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 setare noori | همسرشم من

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 خدا نام به

 پر يزندگ اين بايد چرا اخه.....شده من نصيب توش نکبته چي هر که رو زندگي اين بگيرن گند اي

 ات ميره صبح از روزش پنچ چهار هفته توي که پيمان از اون....کنم تحمل رو اشغالي و کصافط از

 اون...هستي اضافي خور نون اينجا حرومي کثيف توي که باالست شم هوار تازه نمياد شبم صفن

 هي بايد رکيکش فحشاي ي اضافه به باشه مست يا نباشه خوب حالش اگه هس که روزيم دوسه
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 پس کوزت بگم بهتره يا کلفت که خانم پري از اونم....کنم جون نوش کمربند با کتک فصل

 تنيس خونه پيمان که روزايي...کرده باز فساد خونه...اون روي بذارن که مامان ماس حيف...انداخته

 ممظلو خيلي....شده تنگ براش دلم خيلي که بابام بيچاره...اتاقش تو ميرن مرد تا دوسه روزي

 اوردني طاقت ديد ديگه مرد يه بغل تو رو پري خونه اومد که يبار... بود پناهم... بود من حاميه...بود

 رو دوتا اون جاي جون پري ولي ناخواهري بدون سيندرالي شدم بعد به اون از....کشت ودشووخ

 هب گور  و خدابيامرزم باباي نکنه مرگ ارزوي برام که نيست روزي...واسم نميذاره کم کرده پر هم

 تو متانداخ جاش...مدرسه برم نذاشت ديگه بابام فوت از بعد...  نلرزونه گور توي تنشو و نکنه گور

 و مکن پذيرايي خونه مياره که مردايي و اون از...بشه؟ چي ،که بگيرم ياد داري خونه تا اشپزخونه

 اشغال اون يا بجونم ميفته خودش يا نکنم چون ميکنم کارو...بشم مواجبش و جيره بي حمال

 منو مرگ سرحد تا جونم به بيوفته يکيشون نکنه خدا ولي شدم ابديده فوالد...بجونم وميندازه

 هيگا شده باعث همينم....  ميدم جوابشونو و درازه زبونم هميشه نميارم کم که من ولي...ميزنن

 هس وجاش بمونم وغذا اب بي روزي چند بشمو زندوني  ميکنم جون نوش که کتکي از بعد اوقات

 کلفتي براشون نيست کسي من جز چون اما....بخورم بند کمر سگک دسر با همراه کتک وعده

 حالم...کنن نشخوار تا بگيرم علف براشون برم بايد ميشم ازادم تا....ازادم روزه سه دو کنه اليوحم

 مواد اگه يول پيمانه زن پري مثال....ميشه؟ پيدا ترم کثيف اينا از دنيا تو يعني ميخوره بهم ازشون

 و رکيخ شوهع دوتا زودي شه ارزو که اونم....ميکنه پيشکش زنشو... بکشه ته پولش يا ندن بهش

 رايب منو هاشون بعضي.... ميکنه رو مواد سريع اونم ساقي بغل تو ميپره مياره در شتري اداهاي

 خنده اون اب وقتا بعضي ولي ميفهمه پيمانم.... ميفهمم هيزشون نگاهاي از اينو ميخوان پيشکشي

 مبادا روز هواس داشتم نگه رو تو"ميگه بهم ميده نشون وبيرختشو زرد دندوناي که کريه هاي

 با اه بعضي بذارم نخورده دست و اکبند بايد رو تو... ميخوري دردم به ولي هستي اضافي درسته

 سرپ ميخواست دلم.....ميخوره بهم خودم از حالم لحظه اون تو  "ميکنن حال بيشتر کيلومتر صفر

 ننک تحمل ميخوانن درديم هيچ تازه...ن آزاد آزاد...نيستن هيچي قيد در پسرا من بنظر... ميشدم

 اي اهزادهش يه يا...بشه پيدا ژانوالژاني يه ميشه يعني...ميکنن عشقم تازه همونا از ونه ماهيانه نه

 ارامشو گرن که بياد روزي يه ميشه يعني...ميشه يعني خدا اي...دنبالم بياد سفيدش اسب بر سوار

 بياد کيي بزنم صدا تا بعد... شمب خونه خانوم منم خدمتکار کلي با بزرگ ي خونه يه توي...ببينم

 در بله گهب بياد فقط..مهربونم من...باشم ظالم اينا مثل  نميخوام نه نه...شه خم برام زانو تا پيشم

 ...اونوقـ...خدمتم
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 مفتکي من. باش زود ياال...بزني کارخونه يا بياري چايي رفتي سگ توله هستي دوني سگ کدوم تو

 ...نميدم استخون بهت

 پک سنگ بدن تقلبي مواد بهت يبار اميدوارم.شم خالص تون جفت  دستت از ايشاهلل بميرين

 رويا هي ميتونم فقط دوني اشغال اين توي...پري شي سقط مردا اين دست پيمان،زير بميري کني

 ...ميگيرين ازم اونم که باشم داشته خام خيال يه و محال

 ميخواد چايي اقا....؟موندي گوري کدوم....حروم توله شدي الل بخواد خدا

 ميام دارم: زدم داد بخوره، کوفت اي

  پات شه قلم... نياي وقت هيچ که ميخوام...مياد وَقِت وَق صداي هنوز انگاري نه

 ساله 04-04 مرد يه...پذيرايي سالن توي ورفتم برداشتم رو چايي سيني.کردم محکم روسريمو

 خودشو هي پاهاش رو بود نشسته نندشز خواب لباس با خانومم وپري مبل روي بود نشسته

 ور چيزا اين و شد باز زماني من گوش چشمو...کثيف ي هرزه ميزني بهم حالمو... بهش ميمالوند

 ميومد رنگارنگ مرداي با...  هرجايي اين بينهايت لطف به اونم...بود سالم 31 فقط که فهميدم

 ولي...نشنوم چيزي تا ميگرفتم گوشامو ميترسوند خيلي منو.. اورشون اسهال صداهاي اون و...خونه

 ارومم همين...نميشدن شنيده خود به خود بود عادي برام و چيه واسه صداها فهميدم کم کم

 ...ميکرد

 ها؟ دوختي چي به و شدت کور چشاي

 !بود تر گرانه اقوا قبليه...جديدت کار لباس به: گفتم طعنه با و کردم نگاش

 گمشو وبر نکشيدم بيرون حلقت از زبونتو خودم تا شو خفه: کرد باز نعلبکي ي اندازه به چشمشو

 ميمون نيوفته بت چشمم

 مکن اضافه م موز خريد ليست تو بعد به اين از شد اضافه که ميمونم! به به: زدم خندي نيش

 اتاق بريم ياب نکن تلخ تو اوقات عسلم بشين: گرفت دستشو مرده که بزنه منو طرفم بياد شد بلند

 شيرينم دارم کار کلي باهات

 قند اشينب مراقب فقط...افتاد دهن از تون شيريني با کنين ميل بفرماييد: ميز روي کوفتم سينيو

 ..نگيرين حاد خون
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 تو حساب بعدا: گفت من روبه و گرفتش پري ايندفعه شد حمله اماده شد سرخ لبو عين صورتش

 ميرسم رو

 ... ترسيدم واي واي

 کاراي ما  کامي نکن کثيف خودتو خون: مرده به کرد رو... ساييد مه روي  حرصش از دندوناش

 ؟ ميرسم حسابش به خودم بعدا!.... داريم تري مهم

 ميدي؟ منم حقوق داد پول بهت که بعدش...ميگي؟ راس: گفتم تمسخر با

 بودي که دوني سگ همون تو گمشو...مياوردم در تو پدرسگ پدر وگرنه دارم کار االن که حيف

 ميکردم خيس خودمو وگرنه!...نديدمش....برداشتين؟ تازه تونو سيبيال

 مارمولک و سوسک از پر زمين زير که اتاقم به.بيرون اومدم اونجا از سريع.بده جواب ندادم اجازه

 رو اخد. خوابشونه اتاق ديگشم يکي پريه کار اتاق يکيش داره اتاق دوتا باال...رفتم هست خونه

 همب خوشبخت زوج اين...ميبودم وپرت خرت کلي بين بايد االن وگرنه يمدار جداگونه انباري شکر

 ليخي زمستونا ولي نيست بدي اتاق...دارم نگه خودمو وکمد تخت وسايل، وگذاشتن کردن لطف

 منو يچ با ميخواد دفعه اين...کنم چيکار کامي رفتن از بعد حاال...نشستم تختم روي... ميشه سرد

 که ميريب....وکبود زخمه قبليه کتکاي جاي هنوز....کمربند سگک!  چي؟ بياد پيمان امشب اگه...بزنه

 بگم که هترب چه پس ميخورم رو کتکا نگيرم بگيرم،...چي که بگيرم...بگيري زبونتو جلو نميتوني

 از ميسوزن ميشه معلوم...ميکنه ارومم....ميشه خنک دلم اينجوري حداقل....کنم خالي وخودمو

 .  ننميز منو که حرفام

... نم خداي واي...ميکنم نگاه بيرون به پايين از و ميرم پنجره طرف به در شدن بسته صداي با

 جاي بايد...کن رحم خودت بزرگ خداي واي... نرفته هنوز که کامي...روز؟ موقع اين االن؟... پيمان

 ميزنه ومن اون جاي و من جون به ميوفته ميشه دعواش پري با موقع هر...بخورم کتک نفر دو

 از ات ميده رو پري خودش دستاي با خودش و نيست حاليش هيچي باشه خمار وقتي که درسته...

 که نم ولي شدم بدبخت بگم بايد االن....بپره هرکسي با پري نداره دوس ولي...  بياد در نعشکي

 لشو اصال...بگم بايد چي پس... سياهه شب مثل روزگارمم هستم که هم بيچاره...هستم بدبخت

 ....کتک واسه کنم اماده خودمو تا ميرم...کن
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 چي عنيي...نيومد....دقيقه ده شد دقيقه پنج....بياد پيمان تا نشستم ومنتظر تختم رو برگشتم

 دشتهدي و ميداد فحش کامي به داشت پيمان...بود دعوا صداي باال رفتم...کرد گل فضوليم...شده

 .کردم گوش...ايستادم راييپذي سالن ديوار پشت خونه تو رفتم...ميکرد

 ...چي؟ کردي فک...ميکنم؟ شکايت ازت

 ميره زنت و خودت ابروي همه از اول کني شکايت...نکن تهديد منو: عصبانيت با کامي

 ....دادگاه به ميکشمت.....هه...ميترسوني؟ ابرويي بي از منو: پيمان

 رس برگشتم.. خوردم اب ليوان ويه اشپزخونه تو رفتم نفهمن که اروم...اينا ميزنن حرف چقدر واي

 ...دفعه يه شد چي...ميکنه التماس داره جون کامي چرا...وا...جام

 دارم وداماد وبچه زن...دارم ابرو من....خودمون ميکنيم حلش بذار اقا: کامي

 بکني خواستي هرغلطي ميتوني هستي دار کارخونه کردي فک...داري که داري: پيمان

 ميشي؟ راضي بدم چقدر: کامي

 بنويس... حساب حرف يه شد اين حاال...خوب: موند ساکت يکمي پيمان

 نقشه يه بازم...اورده تشريف زود اقا که  امروزم....نداشتن کارم به کاري ديشب بگو پس

 بار يک ماهي چند از هر...دارن خرجي ماهشون چند واسه... زدن تيغ رو ديگه پولدار يه...جديد

 بار هي,شرکت يه صندوق گاو کردن خالي, انبار از دزدي بار يه, تصادف ارب يه....ميزنن تيغ يکيو

 ونکيفش هفته يه تا....جوري اين که االنم...و و وتهديد صرافي يا بانک جلو قاپي کيف,دزدي بچه

 ... نرسه حسابم به پري نميشه دليل اين ولي...  کوکه

 فتنر همشون ساعت يک از بعد خرهبال...اتاقم تو رفتم ندم دستشون بيشتر دليل اينکه واسه

 ات...کردن درست نهار و خونه کردن مرتب کردم شروع هميشگي عادت طبق و باال رفتم...  بيرون

 ...کنن کوفت ميان که موقعي

------------------------------------------ 

 پر يزندگ اين دباي چرا اخه...شده من نصيب توش نکبته چي هر که رو زندگي اين بگيرن گند اي 

 که بزرگ خان کاوه از اون....دارم منم دارن مامان بابا مردم ي همه....کنم تحمل واجبارو تحميل از

 سر ارند يا دارن تشريف خسته يا مياد که وقتيم...کاري مسافرتاي يا کارخونه يا شرکته يا همش
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 عقل گرم يه پوکه کهپو کله اون هيچي،توي مغز از کردم گنده هيکل فقط که ميکنن هوار من

 يا يوگاس يا... زاييده منو عريضه نبودن خالي واسه انگار که جون فرنگيس از اونم..... ندارم

 فکر عمرش تو...وامدن رفت حال در  مزون اون به  مزون ازاين بياره اضاف وقتم اگه ارايشگاه

 ناخونش گوشه اگه...ادرم ميگن اينم به....باشه داده اهميت بهم ناخونش الک ي اندازه به نکنم

 نيست،فکر خيالشم عين باشم مرگ حال در من اگه ولي داريما عمومي عزاي هفته يه تا بپره

 يکي بحص به بود،صبح اون حداقل...بود دايه کاش....ميکنم زندگي خونه اين تو منم بدونه نميکنم

 خودشونم روي دمب جون جلوشون....بيچاره کرد دق اينا  کاراي دست از...ميکرد مون سالم

... واال ماسيم سطل ميکنم فکر همش... شو معتاد برو ميگه شيطونه...من؟ چن به خَرت نميذارن

 تو تا کرد مجبور ومنو کرد نام ثبت عاليه مدارس تو منو ابروش محض جان پدر اين  بازم

 مهندس مبتون تا بدم مهندسي کنکور اجبار زور با بعدشم بخونم  فيزيک-رياضي رشته دبيرستان

 مخود جبين عرق با که ميبينن رو مهندسي مدرک همون من از فقط... بفروشن فخر باهاش و شم

  نمميک وباز حرف سر تا بزنم شرکت نميذارن بزرگ خان...گرفتم قابش ولي دارم مدرک....گرفتم

 سکير...ميدي باد به منالمو مال نداري شعور تو" ؟ميگه چيه حسابشم حرف... ميکنه عوض کانال

 تيبرداش بازي رفيق و  گذروني خوش از دست هرموقع...کنم گذاري سرمايه الدنگ توي رو نميکنم

 بودنم دختر... ميخوره بهم خودم از حالم لحظه اون تو "کنم فکر حرفات رو بذارم وقت شايد

 يننبش بايد...ميگيرتش مياد يکي اخرش...نداره بحالشون فرقي نخونن بخونن درس..داره عالمي

.. .بکشي بايد نازشونم تازه... نيستن بار وکارو وخرج دخل فکر هيچ... کنن عوض پَمپِرز خونه

 يه.. .سرم تو نکوبه ثروتشو خاندان بزرگ تا شم مستقل روز يه بشه کاش....خوشانشونه خوش

 ....بگـ کنم امر تا و بشينم ميز پشت فقط منم....دست زير صدتا چند با بزنم شرکت

 اي؟ خونه اصال کجايي؟ جوالق ي پسره اهاي

... شده چي دوباره باز...خونه اين تو حرومه کردنم فکر...حرفاش از بودم راحت روزي دوسه خوب

 ...اومدم  چيه: بکش هوار بعد برسي بذار

 ...کارم اتاق بيا زود!! اي خونه عجبي

  ضربه اچندت...افتادم راه کار اتاق سمت به حوصلگي بي با.بيرون اومدم اتاقم از پوشيدم تيشرتمو

 روعش دادناتون گير خونه رسيدين: تو رفتم کردم باز شتاب با درو نشدم اجازش منتظر زدمو در به

 ..شه
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 شي؟ ادم ميخوايي کي تو دوما...طويله ميخ ندادن ياد کردن سالم تو به اوال

 سالم رمگي اوال:گفتم خودش ومثل نشستم لميده حالت به ميزش جلوي صندلي روي و رفتم جلوتر

 بدي گوش حرفم به شما وقت هر  دوما....نيستي بلد دادن جواب که شما

 کي تا...هميش سرت کوچيکتري بزرگتري نه احترامي نه...ديالق....ميکشه قد فقط شمالي برنج مثل

 روتاب جامعه تو فردا...بدم يادت کار دستم ور شرکت تو بيا نکن لجبازي هان؟ باشي االف ميخواي

 ميگم؟ بد...باشي داشته جربهت...نره

 گهب اون بايد حتما...باشه پدر ي اجازه با بايد کردنمونم کار...تکراري حرفاي همون شد شروع بازم

 همه..دموکراسيه نمونه خونه اين...نگم چي بگم، ،چي بپوشم چي بخورم، چي...کنم کار بايد کجا

 ...زدي ذل چي به... بودم ديوار با: خانوم مامان کاراي بجز...داره بستگي پدر نظر به چي

 باشم مستقل ميخوام...نميکنم رو شما دستي زير....ميزنن وچندبار حرف يه خان کاوه 

 هديگ بيشعوري بس از...نه منو شرکت تو اقايي اما بکني تو دوست حمالي بري حاضري:بابا

 شم حاضر برم بايد دارم قرار سامي با بگيد حرفتونو حاال...پدرانته لطف

 ولگرديتون ميشه دير برو...برگردي تر دراز پا از دست بز مثل بري بگم بهت ميترسم:اباب

 از تو وا...مـ....کاوه... کاوه:شد وارد حاضر و اماده محترمه مادر که بدم شکني دندان جواب اومدم

 !نفهميدم؟ من چرا...اي؟ خونه صبح

 ! ...بزنم حضورمو کارت ترف يادم صبح.... شد؟ چي ديدي اخ اخ اخ: کردم فوت نفسمو

 جان؟ فري چيه(مامي به رو..)بزن حرف درس مادرت با:بابا

 ميرم دارم...کارتم تو بريزي پول يکمي بگم ميخواستم....اومد يادم اهان: گفت عشوه با مامان

  کيش

 بگذره خوش... عزيزم باشه:بابا

 تهمنتظر سامي شو بلند ايي؟اينج هنوز که تو:اتاقشم تو منم اومد يادش دوباره خدافظي از بعد

 داشتي؟ چيکار بگي نميخواي ولي  اوکي

 برو...ميايي ميدي باد به اينم اي بيعرضه کن ولش...حساب بخوابوني و چک دوتا اين  ميخواستم
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 بزرگ لورد مايلي هرجور:پره حرفا اين از گوشم بگو ميخوايي هر بگو باشه

  بچه برو

 بيرون خونه از پدرجان با.... کشيد طول ساعت ربع فقط مشدن اماده.... اومدم بيرون اتاق از

 ....سامي ديدن قصد به منم...بانک قصد به اون... زديم

-------------------------------------------- 

 نم به کاري کوکه کيفشون خوب نخوردم کتک هنوز ولي گذشته ماجرا اون از که هست هفته يه

 بزرگ طوفان يه از قبل ارامش مثل...ميترسم ارامش اين از من و....مدار ارامش جورايي يه...ندارن

 اقات تو ميرن بعدشم....برميگردن نهار واسه ظهر ميرن زود صبح وپيمان پري روزه هفت اين تو.

 ينا... ميزنن حرف اروم خيلي...نشد دستگيرم چيزي ولي وايسادم گوشم فال....ميکنن پچ پچ

 ميکشن نقشه واسش که کسي اون رحم خدا...بکشن اي نقشه چه زدن تيغ واسه ميخوان دفعه

 ...کنه

 شقبل گذاشتن که بيارن سرم ميخوان باليي چه...ميترسم ارامش اين از واقعا ومن هفته دو شد

 له کتکاشون زير حاضرم...کن رحم بهم خودت خدايا...بشه چي قراره يعني...کنم کيف خوب

 متکاروخد بزرگ خونه...نميخوام ديگه...نخواستم خدايا... ونمبم پاک...نياد سرم باليي ولي...بشم

 منو....بنداز گوشه اين به نگاهي يه شده که بارم يه واسه...بشنو صدامو...کن رحم بهم... نميخوام

 ..ببين

 ...سوزونديش... ميکني غلطي چه اونجا:پيمان

 در زنگ صداي...بره بوش تا  ميذارم....ميکنم وجورش جمع سريع.. ايشش...سوخت واي

 ...محل بي خروس باشه ميخواستي کي...کيه؟ ديگه اين...مياد

 رفتن اينجا از بگو داشت ما کار....کيه؟ ببين...بده تکون لشتو:پيمان

 کيه؟:زدم داد بلند...رسيدم در پشت....بميري...معتاد مردک برنگردي ديگه بري ايشاهلل

 شميبيني کني باز: گفت وکلفت عصبانيه صداي يه

 مبگ قد..شده پيدا کجا از ودم شاخ بي غول اين....کيه ديگه اين فيل حضرت يا...ميکنم باز درو

 نگو  دماغ...زيرش ببنده شلوارشو شده باعث که بزرگي شکم با درشت هيکل...نگفتم کم متر2
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... وردهخ بخيه که بزرگه خط يه چپش سمت گونه زير تا راستش سمت پيشوني رو از گالبي، بگو

 است وسط....نبوده يکي بود يکي موهاشو...انداخته قالده ضخامت به زنجير يه کلفتش گردن به

 :ميگه که کردنم برانداز درحال...اورده خودشم مثل گنده نوچه دوتا...داره صاف هاي مو اطراف

 بياد؟  ت بزرگتر بگو

 اقا نيستن...نيس:ميکنم سفت وروسريمو ميکنم وجور جمع خودمو

 ... نيستن ميگه جمال گفت چي شنيدي:ميگه ميکنه نگاه راستيش سمت نوچه به

 بريم؟...خان بهروز شنيدم:ميگه ميزنه خندي نيش جمال

 ميريم باهم

 ...نيستن اقا بيرون برين:گفتم خودم سر تو زدم...تو اومدن بعدش

 بيان تا ميخوريم چايي يه ميشينيم داريم وقت: داد جواب جمال

 جمع اشپزخونه کنج ترسم از بدبخت من...همانا بکش و بزن و وفرياد واروه داد....همانا تو رفتن

 :ميکردم گوش دعواهاشون به و شدم

 (نميدونم کجاش بهش ميزنه مشت يه....)ميکنم نابودت...  بدبخت ي عمله: بهروز 

 قبوله بگي هرچي... خوردم گوه...کردم غلط من اقا: پيمان

 الينميم شيره من سر...رو پري هم ميکشم رو تو هم...ريبمي بايد...نميشه خنک دلم نميشه  نه

 کشيده يه شدم خنک)کارو اين نکن...ميشم کنيزت خودم خان بهروز: گفت التماس با پري

 (گوشش زير خوابوند

  داره کم رو تو فقط(عيشکده)شده خراب اون دارم کار ها حاال حاال يکي تو با... زنيکه شو خفه

 حرف هم با باش اروم... بشين فقط...ميرم بگي هرکي با...ميام مروزا همين از بگي هرچي باشه

 ميزنيم

 االيب که پولي تازه...شدن دستگير هام نوچه از تا دو... دادين باد به و ميليارد چندين....حرفي چه

 ...ديدم خسارت کلي احمقا شما بخاطر...بگو و رفت نقشه اجراي
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 بذار اصل خرماي کنارشم...بيار چايي تاچن اهاي(زد داد بعد...)بشينين حاال اقا

 ميگن بهش اينا...گذاشتم  شيره  وکنارشم ريختم چايي تا4 و شدم بلند...شد قطع صداشون

 شروع بهروز از هم همه از اول...کردم تعارف همشون به يکي يکي...پذيرايي رفتم اصل خرماي

 شونم رو از خورد سر کمرم تپش از شدم گيس بلند سياه موهاي بهروز از تعارف موقع...کردم

 زا بالخره...ايستادم لخت جلوش کردم فکر لحظه دريک که انداخت بهم نگاهي همچين...جلو افتاد

 يچ ببينم ايستادم ديوار پشت اومدم بيرون که پذيرايي از...شدم خالص بهروز هيز نگاه زير

 حل توش کوفتي وادم اين کي پس شدم کالفه واي...بود زدن هم صداي فقط که اول...ميگن

 :گفت کرد باز زبون پري بالخره... شد تمام چايي...ميشه

 بگين؟ نميخوايين چيزي خان بهروز

 رمنظ االن ولي...بودم تون خون تشنه پيش دقيقه چند: ميز رو گذاشت دستشو استکان بهروز

 ونت خون نندي بهم ميخوام  که رو چيزي اگه...بگذرم ازتون ميتونم صورت يه در فقط...شد عوض

 ...      ميشه حالل

 قبوله باشه چي هر...چي:پيمان

 اشپزخونتونه تو که اوني

 توان....شده خشک دهنم... پريد روحم بگم بهتره...نه بازم...شدم خشک...نه نه....شدم شکه

 با من....زمين رو ميخورم سر ديوار کنار جوري همون...ندارم ايستادن

 منو اصال نميخوام...دادي نجاتم اينجوري...کردي نگام اينجوري...خداجونم...زنش...اون

 يه دهش...نميده منو جونش نجات ميده،واسه زنشو وقتي...خوندس فاتحم...نه...پيمان واي...ببيني

 . شد جمع حواسم وپري پيمان صداي با...ميده بهش من رو  ميذاره چيم

 ؟ اون.......؟ چـــــــــــي:باهم دوشون هر

 دانيد خود ديگه گفتم که همين

 درد به(شده؟ چي...کوچيکم جانم)شده ساله 31 تازه کوچيکه اون ولي....حرفيه چه اين نه نه: پري

 ... نميخوره مشترک زندگي

 واسه ميخوامش گفتم...شه زنم قراره  گفته کي...زندگي زن:کرد اوري چندش ي خنده بهروز

 اخر؟ حرف....بهتر چه هست کوچيکم...  عمل
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 من روي چشماتو...نکني نگام ميشه خدايا...نه...نه يا خدا... شدن جاري اشکام...دترکي بغضم

 خونه...خونش واسه ميخواد منو اون...شه نمي اين از تر درمونده و عاجز ترو بدبخت ديگه... ببند

 زنده توش بره نسي?مو جنس هر که اي خونه...شدن بدبخت دختر تا هزار توش که اي

 زندگي امروز از...ميدن جون باز هوس مرداي دست زير حد از بيش تجاوز خاطرب اونم...برنميگرده

 :ترسوند منو بهروز داد صداي اينبار...وسرده سياه چال سياه مثل... جهنمه من براي

 ...الشخورا ميگين چي...هان...مرگ؟ يا زندگي...ها؟ ميگين چي

 اين...هست هم ديگه موضوع يه...ميديم که دادني از: گفت پيمان سکوت دقيق چند يه از بعد

 !...نداره اي تجربه هيچ! دختره

 ه؟ديگ... خودمه اول کام...هام تجربه بي همين عاشق: شد سيخ من تن به مو شد بلند بهروز قهقه

 ميبرينش؟ االن... هيچي ديگه: پري

 ونيميخ ششدرگو هم چيزايي يه... ميکني ش اماده فردا پس... طلب دنبال برم بايد فردا امروز نه

 جذب مشتري... پسنده همه... هس خوبي درامد...شه کاره چه بايد ميگي بهش... نکنه وحشت

 ...کنه

 فطرتاي پست...هستيد هم مثل همتون...زشت کفتار...عوضي الشخور...هرزه اشغال مرتيکه

 بيريهايک... ميذارمت دل  به حسرت...منه مرگ روز  بذارم خونه اون تو پامو که روزي... نامرد

 ...ميبيني حاال...نکبت

-------------------------------------- 

 سامي نميده کار کارا تازه ما به کي هيچ...کاريم دنبال در به در که هس هفته دو

 نميگيره هم ما کار... ميندازه سنگ بابات تا

 ...اومد در  بابا دوست يکيش کنم چيکار خوب....ميکني بابات بابات همش هم تو

 ...نخورد ما درد به هم شما فاميليه اين...  نميدونم

 بگيريم کار کنيم زني مخ چجوري کن فکر بشين...زهرمار کوفت نميدونمو
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 وبهر هم ما کار اونوقت... شد نرم دلش شايد...گراميتون پدر با کن مدارا يکم بيا من داداش ببين

  تو به بخشيد اعتبارش اون از يکم...شد راه

 ...نميشه

 پدر اين شايد  بابا.. بگي شما هرچي شدم راه به سر من پدرم بگو بشين ادم مثل... نميشه؟ اچر

 کنه معرفي ما به باشه داشته رفيق چارتا گرامي

 همش جون بابا بگم برم.... بوده خودم ميل به همش االن تا نيس... پايين نياوردمش تا ببند و فک

 ... بگو اينبارم گفتي شما

 ي؟بياي کنار باهام نيست اي ديگه راه کنم کار پيشت اينکه از بغيير بگو برو ميگم من  خره

 کنم غلطي چه...شد بدتر اومديم

 ...بخوره خاک نيست ما وطرحاي مدرکا اين حيف... شد اسونتر شايد بگو برو...تاريکي تو تيره

 ...ميشم راضي ميگي کالم دو تا...تو دست از ميکشم هرچي... شم راحت که بميري

 و ماشين... بيرون ميام ميدمو دست نهارشه خوردن درحال که سامي وبا ميشم بلند ميز پشت از

 معمول طبق... باشه خونه کنه خدا فقط...منزل تا دربستي يه و رستوران پارکينگ تو ميذارم

 يمرگي...  نخواستم...کرده پدري حقم در کنه شارژ ماه به ماه کارتمو ميکنه فک...  خدا اي...نيست

 حرف اومدم باباجون... ايستادم قديم اينه جلوي... ميگفتم بهش ميرفتم بودش،چجوري که

 اهاتونب ميخوام سالم بگم چطوره...نيست خوب اينم نه...بزنيم حرف بايد بزرگمهر اقاي نه...بزنم

 يخيل  خودرايم و مستبد بابا با زدن حرف....ميکنه بارم هم تيکه چارتا نه...بزنم حرف مردونه

 حرف چجوري که فکرم تو همچنان...کليداش رو ميکشم دست و ميرم پيانو طرف به...سخته

 :ميشه باز اتاقم در...بزنم

 بخوابيم دقيقه دو خواستيم مثال...باشيم داشته ارامش ذره يه خونه اين تو ما نميشه

 شما نظر باشه؟ تهداش در اتاقم احتماله يه حد در البته کنم فکر...  بزرگ خان کاوه شد عرض سالم

 چيه؟
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 بهش دارم و کردم سالم من حاال اوري ياد من به و ميکنه سالم بابا اول هميشه گرفت خندم

 لوشوج پرستيژش محض ولي... گرفته خندش اونم...ميکنم نگاه بهش...بزنه در ميکنم زد گوش

 :ميگيره

 کني گدلن دلنگ بد بيدار کي خوابه کي ببيني نبايد خونه مياي تو...  سالم

 خاصي احترام براش ولي ميدم حرفاشو جواب درسته...ميبرم حساب ازش هميشه ولي نميدونم

 ....نيستين هميشه مثل کردم فکر: قائم

 فهميدي ديگه حاال خوب خيلي

 بزنم حرف باهاتون ميخوام:گفتم سريع که بره ببنده درو خواست

 حتما...ارهني در بازي رئيس نميشه...طراحيم ميز پشت نشست و اتاقم تو برگشت حرفي هيچ بدون

 به رو ختمت رو نشستم کردم فوت نفسمو...ميده نشون بزرگتر ميکنه فک...بشينه ميز پشت بايد

 :کرد شروع خودش که روش

 بگو؟....ميشنوم

 ...بگم ميخواستم

 گفتم بهت چيو همه من!!؟ االرث سهم موضوع بازم

 بدين و سهمم شما نداره راهي هيچ...همونه اره:گفتم بلنده يکم که صدايي با و شدم عصبي

 تا؟ دو ما کار وسط نندازين سنگ قلوه يا بزنم شرکت

 معرفي رو يکي بهشون فقط من... نداره ربطي من به کارتم درمورد...ميدم کني قبول هست چرا

 ميکنن انتخاب بهترينو هستن عاقل چون  اوناهم ميکنم

  راه چراه،هي اون از بغير... نميکنم قبول وقت هيچ که يدونيدم خوبم....نامرديه اينکارتون خان کاوه 

 کنيد؟ قبول شما نيست اي ديگه

 :گفت کردن فکر ژست گرفتن از بعد منو به زد ذل...لبش ي گوشه نشست کجي لبخند

 ...داره خودت به بستگي...هست هم دوتا يکي جاي به تازه....هست که البته

 داره؟ بستگي من چي به
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 ....بشي؟ پذير مسوليت يا بکشي سختي کني قبول

 کاراتون؟؟ راه و

 !نکني قبول اصال ميتوني

 ميشنوم

 خدمت پايان سربازي سال2 بري يا....بهمان بابام فالن بابام بگي نري بعد خواستي خودت باشه

 ...يا بگيري

 يا؟

 کني تخابان دتخو ميتوني زنتو ميذارم تبصره مورد  اين تو ميکنم بهت لطفم يه حاال بگيري زن يا

 نميدم بهت.... بمير بگو باره يه...نشه کم پدريتون مهر...داري لطف من به شما چقدر

 ...همين بگيري بکار عقلتو اين يکمي بايد فقط نميدم گفته کي ميدم

 بهت اينبار: گفت در شدن بسته از قبل لحظه اخرين در..  سمت رفت و شد بلند ميز پشت از

 که کني قبول...ميخوام جواب ازت موقع همين  ديگه روز دو تا....کني کرف نميدم ساله چند فرصت

 ...بگيري بهزيستي هاي بچه از تو سهم بايد نکني قبولم...هيچ

 من براي اسم اين....بابا....پدر....گذاشت تنها بود انفجار حال در که اي کله با منو و بست و در

 زندگيم سال 22 اين تو...کي تا تحميل همش...سربازي سال2....ازدواج...خودش شرکت... مرده

 زرگمهرب ي کاوه به اگر شايد اونم باشه توش شرطي يه بايد حتما...باشه خودم ميل به کار يه نشد

 سقف به..تخت روي افتادم و کردم پرت عقب به خودمو زدمو چنگ موهامو...کنه قبول  نخورد بر

 ...ميکشم رو تو من سامي...کشيدي زحمت...روز دو... شدم خيره

------------------------------------------------------------- 

 توراس ميره چپ....نميشه محو پيمان لبخند...رفته الشخور و الت گنده خان بهروز که ساعتي از

 :ميگه ميره

 ...نميومدي کارم به االن...دس بودمت داده اگه...خودم به بنازم
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 همين تا هک طور همين...کنم گريه اينا جلوي نميخوام...کنم گريه نميتونم...ميده فشار گلومو بغض

 دلم خدا...قهرم تو با خدا نه...خدايا...اوردم کم جلوشون کنن فکر نميخوام...نکردم گريه االن

 دموخو...اونجا برم من...بذار پام جلو راهي يه خودت...تويي بيکس منه کس تنها...کنم قهرم نمياد

 داد به...بکشم نميتونم خودمم...ميترسم...نداره دردم اره...ميخورم سم نه ميزنم رگمو هار...ميکشم

 .کي تا اخه...برس دردمند من

  اونجا ميره حاال...داره شانس سگم واال خوبه:ميگه پري که برم ميخوام جلوشون ميذارم شامو

 ...بده ما به شانس يکم خدا... ميشه روغن تو نونش

 سگ...يکن الشخوري...پير کفتار نشي ميخواستي: نريزه اشکام اينا جلوي تا مکرد تالشمو تمام

  کنه رو بهت شانس تا بموني

 قاا وقت اون داشته تشريف دريده چقدر خانم  پيمان ميبيني...ميارم در چشاتو...دريده شو خفه

  نترسه بخون گوشش تو ميگه

 ربيتت منم مثل ماهري شاگرد....باشي داشته تو مثل قدري معلم وقتي... ميکني لطفي کم داري

 !ميشه

 به ميوفتادم االن وگرنه...ببرتت ميخواد کن بهروز  بجون دعا برو... چشمام جلو از گمشو برو

 نبينمت برو...ميشه حالل خونم بيوفتي لک جونت

 شده؟ حالل کفتار خون حاال تا کي از

 شو مربندوک شد بلند ميسوخت داشت انگار ماون زد پيمان به اشاره يه کرد پاره افسار گفتم که اينو

 :جونم به وافتاد کرد دوالش و اورد در

 کن التماس...کردم غلط بگو

 ادتع من بزن...کنم التماس ببينين خواب به: ميخنديدم ولي ميپيچيدم خودم به مار مثل درد از

 ...دارم

 بعد دقيقه4...ميزنه داره که دمبو خوشحال دلمم ته از...ميشدم زنده و ميمردم درد از ومن ميزد اون

 تر ندبل من و ميزد اون... سفيده بدنم چون ناجوره خيلي کبوديشم...ميشه کبود بدنم کتکش از

... شدم بلند جا از سختي به...بود خون از پر صورتم...شد خسته خودش بالخره... ميخنديدم

 :شامشون توي کردم تف دهنمو توي خوناي
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 ... شد حالل حالله خونتون ديگه االن

 روي گذاشتم دستمو...کردن و نبايد که کاري...بود شده بسته دهنشون...ديدم چشاشون تو ترسو

  رتمصو...بود وکبود سياه تنم تمام...بردم پناه اتاقم همون... زمين زير به اونجا از اروم اروم پهلوم

 چون...کردم مرتب وخودم يکمي....ميريخت ازش وخون بود قاچ قاچ لبم خون پر دماغم نگو که

 ضافا کبودي يه اگه که انجايي از...خوابيدم راحت خيال با پس...  ميزنن قفل درو ميان ميدونستم

 ازشون آتو يه شد خوب چه... نميخورم کتک ديگه فردا پس  تا...خطره در خودشونم جون شه

 صيخال براي که طور نهمي...گرفته درد خيلي زده که االن بودم نخورده کتک بود هفته دو... گرفتم

 برد خوابم ميکردم فکر جهنم اين از

 البد...چي؟ يعني...  نبستنش رفتم در سراغ کردم که کاري اولين.... بود صبح....شدم بيدار

 که تيموق....بيرون بودن رفته انگاري نبودن...کشيدم سرک... باال رفتم اروم خيلي....رفته يادشون

 جمع وسايالمو اول... شدم کار به دست...تنهام من پس...ياننم شب تا باشن بيرون دوشون هر

 يدخر برام بابام که عروسکي اولين...برداشتم و استفادم مورد لباس... کوچيک کيف يه...کردم

. ..ميگم براش خوشحاليام و دردام هميشه... زندگيمه تمام برداشتم هم و دارم دوسش وخيليم

 اپيد هزارتومني ده و النگو لنگه يه بالخره...گشتم هم رو ها سمبه سوراخ تموم... ميکنه ارومم

 وير به... برگشتن عصر...بيان تا کردم صبر....برداشتم هم شناسناممو...بود خوب بازم....کردم

 تا گذاشتم و کردم درست شام سريع... هيچ... کردم درازي وزبون زدن منو که نذاشتن مبارکشونم

 ميندازه پا از روز سه واسه و فيل يکيش که اونايي از اور ابخو قرص تا سه غذا توي...بخورن

 شدم مطمئن  بودنشون خواب از...خوابيدن که نکشيد دقيقه به...خوردن شامو اينکه از بعد...ريختم

 وشيدمپ کهنمو جين وشلوار رفته رو رنگ مانتو  سريع صبحم...خوابيدم راحت خيلي پايين رفتم

 لباس وقت هيچ بابام بعد من...پوشيدم هم شده پاره جلوش هوقت خيلي که ورزشي کفشاي...

 ميکردم تنگ و بود بزرگتر ازم سايز8 که خانم پري ي شده کهنه لباساي بايد نخريدم

 از...نبود جايز موندن ديگه...ميرفتم بايد...بود 1 ساعت...بودن خواب هنوز باال رفتم...وميپوشيدم

 دور خونه چنتا هنوز.... نمونه در پشت اومد جون بهروز اگه که...نبستم هم و در بيرون زدم خونه

 واي...نبود صدايي...تو رفتن...کردم صبر لحظه چند...شد رد کنارم از ماشينش که بودم نشده

 بريم مالج منو تا ببند رو اينا جعفر...  کرده فرار لعنتي: ميگفت که شد بلند بهروز ي نعره...فهميدن

 ...حروم ي توله اون دنبال
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 پا وتاد اومد در صداي تا...بود محض اشتباه...بود الکي ايستادنمم...ميندازه گير منو االن برم بايد

 يه ... خبره چه ببينم کردم سرم پشت به نگاهي... الفرار دو به دِ  و کردم غرض ديگه دوتا داشتم

 ...ميره داره جاس اون اقا: زد داد... ميدوئَم دارم ديد منو جمال دفعه

 فرسخ ششي بايد اصلي خيابون به برسي ميخواستي تا که بود اين محل اين بدي...دنبالم  ادنافت

 راه نه... يراه کج نه... صافه کوچه يه لعنتي....نميرسيدم اصلي خيابون به ميرفتم چي هر.. ميرفتي

 ردو منو بخواد نشده زاده مادر از هنوز: ميگفت همش بهروز... بودم رسشونم ديد تو... درو

 اونايي ي توله هم تو... خيابوني هرزه...ميکنم ابروت بي خيابون تو برسه بهت دستم...بزنه

 جلوم هب...برس دادم به جون خدا....منو بگيرن ممکنه....بودن سريع خيلي...کردم نگاشون برگشتم

 ينماش يه....خيابون به رسيدم... کردم زياد سرعتمو....عاشقتم خدا.... اصلي خيابون.....کردم نگاه

 از بايد....توشه کي نبود مهم برام... جلوش پريدم عجله با.... ميرفت اروم اروم داشت که ديدم

 ...شدم سوار کردم باز رو جلو در سريع....ميشدم دور اونجا

-------------------------------------------- 

 اماده... گرفتم دوش يه....بوده برده خوابم تخت تو همونجوري من.... شده صبح... کردم باز چشم

 :گفت الودش خواب صداي با گرفتم تماس سامي با برداشتم گوشيو....بيرون برم شدم

 کردي بيدارم صبحي سر مرگته چه شدي؟ خروس...بگيري مرگ

 دنبالت ميام...  خرسي تو نشدم خروس من...يکه ساعت چنه؟ ساعت ميدوني.... قوقول قوقولي

  بخوريم بيرون نهار

 ها تو خرج... باشه...ميگي راس

 ها باشي اماده ميدادي تو همش نکه....گمشو

... يکردم فکر فقط اونم....گفتم براش رو بابا حرفاي تمام و رستوران رفتيم سام همراه بعد ربع يه

 : وگفت کشيد شکمش به دستي اول شد پر شکمش اينکه از بعد بالخره

 زن ميخواد بابات شده چي بينم بگو اول از حاال خوب...داداش گرم دمت....شدما سير اخيش

 بگيره؟
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 دستمو برم شدم بلند و کلش پس زدم حرکت يه توي... ميپرونه مزه اين ميخورم حرص من

 :گرفت

 مياره جوش زودم بشين...گفتي چي شنيدم...نگو باشه تو چته

 تيبهزيس وقف و ماالرث سهم...نکنم قبول يکيشو اگه ندارم وقت بيشتر فردا تا زودباش بنال

 ... ميکنه

 وکيله اه بچه از يکي با برم من کن صبر فردا تا تو بگم چي نميدونم....تو داري هيتلري باباي عجب

 ....کنه کمک بتونه شايد بزنم حرف

 ....ميشيا حيف نيار فشار اينقد  خودت به

 پوشو. ... شاهينه ارتيپ گودباي شب داريم کار کلي....بريم شو بلند حاال....باش خودت نگران شما

 ....بريم کن حساب

 به الاص....گذاشتيم کورس دخترا وبا....زديم خط خيابونا اين تو کلي....کرديم حساب اينکه از بعد

 تهگرف دانشگاه هاي بچه از...بودن جمع همه....پارتي رفتيم و شب شد بالخره...نبودم هم فردا فکر

 لول وپسر دختر....بود کرده دعوت نديده و ديده کي هر  خالصه و نورديمون کوه اکيپ تا

 ديمخور....داديم وقر زديم صبح تا...ميشد بلند الکل بو ميشدي رد کدومشونم هر کنار از...ميزدن

 خواب از شيشه شکستن صداي با که بود 2 ساعت صبح... بيخيالي سالمتي به ونوشيديم

 سرش از وداره....شده زمين پخش -ها بچه از يکي- حميد ديدم کرديم باز چشم تا....پريديم

 يه اب شب بوده نفهميده خودشو حال حميد فهميديم ويجي  گيج کلي با.....ميکنه ناله...مياد خون

 تو هميکن خورد رو ويسکي خالي شيشه ميشه عصباني ميفهمه دختره صبحم...اتاق ميره دختره

 بيمارستانم.....ميداديم الکل بو بوديم خورده خرخره تا...ميکرد درد سرا  همه حاال....سرش

 يکارچ بوديم کرده هول... بوديم تر سرحال همه از ديگه دوتاي و سام و من....ببريمش نميتونستيم

 :داد پيشنهاد  شاهين....کنيم

 که چيزي هي مرفيني چميدونم فرستاده نصرتي اقا منو بگو ميگم که ادرسي اين به برو با بيا سامي

 شببريم...نکنن شک....برسيم خودمون به.... باشه راحت ظهر تا بيا بگير کنه کم و درد بتونه

 ديگه باش زود بيمارستان

 بريم کن اتيش باش زود ياال: من به کرد رو بود ترسيده سامي
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 پياده سامي نظر مورد کوچه سر... شد 1 ساعت...رسيديم تا رفتيم خيلي....بود شهر پايين ي محله

 :شد

 نمياد سرمون باليي باشيم دونفر.....ريمب باهم بيا کن پارک

 ميام االن....شجاع پسر برو

 داشتم هاسود خيلي....نبود خيابون تو کسي منم بغير...کنم پيدا امن جاي يه تا... ميرفتم اروم اروم

 از دختر هي که ببينم توشو تا تر جلو رفتم يکم....رسيدم فرعي يه سر به ميگشتم پارک جا دنبال

 بنظر دهترسي...باشن کرده دنبالش انگار ميزد نفس نفس ماشينم رو پريد و بيرون مداو فرعي اون

 وبا دوخت چشم بهم.... نشست جلو صندلي رو...بگم چيزي خواستم تا....بودم کرده تعجب...ميومد

 :گفت التماسي حالت

 ...برو ميکنم خواهش اقا برو

 وضوح به... باشه کرده فرار گرگ چنگ زا که بود اهويي مثل...داره احتياج کمک به بود معلوم

 فعهد يک... ميزد ديد منو پشت و ميکشيد سرک همش...ميکردم نگاش گيج طور همين...ميلرزيد

 :داد فشار  خفيف و گرفت وضعيفش کوچيک دستاي اون بازوموبا...شد چارتا چشاش

 شو دور اينجا از فقط..برو....ميوفتم پات به....ميکنم التماست  اقا

 غول... ميدويدن خيابون سمت به داشتن هيکاليي چه به مرد دوتا....کردم نگاه سرم پشت به

 حق شبه...ترسيده که باشن کرده دنبالش اينا بايد...ميزد داد و خالف نگو که شون قيافه...  بودن

 گاز با...شدم دور و گاز رو گذاشتم پامو معطلي بدون...گرخيدم اينا ديدن با پسرم که من دادم

 هگري فقط راهو کل...اومدن پايين سرعت به اشکاش...کشيد عميق نفس يه دختره من گرفتن

 چي بچه دختر اين جون از بيابوني غول دوتا اون که ميکردم فکر اين به منم...ميکرد

 خها....ذهنم تو مياد ناجور فکراي فقط ميکردم فکر هرچي... بودن وزشت کريه چقدر...ميخواستن

 ماشينو.... مونم شرکت ساختمون جلوي ديدم اومدم خودم به...کنن اذيت خترود اين بايد چرا

 :مگفت فضا کردن عوض براي...ميکرد گريه داشت هنوز...برگشتم دختر سمت به....کردم خاموش

 ....شدي دور خيليم شدي دور اونجا از....نکن گريه بسه

 ...مديونم شما به زندگيمو....ممنونم: کرد پاک اشکشو روسريش وبا کرد فين فين کوچولو

 ودن؟ب دنبالت چرا بودن؟ کي اونا: پرسيدم مقدمه بي ميکرد فرار اونا دست از چرا بدونم ميخواستم
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 بگيرن ازم زندگيمو ميخواستن...بودن الشخور حيوون چنتا: ريخت اشک دوباره سريع خيلي

 به يدختر از باباش سن به ادمايي...برام جالبه خيلي ولي نيستم اينجوري ادم...شدم تر مشتاق

 :ميخوان چي  کوچيکي اين

 کردي؟ چيکار مگه چرا؟....بکشنت؟ ميخواستن يعني...زندگيت؟

 لک به رو سامي لعنتي...فرمون رو زدم مشت....کردم نگاش خورد زنگ  تلفنم بده جواب خواست تا

 هم رس پشت راديو لمث...ميشنيدم که بود فحش فقط...دادم فشار و اتصال دکمه....کردم فراموش

 :ميگفت

 گوري کدوم....جات همون تو....روحت تو اي....الدنگ عوضي...االغ ديالق...بيشعور مرديکه

 رخب...  جونت هيتلر بابا دل ور بري....شي خر بدن زنت.....شي ادم سربازي بري ايشاال...هستي

 ..بريم زودي بيا مرگت

 ثممار بابا...اونجا نميذارم ديگه پامم نيستم ونجاا من: وگفتم خنديدم... نبود دختره به حواسم

 که رکتش بيا بعدشم...بدبخت حميد به برس برو بگير تاکسي خودت...دارم بر نميرم اونجا بندازه

 کنم تعريف برات بايد افتاده اتفاقي يه... زودا... دارم کارت

 ارمد کار باهات ميام حتما ميام...نامرد...راه نيمه رفيق....شم راحت ارثتو همينجا بندازه ايشااهلل

  ادم بخوري کتک يه بايد

 يه...ودب شده پياده دختره...پايين بيارم گوشيو شد باعث ماشين در صداي چون چيگفت نشنيدم

 تمرف برداشتم رو النگو... کردم قطع گوشيو....ماشين داشبورد رو بود گذاشته هم النگو لنگه

 :دنبالش

 کنيد صبر لحظه يه...خانم دختر....خانم دختر

 ونمممن ازتون....دارم همينو فقط ندارم هيچي من بخدا: گفت زار حالت با و سمتم برگشت ايستاد

 نمياد بر دستم از اي ديگه کاري...دادين نجات منو که

 راينجو براي ندارم احتياج بهش نميخوام و اين بگم ميخواستم من نه: کوچولو...معصومه چقدر

 نکردم کمکت چيزا
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 جايي: فتمگ دوباره...نميکنه قبولم ولي نداره هيچي عجيبيه دختر...نکرد قبول ولي...سمتش فتمگر

 بري؟ داري

  دارم رو خدا سقف فقط...شدم اواره نه: پايين انداخت سرشو

 تا ذرونبگ اونجا امشب...  باال بريم بيا من با...کني بد فکر نبايد ولي بگم چيزي يه بهت ميخوام

 بکنم خوابت جاي براي فکري يه بعدش

 ميلته جور هر خوب: خونسرد خيلي نرفتم جلو نترسه بيشتر اينکه براي عقب رفت دوقدم ترسيد

 بيا باشي امان در باشه سرت باال سقف خواستي اگه 1 واحد م24 ي طبقه دفترم

 اسمشم حتي... نميشناختمش من....باال ورفتم پارکينگ بردمش و شدم ماشين سوار

 وت کلکي هيچ ميزنه داد و معصومه خيلي چشماش...کردم اعتماد بهش راحت يليخ...نپرسيدم

 بياد سرش باليي اگه...تنها دختر يه....ميمونه وکجا شب يعني...چي باال نياد اگه...نيست کارش

 شدم منتظر تو رفتم و کردم وباز دفتر در... چي

---------------------------------------- 

 کاش گاز رو گذاشت پاشو....بود پسر رانندش شدم سوار که ماشيني اره..... پسره اينکه  از بعد

