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 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 پیشنهاد می شود

 دانلود رمان عروس اجباری

 دانلود رمان خاتمه بهار

  دانلود رمان نانحس

 

ری به زیبایی مقدمه:مردی مغرورباقلبی یخی...درپس انتقامی خونین...دخت

 ...خورشید..به زاللی آب اماقلبی پرازکینه ودرد

 بخش اول:عروسی اجباری
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بالذت سیگارمودودکردموبه صورت زیباش چشم دوختم چشمای طوسی یخی بینی 

قلمی ابروهای خوش حالت ولبای خوش فرم وسرخ...بانوک کفشم چونشوآوردم 

یرزیبابودی اما ازنظره من ازنظره اون گرگ پ-باال،نگاه پرغرورشوتوچشمام دوخت

 ....هیچ تفاوتی بادلقکای سیرک نداشتی ونداری

 چی ازجونم می خوای؟-پناه

جونت و....شناسنامه ی سفیدت و...مخت و...توخیلی چیزاداری واسه فتح کردن پناه -

 !تمدن

 !حاضرم به بدترین شکل ممکنجون بدم ولی اسیره پسره آرشام نباشم،منوبکش-

الن مردت هیچ دردیوازمن دوانمی کنه درضمن مردن به همین اونم به وقتش!ا-

آسونیام نیست خانوم دلقک،بایدذره ذره جلوچشام جون بدی بدون اینکه حتی 

 !فرصت کنی اشهدتوبخونی!....ببرینش

 به من دست نزنین نامرداولم کنیدچی ازجونم می خواین؟-پناه

ناخوناش روگردنم  به هرزوری که بودخفش کردن توی آینه پوزخندی به جای

زدموخودموروی کاناپه رهاکردم ذره ذره لیوان مشروب ونوشیدم این سیاست گروه 

 ...آیهان!نوبتی بازی می کنیم اول من بعدشهریار

 آیهان خان!.جناب شایگان تشریف آوردن اجازه ی ورودداریم؟-مراد

باهمون پیپ بیادتو.. به ثانیه نکشیدکه باقیافه ی خندون وشیطون وارده اتاقم شد-

 ..مسخره ی گوشه ی لبش

داروین:امیرحسین نامدار چشمای خماره سبز،ابروهای مشکی وخوش حالت،صورت 

 شیری یاروباه؟-گندمی،لبای نسبتاباریک وموهای لخت مشکی! داروین

 ..هردو-

 شکاره جدیدرسیده؟-

 !عمومی نیست خصوصیه-

 !اوه یس!پس جنسه اصله-

 !اصل ووحشی-
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 راسته کاره خودت-

 خبرش کردی؟-

 پس چی؟دست کم گرفتی داروین و؟-

 ...!خوبه-

 !همه چیزواسه بازی کردن آمادست فقط بایداستارت وبزنیم

 ...اززبان شهریار

شهریار:رضامختار چشمای باریک مشکی،دماغ خوش تراش،صورت استخونی زاویه 

دار،لبای نسبتاقلوه ای وموهای مشکی خوش حالت! بادیدن من تمام توانشوجمع 

 ..کردتادروببنده پاهاموالی درگذاشتم وهلش دادم باقدرت پخش زمین شد

 همیشه عاشقه وحشی گری بودی!بااینکه میدونستی من زورم بیش ترازتوا-

شهزاد:مهلقاجابری ابروهای هشت وکشیده،پوست سفید،چشمای فوق العاده درشت 

 !طوسی،دماغ کوچولو،لبای نسبتاقلوه ای خوش فرم وموهای لخت مشکی

باچه رویی پاتوتوخونم گذاشتی؟اومدی چیوببینی؟بدبخت شدنمو؟ذلیل -شهزاد

 !شدنمو؟میبینی که گندزدی توزندگیم حاالمیتونی باخیال راحت گورتوگم کنی

 !نچ نچ!اصالاین طرزه رفتاربامهمونت خوب نیست خانم شمس-

 ! تونمی خوادبه من درس زندگی بدی فقط ازجلوچشام گمشو-

 ..حاالکه این همه راه اومدم بده بدون پذیرایی برگردمچه عجله ای داری؟-

چه نقشه ای توسرت شهریار؟بازچه خوابی واسه منه بدبخت دیدی؟فک کردی من -

 مثل قبل خام حرفات میشم؟

سه ساله که ازاون گذشته ی شوم میگذره نمی خوای یکم به آینده فک کنی؟تاکی -

 ی؟می خوای خودتومنوبابت لذت جوونیمون سرزنش کن

من آینده ای نمیبینم که بخوام بهش فک کنم درضمن اگه بخوام ازکسیم مشاوره -

 !بگیرم نمیرم سراغ یکی دیوونه ترازخودم
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همونطورکه فهمیدی من هیچ فرقی -یقشوتومشتم گرفتموچسبوندمش به دیوار

باگذشته نکردم،همونقدرنامردو وبی رحمم اگه میخوای زنده بمونیبایدمثل قبل هم 

 !ام بشی هم باهام راه بیایخام حرف

 !زت متنفرم!متنفررررا-اشکای صورتشوبادست پس زدوخیلی آروم گفت

بدون این که حتی ذره ای به غرورم بربخوره یاحرفش واسم مهم باشه یقشوول کردم 

ودوباره روی همون کاناپه ی رنگ ورورفته ی گوشه ی خونه نشستم،درحالی که اشک 

 ودوبه حرفام گوش می کردمی ریخت سره جاش وایستاده ب

من آدم دل رحم ودلسوزی نیستم حتی هیچ وقت ازکارایی که کردم پشیمون -

نشدم،توهم اولین دختری نیستی که وارده بازی خطرناک آیهان میشی،اینکه 

همکاری بکنی یانه دست تونیست همه چی تواین بانداجباری وخطرناکه!باتمام 

مت قربانی یه بازی بزرگ بشی پس بهت سنگدل بودنم دلم نمی خوادبااین سن ک

اخطارمیدم که بدون مقاومت ونیش وکنایه تمام وسایلت وجمع کنی وباهام بیای 

بدون اینکه کسی بفهمه چه اطالعاتی قراره به دستت برسه.من میرم 

توماشین،امیدوارم زنده ازاین دربیرون بیای،فقط نیم ساعت وقت داری تاتصمیم به 

 !گیریزنده بودن ونبودن ب

سوییچموبرداشتم وزدم بیرون،این دخترمثل خودم قربانی اشتباه دیگران شده 

 !بودواین تنهابازی بی رحمانه ی دنیاست

 ....اززبان پناه

نهال سلطانی:چشمای طوسی گربه ای،دماغ کوچولو،صورت گردوسفید،لبای کوچیک 

نسبتاقلوه ای،ابروهای کوتاه وکلفت وموهای لخت وبلندکه هریک ماه 

رنگشوتغییرمیداد! باکنجکاوی اتاق وازنظرگذروندم چیدمان شیک ودخترونه 

باترکیب رنگ لیمویی وسفیدهیچ چیزه این اتاق تغییرنکرده بودحتی هنوزم بوی 

ادکلن مالیم آیسانومیداد!چقددلتنگ رفاقت جون جونیمون بودم وچه حیف که یک 

م دوختم،این خروارخاک میون مافاصله انداخته،به عکس روی دیوارش چش

دخترملکه ی زیبایی ولوندی بودبااینکه قیافه ی شیرینش روباآرایش می 
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پوشوندوقیافه ای مسخره ومنفی ازخودش می ساخت!چشمای سبزش حسابی می 

درخشیدوزیباییشودوچندان می کرد! باصدای دستگیره ی دردست ازتجزیه تحلیل 

 ..عکس آیسان برداشتم

 چطوره؟میپسندی؟-آیهان

 الحرف نداره!چندسال کاره؟آره..اص-

 چی چندسال کاره؟-

 منظورم اینه که چندسال روبدنت کارکردی تایه ذره به چشم بیای؟-

 !نمیدونم..احتماالتوواردتری _

منظورت ازاین که منوآوردی تواین خونه وتواین اتاق چیه؟می خوای چیویادآوری -

 کنی؟

ببینه وبفهمه قاتل مرگش می خواستم واسه آخرین بارروح آیسانرفیق بامعرفتشو-

کی بوده!..میبینی آیسان این همون شیطانیه که توآوردیش توخونمون،همون فرشته 

 !ای که همتون عاشقش بودید

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

این چرت پرتاروکی تحویلت داده؟بابای دیوونه ترازخودت؟اون گفته من قاتل بهترین 

 دوستمم؟اون گفته من زندگیتون ونابودکردم؟

که مااین چیزارودرموردت میگیم سرمونومیبره،مگه خبرنداری بابای من اگه بفهمه -

 ازعشق تومجنون وافسرده شده؟

 !منوبرگردون خونم،اینجاخیلی خفس-

بهتره به اینجاعادت کنی چون قراره بشه خونه ی ابدیت،جایی که روحت ازش کنده  -

 !میشه ومیره به جهنم

 ..من نمیفهمم چی میگی-

ودت ومیزنی به نفهمی!دوستات کجان؟ازشون چرا،توخیلی خوب میفهمی،اماخ-

خبری داری؟خونه ای که توش بودی چی؟کدومشون اومدن تورونجات 

بدن؟اصالتواناییشودارن؟توهیچکس ونداری پناه تمدن!توحتی دیگه حمایت پدرمم 

https://www.1roman.ir/
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نداری چون به زودی میره به جهنم!ازبین آدمای این دنیافقط آیهان فالح واست 

بت توسینت وایسته ونفست ببره!به زودی سوپرایزهای مونده کسی که آرزوش قل

عجیبی واست دارم که بزرگ ترینش اینه که برای همیشه ماله من میشی،خانوم خونه 

 !ی جهنمی من

 ...اززبان آیهان

 !آقاشهریاروآقاشایان توسالن منتظرتونن!یه خانوم هم همراهشونه-مراد

 !مرخصی-

 !ممنون قربان-

لندشدن بااشاره ی دستم دوباره نشستن نگاه سنگین دختره باورودم به سالن هرسه ب

 توبایدشهزادباشی درسته؟-روکه روی خودم حس کردم سکوت وشکستم

 !بله-بالکنت زبون گفت

 ترسیدی؟-

 !چرابایدبترسم؟چیزه ترسناکی وجودنداره-

پس بهتره نگاهی به پوست لبت بندازی!درضمن...لرزش بدن وصداهمیشه آدمای -

 !هترسورولومید

 میدونی واسه چی اینجایی؟-

 ..تاحدودی-

 !برای توهمونقدر،کافیه-

 .. وریاموافقه معاملست فقط می خوادپناه وببینه!تنهاشرطی که گذاشته-شهریار

 مگه پناه هم اینجاست؟_شهزاد_

 ..بعدامیفهمی-شهریار

فعال فقط آهسته عمل می کنیم بدون فکرکردن به هیچ حس عاطفی..میفهمین _من

 یگم؟که چی م

توبهترازهمه منومیشناسی تنهاحسی که واسم مونده حسه انتقام ازاون -شهریار

 !گرگه پیره
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عالیه!...فقط میمونه آرشام..واسش سنگ تموم میزارم!کارت عروسیموبفرستین دم -

دره خونش،حتماخیلی خوشحال میشه که عشقشوتولباس عروسی وکناره پسرش 

 !ببینه

گاره گوشه ی لبشوتوجاسیگاریش خاموش کرد باورودم به اتاقش سی..........

 !وباچشمای گردبهم زل زد

 تعجب می کنی که هنوززندم؟-

نه!تعجبی نداره چون دست پرورده ی خودمی سره عزراییل وهم می کنی زیره -

 !آب!س*گ جونی عین مادرت

 !اون بدبخت که چندساله رفته زیره خاکاونی که هنوززندست تویی-

رت مقصرمیدونی امادلم می خوادبدونی که توجایگاه خیلی میدونم منوتومرگ ماد-

 !مهمی توزندگی من داری،من توروجوره دیگه ای دوست دارم

توهیچکس ودوست نداشتی ونداری،تنهاچیزایی که توزندگیت واست مهم بود،پولت -

 !و عشق اون دختره کارگربودکسی که به خانوادت ترجیحش دادی

زدن بهتره بری،چون خیلی بی حوصلم واسه  اگه اومدی واسه سرزنش وکنایه-

 !شنیدن این حرفا

محض اطالعت،واسه دیدن روی ماهت نیومده بودم،فقط اومدم ببینم اگه هنوززنده -

ای واسه عروسیم دعوتت کنم،اما حاالمیبینم که درست مثل گذشته پرانرژی وگرگ 

 !صفتی

 ! من پدرتم-

 !سم ننگت موندتوشناسناممتوهیچ وقت پدره من نبودی آرشام فالح،فقط ا-

 !اینومیدی به خانوم تاجیک-باعصبانیت کارتای عروسیوکوبوندم رومیزه منشی

 ...اززبان پناه

بااشک خیره شدم به دختری که بااین لباس عروس مثل ماه می درخشید،آرایش 

صورتش الیت واروپایی بودموهای لختش به شکل زیبایی فرشده بودوتاج نگین داری 

ای طالیی رنگش جاخوش کرده بود،لبای سرخش به زیبایی می هم روی موه
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درخشیددرست عین گل رز!اشک های صورتش روپس زدودامن لباس عروس پفش 

روتوی دستش گرفت،اون دختر،من بودم!پناه تمدن!دختری نحس وشوم که همزمان 

بابه دنیااومدنش باعث مرگ مادرش شد...بدجوری دلم هوای نه گفتن داشت،امابه 

ای ترسناکوحرفاش که فکرمی کردم به این نتیجه میرسیدم که اصالجای نه چشم

گفتن نزاشته بود،آیهان به اندازه ی پدرش ترسناک ووحشی بودحتی جرات نداشتم 

 !به خودکشی وفرارفکرکنم باصدای هین کشداره شهزادوشقایق ازتوفکربیرون اومدم

 ! خدایایه ذره ازاین خوشگلیوبه مامیدادی-شهزاد

هرچیزی لیاقت وجنبه می خوادکه ماشاهلل توهیچکدومشونداری باالخره کاره -من

 ! خداست دیگه یکی مثل توبایدزشت وبی ریخت باشه یکی مثل من مث قرص ماه

حیف که شب عروسیت وگرنه ازهمون نیشگون معروفاازت میگرفتم اونوقت -شهزاد

 !میفهمیدی کی جنبه داره کی لیاقت

 سابی رفتم توفکراین چه سرنوشتی بودخدا؟؟؟؟؟اسم شب عروسیت که اومدح

 کجایی؟-شقایق

 !سره قبره تو-

 !ااا؟خوب برگرددیگه به جون توراضی به زحمتت نبودم-

 خوشگلم!آقای داماداومده دنبالت حاضری؟-آرایشگر

 !بله-

آیهان که اومدتوتمام زنایی که توآرایشگاه بودن شروع کردن به کل کشیدن ودست 

ورتم بودونمیتونستم خوب ببینمش وچه قدربابت این اتفاق وجیغ!تورم روی ص

خداروشکرمی کنم!دست گل رزه قرمزموداددستم بدون هیچ حرف وحرکتی 

ازآرایشگاه زدبیرون،صدای دست وجیغ به یکباره قطع شد،همه توشوک 

بودن،وتنهامن بابغض بدی که گلوموفشارمیدادشنلموپوشیدم،شقایقم گرهشوواسم 

چون انتظاره هرکاریوازش دارم حتی اگه همین امشب  بست،غمگین نبودم

سرموببره،اینقدرتوزندگیم سوپرایزشده بودم که این اتفاق کوچیک ترینش هم 

نبود!چه اشکالی داشت اگه به جای همسره زورکیم شقایق شنلمومی بست؟بدون 
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کمک کسی سواره ماذراتی مشکیش شدم،پناه کمک الزم نداشت حتی اگه فلج می 

 ...شد

 ...ززبان دانای کلا

پناه چه می دانست چنددقیقه ی پیش آیهان دستش رانگرفت چون می ترسیدبه 

کند،اورانبوسیدچون می خواست تشنه ترش کند!!آیهان بااخم به  نامردیمادرش 

جلوخیره بودوپناه درفکره آینده،وگاهی این فکرکردن هاخیلی دیراست!باالخره به 

مغرورازماشین پیاده شدودستان پناه رادربین تاالرباغ رسیدند،آیهان پرانرژی و

دستانش قفل کردباسردی دستان پناه تمام وجوده آیهان یخ بست،قبل ازاینکه وارده 

تاالرشوندزیرکانه دربین ماشین های مدل باالی خارجی به دنبال ماشین 

وریاگشت،وریاوآرشام،مهمان های مخصوص واصلی اش!صدای کل کشیدن وموزیک 

به پناه انرژی دادرقص منحصره به فرده اودربین همه زبانزدبودوچه  تاالرفقط کمی

فکره شومی درسره این دخترک زیرک می چرخید!هرچندکه اونمیدانست آیهان 

مردی نیست که بادلبری نرم ورام شودولی شایدپناه قدرت نفوذبه قلب این مرده 

 ...مغرورراداشته باشد

 ...اززبانپناه

مهبدافتادبه خودم لعنت فرستادم که چرابه  چشم که به قیافه ی غمگین

خواستگاریش جواب مثبت ندادم شایداینجوری مجبوربه ازدواج بااین دیونمیشدم! 

بادیدن اون همه مهمون وسفره عقدوعاقدبغض گلوموگرفت!شایدتقصیره سرنوشت 

بودوشایدم قسمت!چیزه ساده ای نبودکه ازش بگذرم بحث یه عمر زندگی وشکنجه 

 (یکی پس ازدیگری راهشونوبازکردن)عاقد:عروس خانم!وکیلم؟ بود اشکام

 پناه؟-شهزاد

 ..بله-

 !کل سالن بادست وجیغ منفجرشدومن هنوزهم نمیفهمم چراجواب شهزادرودادم

این -تورموباالزدباپوزخندبه اجزای صورتم خیره شدوبعدبالحن نیش داری اضافه کرد

 ااشکات خرابش کنی؟آرایش ازدلقک خانم یه فرشته ساخته،حیف نیست ب
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همه چیزه این مردترسناک ومرموزبودتجزیه وتحلیل حرفاش آدموگیج می 

کرد!درست مثل یک معمای حل نشدنی! صدای جیغ وفریادشون بدجوری روی مخم 

 !دومادعروس وببوس یاال-بود

میدونم ازاینکه به من -دستاموتوی دستش گرفت وآروم سرشوزیره گوشم فروبرد

بادستای -زده ای به خاطره همینه که دستات میلرزه! دی جیبعله دادی هیجان 

 !قشنگتون عروس خانوموتشویق کنیدلطفا

به سختی دامن پف لباس عروسموجمع کردم تاپیست رقصشهزادآهنگی که دوست 

داشتموبه دی جی گوشزدکردکه واسم بزاره:توشدی آرامشم..ازتودست نمی 

.توشدی آرامشم...ازتودست نمی کشم..هیچکی جزتوبه چشم نمیادخودت میدونی..

کشم ...پس بگوواسم میمونییی...اخه من فدات بشم..هیچکی جزتوبه چشم 

نمیادخودت میدونییی!!خنده هات یه حسه خوب وفوق العادست!!..عشق توبرای من 

یه حسه تازست..اومدم توزندگیت همیشگی شم!پیچیدش نکن گلم این خیلی 

 !سادست

 (خواننده:حامدپهالن)

زمان باحرکت دستام باالی سرم توکمرم موج ایجادکردم ویواش یواش رفتم هم...

پایین.. یه دوردورش چرخیدموبه حالت احترام دستاموبردم پشتموخم شدم!به خوبی 

می شدحرارت روتوی چشماش دید!کرواتشوشل کردوازوسط جمعیت دستاموگرفت 

 .وکشیدبیرون

 !هوی!آروم تروحشی!دستم شکست-

به وسط باغ،شن ریزه های روی زمین ودرختای بلندزیبایی باغ درنهایت رسیدیم 

ودوچندان کرده بود،وچیزی دراون بین ترسناک ونحس بود،مردی باقامتی کشیده 

وآشنا،درست پشت به ما،یه دستش به درخت بودوبادست دیگش سیگارشوبین لباش 

 !میزاشت،زیره پاهاش پرازسیگارهای سوخته بود

 آرشام؟-آیهان
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یدن صورتش صورتم ازسرخی کبودشدقفسه ی سینم به خس خس افتاده برگشت،باد

 ..بودوبدنم تعادل همیشگی رونداشت

 نم دیدارهاتازهشد!مگه نه؟فک ک-آیهان

 !منوازاینجاببر،خواهش می کنم-

 چرا؟درحضوره پسرش نمیتونی باهاش م*ا* کنی؟-

 !توروخداآیهان..توروجون آیداخانم-

 !اسم مادره منوبه دهنت نیار-

 !ازفریادش تمام بدنم لرزید

 ..گمشو-آیهان

 ..من-

  !گفتم گمشو-

 ...اززبان آیهان

وریا:چشمای باریک آبی دماغ کوچیک پوست سفیدلبای باریک موهای زیتونی تاروی 

 ..شونه وته ریش بور

 !تبریک میگم آیهان فالح!سلیقه ی خوبی داری-وریا

 !ازجناب فالح به یدک کشیدم سلیقه ی خوبموازپدرم به ارث بردم تنهاچیزی که-

 ..زخم زبون نزن پسر،هنوزاول پاییزه-

من پسره خودتم میدونی که وقتی وارده چیزی بشم آخرشم تعیین می کنم اونم -

 !دقیقابه نفع خودم

 !به جزتیپ وقیافت هوش واستعدادتم به آرشام رفته الحق که دست پرورده ای-وریا

 کجا؟-

که بهت جواب پس بدم اگه اینجام فقط واسه این  من یکی ازنوچه هات نیستم-مهبد

بودکه بهت گوشزدکنم جناب فالح،پناه دختره ساده وشادیه،اگه امشب یه ثانیه هم 

خنده به لباش نیومدیعنی یه جای کارمیلنگه پس حواست به تک تک کارات باشه 

 !چون به همین راحتیابی خیالش نمیشم
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ده بمونی!حاالهم هریییی البته شام نخورده بهتره که بشی،البته اگه دوست داری زن-

 !ونبرده نرین که خیلی ناراحت میشم

 !بله!حتمامیل می کنم احتماالغذای یه عروسی زوری بایدخوشمزه باشه-

قبل -کت قهوه ای رنگشوازروی دسته ی صندلی برداشت وبه سمت خروجی رفت

زبون  ازاینکه پاش به طویلش برسه یه گوش مالی حسابی بهش بدین،اون

 !نیشدارودرازشم ازحلقومش بکشین بیرون

 !چشب قربان-مراد

 ازکجاپیداکردی این لعبت و؟-وریا

 !من پیداش نکردم خودش وارده زندگیم شد-من

 ..معلومه اونقدرام جونش واست ارزش نداره که می خوای بیاریش توکار-وریا

ه مگراین هیچ چیزوهیچکس نمیتونه کوچک ترین آسیبی به سوگلی آیهان برسون-

 !که ازجونش سیرشده باشه

خیلی کینه ای وانتقام جویی پسر!چرااون دختربایدتاوان عشق جوونیشوبه -آرشام

 توپس بده؟چون عاشقه پدرت شده؟چون جایگاه مادرت وتصاحب کرده؟

 !بس کن آرشام-

سه ساله پیش پدرت جای توبودعاشق ودیوونه ی اون دختر،میبینی که خودتم بهش -

 !دل باختی

خفه شوووووو،توهیچی ازعشق وزن وبچه وزندگی نمیدونی،توفقط دیوونه ی پول -

وثروتی واسه کامل کردن خوش گذرونیت نیازبه یه اسباب بازی داشتی واون 

دخترخودشوبهت تقدیم کرد!اونقدررذل وکثافت بودی که نفهمیدی هیچکی به اندازه 

ی نبوده هیچکی به اندازه ی ی مادرم دوست نداشته،هیچکی به اندازه ی دخترت بابای

 !پسرت توروالگوی خودش قرارنداده

یکم به اعصابت مسلط باش پسرناسالمتی نشستیم پای معامله نبایدازخودت -وریا

 !نقطه ضعف نشون بدی
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لیوان مشروب ویک نفس سرکشیدم... تمام سلوالی بدنم داغ ومتحرک شددستای 

 آرومت کنم،میتونی راه بیای؟میتونم مثل همیشه -ظریف وسردی روی دستام نشست

پوزخندی نثاره صورت مغرورش کردموبلندشدم این دخترباخودش چی فکرکرده 

بود؟آیهان فالح بایه انبارمشروب هم مست نمیشه که اگه می شدتااالن تمام زندگیش 

روباخته بود!مثل جوجه های مودب دنبالم میومدتقریبارسیده بودیم به ته باغ جایی 

داییمودست کم نگیریه وقتایی ازهمین -ات پرزدن نداشت! سوناکه پرنده هم جر

دعواهای خانوادگی نقشه های پیچیده واست می کشه دلم نمی خوادآتیش انتقامت 

 !دامن خودت روهم بگیره توواسه من خیلی باارزشی آیهان فالح

 !سمت من نیا!برای خودت بهتره-

 گرفتدستاشوپس زدم وبه عقب برگشتم امادوباره مچ دستمو

واسم مهم نیست قلبت ازسنگه واسم مهم نیست که ازجنس -خودشوکشیدجلو

 .مخالف متنفری فقط می خوام کنارت باشم همین

 ..اززبان پناه

بادقت دورواطراف باغ وازنظرگذروندم اماهیچ جانبودباصدای بم مردونه ای 

 کفشاتوگم کردی سیندرال؟-دومترپریدم هوا

 ت مثل ت*خ*م جن واردنشی؟بهت یادندادن وقتی کسی تنهاس-

 !جلوی جن که ازتخم جن حرف نمیزنن سیندرال-

 !این خیلی خوبه که شناخت کاملی ازخودت داری!تبریک میگم-

 حاال..پیداش کردی؟-

 چیو؟کفشامو؟-

 .. نه خوشگل خانم،دومادفراریومیگم-

 !نیومده بودم دنبال اون که پیداش کنم-

 می خوای من بهت بگم کجاست؟-

 !نکه باورت شده جنیمثل ای-

 !جن که نه ولی پیش گوی خوبی هستم-
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 !خیله خوب پیش گوی اعظم بگوببینم دیودوسرکجاست-

دیودوسر؟؟؟لقبه جالبیه!...این باغ وکه بری تااون ته میبینیش البته یه حوری هم -

 !همراشه که ازنظره من به خوشگلی تونیست

 حوری؟-

 !خودت برو،میبینیش-

یوکه گفته بودطی کردم هرچه قدربیش ترازتاالردورمی شدم باترس ولرزهمون راه

ترس ووحشتم بیش ترمی شدحاالدیگه تقریبارسیده بودم ته باغ،باصدای ظریف 

دخترونه ای به سمت چپ برگشتم خودش بودباهمون حوری که اون جن ازش گفته 

ن بودالبته ازنظره من به یک دلقک بیش ترشبیه بودتایه حوری. مردایی مثل آیها

چیزی ازاسم توشناسنامه وتعهدنمیدونن البته آیهان هیچ وقت به مردای دیگه شبیه 

 !نبودحالم ازش بهم می خورداونقدری که هرلحظه آمادگی باالآوردن داشتم

چندساله که باهم دوستیم،معموالتوشکاره پلنگ مهارت فوق العاده ای -داروین

 !داره،به نظرم تو خوشگل ترینشونی

 !بیش ترازاین حالموبهم نزن دهنت وآب بکش-

چرا؟ازاین حرفادوست نداری؟اماخیلی بهت میادپابده باشی حتی شایدخبره ترازمن -

 !وآیهان

 !آشغال دیده بودم امانه به کثیفی تو-باتمام وجودخوابوندم زیره گوشش

دستای لرزونم یواش یواش پایین اومدوکناره پهلوم افتادهمون لحظه دستای مردونه 

 دوره کمرم پیچید وقدرتمندی

 !همسرم پناه ایشون هم داروین شایگان،شریکم-آیهان

بعله قبالآشناشدیم همسره خوش اخالقی داری قدرشوبدون البته خیلی هم -داروین

 !زیبا

 !طبیعیه!خودت که بهترمیدونی دست روی چیزه بدنمیزارم-آیهان

 !ع زحمت کنممن یه کاره خیلی مهم واسم پیش اومده اگه اجازه بدین رف-داروین

 !خوشحال می کنید-من
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 چیزی فرمودید؟-داروین

 !بله-

 !میشه دوباره عرض کنید؟نشنیدم-

 !نه متاسفانه-

 چرا؟-

 !آخه اخباریه باراعالم می کنه-

 !بله ممنون-

 !خوش اومدی-آیهان

 !همین که رفت تقالکردم تا ولم کنه ولی اون محکم ترنگهم داشت

 !ولم کن وحشی-

 امن نخوام نمیتونی از دستم فرارکنی؟هنوزهم نفهمیدی ت-

 !تومست کردی،حالیت نیست داری چه غلطی می کنی-

 ...اززبان آیهان

مست کردم،اماکامالهوشیارم،یه ببره وحشی هیچ وقت تعادل جسمی -

 !وروحیشوازدست نمیده

 !حالم بدمیشه وقتی نفسات بهم میخوره ولم کن جون پدرت-

 منم دقیقاهمین حسوبهت دارم؟چرابدت میادبهت نزدیک بشم؟چون  -

 .. ولم کن دیگه-

 !آیهان جان؟اینجایی؟وریاکلی منتظرت موند-سونا

 !برو،خودم میام-

بروبه دختربازیت برس فقط مواظب باش بهش دست میزنی یه جای بدنش نریزه آخه -

اینامثل منوتوطبیعی نیستن که جنسشون ازپالستیک یهوقت دیدی یه جاشون 

 !که بایدبکوبی ازنوبسازی خداحافظ ببره وحشیآسیب دیداونوقته 
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باحرص به حرکات شیطانیش نگاه کردم این دخترتمام معادالت ذهنیمونابودکرده 

بودحتی پلک زدنش هم گاهی تمرکزروازم می گرفت!ومن اونقدرخشمگین وهارشده 

 !بودم که دلم یه مشت حسابی می خواست اونم درست تویه صورت زیباومغرورش

 ..نای کلاززبان دا

آیهان بین ماشین هاالیی می کشیدوثانیه به ثانیه ی آن شب شوم رامرورمی 

کردشبی که خواهرش دربین دستانش چشمانش رابرای همیشه بسته 

بودوتنهاتصویری که ازاوبه خاطرداردیک صورت زیبای غربی که خون 

لش صادق کامالاوراپوشانده بودپناه مدام نام خداروبه زبان می آورددروغ چرا؟باد

بودبه جرات می توانست بگویدازاین مرده وحشی ویخی تاسرحده مرگ می 

ترسیدمخصوصاحاالکه بادیدن چهره ی برافروخته اش بیش تر ازهمیشه احساس 

خطرمی کردماشین مدل باالی آیهان درمقابل کاخ خوفناکش ازحرکت ایستاد!نگهبان 

شم آیهان دامن همه ی آن هاباوحشت درهارابازکردندبه خوبی میدانستندکه آتش خ

 !هاراهم خواهدگرفت به خصوص اگرپای آیسانوسط باشد

 ..اززبان پناه

باترس خودموتوصندلی ماشین فروبردم،آیهان دره سمت منوبازکردوباخشم 

بازوهاموکشیداحساس می کردم دستام قطع شده،بابی رحمی تمام منودنبال خودش 

ره یک معجزه بودم که شایدازدست می کشیداماهیچ صدایی ازم درنمیومدفقط منتظ

 !این دیودوسرآزادبشم

باداروین چه غلطی می کردی اون پشت؟نقشه ی جدیدته؟میبینم که سلیقتم -آیهان

عوض شده،تازه به این نتیجه رسیدی که مردای مجردخیلی بهترن واسه تیغ زدن 

 !نه؟مثل ماست منونگانکن جواب بده

 جواب پس میدی؟مگه توواسه کارایی که می کنی به من -

توغلط می کنی منوبازخواست کنی اصالتوچه کاره ای؟فک کردی واقعازنمی؟توهم -

 !برت نداره پناه تمدن من توروبه عنوان خدمتکاره خونمم قبول ندارم
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آره خوب توراست میگی من ازیک خدمتکارهم بی ارزش ترم،پس دیگه توکارای من -

