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 وونج وگرنه شد تموم کالسي ساعت که بهتر همون ايکبیريش استاد اين با شدم خسته اوفف

 سفید صندوقدار شیش و دويست سمت به بیرون زدم کالس از فراوان شاديه با. میشدم مرگ

 سوي هب پیش کردمو روشن ماشینو. کنارم کردم پرت کولمو توش پريدم جهش يه با و رفتم رنگم

 منـــــــزل

 ؟ نه خوبه بگم براتون خودم از نموره يه بهتره پس هست راه ساعتي نیم خونه به رسیدن تا

 میخونم درس کنکور واسه دارم و ساله 11 هستم نعمتي رزا من که مبارکتون حضور به عرضم خب

 ايشاهلل بگو حاال. شم قبول دادم کنکور که بعد سال بخواد خدا اگه ايشاهلل که

 ديگر صورت. داري خوبي ي قیافه میگن بقیه ولي نیستم نازي و خوشکل خیلي دختر خب خب

 گیاتاز که کشیده و پهن ابروهايي و میرسه کمرم گوديه تا که بلند خرمائي و لخت موهاي با دارم

 لبايي و کردم عملش پیش ماه 4 همین که عملي و سرباال دماغي شده خوب خیلي کردم تمیزش

 برنزه پوستمم صورتي و اي قلوه

 و ستريخاک رنگ به چشمايي چشمامه رنگ میکنه خودنمائیي صورتم تو که چیزي بیشترين اما و

 امانمهم و بابام چشاي رنگ از ترکیبي چون دارم دوسشون خیلي مبزنه سفیدي به که کمرنگ آبي

 اينکه و ديگه همینا و 171 دارم بلندي نسبتا قد فرمه رو حسابي فیتنس باشگاه لطف به هیکلمم

 .. هستم دختر تک

 ؟ زود دراينق چطور میگید البد. میگیرم ديگه ي هفته و هستم رانندگي نامه گواهي گرفتن صدد در

 بودم بلد رانندگي قبلم از و سالگي 11 تو میرم ديگه ماه 3 تا نیست زود زيادم که بگم بايد خب

 حدي ات نزاشت کم هیچي برام بابام ولي هستیم متوسطي ي خونواده که درسته بگم بايد.. بلي..

 نتونه شايد ساله 77 پسر يه بدم انجام سن اين تو میتونم من که رو کارهايي بیشتر االن که

 پس دارم ياد کامل هم رو ديگه چیزاي خیلي خالصه و اسکیت و دوچرخه و موتور و رانندگي بله

 سالگي 14 سن تو عموم رو رانندگي.. میگفتم رانندگي مورد در داشتم اما و بله..  کردين فکر چي

 میرفتم اتوبوس با بايد االن وگرنه نکنه درد دستش و داد ياد بهم

 موقع يه تا.. کنم رانندگي مقرراتي کامال مجبورم خیابون تو که اينه میاره در حرسمو که چیزي تنها

)  بابا ييخت که هم گواهینامه و نگرفتم ناممو گواهي هنوز چون نشم جريمه جان پلیس ي وسیله به
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 تهمیوف میشه بدبخت عزيزم ماشین هیچي که خودم.. بگیره منو و بیاد جون پلیس اگه(  ندارم

 .. زندان ي گوشه

 يــــــــــِــس.. من ام محبتي با آدم همچین يه کردين فکر چي بله

 لهحوص.. خونه در پشت رسیدم عزيزم ماشین و من فراوان تالشاي با بالخره بعد ساعت نیم حدود

 .. آوردم در کیفم از مبايلمو و شدم خم همین واسه.. نداشتم شدن پیاده ي

 نوکیا يه.. داد بود پارسال همین که تولدم مناسبت به بهم بابام اينو داشتم دوست خیلي گوشیمو

 .. بودم عاشقش که 1171 لومیا

 شماره بزنم زنگ مامي به تا دادم رضايت بالخره رفتم گوشیم ي صدقه قربون که دقیقه چند از بعد

 بدن جواب تا شدم منتظر و گرفتم رو خونه ي

 یدونمنم.. بود ناراحت انگار. نبود همیشه مثل ولي پیچید گوشي تو مامانم ناز صداي بوق 7 از بعد

 زدن حرف به کردم شروع شادي لحن با بیخیال.. نمیدونم زدم توهم من شايدم

 ؟ بله _ مامان

 ؟ مامانم خوبي.. خودم عشق به سالم صد و ســــــالم _

 ؟ تويي رزا سالم _ مامان

 جاي يه حواست میدونم که من.. بودا سؤاال اون از اينم ديگه منم خوب همسايس دختر په نه _

 بود ديگه

 نشد تموم ؟کالست کجايي بريز نمک کم بسه _ مامان

 تو؟ بیام من کنید باز درو میشه بگم زدم زنگ مامان چرا _

 ؟ نبردي درو ريموت باز هوا به سر دختر تو دست از اي _ مامان

 آفرين برم قربونت ديگه کن باز ماماني _

 تو بیا باشه _ مامان
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 شدم خونمون حیاط وارد.. کرد باز درو اينکه تا شدم منتظر مین يه.. کرد قطع رو گوشي هم بعد

 ليک ولي نداره بزرگي خیلي حیاط.. تهرانه متوسط مناطق از يکي تو دوبلکس خونه يه خونمون..

 توشم آدماي و خونه اين عاشق منم و باصفاست

 رفتم هخون سمت به گوشیم و کوله برداشتن از بعد و شدم پیاده ماشین از نشدني وصف انرژي با

 ثلم انرژي با کردم سعي و شدم دلشوره ؟بیخیال میگه چي دلشوره اين وسط اين نمیدونم ولي

 بشم داشتنیمون دوست ي خونه وارد همیشه

 نمیاي.. خوشملم مامان کجايي.. عاشق هاي پرنده.. خودم عشاق به.. خونه اهل به ســـــالم _

 مامان ؟ دخترت تک پیشواز

 ؟ پس کجايي ؟ مامانــــــي..

 وارد که همین.. میکردم خودشیريني همیشه مثل داشتم کلم پس بودم انداخته صدامو که همینطور

 .. کردم کُپ بود جلوم که اي صحنه ديدن با شدم حال

 اليخ دلم ته يهو وضع اين با اونم ؟ خونه تو.. باشه شرکت اون بايد که روز موقع اين اما بود بابا

 ؟.. شده چي يعني.. شد

 شوسر و سرش به بود گرفته دستش دو هر بود پائین سرش و بود نشسته حال تو مبل رو بابا

 میداد تکون مامان حرفاي واسه آروم خیلي

 .. میگفت بهش چیزي دشت و پاش جلوي بود نشسته زانو رو هم مامان..

 .. نشنیدن صدامو حتي کنم فکر که بودن خودشون حال تو اينقدر

 شد بلند سريع و شد متوجهم مامان مبال به من رسیدن با

 ؟ افتاده اتفاقي مامان _

 يسع ولي بود ناراحت که مامان و میکرد نگام غم با داشت حاال که بابا بین نگام تعجب با بعد

 اينقدر.. بود امد و رفت در نده نشون میکرد

 .. کنم سالم رفت يادم حتي که بودم محو

 ببینم اينجا بیا. بابا دختر سالم _ بابا
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 و دمش زده ذوق کلي کارش اين با بابام بغل میرفتم که همیشه مثل.. کرد باز برام دستاشو بعد

 بود آرامش پر پدرم آغوش.. بغلش پريدم

 سعید پدرم اينکه از غرور احساس.. میداد امنیت احساس بهم اش لحظه هر که گرمايي پر..

 .. نعمتي شیوا هم مادرم و.. نعمتیه

 ها لحظه اين تک تک از و بود بسته چشام نشدني وصف غرور با بودم بابام بغل تو غرور با

 رشتهف عین که مادري. کردم باز چشامو مامان صداي با که نکشید طول زياد ولي.. میکردم استفاده

 پدرمم واسه بلکه مادرم تنها نه کنم فداش رو زندگیم هاي لحظه همه حاظرم که کسي ست ها

 همینطور

 انداختم پائین سرمو و بگیره وجودمو سر تا سر خجالت شد باعث زد مادرم که حرفي با

 .. واجبه سالم جواب دخترم رزا _ مامان

 تيح و نکردم احترامي بي مهربون ي فرشته دو اين به وقت هیچ من پائین انداختم شرم از سرمو

 نگفتم حرفاشون برابر در هم نه يه

 .. نباشید خسته سالم.. رفت يادم کل به لحظه يه.. میخوام معذرت خیلي _

 

 .. داد جوابمو لبخند با بابا

 

 بزنم حرف باهات میخوام اينجا بیا بعد. کن عوض لباساتو برو عزيزم علیک _ بابا

 

 هب بالخره ها پله کردن رد از بعد.. شدم راهي اتاقم سمت به و دادم تکون باشه ي نشونه به سري

 .. هست و بوده خلوتگاهم همیشه که اتاقي.. رسیدم اتاقم

 

 قرار مخاطبش رو بابا که رسید گوشم به مامان ي گونه اعتراض و ضعیف صداي آخر هاي لحظه

 .. بود داده
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 نیست وقتش االن سعید _ مامان

 

 ممزندگی کل من نخواد اون اگه رزاست با تصمیم بازم ولي بهتره بگم االن همین شیوا نه _ بابا

 .. براش میدم

 يعني.. بود درگیر بدجوري فکرم ولي شدم اتاق وارد چون داد جواب چي مامان نشنیدم ديگه خب

 به که افتاده اتفاقي چه.. شده چي

 !؟.. داره بستگي من تصمیم

 رسیدم که مبال به.. رفتم پائین ي طبقه سمت به و کردم عوض لباسامو استرس و دلشوره کلي با

 بعد زد لبخند يه بهم و شد متوجهم بابا

 بشینم تا کرد اشاره مبل به دست با

 پدرم کنار که انداختم مامان به نگاه يه روش نشستم و رفتم مادرم و پدر رويي به رو مبل سمت به

 ..میکرد نگام داشت غم با و بود نشسته

 .. پدرم مهربون ي قیافه به زدم زل و برگشتم سؤالي

 . بشکنه سکوتو نداشت قصد هم کس هیچ و بود سالن تو بدي سکوت خب

 شکستم سکوتو خودم و نیاوردم طاقت اين از بیشتر ديگه

 . منتظرم من خب!؟.. بگي بهم چیزي میخواستي بابا _

 شروع و شد باز بابام لب بالخره مکث کمي از بعد.. بزنه حرفشو تا زدم زل بهش ساکت هم بعد

 .. زدن حرف به کرد

 ؟.. يادته که رو سعیدي آقاي دخترم _ بابا

 ونوا خب ولي.. بخره ازش رو کارخونه قبل ماه بابا بود قرار که بابام ي کارخونه شريک بود يادم آره

 ؟ من به چش
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 ؟ بخري ازش رو کارخونه بود قرار که همون بله _

 بود دهآور باال گند يه پسرش که شدم خبر با قبل ماه چند حدود راستش.. شريکم همون بله _ بابا

 چه حاال.. قرض زير رفت حسابي کارش اين با شد کردنش جمع به مجبور سعیدي آقاي خود که

 محسابی که سابقش شريکاي از يکي از که میدونم حد همین در ولي نمیدونم اونو خرابکاريي

 .. بود گرفته قرض پول پولداره

 ؟ بابايي داره من به ربطي چه اينا خب _

 .. بهت میگم دارم کن صبر _ بابا

 مه همیشه میاد بدش کار اين از خیلي بابامم و بابام حرف وسط بودم پريده دوباره شدم شرمنده

 کسي حرف وسط نپرم که میکنه تاکید بهم

 بگو ادامشو خب.. ببخشید _

 براش کم کم اين و برگردونه رو بود گرفته قرض که رو پولي نتونست مدتي از بعد خب _ بابا

 که رو پولي کل ومنم شد شرکت از سهمش فروش به مجبور هم همین بخاطر.. شد ساز مشکل

 منش شريک کسي با هم ديگه و باشم کرده بهش کمکي شايد تا خريدم سهمشو و دادم داشتم

 دمش مطمئن که بعد ولي کردم تعجب اولش زندانه سعیدي که دادن خبر بهم بعد هفته يه ولي..

 فروش از که رو پولي کل پسرش که فهمیدم شدم دار خبر ماجرا از وقي.. زندان رفتم راسته

 سعیدي خود همون بخاطر کردن فرار فامیل همون دختر با و برداشته رو بود آورده گیر شرکت

 .. بود زندان

 سکوت تو و نگفتم چیزي منم بگه چطوري ادامشو که میکرد فکر داشت انگار.. کرد سکوت کمي يه

 .. زدن حرف به کرد شروع دوباره مدتي از بعد. میگه چي ببینم شدم منتظر

 اون و مبزار سند تا کرد راضي منو بود بینمون که رفاقتي و سعیدي با زدن حرف کلي از بعد _ بابا

 طرف اون به بده و کنه جور رو پول تا داشت وقت ماه 1 هم طرفي از بیرون بیاد زندان از بتونه

 هواس گزاشتم رو خونه سند و کردم اينکارو داشتم اعتماد بهش و بود رفیقم چون منم حسابش

 شدم متوجه ماه يک از بعد ولي.. باشه ماه يک اون ضمانت تا دادم سفته و چک مقداري و آزاديش

 .. کرده فرار و فروخته ندارشو و دار ي همه که
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 بابا هک کسي نمیشه باورم اصال واي. بودم شده شکه منم.. شد ساکت رسید که حرفش اينجاي به

 همچین يه میخورد قسم اسمش رو

 . باشه کرده بابا با رو کاري

 رو دنیا کل بلکه کرد وارد بهم رو بعدي شک تنها نه بابا حرف ي ادامه ولي شدم ناراحت خیلي

 . شد خراب سرم

 اگه که گفت و دفترم اومد ديروز ولي میخواد من از پوالشو حاال طلبکار اون همین بخاطر _ بابا

 جبورتم تا بهت نگفتم اينو من دخترم ولي.. میشه حل بینمون مشکل کنه ازدواج پسرم با دخترت

 کس هیچ حاال تا که جوري هستند خوبي و درست آدماي. کني ازدواج پسرش با و بري که کنم

 و ديدي رو آريامنش آقاي خود زماني يه اگه که گفتم بهت رو حرفا اين منم.. نديده ازشون چیزي

 یتونيم االنم.. کنم جور پولشو تا بفروشم دارائیمو کل حاضرم من دخترم.. نشي شکه گفت چیزي

 اتاقت تو بري

 کسي تينعم شیوا و سعید دختر تک نعمتي رزا من میشنیدم؟ داشتم چي من خداي بودم گیج خیلي

 ازدواج يه به مجبور حاال. بود نديده رو زندگي بد روي زندگیش مشکالت ي همه با حاال تا که

 اين اآي ولي بهشون بده منو نیست حاضر گفت پدرم که درسته.. پول؟ برابر در.. ؟ هستم قراردادي

 ؟ زياديه چیز خونوادم مهربونیاي همه اين برابر در گذشتگي خود از

 باال ي خونه هم میشه خالص قرض زير از پدرم هم کنم قبول من اگه.. نیست اصال نیست نه

 .. میديم دست از چیزمونو همه نکنم اينکارو اگه ولي. میمونه سرشون

 بیام رب پسش از میتونم من.. میکنم ازدواج باهاش من آره گرفتم خودمو نهايي تصمیم فکرا اين با

 .. آره شرط يه با ولي

 زدن حرف به کردم شروع و کردم تر لبمو زبونم با

 .. بابا _

 االن هک انداختم مامان به چشي زير نگاه يه.. بهم زد زل گرفته ي قیافه با و کرد بلند سرشو بابا

 چه اين خدايا آخه.. میريخت اشک داشت

 ؟.. شديم گرفتارش که بود مصیبتي
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 میکنم ازدواج باهاش گرفتم تصمیمو من _

 اين چون ندادم بهشون اعتراض ي اجازه.. شد بلند بابا عصبي چیي و مامان جیغ صداي همزمان

 بود خودشون نفع به ازدواج

 گرفتم تصمیمو من.. نداره اي فايده چون کنید پشیمونم که نخوايد لطفا _

 ؟ دختر تو میگي داري چي هست معلوم _ مامان

 ؟ میکني چیکار داري میدوني _ بابا

 میدونم بابا آره _

 گفتم لب زير بعد

 عاشقتونم که شمايي.. میکنم شما فداي خودمو دارم _

 .. کرد جور پولشونو میشه شرکت و خونه فروختن با نداره امکان نه _ بابا

 ؟.. ديگه مشکل تا هزار و..؟ بخوريم چي بريم کجا.. کردين؟ هم رو بعدش فکر جوونم بابا.. پدر _

 میشه حل هم اونا بزرگه خدا _ بابا

 ولي مداشت نگه احترامتونو من حاال تا که میدونید کنید قبول حرفمو.. میکنم ازدواج من پدر نه _

 کنم احترامي بي میشم مجبور باشه که خودتونم خوبي براي

 آشپزخونه سمت رفت گريه با و شد بلند و نیاورد طاقت مامان

 .. بیشتره تو از خیلي سنش پسره ديگه مشکالت از جدا دخترم آخه _ بابا

 .. بابا نداره اشکالي _

 ؟ جان بابا مطمئني _ بابا

 زندگیم حتي.. ارزشترين با برام چیزي هر از تا دو شما جونم بابايي آره _

 مدل.. نشکنه جلوم پدرانش غرور تا نگفتم چیزي ولي ديد میشد رو اشک نم بابام چشاي تو

 .. نیست من باباي تقصیر بیارم روش به رو چیزي نمیخواست
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 فکراتو خوب اتاقتو تو برو.. بزرگتره تو از سال 13 بکن فکراتو خوب سالشه 31 پسره دخترم _ بابا

 حرفاشونو تا اينجا میان امشب اونا.. بکن

 پائین نیا نبودي راضي يا نخواستي اگه. بزنن

 روي به ولي داشت درد کلي خودش بابا بیچاره.. کنه آرومش تا مامان پیش رفت و شد بلند هم بعد

 .. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند درگیر فکري با. نمیاورد خودش

 رو کموزي فايل رو رفتم و برداشتم تختم کنار عسلي میز رو از گوشیمو اتاقم به شدن وارد از بعد

 پلي رو يکي شانسي و کشیدم دراز تخت

 کردم

 سیدي ندا از آهنگ

 غمه و رنج از پر روزش هر که دنیايي تويه

 و تکراري ها لحظه

 همهِِ  مثل همه حرفها

 تنهاترن آدما روز هر که دنیايي تويه

 و میدن عمرشونو

 میخرن سنگي ي قلبا جاش

 بسازم فردارو میتونم چون ببازم و خودم نمیخوام من

 و عمرمِِ  روزاي نمیخوام من

 ببازم هدف بي ساده خیلي

 او او او او او او

 میتونم من

 او او او او او او

 میتونم من
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 نفسم شده حتي بگیره برسم آرزوهام همه به

 نفســــــم

 ازدواج اين میارم در زانو به رو بقیه ولي نمیزنم زانو.. بیارم در زانو به رو زندگي کل میتونم من آره

 هیچي.. بگبره جلومو بتونه که نیست چیزي میتونه رزا میتونم من نیست هیچي دار جلو هم

 شده خالي زندگي از آدماِِ  قلب وقتي

 نقابِِ  پشت با ها چهره

 شده پوشالي که انگار

 ِِ آرامش از خالي مردمِِ. نگاه که وقتي

 بخواد که هرجا زندگي

 میکشه آدمارو

 بسازم فردارو میتونم چون ببازم و خودم نمیخوام من

 و عمرمِِ  روزاي نمیخوام من

 ببازم هدف بي ساده خیلي

 او او او او او او

 میتونم من

 او او او او او او

 میتونم من

 نفسم شده حتي بگیره برسم آرزوهام همه به

 نفســــــم

 کنه سد کنه ضد و منِِ  راه کسي نمیتونه

 چیزي نمیتونه
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 کنه بد منوِِ  حال

 او او او او

 بسازم فردارو میتونم چون ببازم و خودم نمیخوام من

 و عمرمِِ  روزاي نمیخوام من

 ببازم هدف بي.ساده خیلي

 میتــــــــــــــــونم من

 میتــــــــــــــــونم من

 تا بود وقت خیلي هنوز خب.. میداد نشون رو ظهر از بعد 4 که انداختم ديوار رو ساعت به نگاهي

 .. دارم وقت هنوز منم و میان نه طرفاي اينکه مثل گفت بابا که اونطوري.. شب

 اي ندهآي.. میکنم تباه دارم رو زندگیم کل کارم اين با.. بود آينده درگیر فکرم هم و بودم خسته هم

 .. میکنم نابود خودم دستاي با دارم خودم و بسازم نحو بهترين به بتونم بود ممکن که

 چي مهه زير بزنم و پائین برم خواستم لحظه يه واسه.. خیلي.. زياده خیلي.. سني تفاوت سال 13

 .. ببینم و پدرم خوردن شکست نمیخواست دلم.. شدم پشیمون دوباره ولي..

 ذرهنگ ازت خدا.. میومد کم بازم میفروختیم دارايیمونو ي همه اگه حتي مطمئنم.. نبود پولي کم

 وردها بار به خرابي همه اين که بود کرده چیکار نمیدونم.. بهش بگم چي... استغفراهلل... ي پسره

 .. منو ي آينده و زندگي هم بود کرده خراب خوانوادشو زندگیه بود زده هم.. بود

 خودت خدا اي. کمه خیلي ازدواج واسه هنوز سنم و سالگي 11 تو میرم دارم تازه بچم هنوز من

 هب که کن کمکم خب نفعمه به ازدواج اين اگه.. بدم تشخیص درسته راه بتونم که کم کمکم

 .. نشه که کن کمکم بازم نیست اگه ولي.. بشه انجام نحو بهترين

 و داشتم استراحت به نیاز.. خوابیدم فکرا همین با.. بهتره چي که میدوني و بزرگي خودت خدايا

 .. فکري آرامش همینطور

 .... رفتم خواب به و شد بسته چشام دقیقه ده از بعد
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 و ردمک باز چشامو از يکي.. شدم بلند خواب از بود انريکِ آهنگاي از يکي که گوشیم زنگ صداي با

 انداختم گوشي ي صفحه به نگاهي يه

 ؟ اين میخواد چي باز.. صورتم رو اومد گنده لبخند يه صفحه رو امیر اسم ديدن با

 خان امیر سالم _

 بیحالي؟ چته ؟ شما خوبي.. خانم ترمز سالم به _ امیر

 شدم بیدار جنابالي مرحمت به که بودم خواب _

 ؟ میخوابي همه اين نمیکشي خجالت تو گنده خرس _امیر

 میزدم خر داشتم صبح تا ديشب که خوبه ؟ ها ؟ خوابیدم زياد کجا من آخه _

 حالیت حساب حرف انگار ؟ داره گناه بدبختو حیوون اين اينقدر نزن بگم بهت بار چند _ امیر

 ؟ نه نیست

 میگه چي نیست معلوم ديوونست پسر اين خنده زير زدم

 میخوندم درس که بود اين منظورم امیر میگي چي _

 زدم حرفي من اگه بزنش خب نداره اشکال باشه ؟..! لحاظ اون از ها _ امیر

 ؟ زدي زنگ داري کاري ؟ بگو چرت کم ؟ تو میگي چي _

 ؟ بپرسم حالتو و بزنم زنگ بهت نمیتونم همینطوري من يعني ديگه نکنه درد دستت _ امیر

 میلنگه کار جاي يه که اينه مشکل ؟ چیه میدوني ولي! کردي پیشرفت. بابا نه او _

 نلنگه که دکتر بفرستش خب ؟ میگي راست _ امیر

 امیـــــــــــــــــــــر _

 میکني خورد اعصابتو چرا ديگه میگم خب باشه ? امیر

 نمیشه خورد که نرقصي روش اگه _

 ؟ رقصه پیست مگه _ امیر
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 ؟ تو دست از کنم چیکار من آخه... خدا اي _

 .. داري اي خاله پسر همچین که کن شکر خداتو هیچي _ امیر

 .. باشه اي ديگه امر ؟ چي ديگه.. بابا نه _

 .. میگم میزنم زنگ اومد يادم که بعدا.. نمیکنه ياري مخم االن باش داشته اينو فعال _ امیر

 ؟ وقت يه نچايي _

 باشه راحتِِ  راحت خیالت نه _ امیر

 ؟ کني خواب بي رو بیچاره منه بزني که ؟ بود همین کارت اه _

 ؟ نیستي خواب بي کي تو وکیلي خدا _ امیر

 وابمخ يا خوابم من که میزنه زنگ وقتي اون ؟ چیه من تقصیر خب ولي میگفت راست اينو خدايي

 .. میگنا ديوونه امیر اين به نشناس وقت آدم اصال میاد

 باي پس ؟ نه نداري اي ديگه کار مزاحمت جز اينکه مثل نه _

 يادم حرفم.. حرف به میگیري منو هِي بزنه حرف آدم نمیزاري که تو.. خب کن صبر نه نه _ امیر

 .. میره

 ؟ چي ديگه ؟ حرف به میگیرم رو تو من اا _

 مغزتو هک ديگه ي دفعه تا باش داشته اينارم فعال.. نشناسي وقت و پورو خیلي اينکه ديگه _ امیر

 .. کنم بارت خوندم

 .. نمک قطع حقته دادم جوابتو سوخت دلم که منه تقصیر اصال ؟ نه نمیشي آدم تو بیشعور اي _

 .. نکردم قطع ديگه فوضولي و کنجکاوي از منم اومد در صداش کنم قطع اومدم تا

 ... کن صبر کن صبر.. اومد يادم.. نــــــــــــه_ امیر

 ؟ میشنوم ؟ خب_

 .. ما ي خونه دعوتین امشب _ امیر

 بیايم نمیتونیم امشب ولي جدا اا _
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 از رو نارسال امیر آشپز سر دستپخت نیاي اگه نمیکنما فداکاري اينطوري همیشه من ؟ چرا _ امیر

 .. میدي دست

 و درمپ کارم اين با اينکه فکر با ولي شدم ناراحت خیلي.. برم نمیتونم چرا که افتاد يادم دوباره

 ي اندازه تقريبا بود اون زياد سن میداد آزارم که چیزي تنها فقط.. شدم آروم کمي يه میدم نجات

 شدم گیج.. نمیدونم نمیدونم خب ولي.. پدرم جاي و بود بزگتر ازم سنم

 .. اومدم خودم به امیر داد صداي با

 ؟ هستي الــــــــــو....رززززززز _ امیر

 ؟ گفتي چیزي.. آره آره...آ _

 ؟ کجاست حواست میزنم زر دارم ساعت چهار دختر تو کجايي _ امیر

 . لحظه يه شد پرت حواسم ببخشید _

 ؟ افتاده اتفاقي _ امیر

 .نیست چیزيي نه نه.. ها _

 .. فهمید امیرم.. میگم دروغ که بود معلوم قشنگ

 .. کنم کمکت بتونم شايد.. بگو من به ؟ چته ؟ عزيزم ؟ رزا _ امیر

 الهخ از من طرف از ديگه شب يه واسه بزارش شرمنده امشب واسه.. که گفتم امیر نیست چیزي _

 .. کن خواهي عذر هم

 اونجا میام من ؟ نیستي میشناختم همیشه من که رزايي اون ؟ رزا چته تو _ امیر

 .. بزارم نبايد نه... و بره بابام آبروي ممکنه بشه عصبي اگه. بیاد نبايد امیر ؟ نه چي

 میکني؟ لجبازي چرا آخه نشده چیزي که گفتم.. نه نه امیر _

 .. اونجام ديگه ساعت 1 تا من نباشه حرف _ امیر

 اموشخ ي صفحه به داشتم شک و ترس با.. کرد قطع سريع و بشنوه رو اعتراضم تا نموند منتظر

 به خودت خدايا.. میکردم نگاه گوشیم
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 .. بگذرون خیر

 و کرد باز و اتاقم در که مامان غمگین ي چهره سرش پشت و شد بلند اتاقم در صداي موقع همون

 .. داخل اومد

 ؟.. دخترم رزا _ مامان

 شده چیزي ؟ مامان بله _

 .. میان ديگه ساعت نیم تا.. شو حاظر و بگیر دوش برو دخترم _ مامان

 ؟ دهش اينطوري ما سرنوشت آخه چرا.. گرفت دلم نبینم ريخت که اشکیو تا گرفت ازم صورتشو

 هست تيسرنوش همون اين يعني..؟ بیرون بیايم کرديم گیر توش که منجالبي اين از نمیتونیم چرا

 ؟ شده نوشته من واسه که

 .. رفتم مامان سمت به و شدم بلند جام از

 بمیرمم بود قرار اگه حتي.. که بمیرم برم که نبود قرار.. کردم پاک اشکاشو دستام با و کردم بغلش

 که کسي مادرم که نمیخواست دلم

 .. بريزه اشک اينطوري من براي بريزم پاش به دنیامم حاضرم

 باليي که نیست قرار ؟ برم قربونت میکني اذيت خودتو داري چرا.. برم قربونت آخه.. مامان _

 همین میکنم ازدواج دارم فقط.. بیاد سرم

 داره که ببینم چطور.. مبکنه تباه زندگیشو داره تنم ي پاره که ببینم بايد چطور دخترم آخه_ مامان

 سن ي اندازه به که میشه کسي زن

 ؟ چطور ؟ بزرگتره ازش خودش

 نلح با همین واسه.. میکردم عوض و مامان ي روحیه بايد ولي خیلي بودم ناراحت.. شد کباب دلم

 میکردم سعي زور به داشتم که شادي

 .. کردم صحبت بودم موفق نکنم فکر ولي باشه شاد
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 بده گفته کي تازه.. میرم دارم که باشید خوشحال بايد شما اتفاقا ؟ داره گريه ديگه اين ؟ مامان_

 بهتره باشه بیشتر طرف سن چي هر که من نظر به امـــــــــــم... خوبه هم خیلي اتفاقا

 .. جون جونمي اي.. میشه من مال سروتش میمیره زودتر..

 .. کردم نگاه بهش بزنه کوچیک لبخند يه مامان شد باعث که حالي با حالت با بعد

 

 تا مبیا ورگل ترگل و بپوشم لباس من بزار ديگه بیرون برو خب ؟.. نیست بد ديدي ؟ ديدي ها _

 ! نه يا میاد گیرم شوورا اين از ديگه نیست معلوم وگرنه بپسندن منو

 

 .. زد لبخند يه مامانم.. مینداختم باال تند تند اي مزه با حالت با ابروهامو

 

 .پائین بیا شو آماده هم تو میرم من باشه _ مامان

 مخ کمي يه.. بیرون سمت گرفتم هم رو يکي اون و سینم رو گذاشتم دستمو يه و کردم باز درو

 . شدم

 ؟ ديگه امر. چشـــــــــم _

 .. بیا زود رفتم من پس هیچي _ مامان

 باشه _

 هنوزم.. گونم رو ريخت اشک قطره يه لحظه همون و کشیدم راحت نفس يه رفت که مامان

 .. میکنم خراب دارم طوري چه جوونیمو دوران که بیام کنار خودم با نمیتونستم

 ساده لباس يه گرفتم تصمیم.. انداختم لباسام ي همه به نگاهي يه و رفتم لباسام کمد سمت به

 بهتر تر ساده چي هر پس.. کنم درست خودمو واسش بخوام که ندارم دوسش که من.. بپوشم

 ادبی خوشش میدونم بعید دارم االن من که اي قیافه اين با.. نیومد خوشش و شد فرجي شايد.

 . آمین.. کنه فرار بیوفته بهم چشش تا که انشاهلل.
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 تینآس بلوز يه و تیره آبي رنگ به تنگ ي لوله شلوار يه آخر در و لباسام ي همه رو چرخوندم چشم

 رقف جلوشو کشیدم موهام به هم برس يه و آينه جلو رفتم.. پوشیدم کمرنگ آبي گرد يقه بلند

 .. ريختم هام شونه دوتا رو بقیشم و زدم وسط

 ترساس دلیل به که بود لبام میزد زوق تو که چیزي تنها ولي بودم خوب.. کردم قیافم به نگاهي يه

 يصورت رژ يه و شدم پشیمون بعد ولي بیرون برم همینطوري میخواست دلم بودن شده سفید

 ايکفش پوشیدن از بعد و کردم کمرنگش دست با کمي يه.. لبام به مالیدم و برداشتم کمرنگ

 .. رفتم در سمت به مشکیم دار پاشنه

 ؟ اومدن زود چه.. زد خشکم سرجام. شد بلند خونمون زنگ صداي که بودم نرسیده در به هنوز

 چه.. زودتر دقیقه يه نه و ديرتر دقیقه يه نه.. 1 دقیقا نه ديدم که انداختم مچیم ساعت به نگاهي

 ماتاق در سمت به آهسته و ريلکس خیلي بعد و موندم اتاقم تو مین 11 حدود.. خوبه!  شناس وقت

 .. رفتم

 تدس به خودمو خونسرديه بتونم و بشه کم استرسم از اينکه واسه هم رو دقیقه ده اون راسش

 .. ها پله سمت رفتم مستقیم رفتم بیرون که اتاق در از.. بودم مونده بیارم

 لويج نمیخواست دلم راستش.. شدم سرآزير پائین ي طبقه سمت به ريلکس و خانمانه خیلي

 اين سرپ که بودم شنیده.. کنه چیکارش خدا بگم که سعیدي همون از قبلنا چون.. بیارم کم پسره

 تا دمب نشون خودم از ناشايستي حرکت نمیخواست دلم اصال.. خودپسنده و مغرور خیلي خونواده

 اومدم اه پله از مغرور و ريلکس ي قیافه يه با تونستم که جايي تا همین واسه.. باشم سوژَش بعدا

 . پائین

 .. پزيرايي سمت افتادم راه دوباره و کشیدم عمیق نفس يه رسیدم که پله آخرين به

 .. رسیدم بالخره و سیزدهم... دهم... ششم....پنجم....چهارم....سوم.... دوم قدم... اول قدم

 .. انداختم بودن پزيرايي تو که جمعي به کلي نگاه يه

 خوبي و مهربون آدماي میخورد دوشون هر به مسن خانم يه همراه به مسن مرد يه.. مادرم و پدرم

 .. میکردن بحث مادرم پدرو با خودموني خیلي باشن
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 هر خر نیم میتونستم واقع در و بودن نشسته هم کنار اونطرف که نفري دو به خورد چشمم آخر در

 که نبود مهم حتي.. نبود مهم برام اصال ولي.. بودن خوشکل و خوشتیپ دو هر.. ببینم رو دو

 .. بشه من ي آينده همسر قراره کدومشون

 پاشنه تق تق متوجه حتي.. میزد حرف نفر يه با داشت کس هر و نبود من به هواسش هیچکس

 .. نشدن کفشمم هاي

 هیچ صدام میکردم سعي که حالي در.. کردم صاف صدامو کمي يه و برداشتم هم ديگه قدم يه

 همب که مدتي از بعد و شدن ساکت جمع ي همه که دادم سالم بلند صداي با باشه نداشته لرزشي

 سمتم اومد و شد بلند جاش سر از مسنه خانم همون ولي دادن سالممو جواب کردن نگاه

 .. عزيزم اينجا بیا نازي تو چقدر.. گلم عروس سالم واي _ خانمه

 شخود که جايي سمت کشید منو و گرفت دستمو بعد بوسید صورتمو کمي يه و کرد بغلم اول

 .. بشینم کنارش که کرد اشاره منم به و نشست مبل رو.. بود نشسته

 هواس.. شد بلند در زنگ صداي که بشینم اومدم.. داد اجازه بهم چشاش با که کردم نگاه پدرم به

 از دمیش و استرس.. کردم نگاه فاصله همون از تصويري آيفون به و.. ايستادم صاف دوباره همین

 میترسیدم همین از و کیه که میدونستم.. خوند حرکاتم تموم

 .. دخترم کیه ببین کن باز درو برو خب ؟ وايسادي چي واسه جان رزا _ بابا

 االن.. بابا چشم _

 بود آيفون تو که تصويري به کنجکاوي و استرس از پر چشماي با... کردم حرکت در سمت به

 همین زا و میدونستم اخالقشو.. کنم انکارش میخواست دلم بازم ولي کیه میدونستم.. شدم خیره

 .. میترسیدم

 بود آيفون تو که تصويري به کنجکاوي و استرس از پر چشماي با... کردم حرکت در سمت به

 همین زا و میدونستم اخالقشو.. کنم انکارش میخواست دلم بازم ولي کیه میدونستم.. شدم خیره

 میترسیدم

 بیش مممادر و پدر.. کنه کنترل خودشو نتونه اون و بیاد وجود به بحثي يا حرف که میترسیدم اين از

 گیرمب جلوشو نه و کنم بیرونش میتونستم نه.  میکرد سختر کارو اين و داشتن دوسش اندازه از

 .. بیاد پیش چي قراره امشب ببینم کنم صبر بودم مجبور
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 و بود دهکر انتخاب پدرم که کسي بود امیر آيندم همسر بودم مطمئن نمیومد پیش موضوع اين اگه

 .. شنیدم مامان با حرفاشو اتفاقي طور به هم من

 ايستادم جلوش و رفتم در سمت به خودمم.  کردم باز درو فراوان استرس با و دادم تکون سرمو

 خودم دست.. بگیرم جلوشو نمیتونستم و میلرزيد وضوح به که دستامم. بود پريده رنگم کنم فکر

 اباب بیاد پیش اشتباهي امشب اگه و حساسه آبروش رو چیزي هر از بیشتر من ي خونواده.. نبود

 ..میشه ناراحت ازم صد در صد

 شیدهک ديدم يهو که میکردم فکر چیزا همین به داشتم.. بودن نگفته چیزي امیر به همینم واسه

 میزد حرف گوشم کنار تندتند داشت.. هست امیر ديدم اومدم که خودم به.. امن جاي يه تو شدم

 ترنگ چرا.. که نمیشنوي صدامم حتي وايسادم جلوت ساعته چهار ؟ تو چته دختر.. سالم _ امیر.

 .. کردي لبم به جون دختر ديگه بزن حرف دِ  ؟ افتاده اتفاقي ؟ خبريه ؟ پريده

 کامال صورتش اعضاي تک تک از نگراني که کردم نگاه صورتش به و کردم جدا ازش خودمو

 بمناس فرصت يه سر ولي امشب حداقل شه خبر با موضوع اصل از نداشتم دوست.. بود مشخص

 . بشه پنهون ازش که نداشت دلیلي پس. اومد که اون میگفتم بهش رو چیز همه خودم

 فکر.. مبد جوابشو صدايي لرزش هیچ بدون بتونم تا.. بیارم دست به خودمو خونسرديه کردم سعي

 .. کرديم حرکت پذيرايي سمت به و گرفتم دسشتو.. بودم موفق کمي کنم

 .. زنن حرف زياد لطفا االنم.. میگفتم بهت چیزو همه خودم خب.. نیا نگفتم مگه پروو پسرِ سالم _

 و ودب هم دست تو دستامونم طرفي از.  بوديم همه ديد تو کامال و بوديم رسیده پذيرايي به ديگه

 .. دستام به هم پسر تا دو اون ي خیره نگاه

 اي فايده ولي بیارم در دستش از دستمو کردم تالش..  بود کرده معذبم کمي يه که بود اين

 .. میداد فشار محکم و بود گرفته سفت نداشت

 جا ونهم میشد شنیده سختي به دندوناش الي از که صداش با بوديم نرسیده جمع به کامال هنوز

 .. سمتش برگشتم و شدم متوقف

 .. میکنم فکر که همونايي نگو ؟ اينجا کین اينا _ امیر
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 چشام هک میکنه اشاره داره چي به ببینم که برگشتم ترس با.. میز سمت کرد اشاره دستش با بعد

 کامال نگاهش طرز از میشد رو تمسخر و سردي.. سبز به مايل عسلي ي تیله تا دو تو شد قفل

 .. کردم نگاه امیر دست مسیر به و گرفتم ازش نگامو سريع..  کرد حس

 زل لتماسا با.. دستم تو گرفتم دستاشو از يکي و سمتش برگشتم.. میکرد اشاره شیرني و گل به

 . بهش زدم

 دافر من.. بشه ريخته پدرم آبروي نزار.. کن کنترل خودتو امشب يه میکنم خواهش.. امیــــر _

 .. نمیخوام خودمم وگرنه مجبورم که بدون همینو فقط االن. میدم توضیح برات چیزو همه

 . میکرد نگاه بهم خیره داشت امیرم

 .. خواستگارن درسته آره.. بیا کوتاه.... لطفا امیر _

 غريد شدش چفت دندوناي الي از امیر

 .. دارن منو باباي سن که اينا.. هستن که خواستگارن _ امیر

 آقاي و خانم حواس که بود خوب.. کنم آرومش که کردم سعي ولي بود امیر با حق بود درست

 مبهشون کردن فکر از اصال که بکنن ما مورد در فکرايي بود ممکن وگرنه. نبود اينور آريامنش

 _.. ممیکن رعايت کامال هارو مرز و هستم حساس چیزا خیلي رو ولي نیستم مقیدي دختر.. متنفرم

 همب قبلیمو خواستگارياي که تو.. نگو چیزي من بخاطر امشب يه لطفا.. کردم خواهش ازت امیر

 .. هست وسط چیزا خیلي پاي چون نمیشه رو يکي اين ولي نه ؟؟؟ گفتم بهت چیزي ريختي

 عجم سمت به و زد پس و بودم گذاشته صورتش رو که دستمو دستش با کرد نگاه بهم عصبي

 .. عصبیه چیزي از که بود پیدا و بود هم تو کامال اخماش.. کرد حرکت

 ســـــالم _ امیر

 دستش بوسیدن از بعد و رفت پدرم سمت به.. گرفت جواب هم متقابال و داد سالم همه به بلند

 .. بیاره چايي براش بره تا شد بلند هم مامان.. گرفت جاي کنارش

 دايص با که کنارش بشینم تا پدرم پیش برم خواستم و کردم حرکت جمع سمت به دوباره منم

 ايستادم جام سر آريامنش خانم

 .. ببینمت بتونم بهتر تا بشین اينجا بیا میري داري کجا دخترم _ آريامنش خانم
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 .. دستاش تو گرفت دستامو نشستم کنارش و کردم حرکت سمتش به و زدم زوري لبخند

 ؟ نمیکني معرفي جان سعید خب _ آريامنش آقاي

 .. امیر زانوي رو گذاشت دستشو بابا

 زنم خواهر پسر هستش ارسالن امیر گل پسر آقا اين _ بابا

 پرسید سوال ازم آريامنش خانم چون بهشون نکردم توجه ديگه

 ؟ میخوني درس عزيزم _ منش آريا خانم

 آريامنش خانم بله _

 هم تو کرد اخماشو کمي يه

 کن صدام جون نازي میده دست بهم پیري احساس آريامنش خانم نگو من به _ آريامنش خانم

 جون نازي چشم _

 ؟ دارم دوست چي ؟ نه يا میخونم درس سالمه چند که پرسید سوال و زد حرف باهام خورده يه

 . دمیپرسی داشت خودش بپرسه ازم پسرش اينکه جاي به بود جالب خیلي.. چیزا خیلي خالصه

 و ممیکرد نگاه امیر به من.. بودم شده پسر دوتا اون به امیر عصبیه هاي نگاه متوجه هم وسط اون

 و بودن انداخته هم رو پاهاشونو بیخیال خیلي که دونفرم اون.. نفر دو اون به خیره خیره امیرم

 .. میزدن حرف هم با داشتن

 خودم هب بود داده قرار مخاطب منو که بابام صداي با که میکردم نگاه امیر به داشتم چقدر نمیدونم

 .. اومدم

 .. بزنید حرف هم با کمي تا کن راهنمايي اتاقت به رو ساشا آقا دخترم جان رزا _ بابا

 سمت هب خواستم کدومشونن اصال ببینم کنم نگاه دونفر اون به اينکه بدون و شدم بلند جام از

 کرد خودشو کار آخر.. زد خشکم امیر صداي با که برم اتاق

 ونوقتا رزاست برابر دو سنش پسره که نمیبینید مگه ؟ برن کجا ؟ چـــــي _ عصبانیت با امیر

 نمیزارم ؟من.. بزنن حرفم هم با برن
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 مداو حرف به بابام که در سمت بکشه خواست و گرفت دستمو.. من سمت اومد و شد بلند جاش از

.. 

 ودب رزا خود خواست به البته و.. میدم بهش رو اجازه اين و پدرشم من.. نکن دخالت تو امیر _ بابا

 .. نکن دخالتي لطفا پس.. اينجا اومدن که

 من مگه.. اومدن اين خواست به که کرده غلط خانم ؟اين.. اومدن اين خواست ؟به.. اين _ امیر

 کشید گرفت دستمو دوباره.. بگیره سر وصلت اين بزارم و باشم مرده

 ؟ خبره چه اينجا _ آريامنش

 ؟ پدر نمیبیني مگه _ تمسخر با پسرا از يکي

 همزمان.. سمتش برداره خیز امیر شد باعث نگاهش اين که کرد نگاه ما به تمسخر با دوباره

 .. بود من چشماي شدن بسته و امیر سمت به بابا سريع دويدن و مامان خداي يا صداي

 ؟.. کرد خودشو کار آخر.. میدادم فشار هم رو چشمامو استرس با

 ؟.. کرد خودشو کار آخر.. میدادم فشار هم رو چشمامو استرس با

 گرفت جلوشو بابا پسره اون صورت تو بیاد فرود امیر مشت که اين از قبل اما

 میام االن ببخشید منو _ بابا

 اون ي خانواده و مامان و بودم مونده من حاال.. بیرون رفتن هم با و کشید و امیر دست بالفاصله

 اين میدونستم من که جايي تا.. بود مجهول برام بود همراهش که دومي پسر اون هنوزم.. پسره

 .. هستن اينجا نفر دو االن ولي داشتن پسر يه فقط خانواده

 .. بگردم ذهنم توي سوالهاي جواب دنبال نتونستم زياد

 .. انمخ شو بلند.. برسیم اي نتیجه به نکنم فکر االن ديدم من که وضعي اين با _ آريامنش آقاي

 یادب پلیس با فردا اگه ؟.. کنم چیکار خدا.. میشه بد که برن اگه.. نه واي.. شد بلند هم خانم نازي

 .. زندان بندازن بابامو اگه ؟ چي

 ولینا اين. کنم نگاه روشون تو میکشیدم خجالت بودم منم اگه خب.. بگه نتونست هیچي مامانم

 همچین يه که نیست امیر ي دفعه
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 رفت آبرومون کامال.. میده نشون خودش از حرکتي

 ونا پوزخنداي میشدن رد کنارم از وقتي... نمیکردم نگاه بهشون اصال و بودم انداخته زير سرمو

 گفت گوشم در آروم و کرد بقلم اول خانم نازي ولي.. بود اعصابم رو پسره

 نیست مهم هم اصال و بود اتفاق يه موضوع اين.. نکن ناراحت خودتو اصال دخترم _ جون نازي

 هست بهت حواسم و اومده خوشم ازت من نباش چیزي نگران..

 شبعد ثانبه يه رفت خداحافظي و صورتم بوسیدن از بعد اونم کردم نگاش جوني کم لبخند با

 .. جلوم اومد کارت يه بود پائین سرم که همونطور

 .. بود آريامنش..کردم نگاه طرف به سرم کردن بلند از بعد و کارت به اول تعجب با

 .. اومد حرف به خودش که برد سوالم به پِي کردنم نگاه حالت از کنم فکر

 ستمه حرفم سر هنوزم من ولي شد احترامي بي بهم خیلي االن که اين با دخترم ببین _ آريامنش

 باشه يادت.. کنیم صحبت هم با تا دفترم بیا فردا منه کارت اين.. نیست تو تقصیر که میدونم چون..

 .. باشه دوباره شانس يه میتونه.. بیاي حتما

 .. کردم نگاه بهش و گرفتم دستش از و کارت ترديد کمي با

 ساشا ساختمانیه شرکت

 آدرسش+  بود کارت زير همون هم مبايلش و دفتر شماره

 رد ولي داشت مهربوني ي قیافه.. کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو کارت به کردن نگاه از بعد

 .. جذبه از پر حال حین

 .. میرسم خدمت فردا چشم _

 .. باش شرکت 1 ساعت پس _ آريامنش

 ور کردم پرت شتاب با خودمو.. رفتند خداحافظي بدون پسرا تا دو هر البته که خداحافظي از بعد

 .. کارت رو زدم زل دوباره و مبل

 ؟ پسراش از يکي اسم يا ؟ خودشه اسم يعني

  توام با تو کجايي ؟ خوبه حالت عزيزم ؟ رزا _ مامان
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 بهش دوختم و گرفتم کارت از چشممو ماماي صداي با

 مامان بله_

 ؟ داشت چیکارت آريامنش آقاي ؟ دستت چیه اين میگم.. جون دختر کجاست حواست _ مامان

 .. میکنیم صحبت موردش در بعدا میاد خوابم خستم االن.. نیست چیزي مامان هیچي _

 که چیزي همون از درست گرفت دلم. شد خونه وارد گرفته ي قیافه يه با بابا موقع همون

 از کلي حتما بابا االن.. اومد سرمون میترسیدم

 ناراحته دستم

 ورتشص تو نمیشد روم.. نتونستم ولي کنم خواهي عذر ازش تا کنم بغلش و سمتش برم خواستم

 کلمه يه تونستم فقط و فقط.. کنم نگاه

 بگم کندن جون هزار با رو

 بخیر شب.. میخوام عذر ببخشید منو بابا _

 ولي شدم متوقف مامان صداي با که بودم رسیده پله وسطاي به.. کردم حرکت اتاقم سمت به

 برنگشتم

 بخواب برو بعد بخور شامتو بیا دخترم _ مامان

 ندارم میل مامان نه _

 .. رفتم اتاقم سمت به واجور جور فکر هزار با.. نگفت بهم هیچي میکرد درکم چون هم مامانم

 رو صبح نیم و 7 که انداختم ساعت به نگاهي.. شدم بیدار خواب از گوشیم االرم صداي با صبح

 .. میداد نشون

 .. آريامنش شرکت برم قراره امروز که اومد يادم کردن فکر کمي از بعد

 ات رفتم حموم سمت به.. کندم دل تخت از زحمت با و کردم خستگي و حوصلگي بي سر از پوفي

 .. بگیرم کوتاهي دوش معمول طبق
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 میز سمت به همه از اول اومدم بیرون حموم از اينکه از بعد شد تموم دوشم بعد مین 11 حدود

 .. برق به زدم سشوارمو و رفتم آرايشم

 تموم موهام با کارم اينکه از بعد.. بودم موهام کردن شونه و کردن خشک گیر هم مین 71 حدود

 . کنم انتخاب لباس تا رفتم لباسام کمد سمت به شد

 تصمیم کمد به زدن زل دقیقه 1 حدود از بعد و پوشیدم زود زود رو حیاطي لباساي همه از اول

 کفش و شال و مشکي رنگ به سنگین و شیک مانتوي يه همراه به سفید تنگ شلوار يه گرفتم

 .. بپوشم رو اي سورمه دار پاشنه

 به هم نیازي.. نداشتم کردن آرايش به تصمیم رفتم آينه سمت به دوباره لباسام پوشیدن از بعد

 .. کردم بسنده لب برق يه به فقط نبود آرايش

 و الش انداختن با صورتم رو ريختم کج مقداريشم يه و سرم پشت بستم محکم کش با موهامو

 .. پائین برم که گرفتن تصمیم بالخره ماشین سوئیچ و گوشي برداشتن

 از قبل تا نمیخواست دلم اصال.. بیارم اي بهونه چه بايد مامان واس که نمیدونستم فقط وسط اين

 .. بگم بهش چیزي چیه موضوع بفهمم اينکه

 .. مامان کردن صدا به کردم شروع بلند صداي با اومدم پائین که ها پله از

 .. مـــــــامـــــــان... مــــــامـــــــان _

 سمت به.. شد راحت خیام کمي يه.. نیست خونه زياد احتمال به خب.. نشنیدم جوابي هیچ

 .. دادم ترجیح چیزي هر به رو تلخ ي قهوه يه خوردن و رفتم آشپزخونه

 ولي میکردم گرسنگي احساس اينکه با.. بخورم چیزي نتونم میشد باعث اين و داشتم استرس

 .. نمیرفت پائین گلوم از چیزي

 رو 11: 1 که انداختم مچیم ساعت به نگاهي..  گذشت قهوه خوردن براي هم مین 11 يه حدود

 .. بود رفتن وقت ديگه.. میداد نشون

 .. شدم ماشینم سوار و شدم خارج خونه از فنجون کشیدن آب از بعد

 هیچ به کناکش کلي از بعد بالخره و. کنه آزاد فکرمو کمي يه بتونه تا گشتم مناسب آهنگ يه دنبال

 .. بدم ادامه کردنم رانندگي به سکوت تو که گرفتم تصمیم پس نرسیدم اي نتیجه
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 نمک تمرکز درست نمیتونستم حتي و بودن جوالن حال در ذهنم تو متفاوتي فکراي وسط اين اما

 و دمش متوجه موقع به شکر رو خدا که کنم تصادف بود نزديک بار چندين شرکت به رسیدن تا..

 .. بردم در به سالم جون

 .. تمانداخ ساختمون به گذرايي نگاه يه کردنش قفل و ساختمون جلوي ماشین کردن پارک از بعد

 و کردن درست واسه گذاشتن وقت کلي که بود پیدا.. بزرگ و مدرن کامال ي تجاريه ساختمون يه

 .. دکورش

 رفتتم بود ورودي در روي به رو درست که اطالعاتي سمت به و شدم ساختمون وارد

 ونيکیش سمت به.. بود چیزي يه به پاسخگويي مسئول کدوم هر که بودن اونجا مسن مرد تا دو

 .. رفتم

 سالم _

 ؟ کنم کمکتون میتونم.. سالم _ مرد

 ؟ تهس طبقه کدوم تو شرکتشون بدونم میشه.. داشتم کار آريامنش آقاي با من راستش بله _

 ؟ داشتین قبلي وقت ولي ببخشید _ مرد

 بدين اطالع میشه اگه هستن جريان در خودشون ولي نه _

 .. کنید صبر لحظه چند _ مرد

 ..... شد گیري شماره مشغول بعد

 ... شد گیري شماره مشغول بعد

 برگشت من سمت به دوباره زدن حرف مدتي از بعد

 ؟ اسمتون ببخشید _ مرد

 هستم نعمتي رزا بله _

 مخاطب منو دوباره و گزاشت رو تلفن مدتي از بعد.  کرد صبر لحظه چند گفت و اسمم دوباره مرد

 داد قرار
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 17 ي طبقه طرف اون از بفرمائید بله _ مرد

 يمدت از بعد بالخره.. شدم منتظر و رفتم آسانسور سمت به مسن مرد اون از کردن تشکر از بعد

 .. شدم سوار منم و اومد آسانسور

 پس.. نمیداد نشون رو بیشتر طبقه 17 ها کلید کل انداختم آسانسور توي هاي شماره به نگاهي

 مال تجاري ساختمون کل که بود معلوم

 زهتا يه براي رو کا اين و بودند زده طبقه همون ي دکمه کنار رو قسمت هر اسماي آخه. شرکته اين

 .. میکرد راحتر خیلي من مثل واردي

 ي هطبق میکرد اعالم که زني صداي با مدتي از بعد.. موندم منتظر لحظاتي و دادم فشار رو 17 کلید

 به و شدم خارج آسانسور از هُم،17

 .. رفتم بود آسانسور روي به رو که دري سمت

 .. زيبا کارياي کنده با سوخته اي قهوه در يه.. انداختم در به نگاهي

 .. نم رو بود زوم االن و بود نصب در ي گوشه باال که افتاد دوربیني به چشمم معطلي مدتي از بعد

 عدب دادم فشار رو در زنگ و کردم فوت نفسمو.. اينجام من که باشه شده متوجه بايد االن تا پس

 ي قیافه که پیرمرد يه انتظار لحظه چند از

 داخل رفتم مرد اون به دادن سالم از بعد کرد باز برام و در داشت مهربوني

 نمدر و شیک خیلي.. بود شده دکور خاکستري و مشکي رنگ دو با و بود شیکي و مدرن شرکت

 که راهرو دو و بزرگ نسبتا سالن يه..