 االح خدا.... نيست معلوم ايندش که اي زندگي به.....ريختم اشک خودم حال به....شد سرازير منم

 پول بي....شدم خونه بي....شدم اواره جونم خدا....ميدوني بهتر بندتو درد خودت....کنم چيکار

 تو فقط خدا...کنم چيکار و بد ادماي....وضع اين با نميدن را جايي منو...برم کجا... مکن چيکار

 ارد از بابا....کنن ابروم بي نذار....کردم فرار چرا ميدوني خودت خدا...  کسم بي چقدر من ميدوني

 جواب بي و دستم خدا...ممنونم ازش خيلي...داد بهم و نجابت و پاکي همين دنيا

 ...دار نگهم... داشتي نگهم االن تا که همينطور....برنگردون

 شدي ورد اونجا از....نکن گريه بسه: گفت پسره....ايستاد کي ماشين نفهميدم بودم توفکر اينقدر

 ....شدي دور خيليم

 شما هب زندگيمو....ممنونم: صادقانه وخيلي کردم پاک اشکمو روسريم بال وبا کشيدم باال فينمو 

  مديونم

 بودن؟ دنبالت چرا بودن؟ کي اونا: پرسيد بود کرده گل وليشفض انگار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

22 

 

 چشمام به اشک...انداخت دلم رو بزرگي غم بيارن سرم بود قرار کاري اون ياد حرفاشون ياد

 بگيرن ازم زندگيمو ميخواستن...بودن الشخور حيوون چنتا: اورد هجوم

 کردي؟ چيکار ؟مگه چرا....بکشنت؟ ميخواستن يعني...زندگيت؟: گفت وحيرت تعجب با

 ردمک استفاده فرصت از فرمون  رو زد مشت خورد زنگ تلفنش که...نکرده گناه بگم ميخواستم

 اومد دنبالم که بودم نرفته قدم چند هنوز شدم پياده ماشين از و  اوردم در دستم از رو النگو

 جاي نماي بود هکرد کمک بهم باشم رو و چشم بي نميخواستم من ولي بده پس رو النگو ميخواست

 نماي...خوردم جا...شرکتش تو برم باهاش خواست ازم ولي برم ميخواستم..  نگرفتم ازش. تشکر

 جلو...عقب رفتم دوقدم...بياره سرم بالي ترسيدم...حاله و کيف فکر به...اونا مثل يکي

 ادرس...ميرفت ماشينش سمت به که همينطور که کنه چيکار ميخواد يعني...کردم تعجب...نيومد

 تقريبا خيابون يه موندمو من... ساختمون پارکينگ رفت و شد سوار...گفت شرکتشو دقيق

 اعوضي اون جاي به اونوقت برم بگيرم راهو...يا...باال ميرفتم...ميکردم کار چي بايد حاال...خلوت

 جاي نگفت مگه کنم منفي فکر چرا اصال... گيجم... خدا...دورم ميان ديگه چنتاي

 هک ديدم مختلف مرداي انقدر...نديدم هيزي که چشماشم تو  خوب...سر باال سقف...رپناهس....امن

 تو ميزنم چيزي يه با...ميکنم فرار فوقش ميرم... نداره بهم کاري بگم اطمينان با ميتونم

 ...بکنم نميتونم اي ديگه کاري بهش اعتماد جز...سرش

 گاهن پايين به باال از....بزنم چندم ي طبقه حاال...شدم اسانسور وارد...رفتم ساختمون سمت به

 اينم...واحده0 طبقه هر اينکه مثل...اومدم بيرون...24 گفت اره اره...تا 20...طبقه چقد اوهه... کردم

 کار کي  با بگم نميدونم اسمشم خوب...واال ديگش يکي نبود... ميزنم...1 واحد گفت که

 و بلند قد اون با! باشه کوچولو جان مياد بهش چقدم...ور کوچولو جان يا ميخوام هود رابين...دارم

 فشار و زنگ و زدم دريا به دل.... بودم بيرون بود اي دقيقه بيست کنم فک...گندش هيکل

 دز لبخندي...بوده منتظرم...بود خودش اخيش.... شد باز در که بودم برنداشته و دستم هنوز...دادم

 :وگفت کشيد کنار خودشو

 نميري ستمميدون تو بيا

 وارد... خودت دست سپردم خودمو...تو اميد به  الهي...دختر باش ادب با نه...مثل ميگه دروغ

 يزم تا گرفته مبلمان...بود سفيد همش...زدم ديد دفترشو و رفتم جلوتر...نگفتم هيچي... شدم

 به يکوسناي مبالهم روي بود زيرش رنگ سه به موازي موجدار خط تا دوسه فقط که ها وپرده
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 در... نه که چرا ها خوب...سفيد و پسر...سفيدي همه اين از کردم تعجب...  بود چيده رنگ همون

 :گفت که...بودم زدن ديد حال

 بزنم حرف باهات بايد بشين

 ميدونم هک نهار: گفت دوباره بود وديدني شيک خيلي...بودم تماشا محو هنوز نشستم مطيع بز مثل

 ي؟خورد چي صبحونه.... نخوردي

 واسترس کردم ورزش حسابي که صبحم...بودم نخورده شامم ديشب... بود گشنم خيلي

 ابيحس امروز چرا نميدونم ولي. بمونم غذا بي روز دوسه تا که بود شده...ميکنم ضعف دارم...داشتم

 :شدم تعارف و خجالت بيخيال... شده گشنم

 شد؟ چي ديديد که صبحم نخوردم هيچي ديشب از نه

 ميخوري؟ چي: شد نگپر لبخندش

 گرفتين هرچي نميدونم: کنم داري ابرو يکم بايد حاال

 نميرفتم؟ اگه ميکشتنت: پرسيد مقدمه بي...نشست روم روبه اومد و زد زنگ چنتا رفت

 ...اون از تر بد: خماري تو بذارش ميگه شيطونه...فضولي از ميترکه داره واي

 ؟!!کنم کمک بازم بتونم شايد...دمکر کمک کي به بدونم ميخوام اولش از کن تعريف

 ميکنه گل کردنت ترحم حس بگم اگه.... مياد بدم ترحم از

 گها...دادي بهم النگو يه تو بعدم...نميکنم کمک الکي من باش مطمئن...داري زبون مياد خوشم

  پولش بقيه پاي بذار کنم کمک خواستم

 بگم؟ چي از...بگم کجاش از

  ؟ داشتن چيکارت بودن؟ کي ااون بگو بعدم بگو؟ اسمتو اول

 ودل درد ميخواست دلم شايد...اومدم کجا از کيم بگم براش ميخواستم ولي چرا نميدونم

 اينم....بدم جواب سواالش به صادقانه تا کرده وادار منو بود هرچي ولي نميدونم شايدم...کنم

 خفم داره بغض...ارمد کمک به واحتياج کوچيکم ميکنه فک...داره من به نسبت ترحم حس ميدونم

 وشداي اسمم: کرد کمک بهم شايد بگم بذار...دچارشم که وضعي اين با...ندارم ترحمم مگه...ميکنه
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 خونه...خونه ببرن منو(شد جاري اشکام)منو ميخواستن...بودن قاچاقچي و خالفکار هم اونا....س

 فساد

 : شد جا جابه اشج توي...خوند فکرشو ميشد کرد اخم...ديد نگاهش از ميشد و تعجب

 ...تو نکنه...نيستن دختر ديگه که کساييه جاي اونجا...بودي کرده کاري مگه

 :ادمد تکون نه نشونه به تند دستامو سريع کنه بد فکر راجبم نبايد کنه کمکم قراره که حاال

 فقط...نخورده بهم کس هيچ دست امروز تا(...پايين انداختم سرمو..)دخترم من بخدا نه  نه نه

 ...همين...خورده بهم زدن کتک واسه فقط اونم ناپدريم بزن دست

 ...فهميدم بد من... ببخشيد و اشکت کن پاک: گفت و سمتم گرفت دستمالي

 همگ...اونجا ببرنت ميخواستن چي واسه پس خوب: داد ادامه کردم فين وفين گرفتم دستمالو

 نميدونستن؟

 نوم ميخواستن خودشون جون نجات بخاطر اپدريمن و مادر...ميدونستن همشونم...ميدونستن چرا

 جذب مشتري من ميگفت...خودمه اول کام گفت...فهميد وقتي اونم...شرف بي اون به بدن

 من برا رو شما خدا...کنه يکسره کارمو ببره منو بود اومده امروزم... هستم زا درامد...کنم

 ميکنم براتون بگين هرکاري...فرستاد

 قت؟اونو و داشتي مادرم

 يک از ناخواسته منو انگار... منه شرمساري باعث بدکاره زناي همون از يکي واقعيمه مادر اون اره

 ودشوخ مادرم کاراي بخاطر اينکه تا شدم بزرگ باهاش...ميشناسم پدرمو البته...مياره بدنيا رابطه

 ميکرد نگام خريد زر کنيز يه مثل...نميخواست منو اون...کشت

 ...کردم ناراحتت.. .متاسفم واقعا من

 فتگر رو پسر يقه...کرد دروباز تا بود دوستش اما اوردن و نهار کرديم فکر....شد بلند زنگ صداي

 :گفت بهش و

 ...ردک نميشه کاري ديگه گذاشتي... بذاري قال منو ديگه بار يه فقط...جان االغ....ژيگولو ببين

 داشـ چيکار بينيم بنال: خنديد و کرد ول رو يقه
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 يب.. کردي بلندش کجا از...کيه اين بينم: گرفت ويقشو برگشت دوباره...ديد منو دفعه يه که

 ...نداشتته بچه جاي...غيرت بي...کار محل تو ناموسي

 :کرد جدا يقش از و پسر ودستاي هم تو رفت نميدونستم اسمشو هنوز که کوچولو جان اخماي

 کمکش خواست کمک ازم...بگمت يخواستمم که همونه اين...ميکني تو رو کارا اين...شو خفه

 ميکني فکرا اين از که ته ناقصه شعور از.. کردم

  گذاشت يکيشو...من روي به رو نشست اومد و کرد حساب.... اوردن غذا پرس سه موقع همون

 چيه؟ معنيش راستي...گفتم درست اسمتو....يوشدا بخور تو: گفت جلوم

 زياد نامهربوني من شايد باشه مهربون همه اين رهنميخو اصال قيافش به...کردم نگاه بهش

 پاکي...پاک يعني يوشدا...گفتين درست اره....تون از ممنونم: زدم لبخند...ديدم

 غذا؟ يا ميخوري خجالت: گفت خنده وبا دوستش به کرد رو بعد زد لبخند فقط جوابم در

 اغذ حاال داداش ببخشيد: گفت خند وبا خاروند سرشو پشت بود من وجود مات هنوز که دوستش

  هس چي

 از بعد منو... بده هست سامي اسمش فهميدم که دوستش خيره خدا...خورديم خنده با رو غذا

 دفعه يه...خوردم سير دل يه من که غذا شدن تموم از بعد...دل ته از اي خنده خندوند...  سالها

 اميس.... بابامه گفت فقط ميسا به هم تو رفت خندونش ي قيافه...خورد زنگ  کوچولو جان گوشي

 ....ديگه اتاق يه توي رفت رو فکر تو انداخت رو

------------------------------------------ 

 بودم در تپش  برم شدم بلند نااميد...منتظرشم که هست دقيقه بيست...باشه رفته شايد نميدونم

 کنار در جلوي از...شدم خوشحال...ودب نرفته...بود خودش...کردم بازش...درومد صدا به در زنگ که

 نميري ميدونستم تو بيا: گفتم بهش و رفتم

.. هيجان شايدم تعجب با...اومد خوشم جسارتش از...داخل اومد حرفي هيچ وبدون کرد نگام فقط

 غذا سفارش از بعد...بشينه خواستم ازش کرد نگاه که يکم....ميکرد نگاه اطرافش به داشت

 فکر...ميداد جواب راحت اون و ميپرسيدم من...پرسيدم ازش مقدمه بي روش روبه نشستم

 بودن دنبالش که ادمايي اون درمورد مادرش درمورد وقتي... بده جواب راحت اينقدر نميکردم

 کمک بهش بايد من...  سراغم اومد ترحم حس...کنن چيکار باهاش ميخواستن که گفت...گفت
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 به ودلش...کنم نگاه ديگه جور يه کنم سعي بايد پس....دنميا خوشش ترحم از گفت اون اما...کنم

 هک تعريفاتش...بريزن اشکاش و بياره بياد دردشو از پر زندگي ديگه يبار شدم باعث....اوردم درد

 : گفتم بهش....شد تموم

 ...کردم ناراحتت... متاسفم واقعا من 

 رسيد ناهارم بفرما: گفتم خنديدم...شد بلند زنگ صداي

 با و يدچسب مارو يقه کنه مثل سامي شد باز در تا...کردم باز در رفتم خنديدم وبهش تلخ ماا خنديد

 کاري هديگ گذاشتي... بذاري قال منو ديگه بار يه فقط...جان االغ....ژيگولو ببين: گفت عصبانيت

 ...کرد نميشه

 داشـ چيکار بينيم بنال: خنده وبا کرد ول رو يقه و شد باز اخمش

 دوباره ديدش، که بگم براش تا بشينه بره خواست کرد صاف يقمو بود نديده رو يوشدا هنوز

 بي ..کردي بلندش کجا از...کيه اين بينم: چسبيد دوباره رو يقه کرد اخم جدي خيلي و برگشت

 ...نداشتته بچه جاي...غيرت بي...کار محل تو ناموسي

 جدا يقم از گرفتم مچشو کردم اخم خودش مثل منم...  ميکنه فکر چي من درمورد شدم عصبي

 زما...بگمت ميخواستم که همونه اين...ميکني تو رو کارا اين...شو خفه: خودش از تر جدي و کردم

 ميکني فکرا اين از که ته ناقصه شعور از.. کردم کمکش خواست کمک

 عجبت با که يوشدا طرف رفتم سامي به توجه وبدون دادم پولشو... رسيد هم ها غذا موقع همون

 اسمتو....يوشدا بخور تو: جلوش گذاشتم رو ها غذا از يکي روشو روبه نشستم ميکرد نگامون

 چيه؟ معنيش راستي...  گفتم درست

 که ور چيزي اينکه مثل کردم نگاش منم...صورتم از بخونه رو چيزي يه ميخواست...کرد نگاه بهم

 پاکي...پاک يعني يوشدا...گفتين درست اره....تون از ممنونم: زد لبخند...فهميد بفهمه ميخواست

 تمنداش جوابي...کوچولو خانوم ومعصومي پاک که واقعا...پاکي مياد بهش چقدر قشنگي معني چه

 غذا؟ يا ميخوري خجالت: گفتم سامي سمت به خنده وبا زدم لبخند فقط بدم

 چي غذا االح داداش ببخشيد: گفت خند وبا خاروند سرشو پشت خجالتش واز بود وايساده هنوز

  هس
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 هستن کي خانم يوشدا بگم بهت تا کن کوفت بشين بيا زياده مارم زهر تو براي

 يليخ اسمت...ساميم من سالم: گفت اون به رو بود موازي ميز عرض با که مبلي رو نشست سامي

 ...  قشنگه

 با...دهش سوال عالمت مثل االن فوضوله خيلي سامي...پايين انداخت سرشو کشيد خجالت يوشدا

 وخندوندن گفتن جک به کرد وشروع گرفت اونم....ميگم بهت نه االن کردم اشارش چشم

 خوردنش از تازه ميخواستيم...گفتيم شکر الهي شديم سير...شد تموم خورديم غذا بالخره...ما

 بابامه: گفتم سامي به رو خوردمو خندمو...کرد زهرمون گرام پدرجان...ببريم لذت

 .بستمو درو خودم کار اتاق سمت به رفتم اونجا از من ولي...فکر تو رفت اونم

 بزرگمهر اقاي بله

 ...راهه به رو کارا اره....خوبم منم السالم عليکم... بال بله

 بفرمايين خوب...سالم: بيخيال...ميخواد هم باشه جدي ميخواد هم بابا کاراي از ميگيره خندم

 ميکني پيدام اونجا کار اتاق بيا اومدي... جوابتم ظرمنت شب بگم ميخواستم... خوبي که شکر رو خدا

... گمب چي رفتم حاال... فکر تو رفتم و دادم تکيه ميزم به...کرد قطع سريع کنم خدافظي نذاشت

 بريزم سرم به خاکي چه حاال...نميکنه ما حال به فکري گوربگوريم اين

 داره باال ماندگاريه هم قشنگه هم...بگير رُس گِل برو عزيزم چرا خاک

 ..زدي کلنگ من افکار وسط دوباره تو

 داره ناهگ بيچارم مادر نکن گور اون به گور اين از منو اينقدر بگم اومدم...ميکني فکر بلند چه من به

 ميشه اواره قبرستون تو

  ندارم حال برو: کردم پرت سمتش وبه ميزم روي کاغذي دستمال ي جعبه

 ...ميدوني خوب خودت نميرما نگي تا کيه؟ يوشدا بگو من جان: گرفتش دستي دو

 يکم...گفتم ميدونستم خودم که حدي همون در براش بعدش....ديگه فوضولي کنن جونت به  جون

 :گفت سمتم اومد ها گفته برق مثل بعدش کرد نگاه بهم متفکرانه

 گرفتم...جان داني گرفتم
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 بگيريم هم ما بده رو؟؟ چي

 برات گفته که بهتم  تازه...کنه کمکت ميتونه اون...هس تو حل راه يوشدا خنگ دانوش ببين

 ....ميده انجام هرکاري

 ميخواي؟ چي بدبخت اين جون از بزن حرف درست: سامي حرافاي از شدم گيج

 ...خره رو تو ازاديه

 نم به تازه...داره گناه...نکن فکرشم نه: کردم فکر يکم...  سرشه تو فکري چه گفت برام بعدم

 اورده پناه من به....کرده اعتماد

 ....بري سرباز سال2 بايد نگي بهش...پيشنهاده يه بگو بهش

 ...بود جهنم عين...بود بس برام اموزشي ماه2 همون برم عمرا نه

 نگاه هشب...نشستيم قبل مثل...بيرون رفتيم وجدانمون و خودمون با رفتن کلنجار کلي با خالصه

 :شدگفت تموم شصبر...کردم مرور دلم توي حرفمو.. کردم

 لطفا ميکنم خواهش....ندارم رو جايي من بخدا...باشم اينجا امشب نميتونم....شده چي

 داد اب سامي روبه و نشستم صاف...ميکرد فکري چه اون بگمو ميخواستم چي من...اومد درد به دلم

 ..نميشه.... نميتونم: گفتم

 مبيزار ترحم از گفتم که من...ميرم باشه: شد بلند ترسيد

 خواييممي کمک ازت ما...نيست اين مساله بشين: گفت کشيد گرفت کهنشو مانتوي کنار سامي

 ...من از: نشست...شد گيج نگاهش

 بخو: قبل از تر گيج يوشدا شد تموم حرفاش وقتي گفت من راجب چيو همه بهش خالصه سامي

 ...بکنم ميتونم کار چي من

 نه سامي

 که هم تو...خوب...بده بهش تا سربازي بره يا بگيره زن بايد اي دانوش ببين(يوشدا به رو) شو خفه

 درسته امن جاي ويه ميخوايي سرپناه يه
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 عنيي... کني بازي دانوشو دختر دوست نقش ميخواييم ازت ما: داد ادامه سامي که داد جوابشو باسر

 درپ مادر به... خونشون ميبره رو تو اينجوري.... هستي داني نامزد تو بگيم باباش به ميخواييم

 کنيد يباز و معشوق و عاشق فيلم وقت چند بايد جان بابا رضايت جلب براي...ميکنه معرفي گرامي

 سرپناهت به هم تو اينجوري...ميده بهت کارم... ميخره خونه يه برات...گرفت که شو ارث....

 ميگي؟ چي..... ميرسي

  نيستي دين زير نکني قبول ميتوني: گفتم سريع هم تو رفت چهرش

 سامي اب بعدشم...بده جواب بهمون برگشتيم....بکنه فکراشو تا بيا شو بلند شو خفه ميگم بهت

 ...کنه فکر تنهايي تو تا بيرون رفتيم

-------------------------------------------- 

 اقتا تو اون پيش رفت شد بلند دفه يه....بود سکوت سامي منو بين...کوچولو جان رفتن از بعد

 واسم بمونم اينجا ميتونم که همين...بمونن نداشتم کارشون...اتاق تو موندن خيلي....

...  و زد ذل بهم کوچولو جان...نشستن همونجوري دوباره....بيرون بيان دادن رضايت بالخره....بسه

 هکنن....بود مردد ونگفتنش گفتن تو...ميکرد مزه مزه شو حرف انگار...  بگه چيزي يه ميخواست

 : گفتم سريع بيرون بندازه منو بخواد

  لطفا ميکنم خواهش....ندارم رو جايي من بخدا...باشم اينجا امشب نميتونم....شده چي

 .. نميشه.... نميتونم: زد فرياد سامي به کرد رو و نشست صاف و شد عصبي

: نکن بيرونم تا بهتره برم خودم...شدم بلند....ميکردم فکر که هموني بود خودش اره...ترسيدم

  بيزارم ترحم از گفتم که من...ميرم باشه

 ماجرا گفت برام خالصه سامي.... بودم شده گيج...نشستم و کشيد گرفت مانتومو کنار سامي اما

 مبفهم بايد...ميخوان کمک من از اينا...کنه خودم کمک بايد يکي...شدم قبل از تر گيج...  چيه

 ميتونم کار چي من خوب: بکنم براش کاري يه بايد ديونشمم جونمو منم البته...  دارن چيکار

 ... بکنم

 نه سامي: زد فرياد و شد عصباني کوچولو جان

 ات سربازي بره يا بگيره زن بايد يا دانوش ببين: گفت و من به کرد رو....نکرد گوش سامي اما

  درسته؟ امن جاي يه و ميخوايي سرپناه يه که هم تو...خوب...بده بهش
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 بعدشم دادم جوابشو سر با....  عجيبه خودش عين اسمشم...دانوشه کوچولو، جان سما پس

 انوشد انگار....کنم کمکش بايد....بدم محبتشو جواب بايد جورايي يه...کرد تعريف برام نقششو

 : گفت سريع ميکنم فکر چي به فهميد

  نيستي دين زير نکني قبول ميتوني

 بده وابج بهمون برگشتيم....بکنه فکراشو تا بيا شو بلند شو خفه ميگم بهت: شد کالفه سامي

 اگه....کنم قبول بايد من...ميده قلقلکم پيشنهادشون...بيرون زدن ساختمون از بعدشم

 خوب....ميگه اينجور که درياييش چشماي....نيست اينجوري دانوش نه....ميکنن بيرونم...نکنم

 زير زدن اگه اصال....ميدن بهم گفتن که اييچيز....شد تموم که کارشون.... چي؟ کنم قبول

 تکليف موقع اون...رفت لو برنامه شايد...چي اوردن سرم باليي اينکه يا....چي قولشون

 تا بالخره...کنم قبول بايد... کنم چيکار بقيشو...بمونم دارم و امشب فقط نکنم قبول اگه....اما....چيه

 يداپ کار بالخره...نيست مهم...زدن قولشونم زير...گهدي ميکنم کاري يه بعدشم...دارم جا مدت يه

 مبچرخ خيابونا تو راست راست که نيست جوري سنم...باشم جا فکر به بايد االن اما...ميکنم

 دباي... بدم کاراشو اين جواب جوري يه بايد بگذريم حرفا اين و دين از تازه...نکنه نگام وکسي

 در دباي ولي...ميکنم قبول...اره....بشکنم دون ونمک مبخور نمک که نيستم اوناش از من بفهمه

 ...درسته همين...بزنيم حرف اخرش مورد

 خونه ابدار تو بردم رو غذا ظرفاي و شدم بلند جام از...رسيدم نتيجه به اخرش و کردم فکر کلي

 مابخو که موندم منتظر انقدر...بيان تا نشستم منتظر...کردم تميز هم ميزو روي دور وانداختم

 سرم از خواب تا دادم مالش چشمامو دستم با...نشستم...شدم بيدار در شدن بسته با...برد

 .کردم سالمشون...بودن نشسته تو بودن اومده کامل ديگه...بپره

 کردي؟ فکراتو: گفت ادامش و داد جوابمو سامي

 چنتا يدبا شه مشخص چيزايي يه بايد دادن جواب قبل: دوخت چشم من دهن به نگران دانوش

 ميگم جوابمو شدم که مطمئن بگم چيزو

 : ميدادن گوش من وبه بودن کرده سکوت

 ماش حرفاي روي حساب با من اما ميشم محسوب فراري دختر يه کسوکارم بي من که درسته  اين

 اگر هاينک دوم نميزنين؟ جر اخرش بفهمم چطور کردم قبول من اگه اينکه اول بگم بايد کردم فکر
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 بگم بايد سومم ميشه؟ چي من تکليف شد خراب چي همه کار وسط کشيديم نقشه دفهمي بابات

 ازم؟ نميکنين استفاده سو شما کنم اعتماد شما به من

 :گفت سامي شد تموم که حرفم...ميشد تر گشاد چشماشون ميپرسيدم که سوالي هر با

 وچولوک سوم....بريم يشپ تعهد طبق بايد بازم دوميشم...قانوني اونم نزنيم جر ميديم تعهد بهت

 نداريم نظر تو به ما باش مطمئن

 ... سالمه 31 نيستم کوچولو من: زدم جيغ بستمو چشمامو...ميکنه عصبيم...کوچولو ميگه هي

 فکر شما: گفتم اروم خيلي...دوشون هر چشماي تو ببينم وميتونستم تعجب... کردم باز که چشمامو

 باشه؟ سالم چند ميکردين

 سال 31-34:هم با دوشون هر

 کردين امضا و تعهدتون هرموقع بگم ميخواستم بالخره خوب: وگفتم کردم نازک چشم پشت

 سالتونه؟ چند شماها راستي...کنين معرفي منو ميتوني

 22-21:گفت سامي

 وت تازه...مياد بدم ترحم از منم ببين: شه مطمئن ميخواست ولي من جواب از بود خوشحال دانوش

 هس اينا بخاطر اگه...يستين مديون بهم هيچم

 صالا کردين کمک بهم شما....کنم کمک بهتون ميخوام...نيس اينا بخاطر نه: حرفش وسط پريدم

 و ريندا احتياج من کمک به...هستين کي ميدونم حدودي تا من حاال ولي....هستي کي نپرسيدين

 نيس حرفي پس شما کمک به منم

 کرف عالم يه موندم من... رفتن بودن گرفته که شامي خوردن از بعد بعدشم....نشستن خورده يه

 معلوم نا ي اينده واسه وخيال

---------------------------------------- 

 : کنارم نشست هم سامي...دادم تکيه صندلي پشتي سرمو بستمو چشمامو... نشستم ماشين تو

 ...ميندازه راه کارتو احتير به....تو به محتاج اون بيچاره...اللي نميگن بهت نزني حرف تو
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 از نميشه دليل اين ولي...داره احتياج من حمايت وبه هست بيچاره واقعا اون ادميه چجور اين

 ايدب....بودم محتاج  بابام به من به که موقعي...ميکشه چي ميفهمم...کنم استفاده سو وجودش

 ميخواستم ومادرم که بودم سني وقتي...نبود کن کمکم...رسيده بلوغم ميگفتم بايد...ميگفتم براش

 تا نهميشي پيشش شب...ميگه امال بهشون مادرشون که دوستام بقيه مثل...کنه محبت بهم تا

 از ريعس...ميکنه عصبيم داره رسما سامي...چي يعني بودن  محتاج ميفهمم پس... نبود...بخوابن

 :گرفتم ويقشو شدم کنده جام

 ور چشم بي و دله اينقدر...خوابه براي جا يه داشتن طربخا کنه قبول اگه اون...ميگي چي بفهم

 ...کنم استفاده سو اورده پناه بهم که کسي از که نيستم

 :گرفت شدمو مشت دستاي چرخوند صورتم وتوي بود شده گرد تعجب که چشماش

 اره بگه معلوم کجا از....نکن...باشه...پسر باشه

 ور جايي هيچ و کس هيچ اون... ميگه حتما....هميگ: ميزدم استارت که وهمينطور کردم ول يقشو

  بره که نداره

 نگفتي؟ بهم که هست چيزي نکنه...مطمئني خيلي

 گفتم بهت چيو همه نه: اومدم بيرون پارکينگ از

 فکر اون به من....بوديم ساکت دوتامون هر....ميکرديم متر رو خيابونا و ميروندم هدف بي

 فهميدم امروز ولي سالمه وچند چندين دوست مثال...من ايرفتار به حتما هم سامي... ميکردم

 خندم دمخو فکر از....خرابه کله ولي نميشه راه نيمه رفيق بامرامه خوبيه پسر... نشناختمش درست

 :نموند پنهون سامي ديد از که زدم خندي ونيش گرفت

 شدي؟ خلم بودي چل...مرگته چه

 ...شرمنده....کنم چيکار ونستمنميد من نبودي تو اگه بامرام: شونش به زدم

 نميخوام ايکبيري گمشو: گفت شده نازک صداي با و قهر حالت به مثال گرفت ازم روشو

 بشورنت سرتخته...شور مرده سرم مياري هوو...ببينمت

 دور ديگه يکم... پاکه دلش...نيست اي کينه مياد خوشم....خنده زير زديم مون دو هر بعدش

 منم ارکينگپ تو برد سامي و ماشين...شرکت برگشتيم و گرفتيم شام رستوران يه از رفتيم.... زديم
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 مچاله صورتش...بود شده جمع خودش تو جنين يه مثل...بود خواب...شدم که وارد...باال رفتم

 سامي ولي....کنم بيدارش نميخواست دلم...شده باعثش...کبوده که صورتش يا بدنش انگار....بود

 رفح هيچ بدون سامي...شد بيدار که کامال....شه بيدار شد باعث در محکم بستن با صدا سرو پر

 کي نهک قبول ميخواستم طرفيم از....نه بگه ميخواست دلم کردم نگاش....پرسيد سوالمو اي اضافه

 حرفايي يه....کنم کمک بهش تر راحت بشم تر نزديک بهش ميتونستم وقت اون...بهتر اون از

 زا....ميزد حرف من وجاي بود شده من وکيل سامي....بياد در بود زديکن سامي منو شاخ که ميزد

 استفاده سو ازش کنه اعتماد بهمون اگه پرسيد ازمون... اره بگه ميخواد بود معلوم حرفاش

 نميکنيم؟

 ماشوچش شدو منفجر بمب مثل گفت اينو تا....نه کوچولو خانوم تو به نه داد اطمينان بهش سامي

 ...سالمه 31 نيستم کوچولو من: تگف جيغ با و بست

 سني اين نميشد باورم اصال ميکردم نگاش خيره...برگشتم و کما رفتم لحظه يه جيغش از

 سالم چند ميکردين فکر شما: گفت اروم خيلي اون اما...  ميزد تر کوچولو خيلي چهرش...باشه

 باشه؟

 سال 31-34:هم با دومون هر

 واستمميخ بالخره خوب: وگفت کرد نازک چشم پشت زدو ندلبخ گفتيم کم اينقدر سنش اينکه از

 ؟سالتونه چند شماها راستي...کنين معرفي منو ميتوني کردين امضا تعهدتونو هرموقع بگم

 22-21:گفت سامي

 بينب: شم مطمئن بايد ولي کنم کمک بهش تا  شدم مصر ؟خيلي چرا نميدونم....بودم خوشحال

 هس اينا بخاطر اگه...نيستي مديون بهم هيچم تو تازه...مياد بدم ترحم از منم

 الاص کردين کمک بهم شما....کنم کمک بهتون ميخوام...نيس اينا بخاطر نه:  حرفم وسط پريد

 و ريندا احتياج من کمک به...هستين کي ميدونم حدودي تا من حاال ولي....هستي کي نپرسيدين

  نيس حرفي پس شما کمک به منم

 داشت شام....نداشت جواب حساب حرف....بگم ميتونستم چي....کرد قانعم زد که حرفايي با اما

 اميس پارکينگ توي....رفتيم خودش از مراقبت براي چيز چنتا گفتن با...خورديم هم با ميشد سرد

 :گفت
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 اوکي؟ باشي شير مثل ميخوام....ونميتونستما نشد بگي نيايي فردا داداش

 ...برسونمت بشين... پاستوريزه نوع از اونم حتم

 ...ميشه ديرت برو تو...برداشتم ماشين نه... نيست بعيد که تو از

 باز درو و زدم در....رفتم بابا اتاق سمت به  لرزون پاهاي با...شدم وارد....خونه رسيدم بالخره

 مهميشگي سرجاي نشستم....  رفت يادم واقعا...نبود لجبازي اينبار...نکردم  سالم بازم. کردم

 :کردم نگاش...  بابا جلوي

 ميکنم ازدواج گرفتم تصميممو من

 ...بهم بود زده ذل فقط من تصميم از زده شک متعجب...شد بلند بود هاش برگه روي که بابا سر

 نميخواستيد؟ جواب مگه ميکنيد نگاه چيه

 ني؟ک بدبخت رو برگشته بخت کدوم ميخواي ميگي؟ چي ميفهمي....شدي بزرگ نه: گفت و خنديد

 يريبگ تصميم نتونستي شرکت بياي کني فکر دادم وقت بهت سال چند....غاز چندر خاطر به ها

 بگيري زن ميخوايي روزه يه االن

 يميگ شما که دختري اون ضمن در.....دارم احتياج غاز چندر اون به من نميفهمي شما ميفهمم من

 ... دخترمه دوست ميشه سالي چند يه

 خوادمي دخترشو دوست واسم...نميکنه فکر اصال خر ي پسره: دش بلند ميز رو کوبيد رو ها برگه

 نفهم زندگيه عمر يه...  ميشناسي پدرش مادر...کيه ميدوني اصال...  بگيره

 معرفيش بهتون اونموقع... ميارمش ديگه روز ده تا... ميدين گرمي دل بهم اينقدر که مرسي

 کنين عمل بودين داده که قولي به شما...زدم حرفمو من... ميکنم

 يم اينه جلوي...ندارم اعصاب...بردم پناه اتاقم به...رفتم پيشش از حرفي هيچ بي شدم بلند

 شعري...شممي اروم ميزنم عصبانيت اوج تو... ميرم سمتش به...ميبينم رو پيانو اينه تو از... ايستم

 :ساختنش خودم مخصوص انگار....ميزنم دارم دوسش خيلي که رو

 ميداشت بر دوشم رو از  غمو کوه/ داشت خبر دلم از بود يکي کاشکي  ?

 ميذاشت مرحم کمي خوبش عشق با/ تنگيهام دل روي بود يکي کاشکي
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 نيست مشکلم حل فکر به هيشکي/نيست دلم اين منو فکر به هيشکي

  ميداشت بر قدم يه من بخاطر/من خاطر به که بود يکي کاشکي

 بمونم در به چشم انتظارش به/ بخونم کي پيش دالمو درد

 برونم دلم تو از هارو غصه/هميشه ي واسه روزي يه که تا

 اميد به تا/ برسون ارزوهاش به شکستمو دل بيا/ اسمون هفت خالق خداي اي مهربون خداي اهاي

  بکشون روشنيها به منو تاريک روزاي/ جون نصف دوباره نشه دلم تو

  بدونه منو قدر نيس که کسي/زمونه اين از  دلم شده خسته

 بمونه دلم منو با بيادو/ هميشه واسه نيست که کسي

 بمونم در به چشم انتظارش به/ بخونم کي پيش دالمو درد

 برونم دلم تو از هارو غصه/هميشه ي واسه روزي يه که تا

 اميد به تا/ برسون ارزوهاش به شکستمو دل بيا/ اسمون هفت خالق خداي اي مهربون خداي اهاي

 ? بکشون روشنيها به منو تاريک روزاي/ جون نصف رهدوبا نشه دلم تو

 ---------------------------------------------- 

 يوقت...بودم گيج...ديدم سفيد جاي يه توي خودمو...شدم بلند هميشگيم عادت طبق زود صبح

 ردد هنوز بدنم...نبوده خواب يه...بوده واقعي چي همه که...شدم خوشحال...شدم بيدار کامل

 خودمو کاريه ساعت که 1 ساعت تا...شدم ازاد ديگه که بود اين مهم...نبود مهم واسم ولي...ميکرد

 موجب عادت ترک...ديگه عادته...کردم دم چايي... کردم گيري کشيدم،گرد طي... کردم سرگرم

 بايد...چيه متکليف ببينم...بياد يکيشون تا شدم منتظر مبل روي نشستم خوب دختر يه مثل...مرض

 شدم بلند...چرخيد در تو کليد... ميکردم وجب ديوار و در که همينجور...کنم چيکار

 کرده يهتخل هم ادکلنشو شيشه کنم فک...بود اومده اراسته و شيک خيلي که بود دانوش...ايستادم

   سالم: گفتم و زدم لبخند...پيچيد بوش شد وارد تا باشه

 :جلوم گرفت خورکي از پر توش که بود ستيکپال يه دستش تو...داد جوابمو لبخند با

 ....گرفتم صبحانه واست...تو واسه بيا
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 ابدارخونه بردم و وسايل...شد تموم که صبحانم...ميکرد نگاه منو اون  ميخوردمو صبحانه من

 :خنديد...کردم سالم...بود اومده هم سامي برگشتم

 چطوري؟ امروز...بزرگ خانم سالم

 ممنون خوبم

 گشاد لباساي...کشيدم خجالت...کرد نگاه بيرون بود زده کفش از که پامو نوک تا سر فرق از

 کبود مصورتم...داره هواکش گوشه گوشه که کفشمم...ميشه پودر بپوشم ديگه دوبار اگه که...کهنه

 :گفت سامي که...پايين انداختم سرمو...نميشه اين از تر بدبخت ديگه وزخمي

 داداشمون زن قرار نباشه هرچي...برسيم بزرگ خانم اين به يدبا...تعطيله کار امروز داني

 ...داره وکسر کم چيزي که کنه احساس نبايد...شه

 ميکرديم کار خيليم نيس: خنديد دانوش

 عميق نفس... ميداد فشار گلومو بغض...  حرفاش اين با زمين تو برم شم اب ميخواستم

 :کردم بلند سرمو...کشيدم

 باشين نداشته اين از بيشتر انتظار کار و کس بي بدبخت من از

 اين... وکارتون کس ميشم من... اي بنده نامزد شما امروز از: گفت و ايستاد سامي کنار دانوش

 جاي کن بزرگواري شما هم بزغاله اين(سامي ي کله پس زد باال برد دستشو)نزن ديگه و حرف

 ...کن قبولش داداشت

  (دفعه يه شد  جدي...)بع بع ميکني لطف بع بع: گفت خندون همونجور داد مالش سرشو سامي

 يقشيال چون باشين بهترين بايد بعد به اين از بگم ميخواستم...رسوندم بد و منظورم ببخشيد

 ...ممنونم: اومد خوشم حرفش از

 وقتشه؟ خوب خوب: ايستاد من جلوي سينه به دست بعدش

 چيه؟ وقت: کردم کج سرمو
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 قشهن اجراي وقت خنگول: ميشه پسرخاله سريع خيلي...اومد خوشم ازش بود بجوشي پسر سامي

 انخ کاوه به پسرم جان داني( دانوش به کرد رو.)برات بخريم...بديم يادت بايد چيزايي يه...هست

 ميدي؟ نشونش کي عروسشو گفتي بزرگ

 ...شه خوب هم يوشدا صورت تا...ديگه روز ده گفتم

 السک...داريم خريد کلي که بريم بزن مادرم ببخشيد خترمد تو پس( من به کرد رو) برتو افرين

 ...ميشود شروع فردا از درسم

... نبودم خواب براي جايي يه محتاج اگه تره تلخ زهري هر از لبخندم اين ميدونه خدا اما زدم لبخند

 نااي...کنم جبران کاراشونو اين چجوري االن...نميکردم قبول...نبودم شدن مخفي براي جايي به

 کفش و کيف و شلوار مانتو دست چند و بازار رفتيم اينکه از بعد بالخره...ميکنن بدهکار منو دارن

 اون از حسابي حساب بايد بعدش واسه بمونم شرکت تو قرار که روزي چند همين واسه خريديم

 منم ميگفت اون بود سامي ي سليقه به همش خريديم هرچيم...بخريم مانتالياش وسانتال شيک

 هنرفت خريد حاال تا داشتم ذوق چقدر...ميخريدن خوبه ميگفتم بهشون اگه...پرو اتاق فتممير

 هنهک اون...بپوشم دادن دستور بهم خريدم که شلواري مانتو اولين... بود جالب خيلي واسم...بودم

 .. دور انداختن هم رو ها

 ...شرکت برگشتيم خورد تن با بالخره.... گشتيم و بازار کل

---------------------------------------------- 

 اون...شرکت رفتم بخوره صبحونه واسه تا خريدم ميز چيز مشت يه سوپري از اينکه از بعد صبح

 نگاه بود حرکاتش تو که متانتي به ظرافتش به...ميکردم نگاش ومن ميخورد صبحونه

 اب اين اما...پسر چه دختر چه ولوت والت هستن بازاري کوچه شهر پايين ادماي  هميشه...ميکردم

 سامي موقع همون...ابدارخونه تو برد...شد تموم صبحونش....خانم خيلي... داره فرق همشون

 فتوميگ ميکرد تعارف ميگفتيم بهش چي هر...بود واجب واقعا...خريد رفتيم دستورش با...رسيد

 هنهک لباساي اون...ريديمخ راحتي لباس و کفش و وکيف شلوار مانتو براش زور به ولي نميخوام

 هباش شايدم....باشه اولش بار که انگار...ديد ميشد ذوق و شادي چشماش از...دور ريختيم هم شو

 رو ديمش ولو سامي منو شرکت برگشتيم وقتي..  باشتش نبرده که نيست بعيدم نامادري اون از

 البالو شربت با ابدارخونه يتو رفت سريع...نبود خسته اصال داشت که هيجاني بخاطر اون ولي مبال

 :من جلوي گرفت اول...بيرون برگشت
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 ميارتتون سرحال...بخوريد خنکه تا بفرماييد...اقا

 : برداشتم رو ليوانا از يکي بردم دست...طور همين ساميم نشستم صاف و کردم باز چشمامو

 ...داني بگو سخته دانوش اصال...دانوش بگو بهم...نيستم اقا من

 هوي بگو...نزن صداش ميخوايي اصال اره: گفت شوخي لحن با برداشت رو بعدي ليوان سامي

 ...ميفهمه خودش ديگه

 سامي اقا رو چيزا اين نگيد واي: گرفت گاز لبشو ي گوشه

 نميکنم حال باهاش نذار تنگش اقا خوب خالي سامي بگو منم به: گفت و خنديد سامي

 اخه:گفت ارومي به بگه ميکشيد خجالت

 نم حاال ضمن در...ميکني عادت بگي دوبار اخه بي اخه: گفت شه کم خجالتش اينکه ايبر سامي

 اين به مثال(ببينم منم که زد تابلويي چشمکي) نامزدت به بزرگ بزرگمهر پيش رفتي که فردا هيچي

  عشقم عزيزم بگي چميدونم يا جون داني بگي بايد دانوش اقاي بگي شاسکول

 ادامه سامي...خانومه چقدر...اومد خوشم...حيايي چه شدن سرخ هاش گونه...پايين انداخت سرشو

 :داد

 ادم ديگه کرد ميشه چه ولي کردن احساسات ابراز خاصيت بي لندهور اين به سخته ميدونم

 و ادايست کنارش رفت و شد بلند جاش از...)ميکنم ابراز بهش مجبوري منم ميبيني منو مجبوره

 دهمي دست بهم تهوع حالت ميکنم که نگاش(نموند پنهون ازمن که گفت چيزايي يه درگوشش

 شبند پا اينجوري منم ديگه اره(بلند بعدش) جان يوشي ميکنم درکت...دوستم باهاش مرامي...

 شدم

 از امان...خنده زير زد بلند  اخرش حرکت اين با....ميشد باز يوشدا ي چهره ميزد که حرفي هر با

 :گفت سامي.... ورديمخ که شربتامونو....سامي اين دست

 پيش ما ي خونه ببرمت بيا و امشب ولي....فردا از باشه بزرگمهري روسوم اداب کالس بزرگ مادر

 تو...بره راه هزار دلمون و باشي اينجا شب هر نميشه...باش ما پيش روز ده اين تو...ابجيم مامانمو

 ...داري نياز چيزا اينجور و حموم به هم
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 از هن ميکرد نگاش بد چشم با که اولش اون از نه...بره بذارم نبايد...ميکنه رکا اي چرا... چي يعني

 ونا نباشه هيچي کنه اينکارو نداره حق...بده نشونش مامانش به تا ميکنه دعوتش داره که االن

 رفت قدم چند...ترسيد يوشدا...شدم بلند جا از هم تو رفت اخمام... منه نامزد مثال االن

 :ايستاد جلوم اومد خوند افکارمو نگارا که سامي...عقب

 بگو؟ داري بهتري راه....ميکني؟ پاره زنجير يهو چته

 گفتم فکر بدون...خونشون ببر اينو بزارم نبايد...کنم لهش نزنم اينکه واسه کردم مشت دستمو

 ..خودمون خونه ميبرمش:

 ها؟ بگي چي ميخواي و صورتش کبوديه زرنگ

 بايد چي که بالخره: کردم فکر يکم پايين انداختم سرمو يکمي چي که اخرش ولي ميگفت راست

 نه يا مردن وهمشون نداره کار کسو بگيم کنيم سرهم داستان يه

 داره ربطي چه: زد خندي نيش

 بيارمش زودتر شدم مجبور...ميکنن تصادف...بودن مسافرت مادرش پدر با ميگم...کيو اي

 اه عروسمون باباي جنازه تشيع بريم نميگه زرگمهرتب بزرگ باباي اون تو يا ام ايکيو من حاال

 باشن شده دفن جا وهمون مرده لندن تو وقتي بگه چرا نه

.. .ميخورم جرز ال بدرد نشناسم تو من داداش...ميخورد حرص بود خورده سنگ به تيرش اينکه از

 شوجود از ميخواست که اولش به نه...حسرتش تو بمون خوندم دستتو...اول نگاه تو عشق  باشه

 اي چهقرو دندون اونم...کردم نثارش کجي لبخند.... مادر از بهتر دايه شده االن به نه کنيم استفاده

 :گفت من به رو نرفت اما کرد باز درو رفت در سمت به برداشتش رفت کيفش سمت به و کرد

 ها سينتر جون يوشي(کرد بود ترسيده خيلي ما رفتار اين از که يوشدا به رو...)خونه ميرم من پس

 اشتي فردا ميکنيم دعوا امروز هم ما باش خودت مواظب  فقط همينطور باباشم نميخورتت اين

 باي فعال نترس

 تا  بچرخ پس...اومده خوشش يوشدا از سامي...بود درست حدسم...کوبيد محکم هم درو رفتش

 گامن بود شستهن اشک به که چشمايي وبا بود ايستاده ديوار کنج کردم بهش نگاهي بچرخيم

 همش...شده اذيت اين چقدر واي...افتادم حرفام ياد... سوخت واسش دلم...سوخت...ميکرد
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 دلش از يجوري بايد...در دربه سامي اين کردن دودر واسه سرش تو زدم کاريشو بيکسو

 :شدم خيره بودن ابري االن که شبش مثل چشماي به...ايستادم روش روبه رفتم...دربيارم

 ولي دوستمه درسته...برداره سرت از دست...بره سامي ميخواستم فقط نداشتم منظوري من ببين

 ...منم تو مسئول فعال...گفت چيو همه نميشه خوب

 سئولمم نخواستم من باشي کارم کسو نخواستم من:اومدن پايين چشماش تو اشک گفتم اينو تا

 ...برسي پوالت به نمک کمک ميخواستم...ميخواستم خواب براي جا يه فقط من...باشي

 مميکن کمک... ندارم کشيدن عقب حق:داد ادامه و کشيد عميق نفس...ريخت اشک فقط نزد حرف

 يياداوار بهم...سرم تو نزن بيکسيمو انقدر ميکنم خواهش ولي برسي ميخواي که چيزي به تا

 يا حرفه نه بلدم ريکا نه ترم اواره اواره يه از...تنم لباس خودممو فقط که... ميدونم خودم...نکن

 ...ميکنم خواهش ازت...  بزرگم هيچ يه من... هيچ

 بود کرده مچاله...پاهاش بين کرد سرشو و کرد جمع شکمش تو پاهاشو نشست و خورد سر

 هشب عذابي همه اين از منم قلب...ميکرد ريش ريش هم منو دل...ميکرد گريه بلند بلند... خودشو

 بدم دلداريش نموندم که بخاطرش بهم ريخته اعصابم انقدر...نفهميدم چرا... شد مچاله دادم

 من خودخواهم...ميده انجام بهتر کارشو اون... بخوام کمک سامي از برم بايد...نيست من کار...

 ات ميخواست دلم...نميشم و نيستم که من...شده عاشقش سامي... بگيرم ازش رو سامي نبايد

 از هترب کسي چه باشه، پشتش بايد يکي هم من از بعد خب اما...کنم کمکش ميتونم که اونجايي

 ...سامان

--------------------------------------- 

 نداره مچش نه....بخندم من ببينه نميتونه...شده لج باهام دنيا انگار... بذارن نميخوان نه....نميذارن

 گاهن دعواشون وبه رفتم عقب قبع....ميزنه داد اينجوري داره که گفت چي سامي مگه حاال... ببينه

 چشمام... سرم تو ميرفت ميخ مثل ميزدن که حرفايي... من سر....من بخاطر دعوا بازم... کردم

 عمري سال 31 اين مثل قويم من ولي اوردم پناه بهشون ک درسته...بيان نبايد نه اما ميسوختن

 کردم تماشا و ايستادم ديوار کنج رفتم...اوردم دووم اشغال اون دست زير و داد بهم خدا که

 گفت همب هم چيزايي يه رفت سامي...سرم تو بزنن کسيمو بي ميخوام کي تا ببينم ميخواستم...