نیارچون خودت تو ه*ر*ز*گ*ی خبره دخالت نکن الکی هم ادای مردای غیرتی رودر

 !ای! درست مثل پدرت

 !خفه شو پناه!خفه شو-

باتودهنی محکمی که خوردم چشام پره اشک شد....تابه االن ازهیچکس کتک 

 !نخورده بودم حتی ازپدرم

همونطورکه خودت گفتی،من ه*ر*ز*ه ام،یه ه*ر*ز*ه*ی نفهمکه به توبعله -

 ..اج باتوبود!!!بزرگ ترین اشتباه وآخرین اشتباهدادبزرگ ترین اشتباه زندگیم ازدو

باتمام توان به سمت پله هادوییدم،فقط می خواستم هرجورکه شده خودموخالی کنم 

سنگینی صفت ه*ر*ز*گ*ی تاآخره عمرروی دوشم میمونه آیسانهمونطورکه گفته 

بودی بایداز خانوادت دورمی شدم امانشدم..چون دلم نمی خواست ازدستت بدم،هم 

تووهم مادرت،بوی مادرمومیدادآیسان اماحاالمیبینی؟همه فکرمی کنن من هووی 

مادرت بودم...باهق هق لباس عروسمودرآوردم،خونی که ازدهنم می چکیدسفیدی 

براق لباس وسرخ ون*ج*س کرده بود.بی معطلی برای به دست آوردن آرامش 

 ......وسبکی به حمام پناه بردم

 ...اززبان شهزاد

واسم حکم قتلگاه روداشت تمام دیواراش رنگ وروی خون گرفته این خونه 

بودوحشتناک ترین موسیقی که تو این خونه به گوش می رسیدصدای یک 

 !!!دختربود

 !فکرنمی کردم دیگه هیچ وقت ببینمت دخترم-خاله صدیقه

 !خودمم فکرنمی کردم که یه روزی دوباره به این خونه برگردم-

 !شهریارخیلی داغون شد-

ازاولش هم داغون ودیوونه بود!حقم داشت باالخره کسی که زیره دست مهنازبزرگ -

 !بشه بیش ترازاین ازش انتظارنمیره
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تافهمیدم داری برمی گردی اتاقت ومثل دسته گل تمیزکردم ایشاهلل به سالمتی -

 !استفاده کنی

 ..زحمت کشیدی خاله،دستت طال-

 !اده میریم بخوابیموقت واسه خاطره تعریف کردن خیلی زی-شهریار

 !من باتوبهشتم نمیرم،چه برسه به اینکه پاموتواون طویله بزارم-

طویله جایی بودکه توش زندگی می کردی احمق جون حاالخوب واست -

 افتاد؟یابندازمش؟

 !همیشه همینطوربودی بددهن وزورگو!هیچ وقت مثل آدم یه چیزی نخواستی-

ه دونکنه،خودت که میدونی سگ میشم خاله به این نفهم بگوبامن یکی ب-شهریار

 ..پاچت ومیگیرم به دست و پام میفتیااا

 ..من ازت نمی ترسم چون بهم ثابت شده که تو هیچی نیستی

 .. شهزادمیزنمتا-

آره بزننن،وقتی میزنی مردبودنت وثابت می کنی!مثل همیشه عقده هات وخالی کن -

 !ازشمابه مابسیاررسیده آقای فانی

ی بلندموگرفت وپرتم کردتواتاق تادستش به سمت کمربندش رفت دسته ای ازموها

 ...خاله صدیقه باچشمای سرخ سیلی محکمی زیره گوشش خوابوند

شیرم حاللت نباشه شهریاراگه دوباره -درحالی که ازخشم نفس نفس میزدگفت

 !دستت رواین دختربلندشه

 ..اززبان شقایق

ای عسلی،دماغ ودهن کوچیک شقایق: صورت گردوگندمی،چشمای فوق العاده زیب

وموهای فره شکالتیآروم وبی سروصدادستگیره ی دروکشیدم پایین،بانیم تنه ی 

لخت ویک شلوارک تاروی زانوبه صورت طاق بازخوابیده بود،کرواتش ازتاج تخت 

آویزون بودوهرکدوم ازلباساش یه گوشه ای پخش وپالشده بوداین همون آقایی که 

ی روی نظم حساسه.بااحتیاط به سمت تختش قدم موقع استخدام می گفت خیل

برداشتم،هرچی بیش ترنزدیک می شدم بیش ترمحوه عضالت جیگرش می شدم!تویه 
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حرکت ناگهانی پاهام گیرکردبه سگک کمربندش وافتادم روتختالی چشماشوکه 

 .بازکردیه لبخنده شیطون زد

 چقدهولی تودختر!اینطوری ابرازعشق می کنن؟-شایان

 !نکه هنوزویندوزت باالنیومدهنه،مثل ای-

 !آخه اینطوری؟توخواب؟باچشم بسته؟بیدارباشم که باحال تره_

مثل اینکه اشتباه زدی پسرم!اومده بودم اتاقت وتمیزکنم پام گیرکردبه کمربنده -

 ..مبارک،باسره اومدم توتختت

 !آخ که من عاشقه این لحن کوچه بازاریتم اصالحس لوتی گری به آدم دست میده-

قالکردم که ازروتختش بلندشم امایه ذره هم فایده نداشت،صدای زنگ گوشیش که ت

دراومدازفرصت استفاده کردمو بلندشدم،همینطورکه دستشوروی گوشی گذاشته 

 .. بودکه صدانره اونورخط

 !حاالکه تااینجااومدی یه جایزه هم بده دیگه-گفت

 .بالشتک روی تختشوبرداشتم وکوبیدم به صورتش

 ..... !پروووبی ادب -

چند ساعتی طول کشید که صبحونشوحاضرکردم آقا هم باالخره افتخاردادوسروکلش 

 !پیداشد..اوه اوه چه تیپی هم زده ناکس

 )کت تک کرم رنگ،پیراهن سبزلجنی،شلوارکتان خاکی)یه کوچولوازکرم پررنگ

 !ازنگاهت مشخص دخترکش شدم-شایان

 !ازه بدنبعله،البته اگه هندونه های زیره بغلت اج-

 نمی خوای بپرسی کجامیرم حسودخانم؟-

 !نخیرم ،به من ربطی نداره توکجامیری،حسودم خودتی-

 یعنی من باورکنم که کنجکاونیستی بدونی دارم کجامیرم اونم بااین تیپ؟-

 !هرجورعشقت میکشه فکرکن-

 اگه عشقم توروبکشه چی؟-

 !ولم کن شایان!هوی باتوام یکی میبینه آبروریزی میشه-
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 !خوب بشه به درک-

آره خوب واسه توکه فرقی نمی کنه عادت داری به این چیزااونی که آبروش میره -

 !منم

 !آره خوب توراست میگی من بی آبروام_با عصبانیت ولم کردوگفت

واه این چرایهوفازبه فازشد؟من که چیزه بری نگفتم....ازپنجره زل زدم بهش یهو 

و پناه وشهزادواسه پرداخت کرایه خونه و  ذهنم کشیده شدسمت سه سال پیش...من

کالس های کامپیوترپناه مجبور بودیم هرکدوممون یه جایی کارکنیم تویه اعالمیه یه 

رستوران پیداکردم که حقوقش هم مبلغ قابل توجهی بود واسه من که ازصفرشروع 

دن کرده بودم عالی بود بی معطلی واسه استخدام شدن رفتم به آدرسی که گذاشته بو

چندماه که ازکارکردنم گذشت کم کم متوجه پسری شدم که هم جذابیتش چشم 

گیربودهم رفتاروکالمش!مشتری ثابت رستوران بودچندبارهم به چشم دیده بودم که 

گارسونااحترام زیادی واسش میزاشتن تو این بین چیزی که توجهمو جلب کردنگاهای 

یالذت نبودیه جور خاصی روی خیرش روی خودم بودامامطمئن بودم که نگاهاش از

بود یه جوری که حال وهواموعوض می کرد یه روز که می خواستم برگردم خونه با 

ماشین جلوموگرفت ازم خواست که تویه کافی شاپ باهم گپ بزنیم منم که دختری 

نبودم که با جذابیت طرف خام بشم ودرخواستشوقبول کنم واسه همین پیشنهادداد 

ن باهم گپ بزنیم وقتی فهمیدم صاحب رستوران اولش تعجب کردم تو همون رستورا

 ...ولی بعدش باپیشنهادی که دادحسابی شوکه شدم

 بخش دوم:سفره کیش

 ...اززبان پناه

بااحساس سردردشدیدی چشماموبازکردم احساس می کردم دوتاوزنه ی سنگین 

ایه گیره باالی فلزی بهم وصله حتمابه خاطراینه که باموهای خیس خوابیدم موهاموب

سرم جمع کردم ورفتم بیرون،خودموازمیله هاآویزون کردم که بتونم پایین 

وببینم،آقای باغیرت روی کاناپه درازکشیده بوددکمه های پیرهن سفیدش 

بازبودوعضالت پیچ درپیچ برنزشوخوب به نمایش گذاشته بودساعدشوروی چشاش 
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دم ازاتاقم بیرون نیام که باهاش گذاشته بودوپاهاشوروی هم انداخته بود،ترجیح دا

چشم توچشم نشم نامردین اگه فک کنین ازش میترسما. یه دختره جوون باروپوش 

 .سفیدچندتقه به درزدواومدتو

 !سالم خانم_

 سالم چیزی شده؟

 ..آقادستوردادن آماده شین وتانیم ساعت دیگه توپارکینگ باشین_

 !هنمی که می خوادبرهبه آقات بگوپناه هیچ گورستونی نمیادخودش هرج-

 ..آخه-

 !آخه نداره،فقط پیغامموبهش برسون-

 !چشم

بااسترس اتاقمومترمی کردم،هرلحظه منتظربودم که دربازشه ویه دیوخوشگل،آخ 

 .ببخشیدیه دیوه دوسربیادتومنوببلعه که خبره مرگش اومد

 ..یادم نمیادواسه اومدن یانیومدنت ازت نظرخواسته باشم-

 !حافظته داروهات وعوض کناون دیگه مشکل از-

یقه ی پیرهنموسفت تومشتش گرفت وکوبیدم به دیوار،کمرم بدجوری 

 .تیرکشیداماآخمم درنیومد

 انگارخیلی دلت می خواداینوره لبتم مثل اون یکی بترکونم مشتریات بپرن نه؟-

 !دنیاخیلی وقته ماروگذاشته توحراج میگن مفت باشه کفت باشه-

خ ازاتاق بیرون رفت،یه دله سیرکه گریه..که نه دستاش شل شدوباچشمای سر

فحشش دادم رفتم سراغ شیک وپیک کردن،یه مانتوی کوتاه طوسی پوشیدم 

باشلوارجذب مشکی،کت چرم کوتاه ازروی مانتوم به همراه یک شال حریره طوسی 

رنگ وپوتین های تاروی زانوی مشکی،یه آرایش ساده روصورتم پیاده کردموازاتاق 

کندم....به به!عجب ماشینای جیگری توزندگیم این همه ماشین خارجی  خوشگلم دل

باهم ندیده بودم البته دیده بودم تویه فیلما.همینطوری بانازمیرفتم سمت ماذراتی 

 .مشکی که شب عروسی باهاش اومده بوددنبالم که باصدای خشن ومردونش برگشتم
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 جایی میری به سالمتی؟-

کردی؟آدم پلک زدن یادش میره به وهلل یه تیشرت اوففففف خدایااین چیه توخلق 

یقه هفت مشکی پوشیده بودازروش هم کاپشن چرم مشکی به همراه شلواره کتان 

مشکی وساعت فوق العاده شیک ومارکدار.جونم موتورچه خفنه این!ازاین آپاچی 

 !مشکیاکه دله آدموآب می کنه

 می خوای تاصبح زل بزنی به من؟-آیهان

 !دیدم که زل بزنم بهش،موتوره خوشگلهچیزه جذابی ن-

 حاالچندگرفتیش؟-همینطورکه سوارمی شدم گفتم

 چیه؟می خوای بخریش؟-

 !نه می خواستم ببینم سرت کاله نزاشته باشن-

 !انگارعالوه براین که زبون نفهمی،مزه پرون هم هستی،تبریک میگم-

 !لطف داری-

 !درستت می کنم-خیلی آروم گفت

 !تالش نکن درست بشونیستم-دمامامن بلندجوابشودا

پاشوکه روی گازگذاشت موتورمثل هواپیماپروازکردازترس محکم لبه های 

کاپشنشوگرفته بودموزیره لب صلوات میفرستادم.ازقصدنیشخندی 

زدوسرعتشوباالبرداینباراجبارا کمرشوسفت به خودم فشارمیدادم اونم انگارازترس 

امالازشهرخارج شده بودیم باالخره من لذت میبردوسرعتشوبیش ترمی کرد.دیگه ک

به مکان مورده نظررسیدیم اصالنمیدونستم قراره باچه افرادی روبه روشم واسه همین 

یه کوچولواسترس داشتم!یه گروه دخترپسرخفن باموتورای جیگردوره یه آتیش 

بزرگ جمع شده بودن خدایاهمینوکم داشتم،آخه من بااین قدچجوری ازاین 

یهان زایم نکنه..توهمین فکرابودم که آیهان به راحتی کمرموگرفت موتوربیام پایین؟آ

وازروموتوربلندم کردای جونم قدرت!این عضله هاهم بیکارنیستنا!درکمال تعجب 

دستام بین دستاش قفل شدوبه سمت بچه ها حرکت کردیم،یهویه دیوونه ی 

 .تیمارستانی خودشوپرت کردتوبغلمومنوبه خودش فشارداد
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 برم پناه جونم!دلم واست یه ریزه شده بودکجابودی نامرده بی معرفت؟الهی قربونت -

 !پخخخخ اینکه شقی زرزروی خودمونه،منبع اشک این دختر

 !خیله خوب باباچلوندیم-

 کجابودی بی مصرف؟-اون که ولم کردشهی خیمه زدروم

 !سره قبره تو-

 !خوب برگرددیگه خسته شدی-

 !دمحلوات وکه خوردم،قبرتم شستم برمی گر-

من -وسط گفت وگوی عاشقانمون یه دختره قدبلنده جذاب دستاشوبه سمتم درازکرد

 !النازم،متاهل گروه،چاکره پناه خانومم هستیم

 !ای جونم چه دختره باحالیه النازجونی

 !قربونت عزیزم!خودم نوکرتم-دستاشوبه گرمی فشردم

 !این چه حرفیه گلم؟من نوکرتم-

 !صالهردوتون نوکره منیناهههههه رفتین رودورا!ا-شهزاد

 !خفههههه-همزمان باهم گفتیم

بریم بابچه هاآشنات کنم!)به دختره ریزه میزه ی نازی اشاره کردوگفت(ایشون -الی

اسمش ترانست،کوچیک ترین عضوه گروه توکاره برنامه ریزی ومدیریت کارای 

کامپیوتریه عینهوخودت کامپیوترودرسته قورت داده!(چشم وابروی مشکی 

را،لبای خوش فرموسرخ وموهای لخت مشکی که نصفشوازشال بیرون ریخته وگی

بود(بغلیش هم ماهیاست سگه گروه والبته نمکدون.یه نامزده دورگه هم داره که هم 

اکنون تویه روسیه زندگی می کنه ناگفته نماندکه خیلی جذاب هم هست!ماهیاهم 

گربه ای آبی و دماغ  سیستم بندی بیستی داره که خیلی هم بهش مینازه!(چشمای

 (کوچیک و موهای لخت شرابی

 !الی خفت میکنما-ماهیا

 !هیچ شکره صنعتی نمی خوری فدات شم-الی
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وآخرین نفرکسی نبودجزمعشوقه ی آیهان بازهم بانگاهی سردومغروروتیپ جیغ 

 !وانگشت نما

اینم که سوناست دکتره گروه والبته خواهرشوهره منه فلک زده! 

ای سگ داره قهوه ای تیره پوست گندمی دماغ کوچیک ولبای (دنیاجهانبخش:چشم

 (قلوه ای صورتی وموهای لخت مشکی

 !ازخداتم باشه-سونا

 ازخدام نیست عزیزم!ولی چه کنم؟-الی

باصدای سوت داورهممون مثل جت پریدیم روی سکوی تماشاچی هاحدس میزنم یه 

 ...پیست خصوصی باشه آخه هیچکی به غیرازمانبود

 !میبندم امسالم آیهان برنده ی مسابقه باشه شرط-ترانه

 !کامالباهات موافقم-سونا

 این نخودفرنگی کاره آیهانه؟-شهزاد

 کدوم نخودفرنگی؟-

 شاهکاره کناره لبت ومیگم کاره آیهانه؟-

 دیگه کی به غیره اون قصده جونه منوکرده؟-

 !دستش بشکنه ایشاهلل-شقایق

 !نه بابا،حیف نیست ؟به اون خوشگلی-

 !مخت تاب برداشته رفیق یه دکتربرو-زادشه

 بریم پیشه عشقم؟سوناجون؟-

 ...هرسه تامون هررزدیم زیره خنده

 میشه جوکتونوواسه ماهم تعریف کنیدفیض ببریم؟-سونا

 ازکی تاحاالبه حرفه خصوصی میگن جوک؟-

 !ازوقتی که اسم من تواون حرف خصوصی گفته میشه-

 !جون دکتر!برودکتر،گوشات مشکل داره دکی-

 !گانگسترااومدن-بانیشگون شهزاددومترپریدم هوا
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الحق که زن آیهانی،قدرتمندونترس!اولین کسی که بادختره شهرام دهن به -وریا

 !دهن میشه

البته اون که کرم ازخوده درخته ولی توصیه می کنم شماهم خیلی مواظب رفتارتون -

 !زبون من دامن شماروهم بگیره باشیدممکن آتیش

 ...می شدبرق تحسین وپیروزی وتوچشمای آیهان دید!انگارخیلی باهم چپنبه خوبی 

 امسال کی سورمیده؟-ماهیا

من سورمیدم یه سفره یه هفته ای  برنده ی همیشگی که مشخصه ولی امسال-وریا

 !توویالی کیش من

 !دمت گرم وریا،خیلی حال دادی-ترانه

 !اینم به افتخاره مهمون جدیدوعزیزمون،پناه جان-وریا

 !شیطونه میگه ودوتامشت بخوابونم تواون چشمای آبی هیزش

 !غذاهاروسروکردن تاسردنشده بیاین سره میز-شهریار

النازدستاموکشیدسمت آالچیق بزرگ گوشه ی محوطه،سریع منونشوندبغل دست 

خودش،همه بودن فقط اون دوتاکفتره عاشق)آیهان وسونا( معلوم نبودکجاغیبشون 

 جیک توجیک همن!چه معنی میده این همه نزدیکی وصمیمیت؟زده.. اوهووووایناچه 

 پناه؟پناهی؟پناه جون؟خانم فالح؟-الناز

 !هااااا؟؟چیزی گفتی؟حواسم نبود-

 !بپاغرق نشی خانوم!توخونه که باهمین اینقدزل بزن بهش که تموم شه-

 حواسم یه جادیگه بود،حاال،چیزی گفتی؟-

 .گفتم بروصداشون کن بیان واسه شام-

 امن؟چر-

واالتواین جمع هیچکی جرات نداره باآقاتون چشم توچشم شه باالخره توازمابیش -

 !ترعادت داری

ناچاراازپشت صندلی بلندشم که برم صداشون کنم،هنوزچندقدم مونده بودبهشون 

برسم که بادیدن صحنه ی معاشقشون سره جام میخکوب شدم،به معنای واقعی کلمه 
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ن ازدواج هرچه قدرهم که اجباری باشه یه چیزی به قلبم خوردوخاک شیرشده بود،ای

نام تعهدوجودداره که انگارآیهان هیچی ازش نمیدونه،عقب عقب که رفتم پاهام به 

تکه سنگ بزرگی گیرکردوباشتاب خوردم زمین همه ی بچه ها به سرعت دورم جمع 

سای تنم شدن امامن فقط سعی می کردم اولین دیدارم باآیهان وبه یادبیارم:تمام لبا

خیس شده بودحتی جرات نداشتم یه ثانیه هم دستاموازتوجیب پلیورم بیرون 

بیارم،باالخره دربازشدامابه جای آیسان داداشش پشت دربودباشرم سرموانداختم 

 !پایین مطمئن بودم گونه هام ازخجالت سرخ شده

 آیسان جون هستن؟-

 !بیاتو-باصدای خشک وگیرایی گفت

وختم،ازاون دیدارتنهایک نگاه جذاب ویخی نصییبم فقط لحظه ای بهش چشم د

 !شداماهمون برای قلب کوچیک یک دختردبیرستانی جوون کافی بود

 ..اززبان آیهان

باصدای جیغش باقدرت سوناروپس زدموبه سمتش دوییدم،تنهاچیزی که به ذهنم 

رسیداین بودکه ببرمش یه جای خلوت به دورازهمهمه ی بچه ها،یه دستموزیره 

ش انداختم وبادست دیگم گردنشوگرفتم وزنش مثل پره کاه میموند!بردمش تویه زانو

 خونه ی نقلی سرایدارروی تخت فلزی گوشه ی اتاق خوابوندمش اماولش نکردم

 ..من تومرگ آیسان تقصیری ندارم آیهان!باورکن-پناه

 !هیسسسس!نمی خوام چیزی بشنوم-

اینکه داداشش قاتل خواهرم برای اولین باردلم می خواست بدون درنظرگرفتن 

وخودش جای مادرموتوقلب پدرم تصاحب کرده توآغوشم بگیرمش تاآرامش 

 !جادوییش به منم منتقل بشه

 چرااینقدوول میخوری؟-

 !نمی خوام-

 چیونمی خوای؟-

 ...همینو-
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 پس چی می خوای؟-

 !گشنم-

 ...بدون اینکه به روی خودم بیارم حصاره دستاموازهم بازکردم

 ..هریاراززبان ش

 شهریار؟هوی؟آقای فانی؟شهی؟-شهزاد

 درده شهریارکوفت شهریار،چیه مثل خروس بی محل رفتی رواعصاب ما؟-

 !میبینی خاله جون؟این مثل خرس قطبی می خوابه بعدبه من میگه خروس بی محل-

 اااخاله جان شماهم که اینجایین،شماصدام کردی عزیزم؟-

 ؟ازکی تاحاال؟؟عزیزمممم؟؟-چشماش قده نلعبکی گشادشد

ازهمون اول عشقه شهریار!...چرااخم کردی خاله؟به قوله شاعربااین دوتاچشم سیاه -

 !اخم نکن بهت نمیاد،اینقده خوبی که خوشگلیات به چشم نمیاد

به به!شهزادخانم چه قری میده بااین آهنگ یکی ازدستاشوگرفتموبه 

م خدااون روزونیاره یکی توبامن یه کاری کردی که به تووابسته ش-اجبارچرخوندمش

 ...دیگه پیداکنی

می خواستم ادامه ی کلیپم جایی که)دخترپسره کارای سانسوری انجام میدن)روش 

دخترم خجالت می -اجراکنم همین که صورتموکشیدم جلوسریع گاردگرفت! خاله

 !کشه شهریار،توهم عین بابای خدابیامرزت پروولجبازی

 حموموبر داشتم قبل ازاینکه برم تووان به شهزادخاله که ازاتاق بیرون رفت حوله ی 

اون مزخرفاتی که جلوی خاله گفتم همش چرندبود،حاالهم غرقه صورت ماه -گفتم

من نشوبرومثل یک بچه ی خوب واسه شوهرت صبحانه آماده 

 !کن،آفرین!بدوبرو،شهریاربچه های خوبودوست داره

 (م. (چندسال قبلباحرص بالشت روی تختش وپرت کردسمت دره بسته ی حمو

 !بس کن دیگه پسر!اینقدعین مادره خرابت هرچی میشه نزن زیره گریه-شهروز

وشهریارچقددلش می خواست مادری همچون مادره آیهان باالی سرش باشدکاش 

مادری به نام مهنازنداشت،کاش حداقل بی سروصداازاین خانه می رفت بدون انکه 
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مقابل چشمان پسرش برای همیشه آبروی خانوادگی شان راببردبدون انکه در

نابودشود،شهروزشکست خورده برای پسرش هم مادری کردهم پدری درکناره 

شهریارماند تاتولده شانزده سالگی اشچشمانش برای همیشه بسته شداماصدایش 

 تاآخره عمردرگوش شهریارباقی ماند

 !فریدون شمس-

سایه ی دوست پدرش کرده بود!شهریاردر نامردیمردی که بامادرش به زندگی شان 

 !!آرشام به قدرتی رسیدکه هیچ پسری درسن اوبه آن دست نیافته بود

 ...از زبان پناه

باکنجکاوی دستگیره ی دروپایین کشیدم باصدای خشن یکی ازخدمه هادومترپریدم 

 !بهش دست نزنید-هوا

 - چرا؟توش جن هست؟-

سته آقاست،هیچکس اون درخیلی ساله که بازنشده میبینیدکه درشم قفله کلیدش د

 !تابه االن توی اون اتاق وندیده

 توبامن کاری داشتی که تااینجااومدی؟-

غذاروچیدن رومیز،آقاآیهان عادت نداره تنهایی غذارومیل کنه اومدم که خبرتون -

 !کنم واسه صرف شام

 !خیله خوب خبرت ودادی میتونی بری-

 !چشم خانم-

ختم،چیزی که بیش ترکنجکاویموقلقلک نگاهی گذرابه دره مشکی رنگ ته سالن اندا

میدادعالمت قرمزرنگی بودکه به صورت ضربدری روی درکشیده شده بود!این خونه 

پرازچیزای عجیب وغریب مشکوک بودواقعاهیچیودرک نمی کردم.یه بلوزکاله دارکرم 

پوشیدم که روش یه خرس قهوه ای کوچیک داشت باشلواره ستش،موهاموباگیره 

کردم ورفتم توسالن غذاخوری،مثل این خاناروی باالترین صندلی باالی سرم گوله 

میزبااخمای درهم نشسته بودوغذاشومی خوردخوبه حاالعادت نداره به تنهایی 

غذاخوردن اگه عادت داشت چه جوری می خورد؟میزودورزدموروی نزدیک ترین 
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ی صندلی بهش نشستم،چیه؟نکنه انتظاردارین ازش دوربشینم؟زن بایددرهرشرایط

کانون گرم خانواده روحفظ کنه!نگاهی به غذاهای رنگارنگ روی میزانداختم...هیچ 

میلی به خوردنشون نداشتم،ازصبح اشتهام کورشده بودصندلیوعقب 

 .کشیدموبلندشدم

 ..یادم نمیادبهت اجازه ی رفتن داده باشم-

 اااچه جالب منم یادم نمیادفک می کنی چه علتی میتونه داشته باشه؟-

 کجا؟-

 هیچ عالقه ای ندارم بشینم غذاخوردن دشمن جونموتماشاکنم میتونی درک کنی؟-

 ..حرفامودوبارتکرارنمی کنم،پس به نفعته بدون لجبازی کاری که میگموانجام بدی-

 تهدیدمی کنی؟-

 !بیش تربه یک هشدارنزدیک بودبازم میتونی هرجورکه دوست داری تفسیرش کنی-

خوب!می شنوم!چیزی که -خرف نشستم روی صندلیبدون ادامه دادن به این بحث مز

 ..می خوای وبگو

واسه خاله بازی اسمت نرفته توشناسنامم،بهتره که بدونی برای چی به عقدم -

حساب کجاروبایدواستون هک -دراومدی یابهتره بگم نقش توتوی بازی جدیدم چیه! 

 کنم؟

معمولی فک کردی مااونقدربچه ایم که بخوایم واسه هک کردن یه حساب -

 خودمونوتودردسربندازیم؟

 .انگارباتالقی که درست کردی خیلی بزرگ ترازاین حرفاست-

 !نگران نباش!اون باتالق هرچه قدرم که بزرگ باشه باندمن توش غرق نمیشه-

 باکی طرفم؟-

 !وریاشاهین-

 ..اها!اون روباه پیر-

 !آدم شناس خوبی هستی-

 !حیوون شناس خوبی هستم-
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اهوش!باوروده توتوی محدوده ی من بوی طعمشو به خوبی حس اون یه شکارچی ب-

کرده،واسه واردشدن به قصره وریابایدخیلی براش مهم وباارزش باشی،البته توخیلی 

 !خوب میدونی که چجوری مغزه آدماروشستشوبدی مخصوصاافرادی مثل اون وپدرم

 ..هنوزحرفام تموم نشده-باعصبانیت ازپشت میزبلندشدم

 !تموبربرنگات کنم تاصفت هرزگی بزنی به پیشونیمنمیتونم وایس-

باخشم برگشتم توی اتاقم...بازم گذشته ی لعنتیموآوردجلوی چشمام چیزی که یه 

 !عمره کابوس هرشب منه

 بازچه دستوری ازباالاومده؟-

 !آقاگفتن آماده باشیدبرای حرکت به کیش_

 !خیله خوب دستورت ودادی برو-

 ..خانم من-

 ..ندارم،بزارواسه بعد االن اصالحوصله-

سربه زیرازاتاق بیرون رفت..ساکموبازکردمووسایلموریختم توش،حولموانداختم 

رودوشم که یه دوش ده دقیقه ای بگیرموبپرم بیرون....آخیششش سبک شدما!مقابل 

آینه ی قدی ایستادم وهیکلموبراندازکردم)مثل همیشه ازتوی دوربین تمام حرکاتش 

..یه جورایی پشیمون بودازاینکه جلوی این سیستم روزیره نظرداشت اماحاال

نشسته(بالذت انگشتای ظریفموفروبردم توموهای لخت بلوندم ،موهامودوره انگشتم 

حلقه حلقه می کردموروشونه هام هولشون میدادم! )آیهان مثل کوره داغ شده 

بودواین تنهایک دلیل می تواندداشته باشدآن هم لذت تماشای دلبری های پناه 

دراتاقش بود!حوله ی سفیدرنگ پناه که روی زمین افتادباتمام قدرتش دره لب تاب 

رابهم کوبید(یه مانتوی سبزلجنی چهاردکمه پوشیدم به همراه یک شلواره قده نوده 

کرم رنگ،روسری ساتنموکه ترکیبی ازکرم وسبزبودبه صورت مادمازلی بستم.رژه 

خط چشم نازک به آرایشم خاتمه نارنجیموبادقت کشیدم روی لبم وباکشیدن یک 

 !دادم

 !خانم؟چمدونتونو بدیدبه من-
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 .ممنون!خودم میتونم برشدارم-

دروغ گفتم،چمدون مثل سنگ شده بودازبس سنگین بوداولین پله روباسالمت کامل 

پایین رفتم چشم که به روی نازنین همسرم افتادقلبم مثل چی خودشومی کوبیدبه 

ای مشکیش خیره بودم پاهاموروی پله ی بعدی سینم،همینطورکه پرغرورتوچشم

گذاشتم اماانگارپله ی بعدی درکارنبودچون دوتاپله جاگذاشته بودم،خودم روی پله 

هاغلت خوردم وپرت شدم پایین ساکمم یه گوشه ی دیگه پرت شده بود،تمام بدنم 

کوفته بود،ازشدت درده آرنجم اشک به چشمام هجوم آورد،ازشانس خیلی خوبمم 

 ..جلوی پای این نره غول افتاده بودم،باپوزخنددستاشوبه سمتم درازکرد درست

مثل اینکه بدجوری هول کردی!دلیلش هرچی که هست مهم نیست ولی االن به -

 کمک من نیازداری،مگه نه پناه تمدن؟

 عقده ی کمک کردن داری آیهان فالح؟-

 !بهتره عقده نه،احساس مسئولیت یامثالحس انسان دوستی اینطوری بگیم-

حتی اگه یه روزبه آخره عمرمم مونده -بدون اینکه دستاشوبگیرم ازجام بلندشدم

 !باشه،ازتوکمک نمی خوام

 !بهتره خیلی مواظب حرفات باشی،به عنوان یه هشداربهت گوشزدکردم-

آخ که اگه توتهدیدبلدنبودی بایدچیکارمی کردی آیهان؟همینجوری که تودلم بهش 

 .توصندوق عقب ماشین وخودمم نشستم فحش میدادم ساکموگذاشتم

 !چرانمیزاری خوش خدمتیتوکنن؟توکه خیلی خوب باهاشون گرم گرفتی-آیهان

خودم چالق نبودم که اوناواسم حملش کنن،هرکسی هم برای خودش شخصیتی داره -

 !خوشبختانه من نمیتونم به راحتی شخصیت آدماروخوردکنم

کنم امیدوارم جایگاهت ودونسته من باهرآدمی بسته به جایگاهش برخوردمی -

 !باشی

شیطونه میگه بزنم فکشوبیارم پایین چک ولگدشم به جون بخرم ولی درعوض زبون 

اینوکوتاه کنم!..یه دستشوتکیه دادبه لبه ی پنحره وبادست دیگش هم فرمونوکنترل 

می کرد،اونقدرجذاب وخواستنی شده بودکه هرچندثانیه یک بارناخداگاه نگاهم روی 
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ش کشیده می شد..یهونگاموغافل گیرکردوزل زدتوچشام،چندثانیه روی صورتم صورت

مکث کردوکالفه به جلوخیره شد!سرموکه به پشتی صندلی تکیه دادم به سه نرسیده 

 !چشام گرم شد

 ..اززبان آیهان

همونطورکه به تنه ی درخت تکیه داده بودم وریاروهم زیره نظرداشتم،کل این پنج 

به صورت غرقه خواب پناه،کدوممون برای این دخترخطرناک ساعت روزل زده بود

ش؟شهزادوشقایق باسروصدابه سمت تربودیم؟من به خاطره انتقامم؟یاوریابه خاطره 

 ..ماشین میرفتن،نبایدبیدارمی شداینطوری بیش ترتوتیررس وریاقرارمی گیرفت

 !خودم میبرمش تو،بیدارش نکنین خستست-

ن ورفتن.دره ماشین وبازکردموروی دستام بلندش بانفرت روشونوازم برگردوند

 !ماشین وپارک کن توپارکینگ برمی گردم-کردم،سوییچ پرت کردم توبغل شهریار

 ..باشه-

-دستای داغشوگذاشت تخت سینم،انگارداشت هذیون می گفت

 ..!بابا..باباجونم؟؟..منوببخش..توروخدا

 

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

که توصورتش ریخته دره اتاق وباپاهام بازکردموگذاشتمش روی تخت،موهایی 

 ..بودوکنارزدم،تمام صورتش عرق کرده بود

 !آ..ر.ش..ا..م نیاجلو..دست به من نزن..آیسان کمکم کن-پناه

داشت کابوس میدید؟یاخاطره ای ازگذشته؟بدون فکرکردن به حرفاش ازاتاق زدم 

بیرون اماهنوزخیلی ازویالدورنشده بودم که باصدای جیغ شهزادباتمام توانم به سمت 

 !اتاق پناه دوییدم

 !نفس نمی کشه آیهان،یه کاری بکن جون مادرت-شقایق

https://www.1roman.ir/
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بدن لرزونشوبین دستام گرفتم،بعدازشمارش یک دوسهبهش تنفس مصنوعی 

دادم،راه گلوش که بازشدبه سرفه افتادباکف دست عرق روی پیشونیموپاک 

 !کردموازاتاق زدم بیرون

 ..اززبان پناه

زل زده بودم به دریا،امشب ازاون شبابودکه روی ماسه هانشسته بودموبی هدف 

خواب به چشم نمیومد،شایدم یه دلیلش حضوره هم اتاقی جدیدم باشه!کسی که 

قصده جونموکرده بدون اینکه بدونه گناهکاره واقعی این گذشته ی شوم واقعاکی 

 ...بوده

 ..انگارخیلی به دریاعالقه دارین-داروین

 هرکی یه عالیقی داره-

 .ون بودنفسای آخرت-

 !خیلی رک گوهستین-

هرکی یه ویژگی هایی داره!..کالاهل حرف زدن نیستی یاازگپ زدن بامن خوشت -

 نمیاد؟

 چی می خواین بشنوین؟-

 ..صداتونو-

 !حرفای من تلخن،ممکن اذیت بشین-

 !گاهی حرفای تلخم به دل میشنن-

 !دوروبرم نباش!این به نفعه هردومونه-

کسی که نیم ساعته داره پشت اون پنجره ماروزیره چرا؟به خاطره آیهان؟همون -

 نظرمیگیره؟

نه وقتی واسه تلخ گفتنای من هست نه رک -دستی به لباسام کشیدموبلندشدم

 !گفتنای شما،شب خوش

دره اتاق وکه بازکردم دوده سیگارزدزیره دماغم،کل فضارودودپرکرده بودداروین 

اصی مشغول سیگارکشیدن درست می گفت پشت پنجره ایستاده بودو باجدیت خ
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بود...به طرفش رفتم تاپنجره روبازکنم توی این دودبه سختی می شدنفس 

کشید.دستاش مثل حصاری دوره کمرم حلقه شدسفت ومحکم،هیچ کدوم ازرفتارهای 

 !این مردبامالیمت وآروم نبود

 چی ردوبدل می کردین؟-

م دودمانشوبه فرصت نشدچیزه خاصی ردوبدل کنیم..ازش خوشم نمیادبره رومخ-

 !بادمیدم،رفیقت وازم دور کن این به نفعه هردومونه

! 