 .. میخورد خوري غذا اتاق به يکي اون توالت به يکیش مسلما

 معاون هم ديگش يکي و مديريت بود شده نوشته بزگ يکیش رو نیود بیشتر در تا سه

 خلدا که مباليي و بازش در به توجه با و داشت قرار منشي میز اون کنار که بود هم ديگه اتاق يه

 هستش انتظار اتاق که بود پیدا بود

 رفهس يه میزش به رسیدن از بعد... کردم حرکت منشي میز سمت به و برداشتم کناکش از دست

 شه صاف صدام تا کردم مصلحتي ي
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 از خیلي برعکس.. ساله 31 زن يه.. کرد بهر نگاهي و کرد بلند سرشو منشي من ي سرفه با

 اين بودم ديده قبال که اي ديگه منشیهاي

 .. بود ساده هم خیلي و نداشت چنداني آرايش يکي

 ؟ کنم کمکتون میتونم.. برفرمائید _منشي

 مبه متقابال اونم.. صورتم رو بیاد کوچولو ي خنده يه که شد باعث دوستانش و مهربون صداي

 .. کرد نگام منتظر و زد لبخند

 .. ببینم رو آريامنش آقاي که میخواستم راستش. سالم بله _

 بدم اطالع کن صبر لحظه چند عزيزم باشه _ منشي

 تانداخ نگاهي بهم داد اطالع منش آريا آقاي خود به اينکه از بعد اونم.. شدم منتظر و زدم لبخندي

 داخل برم تا خواست ازم لبخند با

 فسن کشیدن از بعد و ايستادم اتاق در پشت.. رفتم اتاق در سمت به و دادم جواب لبخندشو منم

 .. زدم در به تقه تا دو عمیقي

 .. شدم اتاق وارد و کردم باز در آريامنش ي رسمیه و خشک صداي شنیدن با

 و یکش واقعا ولي بود متفاوت کمي اتاق داخل وسايالي فقط.. بیروني دکور همون با بزرگ اتاق يه

 دقیقا چیزي وهر بود شده چیده مدرن

 .. باشه بايد که بود جايي

 هگر دستاشو که حالي در ديدم رو آريامنش خود که روم به رو به دوختم و گرفتم اتاق از و چشمم

 میزش رو بود گذاشته و هم به بود زده

 .. دخترم بشین بیا _ آريامنش

 .. کنم سالم رفته يادم که افتاد يادم تازه و. اومد خوشم دخترمش ي کلمه از

 کردم صاف صدامو و اومدم خودم به سريع

 سالم _
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 بشین بیا سالم _ آريامنش

 .. بودند میزش روي به رو که مباليي رو نشستم و رفتم

 ؟ بدم سفارش تا میخوري چي خب _ آريامنش

 کنیم صحبت هم با بهتره.. ندارم میل چیزي من آريانش آقاي مرسي _

 .. جون دختر عجولي تو چقدر. موقعش به اونم _ آريامنش

 مداو و شد بلند جاش از بعد.. داد رو کیک با قهوه تا دو سفارش و برداشت و میزش روي تلفن بعد

 .. نشست من روي به رو

 زد زل و دستاش به داد تکیه هم رو چونش.. زانوهاش رو گذاشت و زد گره هم به دستاشو دوباره

 بهم

 .. اومد حرف به که میشدم معذب کم کم داشتم

 اينجايي چرا که بدوني کنم فکر خب _ منش آريا

 .. شدم جا به جا کمي

 کامل نه ولي بله _

 .. میگم بهت من خب _ آريامنش

 تو سینیه با بود کرده باز برام درو که پیرمردي همون اون از بعد و شد بلند در اي تقه صداي

 .. شد وارد دستش

 .. آريامنش روي به رو گذاشت هم رو کیک و قهوه يه و من جلوي گذاشت رو کیک يه و قهوه به

 گرفت سر از حرفاشو دوباره آريامنش مرد اون شدن خارج از بعد

 از بودنت شیطون از نجابتت از.. شنديم زياد سعیدي از تو مورد در من دخترم خب _ آريامنش

 االن ولي.. ديگه چیزاي خیلي و روحیت

 .. کنیم صحبت چیزا اين مورد در نمیخوايم

 هه.. نمیدونستم وگرنه گفتي خوبه
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 ذاشتهگ افتاده که اتفاقاتي جريان در رو تو سعید کامال که میدونم اينو دخترم ببین _ آريامنش

 ؟ درسته..

 درسته بله _

 دوستیم هم با پدرت منو که میدوني البد هم اينو و _ آريامنش

 صورتم حالت از کنم فکر.. بود نکرده صحبتي من با مورد اين در وقت هیچ پدر نه.. شدم شکه

 فهمید

 ورد بحث از داريم بگذريم.. نیست مهمي چیز نداره اشکالي خب ؟ بهت نگفته پس _ آريامنش

 بهت بودنتو اينجا دلیل میخوام االن.. میشیم

 کردند فرار سعیدي پسر با من دختر که میدوني کنم فکر.. بگم

 میپیچینود رو بحث هي چرا نمدونم.. دادم تکون سرمو

 مطلب اصل سر بريد.. نپیچونید رو بحث لطفا آريامنش آقاي _

 اقعو در.. ديگه چیز هیچ نه پسرمه فقط و فقط ازدواج اين از من قصد راستش.. باشه _ منش آريا

 چیزاي و کلک با سعیدي که پولي اون

 يا بهونه ولي.. نیست هیچي من براي واقع در.. نیست هیچي گذاشت کاله پردت و من سر ديگه

 کسايي به بتونه تا پسرم واسه هست

 ؟ میگم چي که اي متوجه بزنه ضربه بودند اتافاق اين عامل که

 .. میشم گیج دارم راستش نه _

 مشکل ولي زندان بندازمش يا بگیرم پدرت از پولي ندارم قصد من دخترم ببین _ آريامنش

 پسرمه دست چکا و ها سفته تمام که اينجاست

 رو ها سفته و کنم ساشا نام به رو شرکت من ازاش در که بهونس اين به فقط هم ازدواج اين..

 خونوادتو و تو ساشا واقع در.. بگیرم ازش

 .. میدونه اتافاق اين مقصر

 ؟ چرا آخه چي؟ _
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 رد وابج بهش تو اينکه از بعد و بوده تو خاستگار قبال سعیدي پسر که میدونست اون _ آريامنش

 .. من دختر سمت اومده دادي

 ؟.. بگیرم تصمیم خودم.. خودم زندگیه واسه ندارم حق من ؟ داره من به ربطي چه اينا آخه ولي _

 واقع در..  پريدم جام از میزد حرف داشت دندوناش الي از زور به که نفر يه ي عصبه صداي با

 ترسیدم

 . هیچي.. نداري حقي هیچ تو نه _

 . هیچي.. نداري حقي هیچ تو نه _

 چطور ؟ بگیره تصمیم من جاي به میکرد جرعت که بود کي اين.  در سمت برگشتم تعجب با

 تپوس داشت هام ناخن که جوري بودم کرده مشت دستامو عصبانیت ؟از.. میزنه رو حرفي همچین

 .. میکرد سوراخ دستمو

 رشلوا بعد.. بود مرودنه براق و تیز نوک مشکي کفش جفت يه خورد چشمم به که چیزي اولین

 و لوارشش جیب تو يکیش که بود دستش باالتر يکمي.. بود شلوار و کت براي بود پیدا که مشکي

 .. بود سامسونتش کیف دستشم يکي اون تو

 آبي هاي خط که مشکي کراوات همراه به کتش هم روش و کمرنگ آبي بلوز يه باالتر يکمي

 .. داشت کمرنگ

 ... چطوره بقیش ببینیم هست هیکلي خوش و خوشتیپ مرد پیداست قشنگ که اينجا تا خب

 رجستهب و کوچیک لباي باالتر يکمي.. خوشکل ريش ته.  کشیده تقريبا صورت يه باالتر يکمي

 .. سبز به مايل عسلي چشمايي صورتش با متناسب دماغي

 .. مردونه و پر ابروهايي

 هک بود بلند وجب يه ي اندازه به باالش و بود کم طرف دو که موهاش آخر در و.. پیشونیش باالتر

 .. بهش بود داده حالت

 .. باشه داشته رو 31.31که میخورد بهش حدودا و بود جذابي پسر گفت میشه کل در

 پائین انداختم سريع سرمو و اومدم خودم به میزد حرف خشم با داشت که صداش با
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 ؟.. نزديکتر بیام نديدي که مونده چیزي اگه ؟ شد تموم کناکشت _ پسره

 بهش زدم زل و کردم بلند سرمو.. نمیشه ديگه نه.. هست پروئي آدم چه ديگه اين

 .. نمیکردم نگاه شما به من _

 ؟ نه ؟ بودم جمالت محو ساعت چهار که بودم من البد هه _ پسر

 ؟ هست هم اي ديگه کس مگه اينجا شما بجز آره _

 آريامنش صداي ولي.. اومد سمتم به خشم با و مبال رو کرد پرت جا همون از کیفشو آورد جوش

 .. وايسه لحظه يه براي که شد باعث

 .. نده ادامه ديگه و کن خواهي عذر زود ؟ خانمه يه با برخورد طرز چه اين ساشا _ آريامنش

 اب من يعني ؟؟ ساشاست اين!!!!!!  نـــــــــــه.. آريامنش اين سمت چرخید صورتم تعجب با

 بودم شنیده بابا حرفاي الي به ال از ديشب اسمشو!!  نـــــــــه ؟؟ بشم مزدوج قراره اين

 . يواشکي البته..

 ؟؟ کنم سر باهاش چطور من آخه.. گنده خیلي اخالقش جذابیتش و خوشکلي از جدا

 .. نکنید دخالت شما بهتره پدر _ ساشا

 التدخ میگي بعد.. میکني داري میخواد دلت که کاري هر تو ؟ نکنید دخالت چي يعني _ آريامنش

 نیست درست اصال رفتارت اين.. بشه زنت قراره دختر اين ؟ برخورده طرز چه اين.. نکنید

 غريد داشت که عصبانیتي و خشم همون با.. من به انداخت نگاشو بعد و زد پوزخند يه

 بزنم حرف کالم دو زنم با میخوام ؟من.. بشه زنم قراره که نمیگید مگه خب.. خوبه اا _ ساشا

 ؟ شرعه خالف..

 .. کرد بلند سکوت ي نشونه به دستاشو از يکي بزنه حرف خواست آريامنش تا

 خانم ينا با من االنم.. بدي تعغییر نظرمو وجح هیچ به که نکن سعي ولي.. میدونم پدر بله _ ساشا

 .. اتاقم به میاد من با پس.. دارم کار

 افتاد کار به زبونم کنم برخورد باهاش.. کردم جرعت چطوري نمیدونم که لجي و جسارت با
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 ظهلح يه حتي من ؟ گفته کي ؟ بشم بیريخت توي زن بیام زور به که مونده همین ؟ چي ديگه _

 .. نمیمونم اينجا هم

 ديگه راه مگه ها سفته و چکا اون واسه واقع در.. میکنم فکر اي ديگه چیز من ولي ؟ جدا _ ساشا

 ؟ میمونه برات هم اي

 کن تمومش.. ساشا _ آريامنش

 سقف هي زير خانم اين با آينده قراره که منم اين.. نکنید يعني.. نکنید دخالت گفتم پدر _ ساشا

 گهدي بحث هیچ جاي نمیکنم فکر.. بزنم حرف باهاش باره اين در هم خودم که بهتره پس.. باشم

 .. بمونه اي

 به عدب و کرد نگاه ساشا به ذره يه اونم. کردم نگاه نمیدونم اسمشو هنوزم که آريامنش به ترس با

 و ازب بار يه چشماشو(  ؟ ها بشه شوهرم قراره اينکه مثل کنم چیکار خب ؟ ساشا شد زود چه)  من

 اين گهم بدتر همه از ؟ میشد مگه آخه ولي نباش نگران که اين يعني مسلما کارش اين.. کرد بسته

 ؟.. میومد بند من زبون

 .. بگید همینجا بهتره داري حرفي نمیام شما با هیجا من _

 رفتگ تحديد ي نشونه به دستشو.. بهم رسوند خودشو سريع خیلي قدم دو با و سمتم برگشت

 .. سمتم

 از یشترب منو کارا اين با که نکن سعي.. خودته دست مگه.. نمیاي که میکني غلط خیلي تو _ ساشا

 منو روي اون که هست موقع اون و باشم آروم که نمیکنم تضمین چون کني عصبي هست که ايني

 ؟؟؟ گرفتي.. میبیني

 اختماند آريامنش به نگاهي يه بدم جوابشو اينکه از قبل ولي برداشتم عقب به قدرم يه ترس با

 بهش دهنم آروم حرکت و چشمام با.. کنم ازدواج شخص اين با که مجبورم من صورت هر در..

 .. داد تکون سرشو فقط اونم هست مثبت جوابم که فهموندم

 نوم پرو اي.. میکرد نگاه بهم پوزخند و تمسخر با داشت که کردم نگاه شازده اين به دوباره منم

 ؟ میکني مسخره

 که بود نم دست ايندفعه و زدم پس بود گرفته سمتم تهديد ي نشونه به که دستشو دستم با منم

 میخورد تکون جلوش داشت وار تهديد
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 ؟کي.. اوکي میگذره چي معیوبت فکر تو که نداره ربطي هیچ من به.. پسر شازده کن گوش خوب _

 وير اون حاال تا مگه ضمن در و.. دانه پنبه بیني خواب در جنابعالي ؟ بشم تو زن من قراره گفته

 عاقلي آدم هیچ باشه چي ؟هر.. نکردي رو و داري هم اي ديگه روي مگه ؟ ندادي نشون و سگت

 گرفتي.. بشه عقل بي توي زن نمیاد

 ريدغ خشم با.. میسپارم خودت به خودمو خدايا. بکشه منو بیاد که االنه.. قیافرو.. هشتم امام يا

 ؟ زدي زري چه تو _ ساشا

 زدي تو که زرو _

 کنم ازب در خواستم که آخر ي لحظه تو اما.. دوئیدم در سمت به و برداشتم کیفمو سريع خیلي بعد

 يکي پام با آخرم کنم فرار دستش از نتونستم کردم کاري هر.. گرفت منو و کشید پشت از موهامو

 دقص کنم فکر. .. کرد بیشتر گردنم دور دستشو فار و نکرد نامردي اونم که پاش رو زدم محکم

 داشت منو کشتن

 ارت ديدم جلوي داشت چیز همه و میاوردم کم نفس داشتم کم کم ديگه.. جوونم هنوز من نه خدايا

 .. کنه جدا ازم پسرشو داشت سعي که ديدم رو آريامنش خود آخر ي لحظه فقط.. میشد

 ... شد تاريک تارو ديدم جلوي چي همه و نفهمیدم هیچي ديگه

 شديدي درد احساس گلوم تو.. کردم باز چشمامو گرفته دستمو مچ کسي اينکه احساس با

 .. بدم قورت دهنمو بزاق راحتي به نمیتونستم حتي که طوري میکردم

 شممچ به که چیزي اولین.. شد درست کم کم ولي بود تار کمي يه ديدم کردم باز چشامو که اولش

 .. بود سفید سقف خورد

 ازهت ديدم و میگرفت نبضمو داشت که پرستاري و سرم ي پايه وقتي اما.. کردم تعجب کمي يه

 .. بود شده خبر چه که اومد يادم

 نشمرد و دستش تو سنج زمان به حواسش کل که پرستار. گرفت درد گلوم که بزنم حرف اومدم

 ستنش مهربون لبخند يه بیدارم که ديد وقتي و کرد نگاه من به من خردن تکون با بود من نبض

 لباش رو

 ؟. خشکله خانم شدي بیدار بالخره _ پرستار
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 خیلي.. کرد متعجب خودمم حتي صدام ولي شدم موفق البته.. بزنم حرف کردم سعي تالش کلي با

 بود شده بد

 .. میشه درست اومده گلوت به که هست فشاري بخاطر.. بشي نگران نمیخواد _ پرستار

 چه سرهپ اين ببین خدا رو تو.. کردم بسنده نیمه نصفه لبخند همون به منم.. زد لبخند دوباره بعد

 هنمیکش خجالت ؟ بده مامانمو و بابا جواب میخواست کي ؟ چي میمردم اگه ؟ آورده من سر باليي

 ازش متنفرم.. خشن چقدر اه.. داشت منو جون قصد و بود گرفته منو اونطوري

 متنفر..

 بدم خبر شوهرت به و. کنم خبر دکترتو برم من اومدي هوش به که خوبه خانمي خب _ پرستار

 ناقال داريا جذابي شوهر ولي.

 به.. بود کشیده سقف تا شاخام کنم فکر ديگه تعجب از.. هندونه شبیه چشما میگي منو حاال

 میکرد درد گلوم که بس زدم حرف سختي

 نمک پنهون بابا مامان از چطور اينو من خونه تو میدونه خدا حاال نامرد.. شده کبود هم صد در صد..

.. 

 ؟ شوهرم ؟ چي _

 بود نگرانت کلي بیچاره.. وايساده بیرون که هموني ديگه آره _ پرستار

 ليگ دسته اين با.. باشه بايدم. معلومه خب بود نگران اون هه.. دهنم رو اومد ناخواسته پوزخند يه

 من شوهر خودشو جرعتي چه به ولي.. میشدم نگران بودم اون جاي منم.. شازده داده آب به که

 نیست من شوهر اون که بگم اومدم تا کرده معرفي

 يه اول و شد باز در بندش پشت.. شد بلند در صداي دوباره بعدش دقیقه چند و بیرون رفت پرستار

 .. داخل اومد ساشا دنبالش به و دکتر

 ثانیه 11 حدود چون نکشید طول زياد انتظارم ولي بیاد آرايامنش آقاي داشتم توقع کردم تعجب

 مادرم يا پدر منتظر.. شد وارد اونم بعدش

 النا که دکتر به دوختم و گرفتم در از چشممو ناامید نیست ازشون خبري ديدم وقتي ولي بودم

 داشت لبخند با و بود ايستاده سرم باالي
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 .. میکرد نگام

 .. اومدي هوش به خانم عجب چه خب _ دکتر

 ینهم خاطر به.. میشه باحال خیلي قیافم مواقع جور اين که میدونم خودم..کردم نگاش تعجب با

 ندادم اهمیتي اصال دکتر ي شده گشاد نیش به

 ؟ اينجام که هست مدتي چه مگه _

 چونش زير زد کردن فکر حالت به دستشو

 بیاد هوش به خانم تا منتظريم که میشه ساعتي 17 يه بخواي راستشو _ دکتر

 حرف باهاش امد نمي بدش آدم که جوري داشت خوبي و خودموني خیلي رفتار اومد خوشم ازش

 از کارتشو بیرون بره میخواست که هم موقعي. دادم جوابشو که پرسید ازم سوال سري يه.. بزنه

 هم بعد. بزنم زنگ بهش اومد پیش برام مشکلي اگه خودش قول به تا. بهم داد و آورد در جیبش

 اشتمند مشکلي که ضاهرا چون ترخیص کاراي واسه بره تا گفت ساشا به رفتن از قبل ولي.. رفت

 .. اعصاب و مغز جراح و متخصص فهیمي سیاوش انداختم کارت روي اسم به نگاهي

 اعصاب مشکل که من ؟ بود من دکتر اين چرا ولي نمیخورد بهش اصال.. راهو همه اين میره کي اوو

 ودب رفته يادم کلي به رو نفر دو اون حضور اصال میکردم نگاه کارت به داشتم تعجب با.. ندارم

 میداد نشون رو شب 11 حدود که نگاهکردم ساعت به و کنارم گذاشتم کارتو..

 ودمب اين نگران و فکر تو اينقدر.. حالین چه در االن بابا مامان يعني واي. کشید سوت مغزم يهو

 سمت اومد کي آريامنش نفهمیدم اصال که نگفتم چیزي بهشون من و نگرانمن االن بابا مامان که

 میزنه حرف داره بند يه حاال تا کي از و تخت

 اومدم خودم به صورتم جلوي دستش تکوناي با

 ؟ مشنوي صدامو ؟ خوبه حالت.. دخترم.... دخترم _ آريامنش

 شد پرت حواسم لحظه يه ببخشید.. آره.. آره...آ _

 شد عصبانیتم باعث و مغزم رو شد کشیده سوهان يه عین ساشا ي نکره صداي
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 وندنمیم واسم حواس و هوش میگرفتم شماره پولدار و مشهور دکتر يه از منم اگه خب بله _ ساشا

.. 

 هشب جوابشو تا نستاد واي حتي بیشعور.. بیرون رفت اتاق از و برگشت تمسخري حالت با بعد

 بدم

 . همینه رفتارش که وقته خیلي.. دخترم نکن ناراحت خودتو _ آريامنش

 .. کرد نگاه در به ناراحتي با بعد

 بیان بخوان اينکه از قبل که چیزي اون برعکس. کردم نگاه آريامنش خود به و برگشتم منم

 برعکس درست بود شعور و فهم با و مهربون خیلي.. بود میکردم فکر موردش در خواستگاري

 خاطر به میکردم فکر من.. داد نشون خودشو چي اون و موردش در میکردم فکر چي من پسرش

 اسهو سودي هیچ میبینم که االن اما بیاره در پسرش عقد به منو شده حاضر که پوالشه و خودش

 پدرم واسه بلکه نداره خودش

 .. میکنه کارو اين داره

 .. واي اي.. افتادم يادش دوباره اومد پدرم اسم تا

 .. ببخشید.. ببخشید _

 ؟ دخترم داري نیاز چیزي ؟ شده چیزي بله _ آريامنش

 . نگرانم خورده يه آخه.. چیزه.. میدونید.. مادرم و پدر راستش نه _

 ودشمخ تختم کنار گذاشت و برداشت اونطرف از رو صندلي يه و برگشت کرد نگاه بهم مهربوني با

 روش نشست

 مني پیش که گفتم و بهشون زدم زنگ من نباش نگران _ آريامنش

 ؟ داده اجازه پدرم چطور ؟؟ حاال تا صبح از اونم موقع اين تا اما

 آوردم زبون به حرفو همین دقیقا

 ؟ داده اجازه چطور ؟ آخه چطور ؟ حاال تا صبح از ولي _
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 صحبت هم با ازدواج موضوع مورد در قراره گفتم.. میشناسه منو پدرت نباش نگران _ آريامنش

 کنیم

 مدت همه اين نمیگه بابا آخه داره تعجب جاي که اولش.. شدم پشیمون من اصال.. شد گرد چشام

 عتیقش پسر اين با خواستم کي من بعدشم ؟ بودم اين پیش من کردن صحبت واسه فقط رو

 ؟ شازده اين به بدم راه به راه که آوردم اره سر از جونمو مگه شدم پشیمون من اصال ؟ کنم ازدواج

 . شدم پشیمون من نه ؟ ازدواج ؟ چــــــــي _

 کرد نگام ناراحت ي قیافه يه با

 مورد در میخواستم االن منم دخترم ولي.. کرده پشیمونت رفتاراش اين با که میدونم _ آريامنش

 به تو.. کنیم صحبت هم با موضوع همین

 . ندارم حرفي من باشه کني کمکم نمیخواي اونم از بعد ديدي اگه کن گوش حرفام

 ؟ داره و نظرم شدن عوض امکان که بگه میخواد چي يعني.. فکر تو رفتم.. کرد نگاه بهم منتظر بعد

 ؟ داره و نظرم شدن عوض امکان که بگه میخواد چي يعني.. فکر تو رفتم.. کرد نگاه بهم منتظر بعد

 ... بزنه حرفاشو تا بزارم گرفتم تصمیم

 هب که جوري بود راضي خود از و مغرور پسر يه اولم همون از کال ، ساشا دخترم ببین _ آريامنش

 فراتر حدش از تا نمیداد اجازه دختري هیچ

 شب روزش نمیديدش يهروز اگه که طوري.. بود وابسته بدجور خواهرش به برعکس ولي.. بره

 اولم همون از سعیدي پسر سر.. نمیشد

 قبال که فهمید و بیاره در رو پسره آمار تا کرد تالش کلي.. بود مخالف

 اراس ولي. شديم رو به رو شديدش مخالفت با خاستگاري موقع که بود اين.. بوده تو عاشق پسره

 آخر.. میکرد نگران مارو که بود اين..  میکرد خودشو کار بازم و نمیداد گوش هیچکش حرف به

 .. شد میشد نبايد که اونچیزي سرم

 ... نداره ربطي هیچ من به.. نیست من تقصیر هیچکدوم اينا اما _
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 نبالد همین خاطر به اونم و گرفته دل به کینه بد ساشا ولي میگم همینو منم درسته _ آريامنش

 .. میگرده مقصر

 حرفش وسط پريدم

 ؟ نه منم مقصرم اون البد و _

 ؟ شدم گرفتارش که وضعیه چه اين آخه خدا اي.. کرد نگام شرمندگي با

 چیزاي و روحیت از سعیدي وقتي اما بودم مخالف شما ازدواج با منم اولش دخترم _ آريامنش

 که ودب اونجا ديدمت که بود موقعي اصلیم پشیمونیه ولي شدم پشیمون کم کم میزد حرف ديگت

 بدي تعغییر و ساشا ي زندگیه میتوني که هستي کسي اون تو شدم مطمئن

 ... اما.. بشي زنش و بیاي که نمیکنم مجبورت االنم..

 دوباره حرفش وسط پريدم

 ؟ چي اما _

 .. شدم پشیمون کارم از که کرد ننگام جوري يه

 .. شدم کنجکاو خیلي راستش ببخشید _

 به هک میکنم پیشنهاد بهت من راستش.. کني فکر پیشنهادم به که دارم دوست اما _ آريامنش

 اروک اين بتوني اگه.. بیاري درش اخالق اين از تا کني سعي و کني زندگي باهاش سال يک مدت

 مه خوندنت درس طول در و آمريکا دانشگاه بهترين بفرستمت که میدم ضمانت بهت من کني

 مخودت زمان اون و شديد عاشق شايد بزرگه خدا.. نمیکنم دخالت زندگیتون تو من بدم رو خرجت

 در ولي بري نخواستي

 .. خونوادتو هم میکنم ساپورت خودتو هم کار اين ازاي به من صورت هر

 آريامنش آقاي لطفا کنم فکر بزاريد _

 صورتش رو اومد گنده اخم يه

 .. جون پدر يا فرهاد بگو.. شدم پیر میکنم فکر آريامنش نگو من به _ آريامنش

 اومدم حرف به دوباره خجالت با
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 .. بکنم فکرامو تا میخوام وقت ازتون مدتي يه جون پدر ببخشید خب _

 کنیم اقدام خاستگاري واسه دوباره تا میمونم زنگت منتظر من پس نداره اشکالي باشه _ جون پدر

.. 

 یتونستمنم و بود عالي خیلي داد بهم که پیشنهادي. فکر تو بودم رفته راستش نگفتم بهش چیزي

 درس آرزوش میتونست کسي هر.. بدم دست از رو آمريکا دانشگاه بهترين تو خوندن درس

 .. باشه دانشگاهي همچین يه تو خوندن

 . برگردوندم صورتمو و اومدم خودم به در خوردن بهم صداي با

 وقتي اما.. کیه ببینم تا در سمت برگردوندم صورتمو و اومدم خودم به در خوردن بهم صداي با

 ونج پدر سمت برگردوندم صورتمو هم تو کشیدم اخمامو سريع خورد ساشا پسره اين به چشمم

 بگم دفعه هر میشه طوالني خیلي کنم چیکار خب ؟ جون پدر شد زود چه هه..

 پدر مونه پس.. گفتن کوچیکتري گفتن بزرگتري بالخره.. بگم نمیشه که فرهادم.. آريامنش آقاي

 از شاسا ي عصبیه صداي با.. کنم صداش اينطوري گفت بهم خودش درضمن خوبیه ي گزينه جون

 .. اومدم بیرون فکر

 اه.. عصبیه همش که هم خدا بنده اين پوفف

 .. داروهاش از اينم شد تموم خانم اين کاراي پدر _ ساشا

 رزا ديگه هک نکنم آدم رو تو من بیتربیت اي.. شکمم رو افتاد که سمتم کرد پرت رو پالستیکي بعد

 پروو بچه.. ماهیم خار نیستم

 بود دهز زل بود صورتش تو که تمسخري و گنده اخم يه با اونم میکردم نگاه بهش داشتم غضب با

 .. من به

 ؟ ساشا دادي انجام بود کاري چه اين _ جون پدر

 ؟ کاري چه _ ساشا

 ؟ دختر اين سمت کردي پرت اينطوري رو پالستیک اين چرا _ جون پدر
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 به نهک افتخار بره بايد گرفتم داروهارم اين که همین نیستم دوشِش به حلقه نوکر که من _ ساشا

 زياده سرشم از خودش

 من بگیرم ازت حالي يه بزار.. چندش ي پسره ايشش.. کرد نگاه من به پوزخند با بعد

 ؟ نداري ارزش برام هم درصد يه حتي که تويي براي ؟اونم.. کنم افتخار برم ؟ چـــــي هه _

 .. دانه پنبه بیند خواب در ساشا

 .. گرفت دستشو و سمتش پريد زود خیلي جون پدر که سمتم برداشت قدم يه عصبي

 ؟ شتر میگي من به ؟ زدي زري چه _ ساشا

 ريسپ غول نره اين با رو سال يه چطور من آخه.. داره مشکلي يه واقعا اين بابا.. بود گرفته خندم

 ؟.. کنم

 ؟ داري شکي خودت به مگه _

 ييبال که نمیکنم تضمین وگرنه باشه زدنت حرف طرز به حواست بهتره خانم دختر هي _ ساشا

 نیاد سرت

 ؟ بیاري من سر باليي بخواي که تو باشي کي خر کن زر زر کم بابا برو _

 زمین خورد و رفت عقب کمي اونم داد هل پدرشو حرکت يه با و شد تر جري من حرف اين با يهو

 بود شده وحشتناک خیلي قیافش..

 هم به دندوناشو هي هم زياد خشم از میزد کبودي به صورتش کل که بود شده عصبي اونقدر..

 .. میکشید داشت و گرفت سفت موهامو دستش يه با و کرد حمله سمتم به میسائید،

 بهم بود موهام حد از بیش شدن کشیده حاصل که دردي هم و بود اومده بند زبونم ترس از هم

 خیلي بودم ترسیده خیلي.. بکنه ريشه از موهامو کل میخواست انگار.. نمیداد زدن حرف مجال

 ديب وضعیت خیلي میزد گردنشم نبض.. بود شده رگه دو صداشم.. غريد دندوناش الي از ساشا

 بیرون رفت اتاق از سريع نمیشه پسرش حريف و نمیاد بر دستش از کاري ديد وقتي جونم پدر بود

 دو تا گوشام که زد فريادي چنان دفعه يه ولي بود کم ولوم همون صداش اول در شدن بسته با

 میکشید سوت بعدش ساعت
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 دهن اون که میکني بیخود خیلي تــــــــــــــو ؟ زدي زري چه ؟ تو کردي غلطي چه _ ساشا

 اون زا تر گنده که میخوري گوه خیلي تو.. بیناموس ي دختره میکني زر زر و میکني باز گشادتو

 خیلي هاي راه دادنت عذاب واسه نه ولي.. کنم نفلت االن بزنم حقته.. میزني حرف گشادت دهن

 .. هست هم بهتري

 یشترب موهامو. زد پوزخند يه میکنم نگاش ترس با دارم که ديد وقتي و کرد نگاه صورتم تو يکمي

 دغري تمسخر با و کرد گوشم نزديک سرشو اونم شد بلند بالشت رو از سرم که طوري کشید

 ادتي اينو.. بزنن زار حالت به دنیا کل سحله که آسمون مرغاي که بیارم سرت به باليي _ ساشا

 وکمیش يه دفعه اين اگه چون.. ندي تکون تکون متريتو سه زبون اون من جلوي ديگه تا باشه

 شي بیزبون کال که میکنمش حلقت ته از بعدي ي دفعه کردم کوتاه

 سمتم گرفت تحديد ي نشونه به دستشو عقب برد سرشم و کرد ول موهامو

 اشهب منفي اگه چون باشه مثبت جوابت بهتره خونتون میايم فردا پس پدرم همراه به من _ ساشا

 زبون هترهب پس بیخبرم پدرم حرفاي از که نکن فکرم.. ببیني خونوادتو بتوني ديگه که نمیدم قول

 تو و میدونم من وگرنه بگي بش جوابتو اومد که االن و بگیري دهن به

 راچ اين.. میشدم خفه بگم چیزي میکردم باز دهن تا بزنم حرف نمیتونستم حتي و بودم شکه

 فروختم بهش تري هیزم چه مگه من آخه ؟ بده عذاب هي منو میخواد دلش چرا ؟ میکنه اينطوري

 .. بشم مجازات بخاطرش بايد که

 شد باز زبونمو و اومدم خودم به بالخره

 کي ( معلومه خب.. ترسه اصرات همش گفتم چي)  کني کاري بخواي که میکني بیخود خیلي تو _

 ... نشم تو زن ولي کنم خودکشي ،حاضرم عمرا.. بشم رواني توي زن حاضرم من گفته

..  نکرد ناله به کردم شروع و شد خفه صدام آورد دستم مچ به که فشاري با که بدم ادامه خواستم

 .. میريخت داشت اشکم ديگه که میداد فشارش و بود گرفته دستمو همچین نامرد

 ام تو با آخ.. شکست رواني کن ول دستمو آي آي _

 که ممیدون.. میگیرم نشنیده و حرفات بیاي راه باهام بهتره پس روانیم میدوني که خوبه _ ساشا

 ؟ گرفتي.. بکنم باهات نمیوام که کاريو نکن کاري پس داري دوست خیلي باباتو مامان
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 و رفت در سمت به.. شد بلند آخم و تخت ي لبه به خورد محکم که کرد پرت دستمو شدت به بعد

 وار يدتهد حالت به اشارشو انگشت سمتمو برگشت دوباره بیرون بره اينکه از قبل کرد بازش درو

 سمتم گرفت

 بزني دورم بخواي اگه که بدون اينو چون.. کني عمل زدم بهت که حرفايي به بهتره _ ساشا

 .. نره يادت داري جون تا که بگیرم ازت حالي آنچنان

 دش بیشتر اشکام ريزش شدت اتاق از رفتنش بیرو با.. هم به زد محم درو و بیرون رفت هم بعد

 زياد درد از که بود دستم همینطور

 ياد به با.. کنه پودرش بود نزديک که میداد فشار دستمو مچ همچین نامرد بدم تکونش نمیتونستم

 تدرس نمیتونستم و بودم افتاده نفس نفس به بود شده زياد گريم شدت بس از حرفاش آوريه

 که بست نکرده گناه رگبار به منو همچین ولي.. نشد هم دقیقه 1 حرفاش کل شايد.. بکشم نفس

 .. نداشتم خبر خودم و کردم کاري نکنه که کردم شک خودم به خودمم حتي االن

 امه ريه وارد هوا کمي يه که میکردم تالش چي هر شده بسته تنفسیم راه که کردم احساس يهو

 در لحظه همون چون.. بود حتمي مرگم وگرنه رسید دادم به خدا.. اکسیژن ذره يه از دريغ اما بشه

 پرستار تا دو و دکتر يه همرا به نگهبان دوتا سرش پشت و پدرجون اول و شد باز شدت به اتاق

 .. شدن اتاق وارد سريع خیلي

 ديدم متمس به رو دوئیدنشون. زد تشر پرستارا به بلند صداي با سريع ديد حال اون تو منو تا دکتر

 .. شدم بیهوش و شد بسته چشام بود شده تموم تحملم ديگه چون ولي

.............. 

 تراح خیالم بود داده کارتشو بهم که دکتري همون ديدن با و کردم باز چشمامو دستم سوزش با

 از حتي که کرده چیکار باهام ببین.. سراغم اومده دوباره و ساشاست که میکردم فکر.. شد

 ..دارم وحشت حظورشم

 هک من اه.. ببینم کن صبر ؟؟؟ بود چي دکتره اين اسم اصال.. میگرفت خون ازم داشت کنم فکر

 ردکت اين اسم که بودم اين فکر تو سخت و اومد ابروهام بین چیني.. نبودم حافظه کم اينقدر

 ؟ بود چي اخالق خوش و خوشتیپ
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 دلبخن يه فهیمي سیاوش.. بود چي اسمش اومد يادم بود سینش رو که کارتي ديدن با بالخره

 لبام رو نشست

 ؟ شن بیدار گرفتن تصمیم غشو غش خانم بالخره عجب چه به به _ سیاوش

 ؟ اين شد داداشي نخورده چايي زود قد چه بابا نه.. شد گرد چشام يهو دکتر صمیمیه لحن اين از

 ؟ کردي تعجب چي از ؟ چیه _ سیاوش

  هیچي...هیـــ _

 ؟ نداري چیزي دردي ببینم بگو خانم خب _ سیاوش

 ..میکنه درد سرم کمي يه فقط.. نه _

 . طبیعیه دردا اين میشي بهتر مسکن با نداره اشکالي _ سیاوش

 دکتر آقاي ببخشید _

 ؟ بله _ سیاوش

 ؟ بیهوشم حاال تا کي از من _

 يرفت هوش از دوباره که اومدي هوش به بار چند البته ظهره تقريبا که االن تا ديشب از _ سیاوش

 .. بود شده وارد بهت بدي خیلي ي عصبیه شک

 ؟ عصبي شک _

 میومد سرم بال اين بايدم رواني ي ديوونه اون ديروزيه بازياي ديوونه و حرفا اون با معلومه خب

 تاداف دستم به يادم يهو ديروزش کار با.. بود نشده بهم احترامیي بي هیچ حاال تا که مني اونم..

 .. شد بلند نهادم از آه که انداختم دستم مچ به نگاهي

 وستمپ که درسته.. کرد کارو اين دستمم واسه که بود کم گردنم ؟ کنم چیکار اين با حاال من خداي

 میشد کبود سريع خیلي فشاري کوچیکترين با که داشتم لطیفي و حساس فوق پوست ولي بود برنز

 نمیتونه کاري هیچ ازدواج شب يديخت برسه شوهرت داد به خدا میگفتن بهم همیشه دوستام..

 .. خنده زير میزدن بعد و.. هبکن

 ..اومدم خودم به میداد تکون صورتم جلوي دستشو داشت که دکتر صداي با
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 .. توام با ؟ خوبه حالت - سیاوش

 ؟ بله يعني نه.. هان _

 ؟ خوبه حالت میگم باتوام _ سیاوش

 ؟ گفتید چیزي.. شد پرت حواسم لحظه يه ببخشید بله _

 ؟ ساشاست کار گفتم.. نداره اشکالي _ سیاوش

 میدونست کجا از مهمتر همه از و ؟ میشناخت کجا از رو رواني اون اين.. کردم نگاه بهش گنگ با

 . اونه کار اين که

 ؟ بله _

 .. خودشه کار که هستم مطمئن صد در صد.. نکن تعجب _ سیاوش

 .. شما ولي _

 که تمهس مطمئن کجا از اينکه همینطور و. کردي تعجب رفتارم و صمیمیت از که میدونم _ سیاوش

 .. بودم هم خواستگاري شب و هستم ساشا دايي پسر من راستش.. ساشاست کار

 بش اون آخه.. ها آشناست قیافش چقدر گفتم.. بود اين بودن اونا همراه که دومي پسر اون پس ااا

 .. بود همراهشون که بیچاره اين به برسه چه نکردم نگاه هم ساشا به حتي من

 .. نشناختمتون شرمنده آهان _

 اومد حرف به و انداخت ابروهاشو شیطنت با سیاوش

 سرت رو بال اين که بودي کرده جريش حسابي انگار ولي داداش زن نداره اشکالي _ سیاوش

 .. آورده

 هک نمیخواست دلم اصال من راستش.. نیومد خوشم اصال داداشش زن لفظ از.. زدم لبخند يه فقط

 به برسه چه.. میکنه رفتار اينطوري داره نداره باهام صنمي هیچ که االن.. بشم رواني اون زن

 ..کنن جمع خونش تو از چنازمو بیان بايد اونوقت.. بشم زنشم که موقعي
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 راستش. فکر تو رفتم دوباره.. بیرون رفت اتاق از چیزا اين و سفارش تا چند از بعد سیاوشم

 مثال.. کدومشونو هیچ بودم نگرفته جدي حرفاشو.. بدم رد جوابشو که بودم گرفته تصمیم

 .. کهنیست الکي داره قانون مملکت بکنه نمیتونست کاري هیچ ؟ باهام کنه چیکار میخواست

........... 

 ينا و کجام که بدم خبر امیر به حداقل بودم گرفته تصمیم منم و ظهره از بعد 1 ساعت تقريبا االن

 راستش بودم نداده جوابشو ولي بود فرستاده پیام و بود زده زنگ بهم کلي بیچاره..کردم کارو

 .. بمونم بیمارستان تو مدت همه اين قراره که نمیدونستم

 رفت میاد امیر اينکه از اطمینان و پسرش کار از شرمندگي و خواهي عذر کلي از بعد جونم پدر

 دلم اصال راستش شد راضي تا کردم التماس بهش کلي بره که نمیخواست خودش البته..

 دلم بیارم بهونه رو اي ديگه چیز داشتم تصمیم راستش.. بدونه چیزي امیر که نمیخواست

 . ساشاست کار اين بفهمه که نمیخواست

 خبر با وضوعم اين از کسي نمیخواست دلم اصال که میدونستم همینو فقط ولي نمیدونستم دلیلشو

 هديگ شهر يه میرفتم فرداش همون و میدادم رد جواب بهش.. بودم گرفته خودمو تصمیم من.. شه

 .. نهبک نمیتونست کاري هیچ ؟.. کنه پیدا منو میتونست کجا از شیراز میرفتم..خالم پیش..

 ايه صفته و چک اون با ديگه و بودن گرفته رو سعیدي که بود اين هم ديگه خوب خبر يه اينکه و

 قبر ارمد اشتبام تصمیم اين با که بودم اين از بیخبر اما.. بده انجام نمیتونست کاري هیچ پدرم

 .. میکنم خودم دستاي با خودمو

 

 میرا تا بودم نشسته آماده تخت روي و بودم کرده عوض خودم لباساي با رو بیمارستان لباسهاي

 .. بريم اينجا از مرخصیم کاراي انجام از بعد و بیاد

 مشکل ينا درگیر. بود درگیر فکرم نبود هم دلیل بي دلیل بي البته.. بودم زده زل دستام به دلیل بي

 بعید ردک رفتار اون که اونطوري ؟ چي میکرد پیدا منو اگه ؟ کنم فرار دستش از میتونستم يعني..

 .. کنم انتخاب رو درست راه نمیتونم ، نمیدونم ولي.. ولي.. نیست

 به افتاد چشمم.. هستش محض حماقت ساديسمي اين با ازدواج که هستم مطمئن هم اينو اما

 ؟ باشه میتونه کي يعني. میشد روشن و خاموش داشت نمايشگرش ي صفحه که گوشیم
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 ؟. بگم بهش چي بود اگه.. باشه بابا نکنه

 سم يدند با.. کردم نگاه میزد زنگ من به که کسي اسم به و برداشتم رو گوشي اضتراب کمي يه با

 .. کشیدم راحت نفس يه سارا

 .. وشمگ تو ببیچه سارا صداي که شد باعث و کرد لمس رو گوشي سبز قسمت دستم تعلل کمي با

 ؟ هان ؟ نمیدي جواب میزنم زنگ چي هر که هستي اي دره جهنم کدومــــــــم رز _ سارا

 ؟ سارايي سالم _

 پرسید ازم نگراني با که شد صدام تو بغض متوجه کنم فکر

 هب جون ديگه بزن حرف د ؟ کردي پیدا مشکلي ؟ افتاده اتفاقي ؟ کجايي ؟ خوبه حالت رز _ سارا

 .. کردي لبم

 التح با.. رفت بین از ساشا حرفاي آوردن ياد به با هم لبخند همون ولي لبام رو اومد محو لبخند يه

 .. دادم جوابشو اي گرفته

 .. کنم گريه توش سیر که میخواد بغل يه دلم.  نیستم خوب اصال سارايي نه _

 خودم پیش بیا ؟ هستم که من عزيزم ؟ افتاده اتفاقي چه _ سارا

 متمس به در بستن بدون و شد اتاق وارد اضتراب با که کسي روي چرخید نگام اتاق در شدن باز با

 .. آورد حجوم

 ؟ خوبه حالت رز _ امیر

 همین بخاطر بزنم حرف موضوع اين مورد در سارا با امیر جلوي که ندونستم صحیح ديگه

 .. ديگه وقت يه واسه گذاشتمش

 پیشت میام میزنم زنگ بهت بعدا سارايي _

 ؟ نداري کاري پس. منتظرم باشه _ سارا

 برو نه _

 باي _ سارا
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 سعدي خدا _

 و دشخو سمت بود کشیده منو که بود امیر.. امن جاي يه تو رفتم فرو يهو گوشي کردن قطع از بعد

 شنیدم میلرزيد وضوح به که صداشو.. میکرد نوازش کمرمو داشت دستش با

 بهم يحال چه اينجايي گفتي بهم وقتي میدوني ؟ میکني چیکار اينجا ؟ دختر اخه شده چي _ امیر

 داد دست

 ودب در سمت به صورتم من چون.. داخل اومد نفر يه و شد باز شتاب با اتاق در يهو موقع همین تو

 اون برگرده خواست تا امیر ولي ديدم

 يوضعیت چه تو منو که نیود مهم برام.. همین.. رفت و زد پوزخند يه ببنده درو بخواد اينکه بدون

 .. ديده

 . بشه عوض نظرش اينطوري داشت امکان.. بود بهترم اتفاقا

 ؟ بود کي میگم ؟.. دختر تو کجايي _ امیر

 میداد تکون منو داشت و بود گرفته هامو شونه دستش دو با که ديدم و امیر و اومدم خودم به

 اين به االن بريزم اشک نمیخواستم.. کردم بغلش دوباره و کردم جدا هام شونه رو از دستاشو

 .. داشتم نیاز آغوش

 .. نیومد که بود پرستارا از يکي. هیچي _

 ؟ افتاده برات اتفاقي چه بگي نمیخواي.. نداره اشکالي خب _ امیر

 اينجا نه ولي میگم بهت چرا_

 .. کرد جدا ازم خودشو و داد تکون باشه ي نشونه به سري

 .. بدم انجام مرخصیتو کاراي برم من تا بشین اينجا تو پس _ امیر

 باشه _

 ام اس ودب اين از نشون که گوشیم صداي با رفت امیر وقتي.. کردم اکتفا کلمه يه همین گفتن به

 .. کردم نگاه دارم اس
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 يول کنم پاکش خواستم اولش.. بود ناشناس ي شماره يه از.. کردم نگاه و برداشتم رو گوشي

 باشه میتونه چي ناشناس پیام اين توي متن ببینم که شد باعث کنجکاويم

 هي اين ؟ بود کرده پیدا منو ي شماره چطوري.. لبام رو اومد پوزخند يه خوندش و پیام کردن باز با

 .. میکرد نفوذ استخونام مغز تا داشت که بود سوال

 لکهب نیست اي ديگه چیز هر يا تهديد يه اين.. بگیري فاصله عشقت از که بهتره..)  ساشا پیام

 و ودتخ نفع به پس نداره رو انتخابي هیچ حق میشه ساشا زندگیه وارد که کسي قانونه يه اجباره

 ..( نبینمتون هم با ديگه که عشقته اون

 کش بشر اين سر تو اونم عقل داشتن به واقعا ؟ بود پیامي چه اين ؟ بود چي منظورش ؟؟ همین

 ؟.. کرده فکر چي خودش پیش... کس هیچ.. کنه کاري انجام به مجبور منو نمیتونه کسي.. کردم

 .. معمولي دختر يه نه.. هستم رزا من

 .. اتاق تو پیچید که بود دلنشیني موزيک اون از بعد و لرزيد دستم تو گوشي دوباره

 دلم میشد روشن و خاموش گوشي رو که عزيزم پدر اسم ديدن با و کردم نگاه گوشي به باره دو

 دروغ بهشون حاال تا من خدايا.. ريخت

 .. بدم انجام االن میتونستم چیکار.. بودم نگفته

 وت پیچید که بود صدام تن اين بعد و کردم مکث لحظه يه دادم جواب رو گوشي دلي دو ذره يه با

 .. گوشي

 جون بابا سالم _

 ؟ خونه بیاي نمیخواي.. عزيزم دختر سالم _ بابا

 .. باشه نداشته اشکالي اگه ديگه ساعت چند يه البته میام پدر چرا _

 رفیقت اون از دل هم روز دو از بعد نداري دوست که شدي زده پدرت ي خونه از اينقدر يعني _ بابا

 . بکني

 .. بخندم که شد باعث شوخش لحن

 بیاي زود کن سعي ولي نداره اشکالي نه _ بابا
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 ببوسش من طرف از و برسون سالم هم ماماني به جون بابا باشه _

 .. يو سي آي بخش به میالني دکتر آقاي.. يو سي آي بخش به میالني دکتر آقاي

 .. هتب لعنت.. گذاشتم هم روي اي لحظه واسه چشمامو موعیت اين تو پرستار صداي شدن بلند با

 گوشي تو پیچید پدرم مضطرب صداي

 ؟ افتاده برات اتفاقي ؟ بیمارستاني ؟ بود چي صداي اين دخترم رزا _ بابا

 بیاي زود کن سعي ولي نداره اشکالي نه _ بابا

 ببوسش من طرف از و برسون سالم هم ماماني به جون بابا باشه _

 .. يو سي آي بخش به میالني دکتر آقاي.. يو سي آي بخش به میالني دکتر آقاي

 هتب لعنت.. گذاشتم هم روي اي لحظه واسه چشمامو موقعیت اين تو پرستار صداي شدن بلند با

.. 

 گوشي تو پیچید پدرم مضطرب صداي

 ؟ افتاده برات اتفاقي ؟ بیمارستاني ؟ بود چي صداي اين دخترم رزا _ بابا

 نماال.. کنارشم حاال تا ديشب از بود اومده پیش براش مشکلي دوستام از يکي ، جون بابا نه _

 . صبح فردا تا میمونم پیشش بديد اجازه اگه امشبم شده مرخص

 بود گرانن هنوزم بابا صداي.. میپرستیدمش و داشتم که کسي ترين عزيز به دروغ اولین بود اين و

 .. نکرده باور کامال که انگار و

 کنيب میتوني چیکار تنها دست تو آخه.. بیام منم تا بده آدرس هست جدي مشکل اگه دخترم _ بابا

 نگرانتم..

 زندگیم وت نمیخواست دلم.. کنم منصرفش تصمیم اين از بتونم شايد تا کردم شوخ لحنمو کمي يه

 وقعشم به و بود خودشون نفع به مصلحتي چه اگر دروغ اين ولي بگم مامانیم و باباجون به دروغي

 .. میگفتم بهشون رو چي همه

 ؟ میديد اجازه بهم حاال.. نباشید نگران هستن دوستمم مادر و پدر جون بابا نه _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

52 

 

 .. نباشي مزاحمشون تا برگردي شب تونستي اگه کن سعي.. آخه بهت بگم چي باشه _ بابا

 .. دارن اصرار خودشون بابا نه _

 ؟ هست دوستت کدوم حاال _ بابا

 عیادت برن بخوان اينکه امکان و میشناسن خونوادشو و اون که سحره بگم اگه. حاال بگم چي

 ..! اِمـــــــم.. بگم چي.. مسافرته اونم که نازيه بگه آگه.. زياده

 نمیشناسیش شما دوستام يکیاز.. هست شیما جون بابا ام _

 . شد بلند اونور از ماماني صداي

 بشن ناراحت ممکنه نمیشناسیم دوستشو اون که ما. برگرده بگو بهش ؟ سعید چي يعني _ مامان

.. 

 با و کردم صاف صدامو.. من برم نگرانیش اون قربون الهي.. بود نگران همیشه مامان. گرفت خندم

 .. ودمب موفق انگار و نباشه پیدا صدام از ناراحتي تا کردم تالش خیلي.. دادم جوابشونو خنده تک

 ؟ اسپیکر رو گذاشتي رو گوشي دوباره بابايي جونم اي _

  گرفتي ايراد من از باز تو سوخته پدر اي _ بابا

 .. بودا گفتن ما از ؟ میديد فحش خودتون به میاد خوشتون ددي جونم اي _

 شملرز پاي بايد بخوره خربزه کي هر بالخره.. میکني وادارم ديگه کنم چیکار.. شیطون اي _ بابا

 ديگه بشینه

 .. کردم بلند صدامو اعتراض حالت با

 !!!!! ـــــــــايـــــــــــــي بــــــــــــابــــــــــ _

 ؟ بابايي جون _ بابا

 ؟ داشتیم _

 .. بود خونه تو دستي چند يه عزيزم آره _ بابا

 ؟ وضعشه چه اين آخه.. میارم کم همیشه شما جو نیارم کم کي هر جلو من بابا اا _
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 يمیتون امشبم باشه.. ورجک برو خب.. برسي من به تا راهداري کي هنوز ديگه کنم چیکار _ بابا

 ؟ باشه.. باشي خونه بايد وقت اول فردا ولي بموني

 . چشم روي به.. قربان چشــــــــــم _

 اب رفتارات و خودت مواظب هم تو بیارم در مامانت دل از که برم من خب.. نمونه دختر آفرين _ بابا

 وسب.. باشم دختر تک میخوام من.. نکنید هم شیطوني. باشین خودتون مواظب.. باباجون اکِي _

 مولوي خدا

 .. خداحافظت.. حیا بي دختره. تو دست از _ بابا

 .. کردم قطع سريع بعد و پروندم آخرم تیکه همیشه مثل کنه قطع اينکه از قبل

 .. کن آبدار بوس تا دو هم رو ماماني من طرف از _

 میگرفتم قرار باباجونم لطف مورد صد در صد نمیکردم قطع اگه چون کردم قطع رو گوشي بعد

 استرس و بودم ناراحت کوچولو يه هنوزم اينکه با بود داده انرژي بهم کلي بابا با زدن حرف..

 .. میداد بهم اانرژي خونوادم با زدن حرف همیشه بازم ولي داشتم

 .. داخل اومد پرستار يه و شد باز در که میکردم نگاه شده خاموش گوشي به داشتم لبخند با

 بود ومدها پارتي انگار که نبود بیمارستان فرم.. میزارن کالس چس کلي که بود پرستارايي اين از

 و وتاهک البته بیمارستان فرم.. سانتي ده پاشته کفش همراه به مشکي تنگ اي پارچه شلوار يه..