 گاهن دانوش به...بشنوم اي ديگه صداي نميخواست دلم که بود صدا سرم تو انقدر...نفهميدم ولي

 و کنه لطف بهم بخواد که يکي...ازت متنفرم...  دلسوزي و ترحم روي از نگاهي...کرد نگاهم کردم
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 مامچش به بود روم به رو دقيقا االن...مهمه برات پول اينقدر يعني.... نميذاره...باشه قلبشم ته از

 :کرد نگاه خيره

 ولي دوستمه درسته...برداره سرت از دست...بره سامي ميخواستم فقط نداشتم منظوري من ببين

 ...منم وت مسئول فعال...گفت چيو همه نميشه خوب

 بايد...بود پر دلم...چيز همه بي شي کور ابيت چشاي اون تو بخوره سرت فرق تو بخوره مسئوليت

 يا زدم حرف باهاش مفرد نفهميدم اصال...گفتم بهش و بود دلم تو هرچي....ميشدم خالي

 راحت بذار پس اجازه بدون اومدن که اشکا و ونشستم خوردم سر بايستم نداشتم توان...جمع

 دندا دلداري بدون بيشعور.. اومد در صداي بعد يکم...کردن گريه بلند بلند کردم شروع...شنبا

 گودول گدا من از...ميگم بابات به چيو همه...خونتون برسه پام بذار...برات دارم کصافط...رفت

 شونم روي کمکت اون و تو منت بعدش اما بخوابم خيابون کف برم حاضرم... پرست پول...تره

 ريهگ درسته همين اره...شدم خيره جلوم به کردم پاک اشکمو و اوردم باال سرمو...نکنه نيسنگي

 همين تو...... ه هوي هاي جواب بعد به اين از....کنم حفظش بايد دارم غرور...ممنوع گريه....بسه

 مجلو  اون اما کردم نگاش بهت با...بهتر...نبود دانوش ولي اومد سامي...شد باز در که بودم افکار

 :گفت ترس با نشست

 خوبه؟ حالت نشستي؟ اينجا ؟چرا خوبي...يوشدا

 برگشتين؟!!خوبم اره...ا...ا: اومدم خودم به

 يهرچ شو بلند....ميگذره چي سرش تو خر کله ي پسره اين نميدونم...خونمون ببرمت اومدم اره

 ميشي اذيت بيشتر باشي اينجا

 ايدش خونتون؟ ببرين منو ميخوايين حسابي چه رو ماش بدونم ميشه: بود شده سوال واقعا واسم

 !!!باشه؟ نقشه اول از چي همه شايد باشم دزد من

 نم اعتماد به تو...پاکي اسمت معني مثل..نيستي ميدونم: داد بهم ارامش که زد مليحي لبخند

  ميکني؟! نميکني خيانت

 هداد قول خودم به ولي نشست چشمام به اشک...احمق دانوش...يکي پرستم پول اون يکي اين

 بشکنم نمکدون بخورم نمک نيستم اوناش از منم نه: کشيدم عميقي نفس...  بودم

 بگذروني بد بايد روزو ده اين که کن جمع وسايلتو پاشو پس:  گفت و شد بلند
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 ميگذره خوش نباشه قبليم ي خونه که جايي هر من نظر به: لبخند با شدم بلند جام از منم

 تادهايس رنگ يشمي  بزرگ در يه جلوي که امدم خودم به موقعي رسيديم جوري چه نفهميدم اصال

 .بشه باز اتوماتيک درب تا بوديم منتظر و بوديم

 اشينوم تا که ميزد طناب داشت بامزه و تپل دختر يه مانندشون باغ حياط اخراي اون داخل رفتيم تا

 سامان ببين بيا بدو اااااااااااااامااااااااااااااااانماااا:زد هوار و کرد باز غار يه ي اندازه دهنشو ديد

 روبرومون بوديمو شده پياده ديگه ما مون،حاال سمت دويد بعد و آورده داداش زن واسمون

 خانم يه صداي با  که شدم مي آب خجالت از هم من و ميخنديد داشت سامان و بود وايساده

 نارمک سامي و کردم باال سرمو ميومد سمتمون به داشت دست به مالقه که لباس خوش و ميانسال

 ميدويدن داشتند آقا نگو نبود

 آوردي رو دخترت دوست داشتي بر روشن روز تو حاال نرسه بهت دستم مگه وايسا صلواتي پدر

 پسرش اين با روشن بابات خونه،چشم

 به هدق يه شومو  عزيزم مادر خانم ليال آخه دِ: گفت ميزد نفس نفس بودو ايستاده حاال که سامان

 کن نصف منو خوشکلت ي مالقه همون با خواستي اگه بعد کن گوش من حرف

 رو زد محکم دستش کف با  نشستو باغ هاي نيمکت از يکي روي دويدن از خسته  خانوم ليال

 نکنم کوتاه زبونتو اگه نيستم ،ليال ميکني هم درازي زبون من واسه حاال: گفت و رونش

 من مشترک دوستاي از هستن خانوم يوشدا ايشون جونم مامان گفت و رفت مخان ليال کنار سامان

 ميدم توضيح براتون پيازشو تا سير من کنن استراحت ايشون بدين اجازه اگه داني و

 :کشيد رو گوشش و بود خواهرش کنم فکر که دختره همون پيش اومد سامان بعدشم

 کارت جبران براي برو بدو نميخواي؟نه؟ جيبي تو پول ديگه که ،تو جوجه ميکني و من چوقولي حاال

 .خستشه کن،خيلي آماده مهمونمون واسه اتاق يه

 آخ آخ کن ولش ديگه ميرم االن خووووووو.گوشمو کندي کن ول داداش اِاِاِاِاِ 

 :کشيد و گرفت منو دست و کرد ول گوششو سامي اينکه از بعد و

 نکرده پلم و شل اين تا  بدو جون يوشدا بدو
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 دونياور طاقت اما...ميکرد نگام چشمي زير يواشکي راه بين افتادم راه دنبالش و خنديدم بهش

 :پرسيد

 سامانيد؟ دختر دوست واقعا شما

 ينهم واسه نميبخشم خودمو واقعا شه دردسر واسش که بگم چيزي اگه... بگم چي نميدونستم

 :گفتم

  بپرس سامي خود از

 خبراييه؟ واقعا کنه،نکنه صدا اينجوري ور سامان ميتونه دانوش فقط شيطون اَي

 کرد معرفيش سامي اسم به دانوش آخه خب:کنم درستش بايد کردم خراب کنم فکر واي

 شما اتاق اينم بفرما...اينجورياس پس اهان

 همچين داشتن روزي نميشه،يه باورم کردم نگاه رو برم و دور و شدم اتاق وارد دختره رفتن از بعد

 يتونمم ولي نيست من مال که درسته توشم االن خب ولي هست هنوزم يعني بود من رويايي اتاقي

 بود راحت اونقدر خودم تخت برعکس درست نرمه خيلي تخت تشک...باشم مالکش روز ده واسه

 ...برد خوابم سريع که

-------------------------------------------- 

 يهو هک آسانسور سمت ميرفتم داشتم و گرفتم رو سامي ي شماره بيرون زدم دفتر از تشويش با

 ور گوشيش  کصافط رفتم صدا سمت به و شنيدم باال ي طبقه از رو سامي گوشي زنگ صداي

 :گفتم و واستادم جلوش ميخنديد هرهر و دستش بود گرفته

 برقصونا گربه هي گيرته کارم ميدوني بيشرفي  خيلي

 ما ندام به دس که نميدن لندن تو رو ايرانيا دفن و نکف جواز نکنه شد خالي بادت زود ادبته،چه از

 شدي

 ميلرزه خودش به داره.شد هالک ريخت اشک بس از دختره برو خوبه؟بيا کردم غلط بگم اصال آقا

 و ردک جمعش مصنوعي لبخند يه با سريع ولي شد نگران و کرد جمع نيششو گفتم اينجوري تا

 :گفت
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 بخوري هم چيزا اون از بايد نيست کافي کردن غلط نه

 داختهان راه بخور اونو بخور اينو وايساده اين ميکنه گريه خون داره پايين اون دختره  اهلل اال اله ال 

 :گفتم و پايين آوردمش پله يه و گرفتم يقشو کردمو فوت و نفسم

  ديگه گمشو برو بيا دِ

 بخوري حتما بري چيزو باشه حواست ولي ميرم االنو خب خيلي

 :من به کرد پايين؛رو رفت رو پله چنتا کردو عمل من از تر سريع اون اما بردم جومه سمتش به

 ي ه،پاچ بچسب رو ما ي يقيه هي حاال...کن جمع حواستو ها ميوفته دباغخونه به پوست گذار  يارو

 بگير رو ما

 خميا ارمبي در دلش از اينکه براي ميکنه شرمنده ومنو مياد راه ما با همش اينم که نداريم اعصاب

 !برو  پرو بچه برو:وگفتم کردم خنده با همراه

 اينکه از بعد.شد سرازير دفتر در سمت به سريع و پايين انداخت سرشو کردو اي خنده سامي

 قبل تا...ردمک فکر االن تا زنديگيم اتفاقات کل به.نشستم ماشين تو.پايين رفتم داخل رفت سامي

 بهم همه...ميرفتم راه مغرور وخيلي گرفته صورت با هميشه...چي يعني خنده نميدونستم دانشگاه از

 نشسته سکال توي بشم دوست سامي با اينکه از قبل يبار يادمه...افتادم فيل دماغ از انگار ميگفتن

 دفعه هي توهم؛که اخمام و بودم تنها هميشه مثل من ولي ميخنديد و ميگفت دوستاش با اون بوديم

 :وگفت کمرم به زد ودستي نشست کنارم اومد

 گرفته؟ عوارضي هاتو کشتي بار داداش چيه

 کنن اخم:کرد باز اخممو ابروهامو بين گذاشت اشارشو انگشت خنده با اون ولي کردم اخم بيشتر

 نيستي حرفا اين مال اصال که

 ندارم حوصلتو کنار برو:زدم پس دستشو

 کي کردي فکر کوزتو کاسه کن جمع:گفت داد با و شد بلند جاش از شد عصباني دفعه يه

 ...کني سروري همه واسه ميتوني تاجر و ميليادره بابات کردي فکر...هستي

 ونبراش من که کسايي اون ميکرد،جلوي تحقير منو همه جلوي داشت ميکردم نگاه بهش بهت با

 يهيشک من...بود درست حرفاش...کنه نابودم اينجوري ميذاشتم نبايد. بودم غرور بت و سمبل
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 نگفت با اونو روز هر باباش که بودم پسري...بودم باباش دست از سرخورده پسر يه من...نبودم

 هيچ درون از که بودم اي ساله 22پسر....ميکرد بدرقه ميشد تموم گرون خيلي براش که حرفايي

 بودم تنها من...ناشدني ترميم... زخمي...بود زخمي روحش...نداشت ساله344 پيرمرد يه با فرقي

 ستمميتون پسرا چشماي از...نميکرد نگام دخترا جز هيچکس چون ميگشتم تنها انشگامد توي...

 دوست رو تنهايي من...کنِه دختراي اون وجود بخاطر هم لباسام و قيافه بخاطر هم ببينم نفرتو

 مانتقا داره ميدونستم بود پسرا همون از هم سامي... بود چسبيده من به تنهايي ولي نداشتم

 وريج ريلکس خيلي بعدش...شه تموم حرفاش گذاشتم...شدم خورد خيلي اينکه وجود اب... ميگيره

 ودستمو کردم صاف کتوشو ي يقه... ايستادم وجلوش شدم بلند نداشتم انتظار خودم از خودم

 : شه پاک نشسته روش خاکي مثال تا دادم تکون شونش روي بار چندين

 خوب پسر يه مثل سرجات بشين برو!!....شدي؟ خالي

 هب مينازي؟ چيت به نگا منو:بودم دراورده کفرشو حسابي,گرفت مچمو که شم رد ازش خواستم

 گندت اخالق اون به يا....پولدارت باباي اون به يا مارکت لباساي به يا خوشکليت

 تو پسر...بسه: وگفت نيورد طاقت...چشماش توي دوختم خستمو چشماي...کردم نگاش فقط

 .چته؟

  همين....باشم تنها ميخوام فقط هيچي....مني با...من

 :تگف همه به رو بلند سامي رفتم که بعدش....نرفتم هم هفته يه تا...شدم خارج کالس از بعدش

 همين زدم حرف بد باهاش شما جلوي پيش هفته يه که طور همين ميخوام من  جنتلمُنگال اند ليديز

 هي نشده مارو،حساب ببخش اقايي،!پسر هخوشکل(منوگفت به روکرد..)بخوام عذر ازش االن  طورم

 طرفه من با گفت بهت چي هر کي هر االنم از...پرونديم چيزي

 ديگه...ودمب گرفته وتصميمو بودم کرده فکر حسابي هفته يه اين من ولي...گرفت طرفم به دسشتو

 وشودست شدم بلند همين خاطر به...بخوام عذر ازش من داشتم قصد.... باشم تنها نميخواستم

 :گفت اروم اومد خودش به بعد ولي بود هنگ اولش....کردم بغلش صميمانه و زدم پس

 نکن ترم شرمنده ازاين هستم شرمنده همينطور داداش

 ماموچش حرفات...کني پر واسم جاشو تو ميخواد دلم خيلي....ندارم داداش من: گفتم گوشش کنار

 ....ممنونم ازت....کرد باز
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 ...{ رفيقمه و داداشمه االن...}هستم نوکرتم من:وگفت شد محکمتر دستاش

 ميز روي از سرمو...خونه رسيدم کي نفهميدم اصال اومدم خودم به اتاقم در خوردن بهم صداي با

 ....بود بزرگ بزرگمهر... کردم  بلند

 ...نومنميش رو تو سالم ميميرم ميوفتم اخرش بگير ياد کردنو سالم الاقل ميگيري زن داري پسر

 بزرگ بزرگمهر بر درود:وگفتم شدم خم شدم بلند امج از

 بابا بگي نميتوني خر کره

 ببينمتون پدر يه چشم به نميتونم چون نه

 زا نميخواي... بگذريم خوب:وگفت نشست پيانوم صندلي روي بود شده عصبي اومد جلو يکم

 !بگي عروسم

 بگم تا بپرسين باشه...داره خنده هه...عروستون

 ....باباش؟و انمام رسمش؟ اسمش؟

 ازش اومد وقتي راستش: کنم ماليش ماس جوري يه بايد نپرسيدم فاميلشو من سر بر خاک

 بپرسين

 خداب بياري خيابوني دختر يه ميخواي و نميدوني ؟نکنه اي کاره چه تو پس! اينجوري نميشه نه

 ...اگـ

 نخودتو واسه بذاريد فکراتونو لطفا خان کاوه:حرفش وسط پريدم ميکنه، توهين يوشدا به داره

 داره که کسي تنها...داده دست از مادرشو پدر که االن مخصوصا...کني توهين بهش نداري حق

 منم

 لبيمق احساس...بودم نکرده ريزيم برنامه...نبود شده تايين ازقبل...زدم حرفي همچين چرا نميدونم

 :زد دست همراش و کرد بلندي خنده شنيد اينارو تا بابا... بود

 بهم اهاشب بايد تو ببينمش ونصبه،نميخوام اصل بي اينطور که...مسئوليت احساس! افرين ينافر

  بزني

 ولي
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 گفتم که همين نداريم هم واگر اما و ولي

 من نميشه:مگفت سريع و تند خيلي فکري هيچ بدون ميگفتم چيزي يه بايد  بره تا کرد بهم پشتشو

 کردم حامله اونو

 چجور اينو حاال...ميدم من که سوتي همه اين با بميرم...گفتنمي هيچي...شد خشک جاش سر

 :گفت اروم خيلي نميداد نشون هيچي صورتش.من سمت برگشت اروم...کنم جمعش

 کردي؟ غلطي چي تو بگو ديگه يبار

 دفهمي تا باباشم داره بچه من از:وگفتم کردم صاف سينه زدم که حرفيه بزنم جا ديگه نبايد

 ميميرن و ميکنن تصادف راه توي ولي اينجا بياد ميخواست

 از...دستاش بين گرفت سرشو...تختم رو نشست و اومد تر جلو...نزد داد ولي  هم تو رفت اخماش

 اين ريچجو بگو برام بشين:گفت ميباريد ازش غم که صدايي وبا...ميترسم دارم واقعا حالتش اين

 افتاد؟ اتفاق

 همينو اره حميد جريان...بشم بده من توش باشه خوب ايوشد تا بگم بايد چيزيم يه...بگم چي حاال

 زور به. .بود ها بچه از يکي مهمونيه راستش: ببخش منو خودت خدايا...سانسور يکم با البته ميگم

 گفتم منم اصفهان رفتن کار ي واسه وباباش مامان که بود گفته بهم...بياد کرد قبول من التماس و

 بود اولش بار که اونم...خورد اون دادم پيکم چنتا کردم مست...کردم دعوتش تنهاست خونه

 ،صبحشد چي نفهميدم اتاق تو رفتيم وقتي اما...بخوابه يکم تا اتاق تو بردمش..گرفت سرگيجه

 شمامچ جلو از وميگفت ميکرد گريه فقط شد که بيدار...خوابه لباس بدون کنارم  ديدم شدم بلند

 تمگف... فهميده بابام گفت و پيشم اومد ازمايش يه با دبع روز چند...ببينمت نميخوام شو دور

 صادفت که  برگرده ميخواسته و نکرده معطل فهميده تا باباشم...کردم چيکارش گفت بهم...چيرو

 بذارم تنهاش نميتونم...داره که هستم کسي تنها من حاال ميکنه

 ...داره رو تو که خوب چقدر:گفت لب زير شد بلند

 چي من... واي... خدا اي...کردم سرهم داستانو اين چجوري موندم نم هوف...رفت بعدش

 زنده هزند که زدم گندي چه بگم... سامي بازم اره سامي...نبود نقشه جزو اين بيچاره، يوشدا..گفتم

 يه خاطرب هوف....تختم روي شدم پرت,برگشتم عقب به پيشونيمو به زدم دستمو.... ميکنه کفنم

 ...ببخش خودت خدايا...نزدم که حرفايي وچه کردمن که کارايي چه ارثيه
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 ميخواستي خوب...همينجوريم صبح ميخورم که بار هر لعنتي...شدم بيدار خواب از سرگيجه با

 و اماده گرفتم اي دقيقه4 دوش يه...بخوري بشيني کردنش فراموش براي بخواي تا نزني زرمفت

 اروم اروم پشت از...ميکنه درست نهار داره ونهاشپزخ تو جون عفيفه بازم....اشپزخونه  رفتم حاضر

 کيم؟ من بگي بايد ديگه ايندفه جون عفيفه:گرفتم چشماشو کنارشو رفتم

 نکردم قطعش تا دستتو بردار:گفت و دستم رو زد چاقوشو عفيفه

 زا خون شدي ترسناک چقدر جون عفيفه واي:دهنم رو  گذاشتم ترس حالت با و برداشتم دستمو

 بکشي منو مياد دلت هميبار چشمات

 دست از فهعفي که نبودي تو اگه بشم وباالت قد فداي(کرد بوس پيشونيمو)تو نشي خفه:خنديد ريز

 بود کرده دق اينا

 برام اخد(ميخنديد ريز طور همين)نه؟ بچم بلوري پاي دستو قربون ميگه سوسکه:ماچيدم سرشو

 عزيزي برام دايه مثل تو جونت از دور داره نگهت

 کردم بزرگت دايه همراه ميخوايي؟منم چي بگو... بچه ريزن زبون

 دور به بال ريزي زبون منو...من...جون عفيفه ميزنيا حرفا وا:دستم رو زدم و گرفتم گاز پايينمو لب

 تيفرص زياد و مريضه ولي...ميرسه من به که اونه فقط دايه از بعد شنيديم اينو ي خنده بالخره

 :ميز تپش نشستم رفتم...کردم ماچ پيشونيشو زدمو لبخند روش به...يرنگ ازم اينو خدايا.. نداره

 ميکني؟ درست برام تلخ قهوه يه داري اصرار خيلي که حاال

 الو:بهش زدم  زنگ رسيدم که خونشون در پشت...شد بهتر سردردم قهوه خوردن از بعد

  سالم

 درم پشت کن باز درو بيا

 کن التماس

  کنيد باز درو گمشيد لطفا

 کني التماس بايد چن

 کنم التماست تا بشين
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 بيام تا باش هم تو

 برس بهت دستم فقط ميکنيا عصبانيم داري

 نبينمــ مگر...زنجيري وچل، ،خل ديونه پسر...کرد قطع گوشيو حرفي هيچ بدون

 تو؟ يا بودم من گفتي که چيزايي اي وجدانا نه...ها؟ ميکني چيکار

 رسيدمو شبه... رفتم دنبالش منم...کرد فرار سامي ولي رفتم سمتش به برداشتمو ماشين از تکيمو

 تو دمکر پرتش کردم جلويي عقب يه استخر لب تا کشوندمش خودم با بازومو زير گرفتم سرشو

 ...شدم پرت باهاش منم گرفت مچمو بيوفته اينکه از قبل اما استخر

-------------------------------------------------- 

 ومحم يه شدمو بيدار زود صبح چون سرحالم خيلي االن کردم ديروز از که حسابي خواب هي از بعد

 ايستادم هاين جلو ميپوشم و خريد برام دانوش که لباسايي اون از يکي...شدم ماه مثل رفتم انچناني

 : ميزنه در ديروزي دختر که ميکنم شونه موهامو دارم

 بيداري؟ جونم يوشي

 بخير صبحت عزيزم سالم:ميخندم خندونه که تپلش يرو وبه ميکنم باز درو

  بخوريم صبحونه پايين بريم هم با اومدم!بخير هم شما صبح سالم

 بريم؟:گفتم ايستادمو دختره کنار... سرم کردم رفتمو روسريم طرف به

 !بريم:گرفت دستمو

 کوتاه ناستي لباس يه با وسامانم بود صبحونه تدارک درحال خانم ليال...رفتيم اشپزخونه به باهم

 تموم نيمه حرفش ما ورود با..ميزد حرف مادرش وبا ميز پشت بود نشسته ورزشي گرم وشلوار

 :گفت ما به ورو موند

 محترم خانماي سالم به

 ،دخترهبشينيم ها صندلي روي که زد تعارف ما به دستش با کوچولو تعظيم يه با و شد بلند جاش از

 و پا ينا معروف قول به و کردن بازي باهاش گرفتم انگشتمو...بشينم نميشد روم من ولي نشست

 :وگفت اومد طرفم به ديد اينجور منو سامي وقتي...کردن اونپا
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  اينجوريم؟ اين تو با من ميکني؟ بشيني؟غريبي نميايي چرا

 من...ونممزاحمت ميکنم حس ميدونيد... خوب...ميدونيد!نيست اينا مسئله نه نه:شدم خيره زمين به

 .اخه...ميبودم اينجا ايدنب

 پيشنهادشم وقت هيچ...وقت هيچ مزاحمي تو ميکردم فکر اگه من...بسه:کرد قطع حرفمو

  فهميدي؟... نميدادم

 خيلي نم به شما ممنونم خيلي ازتون بله:دوختم چشم پيرهنش رو شکل وبه باال اوردم يکمي سرم

 داريد لطف

 واييد؟نميخ صبحونه شما ببينم:گفت دختره موقع همون

 بگير دهن به زبون:گفت دخترش به رو بود ونشست بود شده تموم کارش که خانم ليال

 اشب راحت گفته واسم سامان ميدونم چيو همه نکن غريبي اصال جون يوشدا( من به روکرد...)بچه

 تپل هي باشي شما که گل يدونه دارم بچه تا سه من بعد به اين از ميموني تابان دخترم مثل هم تو

  سامانمه که خلم يه تابانمه هک

 :گفت برداشتن قبل خورد زنگ گوشيش که کنه اعتراض خواست سامان

 داشتيم جون ليال

 مردونه ي خنده سامانم...داشتيم بله يعني اومد قشنگي ي وعشوه باال داد ابروش تاي يه جون ليال

 يدونمم االن که رهدخت پيش نشستم منم...بده جواب گوشيش به تا بيرون رفت و کرد قشنگي ي

 هي يعني اومد اب با چيزي يه شديد برخورد صداي که بوديم نخورده لقمه تا دوسه هنوز... تابانه

 با ينهم واسه ترسيدم خيلي من ولي بودن  نشسته راحت خيلي دوتا اون....استخر تو افتاد چيزي

 سرشون هي...اب تو بودن دانوش و سامي رسيدم که استخر کنار...بيرون رفتم جت سرعت

 :زدم داد...بودن اب زير دوباره بيرون نيومده....اب زير ميرفت

 !کمک...ميشن خفه دارن اينا کنيد کمک

 اب موش مثل ديگه ساعت يک تو بيا ميکنن بازي دارن نترس:شونم رو گذاشت دستشو تابان

 ديگه ساعت 1-4 تا بگم اينطور...نميشناسن زمستونم و تابستون هميششونه کار تو ميان کشيده

 خدا وغيره ولباس حموم هم اونجا سامان اتاق تو باال ميرن بازي اب از بعد ديد نميشه رو اينا

 بيرون بيان کي ميدونه
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 بپرسم؟ ازت سوال يه ميشه ميگي؟ راست:وگفتم نشستم مبل رو

  اره

 اينجام؟ چي واسه من گفته هم تو به سامي

 لمث منو..واست شدم ناراحت خيلي...ببخشيد واسادم گوش ولي نگفت نشو ناراحت ميگم رک

 بدون خواهرت

 ارزوم به االن..... باشم داشته خواهر يه ميکردم ارزو هميشه زندگيم تو: کردم بغلش

 ميخواي؟ خواهري همچين يه تو اما. ..دارمش...رسيدم

 ...بخدا ماهي خيلي...ميشم دلخور نزن زيادي حرف:کرد محکم کمرم دور دستشو

 ظاهر جلوم کشيده اب موش تا دو که بگم چيزي خواستم...بوسيدم ،صورتشو مشد جدا ازش

 :کردم سالم من من يکمي با من...بودن سرحال و خوشحال هردوشون... شدن

    سالم..سل...س

 خوبي؟ يوشدا سالم:صورتم تو پاشيد موهاش روي اب من طرف برگردوند سرشو دانوش

 کنيد عوض ساتونولبا بريد لطفا ميخوريد سرما مرسي خوبم

 !نميان ديگه ساعت يه تا گفتي که تو:تابان به رو...رفتن هردوشون چشم گفتن با

 اتاق تو رفتن ديگه بيخيال...کردم تعجب خودمم گفتم اره

 لباس اب که اتاق تو رفتنشون از بود نشده ساعت يک هنوز....زديم قدم يکم حياطشون تو تابان با

 : گفت و اومد طرفمون به سامان... بيرون مدناو کشيده اتو وموهاي شده خشک

 تو برو زد صدات مامان تابي

 چرا؟ مامان سياه نخود بگو:گفت و زمين رو کوبيد محکم پاشو تابان

 ياال برو نکن درازي زبون ديگه ،برو برو ميگم وقتي:وگفت داد پيچ گوششو سامي

 ميرم چشم اي اي اي

 :کرد  شروع دانوش که...حياط توي ست روي نشستيم سامي دانوش با رفت ک تابان
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 لطفا بياريد جوش بعد کنييد گوش اخرش تا بايد ولي بگم چيزي يه ميخوام

 باز زدي گندي چه بينم بنال:دانوش ي شونه پشت زد سامي

 هم تو ميرفت اخمام اروم اروم ومن گفت ما براي بودو گفته باباش به که چيزايي اون تمام دانوش

 رو نقشي چه بايد و ماجرام اين کجاي من فهميدم تازه شد تموم که فاشحر...ميشدم عصبي و

 نشونه هاشارموب انگشت...افتاد صندلي که شدم بلند جام از شتابي چنان و عصبانيت با کنم بازي

 :ميلرزيد عصبانيت از که صدايي با دانوش طرف گرفتم تهديد ي

 رانقد)که...که....حيثيتمو ابرومو که...که دمکر فرار خونه اون از من... از من محترم اقاي ببينيد

 بدم دارمن چيزي خوبياتونم عوض در ببخشيد نيستم من( بگم چي نميدونستم که بودم عصباني

 باشيد ديگه يکي دنبال....ميرم االنم تشکر يه جز

 :ايستادم دانوش صداي با که ميشدم دور ازشون بلند هاي قدم وبا گرفتم ازشون رومو

 ميشي راضي مکن التماست

 مگه خها ولي...بيرون ريختن تا هزار بکني نميخواد التماس:گفتم بود بهشون پشتم که همونطور

 ...بايد که کردم کار چي من

 عذاب بايد که منم اين بشم مجازات بايد که منم اين نکردي بدي کار هيچ تو:کرد قطع حرفمو

 که کارا هچ پول بخاطر ميگي خودت پيش االن ميدونم ببين.. ميرسي خوب زندگي يه به تو...بکشم

 حل شايد پول اين گرفتن با که دارم مشکل تا هزار من...من...نيست پول فقط.....نميکنه

  ياجاحت االن من... توام محتاج االن من....بفهم...باشم خودم ميتونم... برم اينجا از ميتونم...بشه

 وزر اون...تو روز اون مثل...کنه دور منو و پدال رو بذاره پاشو برام يکي بده فراري منو يکي که دارم

 يچ ميفهمي ما ي خونه تو بيايي...کن خودت مديون منو...کن کارو اين تو امروز کردم کارو اين من

 ...ميکشم چي من نميدونه ساميم حتي...ميگم

 برام حالي...گردنم گوشمو پشت به ميخورد نفساش هرم...ميومد سرم پشت از درست صداش

 تونستمنمي...داشت کمي خيلي ي فاصله صورتش با صورتم برگشتم... ميشم ديوانه دارم... موندن

 تا داد بهم دليل تا هزار که اسموني نگاه اون از...بردارم چشم فرم وخوش صاف صورت اون از

 :ميگيرم گر دارم ميکردم احساس...شد جوري يه دلم زد صدام که بودم صورتش محو...بدم ادامه

 ا؟يوشد
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 چون...چون...ميدم ادامه:بستم لحظه چند براي چشمامو

 چي؟ چون بگو کن نگام

 با حستون...چون...چون:دريا اون توي شدم غرق...شدم خيره چشماش وتو کردم باز چشمامو

 هاي همرف ميگفتم خودم پيش هميشه بگم چطور...يکيه کامال خونه اون توي داشتم من که حسي

 منو که فرشته اون که حاال...ميخواستم نجات فرشته يه خدا از ميشهه....چيه؟ درد،دردتون بي

  هستم...نميکنم کوتاهي ميخواد کمک ازم داده نجات

 انگار اونم عقب رفتم قدم يه...کشيدم عقب دستمو من اما بگيره دستمو که اورد جلو اروم دستشو

 :گفت کردو بهم شتشوپ و عقب رفت قدم سه باشه اومده خودش وبه باشه ديگه عالم توي که

 هستي که ممنون... کنم تشکر خواستم فقط ببخشيد

 مموند من سامي پيش رفت سريع خيلي دانوش.... بود گذاشته تنهامون اولم همون از که سامي

 جاش از سامي تابان کنار نشستم تا...شستم ظرفارو و دادم پيشنهاد من نهار از بعد...فکر تا هزار

 :گفت و شد بلند

 ...بذارم برات کالس نوع دو بايد شد برابر دو کارت که شو بلند يوشدا

 اخه چي واسه چرا:گفتم اضطراب و ترس با

 تو ايدب زدنات گند رکورد...هستما هم تو با لندهور اوي..بگم بهت تا مطالعه اتاق تو بريم بيا نترس

 شو بلند نگير بکار هم مارو خواهر مخ پاشو...کنيم ثبت گينس

 من کار هم اي ديگه صندلي...بشينم کرد اشاره صندلي يه به سامي...مطالعه اتاق تو تيمرف اتفاق به

 :نشست...ما  روبروي گذاشت خودشم صندلي...بشينه گفت دانوش به و گذاشت

 ه؟درست باردار پرنسس يه هم بشي بلد رو پرنسس يه رفتار بايد هم شما پس...خوب خوب خوب

 کرين؟ مگه:زد داد سامي دفعه يه....بود شده الل دانوشم...پايين انداختم سرمو زده خجالت

 ها؟ ميپرسي چرا ميدوني وقتي خوب ميزني داد چرا داداش:دانوش

 اباتب فردا..بزني مفت زر بعد و کني فکر ادم مثل خر کله توي اينکه واسه: گفت فرياد با سامي

  االغ چيه؟ م نوه ببينم سونو بريم کو؟نميگه خدا بنده اين شکم نميگه
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 خوب،خواهرت مادرت...ميکشم چي من ميفهمي چي تو نفهم خر من اره:شد بلند جاش از دانوش

 لنگش ميگي نشستي گود بيرون...ميدوني؟ چي تو...بود خوب که بيامرزتم خدا پدر... خوب

 هوفففف...کن

 احساس کنه درک نميتونه ميگفت راست دانوش ولي خوبيه پسر درسته سامي...شدم عصبي

: مگفت دادموبلند جرات خودم به...چي يعني بودن مانند انگل موجود يه حس...چيه داشتن رتحقا

 ميگم ميکنم کاري يه خودم پس...کنم بازي نقش که کردم قبول من... کنيد بس

 ..گرفت پسش نميشه...زده که حرفيه...شده که کاريه...بسه....مرده

  .زدم لبخند بش منم...کرد بهم اي قدرشناسانه نگاه کشيد عميقي نفس و نشست دانوش

 دستور بهم هردوشون...موند شبش دوبارم ميومد دانوش روز هر...شد سپري سختي به روز ده

 اون وبر راه شکلي اين...نشين اونجور بشين اينجور...نکن اونکار...بکني بايد کارو اين ميدادن

 تابان اب اخرم روز...گرفتم سرسام واي...نگير بگير کمرتو...بخور درست...بشين صاف... نرو شکلي

 کفش و کيف با رنگ ياسي وشيک الوون اي پارچه مانتوشلوار يه...بيرون رفتيم دانوش و سامي و

 رهعص...خونه رسيديم بالخره...خورديم بيرون نهار برگشتنم موقع...خريديم ست شال و طوسي

 :گفت سامي که دستشويي برم شدم بلند. شديم ولو مبال رو همون 1-4:14 ساعت

 کمک تابان بکش صورتت اون به هم دستي يه بپوش هم خريديمو که لباسايي برو يوشي

 افرين برو کنيم کار چي ميخواييم بگم بهت تا بيا بعد...کن جمع لباساتم...ميکنه

... لوارمش مانتو رنگ با ست کمرنگ و مليح خيلي ارايشمم... پوشيدم لباسام...دستشويي از بعد

 :گفت که تابان به وبعدش کردم اينه به نگاهي

  نياد سرشون باليي پايين پسرا اين...عزيزم ماه شدي ماه

 کنه رحم بهشون خدا فقط: زدم بودن داد يادم که لبخندايي از لبخند

 اهمي تابان...بودن زدن حرف مشغول...بودن نشسته که سالني توي رفتيم و برداشتم ساکو

 اما...کرد جمع خودشو سريع ولي موند خيره سامي اي لحظه براي...کردن بلند سرشونو وقتي...کرد

 ختماندا سرمو...بود خيره همينطور جان دانوش يا عزيزم بگم بهش بودم گرفته ياد االن که دانوش

 تسلط که خودشون به...ميکنه سوراخ رو داني پهلوي داره که ببينم ساميو ارنج ميتونستم اما پايين

 :کرد شروع سامي کردن پيدا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

55 

 

 به اين از...گذروندي ما با روزو چند اين اينکه از شدم خوشحال خيلي خيلي جون يوشي خوب

 ور تو و امتحانه شب امشب مطلب اصل و...بيا نکن تعارف خودته ي خونه خواستي موقع هر بعدم

 بکنيد؟ بايد کاري يه قبلش اما...واما...ميکنه معرفي بزرگ خان کاوه به

 کاري؟ چه:تگف تعجب با دانوش 

 بگيري طهارت بري بايد بزني دست بهش تو ميشه معذب يوشي چون:سامي

 :گفت جدي وخيلي خورد خندشو سامي دفه يه....خنده زير زديم مون همه گفت اينو تا

 مميکني محرم هم به رو شما راه توي ميريم باهم بزني دست بهش معذبه يوشي گفتم جدي نه

  برين خواستين جا هر هم بعدش

 همچين سامي که اين از...بود دلش ته از کردم حس ولي چرا نميدونم که زد لبخندي انوشد

 با هک خدافظي از بعد...بودم راحت خيلي من اينجوري اخه...شدم خوشحال بينهايت داد پيشنهادي

 خدايا هست چي هر...ميشه چي آيندم که کردم فکر اين به را توي افتاديم راه کردم جون ليال

 منم  حال و حس ميشد خونده که خطبه...رسيديم وطالق ازدواج دفتر به... کن يرشبخ خودت

 تو مال ميدوني چيزي به نسبت مالکيت حس نميدونم ميشد عوض دانوش به نسبت

 ...دارم دوستش که هست قشنگي حس اما...سخته...نيست

 !بله وکيلم؟

  شدي خودم مال: گفت يفضع خيلي خيلي صداي يه ها صدا اين وبين شنيدم زدن دست صداي

 حقيقت ميدونم که رويايي دخترونس رويايي همش ولي... باشم شنيده واقعا ميخواست دلم

 ...نداره

----------------------------------------------------- 

 شايد....نميدونم هميشگي عادت يه شايد نميدونم...بردم طرفش به رو دستم روز اون چرا نميدونم

 اون توي که ميدونم خوب اينو ولي...رو خودم شايدم...کنم دلگرمش کارم اين با تمميخواس

 تزريق بهم دنيا کل ارامش بهش نگاه با...رويام تمام شده شبا که بود چيزي يه سياه چشماي

 مگفت بهش که نبود خودم دست... ميکنه اروم منو اينقدر سياه چشم دوتا چرا چرا؟واقعا...ميشه

 اريکت شب اون توي اينجور ومنو بود نکرده باز چشاشو کاش...بودم نگفته کاش هکن باز چشاشو

 ادامه گفت و بست چشاشو وقتي نميکنم انکار اينم...خشکله خيلي که نميکنم انکار...نميکرد گم
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 خوش صورتش ازاون بلندش هاي مژه اون از فرمش خوش صورتي لباي اون از نميتونستم ميده

 لح مشکالم هنوز...بخوره بهش نامردي دست وحيف خوشکله واقعا...ارمبرد چشم وسفيد ترکيب

 زدواجا کي با...ميکنه کار چي اون من از بعد بکنم اينم فکر بايد...شد اضافش ديگه يکي نشده

 ...کنه فکر بهشم نميذارم حتي نه...سامي؟...باشه يوشدا اليق که ميکنه

 کنه؟ خوشبختش سامي که نبود ناي قرارمون اول از چرا؟مگه گفت بهم صدايي يه

 بدر در بايد ارامش لحظه يه براي ميکنه اواره منو سياه چشم دوتا نميدونستم ولي بود...چرا...چرا

 شم شب

 شدي؟ عاشقش که کن اعتراف پس

 نشدم...نشدم...نشدم چون نميکنم

 بگو؟...شدي

 هم روديگ يکي يخوامم اونوقت دنيا اين توي نيست مشخص تکيفم خودم هنوز بگم... بگم؟ چيو

 ...اشتباه...ميکني اشتباه کنم خودم همراه

  نه؟....شدي،ميخوايش داري،عاشقش دوسش تو

 عاشق زوديا اين به...من اونم...من کي؟...من ميشه مگه...ميشه منفجر داره سرم

 مگه...ميگيره؟ اروم دلم کنارمه چرا...بردارم؟ چشم ازش نميتونم ميبينمش چرا ولي...محاله...بشم

 عاشقش که ميبيني شده که حاال...ميشه مگه....بشه عاشق ادم هفته سه دو توي ميشه

 ...شو خفه...بسمه شنيدم هرچي شو خفه يکي تو... نداري دوريشم تحمل...شدي

 ؟ ها ميکني سير گوري کدوم تو اوي

 با داشتن يوشدا و تابان کردم نگاه عقب به اول و برداشتم چشم جاده از.بود سامي عصبي صداي

 به دوباره شه خالي افکار اين از تا دادم تکون سرمو...خوشکله دختر اين چقدر...ميزدن حرف هم

 :گفتم سامي جواب ودر شدم خيره روبرو

 ميکنه؟ رفتار چجوري بنظرت وقتشه امشب

 نه؟ يا همين با واقعا شما بفهمه تا جلو مياد زيري زير ميگم که من
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 .. ،نميکشم ،نميتونم هنزن زخم باشه همين فقط کاش

 نکنم تخليش که باش جيبت فکر به مرد بيخيال:شونم پشت زد يکي

 به و کنه جمع لباساشو بره گفت يوشدا به سامي...سامي خونه رفتيم يراست نهار خوردن از بعد

 بابا اگه... ميگذشت ديگه روز ده کاش...نداشتم بردنش براي شوقي  اصال...برسه خودش

 ات کن کمکم تو خدايا.... نميذارم...نه... نه...چي؟  چشما اون توي بشينه اشک ...کنه ناراحتش

 زندگي...ندارم ارامش منم نباشه اون اگه ميگه بهم حسم االن تا... بدم بهش ارامش بتونم

 هما صداي با...چيه حسم بفهمم اينده در شايد شده که خودمم بخاطر ميمونم کنارش پس...ندارم

 خودم بايد... نظيره بي...پري ويا حور... فرشته افريدي چي خدايا... اوردم باال سرمو تابان

 ديگه چيزه يه خدايا...گفتي خودت که همينطور فرستاد من نجات واسه رو تو خدا....ميفهميدم

 ديگه يکي کنار کنم تصور نميتونم... خودم شه؟خودِ  خودم مال خدايا...نميکني رد بخوام

 !شه من مال بايد..نه....برسه چه...وايسه

 نگاه نَکره سامي وبه برداشتم ازش چشم ناچارا...کردم احساس شديدي درد پهلوم توي

 هنگا بهش اخم با...بيچاره من پهلويه تو کرده فرو و تيراهنش مثل آرنج اون خودشه بله...کردم

 :گفت گوشم کنار و خنديد...کردم

 بدي بابات نشون  تا بذار يکمم خدا بنده شد تموم

 تسليم:باال اورد دستشو که کردم نگاش چپي چپ

 مفکرش اصال که داد وپيشنهادي شد جدي دفعه يه اما...وخنديديم گفت پرت چرتو يکم بعدش

 زا بعد شدم بلند جام از و نکردم وتلف وقت...کوچيکتم نوکرتم خدا اوه...موقت عقد... نميکردم

 بيان اينکه از قبل باال رفتم ناشدني وصف شوق با...ايستادم ديدم که دفتري واولين رفتيم خدافظي

 رو بله رهدا که حاال نميخواستم بخونه دائم عقد کردم راضيش دار دفتر براي ساختگي داستان يه با

 هبچ...است ماهه شيش همون وبگه ميخونه دائم نگه که گرفتم قول ازش...بدم دستش از ميگه

 لهب جواب وقتي ميشد تر پرنگ لبخندم ومن ميخوند قدعا....داره هم رو خوبيا همين بودن دار مايه

 :گفتم گوشش زير واروم دارم نگه خودمو نتونستم گفت رو

 شدي خودم مال

 من جون ارامش...من زن...خودم خود مال...من مال  فقط...بود خودم مال ديگه اره
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 دوست...کرد کامل وخوشاليمون من به مردونه گردنبد ويه يوشدا به ظريف دستبند يه دادن با سامي

 ...رفتن و برداشت سرم از دست بالخره....بشيم تنها تا بره پيشمون از سريعتر داشتم

 رو تمگذاش جلو بردم دستمو...ميلرزيد دستاش...کردم يوشدا به نگاهي رسيديم که خونه در پشت

 نگاه صورتش به...يخ اينقدر چرا ولي...هوف...کشيدم راحتي نفس...نکرد حرکتي دستش

 :وگفتم فشردم دستشو...بود زده ذل رو به رو به...روح مثل بود شده بود سفيد...کردم

  شه خراب نميذارم هستم منم ببين روبراهه چي همه نباش نگران...زيزم..عز(ترديد با...)يوشدا

 ميره لو مون نقشه که ببيننت اينجوري....بخند کن نگام

 مئنمط تا زدم لبخند شدم خيره ميشد خالصه اون توي من زندگيه تمام که چشماش به کرد نگام

 روشن ساختمون چراغاي...شديم وارد و زدم ريموتو...شد باز خنده به کم وکم لرزيد لبش شه

 درو ناو سمت ورفتم شدم پياده...ميبينم روشن رو چراغا و خونه ميام شب که باره اولين اين...بود

 :گرفتم وشوباز...شد پياده لرزون پاهاي با... کردم باز

 بقيه خودم...ميبينه تو شناسنامه که بالخره بگو راستشو باباتو و مامان اسم راستي.... نباش نگران

 اوکي؟ هستيم باهم که سال دوسه ما ديگه چيز يه ميدم جواب رو سواال

 طرف رفت من به نگاه بدون جلو اومد اسپند با عفيفه...شديم وارد شانه به شانه...زد لبخندي

 :گفت و يوشدا

 حاال يرهنميگ نميگيره...ماشاال ماشاال.... شده ديو اين اسير قشنگي حوري چه ببين ماشاال ماشاال

 ..کرده پيدا قشنگي حوري چه ببين گرفته زن که هم

 دل ميشه کهنه بازار به اومد که نو جون عفيفه نکنه درد دستت:ميخورد بر بهم داشت ديگه

 ..خب ميکنه وحشت عشقم اينجوري نگو..مشد ديو من ديگه حاال اره...ازار

 ذارب پس باشه!...عشقم گفتي تو نداره راه...عشقم؟ گفتم! اره...عشقم؟ گفتم من...عشقم واي

 !...دارم دوسش من شد؟ شدي؟خوب راضي...شدم عاشقش من کنم اعتراف

 خندتم...ميخنديد داشت و بود برگشته روش و رنگ... کردم نگاه يوشدا به زيرچشمي

 ...ميشه ريش دلم ناراحتي وقتي که بخند...نگهقش

 کنم معريفيش بزرگم خان کاوه به ببرمش ميدي اجازه خانم عفيفه خوب
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 بري نميذارم نگي و قشنگ عروسک اين اسم تا نخيرم:کمرش به زد دستشو

 يوشداست اسمش

  قشنگي اسم چه پاکي...به به...به به

 تربيش تعجبم شديم که سالن وارد...داد رفتن ي زهاجا وبالخره گردوند سرش دور اسپندو دوباره

 راچ...چيه کارا اين از منظورت کني چکار ميخواي بابا...شدم ميخکوب جام سر بگم  بهتره... شد

 بهت با...چرا...توه حرف حرف که کني ثابت خودتو يا کني خرد منو ميخوايي...گرفتي مهموني

 :نزديک اومد شروين که ميکردم نگاه فاميل به داشتم

 گرم دمت بابا...ميشه پيدات االن اونوقت توه مهموني....اومدي عجبي پسرخاله سالم به

 خبره؟ چه کرده؟اينجا دعوت کي رو شما شروين

 نتظرم ميشه اي هفته يه داري سوپرايز برامون تو گفت کرد دعوتمون  بابات....خنگول:زد اي قه قه

 ري؟ندا خبر بگي ميخوايي....هستيم روزي همچين

 برو حاال! ديدم ادم همه اين زدم گيج يکم پسر چرا:شونش پشت وزدم کردم جمع خودمو سريع

 برو بدم نشونتون سوپرايزمو تا کن ساکت رو همه

 مانداخت دستمو...توش ميزد موج ترسم بود شده گرد تعجب از چشماش ک کردم يوشدا به نگاهي

 فشارش خودم به محکم...ترسيدم..يدلرز شددت به و خورد شديدي تکون دفعه يه شونش رو

 ...مواظبتم من...نترس هيچي از...اينجام من نترس: گفتم گوشش زير....دادم

 ميدي؟ قول:داد بهم ارامشو...کرد نگاه بهم شدو کم لرزشش

 بريم قول قول  اره:قلبم رو گذاشتم بودو ازاد که راستمو دست و زدم لبخند

 بشم ردسرد واست ميترسم  بزنم گند ميترسم من

 بريــــم؟!نکن فکرشم

 بريم
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 از...حالمخوش چقدر کنارمِ اينکه از...کنم حس قلبشو تند ضربان ميتونستم... داغ داغ بود داغ تنش

 ومنتظر بودن ساکت همه ايستاديم جمع روي به رو...خوشالم چقدر منه مال جمع اين تو اينکه

 : کردم صاف سينه...  کن صبر خان کاوه...من سوپرايز

 بزرگمهر محترم ي خانواده سالم اول

 : دادم ادامه...خانوادگي ازدواج...سيما زندايي و  فرشته خاله شوهر از بغير همشون بله

 من...کنيد گوش خوب پس....بشنوين و سال بزرگ خبر تا شدين جمع اينجا همه که ميدونم دوم

 بزرگ ي اجازه بدون رفتم...وارثش...پسرش تنها....بزرگمهر کاوه ارشد پسر...بزرگمهر دانوش

 ...ميشم بابا دور چندان نه اي اينده در و...گرفتم زن.. خاندان

 :گفتم و يوشدا به کردم رو

 جلوتر بيا عزيزم

 فقط زدم دلم ته ته از حرفامو شونش دور انداختم دست کنارم اومد  اهسته هايي قدم با يوشدا

 از ومهمتر من ي بچه مادر...من همسر.... من ي فرشته اينم:دارم دوسش چقدر من که ميدونه خدا

 من زندگيه تمام....همه

 شستهن ديدم رسيدم که مامان به...ميگذروندم نظر زير از همشونو فقط من شد بلند پچ پچ صداي

 دختر اون ميرم کردي فک من مادر بله...ميزنن بادش و ميدن قند اب بهش دارن و صندلي رو

 نيمه ي وکله بود کرده کج لبشو ها اي سکته مثل که بود بابا حاال...ميگيرم داداشتو ي ترشيده

 تو ازمبند رو تو ميخواستم... نريزي نقشه من برا تا...کردي فکر جان بابا...بود شده قرمز کچلشم

 وبخ خيلي زندگيه يه ارثيم با...ندارم شکايتي...شدم عشق گرفتار...شدم گرفتار خودم....تله

 يبينيم حاال...ميسازم براش

 ات که هم بابا اتاقش تو باال رفت شدو بلند جاش از سرجاش اومد حالش مامان گذشت که يکم

 :گفتم جمع به کردم رو... رفت شد تموم حرفام

 کنيد نقدش خواستين هرچقدر اونجا هاتون خونه بفرماييد...شد تموم فيلم

 گاهن که اطراف به...ونجاا مبالي از يکي رو نشستم...کشيدم راحتي نفس...رفتن همشون کم کم

 به لعنت...داري دوسش اينجوري....اينجان هم يوشدا بود رفته يادم بلکل...من خداي واي.. کردم

 :نشستم کنارش...ميکرد گريه صدا وبي زمين روي بود نشسته...من
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 ...رفتن بود همين سختيش ي همه شد تموم....ميکني؟ گريه چي واسه

 دنش رد کنارم از...نبودي ولي...گفتي خودت...کنارمي گفتي وت:دوخت بهم الودشو اشک چشماي

 خواستن که هرچيزي...دادن نسبت بهم...گفتن بهم خواستن که هرچيزي

 ...نزن دست من به:کشيد عقب دستشو اما بگيرم دستشو خواستم

 شدي بزرگمهر داري منو فاميل االن تو....محرميم هم به ما شوهرتم من ولي

 ...بزرگمهرم يوشدا من....بودم بزرگمهر....بودم من: گفت بلند و شد بلند جاش از

 هشناسنام تو اسما که موقعي چرا...نفميدم من چرا پس...بود بزرگمهر اونم فاميل...کردم تعجب

 :گفت سرم پشت از بابا که بودم افکار همين تو...نفهميدم مينوشتن هامون

 هستي؟ کي تو دختر

 :گفت داشت احترام ولي تند التحا با بود شده عصبي که يوشدا

 کشيد سختي خيلي که پدري دختر... بزرگمهر کيا دختر...بزرگمهرم يوشدا...