صدای کوبش قلبم اونقدرواضح بودکه میترسیدم صداشوبشنوه...انگشتاشوفروبرد 

نه هاش توی موهامومنوبه سمت خودش برگردوند،ناخداگاه دستاموروی شو

 !گذاشتم،صدای درهرلحظه بیش ترمی شداما انگار توی این دنیاحضورنداشت

 ..دارن درمیزنن-

بدون توجه به حرفای من به کارش ادامه داد،همه ی انرژی بدنم برای مقاومت تحلیل 

 ..درمیزنن آیهان-شده بود

باحالت کالفه ای چنگی به موهای خوش حالتش زدوازم جداشد،بی معطلی به سمت 

 .دررفتم

 !ببخشیدکه بدخوابتون کردم-وریا

 .خواهش می کنم!خودمونم خواب نبودیم-

 ..آیهان باصورتی خشمگین وباباالتنه ی لخت اومددم در

واقعاشرمندم که خلوتتونوبهم زدم،ولی نمیتونستم همنشینی باآیهان جان -وریا

 (..وازدست بدم!)آخرش هم اشاره ای به بطری های الکلی دستش کرد

 ! !این موقع شب نصیب هرکسی نمیشهبله-

 !برودیگه عزیزم-بالوندی دستای آیهان وتودستم گرفتم

می خوام برنگردی..هرکوللل!!همین که رفتن پالستیک تخمموبرداشتموپریدم دم دره 

 .اتاق شهزاداینا،اونم باغرغردروبه روم بازکرد

 !گه هست که یااهللشوهرت نیست؟ا-

 بفرماییدتودم دربده..شهزاد-
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 ..نه مزاحم نمیشم!..هوی درونبندبقیمون مونده_بایه جهش پریدم روی تخت()

 !چه خودشونم دعوت می کنن !..جونم تخمه-

 واسه توخوب نیست جوش میزنی میمونی رودستمون. من-

 !اونجوری نگام نکن،میدونم له له دیدن منومی زدی-شقایق

 ط بکنم له له دیدن توروبزنم.شهزادمن غل-

 منم میتونم بیام تو؟-الناز

 !بیاتوعزیزم،تواین جمع فقط تواضافه نیستی-

 !خفه بابا،آدم شده واسه ما-من

توروخدااجازه -لواشک آلوموکه روی میزه عسلی بودبایه حرکت فروبردتودهنش

 !نگیر،هرچی اینجاهست متعلق به توا

 !رف نداریممیدونم عزیزم،ماکه باهم تعا-

 !یه کوچولوهم بده من-

 .مگه چقدخوردم خسیس؟بیا،همش ماله تومن که دوست ندارم ازاینا-

 .خوبه دوست نداری و مثل نخورده هاپالستیکشوصاف کردی-

 !ببندین اون غاره علی صدرودیگه،حالمون بهم خورد-شقی

 !میگمت-الی

 جونم؟-

 !ادیواریکی کنهشهریارحالش خوب بود؟اومدبیرون کم مونده بودمنوب-

 !سوال نداره که عزیزم،شهزاد همیشه رواعصاب آدمه-من

 !کالباخودش درگیربودبیخودی دعوادرست کردورفت-

 !آها-

 !خیله خوب دیگه خوشحال شدیم،زحمت وکم کنیدمی خوام برم حموم-

 می خوای باهات بیام؟-من

 !کمک الزم داشتی روماسه تاحساب کن-الی

 !وی نحستونونبینم کافیهکمک الزم نیست همین که ر-
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 .بچه هاپاشیدبریم اتاق ما،تخمه وچیپس وپفکم هست تاصبح حرف میزنیم-من

 !به سالمت-

 ..اززبان شهریار

 !مرتیکه ی عوضی منوتهدیدمی کنه فک کرده من بابامم که ازمزخرفاتش بترسم-

 !یه جوری زمینش بزنم که باکاردکم نشه جمش کرد-آیهان

 !ن اتفاق،میبینمتخیلی دورنیست زمان ای-

 !شب خوش-

دستگیره ی دروکشیدم پایین ورفتم تو،همه ی چراغاخاموش بودبه جزچراغ حموم 

که درشم نیمه بازبود،حتماشهزادم رفته پیش دخترا،باخیال راحت تیشرتموازتنم 

کندم که بپرم توحموم،چندتافیگورباعضالتم گرفتم ودره حموموبازکردم ،بازشدن 

شهزادهمانا،تابه االن هیچ وقت اینطوری جلوم قرارنگرفته درهماناوچشمای گرده 

بود،یه نیرویی نمیزاشت چشماموازروی بدنش بردارمودروببندم،داشتم دیوونه می 

شدم!ازتوشوک که دراومد جیغ فوق العاده بنفشی کشیدوبه سمت حولش 

دویداماتویه ثانیه به خاطره خیس بودن کف حموم باسرزمین خورد،باسرعت 

داشتم وچراغ حموموخاموش کردم تابیش ترازاین خجالت نکشه،صدای حولشوبر

گریش کل حموموپرکرده بود،حولشودورش پیچیدمورودستام بلندش کردم،بدن 

خیسشوخوابوندم روی تخت،لباسایی که تورختکن آویزون کرده بودوپرت کردم 

 .روتخت

 !من میرم بیرون تولباسات وبپوش-

م تالباساشوبپوشه،دستگیره روپایین چنددقیقه ای وبیرون منتظرش موند

کشیدمورفتم تو،درحالی که گریه می کردتکیشووبه تاج تخت زده بودوفین فین می 

کرد،ساعت مچیموگذاشتم روی میزه عسلی کناره تخت ودرازکشیدم،صدای گریش 

 ..حسابی رفته بودرومخم

 بس نمی کنی نه؟-

 !نه-
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گه فرصتش پیش بیادبازم نگات اصالخوب کردم دیدم،چه لذتی بردم ازدیدزدنت!ا-

 !می کنم

 .توغلط می کنی نیگاکنی،بیجامی کنی لذت ببری-

نمیدونستم بخندم یاعصبی بشم،حسابی گیج ومنگ بودم،دستاموکشیدم سمت 

 صورتش که اشکاشوپاک کنم،خودشوکشیدعقب

 !به من دست نزن-

 !به درککک!منه خروبگوکه می خوام آدم حسابش کنم-

 ...اززبان شقایق

ینم ازآرایشت!چه جیگری شدی..موژه هاروببین ازماله منم بلندترشده،چقدم رژه ا

قرمزبهش میاد!گوشیموازتوجیبم درآوردم ویه سلفی ناناس باهاش انداختم،چقدالیک 

بخوره این!سریع پریدم سمت درکه یه وقت بیدارنشه بادیواریکیم کنه آخه روخوابش 

روگوشی به آب بدم دیدم بعله ازشانس خیلی حساسه بچم!درونیمه بازکردم که یه س

خیلی خوبم آیهان جون مشغوله سیگارکشیدنه!بانشستن دستی روی شونم 

 ..دومترپریدم هوا،صورت اخموی آرایش شدشوکه دیدم پقی زدم زیره خنده

 چه چیزه خنده داری اینجاوجودداره که من نمیبینم؟-

دی رودست مامان بابات بری جلوی آینه حتمامیبینی،ولی خداییش اگه دخترمی ش-

 !بادمی کردی

قیافشوکه توآینه دیدباخشم اومدسمتم اون میومدجلومن میرفتم عقب اینقداومدکه 

 .چسبیدم به دره بالکن

 !انگاربه جزپرستاری آرایشگریتم خیلی خوبه-

 !نظره لطفته،ایشاهلل مشتری میشی-

 میدونی که به همین راحتیاولت نمی کنم؟-

 ..تابه حال نگفته بودی بهمنه نمی ونم..یعنی.-

باصدای پارس سگی دقیقاکناره پام خودمومحکم چسبوندم به شایان،بالحن خندونی 

 ..نمیدونستم ازسگ میترسی..اونم اینقدزیاد-گفت
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 !شایان توروجون هرکی که دوست داری منومحکم بگیر-

 !صددفعه گفتم منوبه جون خودت قسم نده درضمن گفتم که ولت نمی کنم-

 !تش برهبفرس-

 !ماله من که نیست به حرفم گوش نمی کنه-

 پس چیکارکنیم؟-

 !هیچی عزیزم،مجبوری یه شب رویایی وکناره من بگذرونی-

 !شایاااااان-

 !توجون بخواه کیه که بده-

 ...اززبان دانای کل

اردالن باچشمای اشک باربادستانی دستبندخورده پسرش رانظاره گربود،تنهاثمره ی 

کاش -ن جلورفت،درست درمقابل پدرش،باتمام نفرت به اوخیره شدزندگی اش..شایا

پدرم نبودی اردالن سعادت که اگرنبودی همین جاخاکت می کردم! پسره احساسی 

مهربانش به یک سنگ سردویخی تبدیل شده بودباکوله باری ازنفرت وکینه!بازهم 

ن زندگی آیهان ورفاقتش،کسی که تمام چک های شایان رادریک روزپاس کردقهرما

 !شایان وبهترین رفیقش

 ..اززبان پناه

باچشمای نیمه بازموهاموشلخته بافتمو دست وصورتموشستم،تاب وشلوارک 

لیموییموباتونیک چهارخونه ی قرمزمشکیم وشلواره اس لش مشکیم تعویض کردم،یه 

شال نازک مشکی هم انداختم روسرم یه نگاه گذراتوآینه انداختم ورفتم توسالن 

 !به به چه صبحونه ی الکچری وباسلیقه ای چیدنغذاخوری،

 !به به!صبح به خیربانوی سحرخیز-وریا

 !صبح شماهم به خیرآقای جذاب-

ایششش معدم بهم پیچید!نشستم وسط وریاوداروین آخه تنهاجای خالی هم 

همونجابود،تااومدم یه چیزی کوفت کنم سروکله ی دیوه دوسرهم پیداشداوخی چه 
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امون بازشد)تیشرت جذب سفید،شلواره کتان مشکی،بوت تیپی زده شوورم،چش

 !بیابیرون کارت دارم-سفیدمشکی ودستبنده چرم مشکی( آیهان

 صبحونه نمیخوری عزیزم؟-

 !نه،خوردم-آیهان

 !خودت که خوردی پناه هنوزهیچی نخورده ضعف می کنه-داروین

که یه آیهان جوری باخشم نگاش کردکه من جای اون به خودم ....!ازاونجایی 

کوچولوحوصلم سررفته بودازپشت میزبلندشدمودنبالش رفتم بیرون کناره 

 دریا)اصالهم نترسیدم!(واسه اینکه یه جورایی نشون بدم نترسیدم

 آخ جون شنا!ازکجامیدونستی دلم می خواد؟-گفتم

 واسه چی اینجایی؟-آیهان

 !واسه اینکه ازاین هوای دل انگیزلذت ببرم-

 ..نه،واجب شدمرورکنیم-

بدم نیست،می خوای من شروع کنم؟داشتم زندگی گندمومیگذروندم که سه -

چهارتاغول چماق مثل بروسلی ریختن سرمومنوواست پست کردن،توهم 

باصبروحوصله ازم استقبال کردیوگذشته ی نحسموآوردی جلوی چشمام،یه 

روزبعدشم منونشوندی پای سفره ی عقدوبه اجبارازم بله گرفتی،به شب دوم 

ه مردبودنت وثابت کردیویه وره لبموترکوندی،االنم اینجاییم چون ناخواسته نرسیدک

وارده باندی شدم که تمام اعضاش نامردوبی همه چیزن،میبینی که؟خاطرات شیرین 

 ..هیچ وقت ازذهن آدم پاک نمیشه

یقموتومشتش گرفت ومنوکشیدسمت خودش طوری که نفس کشیدن واسم مثل 

 ..مرگ بود

رات شیرین هیچ وقت پاک نمیشن حتی اگه قرن هاازش گذشته آره..میدونم خاط-

باشه،حتی اگه بازیگراش زیره خاک تبدیل به استخون شده باشن توخاطره ی سه 

سال پیش منی!انصاف نیست خواهره پاک و معصوم من زیره خروارها خاک بپوسه وتو 

 !بازی باشم به زندگیت ادامه بدی،نفست ومیگیرم پناه تمدن،حتی اگه بازنده ی این
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ازاونجایی که بچه ی تیزی بودم بین آدمایی که توصف جت اسکی وایستاده بودن 

 ..دیدمش البته خیلی هم سعی داشت جلب توجه نکنه

روباه پیر حسه کارگاه بازیش گل کرده خیلی بدمیشه اگه بفهمه رابطمون شکره -

 آبه،مگه نه؟

دادم بااحساس ضعف پیراهن به ثانیه نکشیدکه صورتم آتیش گرفت تعادلموازدست 

آیهان وچنگ زدم اماانگاراین کارم به حرارتش دامن زد،توشوک بودم آخه اولین 

تجربه بودو یه جورایی دست وپاموگم کرده بودم،نفسام که به شمارافتاددستاش ازیقم 

 ..جداشدوعقب کشید

 میتونی تظاهرکنی که اون کارم ازروی عشق بود؟-

 .زشتت نیست بهونه ی جالبی واسه کاره-

 .نیازی به بهانه نداشتم تنهاراه وبدترین راهی بودکه نجاتمون میداد-

 !باورنمی کنم که ازم متنفری-

 .اگه به رفتارم توجه کنی متوجه میشی-

 فاصله ی عشق ونفرت خیلی کمه جناب فالح،می خوای امتحان کنیم؟-

ده بشیم بریم باسرعت به سمت ویالدوییدم ازحرفای بچه هافهمیدم که بایدآما

کارتینگ ازاونجاهم میریم واسه والیبال ساحلی وبعدشم یه شامی میزنیم تورگ 

ازاونجامیریم مرکزخریدبرای عروسی النازبه همین خاطراالن نیم ساعت که زل زدم به 

چمدونم تاشایدیه لباس اسپرت ازتوش پیداکنم،همینطوری چشمام درنوسان بودکه 

دم،بلندیش تامچ پام بودمدلش هم جلوبازبودآستیناشم یه مانتوی نازه صورتی دریابی

تاآرنج جمع می شد زیرشم یه تاپ سفیدرنگ پوشیدم باشلوارچسبون قده نوده 

یخی،شال حریره طوسی رنگی هم انداختم روی سرموبافت موهاموازدوطرف انداختم 

بیرون.یه رژه صورتی خوشرنگ به لبام مالوندم ویه خط چشم نازک پشت چشام 

م،پابنده نقره ایموبه همراه ساعت صورتیم بستم،کفشای صندل گلبیهمم پام کشید

کردم وازاتاق اومدم بیرون،انگارمن اولین نفریم که 

حاضرشده..ازمرداسعیدوسوشاحاضروآماده روی کاناپه گوشه ی سالن نشسته بودن 
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بقیه هم توی حیاط بودن به جزآیهان که حموم بود،ماهیاهمینطورکه باگوشیش 

ماالبانامزدش بورژن حرف میزدمشغول بستن بندای کفشش بود،ترانه هم بادقت واحت

مشغول بافتن موهای بلندش بود دره اتاق سعیداینابازشدوالنازحاضروآماده 

 .اومدبیرون

 !به احترام خوشگلیاش دودقیقه سکوت-سعید

 !ممنونم سعیدجان!راضی به زحمت نیستم-من

 خودت میگیری ؟ منظورش من بودم عزیزم توچرابه-الناز

یه فحش خوشگل بهش دادم که صورتش ازخشم قرمزشد،بامن درنیفتین خیلی 

واستون بدمیشه! سوناوشهزادوشقایق سه تایی ازپله هاپایین اومدن..)شقایق:مانتوی 

کوتاه سرمه ای،شلواره چسبون مشکی،روسری حریرسرمه ای بانوشته های التین 

ون مشکی روش می خورد()شهزاد:مانتوی مشکی،کفشای اسپرت سرمه ای که یه پاپی

جلوبازلیمویی،زیرش هم یه تاب حریرسفید رنگ باشلوارقده نودهسفیدوشال 

حریرلیمویی رنگ))سونا:شومیزه قرمزباشلواره پاره ی مشکی وشال حریره 

کفشای پاشنه دوازده سانتی مشکی)یکی ندونه اینوببینه فکرمی کنه  مزمشکی باقر

بااون کفشای سیندرالش)اااا،نیگاکنش اینقدپرواکه جلوی  می خوایم بریم عروسی

چشمای من سرشومثل چی انداخت پایین و رفت تواتاق ما! این وسط وجوده این 

 .. روباه پیروکم داشتیم

من یه عذرخواهی بابت دیشب بهت بدهکارم هرچندتواولین کسی هستی که -وریا

 .این لطف ودرحقش می کنم

 ..خوب-

 چی خوب؟-

 !هی کنعذرخوا-

اونم به وقتش،یه عذرخواهی مخصوص همسره زیبای آیهان درضمن..دیشب خیلی -

 !خواستنی شده بودی بایدبگم که آیهان خیلی خوشبخته



                 
 

 

 MARYAM882  | من پاییزی دختر رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         ن مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رما 

 

42 

 

حرفشوزدوازسالن خارج شد،ازخشم تمام بدنم می لرزید اگه بهش نیازنداشتم 

ضعیت حتماهمینجاخفش می کردم! با خشم سواره ماشین شدم تاآیهانم بیادش......و

خیلی دشواری بودخودموازپنجره آویزون کرده بودم که فلشوازداروین بگیرم،به 

خاطره باده شدیدهم شالم روی شونه هام افتاده بودوضعیت داروین هم دست کمی 

ازمن نداشت یه کوچولومونده بودکه بگیرمش آیهان ازقصدپاشوروگازگذاشت وماشین 

ارش کردم،توکل مسیرحتی یه کلمه مثل فنرازجاش کنده شدباحرص چشم غره ای نث

هم باهم حرف نزدیم هردومون مثل بت چسبیده بودیم به صندلی،باالخره به مقصد 

رسیدیم،ماشینای خوشگل کارتینگ وکه دیدم فکرای شیطانی مخصوصم اومدسراغم 

بدنبوداگه حاله این مرتیکه ی هیزومی گرفتم چاقوی کوچیکی که همیشه توی جیب 

شتم قایم کردم البته بدون جلب توجه همه ی دخترابه ردیف روی شلوارم میزاشتموپ

سکوهای مخصوص تماشاچی نشستن وتنهاشهزادازبین ماوارده مسابقشون شد،بی 

سروصدا به بهانه ی سرویس بهداشتی رفتم قسمتی که ماشین های مسابقه روآماده 

وریاعشقه گذاشته بودن،دوروبرموچک کردموچاقورودرآوردم ازاونجایی که میدونم 

رنگه آبیه وماشین آبیه روانتخاب می کنه بانهایت خونسردی الستیکشوسوراخ کردم 

امادرحدی نبودکه درنگاه اول توی چشم باشه،کارم که تموم شدتوی سرویس 

دستاموشستم ورفتم پیش بچه ها،به روی خودمم نیاوردم که دست گل به آب 

ماشین هاشون شدن طبق معمول  دادم،پسرابه همراه شهزادلباساشونوپوشیدن سواره

آیهان مشکی روبرداشت ووریاآبیه،چقدم خوشحاله بچم خودشم فک نمی کنه 

اینقدزودمرگش فرابرسه!خیلی خونسرددستاموزدم زیره چونموخیره شدم به استایل 

شووهره عزیزم،خشک،جدی وحشی ومغرور!خیلی شبیه به آرشام بودگاهی حس می 

یارجلوزدبه آیهان به دوره دوم نرسیده کنم خوده خودشه!دوره اول وشهر

همشونوجلوزدشهزادهم پشت سرش بودیه جورایی باآیهان رقابت می کرد،اماوریای 

عزیزم بااون الستیکای سوراخ تافرداصبح هم به خط پایان نمی رسید،سرعتشوکه 

زیادکردتویه پیچ سوم ماشینش چپ کردهمه باحیرت ونگرانی دوییدن سمتش،منم 

اخیررفتم پیشش همین که صورت داغون وزخمیشودیدم پقی زدم زیره بایه کوچولوت
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خنده ازشدت خنده ازچشمام اشک میومد،وریاباصورت قرمزازخشم چشم غره ی 

ترسناکی واسم رفت که به خودم ...آیهان بادستاش محکم جلوی دهنموگرفت 

 ..دموکشیدم سمت سکوها،دستاشوکه ازرودهنم برداشت دوباره به خندیدنم ادامه دا

 کاره توبود؟-

 !معلومه که آره-

 نترسیدی اگه کسی دیده باشتت؟-

 !من اهل ریسکم،تازه اگه می فهمیدنم ارزششوداشت که حالشوبگیرم-

 !خیلی کله شقی-

 .همه همینومیگن-

 !اماهیچکس مثل من تورونمیشناسه-

میتونی پیش همه جاربزنی،اصالواسم مهم نیست -یواش یواش خنده ازلبام محوشد

 !چه مزخرفاتی ازم میدونیتو

 ...بی تفاوت ازکنارش ردشدموبرگشتم پیش بچه ها

 ...اززبان شقایق

باهیجان زل زدم به بازی بچه ها،خیلی جدی توسروکله ی هم اسپک میزدن به قصده 

 ..کشتم میزدن همو

 !ببین چی ساختم واست-شایان

 !دادیکی ازجوجه هاروازسیخ کشیدموبالذت تودهنم گذاشتم طعم عشق می

 ماشاهلل کدبانویی هستی ضعیفه چراتاحاالرونکرده بودی؟-

 !مامانم بهم گفته واسه غریبه هاهنراتورونکن چشت میزنن-شایان

 آخی عزیزم چندسالته خاله جون؟-

 کودک درونت فعاله ماشاهلل!چراتولکی تپلی من؟-

 !ودمحوصلم سررفته....ازجمع شلوغ وپرجمعیت خوشم نمیاد،ازبس که همیشه تنهاب-

درعوض دیگه تامنوداری هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی!می خوای االنم بریم یه -

 جای خلوت؟
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 چرا؟واسه چی؟بریم جای خلوت چیکارکنیم؟مگه همینجاچشه؟-

خیله خوب باباچرااینقدهول کردی؟اینجاکه نمیتونم کاری -

 !کنم،میتونم؟اینجورچیزابمونه واسه وقتش،بمونه واسه جاش،حاالپاشوبریم

 ...اول یکم سرخ وسفیدشدم بعدش باشرم وحیادنبالش راه افتادم

 اینجایکم تاریک نیست؟-

 خوبه که فضای عاشقانه ای شکل گرفته،مگه نه؟-

 ....نه-

می خواستم بگم وقتی میترسی خیلی خوشگل ترمیشی امابه نظرم همینجوریشم -

 !خیلی خوشگلی

 واسه چی اومدیم اینجا؟-

 .بیای جلوترمتوجه میشی-

چندقدم جلورفتم درست پشت یکی ازاسکان ها،چندتابچه گربه ی نازمشغول 

 !!شیرخوردن بودن قشنگ ترین تصویره زندگیم بود

 خیلی نازن مگه نه؟-

 !نه به اندازه ی تو-

 توهم این صداهارومیشنوی؟ -

 دقیقاکدوم صداها؟-

 !احساس می کنم یه جونوری چیزی اونوره اسکان هست-

 ینیم چه جنورین؟می خوای بریم بب-

 .اینجاخیلی تنگه جانمیشیم-

 !واسه همینه که میگم الغرکن عزیزم!عیبی نداره یکم صمیمی بایدردشیم.بیادنبالم-

واقعاتنگ وتاریک بودبه زورتاسره اسکان رسیدیم من که کامالچسبیده بودم به 

روی دیواره ی اسکان وشایانم کامالچسبیده بودبه من چون قدم ازش کوتاه بودسرم 

سینش قرارگرفته بودبه طوره واضح صدای کوبش قلبش ومیشنیدم آخ که من عاشق 
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این ریتمم!خودشوبه سمت راست خم کردکه اونطرفه اسکان وببینه بعدازچندثانیه 

 ..بانیش بازبرگشت سمت من

چه جنورای بی ادبی هم هستن قشنگ فرصت گیرآوردنویه جای خلوتم که -

 !مون بخوادپیداکردن،نمیگن شایدماهم دل

 !چی میگی شایان؟این چرت وپرتاچیه؟بزاببینم-

واسه سن توخوب -سریع دستاشودوطرفه صورتم قراردادوچسبوندم به اسکان

 .نیست

 !ولم کن شایان جیغ میزنما-

یهوصدای پای دونفراومدبعدهم صداشون یه کوچولوخودموخم کردم النازوسعیداین 

بی ادبن این دوتاااااایناکه دارن میان پشت چیکارمی کردن؟اونم تواین تاریکی،چقد

 ..سمت ما

 !شایان دارن میان سمت مایه کاری کن-

 هرکاری؟-دریک آن رنگ نگاهش عوض شد

 !فقط نجاتمون بده دیوونه،دارن میان االن آبرومون میره-

چونموتوی دستش گرفت وصورتشوآوردجلو،چشمای اون بسته بودوچشمای من 

 !!سه فازبهم وصل کردنازتعجب گردشده بود،انگاربرق 

شرمندتم!مجبورشدم این کاروکنم..یعنی خودمم دلم می خواست ولی کالواسه حفظ -

 !آبروبودیعنی..هیچی بابافراموشش کن

 ...اززبان شهزاد

ازساعتی که پامون به پاساژابازشدشهریارم مشغول وررفتن باگوشیش شدشیطونه 

یدادم به زوریه نگاهی بهش میگه بزنم ازوسط نصفش کنما،هرلباسیم بهش نشون م

مینداخت وازهرکدوم یه ایرادی می گرفت،فک کنم باالخره به مغازه ی موردنظرش 

رسیدیم گوشیشوفروکردتوجیبشورفت داخل صاحب مغازه یه پسره ژیگول بی ریخت 

بودکه فقط لباسای به دردبخوری تنش بودازهمون اولم شروع کردبه راهنمازدن 

 ..شهریاراستقبال کردانگارازقبل همومیشناختندرکمال تعجب خیلی گرم از
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کاوه اسدی همکالسی دبیرستانم خانم کناریشون هم نامزدشون نگین این -شهریار

 !خانم زیباهم همسرم شهزادشمس

بادختره به گرمی احوال پرسی کردم علی رغم اینکه اصالازش خوشم نیومداماباکاوه 

 .دست ندادموحسابی زایش کردم

همسره زیبایی داری واقعابرازنده ی همین! مغازه هم متعلق به  تبریک میگم-کاوه

 !شماست تعارف نکنید

یه لبخنده حرص درارتحویل زنش دادم که یکم غیرت به خرج بده وشوهرشوجمع 

کنه ولی دیدم نه این خودش تونخه این شهریاردیوونست اصالتوباغ نیست! توهمین 

 ..رفت وکشوندم سمت لباسافکراغرق بودم که شهریاردستاموسفت تودستش گ

چه رفیق برازنده ای واقعاکه جفت همین ماشاهلل مرغارم که توهوامیزنین ازبینیشون -

تانافشونم که بزنم به تخته طبیعیه اصالایناآدم نیستن که فرشته های حمل کننده ی 

 !عرشن فقط بال ندارن که اونم باچهارتاعمل جراحی ردیف میشه

ک میشه بچمون گشنه میمونه درضمن من خوشگل بیخودی حرص نخورشیرت خش-

 ! ترازتوکه پیدانمی کنم شراره جونم

 شراره؟؟_

 !اوف گندزدم!..منظورم همون شهزادبودنه اینکه هم قافیه ان قاطی می کنم-

 شهریارررررر-

 من فراررر-

سریع خودشومشغول لباس دیدن کردمنم بیکارواینستادمویه لباس ست زنونه 

برداشتم به نظرم خیلی شیک وساده بودفوقش من مردونه ازتورگال 

زنونشوجداورمیدارم اگه شهریار پسندنکنه..یکی ازاتاق پرواروبازکردمورفتم 

توش،بابی حوصلگی لباساموعوض کردم خودمم داشتم بادیدن خودم تحریک می 

شدم چه برسه به بقیه،یه جوری توتنم نشسته بودکه انگارمخصوص من 

قره ای که ازپشت دنباله داشت یقش مدل دلبری بودوروی دوختن)پیراهن بلنده ن

قسمت سینه بامرواریدای نقره ای ومشکی کارشده بوددرکل زیباوساده بود(دره اتاق 
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پروکه بازشدمثل فنرازجام پریدم ازترس حتی نمیتونستم برگردم عقب،دستای 