 گردنش پشت برم قربونش که هم اش مغنه.. درآد جاش از هاش دکمه بود مونده کم ديگه تنگ

 .. بود پیدا

 يه با گرچه.. میشه سرش هم چیزي اصال ؟ کنه کار اينجا دادن اجازه اين به چطور نمیدونم من

 .. بود چندش واقعا ديگه اين ولي.. کنه کار میتونه بخواد که جايي هر پول و بازي پارتي کمي

 ايج کلي اونم که.. نداشت چنداني آرايش که بود اين نمیزد ذوق تو صورتش تو که چیزي تنها

 .. داشت تعجب

 زا بعد و نیاورد خودش روي به اصال هم خدا بنده اون.. میکردم نگاش باز دهن با داشتم همینطور

 بالخره کردم عوض لباسامو سرم اين وجود با چرا که غر غر کلي و دستم پشت از سرم آوردن در

 .. شدم بلند تخت رو از و کشیدم راحت نفس يه رفتنش با.. بره داد رضايت
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 منتظر بايد طرفي از و داشتم سرگیجه کوچولو يه چون که بیرون زدم اتاق از کیفم برداشتن از بعد

 .. بشینم ها صندلي رو اتاق در جلوي همونجا گرفتم تصمیم میموندم امیر

 چي عنيي.. بود سوال از پر توش که اي قیافه با اما اومد امیر که نکشید طول خیلي نشستنم از بعد

 ؟ شده

 بازوي دستشم يکي اون با و ديگش دست داد و بود داروهام توش که اي کیسه شد که نزديکم

 .. شم بلند تا کرد کمکم و گرفت منو

 رشک رو خدا.. نمیشنید انگار میزدم صداش چي هر ماشین به رسیدن تا که بود فکر تو اونقدر

 که ما برعکس.. مشکي رنگ به شیک و کوپه و ام بي يه.. بود پارک بیمارستان روي به رو ماشینش

 شماشین همین واسه داشتن شرکت تا چند و بودن پولدار اينا امیر.. بوديم متوسطي ي خونواده

 .. بود اين

 هرانند کمک سمت در کردن باز و دزدگیر زدن از بعد اونم کرديم جرکت ماشین سمت به آروم آروم

 .. بشه سوار خودش تا رفت

 .. زد خشکم خم همونطور خیابون اونور ديدنش با اما بشم ماشین سوار تا شدم خم آروم

 طرز از ؟ چیه کاراش اين از منظورش ؟ نمیکنه ولم چرا ؟ میخواد من جون از چي اين آخه خدايا

 ؟ چیه واسه ديگه کاراش اين ولي متنفره ازم که پیداست کامال نگاهش

 اهنگ من به داشت تمسخر با اونم.. بود نشده سوار هنوزم و میکردم نگاه بهش داشتم همینطور

 بود کسي تنها اون چون.. نبود مهم برامم.. نمیدونستم نگاهشو تو تمسخر همه اين دلیل.. میکرد

 .. نداشت اهمیتي اصال واسم نبودش و بود که

 نیهسنگی هنوزم افتاد را امیر که موقعي تا بستم درو و شدم امیر ماشین سوار تعمل کمي از بعد

 .. نبود مهم برام.. میکردم حس نگاشو

 .. باشه میتونه چي حواسپرتیش همه اين دلیل بفهمم تا برگشتم امیر سمت بیخال

 ؟ امیر _

 ...._ امیر

 !! امـــــــیر _
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 .... _ امیر

 .. توام با امــــــــــــــــــــیر بابا اي _

 .. رو به رو به داد حواسوش دوباره بعد و انداخت بهم نگاهي يه چشم ي گوشه از

 ؟ بله _ امیر

 ؟؟؟ امیر _

 ؟. بله گفتم _ امیر

 ؟؟ نمیده جوابمو قبل مثل چرا.. نمیخوام اينو من نه

 ..امــــــیرر _

 ؟ جانم _ امیر

 .. کردم لوس خودمو کمي يه.. شد حاال ها

 ؟ چته بگي نمیخواي.. امیري _

 برگردوند روشو و.. انداخت بهم نگاه يه دوباره

 . نیست چیزي نه _ امیر

 شدي؟؟ گرفته الکي که نگو ؟ باشه میتونه چي رفتارات اين دلیل پس نگو دروغ _

 نیست چیزي که گفتم _ امیر

 ؟ بگي بهم نمیخواي که هستم غريبه اينقدر يعني ؟ چته بگو میگي دروغ نه _

 داد جوابمو داد با يهو

 میدي؟ گیر اينقدر چرا ديگه نیست البد نیست چیزي میگم نه _ امیر

 تسم برگردوندم رومو ؟ میکنه بلند صداشو هي میرسه من به کي هر روزا اين چرا.. شدم ناراحت

 .. ندادم محل بهش ديگه و شیشه
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 رفتگ بودو پام رو که دسي دستش يه با شدم ناراحت که ديد وقتي و گذشت سکوت تو مدتي يه

 روش گذاشت خودشم دست بعد دنده رو گذاشت و

 اواقع ولي.. میزدم داد سرت نبايد ببخشید خب خیلي ؟ بدوني میخواي چي عزيزم رز آخه _ امیر

 کمي يه کن درک.. نبود خودم دست

 اين تو بايد که کسي اون.. نمیکردم درک اصال و رفتاراش اين دلیل نمیکردم درکش من نه

 .. اون نه بودم من میشد درک موقعیت

 و ام خوردن تکون سرش پشت و ماشین تا دو برخورد صداي با که بگه چیزي خواست دوباره امیر

 .. کرد نگاه جلوش به بهت با و خورد حرفشو جلو سمت به شدنمون پرت

 .. بود کم همین فقط

 ؟ نشده که چیزيت ؟ رز خوبه حالت _ امیر

 ؟ کردي چیکار ببین برو خوبم نه _

 . نشو پیاده تو پس باشه _ امیر

 .. شد پیاده ماشین از اونم و دادم تکون باشه ي نشونه به سرمو

 .. شد پیاده ماشین از اونم و دادم تکون باشه ي نشونه به سرمو

 گرفت ازش و امیر کارت و شد راضي طرف بالخره اينکه تا شدم معطل اي دقیقه چند يه حدود

 .. شد سوار اومد لحظه چند از بعد امیرم..

 .. ديگه اين بود گیري چه اوفـــــــ _ امیر

 ندي اب به گل دست تا کني جمع حواستو میخواستي بود خودت تقصیر خب _

 !!! میکشیدما رو تو ناز داشتم ناسالمتي.. ديگه نکنه درد شما دست _ امیر

 ؟؟ بکش بیا گفتم من مگه. نکشي میخواستي نداره ربطي هیچ من به خیر نه _

 ؟ نقاشیه مگه.. اا شد بکشي بکش چه _ امیر

 ؟.. میکني کل کل بیشتر ندارم حوصله میبیني ديگه کن بس امیر اه _
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 ؟؟ برم کجا بگو حاال.. تسلیم ما باشه _ امیر

 ؟ میپرسي من از تويي راننده نمیدونم _

 ؟؟ رستوران يا شاپ کافي بگو فقط باشه _ امیر

 نمیدونم _

 که االن تا 1 ساعت از.. میداد نشون رو 1 ساعت حدوداي که انداختم مچیم ساعت به نگاهي

 گشنمه شديد که شدم متوجه شد بلند که شکمم صداي.. زدنم حرف حال در همش شدم مرخص

 .. فکره تو امیر چرا که بود سوال برام هنوزم اينکه با..

 سمتش برگشتم

 .. گشنمه خیلي میگیرم پس حرفمو.. رستوران يه برو لطفا امیر _

 داد جوابمو خنده با امیر

 .. بريم تا بشین پس باشه.. اومد در صداش بالخره اينکه مثل نه _ امیر

 که امیر بود سکوت همش مدت اين تو.. شیک رستوران يه جلوي رسیديم بعد ساعت ربع يه حدود

 کنم کرف و بدم گوش موسیقي به که میدادم ترجیح منم و میکرد نگاه من به هم گاهي و بود فکر تو

.. 

 پیاده هک کرد کمکم و گرفت دستمو.. کرد باز منو سمت در و شد پیاده سريع امیر رسیديم که همین

 سرگیجه کمي يه هنوز.. بشم

 .. کرد کاريش نمیشه ديگه امیره خب ولي کنم کنترل خودمو میتونستم.. کم خیلي البته داشتم

 از و ودب مدرني و شیک رستوران.. بودم نیومده اينجا حاال تا.. رفتیم رستوران سمت به امیر کمک با

 ..میکنن خالي خوشکلتو جیباي هم کلي که بود پیدا هم ظاهرش

 بابا نه او.. کرد دعوت داخل به مارو دست با و کرد باز برامون درو نفر يه رسیديم که ورودي در دم

 .. کالسه با رستورانتون فهمیدم

 کم رامب هیچي باباجونم خوشبختانه. رستورانايي همچین يه میومدم که نبود اولم ي دفعه البته

 نیومده رستوران اين بازم خب ولي نزاشته
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 .. داشت تازگي برام و بودم

 ودب خوبي و دنج جاي ، رفت بود رستوران ي گوشه تقريبا که میزي سمت به امیر شديم که وارد

 موند اکتس که نمیشد ولي نمیزديم حرفي و بوديم فکر تو نفرمون دو هر.. نشستیم اونجا و رفتیم..

. 

 .. پرسیدم میکرد سوراخ مغزمو داشت که سوالمو و اومدم حرف به خودم بالخره

 ؟ امیر _

 ؟ جانم _ امیر

 .. مینشست دلم به زدنش حرف طور اين همیشه.. زدم محو لبخند يه

 ؟ بود افتاده اتفاقي چه بیمارستان تو که بگي نمیخواي امیر _

 ؟ افته مي اتفاقي نگم اگه حاال - امیر

 میشم ناراحت دستت از آره _

 تو دست از اوف _ امیر

 بگوو بگو بگو بگو بگو.. ديگه بگو _

 .. برد باال تسلیم ي نشونه به دستشو تا دو هر امیر

 هب نگاهي.. بهمون داد منو تا دو و میز سر اومد گارسون يه لحظه همون.. تر آروم دختر باشه _ امیر

 تمهس برگ عاشق که کنم چیکار خوب ولي بودن بهتر يکي از يکي همشون انداختم غذاها لیست

 .. براش میمیرم يعني ؟؟؟

 و دوغ با داد سفارش برگ من از طبعیت به امیرم میخورم برگ من گفتم سريع همین خاطر به

 .. اومد حرف به امیر رفت گارسون اينکه از بعد. مخلفات

 ؟ کردي قبول و شب اون خواستگاريه مگه تو ببینم _ امیر

 . دادم تکون نه ي نشونه به سرمو تعجب با
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 قبال که گفتن بهم کنم حساب تصويه که رفتم وقتي(  موهاش به کشید دستشو)  نمیدونم _ امیر

 اونجا بود گذاشته و بود گرفته داروهاتم و.. کرده پرداخت رو بیمارستان مخارج ي همه نامزدت

 .. که پرسیدم اسمشو ازشون همین واسه بود کرده اينکارو که بود کي. کردم تعجب اولش..

 .. دادم ادامه حرفشو کنجکاوي با

 چي؟؟ که _

 اونه مال به بیمارستانم کل اينکه مثل. هست آريامنش نامزدت فامیلیه گفتن _ امیر

 گفتم تعجب و بلند صداي با

 ؟ ساشاست مال ؟؟؟؟؟ چــــــــــــــــــــــي _

 ؟ ديگه کیه ساشا.. رفت آبرومون بابا آرومتر _ امیر

 و ندادم محل.. میکردن نگاه بهمون داشتن همه من جیغ با که کردم نگاه اطرافم به خجالت با

 دادم ادامه

 .. پسره همون _

 هم تو رفت امیر ي قیافه يهو

 دادي بهش مثبت جواب که نگو _ امیر

 .. خدا به نه _

 هلحظ يه تو.. انداختم امیر به نگاهي رفتنش از بعد و آورد رو غذاها گارسون بدم ادامه خواستم تا

 واسه.. زندگیمه کل تو فرد نزديکترين اون باشه چي هر.. بگم بهش چیزو همه که گرفتم تصمیم

 دمکر تعريف براش مو به مو و بیمارستان اومد که موقع همون تا کارخونه رفتم که اولش از همین

 میديم قشنگ گردنشو نبض میزد کبودي به صورتش که بود شده عصبي اونقدر..

 حسابي هم غذا و موندم پیشش شبم اون.. سراغش نره که کنم آرومش تا کردم تالش خیلي

 .. شد کوفتم

.......................... 
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 کار بالخره هم ساديسمي ي ديوونه اون و گذشته بودم بیمارستان که موقع اون از روز دو االن

 نه ارانگ ولي میره پیش از کاري گفتن نه با که میکردم فکر ههه خاستگاري اومدن و کرد و خودش

 .. میخوني خر گوش تو ياسین که اينه مثل دقیقا.. انگار

 بهش دلم دو داشتم.. میشم راحت دستش از و شیراز میرم امشب اينکه به بودم خودم افکار تو

 منو که نفر يه صداي با که میزدم پوزخند

 .. اومدم خودم به بود داده قرار مخاطب

 ؟.. بله _

 .. بزنید نو حرفاتو برين ساشا آقا با گفتم عزيزم _ بابا

 دبلن جام از حرس با.. میکرد نگام داشت وازحي پوزخند با که ساشا رو انداختم نگاهمو خشم با

 اينو اومد سرم پشت و شد بلند اونم کردم حرکت اتاقم سمت به و زدم پوزخند متقابلم منم شدم

 زدن غر به کردم شروع نفهمه که طوري لب زير میفهمیدم پاش صداي از

 گنب ساديسمي راضیه خود از بیشعور توي به که آقا حیف اه وحشي ي گوساله بمیري بري الهي _

.. 

 پائین انداخت سرشو ديوانه اين که داخل برم خودم اول خاستم کردم باز در وايسادمو اتاق در دم

 من زد که حرفي با ولي اتاق تو رفت و

 .. برد ماتم همونجا

 ي دفعه ولي. میگیرم نشنیده رو دفعه اين بندازي کار به کمتر درازتو زبون اون بهتره _ ساشا

 . کنه کمکت میتونه خدا فقط رو بعدي

 هنوز.. که نیست گوش اين بابا. میکردم نگاش باز دهن با داشتم و بود زده خشکم همونجا

 .. شنید چطور داشت فاصله کلي باهام المسب. نشدن کشفش به موفق محققان

 قلبم رو گذاشتم دستمم برداشتم عقب به قدم يه و ترسیدم بلندش و عصبي صداي با

 . ببینم داخل بیا.. توش رفت مگس دهنو اون ببند _ ساشا

 . هیـــــــع _
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 .. میکرد نگام داشت عصبانیت با

 ؟ سرت بزنم داد داري دوست _ ساشا

 صداي با ولي نبندم سرم پشت درو خاستم داخل رفتم و هم تو کشیدم اخمامو متقابال منم

 یزم صندلي رو روش به رو رفتم و بستم درو همین واسه نکنه جونمو قصد که ترسیدم عصبیش

 تخت رو بود نشسته بیتعارف که اونم.. نشستم آرايشم

 اون نچو نکشید طول زياد ولي.. میکرديم نگاه هم به نفرت با داشتیم و بوديم ساکت دو هر اولش

 ..اومد حرف به

 .. گرفتي میدي رو مثبتت جواب و پائین میري ديگه مین 1 يه جنابالي قرارمون طبق _ ساشا

 تمیرف خودم آبروي چون بلندکنم نمیتونستم صدامو بهش زدم زل عصبي منم.. قرار کدوم چي

 .. غريم دندونام الي از همین واسه

 . نزاشتم قراري شما با من ؟ قرار ؟کدوم گفته کي ؟ چـــــــي _

 .. وايساد روم به رو اومد و شد بلند جاش از شنید حرفمو اين تا

 ؟؟ نه میخواره تنت خودت انگار ؟ زدي زري چه _ ساشا

 جوابشو که بودم آورده کجا از و شاعت اون موقع اون نمیدونم.. کرد نگاه بهم تمسخر با بعد

 .. میدادم

 .. زدي تو که زري همون میگم بازم بودم گفته بار يه _

 .. سمتش گرفتم اشارمو انگشت وايسادم سینش به سینه و شدم بلند جام از

 چیه میدوني آخه.. ندارم رو شما با ازدواج به ي عالقه هیچ من.. آريامنش ساشا آقاي کن گوش _

 ؟؟

 .. کردم اشاره سرم به دستم با

 اون اب هم غلطي هیچ درظمن.. هستي که ساديسمیم.. میزنه تیک زره يه.. داره مشکل اينجاتون _

 چون.. بکني نمتوني ها سفته و چک
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 ينها جوابمم نمیترسم ازت من چون نکشي شونه و شاخ من واسه بهتره پس گرفتن رو سعیدي

 !!ــــــه نــــــــــــــــــــــــ

 هک شد چي نمیدونم ولي راضي کارم اين از منم و میشد تر عصبي داشت لحظه هر حرفام اين با

 کردنش نگاه نوع اين از.. میکرد نگام داشت لذت با و کرد کش فرو عصبانیتش کل دفعه يه

 .. میلنگید کار جاي يه.. ترسیدم

 سعیدي طرف اون که مطمئني(  دماغم به زد اشارشو انگشت)  تو(  پوزخند)  اينطور که _ ساشا

 شتربی صداش تمسخر..)  بودن گرفته اشتباهي رو اي ديگه کس دارم اطالع من که جايي تا ؟ بوده

 نه جواب نمیتوني ولي.. هست نه ساديسمي من به جوابت جدا يعني(  شد

 .. نمیزارم من چون.. بدي

 دادم جوابشو همونطورم بیرون برم اتاق از که برگشتم و گرفتم ازش صورتمو خشم با

 میگم بقیه به میرم االنم.. همونه من جواب داره ربط خودت به میکني که غلطي هر جنابالي _

 ارک اين با.. خودش سمت کشید منو و گرفت دستمو که بودم نشده دورتر ازش قدم يه هنوز ولي

 سمتش شدم پرت کرد که اي دفعه يه

 امبخ که کاريو اون من چیه میدوني.. نیست حرفي باشه ؟. بدم عذابت داري دوست پس _ ساشا

 تو ههاي تالش اين و.. میدم انجام

 نه میگي هنوزم حاال.. بیهودست همش

 خورد داشت که میداد فشار جوري..  میاورد در لجمو که میزد حرف تمسخري و خونسردي يه با

 .. میشد

 .. نـــــــــــــــه _

 .. دندون به گرفتم لبمو داد فشار بیشتر

 ؟ چي حاال _ ساشا

 نـــــه _
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 تا عقب بردم دستمو تا دو هر سريه آروم خیلي البته. هوا رفت آخم که شد برابر دو فشارش

 .. کنم باز دورم از دستشو

 ؟ شد چي. موندگاري اينجا نخوام من تا نزن زور _ ساشا

 نــــــه آخ....نـــــ _

 يکي اون با.. داد فشار و کرد قفل سرم پشت دستمو تا دو هر بود دورم که دستش همون يهو

 گرفت سرمو پشت از دستشم

 ؟ چي حاال _ ساشا

 انجام میکردم فکرشو لحظه هر که حرکتي از.. بودم ترسیده خیلي ولي بودم زده زل چشاش تو

 .. بده

 موندم خودم حرف سر بازم ولي

 نه _

 .. دراز زبون همینطورم هستي سختي سر دختر _ ساشا

 ازمب ولي بودم ترسیده.. داشت نگه صورتم سانتي يک ي فاصله تو و بهم کرد نزديک سرشو

 .. منه قضیه درخته خود از کرم میگن.. بود همون جوابم

 . نــــــه _

 ؟ چي حاال _ ساشا

 ....... و کرد نزديک سرشو

 بره بیرون در اين از که صدايي هر اومد يادم ولي بزنم جیغ میخواستم... و کرد نزديک سرشو

 قطره يه گرفت گاز محکم بس از ديوانه.. کردم خفه صدامو همین واسه اون نه میره خودم ابروي

 .. داشت نگه صورتم از سانتي يک ي فاصله تو دوباره و کرد جدا سرشو.. چکید چشام از اشک

 مخود واسه ولي بدم اهمیت چیزا اين حجاب به که نیستم دختري.. بود تمسخر پر هنوزم صداش

 گیرش قشنگ االن اما.. اما بزاره جلوتر اون از پاشو کسي نمیدم اجازه که دارم قرمزهايي خط

 .. نمیاد بر دستم از هم کاري هیچ و افتادم
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 .. اومد دوباره صداش

 ؟ چي حاال _ ساشا

 بولق حرفشو که نداد اجازه بهم لجبازيم رگ اون بازم ولي میترسیدم العملش عکس از اينکه با

 همحض حماقت ساديسمي اين با زندگي که بود اين اونم و میچرخید مخم تو چیز يه فقط.. کنم

 اينجا از امشب همین من صورت هر در وجب صد چه وجب يه چه بود گذشته آب از که آبم.. همین

 داشت لرزش کمي صدام کردم کاري هر بازم ولي.. بترسم ازش بخوام که نداره لزومي پس میرم

 ..ترسیدم میداد نشون که

 . نه...نـــ _

 .. شد جمع صورتم دردش از.. و کرد خم سرشو دوباره

 ؟ چي حاال _ ساشا

 نه _

 .. شدم مانع که کنه تکرار کارشو بازم میخواست و کرد خم سرشو دوباره

 .. باشه باشه.. نکن نه _

 عقب سمت به قدم سه دو و شدم جدا ازش که عقب داد حل منو حرکت يه با و کرد دور سرشو

 کرد نگام تمسخر با دوباره.. شدم پرت

 ورمز که حیف ولي.. بکنم کلشو بزنم دارم دوست میکنه نگاه من به تمسخر با اين که اينقدر.

 بودن من حق بوسه اين.. بود کرده خیس صورتمو و میريخت هم سر پشت اشکام.. نمیرسه بهش

 .. باشه عق با میخواست دلم.. باشه اينطوري ام بوسه اولین که نمیخواستم من

 . بشور دهنتم برو ضمن در پائین بريم بیاي بهتره _ ساشا

 متوجه برداشتم که دستمو ، لبام به کشیدم دستمو.. کرد اشاره اتاقم توالت در سمت به دستش با

 توالت سمت به و کردم نگاه بهش حرس با.. میکرد خودنمايي دستم رو که شدم خوني ذره يه

 .. رفتم
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 درشو و شدم توالت وارد.. بتازون پس توئه دور دور فعال.. ساشا آقاي میارم درت زانو به روزي يه

 نهآي سمت به.. بدبخت اون به برسه چه. هوا پريدم متر دو خودم صداش از که اونقدر بستم محکم

 .. کردم نگاه لبم به نفرت با و رفتم

 اه ؟؟.. رسیده کجا به کارم ببین نداشتم پسر دوست حتي حاال تا که مني ههه

 تو هک تنفري احساس با. کرد مخفیش رژ با میشد نیود زياد.. بود شده پاره کمي يه پائینیم لب

 .. شستم و لبم و کردم باز سردو آب شیر بود شده برابر دو وجودم

 ساشا به چشمم کردم باز و توالت در که همین. رفتم در طرف به و بستم و شیر لبم شستن از بعد

 .. میکرد نگاه گوشیم ي صفحه به داشت که خورد

 میز سمت به.. اومدم بیرون توالت از که بود نشده من متوجه حتي که بود پرت حواسش اونقدر

 بود همونجا گوشیمم که رفتم آرايشم

 هک گرفتم خودم به تمسخرم حالت يه بیاد خودش به تا کردم سرفه يه رسیدم که سرش پشت.

 ؟؟ تو فوضولي اينقدر يعني

 .. شدم کنف خودم بدتر ولي

 حرس حال در که منم لبام سمت رفت نگاش همه از اول و سمتم برگشت من ي سرفه صداي با

 يخیل هیچي نیاورد که روش به آخه. میدادم فشارشون داشتم و بودم کرده مشت دستامو.. خوردن

 .. متنفر.. ساشا متنفرم ازت.. کنم نصفش بزنم.. کرد نطق خودش واسه هم ريلکس

 . بیاي و بکني کارتو زودتر بهرته _ ساشا

 نروم رو رفت دوباره صداش بره بیرون اينکه از قبل ولي کرد باز درشو و رفت اتاق در سمت به

 هه. نمیگیرتت بعدي نفر اما نیست مهم که من براي.. میشي پیر نخور حرس _ ساشا

 حرسم بس از ؟؟ کنم عوض دختر دوست روز هر که خودشم مثل من مگه ؟؟ بود چي منظورش

 هي حالش تو میخوره فردا اينکه فکر با ولي.. شده قرمز صورتم کل که بودم مطمئن بود گرفته

 بود دهش قرمز کمي يه چشام انداختم آينه به دوباره نگاهي.. لبم ي گوشه نشست خبیس لبخند

 بود بهتر خوب. انداختم نگاهي خودم به صورتم به زدم سرد آب يه و رفتم توالت طرف به دوباره

 صورتي رژ يه هم بعد زدم کرم صورتم به کمي يه صورتم کردن خشک و رفتن بیرون از بعد.
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 نگاه و داشتم برش بود میز رو االن که افتاد گوشیم به نگام.. لبام رو کشیدم و برداشتم پرنگ

 .. کردم

 .. بود داده جوابمو امیر داشتم اس ام اس يه

 بیام که بده اس يه رفتن که وقتي. برن تا کن سرشون به دست جوري يه امشب پس باشه _ امیر

 .. فرودگاه برسونمت دنبالت

 .. بود آماده چي همه انگار پس

 .. رفتم در سمت به لبخند با

 يه دلم لحظه يه واسه.. ايستاده ها پله نزديک در روي به رو که ديدمش شدم خارج که اتاق از

 نطورياي که بودم ديده رو زيادي مرداي قبال البته. بود ايستاده قشنگي خیلي ژست با..  شد جوري

 .. اخاقش ولي.. بود جذابي پسر خدايي.. میومد بیشتر اين به چرا نمیدونم ولي وايسن

 رواني ساديسمیه اين از من ؟؟؟ میگم دارم چي نه نه.  دادم تکون راست و چپ به سرمو سريع

 .. متنفرم

 ونا با بود شلوارش جیب تو دستش يه و بود کرده باز کتشو هاي دکمه بهش خورد چشمم دوباره

 . میکرد کار گوشیش با داشت دستشم يکي

 صداي اب برسم بهش اينکه از قبل ولي کردم حرکت سمتش به و ندونستم جايز و کردن صبر ديگه

 با جیبش تو گذاشت گوشیشو سمتم برگرده اينکه بدون و شد من متوجه اتاق در شدن بسته

 .. گرفت محکم دستمو مچ دستشم همون

 بود گرفته حرصم کلي

 غريرم لب زير

 ؟ میگیري چي واسه دستمو ديگه میام دارم که نمیبیني مگه خب ؟ مرگته چه _

 سمتم برگشت سريع

 ؟ گفتي چي _ ساشا
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 من سر يه که مرد کنه زلیلت خدا اي.. بودم افتاده پته تته به که بود شده وحشتناک قیافش اونقدر

 شي پرس خیابون تو شه رد روت از چرخ 11 تريلي يه الهي.. میکشي داد

 ديگه بريم گفتم هیچي...هیــ.. ه _

 رفتگ اشارشو انگشت. آورد در و بود جیبش تو که دستش يکي اون و زد پوزخند يه دوباره کثافت

 . سمتم

 بدترين به چون نباش من زدن دور فکر به وقت هیچ.. وقت هیچ دختر کن گوش خوب _ ساشا

 نباش اين فکر االنم.. میدم جوابتو ممکن نحو

 سرت الييب بخوام اگه که شناختي منو حاال تا که میدونم خوب.. منفیه جوابم میگي پائین رفتي که

 پائین اون که اونايي حتي بیارم

 ؟ گرفتي ببرن پیش از کاري نمیتونن هم هستن

 

 نمک نگات نمیشینم ساکت منم هه.. شهري پائین. بیشعور کردي فکر چي.. زدم زل چشمام تو

 حاال میارم درت زانو به روزي يه خودم..

 قفل ونمچ روي محکم دستش همین واسه. کنم جمع موقعمو بي پوزخند نتونستم.. گفتم کي ببین

 .. شد

 .. وحشیه اينقدر چرا اين اومد دردم خیلي

 آيیي.. شکست چونم کن ولم آخ _

 چون بدوني خودتو حد بهتره _ ساشا

 فقط و فقط نمیدم جوابتو اگه خیر نه هه ؟ میترسم ازت من ؟ کردي فکر چي ؟ چي چون.. آخ _

 نداري ارزش واسم پیشیزي تو وگرنه پائنن اون که هست نفري چهار اون بخاطر

 .. بود عروسي دلم تو میکردم حرسیش داشتم اينکه از. شد بیشتر دستش فشار

 چهی که بدون اينو ؟؟؟ ابروتم و چشم عاشق يا ؟ ارزشي با واسم تو که ؟ کردي فکر چي _ ساشا

 .. داره دلیل اينجام االن میبیني اگه نداره ارزش واسم تو چیز
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 ؟ دلیلت اون چیه خب ؟؟؟ دلیل ههه _

 .. ینپائ شي گم بهتره االنم.. بدم توضیح برات کارام واسه بخوام که نمیبینمت حدي در_ ساشا

 سمت به من از زودتر. مرگشه چه نیست معلوم.. وحشي ي پسره اه.. داد حل عقب به منو بعد

 تصمیم.. شدم راهي سرش پشت کردم صبر کوچولو يه اينکه از بعد منم و کرد حرکت پائین

 اينقدر اه.. خل ي پسره.. هرته شهر مگه.. بکنه نمیتونه هم غلطي هیچ.. منفیه جوابم که بگم داشتم

 عقده نیست معلوم بدبخت دهاتي ي پسره.. رفته يادم هم رو ها فحش حتي که کرده قاطي مغزم

 دلش رو چي ي

 .. مونده

 امنگ با.. میخواستن جواب ازم انگار.. بود من سمت که شدم هايي نگاه متوجه جمع به رسیدن با

 بابا رو.. گذروندم نظر از رو همه دور يه

 صداي با.. پشتمه صد در صد بابا که میدونم ولي ؟؟ نه يا درسته کارم اين که نمیدونم کردم توقف

 .. سمتش به شد کشیده نگام ساشا مامان

 ؟. رسیدين تفاهم به ؟؟ عزيزم شد چي خوب _ جون نازي

 یزنیمم تیر با ببینیم همو کیلومتري دو از ما ؟؟ تفاهم کدو ؟؟ بود فکري چه تو زن اين گرفت خندم

 یستن معلوم اصال واقعا کردم مهربونش صورت به نگاهي.. جالبه ؟؟خیلي تفاهم میگه اين بعد همو

 .. رفته کي به اين پس.. مادرش نه و اينطوريه پدرش اخالق نه!  رفته کي به پسره اين

 ش بلند جون پدر صداي

 ؟؟ درسته.. است رضايت ي نشانه سکوت گفتن قديم از البته _ جون پدر

 چپم سمت به.. بود نگاهش تو چي همه ، مهربوني ، سوزي دل و نگراني هم کردم نگاه چشاش به

 بلده نماي اا.. میکرد نگاه من به داشت و بود وايساده جیب به دست لبخند يه با ساشا که کردم نگاه

 نکردم زهرت رو خنده اون اگه االن وايسا ؟؟ بخنده

 دستشو. حرفم وسط پريد بیشعور بیابوني غول اين کنم اعالم و مخالفتم و کنم باز و دهنم اومدم تا

 خودش سمت کشید منو و کمرم دور انداخت

 .. نداريم مشکلي و رسیديم تفاهم به ما پدر البته _ ساشا
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 بقیه از کمي دست منم البته.. میکردن نگاه بهش داشتن تعجب با دو هر جون نازي و جون پدر

 دندوناش الي از و کرد خم کمي يه سرشو که میکردم نگاه بهش داشتم باز دهني با.. نداشتم

 غريد

 تو و میدونم من وگرنه میکني اعالم رو مثبتت جواب زود.. توش رفت مگس فکو اون ببند _ ساشا

 .. فهمیدي

 زيادم گرچه جمعیت خوشحالیه ديدن با ولي. ترسیدم خورده يه آمیزش تهديد لحن از نگم دروغ

 رداف هستم مطمئن چون.. باشن خوشحال شب يه بزار حداقل.. کنم خرابش نیومد دلم نبود واقعي

 .. نمیاره دووم زياد خوشحالي اين من فرار خبر شنیدن با

 برگشت بابا سمت به.. آورد در جعبه يه کیفش تو از و شد بلند سريع جاش از جون نازي

 .. کنیم نشون رو عروسمون بديد اجازه اگه سعید آقا

 مجلسید صاحاب.. داريد اختیار _ بابا

 .. داشتم خاصي ي دلشوره يه.. همین بزنم لبخند که میتونستم فقط

 ساشا سمت کرد شوت رو جعبه و اومد ما سمت به سريع بابا حرف اين شنیدن با جونم نازي

 رفت عقب کمي شد راضي که بعد چلوند حسابي و خودش سمت کشید منو خودشم

 که شدم متوجه ديدمت که اولي روز همون از.. عزيزم شدي عروسم تو که خوشحالم _ جون نازي

 .. آي در سوخته پدر اين پس از میتوني تو فقط

 آروم زدن غر و من ريز ي خنده همراه به جون پدر اعتراض صداي.. کرد اشاره ساشا به دستش با

 شد يکي ساشا

 ؟ میدي فحش چرا منو پسرت ي بهونه به ؟ خانم میگي چي _ جون پدر

 سمتش برگشت اخم با جون نازي

 اللي نمیگن نزني حرف شما _ جون نازي

 پدر خوردن حرس ديدن با.. داد قرار مخاطب رو ساشا و نداد زدن حرف ي اجازه جون پدر به بعد

 .. خنديدم ريز ريز خون
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 .. عروست دست بنداز رو حلقه پسرم ساشا _ جون نازي

 هیچي دستش نداشت حسي هیچ.. گرفت دستمو و آورد در جعبه از رو حلقه عادي خیلي اونم

 .. بود گرم همیشه که من دست برعکس. بود سرد سرد..

 بود زيبايي و ساده ي حلقه به حواسم.  انگشتم تو کرد شوت رو حلقه حرکت يه با و گرفت دستمو

 جون پدر صداي با ولي بود دستم تو که

 .. شد خالي دلم تو يهو

 ي صیغه يه تا بديد اجازه اگه شد معلوم تکلیفشون که هم دوتا اين جان سعید خوب _ جون پدر

 چي.. ننش مشکل دچار زندگیشون خونه سر میرن که موقعي تا که. بخونیم بینشون هم محرمیت

 ؟؟ میگي

 بهتره اينطوري منم نظر به _ بابا

 .. بهتره چیو چي

 ؟ کشکم اينجا من مگه بهتره چیو چي

 کردم احساس دستم مچ قسمت تو که دردي با که کنم اعتراض اومدم. نمیپرسن منو نظر چرا

 . مخم رو رفت که بود ساشا صداي بندش پشت و شد خفه صدام

 بهتره خیلي اينطوري. همینه هم ما نظر _ ساشا

 ارهد ديگه چي يعني پروئه خیلي داره رو چقدر اين. کردم نگاه بهش و سمتش برگشتم حرس با

 االنم.. میکنه برسري خاک کاراي فرت و فرت که اتاق تو بعد میگه زور که اولش.. میکنه روي زياده

 .. نه يا حقشه بگید نه.. کنم نفلش بزنم حقشه نمیده اهمیت من نظر به اصال که

 ينا که نديدم وحشي گراز اين پرويي به پسر دونه يه گرفتم عمر خدا از که سالي 11 اين تو واال

 یدمديون.. بود اش مژه بزرگش تیکه االن وگرنه ندارم زورشو که حیف يعني باشه دومیش بخواد

 .. میزنم الف کنید فکر اگه

 آخه يول بیارم در دستش بین از دستمو مچ که داشتم سعي و میکردم نگاه بهش داشتم حرس با

 .. نمیتونستم اصال.. نباشه تنش به سر میخام که خودش جان به نه ؟ میشد مگه
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 .. اهه و المصب اين کن ول _

 چون بیاري در بازي بچه نکن سعي میگم بهت بازم گفتم بهت بار يه ؟. بشه چي که _ ساشا

 .. باشه میتونه االن از بدتر خیلي ندرت به عواقبش

 بگه زور بلده فقط _

 هست که همینه _ ساشا

 کردي غلط _

 ؟ گفتي چي _ ساشا

 شنیدي که همون _

 بگو ديگه بار يه داري جرعت _ ساشا

 بخرم فردا بنداز يادم شده تموم ندارم جرعت _

 وقت يه نیاري کم _ ساشا

 هوا رو رفت پذيرايي کل يهو که دادم تکون و آوردم در واسش متر يه زبونمو

 ينا آخه میکردم نگاشون داشتم خجالت با. اينجان اينا بابا که نبود يادم اصال عالم خاک واي اي

 بود انداخته گل لپام که میبندم شرط.. کردم من که بود کاري چه

 ؟ دخترم بود کاري چه اين _ بابا

 و نداشتم مشکلي نبودن جون پدر و بابا اگه میکشیدم خجالت واقعا.. بگم که نداشتم چیزي

 .. کنم نگاه بهشون نمیشد روم واقعا االن ولي بابا يختي خجالتم

 کنن جونیشونو بزار سعید داري چکارشون _ جون پدر

 فرهاد میگه راست _ جون نازي

 . کنن استفاده احسنت نحو به روزاشون اين از بايد درسته _ مامان

 پرت نوحواسشو اينکه يعني باريک آ ؟ گفتید اگه ؟ چي يعني نگاه اين حاال ساشا به زدم زل عجز با

 ديگه نداشتمي شوور ناسالمتي وايسادي ماست عین چي يعني تربیت بي ديگه کن
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 و تخس پسر همون هنوزم نمیشد ديده هیچي لبش روي ولي کنم، فکر البته میخنديد چشاش

 هنگا بهش من که جوري آخه گرفت منظورمو کنم فکر.. شفتالو بگم میده حال االن.. بود اخمالو

  نمیکردن نگاه گارفیلدم و بدبخت شرک ي گربه اون میکردم

 درسته؟ بخونیم و عقد ي خطبه که بهتره پدر _ ساشا

 .. هوله پسر اين که میدونستم اولم همون از من نکن نگاه اينطوري جان سعید _ جون پدر

 یرگ.. بخورم حرس يا بخندم نمیدونستم منم شد بلند همه ي خنده صداي جون پدر حرف اين با

 . کنم چیکار نمیدونستم و بودم افتاده

 زننب زنگ میخواستن اينکه مثل و بود دستش جون پدر گوشي.. اومدم حرف به و دريا به زدم و دل

 ؟ هست عاقد به نیازي چه ديگه بخونن صیغه میخوان اگه اينا نمیدونم من حاال.. عاقد به

 ؟ بگم نظرمو منم میشه ببخشید.. اهم.. مم _

 میزنه اولو حرف تو نظر عزيزم البته _ جون نازي

 برخ هیچي از زن اين و کنم فرار میخوام امشب من اينکه از نه وضعیت اين از نه کشیدم خجالت

 .. پام به میريزه داره محبتشو تموم و نداره

 بودن اين وضعیت اگه شايد.. بشم ساشا زن ندارم دوست من باشه که چیم هر.. انداختم زير سرمو

 دختري هر که و چیزايي اون چون بود مثبت جوابم ديگش چیزاي و سن گرفتن نظر در بدون

 هک چیزي تنها.  هیکل ، تیپ ، جذابیت ، اجتاعي موقعیت. ماشین. خونه. پول.. داره ، داره آرزوشو

 قراره هک دختري براي دلم ته از بازم اما سگشه اخالق میاد حساب به منفي ي نکته يه بشر اين تو

 .. میکنم همدردي باهاش هم طرفي از و میکنم خوشبختي آرزوي بشه زنش

 ؟ بگي میخواستي چیزي دخترم بگو _ بابا

 میگه راست بابات عزيزم آره _ مامان

 بگو جان بابا بگو.. موندم من اينکه مثل زدن حرف براي کردن تشويقت همه خوب _ جون پدر

 منتظرم من.. عزيزم
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 بود وايساده خشک همونطور ساشا بازم ولي شد بلند همه ي خنده صداي دوباره بندش پشت

 دمبو منم رفت بهش جون نازي که اي غره چش اون با آخه بود نگرفته دستمم ديگه بگم البته..

 .. کرد ول دستمو فقط.. نداشت تاثیري بشر اين رو انگار ولي.. میکرم خیس خودمو

 فردا براي بزاريم رو صیغه نیست بهتر میگم من راستش _

 بهتره باشه زودتر چي هر اتفاقا.. داره فرقي چه آخه چرا _ جون پدر

 هک نمیرسید ذهنم به چیزي.. کشیدم خجالت دوباره.. کرد نگاه ساشا به داري معني نگاه با بعد

 .. بیارم بهونه بخام

 .. بشه خونده بینشون ماهه سه ي صیغه يه که بهتره امشب همین جان فرهاد خب _ بابا

 ؟ چیه دوتا شما نظر درسته منم نظر به _ جون پدر

 بهتره اينطوري منم نظر به _ ساشا

 من اعتراض ديگه میکردن تنم و میدوختن و میبريدن خودشون که اينا نیومد در صدام ديگه منم

 .. نداشت معني

 حرکت مبال سمت به و انداختم ساشا به نگاهي يه بودم وايساده بس از بود شده خشک پاهام

 ستنش اومد پرو پرو هم بشر اين من گند شانس از بود جلوم که مبلي اولین رو نشستم و کردم

 .. کنارم

 چندشـــــــــش اه.. میشه تر پرو اين هي نمیگم بهش هیچي من هي بیتربیت

 ايــــــــــــــــــــش..

 هم خدا بنده اون اسپیکر رو گذاشت گوشیشو بعد و عاقد يه به زد زنگ گوشیش با جون پدر

 ناي زن شديم ماه سه مدت به مفتي مفتي هم ما و خوند محرمیت ي صیغه يه ما بین همونطوري

 لدرک خب ولي بودما راضي کوچولو يه دلم هاي مه ته اون که بماند حاال.. پیکر و در بي ي گودزيال

 .. خوردم حرس کلي

 فردا شد قرار و.. ديگه ماه سه همون براي افتاد عروسي و عقد قرار و موندن هم ديگه ي خرده يه

 .. آزمايش براي هم با بريم تا بیاد بشر اين
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 در دم تا مامان و بابا ولي اتاقم تو باال رفتم و کردم خداحافظي ازشون سالن تو همونجا که من

 البته ايـــــــش.. نیستن بلد و راه کورن خودشون انگار حاال کردن همراهیشون

 .. بمیره بره بايد بیريخت ساشاي اون ولي دارنا جا ما چشاي رو که جون نازي و جون پدر

 ي جرهپن سمت کشوند منو بود که اي ديگه چیز هر يا کنجکاوي نمیدونم بودم اتاقم تو که وقتي

 ودب زده بدجور کنجکاويم رگ.. میزنه حرف جونم بابايي با داره و وايساده ساشا که ديدم و اتاقم

 .. پريد سرم از هوش ساعت ديدن با ولي میگن چي ببینم برم میخواست دلم باال

 یموپشت کوله تند تند.. لعنت شانس اين به لعنت اه.. داشتم پرواز من 11 دقیق و بود 1:31 ساعت

 هالزم میکردم فکر که چیزي هر.. توش ريختم تند تند و بود دستم دم لباس چي هر و برداشتم

 رس حساب يه با ولي ببرم میخواستم ماشینمم.. برداشتم چیمو همه خالصه و پد آي و تاپ لپ

 .. دنبالم بیاد قراره که امیرم و نمیشه جا پشتیم کوله تو که شدم متوجه انگشتي

 حاال آمادست و حاضر چي همه خب.. انداختم اونور و اينور به ديدي يه و وايسادم کمر به دست

 ؟؟ کنم چیکار رو اونا.. بابا و مامان چیز يه میمونه

 نگاه ارب اولین براي بپوشم بیام تا تختم رو کردم پرت و برداشتم شال و شلوار و مانتو دست يه

 اونور و ينورا به نگاهي يه و سالن تو نگاهي يه و بیرون رفتم اتاق از بهتره، بپوشم چي ببینم نکردم

 .. کجان بابا و مامان پس وا.. انداختم

 ؟؟ شما کجائیید!!!!!  بابــــــــــا ، مامــــــان _

 شد بلند آشپزخونه از مامان صداي

 دخترم اينجا بیا _ مامان

 داخل بردم سرمو و رفتم آشپزخونه سمت به

 ؟؟؟ میگزره خوش اينجاست که جونممم بابا اا _

 بگم بهت چیزي يه تا اينجا بیا دخترم _ بابا

 نیستم راضي من سعید _ مامان

 داره حق شوهرشه عزيزم _ بابا
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 شدن محرم هم به تازه نکردن ازدواج که هنوز باشه _ مامان

 میکنن ازدواج که بالخره باشه نداره اشکالي _ بابا

 ؟؟ بگه منم به يکي ؟؟ شده چي. میکردم نگاه بهشون داشتم تعجب با

 ؟؟ افتاده اتفاقي بابا _

 بردا لباس ماه دو ي اندازه به و بردار چمدونتو برو دخترم آره _ بابا

 چرا ؟؟ چـــــــي _

 .....عزيـــــــ _ بابا

 حرفش وسط پريد مامان

 نمیزارم من سعید نه _ مامان

 نیست که تو من دست عزيزم _ بابا

 نیست ما دختر مگه. نیست تو و من دست که چي يعني _ مامان

 دارم کارت بريم بیا درسته _ بابا

 فقط.. شد بلند اکراه با و عقب داد هل لیوانشو مامانم کرد حرکت اتاقشون سمت به و شد بلند بعد

 . میکردم نگاشون داشتم و بودم آورده در شاخ تا دو وسط اون من

 ؟؟؟.. نمیزاره و چي ؟؟مامان شده چي يعني.. میز به زدم زل گیج منم رفتن که اونا

 مامان که االن.. پريد سرم از هوش گوشي روي ساعت ديدن با چون نکشید طول زياد کردنم فکر

 بزنم جیم منم که موقعیته بهترين بحرفن هم با رفتن بابا

 .. دادم امیر به اس يه و برداشتم گوشیمو سريع

 .. باش اينجا ديگه ساعت نیم تا امیر _

 اومد جوابش که بودم نزاشته بیرون آشپزخونه از پامو هنوز

 ؟؟ عزيزم رفتن _ امیر
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 جیگريیي اينقده که برم عزيزم ي خاله پسر تو قربون

 باشیا اينجا ديگه ساعت نیم باش زود آره _

 فعال پَ اوکي _امیر

 فعال _

 شدم همتوج تازه که انداختم آينه به نگاهي يه پوشیدم لباسامو زود و رفتم اتاقم سمت به سريع

(  مانيآل به نیست مشکلي)  پِغابلم کَین بازم ولي.  عذادارم انگار مشکیه همه که اينا.. من واي اي

 متس به بابا و مامان واسه تومار يه نوشتن و گوشیم برداشتن از بعد و کردم درست موهامو سريع

 کردم حرکت بیرون

 اتاقم تو کردم پرت کله با خودمو و کشیدم خفه جیغ يه رفته يادم کفش اينکه آوردن بیاد با ولي

 محکم يکي دست با تختم به خورد چشمم ، برداشتم سانتي 11 پاشه ساده کفش يه سريع

 میگنا من به مُنگول يعني پیشونیم تو کوبیدم

 .. برم ام کوله بدون میخواستم

 رفتم مکافاتي چه با آشپرخونه تا که میدونه خدا يعني بیرون زدم اتاق از و برداشتم و کولم سريع

 يخچال به نامه کردن وصل از بعد.. نشن متوجه مامي و ددي تا

 رد تا خونه بین مسافت.. بیرون زدم خونه از و مبارک دهن تو انداختم(  آدامس)  دمپايي لنگه يه

 . یدمکش عمیق نفس يه شد بسته سرم پشت در که همین بیرون زدم در از رفتم سريع و بیرون

 .. هوفـــــــــــــف.. گذشتا بخیر آخیش

 بود 11 دقیق ساعت انداختم ساعت به نگاهي يه و آوردم در جیبم از نازنینمو گوشي سريع

 بهش بدم پیام يه که گرفتم تصمیم بشه پیداش امیر که واالناست

 ؟؟ تو کجايي _

 جون امیر ول اي.. کرد ترمز جلوم ماشین يه که بود نگذشته هم مین يه پیام فرستادن از هنوز

 ور گذاشتم کولمو شدم سوار و کردم باز و ماشین در سريع ماچچچچ تايم آن همیشه ديگه خودمه

 . کردم امیر نثار باال و بلند سالم يه بود گوشیم تو سرم هنوز که حالي در پام
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 ها یشهش اين اا ولي میزدم ديد بیرونو پنجره از کیفمو تو کردم پرت گوشیمو منم ماشین حرکت با

 ؟؟ دوديه چرا

 ؟؟؟ نداد سالممو جواب امیر چرا

 نـــــــــــهه.. راننده سمت برگشتم وحشت با ديدم بیرون که چیزي با اما

 !!!! من خداي..نـــــــــــهه.. راننده سمت برگشتم وحشت با ديدم بیرون که چیزي با اما

 ؟ میکني چیکار اينجا تو... تـــ.... تو _

 ؟ بودي عشقت منتظر ؟ نداشتي انتظارشو چیه _

 بود اساش. پرو بچه کنم جا به جا فکشو بش بپرم میخواستم که گفت تمسخري يه با رو عشقت

 جايي میبرد منو داشت و بود کنارم که

 ؟ میبره داره کجا منو اين جايــــــــــــي هــــــــــــــــه

 االن هک مخصوصا.. کنم تمرکز قوال به يا بشه متمرکز نمیتونست فکرم اصال نبود خودم دست

 ماحت ؟ میکنه فکري چه بیچاره االن خونه سمت رفت و شد رد کنارمون از که ديدم و امیر ماشین

 ازونام جنگل قراره امیر پاي زير اينکه فکر با. گفتم بهش دروغ يا گذاشتم قالش میکنه فکر

 ساشا زدن به کردم شروع و باال بردم مو کوله بشه درست

 زور به منو تو بعد ببینم ريختتو نمیخواد دلم اصال من ؟ اومدي چرا ؟ بیشعوري خیــــــــــلي _

 اين دار نگه میگم توام با.. میکشم جیغ وگرنه دار نگه زود ؟ میکني ماشینت سوار

 .. لگنـــــــــــــــــــــو

 عقب کرد پرت کولمو اينکه از بعد. عقب کرد پرت و کشید محکم دستم از کولمو راستش دست با

 . دش جمع قیافم درد از..دهنم تو اومد فرود محکم که بود دستش شده چي ببینم بیام خودم به تا

 هتب بازم گفتم بهت بار يه ههه ؟ میرسیدي هرزگیت به که نمیومدم چیه.  احمق شو خفه _ ساشا

 زر پس دنبالت بیوفتم راه به راه که نیستم ابروت و چشم عاشق خانم نداره ورت خیاالت میگم

 اناپیاد اونورش که بیارم سرت باليي تا کن باز گشادتو دهن اون داري جرعت ثانیا.. نزن زيادي

 مفهــــــــــــومه
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 دادم تکون سرمو تند تند و در به چسپیدم که زد داد عصبانیت با و بلند اونقدر آخرشو ي مفهومه

 کم بگیرم جلوشونوو که نمیتونستم عنوان هیچ به و میريخت داشت که بود اشکام همونطورم..

 .. خراب گفت بهم کرد توهین من به نبود چیزي

 ؟ مفهومه نشنیدم _ ساشا

 دامص که دادم قورت دهنمو آب بار چند قبلش البته.. کم باز و دهنم که شدم مجبور بعديش داد با

 .. داشت ، نبايد که و لرزشي اون و نبودم موفق بازم ولي نلرزه

 تاشدس کردن مشت از اينو بود قاطي اعصابش اينم چون. بگیرم خون خفه فعال گرفتم تصمیم

 .. بده تشخیص میتونست راحت خیلي کسي هر میکشید که عصبیي نفساي و فرمون دور

 افکارم هم ببینم اطرافو نمیتونستم و بود تاريک هم میره داره کجا که نبود معلوم و بوديم جاده تو

 ارمد چي نمیفهمیدم اصال ولي میکردم نگاه خیابون به داشتم ظاهر در که طوري بود امیر درگیر

 .. میبینم

 هک قشنگي اين به اسم حیف.. بودم ساشا ماشین تو االن که بود اي دقیقه 41 يا ساعت نیم حدود

 .. رواني مفنگي میزاشتن بود بهتر بشر اين براي گذاشتن

 ملبا رو بیاد محو لبخند يه شده که هم اي لحظه براي حتي شد باعث دادم بهش که جديدي لقب

  بیشتر نه.. لقباست همین لیاقتش..

 تمودس و باال پريدم متر يه گوشیم ي ويبره با که بودم ساشا کردن نفرين و دادن لقب فکر تو

 برش و گوشیم سمت رفت دستم میکشیدم نفس داشتم تند تند که همینطور قلبم رو گذاشتم

 .. بود امیر. داشتم

 اين از اي لحظه کردن فراموش براي.. کجام و کنارمه کي که رفت يادم کل به اسمش ديدن با

 .. کرد لمس و رنگ سبز ي دکمه دستم وجودم تمام با ناراحتیا

 .. کرد پر گوشامو که بود امیر بم و جذاب صداي گوشم کنار گذاشتم که و گوشي

 ؟ کاشتي منو ؟ پس کجايي خانم رز عزيزم الو _ امیر

 نبود اطراف به حواسم اصال

 برام اومده پیش مشکلي يه راستش نه.. عزيزم سالم _
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 .. شد نگران صداش وضوح به

 ؟ سوزوندي آتیشي چه دوباره ؟ افتاده اتفاقي ؟ رز شده چي _ امیر

 زدم صدا اسمشو ناز با و شد دلخور لحنم

 امیــــــــــر _

 ...عزيــــــــ جانم _ امیر

 براي دمیکر بحث امیر با داشت عصبانیت با که ساشا صداي و گوشي اي دفعه يه شدن کشیده با

 میکردم نگاش داشتم زده شک اي لحظه

 هک میارم سرت بالي وگرنه گوشي اين رو اسمتو ديگه ي دفعه نبینم جناب کن گوش _ ساشا

 .. کني مرگتو آرزوي بار صد روزي

 ستب محکم درو شد پیاده سريع و کرد پارک و ماشین نشسته خون به چشمايي و عصبانیت با

 روش به رو و سمتش رفتم عصبي قدمايي با.. شدم پیاده ماشین از حرس با و خوردم تکوني..