 کيه؟ پدرت گفتي تو...گفتي؟ چي تو: بود ايستاده يوشدا به  نزديک حاال که بابا

 ...بزرگمهر کيا...کيا:شدوگفت اروم شنيد که رو بابا گيج لحن يوشدا

 ميدوني؟ وهم بابات باباي اسم:گرفت سمتش به دهنيشو و اورد ونبير دهنش از پيپشو بابا

 ميپرسي؟ که سواليه چه سواليه؟اين بيست خان کاوه: جلو اومدم قدم يه

 ميدوني؟:پرسيد داد با ودوباره نکرد توجه من به

 لبشق ميشه عصبي که هايي موقع مثل دوباره ترسيدم بابا،چشه؟ اين ميکشه اي عربده چه اوف

 ابو ليوان...شده زمين نقش ديدم شدم داخل....بيارم قرصاشو تا آشپزخونه تو ويدمبگيره،د

 :رفتم سمتش به و کناريم ميز رو گذاشتم

 بيار آبو يوشدا...بابا...بده جواب تروخدا... بابا...بابا
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 کونت پلکاش...صورتش به زديم ديگشم يکم و خورد داديم ويکميشو اورد ابو ليوان سريع يوشدا

 امروز....بياد بدم خبر دکتر به و سرجاش ببرمش بهتره...بود خوب حالش شکر رو خدا...خورد

 .بگذرون بخير خدايا...بود ماجرا پر زيادي

 چطوره؟ بابات:وگفت اومد سمتم به يوشدا رفت که دکتر

 رگشتهب رفته سکته نزديک تا باشه هيجان از دور و کنه استراحت ماهي دوسه بايد گفت دکتر خوبه

 :کردم وبغلش نياوردم طاقت...ديدم و اشکاش که بزنم دکترو حرفاي بقيه تا باال اوردم موسر

 خوبه حالش که نشده طوري نريز  اشک... نکن گريه

 خوا..نمي...بخدا....نميخواستم...ببخش منو....دردسرم فقط من ببين:داشت خفيفي لرزش

 بردار دست ولي...منه اطربخ لرزش فهميدم...شد بيشتر لرزشش که کردم نوازش کمرشو

 فقط....هخوب بابامم...نکن گريه لطفا...نگفتي چيزي که تو...نزن حرفشم:کنه عادت بايد...نيستم

 همين ميخواد استراحت

 بخوابم بايد کجا خستم(خورد حرفشو....)ميشه... ميشه:کشيد بيرون بغلم تو از خودشو حرکت توي

  تو اتاق ميشه اينجا فعال....منه اتاق اينجا:دادم نشونش خودم اتاق بردمش

 تو:شد دفتر وارد که اولي روز مثل درست رفت جلوتر يکم ميزد برق چشماش شد اتاق وارد

 کجايي؟

  جا همين منم

 ميکنم خواهش نميشه نه: رفت عقب قدم يه

 ضمندر باش مطمئن ندارم کاريت ببين: کردم فکر يکم...باشم تو از دور نميتونم من خوب دختر

 رفته؟ يادت کني باز نقش بايد هم اينا يجلوي

 ...بدي ميشه شناسناممو راستي... نرفته يادم نه نه

 .نميشه نه:نميذاري تنم به سر که بفهمي اخه بدم بهت نميتونم

 چرا؟
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 ...بيرون اومدم حياط توي رفتن راه قصد به اتاق واز.....فردا تا بخواب فعال ميگم بهت فردا

------------------------------------------------------ 

 بايد بزرگي ي خونه عجب... درختايي چه...بود قصر...که نبود خونه...شديم دانوش ي خونه وارد

 فکر...خودشونه مال همش ماشينايي عجب...الونکه دربرابرش اينا سامي ي خونه کنم اعتراف

 سراغم اومد بازم... ترس...اوف...شبابا طرف رفت فکرم دوباره...شد باز درم...قلبم واي... نکنم

 زد حرف باهام دانوش....ميترسيدم هنوزم....شدم پياده زحمت هزار با...مجبورم ولي ميلرزن پاهام

 يمهربون پيرزن چه...شديم وارد شونه به شونه...نزنه گند اون الاقل بگيره اروم تا زدم لبخند...

 و دش صادر اجازه بالخره...بريزه ترسم شد ثوباع گفت بامزه چياي کليم کرده دود اسپند واسم

 نگاه فقط کردم قرض هم ديگه چهارتا داشتم چشم دوتا...شديم پذيرايي سالن وارد

 واي واي... ديگه کين اينا...فقط باباشه نگفت مگه...ميکردن چيکار اينجا ادم همه اين....ميکردم

 خدايا اوه....من دانيه گفتم من واي....من داني خوشتيپي به ولي هس خوشتيپم چه مياد داره  يکي

 نهممک لحظه هر که حبابي...ببندم دل حباب يه به نذار... شم وابسته نذار اوف.... کن بخير خودت

 که مشغوله فکرم انقدر...پسره رفت...بهش  سپردم دخترونمو روياهايي که حبابي...نباشه

 دست ميکنم نگاه جمعيت به رامدهد حدقه از چشاي با دارم که هيمنجور...گفت چي نفهميدم

 به و خوردم شديدي تکون ترسم از...ترسيدم نبود حواسم چون...شد حلقه شونم دور دانوش

 محکم ومن که ترسيد من لرزش از کنم فک.... ميگيره اينجور منو يکي که باره اولين...لرزيدم شدت

 ...مواظبتم من...نترس هيچي از...اينجام من نترس: گفت گوشم زير....داد فشار خودش به

 نگاش شد کم لرزشم خود به خود...باشه مواظبم که هست يکي بالخره...شد گرم دلم حرفش از

 ميدي؟ قول:گفتم اراده بي...  کردم

 بريم قول قول  اره:قلب رو گذاشت راستشو دست زدو لبخند

 بشم دردسر واست ميترسم  بزنم گند ميترسم من:گفتم..ميترسم نريم نه

 بريــــم؟!نکن فکرشم

 بريم

 هرچي اوف..هيجان...ترس...استرس بود چي از نميدونم....رفت باال قلبم ضربان گرفت گر تنم

 روي به رو رسيديم...مواظبمه وگفته منه کنار االن دانوش که اينه مهم نداره اهميتي هست
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 منو شمبعد و زد حرف يکم دانوش....ايستادم دانوش پشت عقب رفتم قدم دو منم...جمعيت

  من زندگيه تمام....همه از ومهمتر من ي بچه مادر...من همسر.... من ي فرشته اينم: کرد معرفي

 اردرک ونقشي بازي کاش...داشت واقعيت کاش...شيرينه حرفاش چقدر...قشنگه حرفاش چققدر

 ايفحر همين به من کوچيک دل اين نگو...نگو..ديگه نگو...کاش...بودم زندگيش واقعا من و نبود

 من کنار اما هست يعني...نيست دانوش وايسادمو تنها من حاال...نگو...ميشه خوش الکي

 که اخانوم از يکي...برداشته رو خونه کل پچ پچ صداي...خيلي غريبم...گذاشت تنها منو...نيست

 چيزي يه ميشه رد ازکنارم هرکي...  ميرن دارن هم بقيه....ميره داره عصبانيت با شده بد حالش

 :ميکنه ارمب

 هرزه-

 ولگرد خيابونيه-

  هرجايي-

 کصافط -

 بره پايين حلقومت از ثروت اين از گذاشتم اگه-

 ميکنم سياه روزگارتو-

 ها داص...شدم زمين نقش کنن تحمل رو شده سنگين سر اين نميتونن زانوهام شد تموم تحملم

... بده صبرم خودت...خدايا.....من چي واسه...کردم چيکارشون مگه چرا...ميشه تکرار سرم توي

 انوشد صداي...خوردمين زخم دل مرحم که... بيايين...بگيرم جلوشونو نميخواستم... اومدن اشکام

 :اورد خودم به منو

 ...رفتن بود همين سختيش ي همه شد تموم....ميکني؟ گريه چي واسه

 حرفا اين ولي...يدمد زياد سختي من...هان بودي کجا...ناسزا..فحش...تهديد...رفتني چه رفتن

 از...ودينب ولي...گفتي خودت...کنارمي گفتي تو: کردم نگاش خيس چشاي با.... بود سنگين واسم

 خواستن که هرچيزي...دادن نسبت بهم...گفتن بهم خواستن که هرچيزي شدن رد کنارم

 ...نزن دست من به:کشيدم عقب دستمو...جلو اورد دستشو

 شدي بزرگمهر داري منو فاميل االن تو....يممحرم هم به ما شوهرتم من ولي
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 .... بودم من: شدم بلند جام از.. ميگه داره چي اين...بودم بزرگمهر اول از من ولي....شدم بزرگمهر

 ...بزرگمهرم يوشدا من....بودم بزرگمهر

 هستي؟ کي تو دختر:گفت بهم سرش پشت از باباش

 هک پدري دختر... بزرگمهر کيا دختر...رگمهرمبز يوشدا:...تند حالت با حرفاشون از شدم عصبي

 کشيد سختي خيلي

 کيه؟ پدرت گفتي تو...گفتي؟ چي تو: بود ايستاده روبروم دقيقا,جلو اومد قدم چند باباش

 ...بزرگمهر کيا...کيا:شدم اروم منم...چيزيه کشف درحال انگار گيج ولي بود اروم

 ميدوني؟ وهم بابات باباي اسم:رفتگ سمتم به دهنيشو و اورد بيرون دهنش از پيپشو

 ميپرسي؟ که سواليه چه سواليه؟اين بيست خان کاوه: جلو اومد قدم يه دانوش

 ميدوني؟:پرسيد داد با ودوباره نکرد دانوش به اي توجه 

 .بود چسبونده آمپر بستم،بدجور چشمامو و گرفتم دستام با گوشمو

 دهفرخن و(گفتم بزرگم مامان اسم ترسم از...)بزرگمهر جهانگير....  آره...آره:گفتم داد با جوابش در

 بزرگمهر

 پيپش...بکشه نفس نميتونه فهميدم دادم که اخرو جواب...ميشد کبود صورتش جوابم هر با

 متس به...رفت و اومد دکتر.. افتاد اتفاق سريع چي همه...زمين وخورد گرفت قلبشو بعدشم...افتاد

 گريه هب کردم شروع نفهميدم بقيشو ديگه... سکته گفت ات...پرسيدم پدرشو حال رفتم دانوش

 نکهاي تا اونجا بودم اروم...بده دلداري منو يکي داشتم احتياج....نکردم اعتراض...کرد بغلم...کردن

 رهام...افتاد لرزه به بدنم ولي چرا نميدونم نداشتم ترس... کشيد کمرم روي اروم دستشو

 کردم نگاش...اومدم بيرون بغلش از.. بعدش اتفاق از...دمترسي خودم دل از...ترسيدم...نکرد

 ستمنتون ولي...نده عذابم...نده بهم بد عادتاي...نکن بغل منو...نکن کارو اين ديگه بگم خواستم

 .خواستم استراحت براي جا يه جاش...بگم

 شاتاق به يکامل نگاه...کردم عوض لباسمو کردمو قفل درو...شد راحت خيالم...بست درو اينکه از 

 تميگف هميشه بابا بخير يادش... بده يادم ميگم بهش...دارم دوست چقدر...پيانو واي...انداختم

 واسه... کالس وميزارتش ميخره براش باباش ميشه که سالش ده داشته پيانو ارزوي بوده که بچه
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 دگيزن هک بابام واسه بميرم...ميزد برق چشماش ميکرد تعريف وقتي...بوده پيانيستي خودش

 ...رفتم خواب و شد سنگين چشمام...حيف...گرفتن ازش خوبشو

 تو پريد دانوش کردم باز درو سرمو کردم روسريمو پريدم خواب از زدن در صداي با صبح

 ميکني؟ اينجور چرا:ديوار به چسبيدم

 به داشت مشنيد خودم اينجا مياد بابا االن:کشيد عميقي نفس سينشو ي قفسه رو گذاشت دستشو

 من بفهمه نميخوام.... من ،فقطم ميشه من اتاق  وارد زدن در بدون داره عادتم...ميگفت عفيفه

 داري بچه من از تو و شوهريم و زن ما مثال.... بودم بقلي اتاق

 ترسيدم تو بيايي ادم مثل نميتوني خوب

 شتپ از روسريمو و اينه جلو نشستم منم...وخوابيد تختش تو جهيد سريع اومد پا صداي

 داشت ديشب اين داره بابايي عجب...شد باز در دفعه يه...زدن کرم به کردم شروع...بستم

 :کردنه بازي نقش وقت االن سمتش وبرگشتم زدم لبخند...گنده سرومرو ببين...ميمردا

 ...ترسيدم خيلي ديشب...بهترين....جون پدر بگم نداره اشکالي...جون پدر سالم

 ....دارم کار باهات بيرون بيا...بهترم ممنون...بگو خواستي چيهر دخترم نه:زد محوي لبخند

 ورفتم کردم بيداره ميدونستم که دانوش به نگاهي...رفتم سمتش به و شدم بلند جام از

 خيلي بحاص...بودم اطراف محو... نشستيم االچيقي زير....باغ بگم بهتر حياط تو رفتيم باهم...بيرون

 :گشتمبر پدرجون سمت به...خوشکلتره

 پدرجون قشنگه خيلي...بهشته مثل اينجا

 چون دشاي...نداشتم توجه ديشب پدرمه به شبيه چهرش چقدر...بود پدرم مثل لبخندش...زد لبخند

 :گفت که زدم لبخند...شايد...ميکنم حس اينجوري شده تنگ براش دلم

 چطوره؟ حالش...لبخندات مخصوصا!پدرتي شبيه خيلي

 کجا از منو بدبخت باباي اين اصال...شده تصادف که نگفته بهش مگه وا...شد محو لبخندم

 پدرمو مگه شما: باد بادا هرچي...ميگم منم..بگو راست گفت خودش...ميدونم چه... ميشناسه

 خودم مثل بودي پسر اگه ميگفت بهم هميشه....ميدونم(دادم داد،ادامه تکون سرشو) ديدين

 ...شما به دادن عمرشو مپدر که ساله1 نه... پدرم راستش...ميشدي
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 ثلم بشه نکنه ترسيدم...لرزيدن هاش شونه و پايين انداخت سرشو...کرد اخم...شد جمع چهرش

 رممح پسرش به وقتي خوب ولي...نگيرم بگيرم بازوشو بودم ودودل نشستم کنارش.. ديشب

 : گرفتم بازوشو و دريا به زدم و دل...ديگه محرمم اينم به شدم

 ...بگم چجوري...اخه..من....کنم ناراحتتون ستمنميخوا...ببخشيد

 :گفت دستمو رو گذاشت دستشو... باال اورد سرشو

 ...ببيني بد هم تو شدم باعث...کردم بد پدرت به من ببخش منو تو دخترم

 :گفت که بگم چيزي تا کردم باز دهن..شدن گرد تعجب از چشمام

 اينم...نيستي باردار تو ميدونم...بود الکي نوشدا داستان ميدونم...ميدونم چيو همه من....ميدونم

 ايدب فقط...بگم رو چيزايي يه بهت ميخوام...ميدونم چيزا خيلي من...اتاق تو اومد صبح که ديدم

 دستمو....)شم سبک بايد...سنگينه گناهم...کنم تحمل نميتونم ديگه...ببخشي منو بدي قول بهم

 ميدي؟ قول(داد فشار

 برسه؟ بهش تا کنم کمکش دادم قول بهش من چي؟ دانوش ارث...ولي...نيدميدو اگه...پس...اما

 يبينيم رو اينا( داد نشون رو خونه کل دست با...)کنه برداشت نميتونه فقط...حسابشه تو ارثيش

 ميبخشي؟ منو بگو بهم تو...نباش اون نگران...دانوشه مال همش

 ...ببخشمتون بايد چي واسه نميدونم اخه

 خيلي مکث...)پدرت...دانوش خون هم...مني خون هم تو...دخترم تو...کن گوش وبخ ميگم واست

 ستني تعجب جاي...)بود کوچيکتر سال سه من از...بزرگمهر کيا....منه برادر پدرت(.....کرد طوالني

 اريهرک براش بودم حاضر...داشتم دوسش خيلي(نه يا دارم شاخ ببينم سرم رو بزارم دست جاشه

 34 شد...بود اون به توجهشون همه سالش4 شد وقتي انداخت جدايي بينمون ونپدرم اما کنم

 خريدن براش ماشين گفت سالش32 شد....نداشتم مشکلي بازم...خريدن براش هم پيانو سالش

 و سالش 21 شد کيا اينکه تا شد بيشتر روز به روز نفرتم...نداشتم هم دوچرخه هنوز ومن

 دختري يه دنبال فهميدم گيرودار همين توي...بود کاراش نبالد بابا کرد جدا ي خونه درخواست

 برشب پيشش برو...گفتم...دادم پول بهش...دنبالش رفتم... نيس خوب اوضاش همچينم که افتاده

 اروک همين کرد طمع...ميشي پولدار بگيرتت ميشه مجبور...شو باردار ازش کن مستش مهموني

 يه گفتم هي... نشستم بابا پاي زير رفتم... شه بدبخت شدم باعث من... نبود اهلش کيا...کرد
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 ادب به پوالتو داره...پاتيله و مست هرشب...ميکنه بازي زن... خالف کار تو رفته گفتم...گفتم

 هک بود اين واسه نميومد شب اگرم...ميخوند شدن دکتر واسه داشت بود خوبي پسر کيا....ميده

 خالف کيا که شد باورش بابا کردم من که کاري ناي با...ميخوند درس و بود دوستاش پيش

 رثا از و بيرون انداخت اونو هم بابا.. گرفتش خودش از اونم حاملس دختره فهميد وقتي کيا...شده

 داشتم کم چيزي يه هميشه...نبودم خوشحال اما...توجه مرکز شدم  دوباره...کرد محرومش

 هميميف....دخترم ميخواستم توجه...شه هتوج منم به ميخواستم فقط شه اينجوري نميخواستم

 شده اب...نبود...گردونم برش بخوام معذرت ازش کنم پيداش تا گشتم هرچي بعدش... توجه

 ..ميبخشي....ببخش منو دخترم....بود

 پدر...کرد بدبخت پدرمو که اي خانواده....داشتم خانواده...من...نبود خودم دست اشکام اومدن

 ياد بديو بهم پدرم...نگفت بد خانوادش از اي لحظه براي حتي که مهربونم پدر عزيزم

 پيدا جال روحت تا ببخش...باشي بال سبک فرشته يه مثل تا ببخش ميگفت بهم هميشه...نداده

 ونجابت و پاکي که بود کسي...پاک پاک....بود درخشان و درخشان روحش که داشتم پدري....کنه

 تعريف سالها که عمويي...عمومه االن که پدرجون  لرزون يدستا...که بود پدري...داد هديه بهم

 :کرد پاک واشکامو شد کشيده گونم روي...شنيدم خوبياشو

 ميبخشي؟ کارتو گناه و بدبخت عموي اين

 من بود نکرده کارو اين اگه چون...کرد اينکارو عموم که خوشحالم...زدم بوسه...گرفتم دستشو

 ششونواز دست....نميچشيدم مهربونياشو...نميديدم دلسوزمو پدر...نداشتم خوبمو پدر وقت هيچ

 :وگفتم بوسيدم دستشو دوباره....نميکردم حس سرم رو

 پاک ليخي دلش مطمئنم اينو بخشيده که ببخشه بايد خوبم باباي ببخشم نبايد من...جون عمو

 وخوب باباي يه داشتن طعم من به کردين کارو اين که ممنونم ازتون جون عمو...بود

 ..متشکرم ازتون...چشوندين

 هک ميکشيد سرم به نوازششو ودست کشيد اغوش به منو بود گريه از خيس هم عمو صورت حاال

 موهام روي بوسه چندي...ميکردم همرايش منم...خيلي...کرد وگريه بيوفته روسريم شد باعث

 :نشوند

 ...اسمت معني مثل...پاکي پدرت مثل هم تو
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 ويت ميذارن گفتين؟معموال بهم اولي روز همين چي براي: مهمترينشه ناي اما خيلي داشتم سوال

 ميگن؟ مناسب فرصت

 دانوش هک موقع همون از..ميشناسم که وقته خيلي رو تو من...دخترم اي:بوسيد پيشونيمو و خنديد

 ولي...بودم ديده عکساتو...کنن دنبالش فرستادم...کردم شک بهش بگيره زن ميخواد گفت

 بعد يشبد...بودي شده معما برام...بودم کرده شک...بودي کيا شبيه خيلي... يدونستمنم فاميليتو

 کيا بابات اسم و بودم بزرگمهر من گفتي وقتي اما کنم پيچت سوال خواستم مهمونا رفتن

 برخ کيا از بايد ميدادم دست از و وقت نبايد ميگفتم بهت بايد ديشب...شد ،يقين شکم...ست

 هشب گفتم خودم پيش شدم بلند که صبح... شد بد حالم اما...ميکردم يداشپ بايد....ميگرفتم

 مبرادر حاال ولي...تره باال چي همه از ارزشش همينم ميکنم پيدا که برادرمو...باداباد چه هر ميگم

 اب چطوري بگي نميخواي حاال قشنگم عروسک...ميکنم جبران واست هست که دخترش...نشد

 شدي؟ اشنا داني

 :گفت دادو تکون سري...االن همين تا گفتم براش و زد سرم به فرار فکر که اول واز دمز لبخند

 ناي از خوشحالم...نگفتن بيرا ها ميرسه ادم به ادم ولي نميرسه کو به کوه ميگفتن قديميا

 دانوشي؟ زن واقعا راستي... رسيدن

 ويت ولي...باشم راحت نيمهمو تو ديشب مثل تا باشه ساده محرميت يه فقط که بود اين بر قرار

 نميده بهم شناسناممو نميدونم...گرفت شناسناممو محضر

 :گفت من به رو و خنديد بلند بعدش...خر کله خودمي پسر که حقا:گفت لب زير عمو

 قشمون بعدشم بشي عصباني نبايد ولي ميگم بهت رازي يه...باشه بذاريم سرکارش ما يکم بيا

 ...باشه ميگم بهت

 نه؟ يا داري دوس دانوشمو بگو بهم اول:گفت که کردم نگاش کنجکاو

 عاشقش من اره...دارم دوسش واقعا...دارم دوسش اره ميگفتم چي بايد... پايين انداختم سرمو

 وزر اون از من البته...نيست کم...روز ده...کرد عوض زندگيمو روز ده اين...بفهمم اينکه بدون شدم

 غرق روز اون من اره...شدم غرق دريا اون توي که رفت باال قلبم ضربان شدو جلب بهش توجهم

 ميکرديم تمرين که حرفهايي روز ده اون توي هاش توجه... ميزنم پا دستو دارم امروز وتا...شدم

 من اره...بشم غرق عشقش توي بيشتر چه هر برم دريا اون جاهاي ترين عميق به من شد وباعث
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 به گفتن به کرد شروع و خنديد هم عمو که...زدم ولبخند مکرد بلند سرمو...  ديونه...بودم ديونش

 گرد منم چشماي...ميشد روشن برام حقيقت کنم عرض چه که راز که همينطور...راز خودش قول

 بخير منو عاقبت خودت...خدايا...اوه...نداشتم امروز واسه رو يکي اين گنجايش واقعا ميشد تر

 اما...ميدونم شايدم....نميدونم چرا....خوشحال خيلي طرف يه از شدم عصباني طرف يه از...کن

 که خوشحالم خيلي... عشقه رو عمو نقشه حال هر به ولي...افتاده اتفاقي همچين که خوشالم

 ... عمو،عمه...خونيم هم... خودمه خون از که اي خانواده...شدم دار خانواده

 حرف حياط توي بود ساعتي سه کنم فک تو رفتيم شديم بلند... زدم عمو به چشمکي

 :گفت شونمو رو انداخت دستشو عمو..شديم که ساختمون داخل...ميزديم

 عفيفه؟ کجايي؟ عفيفه

 نشدم پير تو مثل هنوز ميشنوم نزن داد... اينجام من

 اسهو ميشه اگه بيزحمت حاال جون عفيف اي ساله بيست جوون شما ماشاال:کرد بلندي خنده عمو 

 ...کن درست مفصل نهار يه پسرم عروسمو منو

 هستش نميخوره؟اصال نهار مگه چي جون فري:کرد نازک چشمي پشت

 بکن کارتو شماا...ميخوره ساالد فقط اونکه حال هر به باشه شايد نميدونم 

 ميدي دستور فقط که شما چشم

 کلخوش ميخوري حرس: کرد بوس وپيشونيشو کرد بغل رو عفيفه رفت و کرد رها منو دفعه يه عمو

 ....ياترميش

 ..برو نکن لوس خودتو برو

 تهنشس دانوش سالن توي...رفتيم پذيرايي سالن به باهم  گرفت اومدودستمو من طرف به عمو

 :گفت ديد که رو ما...بود

 پسنديده عروسشونو خان کاوه که ميبينم

 ودستم هست نقشه اجراي روز فقط امروز...کنيم اجرا رو نقشه وقتشه انگار کرد نگاه من به عمو

 خيلي اره:گفت و صورتش به اوررد اخمي و کرد ول
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 سينه به دست کنارش رفتم دادم نشون عصبي خودمو...بود من نوبت حاال باباش رفتار از شد گيج

 :نشستم

 ميخوام بده شناسناممو...بدم ادامه نميتونم ديگه نميتونم من...وعيد وعده همه اون بود اين

 بابا اين که ميخوام اصال...نميخواد ميکنه خالي مامانشو پشت هک بابايي...نميخواد بابا بچم...برم

 ...نباشه

 :گفتم بلند نيمه صداي با عمو طرف رفتم شدم بلند 

 پسرتونو واون شما منت نخوام که گذاشته برام بابام انقدري راحت هم شما خيال

 هن...خودتون رزونيا پسرتونم اين... ميرم اينجا از من.... ميرم ميخوايين که همينجور...بکشم

 ومنالتونو مال نه ميخوام فاميلتونو

 ....ايستادم در وپشت بيرون رفتم و زدم چشمکي

---------------------------------------------- 

 چش اين...بره ميذارم من مگه....ميگه چي يوشدا....دراوردم شاخ کنم فک...درميارم شاخ دارم

 شما که همينجور ميرم گفت بابا به و ايستاد بابا روي وبهر...نبود اين ما قرار هو يه شد

 کيوحشتنا صداي که بست درو شتاب با و بيرون رفت...گفته بهش چي بابا يعني....ميخوايين

 عصباني.داشت خندي نيش بابا...خبره چه اينجا فميدم... شدم خارج بهت از تازه..داد

 با ارهد واحترام پدرمه که نبود مهم برام ديگه... مايستاد جلوش...ميکنه نابود داره زندگيمو...شدم

 :بلند صداي

 ميکنيد؟ اينکارو من با چرا...نيستم پسرتون من گفتين؟چرا؟مگه چي بهش شما

 يرونب که دودشو و زد پک چنتا...کرد روشن صبري سر پيپشو و مبل رو نشست بيتفاوت خيلي

 :گفت فرستاد

 کني ردش دخترو اين بايد اما...دممي بهت خوب....نيست؟ پول تو مشکل مگه

 ؟چيه کارا اين از  منظورتون:صورتم رو کشيدم بعدش موهام توي بردم دستمو...کرد کالفم هوف

 ...ميدارم نگه زنمو هم ميگيرم پولمو هم...نميذارم اينبار نميذارم برسي؟ چي به ميخواي
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 فراموشش...کني بيرونش دباي...گفت بهم چيو همه زن؟ کدوم زنت:  زد پيپش به عميق پک يه

  کني

 حرفش ي ادامه با بابا..مگه...چطور اخه...بوده نقشه چي همه که گفته بهش يعني...خوردم جا

 :کنم فکر اين از بيشتر نذاشت

 سيدنر براي فقط تو که گفت اينم...نامشروعه که بچه يه...اونه تو بين ارتباط بچه اين فقط گفت

 ني ربع که جايي ميفرستمش خودم وگرنه...ميکني بيرونش مينجورمه...اوردي اينجا اونو ارثت به

 فهميدي؟...انداخت

 اطرخ به فقط اره...منه وشرعي رسمي و قانوني زن اون بفهم شما....بفهمم ونميخوام نفهميدم نه

 اباب به يعني...کردم بهش پشتمو...)بعدش...بعدش ولي...شدم نزديک بهش لعنتي پول اون

 ازدستش من...بشه ميخواد هرچي بگه ميخواد هرچي...شدم عاشقش که بگم..کنم اعتراف

 ده اين اما...بياد خواستم پول بخاطر فقط من...بردم ياد از و هدفم... محضه ديونگي اره...نميدم

 اون به ،هنوزم ميخوام...برد يادم از داشتمو که هدفي...روز ده اين اره.. کرد خراب رو چي همه روز

 براي...منه وجود و زندگي...منه ارامش يوشدا..نميخوامش يوشدا بدون اما مدار احتياج پول

 گيزن يا روم رومي يا...ميکنم راحت وخودمو ميگم...ميخوامش يوشدا واسه خوب زندگي يه ساختن

 ماموچش..شد بلند جاش از..سمتش برگشتم...ميکنه محرومم يا ميکنه راحتم ميده بهم يا...زنگ

 خواهش...بابا دارم دوسش...شدم عاشقش من...راستش...بعدش(...وقتشه االن بستم

 خيلي اون بابا...اون..اون....نميتونم... بگذرم ازش نخواه ازم اما...کن بيرونم...نده ارثمو..ميکنم

 ...ميکنم خواهش بابا...نکردم لمسشم حتي..پاکه

 نکردم پرتش تا گفتم که همين نه:گفت انداخت تنم به لرزه که فريادي با و کرد اخم

  ؟ ميکني بيرونش...بيرون

  داره راحتي همين به...گفت قاطعيّت با که االن مخصوصا...ميده انجامش ميگه چيزي يه بابا وقتي

 اريک بايد...کنه فسخ اونم ميتونه بخواد بابا اگه ولي...عقديمه زن زنمه...ميگيره ازم رو يوشدا

 انداختم داشت جا که جايي سرموتا زدم زانو پاش جلوي..داره رو کاري هر ارزش يوشدا..کنم

 التماستون ميخوام...افتادم االن...بيوفتم پاتون به نميخواستين هميشه مگه بابا: پايين

 کماش بگيرم جلوشونو نمتونم..اه...دادنشم دست از فکر حتي...نميذارم نه...)کنم خواهش...کنم

 االن...نيست خودمون دست ميگن و يادم اشکشون چجوري دخترا بود سوال برام هميشه..درومد
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 تيره ورنگشو شلوارم روي ميريختن اشکام ميخوردن تکون هام شونه..دارم و حال همون من

 نگير ازم اونو بابا.. .  زياد خيلي...ميخوامش من بابا(ميکرد

 ...االب بگير سرتو...کن نگاه چشمام تو پسرم:گفت اروم ولحن گرفت وبازوهامو نشست جلوم بابا

 که...نادر لبخنداي اون از..داشت لبخند...کردم نگاش... کردم پاک خيسمو چشماي دست کف با

 ومن...ميده نشون پسرش به پدر يه ي عالقه حس که همونايي از...بودم ديده بچگيم توي فقط

 دهنکر کارا اين از حاال تا...شده طوريش يه امروز بابا يا شدم خل من يا کنم فک..  بغلش کشيد

 نوم...منه تصور از دور چيزا واين دارم محبت شديد کمبود من... گفت ميشه هم ديگه جور يه...دبو

 :گفت گوشم کنار...شده چيزيش يه بابا واقعا نه...زد بوسه سرمو ب و فشرد خودش به

 ببخش...بودم بد...ببخش منو...خوبم پسر پسرکم

 ولق به هميشه...بودم نديده گريشو...دميکر گريه داشت هم بابا االن...نبود توصيف قابل حالم

 دلم هميشه که شده بابايي همون امروز...بودم ديده اخمشو فقط و واسم بود هيتلر سامي

 منم...داره توجه وبهم داره دوست منو که بابايي وجود از..ببرم لذت وجودش از بذار...ميخواست

 داپي همديگرو سالها از بعد که نگارا کرديم گريه هم با...کردم حلقه دورش و کردم بلند دستامو

 :گفت بابا ازکمي بعد...باشيم کرده

 شو بلند کنم گوش حرف مغرور پسرم،پسر...بابا گفتي بهم بار چند پيش دقيقه چند همين ميدوني

 مغرور من جلوي بايد هميشه تو...ببينم نميخوامم...بودم نديده اينجوري وقت روهيچ تو من

 من(دانوش معني)جاودانگي...دانوشم...پسرم شو بلند...بايستي

 من ليو...شده چيزيش يه ميشناختم من که نبود اوني....بابا اين...شديم بلند باهم گرفت بازومو

 چهره...بودم نشده متوجه چرا...کردم نگاه صورتش توي کردم نگاش...دارم دوست رو بابا اين

 قطره...ميداد نشون بيشتر بود شده قرمز ابيش چشماي اون که االن مخصوصا...داشت اي شکسته

 :کردم بغلش دوباره...افتاد پايين چشمم از اشکي

 ...ايستادم روتون توي وقتايي يه اگه ببخش منو شما بابا

 لويج ديگه لطفا...هيتلر ميگفت بهت سامي هميشه:شونش روي گذاشتم ودستمو شدم جدا ازش

 حرف سخته چقدر اه...باشيد محکم دباي باشيد من پشت بايد شما بابا... نريزين اشک من
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 مگ پامو دستو...ترسيدم واقعا ديشب بابا...گفتين بگمو ميخواستم چيزايي همه شما...زدن

 ...!بابا...کردم

 بابا؟ ميگي بهم بعد به اين از...ميکني سالم ديگه:صورتم به زد اروم و زد لبخند

 ديالق؟ نميگين همب ديگه...ميدين سالممو جواب ديگه شما:زدم شيطوني لبخند

 يه...منميتون نه...سخته خيليم...سخته جدايي...يوشدا...شد خشک من ي خنده اما...خنديديم هم با

 ور يوشدا دست بخدا....ميرم...بود همون هنوز حرفش اگه...کنم امتحان شانسمو...ميگم ديگه بار

 :کردم بلند سرمو بابا صداي با...ميرم و ميگيرم

 پسرم؟ شده چي

 ..که نخوايين ازم سخته خيلي...سخته واسم ازش دوري... يوشدا... کنيد گوش !بابا

 تازه...نميذارم من ببريش بخوايي هم تو اگه کن گوش تو حاال:پريد حرفم وسط و خنديد

 ...کردم پيدا کسمو دخترعزيزترين

 :گفت که بهش دوختم گردشدمو چشماي...ترشدم گيج...بودم گيج

 رو تو اونم بايد ميخوايي رو يوشدا اگه درضمن...ميدونم چيو همه نه االن ولي ميگم بهت پسرم

 کردي؟ عقدش تو...ديگه چيز يه.. بخواد

 نميدونه ولي شده ثبت هامونم شناسنامه تو اره

 پس شکر رو خدا اخي:کشيد عميقي نفس قلبش رو گذاشت دستشو و روهم گذاشت چشماشو

 نگفتم بهش اشتباه

 به زدم دست کف با...)بره ميخواست همين واسه...گفتين بهش چرا؟! چـــــي:زدم داد بلند

 روي ندمسرو دستمو)کردين چيکار شما بابا واي(بابا به پشتموکردم بستمو چشمامو پيشونيمو

 خدايا(صورتم

 اونجوري گفتم بهش من نباش نگران...نزن حرف من حرف رو خواست دلم گفتم که گفتم

 ...بياري بدست دلشو تا بکن تو سعي تمام...مطمئنم...داره حسي يه بهت اونم...  بگه،نميره

 نيس؟ گشنتون شما بابا ميگم...هوف...بردين سکته مرز تا منو
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 چيه؟ تو نظر حاال...خورد هاتداگ جاي رو کوچيکه روده بزرگه روده واال

 اشتي ييرينش...خرج تو بندازه منو ميخواد بابا...پيداست که انجور:انداختم بهش اي متفکرانه نگاه

 ...کنون

 اود مايع صابون دلمو که باش شب فکر به کرده درست نهار تو،عروسکم منو واسه عفيفه...نچ

 ...زدم

 همه اين خدايا...ديدم مهربونياشم...ديدم مو بابا خنده...شکرت خدايا...شد رد جلوم از خنده با

 دادي من ونوبها اينکه از خدايا....زندگيمه تو يوشدا وجود بخاطر فقط خوشبختي

 متشکرم...متشکرم

----------------------------------------- 

 باز هم روي تو پسري پدر روي نذار...بگذرون بخير خودت خدايا...نه واي...دعواشه که االنه واي

 گوشام..شدن باز امکان حد تا چشام...نقشـ اينم عمو....کردم خدا خدا بستمو چشمامو... شه

 امکان نه...که کنم باور...يعني...که دانوشه صداي اين...حرف...حرفا اين...اين.. احرف اين...تيز

 هاي خنده...شد باز خنده به لبم...دانوشه بازم...نميکنم باور اوف..منو اونم...نداره

 خوشال نبايد مگه االن...چرا...خيسه گونم رو ميزارم که دستامو...هيستيريک

 چرا پس هست گريه وقت االن اگه...هچي واسه اشکا..اين..پس...باشم

 غصه...باشم شاد...کنم گريه...بخندم...کنم کار چي بگم چي نميدونم...خداجونم...خدايا...ميخندم

 ورمميخ سر...در کنار ديوار به ميخورم و ميرم عقب عقب...وايسم نميتونم...ميلرزن پاهام...بخورم

 خوش بذار پس...باختم و دل  منکه...بگو گوب...قشنگ چقدر...ميگه بازم...ميشينم جا همون و

 دنياي اين توي کوچيکم دل که باشم خوش شده که کوتاهيم مدت واسه حداقل تا بگو... باشم

 هن...باشه دروغ اگه حتي...تيمارکنه خوردمو زخم کوچيکو دل که هست يکي...داره جايي يه بزرگ

 بلند مصدا تا دهنم جلوي گرفتم دستمو..افتادم هق هق به...ندارم بقيشو شنيدن تحمل نميتونم

 ....رفتم دانوش اتاق سمت به شدمو بلند سريع...نشه

 خل اره من م ديونه...ميکنم گريه دارم دل ته از...تخت روي کردم پرت خودمو کردمو دروقفل

 ...داره دوست که گفت اونم نبودي کر که شنيدي...داري دوسش که تو... وچلم

 بدختي و سختي از پيش هفته چند تا من...بده خيلي...بده خيلي حسم ميدونمن..نميدونم...گفت اره

 لباساي...ميلياردر ي خانواده يه...شدم دار عمو االن.. سخته واقعا...که سخته باورش...ميناليدم
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 بهروز اون بدون...پيمان بدون پري بدون... حمالي و فحش بدون...اروم زندگي..شيک

 زير زا دفعه يه...ميشه باورت باشي تو...بدونـ...  نيست ديگه بو بد ارونمد زيرزمين اون...کصافط

 بعدم و ژانوالژان...خدمتکار با خونه...شن براورده ارزوهات همه دفعه يه...قله به برسي بري

 انمخ سامان،تابان،ليال...باشه داشته حقيقت اينا نميتونه...ديگه چيزاي خيلي هام رويا ي شاهزاده

 مو اباب بار يه اينا...نميخوام...چي باشم خونه اون توي بازم پاشم صبح اگه نه...خان وهکا و ،دانوش

 ... نکنن منو چرا بيرون کردن

 نره يادت...پشيمونه عموت...داره دوست که هست يکي اينجايي تو...نگو چرت دختر زدي تَوَهُم

 يزايچ باش مطمئن...باشه نروش دلت..ببينه اينجوري رو تو نداره دوست اون...ميگفت چي بابات

 ...منتظرته خوبي خيلي

 ...ميدونم

 ...   بسه گريه ديگه پس

 عشق نميتونم ولي...بريزم ندارم اشکي...ارومم االن...فشردم بغلم توي بوسيدمو عروسکمو

 حتي...باشه داشته حقيقت حرفاش ميخواستم همش...ديوانم...خلم...نميدونم...کنم قبول دانوشو

 اشکا...نياين نه...عشقم...نفسم...دلم عزيز يوشدا..ميگفت بهم که تمرين روز ده اون

 مال هک چيزايي قبول سخته...کني درک منو نميتوني...بخت سياه خانم عروس عروسکم...نريزين

 ..سخته...نيست تو

 ميزد در به دانوش...بيام بيرون سياه چاه اون از لحظه چند براي شد باعث اتاق در صداي

 :وميگفت

 ...بوده بابا کار همش گفتي که چيزايي اون ميدونم...گفت بهم بابا...خانم يوشدا....خانما خانم

 هدوبار...بشنوم فقط ميخوام...کردم سکوت...داد انجام بار چند...پايين کشيد درو ي دستگيره

 :گفت

 نگرانم يوشدا... کن باز درو يوشدا...نميزني حرف چرا...يوشدا...درو کن باز...کردي قفل درو چرا

 بزن حرف(زد داد...)کردي

 ...ميريزم اشک فقط درو به چسبوندم پيشونيمو ايستادم در پشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

77 

 

 اروم پايين تسم به ميچسبونمو در به پشتمو...در به ميزنه...ميکنه پايين و باال تر تند رو دستگيره

 :ميگه قبل از بلندتر...ميخورم سر اروم

 يوشدا( ميزنه در به مشتي...)ي؟خوب...بگو چيزي يه...يوشدا...يوشدا

 پسرعمو بذار تنهام...برو:گريه از شده دار خش صداي با

 ...چيه پسرعمو...ميکني؟ گريه...خوبي؟ تو يوشدا:ميگه اروم...ميشه نگران صداش

 چي از بگو... کن باز درو...يوشدا...يوشدا:گفت نوازشگر که صدايي با...سکوت فقط.....سکوت

 ... ناراحتي

 نارک خودم با بذار...برو برو:لرزون صداي با...ريختن اشکام...کشيدم زندگيمو آه بلندترين...هآ...آه

 بذار تنهام برو خدا ترو...برو...سخته واسم کردنش باور...شنيدم چيزا خيلي امروز بيام

 ...رفتم من...نريز اشک تو...باشه  باشه

 ولش....يه حتي...عزيزم نگفت حتي ديدي...بخت سياه عروس عروسکم ديدي....رفت اره...رفت

 حتي...حتي نشنيدي و نديدي نگو ديدي...شنيدم که رو حرفايي اون کنم باور چجور ميگي تو کن

 واسه اونم شه عموش دختر عاشق شايد اون نه...شه باورم چجوري...واي واي...عزيزم نگفت

 اخه...هميزن زور به داره...ستهشک خيلي دلم...کاره بيکسو که بشه يوشدايي عاشق عمرا اما...ثروت

 دلم کجاي ديگه اونو...اوه...جديدم عموي...نه...داره تحمل چقدر مگه من کوچيک دل اين

 ...راسته راسته...بود يکي بابا هاي خاطره با گفت که چيزايي چون حقيقته يکي اين...بزارم

 بيدار اون يدهد عمو هم ديدم من هم...شنيده رو عمو منو حرفاي فهميده دانوش البد

 بازي منو کرده فکر شنيده...شنيده حتما.. بود بيدار ديدي هم تو...بخت سياه عروس...اره...بود

 که ودهب فهميده شايد شايد اصال. ميبره سود بيشتر بگيره منو بيشتره من واالرث سهم  اره...بده

 سرم...بگو چيزي يه بخت سياه عروس...باشه پست ميتونه ادم يه چقدر... واي...کرده عقد منو

 ...منه با حق ديدي...ميکني فکر من حرفاي به داري هم تو...ميشه منفجر داره

 ...زده زانو باباش جلوي تو خاطر به که شنيدي تو...کن فکر تر منطقي نيست

... يديند رو پري مگه...نميکنه که کارايي چه پول واسه ادم...سخته باورش...نميتونم من...نه نه نه

 بسه...بسه...بشنوم نميخوام ديگه
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 لج خودمم با نميدونم...کردم حبس خودمو دانوش اتاق توي من  هفته يه اين تو...گذشته هفته يه

 نه... دانوش...بيام کنار خودم با تا گذاشته خودش قول به نميگه بهم چيزي هم عمو... کردم

 اون براي...شده تنگ غاشدرو ي همه براي...شده تنگ براش دلم...ديدمش نه... شنيدم صداشو

 نم ي پنجره به و نشسته االچيق توي که االن مخصوصا...اه...بود دروغ همش که قشنگي حرفاي

 دوستم سهيال که رماني تا دوسه توي جالب چه...داره ريش ته. ديدمش تازه امروز...زد زل

 ريش ته هم ميشه الغر هم دختره دوري از پسره بودم خونده بود داده بهم مون همسايه

 ورمان داستان که زندگي...هاست رمان توي فقط چيزا اين...ديگه دروغه اينم..باشه...داره

 بگم بايد...ميگم عمو به...ميزنم خند نيش...نيست عاشقونه

... نهک خيال فکررو بزارم نبايد نه...شوهرمه مثال سرش خير دانوشم عمومه که کاوه..نه...روسريمو

 تو بيا:عمو صداي بعد...ضربه چنتا...رفتم عمو اتاق سمت به و سرم کردم روسريمو

 نشدم؟ که مزاحم:داخل کردم سرمو لبامو روي نشوندم لبخند...کردم باز درو

 تو موع عروسک نه:بوسيد پيشونيمو جلو اومد...ايستادم چوب چار تو کامل شدومنم بلند جاش از

 عموجون؟ خوبي...اومدي بيرون زندانت از شکر خدا مراحمي

 :ميشنم...ميبره کار اتاق توي دوتايي مبل طرف به نشوندن براي ومنو کمرمه پشت دستش

 کنم صحبت باهاتون اومدم راستش...کردم پيدا رو شما که خوشالم...خوبم خوب من..عمو اره

 مميشنو عموجون بگو:پک يه...پيپش کردن روشن به کرد شروع و برميداره پشتم از دستشو

 سرمو...)نه يا دارم دوست دانوشو گفتين پرسيدين سوال يه ازم شما مميگ مقدمه بدون عمو

 له رورمغ کنم قبول نميتونم ولي...دارم دوسش اره...ميگم دروغ بفهمه نميخواستم.. پايين انداختم

 اقعاو...کردم فکر خيلي ندارم دوسش نه... بگم ميخوام(کردن بازي انگشتام با کردم شروع...کنه

 بهش ارثشو که شما...ندارم ديني ديگه االنم...اينجا اومدم دِين اداي اطربخ من ندارم دوسش

 نه؟...ميدين

 شبه قسمتيشو يه يعني...بهش ميدم عموجون اره:بيرون داد پيپشو ودود انداخت باال ابرويي

 عزيزم؟ چيه برنامت االن..دادم

 زن االن من عمو:کردم ندبل سرمو...ومن دانوش...وشوهر زن.. طالق يا عقد...چيه منظورش ميدونم

 يه اين وت ديگه چيز يه و...شما با ديگه،بقيش نميگم...من ميدونيد که خودتون...دانوشم قانونيه
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 ميشهه...بزنم خوب بابام مثل دارم دوست...بگيرم ياد که داد قلقلک منو بدجور دانوش پيانو هفته

 ...ميزده خوب پيانو ميگفت

 وعم عروسک...عالي...ميزد عالي اره:زد لبخند...شد خوشال داشته اباب که خاطرات ياداوري از انگار

 ...بده يادت ميگم دانوش به...بردي ارث رو کيا استعداد ميدونم

 عمو...اما

 يکي اينم موضوعه يه اون...نباشه حرف:داد تکون بار وچند من طرف گرفت پيپشو دهني

 نباش نگران..ديگه

 شمب عاشقش بيشتر ميترسم...ميترسم...هستم چرا ولي)نيستم نگران...ممنونم عمو مرسي

 ...(بمونم ونتونم باشمش ونداشته

 گذشت...ماه سه...ماه دو...ماه يک

 ادي زود عالقم خاطر به شايدم...خوبيه معلم...اره...دانوش لطف به...بزنم اهنگ چنتا ميتونم االن

 کنارم درست...مبيار طاقت تونستم چجوري موندم من اوف...کنار به اينا...گرفتم

 اوف...دستاش گرمي...بود دستم روي دستاش اول ي جلسه چند...تنش گرماي عطرش..ميشست

 هک اشتباه..ميداد وگوش ميرفت راه واون ميزدم من که هايي موقع اون... ميکنه داغ منو ياداوريشم

 شنفسا هرم..ميزد حرف...رودستم ميذاشت دستاشو و ميشد خم سرم روي بود سرم باالي ميشد

 سنف...ميشد بد حالش انگار اونم وقتا بعضي...بود ديدني لحظات اون حالم...صورتم به ميخورد

 رفتمي لحظه چند از وبعد ميکرد مشت ودستاشو ميبست چشماشو...  ميکشيد وتند عميق هاي

 اين تو اما... کرد زنجيرم..بودم ديوانه...کرد عاشقترم بودم عاشق...بهتره نگم...اوف.... بيرون

 فقط... داريم جنگ باهم انگار...چجوري اونم...بوديم پسرعمو عمو دختر فقط اون منو ماه دوسه

 ميدونم...شب بخير شب ديدم همو اگه شايدم... کالس از بعد هاي نباشي خسته و صبح سالم

 ي جلسه...ميده ياد بهم که هست روزي اخرين امروز...بيارم دووم تونستم کارام همين بخاطر

 از نم تا ميگه...خارجه رفته هيچي که جون فرنگيس...شدم استادي خودم واسه ديگه گفت پيش

 روبه...نرفتم دادن مهموني هرچي حاال تا کن ولش هيچي...فاميلم بقيه...نميگرده بر نرم خونه اين

 ..بهتره نشم رو

 اتاقش در...شدنبال برم بايد...گذشت دقيقه چند...مياد موقع همين هميشه...کردم ساعتم نگاه

 شهب من براي بود قرار که اتاقي براي و رفتيم اسرار به عمو با صحبت از بعد...سابقش اتاق همون
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 شوصدا که بزنم در رفتم جلوتر...بود باز اتاقش در... اره...دادم پسش دانوش اتاق خريديم وسايل

 :شد خشک هوا رو دستم...شنيدم

 شما هرچي...حتما چشم....توه به بسته من زندگي...تو جون به نه...،عشقمي عزيزمي

 باي بوس جيگرتو...قربونت...هميشگي جاي.. ميبينمت...بگي

 ريهگ...دروغه همش ميدونستي...پايين بياين ندارين حق نه...پايين اوردم...کردم مشت دستمو

 ايدمب...لباشه رو خنده...اومد بالخره....شدم منتظرش...نشستم خودم پيانوي پشت رفتم...  نداره

 کنارم...نميدم جواب....کرد سالم...ميشدم شنگول ميريخت عشوه واسم يکي منم باشه

 ها واجبه سالم جواب:گفت و باال انداخت ابروشو يه...نشست

 سالم عليک:پنجره سمت به چرخوندم سرمو

 داري؟ درگيري خود

 دارم درگيري دروغگو توي با نه:زدم لبخند...کردم نگاش

 ...برم بايد دارم کار جايي...نميدم درس زامرو...باشه خوب

 حسودي بازم ها نداره دوسم ميدونم که کنن خرم سر تو خاک...نيست خودم دست...شدم عصبي

 ومور بستمو چشامو قهر حالت به...تختم روي نشستم سينه به دست شدم بلند جام از..ميکنم

 بشن ناراحت عشقتون نرسين دير وقت يه..بفرمايين: گرفتم ازش

 هحل گل شاخه يه با نداره اشکال...برسم دير ميشه که ناراحت واال بگم چي:داد جواب پرو خيلي

 بيرون برو...بدي يادم نميخوام ديگه...بيرون من اتاق از برو:زدم داد

 باشه نميري: نميارم کم...کردم روي زياده يعني...ميزد ولبخند ميکرد نگام...کردم نگاش چشي زير

 ميرم من

 وبچ چهار به داد تکيه...کرد باز درو...ايستادم در پشت بستم درو...بيرون رفتم خودم مشد بلند

 بلند فهد يه...ميکردم حس نگاشو سنگينيه اما..بود پايين سرم...جيبش توي بود کرده ودستاشو

 :گفت خنديد

 سرش  اوردم هوو ميکنه فک کرده شک بهم....بدم نشونت عشقمو ببرمت ميخوام شو حاضر برو

... 
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 نميام جهنمم تو با من...درک به:براش انداختم زبونک

 اسرار من ولي...کرد باال سرمو گرفت چونمو...پايين انداختم سرمو..ايستاد وجلوم براشت تکيشو

 کن نگام:خشک خيلي..شد جدي...نکنم نگاش داشتم

 اشب زود... ميکشه برام خجالتم...نکن بحث من با شو حاضر ميگم وقتي:کردم نگاش ترسيدم

 منتظرم

 تمنشس تا...شدم اماده سريع...گرفته گلومو راه...دارم بغض...ميداد فشار داشت...گرفت درد چونم

 بعد يکم.... نميگه چيزي اونم...نمياد در صدام....صندلي توي رفتم که..داد گاز همچين ماشين تو

 رسيديم شو پياده:ميداره نگه شيک خيلي رستوران يه روي روبه

 ارکپ ماشينو تا بودن وايساده در جلو که ادمايي اون از يکي دست داد کليدو...شدم پياده سريع

 بهش خوردم که ايستاد دفعه يه...کشيد خودش دنبال کشون وکشون گرفت مچمو بعدم...کنه

 يا ماساژبدم دماغمو نميدونم حاال...بيرون کشيدم دستش از مچمو...گرفت درد دماغم

 :ميکنم اخم..ميشه چهارتا چشاش دفعه يه...ميگرده بر...کمرش هب ميزنم مشت.....مچمو

 ...بيشعور...تو ميدونمو من کني برخورد من با اينجور ديگه بار يه فقط ديگه بار يه...وحشي

 جيغ...نزن دست من به... کنار بکش دستتو:ميزنم پس دستشو...بگيره چونمو که باال مياره دستشو

 ميزنما

 ...کرده کبود يعني..شده سياه..يوشدا: ميشه مهربون

 انرستور کاري اينه توي سريع...زياد نه ميگيره درد روش ميذارم چونمو سمت ميبرم انگشتمو