ده ای مردونه ای دوره کمره باریکم پیچیدچونشوکه روی شونه ام گذاشت نفس آسو

 !کشیدم خیالم حسابی راحت شد

 !واقعادستشون دردنکنه چه لباسی دوختن خیلی بهت جلوه داده-شهریار

جذابیت لباس چندان مهم نیست جذابیت مانکن لباس مهمه که هرکسی ازاین -

 !سعادت بهره مندنشده

 ..مثل تومثال-

 !نخیرم منظورم دقیقاتوبودی-

خودتم اینومیفهمیدی هیچ وقت ازتنت  به دورازشوخی خیلی خواستنی شدی اگه-

 !درش نمیاوردی

 !مهربون شدی-

 ...!االن ازهرموقع دیگه ای خطرناک ترم-

 شهزاد؟

 بله؟-

 ..سه سال پیش واقعادوسم داشتی یا-

 چراواست مهمه که بدونی؟-

 .فرض کن همینجوری-

دیگه هیچ وقت گذشته روواسم یادآوری نکن شهریار!دلم نمی خوادآتیش نفرت -

 ..زتوتوی دلم شعله ورتربشها

-رفته رفته چشماش رنگ غم گرفت بااین حال مثل همیشه نقاب بیخیالی زدوگفت

حاالکه تواینقدخوشگل شدی ولباسامونم باهم سته یه سلفی بگیریم که اینستاگرام 

 !وبترکونیم

دستاموروی دستاش که دوره کمرم حلقه بودگذاشتم وچیککک عکسمون گرفته 

 ...شد

 !لباساروحساب کنم توهم لباسات وبپوش وبیا من میرم-
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 ازکجامیدونستی من عاشقه اینم؟-سری به گذشته:من)

 توواقعاعاشق اینی؟-

 !خیلی عاشقشم-

 !خوب منم عاشق توام-

 !دوست دارم شهریار-

 !شیرین بود-

 چی؟_

جملت...بهم حسه خوشبختی میده..میدونی شهزادتابه حال هیچکی به اندازه ی _

داشته(دره اتاق پرووبازکردم بادیدن شهریارونامزده اون پسره که تومنودوست ن

 ..حسابی باهم گرم گرفته بودن احساس حالت تهوع بهم دست داد

 آقای اسدی؟-

 جانم؟-

 سرویساتون کجان؟-

 ته مغازه می خواین باهاتون بیام؟-

 !ممنون الزم نیست-

صورتم عینهوجنازه سریع به سمت سرویس دوییدم تمام محتویات معدموباالآوردم 

 ..شده بودشهریارباشدت دروبازکرد

 خوبی؟-

 !نه-

بااتمام آخرین کلمه ای که ازدهنم خارج شد،چشمام سیاهی رفت وتوآغوش گرم 

 !شهریارفرورفتم

 ....اززبان شقایق

 چقدخوشگله شایان بخریمش؟-

 !بهت نمیاد-

 .من که هنوزنپوشیدم-
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 !وقتی میگم نمیادروحرفم حرف نزن-

 !؟اونکه دیگه هم شیکه هم امروزیاون چی-

 !خزه-

 میشه بگی چی مدنظرته؟-

 !آره..اون سفیدمشکیه-

 انتظارنداری که مااونوبگیریم؟-

 !دقیقاهمینوبایدبگیری-

 جای چونه زدن نداره؟-

 !وای نمیدونی وقتی حرف نمیزنی چقدخوشگل میشی-

 این یعنی که الل شم دیگه؟-

 ...االباخونسردی یکی ازشونه هاشوانداخت ب

 !اگه یه لباس گوره خری واست انتخاب نکنم زن نیستم-

 !من به سلیقه ی تواحترام میزارم عزیزم-

متنفربودم ازاینکه اون باخونسردی رفتارمی کردامامن مدام حرص می 

خوردم!دستاموگرفت ووارده مغازه شدیم یکی ازفروشنده هاکه فوق العاده تیپ 

ده بودبه شایان من! باقدرت کوبیدم توپهلوی افتضاحی زده بودهمینطورباعشق زل ز

 چرامیزنی؟-شایان آخ ضعیفی گفت

 ..بریم یه جای دیگه-

 چرااونوقت؟-

 نمیبینی دار میخورتت؟-

 !نوش جونش-شایان

 !کوفتتت-

همون دخترهدرحالی که موهای دودیشوبیش ترتوی صورتش میریخت روبه شایان با 

 !خیلی خوش اومدین_کلی عشوه ونازگفت

 خوش آمدگوییتون مخصوص همه ی مشتریاتون یا فقط آقایون؟_سخرگفتمباتم
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 !مخصوص مشتریای ثابتمون که شامل شمانمیشه عزیزم_

جالبه امامن هرچی نگاه می کنم لباس مردونه ای اینجانمیبینم..شایدم مشکل _

 .ازبینایی من باشه

دنبال قطعاهمینطوره آخه خوب نتونستی به سرووضعت نگاه کنی وبعدبیفتی _

 .همچین آقای با شخصیتی

بهتره خوب حواست به حرفای مزخرف ورفتاره جلف و زنندت _شایان باتوپ پرگفت

 باشه وگرنه این مغازه روروسرت خراب می کنم حالیت شد؟

من به جای ساناز جون _خانمی که پشت ویترین مشغول بوددبانهایت احترام اومدجلو

 !ادیده بگیریدآقای سعادتعذر می خوام امیدوارم این اشتباه و ن

چراشما؟ماشاهلل ایشون دومترزبون دارن یه عذرخواهی که خستشون نمی _شایان

 ..کنه

 !عذر می خوام آقای سعادت_سانازبامن من و ترس خیلی آهسته گفت

 ..ازمن نه!ازخانمم_شایان

 ..عجیب این میم مالکیت بهم چسبیده بود حتی بیش ترازطرفداری وحمایتش

 !خوام خانم سعادت امیدوارم اشتباهم رو نادیده بگیرید عذرمی_ساناز

 !خداببخشه من که کاره ای نیستم_

 حاال..کدوم لباس مدنظرتونه؟_همون خانم مهربونه گفت

 !اون لباس توویترین سفیدمشکیه_شایان

 نی نیتون چندماهشه؟ _

 ...دیمقیافه ی منو شایان تو اون لحظه دیدنی شده بودداشتیم از خنده منفجر می ش

 ..نه ماهست_شایان

لباس سایزمنوازتورگال برداشت وداددستم سریع جهش زدم تو اتاق وپوشیدمش 

واقعازیباوشیک بودالحق که سلیقش حرف نداشت!!چندتقه به درزدواومدتونگاهی 

می خوای بریم همونی که تو دوست _دقیق به سرتاپام انداخت و صورتشو جمع کرد

 داشتی وبگیریم؟
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 !برو بیرون شایان_با بغض گفتم

 چرا ناراحت شدی عزیزم؟_

 !گفتم ازجلوچشام دورشو_

خیلی خوب خیله خوب شوخی کردم خیلی هم به تنت نشسته واقعاخوشگل _

 !شدی!درش بیارحسابش کنم

تا خواستم اعتراض کنم سریع دروبست و رفت خداروشکرزیپش ازپهلوبودمیتونستم 

م بیرون کارت بانکیمودرآوردم گرفتم راحت درش بیارم لباسای خودموپوشیدمواومد

جلوی فروشنده امادستای شایان چنان دوره مچم حلقه شدو بهش فشارآوردکه کارت 

از دستم افتادزمین خم شدم که کارت وبردارم کفشای مردونه ای روی کارت 

قرارگرفت با کنجکاوی یواش یواش سرموکشیدم باال)کفشای کالج مشکی،شلوارکتان 

لی و..(با حیرت به مردی خیره شدم که پنج ازآخرین دیدارمون می  سرمه ای،پیراهن

 ..گذشت

 !سالم دخترعمو_آرش

 س..الم!کی برگشتی؟_

دیشب رسیدم برگشتم خونه امانبودی...طاقت نیاوردم خونه بدون تو خیلی سوت و _

 کور بود.. ..دوستمون رومعرفی نمی کنی؟

 ..توضیح میدم آرش_

 ..ضیح نخواستمچراتوضیح عزیزم؟من ازت تو_

 !تو ماشین منتظرتم_شایان

 ...مثل اینکه دوستمون ناراحت شدم_

 شایان؟_

بی توجه به من پالستیک لباس و برداشت و رفت دلم خیلی گرفته بودطاقت 

 ...ناراحتیشونداشتم

 ..بیرون منتظرتم دخترعمو_

 حساب من چه قدرشدخانوم؟_
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 !همسرتون حساب کردخانومی_

 همسرم؟_

 ..دیگه آقای سعادت_

 !بله بله بااجازه_

 !!خوش اومدین_

 !واسه چی اومدی آرش؟داری عذابم میدی_باکالفگی نشستم کنارش

 به خاطره اون پسره؟_

 !اون پسرتمام زندگی منه_

 چه زودعشق اولت وازیادبردی؟_

زود؟چهارسال گذشته حداقل مثل تودوروزه عشق وزیره پام له نکردم!درضمن من _

ه ازیادببرمش تنهاحسی که به توداشتم یه حسه بچگانه بود من عشقی به تونداشتم ک

فقط به چشم یک حامی و تکیه گاه بهت نگاه می کردم که خیلی زودخودت و نشون 

 ! دادی

 .. خیلی چیزاتغییرکرده شقایق_

چی تغیییرکرده آرش؟دل شکسته ی من بخشیدت یازن عمووعموحاضرمیشن یه _

 دختره بی کس وکارعروسشون بشه؟

 ....شقا_

تمومش کن آرش من خیلی وقته گذشته ی نحسموبه فراموشی سپردم خیلی وقته _

 !فهمیدم غریبه وفادارترازفامیله!برو پی زندگیت بروهمونجایی که تا االن توش بودی

دستام از شدت خشم می لرزیدباخشونت کیفموازروی صندلی چنگ زدمورفتم بیرون 

 ...بی معطلی دره ماشین بازکردم ونشستم

 شایان میشه یکم منطقی درمورده امشب باهام برخوردکنی؟_

 !منطق یعنی تومسئله ی خانوادگی دخالت نکنم ونمی کنم خیالت راحت_

 .... من_

 !الزم به توضیح نیست_
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 .....از زبان پناه

 همینجامیشینی تا من برگردم ازجات تکون نمی خوری پناه!شیرفهم شد؟_آیهان

 !حاالببینم چی میشه_

 !شم نگاشوازم گرفت و رفت معلوم نیست چه غلطی می کنه مرتیکه ی خالفکاربا خ

 !درخدمت باشیم_

 ..خدمتی نیست_

 .من اینجازیادمیام شمارواصالندیدم_

 فرض کن داشتم ازاینجاردمی شدم گفتم یه سری بزنم...میدونی چیه؟؟؟_

نه _تپسره با کنجکاوی هیجان خودشوبیش تربهم نزدیک کرد وبه دهنم چشم دوخ

 ..بگوتابدونم

اون اتاق کوچیک رومیبینی؟چندتاخالفکاراونجاهستن که یه ماموریت فوق العاده _

 !خطرناک دارن البته بیش ترازاین نمیتونم واست توضیح بدم چون ماموریت لومیره

راستش من چیزه زیادی نفهمیدم اماحسابی محوه صدای زیباتون شدم و همینطور.. _

 تون خیلی خوش رنگه میتونم امتحان کنم؟.لبای زیباتون..رژه لب

 !میدم دوتیکت کننااا_

 !ماتیکه تیکتم هستیم خانومی_

دیگه داشت خیلی پرومی شدبانگرانی به دره بسته ی اتاق نگاهی انداختمو بلندشدم 

کجامیری _باسرعت به سمت خروجی هتل رفتم اماپسره همینطور دنبالم میومد 

 ...باهات نرم رفتارمی کنمااخوشگله؟به جون چشای نازت خیلی 

بنده کولموباشدت کشید که پخش زمین شدم دورواطرافم هیچکس نبود به 

جزچندتاغول تشن که انگاروجودخارجی نداشتن با ترس زل زدم به چشمای 

من زنه آیهانم....آیهان فالح...رئیستون...میدونی که اگه بفهمه می خوای _عسلیش

 ؟چه غلطی کنی چه بالیی سرت میاره

بیخیال نمی خواداینقددروغ بگی گفتم که نمی زارم دردبکشی فقط کافیه مهمون _

 ..خونه ی من بشی سیندرالاا
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یهویکی یقشوازپشت کشیدوباقدرت کوبوندش به کف زمین خودش بودخوده نامردش 

معلوم نبود اگه یکم دیرترمیومدچه بالیی سرم میاورد...چندتامشت محکم حوالی 

ی کفشاشوگذاشت روی دستاشوفشاردادطاقت دیدن این صورتش کردوبابی رحم

صحنه رو نداشتم با ترس خودموتوکنج دیوارجمع کردم وریاوسوناباحیرت به صورت 

 ...قرمزه آیهان چشم دوخته بودن

کیومی خواستی مهمون خونت کنی آشغال؟زنه منو؟زنه آیهان فالح؟می خوای _آیهان

 !!قیه؟؟؟؟دنبال مرتیکههمینجاچالت کنم تا درس عبرتی باشه واسه ب

 !!توروجون مادرت آیهان خان ولم کن باباغلط کردم_

آره همینه التماس کن به پام بیفت تو که چیزی نیستی من خیلیاروبه زوزه کشیدن _

 !!انداختم

 !غلط کردم به قرآن دیگه تکرار نمیشه فقط جون مادرت ولم کن_

 !!!اسم مادره منو به دهن کثیفت نیار_

مرده بسیار شیک پوش باصدای فریادهای آیهان باتعجب از اتاق بیرون چندتازن و 

اومدن همینکه پاهاشوازروی دستاش برداشت پسره با تمام توانش به سمت 

دردوییدآیهان با چشمای قرمز به من خیره شد..دروغ چرا؟خیلی ازش میترسیدم 

مخصوصا االن که ازهروقتی وحشی تروخشمناک تربودبادستای مشت شده 

 ..ومدسمتم دستاشوکه آوردباالباترس دستاموجلوی صورتم قراردادما

 !ولش کن آیهان اون بیچاره که تقصیری نداره_وریا

ازسیلی زدنم منصرف شدامابه جاش مچ دستمو گرفت وکشوندم دنبال خودش 

ازنگاهای تمسخرآمیزسونامتنفربودم دره ماشین وبازکردوپرتم کردروصندلی 

آروم باش آیهان اینطوری هیچی _یهان و گرفت ونگهش داشتوریابانگرانی بازوهای آ

 !درست نمیشه

 !زنمه خودم بهترمیدونم چجوری ادبش کنم شمادخالت نکنین_

با التماس به وریانگاه کردم اماباافسوس نگاشوازم گرفت وسواره ماشینش شدازترس 

 درحاله سکته کردن بودم با سرعتی که آیهان می روند مطمئن بودم زنده به
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مقصدنمی رسیم...اماباالخره رسیدیم همین که ماشین و پارک کردسریع پیاده شدم 

به سمت اتاقمون دوییدم اما قبل ازاینکه بتونم دروببندم یقه ی مانتوموچنگ 

 ..زدوپرتم کردکف زمین

 ..حتمااگه یه ثانیه دیگه دیرتراومده بودم دوتاماچتم می کرد_

وبی کس و کارم وقتی میبینی شوهرم غیرت چراکه نه؟وقتی می بینه صاحب ندارم _

 ن

اینوزدم که بفهمی من مثل _باقدرت کوبیدتوصورتم ازدرداشک تو چشام حلقه زد

 باباوداداشت بی غیرت نیستم ...خانوادگی ه*ر*ز*ه بودین مگه نه؟؟

خیلی شبیهت _بدون اینکه به حرفای من توجه ای بکنه باصدای دورگه ای گفت _

بود...خیلی کوچیک بود مثل تو...اماذهنش اونقدرکوچیک وپاک بود که هیچ وقت 

نفهمیدهرکی بهش محبت می کنه حتماعاشقش نیست....پناه داداشت چه 

ش کرد و بعدم ولش کرد؟اون دخترفقط قدرسودبردکه خواهره منودلباخته ی خود

 !شونزده سالش بود..توبغل خودم جون داد..توبغل منه لعنتی

 ...به من بگوچیکارکنم که جبران بشه توروخدابگو_

عکس کوچیکی ازتوجیبش درآوردوگرفت جلوی صورتم مامانش بودآینازبانو بهترین 

..قربون صدقه اینوازت می خوام...مهربونیاش._زنی که تو عمرم دیده بودم

 هاش...الالیی هاش..میتونی واسم جبران کنی؟

 ...بهم فرصت بده آیهان دوباره آرامش وبه قلبت برمی گردونم_

 ...به قلبم؟کدوم قلب؟تو این سینه هیچی به جزیه سنگ سردویخی ونجونداره_

قلبم تیر می کشیددرست مثل همون شب دوباره اون خاطرات لعنتی واسم یادآوری 

تای لرزونموبردم سمت کیفموقوطی قرصامو برداشتم اماآیهان با خشم شد...دس

 ...باپاهاش لگدی به قوطی زدکه تمام قرصاپخش زمین شد

فقط واسه آروم شدنم یه راه داری اونم اینه که نباشی نه اینجا نه هیچ جای دیگه _

 ...ای

 ..نگاه سرخشوازم گرفت و رفت بیرون
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 .....از زبان آیهان

 ..الوشهزاد_

 آیهان تویی؟چیزی شده؟_

 پناه پیش شمانیومده؟_

 پیش ما؟؟؟مگه پیش تونبود؟_

 ..نیست...معلوم نیست کجا رفته_

یعنی چی؟اون قلبش مریضه آیهان چراولش کردی؟به قرآن اگه چیزیش بشه اونم _

 ..به خاطره انتقام مزخرف تو دست به هرکاری که شده میزنم ولی راحتت نمی زارم

اون قلبش _بوندم تودیوارهمش صدای شهزادتوگوشم میپیچیدگوشی باقدرت کو

 ...مریضه

اگه بیرون رفته باشه با اون حالش خیلی دورنشده این دورواطرافم که چندتاویالبیش 

تر نیست نکنه ..نکنه با اون حالش بالیی به سرش..لعنت بهت بیادآیهان معلوم نیست 

سمت ویالهای نزدیک به دریارفتم  کجارفته...سرگردون ازویالخارج شدم ناخداگاه به

شمابایدهمسره اون خانمی _اماهیچ جا نبود.. باصدای بم مردونه ای به عقب برگشتم

 باشین که من نجاتشون دادم درسته؟

وای به حالت اگه بالیی سره زنم اومده باشه _با خشم یقه ی پیرهنشوتومشتم گرفتم

 !!روزگارت وسیاه می کنم

!گفتم فرشته ی نجات همسرتون نگفتم بالی آسمانیش که آروم باشین آقای محترم_

 ..خدایی نکرده

 زنم کجاست؟_

 .کناره ویالی من از هوش رفته بودمجبورشدم ببرمش تو_

مشتموبازکردمورفتم توویالهمه ی اتاقاروزیروروکردم تاپیداش کردم آروم نشستم 

ودوزیباترش کرده کنارش چراغ اتاق خاموش بودوتنهانوره آباژورروی صورتش افتاده ب

...دلم بودبعده ازاین همه سال دلم لرزیدامامثل همیشه بی تفاوت از کنارش رد شدم...
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یکم آرامش می خواست اونم از دختری که تو چشم همه یه فرشته و منبع آرامش 

 ..بود...قبل ازاینکه چشاشوبازکنه عقب کشیدمورودستم بلندش کردم

بیش ترمراقبشون باشین قبل ازاینکه مریضی قلبی داشته باشه یه زنه وحساس!این _

 !وضعیت نشونه ی یه عشقه امانیازبه تکیه گاه و توجه هم داره

 شمادکترین یاروانشناس؟_

 !دکترکه هستم ولی قبل از اون یه آدمم_

 ..اهل تشکروقدردانی نیستم چون به نظرم هیچ کی بی هدف کاری نمی کنه_

 ..بعله کامالدرسته...نیازی هم به تشکرنیست چون هدفم این نبوده_

نگاهی خونسردبهش انداختم و رفتم بیرون ازاینجاتاویالی وریازیادراه نبودوزن پناهم 

اونقدرزیادنبودکه اذیت بشم فقط از خودم میترسیدم...همین که وارده ویالشدیم 

 ؟الهی قربونش بشم..حالش خوبه_شهزادبادواومدسمتم

 !آره_

 الزمه که پیشش بمونم؟_

 ..خودم هستم نیازی نیست باید استراحت کنه_

دروباپاهام بازکردموخوابوندمش روی تخت تیشرتموازتنم کندموپشت بهش دراز 

 ..کشیدم

 ...از زبان پناه

هنوزم یکم سرم گیج می رفت اماازدیشب خیلی بهتر شده بود!لباسای خاک 

تعویضشون کردم برای جداشدن از هوای گرفته ی خوردموبایه شومیزوشلوارلیمویی 

اتاق زدم بیرون همه ی بچه هاحسابی مشغول آماده شدن برای عروسی امشب بودن 

شهزادکه مثل همیشه خوددرگیری داشت وهمینطورکه باموهاش ورمی رفت غرغرهم 

می کردشقایقم مثل همیشه مشغول سرویس دادن به عشقش 

 ...شه ماهیابانامزدش تلفنی صحبت می کردبودوپیرهنشواتومیزد..ومثل همی

 پناه خانم زیباچطوره؟_وریا

 عالی!بهترازاین نمیشم جوه عروسی باحاله دیگه نظره شما این نیست؟_
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 ..چراچرا..یه جورایی به آدم انگیزه وهیجان میده_

 پس چراخودتون دست به کارنمیشین؟مامنتظریمااا_

 کودختر؟_

 پس این دو تا دبه ی ترشی چین؟_مبه ترانه و صدف اشاره کردموگفت

 !پناه خفههههه_دوتاییشون باهم گفتن

 ..کاره بدی که نمی کنم دارم از تنهایی درتون میارم بیچاره ها_

 !توبی نظیری پناه_وریا

 !چاکریم_

تو این چند وقتی که اینجابودیم اصالفرصت نشده یکم باهم گپ بزنیم اگه میشه _

 !!ییزی هم لذت ببریمبریم تو حیاط واز این هوای پا

 !چراکه نه..باعث افتخار!شماتشریف ببرین من هم تادودقیقه ی دیگه میام_

 !باشه عزیزم منتظرتم_

چشمک مصنوعی به روش زدمورفتم سمت اتاق داروین به اجبارچندتقه به 

درزدموواردشدم روی تخت نشسته بود و کتاب می خوندعینک دورمشکی روی 

 !!کرداماهیچ چیزه این پسرباب میل من نبود چشماش بودکه جذاب ترش می

 ازآیهان خبری داری؟_

 پناه؟؟؟؟اینجا؟؟؟_تا صدای منوشنیدباشتاب روی تخت نیم خیزشد

 تعجب داره؟_

 نداره؟_

 ...شاید_

 شوهره توانمیدونی کجاست؟_

 ..بااین که بهت مربوط نیست ما دیشب باهم بحثمون شد واسه همین ازش بی خبرم_

 ون ....البته سوناهم باهاش بود..پناه؟صبح رفت بیر_

آیهان سه ساله که باسونادوسته شانس تو خیلی کمتره _توی سکوت نگاهش کردم

 !اماارزشت بیش تره خودتوخسته نکن
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 !ممنون بابت خبرا_

 !خواهش!وظیفم بود برای من خیلی مهمی_

سنگدل عالقه ای به شنیدن حرفای مزخرفش نداشتم اونم یکی بودمثل وریاوآیهان 

وبی رحم!..وریاتو آالچیق کناره استخرنشسته بود به سمتش رفتم و نزدیک بهش 

روی صندلی نشستم،تاجایی که جاداشت خودشوچسبوندبهم اونقدرعصبی و کالفه 

 ...شدم که دستامومشت کرده بودم

 !!ازاین فاصله زیباتری_وریا

لبخنده مصنوعی زدموسرموانداختم 

 !!..جسارت...هکریزیبایی..هوش..استعداد_پایین

لطف _پس فهمیده بود..این یعنی بدون هماهنگی باآیهان بایدنقشه رو پیش ببرم

داری اما..هیچ کدومش واسم ارزشی نداره درصورتی که هیچ سودوپیشرفتی برام 

 ...نداشته باشه

عاشقه آدمایی هستم که توی مغزشون به جز عشق و ثروت به چیزای مهم تری هم _

 ه بهت پیشنهادکاربدم قبول می کنی؟فکرمی کنن....اگ

 !من به تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم چون متاهلم نظره آیهان هم واسم مهمه_

 ازش میترسی؟_

 چرابایدازشوهرم بترسم؟_

 !اون فقط شوهرت نیست...دشمن خونیت هم هست_

کف دستام حسابی عرق کرده بودمیترسیدم هرچی بیش ترپیش بریم خرابش کنم با 

عشق همه چیوپس میزنه حتی اگه نفرتی هم وجودداشته _تمام گفتم خونسردی

باشه...واسم مهم نیست چقدواسم برنامه داره یا نه من فقط به منافعش فکرمی کنم با 

پول ودم ودستگاه آیهان میتونم خودموباالبکشم همین واسم مهمه نه وجوده 

 !خدرش

ی که می خواست رسیده برقه چشمای آبیش ازهمینجاهم مشخص بودانگاری به چیز

 !!بود
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 !یکی هست که می خوادببینتت_وریا

 کی؟_

 !کسی که نجاتت داد..دکترباتیس زارع_

همون مردبود...کسی که اون شب نجاتم داد..چهرش روکامالبه یادداشتم پوست 

سفیدوریش وسیبیل بورچشمای مهربون عسلی وموهای پرپشت وخوش حالت 

 ..خرمایی

 !دحالمون حالش خیلی خوبهمیبینم که مریض ب_باتیس

 !مدیون درمان دکتر متشخصی مثل شما هستم_

 وظیفم بودپناه جان..همسرتون نیستن؟_

 ..نه نیستش_

 !بشین دکترجان سرپاخوب نیست_وریا

دوباره نشستیم تو همون آالچیق که سروکله ی آیهان پیداش شدهمونطورکه داروین 

دختر!!نمیدونم آیهان چه جوری گفته بودهمراه سونابود...چقدچندش وجلفه این 

 ....روش میشه بااین توخیابون راه بره

 .فک نمی کنم اینجامریض بدحال داشته باشیم_باجدیت تمام زل زدتوچشماموگفت

 ..باتیس جان برای دیدن پناه اومده اینجا_وریا

دستشون دردنکنه ولی زنه من احتیاجی به دوادکترنداره االنم اگه اجازه بدین من _

 !زوجوده همسرم فیض ببرمهم ا

حتمادفعه ی بعدنامزدموهم میارم آخه خیلی دوست _ازجام بلندشدم که باتیس گفت

 !داره توروببینه

به وضوح می شدجاخوردنوتوصورت آیهان دیدامابااین حال قیافه ی جدی وخشکشو 

حفظ کرد با سکوت دستای ظریفموبین دستای مردونش قفل کردم خودمم بدم 

ورشم پیش آیهان احساس امنیت می کردم!!!وارده اتاقمون که شدیم نمیومدازوریاد

 ...دستامورهاکردوشروع کرد به بازکردن دکمه های پیرهنش

 چرا اون طوری باباتیس حرف زدی؟_باطلبکاری گفتم
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باتیس؟چندبارمنوبه اسم کوچیک صداکردی؟؟انگار این صمیمیت فقط مخصوص _

 دکترمهندساست مگه نه؟

 !سابی شرمندمون کردیبس کن آیهان ح_

 ..تو شرمنده ی هیچکس نیستی اونیم که اضافه بود اون دکتره بود نه تو_

 چراواسه من اینقدخط قرمز می کشی و خودت هرکاری که دلت بخوادانجام میدی؟_

اینقد حرص نخورپناه چون اول وآخرجات همین جاست توی اتاقمون پیش _

 !شوهرت

 که بزرگ ترین اشتباه زندگیشوفراموش کنه؟ اینقدروشوهربودنت تاکییدنکن کیه_

 !ببخشید که جلوی خواستگارایی که پشت درتون صف کشیده بودنوگرفتم_

حاال دیگه کاماللباسشودرآورده بودبرگشتم سمت درکه برم بیرون باصداش میخکوب 

 کجا؟_شدم

 !داری لباس عوض می کنی خوب نیست من بمونم_

 !!و زنمیاون برای دیگران تو فرق می کنی ت_

زیره نگاهای سنگین وگیراش داشتم آب می شدم باهرقدمی که به سمتم برمی داشت 

کوبش قلبم هم بیش تر می شد یکی ازدستاشوپشت کمرم گذاشت و منوبه خودش 

 ..نزدیک کرد دست دیگش روهم به حالت نوازش روی گونم کشید

این که دل  الزم نیست سرخ وسفیدشی!راه های دیگه ای هم وجود داره واسه_

 !طرفت و آب کنی

فکرنکردن به حرفای قشنگش یه مشکل بودو نگاه نکردن به عضله های برنزوپیچ 

 ...درپیچش یه مشکل دیگه باصدای درخودشوازم جداکردو به سمت حموم رفت

 ..دروکه بازکردم ترانه با یه جعبه ی بزرگ که دستش بود دم در وایستاده بود

 !ینوبدم رفع زحمت می کنمانگاربدموقع مزاحم شدم..ا_

 !لطف می کنی_

 !!پروووووو_

 این چیه؟_
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 ازیکی پرسیدم گفت جعبست به نظره توچی میتونه باشه؟_

 مسخره منظورم اینه که ماله کیه؟_

 آقاتون هست؟_

آقای _به سوشاکه یکم اونورترزیره چشمی تران و نگاه می کرداشاره کردموگفتم

 آقای ماچیکارداری؟خودتون که دربست دراختیارتونه با 

اون که بعله ولی این جعبه ی بسیارزیباازطرفه آقای _پیچ وتابی به کمرش دادوگفت

 !بی اعصابت بروباهاش کیف کن فک کنم خیلی خوشگل باشه

باذوق جعبه روگرفتموگذاشتمش رو تخت با ترانه که خداحافظی کردم دره جعبه 

اپ باالنافی حریرکه دوره گردنش روبازکردم...تران راست می گفت واقعازیبابودیه ت

گیپورکارشده بودودوتابنده نازک روی شونه هامیفتاد.دامنش عروسکی وپف بود به 

رنگ مشکی یه کاله شاپوهم کناره لباس هابودبه همراه کیف و کفش مجلسی 

 !!بسیارشریک!الحق که سلیقش حرف نداشت

 (بخش سوم:عروسی النازوسعید...شروع ماموریت)

 ....اداز زبان شهز

آینه ی کوچیکی ازکیف دستیم درآوردموگرفتم جلوی صورتم:خط چشم کلفت 

مشکی،ریمل،رژه براق نارنجی!موهاموکامالفرداده بودم وفقط چتریاموصاف کرده 

بودموریخته بودم توپیشونیم بین موهای مشکیم هم هایالیت های نارنجی به کاربرده 

 !!زنم به تختهبودن درکل سیصدوشصت درجه تغییر کرده بودم ب

 چراعزاگرفتی؟_من

چیزی نیست حوصله ی عروسیواینجورمراسماروندارم خودت که خوب _شهریار

 !میدونی

 !به چی داری فکرمی کنی؟زودباش فکر نکن جوابموبده_

 !به تو_

 به چی من؟_بانازحلقه ای ازموهامودوره انگشتم پیچوندم

 !به قده بلندت موی کمندت چشمون سیاهت_
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 شتی به یکی دیگه فکرمی کردی آخه کجای چشمای من سیاهه ها؟دروغ نگودا_

 !اونوواسه قافیش گفتم عزیزم وگرنه که هیچی چشمای قشنگ تونمیشه_

وروده آیهان وپناه اجازه نداد که جوابشوبدم مثل همیشه آیهان خشک ومغروروالبته 

وهای آیهان جذاب قدم برمی داشت وپناه با قیافه ی مغرورترازآیهان دستاشودوره باز

پیچیده بود!آیهان که رفت سمت شهریارپناهم رفت تو اتاق پرومی خواستم دنبالش 

 ..برم که شقایق وشایان اومدن

 صابری رودیدی؟_شقایق باذوق وهیجان گفت

 صابری؟کی هست؟_

 ..اه همسایه روبه روییمونومیگم دیگه_

 آهااونی که خواستگاره پناه بودومیگی؟_

 !ه خواستگار من بودپناه چیه بابااونی ک_

 وایستاببینم توشام دیشب ویادت نیست چجوری خواستگارت ویادته؟_

 !آدم که خواستگاراشو یادش نمیره_

 !نه اینکه اولی و آخری بود واسه همون_

 ....حیف که شوهرت_

 ها؟چی شد؟ماتت برده؟_

 !پناه و ببین_

جلوی چشمم با کنجکاوی برگشتم سمت پله های سالن از اون همه زیبایی که 

بودحیرت کرده بودم نه تنها من بلکه همه به این روزافتاده بودن مخصوصاآیهان که 

مشخص بود آب گلوشوبه زورقورت میده!به پایین که رسیدبه حالت نمایشی گوشه ی 

 !تبریک میگم دایی داماد_دامنشوگرفت وجلوی وریاخم شد

 !فوق العادست!بی نظیرشدی پناه_وریا

 !لطف داری_پناه

 !ولی متاسفانه اینجاجانیست که بشینی_قایقش
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بانازنشست روی پاهای آیهان ودستاشودوره گردنش حلقه 