 .. بودم تر کوتاه ازش هنوزم ولي بود سانتي ده پاشنه کفشم اينکه با ايستادم

 بود سمتش دستمم و میکردم نگاش داشتم خیره فقط نکردم میزد که رکیکي حرفاي به توجهي

 ؟ میشد متوجه منو حضور اصال مگه ؟ کنه توجه که کیه ولي

 حالت با دستشو و کرد قطع رو گوشي بالخره بودم وايساده درخت مثل که دقیقه 1 حدود از بعد

 غريد لب زير موهاش تو کشید عصبي

 . سر خیره ي دختره میکنم حالیت _ ساشا

 بیاما راست و چپ يه االن حقشه کرده غلط ؟ بود من با اين ؟؟ چــــــــي

 ؟ گفتي چي _

 اخم هي به جاشو که نکشید طول زياد تعجبش ولي بهم زد زل تعجب با و من سمت برگشت سريع

 داد وحشتناک

 ؟ شدي پیاده ماشین از کي تو _ ساشا

 فوضول چه تو به
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 . میشه..مي اي دقیقه چند يه _

 باال پريد ابروش تاي يه

 ؟ چي واسه اونوقت _ ساشا

 کردم اشاره گوشیم به دستم با

 من بدش.. اين واسه _

 .. کرده بارش چي میدونه خدا امیر بیچاره.. بود پريده ترسم که بود شده چي نمیدونم

 هخشک چوب انگار میداد فشار همچین دستش تو گرفت چونمو و سمتم پريد يهو)  جدا _ ساشا

 وت مگه ؟ هـــــــــــــان ؟ داشت چیکار تو با شرف بي اين ببینم بگو(  بشکونتش میخود

 ؟ بهت بزنه زنگ راه به راه بايد چي واسه(  داد تکون جلوم و گوشي)  اين پس ؟ نداري شوهر

 .. میکشه شونه و شاخ من واسه نمیگم بش هیچي هي اين پروئه چه

 ینشماش سمت اون رفتم بدو بدو. رفتم در دستش زير از و قاپیدم دستش از گوشیو حرکت يه با

 پسر آقا هي(  بدم پس خودش به خودشو حرف االن حقشه)  نمیبینم اينجا شوهري من ولي _

 اريک هر بمونم وفادار بهت که نیستم هیکلتم قد عاشق. نیست هیچي ما بین نداره ورت خیاالت

 ؟ گرفتــــــــــي میکنم بکشه عشقم

 جد اي.. سمتم برداشت خیز برداشت نه گذاشت نه اونم و گفتم مسخره لحن يه با و آخر گرفتیه

 شدم بخت بد.. سادات

 رابيخ که کني ثابت بهم میخواي سر خیره ي دختره آخه. شده ول زيادي دهنت که میبینم _ ساشا

 االنم. میدونم نیست الزم ؟؟؟

 .. نیاوردم سرت و اين از بدتر تا وايسا

 .. سمتش برگشتم عصبانیت با و وايسادم جام سر خود به خود صداش با

 سمتش گرفتم اشارمو انگشت

 ....خودتـــــــ پیش.  پريش روان ي مرتیکه آبادته و جد هفت خراب _
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 و کرد استفاده فرصت از میزدم حرف باهاش داشتم که موقعي چون کنم کامل حرفمو نتونستم

 شتپ و خیابودن وسط شدم پرت زد بهم که اي کشیده با که شد اين و نديدمش منم سمتم پريد

 .. سمتم میومد داشت که بود ماشیني ترمز وحشتناک صداي بندش

 زدم جیغ يه فقط و نکنه اذيتم نور تا چشام جلو گرفتم دستمو ترس با

 ........ ــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــ _

 

 کافي يعني. صورتم سانتیه 1 تو شد؟؟ متوقف کجا حاال.. شد متوقف وحشتناکي صداي با ماشین

 بسح نفسم بودم ترسیده خیلي.. کنه زير و مبارک بدن اين تا جلوتر بیاد ديگه ي خورده يه بود

 روم هب رو درست االن که میکردم نگاه رنگي مشکي پرشیاي کاپوت به داشتم ترس با و بود شده

 ترمز رو بود زده

 از عدب بودم شده خشک کامال منم.  میشد آزار باعث و بود پیچیده هوا تو ماشین الستیکاي بوي

 به راننده کنم فکر که دقیقه 1 حدود

 هک نفر يه قدماي صداي بندش پشت و شنیدم و ماشین در شدن بسته و باز صداي اومد خودش

 .. میشد نزديکتر بهم لحظه هر داشت

 . سمتش برگشتم ترس با و هوا پريدم متر يه دادش صداي با رسید بهم که همین

.  هتب بزنم بود نزديک ؟ کنم زيرت نمیگي ؟ ماشین جلوي میپري چي واسه رواني ي دختره هي _

 ببینم شو بلند برده ماتت چرا چته ها

 اي زمونه و دور عجب. زندان رفته اينم کمام تو منم و بهم زده حاال انگار میزد حرف داد با همچین

 ها شده

 داره که يارو اين از اينم هست اي دره جهنم کدوم نیست معلوم که بیشعور ساشاي اون از اون

 و اومدم خودم به میدادم دست از و تحملم داشتم کم کم نبود خودم دست میکشه جیغ سرم

 بود جلوم که انداختم پسره به نگاهي اول شدم بلند سريع
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 تیره سبز رنگ به خمار ي چشايکشیده و برنزه پوست اينا 117 حدود داشت بلندي تقريبا قد

 اساش پاي به هنوزم ولي بود جذاب.  بود فرم رو هیکلشم اي قلوه تقريبا لبايي و عقابي دماغي

 نمیرسید

 دايص با که میکردم نگاش خیره خیره داشتم کنم دعوا باهاش میخواستم که بود رفته يادم اصال

 اومدم خودم به حرسیش

 ؟ بشه چي که من به زدي زل خواهي عذر بجاي ؟ شد تموم زدنت ديد دختر هي _ پسره

 پشت و دهنم به گرم مايعي ورود با ولي بزنم حرف تا کردم باز و دهنم هم تو شد جمع اخمام

 .. بشم بیخیال مدتي براي که شد باعث پي در پي هاي سرفه بندش

 ردمک نگاه بهش و برداشتم دستمو شد خیس دستم که کردم احساس صورتم رو کشیدم دست با

 !! من خداي.

 به دماغم از تقريبا چون داره خونريزي وقته خیلي که بود معلوم و میومد دماغم از که بود خون

 . بود خون پر هیکلم کل پائین

 من هب داشت و بود زده خشکش همونطور کردم نگاه بهش و سرم پشت به برگشتم عصبانیت با

 .. میکرد نگاه

 پسره نگران صداي سرش پشت و ام شونه خوردن تکون با

 ؟ کجايي توام با هي ؟ خانم خوبه حالت _ پسره

 سمتش برگشتم

 سمتش شدم براق و زدم پس هل دسشو دستم با

 میشیني يمیکن غلط خیلي نیستي بلد رانندگي که تو. نزن دست من به.  عوضي ي پسره کنار برو _

 . نکردم نفلت نزدم تا اونور شو گم برو فرمون پشت

 اين النا که اين به نه بازيش غلدر اون به نه بود ساشا تقصیر هم کلش و بودم شده عصبي خیلي

 یخوادم دلم يعني عوضي ي پسره نیست خیالشم عین اونم و کرد بارم خواست دلش چي هر پسره

 میبینه و امیر فقط چشش انگار بیارم در پدرشو
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 باال رفت اش قه قه صداي يهو زدم پسره به که حرفي با

 ؟ تو میگي چي ؟ کني نفله منو بزني چي _ پسره

 شد خفه صداش که صورتش تو زدم محکم ي کشیده يه و گرفت حرسم خنده زير زد دوباره

 ماشینش سمت کشید منو و گرفت بازومو سريع

 آخــــــخ.. میکنم حالیت االن ؟ میزني منو خراب توي کردي غلطي چه _ پسره

 داره که ست ساشا بله ديدم که عقب سمت برگشتم تعجب با نمیشم کشیده ديگه کردم احساس

 .. ساشا تا چهار سه میزد پسره يکي.. میکنه دعوا پسره با

 بود هنشست خودشم و زمین رو بود انداخته رو پسره ساشا.. میدونه خدا که بود وضعیتي يه يعني

 صورت تو میکوبید هي مشت با و روش

 و گرفتم اشو شونه و سمتش رفتم سريع.. بود نمونده ديگه هیچي بیچاره اون صورت از. پسره

 میکرد ول مگه ولي خودم سمت کشیدم

 اين

 ..... ي پسره میزني دست من زن به که میکني غلط تو _ ساشا

 قشح البته. میشد له ساشا دست زير داشت پسره بیچاره. دادن فحش به کرد شروع بندش پشت

 نبايدم خب ولي عوضي ي پسره بود

 دومک نیست معلوم ولي.. بوديم هم جاده تو االن که مخصوصا بکشه پلیس به کار که میزاشتم

 نشده رد ماشینم يه حتي ولي میگذره دقیقه 11 االن تا موقع اون ؟از خلوته اينقدر که هست جاده

 اووف..

 دادم تکونش و ساشا ي شونه رو گذاشتم دستمو سريع دوباره

 به الاص)  کن ولش میگم.. ساشا توام با اه.. بسشه ساشا.. کشتیش کن ولش ساشا خدا رو تو _

 کن ولــــــش ســــاشا(  کلم پس انداختم صدامو مجبوري نمیداد نشون توجهي من

 .. کشتــــــــش

 زد نعره بلندي صداي با و سمتم برگشت يهو
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 سريع ماشین تو گمشو _ ساشا

 يگهد اينا بود زده خشکم جام سر. بهش زد محکمي پشت کرد استفاده غفلتش همین از هم پسره

 که بود اين مشکل ولي پسره بده حسابي گوشمالي يه ساشا به که نمیومد بدم زيادم البته بابا کین

 بود خور کتک فقط بزنه ساشا مثل نمیتونست پسره اصال

 ماشین تو پريدم سريع و اومدم خودم به ساشا بلند صداي با

 !! هــــــــان ماشین تو شو گم نگفتم مگه ؟ وايسادي باز که تو _ ساشا

 که بود هنگذشت ثانیه چند هنوز میکردم نگاه بهشون داشتم پنجره از. بستم در و شدم ماشین سوار

 .. شدن پیاده مرد تا دو بندش پشت و وايساد ماشین يه

 و ادد صداي کافي ي اندازه به میاد پیش چي ببینم نکردم کنجکاوي. داشت خونريزي هنوز دماغم

 دراز و دماغم رو گذاشتم برداشتم هم دستمال يه و خابوندم و ماشین صندلي منم میومد بیدادشون

 .. بیوفته براش میخواد اتفاقي چه که بدرک. کشیدم

 .. باشه داشته زيادي توقع نبايد منم از میکنه رفتاري همچین يه من با اون وقتي

 نشست واومد کرد باز و ماشین در بالخره که گذشت مدت چ و کردن صدا و سر چقدر نمیدونم

 .. اومده سرش باليي چه و شده چه ببینم نکردم کنجکاوي.

 یشهم چه ديگه بیشعوره.. شد بلند آخم که. شکمم رو کرد پرت محکم گوشیمو نشست که همین

 .. کرد

 یشهم چه ديگه بیشعوره.. شد بلند آخم که. شکمم رو کرد پرت محکم گوشیمو نشست که همین

 .. کرد

 ؟ رواني چته آخـــــــخ _

 .. نیاوردم سرت باليي تا شو خفه فقط ، رزا شو خفه _ ساشا

 .. پريش روان ي پسره بیاري سرم باليي بخواي که میکني غلط تو _

 آخه نیست يکي.. میلرزيد داشت بدنم ترس از.. گرفت مانتومو ي يقه و سمتم برداشت خیز يهو

 يه بخواد اين تا میکني زر زر هي که داري مرز ترسويي اينقدره که وقتي خب ديوانه ي دختره بگه
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 ينا از بدتر بايد حقشه که میزدم نهیب خودم به طرفم يه از ولي..؟؟ باشه داشته رفتاري همچین

 به راه هي که منه پوست فقط بیچاره!!  میشه آدم خیلیم که نه حاال.. شه آدم تا کنم برخورد باهاش

 رو مگذاشت دستامو و بستم چشامو سريع زد که دادي با بود شده عصبي خیلي.... میشه کبود راه

 بود داغ بدنش دستاش

 ستد بشم مجبور که میکني کاري چرا نفهم ي دختره آخه ؟ شو خفه نمیگم بهت من مگه _ ساشا

 از کنم تتپر االن حقته ؟ مرگته چه ؟ چیه ؟ داغونه اعصابم نمیبیني ؟ نیست حالیت.. کنم بلند روت

 ؟ میخواي همینو ؟ هــــــــــا ؟ سراغت بیاد يکي تا کنم ولت و بیرون ماشین

 بگیرم پوزخندمو جلوي نتونستم

 .. بري بزاري و کني ول خیابون تو موقع اين زنتو که غیرتته ي نشونه اون _

 مغز تا که کردم حس بدي درد يه اول خورد صورتم به که مشتي بندش پشت و ساشا داد با

 ..... شد تاريک جا همه بعد و کرد نفوض استخونم

 .. لعنتــــــــي شو خفـــــــــــــه _ ساشا

....................... 

 

 که بد اونقدر.. میکرد درد وحشتناک خیلي سرم هم و صورتم هم شدم بیدار خواب از بدي درد با

 .. گفتم بلند تقريبا آخ يه و کنم تحمل نتونستم

 چشمامو امید نا بکشه نازمو بشه پیدا يکي اينکه امید به خودم کردن لوس و کردن ناله کمي از بعد

 ببینم رو جايي نمیتونستم و بود تاريک اتاق.. کردم باز

 دنکشی تیر با.. نیستن بابا مامان يعني!!!  ساکته همه اين خونمون چطور که داشت تعجب جاي

 شد بلند صدام سرمو رو گذاشتم دستمو يه سرم ي دوباره

 آخــــــخ _

 چشام.. میشد بدترم لحظه هر هیچ نمیشد که خوب گونم و سرم درد ولي گذشت کوچولو يه

 تعجب همینطور و میشد واضح برام اطراف داشت کم کم.. میکرد عادت تاريکي به کم کم داشت

 ... مـــــــــن خداي.. بیشتر من
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 تخت رو از استرس و ترس با کجاست پس.. نیست من اتاق که اين!!  کجام من نـــــــــــه

 پرت دوباره و رفت گیج سرم شدم بلند جام از که همین ولي بردم هجوم در سمت به و پريدم

 .. تخت رو شدم

 شدنم سوار ، من فرار ، جون بابا حرفاي.. خاستگاري شب.. اومد مي يادم چي همه داشت کم کم

 صورتم تو کوبید که مشتي و ساشا و من دعواي آخر در و ، امیر با زدنم حرف ، ساشا ماشین تو

 با ولي راستم سمت ي گونه رو نشست و رفت باال دستم اگاه ناخود خوردم که مشتي آوري ياد با

 .. کشیدم کنار دستمو سريع داشت که بدي درد

 هب خورد چشمم که بودم نرفته قدم چند هنوز ولي رفتم در سمت به و شدم بلند تخت رو از زور با

 بد ليخی بود سرم رو دستمم يه.. رفتم در سمت به و داشتم برش.. بود کنسول میز رو که گوشیم

 مگرفت خودمو جلوي بود که طوري هر ولي.. گريه زير بزنم میخواست دلم ديگه. خیلي میکرد درد

 ... درسته آره.. کنه اذيتم بیشتر اينطوري داره امکان.. میدادم نشون خودم از ضعفي نبايد من

 تیر دب خیلي.. کنم جدا سرم از دستمو نتونستم بازم ولي دادم خودم به دلداري همه اين اينکه با

 رو هک هايي پله از.. انداختم ويال به سري سر نگاه يه.. اومدم بیرون اتاق از زاري حالت با.. میکشید

 .. هستم دوم ي طبقه که بود پیدا بود روم به

 درد سر ولي بخورم سر ها نرده رو از میخواست دلم.. شدم سرازير ازشون و رفتم ها پله سمت به

 که کجاست شدش گور به گور خود نیست معلوم.. میشد کار اين انجام از مانع ام سرگیجه و

 . نیست پیداش

 و بعد ودب مارپیچي پله.. میشه تر طوالني پائین میرم بیشتر چي هر ؟ طوالنیه چقدره هام پله اين اه

 .. میشد بدتر اينطوري و داشتم سرگیجه چون.. سختر مراتب به ازش اومدن پائین

 اول نگاه همون تو انداختم اطراف به نگاهي.. اومدم پائین ها پله از مین 11 حدود از بعد باالخره

 آدم دکورش که جوري بود شده چیده وسايل زيبايي طرز به.. میشدي ويال سلطنتي چیدمان متوجه

 .. خاکستري هم کمي يه و مشکي و طاليي رنگاي از ترکیبي. میکرد خودش محو و

 و باال رو ها شبکه داشت و بود نشسته وي تي روي به رو که شدم ساشا متوجه دقت کمي يه با

 داره نشسته خودش واسه آقا اين اونوقت هستم وضعیتي چه تو من.. اومد در حرسم.. میکرد پائین

 !!! میکنه چنج شبکه
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 براي يجون ديگه چون فعال واسه البته.. بود راه بهترين اين.. کنم بیمحلي بهش گرفتم تصمیم

 که هترب همون پس قبرستونه ي سینه جام صد در صد کنه بلند روم دست بازم اگه... نداشتم کتک

 .. بشم بیخیال دادنشو حرس مدتي يه

 استمر سمت درست.. شدم موفق که.. کنم پیدا رو آشپزخونه بتونم تا کردم نگاه اطرافم به دقت با

 .. بهش داشت ديد پذيرايي از يعني.. بود اوپن و داشت قرار

 وبک میخ جام سر صداش با که بودم نداشته بر قدمي چند هنوز ولي. رفتم آشپزخونه سمت به

 .. شدم

 .. بخوري بهتره هست میز رو غذا _ ساشا

 بلند داشص دوباره که آشپزخونه سمت رفتم دوباره بیخیال منم.. ببینه منو تا نچرخوند سرشو حتي

 شد

 کشي نئشه ي حوصله اصال من چون بخوري هم رو هست میز رو که قرصايي اون بهتره _ ساشا

 . میرم و میکنم ولت جا همین که باش مطمئن بیاد سرت باليیم اگه و ندارم رو

 هک بزنه حرف آمیزي تمسخر طرز با باهاش کسي وقتي که کیه خب.. نبود خودم دست گرفت دلم

 .. نخوره بر بهش تري ارزش بي هم زباله ي کیسه يه از انگار

 يه نم با اون وقتي خب.. شد تبديل پوزخند يه به ناراحتیم.. بود همونطوري دقیقا هم ساشا لحن

 ارمرفت ؟ اخالقم ؟؟ زيبائیم ؟؟ کمتره اون از چیم مگه ؟؟ باشم نداشته من چرا داره رفتاري همچین

 صد در صد.. چي ديگرو چیزاي ولي درست داره اون ولي ندارم من رو آخري اين خب ؟؟ پولم يا ؟

 .. بهترم ازش

 ي سرگیجه با آشپزخونه در جلوي دقیقا ولي رفتم آشپزخونه سمت به و انداختم باال اي شونه

 زمین خوردم داشتم که ضعفي و داد دست بهم که شديدي

 آخــــــــخ _

 نا.. کردم باز چشامو دوباره مین 1 حدود از بعد دادم فشار هم رو محکم چشمامو اي لحظه براي

 که ساشا سمت رفت نگام آگاه خود

 .. میزد پوزخند داشت و مبل رو بود داده لم بیخیال
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 گرانن افتادم اينکه از يا ؟ شم بلند تا کنه کمکم و بیاد که اين ؟؟ من االن داشتم انتظاري چه هه

 بهم کاري که بهتر همون پس ندارم ارزش اي ذره براش میدونم که من باطل خیال هه ؟؟ شه

 خودمو ديوار کمک با و کردم نثارش فحشي لب زير.. ارزشه بي منم واسه همونقدر چون نداره

 باال کشیدم

 الفاصلهب. عقب کشیدم رو صندلیا از يکي و رفتم بود آشپزخونه تو که میزي سمت به ناتواني با

 شده تار ديدم کمي يه.. کردم باز دوباره و بستم چشامو اي لحظه براي.. روش کردم پرت خودمو

 .. داشتم که بود بدي درد سر خاطر به اونم و بود

 هگرسن اونقدر. میزد چشمک بهم میز رو که ديدم رو پیتزا ي جعبه و انداختم میز روي به نگاهي

 .. خوردن به کردم شروع و داشتم برش سريع چي همه به بیتوجه که بودم

 باز الويخچ.. برداشتم لیوان يه و شدم بلند بندش پشت شدم سیر خوردم نصفه تا اينکه از بعد

 .. خوردم آب شیر از آب کمي با و قرص و شدم بیخیال نبود توش هیچي.. دريغ ولي کردم

 د.. امیره که بود افتاده دلم به.. لبم رو اومد لبخند يه ناخودآگاه گوشیم ي ويبره با

 و کال میس بتا 15 بود امیر بودم زده حدس درست.. کردم نگاه گوشیمو و نشستم صندلي رو

 مسیج تا11 تقريبا

 کردم باز و اولیش ها مسج رو رفت دستم

 ؟ نمیداري بر گوشیتو چرا رز _ امیر

 داري ؟ کجايي ؟ خوبه حالت.. رزا)  سومیش(  ؟ گرفت ازت گوشیتو که بود کي اين رز)  دومیش

 .. بود منظور همین به که ديگش مسیجهاي همینطور و(  میکني نگرانم

 .. کرد حرکت گوشي لمسي ي صفحه رو دستم آخريش اس ام اس ديدن با

 .. نگرانتم بده جواب عزيزم رزا _ امیر

 خوبم من نباش نگران امیر سالم _

 دايص که گوشیم صداي شدن بلند با. زد زنگ که بود نگذشته دادنم اس ام اس از اي دقیقه هنوز

 کردم قطعش سريع و کردم هل بود باران بارش
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 تند و یدمکش راحتي نفس میکرد نگاه وي تي به داشت که ساشا سمت شد کشیده تند خیلي نگام

 نوشتم امیر براي

 بده اس بدم جوابتو نمیتونم نزن زنگ امیر _

 جعبه طلس تو بندازم تا برداشتم رو پیتزا ي جعبه شدم بلند جام سر از و میز رو گذاشتم رو گوشي

 نشستم برگشتم دوباره و انداختم رو

 . صندلي رو

 ؟ بزني حرف نمیتوني چرا ؟ نمیدي جواب چرا ؟ کجايي رزا _ امیر

 ..بزنم حرف باهات بايد نمیشه االن.. میدم توضیح بهت بعدا امیر _

 ؟ بود کي مرده اون ؟ اومده پیش برات ؟مشکلي خوبه حالت نگفتي باشه _ امیر

 از تنمداش دوست نمیدونم.. داشتم دوست نگرانیاشو اين همیشه. شد باز خنده به لبام خود به خود

 .. مهمه برام خیلي خیلي ولي جنسیه چه

 .. میگم بهت رو چي همیه بعدا که گفتم..  خوبه حالم عزيزم _

 یجمس باهاش داشتم لبخند با.. بودم باالش درک اين عاشق.. نکرد موضوع اين به اي اشاره ديگه

 دستم از گوشي يهو که میکردم بازي

 .. شد کشیده

 .. میکردم نگاه دستم به شده شکه

 ؟؟؟؟؟؟ شده چي ؟؟؟ رفت کجا گوشي

 کنه فوضولي تا اينجا اومده شده بلند وحشیا اين عین آقا بله ديدم که کردم بلند سرمو ترس با

 داري عمر تا که میگرفتم ازت حالي يه وگرنه نیست جور و جفت وضعیتم االن که حیف. حیف..

 ها!!! ..اين؟؟ میکشه سرک گوشیم تو داره چطوري خدا رو تو کن نگاش. پرو بچه نره يادت اسمم

 به ممیخواست تازه من.. سمتش گرفتم دستمو کف نشسته همونطور پس نداشتم وايسادن توان

 یادم اين بعد.. آورده اي دره قبرستون کدوم منو اين نمیدونم که من آخه.. کنه پیدام تا بگم امیر

 ؟؟ میکشه دستم از گوشیمو آمازونیا اين عین
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 ؟؟ کیه کرده فکر خودش پیش نگفتم بهش هیچي حاال تا

 من به اونو بده _

 غريد دندوناش الي از کنه نگام اينکه بدون

 .. نیاوردم سرت باليي تا سرجات بتمرگ _ ساشا

 ؟ میدي دستورم بعد میکني فوضولیم گرفتي ازم گوشیمو _

 دفنت االن حقته میکني بازي مسیج پسر يه با کردي ازدواج وقتي که میکني بیخود تو _ ساشا

 ؟؟ کنـــــــــم

 به اصال ؟؟ کیه ديگه اين بابا. بکشم عقب به خودمو کمي شد باعث که گفت داد با آخرو ي کلمه

 میش گاو بالنسبت.. که نرفته آدمیزاد

 چه.. افتادما گیري عجب.. میکنه رم میبینه منو تا هستم قرمز پارچه من انگار.. میمونه اون عین

 .... کنم سر باهاش مدت يه کردم قبول که کردم غلطي

 هتب هیچي و میشینم ساکت من بگي چیزي هر اينکه هــــــان ؟ کردي فکر چي خودت پیش _

 ؟؟ نزنم فحر کام تا الم منم و بدي نصبت منم به و میکني خودت که کثافتکاري هر اينکه ؟؟ نمیگم

 اينطوري چرا بزن حرف د ؟؟ نبـــــــــود بود منفي که من جواب عاقل آدم آخه

 رخ که من واال کردي مجبور منو که بودي تو اين چون نداري حرفي ديگه آره ؟؟ میکني نگام داري

 ديگه بده جواب ؟؟ بشه رواني توي زن میاد عاقلي آدم کدوم آخه.. بشم تو زن بیام نبودم

 ايدمب زدم حرف بند يه هم سر پشت بودم افتاده نفس نفس به. میگفتم داد با حرفارو اين تمام

 دلش که غلطي هر بزار. بزنه بزار درک به.. میکرد نگاه بهم داشت عصبي اونم.. بیارم کم نفس

 اون برعکس تعجب کمال با.. میکنم فرار بالخره.. نمیمونم اينجا عمرم آخر تا که من بکنه میخواد

 لگد و مشت زير بگیره منو و بیاد که بودم اين منتظر لحظه هر داد انجام میکردم فکر که رو چیزي

 .. شد چشمام شدن گرد باعث که نکرد کارو اين ولي

 گفت همونطور و عقب کشیدش بگیرمش کردم بلند دستم تا داد تکون جلوم گوشیمو

 بگیري هم جواب تا بده جوابمو داري توان که جايي تا پس درسته میگي راست _ ساشا

 ديگه تصمیم يه االن چیه میدوني.. خانــــــم
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 نیازي ديگه.. کثافتي خود تو چون نیستي سهیم من کثافتکارياي تو که درسته اينم..  گرفتم راجبت

 چقدر هک کني ثابت بهم نیست الزم میگیم بازم گفتم بار يه ؟؟ داره باشي سهیم من با که نداره

 من هک بدون اينم ولي نیست شکي بود منفي تو جواب اينکه در.. قبال شده ثابت اين چون خرابي

 هم اينو داشتم خودمو دلیالي کنم ازدواج خراب توي با شدم حاظر اگه مـــــــــــن کن دقت..

 .. دور میندازمت زباله يه عین ديگه مدت يه که باش مطمئن

 قبال هصحن اين چشمام جلوي اومد فیلم يه لحظه يه واسه. بیرون بره که برگشت و زد نیشخند يه

 يه ردمک حس ثانیه يه واسه ساشا رفتن و برگشتن اينطور با ،چون انگار بود افتاده اتفاق برام هم

 چي هر من به اينطوري میکنه جرعت چطور.. بود گرفته حرسم خیلي. افتاده اتفاق اين جايي

 اينطوري من مورد در اگه.. نديدم اين نامرديه به آدمي عمرم تو حاال تا ؟؟ بده نصبت رو اليقشه

 ؟؟ میکنه فکرايي چه اون مورد در ؟؟ چي خواهرش پس میکنه فکر

 کيي که بدون اينو ولي خراب من درست باشه.. کني گوش خوب هم تو بهتره.. وايسا توام با هي _

 به ناي از بدي بهم گوشیمو اون که بهتره هم حاال.. نداره لنگه که دنیا اين تو هست منم از خرابتر

 .. نمیشناسم آريامنش ساشا اسم به شخصي ديگه من بعد

 به الاص چون..  نه يا شد انداختم بهش که اي تیکه ي متوجه نمیدونم سمتم برگشت تمسخر با

 هر.. زدمی زر بیشتر حدش از داشت.. بمونم ساکت جلوش که نمیتونستم ديگه.. نیاورد خودش روي

 هک قراره اگه بشینم ساکت میتونم و دارم تحمل و صبر جايي يه تا آدمم منم.. داره حدي چیزي

 .. میدم نشونش رو رزا روي اون منم پس کنه برخورد باهام اينطوري

 .. پس بگیرش باشه(  داد تکون هوا تو و گوشي)  میخواي اينو اا _ ساشا

 خودمو که کردم تالش خیلي.. آشپزخونه فرش سنگ رو کوبید رو گوشي محکم و باال رفت دستش

 . شدم هم موفق و بدم نشون خونسرد خودش عین

 وربدج و بود گرفته آتیش دلم تو.. انداختم زمین روي ي شده تیکه تیکه ي گوشیه به نگاهي

 ... نبود پیدا هیچي صورتم از ولي میسوخت

 متس به و شدم بلند صندلي رو از و کردم جمع و توانم تمام. کردم نگاش پوزخند با خودش مثل

 کردم حرکت آشپزخونه خروجي

. 
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 تعجب.. میزدم دست آروم خیلي.. میومد فرود هم رو ماليمت با داشت دستام کف همونطورم.

 در سعي ولي بود پیدا چشماش از قشنگ

 .. داشت کردنش پنهون

 با ونا ولي سمتش چرخوندم سرمو و شد متوقف دستام رسیدم که کنارش به.. بود هم موفق البته

 .. میکرد نگاه روش به رو به داشت پوزخند

 ... میبرم پي فرهنگت و شعور سطح به دارم اينطوري.. عالیه خیلي.. عالیه ههه _

 .. کردم اشاره بود زمین پخش که عزيزم گوشي هاي خرده به دستم با

 .. کن جمع هم اينارو _

 نواي لیاقت حتي وايسم که نشد باعث ولي اومد سرم پشت از صداش بیرون اومدم آشپزخونه از

 .. کنم توقف اي لحظه صداش شنیدن بخاطر که نداشت هم

 کوچولــــــــو باشه جمع حواست بهتره.. کردي شروع رو جالبي ي بازيه ههه _ ساشا

 میکنه چیکار داره ببینم تا نايستادم واي هم اي لحظه حتي... خنده زير زد بلند سرش پشت

 خودمو و رفتم باال مارپیچي هاي پله همون از دوباره.. بودم توش که رفتم اتاقي سمت به مستقیم..

 بودن من اشکاي شد بسته سرم پشت که در شدم اتاق وارد و کردم باز درشو.. رسوندم اتاق به

 .. میخوردن سر هم سر پشت تند تند که

 بودن هگذاشت خودشونو تاثیر ها قرص اون و بود شده بهتر دردم سر.. بگیرم جلوشونو نمیخواستم

 بود اپید کامال اونم رفتاراي از نداشتم ساشا به اي عالقه.. میسوخت بدجور که بود دلم اين ولي..

 .. نمیشدم متوجه اصال رو کاراش اين دلیل ولي منه مثل اونم که

 اينطوري که کردم چیکارش من مگه آخه ؟؟.. میومد گیرش چي ؟؟ بده آزار منو داشت سعي چرا

 دلیل اصال اين ولي ؟؟ ها صفته و چک اون يا ؟؟ خواهرشه خاطر به فقط يعني ؟؟ میده عذاب داره

 ورياينط چیزا اين خاطر به فقط اون که کنم راضي خودمو نمیتونم اصال.. نیست اي کننده قانع

 .. نمیومد يادم چیزي میکردم کاري هر ولي بود آشنا برام خیلي قیافش طرفي از.. میکنه رفتار

 هک اونوقته بیارم در رو قضیه اين توهه و ته بايد.. روش کردم پرت خودمو و رفتم تخت سمت به

 .. میرم و میکنم ولش
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 بهش االن تا ولي گفت گوشم دم آخر ي لحظه خواستگاري شب که افتاد جون پدر حرف به يادم

 .. بودم نکرده فکر

 اساش رفتاراي از.. میکني ما حق در بزرگیو لطف کارت اين با که بدون اينو دخترم رزا _ جون پدر

 .. بفهمي رفتاراشو دلیل کن سعي فقط نشو دلگیر هم

 نوع يه با ساشا.. هست وسط اين مشکلي يه درسته.. رفت و گفت گوشم کنار آروم خیلي رو اينا

 ؟؟ چطور هآخ ولي ازم داره کینه و میشناسه منو وقته خیلي انگار که جوري میکنه نگاه من به نفرتي

 گیر باعث که هست وسط اين مجهولي چیز چه.. نمیشناسم چطور من پس میشناسه منو اگه

 ؟؟؟ چــــــــي ؟؟ ساشا انداخته روز اين به رو تو چي.. شده ما ي همه افتادن

 .... رفتم خواب به کم کم که بودم افکار همین تو

 

........................ 

 کلي ، 117 ، 1 ، 1.. ها شبکه کردن پائین و باال به کردم شروع و گرفتم دستم رو ماهواره کنترل

 1ساعت که انداختم ديواري ساعت به نگاهي.. نکردم پیداد میلم باب هیچي و کردم عوض شبکه

 زدم غر لب زير و کشیدم آه يه.. میداد نشون رو شب

 اه ؟؟.. شده تنگ برات دلم نمیگي ؟ موندي کجا پس _

 

 اون زا انداختم بیرون به نگاهي رفتم سراسري ي پنجره هاي پرده سمت به و شدم بلند مبل رو از

 دمآور در اينجا از سر چطور که نمیدونم فقط میداد بهم رو خوبي خیلي حس منظره اين ديدن باال

 از که کمي نور فقط ، شد تاريک کامال خونه فضاي کشیدمش و رفت پرده سمت به دستم..

 میشد ناچیزي روشنايي باعث میومد تلوزيون

 گذاشتم و کنترل و باالتر زدم شبکه يک و رفتم تلوزيون سمت به.. نخورم زمین که حدي در

 میزد نهیب بهم که بود چیزي يه ولي بود حسي چه نمیدونم.. بود گذاشته فارسي آهنگ تلوزيون..

 ندادي گوش فارسي آهنگ که وقته خیلي رزا
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 باهاش شو بلند پس.. ندادي گوش آهنگ که وقته خیلي درسته آره.. شد صدا هم حس اون با دلمم

 برقص

 شخص اون کي؟؟ اما.. بیاد تا بودم منتظرش االن که کسي میتلبید رو من جفت آهنگ اين ولي

 ؟؟ بودم بیصبرانهمنتظرش اينطوري من که بود کي خاص

 نگآه اين از اي لحظه نمیخواست دلم.. کردم بلندتر رو موزيک صداي و برداشتم رو کنترل دوباره

 هیبن بهم دلم که رفتم قصمتي سمت به مبل روي به کنترل کردن پرت با پس.. بدم دست از رو

 .. برقص پس عشقته و تو جايگاه اينجا رز.. میزد

 آوازه گل ها میلیون تو حرف تا هزار صد میون

 اندازه و حد در نبود گشتم گشتمو تمومش

 رو آهنگ اين دلیل بي هیچي، نبود خودم دست آهنگ اين کردن زمزمه به کردم شروع اختیار بي

 ... آشناتره برام اي غريبه هر از که میخوندم اي غريبه براي

 میخوام که رو حسي بگم باش بتونم حرفي نبود

 دنیــــــــــام همه کرده پر که ساده واژه يک بجز

 شد پر مردونش و تلخ عطر بوي از نفسم.. کشید خودش سمت به منو و شد حلقه دورم دستي

 بود اي غريبه همون اين. نشدم زندگیم فرد عزيزترين اومدن متوجه که بودم آهنگ غرق اونقدر.

 و بم صداي.. شدم دچارش کجا و کي نمیدونم که عشقي.. بودم ديدنش مشتاق اختیار بي که

 .. بشه قفل گردنش دور و بره باال دستام که شد باعث مردونش

 .. میرسوند آرامش به وجودمو کل صداش با و میکرد همراهیم که بود اون بودم ساکت من ديگه

 

 عــــــــاشقتم

 عاشقتم

 خدا رنگ مثه دعا عطر مثه

 جا همه توام با نفس به نفس که من مثه
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 دارم کم واژه يک هنوز حسم گفتن براي

 میزارم نقطه همیشه اون جاي به شعرام تو که

 کردم زندگي عمره يه احساس همین با که مني

 بفهمونـــــــــــــم چشمات به که میدونم نه میتونم نه

 عــــــــاشقتم

 عاشقتم

 خدا رنگ مثه دعا عطر مثه

 جا همه توام با نفس به نفس که من مثه

 رسرازي وجودم کل به که بود امنیت شیرين حس.. شد بسته چشمام زد سرم به که اي بوسه با

 خصش اين اينکه از ترس داشت وجود ترسي بازم اما میپرستیدم رو غريبه اين اينکه با من و شد

 .. رسونده جنون از درجه اين به منو که کیه ؟؟ کیه

 لحظه هر که بود اون سر و چشاش تو شد قفل چشمام برشتم سمتش به و کردم آزاد دستامو

 عطري بوي و.. میشد نزديکتر و نزديکتر

 .. بود چیزي هر از آشناتر برام که

 رويايي چه اين.. بودم افتاده نفس نفس به زياد هیجان از... پريدم خواب از ساعت زنگ صداي با

 .. بود نزديک واقعیت به خیلي.. بودم بیدار نکنه نه يا ؟؟ بودم خواب من ؟؟ بود

 ناو و خواب اون درگیر اونقدر من ذهن اما میکرد خفه خودشو داشت که کردم نگاه ساعتي به گیج

 . کنم قطع ساعتو زنگ که نبود اين به کردن فکر به قادر مغذم حتي که بود مرد

 هر زا حتي شیرينیش که بودم شیريني حس اون فکر تو و میکردم نگاه ساعت به منگ و گیج

 .. مرد اون بود کي.. خاص حس يه.. بود شیرينتر شرينیي

 و تخت رو افتادم پشت به دوباره.. شه خفه تا ساعت رو کوبیدم محکم دست با اومدم که خودم به

 ي فحهص.. خالي تو روياي ذره يه از دريغ ولي.. ببینم خوابمو ي ادامه بتونم شايد تا بستم چشامو

 .. بود سیاه سیاه چشمام پشت
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 زدم غر لب زير حرس با

 پش چي میديم من که نمیزدي زنگ تو اگه اه.. میشه مردم مزاحم چطور ببین بیشعور ساعته اه _

 تو ؟ يیها صیغه چه ديگه میبردم فیضي.. بیحیا ي دختره ببند اه.. بودم برده فیضیم يه االن میاد

 .. ندارم حوصلتو اصال که جان وجدان لطفا خفه يکي

 بینيب نداشتي چشم تو بودم.. شديا باهوش آفرين.. کنجکاوه منم ذهن االن و گفتي تو چون باشه

 .. ديگه خفه اه..

 بود حیات از صدا.. شدم کنجکاو میومد بیرون از که خفیفي صداي و سر با که بودم درگیر خودم با

 .. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند تخت رو از..

 

 ات کشیدم کنار رو پرده دست با.. رفتم پنجره سمت به و شدم بلند تخت رو از بود حیات از صدا

 .. کجاست صدا اين منبع ببینم

 پنجره و ديوار اين وجود با و بودم دور ازش اينکه با افتاد سگ يه به چشمم پرده زدن کنار با

 .. مبرداشت عقب به قدم يه که بود وحشتناک و گنده بس از ولي بیاره سرم باليي نمیتونست

 فتمیر اسکي اعصابم رو کامال که صدايي و گنده دهن يه سیاه خاالي با سفید ي گنده سگ يه

 ونمبت عمرا سگ اين وجود با!!  میبینم اينجا و اژدهاش يه اونوقت.. نمیاد خوشم سگ از اصال من..

 .. کنم فرار ساشا دست از

 کي بینمب بتونم تا کردم خم کمي سرمو نفر يه سوت صداي با که میکردم نگاه سگ به داشتم خیره

 که بود دستش هم کوچیک توپ يه و بود وايساده حیات تو که ديدم رو ساشا تعجب کمال با.. بود

 .. بود وصل بهش بند يه

 بود شیدهپو مشکي تنگ بلوز يه با خاکستري اسپرت شلوار يه میگرده خوشتیپ حتي هم خونه تو

 به من.. نداشت اهمیتي هیچ من براي ولي بود جذاب.. پیشونیش رو بود ريخته پريشون موهاشم و

 میگم بدتره جهنمم خود از که جهنم همین صاحب به دارم اونوقت هستم جهنم اين از فرار فکر

 هب که مني.. نیست مهم برام اصال جذابیتش.. کنم دفنش خودم دستاي با که امیدوارم ؟؟ جذاب

 .. نبینم ريختشو که بهتر همون هستم تشنه خونش
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 وقتي نکنه چرا ديگه آره.. کنه بازي سگ با داره قصد که بود مشخص بودم ديده که چیزاي از

 .. رفته سگش همون به اخالقش

 هب حمام میرفتم بايد همه از اول.. رفتم بود همراهم ديشب که ام کوله سمت به و انداختم رو پرده

 که نمک فکر درست.. کنم فکر درست بتونم تا میکردم خالي فکرمو بايد... داشتم احتیاج دوش يه

 .. شم راحت جونور اين دست از میتونم چطور

 مه ديگه در يه خروجي در جز به. رفتم بود اتاق تو که دري تنها سمت به ام حوله برداشتن از بعد

 که شدم متوجه در کردن باز از بعد.. میشد توالت و حمام به مربوط صد در صد که بود اتاق تو

 .. کشیدم راحتي نفس بود روم به رو که سفیدي وان ديدن با... زدم حدس درست

 وعشر بعد.. بشه پر وان تا کردم باز و گرم آب شیر بشم لباسام آوردن در مشغول اينکه از قبل

 طول اي دقیقه 11 حدود لباسام ي همه آوردن در بود مشغول کرم بس از.. لباسام کندن که کردم

 يه.. رفتم میشد اينا و شامپو به مربوط که قسمتي سمت به.. کشید

 زارمب بهتره که رسیدم نتیجه اين به آخر در ولي انداختم غیره و شامپوها اقسام و انواع به نگاهي

 .. برسه پوستم به خالص آب

 سته منفي فکر چي هر کردم سعي و بستم چشمامو. کشیدم دراز توش و رفتم وان سمت به پس

 .. کنم بیرون ذهنم از رو

 با که بود داده آرامش تنم به آب بس از ولي.. بدم انجام اينکارو تا شدم موفق فراوان تالش با

 .. رفتم خواب به و. شد بسته چشام دوباره بودم شده بیدار خواب از تازه اينکه

................ 

 ساشا

 گفتم تمسخر با بشنوه صدامو که جوري عمد از بیرون رفت شد رد کنارم از اينکه از بعد

 کوچولــــــــو باشه جمع حواست بهتره.. کردي شروع رو جالبي ي بازيه ههه _

 باهاش که کاري از هم طرفي از..  بود اومه در حرسم.. نکرد توجه بهم اصال انتظارم خالف بر ولي

 ... بودم پشیمون خیلي کردم

 .. بود خودشم تقصیر ولي.. شد بلند روش که دستم اين بشکنه
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 يناا که میدونستم خوب خودمم ولي.. کنم تبرئه کردم که کاري از خودمو افکار اين با کردم سعي

 .. حرفه فقط

 پس.. حقشه هم ايناش از بیشتر حتي کرد من با اون که کاري با.. بودم متنفر ازش هنوزم دلم ته

 .. حقشه هم اينا از بدتر حتي بزنه دور رو ساشا بخواد که کسي هر.. بگیرم وجدان عذاب بايد چرا

 و مبرداشت رو وي تي کنترل داغون اعصابي با مبل رو کردم پرت خودمو و رفتم پذيرايي سمت به

 درگیر.. بود درگیر ذهنم.. نمیفهمیدم هیچي اصال ولي. ها شبکه کردن پائین و باال به کردم شروع

 غريبه يه من انگار که میکنه برخورد باهام جوري االن چرا ؟ کرد اينکارو من با چرا ؟؟ چرا که اين

 .. جديده ي بازيه يه اينم نکنه ؟ بشه چي که ؟ هستم

 .. ديگه پوزخند يه

 در راشب من که تنبیهي از نمیتونه احدي هیچ.. آريامنش ساشا جز نیست کسي بازي اين ي برنده

 .. مزخرفش عشق اون حتي بده نجاتش گرفتم نظر

.................................. 

 رزا

 وممحم تو وقته خیلي که شدم متوجه.. انداختم نگاهي اطرافم به.. پريدم خواب از سرما احساس با

 وان وت خوابیدن عاقبت اينم و بود گرفته درد گردنم.. شد بلند آخم که اومدم بیرون وان از.. آب تو و

 .. ندارم رو اعتراضي نوع هیچ حق پس بود

 که پاهام و دستا ديدن از.. گرفتم دوش سريع و رفتم دوش قسمت به وان کردن خالي از بعد

 .. شد چندشم بودن شده چروک

 هب ولي میموندم اينجا مدت يه. بودم رفته و تصمیمم.. کردم خشک خودمو و برداشتم حولمو.. اه

 فرار شد مناسب موقعیت اينکه محض

 .. آورده کجا منو و کجام که بدونم بايد اول ولي.. میکنم

 اصال طرفي از و نداشتم کشیدن سشوار ي حوصله.. شدم خارج حمام از و پیچیدم دورم رو حوله

 باسامل پوشیدن از بعد.. کردم بسنده کردن شونه همون به همین خاطر به کجاست که نمیدونستم

 مانداخت نگاهي خودمم به میشد بلند آستین اسکي يقه بلوز يه و ورزشي سلوار يه شامل که
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 براي.. نداشتم اعتراضي ولي.. بود مشکي لباسام تمام.. مشکي رو بودم گذاشته دست ناخواسته

 وج هیچ به باشه خونه تو اون که وقتي تا.. بود بهتر اينطور پس.. بگردم چطور نمیکرد فرقي که من

 .. برسم خودم به نیستم حاضر

 بود تهشکس فکم االن صد در صد نبودم کار ورزش منم اگه.. بود زده که قسمتي رو گذاشتم دستمو

 .. گیرهمی ازم انرژيمو تمام داره که نفرتي و سرما از میکنم نگاه چشاش به وقتي چرا نمیدونم اما..

 هرز حد چه ات دستش که ببینه بزار نداشتم پوشوندنش به اصراري اصال ولي بود شده کبود صورتم

 موجود تو داشت کم کم که بودم نفرتي اين عاشق من و... میزد برق تنفر شدت از چشام.. رفته

 يحت که جوري.. میشد من شخصیت تعغییر باعث جوري بد پسر اين رفتاراي.. میشد سرازير

 لبیخیا ههه.. صورتم رو اومد خودش پوزخند عین پوزخند يه. میکردم تعجب مواقع بعضي خودمم

 در سمت رفتم و انداختم باال اي شونه

 صداي با ولي بخورم چیزي تا رفتم آشپزخونه سمت به مستقیم همه از اول و شدم خارج اتاق از

 متس اون به منو و کرد غلبه بهم يم کنجکاو میومد پائین ي طبقه اتاقاي از يکي از که ضعیفي

 .. کشید

 .. نمیرفتم کاش اي که

 .. نمیرفتم کاش اي که

 در هب چسپوندم گوشمو میگه چي بشنوم تر واضح اينکه براي بزرگ تقريبا در يه پشت رفتم

 ... میزد حرف نفر يه با داشت انگار که بود ساشا صداي

 یچيه حرفاش از ولي.. میزنه حرف گوشي با داره که بود معلوم بود مکالماتش بین که سکوتي از

 .. بشنوم بهتر تا در به چسپوندم بیشتر گوشمو.. میزد حرف تلگرافي نمیاوردم در سر

 ... نه. نه... باشه _ ساشا

_......... 

 .... شماها به میسپارم کارو پس _ ساشا

_ .......... 

 ... نه _ ساشا
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_ ....... 

 . مهمه االن از ولي نبودم فکرش به حاال تا _ ساشا

_ .......... 

 ......ر که بدونم میخوام گفتم که همین _ ساشا

 هب چرخوندم سرمو و شد پرت در از حواسم میکشه نفس کمرم کنار داره چیزي يه اينکه حس با

 .. متنفرم سگ از من.. من خداي.. لرزيدن به کردن شروع پاهام.. زد خشکم درجا که پشت

 میکرد اهنگ من به وحشتناک ي قیافه يه با االن که میکردم نگاه سگي اون به داشتم لرز و ترس با

 هک گرچه.. بزنم صدا رو ساشا و کنم باز و مبارک دهن نداشتم جرعت حتي و در به بودم چسپیده..

 .. خدا امان به میکنه ولم باشه اون به اگه

 آخه ولي. برم در جوري يه خودم اينه کار بهترين پس. نباشه من تن به سر خداشه از که اون

 !! بیابوني غول اين مقابل در اونم چطوري

 تنگرف اولیشم بدم انجامشون بايد که دارم نکرده کار کلي هنوز من.. کن کمک بهم خودت. خدايا

 ..!!!! میکنم فکري يه بزرگه خدا حاال بعديشم.. اتاقه تو که کسیه اين حال

 بشعق پاي دوتا رو سگه يهو که بودم دوم دور الکرسي آيت خوندن به کردم شروع تند تند دلم تو

 مشتام اب و در سمت به برگشتم سريع کشیدم دلم ته از بلند جیغ يه و کردم باز و دهنم. شد بلند

 .. در به کوبیدن کردم شروع

 دهش چندشم.. میزد لیس صورتمو داشت و هام شونه رو بود گذاشته دستاشو تا دو هم سگه اون

 تو که جوري.. بودم ترسیده بدجور هم طرفي از بود داده دست بهم تحوع حالت ديگه رقم بد بود

 .. نداشتم خبر خودم و میکردم گريه وضعیت اون

 زا شده چي حرف هنوز..  کرد باز و در سرعت با ساشا بالخره در به کوبیدن و داد و جبغ کلي از بعد

 زا بهش چسپیدم محکم و بغلش تو کردم پرت سرعت با خودمو که بود نشده خارج کامل دهنش

 . بگم تونستم لرزوني صداي با فقط بود ويبره رو بدنم کل ترس

 .. کن..کــــ...دور... من....مـــ... از... و. ..اين.اي.. ساشا..ساش..س....سا _
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 شصدا اسم با خودش جلوي که بود باري اولین کنم فکر. کردم اشاره سگه اون به دستم با بعد

 خنده زير زد برداشت نه گذاشت نه هم ساديسمي اين.. انگیز بر تعجب واسش اين و میکردم

 اين مگه نمیدونم من.. کنه دور من از رو سگه او حداقل يا کنه آرومم وضعیت اين تو نکرد..

 ؟؟؟.. میکنه غلطي چه خونش تو سگ اين پس نیست مسلمون

 .. اههه.. کشید نجاست به وجودمو کل زد

 اهپن پشتش رفتم و کردم جدا ازش خودمو سريع نداره رو کاري انجام به تصمیم نه ديدم وقتي

 ازن رو سگه سر آروم خیلي دستش با.. سگه سمت شد خم و خورد خندشو کم کم اونم.. گرفتم

 .. میکرد

 ؟ من به چسپوندي خاطرش به خودتو اينطوري که ؟؟ داره ترس سگم اين بچه آخه _ ساشا

 تا و بود سگ کنار ساشا االن که بود اين خاطر به فقط و فقط اونم بود شده کم ترسم از خورده يه

 . نمیکرد حمله بهم نمیگفت چیزي بهش

 .. بیرون ببر رو چندشت سگ اين _

 لباش رو نشست پوزخند يه

 ؟؟؟ نمیاد يادت اينم حتي بگي میخواي _ ساشا

 ؟؟.. اين میگه داره چي.. نمیاد يادم چیرو ؟؟ چــــــــــي

 ؟؟. نمیاد يادم چیو ؟؟؟ تو میگي چـــــي _

 .. سمتم برگشت حرس با

 راتکا اين با که بدون اينو ولي خنگي به زدي خودتو که میدونم خوب.. خانم رز کن گوش _ ساشا

 .. کني پشیمون منو نمیتوني

 .. نمیشم منظورت متوجه اصال من ؟ تو میگي داري چي _

 .. بدم ادامه کارم به که بهتره همون ؟؟ من میگم دارم چي. میگي راست آره _ ساشا
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 ساشا اسم به کسي بکنم غلط من ؟؟ میگه داره چي اين.. کرد مشغول فکرمو حرفاش اين با

 سگ اين داره توقع ازم اونوقت.. من خنديدم جدم هفت و خودم گور به.. بشناسم رو آريامنش

 .. شدم حرفاش بیخیال فعال.. بشناسم اينو کردم غلط خیلي من بشناسم رو اش مسخره

 و نمیدم اهمیت کسي به اصال من که بدون هم اينو ولي بده انجام داري دوست کاري هر باشه _

 داره العملي عکس کاري هر قوال به

 .. سمتم گرفت و اش اشاره انگشت

 .. دخترجون میده دستت کار زبونت اين _ ساشا

 .. کنم کوفت چیزي يه برم میخوام ببري اينجا از اينو بهتره هم حاال.. دارم حواشو نترس _

 نده دستور من به _ ساشا

 هست که همینه _

 کور هههه ؟؟ میکنم التماس بهش که اين کرده فکر چي.. زدم زل بهش سینه به دست بعد

 .. عمرا خوندي

 شدم ظرمنت چي هر ولي صورتم جلوي گرفتم دستمو ترس با برداشت سمتم به سريع که دوقمي با

 .. شد قفل ساشا تمسخر از پر صورت رو چشام و بردم کنار دستمو آروم.. نکردم حس دردي

 گاهن بهم کمي يه هم سگه.. بیرون رفت هم بعد.. يکیه بزني چه بترسوني چه رو بچه ههه _ ساشا

 .. رفت سرش پشت اونم کشید ساشا که سوتي با ولي. کرد

 سکته شد خوب...  بودا نزديک من خداي.. کشیدم راحت نفس يه دوشون هر رفتن بیرون با

 اب سريع.. لرزيد بدنم زياد چندش از.. اه.. بود زده لیس و صورتم سگه که اومد يادم يهو.. نکردم

 وت کردم پرت خودمو دوباره رسیدم اتاقم به که همین.. باال رفتم ها پله از و شدم خارج اتاق از دو

 حموم

  اههه.. میشستم خودمو زودتر چه هر بايد

 اههه.. میشستم خودمو زودتر چه هر بايد
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 دبو شده قرمز پوستم کل که شستم خودمو اينقدر.. دوش زير رفتم و آوردم در لباسامو سريع

 . رفت کندم پوستمو ي همه کنم فکر...

 از شتربی هم طرفي از ولي داشتم بدي خیلي احساس يه.. کثیفه صورتم که میکردم احساس بازم

 .. مبش بیخیال که گرفتم تصمیم پس میشد پوستم کل رفتن بین از باعث ، شستن اين

 يه... دورم پیچیدم حولمو و کندم دل حموم از بالخره شستن و دادن خرج به وسواس کلي از بعد

 ... بیرون واومدم موهام دور پیچیدم هم متوسط ي حوله

 اصال.. کجاست سشوار نمیدونم که افتاد يادم دوباره ولي.. کنم خشک موهامو اول گرفتم تصمیم

 !!! نه يا داره سشوار

 ... کشوها گشتن به کردم شروع

 تداش شامپو حموم تو که همین داشت ازش نمیشد هم اي ديگه توقع.. بود خالي که اولي کشوي

 ور اينا االن گفتم بگو منو.. بود خالي هم همش که بود کشو تا چهار خالصه.. بود تعجب جاي هم

 .. میشه پیدا توش چي همه میکنم باز

 رفتم و کشیدم آه يه.. چیزا اين به برسه چه نمیکنه خرد هم تره من براي که اون بیجايي توقع چه

 مکن چیکار االن خدا.. شد بلند نهادم از آه کردم باز درشو که وقتي.. بود همراهم که اي کوله سمت

 ؟؟؟؟؟

 کال هک بود اينا و شال و مانتو بقیش بود همون که بودم برداشته اي خونه تو لباس دست يه فقط

 ... دست سه بودم پوشیده که اوني با دست دو میشد

 ؟؟؟ بپوشم چي االن

 آره زد هجرق مخم يهو.. باشم خريد فکر به بايد.. نیاوردم بیشتر جفت چند که هم حیاطي لباساي از

 ايول.. کنم فرار دستش از میتونم خريد ي بهونه به همینه

 بلند ینآست گرد يقه بلوز يه همراه به تنگ يخي جین يه بعد پوشیدم رو حیاطي لباساي اول سريع

 از عدب موهامم.. میومد بهم و بود خوشکل خیلي.. بود شده کار اکلیل با روش که برداشتم تیره آبي

 .. بستم سرم باالي مهکم کش با کردن شونه
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 کرده ودکب نازنینمو صورت زده که گرزيت دست اون بشکنه.. انداختم صورتم به نگاهي يه آينه تو

 ..!! نگرفتم رو ديوونه توي حال من اگه.. آمازوني وحشي ي پسره..