 بيش...دستت بشکنه..شده کبودم چه واي:ميکنم نگاه خودمو

 ...شه اينجور نميخواستم بخدا...ببخشيد...بيشعورم ميدونم:کرد قطع حرفمو

 بينب...ميشه کبود سريع..وحساس سفيد پوستم...ميشه ولي يينميخوا وقت هيچ تو ميدونم

  کردي چيکارم

 ريعترس دانوش...پايين افتاد اشک قطره يه...زد حلقه چشمام تو اشک.... ميکردم نگاه چشماش به

 :بوسيد چونمو سريع حرکت يه توي و کرد پاک اشکمو شستش با و کرد عمل من از

 ...نميشه تکرار ديگه....نکن هگري! ببخشيد...ميشه خوب ديگه حاال
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 بوس اين با انگار...شدم شيطون...اومد خوشم واقعا کارش اين از...خنديدم...شدم ها بچه مثل

 نشده ناراحت عشقتون تا بريم...بخشيدم: گرفتم انرژي کوچولو

 بريم:جلوم گرفت... باال اورد دستشو...کشه دختر که ها خنده اين از خنديد

 ببينه من دست تو و دستت نميشه ناراحت عشقتون اونوقت:کردم نگاه موزيانه

 بريــــــــــــم...ميشه نرم زود...ميخرم گل شاخه دوتا براش...بشه

 نداره کالاش:گفتم سريع...کرد نگام ومتعجب گرفتم بازوشو و ايستادم کنارش...نگرفتم دستشو

 ميگيري گل دسته يه جاش

 باهم نگرفتم جلوشو منم...ميخنديد بلند ندبل...بگيره خندشو جلوي نميتونست ديگه

 حرف هم با صميمي اينجور بار اولين اين ماه دوسه از بعد...دله ته از هامون خنده....ميخنديديم

  ببينم رقيبمو...االن بخوام اگه حتي...خيلي...خوشحالم من...ميخنديم و ميزنيم

 ستد دانوش...بهش رسيديم...بود ام به پشتش...بود پسره يه رفتيم اي نفره چهار ميز طرف به

 کني نگام نميخواي...عشقم سالم:وگفت بودم گرفته بازوشو که دستم رو گذاشت ديگشو

 سامي...برگشت پسره دفعه يه...نه نه...دادم تکون سرمو...دانوش نکنه...پسره که اين واي

  تو...تو سامي:گفتم هوا بي...بود

 ...کردي فکر چي..منم... رها:کرد نازک صداشو و نشست قهري حالت با

 نميبيني؟ منو ميگذره چطوري؟خوش:خنديد دانوش

 فلق هم تو که دستامون نه که دانوش دست به نگاش بعدم کرد دانوش به نگاهي مصنوعي اخم با

 ...کصافط..خائن...مياري سرم رو هوو..خفه يکي تو:کرد بود شده

 واي:جداشه دانوش دست از من دست شد باعث کرد بغل منو جلو اومد ديد که منو رسيد تابان

 ...بيمعرفت...بشه تنگ برات دلش يکي نميگي...مکه حاجي حاجي رفتي...عزيزم سالم

 برام ايدب...ماه تيکه يه!شدي چي:گفت کرد نگام...شد تموم که ماليم تف...ميکرد ماچ منو تند تند

 کردي؟ کارا چي وقت چند ؟اين شده چي بگي

 ..ميکنن نگاه رو ما دارن مردم...بگم ينمبش  ميتونم جون تابان
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  ببخشيد واي

 خانومي بفرماييد:کشيد عقب واسم صندلي دانوش

 کسي با فهميدم که االن مخصوصا...زياد...دارم دوسش خيلي من...کرد ضعف براش دلم

 وقته چند اين تو اصال...ميگه که اونم... داري دوسش که تو...کردي لج خودت با چرا تو...نيست

 مشبا ميخوام کنم فکر هيچي به نميخوام نزن حرف...ميگي چي ميفهمي...نشو احمق...گفته همب

 اقا مرسي:ونشستم زدم لبخند...شم اروم تا...خوب خوب...باشم خوب باهاش شم بيخيال

 من روي روبه تابانم...نشست ميشد سامي روي روبه که من کناري صندلي...زد لبخند اونم

 انگشت...شد نگران تابان صورت که زدن حرف به کنم شروع تا باال اوردم سرمو... نشست

 :نزد دست ولي صورتم جلوي اورد اشارشو

 ...کبوده چرا...شده چي اينجات يوشي

 چيزي:زدم لبخند.بود نگران دوشون هر چهره...باال اوردن سرشونو دانوش و سامي حرفش اين با

 جون يالل بيخيال...چونم به خورد شيشه رسيدمت اتاق تو اومد دانوش بزنم عطر ميخواستم نيست

 چطوره؟

 انگشت جاي نميتونم... مخمليه گوشام پشت: من به بعدش...کرد دانوش به بدي نگاه سامي

 بدم وتشخيص

 ...خواهرمه جاي که اينم دوستته که اين...دارم تعارف مگه جون سامي

 ....دارم کارت بيرون بيا دانوش:کرد سرگرم خودشو جلوش ليوان با پايين انداخت سرشو

 دعواي... شده تموم بيخيال...خودشه دست جاي اره...دانوش نمياد جا هيچ:گرفتم دانوشو دست

 ...شوهري زنو

 دمکر رومو...)نگفتي بهشون دانوش:کردم نگاه دانوش به...ديدم تاشون هرسه نگاه توي و تعجب

 ام ببخشيد...همسرشم من...که هندار تعجب(ميکردن نگامون متعجب که برادري خواهر سمت به

 منو مهمون امروز خواهي معذرت بخاطر حاال.عموم با محضر توي ساده عقد يه نداشتيم جشن

 چشماش تو رو شادي برق...ميخنديد داشت اونم...زدم لبخند بهش فشردم دستشو.. )دانوشيد

 عزيزم نه مگه(ديدم
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 .من عشق حتما عزيزم اره: شرو نشوند نرمي ي وبوسه کرد نزديک لبش به گرفت دستمو

 شباها رويايي زندگي افکارش تو...داشته دوست دانوشو تابان کردم حس... بود شد شکه تابان

 هيجان ديگه پيشش دقيقه چند مثل....بود ساکت ساکت...نميگفت هيچي.. ساخته

 :وگفت زد خندي نيش...سامان ولي...  بود نشسته غمگين....نداشت

 سپ...شدي پيدا کم گفتم...نميخورديم که عموتو دختر...شديم غريبه ما ديگه...رفيق مبارکه

 بوده خبرايي

 ين؟بد سفارش ميخوايين يا دادين سفارش غذا...ميشه جبران امروز خوب خيلي...زدم بهم دستامو

 داديم سفارش...خانومي نباش نگران:گفت شد سردم...زد خشکم من که سردي لحن با تابان

 نميموني گشنه

 خوادمي...ميزنم حرفمو رک من...ببينم هم دوتا اون نگاه از و تعجب ميتونستم شدم ناراحت خيلي

 کردم چيکارت مگه...ميزني حرف اينجوري چرا...چي؟ يعني: نياد ميخواد بياد خوشش

 خونشون به ورود اول روز همون از و اين بزنه حرفشو رودربايستي بي که هست دختري تابان

 زل همب نشسته خون به چشماي با...شونش رو انداخت کيفشو...شد بلند اشج از خشم با فهميدم

 :گفت زد خندي نيش..زد

 گنده مرد دوتا چجوري نميدونم اصال...هان؟ شد پيدات کجا از دفعه يه وکار کس بي يه تو

.. ميرب برو...کردي نابودم...بهم ريختي زندگيمو...نباشي اينجا حاال که بگيرن رو تو نتونستن

 بمير...جاييهر

 اهبخو معذرت باش زود...ميزني که چيه حرفا اين شو خفه:گرفت خواهرشو دست..شد بلند سامي

 نگو...داشتم عالقه دانوش به من نفهميدي نگو سامان...نميخوام:ريختن سرعت به اشکاش

 ...چرا...گذاشتي چرا نميدونستي

 هيچکدوم و شد بهم که وهينيت حتي بود گر نظاره فقط دانوش...ميدونستم چون نکردم تعجب

 انقدر...دستامو جفت...کردم مشت و ميز زير بردم دستامو... نياوردن خودشونم روي به... . نشنيدن

 کف چيزي به خواستم بار يه...اومدن خون دستام کف.. دستم توي رفت فرو ناخونام که دادم فشار

 مهروبون باهام دانوش بار يه...بيرون اورد منو دانوش بار يه...باشم خوش خواستم...نکنم

 روي گوشيش اما نبود دانوش..بودن رفته اومدم که خودم به...ببينن من به خوشيو نميتونن...شد
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 بي هديگ که من...چرا... بود چي حرفا اون...مردم نگاه سنگيني... بکشم نفس نميتونم...بود ميز

 عميق نفس ايستادم بيرون...شدم بلند جام از...نگفت چيزي دانوش چرا...نبودم کار و کس

 :ميشنوم سرم پشت از دانوش هراسون صداي...اوردم کم نفس انگار نه انگار ولي ميکشم

 نديد؟ و بود اومد من همراه که خانومي شما

 امشار...ارامش...آه...بغلش تو کشيد منو...اومد سمتم به سريع...ديد منو اونم...ديدمش برگشتم

 دور مبرد دستمو...کردن باز راه بود اومدن منتظر بود وقت خيلي که اشکام...داشتم نياز واقعا...  من

 الس نوزده..نيستم دلگير...نکرد حمايت ازم...باره واخرين اولين اين...کردم بغلش منم کمرشو

 دانوشو مگه... چي االن اما ندارم کسي ميکردم فک...نکرد حمايت ازم کسي... شدم تحقير

 اين به... ميکنم تمومش امروز بسه ديگه بسمه...شدم تحقير بازم...ارمند رو عمو مگه...ندارم

 ...ميدم پايان تحقيرم از پر زندگي

------------------------------------------------- 

... عطرتنش....ميکنم حسش روز هر...کنارمه روز هر...هوف...بود هم ماهايي چه....گذشته ماه سه 

 اهيگ...ميکنه قايم روسريش زير که مشکي موهاي اون...نگاش ناز...شتن گرماي...دستاش لمس

 اروم تا بدم فشارش اونقدر و بغلم بگيرمش ميخواد دلم...ميدم دست از کنترلمو اوقات

 دامها نميتونم...ميشه خراب بينهايت حالم...کنم لمسش که ميخوام وار ديوانه اوقات گاهي...بشم

 ميگن هم پرو پرو...ميگيرن جشن...اوه اوه...بگو فاميلو بگذريم اينا از...بيرون ميام اتاقش از و بدم

 کرف بهشم بخوام که نيستن من حد در ميگه...ميکنه کاري خوب يوشدا... بريم بابا منو  فقط

 يا سته خونه اون توي من جاي يا گفته...داداشش پيش استکهلم رفته که خانمم فرنگيس...کنم

 ..ميخوا...کرد مادري من اسهو خيلي بره اصال...يوشدا

 الو:بيمحل خروس اه

 پولدار اقاي سالم به

 ..نداري کاري نيست خوش حالم:نده که ميخوام اصال..کشکي چه پولي چه

 بود شده تنگ داداشم براي دلم بگو خرو منو...ميگيره خودشم چه ايـــــش

 ،عشقمي عزيزمي:بيارم در دلش از بايد...کردم ناراحتش

 ايکبيري...نميذاره ما محل...شده گرم سرش...وعممن کشي منت
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 تو جون به نه 

 نيا سراغمم ديگه...ندارم کاري هيچ تو با من ديگه اصال...خودت جون به

 توه به بسته من زندگي:کنم چيکار من نباشه اون اوه

 ميخوام ميگه خورده کلمو تابان راستي...بخشيدم...خاروندي بس از شد پود پاچم خوب خيلي

 بياريش امروز...ببينم رو ييوش

 ...حتما چشم

 هميشگيا جاي بيا

 بگي شما هرچي

  ميبينمت پس

 باي بوس جيگرتو...قربونت...هميشگي جاي...ميبينمت

 خدافظي خورد بهم حالم ديگه نشو لوس

 يليخ...کرده قهر بازم...باز شد دير نميذاره تنم به سر که برم اوه اوه...کرد شادم...کردم قطع تلفن

 نيمک چيکار...شدم ادب بي چه...کرد سرايت بهمون کرمکي اين کرم...کنيم اذيت يکمي بذار بخو

 :ميکنم نگاش...ديگه

 ...برم بايد دارم کار جايي...نميدم درس امروز...باشه خوب

  بشن ناراحت عشقتون نرسين دير وقت يه..بفرمايين: ميگه و تختش رو ميشين و ميشه عصبي

 يحسود اوکي...خانم حسود...نفهمه ميخندم يواش...ميگيره خندم...کامل نه اما....شنيده پس اوه

 گل اخهش يه با نداره اشکال...برسم دير ميشه که ناراحت واال بگم چي:ميشي تر خوشکل ميکني

 حله

 بيرون برو...بدي يادم نميخوام ديگه...بيرون من اتاق از برو:زد داد

 يرمم من باشه نميري: ميگه ميشه بلند.. کنم ترلکن نميتونم خندمو  که واقعا کردم نگاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

87 

 

 تکيه رد چارچوب به جيبمو تو ميکنم ميکنمودستامو باز درو...ميشکوني درو چرا...عصباني چه اوه اوه

 فحي...اخي...معصومه بچه يه مثل...پايين انداخته سرشو...کنم نگاش فقط ميخواد دلم...ميدم

 ردهک شک بهم....بدم نشونت عشقمو ببرمت ميخوام شو اضرح برو: اذيتم مود رو جور بد من امروز

 ... سرش  اوردم هوو ميکنه فک

 نميام جهنمم تو با من...درک به:برام انداخت زبونک

 رمامروزکنا ميخواد دلم من..نمياد باهام جهنمم خودش قول به حتي که متنفره ازم انقدر يعني چي

 دست دش زياد دستم فشار...نکنه نگام داشت اسرار ولي...کردم باال سرشو گرفتم چونشو... باشه

 کن نگام:خشک خيلي..شدم جدي...ميشه زياد زورم ميشم عصباني نيست خودم

 باش زود... ميکشه برام خجالتم...نکن بحث من با شو حاضر ميگم وقتي:کرد نگام ترسيد انگار

 منتظرم

 رو ذاشتمگ پامو نشست تا...اومد شيک خيلي دقيقه چند از بعد....ماشين تو نشستم حرفي هيچ بي

 تورانرس...بود کافي برام حضورش...بگم چيزي ميخواستم نه...بشنوم چيزي ميخواستم نه... گاز

 رسيديم: برسيم زود خيلي بايدم داشتم من که سرعتي با...  نزديکه

 ومچش...باشه سرش باال زور بايد همش...نمياد نيارمش...کنن پارک تا دادم و کليد شدم پياده

 يچيز يه دفعه يه(...بزرگه در يه اصلي جايگاه به ورود از قبل...)کشيدمش خودم ودنبال گرفتم

 که گمب ايستادم در پشت...عقديم نگفتم اونا به من...نشه ضايع تا بگم يوشدا به بايد اومد يادم

 دوست وسامي ميدونم...نميگه که اون خوب...گفتم خودم پيش.. کمرم به خورد صورت با يوشدا

 مرمک به يوشدا مشت...بيخيال...ميفهميدم کاراش از داشت دوست منو اگه..نميگه وقت هيچ...داره

 بينيشو...بود مزه با خيلي....بودم صورتش محو ميگه چي فهميدم نمي...کردم نگاش...خورد

 رميبگ صورتشو خواستم...کردم چيکار من واي...ديدم چونشو...برداشت که دستشو...ماساژميداد

 چشاي توي من از دلخوريشو ميشد ميکرد نگام فقط...لعنتي...منه کار اين واقعا...نذاشت...

 درد هب دلم...کردم پاک اشکشو...  من به لعنت...اومد پايين چشماش از اشکي قطره...ديد شفافش

 ميشد زخم جاييم موقع هر...  افتادم دايه حرف ياد...باال اوردم چونشو...ميکنه گريه وقتي مياد

 :بوسيدم چونشو سريع...ميکرد بوسش

 ...نميشه تکرار ديگه....نکن گريه! ببخشيد...ميشه خوب ديگه حاال

 نشده ناراحت عشقتون تا بريم...بخشيدم:شد شيطون نگاش...خنديد
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 ولي نه اي ميگيره نميدونستم.. جلوش گرفتم... باال اوردم دستمو...خنديدم ازش...فکرشه تو هنوزم

 بريم:ميکنم تحانام شانسمو

 ببينه من دست تو و دستت نميشه ناراحت عشقتون اونوقت: کرد تنگ چشماشو

 نرم زود...ميخرم گل شاخه دوتا براش...بشه:بمونه خماري تو بذار  اما..نيست کار در عشقي 

 بريــــــــــــم...ميشه

 يستادا کنارم اومد اروم...قنيمته همينم باشه کنارم نداره اشکال...نگرفت ولي کرد دستم به نگاهي

 بهت توي نذاشت...کردم نگاش متعجب...شد چي ميکردم فکر چي..کردم هنگ...گرفت بازومو و

 ميگيري گل دسته يه جاش نداره اشکال:گفت سريع بمونم

 من ي خنده از اونم...خنديدم بلند...سخته واقعا خنده کنترل...هستي کي ديگه تو دختر

 پرسي احوال کلي از بعد...هميشگي جاي سر...ديدم يوسام...شديم وارد...خنديد

 روي نگاهم...کردم غلطي چه که اورد يادم دوباره تابان که بزنم حرفي خواستم...نشستيم

 عطر شيشه گفت و خنديد...منه کار ميگه االن معلومه خوب...ميگه چي يعني يوشداس

 تاررف شوهرش به وفادار زن يه مثل قادقي دختر...ميکني چيکار داري من با تو...چي يعني...خورده

 مخجالت اين از بيشتر...ديگه کن بس توهم سامي اَه...برداره دست سامي اين مگه ولي..ميکنه

 تمودس يوشدا که ميگه چي سامي ببينم برم شم بلند خواستم پايين انداختم سرمو...ندين

 کرف... خوشالم داشتنش از درچق...کردم نگاش...ميشنوم چيه اينا...ميبينم چي  خدايا...گرفت

 ناال اما...ميکنه کاري هر بهش رسيدن واسه....داره دوست ساميو...ميکردم فکر...نميگه ميکردم

 اشنگ...ضعيف چقدر... ميده فشار دستمو...زنم عنوان به اونم...ميکنه بحث من بخاطر باهاش داره

 :ميگه ميخنده...ممنونم ازش واقعا...ميکنم

 عزيزم نه مگه

 تخليه ات ببوسمش بايد من ميشم ديونه دارم خدا...ببوسمش...ببوسمش حتما بايد نميتونم هن

 يچ هر ولي  گفت چي نفهميدم...ميبوسم دستشو...دستش اها... کنم کار چي... بشم احساسي

 من عشق حتما...عزيزم اره:باشه

 دالب...چرا نميدونم...شد ساکت فهميد تا که تابان...گفت تبريک  زخم از پر و تلخي به سامي

 عوض جو داشت يوشدا...ميسوزه براش دلم...خيلي بچس خيلي...نشده دعوت که شده ناراحت

 سامي...شدم شکه...گفت يوشدا به درميود دهنش از هرچي و شد بلند خشم با تابان که ميکرد
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 حتي...بود دهاوم بند زبونم...کرد ميخکوب سرجام منو که ميگفت چيزايي يه اون اما کرد دعوا بهش

 شده رمزق صورتش...پايين بود انداخته سرشو يوشدا...کنم حمايتش... کنم دفاع يوشدا از نتونستم

 :کلمه به کلمه  وجديت خشکي با سامي به رو...شدم بلند جا از...داره حالي چه ميفهمم...بود

 ...ميزنيم حرف هم با بعدا...ببرش...اينجا...از...فقط...سامي

 به اگه...بيارم اب شيشه يه تا رفتم...بيارم اب براش بايد...بود فکر تو هنوز...رفتن خدافظي بدون

 باليي بره نکنه...نبود کيفشم..نبود...سرميز برگشتم و گرفتم و اب...ميشه دير بگم گارسونا

 يعني خدايا...نيست در جلوي...کردم حساب زود...برداشتم گوشيمو...نه...نه....بياره سرخودش

 ايدب باشه رفته اره خدمه...کنم پيداش تا باش مواظبش خدايا...نگراني از ميميرم دارم.. .کجاست

 سمتش به دو با...ديدمش...ميکردم نگاه اطرافو ميپرسيدم ازش که همينجور...باشنش ديده

 چرا....داشتم ارامش فقط....ارامش...کردم بغلش حرف بدون.. شکرت خدايا اوه...رفتم

 يه تردخ...نکن ديونم...کرد حلقه دروم دستشو... چي يعني کارات اين...نميزنه پس منو...نميلرزه

 چته...االن از اينم... حرفات...امروزت حسادت... ميکني کشم زجر داري...ميارما سرخودم باليي

 :بود گرفته گريه زور از صداش...تو

 ....خونه ببر منو دانوش

 نبياري ماشينمو:وگفتم خدمه همون به کردم رو

 پياده...خونه ،رسيديم رستوران رسيديم که زودي همون به...بستم کمرشو صندلي روي نشوندمش

 هاينک از قبل...رفتم طرفش به سريع...ميره راه موزون نا ديدم که بود نرفته قدم چند هنوز.. شد

 اشک شبست چشم ي گوشه از... داره نگه باز نميتونست چشماشو.. نداشت حال...گرفتمش بيوفته

 تمگرف زانوشو زير...نيست امروز بخاطر اشکا اين...ميگذره چي دختر اين دل تو خدايا... ميريخت

 :شنيدم رمقشو بي و لرزون صداي.. کردم وبلندش

 زمين بذارم... برم خودم ميتونم

 ..زمين ميخوري...نميذارم...تو ميگي چي:خنديدم بزور

 حسش بيشتر...باشه اغوشم توي شتربي تا ميرفتم اروم امکان حد تا..نگفت چيزي ديگه

 روي ميذارمش اروم رفته حال از شايدم...برده خوابش انگار...رسيديم بالخره...کنم

 باال...شه مريض ممکنه بده خيلي پاييزي هواي...روش ميکشم رو پتو... ميارم در کفششو...تخت
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 نگاه شده خشک روش اشک از خطي حاال که  خوشکلش صورت وبه ميشينم سرش

 خودم دست کار دفعه يه...بيرون برم برم...نميتونم اين از بيشتر نه...ميبوسم گونشو...ميکنم

 غذاي يه دادم دستور عفيفه به...بفهمم شد بيدار اگه تا...ميزارم باز درو بيرون ميام...ميدم

 تنيس که هم بابا... بخوريم درست چيز ي اينجا اقل ال...نخورديم که ناهار کنه درست خوشمزه

 تهدوساع... شم اروم شايد خوبه شنا ميرم...بپره سرم از شوم فکر اين...کنم؟ کار چي االن خوب...

 وريمبخ ناهار باهم باشه شده بيدار بايد ديگه... باال برم برم...فکر اين ميپره مگه...استخرم تو

 گل شاخه يه براش شايدم...بيارم در دلش از جايي سينمايي پارکي بيرون ببرمش بعدشم

 ...خريدم

 رمدا هيکل اين با من...کنم صداش برم...پوشيدم کنمو گرم لباس... گرفتم دوش اينک از بعد

 دهش بيدار خوب...ميايستم اتاقش در پشت....هست ضعيف خدادادي که اون... گشنگي از ميميرم

 ايدش...نميده جواب...بار سه...بار دو....ميزنم بار يه....بزن در باش جنتلمن نه...تو برم...بسته درو

 نهاشت...روز اون مثل بازم...قفله نميشه باز...ميدم فشار رو دستگيره...بسته عفيفه خوابه هنوز

 .:ميزنم در... نه ديگه اينبار نه...بذارم

 تا برو بگو بزن حرف....باشي تنها ميخوايي ميدونم...يوشدا...شدي بيدار....يوشدا

 ...يوشدا....نميرما نگي...برم تا ديگه بگو...يوشدا....برم

 مزاحمش کسي....نميخواد ناهار گفت بهم...بدبختو دختر اين کن ول:گفت سرم پشت از عفيفه

 ..بخوابه ميخواد... نشه

 گفت پيش ساعت چند

 ميشه اي دقيقه ده

 ميميرم دارم مياري برام غذا...مرسي خوب!...3:14 ساعت يعني

 1:14 ساعت حدودا...ميکنم نگاه ترسناک اکشن نماييسي فيلم يه پايين ميرم خوردن غذا از بعد

 عدب بخوره چيزي يه اول بخوابه خوب بخوابه ميخواد...ضعيفه خيلي اون...يوشدام نگران...  شده

 :ميايستم  ها پله روي... بخوابه

 بيار غذا سيني يه بعدشم بيار رو کليدا عفيفه 
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 ميرم..ميشکونم درو...برنداشته کليدشو نتيلع اه....نميشه باز اتاقش در.... ميگيرم و کليدار

 ميخوام...کجاست پس...نمياد اب صداي...حموم....نيست تراسم توي...نيست تختش روي...تو

 که گناه...ديگه زنته بود لختم فوقش...کن نگاه حمومو تو ميگه حسي يه ولي بيرون برم

 رابخ سرم رو دنيا...شد خشک دمخن...ميکنم وباز حموم در و ميخندم حرفم به...زنته بدن..نيست

 فرياد دل ته از...بذاره تنها منو اينجوري نبايد نه... نميتونه نه..ندارم اعتماد چشمام به...شد

 هول.. زده دستشو دوتا رگ بلکه دستش يه نه خونه به غرق حموم وسط يوشدا....خدااااااا...ميزنم

 سريع... ريب نبايد نه...ميکنم نگاه کبودش لباي يوشدا سفيد صورت به...کنم چيکار نميدونم شدم

 به...کنممي وبغلش دورش ميگيرم تختشو رو پتو...دستش روي ميبندم ومحکم برميدارم حوله دوتا

 بوق ور ميذارم دستمو عمارت جلوي... بکنه اينکارو نميکردم فکرم اصال...ميدوام پارکينگ سمت

 :بيرون  مياد سريع عفيفه

 .. بيا اژانس با سريع توهم بيمارستان بياد بگو بابا به فقط عفيفه

 دانوش ولي

  باش زود ميدم توضيح بعدا: زدم داد

 يه...بري نبايد نميتوني تو نه نه...کردم نگاش...گاز روي گذاشتم پامو...زدم ريموتو جا همون از

 بهش...کن اعتراف حرفا اين بجاي...حرفاست اين وقته چه االن...مونده کالسات از ديگه جلسه

 بگو دِ... بگو...نباشه اون اگه ميشه سياه زندگيت که بگو...داري دوسش که بگو...بگو

 مينه بگم بهش که چيزي اولين بياد بهوش ميدم قول...ميدم قول... بيمارستان رسيديم...ديگه

 شارام...باش من با..باش کنارم بگم...براش ميميرم بگم... دارم دوسش بگم....باشه چي...باشه

 ...باش هام لحظه تک تک

 فشارش خودم به...نداشت سفيد جاي ديگه مچشم رو هاي حوله...بود شد خوني لباسم

 ...عشقمون خاطر به..خودت بخاطر...من بخاطر...ميتوني تو بيار طاقت:دادم

 کسي استيشنم توي... خلوته امروز شکر خدارو...رفتم اتفاقات به...بوسيدم پيشونيشو

 رفت دستم از...برسيد دادم نيست؟به اينجا کسي:بلند نيمه صداي با...لعنتيا...نيست

 افتاده؟ اتفاقي چه شده چي:من سمت اومدن...بيرون اومدن پاويون از نفر سه
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 دستاشو دوتا رگ....کرده کشي خود:زدم داد...هوف..ميخوان موضوع شرح من براي حاال

 برسيد دادش به خدا رو تو.... وقته خيلي...زده

 مادها عملو اتاق رفت ديگشون يکي..زد صدا امروزشونو کال آن و استيشن پشت ترف يکيشون

 دور ازش نميخواستم...تخت روي بذارمش نميخواست دلم...اورد برانکارد يه اخريشم... کنه

 نه نه:دادم تکون سرمو...شم

 !ميميره داره مريضتون تخت رو بذارينش لطفا اقا:زد داد سرم

 نه؟ مگه ميشه وبخ نيست کار در مردني نه

 اره بذارينش اگه

 برگه نتاچ...بردنش سريع..تخت روي گذاشتمش فشردمشو خودم به...بوسيدم طوالني پيشونيشو

 ..کرده خودکشي که ساعته چند راستي...کنيد پُرِش لطفا:جلوم گذاشتن

 قتيو نميدونم...فکرميکنم.... فک...هان:سمتش برگشتم...ميکردم نگاه ها برگه به گيج داشتم

 خون غرق...بود خون غرق سرش باال رسيدم

 دارين؟ باهاش نسبتي  چه

 ...همسرشم من:..چه تو به..ميپرسه دين اصول

 پرکنيد رو فرما لطفا حاال...ميشه خوب تون خانم...نکنيد ناراحت خودتونو

 چرا اخه..نميکنم باور...عمل اتاق در پشت نشستم...امضا صدتا چند ها برگه کردن پر از بعد

 اتاق تو ميموندم اگه...اگه...بودم نذاشته تنهاش اگه..منه تقصير همش....چرا...کرد اينکارو

 ...لعنتي...لعنتي:ديوار به زدم محکم و کردم مشت...شدم عصباني... اگه..اگه...

 تمگذاش سرمو داشتم احتياج بهش  االن چقدر...بود بابا برگشتم هاموگرفت شونه کسي دست

 خوش اصال حالم...عمله اتاق تو...منه تقصير همش بابا:،دوستمه بابامه...دمکر ناله روشونشو

  زندگيمه ي همه ميدوني بهتر تو...نيست

 کن جمعش...نباز خودتو نيست معلوم چيزي هنوز...پسر اروم:زد کمرم به بار چند اروم بابا
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 رو يوشي اونم...ميزد فرياد ازچشماش داشت غصه...کردم نگاش...برداشتم شونش رو از سرمو

 بهوش که بعد...باش قوي...:خدايا اوه...ميداد دلداري منو داشت اما...داره دوست جونش بيشتر

 ...باشي مواظبش بيشتر بايد بياد

 خوب ناو.. بکنم ناجور فکراي االن همين از نبايد من...ميگه راس بابا...زدم لبخند...زد تلخي لبخند

 و يکنهم نگام دوباره اره...ميبخشه روح من زندگي به دوباره...ميکنه باز قشنگشو چشماي...ميشه

 ...ميکنه بيخود خود از منو

 بابا:وهامم توي ميکنم دستامو کالفه...گرفتم ضرب پام با...ايستادم عمل اتاق در پشت وقته خيلي

 ....نميشه تموم چرا

 سعيده که اين پسر اوه...برداشت ماسکشو....بيرون اومد دکتره بده جواب خواست بابا تا

 تو ضمري دختره اين نکنه...اينجا تو دانوش:کرد تعجب ديد منو تا اونم...رفتم سمتش به..خودمونه

 اِ؟

 ...زنمه ميگي که دختره: گفتم حرص با

 شدي؟ شکلي اين چرا...شده چي بگو زودي سعيد:ترسيدم...هم تو شد کيشده چهرش

 ...اما..زنته...سخته خيلي ميدونم...کنم ناراحتت نميخوام دانوش ببين

 چي؟ اما(زدم داد...)چي؟ اما بگو:گرفتم يقشو...شد ساکت

 تالشمونو همه بود،ما داده دست از خون خيلي...مرد باش اروم:دستم رو گذاشت دستشو

 بهوش کني دعا بايد فقط االن....بود موقع به ولي...رسونديش لحظات اخرين...کرديم

  کما  تو ميره...متاسفم...وگرنه..بياد

 سرمو رو گذاشتم دستامو...ديوار به خوردم رفتم عقب عقب...پاهام همينطور...شد شل دستم

 و شستهن کنارم...رسيده هم عفيفه...ميکنم وگريه نشستم بيمارستان کف ديگه االن... سرخوردم

 هنوز...بميره نميتونه...نمرده نه...مرده...مرده من يوشداي ميکنه فک خدا بنده. ميکنه گريه همرام

 بهوش اون...نساختم براش ميخواد دلش که اي زندگي اون هنوز... دارم دوسش نگفتم بهش

 ..مياد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

94 

 

 نشدم يونهد...ميکنيد نگاه چيه:ميکنن نگام بد همشون...عفيفه.بابا.سعيد...ميخندم ميشمو بلند

 نتظرم گفتي خودت سعيد...نيافتاده اتفاقي هنوز نگفتي خودت مگه بابا...نمرده که يوشدا..هنوز

 ...؟ ببينمش ميتونم...مياد بهوش... بياد بهوش تا ميشيم

 ثابت همتون به من نه...ميخنده من خوشالي براي فقط نيست اميدي اصال که انگار...ميزنه زهرخند

 :ونمش روي ميذاره دسشتو سعيد....ميمونه زنده اون...قويه من يوشداي...ميمونه زنده اون ميکنم

 بيا  همراهم االنم...کن دعا راشب...ميگي راست تو

 باري ماسک و کفش کاور ويه کاله با سبز روپوش يه بهم عمل اتاق تو رفتيم...افتادم راه دنبالش

 شم دکتر ميتونم چيه نظرت:کردم اشاره لباسام به...شدم خودش عين...داد مصرف

 نه که چرا...مياد بهت خيلي

 يادت فقط داداش برو:کمرم پشت گذاشت دست...بود ريکاوري توي...افتاديم راه....خنديديم

 ...ميکنم بيرونت که...نزني بهش دستم..نزني حرف...نره

 قول ولي...هباش:باال اوردم تسليم حالت به بودم شسته کننده ضدعفوني مايع با بار چند که دستامو

 ...نميدم بهت

 ..دانوش:کرد اعتراض

 ...نزن جوش بابا خب خيلي:خنده با

 بمونن خانمشون پيش ميتونن ايشون جليلي خانم:بود اونجا که پرستاري به کرد رو

 دکتر اقاي ولي

 ميايين ميدونم که ديگه ساعت نيم يه تا(من روبه)من مسئوليت با...ميدونم... نداريم اگر اما ولي

 هم يگهد ساعت يه تا...بيام تا بزن ميس بهم کنه بيرونت خواست...ميشه عوض مسئولش.. بيرون

  فعال...ميکنيم منتقلش شبخ به

  سعيد:بود خروجي در نزديک

 ...بيوفتي پام به بايد نيست کافي تشکر...نزن حرفشم:کرد نگاه وبهم کرد باز درو

 ميبوسم دستاتم پشت بياد بهوش...ممنونم
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 ديونه گمشو

 کمتر کبوديش لباش...سياهي چشماش زير...پريده صورتش رنگ...يوشدا سر باال رفتم منم...رفت

 بود يچ منظورت...بپروني داشتم که عقليم ذره يه ميخواستي اخرت کاراي با يوشدا...اخ...اخ...شده

 هشب نتوني باشيو کنارش...نشستم کنارش...بيار طاقت هردومون بخاطر.. من عشق...کارا اون از

 مذاشتگ دستشو...بوسيدم دستشو کف باال اوردم اروم...گرفتم دستشو... سخته خيلي بزني دست

 ازهت... ناخوناشه جاي... ديدم زخم جاي که ميکردم ناز اشارم انگشت با اروم دستشو کف...کنارش

 :شد تکرار سرم تو تابان حرفاي... امروز... نه...س

 ربمي...داشتم عالقه دانوش به من....هرجايي..بمير برو...وکار کس بي يه تو...نميموني گشنه

 اره....منه تقصير همش واي...من به عالقش...تابان توهيناي...نفهميدم االن تا چرا...بزرگ خداي

 با نم بخاطر اون...نميشد اينجوري تابان دهن تو ميزدم ميشدم بلند موقع همون اگه....منم مقصر

 هرچي تا موندم ساکت کردم نگاه...کردم نگاه فقط و نسشتم...کردم چيکار من ولي... سامي

 :مميکن يوشدا به نگاهي...االن همين...بزنم حرف سامي با بايد...شدم بلند جام از...بگه ميخواد

 ...بدم انجام ندادمو انجام که رو کاري تا ميرم... برميگردم اما ميرم قشنگم گل

 خشونت اب...بودم نياورده در ماسکمو...شدن بلند ديدن منو بودن نشسته عفيفه و بابا بيرون رفتم

 ...باشين اينجا لطفا...بخش ميبرن ديگه ساعت يه تا رو يوشدا:داشتم برش

 ؟...بري ميخوايي مگه کجا

 بري؟ ميخوايي کجا وضعيت اين تو پسرم اره:بازوم رو گذاشت دستشو عفيفه

 زنگ بهم بخش اوردنش...واجبه برم بايد(بابا به رو..)نگرانت دل فداي:زدم لبخند عفيفه به

 !نذارينا تنهاش بابا...بزنيد

 راحت خيالت برو هستم من نباشه هم کاوه برس کارت به روب:برميداره دستشو عفيفه

 برم قربونت:ميبوسم رو عفيفه سر 

 باال خيلي سرعتم...ميدادم فشار گاز رو پامو وار ديوانه شدم سوار...بيرون اومدم سرعت به

 تمنذاش....برداشت اول بوق همون..برداشتم گوشيمو...خونشون در رسيدم دقيقه چند از بعد...بود

 :الو هبگ
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 درم پشت

 اومد...افتادم راه ساختمونشون سمت به تند هاي قدم با شدم وارد...زد درو....کردم قطع سريع

... شد خوني دماغش..زمين رو افتاد..کردم صورتش ي حواله مشت يه بهش رسيدم تا. ...بيرون

 :  گرفتم يقشو زانومو رو نشستم

 ... بياد وشداي سر باليي اگه واحد و احد خداي به... خدا به

 پشتمو شدم ندبل...ميکشمش...ميزنم تو ابجي...ميکردم چيکار...ميگفتم چي...بگم بقيشو نتونستم

 يه...بود شده بلند ديگه سامان...بگم چي نميدونم...م موهام،کالفه تو کردم دستامو کردم بهش

 :شونم رو گذاشت ديگشو دست بود بينيش به دستش

 هستي؟ عصباني اينقدر ؟چرا شده چي

 کشي خودش يوشدا:متنفرم ازش...بيرون بياد تابان شد باعث...زدم فرياد...زدم پس دستشو

 ظهر حرفاي بخاطر...خواهرت ي بچگونه فکر مشت يه بخاطر...تو خواهر بخاطر اونم...کرده

 ...خواهرت

 ...خواهرت دست کف گذاشتي رو يوشدا زندگي رفتي...هستي ادمي جور چه تو:چسبيدم يقشو

 تو صليا مقصر نياد بهوش اگه...يوشداست خون اينا ميبيني:گرفتم خونيمو لباس کردم ول شويق

 بخشمتون نمي هيچوقت بدم دست از يوشدامو اگه...لوست و بچه خواهر اون و هستي

 نم دانوش:جلو اومد تابان... نشده باورم من هنوز که همينطور...نميشه باورش...شده شکه سامي

 من...دارم دوست نم دانوش...متاسفم

 من درد به تو تاسف:سامي بغل تو افتاد...گوشش توي زدم يکي کنم تحمل نتونستم

 وت تاسف...منه زندگي تمام يوشدا... ها؟(زدم داد...)ميگردونه؟ بهم رو يوشدا تو تاسف...نميخوره

 عصبانيت شدت از..لرزيد صدام...)شدي؟ الل چرا ديگه بگو دِ...برميگردونه؟ بهم زندگيمو تمام

 رس...)اونوقت...ميکنه نرم پنجه دستو مرگ با داره بيمارستان تخت روي اون(شده دورگه صدام

 (پاش جلوي انداختم تف دادمو تکون تاسف

 دارم....بيمارستانم برگشت راه توي...بيرون اومدم اونجا از خدافظي بدون و سامي به نگاه يه بدون

 موسر...اومدن اشکام...فرمون روي گذاشتم سرمو...اشتمد نگه راه بزرگ توي کناري...ميشم خفه

 صدا رو خدا...زدم داد بلند و فرمون رو زدم محکم بار چند...کردم مشت دستامو...کردم بلند
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 مارو...ميکنم خدا خدا...ميزنم فرياد فقط نميخوام هيچي...ميزنم صدا رو خدا ميريزمو اشک...زدم

 ارمد دوسش نگفتم بهش چرا...نيست کن ول لعنتي بغض اين اما...ندارم خفگي احساس...شدم

 اما...بره بغض اين تا ميکشم عميق نفس...بستم چشمامو...نکشم عذاب اينجوري االن تا

  الو:شده دار وخش گرفته معلومه ولي ميکنم صاف صدامو..ميخوره زنگ گوشيم...نميره

 ...بخش تو اوردن کجايي؟عروسکمو بابا دانوش

 ميام دارم دادين خبر بابا ممنون

 مياد هوش به....ميشه خوب خدا اميد به..نکن اذيت خودتو اينقدر پسرم

 دهامونموبري اشکا اين.)ميميرم من بابا...چي نشد بيدار وقت هيچ اگه:کرد باز سر لعنتي بغض

 خدافظ ميام دارم بابا(بزنم حرف نميتونم

 به...مميريز اشک همش راه توي...ميوفتم راه و پِرميدم سويچو...کناري صندلي رو ميندازم تلفنمو

 به بايد...برسم بهش خوب خوب بايد من...ببينه اينجوري منو عشقم نبايد نه....رسيدم بيمارستان

 يگيرمم سرمو...ميکنم باز ته وتا سرد اب و دستشويي ميرم بخش به ورود از قبل...بدم روحيه اونم

 تو ريخته موهام...ميچکه وصورتم موها از داره اب..باال ميارم سرمو...اومدم سرحال يکمي.. زيرش

 دست...ميکرد نگام خيره يوشدا بيرون ميومدم حموم از اينجوري هرموقع اخه...ميخندم... پيشونيم

 وتو نکسي هاي کناره گرفتم دستامو...کنه ونگام شه بلند برم اينجوري االنم شايد نميزنم بهش

  بله:ميايستم صاف...هميخور زنگ گوشيم... ميکنم نگاه  اينه

 ؟.پسرم کجايي

 بيام تا کجاست  بگيد... بيمارستانم توي:بيرون ميام دستشويي از

  324 اتاق سوم ي طبقه

 خصوصيه؟ که اتاقش

 خودشه مال فقط اتاقه اره

 اومدم خوب خيلي

 ...سالم... سالم.:هست سعيدم... رسوندم خودمو سريع
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 هواس بودم کرده اماد خودمو...کنارشي انتقالش تا دمميکر فکر...عاشق اقاي اوهو:ميخنده سعيد

 بموني بذاره که ميرزايي خانم با کردن بحث

 ...ميرفتم بايد اومد يادم چيزي يه ولي...ميخواستم

 ...شما گل خانم اينم...پسر باشه

 رفت و شونم رو وزد شد رد کنارم از...وخنديدم پايين انداختم سرمو موهامو توي دستموکردم

 شتهبرگ صورتي رنگ به دوباره لباشم...بود شده طبيعي رنگش...يوشدا سر باال رفتم.. بيرون

 :ميزنه صدام بابا ميکنم نگاش که همينجوري...نميشم سير بهش نگاه از...بود

 !بابا دانوشي

 باباجون بله:بردارم يوشدا از نگامو اينکه بدون

 ...بخدا نميشه تموم

 رماييدبف...نچ نچ نچ...حسودي منو عزيز باباي:ميايستم بابا وير روبه باال ميارم سرمو...ميخندم

 نگاه از اينم

 داشتي؟ چيکار حاال...شيطون

 نخوايين االن..ميگم بهتون بعدا:شد جمع خندم

 ... مپسر بزني سکته ترسيدم...بود سرخ سرخ رفتن موقع چهرت چون بگو  بهم حتما ولي باشه

 فکرمين به که ممنونم...چشم

 باش مواظبش...برم ديگه من:خنديد....داد خفيفي فشار روشونمو اشتگذ دستشو

 ورگش يوشدا چرا...بپرسم رفت يادم گيجم اينقدر راستي:سمتم برگشت...ايستاد راه وسط

 گفتي؟ چيزي تو نکنه...زد

 در....ميدونمن يعني...ميدونم...بدونيد بهتر بايد شما که اينو بره بپاش خار ببينم نميتونم حتي من

 بود خون غرق سرش باال رفتم کردم بازش..بود قفل اتاق

 يزيچ کسي نيافتاد اتفاقي بودين بيرون...شد بد حالش اومدينم دانوش:زد حرف بيموقع عفيفه

  حساسه خيلي دختر اين... نگفت بهش
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 ردمک تر لبمو...خال وسط زده عفيفه بگم چي نميدونم...داشت نوسان عفيفه و بابا بين نگام

 بگم  هوف...بگم چي... اخه بگم چي...بهم ميريزه عصابمو يادآوريشم...شدن مشت مدستا...