 !خداشوهرموواسم نگه داره_کردوگفت

 ...از زبان پناه

کمرموگرفت و منو به خودش نزدیک کردخیلی آروم طوری که فقط من بشنوم 

 تغییررویه دادی؟_گفت

 ...کهمگه بده عزیزم؟داره خوش میگذره بهت _

 !به جزمن وریاهم خیلی داره خوش میگذرونه اونم بااین وضع لباست_

 !خودت انتخابش کردی دیگه منم به سلیقه ی شوهرم احترام میزارم_

مثل همیشه اخمای خوشگلشوکشیدتوهم وباصدای گیراش زیرگوشم زمزمه کرد 

 واگه دوست نداشته باشم این تنت باشه؟_

 .عوضش می کنم_

 !میتونی همین روندوادامه بدی اما فقط توخلوت جایی که فقط من باشموتو_

 !هرطورکه تودوست داشته باشی_چشمک ریزی زدموگفتم

قبل ازاینکه اون جوابی بده النازوسعیدم ازدره ورودی اومدن تو..واقعابرازنده ی همن 

ت سعیدجذاب وخوشتیپ النازم نازودوست داشتنی موهای مشکیشوحالت بسته درس

کرده بودن ویه تاج نگین دارهم روش گذاشته بودن لباسش درعین سادگی شیک 

وزیبابود!!!ازروپاهای آیهان بلندشدمودستای شقایق وشهزادوکشیدم که بریم واسه 

 !عرض تبریک!مثل این گانگسترارفتیم جلوتاگربه رودم حجله بکشیم

دونی که اگه صدات تبریک میگم شاه دومادمیدونی که قرص ماه تحویلت دادیم ؟می_

 بره باالچی میشه؟

سعید:چشمای سگ دارمشکی،بینی عملی،صورت استخونی زاویه دار،موهای پرپشت 

 مشکی

 چی میشه؟_سعید

 !اتفاق خیلی بدی میفته_شقایق

 عروس ماعادت نداره دست به سیاه وسفیدبزنه میدونی که اگه بزنه چی میشه؟_
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 چی میشه؟_سعید

رای تواتفاقی نمیفته دستای نازنین عروسمون پوست خوشبختانه ایندفعه ب_شهزاد

 !پوست میشه

 ...میدونی که اگه_

 !ای بابابس کنین دیگه شوهرمواذیت نکنین_الناز

 !حقته بزنه ازوسط دونصفت کنه شوهرذلیل_

 من یاتوکه خودتوچپونده بودی توبغل شوهر جونت؟_الی

 !به خودت باشهایناروواسه خودت گفتم والازماکه گذشت شماامشب حواست _

 ..قشنگ رنگ صورتش شدعینهوگچ...امادرعوض نیش سعیدحسابی کش اومد

امشب اقادومادواسه عروس خانم خوشگلش یه سوپرایزمنحصربه فردداره _دی جی

 !خوشحال میشیم اگه بادستاتون همراهیشون کنین

سعیدبالبخنداومدوسط پیست رقص میکروفن وتودستش جابه جاکردوشروع کردبه 

خوشگل که میگن تویی توالنازخانم...ماه شب چهاردهی خوندن:

توالنازخانم....دنیامومیدم تاتوبشی خانمم...من فقط وقتی که توپیشم باشی 

آرومم..الناززززیه نگاهیم به اینوربنداز...الناززززیه گل خوشگل ونازوطناز...الناززززمن 

 ..می خوام بگم که دوست دارم...الناززززعمرموپای چشات میزارم

 (خواننده:علی بنتون)

واقعاکه صدای بی نظیری داشت،همه دهنشون واموند!!صدف مثل این 

وحشیادستاموکشیدوسط پیست،آهنگ وکه پلی کردسالن وترکوندیم...سه 

چهارتاآهنگ که رقصیدیم چراغای سالن خاموش شدویه آهنگ مالیم غمگین 

وکشیده شدم توبغل گذاشتن من وشهزادمثل این خنگاوایستاده بودیم وسط که یه

آیهان..نمیدونم چه مرگم بودکه هروقت اینقدبهش نزدیک میشم ضربان قلبم میره 

 ..روهزار

آهنگ:صدای هیچکی غیره توبه گوشم آشنانبود..توقلب من به غیره توبرای هیچکی 

جانبودددد...چه مرگیه همینکه باتوزندگی نمی کنم..بزرگ ترین عذاب اینکه بچگی 
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ون ترس خیره شدم توچشمای گیرای مشکیش که انگارامشب حال نمی کنم.....)بد

وهوای دیگه ای داشت(نزاربگیره عطرت وهوای این غریبه ها..میگن دوست دارن ولی 

میگم فریبه هااا...توگم شدی که گم بشه تموم خنده های من کجابرم بدون تو؟کجایی 

 !!موی شرابیه بی وفای من؟عشق مثل خوابیه عشق چه سرابیه..دل مست بوی اون

 (خواننده:سیناسرلک)

کالهموازروی سرم برداشت وروی سره خودش گذاشت لباشونزدیک گوشم 

 ...امشب شروع می کنیم_آوردوآروم زمزمه کرد

 ..من میترسم آیهان!اگه_

هیسسس!تاوقتی که من هستم حق نداری ازچیزی بترسی اصالدلم نمی خوادبه _

کسی حق نداره به حریم آیهان دست چیزای چرت وپرت فکرکنی؟توماله منی و

 درازی کنه ...حاالآروم شدی؟

آروم ترازهروقتی!تاوقتی تومواظبمی ازهیچی نمی _کمرشومحکم به خودم فشاردادم

 !ترسم

بدون اینکه کسی بفهمه میری طبقه ی باالاتاق سوم سمت چپ منم چنددقیقه _

جواب پیشنهاده کارت بعدمیام پیشت قبل ازاینکه من بیام به وریاپیغام میدی که 

 ..پیش منه آدرس اتاق ومیدی تااونم بیاد

 ..باشه_

گوش کن پناه!اون باالهراتفاقی که افتادهرچی که گفتم جدیش نمی گیری که فکرت _

 !مشغول شه فقط به اجرای نقشمون فکرمی کنی فقط همین

 ..باشه_

 !خیله خوب من حواسم به اطراف هست توبروباال_

وازپله هارفتم باالسریعاخودمورسوندم به اتاقی که آیهان گفته گوشه ی دامنموگرفتم

جواب پیشنهاده کارت پیش منه...باال..اتاق _بودگوشیمودرآوردموبه وریااس دادم

 سوم..سمت چپ
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چیزی طول نکشیدکه آیهانم اومداماباصورتی برافروخته وخشمگین بدون اینکه 

بودم تورابطه های خصوصی بهت گفته _حرفی بزنه باپشت دست محکم کوبیدتودهنم

 من دخالت نکن نگفته بودم؟

صدای گیراش توگوشم منعکس شد:اون باال..هراتفاقی که افتاد..هرچیزی که گفتم 

 !روجدی نگیرکه فکرت مشغولش بشه فقط به اجرای نقشمون فکرکن فقط همین

 !اینوبروبه نوکرای زیردستت بگومن زنتم_

 ..ری توکارای من دخالت کنیزن که هیچی اگه مادرمم باشی حق ندا_

 من توزندگی توچه نقشی دارم؟_

خیلی خنگی که هنوزنفهمیدی چرا حاضرشدم توروتوخونم راه بدم بدبخت تویه _

 !بازیچه ای یه وسیله واسه اینکه من به هدفام برسم

 !ازت متنفرم_

 !برام مهم نیست_

رنگ نگاهش اونقدرکدروخونی بودکه خیلی واسم سخت 

 ..رنکنم..انگارفهمیده بودبودحرفاشوباو

نروتوفکر...دنبال جواب دندون شکن نباش چون اصالحوصله ی خون ریختن _

ندارم..ببین پناه تمدن اگه بخوای چوب الی چرخم بزاری یه کاری می کنم که 

 ..تاابدآرزوی مرگ کنی

 ازمن چی می خوای؟_

 ...فعالهیچی امابعداخیلی چیزا_

 ..نروآیهان_

فقط منوتواین دنیاداری؟دیگه حرفات واسم قدیمی شده کانال چرا؟چون عاشقمی و_

 !وعوض کن

زانوهام خم شدوکناره دیوارسرخوردم چنددقیقه ای بودکه آیهان ازاتاق رفته 

 ..بودبیرون وریابالبخنده کذاییش اومدتواتاق

 میکشی؟_
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 !من نمیکشم توهم نکش_

 !ای نمی کنه ناخواسته حرفاتونوشنیدم...میدونستم آیهان کاره احمقانه_

برام مهم نیست...یه جورایی به نفعم شد..خودمم می خواستم یه وقتی ازدستش _

خالص شم..آیهان مانع پیشرفت منه واسه همینه که می خوام پیشنهادت وقبول 

 !کنم

واقعا؟باورم نمیشه خیلی خوشحالم کردی پناه!باعث افتخاره که بانابغه ای مثل _

 .توکارکنم

 ...اززبان شهزاد

 !بکش پایین_هریارش

 چیو؟_

 دامنت ونمیبینی داره باچشاش می خورتت؟_

 !غیرتی شدن بهت نمیادزورنزن_

 اااا؟؟؟چطوره امتحان کنیم ببینم میادیانه؟_

 !الزم نیست زیادگردوخاک کنی یه پس گردنی بزنی ماقبولت داریم_

 !پس وایستاوتماشاکن_

ونم شهریاربه مرده چی گفت باحیرت وهیجان به صحنه ی روبه روم خیره شدم نمید

 که بلندشدوباهم رفتن بیرون ازسالن،باکنجکاوی منم بافاصله ازشون دنبالشون رفتم

... 

 تنت میخاره؟_شهریار

 !چی میگی اقا؟منظورتونونمیفهمم_

پس منظورمونمیفهمی اشکالی نداره االن یه کاری می کنم که قشنگ دوهزاریت _

 !بیفته

 ..ه ازدردناله ی بلندی کردوپخش زمین شدمشت پرقدرتی کوبیدتوصورتش ک

ه*ی*ز!اگه یک باره دیگه فقط یک باره دیگه چش وگوشت _ببین جناب _شهریار

وروناموس مردم ببینم همونجاچالت می کنم!حاالهم زودترازجلوچشام 

 !گمشوتانکشتمت
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مرده باترس سریع به سمت درخروجی دوییدوشهریارم بعدازدرست کردن کرواتش 

 چطوربود؟مشتم چسبید؟_اومدپیش من

ضرب دستت که حرف نداره شهریارفانی!فقط امیدورام مثل قبل محض جنتلمن _

 ..بازی وسوپرمنی نباشه چون دیگه حنات پیش من رنگی نداره

 ..شهزاداون اتفاقات ماله سه سال پیشه اون موقع من_

ازمن اره میدونم اون موقع خون جلوی چشات وگرفته بود..آتیش انتقام وتنفرت _

هرلحظه شعله ورترمی شد...ایناروازحفظم شهریار...امامن ماله همون گذشته ی 

شومی هستم که توازم می خوای فراموشش کنم فراموش نمی کنم چون هیچ 

چیزعوض نمیشه دختربودنم برنمی گرده آبروی پدرم برنمی گرده پدره توهم اززیره 

وارده این بازی شدم فقط به خاطره خاک بیرون نمیاد..اگه اینجام..اگه بدون چون وچرا

پناه وپدرمه اگه یک باره دیگه بتونم ببینمش وحرفای دلموبهش بگم اگه خیالم بابت 

 !پناه راحت بشه میرم!جوری هم میرم که هیچ اثری ازشهزادتواین شهرنمونه

حرفام که تموم شداشکاموبادست پس زدمورفتم توسالن حتی برنگشتم ببینم 

روزیه قطعاناراحت وپشیمون نیست چون هیچ کدوم ازاینابراش شهریارتوچه حال و

 !مهم نیست

 ...اززبان شایان

 ..بی حال وسرخوش بین حصاره دستام می خندیدوتکون می خورد

 هی دختر!یکم آروم باش چرااینقدوول میخوری تو؟_

نمیدونم چم شده شایان ولی حس می کنم یه حال خوبی دارم..یه حاله وصف _شقایق

.دلم می خوادتاخوده صبح اینجابرقصم اصالدلم می خواداینجاروبترکونم نشدنی.

 ...بفرستم هوا

خوبه!تازه شدی مثل بقیه ی آدمای سرخوش وخوش گذرون اینجا...آخه توکی _

 اینهمه خوردی که من نفهمیدم؟
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این چشه؟چراهمچین می کنه؟هوی عمله!..داره میمیره به سالمتی!مواظبش _شهزاد

ادرحالت عادیش خطرناکه حاالکه دیگه مستم کرده حسابی مواظب باش این رفیق م

 !خودت باش

 !باشه حتما...خودم راش میندازم_

 ..رنگه چشات ودوست ندارم_شقایق

 چه رنگی دوست داری؟_

 ..مثالطوسی یاآبی عینهومحمدرضاگلزار_

 یه سوال بپرسم؟_

 !یه سوال کمه ده تابپرس نه اصالصدتابپرس_

 موت بوده؟چیزی بین تووپسرع_

 ای ناقال!ازکجافهمیدی زرنگ؟_

 بوده؟_

می خواستیم مزدوج بشیم اون بشه دامادمن بشم عروس خانم ولی خوب نشددیگه _

شنیدی که میگن عقده پسرعمودخترعموروتوآسمونابستن؟ماله ماهم نشددیگه 

همشم تقصیره اون مامان افریتش بودالبته بدم نشددرعوض خداتوروبهم 

 گیمو....بگوشایان!بگوکه توهم مثل همه تنهام نمیزاری؟داد!شایانمو!زند

 !نمیزارم_

 ..بگوکه ولم نمی کنی بگو_

 !الزم نیست ازچیزی بترسی شقایق من هیچ وقت ولت نمی کنم هیچ وقت_

 !خوابم میاد_

 !خیله خوب االن میبرمت باالاستراحت کنی بخوابی خوب میشی_

 ...اززبان آیهان

رده کداقتصادیمونم حسابی زده باال..امروزوفرداست که شرکت خیلی گندباالآو_وریا

بیان شرکت وزیروروکنن بایدیه جایی واسه اصلحه هاپیداکنی ریسکش خیلی 

 ..باالست که توی شرکت بمونه
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 کی می خوای اصلحه هاروبفرستی بره؟_شهریار

تافرداشب کاراروردیف می کنم تروتمیزوبدون هیچ رده پایی!همچیوبه من _وریا

 ..ینبسپار

این معامله سوده خوبی واسه هممون داره تودرعوض فرستادن این اصلحه _شایان

 هاچی می خوای؟

 ..اونش دیگه بستگی به آیهان خان داره_وریا

 چی می خوای؟_من

 ...پناه و_وریا

 !من سره زنم باکسی معامله نمی کنم_

 نکنی؟ بهتره یکم فکرکنی پسر!بهترنیست عشق وزن وزندگی وقاطی معامله وپول_

 !وریادرست میگه آیهان یکم بیش ترفکرکن_شهریار

 !تالفی می کنم گرگه پیر_من

 !هی هی عصبی نشوپسرمعاملمون کامالدوستانه بود_وریا

 ...اززبان پناه

وای خداجون..این چه شانسیه؟گندبزنه به این حافظت پناه آخه نبایدیادت 

مورده نظرخاموش می  میموندروزت کیه...تندتندشماره ی شقایق وگرفتم:مشترک

باشد!لعنتی ایناچرایه باردم دست نیستن آخه؟باسره انگشت شماره ی آیهان ولمس 

کردم بزنم؟نزنم؟بگم؟نگم؟غریبه که نیست ناسالمتی شوهرمه!بعدازدوسه تابوق تلفن 

 چی شده پناه؟_وجواب داد 

 ..من یه چیزه کوچیک می خوام آیهان یعنی چیز_

 !بگو_

 (....) یه دونه_

 یییییییی؟؟؟چ_

 (...).... یه دونه_

 می کشمت پناه تونبایداین چیزارویادت بمونه؟_
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 حاالمیگی چیکارکنم؟زنگ بزنم وریا؟_

 !فعالخفه شوتابیام ادبت کنم_

 ..بوق ممتددکه توگوشی پیچیدبادردنشستم روصندلی

 ...اززبان آیهان

خونسردی وارده خدابگم چیکارت بکنه پناه؟من بااین کت وشلواربرم بگم چی آخه؟با

داروخونه شدم چندتادخترم باچشمای هیزشون زل زده بودن به من..بدون اینکه 

 ..معطل کنم دو بسته ازتوقفسه برداشتم پولشوگذاشتم رومیزشون

 !خوش به حاله دوست دخترش چه دوست پسره خوبی داره خدابده شانس_

 ازکجامیدونی که زن نداره؟_

 وونه ان؟این هلوهاکه زن نمیگیرن مگه دی_

 ...نیشخندی به حرفاشون زدموسواره ماشینم شدم

 پناه؟_

 !اینجام ازاین زیربده_

 چقدطول می کشه؟_

 ..زیادطول نمی کشه_

 دقیقا چه قدر؟_

 شرمنده تایم نگرفتم..حرفامیزنیااا_

ممنون بابت لطفت _بعدازدوسه دقیقه اومدبیرون بانیش بازدستاشوبه سمتم درازکرد

 !نجاتم دادی

 !دستات_به دستاش کردمونگاهی به صورتشنگاهی 

 چی شده؟_

 !بشورش_

اواحواسم نبودرونظافت حساسی می خوام دستاموبشورم یه کم بروکنارخدایی _

 !نکرده میکروبی نشی

 ...بعده اتمام حرفشم هرهرزدزیره خنده
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 حاالچرااینقدزیادگرفتی؟_

 !شرمنده تعدادش دستم نبود_

 !عیب نداره کم کم یادمیگیری_

 .ه زیاده بندازسطل آشغالاگ_

 حیفه باباچی میگی تو؟_

 !بده به دوستات_

 توچیکارداری به دوستای من؟_یهوسره جاش وایستادواخماشوتوهم کشید

 !حسودیم خوبه،بهت میاد_

 !اره من حسودم..خیلی هم حسودم مخصوصاروی چیزایی که متعلق به منه_

شتم وسرکشیدم:مثل خیره توچشماش یکی ازگیالسای روی میزپذیرایی وبردا

االن اصالحوصله _همیشه آیسان باشوروشوق دفتره انشاشوزدزیره بغلشواومدتواتاقم

 ..ندارم آبجی بزاواسه بعد

 فقط گوش کن ونظربده همین!باشه داداشی؟باشه داداش خوشتیپم؟_

 !خیله خوب بخون وروجک_

یه فرشته ی  امروزمی خوام ازیه کودک بگم..کودکی که بابه دنیااومدنش باعث مرگ_

آسمونی شد!کودکی که هیچ همبازی به جزعروسکاش نداره..ازفصل پاییزمتنفره 

چون ماه تولدشوسالگردمرگ مادرشه!بارون براش مثل یه دشمن خونی میمونه چون 

کفشاش مناسب قدم زدن زیره بارون نیست وحتی دلش هیچ وقت آمادگی 

ه...اماهنوزم مثل یه کودک موقع مرورخاطرات زیره بارونونداره...این کودک بزرگ شد

باریدن بارون توبغل داداش قایم میشه توفصل پاییزبه خونه ی نقلی وخرابشون پناه 

 ...میبره این کودک دلش مادرمی خوادچیزی که همیشه ازش محروم بوده

 خودت نوشتی؟_

 ..خوب آره_

 !آیسان_

 !خوب نه ولی متنشودوست داشتم_
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 ماله کیه؟_

 ..دوستم_

 ستت؟کدوم دو_

 !پناه...همونی که بهم کامپیوترورقص یادمیده_

 دیگه زندگی کسیوکپی برداری نکن آیسان باشه آبجی؟_

 ...باشه_

برگشتم به زمان حال...حالی که دیگه آبجی کوچولویی نداشت...مادری 

نداشت...آیهان دلسوزومنطقی نداشت..درعوض فقط یه پناه داشت وآیهان سنگدل 

 !!نفرت انگیزترمیشه وکینه جویی که هرلحظه

 !واسم برقص دخترپاییزی_

 چی؟واسه تو؟_

پناه _ماهیاباشتاب پله هارویکی دوتاکردواومدباالدرحالی که نفس نفس میزدگفت

 !برولباسات وعوض کن وقتشه

 ..خوب..اگه آیهان اجازه بده که_پناه

 اجازه میدین جناب فالح؟_ماهیا

 ..بستگی به خودش داره_من

 !نظر...پس من میرم شماهم بیاین..خوش بگذره آها..ازاون_ماهیا

 چی بستگی به من داره؟_پناه

گیالسموروی میزبرگردوندموبهش نزدیک شدم اونقدرنزدیک که فاصله ای بینمون 

 ...نموند

 ...اززبان پناه

شلوارساتن نقره ای که ازمچ پاتاکمرچاک می خورد..کمربندپولک داره نقره ای رنگی 

به همراه بلوزباالنافی که یقش دلبری بودوآستیناش ازجنس  هم به کمرم بسته بودم

حریربودکه درانتهادوره انگشت شصتم گره می خورد...قشنگ ترین قسمت لباسام 

روبندمشکی رنگی بودکه روی صورتم وصل شده بودوفقط چشمامونشون 
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میداد..آهنگ ضرب دارعربی که توسالن پخش شد،همزمان توکمرموپاهام لرزش 

فقط درحدی که توبدنم موج ایجادبشه باتندشدن آهنگ خیلی نرم  ایجادکردم

دستاموهمزمان باموج کمرم تکون میدادموباپاهام کف زمین ضرب می گرفتم کم کم 

موهاموتوهوابه رقص درآوردموشروع کردم به تکون دادن )...(...تمام نگاهامیخ 

ی مغروراماخمارخیره حرکات کمرموموهام بود،نگاه خمارمودوختم به آیهانی که بانگاه

شده بودبه چشمام حتی ثانیه ای نگاش اینورواونورنمی شد...خیلی نرم همینطورکه به 

سمتش می رفتم ضرب پاهاموحفظ می کردم دریک قدمیش بودم که 

روبندموبازکردموباحالت خاصی پرت کردم توصورتش..بااتمام آهنگ صدای دست 

 ...ناخم شدموجیغ کرکننده شدوبه حالت نمایشی جلوی مهمو

 ...اززبان آیهان

 ..اولین سیگار...دومین سیگار...پک محکمی زدمودودشودادم بیرون

 چیکارش کنیم آقا؟_مراد

 !تمومش کنین_

به حق علی ازت نمی گذرم...ایشاهلل سره بچه ی خودت بیادآیهان...خداازت _زیبا

 ..نگذره

 بسه دیگه آیهان خیلی خوردی نمیتونی برگردی خونه هاا_سونا

 !ولم کن_

باقدرت شیشه ی مشروب وکوبیدم به دیوارصدای لعنتیش مدام توگوشم منعکس می 

 !من خیلی حسودم...مخصوصابرای چیزایی که متعلق به منه_شد

 !روپابندنبودم یه دستموگذاشتم روی دیواروتاماشین خودمورسوندم

 !لجبازی نکن عزیزم خودم میرسونمت_سونا

 ازجلوچشام گم میشی یانه؟_

قدرت کنارش زدموپشت فرمون نشستم بااینکه چشام تارمی دیدولی سعی کردم با

هرجورشده خودم برگردم ویال...همین که بوق زدم نگهبانادروواسم بازکردن دیگه نای 

رانندگی نداشتم پیاده شدم تامرادماشین وپارک کنه...کل ویالتاریک بودطبیعی هم 
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ن دستگیره روکشیدم پایین ورفتم تو بودساعت دوصبح بودواحتماالهمه خوابیده بود

صدای دلنوازش ازتوحموم میومد..ناخداگاه دستام روی دستگیره دره حموم لغزید 

 ..اماسوزه صداشوکه شنیدم منصرف شدموروی تخت درازکشیدم

 ...اززبان پناه

موهای خیسمویه دورباحوله خشک کردموروی شونه هام رهاشون کردم..یه پیرهن 

رنگ کرم تنم کردم که بلندیش تازیره باسنم می رسید نگاهی مردانه ی حریربه 

تاسف باربه آیهان انداختموبافاصله ازش روی تخت درازکشیدم چیزی طول نکشیدکه 

 ..دستاش دوره بدنم پیچید

ولم کن آیهان حالموبیش ترازاین بدنکن..همه تنت بوی الکل میده..بروهمونجایی _من

 !که بودی..پیش همونی که می خوایش

 !من االن پیش همونم_

کنارم که درازکشیدحاالدیگه خیلی واضح بوی الکل وحس می کردم تمام معدم بهم 

پیچیده شددستاموروی دهنم گذاشتموبه سمت سرویس دوییدم هرچی خورده 

بودموباالآوردم دست وصورتموآب زدموباحوله خشکش کردم ازسرویس که اومدم 

بیده بود،نردیکش شدم دستاموحالت نوازش بیرون باباالتنه ی لخت پشت به من خوا

 ...روتوازم برنگردون!یه امشب و_روی بازوهای عضالنیش کشیدم

وقتی دیدم تکونی نمیخوره خواستم برگردم که مچ دستموگرفت وبرم گردوند،حس 

 ....خوبی داشتم..حس امنیت!حس آرامش و

 ...اززبان شقایق

چیزی که می دیدم حسابی شگفت باخستگی کلیدوتوقفل درانداختم ورفتم تو...از

زده شدم یه عالمه بادکنک رنگی که روش تولدت مبارک نوشته بودبه جای جای خونه 

 ..وصل شده بودروی زمین پربودازگالی رز قرمزوسفید

هرنفس باتو...چشم وابروتو..فرفری موتو...دوست دارم!!!رنگ چشمات و..که _شایان

ک می کردی اینقدرعاشقت بشم؟ازته دل ای رنگ ساله..وای چه باحاله دوست دارم!!ف
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جان میخندیومن ازته دل بی حدعاشقت بشم،اینجوری نمیشه ماله منی امایک 

 ....شهرحواسش به توپرته سره توبادنیادرمیفته قلبم اگه اینجوری عاشق بشی شرطه

 (خواننده:سیناشعبانخانی)

دستاش  گیتارشوبه دیوارتکیه زدوبه سمتم اومدباتمام عشقم خودموبین

 !!صدای قلبت ودوست دارم_جادادم

 شک داری که واسه تومیزنه؟_شایان

 !اصال_

 قلب توچی؟واسه من میزنه؟_

 !باتمام وجود_

 !پس تولدت مبارک توپولی من_

 صدای چی بود؟_یهوصدای دیلینگ یه چیزی اومد

صدات وضبط کردم که واسه بچه هامون مدرک داشته باشم میترسم دبه کنی که _

 !عاشقمی

 !می کشمت شایان_

 توهمینجوریشم ماروکشتی خانوم دیگه بیش ترازاین؟_

 !خیله خوب حواسموپرت نکن من کادومومی خوام_

 چه کادویی بهترازمن؟_

 !ماشاهلل اعتمادبه سقف_

 حدس بزن چی میتونه باشه؟_

 بزرگه یاکوچیک؟_

 !اونقدربزرگ که توخونه جانشدبیرون گذاشتمش_

ییدم بادیدن ماشین شاسی بلندمشکی رنگی که خیلی باهیجان به سمت حیاط دو

وقت بودنشونش کرده بودم ازخوشحالی جیغ بلندی کشیدم وبوسه ای برای شایان 

 !مرسی شایانی واقعاالزم نبوداینقدتوخرج بیفتی_فرستادم
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توخرج نیفتادم خیلی ناقابل بود...حاالکه اینقدخوشحالی این بادکنکارم واسه _

 !توگرفتم

کنکای صورتی رنگی که باحرف التین اسم منوشایان روش نوشته باشوق باد

بودوازدستش گرفتم امااینقدهول بودم که ربان بادکنک ازبین انگشتام 

 ..دراومدوبادکنکارفتن باالگیرکردن بین درختا

 یه کاریونمیتونی درست انجام بدیااچراولشون کردی؟_شایان

 خوب حواسم پرت شددیگه چرابیخودی دادمیزنی؟_

 چون حلقه ی نازنینت به ربان بادکنکاوصل بودحاالفهمیدی چراعصبی شدم؟_

 خوب چرازودترنگفتی بهم؟_

 !بپرروگردنم_چشم غره ای رفت وپشت به من روی دوتاپاهاش نشست

 جدی؟_

 به نظرت توموقعیتی هستیم که شوخی کنم؟_

 !خوب نه_

 !قدزورروبدنشهباخونسردی نشستم روی گردنشواونم سرپاایستادقشنگ معلوم بودچ

 ..یکم چپ...یکم متمایل به راست..یکم عقب گردکن_

 !مگه داری ماشین پارک می کنی دختر نرفتی هواخوری که زودباش بگیرشون_

 !آهاگرفتمش_

 اجازه دارم دستت کنم؟_همین که نشست ازروگردنش اومدم پایین

 !بااجازه ی بزرگترابعله_

 !چه هولم هستی_

 ...اززبان شهریار

ریافت شد:همین حاالبروبه همین آدرسی که میگم زنت باادوین طالع پیام د

 !اونجاست

 پیام فرستاده شده:توکی هستی؟

 !اینشودیگه ازم نپرس فقط اگه زنت واست مهمه بهتره که به حرفم گوش کنی_
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این پیاماواون ناشناس حسابی فکرمودرگیرکرده بودمخصوصااین که شهزادتلفن خونه 

می رفتم اینطوری نمی شد..به سرعت سوییچموبرداشتموسواره روجواب نمیداد،باید

ماشینم شدم تاخوده مقصدگازدادم فقط وای به حاله اون مرتیکه اگه منوفرستاده 

باشه پی نخودسیاه هرجورشده پیداش می کنم وروزگارشوسیاه می کنم!جلوی یه 

رودکمه  آپارتمان لوکس پنج طبقه پارک کردموازماشین پیاده شدم..دستموگذاشتم

 چیه باباسرآوردی؟_ی آیفون تاباالخره جواب دادن

 !به شهزادشمس بگوبیادپایین_

 شماچیکارشی؟_

 !شوهرشم بگوبیاد_

 !ماهمچین کسی نداریم_

 میگی بیادیااین خونه روروسرتون خراب کنم؟_

 !چتدلحظه صب کنین_

ی یکم که گذشت صدای خنده هاشوباصدای مردونه ای شنیدم دستامومشت کردموتو

 ..جیبم فروکردم

اینجاچیکارمی کنی؟البته ببخشید ببخشیدفراموش کرده بودم فقط همین یه _شهزاد

 !جامونده که آبروی منونبردی

 تو،تواین طویله چه غلطی می کنی؟_

من هرجاکه میرم،هرکاری که می کنم،همشون به خودم مربوطه درست مثل _

نبارنوبت توا!حاالفهمیدم وحسادت وشکست وچشیدم ای نامردیخودت!من یه بارطعم 

 !که باتوبایدچه جوری رفتارکنم درست مثل خودت انتقام می گیرم

اون حرف میزدومن میخ لباواجزای صورتش بودم هیچ کدوم ازحرفاشونمیفهمیدم 

فقط حرکت لبای سرخش توجه اموجلب کرده بود!روشوبرگردوندتابه سمت ماشین 

م توی یه حرکت آنی صورتموبردم بره که مچ دستشوگرفتموبرگردوندمش سمت خود

 .......جلو

 !دیگه هیچ وقت باعصبانیت بامن حرف نزن....بی تاب ترم می کنی_من
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 ...اززبان پناه

پشت دیوارقایم شدم تاآقای سلطانی بیاد)ماساژورآیهان(همین که ازدراومدتوسریع 

 ..سالم_دوییدم سمتش

 سالم خانم فالح امری داشتین؟_سلطانی

 !ستم اگه بشه امروزوظیفه ی شمارومن به عهده بگیرمبله...می خوا_

 .آخه_

 !شایدبه خوبی شمانباشم امانابلدهم نیستم نگیدنه دیگه آقای سلطانیییی_

چشم خانوم من کی باشم که بخوام روحرف شماحرف بزنم این وسایل درخدمت _

 !شما

 !خیلی ممنون جبران می کنم_

ش یه تاپ دورگردنی قرمزبه تن داشتم همین که رفت بیرون روبوشاممودرآوردم زیر

ودامن چین دارستش که بلندیش تازیره باسنم می رسیدموهاموباکش دم اسبی 

بستموآهسته رفتم تواتاق ماساژ..آیهان تنهابایک لباس زیرروی تخت مخصوصش به 

پشت خوابیده بودوپشت به من بود..باخونسردی دستاموچرب کردمورفتم باالسرش 

ردم به نوازش عضله هاپوست داغ بدنش وای که آقای سلطانی خیلی آروم شروع ک

چه حالی می کرده!!کم کم سرعت دستاموبیش ترکردم حاالدیگه داشت شبیه همون 

مشت وماله معروف شهزادمی شد..یه لحظه نگام روی آینه ی بزرگی که روبه روم 

 بودقفل شدیعنی ازکی داشته منونگاه می کرده؟؟؟باترس یک قدم رفتم عقب

 ..باآرامش ازروی تخت بلندشدوبه سمتم اومد

 پس به جزرومخ بودن هنرهای دیگه ای هم داری؟_آیهان

 !نه زیاد..همینابود_

امابه نظرم کارت خیلی خوب بودچطوره ازاین به بعدتوبه جای سلطانی بیای _

 اصالازهمین امروز..چطوره باهم بریم شناودوباره توکارت وادامه بدی؟

 !یعنی ازآب خیلی میترسم من شنابلدنیستم_

 !!تودختره باهوشی هستی خیلی زودیادمیگیری_
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 ...آیهان_

مچ دستموگرفت وبه سرعت پرت شدیم تواستخرازترس خودموچسبوندم به آیهان 

 !چرااونکاروکردی؟نزدیک بودبمیرم_بایه حرکت کمرموگرفت واومدیم باال

 !هیسسسسس_

ه چیزی بودم که قراربوداتفاق صورتش هرلحظه جلوترمیومدومن بااشتیاق منتظر

 .......بیفته

دستم رفت سمت تاپم که درش بیارم یهودروبازشدوآیهان اومدتوباهمون اخم 

همیشگی اومدسمتم وتویه حرکت تاپموازتنم درآوردبدون اینکه چشم چرونی بکنه 

 ..چشاش روی کبودی کمرم لغزید دست گل همون شب عروسی الناز

 دردمی کنه؟_آیهان

 ...دنه زیا_

 !بایدببرمت دکتر_

نه آیهان خودش خوب میشه چیزی نیست که خوبیش اینه که نقشمون خوب پیش _

 !رفت

نقشه ای که واسه خط خطی شدن بدن توباشه هیچ ارزشی واسم نداره!یادم _

 !بندازواست پمادبگیرم

 !مرسی_

باغرورپاهاموروهم انداختم وانگشتای دستموتوهم گره زدم ..................