 میداد نشون و ظهر از بعد 4 که انداختم ساعت به نگاهي يه بشم خارج اتاق از اينکه از قبل

 منخورد چیزي که وقته خیلي بیاد در صداش بايدم خب.. شد بلند شکمم صداي هم موقع همون..

.. 

 که بده اجازه بهم يا خريد واسه ببره منو که کنم رازي رو ساشا تا میکردم کاري بايد اول ولي

 ... برم خودم بزاره کنه خدا.. برم خودم

 پائین رفتم کزايي اي پله اون از دوباره و شدم خارج اتاق از فکر اين با

 اينجا بود يادم که جايي تا... آخــــــــخ.. ديوار به خوردم يهو پائین رفتم که رو پله آخرين

 نگام غضب با همچین.. جهنم خود به خوردم بله ديدم که کردم بلند سرمو آروم.. نبود ديواري

 غلط بعد.. ببینم ريختتو نمیخوام سیاه سال صد باشه خودم به.. بهش زدم خودمو عمدا انگار میکرد

 چندششش.. شکمت تو بیام بکنم

 به قح همین واسه بیارم کم جلوش نمیواست دلم منم میکرد نگام داشت عصبانیت با همینطور

 .. کمرم به زدم دستمو دو هر جانب

 ؟ میشي سبز راهم سر هي جن عین چي واسه تو هي _

 .. هم تو رفت بیشتر اخماش

 ؟؟ داره نداره من به ربطي که تو بودن کور خودت واسه میگي داري چي _ ساشا

 .. قرمزه فرش نیست زبون که زبونم.. بهش بگم چي االن رواني ي پسره کردم نگاش حرص با

 .. رسید گوشم به صداش میکردم نگاش که همینطور

 .. دارم کار که برو بکش راتو حاال خب ؟ آوردي کم چیه _ ساشا

 خودم سمت گرفتم اشارمو انگشت

 .. عمرا آوردم کم ؟ من ؟ چي _

 پیداست کامال _ ساشا
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 .. میبینیم.. بله _

 .. دارم کار کنار برو من راه سر از.. میگي چي داري نمیدوني خودتم ديگه بسه _ ساشا

 .. گفتم بلند حرفو همین.. گرفتم جلوتو من مگه

 .. گرفتم جلوتو من مگه برو خب _

 داد جوابمو تمسخر با

 .. نه کنار بکشي قناصتو هیکل اون اگه _ ساشا

 یرهگ کارم که اومد يادم يهو خب ولي سمتش کنم حمله ؟خاستم.. قناصه من هیکل بود کي با چي

 .. دادم تعغییر لحنمو يهو پس.. بهش

 ... چیزه میگم _

 بیحوصلگي با ساشا

 .. دارم کار بزن حرف بابا اي ؟؟ چیه _ ساشا

 .. ديگه چیزه يعني.. چیزه خب _

 .. سمتم گرفت اشارشو انگشت

 هري هم نداري بزن داري حرفي گرفتي نیستم يکي تو عالف من جون دختر ببین _ ساشا

 ههاه... برخورده طرز چه اين میزنه حرف باهاش داره مهترم خانم يه نمیبینه.. بیتربیت چیشش

 .. ندارم خونه تو واسه لباس من میگم خب _

 اعصاب پوزخند يه بعدش ولي گفتم هم سر پشت و تند خیلي چون خورد جا کمي يه اولش

 داشتما چیزي کلتي االن اگه که زد خوردکن

 .. چندش ي پسره میکردم حروم مخش تو گلوله يه راست يه

 ... نداري تفمم لیاقت حتي وگرنه گیره بهت کارم که حیف

 ؟؟ چه من به خب ههه _ ساشا
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 ؟؟؟ خريد بريم میشه میگم _

 خنديد تمسخر با

 من ؟؟ آره ؟؟ عسل ماه اومدي کردي فکر نکنه ؟؟ دختر کردي فکر خودت پیش چي تو _ ساشا

 فکر خودت پیش چي.. بخرم لباس واست که داري توقع اونوقت نمیکنم خرد هم تره تو واسه

 ؟؟؟ اينجوريم من فکرکردي واقعا ؟؟ کردي

 همونطوري هم واقعا چي پس آره خب.. کشید سرش کنار کوچیک ي دايره يه دستش با بعد

 ههه داره شک خودش به آقا.. هستي

 ندارم هم لباسي هیچ.. بموني اينجا میخواي کي تا نمیدونم که من ؟؟ کنم چیکار من میگي خب _

 . بپوشم که

 .. کني فکر قسمتاشم اين به بودي فرار فکر تو که موقع همون میخواستي _ ساشا

 .. میکرد داغون اعصابمو داشت ديگه واقعا میجويدم داشتم لبمو حرس از

 .. دارم احتیاج لباس من ولي _

 .. کنم خرج تو براي که ندارم پولي منم و _ ساشا

 .. کردن جیغ جیغ به کردم شروع و کنم تحمل اين از بیشتر نتونستم

 میخرم خودم من ببر منو فقط تو ؟؟؟ هـــــــــــان ؟ خواست پول تو از کي حسابي مرد آخه _

 تو.. سرخري هیچ بدون میرفتم خودم وگرنه بلدم رو جايي نه و هستیم کجا میدونم نه که حیف..

 .. باشي مرد که دارم شک بهت واقعا چون کني ثابت بهم مردونگیتو اينطوري نیست الزم هم

 که جوري گوشم کنار کرد خم سرشو وايساد ام سینه به سینه و سمتم برداشت قدم يه يهو

 غريد چشد چفت دندوناي الي از و حرس با.. میخورد بهم نفساش

 ؟؟؟ نه ديگه مردم نداري قبول که جدا _ ساشا

 و پله به خورد پام که برداشتم عقب به قدم يه همین واسه.. بودم ترسیده کوچولو يه راستش

 و ردک پر رو عقب بودم رفته من که قدمي يه اون اونم.. گرفتم نرده از سريع نیوفتم که اين واسه

 .. ايستاد بهم چسپیده دوباره
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 ؟؟ مردم که کنم ثابت بهت داري دوست ببینم بگو _

 .. خوردن تکون متر میلي يه از دريغ ولي عقب به دادم حلش و سینش رو گذاشتم دستمو دوتا هر

 کنار برو نمیخوام نه _

 کنزدي سرشو بیشتر يکمي.. خودش سمت کشید منو و بازوهام طرف دو گذاشت دستاشو دوتا

 .. کرد

 ؟؟ نیست هست مردم حد چه تا اينکه فهمیدن واسه هم بهتري راههاي بچه میدوني _ ساشا

 تا زاره.. میسپارم خودت به خودمو خدايا ؟؟ بیاره سرم باليي نکنه میترسیدم داشتم واقعا ديگه

 .. باشه نداشته بهم کاري که میکنم نظر صلوات

 ؟؟ میکني چیکار داري.. کنار برو نمیخوام _

 . همین کنم ثابت بهت رو بودن مرد میخوام فقط هیچي _ ساشا

 .. میشه خارج دخترا از خیلي دهن از مواقع جور اين تو که شد خارج دهنم از حرفي همون دقیقا

 .. میکشم جیغ وگرنه کن ولم _

 .. خنده زير زد يهو

 .. ببینم بکش جیغ خب هه ؟؟؟ جیغ دختر تو میترسوني چي از منو ؟؟ میکشي جیغ _ ساشا

 نه ماون.. زدن جیغ به کردم شروع و کردم باز متر يه و مبارک دهن اين برداشتم نه گذاشتم نه منم

 شروع و اش شونه رو گذاشت کرد بلند منو و کمرم دور انداخت دستشو يه برداشت نه گذاشت

 .. رفتم باال ها پله از کرد

 برس دادم به خودت.. کردم غلط خدا يا

 .. میکردم جیغ جیغ و.. کمرش پشت به میزدم ضربه مشت با

 کن ولم توام با ديوونه.. داري مشکل تو.. داري ساديسم تو.. مريضي تو.. توام با.. رواني کن ولم _

.. 

 .. اومد در آخم که پشتم به زد محکم دستش با
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 .. نیاوردم سرت اين از بدتر باليي تا ديوونه ي دختره شو خفه _ ساشا

 به و گفت چي که نیاوردم خودم روي به اصال ؟؟.. بود حالیش حرفا اين من گوش مگه آخه ولي

 هیچ ولي میدادم تکون پاهامو میکردم جیغ جیغ و کمرش به میزدم هي.. دادم ادامه کردنم تقال

 .. فیل با پشه دعواي انگار.. نداشت سودي

 رفت و کرد باز درو سريع دستش يکي اون با رسید که در به خودش اتاق سمت میرف داشت

 به.. چرخید تخت سمت به و جیبش تو گذاشت کلیدو کرد قفلش همونطوري و بست درو داخل

 .. شد بلند آخم که تخت رو کرد پرت منو محکم رسید که تخت

 آخخخخ _

 آخخخخ _

 هي جون پدر نه آخه!!  وحشیه اينقدر که رفته کي به اين نمیدونم من.. گرفت درد کمرم کثافت

 .. رفته کي به اين وسط اين.. جون نازي نه داره اخالقي همچین

 کمک به و شدم خیز نم تخت رو سمتم میاد داره ديدم يهو که میدادم فحش بهش داشتم دلم تو

 .. تر عقب میکشیدم خودمو هي دستام

 .. سمتم شد خم کمي يه.  نشست زانوهاش رو و تخت سمت اومد اونم

 ؟؟ ترسیدي کوچولو چیه _ ساشا

 یکارچ من میاورد سرم باليي اون اگه بودم ترسیده واقعا ولي.  نه يا میداد نشون قیافم نمیدونم

 ساديسمي اين زن نمیخواد دلم اصال خودمم طرفي از و نمیخوامت میگه خودش که اين.. میکردم

 ... میشم بدبخت که بکنه کارو اون بخواد اگه. باشم

 .. خدا يا که کنه کاري اين اگه ولي بگیرم جديد شناسنامه يه بتونم باشم نخورده دست اگه شايد

 میزدم حرفم میرفتم عقب آروم آروم که همینطور

 ؟ کني چیکار میخواي _

 ؟ نفهمیدي میگي يعني _ ساشا

 کن باز درو اون نفهمیدم نه...ن _
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 .. کرد عصبي ي خنده يه

 .. نگذره بد بهت میدم قول خانم ؟ چیه _ ساشا

 يه هواس که بود زياد چشام تو نفرت برق اونقدر.. کردم نگاش کینه با.. بیشعوره و پروو اين چقدر

 ديگه گرفت سر از حرکشو دوباره و اومد خودش به زودي به ولي کرد ايست جاش سر لحظه

 .. بودم تخت وسطاي تقريبا

 مکن مزت هم کمي يه بايد ولي دارم حسو همین منم خب. متنفري ازم فهمیدم ؟ چیه ههه _ ساشا

 سالم همینطوري که نمیاد دلم..

 ... امیرتون آقا دست بدمت

 با. شدم شکه خودمم لحظه يه تو که زدم صورتش به ي کشیده چنان اختیار بي حرفش اين با

 .. میکردم نگاه بود برگشته درجه نود که صورتش به داشتم باز دهن

 .. بود شده سرخ کمي اونم صورت میسوخت و میکرد زق زق هنوزم دستام

 رهدا که میرسیدم واقعیت اين به داشتم بود ابروهاش بین که کوري ي گره و همش تو ابروهاي از

 .. میده دست از کنترلشو

 ختت تاج به محکم سرم و عقب پريدم متر يه ترس از که سمتم برگردوند سرشو سريع دفعه يه

 .. اومد در آخم کرد برخورد

 شد بلند ساشا عصبي صداي

 ؟؟؟ کني بلند من رو هرزتو دست اون میتوني که گفته کي ؟؟؟ تو خوردي گوهي چه _ ساشا

 ؟؟؟ هـــــــــــــــان

 تمداش سعي هم و بودم ترسیده هم.. بودم بدي خیلي وضعیت تو.. بستم چشمامو زد که دادي با

 ... نبود نفعم به اصال اين و دستش میدادم آتو اينطوري چون ترسیدم که ندم نشون

 يه ودب نتونسته خري هیچ عمرم کل تو... شه بلند من رو بخواد که دستیو اون میکنم نابود _ ساشا

 ؟؟؟.. میزني سیلي من به بچه الف يه تو اونوقت کنه غلطي همچین

 .. صورتم به میکرد برخورد نفساش میزد که دادي هر با که بود شده نزديک بهم اونقدر
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 زا و بلند.. خنده زير زدم يهو خود به خود زد که حرفي اون با ولي بودم داده دست از و تکلمم قدرت

 .. میخنديدم دل ته

 .. بود هم موفق که داشت کردنش پنهون در سعي ولي بود پیدا صورتش از قشنگ تعجب

 ؟ سالمتي به شدي هم ديوونه ؟؟ مرگته چه چیه _ ساشا

 .. بیارم زبون به میخوام که و حرفايي که داد جرعت بهم اين و میزد حرف تر آروم کمي يه

 .. زدن حرف به کردم شروع خنده با

 که نظامیو اون بگیرم گل برم بايد ؟ اصال آدمي تو که گفته کي ؟؟ پسر کردي فکر چي تو ههه _

 مهمم برام اصال گرچه دادن مدرک بهت

 دستور ازت که هستن خرا همون لیاقتت البد ديوانه ي پسره آخه.. داري مدرکي چه که نیست

 توي از نمیومدن بودن آدم که وگرنه میگیرن

 آخــــــخ.....میســـــــ دلم چیه میدوني.. بترسن چیز همه بي

 .. بهم بود زده سیلي نامرد.. سوخت صورتم ور يه

 به و چرندي هر اينکه دوم و.. نکني بلند دست خودت از بزرگتر رو اينکه واسه اول زدم اينو _ ساشا

 تو تيح من وگرنه خودتي میاد سرت که چیزي هر باعث که بفهم.. بشه اين عاقبتت تا نیاري زبون

 ... نمیبینم هم زدن کتک به اليق رو

 ماشک تا.. کردم آروم خودمو حرفا همین با.. نیست وقتش االن.. لعنتي بريزي نبايد االن نه نه

 .. همینه.. شدم موفق.. نريزه

 ... عسلي يا هست سبز نبود پیدا که عسلي ي تیله دوتا اون تو دوختم چشمامو نفرت با

 چه ؟؟ چته.. اينجا نه تیمارستانه تو جات تو.. رواني ي پسره.. میگذروني حدت از داري ديگه _

 خالي حرستو مثال من زدن با میخواي چیه ؟؟ میره هرز دستت فرت و فرت هي چي واسه ؟ مرگته

 هیچ من به قضیه اين نمیفهمي که نفهمي و کودن اينقدر تو بدبخت آخه ؟ کني

 .. نداره ربطي
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 ممهک اونقدر.. کشید و گرفت بلندمو موهاي و سرم پشت برد راستش دست و حرفام بین پريد

 هبش کمتر دردش از اي ذره تا موهام رو گذاشتم دستمو دو هر و شد کشیده عقب به سرم و کشید

... 

 میخوره بر بهش بیشتر اينطوري که میدونستم.. نیومد در دهنم از هم آخ يه حتي ولي

 شد بلند صداش حرسي

 میدوني.. داره ربط لعنتي توي به افتاده که اتفاقي هر ولي نفهمم و کودن من آررره.. آره _ ساشا

 اگه خوب نه ؟؟... جامعه اين تو ننگه مايع هرزه توي وجود سر تا سر که میدوني اينو.. اينو

 دينمیکر کاريو همچین يه که نبودي خراب تو اگه لعنتي آخه. نبودي اينجا االن که میدونستي

 .. که میدوني.

 سرازير.. تخت به کرد برخورد دوباره که عقب کرد پرت شدت با سرمو و خورد حرفشو ي ادامه

 .. کردم حس رو بود اومده در کش از االن که موهام بین گرم مايع يه شدن

 کچلي امیدوارم.. موهاش الي مبرد دستشو مرتب هي.  نمیکرد نگاه من به و بود نشته ساشا

 ... بگیري

 ديگه هم پي در پي خوردناي کتک اين و.. بود وقت خیلي بود نخورده چیزي میرفت ضعف دلم

 .. میگرفت ازم کل به انرژيمو داشت

 رمگ مايع اون میکردم حس که رو قصمتي کردم سعي.. کردم نزديک سرم به و کردم بلند دستمو

 .. کنم لمس رو سرازيره ازش

 ستمد به پوزخند با میريخت سرم از که خوني.. بود خون... صورتم جلوي رفتم و برداشتم دستمو

 اينه واقعا يعني.. میکردم نگاه

 ؟؟؟ من سرنوشت

 ... کردم تعجب بار اولین براي که کردم بلند سرمو نگاهي سنگینیه حس با

 ؟؟؟؟؟ میبینم درست نه

 ؟؟؟؟؟ میبینم درست نه
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 .. من خداي ؟؟. نمیشه باورم... نداره امکان وجح هیچ به اصال ؟؟؟ نگراني و ساشا

 شاموچ زور به و میرفت گیج سرم که مني حتي که بود واضح صورتش و حرکات تو نگراني اينقدر

 .. بشه گردتر چشام که شد باعث نگرانش صداي.. شدم متوجه هم بودم داشته نگه باز

 ؟ خوبي رز _ ساشا

 کج مقیاف که شد باعث و گرفتم جلوشو سختي به که میشد کج پوزخند يه زدن براي داشت دهنم

 .. بشه کوله و

 بزن حرفي يه.. ببین منو ؟؟ تو خوبي خانمم رز _ ساشا

 دمز توهم نه يا ؟ میشنوم درست دارم من ؟؟ میگه داره چي اين.. نمیشد بازتر اين از چشام ديگه

 نگراني اب و بود صورتم وجبیه يه تو که ساشا صورت رو گذاشتم و کردم بلند دستمو حالت اون تو ؟

 .. زدم توهم نه يا واقعیته اين بفهمم که بود اين فقط و فقط من قصد.. میکرد نگاه بهم داشت

 دش بدنم تو خفیفي لرزش باعث و شد رد وجودم از خاصي برق يه گذاشتم صورتش رو که دستمو

 .. نامردشه خود خود نه که رسیدم واقعیت اين به دستم زير ريشش ته لمس با..

 نالیدم لب زير

 .. واقعیه نه _

 .. داد تکونم تند تند و بازوهام رو گذاشت دستشو دو هر بود شده گیج که هم بیچاره اون

 .. بیمارستان بريم بايد.. توام با.. ببینم پاشو... رززززااا... رزا _ ساشا

 یرممیم میوفتم االن ديگه بیمارستان ببر منو خره خوب.. نمیفهمیدم چیزي من و میزد حرف اون

 اههه.. من شدم گیج بدتر که اينطوري میده تکون منو وايساده..

 .. نفهمیدم چیزي و شد بسته چشام آخرش

 

........................... 

 رفيط از.. نبود پیدا هیچي بود مطلق سیاهیه جا همه.. کردم باز چشامو زياد ي خستگیه احساس با

 .. میلرزيد بدنم کل که اونقدر. بود گشنم خیلي هم
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 و اطرافمو ببینم درست بتونم تا گذاشتم هم رو اي دقیقه چند يه دوباره چشامو.. بودم کجا من

 .. کجام که بفهمم

 زبا چشامو هم سر پشت بارم سه دو ، کردم باز دوباره و گذاشتم هم رو چشامو هم ديگه مین 1 يه

 .. کرد عادت تاريکي به چشام کم کم که شد اين و کردم بسته و

 ونچ ولي بود پیدا اتاقش از چیزايي يه.. هستم ساشا اتاق تو شدم متوجه کردم نگاه که دقیق

 .. درست نمیديدم بود تاريک

 اي ظهلح واسه.. نمیتونم ديدم که کنم بلند دستمو اومدم میره گیج خورده يه سرم کردم احساس

 بدنم ور جسمي سنگینیه متوجه کردم جمع حواسمو که کمي يه ولي شدم فلج نکنه که ترسیدم

 .. شدم

 چون نمم و شد بیشتر دستش فشار که شم بلند خواستم و کشیدم هیین يه ترس با ترسیدم،

 .. کنم تقال نتونستم حتي داشتم ضعف

 .. بچه نخور وول اينقدر و بخواب بگیر _ ساشا

 .. نمیخوام _

 من طرف که صورتش به و چرخوندم سرمو... بود خوابیده هنوزم ريلکس و نکرد توجهي حرفم به

 .. بسته چشاشو ولي بیداره که بود پیدا.. کردم نگاه بود

 .. میخوردم چیزي يه حتما بايد بود گشنم خیلي.. کردم تقال يکمي دوباره

 شد بلند صداش دوباره

 .. ديگه بخواب بگیر ؟؟ نمیره کلت تو حرف _ ساشا

 ؟ بخوابي من کنار میتوني که گفته کي اصال بردار دستتو.. دارم کار.. نمیخوام _

 لحظه يه چون ، بود اونطوري واقعا يا کردم حس من نمیدونم.. صورتم تو زد زل و کرد باز چشاشو

 .. میشد من ترس باعث اين و ديدم رو لذت برق چشاش تو

 ؟؟؟!!! نه يا بخواب زنت پیش که بگه کسي الزمه نظرت به _ ساشا

 گرفتم ازش صورتمو
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 کن ول ومن االنم باش پیشش اينطوري گرفتي داشتي دوست که اونیو وقت هر نیستم تو زن من _

.. 

 .. میکنم چیکار دارم میدونم بهتر خودم من باش نداشته کار چیزا اين به تو _ ساشا

 شد تلخ صدام

 بهت ندارم دوست که بفهم اينو.. میاد بدم ازت که بفهم اينو.. بفهم اينو آدمم وسط اين منم _

 .. بخورم غذا برم میخوام کن ول منو االنم.. نفهم بفهم رو اينا. بشم نزديک

 رو يکیش اون و بود تخت رو دستم يه و بودم خوابیده پشت به من که بود جوري وضعیتمون

 که ودب گذاشته روم جوري دستشو و بود خوابیده شکم رو اون بود خوابیده کنارم ساشا ولي شکمم

 .. مانند 7 حالت يه بازوم رو دستشم بود شکمم رو آرنجش و راستم سمت ي شونه رو اش شونه

 ..کشید بیشتر منو خشونت با

 تقال به کردم شروع دوباره.. کنه ولم میخواست دلم فقط و فقط.. هیچي.. نداشتمم حسي هیچ

 فهوفف.. کرد ولم آخیــــش کشیدم بلند نفس يه.. نشست شد بلند و شد عصبي که کردن

 ؟ نمیداري بر بازيات بچه اين از دست باشي موتم به رو اگه حتي ؟ مرگته چه چته _ ساشا

 يه با.. شم بلند جام سر از کردم سعي و ندادم بهش محلي.. گفت بلند صداي با تقريبا حرفارو اين

 ... بود افتاده صدا و سر به ديگه شکمم.. تونستم تالش کمي

 اعثب که داد خوبي احساس بهم و کرد سرايت پوسم به پارکت خنکي زمین رو گذاشتم که پاهامو

 التح تو صداش با که شم بلند اومدم چشام کردن باز از بعد.. ببندم چشامو لحظه چند واسه شد

 .. شدم متوقف خیز نیم

 ؟ میري داري کجا _ ساشا

 .. ديوونست پسر اين ههه

 .. همین گشنمه فقط نترس کنم فرار میتونم وضعم اين با میکني فکر چیه _

 هک جايي همون به دستش با میزد دور و تخت که همینطور.. شد بلند و کشید موهاش به دستي

 .. کرد اشاره بودم
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 .. بدم سفارش برات چیزي يه برم من تا بخواب بگیر _ ساشا

 .. میداد نشون رو دقیقه 4:71 حدود که انداختم ساعت به نگاهي تعجب با

 .. بگیرم تعجبمو جلوي نتونستم

 ؟ يخچال تو بزاري نخريدي هیچي هنوزم يعني ؟ موقع اين _

 .. اخم با همیشه مثل البته.. کرد نگام سفیهانه اندر عاقل

 ؟ گذاشتي برام وقتیم جنابعالي مگه _ ساشا

 نوم زور به و اينم گیر من خوبه.. زده کاراش کل از من بخاطر انگار گذاشتي وقتیم میگه همچین

 .. میگفت چي ديگه بود میلم به اگه آورده

 باز جايي االن نمیکنم فکر ضمن در.. آوردي منو خودت خوبه ؟؟؟ اخه چه من به ؟؟ من تقصیر _

 .. باشه

 شدن گرد و ساشا صداي با المپ شدن روشن ، رفت برق پريز سمت به و کرد نگام پوزخند با

 شد همزمان من چشاي

 .. نکني فکر هیچي به بهتره تو _ ساشا

 و شیک اتاق يه من خداي.. بود گرد چشام هنوزم من ولي.. بیرون رفت و کرد باز و اتاق در بعد

 .. مدرن

 تريخاکس و اي قهوه رنگاي از ترکیبي با داشت شکل مستطلیل حالت تقريبا که بود جوري اتاق

 .. بود پارکت کامل اتاق کف..

 دو از درش که داشت قرار بزگ ديواري کمد يه چپ سمت در کنار دقیقا میشدي وارد که در از

 بود اي ه قهو و خاکستري رنگ

 يا قهوه و سفید رنگ از ترکیبي.. زيبا و شیک ي نفره دو تخت يه.. بود تختش کمد روي به رو

 .. بود ست در رنگ با که تیره

 .. بود گذاشته اونجا گوشیشم که بود عسلي هم تخت کنار

 .. کارش میز راسش سمت و.. بود ماهواره هم پائینش و وي تي تخت روي به رو
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 اين من.. ودب داده من به که بود اتاقي از شیکتر خیلي خیلي اتا اين.. نکردم نگاه اين از بیشتر ديگه

 میکنه جرعت چطور.. میخوام اتاقو

 اونجا بره خودش اتاق اون تو بزاره منو

 و اتاق سقف به شدم خیره.. تخت رو کشیدم دراز پشت به دوباره و دادم فحش بهش کلي دلم تو

 میگشت اين حوش و حول فکردم.. ديگه جور بقیه و اينجوريه چرا اتاق اين که رفت يادم کل به

 .. کنم فرار بشر اين دست از چطور که

 دهنش سرم درد متوجه که بود کرده پرت حواسمو اينقدر.. هم تو رفت اخمام سرم کشیدن تیر با

 براي زامرو دستم زير چیزي حس با اما میکرد درد که روقسمتي گذاشتم و کردم بلند دستمو. بودم

 .. شد گرد چشام بار چندمین

 دور و تخت.. رفت گیج سرم کوچولو يه که شدم بلند تخت از سريع.. بود شده پیچي باند سرم نه

 ... کردم نگاه خودم به آينه تو و ايستادم کنسول میز روي به رو اتاق سمت اون رفتم و زدم

 ؟ چرا اما بود شده باندپیچي سرم آره

 .. کردم نگاه تخت به

 

 .. کردم نگاه تخت به

 خشم شدت از.. تخت به بود زده سرمو ساشا.. اومد يادم اينکه به زدم تعیدي مهر آهان گفتن با

 !!! بیوفتم رواني اين گیر بايد من چرا آخه خدا.. کردم مشت دستامو

 مهه محبوب همیشه و میخريدن نازشو همه که کسي نعمتي رزا من.. کنم تحملش میتونم کي تا

 .. خودشه مسببشم که وايسادم پسر يه جلوي حالي چه با االن بود

 ازهب خونه در يعني.. کنم فرار دستش از روزا همین بتونم کاش.. دارم تحمل جايي يه تا منم خدايا

 .. میکنم فرار اينجا از روزا همین باشه اگه ؟

 .. قلبم رو گذاشتم دستمو و ترسیدم ساشا عصبیه صداي با

 ؟ راحتیه همین به چي همه کردي فکر ؟ چي ديگه میگفتي خب _ ساشا
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 .. نبود ءاستثنا االنم که میشد دردسر باعث کردنم فکر بلند اين همیشه.. کردم فکر بلند بازم نه

 ؟ چي _

 .. نداره وجود فرار واسه راهي هیچ چون کن بیرون پوکت مغز اون از و فرار فکر _ ساشا

 تکون اباب برو ي نشونه به دستمو.. کنم حفظ خودمو خونسرديه کردم سعي ولي بود گرفته حرصم

 . بیرون اتاق از برم تا کردم گرد عقب و دادم

 .. کنم نگاش تا برنگشتم ولي شدم ايست به مجبور که گرفت دستمو مچ میشدم رد که کنارش از

 .. بخور غذاتو برو _ ساشا

 نداشتم دوست هم و بودم گرسنه هم منم و مشد طوالني داشت سکوتش.. کرد مکث کمي يه

 نیم هب و چرخوندم سرمو خونسردي با همین واسه باشه کثیفش دستاي تو اين از بیشتر دستم

 .. کردم نگاه رخش

 .. میديدم رخشو نیم من ولي.. بود تخت به نگاش و نمیکرد نگاه من به اون

 اتاق همین تو برگردي شدي تمو وقتي بهتره.... _ ساشا

 شتربی داشت کم کم سردردم.. کرده فکري چه خودش پیش اين واقعا.. لبم رو نشست پوزخند يه

 مبش خالص شرش از زودتر داشتم دوست فقط نداشتم باهاشم انداختن کل ي حوصله.. میشد

 .. همین

 .. شدم خارج در از و کردم بسنده آروم ي باشه يه گفتن به

 اتاق از و ندادم محلي.. ديدم لباش رو و پیروزي لبخند میشدم خارج در از داشتم که اي لحظه

 دل ته از لبخند يه.. خنديدم ساشا باوريه زود به بستم سرم پشت که درو.. شدم خارج

 کردم زمزمه لب زير

 يخوند کور ههه ؟ میخوابم تو پیش و اينجا میام من که اين ؟ پسر کردي فکر خودت پیش چي _

 من يه که میفهمي شدي االف که حاال ؟

 ( نه يا نوشتم درست نمیدونم)  داره کره چقدر ماست
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 شدم اردو که همین.  رفتم آشپزخونه سمت به مستقیم همه از اول و رفتم پائین ها پله از لبخند با

 .. کردم پیداش میز رو و گشتم دنبالش چشم با.. کرد بیشتر اشتهامو کباب بوي

 

 از بمتعج ولي.. باشي حرفا اين از خسیستر میکردم فکر بابا نه.. مخلفات تمام با کباب ظرف يه

 .. اين آورده کجا از رو غذا اين موقع اين که بود اين

 سمت کشیدم رو غذا ظرف. میز پشت نشستم و برداشتم کردن فکر از دست شکمم صداي با

 سب گلوم تو پريد غذا بار چند حتي که بودم گرسنه اينقدر.. خوردن به کردم شروع لذت با و خودم

 .. میخوردم تند تند که

 .. گفتم شکري رو خدا لب زير و دادم هل عقب بشقابو شدم سیر حسابي اينکه بعد

 به.. نمیاد بهش کارا اين اصال ههه.. شدم دوغ لیواني و قرص متوجه که چرخوندم چشم کمي

 .. باال دادم بندش پشت دوغم و خوردم قرصو درد سر خاطر

 آب با معموال چون نه يا هست درست نمیدونستم میخوردم دوغ با و قرص که بود بار اولین

 .. کنم آزاد ذهنمو کمي يه دادم ترجیح و شدم بیخیال ولي میخوردم

 تحرک حال سمت به.. کنم نگاه تلوزيون و برم که بود اين راه بهترين پس نمیومد خوابم ديگه

 .. زد برق چشام عشقم ديدن با ولي برداشتم مبل رو از و کنترل و کردم

 درد رس که بود رفته يادم کال شدم ور حمله سمتش به و کشیدم خفیف جیغ يه زياد خوشحالیه از

 .. دارم

 .. من عاشقشم.. تري اس پي من خداي

 وي يت روي به رو نشستم نظر مورد دي سي کردن پیدا از بعد رفتم سمتش به خوشحالي کلي با

 هیجان با و بود دستم تو دسته..

 .. شدن شروع منتظر

 .. بودم نخريده حاال تا و بود شده خراب خودم مال آخه بودم نکرده بازي بود وقت خیلي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

119 

 

 حهصف کنه حرکت ماشین تا بدم فشار رو نظر مورد ي دکمه اومدم منم و شد شروع بازي که همین

 .. شد سیاه تلوزيون ي

 آشپزخونه المپ چرا پس رفته برق اگه ببینم کن صبر ولي ؟؟ رفتنه برق وقت چه اين آخه اهه

 ؟ روشنه

 .. شدم رو به رو ساشا تمسخر از پر ي قیافه با که سرم پشت به برگشتم شک با

 ؟ میکني بازي داري نشستي سنت اين با نمیکشي خجالت تو _ ساشا

 ؟ بگیرم حالشو االن حقشه اين بیشعوره چه

 ؟ میکني بازي سنت اين با که نمیکشي خجالت خودت تو. سالمه 11 تازه من ؟ چرا نه _

 . هم رو میسابید داشت حرص رو از محکم و فکش

 دختر داري درازي زبون خیلي _ ساشا

 میدونم _

 سريع.  بخواب برو شو بلند_ ساشا

 و کنترل اون من بده.. کنم بازي میخواد دلم.. زوره مگه نمیرم _

 .. کرد نگاه بهم شیطنت با و انداخت کنترل به ي نگاه ريلکس

 .. بگیرش بیا میتوني اگه ولي نمیدم بهت که من _ ساشا

 .. بخوابم برم عمرا من.. شدم بلند جام از و کشیدم جیغ يه حرص از

 سمتش مگرفت دستمو ايستادم که روش به رو میرفتم سمتش به و زمین به میکوبیدم مهکم پاهامو

 من بده _

 سرش رو گذاشت دستشو

 ؟ چیو _ ساشا

 غريدم حرص با
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 ( کردم اشاره سرش باالي کنترل به دست يکي اون با)  صاحابو بي اون _

 گفت بود عجیب برام که شیطنتي با و باالتر برد دستشو

 بري میزارم گرفتیش اگه. بیا _ ساشا

 یليخ المصب ولي.. پريدن پائین و باال هدف ي کردم شروع و شدم نزديک بیشتر بهش حرص با

 قدم نبود پام چیزي که منم بود بلند قدش

 نمیرسید کنترل به دستم همین واسه بود سینش تا

 شروع.  ردمک بلند دستمم يکي اون و بپرم بتونم بهتر تا گرفتم بلوزشو ي يقه دستمام از يکي با

 .. میبرد تر وباال دستش هي اون ولي پريدن به کردم

 فسقل میوفتي نکن _ ساشا

 از یلمف يه. سرم رو گذاشتم دستمو و زمین رو نشستم سريع ، رفت گیج سرم يهو حرفش اين با

 ناواضح ولي.. شد رد چشام جلوي

 پسر يه و دختر يه

 میگم من بدش _ دختر

 میگیريش باشي زرنگ اگه _ خنده با پسر

 .. میگم من بدش نمیخوام _ حرص با دختر

 فسقلي میوفتي نکن _ خنده با پسر

 .. خودتي فسقلي _ اخم با دختر

 فتمگر تصمیم ؟ بزنم توهم بايد هي چرا ؟ اينا کین ؟ چیه اينا خدايا. دادم تکون سرعت با سرمو

 . کردم بلند سرمو و کردم صبر کمي يه. نکنم فکر بهش فعال

 ؟ شد چت چیه _ ساشا

 .. دستم تو میرفت ناخونام داشت که جوري کردم مشت دستامو حرص با
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 ؟ داري مشکلي ؟ شده چیزي بپرسه نداد زحمت خودش به حتي.. میکرد نگام داشت ريلکس

 .. هیچي

 چهی بي اونم. نشستم و روشون کردم پرت خودمو مبال سمت برگشتم و شدم بلند جام سر از

 کناري مبل رو نشست و اومد حرفي

 .. شد شکسته ساشا صداي با که بود سکوت مدت يه

 داره شرط ولي اينو میدم بهت باشه _ ساشا

 .. چندشه حد از بیش بشر اين.. کردم نگاه بهش اخم با

 اومد حرف به و شد کالفه که کردم نگاش منتظر فقط

 .. نداره ورت خیاالت وگرنه نیست خوب حالت که اينه واسه فقط میکنم مراعاتتو اگه ببین _ ساشا

 . ديوانه بابا برو

 ؟ چیه شرط بدوني نمیخواي _ ساشا

 .. بره سر حوصلم بود اين از بهتر که بود چي هر خوب کردم نگاش کنجکاوي با

 ؟ چي _

 واستشوخ میتونه برد کي هر.. شرطي بازي يه میکنیم بازي هم با يعني.. میکنم بازي منم _ ساشا

 .. بگه مقابل طرف به

 شدم امید نا بعديش حرف با ولي زد برق چشام حرفش اين با

 ؟ قبوله.. قبیل اين از چیزايي و بري بزارم که اين جز به البته _ ساشا

 .. شدم شاد ذهنم تو اومد که فکري با.. اه.. نامرد

 اهمم _

 .. کن روشنش پس)  ساشا

 .. کن روشنش پس _ ساشا

 ؟ پائیي و دست بي خودت مگه پروو چه ؟ چي ديگه ااا
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 .. کني روشنش بري بايد خودتم.. میزاري شرط خودت.. نمیخوام _

 هم خري يه که نیاوردم خودم روي به اصال و تلوزيون به زدم زل ريلکس منم کرد نگام چپ چپ

 .. هست اينجا

 شدنمی شنیده که بود جوري صداش درواقع.. شنیدم آرومشو صداي میشد بلند داشت که موقعي

 .. شنیدم فوضوله زيادي يکمي منم گوشاي چون خب ولي

 .... ي دختره کن صبر.. مصدومي االن که حیف _ ساشا

 . سمتش شدم براق

 .. گفتیا چي شنیدم هي هي _

 رد حرصمو که لحني با و آورد دست به خودشو خونسرديه زود خیلي ولي کرد تعجب کمي يه اولش

 گفت میاورد

 بشنوي که گفتم منم خب _ ساشا

 ؟ چي يعني _

 .. همین يعني _ ساشا

 جور فرارمم راه.. ببرم اگه خدا اي. نشده پشیمون تا فعال بهش نگم چیزي ديگه دادم ترجیح

 .. میشه

 هم رو دسته يکي اون.. گذاشت ديگه سیديه يه و کرد عوض رو دي سي دقیقه چند از بعد

 .. بودم من که مبلي رو نشست اومد و برداشت

 .. اومد در صدام که نشست بهم چسپیده همچین

 کنار برو هي _

 نیست من با باختي شد شروع باش ساکت _ ساشا

 .. چندش ي پسره اه _
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 گامن داره که کردم حس. بازي به کردم شروع و اينطرفتر کشیدم کمي خودمو و برداشتم رو دسته

 اعصابم رو رفت میزد حرف لب زير که صداش دوباره ولي نیاوردم خودم روي به میکنه

 هههه.. داره هم پاکي ادعاي اونوقت ، آره هم بقیه با ، ياره يکي با طرف _ ساشا

 کردممی بازي داشتم!! . نمیدونستیم ما و بودي شاعرم بابا نه اوو. شد مشغول و برگردوند سرشو

 .. آخه بود چي منظورش.. بود حرفش اون مشغول جوري بد فکرم ولي

 اي هتیک همه اين دلیل ؟ کنم درک حرفاشو از بعضي نمیتونم چرا ؟ شده قاطي اينقدر چي همه چرا

 ؟ چیه میندازه که

 .. اومدم خودم به ساشا صداي با که بود شده پرت بازي از حواسم

 ؟ ببازي میخواي دختر _ ساشا

 بیاد باد بزار کنار برو_

 .. کرد نگام پوزخند با

 شرط گفتم ؟ نگرفتي جدي اينکه مثل.. نارگیل درخت خوشکل _ ساشا

 خودتي اونم.. کنم بازي نمیخوام من اصال _

 ؟ اونوقت خودمم چي _ ساشا

 نارگیل درخت خوشکل _

 کرد نگام شیطنت با و شد باز اخماش

 کنارمه که نارگیلم درخت نیست شکي که بودنم خوشکل در _ ساشا

 .. میدادم فشار داشتم و بودم کرده مشت دستام حرص از

 میدونستي بیشعوري خیلي _

 زمین رو کرد پرت و بود دستش که اي دسته و هم تو رفت اخماش يهو

 که نکن کاري ؟ بیارم سرت باليي خوبه ؟ میشي تر پرو تو نمیگم بهت هیچي هي من ببین _ ساشا

 بشم بدتر هستم که ايني از
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 و کردم کج سرمو سريع ندم دست از و داشتم شانسیکه اينکه براي.. شد جني اين باز خدا اي

 مظلوم اينقدر.. کردم مظلوم چشامو

 ... حاال تا بود نشده شرک ي گربه که بودم شده

 .. موهاش تو کشید دستشو و برگردوند روشو

 تمگرف جلوشو سختي به و لبام رو بشینه میومد داشت که اي خنده ؟ میدي وا داري جناب چیه ههه

 ... شد پوزخند به تبديل که

 یشدم فرصتي اين شايد.. میدادم دست از و فرصت اين نبايد من.. نبینه تا کردم جمعش زود ولي

 .. میدونه کي.. فرارم واسه

 . رفت در دهنم از ، ببخشید خب ساشا _

 یدمکش خودمو کمي يه همین واسه ترسیدم.. برداشت سمتم به قدم دو و سمتم برگشت عصبي

 .. زد پوزخند که عقبتر

 تا نم ف بگي تو.. بمالي شیره منو سر کارات اين با نخواي که بهتره فسقلي گوشکن _ ساشا

 قیافتو اون بهتره پس رفتم فرحزاد

 .. کني درستش

 يهو چرا.. نزدم حرفي هنوز که من ؟ آخه شد چش اين بابا ي میکردم نگاش داشتم ترس با

 نه.. بزنه منو بیاد مونده کم.. میشه وحشي

 ... نزده منو اصال االن تا که

 هنوز.. نگغتم چیزي که من.. م _

 .. بزني حرف نیست الزم اصال تو که گفتم _ ساشا

 منمیدون من..!!  میخورم بدردي چه پس کنم خرش نتونم االن اگه ، شدم مسلت خودم به کمي يه

 اوووففف.. داره غیب علم انگار ؟ میخوام چي من میفهمه کجا از اين
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 رزخيب ي قیافه يه با.. بودم نشسته مبل رو منم و بود ايستاده روم به رو فاصله قدم يه با ساشا

 اين زا خیلي هااا نه که کوچولو يه خودمونیما ولي.. گفتم بهش چي انگار حاال.. میکرد نگام داشت

 .. میکردم کنترل خودمو بايد فرار واسه خوب ولي بودم ترسیده قیافش

 .. نشوندم لبام رو کوله و کج چند هر لبخند يه سختي به و کشیدم عمیق نفس يه

 گذاشته رفتارامو ذره ذره.. بهم زد زل و هم تو کشید اخماشو دوباره ولي کرد تعجب کمي يه اولش

 کارمو کمي يه اين و بین ذره زير ود

 میکنه خرد رو دسته میزنه بعد شرطي بازي بیا میگه اول خدا رو تو کن نگاش.. میکرد سخت

 گفتم بهش که اين واسه ؟ چي واس..

 لخهت حقیقت گرچه هه.. داره ناراحتي ديگه اين بهت گفتم که هستي جان احمق آخه خب.. بیشعور

.. 

 هک مظلومیت راه از خب.. بودم کرده حفظ رو فاصله ولي جلوش وايسادم و شدم بند مبل رو از ناز با

 ؟؟ چي روش اين از ببینیم نداد جواب

 ؟؟ نمیشه خر بازم

 .. ندارم لباس اصال من خدا رو تو!!  ساشـــــــا _

 ودب گرفته خودش به باحالي ي قیافه خیلي.. بود هم تو اخاشم و بود شده قلمبه چشاش کمي يه

 اينقدر وگرنه گیره کارم که حیف.

 .. چندش بمیري تا میکردم مسخرت

 چه من به که گفتم منم _ تعجب با ساشا

 هخون تو بگردم لخت میخواي يعني. خب ندارم لباس.. میخورم سرما من خب!  میاد دلت بابا اي _

.. 

 .. انداخت باال اي شونه بیخیال ولي..  مرگته چه میدونم که من.. کثافت اي.. زد برق چشاش

 .. نداره فرقي من واسه بگردي لخت هم میتوني خودته میل _ ساشا

 .. زد نیشخند يه بندش پشت
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 اووففف.. شدم ديووانه نمیشه خر اين چرا اه

 .. کردم اشاره بود زمین رو که اي شکسته ي دسته به دست با

 هم اگه بخ ولي بزنیم شرطي بازي نمیتونیم ديگه شکوندي زدي اونم ببین.. خودته تقصیر خب _

 نتیجه اين به پس میبردم من بود

 .. خريد بريم که میرسیم

 کرد نگام چپ چپ

 ؟؟ چي ديگه.. شده باز زبونت نخوردي کتک مدت يه انگار _ ساشا

 چه به ادارو آدمو ببین اهه.. سمتش کشیدم خودمو کمي يه و گرفتم مشتم تو بلوزشو ي يقه اکراه با

 .. نمیکنن که کاراريي

 تو.. رفته سر حوصلم.. نخواستم چیزي که من خب ؟ نیستي من شوهور ت مگه!  ساشـــــا _

 تازه.. ديگه بريم بیا نداريم چیزي هم خونه

 .. باهامي که خودتم

 ديگه نشه خر ريختم براش من که اي اشوه همه اون.. بشه بايدم خب.. بود شده نرمتر کمي يه

 !! اسب البد. بشه چي

 ؟؟ گرفتــــــــــي تو و میدونم من کني خطا پا از دست باشه حواست ولي باشه _ ساشا

 .. بابا باشه اوفف.. گفت محکم آخرشو گرفتیه

 تونمب اگه که بودم کرده ذوق اين از.. اصال نه بیرون برم ساشا با قراره اينکه از نه کردم ذوق خیلي

 خدا اي.. میشم خالص دستش از مروز

 هاتو ندهب تموم نوکريه.. من بشم خالص بیابوني غول اين دست از تا کن کمکم فقط.. شکر کرمتو

 میکنم

 با و بود کرده تعجب.. گونش رو گذاشم بوس يه و سمتش پريدم زياد ازذوق نبود خودم دست

 !! نه واي.. میکرد نگام داشت قلمبه چشاي

 ؟.. کردم چیکار من
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 نشده باز ساشا با هنوز روم خب ولي.. نبودم خجالتي آدم من.. خجالت از بود شده سرخ صورتم

 پنیر و کارد عین ما طرفي ا و بود

 جا هب و درست اصال حرکت اين پس.. همینطور منم و باشه من تن به سر نمیخواد اون.. میمونیم

 .. نبود

 کمرمو طرف دو از دستاش بردارم و اول قدم خواستم تا. بزنم جیم تا بهش کردم پشتمو سريع

 .. گرفت

 .. شدم بیچاره واي

 موقعي اين از اصال.. نبود بینمون اي فاصله هیچ ديگه االن.. خودش سمت کشید منو

 ودمنب پلکمم دادن تکون به قادر حتي و بودم شکه ايش دفعه يه کار از هم طرفي از.. نبودم راضي

.. 

 التق به کردم شروع و کردم جمع خودمو سريع آورد خودم به منو کرد گردنمبرخورد به که نفساش

 دست از میتونستم مگه آخه ولي.. کردن

 .. کنم فرار غول اين

 گوشم به چسپوند لباشو

 .. کن جمع حواستو.. دارم تحمل جايي يه تا من!!  میزني شیرين خلي جديدا دختر _ ساشا

 !! میکرد ولم مگه ولي تقال به کردم شروع بیشتري قدرت با

 .. ها میشه دير.. بپوشم لباس برم بزار میگم.. مم _

 شنیدم پوزخندشو صداي

 .... شب ولي بري میزارم االن _ ساشا

 ..مرتیکه بیاري سرم باليي تو بزارم عمرا من.. تنم تو افتاد خفیفي لرز يه.. نداد ادامه ديگه

 ايستادمن ولي شنیدم صداشو ها پله سمت دوئیدم تند و شدم راحت دستش از تقال کلي با باالخره

 .... وگرنه.. بپوشي درست لباس که نفعته به _ ساشا
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 دش بسته که در..  اتاق تو کردم پرت خودمو و رفتم باال ها پله از سريع زد زري چه نفهمیدم ديگه

 .. پشتش نشستم و خوردم سر

 ولي.. بوم... بوم.. بوم.. بوم.. میزد تند تند داشت که بود قلبم.. سینم رو گذاشتم دستمو خدا اي

 .. چرا

 سريع بايد.. شدم بلند در پشت از و شدم کردن فکر بیخیال.. صد در صد دوئیدم که اينه برا شايد

 اين از.. نشده پشیمون تا بپوشم لباس

 .. نیست بعید هیچي که بشر

 ساشا

 .. دوئید ها پله سمت به سرعت با کنه آزاد دستام حصار از خودشو تا خورد وول کلي اينکه از بعد

 بهم که خیانتي اون از بعد.. نداشت اهمیتي برام وجودش اصال چون زدم حرفو اين چرا نفهمیدم

 پاش به که مهري همه اون از بعد کرد

 ونا از بیشتر عصبي و مغرور و تخص ساشاي کرد تعغییر چي همه داد جوابمو اونطوري و ريختم

 ارزش برام اصال که بود چیزا خیلي ديگه...  شد مغرورتر و تر تخس و تر عصبي بود که چیزي

 ولي بودن خودنمايي حال در اطرافم همیشه که بودن دخترهاي و زنها اونا از يکي و نداشتن

 ودب تمسخر از پر پوزخند يه میکردن من براي که خودنمايي همه اين ي نتیجه که نمیدونستن

 مخودم که میشد غیرتي باعث قلبم ته اون حسي يه شايد چیزي يه طرفي از ولي... بس همینو

 حس اون به توجه بدون بازم ولي. دارن ديگه افراد که باشه چیزي اون از بیشتر شايد میدونم

 .. گفتم بلند صداي و عصبانیت با حرفمو

 رشوفک که بود خواهد چیزي اون از بدتر بعدش عواقب وگرنه بپوشي درست لباس که نفعته به _

 .. بکني

 ي ههم دلیل.. میشناختم خودم از بیشتر حتي و دختر اين. میکردم نگاه رفتنش به پوزخند با

 .. روز از بیشتر حتي شايد برام بود واضح رفتاراش

 دوست حس اي ذره هنوزم شايد که نفرتي و پوزخند اون نمیتونستم بازم میکردم هم کاري هر

 با هک مواقع بعضي دلیل میشد اين يقینا و.. کنم دور چشمام از و بود شده قاطي باهاش داشتن

 .. میزد زل بهم تعجب
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 و دستش روي خون ديدن با و شدم سرش شدن زخمي باعث حواس بي که موقعي اون مثل

 شدمی مالفه رنگ تعغییر باعث و میريخت تخت سفید ي مالفه روي چیکه چیکه که هايي قطره

 .. کجام و هستم کي من که رفت يادم اي لحظه براي

 بهش داشتم که نفرتي حس شايد اي لحظه براي.. رفت يادم و خیانتش شايد اي لحظه براي

 .. کرد عوض اي ديگه حس با خودشو جاي

 با دمش اتاقم وارد ها پله کردن رد از بعد. رفتم اتاقم سمت به و کشیدم موهام بین دستي عصبي

 .. ببینمش اينجا االن که داشتم توقع در کردن باز

 اون.. بیجايي توقع چه ههه.. شد جديم و خشک صورت بخش زينت همیشگي پوزخند اون دوباره

 جوري نمیکرد سعي بودم مهم براش من اگه اون.. نمیکرد خیانت بهم بودم مهم براش من اگه

 .. يادشه و خاطراتمون از اي لحظه نه و میشناسه منو نه که کنه وانمود

 .. غريدم لب زير و کردم کنارم ديوار ي روانه مشتي عصبي

 ناي به لعنت.. ساختم تو با که رو هايي ثانیه تک تک به لعنت.. بهت لعنت.. رزا بهت لعنت _

 مقس.. لعنت رزا وجودت کل به لعنت.. ريختم پات به خالصانه که عشقي اون به لعنت.. زندگي

 ودخ از صاحبشم و جهنم خونه اين میگي درست دختر آره.. کنم جهنم برات زندگیتو که میخورم

 آريامنش ساشا.. من غرور با نداره حق کس هیچ.. برسي جنون به که میکنم کاري.. بدتره جهنم

 .. میگیرم بازي به زندگیتو من گرفتي بازي به حسمو که همونطور.. کنه بازي

 رفتم لباسام کمد سمت به انگشتام پشت شدن قرمز و ديوار همون به پیاپي مشت چند زدن از بعد

 .. بپوشم لباسي تا

 یليخ االن شايد.. بود رسمي لباسها کل.. شد نمايان صورتم جلوي لباسها انواع کمد کردن باز با

 ههه.. نزدم اسپرت تیپ که بود وقت

 باشه يدهد منو اسپرت تیپ کسي که نیماد يادم زندگیم کل تو حاال تا. میگشتم رسمي همیشه من

 .. موهام بین دستم کشیدن و عصبي پوزخند يه دوباره.. ديده رزا چرا نه ولي..

 کیپ کامال که مشکي مردونه شلوار يه که گرفتم تصمیم آخر در کردم نگاه لباسهام به سرسري

 کراوات يه و داشت اي سورمه کمرنگ خطهاي که سفید ي مردونه پیرهن به همراه به بود تنم
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 مداشت پا به همیشه که اي مردونه و چرم کفشاي همون معمول طبق که کفشمم.. بردارم مشکي

 .. مشکي رنگ به اغلب و..

 گرمايي ديدش که مني براي البته.. بود محض ديوانگي کت گرما اين تو.. نپوشم کتي داشتم تصمیم

 اين از و میشدم بودم که چیزي اون از خشنتر اينطوري بودم گرفته خو لباسا اين با کال ولي.. بودم

 .. لذت غرق.. 

 از بعد رفتم بود کمربندا و ساعت توش که کمدي سمت به کراوات بستن و لباسام پوشیدن از بعد

 از وئیچس بندش پشت و بود عالقم مورد مارک مواقع بیشتر که رولکسي ساعت و کمربند برداشتن

 . شدم خارج اتاقم در

 ... ديدمش و شد باز هم رزا اتاق در من با زمان هم

 .. بوديم شده ست هم با که انگیز بر تعجب چه و بود زده اي ساده تیپ همیشه مثل

 اينطور چون بودم شده مات ديدنش از نمیگم... داشتم بهش که اي خیره نگاه و پوزخند دوباره

 .. بود عادي برام االن ديدنش اينطوري که بودم ديده وضعیتايي تو و دختر اين من.. نبود

 شدم خارج نبود دور هم خیلي شايد که خاطراتي از بود داده قرار مخاطب منو که صداش با

 .. وايسادي چرا ديگه بريم _ رزا

 دادم جوابشو خلقي بد با

 میام پشتت منم برو _

 تنگ لوارش يه.. کردم نگاه تیپش به بیشتري دقت با پشت از.. رفت ها پله سمت به و نگفت چیزي

 .. يمشک شال يه و میرسید زانوهاش از تر باال کمي تا که ساده مانتوي يه همراه به تفنگي لوله

 و بود زده کج فرق موهاشو.. پوزخند و تمسخر دوباره.. داره عذا انگار بود زده تیپ جوري

 بود دهنکر تعغییر هنوز اخالقش تو که بود چیزي تنها اين.. جالب چه.. نداشت آرايشي کوچکترين

.. 