 ادبش رفتم بگم...بگم چي من واقعا نه...بکش خودتو گفت بهش  دوستم بهترين خواهر

 هوف...زدمش  بگم....کردم

 شده؟ چي بگو کني هوف هوف اينکه بجاي...عصبي اينقدر چرا بابا دانوش

 خودم عهده به بذارين بابا

 بياد بر دستم از کاري بدونم،شايد منم شده چي بگو فقط خب

 کاري من بگم ميتونم فقط بگم نميتونم بابا...هوففف...بگم چي بهتون من خوب...بوديم که بيرون

 ...کردم حلش خودم...بخدا نکردم

 لوتخ ماش تا نيومده،بريم يادم اي ديگه چيز تا بريم بيا عفيفه...راحتي خودت جور هر خب خيلي

 ...کنيد

 ... کردم اش بدرقه چشمام با رفت بيرون در از که وقتي تا و دادم تکون بابا براي سري

 بزنم و دلم وحرف و بشم خيره شبت رنگ ي چشمات به ميخواد خابالو،دلم ديگه پاشو يوشدا

 که گوب بازومو دور کن حلقه دستتو ميسوزونه،پاشو دلمو بستت چشماي تونم،اين نمي اينجوري

 دلم شيطون آخه بريزم،دِ پات به رو دنيا کل گالي تا بگو...بگيرم گل دسته يه  عشقم براي بايد

 واسي اصال.. اهلل اال اله ال..ي دختره اون جلوي واسي بازم ميخواد دلم  شده تنگ هات خنده براي

 ..   مني همسر بگي و همه جلوي

 جلوي که هرته شهر کرده گرفتم،فکر رشووخواه سامي پسره اين حال جوري چه امروز دوني نمي

 يشپ وقت چند يادته کردم؟ ادبش جوري چه ميدوني...هوف..بمير برو بگه خانومم عشقم،به به من

 يسخ زمينو من...بود من کار....ميدونم يادته...بيعرضه چلفتيه دستوپا گفتم بهت زمين خوردي

 ابانت سر اوردي سرم که باليي همون خوايب راستشو...داره ربطي چه ميگي حتما حاال...بودم کرده

 وت شدم پرت که گوشم تو زدي همچين(ميگيره خندم هنوزم انروز ياداوري از خنديدم بلند...)اوردم

 وتموم تمومم نيمه کار...جونش داداش بغل تو افتاد دختره گوش تو زدم همچين منم...بابا بغل

 ...کنه ناراحت زنديگيمو عشقمو همسرمو نميتونه ديگه نميشه نزديکتم ديگه...کردم

 ميکني ور ور همينجور داري روزه 2 بردي سرشو ته بسه
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 هک سمتش برگشتم کردمو پاک رو بود ام گونه رو که اشکايي سريع...بود عفيفه خندون صداي

 :خنديدوگفت

 اخه اشهب تميز دخترم ميخوام...کنم عوض لباسشو ميخوام بده تکون هيکلتو شو بلند خان چرکول

 باشه قبل روز مال لباسش مياد بدش االنم ميدونم جديد بود تميز لباسش روز هر

 ...برميگرده اون نکن گريه خدا ترو:کردم بغلش و رفتم طرفش به زد حلقه چشماش تو اشک

 کنم عوض لباسشو تا کن کمکم بيا حاال...برميگرده که مطمئنم:گفت کردو پاک اشکشو

 رزه چشمام اگه... اگه ببخشم خودمو نميتونم... نميتونم هن...يوشدا...من...شدم خشک سرجام

 کنه کمکت کنم صدا پرستارو ميرم: بچرخه

 يگهد شوهرشي....کن کمکم خودت بيا نه نه:گفت کنه باز رو يوشدا روسريه ميخواست که همينطور

 چيه؟ واسه خجالتت

 در نه:نمک کنترل خودمو بتونم که نيستم ادمي ببينم نبايد نه...بکشه سرش از رو روسري خواست

 دستم نه خورده بهش نگام نه امروز همين تا ولي زنمه درسته عفيفه ببين...رو روسري نيار

 وس وضعيت اين از ونميتونم نميخوام...بود جدا ازم اتاقشم... ميگرفت حجاب جلوم که ميديدي

 ...کنم استفاده

 اخي....کردم کارو همين يوشدا جيغ صداي از که افتادم روز اون ياد....بيرون انداختم خودمو سريع

 کلمو سامي بازم بود پيانو کالس وقت يادمه خوب....کنه نگام ميکشيد خجالت بعدش چقدر عزيزم

 رو يوشدا هنوز تو رفتم زدن در بدون و در پشت رفتم سرعت به...بود شده دير حرف به بود گرفته

 دمکر پرت خودمو....شنيدم شو وووووونبير برو ميگفت که جيغوشو جيغ صداي که بودم نديده

 گرفتي گازم تو اره:گفت نمياره کم زبون از که اونم....گرفته گاز خر باز چته:گفتم در پشت از بيرون

 شتن لباس خانم فهميدم قرقراش از....در پشت خنده از ميمردم داشتم...ميزد قر بند يه بعدشم

 ....کرد ام گوش حواله کموني رنگين جيغ هميچين که نبوده

 اينکه زا بعد...رفتم استيشن سمت به...کردم پاک رو بيوفته چشمم گوشه از ميخواست که اشکي

 تمنشس...کردم دک صدقه قربون و ترفند هزار با هم رو عفيفه...داخل رفتم شد عوض يوشدا لباس

 يدوسع صداي که ميکردم تعريف وبراش بود اومده يادم که رو اي خاطره داشتم  يوشدا کنار

 :شنيدم
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 ميکردي بقو بق داشتي نکنه....بخندم بوگو منم به خو ميخندي و ميگي تنا تنا

    ؟!هاهاهاها!کفترعاشق

 کنم خلوت عشقم با دقيقه دو گذاشتي نيومده،اگه تو به فضوليش سننه؟ رو تو

 آدم هنوز و گرفتي زنم ادب بي:گفت ميکرد چک رو خوني سرم و دارويي سرم که همينجوري

 کني صحبت درست مملکت دکتر با که بگيري ياد ميخواي کي نشدي

 خوووووو مهندسم منم نکن دکتر دکتر اقدر

 خودم که سربازي تودوماه....بگيره زن يا سربازي بره يا ميشه ادم راه دو از پسر ميگن هميشه

 شاهدم خودم باز االنم....پتو جشن نه و کرد آدمت جوراب سوپ بودم،نه شاهد

 ونتريب همين از بايد: ميداد غريب عجيب صداهاي جور يه که يوشدا کنار دستگاه و دم سراغ رفت

 خوووووو مهندس بکن خودت حال به فکري يه برو نداشته تاثيري تو رو هم دوم راه که کنم اعالم

 ديوونه:وگفتم خنديدمو

 توه با همنشيني کمال:داد فشار رو يوشدا سر باالي زنگ سعيد

 لطفا بيارين -^oيه محسني خانم: شد جدي تو،سعيد اومد رستاراپ از يکي موقع همون

 نداريم o بيمارستان خون بانک توي اما:گفت ناراحتي با پرستار

 همين تونيمنمي ببينيد:وگفت کشيد پرفسوريش ريش به دستي و کرد خون سرم به نگاه يه سعيد

 هدار الزم بگيريم؟بيمار ديگه بيمارستان ، ديگه بانک يه از االن

 بيرون رفت و داد تکون سري پرستار

   o^-،   o^-،   o^-....گفتي سعيد    o^-؟ 

 رچقد که ميدوني خودت بياد گيرمون که کن رفته،دعا ازش خون خيلي ميشه تموم داره سرم آره

 يابه؟ کم

 ميخورم؟؟؟ دردتون هستم،به-^o    من االن ولي دونم نمي نه

 خون گالن يه که حاال پاشو بگي؟پاشو تر زود يگرديم،ميمرديم جهان گرد ما و کوزه در آب پسر بع

 مياد جا حالت گرفتم ازت
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 موش تار يه فداي وجودم همه....برگردونه يوشدامو فقط بگير همشو تو

 بدو ها ميشه تموم سرم االن مجنون بيا

 شدم  خم...شه کم عذابم از کار اين با شايد...کردم نگاه يوشدا ،به افتاد راه تر جلو سعيد

 ..بوسيدم پيشونيشو

 ...کردي پسر،خفمون ديگه بجنب

 تا مبعدش...گرفت ما از خون گالن يه و وايساد حرفش رو بگير،نامرد گفتيم زديم تعارف يه ما حاال

... دارم نگه باز چشمامو ديگه ثانيه يه نميتونم عشقم ببخشيد...هوف...ما حلق تو چپوند موز تونست

 شدم بيهوش

... شد يسخ صورتم دفعه يه...ولي...شد تموم تکونا...کنم باز چشامو نميتونستم اما ميخوردم تکون

 عميقي نفس وهمراش کردم باز داشت جا که اونجا تا چشامو.. گرفت نفسم ترسيدم

 ايستاده سرم باال ليوان يه با که ديدم سعيدو...کشيدم

 مونخون برم ميخوام بده منو مشتولوق پاشو سنگينه خوابت چقدر اِهَ

 نشده؟ تموم شيفتت ميکني؟مگه غلطي چه اينجا تو

 بدم بهت خودم رو خوش خبر وايسادم سرم خير

 ديگه خونتون برو بگو رو خبرت سرت خير خوو

 خونه ببرم نون لقمه يه منتظرن بچم زنو...نميرم که نگيرم مژدگونيمو تا.... نميشه نچ

 نسباال افتاب برات داري توقع گرفتي ازم نمخو گالن يه...ندارم حال بخدا بگو بود کجات زنت خفه

  بزنم هم

 نميگم نگيرم

 نگو خو:بستم چشمامو

 ميگي؟ چي:کردم باز چشمامو از يکي...نفهيدم گفت چيزي يه که ميبرد خوابم داشت

 اومده هوش به همسرتون ديگه پوشو نکبت
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 من ننه ينا بدبخت:گفت که نيوفتم تا وگرفتم سعيد ي شونه رفت گيج سرم که شدم بلند کله با

 گيج سرتم مزني وفلک چرخ صدتا که اومد بهوش چجوري بفهمي اگه نيار در رو ها بازي غريبم

  نميره

 خفه سعيد:دادم فشار گاهمو گيج

 يوشدا به تو خون کردن وصل از بعد ساعت نيم داني نميکني باور:کرد تعريف هيجان با سعيد ولي

 شاشوچ اروم اروم که نکنيم کار چي کنيم چيکار بوديم کرده هول ما حاال...باال رفت قلبش ضربان

 ....بستو چشاشو...سرجاش اومد ضربانش...کرد باز

 تو اشک...ميدونستم...برگشته... کرده باز چشاشو من يوشداي...ميگه چي سعيد نميشنيدم ديگه

 :گفتم گرفته صداي با...شد جمع چشمام

 نکردي؟ مچلمون...ميگي؟ راست بميره تن اين سعيد

 کرد باز چشاشو....ميگم راست خودت مرگ به

 ...بينممي خشکلشو چشماي اون شدن باز که باشم نفر اولين خودم ميخواستم...نکردي بيدارم چرا

 ...کردما بيدارت که خوردم فحش ساعت سه االن همين مرتيکه

 بده که کيه بگو ميخوايي هرچي...موال به نوکرتم:فشردمش کردم بغلش دوستانه

 برو االن سومم ها بچه خانوم با البت بدي بهم شام يه بعدشم بيوفتي پام به بايد اول گمشووو

 شدم له گرفتي اشتباه منو ديگه سرش باال گمشو

  بگيرم اشتباه غول نره تو با عشقمو عمرا:کلش پس زدم يکي...کردم ولش

 ....رفت ميدم مفصل شام يه بهش من شد مطمئن اينکه از بعدا

------------------------------------------------------- 

 از داره قلبم واي...کنم پرواز ميخواد دلم...زندگيه از سرشار وجودم تمام....دارم خوبي حس چقدر

 با...نميشن باز چرا اوف.. سنگينه پلکام چقدر...بستش دهنم شکر خدارو...بيرون ميزنه  دهنم

 قلبم...سراغم اومد ارامش حس يه...بستم چشمامو...زدم وچشام نور...کردم بازشون زياد سختي

 به نه ميکرد اذيت نور کردم باز چشمامو...بخشيده منو خدا...کجام من االن يعني...گرفت اروم
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 من.....ببينم ميتونستم خوب برمو و دور...کرد عادت نور به که چشمام...بار اولين شدت

 :ميزد بشکن چشمام دوتا جلوي و شد خم سرم روي يکي...کين؟ اينا...نمردم؟

 ميبيني منو....يوشدا

 گردونممي چشامو نميبينم نه:ميدونه اسمم تازه يکاره بدم جوابشو بايد ولي بود سنگين زبونم

 شي خوشال

 داشته تاثير خيلي دانوش خون اينکه مثل نه

 ؟هستي کي شما اصال...خون...دانوش:گفتم گيجي با کردم باز دوباره بستمو چشمامو

 ...بودي بيهوش روزم سه...بيمارستاني تو هم تو بدوني بخواي اگه...دکترتم من

 دستتو...ميکني کار چي:روتخت گذاشت گرفت دستمو که بدم ماساژ پيشونيمو تا باال اوردم دستمو

 بدي خودت دانوشو جواب بايد اونوقت مياد خون ميشه پاره بخيش...نده تکون

 ميشناسي؟ کجا از منو دانوشِ

 رانکاردب پرستار...بگيره منو بياد يکي...من دانوش...ميزد بال بال چرا بدبخت اين بگو بابا نه وهوا

   بيار

 بده؟ جوابمو...مسخره

 داري؟ مشکلي رفيقشم سعيد:انداخت قوه چراغ وتوش گرفت پلکمو

 ميشن جونم بالي بعد روز دو...دارم مشکل رفيقاش همه با کال بله

 کني تحملم بايد...شدم جونت ناجي که فعال: گرفت نبضمو

 کنم؟ تشکر بايد االن يعني حاال

 اقات اخر وکه دانوش و کنار رفت) اون از برو بعدم کن شکر رو خدا فقط نه:ايستاد سينه به دست

 ووظيفم که من کن تشکر ميده جون داره که بدبخت(داد نشون بودو خوابيده بيمار همراه تخت رو

 دادم انجام

 هرگز اورد سرم رو بال اين شد،اون باعثش اون:گرفتم وشدان از نگامو
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 به وابخ روز دو اين تو...انصافي بي خيلي:نوشت چيزم چنتا کرد وچک چارت ايستادو تختم پايين

 گرد چشامو...)گرفتم ازش که خونيه بخاطر خوابيده خرس مثل که االنم...نيومده چشاش

 ...بعله بيايي هوش به تو شده وباعث ميشه رگات وارد داره که خوني همين چيه(کردم

 ...که من خوني گروه ؟ولي!ميگي؟ دوروغ

 نک شکر رو خدا برو خب اما...يابه کم چقدر که ميدونم هم چيه؟واينو خونيت گروه ميدونم آره آره

 اسير و يومدي نمي هوش به ها حاال حاال شايد وگرنه داشت رو خوني گروه همون هم دانوش که

 خون با تو... باشه عشق ي معجزه ميکنم فکر که من... ميشدي کردي که اي کبيره گناه اين

 !گرفتي جون دانوش

 يکردمم نرم پنجه و دست مرگ با من که روزي سه دو اين ثانيه به ثانيه گفت،از چيزا خيلي سعيد

 چشماش از که عشقي از و ميريخته برام که اشکايي ميسوخت،از من پاي به پا هم دانوش و

 نستمدو نمي واقعا..ميريختم اشک من و ميگفت اون...گفت چيزا ازخيلي هاش بيقراري از. هميخوند

 يرمبم...دونستم نمي من و بود خوب اينقدر من دانوشِ شد،يعني چي و ميکردم فکر بگم،چي چي

 هشد اب روزه سه اين تو! ميدونه خدا کردم،فقط اذيتش چقدر...ريخته که اشکايي اون واسه الهي

 نهنميک بيدارش هم توپ کنم فکر... خوابيده ناز چقدر ببين کرده، جذابترش چقدر شوريش ته

 وشدان خون ي قطره قطره که داشتم،نگو خوبي حس اينقدر بيام هوش به اينکه از قبل چرا ميگم

 دلم هبش بيدار تر زود کنه خدا نداره،فقط وجود بهتر اين از حسي...ميکرده پيدا راه قلبم به داشته

 ميکرد نگام خيره هرموقع که دريايي ابي اون واسه...شده تنگ رنگش خوش چشماي اون براي

 خودش با دلمو اما درمياره حرصمو هميشه که لبخنداش اون واسه...ميکرد غرق خودش تو منو

 کاراش تک تک واسه....ميبره

 نيک تراحتاس بايد االن بزني ديدش ميتوني  هم گفتم،فردا اطالع محض ها نميشه تموم دانوش

  اومدي هوش به تازه دختر

 ديگه بسمه ميکنم استراحت دارم که روزه دوسه بزاري،منم تنهامون ميشه ببخشيد

 شيدک راهشو کرد تزريق سرمم تو چيزي يه اينکه از بعد و داد تکون تاسف نشونه به سري سعيد

 رفت و
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 اصل سر ميريم خب...ميزد فک بند يه صبح تا ميکردم شد،ولش بيخيال باالخره اوف

 هم تو که نميشه باورم بله،اصال هم شما که ميبينم...خان دانوش شنيدم خوب خوب چيزاي...مطلب

 همه اون از و هات دلواپسي از نگاهات از کارات از ميفهميدم خودم بايد... داري دوست منو

 ي همه ممکنه يعني...ميکردم دل دردو باهات تا بخت سياه عروس بودي کاش...اما...توجهات

 بشنوم،پاشو خودت زبون از ميخواد دلم باشه؟پاشو راست گفت دانوش رفيق اين که حرفايي

 ...دانوشم

 ندارما،داره حال من...نامرد ميکني تالفي داري ميخوابي،نکنه چقدر ديگه پاشو دانوش ه ه ه ه اَه

 امپلک ياينجور که ريخت من سرم تو چي چي بيشعورت رفيق اين نيست ميبره،معلوم خوابم

 ...شده سنگين

 سريع...ميزد حرف دوستش سعيد با که بود دانوش...کردم باز چشمامو دونفر صحبت صداي با

 يه...نمک باز چشامو تا بکشه نازم بذار...کنم ناز يکمي بذار داره دوسم فهميدم حاال...بستم چشامو

 نبايد من چرا...نکنم ناز دارم که االن چرا...کنه نوازشم که ندارم رو کسي که خوردم حسرت عمر

 حواسم سرم روي دستي شدن کشيده با که فکرم تو...چرا...بچشم رو عاشقونه نوازشاي طعم

 :رفتم ارامش قلب به نوازش روح و عاشق و گرم صداي با...شد جمع

 چشماي اون شنيدم...من زندگيه سالم....وجودم ي همه سالم...عشقم سالم....عزيزم سالم

 خواينمي...دراري انتظاري چشم از منو نميخواي...کني بازشون االن نميخواي...يکرد باز قشنگتو

 هودوبار کن بازشون...شه اروم دلم دوباره تا کن باز...چشماتو اون کن باز...کني درمون داغونمو دل

 ينا با...کني  ديونه منو ميخواستي...بشم نازکت دل اون قربون...اروم شب اون توي کن گم منو

 ...تو مني دنياي...کني نابود هم مو دنيا ميخواستي کارت

 از پر ممچش...ديگه کنم چيکار...کنم کنترل خودمو نميتونم...زد بوسه باند روي و کرد بلند دستمو

 پيدا اومدن بيرون براي راهي اشکا کنم باز چشمامو اينکه بدون کردم کج سرمو...شده اشک

 : شدم بيدار که شد متوجه... کردن

 چيه؟ واسه اشکا اين...شم فدات کن باز وچشمات

 تو هاينک از...کنم باز ميکشيدم خجالت...بمونه بسته همينجور چشمام تا داشتم اصرار من اما...

 رفک چي به موقع اون من...پشيمونم خيلي...پشيمونم کارم اين بخاطر...بشم خيره چشماش

 يه منميتون ديگه که فهميدم کرد روشن برام رو چيزا خيلي سعيد که ديشب همون از من...ميکردم
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 ببخشي منو وميتوني ميدوني خودت ي بنده منو هنوزم اگه خدايا...کنم زندگي اون بدون روزم

 اخداي...بشم خوشبخت دانوشم با تا برگردوندي...برگردوندي منو که کنم تشکر ازت ميخوام

 ...شکرت

 وقعم اون که کردم نامردي خيلي نمميدو...من بخشيدن سخته ميدونم:داد خفيفي فشار دستمو

 چي واسه فهميدم تا بخدا ولي...ولي بودم شوکه موقع اون من...نرفتم جلو تو از حمايت براي

 ....سراغش رفتم کردي اينکارو

 دوسش من..نيستم دلخور ازش اصال من...چي به اون ميکنمو فکر چي به من...نگو نگو...اخ....اخ

 بيشتر اشکام شدت...گرفته بدجور دلم...بشم دلگير کاراش از هيچکدوم از نميتونم دارم

 :بزنم حرف بايد...شدن

 خودم از من،من...داشتي دليل کارت اين براي مطمئنم من...نيستم دلخور ازت..من..من دانوش

 که تويي اين....متاسفم من دانوش...بکشي عذاب تو شدم باعث...کردم اذيت رو تو که دلخورم

 وت من...خوبي خيلي تو...تو... تو...ندارم رو تو مهربونيه همه اين لياقت من.. . ببخشي منو بايد

 ......رو

 صورتم به نفساش...برگردوند ورومو گرفت چونمو...بگم؟ چجوري...دارم دوست بگم نتونستم

 طوالني اي بوسه چشممو رو گذاشت لبشو...ميان دارن هنوز اشکام...ميشم داغ دارم. .. ميخوره

 دستامو...پيشونيم رو افتاد اشکش قطره يه...بيرون بياد دهنم از که االنه...ميزنه وار ديوانه بمقل...زد

 داره دريايي چشماي اون.... خيسن خيسه... چشماش رو گذاشتم...باال اوردم زحمت هزار با

 :گفتم گريه هق هق با... نه دانوشو گريه ولي کنم تحمل ميتونم چيزيو هر...ميباره

 ...دانوشَم.... دانوش

 دهش خم صورتم روي اول از اينکه مثل... کنم باز چشمامو تونستم نمي بود چشمم رو لبش چون

 لندمب گرفتو کمرمو...بودم بيحال گريه بخاطر من...تخت رو کنارم نشست برداشتو لبشو... بوده

 :گرفت بازمو...تخت روي نشستم حاال...بود بسته چشمام هنوز.... کرد

 ...مََ لحظه اين منتظر روزه سه...کني باز چشاتو نميخواي عزيزم يوشدا

 ...کنم نگاه چشمات تو ميکشم خجالت دانوش:پايين انداختم سرمو...گريه از ميلرزيد چونم
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 خدايا...باره اخرين براي ميکردم فکر که ارامشي همون ارامش بازم اوف..بغلش تو کشيد منو

 دايص....روش گذاشتم سرمو..زدم سينش روي به اي بوسه اروم..کردي قسمتم دوباره که ممنونم

 صورتمو و کرد جدا خودش از و فشرد خودش به منو...ميزد شدت به....ميکرد کر آدمو گوش قلبش

 : زد بوسه چشمام جفت روي و کرد قاب داغش دستاي با

 ...کن باز چشماتو....گلم خانوم

 با حق...ميکردم مسموم فکراي ردشدرمو مدت اين تو من چرا...خوبه چقدر...مهربونه چقدر

 دوباره شدم خشک اشکاي...کنم فکر بد منم شده باعث اطرافم هاي بخته،بدي سياه عروس

  چشم جفت يه...ديدم که چيزي اولين....ريختن اشکا....کردم باز چشمامو اروم...شد پر جاش

 شادي از نميدونم...داشت خاصي برق يه چشماش...داشت قرمز هاي رگه اشک بخاطر که دريايي

 شکا...نميزنيم پلک...منه بخاطر االن که اينه مهم چيه از نداره فرقي... گريه از يا عشق از يا بود

 ...خندونه لبامونم...نداريم

 ازب چشماشو من يوشداي اگه خدايا گفتم... دادم قولي يه خودم به اينجا اوردمت که موقعي يوشدا

 ميگم...ميگم بهش که چيزي اولين..کرد نگاه وبهم بخشيد منو...دوباره کرد

 که ياشکاي انگار...صداقت يه...بود خاصي اطمينان يه چشماش تو اينبار کرد بستوباز چشماشو

 :بزنن فرياد و صداقت بشنو زالل چشماش شده باعث ريخته

 عشقمو...نميتونم تو بدون...من زندگي دارم دوست...دارم دوست....بگم بهت دادم قول...يوشدا

 همه يديم اجازه...بشم زندگيت مرد ميکني قبول....کني زندگي من با ميکني قبول...ميکني قبول

 باشم؟ همسرت ميدي اجازه....بريزم پات به چيزمو

 صداش)نريز اشک فقط نميگم ديگه باشه باشه:کرد پاک اشکمو شصتش با...اومدن اشکام دوباره

 ..طـ شدي که وبخ تري، راحت من بدون ميدونم باشه(شد غم از پر

 منميخوا من نه:حرفش وسط پريدم.کنم کارو اين بايد منم کرده اعتراف عشقش به اون که حاال

 زندگيم مرد ميخوام من...ميخوام رو تو من.... نميخوام باشم جدا ازت نميخوام بدي طالقم

 دانوش دارم دوست...دارم دوست منم..منم...من...باشم همسرت ميخوام من...باشي

 ....من متنفري، ازم که ميکردم فکر من... اشکا اين پس...پس..پ:خورد جا حرفام از شدانو
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 فکري همچين که ببخش منو بامني که پوله بخاطر همش نداري دوسم تو ميکردم فکر منم

 من..نيستم متنفر ازت من...خوشاليه از اشکا اين..من...کردم درموردت

 موسر بغلش تو کشيد منو...)هيچي..نگو هيچي...هيــــــــــــس:لبم رطوي گذاشت دستشو

 چهب تو منو که اي زندگي به...شيرين زندگي يه به...بودن باهم به...کن فکر بعدش به(بوسيد

 ..... ي اينده به...توشن هامون

 ريعس...موند نيمه دانوش حرف تو اومد پرستار تا...منه کردن چک موقع حاال...ايشاال بميرين...اوف

 :گفت حرفاش به دادن قوص وکشو لوندي با پرستار.....کرد جدا شخود از منو

 ازتون ميکنم خواهش...بيرون بريد لطفا...کاريه چه اين اقا....اِاِاِاِ

 افاعتر االن همين خوبه برات دارم خان دانوش ميکني کيف داري اينطور که...داشت لبخند دانوش

 ه؟چي مخفف سين خانومي:کردم اسمش به نگاهي...کرديا

 هستم سميه من...ميگين اسممو اوه

 بندازيش ميشه ميخوره مخمو داره ساعته يه دهنت قربونت جون سميه...قشنگي اسم چه واي

 خستم خيلي بيرون

 ؟؟؟!!!يوشدا؟؟؟:شد جمع بود لبش رو که قشنگي لبخند

 قاتالم تا گفتم بهشم...بيرون انداختش هم سميه...نذاشتم محل کرد يوشدا يوشدا دانوش هرچي

 تا.بيرون رفت چارت کردن چک از بعد...کرد صاف موهامو...کرد عوض لباسمو...تو بياد نذاره

 ....کردم جابجا کوهو يه انگار است کوفته بدنم نميدونم...خوابيدم مالقات ساعت

 با رو عمو.کردم باز چشمامو.دانوشه کردم فکر....شدم بيدار خواب از کسي دستاي نوازش با

 ...خوبين عموجون سالم:ميزنم لبخند...ميبينم خندون  چشماي

 ونج نصف مارو که تو...عزيزم خوبي تو...خوبم خوب من...عروسکم سالم:ميبوسه پيشونيمو عمو

 نداري درد...کردي

 اون من واقعا...کردم خبطي چه که نميارن رومم به حتي مهربونن چقدر...زد حلقه چشمم تو اشک

 طورچ نميبخشم خودمو وقت هيچ...زدم کار اين به دست که نکردم کرف اينا به نديدم رو اينا موقع

 :بيرون پريد اشک قطره کردم وباز بستم چشممو...بشم دور خانوادم از ميتونستم
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 ولي... ولي...کنم ناراحت رو شما نميخواستم ببخشيد منو...جونم عمو

 شارز خيلي من واسه خوبي االن که همين...عزيزم بدي توضيح نميخواد:کشيد دستي سرم به

 ...نکن اذيت خودتو...ببخشم بخوام که نکردي کاري درضمن... داره

 تقربون من بشم فدات:من مالي تف موچ و ماچ به کرد شروع هم عفيفه که...زدم جوني بي لبخند

 ...بشم وباالت قد قربون...برسم بهت حسابي خونه بيايي...عزيزم شدي ضعيف چقدر... برم

 باشه سرمو باال تََ سايه ايشاال جون عفيفه نکنه خدا

 کنم خواهي عذر يه ازت ميخوام دخترم:کرد ودرستش کشيد من روسري به دستي عفيفه

 جون؟ عفيفه چي  واسه

 هن(..دانوش با نکنه شد چهارتا چشمام...)کردم عوض لباستو روز هر روزه سه -دو اين تو ميدوني

 يه اب خودم...بردارم روسريتو جلوش نذاشت رمپس تازه....نيست ميکني فکري که چيزي اون نه

 قشنگي موهاي چه ماشاال ماشاال..کردم شونه خودم موهاتو...ميکرديم عوض لباساتو پرستار

 ماشاال ميمونه ابريشم مثل..داريي

 اديافت زحمت تو ببخش منو شما....ممنوم بودين تميزيم فکر به اينکه از جون عفيفه:خنديدم

 واسه منو که فهميدم....دارم دوستت بيشتر فهميدم موضوعو اين که االن...مََ دانوش...دانوش

 دوست واسه...داشتن دوست ،واسه عشق واسه منو...ارث و زيبايي جسمو نه ميخوايي خودم

 مچش تو بيا کجايي االن....عاشقتم دانوشم...ميخوايي ها بهترين ي تجربه واسه...شدن داشته

 که هدلخور ازم...ميدونم قهره...اوف...تا بيا...دارم دوست پيش از شتربي بگم بهت تا بيا....انتظارم

 ...بيرون کردمش

 شمامچ...خيلي..خستم...سربزنه مريضش به نيومده سعيدم...نيومده هنوز ولي رفتن هم اينا عمو

 ... شدن بسته اروم اروم

------------------------------------------------ 

 گذشته روز ده که االن تا....شد مرخص يوشدا بعد روز دو...سرش باال مرفت بود خواب که شب

 ميخوام فقط...کنم چيکار ميخوام من مگه...ندارم آمادگي ميگه نکرده يکي من با اتاقشو هنوز
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 وامميخ فقط...برسم ارامش به کنارمه اينکه از ميخوام...کنم حس وجودشو ميخوام... باشه کنارم

 ....ميخوا فقط...نکردم درست خواب يه فهميدم حسمو وقتي از. ...بخوابم سير دل يه

 (يوشدا بلند جيغ صداي)

 وخوردم خورد ليز پام که بيرون اومدم اتاق از سرعت با...يوشداس صداي اين....ابوالفضل يا

 هم بابا...دويدم يوشدا اتاق سمت به شدم بلند بازم...ندادم اهميت ميکرد درد که دستم به... زمين

 ي پرده...کجاست يوشدا ولي...تو رفتيم باهم...کردم باز شتاب با درو... بيرون اومد اتاقش از

 ...شکسته هم شيشه...  رفته کنار اتاقش

 !!!  يوشدا بابا، دانوش

 کجاست؟ کو:گفتم زده وحشت صدايي با و سمتش برگشتم

 داره و شده مچاله دشکم کنار يوشدا...کردم دنبال نگاهشو....بود زده وحشت هم بابا ي چهره

 پريد اج از...دستش رو گذاشتم دستمو تا.... نشستم دوپا روي....سمتش رفتم سريع...آه... ميلرزه

 اين زا...ميلرزيد....گوشاش روي گذاشت دستاشو...بود اشک خيس صورتش...کشيد کوتاي جيغ و

 :گفتم اروم... کشيدم عميق نفس بستمويه چشمامو...اومد بدرد دلم مظلوميت همه

 ...اينجاست هم بابا...ببين...نترس...عشقم کنارتم...نترس...دانوشم....منم عزيزم يوشدا

 غلمب تو انداخت خودشو و کرد فين فين يکم...زدم لبخند بهش...ميکرد هق هق...کرد بلند سرشو

 تو ودب کرده سرشو...بود گرفته محکم منو و کرد حلقه دورم دستاشو...زمين بيوفتم شد باعث که

 کمرش رو اروم دستمو...بغلم تو کشيدمش بيشتر کردمو درست جامو..ميکرد گريه سينمو

 بوسه موهاش روي...شد تموم هاش گريه.....ميکردم ناز موهاشو ديگمم دست با...کشيدم

 :کرد نگام...زدم

 شده؟ چي بگي نميخواي گلم خانوم

 ببره منو ودب اومده....بود خودش بخدا....بود اون:لرزيد بغض از لباش

 خورد پاشو قلم...کرده غلط:بوسيدم اشکشو روي گونش،....گونش روي افتاد اشکش ي قطره

 ...کنم جنازش تا کي بگو فقط... ميکنم

 ..جمال... بهروز.. بـ..ب:ميزد فرياد ترسو چشماش گرفت دندون ب زيرشو لب
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 و ندبل...کشيد عقب خودشو رسيدت يوشدا...کردم اخم...بترکه که االنه اوه اوه...کرد باد غيرتم رگ

 دارن؟ تو به ربطي چه....ها؟....کين اينا:گفتم عصباني

 شدش خشک اشکاي..شد جمع خودش تو کمدش کنار همون رفت... بيرون کشيد بغلم از خودشو

 ....من سراغ اومدن اونا....ندارم کاريشون من...من:...ميلرزيد صداش...اومدن دوباره

 ها؟هوف تو سراغ اومدن چي واسه:زدم داد...موهام تو کردم تمودس...شدم بلند جام از

  باش آروم...ميترسوني داري رو يوشدا...پسرم باش آروم:گرفت دستمو بابا

 ينا بدونم ميخوام اصال...هان...دارن من زن چيکار غريبه مرد چنتا.....نميتونم...پدرمن نميتونم

 ....شبـ سگارو مگه....تو اومدن اينا که ميکردن غلطي چه نگهبانا

 ...کردم فرار دستشون از...از که همونايين...اينا... اينا: گفت هق هق با يوشدا

 زشت حيوون اون پس...بودن غول اومد يادم...دونفر هوف...کرده فرار...کردم نگاه بهش بهت با

 جمع خودشو بيشتر...رفتم سمتش به...کردن پيدا رو يوشدا چجوري من خداي... بهروزه اسمش

 به لعنت....دادم بيرون عصبيمو نفس بستم چشمامو....سرش پشت ديوار به کوبيدم مشتمو... کرد

 ينمس توي سرشو..کردم بلندش و گرفتم کمرشو ديگمم دست يه و زانوش زير بردم دستمو....من

 ...ترسوندمت عشقم ببخشيد..:کرد قايم

 ....ديدن يچيز يه نگهبانا انگار....بيرون ريمب بيا بخوابونش ببرش جان بابا دانوش:کنارم اومد بابا

 کشيدم رو پتو و تخت رو گذاشتمش...خودم اتاق تو بردمش...باشه گفتم بابا به سر با

 مياد بري....نرو تروخدا....نرو:ميگيره مچمو يوشدا که شم بلند ميخوام...بوسيدم پيشونيشو...روش

 ميبره منو

 تا بکنه تونهنمي غلطي هيچ ميگم بازم گفتم بار يه:شفشردم گرفتم،اروم دستشو تخت لب نشستم

 ...دلم عزيز بترسي نبايد هيچي از مني پيش

 رزيدل چونش.....)بياد اتاقم پنجره پشت تا  سگ و نگهبان با تونسته وقتي...خطرناکه خيلي اون

 (ريختن  اشک به کرد شروع

 باشـ مرده من اينکه مگر:دادم فشارش خودم به محکم...بغلم تو گرفتمش و خوابيدم کنارش
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 کس همه تو....نگو ميکنم خواهش..نگو:بگم بقيشو تا شد ومانع دهنم رو گذاشت دستشو سريع

 ...ازغصه ميترکه دلم نگو...کسي بي منِ

 با و صورتش روي گذاشتم دستمو...گردنم روي داشتمشوگذاشتم برش....بوسيدم دستشو کف

 يب بگي نشنوم ديگه داري رو غفيفه...داري رو بابا منو تو...بشم دلت فداي:کردم نازش شصتم

 کسي

 تنهات کنارتم من بخواب....من عمر بخواب....برم قربونت بخواب:سينم رو گذاشتم سرشو

 ..نميذارم

 بخواب دارم يوشدا آغوش از مست که منم...خوابيد تا گفتم عاشقانه نجواي براش اينقدر

 کنموانقدر بغلش ميخواد دلم...خوابيده مظلوم چه...وموچول کوچولو...عزيزم بغليه چقدر...ميرم

 خواب لباس...ميکنم نگاه بهش...شه خالي يوشدا با نبودن روزاي تمام ي عقده تا بدم فشارش

 سرمو...نرمه چقدم...گربه موهاي مثل صاف...خوشکله چقدر موهاش... پوشيده اي حلقه استين بلند

 رو از اروم...ميکنم ناز صورتشو دست پشت با...ميده بيمخو بوي چه.. ميکنم بو موهاشو توي ميکنم

 نمميک وارسيش دارم همينجور...من خوردني ملوس...سفيدي بدن چه...شونش روي ميام صورتش

 ندت قلبم چقدر...هوف نمياد باال نفسم...ميگيرم گر دارم چرا ،هوف هوف.يقش تو ميوفته نگام که

 يه اسهو يوشدا ببخش نه، نبايد،االن نه اوه اوه...ميلرز هدار دستم...ميکشم نفس تند تند...ميزنه

 رشمفک حتي...هوف...ميترسم معصوميت پاکيو از من و پاکي خيلي تو...شد منحرف فکرم لحظه

 رو پتو...بالشت رو گذاشتم  بازوم روي از آروم سرشو...ميشه منفجر داره سرم...ميده آزارم

 موهامو تو کردم دستمو...هوف...شدم بلند کنارش از سريع و روش کشيدم

 ...اباب پيش بيرون ميرم...وميپوشم ميدارم بر پيانو روي از تيشرتمو...نه...نه...کشيدمشون

 ....تيمنداش خبر ما داشتي لباسم تو عجب چه:ميکنه قطع نگهبان با حرفشو ميبينه منو تا بابا

.. يخيالب...بپوشمش شد،نشد اي عجله...ميکردم کار چي شنيدم رو يوشدا جيغ وقتي ميگين خوب

 ديدن؟ چي حاال...ندارم اعصاب

 رنميپ هم اينا ميشه بلند سگا صداي وقتي ميديدن فوتبال  داشتن اينکه مثل...خوب خيلي

 شيشه شکستن صداي که بودن راه وسطاي..دنبالشون ميرن..ميکنن ول رو سگا...بيرون

 پليس آژير هم نگهبانا...وايميسن ايوشد بالکن زير سگا...ميکنن زياد سرعتشونو....مياد
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 و فلنگ بعدشم..باغ پشت هم اونجا از و بوم پشت ميرن ترسشون از ادمها همين...ميزنن

 ...ميبندن

 وراينج:ميزنم بهش لبخندي...نيست خوب قلبش واسه شه اروم بابا بايد ولي...نابودم...داغونم

 شما...يستن چيزي کم دزديه ادم مسئله...بگيم پليس به بايد...صبح تا کنيم صبر بايد...  نميشه

 ميديم خبر  شاهرخ عمو به به ميريم هم با وقت اول فردا...بخواب برو

 ....بذار باز ديگه رو سگا مرشدي(نگهبانا به رو...)بخير شبت...پسرم اره

 ببنديمشون؟ صبح.....اقا چشم: مرشدي

 بخير شب...کنيد سيرشون فقط...بچرخن...نبندشون ديگه نه:بابا

 ...بخير هم شما شب:مرشدي

 سرد اب ليوان يه اشپزخونه تو رفتم...شم اروم شايد زدم  قدم يکمي منم...رفت بابا

 طرف يه حس اون...نميپره نه....دستام بين گرفتم سرمو..اشپزخونه تاريکيه توي نشستم...خوردم

 من داييوش االن يعني نميکردن پارس سگا اگه...هوف...ديگه طرف يه بهروز فکر

 به...االن اما....ميده آرامش بهم بهشم کردن نگاه حتي رفتم اتاقم به سريع...خداااااااااااااااا...نه

 ريچجو...شدم خيره باغ تاريکي به روش گذاشتم ودستامو شدم خم ديوارَکِش روي رفتمو بالکن

 راه که گرفتن ادي رو خونه راه چجوري اينا نميکنم درک ميکنم تا چار دودوتا چي هر...فهميدن

 توي...پک سومين...دومين...  اولين   ميکشم و ميکنم روشن سيگاري...کردن پيدا هم رو پشتي

 ....ميشم گم غليظش دود

 مسيگارا ته به...صندلي روي نشستم...عزيزم ي پريده رنگ صورت روي افتاده پنجره از افتاب

 :ميشه بلند يوشدا ي ناله صداي که ميشم خيره

 نه(جيغ...)نه...ن....نه

 ....ميپره خواب از

----------------------------------------------------------------- 

 تنهام نگفت مگه....کجاست دانوش پس...ميده گنديم بوي چه...کثيفه چقدر...ديگه کجاست اينجا

 ايهس...دانوش ميکنم صداش....ميرم طرفش به ميبينم سايه يه...ميشه باز روبروم در....نميذاره
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 وجل اومد...نه...ن...داره چاقو...طرفم مياد داره....بهروز... نه...ميشه معلوم صورتش جلو مياد يکمي

 :ميزنم جيغ...کنه پاره لباسم تا

 نه

 تنهام...نيست دانوش...ميکنم نگاه اطرافو...نميبينم اطرافو...ميزنه چيشمو افتاب....ميپرم خواب از

 : ناله با...ميشن جاري اشکام ...اون..اون...گذاشته

 رفتي... دانوش

 :ميکنم زمزمه لب زير...ميکنم مچاله خودمو...پتو زير ميرم... ميگيرم بغل خودمو

 ...دانوش...گذاشتي تنهام...دانوش

 توي دانوش صداي....نه...نکنه...ترسيدم...گرفت محکم ومنو شد حلقه  دورم دستي دفعه يه

 ...:خودشه اره... گوشم

 ( ميکشه نفس عميق موهامو توي ميکنه سرشو...)ونميذارم نذاشتم تنهات....منم....زمعزي

 :سينش رو ميذارم سرمو...ميکنم حلقه دورش دستمو سمتش به برميگردم

  من...رفتي کردم فکر...گذاشتي تنهام کردم فکر

 ...اينجام االن من...نگو هيچي...هيششششششش

 کردي؟ گريه:تياراخ بي...قرمزه چشماش...ميکنم نگاش

 نشستم بيدار سرت باال صبحم تا تازه اهوم:ميده تکون سرشو

 ... من:بغض از ميلرزه لبم

 توي يچ نميدونم...بوس وبازم...بوس...ميکنه بوس سرم رو که..ميکنم وگريه پايين ميندازم سرمو

 دنشب...ميرم تيشرتش طرح روي انگشتم با...ميشم اروم که هست پي در پي هاي بوسه اون

 .:ميلرزه

  نکن نکن...نکن دِ...ميشه قلقلکم...خانومي نکن
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 شکم روي من ديدم اومديم که خودمون به که کرديم وورجه ورجه اينقدر...کردم قلقلکش

 پشت ميزنه صورتم تو ريخته که موهامو...ميکنه نگام خمار چشماي با داره اونم...دانوشم

 فقط اما..اما...ميکاوه سرخش و ابي نگاه با صورتمو متما...ميکنه ناز صورتمو دست پشت با...گوشم

 ..  ميکنه بوس پيشونيمو

 سرم زا همينم...خيلي داغونم...هيش:لبم رو ميذاره انگشتشو که دارم دوستت دانوشَم بگم ميخوام 

 ...مرسي....زياده

 رتبم نفساش تند ريتم بعد دقيقه چند يه...ميکنه بغلم ومحکم تخت روي ميکشه منو دوباره

 اينجوري بايد کنارهميم که شب اولين نميشه باورم...برده خوابش...ميکنم نگاش... ميشه

 هميدون خدا بغلش تو رفتم وقتي ترس اوج تو ديشب...بخشه ارامش و امن اغوشش چقدر...باشه

 اگه ميکردم فک....بيام بيرون نميخواست دلم...کردم امنيت احساس چقدر...داشتم ارامشي چه که

 ارامش و ومحبت عشق جز حسي هيچ گرمش اغوش توي.. اون کنار اما...ميبرن منو اونا کنم ولش

 جربشت بار چهار سه فقط االن تا درسته...کنم عوضش دنيا تو چيز هيچ با نيستم حاضر...نداشتم

 يوقت مخصوصا...مهربونيه کلي...محبته دنيا يه... نديدم محبت که مني براي همين...اما کردم

   وقتي.. وقتي...عزيزم ميگه وقتي...ميبوسه موهامو

 علومم اوصاف اين با هم اينده....ببري لذت که بچسب و حال...شدن تموم...گذشتن....وقتي بيخيال

 .....ميخوابم دانوش قلب الاليي  با روقلبشو ميذارم سرمو...نيست

 ارهاد رفتيم جون عمو با سبک چيز يه خوردن از بعد...کرد بيدارمون اومد عفيفه که بود 34 ساعت

 هب اتاق چنتا از بعد....چسبيدم دانوشو دست...خالفکار ادماي داشته،همش برم ترس....پليس ي

 :گفت بالخره پرسي احوال سالم کلي از بعد اونم...يوسفي اقاي به رسيديم بالخره شدن اتاق

 زدي؟ سر ما به... کاوه شده چي

 و ادد تکيه صندليش به يوسفي که گفت براش رو اجرام اخر تا اول از بعدش)جان شاهرخ راستش

 (گفت من به رو

 بگو شما حاال...بگم  چطوري.. اخه...ميشناسي؟ کجا از گفت عموت که رو اينا دخترم

 ...سال 1- 34...ميکردم زندگي هاش نوچه با من...راستش...راستش

 هستن؟ کجا ميدوني....بلدي جاشونو يعني بده توضيح بيشتر چطوري
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 ريس...ست گنده کله بهروز...ميدونم مخفيگاهشونم از تا  سه حتي....ميدونم اره:دادم تکون رموس

 ليو.... بودم نديده بهروزو اصال...من...نوچن ديگه خيلي.و وشيوا وجعفر جمال و پيمان و پري اونه

 ديدو منو...بودم من که اي خونه اومدن که بار يه...بودم شنيده زياد اسمشو

 ...ميخواست...ميخواست

 :ميکنه بازش هم از دستم رو مياد دانوش دست که...ميدم فشار دارم...کردم مشت دستمو

 نگو سختته اگه

 ولي..شه متمو بهروز اسم به کابوسي شايد..نميدونم....شايد گرفتنش شايد بگم نه:ميکنم نگاش

 ميترسم

 مواظبتيم ما نترس دخترم

 خونـ...ش خونه واسه ببره منو ميخواست....ممنونم...ميدونم:کردم شاهرخ به نگاهي

 راه رو ديگه جاي يه بازم ولي..گرفتيمشون چندباري...داريم خبر خونش از دخترم ميدونم

 ...متاسفم واقعا...ميشه گرفته نفر چندين جون کنيم پيداشون بخواييم تا...ميندازن

 و بود يار باهام خدا...ميکرد دمتهدي راه توي ولي...کردم فرار بالخره....خورد تاسف بايد واقعا 

 گذشته وقته خيلي چون...کنه پيدام نميکردم فکر رفتيم...داد نجات منو بود اونجا دانوش

 بگو ديشب از خوب

 اشکم فکرشم از...)ديشب:دادم قورت دهنمو اب...عمو هم شد تر دقيق دانوش هم گفت اينو تا

 رفتم شدم بلند...اومد تق تق صداي دمبو خواب ديشب(کردم پاک گونمو روي اشکاي.. ميريزه

 در صدام ترس از...بودن بالکن توي جمال و بهروز...شدم شکه...زدم کنار رو پرده پنجره پشت

 يهرچ...شکوندن رو شيشه زدن دفعه يه ولي....کنم فرار برسم در به تا رفتم عقب عقب.نميومد

 خوردم چيزي يه به گرفت مپا رفتم عقب...من طرف اومدن. نميشد بزنم جيغ ميکردم سعي

 جرهپن سمت ميکشيد منو...زدم جيغ اومد صدامم...گرفت بازومو تا...شد نزديک بهم بهروز...زمين

  که بعدشم...کردن فرار هم با و کرد پرت منو...اومد آژير و سگا صداي که

 فين فين...شده قرمز وصورتش موهاشه توي دستش که ديدم مي دانوشو...افتادم هق هق به

 :گفت شاهرخ...کردم
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 کنيم پيگيري سريع تا بدي آدرسارو بايد ولي نيست خوب حالت االن ميدونم دخترم

 ..چشم... ميدونم

 نتونه نيمک تر سنگين جرمشو بتونيم تا بنويس اومد يادت هرچيم:جلوم گرفت وخودکار برگه چنتا

 از وبعد داد جريمه شجا ولي خورد ساله 34 حبس پيش چندسال که ميدوني...بيرون بياد بخره

 ...شد ازاد  ماه سه

 ...........نوشتن به کردم شروع

 دانوش پيش حاال تا موقع همون از منم...نشد ازشون خبري....ماجرا اون از گذشته هفته چند

 رصب خواستم ازش ولي...ميخوابيدم همسرم پيش بايد...ميکردم اول از بايد که کاري ميخوابم

 نيازايي و ها خواسته يه و مرده يه اونم ميدونم...کنه صبر بايد خوادمي که چيزي واسه...کنه

 يه افرد...ممنونم خيلي ازش همينم بابت...نگذشته حدش از االن تا  که مرده اينقدر اون ولي...داره

 هرچي...داده ترتيب رو مهموني اين من هواي حالو شدن عوض واسه دانوش...داريم مهموني

 چه ادبي خوششون چه...بيان کنار باهات بايد بالخره ميگه ندارن منو دندي چشم اونا ميگم بهش

 ...باشن داشته دوست بايد و مني زن تو...نياد

 اي؟ اماده....همسرم...عزيزم

 چطورم؟... بله:چرخيدم سمتش به....کردم کامل رژلبمو

 پشتش از ستشود...کردم اخم که زد اي بوسه لبم روي...جلو اومد اروم اروم...بود پشتش دستش

 اخم با حتي....دنيا همسر خوشکلترين به تقديم:جلوم گرفت رز گل شاخه يه که جلو اورد

 شوهر مهربونترين ميکنم تشکر:بوسيدم لبشو من اينبار...زدم لبخند...کردم وبوش گرفتم گلو

 گل بدون حتي...دنيا

 تو فداي به شوهر اين:گرفت محکم منو

  دانوش اِ

 منتظرن هم مهمونا... ها ميشه تحويل سال االن پايين بريم بيا...گمنمي ديگه باشه باشه
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 زرشکي شلواري دامن....نداره حرف که لباسم...کردم نگاهي اينه تو خودم به من....در سمت رفت

 يرز تا هاشم دکمه و کمرم تا داره چاک دوتا بقل از که پام مچ تا بلند طوسي سارافون يه روش که

 بستم ستمب دار شکل زرشکيمم شال....پوشيدم زرکشي اسکي يقه تونيک يه..ميشه بسته سينم

 ...خوشکلي خانومم بدو

 ...ميدونم خودم که اينو:ميرم سمتش به که همينجور

 خانم همچين با که کنه حسودي بهم ميبينه منو کي هر ميخواد دلم...ميدين افتخار:گرفت بازوشو

 همراهم زيبايي

 (  چشمک يه)عشقم ندزدن رو تو بپام بايد امشب من:زدم لبخند بهش گرفتم بازوشو

 همه از اول فوضول شروين بازم...هست همهمه سالن توي...رفتيم سالن سمت به باهم

 تهداش اونا بايد ترسو و استرس...ندارم ترسم...ندارم استرس...کرد اعالم رو ما ورود بلند...فهميد

 ...بيان کنار من با دباي اونا...ندارم مشکلي اونا با من چون..باشن

 استقبال ازم صدقه قربون با همشون اينبار اول بار برخالف کردم  سالم تک تک همه به

 سينما صداي...دانوش واسه بگيرنش بود قرار که هموني زيبا، دانوش دايي دختر حتي...کردن

 ميکنه الماع مجري...ايستادم دانوش کنار...بودن گذاشته سه کانال روي کردن  زياد رو خانگي

 ودشخ به منو و کمرم پشت ميندازه دستشو دانوش....مونده تحويل سال تا ديگه ثانيه سي فقط

 :ميشه بلند ها صدا...شونش رو ميزارم سرمو...ميکنه نزديک

 ....و سيصد هزارو يک سال اغاز....بومب....3....2....1....0....4....1....2....8....1....34

 به زده زل....ميکنه نگاه منو فقط دانوش  ولي هستن نو سال بريکت و روبوسي حال در همه

 :ميکنم باز لب...ميشم غرق دارم دريا اون توي منم.. صورتم

 مبارک نو سال من عشق

 ...گلم خانوم ميگم تبريک( ميزنه چشمکي)شد نو االن من سال: ميبوسه کوتاه و نرم لبمو

 داريم...خوشحاليم...خوبن همه...خوبيه جشن....ميريم مهمونا سمت به....ميزنم لبخند

 همينطور...ميزنه چشمک برام ميبينه منو موقع هر ميکنه صحبت داره سالن اونور دانوش...ميخنديم
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 هک شم رد ميخوام ميزنم لبخند...ميرسم زيبا به...ميگردم و ميگم مد خوشا مهمونا به دارم که

 :ميگه

 کو؟ نيت ني پس اِ

 ني؟ ني:ميگم تعجب با سمتش رميگردمب...ميشم ميخکوب جام سر

 شد؟ چي پس...گفت داني پيش ماه چند که هموني...بچه،نوزاد ديگه اره

 گفت آرزوشو دانوش...نبود کار در اي بچه...آهان...:ميوفته دوزاريم دفه يه

 ...نمياد بوجود هم اي بچه بخوابيد جداگونه اتاقاي توي وقتي معلومه خوب بله اوه

 عزيزم داده غلط اطالعات شما به کي وقتاون:لبخند بازم

 کالغا کن فکر تو: ميخوره نوشيدنيشو از ذره يه

: تنرف حين ودر ميشم رد کنارش از...باشه زشت که بلند زياد نه ولي بلند ي خنده يه....ميخندم

 ميگن بهت دروغ چون نده گوش حرفشون به پس

 ...بودنت ديده خودشون اتفاقا نه

 ....اتاقمون تو بياد نديدم رو کسي منکه....ميگي؟ رو ياک:برگشتم لبخندم با

 پيغام هروزب پس:زد پوزخندي...دستش کنار ميز به کوبيد ليوانو...کشيد سر جا يه نوشيدنيشو کل

 ...احمق اي...نرسونده بهت منو

 نزديک بهش قدم يه...ولي...نداره امکان اين نه...زيبا...بهروز...شد محو يواش يواش لبخندم

 ...ميگي دروغ: مشد

 نچ: انداخت باال ابرو

 ...تو...تو....اما...کجام من گفتي اونا به تو پس

 نميکنه که چکارا پول نميدوني هنوز تو دختر....ميدونم چيزا خيلي من

 بهت...بترسونتت گفتم بهش فقط من: ميگه دوباره باز...بزنم حرف نميتونم...مياد در داره اشکم

 ولي...دراري من کفش تو از پاتو بگه
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 ...درار من کفش تو از پاتو....نيست خوبي رسون پيام انگار:ميزنه چرخي من دوره

 وگرنه بگير فاصله دانوش از:گلوم زير ميزار اشارشو انگشت بلند ناخون

  ميبرتت واقعا اينبار:صورتم رو ميکشه انگشتش همون با

 وخودش دانوش....ميره گيج داره سرم.....ميکنن نگاه ما سمت به همه...زشت خيلي.... ميزنه قهقه

 :ميگه عصبانيت با زيبا روبه ميکنم تکيه بهش وايميسته پشتم...ميرسونه سريع

 (ميگيره منو جلو مياره دستشو...)که بود خوب حالش...گفتي بهش چي

 وعشقم...زندگيمو...بده نجات منو...کن رحم خودت بزرگ خداي...داشتم احتياج دستا اين ب چقدر

 يزنهم قهقه بازم... نميکنه رحم بهروز...شن نابود پولدار دختر يه لجبازيه خاطر به نذار...وشمودان

 همين...ميزديم حرف دوستانه داشتيم فقط...نگفتم هيچي..من:زشت چقدر...