 ..اصالحوصله ی اینجورجلسه هارونداشتم مخصوصادرکناره وریا

 شماازمن می خواین چه کاری واستون انجام بدم؟_

 آقای شاهین به خانم تمدن توضیح ندادین؟_باتعجب بهم نگاه کردن

من یه هکرم..یه هکره کامالحرفه ای کارمم مشخصه،چیزی که مشخص نیست _من

 !قیمت کاره منه

 !قیمتتون اصالمسئله ای نداریم هرچه قدرکه باشه می پردازیمراجع به _خانم مجد

 منبع مالیتون چیه؟_من
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 ..فک نمی کنم منبع مالی مابه این معامله ربطی داشته باشه_آقای شهباز

شماازکجاتضمین می کنید که این پول هرماه به حساب ماریخته بشه؟درهرصورت _

بسته میشه باهمین قوانین  این شرایط ماست این معامله هم باهرکسی باالخره

 !وباهمین شرایط فکراتونوکه کردین به ماخبربدین

 آقای شاهین شماحرفی ندارین؟_

 !نماینده ی این شرکت خانم تمدن هستن هرچی که ایشون بگن_وریا

 ..ناامیدانه ازجاشون بلندشدن وبدون خداحافظی اتاق وترک کردن

 ردی؟میشه بگی چرااین معامله ی پرسودوخراب ک_وریا

این معامله ی به سوده شمانبود..درضمن بهتره توانتخاب کارمندبیش تردقت کنین _

 !آقای شاهین کل این جلسه توسط ردیاب زیره میزتون ضبط شده

 .....اززبان شقایق

 واسه شام چی بپزم برات؟_کرواتشوبه سمتش گرفتموگفتم

 !شام نمیام_شایان

 پس کیک هویجی که دوس داشتی چی؟_

 !هفت ونیم هشت یه وقت خالی دارم کیکت وبردارمیریم پارک ساعیساعتای _

 ..آخ جون پس امشب ومیتونیم باهم باشیم_

 !ماهمیشه باهمیم توپولی نگران هیچی نباش_

منم تندتنددست به کارشدم تاکیک موره عالقشوواسش بپزم...کیک وکه گذاشتم 

م تابرم کم کم آماده بشم که صدای خدمتکاراتوجه اموجلب توفردست وصورتموشست

دختره ی تازه به دوران رسیده ی گدامعلوم نیست پیش خودش چی فکرکرده _کرد

 !که مدام خودشومیچسبونه به آقاشایان

 ..به خیالش که میتونه بشه خانم این خونه_بتول

م صدای هق بادست اشکاموپس زدموازپشتشون دوییدم تواتاقم همین که دروبست

 !هقم کل اتاقوپرکرددلم بدجوری شکسته بور..بدجوری

 ...اززبان شایان
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باچشمای سرخ به عکسش که روی میزم بودخیره شدم..آخه من چه جوری 

 توروبزارموبرم؟چه جوری دوریت وطاقت بیارم لعنتی؟؟؟

 نیم ساعت بیش تربه پروازتون نمونده نمی خواین راه بیفتین؟_

نم چه کاریوچه موقعی انجام بدم!درضمن اینقدتوکارای من خفه شو!خودم میدو_

 !دخالت نکن توغالم من نیستی الشخوره بابامی

حرفام که به اتمام رسیدگوشیموبرداشتم تاباپویان تماس بگیرم بعدازسه چهارتابوق 

 جانم داداش؟_باالخره جواب داد

 کجایی؟_

 !هرجاکه توبخوای_

ک ساعی قراردارم امایه مشکلی واسم پیش من تانیم ساعت دیگه باشقایق توپار_

 اومده بایدبرم میتونی به جای من بری؟

 اون که حتماولی..خودت بهش گفتی که می خوای بری؟_

 ..نه ..یعنی نتونستم خودت بهش بگوفقط پویان_

 !جانم داداش بگو_

 !خیلی مواظبش باش نمی خوام ناراحت باشه_

 باشه حواسم هست!کاری باری؟_

 !ظهیچی خداف_

 !به سالمت_

 ...اززبان شقایق

ببخشیدیکم دیرکردم ترافیک _درکمال تعجب به جای شایان پویان جلوم سبزشد

 !بود

 شایان کجاست؟اتفاقی واسش افتاده؟مشکلی واسش پیش اومده؟_

 ..آروم باش شقایق جان من که هنوزچیزی نگفتم_

 !خیله خوب بگو_
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خداحافظی بره ولی گفت که بهت یه پروازعجله ای واسش پیش اومدمجبورشدبدون _

 ...بگم خیلی زودبرمی گرده

جعبه ی کیک ازدستم پرت شدروزمین تمام ذوق وشوقم به یک باره ته کشیدفکره 

دوری شایان یک لحظه هم ولم نمی کردمثل همیشه اشکام گوله گوله روصورتم روون 

 ..برد شدقبل ازاینکه پخش زمین بشم پویان زیره بغلموگرفت وبه سمت ماشینش

 ...اززبان پناه

انگشتای دستموتوهم قفل کردمومثل همیشه خواهرانه خیره شدم به صورتش..اخم 

 خوبی؟_کرده بودم امافقط ازروی دلخوری ودلتنگی!باالخره بعده یه ربع زبون بازکرد

 .چه سوال عجیب وغریبی سه ساله که هیچکی این سوالوازم نپرسیده_من 

خونه ی قبلیتم خیلی سرزدم اماآخرش رسیدم به  خیلی دنبالت گشتم حتی_ایمان

 !کاخ فالح

 !این کاخ دیگه خونه ی خواهرته چه واست تلخ باشه چه نباشه_

چرارفتی پناه؟چرامنوتنهاترازهمیشه کردی؟چرانیومدی یه باره دیگه فقط یه باره _

 !دیگه پدرت وببینی؟باباتوحسرت دیدن توچشماشوبست

رحمانه منوازخونم بیرون نمی کرداونم دختری وکه  اگه واسش مهم بودم اونقدربی_

فقط هیفده سالش بود..میدونی چی به من گذشت؟من حاضرشدم ننگ بی آبرویی 

بچسبه به خودم وخانوادم ولی دختربودنموتقدیم یه مرده چهل ویک ساله بادوتابچه 

 ...نکنم..تنم کثیف بودآلوده بودچون جای دستای اون عوضی

 ..ن آبجی!آروم باش!!من اومدم که تنهاییت وپرکنمخیله خوب تمومش ک_

خیلی دیراومدی داداشی من دیگه بامرده ی متحرک هیچ فرقی ندارم چون دوباره _

 !شدم طعمه ی یکی قوی ترازخودم

 ..طالقت ومیگیریم_

 من طالق نمی خوام داداش من فقط مرگ می خوام میفهمی؟_

 ...اززبان شهزاد
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شسته بودیم رونیمکت پارک وشهریارباذهن خودش چندساعتی می شدکه بی هدف ن

درگیربودومن باولع به لواشکای اون گاریچی نگاه می کردم دیگه حسابی صبرم تموم 

 ..شده بودتااالن هم خیلی خوب راه اومدم باهاش

 !!عشقممممم_من

 بامنی؟_همچین سرشوبرگردوندکه تمام مهره های گردنش صداداد

 اینجاست؟مگه کسه دیگه ای هم به جزتو_

 باشه خرشدم.. چی می خوای؟_

 .دورازجونت قربونت بشم_

 حالت خوبه؟_

 !نه ولی اگه ازاون لواشکابگیری خیلی خوب میشم_

 !من حوصله ی زخم معده وآه ونالت وندارم بیخیالش_

 شهریارم..دلت میادچشم عسل مامان کج بشه؟_

 !اگه منظورت گندم باباست نه دلم نمیادمیرم میگیرم_

 ..ددد...مگه من مرده باشم که تواسم بچموگندم بزاریبیخو_

 !خیله خوب پس لواشکارم فراموش کن_

 !باشه عزیزه دلم هرچی که توبگی_

من هرچی فکرمی کنم میبینم اینجاجای خوبی واسه یه _بایه لبخندشیطون گفت

 !عذرخواهی درست وحسابی ازتونیست میریم خونه تامن قشنگ ازدلت دربیارم

 ..لواشکا_

 !میگم یه کارتون بیارن خدمتت پاشوبریم_

 ...اززبان پناه

کلیدوتودرچرخوندمورفتم تو،همونطورکه گلنازگفته بودمعلوم بوداوضاع خیلی خرابه 

چون هرچندثانیه یک بارصدای دادوفریادوشکستن یک شئ ازاتاقش میومد،اول 

گرفتم  ازهمه لباساموبایه شرتک لی وتاپ دورگردنی صورتی عوض کردموبعدتصمیم

 !بیاتو_برم پیشش،چندتانفس عمیق کشیدمودرزدم
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نفسموفوت کردمورفتم تو،تمام وسایل اتاق پخش زمین شده بوداوضاع فوق العاده 

 ..آشفته ای به وجوداومده بود

 می خوای تاصبح همونجاوایستی؟_آیهان

نگام که به دستای خونیش افتادبنده دلم پاره شدبانگرانی دستشوتودستم گرفتم 

اون باخشم دستاموپس زدکه همزمان لیوان قهوش هم ریخت روی پاهام ازشدت اما

حواسم _دردصورتم جمع شد،اخماشوتوهم کشیدوساق پاهاموتودستش گرفت

 !نبود...درستش می کنم

توهمیشه _پاهاموبه شدت ازبین دستاش بیرون کشیدم وبالحن دلخوری گفتم

 حواست نیست!چیومی خوای درست کنی؟؟؟

 ..به زبون آوردم دروبازکردموبرگشتم تواتاقمحرف دلموکه 

 ...اززبان شهزاد

چیکارمی کنی دوساعت اون تو؟بیابیرون دیگه پوست تنت کنده شدازبس _من

 !خودت وسابیدی

 !اگه عجله داری یابایدبیای تویاصب کنی من بیام_شهریار

 !پروووو جدی گفتم شهریار بایدزودی یه دوش بگیرم ازبوی خودم کالفه شدم_

 !اومدم بابا چقدغرمیزنه پیرزن شدیااا_

 !لباست وبپوش_حوله ی سفیدرنگی دوره گردنش انداخت واومدبیرون

 چیه؟اشتهات بازشدمگه نه؟_

 !قبل ازاینکه توروببینم آره ولی االن نه_

 !زودبیای بیرون که مردم ازگشنگی_

 !حاالتویکم منتظربمون پیرمرد_

که وان وپرکردم تازه یادم گیره ی موهاموبازکردمورفتم تو..همین 

افتادحولموبرنداشتم خداروشکرهنوزلباسام تنم بود شیره آب وبستم ورفتم بیرون 

 ..وسط راه بودم که باصدای ظریف زنونه ای سره جام میخکوب شدم
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قبالمثل آدم حرف میزدی االن که یه توله پس انداختی مثل حیوون ازخونت _چکامه

 منوبیرون می کنی؟؟

بهم میخوره ازتوواون حروم زاده ای که توشکمت ومعلوم نیست ماله  حالم_شهریار

 !کدوم بدبختیه

اون بدبخت تویی..تویی که تایه سوگلی خوشگل وترگل ورگل دیدی پشت _چکامه

 !پازدی به عشق زندگیت

اسم زن منوآوردی نیاوردی چکامه اون حسابش باتووامثال توجداست پس چرت _

پدربشم پدره بچه ی خودم میشم شرعی وقانونی کسی  وپرت نباف بهم اگه قرارباشه

لیاقت مادری واسه بچه ی منوداره که مادربودن بلدباشه نه توکه بایدازکوجه وخیابون 

 !جمعت کرد حاالهم زودترگم شوازجلوچشام تاندادمت دست آدمام

چرااینطوری می کنی شهریار؟من ازتوحامله ام من مادره بچه ی توام چه _چکامه

 ..بدمن زن توام نه اون دختره ی خوب چه

صدای سیلی شهریارکه توخونه پیچیدانگارمن بیش ترازچکامه دردکشیدم دیگه هیچ 

صدایی نمیشنیدم جزصدای قلب شکسته ی خودم...تمام لباساموریختم توساکم 

حتی هیچ یادگاری واسه بردن نداشتم فقط خودم بودم ولباسام مانتوشالی 

 کجا؟_اشهریارمثل همیشه برای توضیح کاراش جلواومدپوشیدموبه سمت دررفتم ام

 !بروکنار می خوام ردشم_

 !توهیچ جانمیری مگراینکه من باهات باشم_

ازت متنفرم حالم ازت بهم میخوره وقتی بهت نگاه می کنم هیچی جزکابوس _

وسیاهی نمیبینم بوی تنت حالموبدمی کنه بازم می خوای باهام بیای؟بازم می خوای 

 م بشی؟سده راه

 !به موالی علی شهزاداگه پاتوازاین دربیرون بزاری میزنمت_

منوازچی میترسونی؟ازضرب دستت؟قبالنوش جان شده تجربه ی دوبارش خیلی _

 !بهترازاینه که اینجابمونم
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کف دستموروسینش گذاشتموکنارش زدم پامورواولین پله که گذاشتم دسته ی ساک 

 !نمیدمنمیزارم بری دیگه اجازه _ومحکم کشید

 !هرکاری که دوست داری بکن واسم مهم نیست_

ایندفعه محکم ترکشیدکه باعث شدتعادلموازدست بدموزیره پاهام خالی بشه ازته دل 

 ...جیغ کشیدم امادیگه فایده ای نداشت

 ...اززبان شقایق

یه نفس عمیق کشیدموسرموگذاشتم روپشتی صندلی برای باره صدم شماره ی 

خبربدم دارم میام پیشش امامثل همیشه این صداپخش  شایان وگرفتم که بهش

 !شد:مشترک مورده نظرخاموش میباشد

همین که هواپیمااوج گرفت جیغ خفیفی کشیدم که باهمون جیغ خفیف سه 

چهارنفری باتعجب به من نگاه کردن برای عوض کردن جو،لبخنده کم جونی 

 ...تحویلشون دادموچشاموبستم

 !مامخانم...خانم محترم!..باش_

 !اه ولم کن شهی بزاردودقیقه بگپیم_

 !نه مثل اینکه بازبون خوش بیدارنمیشی...باشمامممم خانم محترم_

تو،توحلق من چه غلطی می _باترس ازجام پریدم که گروپ خوردم به دماغ طرف

 !کنی؟نه بزارخودم حدس بزنم گفتی دختره که خوابش سنگین یه حالیم بکنم

 !م به صورتتون خوردخیلی عذرمی خوام که دماغ_

 !عذرخواهی الزم نیست همین که متوجه اشتباهت شدی کافیه_

 !دهن منو...اگه دوست نداری ازهواپیماپرتت کنن پایین خودت بزن به چاک_

 ..اگه توبری کنارحتمااین کارومی کنم_

 !خوب ردشو_

 ..باشه،هرجورراحتی_
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رون اومدم ..حاالبااین ازقصدپاشنه ی کفشموفشاردادم روی نوک کفششوازهواپیمابی

آدرس کوفتی چیکارکنم؟من که جایی وبلدنیستم آخه خنگ خدااالن وقت فکرکردن 

 به این چیزاست؟

من اینجارومثل کف دستم بلدم اگه دوست داری کمکت کنم فقط کافیه یه _

 !عذرخواهی خیلی ناقابل بکنی

 !عمرا_

 !اینقداینجاوایستاتازیره پات علف سبزشه دختره ی گستاخ_

 !اگه دست یه غیره خودیه غربی میفتادم خیلی بهترازتوبود_

اگه پاهای یه غیره خودیوهم اینطوری له می کردی اون اینقدرباهات منطقی _

 برخوردمی کرد؟

 !بااینکه حق بامن بودولی عذرمی خوام_

 !اینطوری قبول نیست بایدبگی حق بامن بوده وبعدازمن عذرخواهی کنی_

 عذرمی خوام کافیه؟خیله خوب حق باتوبود_

 !بده من کاغذت و...خودتم بشین توماشین_

بدون حرف ساکموگذاشتم روصندلی های پشت ماشینشوخودم نشستم جلوعادت 

نداشتم پشت بشینم رانندمم که نیست..ساکشوصندق عقب گذاشت ونشست پشت 

 سه چهارخونه باخونه ی من فاصلشه خونه ی نامزدته؟_فرمون

 !آره_

ه حرفی بینمون ردوبدل نشدمقابل یه برج بیست طبقه پارک تاخوده مقصددیگ

 !رسیدیم_کرد

 !خیلی ممنونتم کاش میتونستم جبران کنم ولی حیف که نمیشه_

بااینکه گفت وگوی خوبی نداشتیم ولی همینقدرکه یاده زنموواسم زنده کردی بس _

 !بود

 !پس خدافظ_

 !به سالمت_
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تم شانسی آیفون یکی ازطبقه چمدونموازپشت برداشتموبه سمت ساختمون رف

 بفرمایید؟_هاروزدم که زنی بازبان ترکی بهم گفت

 !من برای مالقات باشایان فانی اومدم اگه میشه دروبازکنیدتابیام تو_

آقای سعادت خونه نیستن بایدصبرکنیدتابرگردن چون کسی حق نداره درنبوده _

 !ایشون وارده خونه بشه

 !باشه منتظرمیمونم..ممنون_

ونقدرسردبودکه تاپوست واستخون آدم نفوذمی کرد..دستاموتوهم قالب کردم که هواا

شایدیکم گرم بشم اماهرلحظه انرژی بدنم ازسرماتحلیل می رفت روی یکی ازنیمکت 

های روبه روی برج نشستم تایکم خستگیم دربره اماانگارمیل به خوابیدنم بیش 

 ....ترشد..کم کم پلکام سنگین شدوروی هم افتاد

 ...ززبان سپهرا

اونقدرمنتظرموندم تاباالخره چشماشوبازکردلیوان شیروگرفتم سمتش امااون باترس 

 من اینجاچیکارمی کنم؟توچجوری منوآوردی اینجا؟_ازروی تخت بلندشد

روی نیمکت سره کوچه ازحال رفته بودی انرژی بدنتم تحلیل رفته بوددلم _

 !نیومدهمونجاولت کنم آوردمت خونه ی خودم

 دت منوآوردی باال؟خو_

 !نه پس دادم یکی ازخانماکولت کرد،فکرای بیخودبسه شیرت وبخورتامن برگردم_

 ..میشه منوببری همونجایی که بودم ؟حتماشایان تااالن برگشته_

 !خیله خوب اگه حالت خوبه پاشوبریم_

سوییچموازروی عسلی برداشتم ورفتم پایین دختره هم مثل این جوجه هادنبالم 

ره ماشین وبازکردمونشستم پشت فرمون اونم شاله گردنشومحکم میومد،د

پیچیددوره گردنشونشست روی صندلی،همین که رسیدیم باهیجان پیاده 

شداماهنوزبه سمت برج نرفته بودکه ماشین مدل باالیی مقابل برج پارک 

کردوپسرودختری پیاده شدن ازنگاهای دختره معلوم بودشایان همون پسره است 

ای عاشقانه ی اون دوتااینونشون نمیدادکه شایان نامزده این دخترباشه امارفتاره
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چون تنهانگاه سردی بهش انداخت ودست تودست اون دختره رفتن توبرج بانگرانی 

ازماشین پیاده شدمورفتم سمتش چیزی نمونده بودزمین بخوره که توبغلم 

 ...کشیدمش... این دخترچقدضعیف بود

 ...اززبان شقایق

ین بارنگاهی ناامیدانه به سپهرانداختم امااون باچشم بهم فهموندکه بدون برای آخر

ضعف برم تووحرفاموبزنم..چندتقه به درزدموبعدازشنیدن صداش که 

بفرماییدتو!(رفتم داخل نگاه دلتنگم روی تک تک اجزای صورتش _گفت

 ....سالم_چرخیدامااون تنهابادوتاگوی یخ بهم زل زده بود آروم وآهسته گفتم

 ...من اینجام_اماجوابی ازسوی اون نشنیدم به همین خاطردوباره گفتم

 چی باعث شدبیای اینجا؟_بالحن کوبنده ای که اولین باربودازش میشنیدم گفت

 !فقط...دلم واست تنگ شده بودهمین_

این همه راهواومدی که ایناروبگی؟..همونطورکه میبینی حالم خوبه درضمن خیلی _

 !ه فهمیدی میتونی بریگرفتارهم هستم حاالک

باورم نمی شدایناحرفای شایان من باشه حتی باورم نمی شداینی که جلوم وایستاده 

همون شایان قدیم باشه وقتی دیدهمینطورشوک زده دارم نگاش می کنم 

 چیه؟چیزه دیگه ای هم مونده که بخوای بگی؟_گفت

 واقعاداری این حرفارومیگی؟_

واست تنگ شده بودومنتظرم باش خیلی چی می خوای بشنوی؟این که دلم _

 زودبرمی گردم؟

 چرااینطوری شدی شایان؟_

هیچی فقط چشام به روی واقعیت بازشده..فهمیدم بایدهرچه زودتردندون لق _

 !وبکنم بندازم دور

اززوره خشم به خودم می لرزیدم..باقدم های نامنظم ولی بلندبه سمتش رفتموباتمام 

خیلی _رین لحن ممکن گفتمقدرت کوبیدم توصورتش باسردت

 !آشغالی..خیلی!امیدوارم هیچ وقت پشیمون نشی
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 ..اززبان شهریار

وقتی صدای جیغشوشنیدم دنیاواسم به پایانش رسیداماهمون لحظه که باناله 

اسمموبه زبون آوردخیلی سریع به خودم اومدموتاخوده بیمارستان باهاش حرف زدم 

ری فقط نیازداشتم که حرفای دلمواونجابهش اززوره ترس اززوره دلتنگی اززوره دلخو

 ..بزنم...باصدای دکترنگاموازروی صورتش برداشتمودنبالش رفتم

 عاشقشی؟_باتیس)دکتر( 

 !!بیش ازحد_

 حتی اگه یه مشکل حل نشدنی واسش پیش اومده باشه؟_

 !چی شده دکتر؟من خیلی نگرانشم_

 میدونستی که قراربودبابابشی؟_

 چیییی؟؟؟بابا؟_

ت یه ماهه بارداربوده که متاسفانه براثره این اتفاق سقطش کرد اون مشکل خانوم_

حل نشدنی هم اینه که خانومت دیگه نمیتونه بارداربشه البته این پایان زندگی 

مشترک شمانیست شهریارجان من وزنم همین مشکل وداریم اماهیچی ازعشقمونم 

 !کم نشده...شهریارجان؟آقای فانی؟باشمام

 ج...انم؟_

 حالتون خوبه؟_

 ...نه_

 ..میتونی بری ببینیش البته اگه دوست داشته باشه توروببینه_

 !ممنون_

یه صداهایی مدام توگوشم تکرارمی شد:توبچتوکشتی!اونم بادستای خودت بچه ای 

 !!که همش یک ماهش بوده

 !شهریار_خیلی آروم دستگیره روپایین کشیدم ورفتم تو

 جانم؟_

 !زیره دلم تیرمی کشه_
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خوب میشی..نگران نباش!می خوای چیزی _ده بدیوتوکل سینم احساس کردمدر

 بیارم بخوری؟

 !اگه توش زهرنریزی چراکه نه_

 حاله شهزادخانم چطوره؟_دکتربایه سری وسایل اومدتو

 ..ببخشیدشماروبه جانیاوردم_شهزاد

من دکترباتیس زارع هستم همون کسی که به پناه جان کمک کردالبته _باتیس

 !ودوظیفم ب

ببخشیدمتاسفانه من سرم ضربه دیده همچین توحاله خودم نیستم _شهزاد

فعالویندوزم باالنیومده..حاالدکی جون..اوف ببخشیداینقدبچه هاگفتن افتاده تودهنم 

 ..منظورم همون آقای دکتره

 !اشکالی نداره راحت باش چی می خواستی بگی همونوبگو_باتیس

 که نبوده؟میتونم مرخص بشم؟من خوبم دیگه؟یعنی مشکل جدی _شهزاد

باتیس بانگاهی سوالی بهم چشم دوخت که منم شونه هاموانداختم باالیعنی 

 ..خبرنداره

ماشاهلل بزنم به تخته ازمنم سرحال تری ولی واسه اطمینان که بفهمیم قشنگ _باتیس

میتونی مثل قبل حاله این آقاشهریاره ماروبگیری بایدحداقل تافرداغروب بستری 

 !باشی

 ..اگه چیزی هست بگین من پوست کلفت شدم_شهزاد

 ..نگران نباش اگه چیزی باشه میگیم بهت_باتیس

 ...اززبان پناه

مانتوی کتی مشکی رنگی به همراه شلوارراسته ی ستش ازتوکمدبیرون 

کشیدم..عجیب به تنم نشسته بود،ساده وشیک!یه روسری قرمزرنگ هم به صورت 

ج ریختم توپیشونیم،یه خط چشم نازک پشت پلکام مادمازلی بستموموهای بلوندموک

کشیدمویه رژه قرمزمالوندم به لبام،کفشای پاشنه سوزنی قرمزرنگموپام کردمورفتم 

بیرون آیهانم حسابی به خودش رسیده بودیه کت وشلواره ست مشکی پوشیده 
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بودباپیراهن مشکی وکروات نقره ای...نمیدونم چنددقیقه بودکه هردومیخ هم بودیم 

 ..ولی آیهان باالخره به خودش اومدوسکوت بینمونوشکست

 !بریم_آیهان

هیچ جوابی نداشتم امشب فقط می خواستم یکم بیش ترازهمیشه نگاش کنم!!اون 

پشت فرمون نشست ومنم صندلی جلو،تاخوده رستوران هیچ حرفی بینمون ردوبدل 

خره رسیدیم نشدجزنگاهای یواشکی ومنودستای مشت شده ی اون روی فرمون..باال

 ..ازماشین که پیاده شدیم قبل ازاینکه بریم تودستاموبین دستاش قفل کرد

 ترتیب رژتومیدی یاخودم دست به کارشم؟_آیهان

 چرا؟بهم نمیاد؟_

مشکلم دقیقاهمینه خیلی رولبت نشسته!هرچیزی که بهت میاداعصاب منوخوردمی _

 !کنه پناه پس بیش تردقت کن

سالم _باهم رفتیم تووریابانیش بازازپشت میزبلندشدلبخنده عشوه گرانه ای زدمو

 !برزوج جذاب امشب!بازهم مثل همیشه آنتایم

 !لطف داری وریاجان واقعادربرابره این تشکیالت مابه چشم نمیایم_من

 !این حرفونزن عزیزم اینجاوهمه ی چیزایی که متعلق به منه قابل تورونداره_وریا

 نمی خواین بشینین؟_آیهان

 !چرابه کل حواسم درگیره پناه شدبفرماییدبشینیدچرا_وریا

رگای گردن آیهان فوق العاده بادکرده بودوصورتش ازخشم حسابی قرمزشده بودقبل 

ازاینکه واسم خط ونشون بکشه دستمالی ازروی میزبرداشتم وبدون اینکه جلب 

توجه کنم رژموکم ترکردم همین که می خواستم دستمال وبندازم توسطل زباله 

ان گرفتشوفروبردتوی جیبش صدای زنگ گوشیم که بلندشدبهم اجازه نداددلیله آیه

کارشوبپرسم درکمال تعجب اسم ایمان افتاده بودروصفحه بااجازه ای گفتمورفتم 

 ..بیرون ازرستوران

 جانم ایمان؟_

 !!چرااینقدهولی؟فقط می خواستم باهم حرف بزنیم دلم گرفته بود_ایمان
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نمیشه آخه باآیهانم زیادنمیتونم طولش بدم آخه مشکوک باشه داداشی،ولی االن _

 میشه به محض اینکه رسیدیم خونه بهت زنگ میزنم باشه ایمانم؟

 !باشه عزیزم بروبه کارت برس_ایمان

 !خدافظ_

 !به سالمت_

 ....اززبان آیهان

کتموپرت کردم روکاناپه وچنگی بین موهام زدم،هنوزم صداش 

ردنموپاک کردم وکرواتموکشیدم،تمومش کن میومدپرنازوباعشوه!عرق پشت گ

پناه!تمومش کن لعنتی...خنده های دلبرانش افسارموپاره کردتویک لحظه تویک آن 

دروبالگدبازکردمومثل جنون زده هاپرتش کردم روی تخت دیگه چشام 

هیچیونمیدید...حتی صدای التماسشم نمیشنیدم فقط یه چیزمی خواستم...امشب 

گه زیره دست وپاهام له بشه حتی اگه نابودش بکنم......صدای ماله من می شد..حتی ا

زجه هاش به یکباره قطع شد مالحفه ی تخت وروی تنش انداختمورفتم 

توحموم....حاالمیشنیدم...حاالصدای التماس وزجه های دخترونشوباتمام وجودم حس 

 !!می کردم اما راضی بودم چون به چیزی که می خواستم رسیدم

 ...اززبان شهزاد

 اینجاکجاست منوآوردی؟_شهریار

 !بهم اعتمادکن فقط این پشت وایستاوهروقت صدات زدم بیابیرون_

 !خیله خوب برو_

کیفموروی دوشم جابه جاکردمورفتم توطبق انتظارم اولین نفرخوده عجوزش بودکه 

 ..سراغم میومد

 بابات میدونه دخترش دزدکی وارده خونه ی مردم میشه؟_مهناز

 .ه دزدشناس بودکه توروتوخونش نگه نمیداشتبابام اگ_من

 واسه چی اومدی اینجا؟_

 خونمه هروقت که عشق کنم میام مشکلی هست؟_
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 کجا؟_

 !به تومربوط نیست دنباله من نیاوگرنه بدمیبینی_

خیلی آروم رفتم توآشپزخونه تنهاچیزی که تواین خونه ازقدیم مونده بودعشق 

 ..خیره شده بودزندگی من بود که حاالباحیرت به من 

 دارم خواب میبینم؟یاواقعانیلوی من برگشته؟_خاله پری

 !چندباربگم خاله؟من شهزادم نیلونیستم_

به خودش که اومداشکای صورت تپلش روباروسری پاک کردومحکم منوتوبغلش 

 ..خوش اومدی به خونه ی خودت دختره گلم!میدونستم یه روزی برمی گردی_کشید

زهم جداشدیم دوباره بعده سه سال داشتم میدیمش بازهم باصدای فریاده بابام ا

 ..همون اخمای همیشگی..همون ریش پروفسوری وموهای جوگندمی لخت

 به چه حقی برگشتی تواین خونه؟اومدی که منوسکته بدی؟آرههههه؟؟_بابا

 ..فک می کردم دلت تنگ شده باشه_

زیره پاهاش له دلم واسه کی تنگ بشه؟واسه دختری که سه سال پیش منو_بابا

 کردوآبروموجلوی همه برد؟

آبروی تورومن نبردم جناب شمس،تووقتی داشتی بایه زن شوهرداربچه دارل*ا*س _

 !میزدی آبروتوبردی

 !خفه شو!دختره ی نفهم چشم سفید_

 ...تورومن دادم مامان داد نامردیآره من نفهم بودم چشم سفیدبودم اماتقاص _

 تااالن کدوم گوری بودی؟_

 !ن نباش توکوچه وخیابون نبودم توخونه ی شوهرم بودم قانونی وشرعینگرا_

 شوهرت؟کی توروگرفته؟_مهناز

 !اتفاقاتویکی خیلی خوب میشناسیش...بیاتوشهریار_

چیزی طول نکشیدکه بادستای مشت شده وچشمای سرخ اومدتوخودمم خیلی 

 ...ازوضعیتش ترسیده بودم امااین قصه باالخره بایدبه پایانش برسه

 شهریار؟؟؟؟؟_مهناز
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 باالخره کاره خودتوکردی؟بازم پناه بردی به این بچه یتیم؟_بابا