 و بود ايستاده راه وسط اون ولي کردم حرکت ماشین سمت به و کردم قفل رو درا سرش پشت

 شتربی بزارم اينکه ولي.. داره دوست رو دريا که میدونستم چون نداشت تعجب.. بود شده دريا محو

 .. بود محاالت از يکي بگذره خوش بهش اين از
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 ... بايد که چیزي اون از بیشتر خیلي.. بودم اومده راه باهاش خیلي هم همینجا تا

 يرو که شدم دستش متوجه میشدم نزديک که بهش.. رفتم سمتش به و کردم روشن ماشینو

 اون زود خیلي ولي شدم نگران اي لحظه براي میکرد وارد فشار سرش به داشت و بود سرش

 .. زدم پس رو نگراني

 که کنه باز رو عقب در خواست کرد حرکت ماشین سمت به و اومد خودش به زدم که بوقي با

 .. شدم خودنش حرص متوجه کردم فعال رو مرکزي قفل سريع

 . هم به کوبید محکم درو نشستن از بعد و کرد باز رو جلو در مکث کمي از بعد

 ههههه

 اي ذره کارش اين. ؟ بشه بزرگ میخواست کي.. میکردم فکرشو که بود اوني از تر بچه دختر اين

 .. بود هام خونه پارکینگ تو شده پارک ماشینهاي داشتم زياد که چیزي نداشت اهمیت برام

 يعني اين و شدم هم به دندوناش سائیدن متوجه چشم کنار از زدم داري معنا پوخند همین براي

 .. دادم انجام خوب کارمو

 ترک ندچ کردن رد با سیستم به کردن وصل از پس و رفت بود دنده کنار که فلشي سمت به دستم

 .. رسیدم نظرم مورد آهنگ به

 .. اون سکوت دلیل.. من نفرت دلیل.. بود بینمون که داشت زيادي ي نگفته حرفاي آهنگ اين شايد

 ( رابطه شادمهر) 

 میرم من میشه عشق حرف تا

 دورم حرفا اين از سخت من

 کردم عاشقي روز يه منم

 اينجورم شدم عاشق وقتي از

 و ممیرفت نظر مورد پاساژ سمت به.. اون نه بزنم حرفي داشتم دوست من نه بود سکوت بینمون

 زيچی داشت سعي که بود شادمهر صداي و موزيک بود سکوت اين شکستن باعث که چیزي تنها

 .. بفهمونه بهش ترانه اين الي به ال رو
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 رفت عشقم پاي ندارم و دار

 نامحدود درد جز نموند چیزي

 هست سینم توي که خالي جاي اين

 بود قلبم جاي روزي يه قبال

 

 میرسه اکج به کاراش اين با ببینم تا.. باشم بیخیالش که گرفتم تصمیم.. زد زل بهم و برگشت

 نداشتم آهنگ اين گذاشتن از قصدي من..

 ... من براي مفهموم از پر میدادم گوش همیشه که بود آهنگي..

 قلبم با کرده بد روزگار اين

 سهمم زندگي اين از بوده کم

 عشق براي بافم مي دلیل

 نمیفهمم که چیزي براي

 

 بیزارم شهر اين آدمهاي از

 دارم خاطره يکیشون با چون

 رحمي بي عشق با نگو من به

 فهم نمي تو دارم زخم من

 خیابونا اين با ام غريبه

 بیزارم شهر تمام از من

 میترسم اس رابطه هرچي از

 طلبکارم من عشق چي هر از
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 شد مردد تو قلب که همین

 شد رد اي خاطره من دل در

 ترسیدم شدم عاشقش وقتي از

 شد بد شدم عاشقش وقتي از

 قلبم با کرده بد روزگار اين

 سهمم زندگي اين از بوده کم

 عشق براي بافم مي دلیل

 نمیفهمم که چیزي براي

 از دبع اونم حرفي هیچ بدون شدم پیاده ماشین از کردن پارک از بعد و شدم پاساژ پارکینگ وارد

 ینگپارک بیرونیه قسمت سمت به داشت که ديدمش ماشین کردن قفل از بعد.. شد پیاده مدتي

 ؟؟.. میکنه جرأت چطور گرفت حرصم کارش اين از.. میرفت

 و آخش صداي که بود اونقدري دستم فشار.. گرفتم دستشو مچ و رفتم سمتش به سرعت با

 غريدم اي شده کنترل خشم با و کردم نزديکش سرمو.. بشنوم

 ؟؟؟ هـــــــان ؟ میري و پايئن انداختي سرتو کي ي اجازه با _

 ... بست و چشاش داشتم کنترلش در سعي که دادي با

 .. شد من عصبانیت شدن بیشتر باعث اين نگفت چیزي

 نیست مشکلي ؟؟ نیستي آدم بگي میخواي.. میزنن بار يه آدم به و حرف يه بچه کن گوش _

 .. میدونم خودم..

 کار متريش 7 زبون اون که بود جالب. کردم نگاه ترسیدش ي قیافه به و کردم سکوت اي لحظه

 ..!! نمیکرد

 دمق يه حتي قدم يه ببینمت حالت به واي.. رزا حالت به واي.. نمیخوري جم من کنار از جنابعالي _

 بزنه حدس میتونه سرت باالي خداي فقط و بعدش اتفاق ديگه اونوقت شدي دورتر من از

 ؟؟؟؟ گرفتــــــي
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 داد جوابمو ترس با

 باشه.. بب _ رزا

 کتحر کنارم تند قدمايي با اونم.. کردم حرکت پارکینگ خروجي سمت به و کردم نگاش خشم با

 .. کردم قفل ظريفش انگشتاي الي انگشتامو اينبار و کردم ول دستشو مچ.. میکرد

 رزا

 

 که ايني زا بیشتر میترسیدم چون بکنم نمیتونستم اعتزاضیم.. میومد در جاش از داشت دستم مچ

 .. فرار راه بستن با بود مساوي هم برگشتن.. برگردونه منو و بشه عصبي هست

 نقشه درگیر فکرم بس از.. مانتوم جیب داخل بردم دستمو يکي اون میکشید دستمو که همونطوري

 ... نه يا برداشتم و بود همراهم که پولي و بانک کارت نشدم متوجه که بود فرار و

 باز زرگب لبخند يه به دهنم و بگیرم نتونستم لبخندمو جلوي خورد بانک کارت و پوال به که دستم

 کرد فلق انگشتام الي انگشتاشو بالفاصله ولي کرد ول دستمو مچ که بودم نخنديده کامل هنوز شد

.. 

 .. میموند فنجون و فیل عین که کردم نگاه دستامون به هههه

 .. کردم جمع لبخندمو سريع عصبیش صداي و آورد دستم به که فشاري با

 ــانهـــــ میکنن نگات دارن مردم که نمیبیني مگه!!  دهنتو اون ببند ؟ بازه چیلت چیه _ ساشا

 ؟؟؟

 تا ودمب گرفته خودمو جلوي خیلي.. گرفتم دندون به پائینیمو لب و بستم چشمامو زياد حرص از

 و منطق بي حرفاي برابر در کنترل.. میخواست انرژي هم واقعا کار اين و.. نزارم دهنش به دهن

 .. نمیاد بر کسي هر پس از که سختیه خیلي کار اين، نقیض و ضد

 غلشش مورد در البته و تیپ و قیافه جز به خدايي.. من به میچسپونه خودشو اينقدر چرا نمیدونم

 هکن سر اين با میخواد خري کدوم نمیدونم من نداره هیچي اخالق از اما.. خوبه پول ولي نمیدونم

 .. برسه زنش داد به خدا ؟..
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 زد تشر بهم ناخودآگاهم ضمیر

 .. میکني سر خودت که همونطوري _

 .. نکنم فکر اين از بیشتر تا دادم تکون راست و چپ به تند تند سرمو

 کامال ساختمون از.. شد جلب بزرگي طبقه 4 ساختمون به توجهم رسیديم که پاساژ وروديه به

 ولي دبو هم ايناش از بهتر تهران البته.. شهره اين تو که هست پاساژي گرونترين که بود مشخص

 دمآ میشد باعث ، زيباش معماريه و بود شده کار شیشه با کامال بیرون از که ساختش طرز خوب

 .. بشه جذب

 و برداشتم ساختمون از چشم مجبوري کردنش غر غر و ساشا توسط دستم شدن کشیده با

 رفتم دنبالش

 تهتخ درو اين ، ديگه بیفت راه خوب.. ساختمون زدن ديد يا خريد اومده اين نیست معلوم _ ساشا

 .. نداره زدن ديد که

 هک بود ديگه چیزاي و آرايش لوازم از پر اول ي طبقه که بود جوري پاساژ.. شديم پاساژ وارد هم با

 ستاداي اونم نمیام من ديد وقتي هم ساشا که ايستادم جام سر همین واسه.. نداشتم کار اينجا من

 ؟ ديگه بیفت راه ؟ ايستادي چرا ؟ چته _ ساشا

 .. کردم اشاره اطراف به دستم با

 هک اونجام(  کردم اشاره داشت ديد اينجا از که پائین ي بقه به..)  آرايشیه لوازم همش که اينجا _

 چیزا اين که من.. جاته بدلي همش

 ؟ اينجا آوردي منو چرا.. ندارم الزم رو

 ، سمتش شدم پرت که جوري خودش سمت کشید منو دفعه يه و کرد آمیزي تمسخر ي خنده

 .. آساسور سمت افتاد راه و کمرم دور کرد حلقه دستشو

 بقهط اينجا اطالع محض.. بگردونمت که نیستم بیکار اونقدر من.. ذره يه کن تحمل بچه _ ساشا

 هداد اختصاص زنونه لباسهاي به آخر ي طبقه و ، مردونه لباس سوم ي طبقه ، بچه لباس دوم ي

 بیوفتي راه بهتره االن.. شده
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 اطراف به نگاهي و کشیدم خجالت بود کرده نزديک خودش به منو ملت جلوي اونطوري اينکه از

 نگاه همونب حسادت با بعضیام و ، تحسین با ،بعضیا تعجب با بعضیا ، لبخند با بعضیا.. انداختم

 گرفتم گاز لبمو.. میکردن

 زشته کن ولم ساشا _

 کرد مرموزي ي خنده

 ؟ که اي متوجه گرفتنش بغل نه بدزدنش بقیه تا کنم ول زنمو که اينه زشت _ ساشا

 .. ساديسمیه که میگم ؟ داشت زدن کنايه کجاست اين خب.. گفت بهم آمیزي کنايه لحن يه با

 میکنن نگامون دارن همه کن ولم _

 غريد عصبانیت با

 میکنم چیکار دارم میدونم خودم.. بد چي خوبه چي میگه من به بچه الف يه ، شو خفه _ ساشا

 .. نکني زر زر جنابالي بهتره

 .دادم جابشو همونطوري و... بستم چشامو حرص با

 ؟ من دادن حرص از میاد خوشت ؟ کني مسخره منو داري دوست هي تو چرا _

 شديم آسانسور وارد.  نشديم معطل هم ما و بود آماده آسانسور

 کنم مسخرت دارم دوست آره کردن مسخره ولي نداره ربطي تو به که اومدن خوش _ ساشا

 ؟؟؟ حرفیه

 ؟.. میشد مگه ولي.. بگیرم فاصله ازش تا کردم تقال کمي.. بود کمرم دور دستش هنوزم

 ؟ بزنم حرف باهات تمسخر با هي راه به راه من که میاد خوشت خودت تو.. حرفیه که معلومه _

 اشتمگذ دستمو شدن خفه از جلوگیري براي که داد فشار خودش به بیشتر منو عصبي ي خنده با

 .. سینش رو

 .. کن امتحان بار يه فقط داري جرعت هه _ ساشا

 ؟ میدونستي زورگويي خیلي _
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 بهم زد زل عجیبي طرز يه با و برگشت

 میدونستم آره _ ساشا

 صداي خرهبال.. نبود آسانسور تو کسي بود خوب حاال.. نگم چیزي دونستم بهتر ديگه بود پرو خیلي

 .. رسیديم نظر مورد ي طبقه به که کرد اعالم زن يه

 لباس از میشد يافت زنونه لباس نوع همه طبقه اين تو.. افتاد راه خودش و گرفت دستمو دوباره

 ... و مجلسي لباس تا گرفته زير

 که ردمیک جلب نظرو يا نظرمو چیزي اگه.. وايمیستاديدم دقیقه چند و میشديم رد ها مغازه کنار از

 .. هیچي که نه اگرم داخل میرفتیم

 خوشکل خیلي ي مجلسیه لباس يه به خورد چشمم که میشديم رد مغازه يه جلوي از

 رنگ ريشی رنگ به اش سینه زير که کمرنگ صورتیه رنگ به زانو سر تا کوتاه ي دکولته لباس يه

 به ااونج از میومد شکم از قصمتي تا که بود داده بهش حالتکمربند و بود وصل ديگه ي پارچه يه

 اومده کمربند قصمت همون تا که داشت مانند 1 صورت به چاک سمتشم يه و بود گشاد تقريبا بعد

 رنگ شیري و کمرنگ صورتي رنگ به گاليي با ترشم پائین اون از بودند زده ناز گل يه روش و بود

 بود شده تزئین

 به. شد دهکشی دستم دفعه يه که میکردم نگاه بهش داشتم ذوق کلي با بود خوشکلي لباس خالصه

 .. شديیم مغازه وارد ديدم اومدم که خودم

 هک بهشون.. میکرد بخند و بگو داشت و بود وايساده ديگه نفر يه با که بود پسر يه دار مغازه

 .. زد خشکم پسره ي قیافه ديدن با که سمتمون برگشت ساشا صداي با رسیديم

 هک بهشون.. میکرد بخند و بگو داشت و بود وايساده ديگه نفر يه با که بود پسر يه دار مغازه

 .. زد خشکم پسره ي قیافه ديدن با که سمتمون برگشت ساشا صداي با رسیديم

 از.. بردارم ازش چشم که نمیتونستم اصال کل در ؟؟؟ خوشکله چقدره ديگه اين من خداي واي

 . میزد آشنا بدجور قیافش طرفیم

 که بود پیدا ولي تمیز و کشیده ابروهاي.. بهش بود داده حالت شلوغ که. مشکي کوتاهه موهاي

 اغيدم میزد مشکي به دور از که اي سورمه تقريبا يا تیره آبي و کشیده چشمايي.. نکرده تمیز
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 آخر در و خوشکل ريش ته. سفید دست يه دندونايي با صورتي و باريک لبايي صورتش با متناسب

 ربیشت صورتشو جذابیت که چشماش رو بود گذاشته هم عینک يه که جذاب و کشیده صورتي

 ... میکرد

 آخــــــــه ديدم کجا اينو من خدايا... میکرد نگام خیره خیره داشت اونم که بود اين جالبیش

 ... نمیاد يادم هیچي چرا..

 چشماش تو عجیبي غم يه.. میکرد نگاه من به داشت هم پسره و پسره به بودم زده زل همینطور

 با که عصبیش صداي بندش پشت و آورد کمرم به ساشا که فشاري با.. بود گنگ برام که بود

 .. پائین انداختم سريع سرمو و اومدم خودم به بود پسره

 ..!! لطـــــــفا بیاريد خانمم براي رو ويترين پشت لباس اون میشه _ ساشا

 و داوم خودش به ساشا صداي با پسره.. بود بدتر هم فحش تا صد از گفت ساشا که ني لطفا اون

 يکي تقريبا بودن جذاب نظر از که بود اين جالبیش من سمت اومد بده محل بهش اينکه بدون

 يا بزنه ناي نبود معلوم میگرفت دعوا پسره اين با ساشا اگه يعني.. بود هم مثل هیکالشونم و بودن

 .. اون

 چرخوندم سرمو تند.. کردم تعجب کارش از.. گرفت دستمو سريع و ايستاد روم به رو اومد پسره

 .. بود شک تو هم ساشا انگار ولي میده نشون العملي عکس چه ساشا ببینم تا

 ؟ میکني چیکار اينجا تو ؟؟ خودتي... رز من خداي _ پسره

 .. پسره صورت تو اومد فرود که بود ساشا مشت شد تموم پسره ي جمله تا

 وونحی.. میگیري زنمو دست من جلوي میکني غلط تو میکنم حالیت.  مادر و پدر بي اي _ ساشا

 .. میکنم حالیت

 و.. نمیکرد کاري هیچ پسره اما.. میزد مشت صورتش به هي و زمین رو بود انداخته رو پسره ساشا

 .. بدتر اون از منم.. میکرد نگاه من به داشت فقط

 شخود به داشت تري ورزيده هیکل دوتا اين به نسبت و بود ايستاده اونورتر که پسره يکي اون

 .. کرد بلندش زور به و رفت ساشا سمت به سريع و اومد

 .. ناموس بي اين میگه چي ببینم کن ولم _ ساشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

139 

 

 ؟ هستي کي خودت تو اصال ؟ تو میگي چي _ پسره

 ؟ رز خودتي اا میگه گرفته زنمو دست اومده من روي جلوي.. غیرت بي چه تو به آخه _ ساشا

 از دهخن اين موقعیت اون تو نمیدونم من حاال گرفت خندم که گفت لحني يه با آخرشو قسمت اون

 از اصال همین واسه.. داشتم خوشکله پسر اين به خوبي حس يه بگم کل در اصال.. اومد کجا

 .. اينو ساشا تا بزنه رو ساشا پسره اون میخواست دلم بیشتر تازه نشدم ناراحت دعواشون

 ور دوتا اون تا زد حرف بلند صداي با تقريبا اومد حرف به بود گرفته رو ساشا که پسر يکي اون

 .. میکردن کل کل و میدادن فحش هم به داشتن هنوزم آخه.. کنه ساکت

 نطورياي نمیکشید خجالت ؟ اينجاست خانم اين نمیبینید مگه.. ديگه شید خفه د _ دومي پسر

 .. میزنید حرف

 دست که میکردم اينکارو بايد من تازه ؟ بهم پريد چطور نمیبیني مگه داداش شاهین آخه _ پسره

 .. من به اين بجاش ؟ گرفته و رز

 ونا کنه پسره نثار ديگشم مشت اومد تا بهش کرد حمله ساشا که بود نشده تموم حرفش هنوز

 گرفت جلوشو سريع شاهینه اسمش میدونستم حاال که يکي

 ؟ خبره چه اينجا ببینم دقیقه يه شهاب شو خفه د _ شاهین

 .. آخه _ شهاب

 ؟ کني درست دردسر میخواي اومدي تازه خوبه... آخه بي آخه _ شاهین

 .. نگفت چیزي ديگه شهاب

 . میکرد نگاش خشم با داشت هم ساشا

 ساشا سمت کرد روشو شاهین

 .... آقاي شرمنده _ شاهین

 .. آريامنش _ خشم با ساشا

 اون بريم هم با میشه.. سوتفاهم اين واسه میخوام معذرت شما از من.  آريامنش بله _ شاهین

 ؟ بزنیم حرف تا قصمت
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 .. شما با ندارم حرفي من _ ساشا

 با که مغازه در سمت کشید و گرفت دستمو من سمت اومد و داد هل و شاهین حرکت يه با بعد

 وايساد شاهین صداي

 ... رزاست مورد در موضوع.. بزنیم حرف هم با بايد ولي شرمنده _ شاهین

 نم اينکه فکر هم میترسیدم ساشا از هم.. میکردم ايفا و چغندر برگ نقش انگار وسط اين منم

 .. بود شده سوال برام میشناسن کجا از منو اونا بدتر همه از و ديدم کجا و شهاب پسره اون

 قفلش و مغازه در سمت رفت هم شاهین.. برگشت رو رفته راه و کرد نگاه من به خشم با ساشا

 .. کرد اشاره بود اونطرفتر که مباليي سمت به دستش با و ما سمت برگشت بعد کرد

 .. قسمت اون بريم لطفا _ شاهین

 یدهکش اونور و اينور دنبالش خر عین که منم.. سمت همون افتاد راه و داد تکون کلشو فقط ساشا

 .. میشدم

 .. دوتا اون رومونم به رو و هم کنار ساشا منو که بود جوري.. نشستیم همگي

 میشناسید کجا از منو زن که بگید اول بهتره.. میشنوم خب _ ساشا

 ؟؟؟ زنت شده من خواهر حاال تا کي از ؟ زنت ههه _ شهاب

 زياد تعجب از که منم.  سمتش کنه حمله تا ايستاد شد بلند ساشا يهو زد شهاب که حرفي اين با

 .. ردک نشستن به مجبور رو ساشا و پريد دوباره که بود شاهین اون فقط وسط اين بود زده خشکم

 .. بزنیم حرف تا لحظه يه داداش بشین _ شاهین

 ، نمیشناسه اينم ، نداره داداشي که رز ، خواهرم میگه زنم به داره من جلوي مرتیکه آخه د _ ساشا

 ؟ باش آروم میگي من به تو اونوقت

 بشین لحظه يه شده تفاهمي سوء يه ولي شماس با حرف درسته _ شاهین

 شهاب سمت کرد روشو شاهین نشست که ساشا

 ؟ بزاري جیگر رو دندون دقیقه يه نمیتوني تو _ شاهین
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 میدونه عمو اصال ؟ خونسردي اينقدر چي واسه شده چي که میدوني خوب خودتم شاهین _ شهاب

 میزنم زنگ بهش االن من ؟

 .. ببینم جات سر بشین _ شاهین

 طبشمخا که بیچاره اون به برسه چه بود پريده رنگم من که بود ترسناک و خشم با اونقدر لحنش

 ساشا سمت کرد روشو و نشست خودشم.. بود

 و تمهس نعمتي شاهین من.. بشناسیم همو اول بهتره تفاهم سوء رفع براي داداش ببین _ شاهین

 رزا خانم اين هاي عمو پسر(  انداخت من به نگاهي يه)  همچنین و نعمتي شهاب داداشم اينم

 شما و نعمتي

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ برگشته عمو مگه!!!!!!!!  ـــــه نـــــــــــــــــــ..کردم تعجب حرفش اين با

 شد باز زبونم بالخره

 .. بود آلمان عمو يادمه من که جايي تا ؟ میشه مگه آخه!!!!  نـــــــــــــه _

 . کردم شک خودم به که کرد نگام جوري يه شهاب

 نشناسي که میدم حق بهت ولي.. برگشتیم که ساله يک ما عمه دختر _ شهاب

 ؟؟؟ اينجا خبره چه ببینم بزنید حرف درست _ ساشا

 ؟ میکني چیکار ما عموي دختر با و هستي کي خودت که بگید اول میشه _ شاهین

 .. شوهرشم من خوب ؟؟؟ من _ گیجي با ساشا

 نداشت شوهري رزا داشتیم خبر ما که جايي تا ولي _ شاهین

 .. نداره خبر موضوع از کسي فعال و کرديم عقد که مدتیه يه درسته _ ساشا

 ؟؟؟ رزا میگه راست _ شهاب

 راستش.. بسنجم وضعیتو تا انداختم ساشا به نگاهي چشم ي گوشه از شهاب حرف اين با

 به نگام ات طرفي از. بیاد بند زبونم میشد باعث که بود چي نمیدونم اما بدم لو چیو همه میخواستم

 .. پريد رنگم چشم، ي گوشه از البته ، افتاد ساشا
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 .. اونورتره قرمزم از االن وضعیت کنم فرار بتونم کنه خدا ، بگذرون بخیر امروزو خودت خدايا

 مهکم داشت دندناشو و بود هم تو بدجور اخماش. میزد کبودي به عصبانیت از که بود رنگش

 .. مش کلیه بي بود نزديک بود داده فشار بس از بود من کمر رو يکیش دستشم هم رو میسائید

 وسوالش بايد که فهمید صورتم حالت از کنم فکر.. کردم نگاش گیج و شهاب به دادم نگامو زود

 . کنم غش بود نزديک که زد لبخند يه. بپرسه دوباره

 تشدس فشار لحظه همون ، گرفت نشونه رو ساشا دستش با)  مرتیکه اين که گفتم رزا _ شهاب

 ؟ شوهرته اين ؟ میگه راست(  کردم ناله آروم که شد بیشتر

 بر سرمو میکرد نگاه شهاب به داشت هم تو اي قیافه با که انداختم ساشا به نگاهي دوباره

 ببینن تا بودن منتظر دو هر شاهین هم و شهاب هم. انداختم دوتا اون به دوباره نگاهي و گردوندم

 .. میگم چي من

 .. زدن حرف به کردم شروع داشتم ساشا از که ترسي بخاطر اونم پته تته با

 .. لحظه يه.. يه.. شدم شکه من.. من راستش..راس _

 حرف به کردم شروع کمتري استرس با همشون زدن ديد دوباره از بعد و کشیدم عمیق نفس يه

 .. رفت يادم از بود يادم چي هر چرا دوباره نمیدونم ولي بدم لو میخواستم االن.. زدن

 . کرديم عقد که میشه مدتي يه و شوهرمه ساشا آره راستش _

 تنمیخواس دلم.. ديدم رو ساشا زدن پوزخند بندش پشت و شهاب ي قیافه رفتن هم تو وضوح به

 لمد و بودمشون نديده که بود وقت خیلي طرفي از.. ناراحت عموم پسر و بشه خوشحال ساشا که

 . ودنب پذير امکان اصال ساديسمي رواني اين وجود با ولي کنم بغلشون سیر دل يه میخواست

 ونخ خفه شد باعث ساشا دست فشار نبوده خودم میل به ازدواج اين بگم کنم باز دهنمو اومدم تا

 بگیرم

 غريد بشنوم من فقط که جوري لب زير گوشم کنار ،

 که نمیدم قول ديگه اونوقت چون نزاري کج پاتو که کن جمع و حواست ، خر ي دختره _ ساشا

 میشناسي که منو بیرون بريد در اين از زنده
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 نگاه بهش زاري ي قیافه با.. میومد بر کاري هر رواني اين از ترسیدم تهديدش از بگم دروغ چرا

 نیاورد مبارکش روي به اصال که کردم

 ؟ رزا بگي میخواستي چیزي _ شاهین

 ينا که بود بهتر االن.. کنم فرار بتونم بعدا تا کنم جمعش جوري يه ديدم بهتر بود بد وضعیت

 .. بخوابونم آتیشو

 يا شب ، نبود کردن فکر وقت االن ولي میوفتاد که اتفاقاتي همه اين درگیر ، بود درگیر کل به فکرم

 چه پس نمک کم رو ساشا عصبانیت که بود بهتر االن اما کنم فکر حسابي میتونستم ديگه موقع يه

 .. زنانه ي حیله از بهتر راهي

 . ردک تعجب ديد وضعیت اون تو منو که وقتي ساشا سمت رفتم بیشتر و کردم جور و جمع خودمو

 ؟ تو میکني چیکار داري _ ساشا

 يه وقعم ،به االن البته.. نداشتن فرقي درخت با که خوشکلمم ولي بیخاصیت عموي پسر تا دو اون

 .. میکنم دوتا اون با سالمتیم چاق

 .. عزيزم نیست چیزي _

 دستمم يکي اون با گردنش دور کردن حلقه دستمو يه و بغلش تو انداختم خودم بندش پشت

 .. گرفتم دستشو

 .. ندارم دوست ساشا از بیشتر کسیو هیچ و که بگم میخواستم شاهین آره _

 صداي.. نیاوردم خودم روي به منم میگي راست تو انگار که کرد نگام اي قیافه يه با شاهین

 نروم رو رفت شهاب ناراحت

 .. من به دادن خبر بدون اونم شي عروس زودي اين به که نبود قرار رزا _ شهاب

 . بديم خبر همه به که نمیديدم الزم _ ساشا

 .. بگیرم و شهاب طرف نمیتونستم اصال االن.. بود شهاب به نگاش

 .. شد اي دفعه يه.  داداشي ببخشید خب _

 شازده اين میزاره برات حواسم مگه خب آره _ شاهین
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 ، تظاهر همه ، اي خنده چه خب ولي ، شد همه ي خنده باعث که گفت طنز با حرفو اين

 مغازه پشت سمت اون رفت و شد بلند جاش از شهاب

 ..نبوديم که ما بدي سور بايد داماد آقا خب _ شاهین

 نداره خبر کسي که گفتم _ ساشا

 خسیسي میکنم فکر اينطوري ، میري در زيرش از داري داداش ديگه نه _ شاهین

 شتنامیک همو داشتن پیش مین چند همین انگار نه انگار میکردم نگاه دوتا اين به تعجب با منم

 بودن ساشا و شهاب بیشتر البته..

 اشهب که چي هر میکنم حساب پولشو من. کن مشخص خودت مکانشو و جا پس بابا باشه _ ساشا

 ؟ خوبه بهاران رستوران تو توپ شام يه پس خوبه..  زندگي مرد به _ شاهین

 من سمت کرد روشو ، ندارم حرفي من _ ساشا

 ؟ چي تو عزيزم _ ساشا

 .. بودم کرده تعجب عزيزمش از

 .. خوبه باشه ولي نمیشناسم رو جايي که من ؟؟ مـــــن _

 . آوردم در پدرتو پارسال که بودم من پس خودت جون آره _ ساشا

 ؟ بود چي منظورش. شدم متوجه من ولي گفت لب زير حرفارو اين البته

 ؟ گفتي چیزي _

 نه _ ساشا

 . خالي و خشک نه يه همین

 باهم تا بده شمارتو اون پس. ذلیل شوهر تو از بدتر که هم رزا اين خان ساشا خوب _ شاهین

 .. کنیم هماهنگ

 . بود درگیر فکرم من ولي زدن حرف به کردن شروع دوباره و بهش داد شمارشو ساشا
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 .. اومدم خودم به بود روم به رو که شهاب صداي با که بود نگذشته مدتي هنوز

 .. کني دعوتم ندونستي قابل گرچه عقدت براي من کادوي اينم عمو دختر بگیر _ شهاب

 شدم ناراحت حرفش از

 . نمیدونه کسي هیچ که گفتیم شهاب _

 .. بود اي ديگه چیز قرارمون و قول ولي درسته _ شهاب

 .. نیومد يادم چیزي کردم فکر چي هر

 ؟ چیه منظورت _

 هیچي _ شهاب

 .. نیومد پیش حرفي ديگه.. میزدن حرف هم با داشتن که شاهین و ساشا به دوخت نگاشو بعد

 لمث و بودن گرفته گرم هم با بدجوري ساشا و شاهین بوديم گیر اونجا هم ديگه ساعت يه حدود

 شاهین اب هم و بود صمیمي ساشا با هم يعني بود اومده در يکي صمیمیشون دوستاي از يکي اينکه

.. 

 فکر اما.. گذشت ساشا هاي غره چشم و شهاب سنگین هاي نگاه زير بود جوري هر ساعت يه اين

 .. بکنم بايد کار چي نمیدونستم بودم افتاده گیر واقعا.. بود فرار درگیر من

 ارانگ.. بیرون اومديم مغازه از کردن بدل و رد تعارف کلي و زدن فک و غره چشم کلي از بعد بالخره

 يگهد که بودن شده چفت هم با همچین بکنن همو ي کله پیش ساعت يک میخواستن که انگار نه

 و ساشا به مربوط فقط و فقط موضوع اين البته.. زمین زير به میخورد دهنم داشت آخراش اين

 انگار نه انگار که هم خوشکله شهاب اون و من.. میشد شاهین

 اون دلم رو موند نخريدش برام سرم آخر که بود لباسه اون و ديوار و در به چشمم همش که من

 واال.. مرگشه چه نبود معلوم نمیگرفت ازم نگاشو لحظه يه که هم شهاب

 يه و لباس روي براي کت يه و پا رنگ ساپورت يه خريدن از بعد و گشتیم ديگه دور چند بازم

 البته.. بشه بیخیال ديگه که داد رضايت داشت و 11 کم کم پاشنشم که صورتي رنگ به کفش
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 که......و خواب و زير لباس دامن و بلوز تاپ و شلوارک و شرتک از اعم ديگه لباس کلي خريد

 ... آورد در پدرمو

 .. خونه بريم بهتره ديگه خب _ ساشا

 ؟ گفتي چیزي ؟ چــــــي _

 .. خونه بريم بهتره گفتم ؟ کجاست حواست _ ساشا

 میکردم فکر داشتم.. خونه بريم میگي تو بعد کنم فرار دستت از میخوام من خونه بريم چیو چي نه

 .. شد جمع چشام تو اشک خوشحالي از ديدم که چیزي با که

 . کشیدم و گرفتم رو ساشا دست

 ؟؟؟ ساشا ، چیزه میگم _

 .. سمتم برگشت اخم با ساشا

 بنال ها _ ساشا

 . بله بگي بايد!  بیتربیت چیه بنال ها _

 . نشدم پشیمون تا بنال پس ندارک هم و کل ي حوصله ؟ عقدم ي سفره سر مگه _ ساشا

 دشوويیییي برم بايد من میگم ام _

 .. کشید چونش به دستشو چون بود گرفته خندش کنم فکر لحنم از

 چي که خب _ ساشا

 توالت برم بايد گفتم ساشا وا _

 ..برو بعد خونه برسیم تا کن صبر خب _ ساشا

 . پام جلو میندازه سنگ اين هي نمیگم چیزي من هي اه

 تنده آخه نمیشه _

 انداخت بهم مشکوک نگاه يه
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 ؟ کني خالي خودتو من جیب تو بیاي میخواي ؟ کنم چیکار من میگي خب _ ساشا

 ادب بي منحرف ي پسره

 بیتربیت اه _

 ؟ نبودي بلد اي ديگه فحش _ ساشا

 .. میدي گیر چقد!!  برما توالت يه خواستم بابا خب _

 در کمواش خوشحالي از بود نزديک که سمتي همون به دستش با بعد کرد نگاه اونو و اينور به يکم

 .. کرد اشاره بیاره

 تو و میدونم من باشه کار در کلکي چون کن جمع حواستم. زود فقط توالته اونجا برو خب _ ساشا

 . بابا اي

 باشه_

 چیکار بايد االن خب.. داخل پريدم و کرديم باز و در ، توالت سمت دوئیدم و شدم جدا ازش سريع

 چون کنم فرار نمیشد که پنجره از ؟ کنم

 عغییرت چطوري االن.. قیافه تعغییر میموند پس نبود هم اي ديگه راه..  بود حتمي مرگم صد در صد

 ؟؟؟ بدم قیافه

 هب سريع ، ول اي.. تو اومد بغلش تو ي بچه با خانم يه و شد باز دستشويي در که بودم فکر تو

 . کنه سکته بود نزديک بدبخت که کشیدم دستشو و بردم حجوم سمتش

 .. خانم میکني چیکار!!!  هیییي _ زنه

 .. میده گیر اين هي ندارم وقت من هي بابا اي

 کنید کمکم میشه مم.. ببخشید سالم _

 کرد نگام مشکوک

 ؟ چطور _ زنه

 . کردم اشاره لباساش به دستم با
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 دبختب کنه پیدام اگه که دنبالمه نفر يه من..  لطفا کنید عوض من با رو تنتون لباساي میشه _

 .. میشم

 توالت تو اومدي چرا خب _ زنه

 ديگه اين خريه عجب

 بابامه طلبکاراي از يکي اين.. منتظرمه پاساژ بیرون شوهرم. کردم فرار يارو اون دست از خب _

 کارم بگیرن منو اگه هست خالفکارم.

 .. بده نجاتم خودت دامنت به دستم تمومه

 بدبختي کلي با خالصه.. کرد قبول بود اومده رحم به دلش و بود کرده باور کنم فکر که زنه

 .. بره فرستادم رو زنه اون اول و کرديم عوض لباسامونو

 هب جیغ قرمز کوتاهه و تنگ مانتو يه.. برسه شوهرش داد به خدا!!  داشتا هم جلفي لباساي عجب

 .. مشکي کیف يه و همرنگش شال يه همراه

 نکهاي از بعد کردم باز و توالت در الي يکمي اول صورتمو تو کشیدم شالو تونستم که جايي تا

 کتحر خروجي سمت به تند تند و بیرون رفتم سريع امانه و امن که شدم مطمئن و ديدم بیرونو

 ... کردم

 کردم اهنگ ستار پر آسمون به و ايستادم لحظه يه.  کشیدم عمیق نفس يه بیرون زدم که پاساژ از

 يه ات که بود اين کار بهترين پس ساعت نه و داشتم گوشي نه من چون بود چند ساهت نمیدونم..

 .. فرودگاه يا ترمینال واسه بگیرم تاکسي و برسونم خودمو جايي

 مانا در میکردن نثارم که هم متلکايي از وسط اين دوئیدن به کردم شروع سرعت با فکر اين با

 .. نبودم

____________ 

 ساشا

 ستممیدون اينکه با.. بودم رزا منتطر و بودم ايستاده اي شده حفظ ي فاصله با توالت در روي به رو

 بیارم درش تا بشم زنانه توالت وارد نمیتونستم االنم. شدم رامش بازم ولي میگذره فکرش تو چي

 میره پیش کجا تا ببینم میزاشتم بايد فراره فکر تو که بودم مطمئن..
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 چهب خانم يه که کردم نگاه اطرافم به يکمي.. ببره پي خودش اشتباه به خودش که داشتم قصد

 . میکرد قبول اگه البته خبره چه ببینم توالت تو میفرستادمش بايد.. کرد جلب نظرمو بغل

 ... کردي چیکار من با ببین رزا آخ

 .. کردم صداش و رفتم زنه سمت به هم در اخمايي با

 خانم ببخشید _

 يا هرزه زناي همچین يه از میاد بدم انقدر.. زد برق چشاش افتاد بهم چشمش تا ، سمتم برگشت

 ههه.. میره يادشون چي همه میبینن رو ديگه مرد يه تا که

 شد بیشتر اخمام

 ؟ بکنم براتون کاري میتونم بله _ زنه

 روياربخاط و باشه اومده سرش باليي میترسم حاملس ، نیومده هنوز و توالت رفته خانمم من بله _

 میکنه دوري ازم هي شديدش

 . نگید یزيچ بهش البته.. توئه اون وقته خیلي ؟ شده چي ببینید داخل بريد میتونید بگم خواستم..

 هم تو کشید اخماشو

 توئه زن چه من به نه _ زنه

 .. میشناسم رو زنا شما من ولي خورده سنگ به تیرش که بود برخوده بهش هه

 جلوي و آوردم در صدي توراول تا چند توش از.. آوردم در پولمو کیف جیبمو تو کردم دست

 باعث اين و ديدم چشاشو زدن برق وضوح به ، بود ملیون دو کم کم.. دادم تکون چشمش

 .. شد نیشخندم

 بکنم میتونم چیکار _ زنه

 خبره چه ببین تو اون برو _

 کشیدم دستمو بگیره پوالرو اومد تا و داد تکون سرشو

 کرد نگام تعجب با
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 پوشیده مشکي پا تا سر خانمم.. میبیني بد وگرنه خانم نزني دور منو باشه حواست _

 در به زدم زل و جام سر برگشتم دوباره خودم.. داخل بره تا فرستادمش و بهش دادم پوالرو بعد

 عواد اون از بعد ماهش دو شدن غیب فکر تو ، رزا اي دفعه يه تعغییر فکر تو.. بودم فکر تو.. توالت

 .. میکرد روانیم داشت که ديگه چیزاي خیلي و

 ، گذاشتم کم براش مگه ؟؟ چي همه زير بزنه میخواست چرا ، بود خودش من رفتاراي ي همه دلیل

 اون هک بود نگفته من به رز مگه.. بهش نسبت رزا رفتار و شهاب اي دفعه يه برگشتن بدتر همه از

 خودش از و شهاب که نگفت مگه ؟ ايستاده خونوادش روي به رو که نگفت مگه.. کرده لغو رو قرار

 ؟؟ بود چي حرارت از پر هاي نگاه اين دلیل پس رونده

 مخالف باهاش سخت خودم زماني يه شايد که میکرد خشونتي به وادار منو که بود دروغها اين

 .. بودم

 نه ديدم کردم دقت که کمي ولي بیرون اومد بغلش تو بچه يه با رز که ديدم بعد ساعت نیم حدود

 .. بود زنه همون نیست رز

 شتدا دقیقه به دقیقه پوزخندم.. رفت بعد داد تحويل پرت و چرت سري يه و پشم اومد سريع زنه

 .. ايستادم پشتش و بود اونطرفتر کمي که رفتم ستوني سمت به سريع.. میشد بزرگتر

 .. خیلي اي بچه خیلي رز

 کميي بیرون اومد بود زنه اون لباساي همون که افتضاح تیپ يه با رز که نکشید طول صبرم زياد

 آمزي تمسخر پوزخند با.. خروجي در سمت رفت دو با نیست خبري ديد وقتي و چرخوند سرشو

 .. پارکینگ سمت رفتم منم

 ساشا

 کميي بیرون اومد بود زنه اون لباساي همون که افتضاح تیپ يه با رز که نکشید طول صبرم زياد

 آمیزي تمسخر پوزخند با.. خروجي در سمت رفت دو با نیست خبري ديد وقتي و چرخوند سرشو

 . پارکینگ سمت رفتم منم

 مچش جلو اونطوري که نداشتم دوست و بودم عصبي خیلي افتضاحش تیپ خاطر به طرف يه از

 ؟ بره پیش میخواد کجا تا ببینم میخواست دلم طرفیم از ، بره راه ملت
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 من.. اشتباهه در سخت ؟؟ کنه چیکار میخواد ندونم که کرده فرض احمق و بچه منو اونقدري يعني

 خورمب دست رو دختر يه از و بیام حاال ، نمیره در دستش زير از چیز کوچکترين که آريامنش ساشا

 هههه ؟؟ بار دومین براي اونم

 محال محاله

 

 دو و بودم آورده و کوروِتَم ماشین ، کردم باز دراشو و آوردم در جیبم از و ماشین سوئیچ سريع

 نشستم خودمم و راننده کمک ي صندلیه رو کردم پرت رو خريدها ي همه پس.. بود سرنشینه

 رل پشت

 ارجخ پارکینگ از کشیدم زياد عصبانیت خاطر به ناخودآگاه که تیکافي و ماشین شدن روشن با

 به تامدس با زياد عصبانیت از بود دوئیدن حال در خیابون تو نکشید طول زياد کردنش پیدا.. شدم

 .. میاوردم فشار ماشین فرمون

 تمداش کم کم.. نبود شايسته اصال خیابون تو اونم دوئیدن طور اين لباسش اون و وضع اون با

 .. بدم فرصت بهش بخوام اينکه از میشدم پشیمون

 بوده دروغ چي همه که بفهمونه بهم نکردنش فرار با که اين باشه براش فرصت يه میتونست اين

 ولــــــــي ، داره بهم خفیف چند هر حسي يه حداقل و

 ..بودم مطمئن اينو و میزد سرخي به چشمام

 رو ودب گذاشته دستشو دو هر ايستادم ازش معیني ي فاصله با ، ايستاد و کرد رد و خیابن تا سه دو

 داشت انگار بود شده خم زانوهاشو

 .. میگرفت نفس

 با ، تنها دختر يه ؟ موقع اين اونم ؟ گرفتن ماشین واسه بود افتاده راه عقل کدوم با نمیدونم من

 اون هک حیف ، زنمه که حیف بیاد سرش بود ممکن باليي هر پول بدون شايد و ، قیافه و تیپ اين

 میشدم بیخیالش جا همین وگرنه کنم فراموشش نتونستم هنوزم دلم ي تها ته

.. 

 .. ممیار سرش باليي يه امشب که بودم مطمئن.. میداد دستم کار کم کم داشت زياد عصبانیت
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 .. بود تاکسي منتظر خیابون لب

 ديدنمی وقتي اونام ، نمیداد محل يا بهشون میکرد پشتشو يا که زدن بوق براش ماشین تا چند

 میرفتن و میگرفتن راشونو نداره تمايلي

 وبرگرم سیگار ي جعبه.. کردم بازش و ماشینم داشبرد سمت رفت دستم ، بود ايستاده هنوزم

 روش که طاليي ي جعبه يه ، آوردم بیرون

 .. خودم عین درست داشت، و غرش حال در شیر يه طرح سفید طالي با

 هم ست ود هر ، طرح همون با فندکي گشتم فندک دنبال جیبام تو لبم رو گذاشتم و برداشتم نخ يه

 بلند سرمو فندک نکردن پیدا با.. بودن

 . افتاد لبم ي گوشه از سیگار رو به رو ديدن با که کردم

 ؟؟؟ میکرد غلطي چه داشت مرتیکه اون

 ملهح سمتشون به داشتم که سرعتي تمام با.. شدم پیاده و کردم باز و ماشین در عصبانیت با

 رسیدم بهشون دويدن کمي از بعد.. کردم

 .. غريدم فرياد با و

 عیاشــــــــش مرتیکه تو میکني غلطي چه داريــــــــــي _

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

 رزا

 خب يول شدن مزاحمم خیلي.  برم و بیاد تاکسي يه تا بودم منتظر و بودم ايستاده خیابون کنار

 بود کوکمش خیلي ماشین يه ورم اون از.. میرفتن و میگرفتن راشونو نمیدم محل که میديدن وقتي

 رفتمگ تصمیم بود چي هر ولي.. داشتم استرس چرا نمیدونم. بود ايستاده ما از فاصله کمي يه با ،

 .. بشه کمتر استرسم تا نکنم نگاه بهش

 و شتمبردا عقب به قدم يه.. ترمز رو زد جلوم ماکسیما ماشین يه که بودم تاکسي منتطر همینطور

 .. نداشت رفتن قصد يکي اين انگار ولي بره تا ديگه سمت کرد رومو

 . باشیم خدمت در خشکله خانم به _ مرده
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 سمتش چرخوندم سرمو نفرت با

 .. گمشو مرتیکه شو خفه _

 مزخرف مردک خورد هم به حالم که کرد اي خنده يه

 .. میکنما حساب خوب باال بیا نکن ناز خشن چه اوه اوه _ مرده

 آوردم جوش ديگه

 هِري هم حاال خودتن مثل که کن حساب خوب ننت با برو نفهم ي مرتیکه شو خفه _

 وهگ به ديگه.. شد پیاده ماشین از عصبانیت با و بخوره بر بهش شد باعث حرفم اين انگار ولي

 .. بره و بزاره راهشو بقیه عین که نمیگفتم بهش هیچي کاش افتادم خوردن

 به اچندت اون و برمیداشتم عقب به قدم چند من بود دير خیلیم.. حرفا اين واسه بود دير ديگه اما

 بودم ترسیده خیلي ، جلو

 ؟ نيمیز زر داري مرض مگه نفهم دختره بگه بهم نیست يکي آخه.. برنمیومد دستم از کاريم هیچ

 ؟؟ نداري خودت از دفاعي راه هیچ که وقتي اونم

 زدن داد و تقال به کردم شروع دستش تو گرفت بازومو حرکت يه با و شد نزديک بهم مرده

 کمــــــــک.. کمـــــک.. توام با کن ولم.. رواني کن ولم _

 يکي اون. میشد رد ماشیني يه اگه گاهي از هر و بود خلوت موقع اون خیابون من گند شانس

 بودم تادهاف خوردن گوه به واقعا ديگه.. نبود توش کسي اينکه مثل بود ايستاده اونورتر که ماشینم

 .. بود وضعیت اين از بهتر خیلي ساشا همون. خدايا نه واي ؟ میومد سرم باليي اگه

 تحالی که حاال ؟ میکني مقايسه خرابت خود با منو مادر که... هرزه ي دختره میکنم حالیت _ مرده

 .........خبــــــــ چه میفهمي کردم

 از دستش و مرده اون به خورد که اي ضربه بندش پشت و اومد مرد يه داد صداي حرفش میون

 زمین رو افتاد ضرب با و.. شد باز بازوم دور

.. 
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 و بود مرده اون برابر دو ساشا هیکل.. بود زده خشکم جام سر میديدم روم به رو که چیزي از شکه

 .. میشد له ساشا پاي و دست زير داشت االنم

 ريدرگی و کردم دستش از که فراري بندش پشت و بود تنم که لباسي به رفت حواسم لحظه يه

 از شده کبود ي قیافه به ترس با ، االن

 نثارش که بود مشت و لگد هم سر پشت میداد فحش مرده به داشت که زدم زل ساشا عصبانیت

 .. میکرد

 رصتف تا بود کافي فکر همین.. بشم لورده و له پاش دست زير که بود من نوبت اون از بعد مطمئنا

 . خیابون سمت به کنم تند پا و بشمارم غنیمت و

 ودب ساشا و سرم پشت به حواسم اينکه دلیل به و اونسمت برم و شم رد اينور از زود میخواستم

 .. نشدم میومد اينور سرعت با داشت که ماشیني متوجه

 لحظه هر که ماشیني به زدم زل ترس با و کردم جمع و حواسم ماشین پي در پي هاي بوق با

 .. میشد نزديکتر و نزديک بهم داشت

 رمس رو بره دستام شد باعث که سرم شديد درد و چشمام جلوي اومد ناواضح تصوير يه دفعه يه

 بشه کتر دردش تا میدادم فشار محکم...

 .. نداشت اي فايده هیچ نه ولي

 میاورد فشار بهم بیشتر داشت لحظه هر که بود تصوير اون فقط

.... 

 ؟ نبودي تو اون بگي میخواي يعني ، اينطور که _ پسر

 ؟ چیه منطورت ؟ میگي داري چي _ دختر

 میدونستي چاک سینه و عاشق خودتو که تويي همین.. تو.. کردي خیانت من به تو _ پسر

 پات به که عشقي همه اون جواب اينه ؟ کردم خیانت تو به کي من.. بفهم دهنتو حرف _ دختر

 ريختم

 بودي باهاش که ديدمت خودم.. ديدمت خودم من.. شو خفه شو خفه _ پسر
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 ســـــــــ.. کــــــن صبر _ دختر

 . خونه در محکم صداي بندش پشت و بود شده خارج آشپزخونه از پسر ولي

 و پالتو سمت به سريع و اومد خودش به لحظه يه.. کردن باريدن به شروع صورتش رو اشکاش

 .. میپوشید لباساشو همونطورم.. در سمت دوئید و داشت برش دست با رفت شالش

 صدا به.. شد خارج ساختمون از دو با و رفت اول ي طبقه به آسانسور با سريع و شد خارج در از

 .. نکرد توجهي هم نگهبان هاي

 و دوئید ماشین سمت به سرعت با.. شد دور آف تیک يه با و شد ماشینش شوار که ديد و پسر

 در ازش صدايي هنوز ولي کرد صداش

 .. شد تار چي همه شدنش پرت بندش پشت و تنش به سختي جسم برخورد با که بود نیومده

........ 

 چرا ؟.. کین اينا. نکشید طول هم ثانیه 1 حتي فیلم اين کل بود تصويري چه اين میرفت گیج سرم

 پي در پي صداي با ؟ میبینمشون من

 نمیخواست دلم که جوري بد خیلي.. داشتم عجیبي درد سر.. کردم باز چشمامو ماشین هاي بوق

 دبو ساشا داد صداي اونم شنیدم موقع اون و چیز يه فقط ، میوفتاد هم رو داشت چشمام. پاشم

 بـــــــــــــــــــــاش مواظــــــــــــــــــب ررررزززززززززز_ ساشا

 ... هم رو افتاد چشام و کنم تحمل نتونستم من ولي

............ .................................................. 

 رو آرامش تن تن که بود دريا و بهترينم قلب صداي اين و بودم نشسته دريا روي به رو شنها روي

 . میکرد سراير وجودم به

 کردم صداش لب زير

 !!! عزيــــــزم _

 ببندم چشمهامو لذت با که شد باعث مردونش و بم صداي
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 . دلم عزيز جــــــــــانم _

 ... مردونش دست انگشتاي بین کردم فرو و انگشتام لذت با

 ؟ نزاري تنهام هیچوقت میدي قول _

 بدم فشار مردونم دستاي بین دستاشو شد باعث موهام روي نرمش ي بوسه

 .. دارم دوست خیلي _

 .. عزيزم منم _

 با.. میشد طوفاني کم کم داشت عجیبي طرز به که دريايي.. بوديم زده زل دريا به سکوت با دو هر

 .. میشد بیشتر موجهاش و طوفانیتر داشت کم کم دريا ولي بود صاف هوا اينکه

 ترسم.. نديدم و کسي ولي سمتش برگشتم وحشت با شده دور ازم تنش گرماي اينکه احساس با

 .. شد بیشتر

 درياي اون وارد اروم قدمهايي با داشت که افتاد مردي به چشمم که کنم صدا اسمشو خواستم

 .. کرده احاطه وجودمو تمام که کسیه همون اون میگفت بهم حسم.. ريخت دلم ته.. میشد بیکران

 .. دبو بلند و کشیده نه يه شد خارج دهنم از که اي کلمه تنها و بردم حجوم سمتش به وحشت با

 .. ــه نــــــــــــــــــــــــ _

 

............................. 