 ... ونمتميش سياه خاک به...زيبا ميبرم ابروتو....ميکنم خراب سرت رو عمارتو اين بياد سرش باليي

... يدارمبرم دانوش از تکيمو نريزه بهم جشنمون اينکه براي سختي به...وحشتناکش ي خنده بازم

 رين،زهرت ترين تلخ بهش رو..باشه خوشال بايد امشب...باشه اينجوري نبايد نه....نگرانه نگاش

 :ميزنم خندمو

  اينجاست هواي بخاطر کنم فک...عزيزم رفت گيج سرم دفعه يه خوبم من

 درمانگاه؟ ريمب ميخواي...مطمئني

 نيست درمانگاه به احتياجي...ميشم بهتر بزنم قدم بيرون برم دانوش نه

 ميام باهات منم پس باشه

  باشن نگران هستن هم نگهبانا بازن که سگا....شدن جمع تو بخاطر همشون اينا ببين نميخواد نه

  بيرون بري نميخواد اصال:ميکنه لج ها بچه مثل...ميشه شيطون چشماش

  خوبه نميرم چشم باشه

 ....ميبوسه پيشونيمو... ميزنه لبخند
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 قشنگ اين حال جوري يه بايد اونم...ميکنم درک خوب خيلي چيزو يه ولي...درگيره خيلي ذهنم

 ....گفتم کي حاال ببين..بگيرم جونو

 خودش با دانوشو ميره جا هر نميکنه ول دانوشو دُم يه...داشتم زيبا با که صحبتي اون از بعد

 در خونم بزني کارد....ميره همراش بهش چسبيده دُم مثل ميره دانوش که جاييم هر... يبرهم

 نفرت و خشم با دارم...اهلل اال الاله....کرد غلط شيطونه.... ميگه شيطونه...ايکبيري ي دختره...نمياد

 و گنده خندلب....ميکنم نگاش...ميزنه لبخند بهم....ميشه رد جلوم از يکي دفه يه... ميکنم نگاه بهش

 :ميدم تحويلش عصبي

 که؟ ندارين وکسري کم....انشاهلل ميگذره خوش

 ممنون....کرده  فکر چيز همه به دانوش..دلم عزيز نه

 اجازه با...شکر رو خدا:خنده...من اال کرده فک همه به امشب دانوش

 نميزاره هگرفت نوشودا شهال،زيبا ميبيني...خوبيه دختر چه: ميگه که ميشنوم...ميشم رد کنارش از

 محو لبخندشم....ميکنه  دانوشوهم داري مهمون داره تازه...نيست ناراحت ولي پيشش بياد

 ...هست فرشته خدا به...نميشه

 تا بود قحط ادم..کن ولش....ميومد بدم زيباِ اين از هميشه اَه اَه...ميگي راست واال اره:شهال

 يوشداجونِ  حيفِ  ولي...کنيم بحث درمودش

 يخوامم که نميدونينن....بدتره فحش صدتا از لبخندم...نيست خيالمم عين اره...ندادم گوش هديگ

 اب...ببلعم خام خام...جيگرشو دلو...بيارم در کاسه از ناخونام اين با چشماشو...بجواَم  خرخرشو

 خن شدشو بلوند موهاي اين ميخواد دلم....شم رد روش از ميکنن صاف اسفالت هس غلطتکا اين

 ....اوف...ميکشمش ميرم وگرنه بده صبرم خدايا... اوف... بکنم نخ

 ميرم....هگرفت دستش وهمينجوري  خاليه دانوش ليوان ميبينم ک ميکنم نگاه همه به دارم لبخند با

 اين قعاش... دانوش واسه ميکنم درست عسل با شده شيرين و البالو غليظ شربت ويه اشپزخونه

 پيداش اها...ميگردم دانوش دنبال چشم با....بيرون ميبرم سيني يه توي ميذارمش... شربته

 :ميکنم صداش...منه به پشتش...سمتش ميرم ارامي با....کردم

 ...!عزيزم

 ؟ دلم جون: برميگرده طرفم به خنده با
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 خاليه ليوانت ديدم اخه...کردم درست شربت واست

 ...شما فداي....به به...اوم:ميکنه مزش مزه...برميداره ليوانو

 دست...توشه ليوان که دستي همون ميکشه دانوشو دست زيبا که جونت نوش...بگم ميخوام

 گيرممي رو سيني....کوتاش سفيد لباس موهاشو روي ميريزه ليوان محتوي تمام باال ميره دانوش

 : ميزنه قهقه داره که دانوش سر ميکشه جيغ....نبينه خندمو تا لبم جلوي

 ....دانوووووووووووووووش

 يزيچ يه ميگرده بر ميشه پشيمون ولي....ها پله سمت ميره...بار روي ميذاره مشروبشو گيالس

 تزئين قرمز ي ژله با که اي خامه شيريني ظرف با برخورد...همانا برگشتن....خدا واي...که بگه

 مونموا خنده بگم نميتونم...که...که...زمين ميکوبه محکم هم پاشو جيغ بر اينبارعالوه همان شده

 تشکس کفشش پاشنه.....خنده از شدن زمين پخش...ديدن همه...ميکنن نگاه بهش همه...بريده

 ميزه روي که ژله ظرف که ميکشه کنارشو ميز روميزي نده رخ بدتري اتفاق اينکه براي زمين خورد

 :هميزن داد ميشه بلند زمين از زحمت هزار با...نميشه اين از تر سوژه ديگه...روش شد کُپ

  بيارين مانتومو

  ردمميک دق يا امشب وگرنه....مرسي....ممنونم جونم خدا...ميکشم عميق نفس...ميبندم چشمامو

 ستايد...عميق نفس بازم...لبام روي ميشينه دلم ته از لبخندي...اوف..مياوردم خودم سر باليي يا

 سمت به سرمو...شهخود عطر..عميق نفس بازم... شونمه روي  چونشم...ميگيره کمرمو دانوش

 ميکنم کج سرش

 لباش رو نشونده خنده که فکرميکنه چي به خانمم

 ..همسرم به: ميکنم باز چشمامو

 چي؟ به اونوخت بهله بهله

 ....دارم دوسش خيلي که اين به

 چيه؟ ميدوني:بوسيد روسري روي از گوشمو

 چيه؟ بگو تو نه
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 ..زنش قربون به بره ميخواد شوهر اين

 مهمونا اين اما...هوف:کرد هوفي کالفه دانوش... سمتمون اومد کنان خنده ينشرو موقع همون

 نميذارن

 با تداش که شروين به رو...بوديم  ايستاد شونه به شونه نکرد ولم ولي..کرد جدا کمرم از دستشو

 :ميگرفت فيلم ازمون دوربين

 محل؟ جارچيه...شده چي باز

 زن شيدک دلم منم...بود عشقولي چه ميديدي اگه تمميگرف فيلم شما کردن بقبقو از داشتم هيچي

 بگيرم

 :خنديد بلند دانوش...صورتم رو گذاشتم دستامو...خجالت از شدم سرخ من

 ...روش ابم ليوان يه خوردي رو حيا....مرتيکه بکش خجالت

   ميخوام زن خوب:ميگرفت فيلم داشت جور همين

 تو به بده زنشو مياد کي

 نگقش ي خنده از منم...شد بيشتر خندش من حالت از...کردم نگاش شده گرد چشاي با من اينبار

 رو خدا...رفتم صدقش قربون تا هزار دلم تو...زدم لبخند يه بهش...رفت ضعف دلم ومردونش

 اروم....بود اروم دلمم...خودم خود مال...منه ماله که کردم شکر رو خدا....دارمش که کردم شکر

 فکرم تمام....اي ديگه کس هيچ نه بهروز نه...ميداد ازارم زيبا فکر نه...اروم

 دارم بهش که دانوشوعشقي...دانوشه

 که ديدم دانوشو....اومدم که بيرون حموم از....حموم رفتم کوفته و خسته...رفتن مهمونا بالخره

 نم همه اين...داره قشنگي صداي چه....بودم نشنيده حاال تا...صداش...ميخونه و ميزنه پيانو داره

 غمگينش نواختن صداي... فقط...مرسيد گوش به بود پيانوش صداي فقط ولي...بودم اينجا

----------------------------------------------- 

 يوشدا....ميکنيم نگاه بهش همه....ميشه بلند زيبا بلند ي خنده صداي که ميزنم حرف دايي با دارم

 طور نهمي...کنه ناراحتش نکرده باز گشادشو دهن شکر ور خدا بازم....لبشه به ولبخند پيششه هم

 محو يوشدا لبخند دفعه يه....ميدم رو دايي  جواب  سرسري و ميکنم نگاه بهش دارم که
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 ريعس...ريخت زهرشو اخر...زيبا بهت لعنت....ميزنه قهقه زيبا موقع همون... ميپره رنگش....ميشه

 ردهک يخ بدنش...بغلم توي افتاد بيحال...گرفتم قرار يوشدا سر پشت و رسوندم بهشون خودمو

 ...:گفته بهش چي نيست معلوم عوضي....بود

 ..که بود خوب حالش...گفتي بهش چي

 انميخ ذره يه...نداره ظرافت اصال...قهقه بازم ميکنم نگاه زيبا به کراهت با....بغلم تو ميگيرمش

 :زنندش هاي خنده بين...هوف...مسته االنم البد...مسته که هم خدا هميشه...نيست بلد کردن

  همين...ميزديم حرف دوستانه داشتيم فقط...نگفتم هيچي..من

 بروتوا....ميکنم خراب سرت رو عمارتو اين بياد سرش باليي: ميزنم زل چشماش تو تمام نفرت با 

 ... ميشونمت سياه خاک به...زيبا ميبرم

 ازمب ميدونم...داره لبخند ولي پريده رنگش...ونبير اومد بغلم از يوشدا که....بگم بازم خواستم

 لبخند....ميکنم نگاش نگران...ميکردم چيکار نداشتم رو يوشدا اگه من خدايا...کنه اروم منو ميخواد

  اينجاست هواي بخاطر کنم فک...عزيزم رفت گيج سرم دفعه يه خوبم من: ميزنه بيجوني

 درمانگاه؟ بريم ميخواي...مطمئني 

 نيست درمانگاه به احتياجي...ميشم بهتر بزنم قدم بيرون برم دانوش نه 

 ميام باهات منم پس باشه:  بري تنها بذارم عمرا..شب اونم..بيرون

  باشن نگران هستن هم نگهبانا بازن که سگا....شدن جمع تو بخاطر همشون اينا ببين نميخواد نه

 بري نميخواد اصال..:باهاش ميکنم لجبازي شدم بچه امشب منم..ميکنم گرد چشمامو..نميشه نچ

  بيرون

  خوبه نميرم چشم باشه

 از اون...بگذرون بخير امشبو خدا واي....شيرينه چقدر...ميزنم لبخند...خودمه کوچولوي خانوم

 سرشو...هوف...خوبه ندم خودم دسته کار امشب...خانومي همه اين از اينم....برد دلمو که حجابش

 چپت ي لقمه وسط همين....ديگه نميتونم خوب المصب نکن....يکنهم نگام لبخند با ميکنه خم

 ..ميبوسم پيشونيشو ميشمو خم..ميخندم...من کوچولوي فرشته... ميکنما
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 اشک...نکبت بهتر...شد افتضاحي چه...ميگيره خندم ميوفته يادم....ريخت همش...شربتم حيف

 نم هرچي...گفتن رو زيبا.....ميادا سرت بياد بدت چي هر از ميگن...نميکرد ولم.. بود رفته زودتر

 به ودب چسبيده کواال مثل...دارم زن نميگفت ضعيفه حاال...ميبينم بيشتر اينو مياد بدم ازش

 قهر نه...گفت چيزي نه...ولي...نميکنه ولم ايکبيري اين ميديد...کرد صبوري خيلي هم يوشدا...من

 همه اين بخاطر...مهربونيشه بخاطر...کاراشه همين بخاطر..دارم دوسش.... ونه...کرد

 تو من يگهنم اصال..حمومي تو ساعته دو..ديگه بيرون بيا!يوشدا آه..  گفتنيه نا  حالم االن...نجابتشه

 دارم دوست...بود عذاب واسم هم بابا چشم توي  غم امشب...خرابه حالم...هوف...موندم خماريش

 ودمب دختر کاش..بده خيلي هست چي هر اما...دونمنمي..بغضه... دارم حسي يه نميدونم...کنم گريه

 تو خيلي وقته چند ،ميديدم عزيزه واسم بابام...کنم گريه الکي چيز يه خاطر واسه ميتونستم

 کنه خفيم کي تا ميخواست...کنه مخفي ميخواست کي تا بابا بود نگفته دايي اگه نميدونم....لکه

 ...خدا هي...گرفته طالق مامان

 حال هب فکري يه بايد خودم کنه ارومم نمياد...کنم چيکار...ميشم اروم بزنم...پيانو پاي ميشينم

 حموم در صداي که شم اروم بزنم غمگين ميخوام...پيانو روي ميکشم انگشتامو...کنم خودم

 يوشدا به حسمو تا ميزنم...دلم واسه ميزنم شد عوض نظرم...مياد

 : ميکشم اه...ميکنم حس نگاهشو سنگينيه...ميکنه نگام رهدا ميدونم...اما....نميدونم...شايد...بگم

 ارهد نشکسته بغض يه انگار...خراب...خرابه حالم....نيست خوب حالم ميدونم فقط....چمه نميدونم

... نم ،جز تو جز هيچکس انگار....دنيا اين توي افتادم غريب انگار...انگار...ميکنه پاره پاره قلبمو

 هاينک....بگذريم(..ميندازم بهش چشمي زير نگاهي و ميکشم عقب به سرمو....)بابا اي...انگار،

 ....کافيه دارم دوست همينکه...آره...کافيه دارم دوست

 :زدن به ميکنم شروع

  مردن حتي بدونِت که  قلبم به  کردي کاري يه?

 بردن زندگي از لذت  خوبم تو بي حتي سخته

 ظهلح يه حتي نميري  ياد از  که کردي يکاري

 ارزه مي کن باور ،امــا پيرم کرده عشقت درد

  اميده جور يه من واسه دور از چه گر تو ديدن
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 ميده رهايي بهم که جادو يه مثل چيزي يه

 عزيزي چقدر من واسه ميدونم که مهمه اين

 بريزي چه بنوشي چه دادم و عشق جام که من

  مردن حتي بدونِت که  قلبم به  کردي کاري يه

 بردن زندگي از لذت  خوبم تو يب حتي سخته

 لحظه يه حتي نميري  ياد از  که کردي يکاري

 ارزه مي کن باور ،امــا پيرم کرده عشقت درد

  اميده جور يه من واسه دور از چه گر تو ديدن

 ميده رهايي بهم که جادو يه مثل چيزي يه

 عزيزي چقدر من واسه ميدونم که مهمه اين

 بريزي چه نوشيب چه دادم و عشق جام که من

 هميشه خوبه نازنين نفسهام همه پيشکشت

  ?نميشه جدا ازم که تو شدي تنم از نيمي

 صورتمو...گردنم دور مياندازه دستشو...ميشه خم سرم روي...ميايسته سرمن پشت مياد

 رو ميوفته خيسش موهاي...کنه اروم منو بوسه اين ي اندازه به نميتونست هيچي هوف...ميبوسه

 ونبد مستي...شدم مست....رفتم من ديگه.... ميکشم عميق نفس ميبندمو چشمامو....صورتم

 :ميزنه ديگه بوسه يه....ميکشم عميق نفس بازم...  عشق از مستي....شراب

 .....محشره صدات

 :دورم ميندازه دستشو...ميدم فشارش خودم به...بغلم تو ميکشمش حرکت يه با

 ....اگه حتي خيلي...دارم دوست خيلي

 رست با..اينکارش از شدم گيج...گرفت محکمتر منو...کرد جا بغلم تو بيشتر خودشو کرد مکث

 :پرسيدم
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 ... چي اگه 

 کنن ورمد ازتو اگه...نباشم اگه( کرد بدنموخيس اشکش...)اگه حتي:کرد قايم سينم توي صورتشو

 ...دارم دوست خيلي خيلي دانوش... 

 زا رو تو...ميزني چيه حرفا اين...منو ببين... نگاه منو...شييو...: جدايي،هرگز...هم تو رفت اخمام

 گفته؟ بهت چيزي زيبا!!...؟..چي يعني...،عمرا بگيرن من

 به شيدک بيشتر صورتشو...کردم ناز صورتشو...ميلرزيد لباش...چشمام تو دوخت خيسشو چشماي

 :گفت لب زير بوسيد دستمو کف...دستم

 ...بدم تدس از دستارو اين نوازش نميخوام

 :بدتره من از حالش اين....ميکنه اينجوري چرا....شده چش اين خدايا...ترسيدم 

 !!!؟..شده چي بگو

 ميخوايي؟ منو فقط بگو..بگو...داري دوست منو بگو...دانوش:شد جاري چشماش اشک

 دوست...دارم دوست...دارم دوست که معلومه خوب...ميزني چيه حرفا اين.:گرفتم بازوشو

 ميکني؟داري اينجوري چرا بگو....نخواستم تو ي اندازه به رو چيزي عمرم تو....دارم دوست...دارم

 خوبي؟...ميترسوني منو

 ...کنه جدا هم از رو تو منو ميخواد زيبا...نيستم خوب نه: گردنم انداخت دراورد دستم از دستشو

 تونممي مگه...بگيره ازم ور تو ميذارم من مگه....کرده غلط:شدم بلند صندلي روي از و کردم بغلش

 ..شم جدا عمرم جونم از

 دست هاگ گفت...بترسونه فقط منو بياد بوده گفته بهروز به اون...اون ولي دانوش:تخت رو نشستم

 ميترسم....نميخوام...ميبره منو اينبار...برندارم سرت از

 هق هق و گريه اب... دراورد حولشو بيرون اومد بغلم از سريع...نداد شدن عصباني فرصت بهم

 :گفت
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 اتحف امشب ميخوام...روحم و قلبم فاتح...دانوشم...ميشم نابود من بذاري تنهام روز يه اگه دانوش

 نميخوام...من فقط...باش من مال توهم پس... ام تو مال من بدوني ميخوام...بشي جسمم

   باشي زيبا مال نميخوام...باشم خودخواه ميخوام...ميخوام رو تو ي همه....کنم تقسيمت

 اين با اونم...نه حاال...هوف...نه اينجوري اما...بودم اي لحظه همچين منتظر همش من

 شدم بلند جام از...بستم چشمامو...ميکنه داغونم داره کاراش اين با...خرابه حالم هوف..وضعيت

 :گرفت دستمو...

 .... مگه چرا

 يه اسهو کوچيکه هنوز...خدايا...ميتونمن ديگه....ندارم طاقت...کردم بغلش محکم سمتش برگشتم

 و کرارت باز...پيشونيشو..لبشو..گونشو..چشماشو..بوسيدمش...کن کمکم خدايا....بزرگ تغيير

 دمش عصبي...گذاشته تاثير خيلي روش زيبا حرفاي انگار...ميگفت جدايي از همش اون اما..تکرار

 :زدم وداد

 که يچيز اون از بيشتر ميخوامت من... بفهمي ايينميخو چرا...بشنوم نميخوام ديگه...شو ساکت

 االن هاگ....بستم چشمامو االن اگه...بفهم...نابودتم....ديوونه دارم دوست... بگنجه فکرکوچولوت تو

 کوچولويي هنوز تو...خودته بخاطر فقط....نميزنم دست وبهت ميدم عذاب خودمو دارم

 تدس بهت ميترسم...ميترسم...پاکي خيلي..ظريفي خيلي تو اما...بزرگم من نميگم...عزيزم

 ...رميعم....وجودمي...عشقمي...زنمي تو بگيرم ازت پاکيو ميترسم... کنم اذيتت ميترسم....بزنم

.. برش کردم برداشتم حولشو...بوسيدم موهاشو..بوسيدم صورتشو...بود اشک خيس صورتش

 :بغلم تو وگرفتمش خوابيدم کنارش...تخت رو خوابوندمش

 خانوم...ميخوام تو بيشتراز من...دربيام خجالتت از وقتش به ميدم قول دلم عزيز بخواب

 ..خودِخودَمي مال...کوچولو

 ...احتر خيالت...بکشه نفس نميتونه تو بدون دانوش بشم قربونت: بوسيدم باال اوردم دستشو

 اين به...بخوابه و شه اروم اون هم شم اروم شه کم خودم عطش هم تا کردم نوازشش اونقدر

 به کردن نگاه با...خوابيد اون و نشدم اروم...شد اروم و شد کم عطشم از...داشتيم نياز نوازشا

 به انداخت چنگ يکي انگار...افتادم زد که حرفايي ياد...افتادم ريخت که اشکايي اون ياد صورتش

 راه...يميلرزون يزموعز کوچولوي دل...ميکنم ادمت...گرفتم گر...بيشتر بيشترو... کردم اخم...قلبم
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 راينقد...برات دارم...گذشته حرفا اين و سيلي از کار...ميدي نشون بيشرف مشت يه به خونمو

 يوشدا خندون ي چهره ديدم که چيزي اولين...شدم بيدار..برد خوابم که کردم نگاه بهش

 ...دمشخور صبحونه جاي توبغلمو گرفتمش...بسته خرگوشي موهاشو...شده خوردني چقدر...بود

 درون از... بيرون اومدم زيبا کردن ادب براي...يوشدا غذاي پيش با مفصل صبحونه يه از بعد

 هرخشا عمو به اره....کنم کار چي...بگم چي خونشون در برم...کنم چيکار بايد نميدونم... اتيشم

 ....پام پيش گذاشت راهي اون شايد ميگم

 بفرماييد الو

 ؟..هستين خوب...مبارک نو سال شاهرخ عمو سالم

 چطوره؟ دخترم خبرا؟ چه جديد هم  شما نو خوبي،سال پسرم جان دانوش به به

   ؟...چطوره نيما...بهترن زنعمو....ممنون خوبيم سالمتي

 ودب هرکي رفتيم ادرسا به...بگم بهت نرفته يادم تا راستي...درساشه غرق هم نيما...خوبه شيما

 که هم رو اينا روشکر خدا ولي..رفتن در نفريم سه دو لبتها...کرديم ضبط بود هرچيم و گرفتيم

 گفتن جديدو جاي چنتا گرفتيم

 ...مزاحمت از غرض عمو راستش...شکرت خدايا...اوه

 !پسرم بگو مراحمي

 بوده داده اون هم ادرسو...بوده گفته بهشون داييم دختر...عمو راستش

 ...مطمئني؟

 ميبرتت مياد ايندفعه ميگه بهش و ميکنه تهديد رو يوشدا که بوده مهموني توي ديشب اره

 نه؟!بزنه دستي يه ميخواسته شايد خوب

 به تيح...بوديم نگفته کسي به ما...ميگه براش رو قبلي اتفاق اون و مياره و بهروز اسم عمو اخه نه

 ..عفيفه

 ميشناسه کجا از رو اونا داييت دختر... ممکنه چطور

 ...ميکنه اريک هر پول بود گفته يوشي به خودش
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 ...داره هم و فکر همين داره پول  هرکي...ميکنه کاري هر پول بله

 من عمو نيدببي بگم چجور...مسئله اين در اونم...ميکنه بگه هرکاري زيبا...ميکنيد چيکار زيبا با حاال

 کرف من...نشد شکر رو خدا خوب ولي من به بندازنش بود قرار ميگم حرفمو راحتم...راحتم شما با

  بگيره ترشيدگيشو انتقام ميخواد ميکنم

 :گفت ش قهقه بين....شد بلند عمو قهقه

 ...پسرم جديه موضوع پس اوه

 گفتم جدي من عمو

 از يتونهنم که کرده کاري يه زيبا پسرم ببين...گفتم جدي منم:کنه تموم خندشو تا کرد اي صرفه

 سرنخمون،تنها تو هاي فتهگ با...جرم شريک ناخواسته چه خواسته چه...بيرون بياد توش

 کاري يه تو...کار کردن تموم براي ميزنه زنگ بهش دوباره مطمئناً زيباس بهروز از سرنخمون

 بدي؟ انجام بايد من واسه

 باشه؟ چي هر

 يه بعدشم....زيبا به ميشه مربوط که هست شماره هرچي اصال...بده من به اول رو زيبا شماره

 به زيبا جلو اونجا حتما،بعدش باشه اون که جوري يه نه مونيمه حاال...ميگيري ديگه مهموني

 سرمپ فهميدي...بزنه زنگ بهروز به شه تحريک تا...ببينه ، بشنوه... کن احساسات ابراز يوشدا

 نياره؟ يوشدا سر بالي...ولي اره

 گرفتيمشون ما کنه کاري بخواد تا بعدشم...مراقبيم ما تخت خيالت نمياره

 اوردين در نگراني از منو که ممنوم

 بالخره ميکنم مارست ميام بگو...برسون بيمعرفتم دوست به سالم...برو بچه

 خدانگهدار..برسونيد سالم ميرسونم بزرگيتونو چشم

 پسرم خدانگهدارت

 جرم شريک يعني زندان...زندان يعني بود جرم شريک....جرم شريک...نشست لبام رو خنده

 مدل به نه...کنم شادي ميخوام گذاشتم شاد اهنگ يه...جون زيبا بچرخيم تا بچرخ پس... بودن
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 پرش واه رو کردم بغلش...خونه رفتم ميکردم فکرشو که چيزي اون از سريعتر... تنهايي نميچسبه

 ديگه چيز يه چشماش اما شد خندون لبش....گفتم براش چيو همه اول از بعد..دادم

 :گفت پيشمونو اومد عفيفه...ميگفتن

 ...کرده کر و فلک گوش خندتون صداي چخبره

 ...کور کرو شيطون گوش و چشم بگو اِ

 ..ميشي بابا ،داري بچه ببينم...کر گوشش...کور چشمش

 عيده عزيزم نه...بچه مامان واسه رفت ويلي قيلي دلم جون عفي خوب نگو ووي ووي

 خوشاليم،بده؟

 ونمج عفي حاال...خجالت زا شدن سرخ لپاش...پايين انداخته سرشو ديدم کردم يوشي به نگاهي

 :نبود بردار دست

 ...کنم بزرگ بچتو خودم کنه قسمت ايشاال

 (شه ميخواد که جور همين...شه خوب بيمارش خدايا...جون عفيفه حيف..)ايشاال

 دور انداختم دستمو)منو نهار بگو مخترا دختر اين به جون عفي...خونه خانم ميگم خوب خيلي

 خودم قاالچي ببرن دلمو عزيز(شونش

 باباش چشم چشم،نور به

 محفوظ و بهترينش باغ ته االچيق رفتيم گرفتم رو يوشي دست...برداشتم گيتارمو باال رفتم بعد

 پيچک با نگو دورشو واي....خونه رود مثل... ميشد رد اب بزرگ جوي يه کنارشم از بود ترين

 ...خوب روز يه واسه نميشد اين از بهتر....گل و درخت دورم تا دور...بود شده پيچيده

 چطوره؟

 زودتر چرا...عاليه دانوش واي:برداشت دهنش جلوي بود گرفته خوشحالي و هيجان از که دستاشو

 اينجا نياوردي منو

 ...بيارمت موقع بهترين خواستم...نداره صفا زمستونا قشنگه االن اخه
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 لپمو...هاشمو اين با شده ها بچه مثل گردنم دور انداخت دستشو...سمتم به برگشت

 ردمميک نگاه کاراش به...ميپريد پايين باال...ميزد جيغ...االچيق تو رفت سريع بعدشم...ماچيد

 :باش همينجور هميشه...دارم دوست...ديونه دارم دوست...وميخنديدم

 بزنم برات ميخوام بشين ني ني مامان خوب

 ودتخ خودمو سر باليي يه.. هاتي خيلي که هم تو...عالي حالم...عالي فضا...بچه خو نکن...کرد لنج

 ...اينجوري من دل با نکن...ميارما

 ...ني ني مامان نميگم باشه

 هک تو دانوش اِ : سنگ به ميزد انگار کمش قدرت با...من بازوي جون به افتاد کوچولوش مشت با 

 ...گفتي باز

 ....ديگه بزنم برات بشين....کردي کبودم نميگم خوب

 زمين ور نشست روبروم اونم....بودم گذاشته صندلي جاي که درختي تنه نه که صندلي رو نشستم

 اروم تا طوالني انقدر...وبوسيدمش شدم خم..نميشه ديگه واي...باال گرفت سرشو... زانو چهار

 ...شدم جدا ازش بعد... شدم

 ...همسرم به تقديم..اهم اهم

 جونم اي?

 کن ارومم بيا/ دلم پريشونه ببين شو خونم گرمي/شو مهمونم بيا چشام رو قدمات

 جونم اي

 که بيا جونم اي/ديونم سرگردونو يه نيستي که تو/خونم تو بپيچه تنت عطر ميخوام

 داغونــــــــم

 ...دارم رو تو خوشحالم چه که واي  کسم همه تويي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونـــــــــــــــم اي

 ... دارم رو تو خوشحالم چه که ايو تنم تو خون مثل عشقم بودنم دليل جونم اي

 جونـــــــــــــــم اي 
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 زنا برام...ميخورد پر...ميرقصيد موزون خيلي اهنگ همراه...شد بلند جاش از رسيد که اينجا به

 :دادم تکون سرمو...امروز بشه ني ني مامان ميخواد واقعا اين نه.. ميکرد

 جونم اي

  ميدونم رو بودنت قدر که بيا جونم ابي/بارونم پر ابره تو بي خزونم جونم اي

 ميدوني

 ميموني که بگو بيا جوني که تو/ميرسوني ميخوام هرچي به منو ميموني که بگي اگه

 ...دارم رو تو خوشحالم چه که واي  کسم همه تويي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونـــــــــــــــم اي

 ... دارم رو تو خوشحالم چه که واي تنم تو خون مثل عشقم بودنم دليل جونم اي

 جونـــــــــــــــم اي 

  ــــمميمونــ ميدونم/ميمونم تو عاشق باشه دنيا تا ميدونم/مديونم تو به قشنگو حس اين من

 ...دارم رو تو خوشحالم چه که واي  کسم همه تويي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونـــــــــــــــم اي

 ...  دارم رو تو خوشحالم چه که واي تنم تو خون مثل عشقم بودنم دليل جونم اي

 هزمزم بده تکون خودشو اينه جلو و بودم ديده...ميکرد اشاره من به و لبخوني همراهم ميخوردو پر

 اما نمک قطع اهنگو نميخوام شدم محوش...نه دلفريبي و قشنگي اين به برقصه بخواد اما  بکنه

 اول...ميز رو گذاشتم گيتارو...زدم لبخند...شن قفل دستامم شده باعث شدنم محور اين انگار

 بغلش محکم...سمتم دويد...کردم باز دستمو تا...کردم باز دستمو بعدش زدم دست براش

 خوب بوي هميشه...ميکنه اروم منو...بوييدم...موهاش تو کردم سرمو..طور همين اونم...کردم

 هم کلي...بچه از...گفتيم اينده از باهم...هم کنار نشستيم يکمي... خورديم نهار اينکه از بعد....ميده

 : گفت يوشدا دفعه يه...خوردم کتک

 ...بخونم برات من بزني اروم اهنگ يه ميشه

 بلدي؟: گفتم ذوق با
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 ميشه..ميخواد دلم خيلي...بخونم تو براي بار اولين واسه ميخوام...نميدونم

 بزنم روش برات من تا بخون...عزيزم اره

 ...:قشنگي صداي چه....خوند اهنگ بدون کرد شروع

 عوض واست من/  نميشم عوض واست من شي جدا يا بموني پيشم نباشي چه باشي چه تو

 نميشم

 ميدونه کي من جز بگو قشنگو حس اين قدر/ميمونه نفس مثل که خوبي حس يه برام تو

 باشم تو مال ابد تا چجوري بگو چجوري/ نباشم تو نگران نميتونم نميتونم

 دادهن انجام درخواستشو نميخواستم اما بود اهنگين و قشنگ خيلي خيلي گيتارم بدون صداش

 :زدن کردم شروع.. باشم

 باشم تو مال ابد تا چجوري بگو چجوري/ نباشم تو نگران نميتونم نميتونم ?

 قعاشـــــــــــــ يه باتـــــــــــــــو زندگي براي/ ميميرم بمير بگي تو ميگيرم دستاتو

 زيرم به سر

  باشم تو مال ابد تا چجوري بگو چجوري/ نباشم تو نگران نميتونم نميتونم

 باشم تو مال ابد تا چجوري بگو چجوري/ نباشم تو نگران نميتونم نميتونم

 :کردم پاکش...چکيد چشمش از اشک شدنش تموم با

 دلم؟ عزيز چيه واسه ديگه اينا

  کني باورش که ميخوام واقعيم حس بود حسم اين...نميدونم

 داشت وخواهم دارم و داشتم باورش هم اينا بدون

 .......ميبرم لذت کار اين از...فشردمش خودم به گرفتمشو محکم منم...بغلم تو انداخت خودشو

 قرار....کردم ايميل شاهرخ عمو واسه رو زيبا و زندايي و دايي هاي شماره تمام خواب از قبل شب

 اما...کنم دعوت ازدواج سالگرد مثال شام واسه رو اونا فقط اينا اييد به بزنم زنگ بعد روز سه شد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 setare noori | من همسرشم رمان

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

 

136 

 

 در بريم گفت داد بهتر پيشنهاد ي يوشدا ولي ميزدم زنگ بايد امروز درواقع..شد عوض نظرم

 .:ميکنم يوشدا به نگاهي.. کنه رحم خدا...هوف.... خونشون

 اي؟ اماده يوشي

 دعوته؟ يه ديگه بريم... جنگ برم ميخوام گهم اره....يوشي نگو بهم بگم چندبار دانوش اِ

 هستيم شما ي خورده کتک جوريشم همين ما...نزن خانومي چشم

 .شديم پياده باهم...کرد نگام چپ چپ

-------------------------------------------------- 

 ات ميکنهن ولم وحشت و ترس...دنبالمه سايه يه ميکنم احساس همش االن تا مهموني روز اون از

 اونشب...ميارم بدست ارامشو موقع اون...ببرم پناه دانوش امن و اشنا اغوش به وقتي شب

 اونکارو چرا نميدونم اما بود خواستن التماس چشماش توي هميشه نکرد قبول چرا نميدونم

 يايدن از بردن لذت براي فرصتي...داد بيشتر فرصت بهم...ممنونم واقعا...ممنونم ازش ولي...کرد

 توي گيزنان و کودکي دنياي بين فهميدم....کردم پيدا اينجا دخترونمو دنيايي من هرچند...دخترونم

 و ينشير روياهاي توش ميتونم که دنيايي.... هست هم ديگه قشنگ دنياي يه کثيف ي خونه اون

 اييدني خيلي هست هرچي...نميدونم...ميتونم....ميتونم...بشم عاشق ميتونم...باشم داشته رنگي

 نم چقدر که اخ...فکره تو سخت و رانندگيه حال در ميکنم نگاش...دانوش وجود با اما شيرينيه

 هشد شيطون واقعا االچيق توي.. ميزنم لبخند دلم ته از ميوفتم روز اون ياد هنوز....دارم دوسش

 حس رو خوشبختي بتونم تا دادي وبهم دانوش تو ميدونم خداجونم...واقعا بودا نزديک بود

 ...ممنونم...مهربوني همه اين بخاطر ممنونم....کنم

 خيلي ايستاد ويال يه جلوي کرد حرکت. شد باز در ايستاديم در يه جلوي که گذشته چقدر نميدونم

 و ويالست حد در اينجا اما...مياد خونشون به عمارت اسم واقعا...کوچيکتره اينا دانوش ي خونه از

 : ميگه دانوش...ميکنم اهنگ خونه به که همينجوري.. قشنگه

 اي؟ اماده يوشي

 عصابا جنگ ساعت دو تا داني ميگم بهش من....ميگيره لجمم ولي ميببرم لذت گفتنش يوشي از

 ريمب... جنگ برم ميخوام مگه اره....يوشي نگو بهم بگم چندبار دانوش اِ: خودش ببين حاال داريما

 !دعوته يه ديگه
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 هستيم شما ي خورده کتک جوريشم همين ما...ننز خانومي چشم:باال ميار دستاشو

 مياد دايي نفر اولين افتاديم راه ها پله سمت به....شديم پياده باهم...ميکنم نگاش چپ چپ

 فتييمر....برات دارم درک به نيا... نيومد زيبا...ازمون شد گرمي استقبال...زندايي بعدشم.... جلومون

 از خمار...دش پيداش بالخره...بوديم نشسته که يشدم ساعتي نيم يه کرديم بحث و نشستيم تو

 وسرم...کشيدم خجالت ديدنش از من....پايين اومد ها پله از نازکش و کوتاه خواب لباس با خواب

 بهم و ميکرد نگاه من به دانوش....شده سرخ عصبانيت از که ديدم هم داييو..پايين انداختم

 بالخره...دستش پشت ميزد تند تند داشت و بود فتهگر دندن به زيرشو لب که زندايي...ميخنديد

 :پايين رسيد

 جونم داني سالاااااااام به

 سهنمير جايي به راه اين از ديد زيبا.بده جوابشو اينکه به برسه چه نکرد نگاهشم اصال دانوش

 مچ قسمت که پاش رو انداخت جوري پاشو و بود نشسته دانوش که مبلي ي دسته رو نشست

 ...:دانوش رو شد خم...دانوش پاي رو افتاد ساقش مه وکمي پاش

 ...اومدي خوش خيلي عزيزم

 خودش که جوري اروم...ميزنه لبخند بيرونم ولي ميجوشم درون از دارم...نکرد نگاه منم به اصال

 ميگذره خوش مردم شوهر بغل تو جون زيبا سالم:بشنوه

 ميگذره خوش بهش داره مردم شوهر که فعال...:داد سر قهقه زيبا

 رفتگ تحويل چه خودتو کن جمع:شد بلند جاش از باال کرد پرت رو زيبا پاي و شد عصباني دانوش

 لباستو برو...بهم ميچسبي نميکنم سالمت....ميگذره خوش بهم من ميگي بعدم شدي کنه...خودشو

 ...کن عوض

 ولي... گهنمي چيزي ولي ميشه ناراحت يوشدا ميگفتم بايد ولي جون دايي ببخشيد:دايي به کرد رو

 ..نکردم شما به احترامي بي ببخشيد بگم بايد ميدونم که من

 فرنگيسه بانيش و باعث همشم...کرده درازتر گليمش از پاشو زيبا جان دايي نه:فردوس دايي

 ...دخترم ببخش شما...نبود اينجوري االن بهش نميبست عروسم عروسم همش اون اگه...

 نميگم چيزي که مطمئنم دانوش از من چيه حرفا اين جان يداي نه:پايين انداختم سرمو
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 ...افرين...زندگي تو چيزه بهترين اعتماد دخترم افرين:زيبنده زندايي

 هاجاز منم...باال ي طبقه رفت دايي داد با که...ميکرد نگاه حرص با منو و بود ايستاده هنوز زيبا

 هميو واسه جايي ديگه خوردم حرص کافي ي اندازه به...بشورم دستمو دستشويي برم گرفتم

 ور ميذارم...برميدارم کاغذي دستمال...صورتم ميپاشم اب...ايستادم دستشويي توي....ندارم

 چشم تو چشم عصبي چشم دوتا با ميدارم بر که دستمالو ميکنم خشکش صورتم

 زشا خيلي خونسردم....نکرده عوضش همونه لباسش.... عصبانيت از شده سرخ صورتش....ميشم

 برم رگردمب ميام..سطل تو ميندازم دستمالو تا ميشم خم بيخيال خيلي....چرا نميدونم...نميترسم

 :يگهم گوشم کنار...اوردم کم نفس...ميشم خفه دارم....ميکشه ميگيره شالمو سريع زيبا بيرون

 ...تيکشمم....نگفتم....درار کفشم تو از پاتو(..ميگه داد با)نگفتم....کوچولو خانم نگفتم بهت

... دستش هب بزنم تا...ميگردم چيزي دنبال ناچار به نميکنه اي افاقه ولي... گرفتم شالمو دستم ي با

 اب دستاش شدن وشل بلند اخ....شونش به زدم محکم داشتمش برش...گرفت گلدونو يه چشمم

 يقعم نفس چنتا...ميکرد ناله و بود گرفته بازوشو هنوز عقب دادم حلش سريع... بود هم

 ...:کشيدم گرفتم موهاشو با گردنشو پشت...کردم بلندش زمين رو از...کشيدم

 اينقد...دستشويي تو اومدي که  ميکردي فکر چي به واقعا...ها؟....کردي فکر چي تو...نچ نچ نچ  نچ

 نچ...نداره دوسم ميدونم که مردي چي اونم...مرد يه دَم بچسبونم خودمو نشدم تو مثل ذليل و خار

 زيبا...تو گندوي بو کفش تو بذاره پا نميخواد دلش کس هيچ خودمونه کفش تو پامون ما...چن نچ

 ببين(ينها جلو گرفتم صورتشو...)زيادته تفم نه...بياد روت به تف...اسمت حيف خانوم قشنگ خانوم

 ور تو نمياد هيشکي ببين...چشماتو کن باز...خودتو ببين(زدم داد..بست چشماشو... )خودتو

 اينو و ديوار و در به ميزني خودتو داري که همينه واسه...نمياد خوشش تو از هيشکي...رهبگي

 اين....ببين خووب خودتو....نمياد خوشش اي عاريه عروسک يه از هيشکي بفهم..اون

 ببين موهاتو...کشيدي که پلکتم...عملي دماغ.... کاشتني گونه...پروتز لب...نه....زيباست

 ... خانم عاريه...کن درست خودتو برو اول... عاريه...  عاريه... عاريه...اکستنشن

 ...     ميشي خوب بذاري يخ کمپرس بازوت راستي:حموم ي گوشه کردم پرتش

 چنتا.مگلو به گرفتم دستمو....ايستادم در پشت....بيرون اومدم دستشويي از...زدم بهش چشمکي

 سرخيه هک بستم جوري شالمو...گرفتم شوجلو بيانو ميخواستن که اشکايي...کشيدم عميق نفس

 :دانوش به رو لبخند با...سالن تو رفتم... پيدانشه گردنم
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 ....نيست مساعد حالم من بريم ميشه عزيزم

 زودي اين به عزيزم وا: زيبنده

 ديگه روز ي ايشاال شرمنده زندايي مرسي

 نديديم خوب خانومتو ما دانوش بدي رو ديگه روز يه قول بايد:فردوس

 بياييم ديگه روز يه ميدم قول خودم من

 هدار بديه خيلي بغض اما چرا نمميدونم بودم کرده بغض راه تو...بيرون اومديم تعارف تا هزار با

 هک خونه به....دارم احتياج سکوت به ميدونست خوب....نميگفت چيزي دانوشم....ميکنه خفم

 از...بود زياد بغض از....گرفت نفسم که مبش عمارتت وارد تا بودم اخر هاي پله روي.... رسيديم

 ودب رفته دانوش...نياد باال نفسم شد باعث ولي نميدونم...ترس....درد...بود درد از..نکردن گريه

 پله ور افتادم..شد شل پاهام...ميخواستم هوا....بودم کرده باز دهنمو...بياد پارکينگ بزنه ماشينو

 از دبو شده گرد چشماش...بغلش تو کشيد منو...سرم االب رسيد دانوش که بود اخرم نفساي...ها

 :منه واسه ترس اين ميديدم ترس

 ...شدي چي يوشدا...يوشي

 : گرفتم گلمو و باال اوردم سختي به دستمو

 س...نفَّ....ا...وّ...ه

 ...نکن قطع نفسمو....بکش نفس....دختر بکش نفس:ميداد تکونم

 ن....زَّ...ببب

 ....ببخش منو:صورتم روي ريختن چشماش اشک

 نصف که...شد بسته چشمام..شد تموم ريمم توي مونده هواي اخرين...بست چشماشو بعدشم

 بلندي و دار خش نفس....کردم احساس هام ريه به رو هوا هجوم...سوخت صورتم

 کخن عطر... کشيدم اي ديگه عميق نفس...بود بسته چشمام...اومدن همراش اشکامم.....کشيدم

 اغوشش توي بيحال من...ميشستن صورتمو و سيل مثل شدن اشکام..شد هام ريه دوار دانوش

  خواب...دانوش عاشقونه ونجواهاي خواب تخت توي بعدشم....بودم هوا روي
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 توي  مبري دانوش با تا ميپوشم ورزشيمو کفش دارم بودم نشسته خوابم تخت توي.گذشته روز دو

 زا اينم....سيوشرتم زيپ از اينم خب...ايستادم قدي اينه جلوي...بزنم حرف... بزنيم قدم باغ

 يه و يمکن استراحت يکمي ميده پيشنهاد دانوش که ميزنيم حرف و ميدويم داريم...روسري بستن

 ها رندهپ صداي به دارم و نشستم... بياره خنک شربت تا ميره ميشه بلند خودش و..کنيم تر لبي

 :صدا سمت برگشتم لبخند با...دانوشه کردم فکر دميا پا صداي که....قشنگه خيلي ميدم گوش

 دانو

 دهنمو جلوي گندش دستاي اون با بهروز...بکشم جيغ...بزنم داد خواستم تا... شد قفل دهنم

 تنگ وشدان واسه دلم که ميکردم فکر اين به فقط...بيفايدس ميدونستم چون نکردم تقال... گرفت

 :صورتم به کشيد گندشو دماغ...ميشه

 هس يسگ نه کني تالش هرچيم چون...نميکني تقال مياد خوشم خوبه...ميدي خوبي بوي چه به به

 الال.....همشون نگهباني نه

 تر نزديک خودم به مرگمو ي لحظه...کردم حس بيشتر دانوش از دوريمو...شد گشادتر چشمام

 :شنيدم دانوشو صداي که...نميره چرا بود سوال برام فقط.. ديدم

 ...بگيـ...اوردم برات شربتي چه نببي يوشدا بيا

 شبيهو ضربه يه با...گرفتش ديگه يکي که سمتم اومد سريع موند نصفه حرفش ديد منو تا

 جاي همون توي....بودم کابوسم توي اومدم که بهوش...کردن بيهوش دستال يه با هم منو...شد

 بود وممعل ازش...جلوم تنگذاش سيني فقط...نيومد اونم...طرفش نرفتم شد باز در...بوگندو سياه

 قاشق تا دوسه حد در خوردم.... داشتم ضعف يکم....بود شام اينبار اوردن بازم....نخوردم...نهاره

 باال اوردم نبود بودو معدم تو هرچي....اوردم باال هم همونو  که داشتم ترس و استرس اينقدر ولي

 ....شدم بيهوش و

 اي پنجره هيچ و بودم روش من که بود توش چرک تتخ يه که بودم اتاق يه توي اومدم بهوش

 نميدونم...بودم نديده دانوشو هنوز...بود روشن سفيد المپ يه با فقط. ....نداشت

 چي معلومه که من...باش مواظبش خدايا...نميدونم...شد جاري  اشکام.. کشتنش...زندس

 اونو فقط....بده نجات اونو...ميشم

-------------------------------------------- 
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 يعصب درد معدمم...نخوردمو هيچي...نگراني از ميميرم دارم....نديدم رو يوشدا که روزه سه تقريبا

 نه ريس نه...يوشدا بدون نميتونم ديگه...وضعشه چه اين....ندارم حال....ميارم باال ونخورده گرفته

 فکر هرچي...اتاق اونور ميرم تاقا ور اين از کالفم...اوردن سرش باليي چه يعني...هيچي صدايي

.... روزه سه اين توي کندم دونه دونه موهامو....نميکشم...نميتونم....اورده هجوم مخم به ناجوره

 نيروهاي اين گورين کدوم پس...باشه زنده بايد اره...زندن يعني...کجاست االن عزيزدلم

 وت...نميتونم ميبيني....من به لعنت نتونستم من....باش مواظبش خدايا.... يوشدا...پليس

 :سرهم پشت....ميزنم مشت در به عصبي...باش

 .....ميگم واکن......و المصب اين واکن....لعنتي درو کن وا

 ...:صورتش تو انداختم تف....چسبيد يقمو بهروز و شد درباز

 ؟ اوردين سرش باليي چه...بردينش کجا...کجاست يوشدا.... کصافط

 دارم ها برنامه واسش شبيارين: کرد ول يقمو

 مترح صد..چپمو دست ديگش يکي گرف راستمو دست يکيش...بزرگ غول دوتا دست سپرد منو

 هيکل يه جز نميبينم چيزي...کردن باز درو....در يه سمت ميکشيدن منو...منکر و نکير به

 و ردهک کز قاتا کنج که هست فرشته يه ميبينم که چيزي اولين...کنار ميره جلوم از بهروز...گنده

 ياخدا... ميکنه پرواز براش دلم...ميکنه گريه داره... پريشونه دورش مشکيشم بلند موهاي اون

 ..:سالمه شکرت

 عزيزم....يوشدا

 به يکمي....ميکنه نگام يکمي...بميرم...نخورده چيزي معلومه....افتاده گود چشماش زير ميکنه نگام

 :مياد من سمت به تلو تلو ميشه بلند جاش از...چي واسه نميدونم ميزنه لبخند.....بهروز

 دانوش.....دانو...دا

 برم قربونت:ميشه بيشتر گريش شدت

 لبش هگوش...زمين ميوفته....يوشدا گوش زير ميخوابونه کشيده يه بهروز نرسيده من به هنوز ولي

 :ميزنم نعره...ميگيره وجودمو کل خشم...مياد خون شده پاره

 اشغال....کصافط
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 ميشه الزمت...شد حروم نفستو نگهدار...:ميزنه قهقه

 در شوسويشرت....يوشدا سراغ ميره اروم و ريلکس...هيچ ولي ميزنم دستوپا...شدم زخمي شير مثل

 :ميزنم فرياد...سفيده تاپ يه زيرش...مياره

 کصّافط....هوف هوف هوفف......اشغال

 باش داشته بقيشو...اولشه تازه اين: ميگه بلند نيمه صداي با

 زا رنگم..ميزنم بال بال پرکنده مرغ مثل من و ميزنه جيغ يوشدا...مياره در جيبش از اي تسمه

 غايجي اون و يوشدا خوردن کتک ديدن با...بيرون زده گردنمم رگ مطمئنم...شده سياه عصبانيت

 :ميزنم نعره فقط...شد فشرده دلم...خراشش دل

 هوف کــــــــــــــــــــــــــن ولش....حرومزاده ميکنم تکت تکه....اشغال ميکشمت

 فحش اقسام اوناع چين نقطه اين در)............... کصافط هوف هوف هوف هوف هوف هوف هوف

)................... 