من پدرداشتم آقای شمس البته خودت خاکش کردی مادرم....هیچ وقت _شهریار

 !حسش نکردم چون بویی ازمادری نبرده بودفقط منوبه دنیاآوردتابهتربه کاراش برسه

 ..پسرم_مهناز

ه بچه ی کوچیک بودتوی اون خونه کناره اسباب بازیاش پسرت ووقتی هنوزی_شهریار

کشتی ورفتی اینی که جلوت وایستاده یه مرده زورگوی آدم کشه سنگ دله که وقتی 

اسم مادرمیخوره به گوشش احساس حقارت می کنه....شهزادتقاص کثافت کاری های 

نیست  شمادوتارودادامامن ککمم نگزیدچون اینی که تواین سینه میتپه سنگه قلب

اماحاال...بعده این همه سال دلش یکم نرم شدن می خواست که منم ترجیح دادم 

شهزداوهمینطوری که جلوم هست وارده قلبم کنم بدون فکرکردن به اینکه پدرش 

کی بوده وچی شده اگه امروزاومداینجافقط دلش می خواست پدرشوببینه به من 

عصبی شدم ولی بعدش وقتی  نگفته بودچون احتماالمی ترسیدمخالفت کنم اولش

فهمیدم زنم ترسیده به این نتیجه رسیدم که هیچی ارزش اینونداره که دوباره 

ناراحتش کنم،من میرم توماشین منتظرت میمونم هروقت احساس کردی دلتنگیت 

 !رفع شده بیا بریم

 ..بریم من دیگه کاری ندارم_

 !شهزادم...دخترم_بابا

 !خدافظ بابا_

بهشون بندازم راموکج کردمودنبال شهریارازخونه خارج شدم  بدون اینکه نگاهی

 ..همین که نشستیم توی ماشین صدای گوشیم بلندشد

 بفرمایید؟؟_

 !سالم شهزادخانم..سحرم_سحر)یکی ازخدمه های آیهان(

 سالم چیزی شده؟_
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آقای فالح صبح که میرفتن بیرون بهم گوشزدکردن که هروقت خانم _سحر

اماهرچی دره اتاقشونومیزنم جواب نمیدن حسابی نگرانم بیدارشدببرمشون دکتر

 !آقای فالحم گوشیشونوجواب نمیدن این شدکه دست به دامن شماشدم

 !خیله خوب باشه،تاچنددقیقه دیگه خودمومیرسونم_

 !باشه خانم منتظرتونم_

 چی شده؟_شهریار

 !منوبزارخونه ی آیهان ایناپناه حالش مساعدنیست_

 !باشه_

 ....اززبان ماهیا

باکنجکاوی به حرکات تندش خیره شدم حسابی عرق کرده بوداول که دیدمش باورم 

 ..نشداین همون شقایق تپل خودمون باشه حسابی خودشوالغرکرده بود

 ..شایان داره برمی گرده_من

 ..به سالمتی_شقایق

 ..همین؟داره تنهابرمی گرده هااا_من

 چه فرقی می کنه تنهایاغیره تنها؟_

 ی شوخی می کنی دیگه مگه نه؟شقایق دار_

 ...میدونی که اصالحوصله ی شوخی ندارم_

 حتی اگه دلیلی واسه رفتنش داشته باشه؟_

میشنوی چی میگم ماهیا؟دیگه برام مهم نیست چراوبه چه دلیلی ترکم کردورفت _

 !پس دیگه تکرارش نکن

 حاالچراداری خودتونابودمی کنی؟ده کیلوکم کردیااا_

 !نگرداشتم که خودموتغییربدم االن همون موقعستمن نیازبه یه تل_

 !خیله خوب باشه من میرم توهم فکراتوبکن_

 ..من فکرنمی کنم_

 !!خیله خوب باشه...پس بروبمیر_
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 ...اززبان شهزاد

هرچی بیش تربه تختش نزدیک می شدم قلبم دیوانه وارخودشوبه سینم 

هم دست کمی  میکوبید،مالحفه ی سفیده تختش پرازخون بود،دست وصورتش

ازمالحفه نداشت،خیلی آروم کنارش نشستم،حتی پلکم نمیزد..آروم شصتموکشیدم 

 ..روی کبودی زیره چشمش

کی این بالروسرت آورده پناه خوشگلم؟توروخداحرف بزن جون شهزاددارم _من

 !دیوونه میشم..کجات دردمی کنه ها؟بگوکجات دردمی کنه

 !همه جام دردمی کنه_آروم وزمزمه وارگفت

 .پاشوبریم دکتر،اینطوری ضعف می کنی_

 !نه بشین....دلم گرفته_

قربون دلت برم من باشه میشینم فقط اول بایدلباساتوبپوشی برداراین مالحفه _

 !روازروی خودت

 ..نه...نمیتونم بدنم دردمی کنه..بدنم آلودست_

یه بلوزوشلوارلیمویی ازتوکمدش بیرون کشیدم وکمکش کردم بپوشه همین که 

 ..ای ماشین اومدرفتم بیرون،طبق معمول شهریاروآیهان باهم بودنصد

صورت پناه ودیدی آقای فالح؟معلوم نیست کدوم خوش غیرتی دست روش _

 ..بلندکرده

 !دخالت نکن شهزاد بیاکنار_شهریار

 ..حتمادلیلی داشته که زدمش البته نمیدونستم فضول دوروبرم هست_آیهان

 ی کس وکاره؟واسه چی زدیش؟فکرکردی ب_شهزاد

 ..شهریاربیازنت وجمع کن حوصله ی بحث کردن باجوجه هاروندارم_آیهان

 ..باشهریارچیکارداری؟اون به اندازه ی کافی غلدرهست تونمی خوادپرش کنی_

 ..بس کن شهزاد_شهریار

نمی خوام بس کنم مگه من پناهم که جلوی این کوتاه بیام؟تانگی چرازدیش نمیرم _

 ..کنار
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 ..کردزدمش،اگه بازم پاشوکج بزاره بدترمیزنمش نامردی_آیهان

 ..آخه بیچاره اونی که توخیال خودت رقیب عشقی ازش ساختی برادرشه ایمانه_

 چییی؟؟؟ایمان؟؟؟کی برگشته؟_آیهان

 یه هفته ای میشه..چی شدماتت برد؟_

 ..بی خیال آیهان داره دیرمیشه_شهریار

 ..بریم تو_آیهان

ی رفتیم داخل،پناه هنوزم روی تخت نشسته بودبااین شهریارچندتقه به درزدوسه تای

تفاوت که مالحفه ی تخت وانداخته بودتویه سطل حموم،نگاهش سردبوداونقدری که 

وجوده هممون یخ بست!لب تاب شهریاروگذاشت روی پاهاشومشغول شد،تمام 

تمرکزشوگذاشته بودروی صفحه ی لب تاب عرق روی پیشونیشوکه پاک کردپی به 

بردم آیهان برای دیدن صفحه ی لب تاب خودشوروی پناه خم کرده بودکه  حاله بدش

تواین حالت پناه یه جورایی ازپشت توحصاره دستای آیهان بود،میشناختمش عاشقه 

بوی ادکلن آیهان بودمیدونستم داره لذت میبره امانمیدونم یهوچش شدکه باسرعت 

 ..ونشوندروی پاهاشرفت توسرویسوعق زد،می خواستم برم پیشش که شهریارمن

 شوهرش هست توکجامیری؟_شهریار

 ..شوهرشم یکی مثل تونگرانی حالش نمیشه که_

 جدیداخیلی تیکه میندازیاا_شهریار

 !!دست پرورده ایم استاد_

آیهان مشغول نوازش کمره پناه بودکه پناه باخشونت دستاشوپس زدودوباره نشست 

دکمه تانابودی نفرت انگیزترین پشت سیستم فقط یه دکمه مونده بودوبس فقط یه 

موجودروی زمین...دستاش می لرزیداینوبه خوبی حس می کردم اماآیهان بی تاب 

ترازهمیشه به جای پناه دکمه روفشاردادونفس آسوده ای کشید،انگاریه باره خیلی 

سنگین ازروی دوش آیهان وشهریاربرداشته باشن واین برای من وپناه خیلی جای 

ارسریع شماره ی شایان وگرفت وبهش خبردادکه موفق شدن تعحب داشت..شهری

 ..اونم یه عکس العملی مثل همیناازخودش نشون داد
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 !شناسنامه هاوگذرنامه هاتونوآماده کنیدنبایدحتی یه ثانیه هم تعلل کنیم_شهریار

 !من هیچ جانمیام برای خودتون راه فرارپیداکنید_پناه

 !ه ندهبعداحرف میزنیم پناه االن ادام_آیهان

 !باشه حتمابعداحرف میزنیم_پناه پوزخندی زدوگفت

مجبوریم واسه وضعیتی که پیش اومده یه چندروزی ومن وآیهان تهران _شهریار

 ..نباشیم واسه همین توپیش پناه بمونی بهتره

 پناه که پاش گیرنیست هست؟_من

 !هیچ اثری ازهیچکس به جانمیمونه اگه شمافضولی نکنی_آیهان

 ..صدباره دیگه هم تکرارکنی اصالبهم برنمیخورهاگه اینو_من

 !به جهنم_آیهان

 !ای بابابس کنیددیگه مثل سگ وگربه میمونن_شهریار 

 ..اززبان پناه

تازه چشمام گرم شده بودکه احساس کردم تخت تکون خورد..یه کوچولوالی 

چشاموبازکردم که ببینم داره چیکارمی کنه،مثل همیشه یه تیپ مشکی 

روی گردنش خالی کرد،چشاموبستم تایه وقت نفهمه بیدارم انگارداشت زدوادکلنشو

بهم نزدیک می شدچون هرلحظه بوی ادکلنش واضح ترمی شد،انگشتشوخیلی نرم 

کشیدروی گونم،لبای خیسش که نشست روی پیشونیم احساس خیلی خوبی بهم 

 ..دست دادیه حس نو،احساسی که تابه االن حسش نکرده بودم

 ...اززبان شقایق

باغم خاصی رفتم توی اتاقش حتی اینجاهم بوی 

تنشومیداد..کمدشوبازکردموپیرهنشوچسبوندم به بینیم همون پیرهنی بودکه واسه 

تولدش خریده بودم،من اینجامیمونم شایان،چون میدونم برمی گردی،چون به عشقت 

 !!ایمان دارم

 ..نیومدی چترت وپهن کردی_زیور

 راحت بدی؟نمی خوای یکم به اون فکت است_
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 فرنگ خوش گذشت؟_زیور

 !فرنگ؟؟؟خرچه میدونه بیسکوییت چیه_

 .کاش یکم ادب داشتی حداقل دلمون نمی سوخت_

 ..ادب وواسه آدمای باشخصیت به خرج میدن من که اینجاهمچین کسیونمیبینم_

 ..خیله خوب زبون درازی بسه زودلباسات وعوض کن کلی کارداریم_

 به چه مناسبت؟_

 ..تونیومده فضولیش به_

 !خداروشکرتواین خونه هیچکی فضول ترازتووجودنداره_

نه انگارهیچ تاکسی این وقت روزتواین خیابون پرنمیزنه،بهتر!تاخونه ی پناه قدم )

 (میزنم اینطوری بهترمیتونم به گذشته فکرکنم

واسم سخت بودکه بیامومن این خبروبهت بدم ولی بورژن گفت که _ماهیا

 ..وبایدبفهمیدیریازودباالخره ت

 چی شده ماهیا؟اتفاقی واسه شایان افتاده؟_من

بورژن:چشم وابروی مشکی،صورت استخونی وزاویه دار،لبای خوش فرم قلوه 

 ای،موهای پرپشت مشکی،عینک دورمشکی وپوست گندمی

 ....من تازه شایان ودیدم حالشم خوب بودفقط_بورژن

 فقط چی؟_

ای فامیلشون،مثل اینکه یه دوسالی باهم شایان نامزدکرده...بایکی ازدختر_ماهیا

دوست بودن...می خوام اینوبدونی شقایق توارزشت خیلی بیش ترازاین حرفاست 

 ..شایان نشدیکی دیگه توهنوزخیلی وقت داری واسه عاشق شدن

 ..میدونم...من خیلی هنوزوقت دارم_بغض گلوموقورت دادموباصدایی خش دارگفتم

 خوبین شقایق خانم؟_بورژن

 !ابدباشم؟فقط می خوام تنهاباشم همینچر_

 !باشه عزیزم فقط مواظب خودت باش_ماهیا
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توگریه نمی کنی شقایق فقط نابودمی کنی هم شایان وهم خاطراتش رو..سوییچ 

ماشینی که واسه تولدم بهم هدیه داده بودوباهمه ی عکسامون برداشتم ورفتم 

ی بودگالون وخالی کردم توزیرزمین گالون بنزین وبرداشتم،ماشین توحیاط پشت

روشوعکساروپرت کردم کنارش فندک وکه زدم آتیش جلوی چشمای به خون 

 .........نشستم شعله ورشد

دروکه بازکردرفتم توپناه والنازوشهزادوصدف تویه پذیرایی نشسته بودن وتخمه 

 ..میشکوندن

راستی تایادم ای جونم باربی!اگه من اراده ی توروداشتم االن جنیفرلوپزبودم..._الناز

نرفته یه خبرخوب بدم ذوق مرگ شی..قراره تاشیش ماه دیگه یه گوساله ی 

 ..غدواخمومثل باباش بهت بگه خاله

 تومیمیری فضولی نکنی؟_صدف

 !فضولی چیه بی تربیت؟دارم خبره خوب میدم بهش_الی

باچشمای خیس ازاشک رفتم سمتش اونم چشاش خیس بودولی اثری ازشوق وعشق 

دمن خوب میشناختمش،باتمام عشق خواهریم توبغلم کشیدمش چقدازش مادری نبو

 ..غافل شده بودم چقدازهم دورشده بودیم

 !همه چی درست میشه مامان کوچولو..بهت قول میدم_من

دوماهه که آیهان نیست شقایق،احساس بدی دارم،یه حسی مثل بی کس _پناه

اهه که نیست..میترسم..من شدن،امنیت ازخونم رفته..گفت دوسه روزه ولی االن دوم

 !!ازتنهایی میترسم

 !آروم باش پناهی همه چی درست میشه عزیزه دلم_شهزاد

 !!خیله خوب بابااشکمونودرآوردین_صدف

 ..صدای آیفون که بلندشدازهم جداشدیم شهزادزودترازمن بلندشدکه دروبازکنه

 !پناه_شهزاد

 کیه؟_پناه

 ..میگن ازآگاهی اومدن_شهزاد
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اه پناه تادم دررفتیم،مردی بالباس های نظامی جلواومدوباصدای خش بانگرانی همر

 شماخانم پناه تمدن هستین؟_دارومحکمی گفت

 ..بله_پناه

 آیهان فالح چه نسبتی باشمادارن؟_

 من همسرشون هستم اتفاقی افتاده؟_پناه

 !شمابایدهمراه مابیاین همسره شمابه جرم قتل وریاشاهین بازداشت هستن_

 قتل؟؟؟_پناه

 !لطف کنین سریعاهمراه مابیاین تابیش تربراتون توضیح بدیم_

 !چشم_پناه

 ....اززبان پناه

صورتش خیلی خسته وبی روح به نظرمی رسیدامابااین ته ریش جذاب ترازقبل شده 

 ..بود

 بهم میاد؟_آیهان

 چی؟_

 اینکه پدربشم؟_

 کاره توبوده؟_

 !نه_

 پس چرااینجایی؟_

م،دلم نمی خواست لحظه ی جون دادنشوازدست چون توصحنه ی جرم حضورداشت_

 ..بدم

 کی اونوکشت؟_

 !آرشام فالح،پدره نمونه ی من!کسی که باالخره به زندگیش پایان داد_

 پدرت مرد؟_

 چرا؟ناراحت میشی اگه بگم آره؟_

 !هیچی...فقط دنیاروبهم میدی همین_



                 
 

 

 MARYAM882  | من پاییزی دختر رمان

 

 

 

 

    www.roman.ir         ن مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رما 

 

105 

 

 اون واسه هرکی بدبوده واسه توخیلی خوب بوده اینطورنیست؟_

 !ازدنیاکوتاهه نمی خوام پشت سرش بدبگم حداقل االن نه دستش_

 ...پناه؟..دستات داره میلرزه_

 !مهم نیست_

 !هست_

 ...دیگه هیچی مهم نیست آیهان!هیچی_

دستموبه میزتکیه دادموبلندشدم اماقبل ازاون حصاره دستاش دوره شکمم محکم 

این بچه ی _مم کشیدترپیچیده شدامااین باربامالیمت دستاش رونوازشگرانه روی شک

 !منه...بچه ی پناه تمدن وپسره آرشام

بغض گلوموچنگ انداخت دلم نمی خواست این بچه حتی ذره ای ازخون واسم ورسم 

 ..پدربزرگشوبه ارث بگیره،دستاشوازدوره شکمم بازکردمورفتم بیرون

 ..باخواهرزاده ی وریاحرف میزنم شایدباپول راضی به رضایت بشه_شهریار

 ام وریاروبه قتل نرسونده؟چراآیهان بایدمجازات بشه؟مگه آرش_

هیچ مدرکی ازآرشام ندارن درحال حاضرآیهان زندست وتنهاکسی که _شهریار

 !میتونن بازخواستش کنن

 ..خودم باخانوادش حرف میزنم_

سوناوسعیدخودشونوکنارکشیدن یه جورایی ترسیدن ولی این یکی خواهرزادش _

نطورکه میگن کله گنده هم هست ولی هرکی یه قیمتی بدجوری رفته رودنده ی لج ای

 ..داره

 !منوببرخونه ی خواهرزادش بایدهمین االن باهاش حرف بزنم_

 !خیله خوب باشه..اگه نیازی به من بودیه میس بنداز_

 !ممنون..فعال_

 !تایه ربع دیگه همینجام_

 ..باشه_

 ..دآیفونوکه فشردم بدون اینکه کسی ازاونطرف چیزی بگه دربازش
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 !منتظرت بودم خانم هکر_داروین

 ..داروین؟؟؟تو_

آره..من خواهرزاده ی اون آشغالم ...فکرشم نمی کردی یه روزی به رضایت من _

 محتاج بشی مگه نه؟

 خوب که چی؟می خوای ازاین راه به اهدافت برسی؟_

 ..هرکسی یه اهدافی داره که واسه رسیدن بهش حاضره هرکاری بکنه_

 چی می خوای؟_

 یهان اینقدواست مهم هست که هرکاری بکنی؟آ_

 !اگه مهم نبوداینجانبودم....فقط چیزی که می خوایوبگوهمین_

 !آیهان آزادمیشه اماوقتی که تو،توخونه ی من باشی کناره من،نه توخونه ی آیهان_

 !خیلی پستی_

 !!!پس قبول کردی خوشحال شدم_

 ..اززبان شهزاد

 ..ابی توفکربودفک کنم همینوپسندیده بودبه دختره مومشکی خیره شده بودوحس

 شهریار؟_

 جانم؟_

 مثل اینکه حسابی چشمت وگرفته هاا_

 !چه دافی بشه این مثل باباش دلبروجذاب_

 ... اهووچه خودشوتحویلم میگیره_

 ..پس همینوبرداریم دیگه_

مگه گوجه وخیاره که برداریم؟بایدکلی بیایموبریم تااین خوشگل مامانوتحویلمون _

 ..نبد

دوتایی رفتیم تواتاق مدیرعامل یه خانوم خیلی شیک پوش باقیافه ای مهربون وساده 

 ..پشت میزنشسته بودتامارودیدبااحترام بلندشدوسالم احوال پرسی کرد

 پس باالخره انتخاب کردین؟حاالکدوم بچه ی خوشبختی هست این وروجک؟_
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 ..همون پلنگه_شهریار

فک کنم تواتاق صدوبیست وپنج _وجورکردباسقلمه ای که بهش زدم خودشوجمع 

 ..بودحدودایک ساله

 ..آها،شهرزادومیگین_خانم مدبر

 ..چه جالب آخه اسم خانوم منم شهزاده_شهریار

 !باشه اگه دوست ندارین میتونین عوضش کنین_خانم مدبر

 دیدی آخرشم اسم دختره باباگندم شد؟_شهریار

 ....اززبان پناه

 ...وباره خودشوبهم چسبوندباترس خودموعقب کشیدم اماد

چرافرارمی کنی سوگلی من؟من که ترس ندارم خوشگلم!من خیلی جنتلمن ترازاون _

 !شوهره وحشیتم

 !خفه شو_

 چرا؟صدامودوست نداری؟_

 !اگه دستت بهم بخوره خودموزنده نمیزارم داروین_

 !اینقدنازنکن عزیزم من اصالآدم صبوری نیستم_

ی شدکه صدای زنگ آیفون بلندشد،باحالت کالفه فاصله ی صورتش هرلحظه کم ترم

 ..ای چنگی الی موهاش زدورفت سمت آیفون

به به آقای فالح هم که به سالمتی اززندان آزادشدن چقدم سریع _داروین

 !خودشورسونده...پاشوسوگلی،بایدبری استقبال شوهره عزیزت

تاه مشکی یه نگاهی به لباسام کردم یه نگاه به داروین)شلواره جذب ساق کو

 ..(باتیشرت قرمزآتشی

 !همینطوری هم خیلی خوشگلی،پاشوبرو_داروین

بابدن لرزون رفتم سمت در،وقتی دستگیره روکشیدم پایین دستام به طوره واضح می 

لرزیدازروبه روشدن باهاش می ترسیدم به خصوص حاال،توخونه ی شریکش...سرم 
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نفس های عصبی وکشدارش پایین بوداماصورت سرخشومیتونستم ببینم،حتی صدای 

 ...روهم به خوبی حس می کردم

بازم می خوای ازخودت دفاع کنی؟تاکی می خوای مثل عروسک بیفتی دست _آیهان

این واون؟چراالل مونی گرفتی؟قراربودتاآخره عمرم توی اون قفس بمونم که 

 !خودتوآزادکردی؟..حرف بزن لعنتی دارم دیوونه میشم

الح؟ازتوپناه آورده به من این چیزه سختیه که درک نمی چی بایدبگه آیهان ف_داروین

 کنی؟

مشت محکمی حوالی صورت داروین کردومانتوشالموازروی کاناپه برداشت وپرت 

 ..بپوش بریم خونه_کردتوبغلم

 ..پناه هیچ جانمیاد_داروین

توخفه شوتانزدم لهت نکردم !خوب گوشات وواکن داروین شایگان قبالهم _آیهان

سی که دست روی ناموس من بزاره جاش زیره خاکه پس منتظرم باش گفته بودم ک

 !تابیام سراغت وبه غلط کردن بندازمت

اینقدم به خودت امیدوارنباش من مثل بقیه ی زیردستات ازتونمی ترسم _داروین

 !جناب فالح

مچ دستموبه شدت کشیدورفتیم بیرون همینطورکه به سمت ماشینش می رفت واسم 

 ..دخط ونشون می کشی

راحتت نمیزارم پناه ..تاروزی که زنده ای بایدتوخونه ی من اسیرباشی حتی _آیهان

 !بعده به دنیااومدن بچم

 !بچمون_

 !بچم_

 .....اززبان شایان

 شقایق خانم نمیان واسه غذا؟_من

 !نه..گفت میل نداره_زیور

 چرا؟ توکه گفته بودی قرمه سبزی خیلی دوست داره؟_شیرین
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 .یگه هرچیزی رونمیخورهرژیم گرفته د_زیور

 .خیله خوب..پس تنهایی میخوریم_من 

 .تنهایی چرا؟این همه آدمیم سره میز...البته شایدتوتنهاباشی_شیرین باشیطنت گفت

 !بس کن شیرین اصالحوصله ندارم_

 !چشم تمومش می کنم_شیرین

قش بی حوصله ازپشت میزبلندشدم ورفتم باالکه برم تواتاقم اماقبل ازاون جلوی اتا

من قلبمودادم _مکث کردم،صدای آهنگ اونقدربلندبودکه خیلی واضح منم میشنیدم

باز..من عمرمودادم واسه اون نگاه واسه اون چشمای زیبا...تورفتی باغریبه هانشستی 

باز...آخه دیوونهههه چرانمیفهمی من گیرات...تورفتی باغریبه هانشستی 

 ...عاشقتم..دیونهههه

 (دصادق لوخواننده:مسعو)

 ....اززبان شقایق

تازه چشمام داشت گرم می شدکه اون دختره ی نچسب سراسیمه اومدتواتاقم 

شایان حالش بدشده من نمیدونم بایدچیکارکنم _درحالی که نفس نفس میزدگفت

 !داره توتب میسوزه توروخداکمکم کن

وقتی  این چی میگه واسه خودش؟من دوماه که دارم روی دلموخودم کارمی کنم که

 باهاش روبه روشدم خودمونبازم بعداالن برم تواتاقشوپرستاریشوبکنم؟

 .باشه االن میام_

یه تشت آب سردپرکردموبردم تواتاقش هاج وواج مونده بودم وسط اتاق که دست به 

 ..کاربشم یانه

 چیزی شده؟_شیرین

 ....نه_

 !من میرم یه سری مسکن بیارم توکارتوبکن_شیرین

 !باشه_
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بیخودی خودت وبه مریضی نزن من نه حال وحوصله ی _فت بیرون گفتمهمین که ر

 !خودمودارم نه تورو

 پس هنوزم برات توام؟_شایان

 !توبرای من هیچی نیستی،هیچی_

 !وقتی تپل بودی بیش تردوست داشتم_

 .اون موقع تپل نبودم ساده بودم واسه همون دوسم داشتی_

 نمی خوای تبموبیاری پایین؟_

 .وزنته من نیستم به همون بگوتبت وبیاره پاییندوای درده ت_

 !ولی االن تودوای درده منی_

 !من واسه اینکارحقوق میگیرم عشقی کارنمی کنم_

 .توازخیلیاحقوق می گرفتی امادوای درده اونانشدی_

 !بس کن شایان_

 پس هنوزم شایانم؟_

 ....اززبان پناه

 !بازکن دروپناه حرفام خیلی مهمه_سونا

 قفل کرده رفته چطوری بازش کنم؟آیهان درو_

میدونم کلیدداری اگه شوهرت واست مهمه اگه می خوای بدونی چراشبادیروقت _

میادخونه یااون کسی که مدام باهاش حرف میزنه کیه بایدباهام حرف بزنی بهم 

 ! اعتمادکن پناه من دارم میرم زیادوقت ندارم بایدحرفاموگوش کنی

 ..بهم ببافی یانقشه ای داشته باشی بازمی کنم ولی اگه چرت وپرت_

 !بهم اعتمادکن خواهش می کنم!تواولین کسی هستی که من بهش خواهش می کنم_

 !خیله خوب...بیاتو_

مثل همیشه تیپ جلف وزننده امابرعکس همیشه هیچ آرایشی نداشت باخونسردی 

 .خوب...میشنوم_نشست روی کاناپه ی گوشه ی سالن منم نشستم روبه روش
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ن سه چهارساله که بایه زنی به اسم زیبافروزش درارتباطه هرجمعه میره بهش آیها_

سرمیزنه خونه ای که توش زندگی می کنه هم متعلق به آیهانه ازتحقیقاتی که کردم 

 ..متوجه شدم هزینه ی زندگیش روهم آیهان میده

 ..مدرکی داری یانه؟من نمیتونم همینطوری حرفاتوباورکنم_

م دارم میدونم این شماره روخیلی روگوشی آیهان دیدی واسه عکس دارم شماره ه_

اطمینان میتونی به این شماره یه زنگ بزنی تامطمئن بشی...گوش کن پناه من مامانم 

تازه فوت شده به غیره اون تازه دوروزه که فهمیدم سرطان دارم اصالاوضاع خوبی 

هت بدموبرم چون ندارم چون احساس عذاب وجدان داشتم اومدم اینجاتاایناروب

 !میدونستم واست خیلی مهمه!...این عکسااینم شماره امیدوارم منوببخشی..خدافظ

 ....سونا_

 بله؟_

 هنوزم باهاش هست؟_

 !فک کنم_

شماره ای که رومیزگذاشته بودوگرفتم بعدازسه چهارتابوق باالخره جواب 

 الو....بفرمایید؟الو..چراحرف نمیزنین؟_داد

زن بوداونی که شبابه شوهره من زنگ میزنه یه زنه....گوشی  زن بود...آره صدای یه

وباقدرت کوبیدم به دیوار..دیگه هیچی نمیتونست جلودارم باشه...نه آیهان نه 

هیچکس دیگه ای...رفتم تواتاقم..اتاقی که هیچ وقت رنگ وبوی عشق نگرفت،همه ی 

ون خریده وسایلموریختم توچمدون حتی لباسای کوچولویی که آیهان واسه بچم

بودوهم برداشتم،دلم نمی خواست هیچی ازمنوبچم تواین خونه بمونه هیچی!برای 

آخرین بارهمه جای خونه روازنظرگذروندم االن میتونستم وارده اون اتاق بشم اتاقی 

که هیچ وقت هیچکس پاشوتوی اون نزاشته بود...کلیدوتودرچرخوندمورفتم 

ونگه داشتم...همه ی این عکساازمن گرفته تو...پاهام توان ایستادن نداشت اماخودم

شده بوددرحالت های مختلف اماماله وقتی بودکه فقط شونزده سالم بودهمون موقع 

هایی که مثل بچه های شیش ساله باذوق وشوق میرفتم توحیاط پشتی خونه ی 
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آیسان ایناویواشکی سواره تابی که وصل بودمی شدم...اماروی همه عکسایه خط 

ده بود...من همیشه واسش ممنوع بودم همیشه ازم تنفرداشته واسه قرمزکشیده ش

کردچون می خواست تالفی کنه...ازاتاق اومدم بیرون به سمت  نامردیهمین بهم 

 ..درکه رفتم آیهان اومدتونگاش به چمدونم که افتاداخماشوکشیدتوهم

 کجا؟_آیهان

توش بیرون دارم میرم جایی که قبالبودم...همونجایی که سه ساله منواز_

انداختن...جایی که آدماش وقتی منومیبینن بادست نشونم میدنومیگن این همون 

 ..دخترس که اون پیرمردپولداره روتیغ زد...همونی که مامانش ازدرده بی پولی مرد

 چی شده پناه؟کسی اومده اینجا؟کسی بهت زنگ زده؟_آیهان

 !تموم شده همینهیچی نشده فقط چشام به روی واقعیت بازشده فقط صبرم _

 .حرف بزن پناه من هیچی نمیفهمم ازحرفات_

نکردم آیهان من واسه آزادشدن تو،واسه بی پدرنشدن بچم  نامردیمن به تو_

حاضرشدم یه شب وبرم توخونه ی اون عوضی ولی حتی یه ثانیه هم نزاشتم کنارم 

متنفرم باشه ولی تو...بچت توشکم منه وبایکی دیگه رابطه داری!من ازخرفرض شدن 

 !ازاینکه نفره دوم زنگیت باشم متنفرم

 .نکردم نامردیمن _

 !قسم بخور!دستت وبزارروقرآن وقسم بخورکه به جزمن هیچ زنی توزندگیت نیست_

 .من اعتقادندارم_

 !ولی این تنهاراهیه که باعث میشه من نرم قسم بخور_

 !نمیتونم...نمیشه_

 !زندگیت فراموش شدمباشه پس منوفراموش کن هرچندمن خیلی وقته تو_

 !پناه_

 !دیگه پناهی وجودنداره...خدافظ_

 ....اززبان شقایق

 .خیلی ممنون آقاایمان!واقعاتوزحمت افتادین_
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 ...خواهش می کنم این چه حرفیه؟تومسیرم بودین کاری نکردم که_ایمان