 بدنم تو بدي حس يه هنوزم و بود کرده عرق بدنم.. شدم بلند خواب از کسي دست تکوناي با

 .. میديدمش خوابم تو شب هر تقريبا که شخصي اون ؟ بود کي يعني.. بود مونده

 اين بدتر همه از.. ببینم صورتشو نتونم که میشد باعث اتفاقي يه ، جوري يه هم دفعه هر و

 ونا دادن دست از جز نبود چیزي هم کابوس اين و میديدمش بود بار اولین براي که بود کابوسي

 .. بود عزيز برام بدجور خواب تو که کسي

 .. کردم نگاه بهش وحشت با و اومدم خودم به نفر يه دست تکوناي با
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 ؟ میکشیدي جیغ چرا ؟ خوبه حالت دختر ؟ چته _ ساشا

 ماشیني اون و خیابون از چیزي. گرفتن بر در و صورتم کل و شدن جاري اشکام نبود خودم دست

 من صورت هر در افتاد اتفاقي چه شد بسته چشام اينکه از بعد اينکه.. نبود يادم میومد سمتم به که

 . نباشه يادم هم چیزي که بود طبیعي اين و نديدم چیزي

 .. کردم باز دهنمو.. افتاد لرزه به بدنم دوباره و سرکشیدمش بیمعتلي که جلوم گرفت آب لیوان يه

 که ودب بغل اين فقط امشب شايد.. بغلش تو کردم پرت خودمو اختیار بي و گفتم کلمه يه فقط

 .. برسونه آرامش به منو میتونست

 ... کابوس.. کا _

 .. شد قاطي ساشا صداي با که بود من ضعیف حق حق صداي بعد و

 هیسس. آروم.. عزيزم بود خواب يه فقط اون.. باش آروم نترس.. هیسس هیسس _ ساشا

 دستش از داشتم خواب تو که بود کسي اون شبیه چقدر صداش که کردم فکر اين به لحظه يه

 .. شد بیشتر ام گريه فکر اين با.. میدادم

 با و میکشید موهام رو که نوازشگرش دستاي.. بود شده مهربون ساشا معمولي غیر طرز به

 .. داشت من کردن آروم در عي حرفاش

 من نشد ديوونه باعث سر آخر افکار اين نمیدونم.. نمیدونم... ولي داشتم بغلش تو عجیبي حس

 .. میشن

 بخواب بگیر آروم حاال.. نکني فکر بهش بهتره.. عزيزم آروم _ ساشا

 شامچ که زد موهام رو آرومي ي بوسه.. کشید روم پتورو و تخت رو خوابوند پشت به منو دستش با

 بر تعجب مهربوني از.. شد گرد

 .. گرفتم دستشو که شه بلند خواست.. انگیزش

 دشاي ، ساشا شبیه بینهايت و عجیب صداي شايدم يا ، خواب تو شخص اون دادن دست از ترس

 دست از نمیدونم ولي..  دادن دست از عجیب ترس يه.. بشه دور ازم نزارم که شد اين باعث

 ؟ چي دادن
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 .. میترسم من.. نرو _

 پ دستاش تو گرفت دستمو. تخت ي گوشه نشست و زد بهم ارومي لبخند

 اينجام من بخواب _ ساشا

 ولي بخوابم تا بستم آروم چشمامو

 منمیدونست و داشتم وحشت اونقدر صحنه اون از اينکه دلیل.. چشمام جلو اومد صحنه اون دوباره

 .. بخوابم نتونم که میشد باعث بود چي هر ولي

 فقط.. نگفت هیچي.. نزد حرفي هیچ.. شدم خودم رو اش خیره نگاه متوجه کردم باز که چشمامو

 .. بودن هم تو دوباره که بود اخماش

 تشودس حرفي هیچ بي.. کشید دراز و تخت رو کنارم اومد. کشید پوفي کالفه و کرد نگام لحظ چند

 سمت کشید منو دورمو انداخت

 ... خودش

 ..بخواب بگیر خوب دختر يه مثل و باش اروم _ ساشا

 تیکه هم قبال بودم االن که جايي اين بدونم اينکه از دريغ.. رفتم خواب به و شد گرم چشام کم کم

 . بود زندگیم از اي

 تالش چي هر ولي کنم قطعش تا کردم دراز دستمو.. بود مخم رو گوشي هشدار زنگ صداي

 .. نمیرسید بهش دستم میکردم

 از الفهک ، داشت خواب به حدي بي نیاز وجودم ، دلم ، مغزم..  بخوابم بیشتر تا میکشید میلم هنوز

 .. کردم باز پلکامو از يکي آروم خیلي ساعت زنگ مخ رو صداي

 کلش مربع ساعت به چشمم چون نکشید طول زياد جستجوم ، گشتم صدا منبع دنبال چشم با

 . میکرد خودنمايي تخت کنار عسلیه میز رو که افتاد رنگي مشکي

 بگیرم شوجلو نمیتونستم میکردم کاريم هر و نبود خودم میل به اصال که لبخندي به لبام شدن باز

 ؟؟ بود کجا از ش منشاء سرکش میل اين و..
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 دلم پیش وقت چند همین شايد که شدم بیدار اتاقي تو که بود اين.  میدونستم خوب خودمم

 .. باشه من براي اتاق اين میخواست

 که ببینم ندادم زحمت خودم به حتي.  شد قطع صداش که ساعت رو کوبیدم محکم دست با

 ولط زياد لذت اين اما بستم چشمامو لذت با و شدم پهلو به خواب به شديدي میل با ، چنده ساعت

 .. تخت رو کنارم نشسته کسي شدم متوجه تخت از قصمتي رفتن فرو با چون نکشید

 هبست و باز صداي متوجه حتي که بود شده اتاق وارد صدا و سر بي اونقدر که بود اين جالب ولي

 .. نشدم در شدن

 میزاشتن زنانم ي فضولیه حس اون چند هر. برسم خوابم ي ادامه به و بشم بیخیال گرفتم تصمیم

 .. بود شديدتر خواب به میلم بازم ولي باشم راحت

 وجهمت که بود نگذشته نشستنش از اي لحظه هنوز.. نمیشدم متوجه رو خستگي همه اين دلیل

 .. شدم موهام رو دستايي حرکت

 اون از غیر آخه ، ساشاست که بودم مطمئن.  میکرد ناز موهامو داشت نوازشگونه و نرم خیلي

 . باشه میتونست کي. نبود خونه کسي

 کردم حس صورتم پوست روي رو گرمايي کم کم.. بودم زده خواب به خودمو آروم اختیار بي پس

 هیچ ايج که بود نوازشگونه و نرم اونقدر حرکاتش ، میکشید گونم رو دستشو داشت نوازشگونه..

 شیارهو دوباره صداش با که میشد سنگین چشام داشت کم کم منم و نمیزاشت برام رو اعتراضي

 شدم

 . شو بلند رزا _ ساشا

 باشه چي هر خب ولي ندارم سنمي باهاش درسته. کرد صدا اسممو احساس بي چه.  گرفت دلم

 ... شوهرمه اون فعال

 . کردم باز چشمامو کم کم و زدم غلط جام تو کمي داد شونم به که تکوني با و زدم پس حسمو

 غیظ با داشت که ساشا به خورد چشمم کردم نگاه دقت با رو جا همه و گردوندم و چشام بار يه

 دوباره و ندادم اهمیتي. میکرد نگام

 شد بلند صداش دوباره که میشد سنگین سرم داشت باز.. بستم چشامو
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 ؟ چنده ساعت میدوني ؟ مريضي ؟ میخوابي چقدر ديگه شو بلند _ ساشا

 .. دادم جوابشو زور به کالفه

 . خستمه بخوابم بزار کن ولم _

 بخواب بگیر دوباره بعد بخور شامتو حداقل شو بلند _ ساشا

 . کردم نگاش زده بیرون حدقه از چشايي با و جام سر نشستم سريع حرفش اين با

 ؟ شام ؟ گفتي چـــــــــي _

 وقت هیچ.  بود تنش که اي مردونه شلوار جیب تو کرد دستاشو.. شد بلند و رفت بهم غره چشم يه

 بپوشه لي شلوار بودمش نديده

 هب رسید باال رفت شلوار از چشمام. میشد جذابیتش باعث اين و داشت مردونه شلوار همیشه..

 .. شد متوقف لختش ي تنه نیم روي باالتر و بود بسته که مشکي کمربند

 ودلیلش تا نخواستم ازش ولي.. میکرد سوراخ مغزمو داشت که بود سوالي اين ؟ نداره لباس چرا

 صورتش سمت کشیدم نگامو سريع ، بگه

 بود هم در بدجور اخماش

 داريد تشريف خواب حاال تا ديشب از ، شام آره _ ساشا

 آمیزش تمسخر صداي و نگاه همینطور و.. رگم رو بود تیغي پوزخندش

 بعد خورب چیزي يه پائین بیا شو بلند.. میخوابیدم طوري اين بودم تو جاي منم اگه گرچه _ ساشا

 بخواب دوباره

 اخم بار هي ، طبیعیش غیر برخورداي. نمیدونستم رفتاراشو دلیل..  بدم جوابشو تا نستاد واي حتي

 يه جز بودم ديده ازش رو رفتاري نوع همه. عصبي ، خشن بار يه ، بود مهربون بار يه ، داشت

 .. دل ته از لبخند

 . داده دست از که پولي يا ؟ خواهرشه خاطر به برخورداش اين ي همه يعني

 افتاد ديشب به يادم که دادم تکوني شدت با سرمو
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 یدادم آزارم داشت فکرشم حتي ؟؟؟؟ میومد سرم باليي چه ؟ نمیرسید ساشا اگه.. کرد لرزي بدنم

.. 

 .. شدم بلند تخت رو از درگیر فکري با

 چهگر.. گرفتنه دوش ممکن کار بهترين بیهوشي شايدم يا خواب همه اون از بعد االن مصلما خب

 .. یشدم بیشتر و بیشتر خواب به میلم هنوزم داشتم که خوابي اينهمه با چرا نشدم متوجه هنوزم

 داخل و گرفتم نفسي در دم رفتم خودم اتاق سمت به شدم خارج ساشا اتاق از و شدم خیال بي

 تنم ايلباس آخه دارم بر توش از لباسي تا رفتم پشتیم کوله سمت به.. میکردم حموم بايد.. شدم

 میداد بدي بوي بودن مونده تنم تو که زيادي مدت خاطر به

 .. نداشتم دوست اينو من و

 خودمو کسل ؟؟؟ کنم چیکار من حاال اه.. ندارم لباسي که شدم متوجه پشتیم کوله کردن باز از بعد

 اومد يادم يهو ولي تخت رو کردم پرت

 وناا االن خب ولي نداد اهمیت اصال من غراي غر به گرچه خريد لباس کلي ساشا قبلش ديشب که

 .. باشن من انتخاب بهترين میتونستن

 زمین رو که خريدي هاي کیسه متوجه چرخوندن چشم کمي با و تخت رو نشستم خوشحالي با

 .. داد بي داد اي اما رفتم سمتشون به خوشحالي با.. شدم بود اونورتر کمي

 ينجاا ساديسمي اين ؟؟ ديگه چین اينا اه اه.. میشد تر مچاله قیافم کیسه از لباس هر آوردن در با

 پوشممی رو چیزايي همچین يه من کرده فکر خودش پیش نکنه ؟؟ گرفته اشتباه وگاس الس با رو

.. 

 ومر به رو گرفتن و آوردم در رو لباسا از يکي ؟؟ چي يعني.. میپوکیدم حرص از داشتم واقعا ديگه

 .. نداره هیچي که اين کن نگاش اوه اوه..

 هک بود جوري.. بود شده کار مشکي تور با ولي بود ساتن جنس از کال که بود همي سر لباس يه

 بود اين مشکلش بزرگترين. هیچي که اين خب میگرفت نفست بود تنگ بس از مپوشیديش وقتي

 عنيي بگم بهتر.. بود شده کار تور بزرگ خط يه وجب يه ي اندازه به کمر کنار دقیق تا پا ساق از که

 .. بود بهتر نبود بود نازک ساپورت کنم عرض چه که شلواره اصال
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 نگم که ميقش و میشد بسته گردن پشت بند با هم جلو از بود باز کامال که کمرش پشت تنشم باال

 .. بود شده کار تور شکم روي اشک حالت به اونورم از ، بهتره

 نم نه اونکارن که میخوره اونايي درد به بیشتر لباسا اين.. اونطرف کردم پرت و لباس حرص با

 داشت وقتي بود کجا حواسم خر من اصال..

 ونهديو منو سر آخر ساديسمي اين میدونم من.. کن رحم بهم خودت خدايا ؟؟ میخريد رو لباسا اين

 .. میکنه

 اونم.. اه اه میذاشت نمايش به ندارمو و دار کل ، بود تور کال که بود خواب لباس يه بعدي لباس

 .. همینطور هم بعدي همینطور هم بعدي ديگه سمت يه کردم پرت

 هبرداشت مدل چند رنگي هر از.. میکردم جمع کیسه تو از فقط خواب لباس داشتم دقیقه ده حدود

 ؟ کردي خونه هم کیا با رو ما ببین خدايا.. بود

 ؟؟؟ چي ديگه.. بپوشم رو اينا براش بیام ؟؟ داره من از توقعي چه اين آخه

 بودم جويده لبامو حرص از بس از.. بود زده هم قبال حرفو اين گرچه.. نپوش اصال بگه دفعه يه

 .. بود نمونده باقي چیزي ديگه

 .. باشه بهتر اين گمونم به خب.. بعدي ي کیسه سر رفتم

 با.. دامن و تاپ بازم دست 3 و.. بود شورتک و تاپ دست 5 جمع سر تخت رو کردم خالي رو همه

 ردمک شروع زياد حرس از.. میگرفت گريم داشت ديگه.. میکردم نگاه داشتم لباسا به زاري حالت

 .زدن جیغ به

 .... جـــــــــــــــــــیغ.. جـــــــــــیغ _

 داوم سريع.. داخل پريد ساشا و شد باز يهو اتاقم در که میزدم جیغ خودم واسه داشتم همینطور

 .. دهنم رو گذاشت دستشو سمتمو

 بلند صداي و عصبي و سرخ ي قیافه با

 ؟ مرگته چه ؟ کنه ولت آدم نبايد هم دقیقه يه واسه ؟ میزني جیغ چرا ؟ وحشي چته _ ساشا

 زدن زر به کردن شروع جیغ جیغ با و زدم پس دستشو دستم با
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 با)  تويي من مشکالت ي همه دلیل.  بپرس خودت از اول خوب ؟ میزنم جیغ چرا میگي ههه _

 لسيمج لباس که اونايي جز به البته ، کردم اشاره بود زمین رو پخش که لباسايي تمام به دست

 هاننننن؟؟ ؟ خريدي رو اينا رفتي چي واسه ؟ بپوشم رو اينا داري توقع من از(  بود

 لباسا هب رسید وقتي کرد نگاه دستم مسیر به هم بعد و میکرد گوش من جیغ جیغ به تعجب با اول

 .. سمتم برگشت خونسر خیلي بعد و کرد نگاه بهشون ذره يه

 ؟ چي که خب _ ساشا

 خط ديگه که بودم رسیده اي درجه به يعني.. میشد برابر دو داشت حرصم خونسرديش اين از

 اه.. بود کرده رد قرمزم

 کردم شروع بلندتر صداي با دوباره

 ؟ يمیکن صبح باهاشون و شب که هستم دخترايي اون مثل منم کردي فکر ؟ کردي فکر چي تو _

 تويي هرزه آقا خیر نه ؟ هــــــــــان

 فتاراتر ، کارات ، اخالقت با داري هي که تويي.. نمیخوام که میکني کارايي به مجبور منو که تويي..

 ازم چي.. میرسوني جنون به منو

 از دخترا اون مثل برات نمیتونم من ؟ چیه گرفتي رو لباسا اين اينکه دلیل ؟ ديگه بگو د ؟ میخواي

 .......ل چقدر که نداره خبر کرده انتخاب کسیو چه بابام ههه میفهمي؟؟ بپوشم چیزا اين

 داشت عجیبي درد و سوزش.. شد بسته دهنم صورتم طرف يه به خورد که محکمي ي کشیده با

 .. بود صورتم رو دستم و پائین سرم هنوز.. بود شده پاره لبم صد در صد.. میکرد اذيتم

 داد جوابمو نشه تبديل داد به تا کنه کنترلش میکرد سعي که عصبي فوق صداي با

 که.. کردي ثابت بهم خودتو کافي ي اندازه به.. شو خفه فقط.. احمق ي دختره شو خفه _ ساشا

 فقط االن.. بخوري میخواستي گوهي چه نمیرسیدم من اگه نبود معلوم.. بود نمونش ديشبتم کار

 تا.. اوردممی سرت و اين از بدتر وگرنه گیره کارم که حیف بخور شامتو پائین بیا آدم مثل و شو خفه

 ؟؟؟؟؟؟؟ فهــــــمیدي. تو میدونم من نبودي اگه پائیني ديگه ساعت نیم

 من چرا آخه ؟؟ من چرا ؟؟ وضعیه چه اين.. خدايا.. دادم فشار هم رو محکم چشامو زد که دادي از

 ؟؟ بیوفتم رواني اين گیر بايد
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 و کرد امنگ وايساد کمي يه.. شنید چطور نمیدونم.. بگم بیجون ي باشه يه لب زير تونستم فقط

 .. پريدم جام تو متر دو که هم به کوبید همچین درو.. بیرون زد اتاق از سرعت با بعد

 باهام داشت اينطوري پسر اين االن.. بگه کمتر بهم گل از نداشت جرعت کسي هیچ که مني

 مک جلوم پسرا که مني.. میگرفتم حقمو و میومدم در همه جلوي همیشه که مني.. میکرد برخورد

 و دممیش بیدفاع و آروم اينقدر جلوش اينکه ودلیل میاوردم کم پسر يه جلو داشتم االن میاوردن

 .. نمیدونستم

 ساشا خواهر از. سعیدي آقاي پسر از.  ساشا از. خودم از نفرت.. میشد نفرت باعث موضوع همین

 .. ديگه چیزاي خیلي و زندگیم از.. نمیدونم اسمشم حتي که

 که يلباس همه اون بین از.. کردم پاک دستم با سريع بیوفته تا میرفت داشت که رو اشکي قطره

 ستش دست يه هم رو بود تلنبار

 و نداما من سالح.. دارم سالح منم.. میکنیم بازي باشه کني بازي باهام میخواي که حاال.. برداشتم

 .. داري نگه خودتو مقابلم در میتوني کي تا ببینم.. بازوت زور تو سالح.. دخترونمه ناز و رفتار

 .. آريامنش ساشا آقاي بچرخیم تا بچرخ

 نیست رقرا ولي. نیاز تو و ناز میشم من بعد به امروز از حموم سمت رفتم و برداشتم لباسا با حولمو

 .. کن آمارده بد شکست يه براي خودتو پس.. بشه سهمت چیزي دخترونه ناز از

 خواهد تعغییر درجه 111 من رفتار بعد به االن همین از.. بستم سرم پشت درو و شدم حموم وارد

 .. ساشا اين با برابري براي ديگه رزاي يه میشم.. ديگه رزاي يه.. کرد

 .. میکنم ولش اوج ي نقطه تو درست زمین میزنمش بد چون.. ازم بترسه بايد

 .. میکنم ولش اوج ي نقطه تو درست زمین میزنمش بد چون.. ازم بترسه بايد

 و دوش اين انگار.. نداشتم هم رو وان تو برم اينکه ي حوصله حتي.. ايستادم دوش زير آروم خیلي

 با ساشا که آتیشي.. میکرد کم و بدنم دماي از مقداري شايدم يا.. میداد انرژي بهم يخش آب

 .. اندخت جونم به حرفاش

 لک ، تنمو کل که اينه.. داد نصبت من به و خراب دختر يه بار چندمین براي.. بار اولین براي نه

 .. میکشه آتیش به وجودمو
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 خطا منم. نیستم پاک پاک نه.. پاکم پاک نمیگم.. باشم گذاشته کج حتي پامو نمیاد يادم که مني

 يا. یونهم در يکي هام روزه.. نمیخونم نماز درسته. نیستم مجزا منم.. میکنه اشتباهي کسي هر کارم

 که میشهن دلیل اين ولي.. میدم دست پسرا به يا نمیکنم رعايت حجابمو که درسته.. نمیخونم قرآن

 .. باشم کافر و بیخبر خدا از آدم يه

 ايدب من که اونیو. میکنه نیاز و راز جوري يه کسي هر.. میپرستم خودمو خداي خودم روش به منم

 .. میپرستمش روحم و قلب با بپرستم

 لدلی اين.. ديگه چیزاي خیلي و میپرستمش خودم روش به.. میکنم تشکر ازش خودم روش به

 .. بچسپونه بهم و بودن هرزه انگ رسید راه از هرکسي که نمیشه

 یکنمم آدم رو ساشا اول من.. نیست وقتش االن نه ولي کنم گريه داشتم دوست ، بود پر دلم خیلي

 .. بريزم اشک اي قطره حتي ندارم حق نیارم درش زانو به که موقعي تا

 ينکها درگیر.. بود درگیر فکرم.. حرکتي کوچکترين بدون. بودم ايستاده دوش زير ساعت يک حدود

 ريدخت من اينکه.. اشتباهه کارم اينکه.. شد تحريک وجدانم لحظه يه براي.. میکنم چیکار دارم

 حرفاش چون نکشید طول زياد وجدانم با درگیري و فکر اين ولي بکنم کارا اين از بخوام که نیستم

 .. شدم آتیشي دوباره و اومد يادم همه و همه کارهاش ، زدنهاش سیلي ،

 و میخوام که فکريو من.. کردن فکر بسه ديگه نه. کردم بازشون دوباره و بستم محکم چشمامو

 ي میکشه خودکشي به کارم و میبازم يا.. داره نظر در برام چي سرنوشت ببینم.. میکنم عملي

 .. میشم دور آدماش و کشور اين از همیشه براي ساشا زدن زمین از بعد و میبرم

 همه و مهه حرفام و فکر میدونم. بمالم تنم به بايد چیم همه پي و میکنم اشتباهي کار دارم میدونم

 .. میگه بهم اي ديگه چیز دلم ولي اشتباهه کارم که میدونم.. نیست بیشتر بازي بچه يه چي

 . دستام رو ريختم شامپو مقداري و شدم کردن فکر بیشتر بیخیال

 رو رفتم اومدم بیرون که حموم از.. شد تموم کارم بالخره و بودم حمام هم ديگه ساعت نیم حدود

 .. نمیخورد قبلي رزاي به چیزش هیچ که زدم زل دختري به و آينه روي به

 دورم کردم رهاشون خیس همونطور موهام کردن شونه از بعد و برس کردن پیدا نکشید طول زياد

 .. کردم مکث يکمي.. پوشیدم سريع برداشتمو زيرمو لباساي کشوها تو از..

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

166 

 

 کار که کردم تلقین خودم به شوهرمه اون که فکر اين با اما.. لباسا اون پوشیدن از بودم دل دو

 .. نمیکنم اشتباهي

 رنگ هب دو هر.. بود ترينشون پوشیده تازه اين. زدم پوزخند يه.. بود کوتاه خیلي شرتک و تاپ يه

 از بعد.. بود قشنگ. بود شده ترکیب هم با زيبايي طرز به که بودن کمرنگ آبي و سفید

 .. آينه سمت برگشتم دوباره پوشیدنشون

 بود ام پاره لب و ام شده کبود صورت. میزد زوق تو که چیزي تنها ولي کننده خیره بودم خوب

 برم هک گرفتم تصمیم و برداشتم دستمو سريع. شد بسته چشام درد از لبم رو کشیدم دستمو..

 .. بودم گرسنه.. پائین

 قاال رو نشدني وصف و بخش لذت حس يه بهم پاهام کف تو ها پارکت سرماي..  نکردم پام چیزي

 .. کنم عوضشون چیزي هیچ با نبودم حاظر که میکرد

 .. استکج ببینم میخواستم گرفتم نظر زير رو جا همه چشم با اومدم پائین ها پله از اينکه از بعد

 يه حسي يه.. بود لخت اش تنه باال و بود نپوشیده چیزي هنوزم.. کردنش پیدا نکشید طول زياد

 ودب که طوري هر ولي بغلش تو بخزم آروم خیلي و سمتش برم تا میکرد وادار منو وجودم تو چیزي

 .. کردم حرکت آشپزخونه سمت به ناز با و آروم خیلي.. زدم پس و حس اين

 تو ولي.. فکره تو عمیقا که بود پیدا.. میکرد نگاه اش قهوه فنجون به داشت و بود داده تکیه اپن به

 .. نمیدونست خدا و خودش جز کس هیچ ؟؟ چي فکر

 خشک و همانا برگشتن اما. سمتم برگشت.. کردم خودم حضور متوجه اونو اي سرفه تک با

 .. همان هم شدنش

 که بود يچ احمقانه تصمیماي و فکرا اين اصال ، بودم کرده لج کي با نمیدونم.. نمیکردم نگاه بهش

 .. گانست بچه خیلي گفت میشه که لجبازي.. بود لجبازي يه بود چي هر ولي میگرفتم

 .. کنم اقدام خودم شدم مجبور.. بیاد خودش به که نداره تصمیم نه ديدم وقتي گذشت مدت يه

 انداخته راه خودش که بازيي اين از هم منو بتونه بازي اين شايد االن همین از.. شد شروع بازي

 .. بده نجات
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 نگشتما دور پیچیدم و دستم گرفتم موهامو از و تیکه يه آروم خیلي.. کردم حرکت سمتش به ناز با

.. 

 ؟ آريامنش ساشا ؟ ساشا شدن محو ؟؟ میبینم دارم چي.. ايستادم رو به رو رسیدم که بهش

 که لبام رو مینشست پوزخند داشت

 .. گرفتم جلوشو سريع خیلي

 زدن حرف به کردم شروع اشوه و ناز با

 . گشنمه من ؟؟ کوش گفتي که غذايي اون میگم امم _

 حداقل اينطوري شايد.. الزمه کنم فکر خب ولي.. خودم زدن حرف طرز از خورد هم به حالم اه اه اه

 .. ديگه نخورم کتک

 . شدم نزديک بهش ديگه قدم يه نمیده جوابمو هنوزم که ديدم وقتي و شدم منتظر

 .. نمیشنوه صدامم حتي که هپروت تو رفته حد چه تا ها آدمیه عجب

 بدنم لک کرد برخورد تنش پوست با دستم پوست که همین.. سینش رو گذاشتم دستامو از يکي

 تا دو همون دوباره و کشید تیر مغزم يهو.. شد گرم

..... 

 . ببینم اينجا بیا _ پسر

 نه _ دختر

 نیومدم خودم تا بیا گفتم _ پسر

 داد جوابشو ناز با و زد قهه قه دختر

 بگیر بیا خب.. عزيــــــــزم _ دختر

 ؟؟ نه نمیره کلت تو حرف تو _ پسر

 نــــــــــــه _ دختر

 .. میکنم حالیت االن کن صبر _ پسر
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 اساحس درختا وسط.. درختا بین دوئیدن به کرد شروع و کشید جیغ دختر. دختره سمت رفت دو با

 نیست دنبالش کسي ديگه که کرد

 درخت همه اون بین جنگل تو. گرفت فرا وجودشو کل ترس يهو انداخت نگاهي يه ورش دورو به

 .. بود میش گرگ هم هوا.. بود شده گم

 لرزيدن به کرد شروع تنش

 .. پسره کردن صدا به کرد شروع

 .. نشد خبري ولي

 تکون قدرت ايستاد جاش سر..  میاد خش خش صداي سرش پشت از که کرد احساس يهو

 .. بود ترسیده.. نداشت خوردن

 با.. نمیومد يادش و اسمش میکرد فکر چي هر ؟؟ کیو اما.. نمیکردم اذيتش کاش گذشت فکرش از

 سر به که گرمي هاي نفس احساس

 اب اما کنه فرار خواست.. شد بیشتر لرزشش بدنش.. اومد خودش به میخورد لختش هاي شونه

 شکمشنتونست دور دستي شدن حلقه

 لک يهو گوشش کنار صداش شنیدن با ولي اسمي کردن صدا به کرد شروع. کشید جیغ پس

 . آرامش حس از شد پر وجودش

 میترسي که نمیدونستم ببخشید.. منم.. باش آروم عزيزم _ پسر

 با بغلش تو کرد پرت خودشو.. سمتش برگشت سريع بره پیش اين از بیشتر نداد اجازه بهش

 پسر ستبر ي سینه رو دستش گذاشتن

............. 

 ارهدوب ؟؟. نفر دو اون دوباره..  کردم نگاه بهش گیجي با میداد بهم ساشا که شديدي ي تکونا با

 پسري و دختر دوباره ؟؟ ديگه ي خاطره يه

 ؟؟ من چرا ؟؟ اونا کین ؟؟ مبهم صورتايي با
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 مینز رو از سريع بعد و کرد نگام همونطور لحظه يه که میکردم نگاه بهش داشتم چطوري نمیدونم

 و کولش رو انداخت منو.. کرد بلندم

 . کردن حرکت به کرد شروع

 ..خبره چه اينجا.. شد فعال مغزم تازه

 ..خبره چه اينجا.. شد فعال مغزم تازه

 بیاد دردش اينکه جاي به اون ولي.. کمرش تو زدن ضربه به کردم شروع و کردم مشت دستامو

 هايي رگه توش که صداش از که نديدم اونم..  ديدم اينو ي خنده من بار يه عجب.. میخنديد آروم

 .. فهمیدم بود خنده از

 نم که باش مطمئن بیوفتي اگه ؟ ها میوفتي نخور تکون. تو میخوري وول چقدر بسه _ ساشا

 .. نمیگیرمت

 یرهنمیگ منو واقعا يعني.. اين احساسیه بي آدم عجب.. شد خشک دستام دفعه يه حرفش اين با

 ؟؟

 .. شدم کردن فکر بیخیال

 میري کجا داري زمین بزار منو _

 .. میفهمي ببیني داري چشم تا دو نیستي که کور _ ساشا

 شد بلند آخم دردش از که هم رو دادم فشار محکم لبامو حرص از

 شنیدم صداشو ، ايستاد حرکت از

 ؟ شد چي _ ساشا

 .. بود دستتون شاهکار ؟؟ شد چي میپرسه تازه آقارو ههه

 هیچي _

 .. خودش اتاق سمت میرفت داشت گرفت راشو دوباره نگفت اي ديگه چیز
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 خونه اين تو که باريه دومین اين.. داشتم ضعف کلي بگم چي که خورده يه.. داشتم ضعف خورده يه

 ... بیهوشي بگم بهتره!!!  بگم چي که خواب.. میشم بیدار خواب از اينطوري

 باز رشود رسید که اتاق به.. بکنه میخواد چکار ببینم بهتره نگفتم چیزي ديگه همین خاطر واسه

 .. جونم به افتاد ترسي يه يهو تخت سمت میرفت داشت. بست درو پاش با.. داخل رفت و کرد

 چي تپوشیدن لباس طرز اين ديگه ؟ بود کم آبت ؟ بود کم نونت خر ي دختره بگه نیست يکي آخه

 .. مرتیکه اين با اونم ؟ وسط اين بود

 پشت هب بیجونم مشتاي با کردن تقال به کردم شروع دوباره کنه چیکار االن میخواد اينکه فکر با

 .. میزدم ضربه کمرش

 ؟ میکني چیکار داري.. زمین بزار منو.. توام با.. کن ولم _

 .. ببینم دقیقه يه بگیر آروم _ ساشا

 .. ـــــنکــــــ ولـــــــــم.. جیـــــــــــغ.. کن ولم _

 .. پشتم به زد دستش با محکم ي ضربه يه

 .. بگیر آروم گفتم ؟ خبرته چه _ ساشا

 .. کنه ولم تا میکردم وصدا سر و میکردم جیغ جیغ داشتم همینطور

 هک کن کمکم خودت خدايا.. بود شده بیشتر خوردنام وول سرعت منم و تخت به بود رسیده ديگه

 بودم زده جیغ بس از.. نیاره سرم باليي

 .. نمیومد در صدامم ديگه بود شده داغون ام حنجره

 یزچ يه رو افتادم محکم يهو که.. میخوندم تند تند و الکرسي آيت و میفرستادم صلوات داشتم

 .. صفت

 .. شد داغون ماتهتم آخــــــــــ

 آخــــــــــــ _

 .. ببینم بشین درست _ ساشا
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 . ببینمش نمیخواستم.. بود بسته چشمام

 غول هي گیر.. بخورم تکون نمیتونستم مترم میلي يه ترس از.. بکنه میخواد چیکار يعني خدايا

 ..وحشییییي که اينم.. نترسم دارم انتظارم بعد افتادم بیابوني

 ... برم بزار کن ولم خدا رو تو _

 . ببینم بشین خودت برا تو میگي چي _ ساشا

  شد دور ازم که کردم احساس بود بسته هنوز چشمام

 زا دفعه يه که بیرون دا شدت با شدمو حبس نفس نیست که ديدم کردم باز چشامو آروم خیلي

 گرفت موهامو پشت

  بود اونطرفترم که تخت گذاشته منو کجا که بودم نشده متوجه من هنوز..

 ؟ بودي حموم تو _ ساشا

 ؟؟؟ بودم حموم بپرسه ازم که اينجا آورده راه همه اين منو اين.. شد گرد چشام تعجب از

 و اين موهامو خشونت با.. نیورد خودش روي به اصال ولي کردم تعجب که شد متوجه کنم فکر

 اصال.. میکرد اونور

 .. آوردم در دستش از موهامو دستم با و کردم دور کمي سرمو.. بکنه میخواد چیکار نمیدونستم

 ؟ خوبه حالت ؟ میکني داري چیکار _

 چشه اين وا.. غريد دندوناش الي از کرد نزديک بهم سرشو خشم با

 ؟ بخوري سرما نمیگي ؟ هان ؟ پائین اومدي نکردي خشک موهاتو چرا ببینم _ ساشا

 .. درصد يه حتي کن فکرشو کنم باور اگه عمرا ؟؟؟ منه خوردن سرما فکر به اين بابا نه چي؟؟؟

 ؟ افتادي من خوردن سرما فکر به عالي جناب حاال تا کي از _

 اه.. نسوخت که کجاهام تا که زد پوزخند يه

 .. بدم چي پدرتو جواب که اينم فکر به ؟؟ توام فکر به من گفته کي هه _ ساشا
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 رو بله هک شدم متوجه.. انداختم بودم نشسته که اونجايي به نگاهي يه. ايستادم شدم بلند سريع

 هشب حرص با.. گرفت دردم اينقدر کرد پرت منو که موقعي چرا بگو پس بوده گذاشته منو صندلي

 .. کردم نگاه

 . نک لج باهاش کن لج باهاش میگفت بهم هي کرمي يه انگار نبود خودم دست لجبازيم و لج اصال

 !!!!! خبیسسسسس منم

 خودت با ازدواج به مجبور منو بوديه فکرشون به تو اگه ؟؟ من مادر و پدر به چه رو تو اصال _

 ؟؟ اينه از غیر ؟؟ نمیکردي

 ههه.. بپوکه که االنه قیافش نگاي من جون. حدف به زدم آفرين هان

 نوم ديگه باشه اين.. میشد که اينطوري میکردم حال آي میزد کبودي به قیافش داشت کم کم

 .. نکنه اذيت

 النما.. نداري اعتراضیم حق.. نداره ربطي تو به میکنم که کاري هر من اصال ؟؟ گفتي چي _ ساشا

 .. بده منو جواب

 بابا برو _

 دش باعث و شد کشیده شدت با دستم نرسیده در به هنوز ولي کردم حرکت بیرون در سمت به

 .. عقب سمت شم پرت

 بارمدو افتادن از جلوگیري براي اونم بغلش تو شدم پرت شدت با بود زياد کشیدنش شدت چون

 .. کمرم دور کرد حلقه محکم دستاشو

 دستش حصار تو کامال و بود لختش ي سینه رو دستم دو هر.. نزديکي همه اين از بودم معذب

 .. بکنم نمیتونستم هم حرکتي کوچکترين حتي.. بودم

 سر دفوال عیت.. متر میلي صدم به حتي از دريغ ولي کردن تقال به کردم شروع بیشتري شدت با

 .. بود وايساده جاش

 يه داشت دوباره ذهنم طرفیم از.. میگرفت نفسم داشت نزديکي همه اين از ولي چرا نمیدونم

 .. میشد بدل و رد توش چیزايي
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 .. کن ولم _

 بشه ورمم مور میشد باعث میخورد بهم که نفساش.. گوشم به چسپوند لباشو و پائین آورد سرشو

 تسم میشد خم من همراه اونم. نبود بیا کوتاه اون ولي عقب سمت میکشیدم خودمو همین واسه

 .. عقب

 ؟؟ نکنم اگه _ ساشا

 من شده شخصیت بحران دچار پسر اين.. شیطونش لحن سمت شد پرت لحظه يه حواسم

 واسه بود شده خشک کمرمم.. رفت يادم چي همه و بغلشم تو که اين و موقیعت کال.. مطمئنم

 خودمو و گردنش دور انداختم دستامو از يکي همین

 اين اب و هستم موقعیتي چه تو که بود رفته يادم لحظه يه اصال.. شه صاف کمرم تا باال کشیدم

 .. میکنه موردم در فکري چه اون کارم

 .. میگیرم گازت هیچي _

 هرفت کجا حیات دختر چي يعني ؟؟.. گفتم من که بود چي اين کردم تعجب خودمم.. پريد دهنم از

 .. بود آشنا برام حد از بیش کلمه اين ولي.. ولي واي واي..

 .. عزيزم بگیر گاز منتظرم خب ؟؟ جدا _ ساشا

 و کشید تیر سرم يهو.. بود شده شیطون چشاش ولي.. داشت اخم هنوزم.. شدم صورتش مات

 .. دوتا اون دوباره.. ببندم چشامو که شد باعث

................. 

 .. اونور برو عزيزم _ دختر

 ؟؟ چي نرم اگه _ پسر

 .. میرم من خب _ دختر

 .. میزارم من مگه _ پسر

 توئه دست مگه اصال _ دختر

 .. منه دست تو چیه همه ؟؟ چي پس _ پسر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

174 

 

 .. نیست اينطور اصالنم _ دختر

 . هست چرا _ پسر

 نداري حقي اصال نیست _ دختر

 .. فشرد خودش به بیشتر و دختر و زد قهه قه بلند پسر

 .. زندگیت حتي منه دست چیت همه پس توام ارباب من _ پسر

 .. کرد نگاه بغلش توي دختر خوردن حرص به لذت با بعد

 .. ببینم کن ولم کردي غلط _ جیغ با دختر

 .. نکنم اگه _ پسر

 .. میگیرم گازت _ دختر

 باال داد ابروهاشو شیطنت با پسر

 .. عزيزم بگیر گاز منتظرم ؟خب جدا _ پسر

 .. بگیره گازش تا پسر بازوي سمت شد خم هم دختر.. دختر سمت گرفت بازوشو بعد

......... 

 بازوش از چشامو.. ساشا بازوي به زدم زل وقته خیلي که شدم متوجه اومد کمرم به که فشاري با

 .. چشاش به دوختم و گرفتم

 .. کرد نزديک بهم سرشو

 متونه چي نمیدونستم اصال و بودم آروم برابرش در اينقدر اينکه. میکردم نگاه بهش داشتم هنوزم

 .. باشه دلیلش

 ؟؟ نکردي خشک موهاتو چرا نگفتي _ ساشا

 .. ها گیره هنوزم اين اه

 دبع که گذاشته من واسه سشوار جناب مگه اصال بله که اومد يادم و شد منحرف ذهنم لحظه يه

 موهامو داره انتظار
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 !! عجبا.. کنم خشک

 .. عقب کشید کوچولو يه خودشو شکر رو خدا که.. زدن حرف به کردم شروع جیغ جیغ با

 خشک موهاتو چرا میگي من به بعد که گذاشتي سشوار من واسه اصال مگه تو ؟؟ چي يعني _

 انتظار چي با ؟؟ نکردي

 ؟؟.. کنم خشک موهامو داري

 گاشن غذب با داشتم و کمرم به بودم زده دستامو بازم ولي هنوزم بودم دستش حصار تو اينکه با

 .. میکردم

 .. باال داد ابروهاشو از يکي و انداخت حالتم به نگاهي يه

 ؟؟ نه ديگه نیست اينجا اسم اين به چیزي که مطمئني _ ساشا

 .. میگه خودمو اتاق کردم فکر کجاست اينجا از منظورش نفهمیدم اصال

 .. اتاقم تو نديدم چیزي که من. معلومه خب _

 داد جواب حالت همون با

 ؟؟؟ اتاقت _ ساشا

 ؟؟؟ چي پس بله _

 هي خودمم کرده ديوونه منم حتي.. شد جني اين باز واي... کرد نگام تمسخر با و زد پوزخند يهو

 .. وضعیه يه اصال عصبي بار يه ، غمگین بار يه شادم يبار.. میدم شخصیت تغییر

 

 وسط اون چیه اون پس _ ساشا

 ؟؟ نديدم من چطور سشواره که اين واي اي.. کردم نگاه بود گرفته چیزي سمت به که دستش به

 .. ببینمش داره انتظار من از بعد خودش اتاق تو گذاشته اينو معلومه خب آها

 يه.. بخورم تکون نمیتونم ديدم زدم زور چي هر ولي دارم برش و سشوار سمت برم خواستم

 .. بله ديدم که خبره چه ببینم انداختم خودم به نگاهي
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 بگیرم حالشو جوري يه میخواستم درسته.. گرفتم آلزايمر ببین خدا رو تو. اينم بغل تو هنوز که من

 .. ساشا وضعیت اين و لباسا اين با من اونم.. که اينطوري ديگه نه ولي

 دش پرت و کنه حفظ تعادلشو نتونست بود اي دفعه يه کارم چون عقب دادم هلش دستم دو هر با

 شانسش از عقب

 .. روش افتاديم دو هر و کشید منم دستم میوفتاد داشت وقتي و بود پشتش تخت

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

 هوا رفت آخم و پیشونیش به خورد چونم. کنارش منم و تخت رو افتاد پشت به اون

 .. آخـــــــــــــــــخ _

 ؟ خوبي ؟ شد چت.. آخ _ ساشا

 کبود تمرصو و سر مییشه باعث همش.. ببینم و صورتش بتونم تا تر عقب کشیدم خودمو کمي يه

 ..!! کنما داغون مکشو فک بزنم االن حقشه ؟ خوبي ؟ شد چي میگه بعد شه

 ؟؟ خري به زده خودشو يا نمیدونه واقعا اين يعني.. میکردم نگاش داشتم غضب با

 ؟؟ شد چي نمیدوني تو يعني _

 .. بدونم باديد کجا از نه _ ساشا

 ..کردن غر غر به کردم شروع جیغو جیغ صداي با و کشیدم بنفش فرا جیغ يه زياد حرص از

 گوشش رو گذاشت دستشو دو هر اونم

 يعني ؟؟ شـــــــــــــــــد چي میپرسي راه به راه بعد میکني داغونم داري هـــــــــي _

 مه و ام چونه زدي که بود کم لبام و صورتم ؟؟ کشیدي منو دست چي واسه ؟؟ نمیدوني واقعا تو

 ؟؟هـــــــان.. کنم داغونت بزنم االن خوبه ؟؟ کردي داغون

 از یادم گیرش چي اين نمیدونم من.. شده منقبض فک و حرص با منم.. میکرد نگام داشت لذت با

 برام میهش عقده جوونیمم همه. اين دست از میشم پیر سر آخر میدونم که من ؟؟ من دادن حرص

 .. نکردم کارو اون چرا نکردم کارو اين چرا که

 . میزني جیغ چرا ها سانته 1 فقط فاصلمون خوبه دختر شدم کر بسه بسه _ ساشا
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 وايسا.. ببینم برو ؟؟ فاصله کدوم ؟؟ اين گفت چي هــــــان

 منم.. منم و تخت رو افتاده اين االن خب.. کردم نگاه خودمون به و کردم خم سرمو کمي يه

 ؟؟ ــي چــــــــــــــ..منـــــت..

 ليو.. شم بلند خواستم و اومدم خودم به سريع افتاده اتفاقي چه و کجام االن اينکه فهمیدن با

 .. کمرم دور شد قفل دستاش که بودم نخورده تکون هنوز

 .. خدمت در بوديم.. خانم کجا _ ساشا

 .. میکني بغل منو فرت و فرت چي..ببینم کن ولم _

 .. نیستي هم اي تهفه هچین _ ساشا

 .. کردم اشاره خودم به دست با

 ؟؟؟ اينه از غیر. وضعیتمون نبود اين االن که نبودم اگه _

 کرد نگاه بهم پوزخند و پرويي با

 .. نیست مهم قیافه بردن لذت واسه _ ساشا

 راچ میاد بدش من از اين میدونستم که من ؟؟ نبود حواسم چرا خدا نه واي.. يعني.. اين گفت چي

 من يعني.. بودم کرده گم و کلمات کال که حرفش اين با شدم شکه بس از. خدايا... آخه چرا ؟؟

 .. مدل تو ريخت دنیا بد هاي حس تمام لحظه يه تو اومد بدم خیلي ؟؟ بودم بردنش لذت ي وسیله

 عصبانیت از صورتم که بودم مطمئن. ديگه چیزاي خیلي و ، هرزگي ، هوس ، نفرت ، اعتمادي بي

 ودب توانم در که قدرتي بیشترين با وضعیت همون تو.. هیچي نبود خودم دست.. بود شده سرخ

 .. صورتش تو زدم سیلي

 اومدم در بغلش از سريع و کردم استفاده فرصت از. شد شل کمي دستاش و برگشت صورتش

 همون قادقی ساشا و کنه ااستفاده سوء ازم بخواد يکي اينکه از بودم متنفر نبود خودم دست هیچي.

 . داشتم نفرت ازش که بود کرده و کاري

 نگاه بهم بهت با داشت و بود صورتش رو دستش يه.. کردم نگاش نفرت با و ايستادم صاف سريع

 کي تا بود گزرونده حدش از ديگه.. مید
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 گهدي نه ؟؟.. توهیناش به میکردم تحمل کي تا ؟؟ نمیگفتم بهش هیچي و میبودم ساکت بايد

 .. نمیتونستم

 سمتش گرفتم اشارمو انگشت

 نمومیشی ساکت بگي هرچي که ؟ کردي فکر چي خودت پیش.. میگم چي ببینم کن گوش خوب _

 کتسا االن تا اگه جناب نه ؟ نیاد در جیکمم من و کني بلند دست روم هي اينکه ؟ نمیگم هیچي

 جاماين به. نمیتونم ديگه ولي بوده مادرم و پدر خاطر به فقط و فقط نگفتم بهت هیچي و موندم

 شعقد میرم که کردي فکر چي خودت پیش..(  کردم اشاره گردنم از قصمتي به دست با)  رسیده

 بهت ديگه خوندي کور ولي ؟؟ بشه شد چي هر ؟؟ درک به بعدم میارم سرش باليي يه و میکنم

 ازت.. کن فرو گوشت تو اينو متنفرم ازت.. کني خوردم راه به راه که نمیدم اجازه.. نمیدم اجازه

 .. کثیفي و باز هوس آدم يه تو.. متنفرم

 شجا از سريع.  بیاد خودش به تا بود کافي لگدم همین.. پاش ساق به زدم محکم لگد يه پام با

 برداشت سمتم به قدم يه میزد کبودي به خشم شدت از که اي قیافه يه با و شد بلند

 زا نداشتم زدن حرف جرعت ديگه.. میداشتم بر عقب سمت به قدم يه من و جلو میومد قدم يه اون

 .. میترسیدم کنه بلند روم دست اينکه از بگم دروغ چرا.. بودم افتاده وحشت به ش قیافه

 به بودم خورده.. اومد بند نفسم چیزي به خوردم اينکه تا میرفتم عقب من هي و میومد جلو اون هي

 .. میومد سمتم به داشت هنوز اون ولي.. رفتن عقب براي نبود جايي ديگه و ديوار

 و یکردم نگاه بهم خیره داشت.. نبود بینمون اي فاصله هیچ.. ايستاد بهم چسپیده رسید که بهم

 .. بترسم میشد باعث که بود کردنش نگاه خیره همین

 .. بود شده بم صداش.. غريد چسپیدش هم به دندوناي الي از و سمتم شد خم يکمي

 ؟؟ گفتي چي _ ساشا

_ ..... 

 سمتم شد خم بیشتر

 ؟؟ زدي زري چه گفتم _ ساشا

_ ...... 
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 در کوره از تا بزنم حرف ديگه ي کلمه يه و کنم باز دهنمو میترسیدم.. بود سکوت من جواب بازم

 دترب کارم اين انگار ولي بگیرم خون خفه میدادم ترجیح همین واسه.. اينجا بندازه جنازمو و بره

 بود

 شدست ي ضربه صداي از.. سرم پشت ديوار به کوبید محکم دستش کف با و زد داد خشم با يهو

 .. بستم محکم چشامو

 .. نیاوردم سرت باليي يه تا بزن حرف د ؟ گفتم چي نشنیدي _ ساشا

_ ...... 

 عصبانیتشو از درجه اين حاال تا بودم کرده وحشت.. میدادم فشار هم رو چشامو داشتم محکم

 .. م بود نديده

 هب انداختم چنگ دستام با و کردم باز چشمامو سريع.. میاد بند داره نفسم که کردم احساس يهو

 .. ساشا ي برهنه هاي شونه

 تا مچشما.. بار دومین براي. میکرد خفم داشت و بود شده ضريفم گردن حصار که بود ساشا دست

 ذره براي و بود شده درشت حد آخرين

 .. بودم کردن تقال حال در اکشیژن اي

 ؟؟ کردم ازدواج باهات چیزا اين خاطر به من که ؟ کثیفم من که ؟ بازم هوس من که _ ساشا

 .. صورتم تو زد سیلي يه محکم دستش يکي اون آرهههههه؟؟؟با

 با بکشم نفس نمیتونستم اصال.. میشد بسته کم کم داشت چشمام.. کرد بیشتر دستشو فشار

 لکهب تا میکردم بسته و باز ماهي مثل دهنمو و میزدم ضربه هاش سرشونه به جون کم مشتايي

 نگاه امچش به نفرت با داشت فقط.. نبود من متوجه اصال انگار اونم.. دريغ ولي بکشم نفس بتونم

 .. میکرد بیشتر دستشو فشار لحظه هر و میکرد

 که هاش شونه گوشت تو کردم فرو بلندمو ناخوناي.. داشتم که تواني آخرين با نداشتم راهي هیچ

 .. زمین رو افتادم که کرد ولم دفعه يه.. کرد کمتر دستشو فشار و اومد خودش به
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 و مش بلند اومدم اومد جا حالم که کمي يه.. میکشیدم نفس تند تند و بود شده بلند خسم خس

 ختاندا چنگ. بهم رسوند خودشو بلند قدم دو با و سمتم برگشت که کنم فرار اتاق اين از زودتر

 .. کرد بلندم بازوهامو به

 .. میريختن داشتن تندتند اشکام

 کن ولم.. شدي جني دفعه يه چرا نداشتم بهت کاري که من.. برم بزار.. کن ولم _

 که بود زياد دستش فشار اونقدر.. کشید حرکت يه با و گرفت و تاپ بند دستش با نداد جوابمو

 .. بشه پاره تاپ کل شد باعث

 چیزي همون منم.. چطوره ؟؟ نه برسه حقیقت به فکرت تا بزار خب.. میکنم حالیت االن _ ساشا

 .. میکردم کارو همین باهات بايد اولم همون از اصال.  گفتي که میشم

 .. حقارت اين به. کثیفم سرنوشت به.. میريختم اشک داشتم و بودم جلوش حساري هیچ بدون

 .. اش سینه به میزدم ضربه ضريف و جون کم مشتاي با.. کردن تقال به کردم شروع

 بخواي که کسي هر با میتوني راحت که تو.. بدي عذابم میخواي هي چرا.. کن ولم خدا رو تو _

 کن ولم.. نبود صوري مگه ازدواج اين اصال.. نداري دوست منو که تو میدي عذاب منو چرا.. باشي

 فطرت پست ازت میاد بدم. متنفرم ازت کن ولم باشم تو با نمیخواد دلم من..

 لندب سرشو آروم. ايساد حرکت از حرفم اين با که میبوسید گردنمو داشت و بود کرده خم سرشو

 .. چشمام تو زد زل و کرد

 يچ نمیدونم. زدم زل بهش چشمامو تو ريختم نفرتمو و دلگیري کل. دوختم چشم بهش نفرت با

 جلوي دستمو يه.. زمین رو شدم پرت که بهم زد محکمي ي سیلیه دفعه يه که چشمام تو ديد

 .. نباشه پیدا بدنم تا گرفتم خودم

 .. شدم جمع خودم تو و ترسیدم.. کشید اربده يهو

 کردم اداعتم بچه يه به من چرا اصال.. میدونستم بايد.. میدونستم بايد متنفري ازم آره آره _ ساشا

 دش ساکت يهو خنديدن وسط بود داده دست بهش جنون انگار.. خنده زير زد بلند صداي با يهو..) 

 یدونينم نه ؟ چیه میدوني(  شدم جمع خودم تو بیشتر و ترسیدم بهم رسوند خودشو قدم چند با و

 بهم و چشمام تو زدي زل که اول روز همون از.. کردم اعتراف بهت عشقمو که اول روز همون از..
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 به منو بودن اگه که چرا.. چرا.. کاسته نیم زير اي کاسه که میدونستم بايد میموني برام ابد تا گفتي

 پات به که بود چي ؟؟ چي ؟؟ برات گذاشتم کم چي مگه.. نمیفروختي..... ال ال ي خاله پسر اون

 ندادم انجام من خواستیو که بود کاري چه ؟ بهت ندادم من و خواستي تو که بود چي ؟؟ نريختم

 زل که ؟؟ بزني بودن پست انگ بهم که ؟؟.. داشتم بهت که عشقي همه اون جواب اينه اونوقت..

 آررررررررهههههه ؟؟ متنفري ازم بگي بهم و چشام تو بزني

 ترافاع کدوم ؟ عشق کدوم ؟؟ میگفت چي اين بود شده قطع گريم.. ديوار به کوبید مهکم مشت با

 ؟؟ میگه داره چي ؟ نیست يادم من چرا پس ؟

 .. طرفم گرفت اشارشو انگست و سمتم برگشت يهو

 باشه يادت ؟ کردي چیکار که باشه يادت _ ساشا

 اتاق رد سمت رفت و کرد مشت دستشو نگفت ولي بگه چیزي خواست و داد تکون دستشو بار چند

 .. رفت و گذاشت ناباوري و بهت تو منو.. هم به کوبید محکم درو و بیرون زد در از

 .. بود شده چي ؟؟ حرفاش اين از نمیاوردم در سر اصال من چرا ؟؟ اين میگفت داشت چي

 . بودم توش مدت اين تو که اتاقي سمت رفتم و شدم بلند زمین رو از بهت با

 چه.. بودم کش تو... کنم گیري تصمیم بتونم تا مینوشتم رو مدت اين اتفاقات بايد. مینوشتم بايد

 .. بودم بیخبر ازش من که بود چي ؟؟ زد حرفارو اين که بود افتاده اتفاقي

 ، مبود ترسیده اينکه خاطر به هم داشتم ضعف.. بود همراهم که کیفي سمت رفتم حالت همون با

 ودمب نخورده چیزي اينکه خاطر به هم ، بودم رفته مرگ ي قدمیه يک تا پیش دقیقه چند اينکه هم

 مه اتاق اين تا االن که همین.. نبود کم.. بود کرده وارد بهم کاراش و حرفاش با ساشا که شکي و

 .. کردم کمال کلي اومدم

 تا میخوردم چیزي يه بايد اول.. تخت رو کردم پرت خودمو کیفم برداشتن از بعد ، میلرزيد دستام

 بازش سريع و کردم پیدا شکالت يه کیفم جیب از کندن جون کلي با.. شه خوب حالم کمي يه

 .. کردم

 هنمد تو انداختمش و کردم بازش سريع.. بخورمش پوست با بود نزديک اول که بود گشنم اونقدر

 .. میدادن بهم رو دنیا هاي لذت کل انگار جويدنش بار هر با..
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 تا میکشیدم دراز بايد کمي يه.. تخت رو کردم پرت پشت به خودمو شکالت اون خوردن از بعد

 ات میخواستم وقت کمي يه ولي بودم گرفته جون زره يه شکالت ااون خوردن با. شه بهتر حالم

 .. شم بهتر

 گيگشن احساس.. نشستم بهتره حالم ديدم که وقتي موندم حالت همون به ساعتي ربع يه حدود

 .. بنويسم چیزي که نمیتونستم وضعیت اين با.. میکردم شديدي

 ديدم آينه تو خودمو چشمم ي گوشه از که بیرون برم خاستم شدم بلند جام از همین واسه

 ادافت خودم به که چشمم.. آينه جلوي رفتم و کردم گرد عقب سريع دفعه يه.. زد خشکم سرجام..