 و ميشنوم خواستنشو کمک صداي......هاش ناله صداي.....عزيزم صداي بازم ميبندم چشمامو 

 فداي....اره....اميد نور يه انگار...ميچکه اشکم قطره يه...شدم سير زندگي از...کنم کاري نميتونم

 اره....ميکشم عميق نفس....خودشه اره....شخصي دفاع کالس ميفرستاد منو.....بابام

 متس شکم به ميزنم شدت ميکنموبا خم دستمو...ميشم ازاد يکمي ميکنم شل خودمو....همينه

 ....زمين ميخوره... عقب ميدم حلش...پيشونيش تو ميام زانو با ميشه خم درد از تا راستي

... زانوم روي ميکوبم ميکنم بلند شونم رو از حرکت يه با رو چپي سمت و ميکنم استفاده فرصت از

 بلند زا قبل جلو ميرم ميشه بلند شاهينه اسمش فهميدم که اوليه....ميپيچه خودش به درد از داره

 شد حل شاهين....وسطش يامم زانو با يکم....فکش تو ميزنم يکي شدن

 انوز با ميخوام...پايين ميارم فکشو ميزنم....دارم تو واسه اينه جمال پس...جماله اسمش دوميم

 دگار يه ميام شکن گردن يه...شدم گرم تازه زکي....سمتم ميگيره اسلحه که دماغش تو بزنم

 ميشم خم عسري...ميوفته زيرش ميزنم لگد.... بيا آآ...ميلرزه دستش تو اسلحه ميکنم پوخ...ميگيرم

 خند نيش...حله اينم...وسطش ميام زانو با جلو ميرم يکم....نميزنمش... .ميدارم برش

 يغج صداي که ميکنم برنداز دارم...رو راه تو شديم پرت دعوا وسط.... ميکنم نگاه دورمو....ميزنم

 :مياد يوشدا التماس
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 اااَاَاَاَااااااااااااااااااااااااَااا....کن کمکم توروخداااااااااااا.....دانوووووووووووووش

 اپت يوشدا...نرسه مغزم به خون لحظه چند واسه شد باعث ديدم که اي صحنه...تو ميپرم سريع

 و بود کرده ورم شم کوچيک صورت...الود خون....زخم و سياه پنيريش و سفيد بدن....نبود برش

 سرعت با خون...هوف...ميخواست....ميخواست وشر بود افتاده(فحش)مرديکه اون....بود خوني

 هم رو واسلحه کردم مشت چپمو دست....گرفت خون چشمامو جلو...اورد هجوم مغزم به باال خيلي

 :زدم فرياد...شده کليد دندوناي الي از فشردم راستم دست توي

 ميکشمت.......بهروووووووز

 وقت...کردم بلند رو يوشدا...مينز روي کردم پرتش يوشدا روي از...کردم حمله سمتش به

 شسمت به ميخواستم...تخت سمت دادم حلش...بدم دلداريش....کنم نازش..کنم بغلش نداشتم

 ولي رفت گيج سرم...شد همراه کمرم به سنگين چيز يه برخورد با يوشدا جيغ...کنم شليک

 خند نيش...زانوش ور رفتم نشون رو اسلحه...نبود بسش پس... بود جمال... برگشتم...نيوفتادم

 مخالف کتف توي زدم يکيم...ترکوندم زانوشو کشک زدم دقيق...انداختم باال ابرو و زدم

 اوت ناک....زانوش

 يراست....شد نفله که نوچت...شو بلند.....عوضي کصافط هي....اشغال هي:بهروز سمت برگشتم

 به زدم رو سلحها...)بود؟ چي يکي؟اسمش اون...خودش خودشو موند...شد منقرض نسلشم

 ....يبد نشون ضعيف به زورتو بلدي فقط شو بلند....شده نفله....  منقرضه هم شاهينه اها(سرم

 متمس به....ايستادم ولي....ميديدمش تار....سرش به بود نخورده چيزيم...بود نفس تازه شد بلند

 رتپ دستم از اسلحه....بزن دِ ...روم افتاد اونم....زمين افتادم..کنم کنترل خودمو نتونستم.. اومد

 از ييک....ميخوردم بازم اما...ميگرفتم هاشو ضربه جلو...ميخونه کُري که ميشنيدم صداشو...شد

 چه ميفهميدم ولي افتاد پلکم...شدم گيجتر...بودم گيج...گاهم گيج به خورد هاش ضربه

 : شنيدم رو يوشدا فرياد صداي...خبره

 ....نمميز بخدا...ميزنم نيا جلو......خداااااااااااا.....ميزنم گرنهو حيوون کن ولش.....کشتيش کن ولش

 قغر و افتاده زمين روي بهروزم...يوشداست دست اسلحه...کرد باز چشمامو گلوله شليک صداي

 تمودس...زَدَست وحشت ميکنم نگاه يوشدا به...،ميشينم ميشم بلند زمين از بسختي....خونه

 :ميکنم صداش بازميکنم
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 بيا....،عزيزم....يوشدا

 دستش ي اسلحه به نگاهي بعد...ميدوزه من به و بهروز لَشِ  روي شده قفل و زده وحشت چشماي

 خودشو و مياد من سمت وبه گوشه ميکنه پرت رو اسلحه...لرزيدن به ميکنه شروع دستش... ميکنه

 جا لمبغ تو شتربي خودشو...ميدم فشارش خودم به ولي ميگيره دردش ميدونم...بغلم تو ميندازه

 بدنش...ميلرزيم  هردومون...ميکنم نوازش موهاشو...اون هم ميکنم گريه من هم حاال...ميکنه

 دستام بين صورتشو...ميکنم جداش خودم از ميبوسم شونشو زخم روي...کرده يخ...سرده

 خجالت...گوشش پشت ميزنم....چسبيده صورتش به اشک خيسي از که موهاشو...ميگيرم

 جوش به خونمو بهش فکرم حتي...هوف...اونو....اونو اينکه از...داره حالي چه ميدونم وبخ...زدست

 وسشب...ميريزه اشکم...ميگردم نگام با صورتشو کل...ببينم حال اين تو اونو نميتونم.....مياره

 :ميکنم

 ...شم فدات نکن گريه...شد تموم چي همه...شد تموم....بشم قربونت

 ..من...قاتلم من...کشتمش من شدانو: لرزون صداي با

 وت...زدمش من خب؟..... زدمش من افتاد اتفاقي هر...ببين منو...نکشتي تو نه..:دادم تکون سرمو

 خب؟....ميکردي دفاع خودت از داشتي فقط...نکردي کاري هيچ

 يسپل ماشيناي آژير صداي موقع همون...بغلم گرفتمش...ميشه بيشتر گريش شدت داره ديدم

 ينب گرفتم صورتشو...بود ترسيده...بهروز به بعدش کرد نگاه باز در به بيرون اومد بغلم از...اومد

 :زدم داد...دستام

 فهميدي؟....زدم من ميگي پرسيد ازت هرچي هرکي...نترس....يوشدا

 رو دايوش لباس تا شدم بلند سريع....ميريخت اشک طور همين...کرد پايين باال سرشو ترس با

 و دايوش بدن و سر دور پيچيدم برداشتم تختو روي کثيف مالف..شده خوني کامال مديد.. بردارم

 هس خروجي در به رسيدن از قبل کردم رد رو راهرو چنتا...افتادم راه بيرون طرف به و کردم بلندش

 :زدم داد...گرفتن اسلحه روم که ديدم مشکي فرم ويژه مامور تا

 ....شدم دزديده خودم من..... پايين بگيرين

 به هک کسي اولين رفتم بيرون....کردن باز وراهو پايين گرفتن من خشن و بلند و عصبي صداي از

 :زدم فرياد...بگيره ازم رو يوشي تا جلو اورد دستشو...بود اورژانس پوش سفيد مرد اومد طرفم
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 ....عقب برووووو

 ماشين تو ببرش خودت....باشه خوب خيلي:  رفت عقب قدم يه مرده

 به نميدمش...تخت روي بذارمش نميخوام حتي...شدم سوار يوشي با...رسيدم شينما به

 که تخت رو بذارمش ميده تذکر مرده...بگيره ازم اونو نميتونه احدي هيچ ديگه...کسي

 خودم اتاق توي تا بيمارستانم توي... بغلمه تو بيمارستان خود تا... نميگه چيزي ديگه....ميغرم

 : ميزنم داد...ميارمش

 ندارهه؟ زن دکتر اينجا

 ارومتر  يکم بيمارستانه لطفا مياد االن اقا چرا: ميگه پرستاره

 هوف...خانوم برو....بياد بزرگترت بگو برو...ميخواد دلم:زدم داد بازم که بودم ريخته بهم انقدر

 ...عزيزم چيه جونم: گرفت صورتمو اورد بيرون مالف بين از دستشو...ميلرزيد فقط يوشدا

 ...خوبم من باش اروم خدا رو تو دانوش:ميلرزيد لبش

 ببخش منو....ميشم اروم ديگه چشم....نيست خودم دست ببخشيد:بوسيدم دستشو کف

 نداختما کثيفشو لباساي و مالف...اوردن بيمارستان تميز لباس دست ي...تخت رو گذاشتمش بعدم

 مالف...سرش کردم بيمارستانم گوش سه روسري يه...کردم عوض لباسشو خودم و دور

 :تو اومد دکتر خانوم موقع همون.... روش انداختم و تميزسفيد

 ....درخدمتم...هستم محبي من سالم

  مياد خون گوشتون از داره اقا:شده چارتا چشماي با محبي که بگم چييزي يه ميخواستم

 چي؟ که خوب:گفتم گيج..واقعا اره... گوشم به کشيدم دست

 :قاتا تو پريد سعيد که نکشيد ثانيه به...کرد پيج و يکي پيجرش تو از ولي نگفت چيزي

 محبي خانم بله؟

 شده؟ چي اينجايي باز که ؟تو چطوري دانوش سالم اِ :ديد منو

 مياد ونخ گوششون از داره...برسم  خانم به منم تا کنيد معاينه شما ايشونو لطفا دکتر اقاي:محبي
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 عکس چنتا....خوردم پر اتاق چنتا توي....برد کشيد دستمو...بزنم حرف من نذاشت

 خسته...گذشته ساعتي 4-0يه...ديگه ازامايش مشت يه و پي پي و ادراد خونو ازمايش...گرفت

 :سعيد روبه

 !!!؟!بخواد خدا ميميرم دارم

 ...شو خفه: کلم  پس زد يکي

 ...بخدا مُردَم...شده تنگ براش دلم يوشي پيش برم بذار پس

 باشه گذوشتن اَي بعدش...ميميري داري بزني سرمو اين بايد شما نميشه

 کنم وصلش تا بخواب..:تخت رو خوابوند منو

 بچت و زن جون ديگه بذار:شدم بلند ارنجم با

 کنم وصلش تا بِکپ خبرت ندارم شرمنده:انداخت تخت رو منو دوباره داد حل عقب به هامو شونه

 ...امنه؟ جاش...خوبه چطوره؟ حالش بگو حاال...ميکشم چي نميدوني نداري همون دِ

 :ميخنديد...بود خنک توش زد چيزي يه بعدم...زد سرومو اخر.....کردم احساس سوزشي

 اببخو...اون اتاق و اتاق اين در جلو ايستاده سرباز االن پيشش برو فردا....خوبه خوبه...مجنون اره

 داغون....اوردي دووم حاال تا خيليه

 ....دمش وبيهوش نفهميدم چيزي  ديگه

 ازب درو...سرحالم...بود زخم چسب جاش نبود دستم تو سرم....شدم بيدار نميدونم ظهره صبحه،

 عمو جلوي سعيد و محبي ميبينم که ميرم يوشدا اتاق سمت ب...نيست سربازه از خبري ميکنم

 با....منه نوبت حاال...شد تموم جفتشون کار...ميده بهش پرونده يه هرکدوم ايستادن شاهرخ

 ندونايد با ميگيرم يقشو سالم جاي من ولي سالم ميگه لبخند با...  ميرم سمتش به تند دمايق

 : شده کليد

 ... بود راحت خيالم بگو خرو من.....اره(...زدم داد...)اره....بود اين...ويژتون مراقبتاي اون بود اين

 سرت به زده پسر باش اروم:گرفت دستمو
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 هب ميزد....کني کاري نميتونستي ميزدن عزيزتو هم شما جلوي اگه....سرم به زده اره: زدم فرياد

  خودت جلو اگه سرت

 ....دربيارن....دربيارن لباسشو خودت جلو اگه...:ريخت اشکم...شد شل دستم لرزيد صدام

.... کنم کاري نتونستم برسرم خاک خودِ ....خودم جلو....اره... خودم جلو:گرفتم محکم يقشو دوباره

 ...هيچوقت...ننميبخشمتو

 رسيدمنمي...بهش نميرسيدم نميکردم ازاد خودمو اگه:سمتش برگشتم خشم با...گرفتم ازش رومو

 رو حرومزاده اون اگه....هان هان....گردوني برش بهم ميخواستي تو...  بهش

 هوف....هوف....نميکشتمش

 :کردم لندب سرمو شدم اروم...گرفتم دستام بين سرمو صندليو رو نشستم..نگفت چيزي ديگه عمو

 چي؟ کصافت دوتا اون....شد؟ چي زيبا

 مستي حالت تو...بازداشتگاهه تو زيبا: گفت دار غم و اروم...بود زير سرش...بود نشسته کنارم

 مشاهين...زديش بد...بيمارستانه تو که جمال...کرد اعتراف چي همه به هم موقع همون گرفتيمش

 ....ميشه بازجويي داره

 شد؟ چي شلَشِ ....بهروز

 کشتيش؟ تو

 ....کشتم من اره: گفتم بلند

 باشه اشتهند ميديم تحويل باشه داشته فاميل اگه بعدشم...قانونيه پزشک تو...ميدونم خوب خيلي

 ....باش مطمئن...بود اِعدام حکمش چون نميشي مجازات هم تو....ميکنيم دفنش هم

 بسمه کردم اعتماد شما به يبار باشه...حتما اره

 هم تو... بوده خودشون مال اسلحه چون...ببين خودت بيا:جلوم گرفت رو اي پرونده...شد عصبي

 بخون نداري باور...مدرکشه....توجيه قابل موقعيتت

 ولي...خوبه داشتن پارتي اوقات بعضي...شدم تبرئه واقعا...ميگفت راست عمو خوندمش گرفتم

 :کردم اميزي تشکر نگاه...لبم رو نشست کج لبخند(....فحش)مردک... بميره بود حقش
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 ممنونم...عمو مرسي

 عمو نميگي بهم ديگه ميکردم فکر:زد لبخند

 ببخشيد گفتم که چيزايي بخاطر....کنيد درکم....عصبيم....ناراحتم فقط عمو نه

 ملع قولم به ببخشي بايد تو...ديدم خورده زخم مرد يه من...نداره اشکال: ميذاره شونم به دستي

  نکردم

 عمو؟

 رفاييح بد.... کردم نگاش فقط رفتنش تا....کرد شرمنده منو بازم...لعنتي....ميره و ميزنه لبخند

 تا يوشي پيش تو برم شدم بلند رفت بالخره عمو....لعنتي...هي کِه اَ...شد خم شونش...زدم بهش

 .:ميگه نميذاره پرستاره ولي...بدم بهش خوش خبر

 ميکنه استراحت داره مريض...تو برين نميشه

 ....ميشي متوجه کني توجه...مريضم منم: لبخند با

 ...برين حاال...بود بامزه:ميکنه اخم

 تو برم بايد خانم: لبخند ديگه يبار ميکنم بازشون...هوف..ميبندم چشمامو

 ...و؟ت بفرستمت من که دارين باهاش نصبتي چه شما اصال...نداره بايد...نکنيد بحث من با اقا

 ميگي؟ منو...من: ميزنم نيشخند

 اقا بله

 ..منه زنه...شوهرش...همسرشم من

 !دِهه سرت رو گذاشتي بيمارستانو کل چخبرته:رسيد سعيد موقع همون

 .ببينم زنمو ميخوام کنار بره بگو بهش سعيد

 تو؟ نرفتي مگه: ميشه گرد چشماش

 ايشون لطف به نه: ميايستام سينه به دست

 شده ريزه يه واسش دلم....تو رفتم وسط ريخت تاريخچمو سعيد اينکه از بعد خالصه
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---------------------------------------------------------- 

 ...ميشنوم رو ميکنه بحث پرستار با داره که دانوش صداي

 همسرشم من

 تک تک...ناجيمه...عشقمه...زندگيمه...همسرمه اره....دنياست توي جمله قشنگترين من خداي واي

 چه...خوشبختم چه من...داشتي نگهش برام که ممنونم...شنيديم که ممنونم جونم خدا...نفسامه

 ...دارم دوسش و داره دوست منو اينکه...دارم دانوشو که خوشبختم

 نزديکتر لحظه هر قدماش صداي...بستم چشمامو....کنم ناز يکم بذار اوه...مياد در صداي

 راچ...کردم بغض...نکرد...بازم...نکرد...کردم صبر...ميکنه بوسم...ميکنه نازم االن خب...ميشد

 ليو بيرون ريخت چشمم ي گوشه از اشکم...چرا اخه...ميکرد بيدار نازونوازش با منو هميشه اونکه

 اون هديگ معلومه...نکرد پاک بازم نه...ميکنه االن...کنه پاک اشکمو بايد االن... نکردم باز چشممو

 به نذاشت خودش...نکرد کاري که ديد خودش ولي...بودم بهروز تن زير که مني...نميخواد منو

 باز وچشمام اروم...همينه اره...کنه بغل منو نميداره بر دلش شده بد قيافم چون شايد...برسه جايي

 اومد شد ندبل...شد بيشتر اشکم شدت.. ميکرد نگام پاشو رو   بود انداخته بود،پاشو نشسته...کردم

 ريعس که...بگه چيزي ميخواست...بخند شدم بيريخت ي قيافه به بخند رها...داشت لبخند سمتم

 ..:سرم کشيدم مالفو و گرفتم ازش رومو

 ...برو فقط...نگو چيزي...بيرون برو

 يوشي؟

 خداحافظ....برو

 چيو همه شاهرخ عمو...شده تبرئه ميدونستم...گذاشت تنها منو...بيرون رفت بيشتر اسرار بدون

 بازم...بگذره حرفم از ثانيه يه فقط..ثانيه يه ميذاشتي الاقل اااخدااا...گفت برام

 رچقد گونش...بود شده چي صورتش الهي بميرم...خداروشکر...خندون بود شاد...ديدمش...شکرت

 شکرت....نبوده چيزي گوشش خون اون و سالمه که شکرت خدايا...داشت ورم

 دانوش نميذاشتم ولي ومدنمي عفيفه عمو مدت اين تو....شدم مرخص بعدش روز سه

 منو وقتي يول ميخوامش االنم...ميخواستمش...ميگفتم دروغ ولي...ببينمش نميخوام ميگفتم...بياد

 داشته نميتونم ديگه که بشه چيزايي هوايي دلم...بشم هوايي تا ببينمش چرا نميخواد
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 دوسم...بودم خوشبخت....بخت سياه عروس ميبني... لعنتي بغض اين بازم....باشمش

 .... دارم دوسش ولي نداره دوسم...داشتم دوسش..داشت

 ... گذروندي پنجره پاي زندگيتو ماه سه کردي اشتباه يبار تو.... نکن اشتباه

 و مگر دستاي اون با ميکردم گريه....ميکرد بيدار نوازش با منو هميشه شناختمش اينبار ولي

 ولي...ميداد دلداريم...ميکرد پاکش مهربونش

 بزنه حرف نذاشتي حتي تو...داره دليلي البد خوب...نداد...نکرد اينبار چي ولي

 که سيک زبون از اونم...بخت سياه عروس ميشم نابود اينبار نميتونم نه ميداد خفتم که ميذاشتم

 گفته بهم رو چيزا بهترين

 اما...هشمي تکرار زمونه ميبيني...بگه بهترينو همون ميخواست شايد نذاشتي... نه گذاشتي تو

 عروسکم بدبختيه طالعم...مياره يادم تنهاييمو بدبختيمو بازم...شده تکرار اره... چي اما

  نکني کرارت اشتباهتو تو که شده تکرار زمونه...بگم ميخواستم...ميکني قضاوت زود ميبيني نيست

 ربهتج بار يه تو ولي... جدايي بازم...اشتباه فکر يه و تفاهم سو بازم شده موقع همون مثل درست

 کني تکرار اشتباهتو نبايد...کردي

 اگه ولي..ميده خوبي بوي حرفات...ميزني حرف قشنگ...قشنگم عروسک..بخت سياه عروش

 ؟.چي اونوقت...زد کرد،پسم خوردم.... طرفش بزنه،رفتم حرف گذاشتم

 دوهفتس درست...شده الغر چقدر که ديدي...داغونه چقدر ديدي...ديديش اونو تو

 ...نشدي نشينم پنجره اينبار...يشنديد

 عروسکم؟ ولي

 شيکي...داد رو چيزا خيلي بايد خوشبختي به رسيدن براي گاهي....بده گوش دلت به نگو هيچي

 الشموت من رفتم من بگي...نشي شرمنده قلبت و احساست جلوي فردا ميزنه پست اگه بذار غروره

 ...نخواست اون...کردم

 دوسم ديگه...نخواد....منو اگه حتي ميخوامش...دارم دوسش من...رمب بايد من...ميرم اره اره

 ....باشه نداشته
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  بخندم تا بخند...قلبت تو بشينه خوشي شده يبارم براي بذار...همينه

 هک حيف....کردم عروسکم به نگاهي...ميگه راست بخت سياه عروس اره....دوختم چشم پنجره به

 رس دقدليشو اومد بود شده دعواش پيمان با کصافط پري اون يادمه...نداره چشم يدونه و کثيفه

 ولي شکست دلش روز اون ميدونم...کرد لگدمالش پاش زير و برداشت عروسکمو دراورد من

 يوفتمم شعري يه ياد ميبندم چشمامو...ميکنه اميدوار منو لبخندش همين.... ميزنه لبخند هميشه

 نوازش موهاشو...بدبختيام ي قصه...منه ي قصه...ميخونم واسش هميشه دارم دوسش خيلي

 اون ي همه جاي...ديدم که مهريايي بي تمام جاي...نشدم که نوازشايي ي همه جاي ميکنم

 :ميکنم زمزمش...خوردم که کتکايي

 نشسته چشمات روي اشک شبنم تا صدتا که/ شکسته قلبت هم تو شم فدات جون عروسک

 گذاشتن چشمام روي حصرت اشک دريا يه/گذاشتن تنهام روز يه بودم تو مثل منم

 کشيديم ها حصرت چه ميدوني تو جون عروسک/چشيديم ها تلخي چه شنيديم ها تهمته چه

 ساخت غم زندون برام بخت ي حجله بجاي/انداخت گوشه اين منو زمونه جون عروسک

 ببينه ويرون زغم هامونو سينه سراي/ببينه گريون مارو ميخواستش که اون بميره

 نداره گرمي هيچ که قلبم تو زمستونه/نداره برقي چشام کن نگام جون کعروس

 بسته گلخونه در نيست باغبون که اين نه/ شکسته گلدون تو بخشکيم اينجا بايد

 کشيديم ها حصرت چه ميدوني تو جون عروسک/چشيديم ها تلخي چه شنيديم ها تهمته چه

 ساخت غم زندون برام بخت ي حجله بجاي/انداخت گوشه اين منو زمونه جون عروسک

 ببينه ويرون زغم هامونو سينه سراي/ببينه گريون مارو ميخواستش که اون بميره

 نم صورت تو اين از بيش نميخوام/ببيني رو سعادت پرستوي سالها بعد روزي يه ميخواد دلم

  ببيني رو وحشت و ياس نشون

  نيببي رو وحشت و ياس نشون من صورت تو اين از بيش نميخوام

 هالن بگيرن جون دوباره روز اون شايد/بشينه لبهامون روي تبسم  ازغم فارق روزي يه ميخواد دلم

 سينه تو اروزهامون
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 سينه تو  اروزهامون نهال بگيرن جون دوباره روز اون شايد

 کشيديم ها حصرت چه ميدوني تو جون عروسک/چشيديم ها تلخي چه شنيديم ها تهمته چه

 نداره گرمي هيچ که قلبم تو زمستونه/نداره برقي چشام کن نگام جون عروسک

 بسته گلخونه در نيست باغبون که اين نه/ شکسته گلدون تو بخشکيم اينجا بايد

 بوسه به...اغوشش به...دستاش به...دارم نياز دانوش به واقعا من...پايين مياد چشمم از اشک

 رانقد مالفمو زير ميرم...ميوفتم هق هق به...به...لبخندش به...نگاهاش به...نوازشاش به... هاش

 ...ميبره خوابم که ميکنم گريه

 اينجا:ميشينم سيخ...نرمه خيلي تختم...شدم بيدار...دانوش بدون  روزديگه يه بازم....شده صبح

 ...اينجا.... که

 ...اتاقمونه اينجا عزيزم اره

 رو هنشست...ميکنم نگاه برمو و دور...ميگه ممکن لحن ترين ومهربون ارومترين با دانوشه صداي

 اکشونپ...ببينمش خوب نميذارن لعنتي اشکاي....اَه...ميکنم نگاش...پنجره کنار باديش صندلي

 لندب...کرده جذابش چقدر ريششو....شده الغر چقدر...ميگفت راست عروسکم...شد بهتر... ميکنم

 يبندمم چشمامو....ميشينه کنارم...هشد بلند يکمي! موهاشو....شده ژوليده چقدر...طرفم مياد ميشه

 ارمشم تنها که ندارم شکي هيچ دلم ته...ميشم اروم دانوش بوي بازم...ميکشم عميق نفس و

 ينف...سينش توي کردم سرمو...ميکشيم دراز تخت روي اروم وباهم ميکنه بغلم...دانوشه اغوش

 بذارم خوامنمي...کتکا از کوفتس دنمب هنوز...اي ميکنم ناله...ميده فشار خودش به منو...ميکنم فين

 :ميشم قدم پيش خودم بازم بزنه حرف

 چرا؟...بموني نکردي اسرار چرا...رفتي چرا دانوش

 ...خدافظ گفتي...برم گفتي تو خوب

 ...بود چي خدافظم معني نفهميدي تو...بگم من

 بگو تو نه: ميزنه بوسه موهام روي
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 بغلم سفت يعني...برو نذارو يعني اوقات گاهي...نکن اسرار برو نگفتم....خدافظ گفتم من

 نم مگه خدافظ ميگي کردي ،بيخود وزهرمار خدافظ بگو و سينت رو بچسبون سرمو يعني...کن

 که...کردم فکر من...چرا...بري نميخوام نفهميدي چرا!!....الکيه مگه... ميذارم تنهات

 ...بگو کوچيکت دل رو مونده چي...چي؟

 مبوس...نکردي نازم...ولي اومدي...رفتي گذاشتيو منو اخه:لرزون صداي با...نريخت دوباره اشکام

 صورتم که حاال کردم فکر...کردم فکر من....نکردي پاکش ولي ديدي اشکمو...نکردي

 ...نميخوايي منو ديگه...ديدي بهروز با حالت اون تو منو... زخميه بدنم...شدم زشت...کبوده

 افظخد گفتي که روزي همون از ميدوني....ديوونتم من ديوونه...وامتنخ من...من:بوسيد گونمو روي

 هچ بفهمم تا بشينم در پشت بايد من....ميگفتي زودتر خوب...ندارم اروم فکر يه....اروم خواب يه

 ...بايد من.. خبره

 ...نذار تنهام...نکن ولم... زياد دارم دوست من دانوش

 ...بفهم...ميده زارما فکرشم حتي...وقت هيچ..:بوسيد موهامو

 ...رفتيم خواب به باهم

 االن شايد نبودي تو اگه...مرسي....عروسکم مرسي...زد لبخند بهم زندگي دوباره

 چه خوب چه....هام خاطره تمام شده....ممنونم...دادي  عروسکو بهم که بابا مرسي...نميدونم...

 ...ميخندي هم تو ميخندم ديدي عروسکم...بد

 ديدي...غلطه فکره همش گفتم ديدي....نده ازار خودتو گفتم ديدي اره

 گفت...ديونمه گفت...داره دوسم گفت بهم دانوش....کردم حسش....شنيدم....ديدم

 ..شادي که خوشحالم...ميدونم همشو ميدونم

 بخت سياه عروس مرسي عروسکم مرسي

 ديگه؟ پايين بيا... بدو کجاييي بانو: دانوش

 بلند استين لباسم...خوبه...کردم خودم به نگاهي....تخت عسلي روي مگذاشت عروسکمو...رفتم من

 ها لهپ پايين دانوش....پايين رفتم....اسبيه دم که موهامم...مياد بهش يخيمم شلوارلي و ياسي
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 جشن...رهايي جشن...ازادي جشن....گرفتيم جشن عفيفه عمو با امشب...ايستاده

 ...بگيريم جشن تا ميريم باهم...ميگيره دستمو...خوشبختي

 عفيفه...نداشت غم عمو...بوديم شاد همه...بود خوب خيلي شده تموم جشن

 وکوتاهمو عروسکي خواب لباس...بود بينمون عشق و..  شادي...شادي...ميخنديد

 نتظرمم...اينکار از مياد خوشم...ميکنم شونه موهامو اروم اروم دارم اينه روبروي نشستم...پوشيدم

 اين خوادمي کي...اوف...کوفتس خيلي بدنم اخ... بخوابيم بريم بيرون بياد ستشوييد از دانوش تا

 يادم دانوش دست که ميدم ماساژ شونمو دارم دستم با....ميبندم چشمامو...نميدونم شه خوب زخما

 ..:ميکنم  باز چشمامو...هام شونه رو

 !؟ بدم ماساژ...اقا نباشي خسته

 ...متاميخور...دختر نکن شيطوني:دانوش

 هلوييم بد مگه..بخور خوب.:ميکنم غنچه لبمو

 ...نکن:دانوش

 يه...برسم دانوش دماغ به تا باال ميکشم خودمو اروم...ميشم بلند صندلي رو از....شدم شيطون

 ...ميزنم چشمک

 امشب بکشه منو ميخواد اين دار نگه امان در منو....کن بخير خودت خدايا:دانوش

 اغشودم سريع...وقتشه حاال...شده گشاد چشماش...ميکنه کج سرشو...باال ميندازم دوبار ابروهامو

 ...بدو...ميگيرمو گاز

 ميري در کجا بينم وايسا... دماغم اخ..اخ

 ...ميپرم پايين باال...تخت رو ميپرم ميخورم ليز دستش زير از

 بيا....ندارم کاريت...شب نصف دختر پايين بيا

 بگيري گاز مماخمو ميخواي تو نميام نچ

 ...ميکنما چپت ي لقمه ميام...خودتو نکن لوس

 ...ميتوني اگه بکن
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 اموپ قافلگيرانه حرکت يه با بعدش و ايستاد اروم يکمي دانوش...ميرفت باال لباسم ميپريدم

 سمنف...شد بدتر...ميکرد درد بدنم....گرفت نفسم ولي بود نرم...تخت رو افتادم کمر با....کشيد

 :گرفتم گلومو الکي ولي...سرجاش اومد

 نفسم....دانوش

 بکش نفس خدا رو تو...خوبي...کردم غلط يوشي:نگراني با... زد خيمه روم تخت رو پريد ترسيد

 بکش نفس...گوشت تو بزنم نميخوام

 نخودي و صورتم روي گرفتم دستمو...شد قرمز ، زدم گولش فهميد...کردم باز چشممو الي

 دانوش خيره نگاه با...کردم جمع انگشتامو...ميگه چيزي هن...ميشه بلند نه ديدم... خنديدم

 :پرسيدم تعجب با...برخوردم

 نميخواستم...ببخشيد...شده چي

 عديشب ي بوسه...بستم چشمامو...ميبوسيد نرم خيلي لبمو رو گذاشت لبشو و بدم ادامه نذاشت

 :بوسيد چشممو باال برگشت دوباره...شونم روي وبعدي....گلوم زير بعديش...بود گونم روي

 نکردم؟ بوست روز اون چرا ميدوني يوشي

 ...که تو ميکرد درد خيلي گونم زخم همين چون...بياد دردت نميخواستم چون...:دادم تکون سرمو

 ميبخشي؟....بدم نجاتت زودتر نتونستم روز اون ميبخشي...ميبخشي منو:بست چشماشو

 ...کن باز چشماتو دانوش: گرفتم قاب صورتشو

 فرياد ولي ديدم...بودي اسير چجوري تو که ديدم من:  بوسيدم گونش روي...کرد باز شوچشما

 ديب کار...ميخوردم کتک بايد البد...زندگيه...بخشه اميد واسم اسمتم چون...زدم صدا اسمتو زدم

 ...نکن اذيت خودتو...نميخوردم وگرنه...بودم کرده

 نبي درموندگي و وعشق التماس نگاهش...شد ومح لبخندش...منم...زد ذل چشمم توي...زد لبخند

... فتمير باال بدنش حرارت...همينطور منم...داد قورت دهنشو اب...ميزد وفرياد نتونستن و خواستن

 از رکتح يه....لبخند يه منتظر انگار...انگار...ميکرد نگاه فقط...بود نشسته عرق پيشونيش روي

 به...دادم قورت دهنمو اب دوباره... ميتونستم...ميخواستم ممن ايا ولي...بدم اجازه تا...بود من طرف

 :گفتم تکه تکه و سختي
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 ...زخميه...بدنم

 ي بوسه زخمم روي...بازوم روي انداخت خوابمو لباس بند...بود شونم روي زخمم بزرگترين

  چکيد اشکم...از....خواستنش از..لبش حرارت از...سوختم...نشوند طوالني

 ...ميشم مرهمت:بوسيد لبمو ي وشهگ زخم...کرد نگام

 ... کن اعتماد بهم فقط تو:کرد نگام دوباره...بوسيد و دستم زخماي روي

 کل..کرد سکوت) زوده هنوز...بزرگت تغيير واسه کوچيکي هنوز ميدونم:صورتم روي ريخت اشکش

  زخميه...بدنت( طوالني مکث...گشت نگاش با صورتمو

 ممه تونستنم...نيست مهم من خواستن...نيستم مهم هديگ من االن...بگم چي نميدونستم

 قولش رو اون ميدونم...ميکشه عذاب اون اره...مهمه...مهمه دانوش فقط االن...نيست

 جز اينکه ميکنم کاري هر بخاطرش من...ريخت چشمم از اي ديگه اشک...اون...مونده

 و بارها....ميتونست اون...بود افتاده عقب دانوش مهربوني خاطر به که اي وظيفه...وظايفمه

 ...من تا...باشم راحت... من تا گرفت خودشو جلوي...نکرد اما....بارها

 ...وش مرهمم:انداختم لباسمو بند يکي اون...بستم چشمامو اينبار...ميريختن پي در پي اشکا

 حسش داشتنشو دوست  من...اشکاش با همراه دانوش اتشين هاي بوسه و بودم من اون از بعد

 اييدني هر توي من...کردم خدافظي دخترونم دنياي با  اينکه از نبودم ناراضي...کردم لمس... ردمک

 بهشت...بهشته واسم باشم دانوش با اگه...باشم که

 بعد سال 4

 رو مهربوني....کردم زندگي....ديدم و خوشبختي سال پنج اين تو عروسکم

 ساله چند حبس براش بود جرم ريکش چون ولي بخشيدم رو زيبا اره...بخشيدم....چشيدم

 نبيرو بياد روانيه ميگه ولي...زدم حرف دانوش با خيليم نميخواست دلم...زندانه االن....بريدن

 پير خيلي بيچاره....نداره اي گله دايي....نزدم حرف حرفش رو منم... کنه چيکارا نيست معلوم

 لمظ حقش در که کي هر کينه ونبد زندگي  يه داشتن خاطر به دانوشم بخشيدمش منکه...شده

 ديگه ناال که گلستانش،ساماني و گرمابه رفيق...حتي و مامانش،زيبا،تابان.. بخشيد رو بود کرده

 که داره ارزو يه فقط...مهربونه خيلي.. خوبه باهام خيلي عمو...داره خوردني پسر  يه و شده بابا
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 تو ميگن رادکت...ميبيني بختم سياه عروس...منميتون ولي...ميخواد نوه...کنم براورده براش نميتونم

 خوشبختيمه سفيد تور روي سياه لکه بازم...نميتوني

 ...نباش اميد نا خدا رحمت از نزن حرفو اين نه

 آرتين،پسر وقتي مخصوصا ميشکفه گلش از گل ميبينه بچه يه وقتي....ميدونم اينو ميخواد دانوشم

 داره غم چشماش...زونهميسو قلبمو نگاهش حسرت ميبينه رو سامي

 اورده؟ روت به حاال تا ببين...ميکنه درک رو تو اونم

 کردن عود...طرف يه بچه نداشتن ي غصه...دانوشه صبوريه همين....ميکنه داغون منو همين

 کنم کار چي نميدونم....ميکنه نابودش داره...عيفيفه درماني شيمي و مريضي

 خدا فقط...نذاشت تنهات هموني....داد  بهت دانوشو که هموني....کن توکل خدا ب

 ميترسم...کنه ول منو بچه بخاطر دانوش ميترسم...ميترسم...عروسکم

 بچه بي چه بچه با چه..ميپرستت عاشقانه اون...ميگي اينجوري چرا

 تحرف به اينبارم...کنم ضرر کنم گوش حرفت به تاحاال نشده...خانم عروس هستي تو خوشالم

 ....ميکنم توکل خدا به...ميدم گوش

 اه دلشکسته خدا...شکسته دلم...ميکنم صدا رو خدا...ميزنم زار دل ته از...ميخونم نماز رکعت دو

 به هسجاد پاي که ميکنم گريه انقدر....ميکنم هق هق...ميرم سجده به...نميگردونه بر بيجواب رو

 تدرخ يه فقط که زسب دشت توي...بوديم خوشبخت دانوش منو که شيرين خوابي... ميرم خواب

 روي ياس از گلي تاج و بود برم سفيدي حرير بلند لباس من...بودم نشسته زيرش.... داشت

 شونموپي..داشت لبخند.سمتم اومد....بود برش سفيد لباس دانوشم بودم نشسته منتظر... سرم

 ثانيه به....رفت و بوسيد دستمو...زد لبخند فقط...کجا؟:گرفتم دستشو هول...بره ميخواست...بوسيد

: گفت...دز لبخند بهم....دامنم توي گذاشتش جلوم نشست...بود دستش چيزي يه..برگشت نکشيد

 ايدمش نميدونم..پسر يه...بود فرشته يه...کردم نگاش... شيرينه خودت مثل...ببينش... مبارکه

 نگاه دانوش به...بود برازندش واقعا فرشته... چيه بگي نميشد...بود زيبا خيلي....دختر

 .. شدم بيدار نوازش با...که کنم تشکر ازش  ميخواستم...خنديدم...ميخنديد...کردم

 دست...ميشه جاري اشکم....ميکنم نگاه دانوش لبخند به....تختم روي من اما سرمه هنوز چادر

 :ميده فشار بخودش منو دانوش...ميکنم گريه دانوش گردن دور ميندازم
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 دراورد؟ اشکتو که قيافم داغونه اينقدر...عزيزم شده چي...گلم خانم چيه

 بهت نمنميتو اينکه از...خوشبختم باهات خيليم...دارم دوست خيليم...خشکلي خيليم... دانوش نه

 ببخش منو....ناراحتم بدم بچه

 :کرد نگام اخم با...کرد جدا خودش از منو

 ...تو ميدونمو من فتيگ ديگه بار يه...چيکار ميخوام بچه....خانومم اي بچه هنوز خودت تو

 :برداشت سرم از بوسيدوچادرمو پيشونيمو و کرد باز اخمشو بعد

 اوممم...گشنمه االن که منم واي...قزي خاله ميشيا خوردني نماز چادر با

 (38...+اهم..اهم........)کرد گرمش اغوش هاشو بوسه مهمون منو بعدش و

 يشهم يعني خدايا....انداختم عقب...خيلي ارماميدو خيلي...ميگذره شيرين خواب اون از هفتس پنج

 وارد...دارم استرس خيلي...بگيرم پيشمو روز سه ازمايش جواب ازمايشگاه برم بايد امروز...

 :ميدم نشون برگمو...شدم ازمايشگاه

 ميزنيم صداتون بزرگمهر خانم بفرماييد

 عتسا نيم از بعد..کنن حرکت نميخوان....برده خوابشون امروز که هم ها عقربه اين واي...نشستم

 ..ميزنه صدا اسممو فرسا طاقت

 ...بله

 ...بقلي اتاق بفرماييد

 تشدس برگه يه خانمه...تو رفتم شنيدم که و بفرماييد صداي...زدم در اتاق پشت رفتم ترس با

 باز زبون هبالخر...ميدادم فشار دستم بين کيفمو دسته...نشستم...بشينم گفت بهم دست با...بود

 ...دکر

 درسته؟ بزرگمهر خانم

 ؟...شده چيزي دکتر خانم....هستم خودم بله

 ....کردين؟ ازدواج ساله چند
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 ....ساله شيش پنج

 داري؟ بچه چنتا

 دارشم بچه نميتونم... دارم مشکل ميگفتن دکترا ندارم

 :زد لبخند بعدش...دهنش تو کرد دستشو برداشت عينکشو

 بارداري شما...رگمهربز خانم ميگم تبريک...شده معجزه پس

 دکتر خانم ميگيد راست:نميشه باورم...لرزيد لبم

 ....بارداري تو...عزيزم اره

 :لرزون و بلند صداي با...باال کردم سرمو....شدن سرازير اشکام

 کردي کامل خوشبختيمو....ممنونم....شکرت...شکرت.... خدايا

 بره دمبع... فروشي شيريني بره گفتم ندهران به...شدم ماشين سوار...دکتر خانم از تشکر از بعد

 :دانوش زدم زنگ...بستريه بيمارستان توي...خاليه عفيفه جاي...خونه رفتيم... خونه

 ....دلم عزيز سالم

 نباشي خسته دانوشي سالم

 انرژي پر چقدر...رفت در خستگيم به

 باچه؟...باچه(.بچگونه..)ميکنم درست شام من اخه....بيا زودم....بيا عمو با امشب بگم زدم زنگ

 ميگيرم پدرمو دست حتما چشم...برم قربونت بکن منو حال رعايت لطفا...سرکارم من خانومي

 ميام

 باي بوووووس....کنم گوش حرف شوهر فداي

 ميبينمت

... .کردم درست ابکشي برنجشو...سبزي قورمه همون يا سبزي خورشت مواد سراغ رفتم سريع

 ابو و نوشابه...فراوون تزئينات با کردم درست ژله نوع چند دسرم...بيوفته جا گذاشتم خورشتم

 نيم فقط....اوه....کردم ساعت نگاه...کردم درست شيرازيم و فصل ساالد...يخچاله تو که دوغم
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 غذا بوي تا....گرفتم دوش حموم تو پريدم...باال رفتم....کنم اماده خودمو دارم وقت ساعت

 دميش کلوش سينه زير واز بود گردني پشت باالش که رنگي سفيد کوتاه لباس بعدم...ندم

 مزتر صداي که بزنم برداشتم عطرمو....زدم لب برق يه فقط.. کشيدم اتو هم موهامو....وپوشيدم

 کردم ازب درو...رفتم در سمت به...پايين رفتم دو با...زدم پيس دوتا سريع...شنيدم دانوشو ماشين

 يه...مکرد بغلش محکم...بغلش تو رفتم صاف شدم سرازير سمتش به...ديدم اول پله روي دانوشو

 به ومن....کرد حلقه دورم دستشو و زمين انداخت کيفشو درومد شک از دانوشم که بعد ثانيه چند

 اج بغلش تو بيشتر خودمو منم...ميکنه بغل اينجوري منو وقتي ميبرم لذت...فشرد خودش

 ...:کشيد عميق نفس موهامو تو کرد صورتشو...کردم

 ....عزيزم...شده چي...استقبالي چه

 ...زياد....شده تنگ برات دلم

 عمرم منم...جونم منم...عزيزم منم

 کنيد رعايت لطفا اينجاست عذب پسر اهم اهم: گفت عمو موقع همون

 اشاره فقط شما ماشاال...جونم عمو: عمو محبت از پر اغوش تو رفتم اومدم بيرون دانوش بغل از

 عزيزم عموي...ميزنم باال استين استونو خودم کن

 کني کاري تو مگر...عروسکم برم قربونت:بوسيد پيشونيمو

... چيدم قهسلي با شامو ميز سريع منم...بپوشن لباساشونو بهترين گفتم بهشون تو رفتيم باهم

 ..:پايين واومدن شلوار کت با جفتشون

 ....پدر کي پسره کي کنيد راهنمايي ميشه ببخشيد اوه

 شادي و خنده با شامو...ميز سر رفتيم باهم... خنديدن بلند و کردن هم به نگاهي جفتشون

 ..:تلويزيون پاي نشستيم شام بعد... خورديم

 چيه؟ رولت با قهوه به راجع نظرتون اقايون خوب

 !!!معرکس: انداختن باال ابرو...کردن نگاه بهم بازم
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 رگهب با....بودم چيده خوري شيريني توي که رولت چنتا با....کردم درست قهوه فنجون دوتا رفتم

 ونروبروش....جلوشون ميز رو گذاشتم سينيو...پيششون رفتم و سيني تو گذاشتم ازمايشم

 :ايستادم

... تنگرف جشن واسه دارم بزرگ خيلي دليل يه من اما...امشب بابت از کردين تعجب خيلي ميدونم

 ...خاليه عفيفه جاي البته

 بگين؟ ديگه بار يه ميشه..داشتين ارزو يه هميشه شما جون عمو:نشست اشک چشمم توي

  عروسکم ولي:نشست صاف عمو

 بگيد عمو نه

 باشم داشته پسرم توو از تپلي و خشکل ي نوه يه که بود اين ارزوم من خوب

 ته.. .راست راست....نگو دروغ...منه؟ مگه ميخوايي هم تو...بگو راستشو هم تو دانوش:چکيد اشکم

 ....بود چي دلت

 ممن......باشه داشته بچه عشقش...زنش....زندگيش بهترين از ميخواد دلش هرمردي معلومه خوب

  خب

 برگرو...نداشتم کردنش پاک تو سعي...ميريختن اشکام

 ...بهم خدا... باردارم..من...من....عمو...دانوش:برداشتم

 اونم...ميشم حل دارم بغلش تو بازم...دکر بغلم دانوش...بود بريده امونمو گريه...بگم نتونستم

 :يکنهم بوسه غرق صورتمو... ميکنه پاک اشکمو...ميکنم نگاش...خوشحاليه از گريمون.. .. ميلرزه

 .....عزيزم ممنونم...عشقم ممنونم...کردي کامل خوشبختيمو

 ....داخ نوکرتم....شکرت خدايا.....شکرت خدايا:ميگه بلند بلند و ميده پرم و ميکنه بلندم

: يبوسهم پدرانه پيشونيمو....طرفم مياد عمو...زمين ميذارتم...ميشه کم دانوش هيجان اينکه از بعد

 مه منو... عروسکم!...ميشي کوچولويي مامان....ميگم تبريک بهت....خوشالم خيلي برات دخترم

 شدنت مادر باشه مبارکت....کردي خوشال

 ....مرسي عمو مرسي
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----------------------------------------------------------- 

  بعد ماه چندين

 االح... کرد شيرين....کرد رنگين زندگيمو اومدنش با.... کوچولو مامان....شده گرد چقدر عزيزم واي

 هيچ که دارم پدري من...االن قدمش پا از...خوشبختم چه من...مياره برام کوچولو پسر يه داره هم

 سختي موقع...داره قلبو مهربونترين بازم هاش گيري سخت ي همه با که مدار پدري....نداره کس

 که االنم...عاشق...دلسوز...مهربون دارم همسري...همرام و پشتمه شادي موقع...شريک و کنارمه

 ...ميشه مادرم بهترين که مطمئنم...ميشه داره مادر

 اومدي خوش...پسرم اومدي خوش...اومد...اومد بالخره...ميشنوم رو بچه گريه صداي

 پرستار...ايستادم عمل اتاق پشت...کرد گريه چقدر شنيد تا عفيفه....شدن شاد ها خيلي اومدنت با

 هي پارچه توي...جلوم گرفت رو پارچه...ايستادم جلوش...زد صدام...بيرون اومد سبز پارچه يه با

 عشق ي ثمره...منه نآوي...منه پسر اين...کردم بغلش ترس با...کوچيکه خيلي...است فرشته

 لمث درست وپاک شيرينه...داره لبخند...منه خوشبختيه از اي تکه...منه وجود از قسمتي...منه

 ...ميخنده بالفاصله ولي...ميشه جمع صورتش....ميکشم دست کوچيکش بينيه روي...مادرش

 من به ومامانت که اي زندگي...زندگي اين به بخنديم...بخنديم باهم بيا اره....بخند....جون بابا بخند

 بخند...هات خنده فداي بابا...داد من وبه خوشبختي...داد من به رو تو... داد

 نديده بچه اوه:سعيد

  بزني کلنگ من احساسات وسط بايد تو...لعنت معرکه خرمگس بر

 ميده، حال تو جون:سامي

 ميکني غلطي چه اينجا تو سامي اَه

 کنم رويئت مودوماد اومدم بابا تنکس شما دست:سامي

 يشپ کردي فکر دم،چي نمي کسونش کس به پسرمو من بعدم نداري دختر که تو  سامي گمشو

 خودت؟

 ککش آش ديگه...دختره راهيه تو يکي اين داد نشون امروز سونوگرافي که اينجوري واهلل:سامي

 ...پاته پاته،نخوري بخوري خالته
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 ....نمک خلوت پسرم با ميخوام شين گم چشمام جلو از جفتتون زحمت بي ،حاال سالمتي به مبارکه

 ....ببينيم رو شازده ميخوايم:سامي

 ....بخش بردن زنتو برو شما:سعيد

 و يصورت لباس با تخت روي....ميرم يوشي اتاق سمت به. ..بدم  نشونشون پسرمو اينکه بدون

 :...ميکنه باز وچشماش...بغلش توي ميذارم و آوين...جلو ميرم...افتاده بيحال...سفيد روسري

 نداري؟  درد...خوبي...عزيزم سالم

 ...منتظرشه...دادي نشون عفيفه به پسرمو...خوبم:ميگه ناله با

 ببينه...ببرش.:ميچکه اشکش قطره...بهش کردن  نگاه بدون

 ايبر...ميکشه درد خودش...ببينه عفيفه ميگه ولي نديدتش هنوز خودش...کوچيکت دلت فداي

 ميبرتش...يرهميگ جلومو پرستار....ميبرم برميدارم آوينو....پيشونيشوميبوسم...ميکنه گريه عفيفه

 ميده...طرفم مياد...خريديم براش زياد عشق با يوشي منو که لباسايي همون...ميکنه تنش لباس

 انتظار شمچ... ميکنم باز درو...ميرم اونجاست عفيفه که بخشي سمت به...نميکنم تلف وقتو....بغلم

 ...:ميخنده ميبينه منو...بود

 ...شدي بابا...پسرم مبارکه

 تو....ميبوسه رو تو دست ديگه حاال شدم بابا اره...:ميگم ولي دروغه حرفمم...تلخه ولي...ميخندم

 نگفتي خودت مگه....کني بزرگش....کني تربيتش بايد

 رو ميذاره سرشو...ميکنه بوسش...بغلش ميذارم رو بچه...ميچکه اشکش...ميچکه اشکم

 ...:بالشتش

 ...بخيريشون عاقبت جز...ندارم ارزويي ديگه...شکرت خدايا

 قطع صداش اروم اروم...ميخونه الاليي آوين براي بيجون و اروم داره که همينجوري

 اشکامو اختيار ديگه...ميدارم بر پسرمو...ميوفته ميکنه ناز پسرمو داره که دستش...ميشه

 :ميفشارم سينم به پسرمو....ندارم

 ريناخ...بود بار اخرين چون بسپار بخاطر خوب پس....شنيدي...تو الاليي اولين...شنيدي سرمپ
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 اتاق متس به پرستارا.....مياد در بود عفيفه قلب به که دستگاهي صداي بيرون ميام اتاق از گريه با

 راست يوشدا اره...ميريزم اشک و ميرم يوشي بخش سمت به هياهو همه اين بين منم...ميرن

 خدايا...نهببي منو ي بچه تا بود مونده منتظر لحظه همين تا انگار اره...منتظر...بود منتظر اون ميگفت

 خودش...نکشيده برام زحمت کم...بده ارامش و روحش..بيامرز...غفوري...رحيمي....کريمي خودت

 کم....بيامرزش!خدايا...بود معلمم...بود پدرم..بود مادرم...برام نذاشت مادر از کم اما نشد مادر

 ...نکشيد سختي

 ريهگ بلند بلند سرشو کشيد مالفو ديد که اشکمو از خيس ي چهره کردم باز رو يوشي اتاق در

 ...کرد

 ...آه..حکمتت قربون....ميبري يکي....مياري يکي خدا

 تا دبخن...ميرسه هم گريه وقت...بخند...بابا عروسک بخند...ميخنده داره....ميکنم نگاه پسرم به

 ...بخند ميتوني تا پس...است گريه از پر...اشکه از پر دنيا که...بخند دليل بي ميتوني

-------------------------------------------------------- 

 حالمخوش...ميخنده فقط...ميمونه فرشته يه مثل...ميکنم نگاه آوين کوچولوي و نوراني ي چهره به

 ...جون مامان گشنته بازم..يقم تو کرده دستشو اوه هاو...خوشحالم....ديدش عفيفه که

 ...ميکنم فکر چي همه به...ميبوسم....ميکنم ناز دستشو..ميخوره شير داره که همينجور

 ...خونه اون و اولش به

 دانوش ماشين و فرارم به

 مشکلش دانوشو

 من وعشق ودانوش عقد

 خونه اين تو اومدن بهشو کردن کمک

 مهربونياش عمو

 دانوش عشق يوخودکش

  بهروز و تهديد
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 کردن پيدا نجات و شدن دزديده

 بچه و دانوش و عشق بازم

 بچه بودن و عفيفه نبود

 ......واالن

 ....عشق و عشق و عشق

 خوشبختي و عشق.....وعشق خوشبختي

 يعني اوين...اره...عشق به....آوين به نگاهي...ميکنم خوابيده کنارم که دانوش به نگاهي

 پيشونيه روي بوسه يه....دانوش کنار ميذارمش...خوابيده...خوشبختيه همون اين...عشق

 ...ارامشم...خوشبختيم...زندگيم...عشقم...دانوش پيشونيه روي يکي....آوين

 عروسکم به...صورتم روي نمبينم چيزي لبخند جز...ميکنم نگاه خودم به ميشينم ايينه جلوي ميرم

 :ميگه....يکنمم بوسش...ميدارم برش...ميکنم نگاه

 ديدي...ديدي....شنيد صداتو خدا ديدي...اومد خوشبختيم بالخره ديدي!....خوشالي ؟خيلي! چيه

 ديدي؟...عشقشو دانوشو...بچتو...ديدي....نميذاره تنهات خدا

 بخت سفيد عروس اره....خوشبختم من اره...ديدم چيو همه...ديدم دل ي ديده يه....ديدم اره

 من....رسيدم چي همه به هيچي از...سفيدي به سياهي از که هموني... مهمون من اره...ديدم

 بهترينه دانوش و همسرشم

--------------------------------------------------- 

 پايان

 31/4/3112 بامداد 1:41 ساعت

 kozet:بنويس ميرزا

 2salo6ma:گير غلط
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 کم اگر.... باشه داشته خوندينشو ينگذاشت که رو وقتي ارزش اميدوارم..عزيز هاي خون رمان

 به بازم ولي...ممکنه چيز همه تخيل ي تو و تخيله...بود اي عادي غير چيز اگر...بود وکاستي

 ببخشيد خودتون بزرگواري
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