 !خدافظ_

 !به سالمت_

شت باترس به کلیدوانداختم تودرورفتم توشایان باچشمای سرخ به سمتم خیزبردا

 ..سمت اتاقم دوییدم اماقبل ازاینکه دروببندم پاشوگذاشت الی درواومدتو

 .دستت بهم بخوره جیغ میزنم همه بریزن اینجا_

 اون عوضی کی بود؟_

 به توچه؟توچیکارمی که بهت جواب پس بدم؟_

 ..من همه کارتم همه ی زندگیتم چه توبخوای چه نخوای_

 .دروهمسایه صداتونوشنیدنچه خبرتونه شما؟همه ی _شیرین

 ..اونی که بایدبازخواستش کنی این خانومه زنت!نه من_من

نه این خانوم نه هیچ خره دیگه ای زن من نیست اصالمن غلط بکنم _شایان

 !خودموگرفتارزن جماعت بکنم

 !هه باورکردم_من 

به جای این همه سردی وغدبازی یه بارمیومدی ازم می پرسیدی چرایهویی _شایان

دزدم به اون همه عشق واحساسات،فکرنمی کردم به همین آسونی کاری که باهات لگ

 !کردموقبول کنی وبه فکره تالفی باشی

نیومدم چون بهت حق میدادم مادرسطح هم نبودیم به قوله تومن همون دندونی _من

بودم که بایدمیکندیش مینداختی دور،من فقط ترجیح دادم که به جای عشقم 

 !غرورموحفظ کنم

امامن به خاطره امنیت وحفظ تودست به هرکاری زدم،دلتوشکستم چون _شایان

نمیتونستم نبودت روتحمل کنم اگه ازم دورمیموندی خیلی بهتربودازاینکه 

اصالنباشی،اینی که کنارم وایستاده تنهاکسیه که به غیره تو،تواین دنیادارم 

واین چندماه شاهده تنهابازمانده ازخانواده ی من،شیرین خواهره منه کسی که ت

زجرکشیدن وپرپرشدن من بود،به همین قرآن قسم من وقتی اون حرفاروبهت زدم 
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قلبم بدجوری تیرکشیدحتی بیش ترازتوشکستم...شقایق!من همون شایانم 

 !همونقدروفادار،همونقدرعاشقه تو

اشکام گوله گوله روی صورتم فرومی ریخت امادلم نمی خواست پاکشون کنم بعده 

 .باالخره این بغض شکسته بودنبایدخرابش می کردمچندماه 

 کی مجبورت کرده بود؟کی قراربودبه من آسیب بزنه؟_

پدرم...البته خیلی وقته دیگه پدرم نیست،خیلی سال پیش سره قمارشیرین _شایان

وفروخت به یه نامرده عوضی مثل خودش،مادرم وبه سکته کردن دادازهمون موقع 

یچ وقت هیچ اسمی ازش نبردم،شیرین وفرستادم واسم مرد!واسه همینه که ه

استانبول پیش خالم اماخودم موندم چون هدف داشتم،پدرم شیرین وبه وریافروخته 

بود،بعده این همه سال اردالن سعادت خودشونشون داداماایندفعه فقط می خواست 

 !ازمن سودببره که تیرش به سنگ خورد

 ...شایان من_

 ..وری تمومش کنیمهیچی نگوعزیزم!بزارهمین ط_

 !دلم برات تنگ شده بود_

 !من برم بیرون شمابه کارتون برسین_شیرین

 ....اززبان پناه

دختره معلوم نیست چه گندی باالآورده که شوهرش بایه شکم برآمده ولش کرده _

 !رفته حاالیه جوری قیافه میادانگارپسره لیاقت اینونداشته

دن شهزاددستاموبین دستاش گرفت دستام ازشدت خشم می لرزیدواقعاوقیح بو

 .وباشصتش آروم نوازش کرد

 خوبی پناه؟دستات یخ کرده؟_شهزاد

 اگه برم خونه ماهیاناراحت میشه؟_من

 !ماهیاروکه میشناسی سریع به دل میگیره اگه حالت بده بریم توباغ یکم قدم بزنیم_

 !خودم میرم توبروپیش ماهیایکم استرس داره پیشش باشی بهتره_

 !ب خودت باش مواظب خوشگل خاله هم باشمواظ_
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 !باشه_

دستاموبه کمرم گرفتم وازوسط رقصنده هارفتم بیرون لگدپروندن بچه شروع شده 

بودوحسابی اذیتم می کرددیگه عادت کرده بودم به این دردای یهویی ماه 

آخربودودیگه کم کم وقت زایمانم بود...نسیم خنکی که به صورتم 

سط باغ که رسیدم احساس کردم یک نفرپشت وزیدحالموجاآورد!به و

سرمه.همونجاسره جام میخکوب شدم صدای قدم هاش هرلحظه نزدیک ترمی 

شد،دستای مردونه ای که دوره شکمم پیچیدجیغ خفیفی کشیدم که خیلی آروم 

 ..دستاشوروی دهنم گذاشت

 !نترس...منم_

بودم  دستاشوکه برداشت برگشتم سمتش چقددلتنگ این چشمای مشکی یخیش

 ...چقددلم تنگه نگاهای خیرش بودچقددلتنگ بودمونمیدونستم

 نمیزاری صدات وبشنوم؟_آیهان

 چی بگم؟_

 .هرچی که آرومت کنه_

 !من دیگه هیچ وقت آروم نمیشم هیچ وقت_

 !ولی من بایدآروم بشم..باصدات،باچشمات،باحضورت_

تم که توآرامش گفتی اگه برم آروم میگیری اگه نفس نکشم آروم میگیری منم رف_

 !داشته باشی

 ازکی تاحاالتوبه حرفای من گوش میدی؟_

 .آیهان برو....نزاراین رابطه بیش ترازاین کشش پیداکنه_

من تنهانیستم که خودم تصمیم بگیرم توهم تنهانیستی این بچه،بچه ی ماست من _

نمی خوام بچم مثل من توحسرت داشتن پدربسوزه...عروسی که تموم شدمیریم 

 !ون وسایلت وجمع می کنی میریم خونهخونت

 ! بازم داری زورمیگی_
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آره زورمیگم تاآخره عمرم زورمیگم مثل توکه هیچ وقت یادنمیگیری بامن لج _

 !نکنی،تاوقتی کناره منی بایدمنوتحمل کنی منم توروتحمل می کنم

 ..مثل اینکه یادت رفته من برای چی ازاون خونه اومدم بیرون_

ته روازذهنم پاک می کنم ولی اگه خیلی تورواذیت می کنه به من موضوعات وگذش_

 !!!اون موضوع هم رسیدگی می کنیم....درضمن...خیلی بهت مامان شدن میاد

 ....اززبان شقایق

نگاهی به لباسام کردموسینی چای وتودستم گرفتم همین که می خواستم 

 ..ازآشپزخونه بیام بیرون زن عمونیلوجلوموگرفت

االن می خواستی چای وبیاری؟انگارقصدت بی آبروکردن ماست یکم نکنه _زن عمو

 ریلکس باش عزیزم عروسم اینقدهول؟

عموخودش بهم اشاره کردکه چایی روبیارم درضمن من مثل آرزو نیستم که اولین _

 !خواستگارم باشه وهول کنم واسه من دیگه عادی شده زن عموجون

 تیکه میندازی شهزادجون؟_

 حرفیه؟تیکه واسه چی؟نه بابااین چه _

اولشن که آرزو اولین خواستگارش نبودبچم دومشم اگه عموگفته که چایی _

 !روببرفقط حواست باشه نریزی روچشم وچال پسره مردم

 چشم زن عمو،تموم شد؟برم؟_

 !برو_

نفس عمیقی کشیدموخیلی آروم رفتم توپذیرایی شایان وشیرین روی یه مبل 

ه روی یه مبل آیهانم روی یه مبل تکی نشسته نشسته بودنوشهزادوشهریاروپنا

بود،آرش که طبق معمول بهونه هابنی اسرائیلی گرفت ونیومدآرزوهم کالس زبان 

 !داشت ونیومدفقط عمووزن عموروی یه مبل دونفره نشسته بودن

ماشاهلل هزارماشاهلل عروس خانم مجلس هم که افتخاردادن _زن عمو

عارف می کنم،شماچادرسرته عادت نداری گیرمی باالخره...شهزادجون شمابشین من ت
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کنه به کفشی چیزی...شرمنده من تعارف می کنماآخه ترسیدم یه وقت نریزه توچشم 

 !وچالتون

خیله خوب نیلوخانم الزم به توضیح نیست،بزرگ تری که تومجلس نداریم اگه _عمو

 !جمع صالح میدونه دختروپسربرن یه گوشه ای سنگاشونوباهم وابکنن

البته چندان نیازی هم نیستا،غریبه که توجمع نداریم همه میدونیم _عموزن 

 !ایناازماهم به هم آشناترن

 !!نیلوووو_عمو

حاج خانم راست میگن باالخره هررابطه ای نیازبه آشنایی هم داره دیگه بله _شیرین

من صالح میدونم برن باهم حرفاشونوبزنن اگه چیزی هم مونده باشه االن وقتشه گفته 

 !بشه...پاشوشایان جان...شماهم پاشوعزیزم

نگاه مثبت عموروکه دیدم همراه شایان رفتیم حیاط پشتی که یه زمانی برای من 

 !منبع آرامش بود

 تواین خونه بزرگ شدی؟_شایان

 !آره...توهمین خونه_

 ..خیلی دوست داشتم اینجاروببینم خیلی اینجارودوست داشتی_

اگه زن عمونیلوبزاره،میبینیش که مدام درحاله تیکه هنوزم خیلی دوست دارم البته _

 ..انداختنه خسته هم نمیشه

 !دیگه نمیزارم هیچی اذیتت کنه هیچی_

من گذشته ی تلخی داشتم شایان اماهیچ وقت به عقب برنگشتم ازتوهم می خوام _

دیگه هیچ وقت هیچ وقت واسه انتقام یاکینه برنگردی به گذشتت وکارایی که انجام 

 !دیمیدا

 !چشم شقایق خوشگلم_

 !خیلی خوشتیپ شدی کت وشلواردومادی بهت میاد_

 !به توهم خیلی میاد_

 چی؟_
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 !چادر_

 !شایان_

 جانم؟_

باصدای جیغ بلندپناه باوحشت به سمت خونه دوییدیم شهزادمدام 

 .کمرشوماساژمیدادوآیهان باهول دنبال سوییچش می گشت

 !!آیهانننننن_پناه

 جانم؟_آیهان

 !یمیرم یه کاری بکن!آییییییی خداااادارم م_

 .چرت نگوپناه!حاله منوبدترازاین نکن_آیهان

 ..سوییچشوکه پیداکردپرت کردتوبغل شهریاروپناه ورودستاش بلندکردوبردبیرون

 ....اززبان شهزاد

 !بچه به دنیااومدصحیح وسالم مبارکتون باشه_دکتر

 بچه روول کنین زنم،زنم چی؟_آیهان

 .ه خاطره بیماری قلبی که داشتن رفتن توکمامتاسفانه ب_دکتر

 !یاخدا_من

 .چقدبهش گفتم اینقدحرص نخوره اینقدگریه نکنه آخرم کاره خودشوکرد_شقایق

بافریاده آیهان تمام تنم لرزیدباوحشت خیره شدم به دستای خونیش شهریارسریع 

اونم  خودشورسوندبهش فکرشم نمی کردم یه روزی اینقدنبوده پناه واسم سخت باشه

 ..تواین چندساعتی که تواتاق عمل بود

 ....اززبان آیهان

انگشت شصتم وکشیدم روی گونش امامثل همیشه هیچ حرکتی نکرد،دوباره شروع 

 !کردم به تعریف چیزای تکراری..چیزایی که هممون ازحفظ بودیم

همه میگن ترمه شبیه آیسانه امابه نظره من جفت خودته مخصوصاکنجکاوی _من

چشماش،مثل خودت همیشه می خوادیه چیزی توصورت من کشف وشیطنت 

کنه....پناه؟نمی خوای ازروی این تخت بلندشی؟نمی خوای به بچت شیربدی؟چشمات 
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وبازکن ولی ازم متنفرباش،چشمات وبازکن ولی دیگه هیچ وقت باهام حرف نزن،ولی 

یفهمم بازش کن!بعده سه سال تازه دارم طعم دلتنگی وحس می کنم تازه دارم م

چشمای خاکستریت همیشه ازگره ابروهای من قدرت مندتربوده!بیدارشوواسم 

 !تعریف کن چرابی گناهی من فقط به حرفای توگوش میدم...پناه!بی پناهم نکن

..................... 

این پولوبگیروباخواهرت برویه جای دور،تمام اتفاقایی که اینجاافتادتمام کسایی _من

گرفتی همه روفراموش کن مراد!این باندوتمام پروندش بسته  که دیدی هرچیزی که

 .شدبرای همیشه

 ..چراآقا؟اگه به خاطره زیباست من خودم میارمش دست بوس همسرتون_مراد

نه به خاطره هیچکس نیست فقط حسابی دقت کن ممکنه بایه اشتباه همه _

 .چیزتوازدست بدی

زنده ام اگه خواهرم بی سرپناه نشده ممنونم آقاآیهان بابت همه چی اگه اینجام اگه _

 !همش به خاطره وجوده شماست لطفتونوهیچ وقت فراموش نمی کنم حتی اگه بمیرم

 !خیله خوب تمومش کن برو_

 !خدافظ آقا_

 !خدافظ_

 ....اززبان شهزاد

 بیابیرون دیگه شهریار چیکارمی کنی اون تو؟_

 همه این توچیکارمی کنن؟_

 همه اینقدطولش میدن؟_

 ه میدونیم همه چقدطولش میدن عزیزم این چه سوالیه؟...خیله خوب چی شده؟ماچ_

 .پناه بهوش اومده_

 واقعا؟؟؟کی؟_

همین االن ترانه باهام تماس گرفت اینقدذوق زده ام که دوست ندارم یه دیقه هم _

 .وقتوتلف کنیم همین االن بایدبریم بیمارستان
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ه کوچولوصب کن یه صفایی به این باشه شاهزاده خانوم همین االن میریم فقط ی_

 !موهابدم

 ...مگه میریم عروسی ولش کن دیگه_

 ..ای باباببینم میتونی خواستگارای منوبپرونی یانه_

 ....اززبان پناه

وقتی به دنیااومدم مامانم مردازاون موقع دیگه بابام حتی برای یک بارهم بهم نگاه _

ی زندگیشوبه خاطره یه بچه ی به نکرد،بزرگ ترکه شدم فهمیدم حق داره چون همه 

دردنخورازدست داده بود،احساس حقارت می کردم اماهیچ وقت امیدم به 

زندگیوازدست ندادم بابام نگهبان یه کارخونه ی خیلی بزرگ بود،ازحقوقش راضی 

بودولی بهونه گیری های من هم دیگه امونش روبریده بود،یه روزمنوباخودش بردمحل 

م تواتاق رئیسش یه لحظه پشیمون شدم که باشونزده سال سن کارش وقتی باهم رفتی

مثل بچه های شیش ساله دنباله پدرم راه افتاده بودم اون موقع هاازبیش ترهم سن 

وساالم هم بیش ترزبون میریختم هم به نسبت باهوش تربودم ناخواسته توجه 

لی نادیدش آرشاموجلب کردم نگاهاشودوست نداشتم،پدرانه نبود،دوستانه هم نبودو

گرفتم ازم خواست که بیام خونتونوهم باآیسان دوست بشم هم کامپیوتربهش یادبدم 

،اون موقع زیادتورونمیدیدم ولی هروقت میدیدمت تایه هفته خواب وخوراکم 

تغییرمی کردنگاهت سردبودولی من احساس گرمامی کردم،آیسان ودوست داشتم 

ون هیچ وقت آغوش مادرانه ای برام بامعرفت بودمادرتونومثل یه بت میپرستیدم چ

بازنشده بود،نگاهای آرشام کم کم تبدیل شدبه رفتارای صمیمی ویه چیزی 

فراترازرفتارهای یه غریبه میترسیدم هرلحظه آیسان یامامانت منوببینه وفکره بدی 

کنه رفت وآمدم کم کردم ولی آرشام دست بردارنبودازنظری هم نمیتونستم رفاقت 

ش کنم مخصوصاتواون موقعیت که ایمان عاشق آیسان شده بودولی باآیسان وخراب

آیسان تازه به این نتیجه رسیده بودکه بزرگ شده وپاش به مهمونی های غیره 

مجازبازشد،دیگه مثل قبل به حرفم گوش نمیدادمجبورشدم ایمان وبرای تعقیبش 

دبه بفرستم تابفهمه باچه کسایی رابطه داره،طاقت آرشام تموم شدشروع کر
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تهدیدکردن وترسوندن من منم گفتم که هرکاری دلش می خوادانجام بده به 

دوروزنکشیدکه بایه سری فیلم وعکس وصداجلوی همه ی دروهمسایه 

آبروموبردوباباموبه سکته کردن داد،آتیش نفرت وتوچشمای پدرم میدیدم 

دم حتی امافرارنکردم تاروزی که خودش اومدوبیرونم کرد،آواره ی کوچه وخیابون ش

دیگه حمایت آیسان روهم نداشتم رفتم مسافرخونه اونجاباشهزادآشناشدم اونم مثل 

من آواره شده بودولی اون برعکس من کارداشت میتونست خرج خودشودربیاره دیگه 

کم کم منم به عنوان دستیاربرای فیلم برداری باهاش میرفتم توعروسی های 

اشدیم جزگارسون های تاالرباغ مختلف،توی یکی ازعروسی هاهم باشقایق آشن

بود،باایمان کم وبیش ارتباط داشتم زیادازآیسان حرف نمیزدتااینکه یه 

روزاومدپیشمویه دله سیرزارزد،عذادارآیسان بودوقتی بهم خبره 

خودکشیشوداددنیاواسم سیاه شدایمان باالخره زبون بازکردگفت توی یکی ازپارتی 

 .....شی کردههابه آیسان تجاوزشده واسه همین خودک

................... 

آیهان همینطورکه باکاله تن پوشش موهاشوخشک می کردبااخم بچه روگذاشت 

 ..توبغلم

نمیشنوی صدای گریشو؟خودشوکشت...بامن مشکل داری این بچه چه گناهی _آیهان

 کرده؟

 گناهش اینه که خون کثیف پدربزرگش تورگاشه گناهی ازاین بزرگ تر؟_

 !ه گشنستبیابهش شیربد_

چقدشبیه آیسان بود!!مخصوصاچشمای سبزش...اشکام یکی پس ازدیگری روی گونه 

 .های تپلش فروریخت آیهان باهمون تن پوشش کنارم روی تخت درازکشید

چراباهام سردی پناه؟چراداری اینقدخودت وعذاب میدی؟ازوقتی ازکمابیرون _آیهان

 ی؟پس بچمون چی؟اومدی تمام روزوشب وزل زدی به این دفتر،پس من چ

بچمون نه بچم!یادته؟خودت ماروازهم جداکردی؟خودت منواززندگیت حذف _

کردی،اگه توحافظت مشکل داره من مشکلی ندارم هرکاری می کنم که بی رحمیات 

 .ازیادم بره نمیره که هیچ بدترمیفته به جون فکروذهنم
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 چیکارکنم که آروم بگیری؟خودموبکشم؟_

که منم واست مهمم منم توزندگیت نقش دارم منم تواین  نه....فقط بهم نشون بده_

زندگی آدمم!بهم ثابت کن که منوهمینجوری که هستم میشناسی همینطوری که 

هستم منومی خوای بهم بفهمون که گذشتم واست مهم نیست به من بگوکه بی گناهم 

بگوکه قاتله آیسان نیستم من دارم جون میدم آیهان دیگه نفس کشیدنم دست 

 ...دم نیستخو

 .....ترمه روازبغلم بیرون کشیدومنومحکم به سینش فشارداد

وقتی توبغلت بودم حسه خوش بختی بهم دست میدادولی توهمش به فکره _من

 !انتقامت بودی

وقتی بغلت می کردم...بهترین لحظه های عمرمومیگذروندم...فهمیدی پناه _آیهان

زنی شدم که جلوم وایستاده نه فالح؟توزنه آیهانی!مادره بچه ی من،من عاشقه 

عاشقه پناه هیفده ساله،هیچکی به جززنی که توبغلمه تاتواین سن نتونسته غریزه 

 !های منوفعال کنه اینم واسه خاص بودنته چون ماله منی چون زنه منی

 !یه باره دیگه بگو_

 چیو؟_

 گفتی توبه من چه حسی داری؟_

عاشق بشم نه زنیووارده زندگیم کنم  باخودم قسم خورده بودم که تاآخره عمرم نه_

 !اماحاال.....برای اولین وآخرین بارمیگم...من عاشقتم دخترپاییزی

اولین وآخرین بار؟کی گفته میتونی واسه من شرط بزاری؟اصالکی گفته من بایه _

 باراعتراف دست ازسرت برمیدارم؟

 !نوچ_باشیطنت یکی ازابروهاموانداختم باالوگفتم

 !فهمونم چی میگماشکالی نداره االن خودم بهت می_

 !اول بایدبخندی_

 !عمرا_

 ...اگه نخندی یه کاری می کنم_
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 ..هرکاری دوست داری بکن بی فایدست چون هیچی تمرکزموبهم نمیریزه_

 !چرامیریزه،من میتونم این کاروکنم...بخندجون پناه_

 !اینکه بیش ترشبیه به پوزخندبودتاخنده قشنگ بخندجایزه میدما_

ایندفعه خیلی سعی کردشبیه به پوزخندنباشه ولی اصالموفق نشد حتی اجازه 

 .نداداعتراضی بکنم

 توکه ماله منی چرااینقدمقاومت می کنی؟_آیهان

شنیدن این حرفاازدهن آیهان مغرورحتی اینقدرجدی وخشکم خیلی شیرین 

 .........بوددوست داشتم تاصبح فقط به زمزمه هاش کناره گوشم گوش کنم وشنیدی

 ....اززبان شهزاد

باتیس به همراه یه دختره ریزه میزه ی نازودوست داشتنی به سمتمون اومدخیلی 

 ..گرم باهم احوال پرسی کردیم

همسرم جانان!این خانم عزیزهم شهزادخانم وایشون هم همسرشون جناب _باتیس

 !فانی

 !لطف داری دکتر...خوشبختم جانان خانم_هریارش

 !همچنین_جانان

 !ماشاهلل ازعکستم خوشگل تری جانان جون واقعاکه دکی سلیقش حرف نداره_من

 ای جانم شماهم مثل من دکی صداش می کنین؟_جانان

 .آره المصب افتاده روزبونم درستم نمیشه_من

 !شینچراسرپاایستادین بفرماییدبشینین پذیرایی ب_شایان

 ..شماچراشاه دوماد؟من خودم حواسم به مهموناهست دیگه_شهریار

 !بروپیش آبجیم تنهاش نزار_شهزاد

 !چشم خواهرزنه گرامی_شایان

 ..من برم به گندم یه سری بزنم شایدبیدارشده باشه_من

االن دیگه نوبت منه!گندم حسابی _مچ دستموآروم گرفت وکشیدم وسط پیست رقص

 ..شارژشده
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 !حسودیاتم توروخدایه باردیگه حسودشوعاشقه _من

اگه میدونستم اینقدعاشقه گندم میشی عمراواسه خودم دردسردرست می _شهریار 

 .کردم

هیچکی _انگشتامونوازشگرانه پشت گردنش کشیدم وسرموگذاشتم روی سینش

نمیتونه جای توروواسم بگیره،هیچکی به اندازه ی تونمیتونه اذیتم کنه،نمیتونه 

یتونه گریمودربیاره،نمیتونه خوشحالم کنه...من باتوکامل میشم حرصم بده،نم

شهریار....حتی اگه دوباره به دنیابیاموبازم ازپشت بهم خنجربزنی بازم اولین وآخرین 

 !کسی که عاشقش میشم تویی

 !من خیلی اذیتت کردم شهزاد...منوببخش_شهریار

 !اگه موندم یعنی بخشیدمت خیالت تخت_

 !دوست دارم_

 ...نممیدو_

 .خودخواه_

 !من خودخواهم خیلی هم زیادچون عاشقه توام_

 ....اززبان شقایق

 ..دامن لباس عروس پفموتودستم گرفتموزیره دستای شایان چرخیدم

 .خوب شدالغرکردیااوگرنه بایددربه دردنبال لباس عروس می گشتیم_شایان

 .هوی! حواست باشه چی میگیامن هنوزبعله روندادم_من

ه درصدفک کن توبه من بگی نه مگه بالنسبت عقلت کمه پسربه این اصن ی_شایان

ماهی خوشتیپی جذابی نصف دخترایی که اینجان آرزوشونه من یه نیم نگاه بهشون 

 .بندازم

اولشن که دخترای اینجاغلط کردن آرزوشون توباشی...دومااونی که بایدازخداش _

چقدخواستگارداشتم ازده سالگی باشه تویی نه من باالخره توکه قبالنبودی بدونی من 

پشت دره خونمون صف می کشیدن نمیدونی بدون..البته من نمی خواستم بگماولی 

 !دکترمهندسم خیلی زیادبود
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دکترمهندس باشی که خوشتیپ نباشی واخالق نداشته باشی چه فایده ای _شایان

 داره؟

فیت نس محض اطالعت هم خوشتیپ بودن هم اخالق داشتن تازه یکیشونم مربی _

 !بود

اگه پشیمونی....که بیجامی کنی پشیمون باشی..میتونی بگی نه که اونم بایدازرونعش _

 !من ردشی

 !!شایان_

 بله؟_

 !بعله رومن بایدبگم توبگوجانم_

 جانم؟_

 !همین دیگه...فقط می خواستم همینوبشنوم_

 ..امشب یه حاله دیگه ام_کمرموبین دستاش گرفت ومنوچسبوندبه خودش

 !هرکی اینجاست تویه حاله دیگستامشب _

 ولی هیچکی مثل من داماده عروس خوشگل وتودلبری ومثل تونیست هست؟_

 معلومه که نه...شایان؟_

 جانم؟_

 !اون دوتاروببین_

 کدوم دوتا؟_

البته اون چهارتا...شیرین وپویان،ایمان وصدف...چقدم هول _

 !کردنا..انگارمچشونوگرفتیم

 !رتوحاله خودشون باشنولشون کن نگاشون نکن بزا_

 !دوست دارم_

 ...اگه بدونی من چقدعاشقتم که نمیگی دوست دارم_

 !شایان_

 جون شایان؟_
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 ..بایدقول بدی هیچ وقت تنهام نزاری هیچ وقت_

اونوکه قول میدم ولی توهم بایدبهم قول بدی که اگه بچه دارشدیم مثل شهزادبین _

ته باشی حاالاون گوشه کنارااونم یکم منوبچه فرق بین نزاری بایدفقط منودوست داش

 !دوست داشته باش

 !اصالبچه چیه؟من تاتورودارم بچه می خوام چیکار..همینکه توروبزرگ کنم بسمه_

 !عاشقتم مامان شقایق_شایان

 ...باحرص مشتی به بازوهاش زدموسرموگذاشتم روسینش

 .....اززبان پناه

 ...ااانکن پناه داری کاسه ی صبرمولبریزمی کنی_آیهان

 ..بایدبخندی تاولت کنم_مستانه به کمرم پیچ وتاب دادم

 دوباره شروع شد...میدونستی مست بودنت چقدغیره قابل تحمله؟_

 ...تسلیمم شوآیهان فالح بزرگگگگ...آیهان فالح اخموو_من

 ...من تسلیمتم پناه تمدن_

 ۹۷مهره  ۱۰پایان 

 (خواننده:علی بابا(

وع دفتره خاطرات امروز بیست ویک مهره ساله دخترپاییزی:به اسم تعالی..شر

هشتادونه خیلی اتفاقی امروزیه اتفاق میفته فک کنم حدوداساعت دو..سرشوپایین 

انداخت چشاشومن نبینم..ولی نمیدونست که من دنبال همینم..آروم دیدم ازسره 

کوچه میاد،میخندیدولی رونمی داد..تاکه به من رسیدرفت توفازه نازکردن منم 

پروسره حرفوبازکردم..اسمشوپرسیدم چیزی نگفت ولی دستمودرازکردم بهش پرو

گفتم علی..چندتاشوخی چندتاحرف احساسی ازش پرسیدم میشه یه میس 

بندازی؟بهش گفتم تواون دلت بهم یه جابده..تاریخ.. امضا..شروع یه رابطه!میگذره 

یدم آخرش ازاون صفحه صدهاصفحه دیگه..میگذره ازاون شب صدتاشب دیگه...رس

آخرین برگ مونده بیاپرش کنیم باهم اگه حرفی مونده..به اسم تعالی آبان نودوپنج 

هنوزنخوابیدم حدوداساعت پنجه توکجایی بچه؟نزارخیاالتم تبدیل به واقعیت 
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شه..حواست باشه صدای موزیکم زیادنشه آروم آروم گریه کن اون یه وقت 

عنتی بگوچرابهم زدیم؟ازاون روزه بیدارنشه..شیش سال گذشت تاچشم بهم زدیم دل

اول شروع رابطمون لعنت به نزدیکیت به اون به فاصلمون الی دفترم هست 

چندتاتاره موت امضای آخر من نبودم آرزوت!درددددیعنی تویعنی من یعنی گریه 

های من ترسسسس یعنی شب یعنی تب یعنی احتمال مرگگگ ندارم آرامشی رفتی 

اصال خوش نیست ویه آدم دیگه زیره آرایشی زدی خوب حاالکه چی حال وروزت 

آتیش به من بزنم آتیش به چی؟خودت بهترمیدونی خودت خواستی که آواره 

 !!شی..چراتوآسمون دنبال ابرمی گردی دخترپاییزی توچشمای منوبارونی کردی

اززبان نویسنده:سالم بردوستان عزیزوخوشگلم!امیدوارم ازخوندن رمان لذت برده 

ابی کیف کرده باشین!داستان این سه دخترشبیه به داستان خیلی باشین وحس

ازمردم کشوره ماست،دخترهایی که به راحتی دل میبندنوبعدش ازخانواده تردمیشن 

یادخترهایی که به خاطره حفظ دخترونگیشون ازجون ودل مایه میزارن،یااون دسته 

هم اینه که ازدخترایی که خانوادشونوازدست دادنوبه تنهایی پناه بردن م

ماچقدصبوروامیدوارباشیم مهم دل ماست که همیشه شادباشه،مهم قلب ماست که 

همیشه پاک باشه...قربون چشمای خوشگلتون برم که حسابی خستست..منتظره 

 ...فصل دوم هم باشین بانام ازترمه تاتو

قسمتی ازفصل دوم:سرعت قدمهاموبیش ترکردم،قلبم تندتندبه سینم کوبیده می 

مورودوشم جابه جاکردم،تنهاچیزی که خیابونوروشن کرده بودنورچراغ شد،کول

ماشینی بودکه قدم به قدم دنبالم میومد،برگشتم عقب ونگاه کردم،پاهام گیرکرد به 

چاله بازانوخوردم زمین،تمام لباسام خیس شد،ازسرمامی لرزیدم،زانوی شلوارم پاره 

ب ونگاه کردم پرت شدم توبغل شده بود،ازجام بلندشدم باسرعت دوییدم دوباره عق

یک نفر...این بوی ادکلن فقط مال یه نفرمی تونه باشه،سرموآوردم باال باچشمای 

 ...اشکی خیره شدم توچشمای مشکی نگرانش

 من:بابا؟

 ...چیزی طول نمی کشه که اشک تمام صورتموپرمی کنه،سرموروی سینش گذاشت
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 !بابا:هیسسس!هیچی نگوترمه

کنم،باترس خیابونونگاه کردم اماهیچ خبری ازاون فراری  باصدای بلندهق هق می

 ...مشکی نیست

 بابا:ازچی ترسیدی که اینطوری داری می لرزی؟

پایان.....سرعت قدمهاموبیش ترکردم،قلبم تندتندبه سینم کوبیده می 

شد،کولمورودوشم جابه جاکردم،تنهاچیزی که خیابونوروشن کرده بودنورچراغ 

قدم دنبالم میومد،برگشتم عقب ونگاه کردم،پاهام گیرکرد به ماشینی بودکه قدم به 

چاله بازانوخوردم زمین،تمام لباسام خیس شد،ازسرمامی لرزیدم،زانوی شلوارم پاره 

شده بود،ازجام بلندشدم باسرعت دویدم دوباره عقب ونگاه کردم پرت شدم توبغل 

وردم باال باچشمای یک نفر...این بوی ادکلن فقط مال یه نفرمی تونه باشه،سرموآ

 ...اشکی خیره شدم توچشمای مشکی نگرانش

 من:بابا؟

 ...چیزی طول نمی کشه که اشک تمام صورتموپرمی کنه،سرموروی سینش گذاشت

 !بابا:هیسسس!هیچی نگوترمه

باصدای بلندهق هق می کنم،باترس خیابونونگاه کردم اماهیچ خبری ازاون فراری 

 ...مشکی نیست

 که اینطوری داری می لرزی؟بابا:ازچی ترسیدی 

 ....پایان

 !!!چراتوآسمون دنبال ابرمی گردی؟دخترپاییزی توچشمای منوبارونی کردی_آیهان

 پیشنهاد می شود

 مریم علیخانی |رمان جای مادرم زندان نیست  

 مهال جعفری |رمان کاش نبودم  

   |Mahbanoo_Aرمان به دنبال انتقام

 

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)
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