوان زبون از

 که بقل اين همدم شد!  گاهم تکيه شد فسقلي کوچولوي دختر يه!! داد تغيير زندگيمو وورودش با

 يه ديدن حتي!! دنيا دل ترين نرم به شد تبديل برابرش سنگي ميگفتن بهش همه

! هزندگيمخ! خودمه مال فقط فقط اون!  کنم ولش ميشد مگه...  ميريخت بهم دنيامو اشکش قطر

 ! بنده کوچولو دختر اين نفس به نفسش مغرور اشوان ديگه حاال

 .. سوگند زبون از

 سختي با بجنگم ميدم قول اما بلندي پستي از پر توش که زندگي يه شروع اينم ميدونم خدايا _

 !آيندمون بخاطر اشون بخاطر اشوان کنار در

 .... اشوان زبون از

 بخاطر سوگند بخاطر ميجنگم اما هست زيادم هست! ؟ نيست مشکل گفته کي خدايا _

 !!زندگيمون
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 ... سوگند زبون از

 ! دارم دوستش چقدر بدوني اگه _

 .. اشوان زبون از

 ! دارم دوستش چقدر بدوني اگه _

! شهازهمي بيشتر بود شده نظير بي!  سفيد لباس يه با... واستاد روم به رو شدو باز ارايشگاه در

 !بدم فشارش محکم کنمو بغلش همونجا ميتونستم کاش

 ... سوگند زبون از

 !من زندگي مرد بود شده هميشه از تر جذاب!! مشکي شلوار کت يه با بود روم به رو _

 :گوشم تو پيچيد صداش! پاييد مي وجودمو جذابش شيطونو چشماي

 وستد خيلي!! ....حيف نيست جاش اينجا که حيف!  ميخوامت خيلي! دختر ميکني ديوونه منو تو _

 !!خانومم خيلي شدي خوشگل!  خيلي از بيشتر حتي دارم

 : گفتم خجالت با

 ! شدي جذاب خيلي هم تو _

 ... شد سرخ لپام بيشتر

 ! خيلي دارم دوست خيلي منم _

 روشمس سرنوشته... زدم لبخند خداگاه نا برگشتمو سمتشون به اشکان و شادي ي خنده صداي با

 !!عالي بود عالي چيز همه!! بودم شدخوشحال خوشبخت اينکه از شد دخترداييش با ازدواج

 !عشقم؟ بريم _

 : گفتم بالخند کردم نگاه بهش

 !عزيزم بريم_

********************* 

 ابراهيمي ميثم از دارم دوست آهنگ متن
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 من چشماي شوق از پر امروز

 من روزاي عشقه از پر ، تو با

 ميزنه نفسات با داره من نبض

 ميزنه صدات تپش هر تو من قلب

 توئه نگاه برق از پر من، چشم

 توئه براه چشم هميشه من، قلب

 برات تنگه دلم خيلي ، دارم دوست

 چشات اون به بسته جونم

 دارم هات،دوست خنده واسه ميميرم

 خودم از بيشتر حتي تورو ، دارم دوست

 يکم ازت شم دور ميميرم

 دارم دوست ، شدم عاشقت ديدم تا من

************************ 

 .7.9 مرداد اول "پايان"

 !هوارتا دارم دوستون
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