 .. آورده سرم باليي چه ببین!!  من خداي واي.. شد باز متر سه دهنم

 بازم حال اين با ولي بود برنز پوستم درسته.. بود کبود بدنم قصمتاي بیشتر که بود اين مشکل

 دور.. بود شده پاره لبم.. بود شده کبود کامال صورتم طرف دو االنم..میشد کبود بدنم زود خیلي

 دوش هر بازوهام.. میشد کبود ديگه ربع يه تا صد در صد و میزد قرمزي به دستش جاي گردنم

 رستهد پائینتر اومدم کمي يه.. بود کبود هامم سرشونه لباسم شدن کنده اثر بر.. بود شده کبود

 .. نبود الکي داشتم که دردي همه اين پس.. بود کبود کمرمم

 اينکه اب ، بود آورده سرم بال همه اين اينکه با ، بود حکمتي چه نمیدونم بیرون دادم مانند آه نفسمو

 .. کنم نفرينش نمیتونستم بازم ولي بودم متنفر ازش

 من.. نمیومد در جور ساشا حرفاي با هیچي ، نبود درست اصال.. نبود درست وسط اين چیزي يه

 .. هیچي نمیاد يادم هیچي اون از قبل.. ديدم خواستگاري روز اونو بار اولین

 تنم اي يگهد چیز اينکه بدون.. میخوردم چیزي يه بايد االن نکنم فکر چیزي به فعال گرفتم تصمیم

 .. پوشیدمش سريع و برداشتم و بود افتاده تخت کنار رو که مشکي تاپ يه کنم

 و مکن پیدا چیزي تا کردم نگاه و اونور و اينور کمي يه.. بود قشنگ..بود بنده دو و ساده تاپ يه

 .. هوا رفت آخم دارم برش که شدم خم.. ديدم بالشت رو سرمو ي گیره که.. ببندم موهامو

 رداشتمب رو گیره سريع.. بود کمرم يکیشم میکرد اذيتم داشت بود آورده فشار بهش که قصمتايي

 همین از چي همه.. بستمشون بعد و کشیدم موهام به حرص با البته و سري سر برس يه اول و

 .. بود ساشا از تقصیر ي همه ولي.. شد شروع موهام
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 ور چشام که چرخوندم چشم.. کردم باز يخچالو در.. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم خارج اتاق از

 که میکردم احساس االن ولي!!  بودما گشنه حسابي پیش دقیقه چند تا.. موند ثابت پرتقال آب

 .. ندارم غذا به میلي

 رو ود هر.. برداشتم بود يخچال تو که کیک بزرگ ي تیکه يه همراه به و پرتقال آب بزرگ لیوان يه

 .. گرفتم جاي پشتش خودمم و میز رو گذاشتم

 ولي.. بهتر.. نیود خبري ساشا از هم مدت اين تو. میخوردم رو همونا فقط داشتم ساعت 1 حدود

 .. بود رفته کجا يعني.. بودم کرده تعجب

 ؟؟ پیش ساعت يه نکرد پارت تیکه مرد همین مگه ؟؟؟ چه تو به. میگفت بهم صدايي يه

 ؟؟ سالمه اصال ؟؟ اومده سرش باليي ؟ رفته کجا يعني.  میگفت بهم دوباره صدا همون ولي

 به.. بود خالي که افتاد روم به رو بشقاب به چشمم ، دور ريختم افکارو ي همه سرم دادن تکون با

 وشت که اتاقي سمت به و شدم بلند.. میکرد درد لبام و صورتم.. زدم جون کم لبخند يه سختي

 .. رفتم بودم

 قفل درو خواستم.. داخل رفتم و کردم باز اتاقمو در اتاق به رسیدم بالخره ها پله کردن رد از بعد

 چنگ مدست با نشستم وقتي تخت سمت رفتم و بستمش همونطور ، شدم پشیمون بعد ولي کنم

 .. بیرون بريزه توش از چي همه تا کردم برعکس کیفو.. کیف به انداختم

 ردمک شروع و ديگه سمت يه کردم پرت کیفو ريخته توش محتويات ي همه شدم مطمئن که وقتي

 .. کردم پیداش بالخره پرتا و خرت اون کردن رو زيرو کمي يه از بعد.. گشتن به

 برم تممیخواس که وقت هر ولي نمیدونم.. بودم نرفته سمتش که بود وقت خیلي.. بود خاطراتم دفتر

 .. میشد مانع بالخره چیزي يه سمتش

 بود خوشکل خیلي.. بود شاخ تکِِ  سفید اسب يه ترح روش اکلیل با که رنگ خاکستري دفتر يه

 مدت هي ولي راهنمايي تا البته. مینويسم توش کم کم خاطراتمو و دارم و دفتر اين که وقته خیلي..

 .. بودم شده خیالش بي که بود

 يمشک ي تیکه يه داخل قصمت از جلدش روز کردم باز دفترو که همین.. کردم باز دفترو رو روبان

 يادم من ؟؟ بود چي.. کرد جلب نظرمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

184 

 

 .. باشم گذاشته اينجا چیزي همچین يه نمیاد

 ااين و عکس براي جاي که بود مانند قلب حالت به نازک ي پارچه يه که بود جوري جلدش قسمت

 ؟؟؟ تو اون باشه میتونست چي اون ولي.. بود

 دوربین براي که بود پیدا و بود گیگ 1 مموري يه ديدمش که درستر.. داشتم برش کنجکاوي با

 ؟؟؟ میکرد چیکار!!  اينجا!!  مموري اين ولي.. هست

 هب رسیدم و زدم ورق تند تند و سريع.. کنم خالي خودمو کمي يه اول واسه بهتره شدم بیخیالش

 .. تمیز حاکستري ي صفحه يه

 يچ هر.. نوشتن به کردم شروع و کردم پیدا خودکار يه سريع بود تخت رو که وسايلي اون بین از

 خونه رفتم کهر روزي همون از.. بود که

 میزدم که توهماتي و ، مختلف خواباي ، ساشا زورگويیاي ، دفتر تو دعواي ، خاستگاري از..

 .. نوشتم همهشونو

 افص کمرمو بالخره اوخ و آخ و ناله تا هزار با.. کنم راست خودمو نمیتونم ديدم کردم بلند که سرمو

 من وقت همه اين يعني خبره چه اوه اوه ديدم که انداختم ساعت به نگاهي يه.. نشستم و کردم

 .. مینوشتم داشتم

 ..نه يا اومده ساشا نمیدونستم حتي من و. بود شب نصفه 7 ساعت

 یدادمم احتمال.. کلیه خودش نترسیدم حاال تا چطور اينکه.. میزدم خونه تو سري يه میرفتم بايد

 .. بود بهتر میديدم بازم ولي.. باشه اومده

 .. ائینپ افتاد تخت رو از دفتر و بهش خورد دستم که ببندم دفترو خواستم شم بلند اينکه از قبل

 .. افتاد دفتر از خط يه به چشمم که دارم برش شدم خم ، اوففف

 ( نداره حد که خوشحالم اينقدر ، ببینم عشقمو ساشا قراره امروز) 

 ؟؟؟؟؟؟؟ چیه اين.. بود مونده باز دهنم

 ممیکرد نگاه خط اون به داشتم اومده در حدقه از چشمايي با.. داشتم برش و دفتر سمت شدم خم

 .. منه خط اينکه آخه ولي ، ولي.. نداره امکان نه ؟؟؟ نوشتم من اينو..
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 ؟؟؟ ممکنه چطور

 .. تر شديد سرم درد و.. میشد گرد بیشتر چشام میديدم که خطیو هر.. زدم ورق تند تند سريع

 ممیکرد نگاه خط اون به داشتم اومده در حدقه از چشمايي با.. داشتم برش و دفتر سمت شدم خم

 .. منه خط اينکه آخه ولي ، ولي.. نداره امکان نه ؟؟؟ نوشتم من اينو..

 ؟؟؟ ممکنه چطور

 .. تر شديد سرم درد و.. میشد گرد بیشتر چشام میديدم که خطیو هر.. زدم ورق تند تند سريع

 ... خوندن به کردم شروع پام رو گذاشتم دفترو و دادم تکیه تخت تاج به

 پیش سال يک.  بک فلش

 سريع مامانم شد باعث که.. کشیدم بلند جیغ يه داشتم که تواني آخرين با خونه رسیدم که همین

 .. بیرون بیاد بدوئه آشپزخونه از

 ؟ سرت رو گذاشتي رو خونه چرا ؟ دختر خبرته چه _ مامان

 هورااااااا... شديم تعطیل بالخره جونــــــــم مامــــــــان _

 .. ها روزه 13 فقط خوبه. شده چي انگار حاال خب _ مامان

 .. کلیه خودش واسه روزم 13 همین که نمیدوني مامان او _

 .. باش حاظر دنبالت میاد 7 ساعت گفت زد زنگ امیر.. دختر تو دست از امان _ مامان

 ... شدم خم کمي و.. پیشونیم کنار گذاشتم قربان بله ي نشونه به دستمو

 .. قربان بله _

 !!! نه نمیشي آدم تو _ مامان

 ؟ کردم چیکار مگه مامان وا _

 .. نداري وقت خلي که برو بیا هیچي _ مامان

 دوش و بخورم چي يه تا نیمه و 3 ساعت االن میگه راستم خب.. انداختم مچیم ساعت به نگاهي

 .. ندارم وقت زياد پس 7 میشه شم آماده و بگیرم
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 بچه از تقريبا پسرخالمه ارسالن امیر.. امیر اين دست از واي ، ها پله سمت دوئیدم برق سرعت با

 عید خريد بريم تا دنبالم بیاد قراره االنم.. بوديم هم با هم همیشه و شديم بزرگ هم با گي

 ... عیده ديگه ي هفته يه ناسالمتي..

 رفتم و برداشتم حولمو... طرف يه کردم پرت و آوردم در لباسامو ي همه سريع شدم که اتاقم وارد

 .. حموم سمت

 رنزمب پوست... باشم تمیز تا شستم خودمو حسابي و بودم حموم گیر کنم فکر ساعتي يه حدود

 .. میشد براق حموم از بعد همیشه

 بودم حموم من ساعت دو نزديک من خداي اوه.. پريد کلم از برق که انداختم ساعت به نگاهي يه

 هب کردم شروع و وايسادمو آينه روي به رو دادم تکون بار چند خودم واسه تاسف حالت به سرمو..

 .. رنگم خرمايي و بلند موهاي زدن شونه

 شونه اينکه از بعد... داشتم دوست خیلي و رنگش هم و بود لخت هم چون.. بودم موهام عاشق

 و سشوار و تخت رو کردم پرت و برس گرفت درد هامو شونه حسابي و شد تموم موهام زدن

 .. برداشتم

 و دمرسی بهش حسابي پس میکرد فرق دفعه اين ولي نمیکنم خشک موهامو زياد سشوار با کال

 .. دادم حالتشون

 ؟؟؟؟ بپوشم چي حاال همیشگي مشکل خوب لباس سراغ رفتم. شد تموم اينکه از بعد

 يه اههمر به مشکي غواصي ساپورت.. کردم پیدا و میخواستم که اوني بالخره زدن ديد کلي از بعد

 نخي مانتوي يه. بنفش بندي تاپ

 رون رس تا پائین میرفت کج صورت به و میشد شروع سینه رو از هاش دکمه که کمرنگ اي صورمه

 به کمر از و بود تنگ تنگ کمر تا باال از

 .. داشتم دوسش بود خوشکلي مانتوي.. میشد تر آزاد کوچولو يه پائین

 مو مدل االن خب خب آينه جلوي رفتم.. برداشتم مشکیمو ي ساده شال و باال زدم آستینامو

 الش.. شال زير زدم هاشو گوشه و زدم وسط فرق موهامو پس نکنم شلوغش زياد گرفتم تصمیم..

 از بعد و برداتشم مشکیمم اسپرت کفشاي.. برداشتم مشگیمو دستي کیف گذاشتم سرم رو آزاد

 .. بیرون زدم اتاق از گوشیم برداشتن و پوشیدنشون
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 .. نبود آرايش ي حوصله اصال االنم.. بودم تر خوشکل آرايش بدون

 سهوا ساعتي نیم يه خوبه خوب.. دارم وقت چقدر ببینم تا انداختم گوشیم ساعت به نگاهي يه

 .. بودم برگشته ديرم و بودم نخورده هیچي ضهر آخه. دارم وقت خوردن

 ؟؟؟؟ بخورم چي من االن. اه.. نديدم هیچکسیو شدم ه آشپزخونه وارد

 . زدم صدا رو ماماني بلند صداي با

 ... مـــــــــــــامان.. مـــــــــــــــامان... مامــــــــــــان _

 .. بهم توپید و شد آشپزخونه وارد عجله با مامان

 ؟؟ خبرته چه ؟؟؟ افتاده اتفاقي چه ؟؟ شده چب _ مامان

 ديد که مامانم خنده زير زدم همین واسه بود گرفته خندم بود کرده هل اينطوري مامان اينکه از

 .. شده چي که فهمید میخندم دارم

 لبمق يهو.. نکن صدا منو اينطوري بگم بهت بايد بار چند ؟؟ نمیشي آدم تو مرده ذلیل اي _ مامان

 .. دختر شم راهت تو دست از بیمرم من الهي اي... میگیره

 .. نکنه خدا مامان واي _

 حاال چته.. تو دست از _ مامان

 ..کردم مظلوم قیافمو خورده يه

 .. گشنمه من خب مامان _

 .بخور کن پیدا چیزي يه کنم چیکار من خب _ مامان

 .. رفت و گذاشت باز دهن با همونطور منو هم بعد

 رفتم يخچال در سمت به و انداختم باال هامو شونه.. بستم دهنمو و اومدم خودم به مین 1 از بعد

 ي حوصله.. میز رو گذاشتم و برداشتم نون همراه به کالباس بسته يه زدن ديد زره يه با..

 . نداشتم مخلفاتشو
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 لقمه و گوشیم همراه دستیمو کیف. کردم ول همونجا رو چیزا بقیه و گرفتم لقمه خودم واسه سريع

 .. شد بلند مامان صداي دوباره که رفتم بیرون در سمت به و برداشتم

 .. دختر میري داري کجا _ مامان

 رهبالخ ريخت اشک و کردن سرفه کلي از بعد.. کردن سرفه به کردم شروع... گلوم تو پريد لقمه

 . بزنم حرف کلمه يه تونستم

 ؟؟.. دنبالم نمیاد امیر مگه میزنیا حرفا مامان وا _

 برو باشه میگیا راست اا _ مامان

 . ببوس رو بابايي من طرف از باي باي پس باشه _

 یرفتمم بیرون که همونطور.. بهم نخوره طرفم کنه پرت میخواست ه کفشیو لنگه تا رفتم در سريع

 .. بیرون رفتم حیات در از و لقمم به زدم گنده گاز يه

 و خل امیر اين از خبري ولي بود گذشته 7 از هم مین 1 ساعت. انداختم مچیم ساعت به نگاهي يه

 .. نديدم چیزي زدم ديد اونورو و اينور چي هر. نبود چل

 ونجاهم بود نزديک ديدم و امیر اسم وقتي لرزيد گوشیم موقع همون... موند کجا اين پس اوفففف

 از دبع.. کردم لمس رو گوشي رنگ سبز ي دمکمه و کردم کنترل خودمو بود طوري هر.. بکشم جیغ

 .. شنیدم و امیر ي خنده از پر صداي گوشم دم گوشي گذاشتن

 .. اونجا بیا کوچتونم سر من.. خودم خوشتیپ خانم سالم به _ امیر

 دادم جوابشو شده کنترل صدايي و حرص با

 ينا میشم خسته من نمیگي ؟؟ وايسادي اونجا چي واسه ؟؟ اينجا بیاي شما نبود قرار اونوقت _

 ؟؟ هان ؟؟ بیام پیاده راهو همه

 تا ابی پیاده خورده يه.. وايسادم همینجا من ديگه بیا!!  تنبلي تو چقدر دختر آخه_ خنده با امیر

 .. کني آب چربیهاتو

 يچ اين وا.. گوشي به زدم زل اومده در حدقه از چشايي با.. کرد قطع گوشیو بتوپم بهش اومدم تا

 .. میکشمت من امیر واي ؟؟ بود کجا چربیم من آخه ؟ میگیه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

189 

 

 حرص با اونجا تا بود راه مین 1 حدود که بود جوري.. کردم حرکت کوچه سر طرف به عصبانیت با

 صداي با که میکردم امیر اين نثار فحش داشتم هي لب زير و کوچه سر سمت میرفتم داشتم

 .. باال پريدم متر يه ماشیني ترمز شديد

 .. میفرستادم صلوات تند تند هي.. بستم چشامو و.. سینم رو گذاشتم دستمو دو هر

 .. میفرستادم صلوات تند تند هي.. بستم چشامو و.. سینم رو گذاشتم دستمو دو هر

 و بود بسته چشام همونطور!!!  که شم نفله همینجا بود نزديک وگرنه!!  گذروندا بخیر خدا واي

 . باال پريدم هم ديگه متر دو ماشین بوق صداي با که میفرستادم صلوات تند تند داشتم

 ینپائ تو خونمون درسته.. بکنید فکرشو روز يه تو شک تا دو نگاه.. کردم باز چشامو وحشت با

 ديدهن کوچمون تو حاال تا رو ماشینايي همچین يه نبود که باالشهرم باالشهر خب ولي نبود شهر

 . خدا واي.. بودم

 طبق.. هن يا واقعیه ببینم تا روش بکشم دست برم میخواست دلم يعني.. مات مشکي بوگاتیه يه

 .. بود باز متر سه دهنم عادت

 که منمیکرد چیکار و میکردم چیکار بود من مال ماشین اين اگه که میکردم فکر داشتم همینطور

 .. بودم نیومده خودم به کامل هنوزم ولي برداشتم عقب به قدم دو بوقش صداي با دوباره

 به ردمک نگاه سمت همون به ماشین در شدن بسته و باز صداي با که رويا تو میرفتم داشتم دوباره

 ! جیگريه چه اين من خداي واي بستم دهنمو در فراوان زحمت

 71 دودح میخورد بهش.. شه پیاده ماشین اين از جووني اين به پسر يه که نمیکردم فکرشم اصال

 .. باشه داشته رو31

 واي.. سمتم میومد داشت عصبانیت و اخم با که میکردم نگاه خوشکله اين به داشتم باز دهن با

 .. االن نکنم غش بگیر منو خدا

 که مموهاش متناسب لبايي خوشمل فکي مشکي مردونه و پر ابروهاي سبز به مايل عسلي چشاي

 . بود زده باال که بود مشکي رنگشم و بود باحال خیلي مدلش

 اب داره و ايستاده روم به رو ديدم که اومدم خودم به موقعي بودم کرده فراموش موقعیتو کال اصال

 ازش اومد بدم اه اه.. میکنه نگام پوزحند يه
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 مثال ؟ چي که میکنه نگاه اينطوري منو داره االن اين.. میومد بدم خودپسند پسراي از کال

 .. سرتره من از خیلي بگه میخواست

 .. سمتش شدم براق تهاجمي صورت به و ابروهام بین نشوندم گنده اخم يه متقابال منم

 . شم رد میخام وايسادي راهم سر اونور برو ؟ میکني نگاه اينطوري که نديدي آدم ؟ چیه _

 .. داد جوابمو تمسخر با و شد پرنگتر پزخندش

 نه ديش سبز من راه سر که باشي جنابعالي اين کنم فکر ضمن در.. نديدم ديوونه ديدم آدم _پسر

 ..من

 به ولي.. میگه راست که اين سرم تو خاک واي اي ديدم که انداختم ديدي يه چشم ي گوشه از

 . نیوفتم پس تا گرفتم پیش دست قوال به. نیاوردم خودم روي

 .. ندارم وقت کنار بکش هم حاال.. میبیني اونم بندازي آينه به نگاهي يه هه _

 رهمیب لذت جورايي يه داره و گرفته خندش که میخوندم چشماش تو ولي هم تو رفت قیافش يهو

 .. آخه ولي.. کل کل اين از

 حرکتش از زدن حرف به کرد شروع و گوشم کنار.. سمتم کرد خم سرشو شد نزديک بهم قدم يه

 . بدم انجام العملي اکس نتونستم همین واسه.. بودم شده شکه

 ننیست من مثل همه ههممم.. نکني باز جايي هر کوچولوتو دهن اون که بهتره خانم دختر _ پسره

 جاي.. کنن برخورد باهات اينطوري که

 .. منتظرم االنم!!  نه بیاري هم رو قضیه ته و سر خواهي عذر يه با بود بهتر ورجورجه همه اين

 .. ايستاد صاف بعد

 ... بود پرو چقدر اين میکردم نگاه يارو اين به داشتم اومده در حدقه از چشاي با

 يواش.. اومدم خودم به امیر داد صداي و ديگه ماشین يه بوق صداي با سمتش شم براق اومدم تا

 برداشتم قدم عقب به يواش

 .. يخي خودپسند.. کنم خواهي عذر خودپسند توي از عمرا. من _
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 نه يا روما ديده امیر نمیدونستم.. دوئیدم امیر ماشین سمت به و برگشتم و آوردم در براش زبونمو

 .. نديده پس میومد حتما میديد اگه ولي!! 

 .. رفتم سکته مرز تا دوباره ديدم که چیزي از ولي عقب برگشتم شدم ماشین سوار که همین

 ؟؟؟ داشت چیکار ما ي خونه دم پسر اين اين

 ؟؟؟ داشت چیکار ما ي خونه دم پسر ين

 .. بود نکرده حرکت هنوز هم امیر میکردم نگاه داشتم و عقب به بودم زده زل باز دهن با همینطور

 ؟ ديگه کنم حرکت تا بشین صاف دختر تو چته _ امیر

 ؟ نمیبیني مگه دارم کار امیر هیس _

 ؟ پشت اون هست چي اصال ؟ بزني زل عقب به برگردي اينکه ؟ چیه کارت _ امیر

 . ديگه شو خفه دقیقه يه اه _

 !! میکني نگاه چي به ببینم منم بزار.. کن صحبت درست!!  رز _ امیر

 . میده گیر من به هي. ديگه کن نگاه خب اه _

 ونخونم در موقع همون.. لبم رو نشست لبخند يه.. شنیدم واضح و داد بیرون حرص با که نفسي

 .. داخل رفت پسره و شد باز

 هک جايي تا ؟ کیه مال ماشین اون ااا ؟ عروسکه ماشین اون جز نیست چیزي که اونجا کو _ امیر

 !! محله اين تو نداشتین عروسکا اين از میدونم من

 .. هم تو کشیدم اخمامو و سمتش برگشتم ساختگي خشم با

 .. نکردم نثارت برگشت و رفت تا دو همینجا تا بیفت راه!!  امیر _

 . کرد بلند تسلیم ي نشونه به دستشو دو هر سريع

 ؟؟ بريم کجا حاال.. اژدها خشم بابا باشه _ امیر

 کردم نثارش خوشکل چپ چپ يه
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 ساعتاي.. هست دقیقه 11 و 7 ساعت تازه خريد واسه زوده که االن نمیدونم ديگه بیفت راه خب _

 .. میگذره خوش بیشتر خريد واسه نیم و 1

 خنده زير بزنم بود نزديک که رفت بهم چپ چپ يه اونم

 ؟ هستي شاپ کافي ي پايه خب خیلي. میگذره خوش موقع اون چرا میدونم که من _ امیر

 . بريم بزن.. جورمــــــــــــــــم چه _

 اشتد بود بود بینمون که سکوتي از.. کرد حرکت و داد تکون تاسف ي نشونه به بار سه دو سرشو

 .. بود خندون سبز به مايل عسلي گوي تا دو اون درگیر فکرم طرفیم از میرفت سر حوصلم

 کرف بهش داشتم خواه نا خواه نبود خودم دست اما.. میکنم فکر بهش دارم چرا نمیدونستم اصال

 .. میکردم

 به اونم.. کردم نگاه امیر به و برگردوندم سرمو. شد بلند موزيک صداي که بود نگذشته خیلي هنوز

 .. بدم گوش موزيک به همون گرفتم تصمیم شدم بیخیال منم.. باال انداخت شونشو و کرد نگاه من

 بودم ناز خواب تو االن وگرنه اومدم باهاش مجبوري بودم داده قول امیر به چون ولي ، بودم خسته

 .. بستم چشامو و صندلي به دادم تکیه.. برسیم کي نبود معلوم بود که ترافیکیم اين با..

 . میموند برام الاليي مثل موزيک صداي

 ديدم رو تو تا

 شدم جوري يه

 ...براش میمیرم که توهموني

 گفتي اومدي

 من به تو اسم

 ...يواش و اسمم منم گفتم گوشت درِ

 نمیاد هیشکي

 ديگه تو جاي
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 ...فقط تپه مي تو واسه دلم حاال از

 بگم چجوري

 خوام مي رو تو که

 ...ازت میاد خوشم بگم بهت چجوري

 دنیا يه قد رو تو دارم دوست من

 نگیا هیشکي به دارم دوست من

 همیشه مونه مي تو منو عشق

 ...ها خیلي تو و من به میشه حسوديشون

 دنیا يه قد رو تو دارم دوست من

 نگیا هیشکي به دارم دوست من

 همیشه مونه مي تو منو عشق

 ...ها خیلي تو و من به میشه حسوديشون

... 

 تو و من بین

 عشقه دنیا يه

 حرفه دنیا يه

 ...احساس دنیا يه

 که هموني تو

 برده و دلم

 ...خواد مي دلم من که هموني تو
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 ؟؟ تداش چیکار ما ي خونه تو يعني.. پسره اون سمت میکشید پر ذهنم هي وسط اين چرا نمیدونم

 هستن راچ.. نداشتیم خوشکلي و خوشتیپي اين به اقوامي ما میاد يادم که جايي تا ؟؟ اصال بود کي

 .. نمیرسن اين پاي به ولي

 خیره ساعتها

 چشمات به میشم

 ..قشنگیهات به مونم مي خیره

 وايستم پات میدم قول

 حواسم توست به فقط

 ..جات به نمیاد هیشکي راحت خیالت

 دنیا يه قد رو تو دارم دوست من

 نگیا هیشکي به دارم دوست من

 همیشه مونه مي تو منو عشق

 ...ها خیلي تو و من به میشه حسوديشون

... 

 .. نشستم درست و بهش دادم حواسمو امیر شاد صداي بندش پشت و آهنگ صداي شدن قطع با

 ... داريم کار کلي بعدش که پائین بپر شاپ کافي اين از اينم..  خانما خانم خب _ امیر

 ايششش يه.. کرده پارک شیک شاپ کافي يه جلوي بله ديدم که انداختم بیرون به نگاهي يه

 .. پائین پريدم ماشین از و کردم نثارش کشیده

 ..نمیدونم خودمم بود چي واسه ايش اين حاال

 . تشدس تو گرفت دستمو سمتم اومد در کردن قفل از بعد و شد پیاده ماشین از من سر پشت اونم

 !! زشته کن ول دستو میکني چیکار داري ااا _

 گشنگي از مرديم ببینم بیا زشته کجا _ امیر
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 .. زدم زل بشر اين بازيي پرو اين به تعجب با

 ؟؟ نداده غذا بت خاله مگه!!  تو چـته _

 .. کرد نگام اندرسفیهانه عاقل

 ؟؟ نخورم االن میگي.. باشه داده گیريم _ امیر

 کردم نگاش شده گرد چشاي با

 . اينه قضیه زدن شکمشون با مردا میگن ههه _

 !! میگیا چي باشه حواست هههههییي _ امیر

 بابا برو _

 از يکي سمت به و خورديم هم قهوه و کیک يه کرديم بازي مسخره کلي و داخل رفتیم بالخره

 .. افتاديم راه پاساژا

 صدا نمم شدن پیاده از بعد و کرد پارک و ماشین امیر پارکینگ تو رسیديم ساعت نیم حدود زا بعد

 .. کرد

 کرده خوش جا ديگه پائین بیا.. هپروت تو نري _ امیر

 نیستم رز نگیرم رو تو حال من پرو بچه _

 پیشکش ،حالگیريت پائین بیا تو حاال _ امیر

 .. هم به کوبیدم محکم درشو و.. شدم پیاده خوشکلش ماشین از عصبانیت با

 .. شد بلند دادش

 .. نیست که تويله در ها ماشینه هـــــــــــوي _ امیر

 آوردم در اداشو و بیرون دادم متر يه زبونمو

 رد دومندش.. تربیت بي کالت تو هوي اولندش.. نیست که تويله در ها ماشینه هــــــــــوي _

 .. نداره فرقي تويله با که من نظر از چیه پس نیست تويله
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 سمت به و کردم تند پا بزن حرفي بدم مهلت بهش اينکه بدون و خنده زير زدم غش غش بعد

 رفتم پاساژ

 .. میزد حرف عصبانیت با داشت که میشنیدم صداشو پشت از

 .. پرو بچه میره و میکشه راشو بعد میگه میاد در دهنش از هر خدا رو تو کن نگاش _ امیر

 هاتن به افتادن از جلوگیري براي و چیزي به خوردم گرومپ يهو که میرفتم داشتم باز نیش با

 .. زدم چنگ بود دستم دم که چیزي

 .. میکرد چیکار اينجا اين کردم کپ بود روم به رو که کسي ديدن و سرم کردن بلند با

 دمیکر نگام داشت اخم با و بود وحشي االن که چشايي ، چشاش به بودم زده زل نبود خودم دست

 .. گذاشتم عقب به قدم يه و ريخت دلم نگاهش طرز از

 سرم رو گذاشتم دستمو دو هر درو سمت کردم پرت دفترو میکشید تیر داشت بدجوري سرم

 توش که اتفاقاتي از صحنه صحنه.. داشت اي فايده مگه آخه ولي میدادم فشار داشتم محکم..

 .. میشد رد چشام جلو از داشت بود ساشا نقش پرنگترين

 برخورد اولین

 مهه. بحثمون و جر لحظه لحظه.. بگیره زير منو ماشین با بود نزديک که جايي خونمون در جلوي

 .. میشد رد فیلم يه مثل چشام جلوي از چي

 بعدي برخورد

 اون ؟؟ چي واسه.. کرد سرزنشم حسابي نگاش با اون و خوردم بهش که جايي پارکینگ توي

 .. گذاشت بهت تو منو رفتنش با بعد و بود ذهنم تو که بود سوالي لحظه

 بعدي برخورد

 هک کنجکاو من و آورد برام گارسون که کادويي ، بود تولدم و بودم نشسته رستوران تو که وقتي

 .. ذاشتگ بهت تو منو که بوگاتي الستیکاي جیغ و رفت بیرون سمت به که نگاهم.. کیه مال بدونم

 بعدي برخورد
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 دلم خاصي جور يه که مهموني همون.. بود گرفته جديدش شريک مناسبت به پدرم که مهموني

 نبهتري دنبال شهرو کل بودنم بهترين براي که مهموني همون.. باشم بهترين توش میخواست

 بود من رو خیره چشمها ي همه ها پله از من اومدن پائین با که مهموني همون.. گشتم لباس

 ينا رقصیدم وسط اون باهاش که وقتي و.. میکشوند آتیش به منو مرد يه نگاه که مهموني ،همون

 .. نبودم زد سرم به که اي بوسه متوجه که جايي تا رسید اوج به گرما

 بعدي برخورد

 شديدن دلتنگ من و میگذشت هامون کل کل و بودمش ديده بار چند فقط که کسي نبود از ماه دو

 که مني.. باشم کنارش شرکت تو تا میخوام بابا از ديدنش براي دارم چرا نمیدونستم که مني..

 .. کنم اقدام کار براي که بود نرسیده جايي به سنم هنوز

 بعدي برخورد

 ات آوردنشون ياد به بار هر با که اي بیهوده هاي کل کل.. پدر شرکت آسانسور تو ديدارمون اولین

 . میخنديدم مدتها

 لپ تو يدستکار ، میرفتم اتاقش به که الکي هايي بهونه ، ببینمش تا شرکت میرفتم که روزهايي

 .. رفتم لو که وقتي قراراش زدن بهم گوشیش و تاپ

... 

 اهامب خشونت با اينکه با موقع همون ديدم خشمشو که زماني همون.. شد پرنگتر برام قسمت اين

 .. گرفت ازم رو بوسه اولین ماه 4 از بعد که وقتي همون.. اومد خوشم ازش بیشتر ولي کرد رفتار

 کاريدست هاش نقشه تو میخواستم اتاقش سمت رفتم وقت چند اين مثل پاورچین و يواش يواش

 بخورم قهوه لیوان با که کرد کاري همه جلوي ديروز.. بیارم در و کرد باهام که کاري تالفي و کنم

 بازي اهکاراگ کلي با.. میکنم جبران میخواد فردا براي که اي نقشه تو دستکاري با االن منم.. زمین

 ئیدمدو اتاقش سمت به و بیرون اومدم ديوار پشت از سريع بابا پیش میره داره ديدم وقتي اينا و

 شدم که اتاق وارد..

 واسمح کنم بازش خواستم تا تاپ لپ سمت رفتم سريع میکردم کارو اين که وقت چند اين طبق

 .. بود شخصیش تاپ لپ که اين کشیدم بلند آه يه. شد جمع
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 واسه.. منکن جبران کارشو طرفي از هم نمیتونستم.. بود بريده امانمو کنجکاوي ؟؟. کنم چیکار حاال

 ليو اومد باال ويندوزش سريع خیلي.. نداشت رمز شکر رو خدا.. کردم باز تاپو لپ در سريع همین

 .. اومد بند نفسم کل به تاپ لپ رو چیزي ديدن با ايندفعه

 گرفتم جوابمو من بالخره خدا با نیاز و راز همه اون از بعد.. کل کل همه اين از بعد ماه چهار از بعد

 .. زدم قهه قه دل ته از و بستم چشمامو..

 ادقیق.. جشن شب همون بود شده گرفته ازم حوا بي که بود من عکس اون نمیشد باورم من خداي

 .. میريختم کرمي يه بايد نبود ذوق وقت االن ولي کردم ذوق دلم تو خیلي... پیش ماه سه

 دلم عزيز بود نوشته روشم داشت رمز که فايلي به خورد چشمم که میگشتم فايالش تو داشتم

 بودم تهرف کالس کلي نداشت کاري من برا که چیزا اين کردن باز خب.. باشه میتونست چي يعني..

 با هک بود نگذشته اي دقیقه چند هنوز نبینه بد روز چشمتون ولي عمیالت انجام به کردم شروع..

 سرخي به االن که خوشرنگ ي تیله دوتا اون تو زدم زل و کردم بلند سرمو ساشا عصبي صداي

 میزد

 ازش که بود باري اولین ولي نبود عصبي امروز ي اندازه به موقع اون شد شديدتر سرم درد

 هک فهمون بهم مستقیم غیر که بود روزي.. بود زندگیم روز بهترين روز اون ولي.. بودم ترسیده

 .. نیست بیمیل من به نسبت اونم

 چشمام جلوي از داشت فیلم صورت به که گذشته از ي حاله اون و فرسا طاقت دردي و تیر دوباره

 .. میشد رد

 ؟ میکردي غلطي چه داشتي _ ساشا

 ..من..مــــ...من _

 ؟ افتادي پت پت به چیه _ ساشا

 .. چیزه.. من _

 لبش رو گذاشت دستشو

 تو و میدونم من وگرنه نشنوم صداتو هیســــــــس _ ساشا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

199 

 

 رودشو شک تو طرفیم از بدم جوابشو نکردم جرعت همین واسه بد خیلي.. بود بد لحنش ترسیدم

 .. بود وشمگ بزرگم تیکه مطمئنا میکردم فوضولي شخصیش فايالي تو داشتم که میدي اگه بودم

 و موند هوا تو دستم زد که تشري با که شم خارج فايال اون از تا کردم بلند دستمو آروم خیلي

 صندلي روي از شدنم پرت بندش پشت

 اونور گمشو.. میکنم خورد و دستت وگرنه نزن دست _ ساشا

 و میز رو کوبید محکم دستشو يهو تاپ لپ ديدن با تاپ لپ رو شد خم و رفت خودش بعد

 .. خدا يا.. سمتم برگشت

 و میز رو کوبید محکم دستشو يهو تاپ لپ ديدن با تاپ لپ رو شد خم و رفت خودش بعد

 .. خدا يا.. سمتم برگشت

 وت اومد بیموقع که اون به لعنت من چرا اصال.. که من به لعنت اي.. بريزم سرم تو خاکي چه االن

 ... وروده وضع چه اين آخه..

 ؟؟ زدي بیربط حرف باز تو.. دادکشید رم وجدانم

 چیکار بايد االن لرز و ترس با منم و میکرد نگام عصبانیت با داشت اون.. نبود دعوا وقت االن

 يه و کرد نگام خشونت با کي يه ؟؟.. میکردم

 که شد باعث کارم اين عقب کشیدم خودمو سريع اون از متقاعب منم سمتم برداشت قدم

 کنه نگام و وايسه سرجاش

 .. موهاش تو کشید محکم دستشو و کرد نگام لحظه چند

 الي از.. خوردم تکون جام سر که میز رو کوبید محکم و کرد مشت دستشو و بهم کرد پشتشو

 غريد دندوناش

 ؟.. کشید سرک نبايد کسي شخصیه وسايل تو ندادن ياد تو به _ ساشا

 .. ندم جوابشو که بود بهتر االن خب

 . کشید داد يهو و بشه جري بدتر شد باعث سکوتم ولي

 .. گرفتي خون خفه چیه _ ساشا
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 اون از بعد روز اون که يادمه خوب.. میومد يادم داشت چي همه کم کم میدادم فشار سرمو محکم

 گفت که پرتايي و چرت و هواراش و داد

 ودمب عاشقش چون شايد راستش.. زد که حرفايي با.. شکوند دلمو خیلي که يادمه.. گرفت گريم

 از بعد يادمه.. بود گرفته گريم اونطوري

 ، بود گرفته دلم بیجاش قضاوت از. زدم سیلي بهش و ايستادم روش به رو زد که حرفي آخرين

 اينطوري که داري سابقه نکنه میگفت اينکه

 کردم وپشتم زدم بهش که سیلي اون از بعد يادمه.. ديگه چیزاي خیلي و کني گشايي رمز میتوني

 ولي بیرون برم اونجا از که بهش

 .. خودش سمت کشیدم و گرفت دستمو

 .. شد زنده برام صحنه اون

 ؟؟ میري کجا کن صبر _ ساشا

 سر اب.. خودش سمت کشید منو و گرفت بازومو که بودم برنگشته هنوز.. گفت حرص با حرفو اين

 نوم بدتر که ازش کنم جدا خودمو اومدم دورم کرد حلقه محکم دستاشو سريع. سینش تو رفتم

 .. بخورم تکون نمیتونستم اصال گرفت

 .. چشاش تو شد قفل چشام کردم بلند که سرمو

 ؟؟ دادن جريمه بدون بري میخواي بعدم ؟ میکني کاري دست تاپو لپ که _ ساشا

 .. داشت رو اخما همون هنوزم ولي بود شیطون لحنش

 .. شدم محوش لبخند متوجه که بهش زدم مشت دستام با

 .. کن ولم _

 باشه _ ساشا

 هک انداختم بهش نگاه يه راه وسط در سمت رفتم و کردم گرد عقب سريع منم.. کرد باز دستاشو

 ترسیده.. میکنه نگام داره لبخند با ديدم
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 رهدوبا همین واسه!!  نه يا داره رواني تعادل نمیدونستم.. میکرد تعغییر هي رفتاراش ازش بودم

 .. کنم بازش خواستم تا و در دستگیره رو گذاشتم دستمو رسیدم در به. برم که گرفتم رامو

 بود دهرسون بهم خودشو سرعتي چه با نمیدونم ، در به چسپون پشت از منو و کشید بازومو سريع

 ..سمتم کرد خم سرشو سريع بهم نداد هم زدن پلک مهلت حتي.. نفهمیدم من که..

 داشت نکهاي از دلم ته ته اما ؟؟؟ میکرد چیکار داشت اين.. بزنم پلک نمیتونستم حتي بودم شک تو

 دلم.. بودم خوشحال میبوسید منو

 فکر خودش خودمو به فقط من لحظه اون ولي چي هر يا بیحیا بگید شايد درسته.. میخواست

 .. همین میکردم

 فسن نفس به. کرد جدا خودشو ازم چون آوردم کم نفس که فهمید کنم فکر ولي شد چي نمیدونم

 فکر جوري يه هم و میخواست دلم هم.. بودم شکه کارش از.. همینطور منم.. بود افتاده زدن

 داده دست از عقلمونو انگار دو هر.. نبود خودم دست کارم هیچ.. جلوش شدم کوچیک میکردم

 ... بوديم

 زمان هم.. اش گونه رو نشست بار دومین براي و باال رفت دستم که شد چي.. چرا نفهمیدم

 .. برام شد خاططره بهتريین گرفت ازم که زوري ي بوسه اون و سیلي اون ولي.. ريخت اشکامم

 .. موال به ؟؟عاشقتم عزيزم پرويي خیلي که بود گفته بهت کسي حاال تا _ ساشا

 که مینه ولي کردم نگاش گنگ اولش.. شک تو ببرم اونو من ايندفعه تا بود کافي کلمه چند همین

 ردمک نزديکتر بهش خودمو. کردم حلقه گردنش دور دستامو و سمتش پريدم شنیدم درست ديدم

 ...بزنه لبخند که شد باعث.

 اينکه از.. يهويي اتفاق همه اين از بود گرفته خندم.  بود گرفته خندم موقعیت اين تو چرا نمیدونم

 لندب ساشا صداي که.. بخندم شد باعث همین و کنن ثبت گنیس تو بايد رو ساشا عشق اعتراف

 شد

 .... آروم دختر باش آروم هیشش _ ساشا

 نبهتري روز اون آره.. لبم رو نشست درد پر لبخند يه.. لبامه رو دستم که ديدم اومدم که خودم به

 همه.. معاشقمون هاي صحنه کل میومد يادم داشت چي همه.. آرتان اعتراف.. بود زندگیم روز

 .. میومد يادم داشت چیزا همه.. کاريامون پنهان
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 آورد سرم بال همه اون اينکه با عاشقشم هنوزم.. عاشقشم آره که میشم متوجه مییبینم که االن

 کرده ثابت بهم جوره همه خودشو چون مطمئنم اون حس از.. میپرستمش و دارم دوسش هنوزم..

 ..وقت هیچ نفهمیدم زدنشو هم به يهويي دلیل ولي.. بود

 اون زا بعد ، کني ردش تند تند که فیلم يه انگار.. میشدند رد چشام جلوي از يکي يکي ها خاطره

 داشتیم که جالبي اعتراف از بعد اتفاق

 کل ، کردنامون خريد ، رفتنا شاپ کافي ، رفتنا پارک.. میومد يادم به خوشگذرونیامون تمام يکي ،

 ، کشیدناش ناز ، کردنام ناز ، کوچیک اختالفاي ، ساشا اخماي ، من کردناي اذيت ، کردنامون کل

 يه ، قسمت يه اما.. میشد رد چشام جلوي از فیلم يه مثل همه و همه ، دادناش گیر ، بازياش غیرت

 ؟ شد ما بین جدايي باعث که آخري روزاي ،همون بگذرم ازش نتونستم کردم کاري هر و قسمت

 در کردن فکر به حتي که کرد متهم چیزي به منو ، کرد من مورد در ساشا که اشتباهي همون

 .. میترسیدم من موردشم

 همه.. بود افتاده دوران به سرم.. اتفاقات اون و بوديم هم با که آخري ي هفته دو اون به افتاد يادم

 .. بودن اتفاقات همون پرنگترينشون و میگشت سرم دور داشت چي

 .. میکرد کردن فکر به وادار منو چیزي يه انگار نبود خودم دست

 مدل اوالش همون از ، آلمان میرفت ديگه ماه يه بايد ساشا علمي مهم کنفرانسهاي از يکي براي

 ..مدت اون تو بیاد پیش قراره چي که میکردم فکر وقتي میگرفت

 خونوادم به که بودم نکرده جرعت هنوز. بودم ساشا با شب تا روزامو و میکردم گريه شبا کلي

 اين.. میشد من اضتراب باعث و بود اومده پیش جديدي بحث جديدا که مخصوصا بگم چیزي

 ننک کاري میخوان که نداشتم شک.. میزد حرف امیر مورد در خیلي که میشنیدم مادرم زبون از روزا

.. 

 آلمان برم بده اجازه بهم تا کنم رازي رو بابا شده طوري هر اينکه. بودم درگیر ها موقع اون

 نداشتم مشکلي و بود سالم 11.. باشه دور ازم ساشا که کنم فکر اين به شبم يه حتي ،نمیتونستم

 .. يگهد حرفاي کلي و میکني چیکار اونجا تنها هفته دو براي اي بچه میگفت.. نمیزاشت پدرم ولي..
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 کلي فتادما معلمام پاي به کلي. کردم گريه کلي میاد يادم.. میگیره خندم میکنم فکر که روزا اون به

 درپ با کردم مجبور رو ساشا آخرم در و باشم نکرده که نبود کاري نمیاد يادم ، کردم رازي و مامان

 .. بزنه حرف

 اشاس حرف که نمیکردم فکرشم.. کنه قبول هفته دو حدود از بعد پدرم که نمیکردم فکرشم اصال

 .. شدم خوشحال خیلي ولي باشه داشته برد همه اين بابا براي

 بدتر و بدتر من احساس. میشديم نزديکتر واقعه اون به چي هر.. ريختن به کرد شروع اشکام

 .. میشد

 ردمنمیک فکرشم حتي که کسي با. شدم آلمان راهي و بستم چمدونمو خوشحالي چه با میاد يادم

 اشکام.. نبوديم خبر با آينده اتفاقات از هیچکدوممون ولي بود خوشحال اونم.. ساشا.. عشقم..

 .. بودم آلمان که هايي موقع اون به برگشتم دوباره و گرفت شدت

 تيوق.. رفتیم داشت اينجا ساشا که اي خونه سمت به دو هر شديم خارج پیما هوا از اينکه از بعد

 .. خونه تو مبالي رو کردم پرت خودمو خستگي با رسیديم

 .. اتاقا از يکي تو برو شو بلند عزيزم _ ساشا

 .. بود گرفته کرمم

 .. نمیرم تنهايي نه _

 .. بشم آب بود نزديک که کرد نگام جوري يه

 . کن انتخاب داري دوست کدومو هر برو.. کني چیکار میخواي پس _ ساشا

 باال انداختم تند تند ابروهامو

 میترســــــ تنهايي شبا من نه _

 اين خب ولي بود گرفته کرمم درسته.. میگم چي دارم من واي.. دهنم رو زدم محکم دستم با يهو

 واي بیحیام من میکنه فکر پسره االن حرفیه چه

 .. میشد بهش صدام رسیدن از مانع ساشا بلند ي قهه قه ولي کنم خواهي عذر اومدم

 .. باشه ؟؟ جدي _ ساشا
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 همب سرشو مبل رو طرفم دو گذاشت دستاشو و سمتم شد خم.. بهم رسوند خودشو بلند قدم دو با

 .. کرد نزديک

 خواستي خودت باشه يادت خانم _ ساشا

 نوم خواست تا اما گرفت دستمو و ايستاد صاف اونم.. پائین انداختم سرمو.. شدم سرخ خجالت از

 از تعجب. ب. شدم مانع کنه بلند

 .. بود پیدا صداش

 ؟ پس نمیاي چرا ؟ شده چي _ ساشا

 یزنيم زر چرا نداري جنمشو وقتي دختر آخه بگه نیست يکي.. گرفتم گاز لبمو ي گوشه خجالت با

 ؟ بکشي خجالت اينطري بعد که

 .. يقم تو کردم فرو سرمو

 .. بزنم بش حرفمو تونستم کندن جون کلي با

 همون.. يعني. چیز.. نیستیم چیز.. هم با ما يعني.. يعني.. ما.. ببین... اممم... چیزه.. میدوني... آخه _

 . محرم..

 نگاه هشب تعجب با ساشا ي خنده بلند صداي با ولي.. کشیدم عمیق نفس يه کلمه آخرين گفتن با

 .. کردم

 نگاه هشب تعجب با ساشا ي خنده بلند صداي با ولي.. کشیدم عمیق نفس يه کلمه آخرين گفتن با

  کردم

 !! میخنديد همچین چرا اين

 ؟ اينه مشکلت تو هههه.. تو _ ساشا

 .. دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

 .. کرديم بغل و بوسیديم همو حاال تا بار هزار که ما داره فرقي چه خب _ ساشا

 شوجواب آروم.. گزيدم لبمو ي گوشه و انداختم زير سرمو منم و شد بلند خندش صداي دوباره بعد

 دادم
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 .. کرديم اشتباه ما ساشا خب _

 تو اگه ولي خواستگاريت میام فردا پس فردا همین چون نداره فرقي من براي عزيزم _ ساشا

 . میکنم حل و مشکل اين باشه میخواي

 رنگ زا ترکیبي با بود خوبي و مدرن اتاق.. اتاق يه تو خودش با برد منو و کشید دستمو سريع بعد

 .. سفید و مشکي و خاکستري

 کرد باز هم و تاپ لپ و نفره تک مبل رو نشست خودش تاپش لپ سمت رفت و کشید دستمو

 .. کنارم بشینم کرد مجبورم و کشید منم جلوش گذاشت

 . نیاوردم طاقت آخرم میکردم نگاه کاراش به داشتم تعجب با

 ؟ میکني چیکار داري _

 .. کن صبر _ ساشا

 . شم بلند بزار _

 . بزار جیگر رو دندون لحظه يه _ ساشا

 اهم دو مدت به من که شد اين و... عربي کلماتي خوندن به کرد شروع مدتي از بعد. نگفتم چیزي

 ودشخ سمت کشید بیشتر منو و بست و تاپ لپ در شد تموم کارش وقتي. شدم ساشا ي صیغه

 . ببینم بده منو بوس. نیست مشکلي ديگه حاال _ ساشا

 نم ولي ، بود اشتباه اينکه با. بود پدرم ي اجازه بدون که اين با.. خنديديم فقط نگفتم چیزي

 .. داشتم دوستش

 بشه تموم فاصله تا بود مونده ثانت يه.. کردم نزديک بهش خودم

 ساشا دارم دوست _

 . عزيزم عاشقتم _ ساشا

 .. شد تموم فاصله و
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 کنار فقط. نکرد کاري ولي بده انجام کاري هر میتونست اينکه با.. بودم محرمش اينکه با شب اون

 خطايي کار هیچ.. بوديم هم

 .. تهبیوف اتفاقاتي قراره میدونست انگار بهتره ازدواج از بعد کار اين که بود معتقد.. نزد سر ازش

 خوب خیلي که روزايي.. بود زندگیم روزاي بهترين از يکي بوديم اونجا که اي هفته يه اون تو يادمه

 .. بودند

 به برم تا شدم بلند سختي به.. میشد بیشتر داشت مدام داشتم که اي سرگیجه و سرم درد شدت

 بر قدم دو هنوز ولي پائین ي طبقه

 خوب الاص حالم.. زمین میخوردم سر با حتما نمیگرفتم خودمو دست با اگه.. افتادم که بودم نداشته

 تهوع حالت.. سردرد و سرگیجه.. نبود

 .. ودب بهتر خیلي میموندم خبري بي تو اگه شايد که میومد يادم داشت چیزايي مهمتر همه از و..

 اعثب کشید سرم دفعه يه که تیري با.. بستم چشامو و کشیدم دراز زمین رو پشت به همونطور

 هم رو محکم چشامو مدتي براي شد

 . بدم فشار

 . میرفتند رژه مغزم تو هم سر پشت که بودن لعنتي خاطرات اون هنوزم ولي

 کسي.. برگشتیم هفته يک از بعد ما و شد تموم میکردم فکرشو که اونچه از زودتر خیلي ساشا کار

 خبر

 ترزود هفته يه ما شد تموم زودتر کارش ولي بمونیم هفته دو قراره میکردن فکر همه چون نداشت

 .. نیومد استقبالمون به کسي بنابراين.. اومديم

 .. خواستگاريم میاد ديگه روز دو که داد قول بهم خداحافظي از بعد و خونه دم رسوند منو ساشا

 .. رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از خوشحالي با

 تسم به صدا و سر با و کردم باز درو.. میموندم در پشت شايد وگرنه داشتم کلید که بود خوب

 بلند صداي با شدم که وارد.. رفتم خونه
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 میومد اونجا از صحبتاشون صداي چون.. بودن آشپزخونه تو دو هر.. زدم صدا رو بابا و مامان

 .. ندادن ادامه ديگه و شون حرف ديدن منو وقتي که میگفتن هم به چي نمیدونم..

 درمپ با منش آريا آقاي فرداش همون... چلوندن منو بابا مامانو کلي فقط.. نیوفتاد خاصي اتفاق

 براي بیان شب همون شد قرار و زد حرف

 یکردم نگرانم که چیزي تنها فقط. میره پیش زود اينقدر داره چي همه که نمیشد باورم خاستگاري

 هم ستر همون که.. باشه میتونست پدر مخالفت براي دلیل تنها که بود زيادمون سنیه ي فاصله

 .. شد شروع موضوع همین از ما جداي و مشکالت آغاز و نبود بیدلیل

 خواستگاري اومدن مادرش و پدر با ساشا روز همون فرداي.. لبم ي گوشه بود نشسته پوزخند يه

 پدر سرزنش با کلي رفتن اونا وقتي.. شديم رو به رو پدرم شديد مخالفت با تعجبم کمال در ولي

 از و انداخت روز اين به منو امروز که مردي اين براي ريختم اشک کلي شب اون.. شدم رو به ور

 .. پشیمونه میگفت من به عالقش ابراز

 رو هب رو من شديد مخالفت با ايندفعه که خاستگاري اومدن اينا خاله ي خونواده خاستگاري از بعد

 هاگ خب.. بودن برده پي ما ي عالقه به همه.. کرد کاري نمیشد و داشت پا يه بابا مرغ ولي.. شدن

 .. میفهمیدن میکرد رفتار من مثل هم اي ديگه کس هر

 ، کردم ،التماس کردم گريه ، کردم حبث ،خودمو نزدم غذا به لب هفته دو.. نشد راضي پدرم ولي

 .. نشد که نشد کردم کاري هر

 خارج زندگیم از رو ساشا و نکنم ازدواج امیر با اگه که کرد تهديد منو پدرم که بار آخرين يادمه

 .. نمیاره و اسمم ديگه نکنم

 بهم شهاب که بود روز چند هم طرفي از.. روز اون بود بد چقدر.. گذشت سخت بهم چقدر روز اون

 مثل.. ببینه منو میخواد که میداد پیام

 .. منداشت رو اونا با رويي به رو دماغ دل من ولي بگه بهم چیزي میخواست و بودن برگشته اينکه

 .. کردم وارد فشار بهشون کمي و چشمام رو گذاشتم دستمو

 .. مغزم به تصاوير حجوم دوباره
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 ايدب نمیدونستم.. بودم شده جمع خودم تو و بودم نشسته اتاق ي گوشه بابا بیداداي و داد از بعد

 ندچ که شهاب مشکوک ي پیامها اون درگیر.. ساشا عشق درگیر.. بود درگیر فکرم.. کنم چیکار

 .. باشه داشته عالقه بهم نمیکردم فکرشم حتي که امیر درگیر.. بود شده شروع بود روزي

 هي و کردم حمله گوشیم سمت به سريع.. بزنم حرف امیر با بهتره خودشه آره.. زد جرقه مغزم يهو

 تخابان پدرم شرکت نزديک شاپي کافي.. شاپ کافي تو ديگه ساعت يه براي.. دادم امیر به پیام

 اونجا بفرستم و امیر حرفام از بعد تا کردم

 .. نمیکردم کاش اي ولي

 به رسیدگي ي حوصله... بود افتاده گود چشمام زير و.. بودم شده الغر حسابي روز چند اين تو

 آرايش کمي.. رسیدم خودم به ساشا ي خونه برم امیر از بعد اينکه فکر با ولي نداشتم خودمو

 .. دادم حالت موهامو و کردم

 بار هر ولي بود زده زنگ بهم بار چند امیر مدت اين تو.. بیرون زدم خونه از و زدم زنگ آژانس به

 .. بودم زده تماس رد من

 اسهو نمیدونستم ولي داشتم دلشوره و استرس.. شاپ کافي به رسیدم بالخره ساعت يه از بعد

 .. چي

 .. کردم پیداش که کنم پیدا و امیر تا چرخوندم سر شاپ کافي به ورودم با

 ستمنش امیر روي به رو رفتم وقتي.. افتاد برام زندگیم اتفاق بدترين روز اون.. شد سرازير اشکام

 .. بود شده بیشتر استرسم

 دارم عالقه ساشا به و ندارم اي عالقه بهش که فهموندم بهش کندن جون و خجالت کلي با يادمه

 چرا نمیدونم. بود شده عصبي امیر ولي

 واون فقط و دارم دوست رو ساشا من که نمیفهمید کسي چرا.. نمیکرد درک منو کسي موقع اون

 .. میخوام

 ، میريختن بیشتري شدت با اشکام

 هي و بود عصبي امیر.. دستم تو گرفتم مردونشو و بزرگ دستاي.. امیر دست رو گذاشتم دستمو

 ؟؟ بکنم میتونستم چیکار من خب ولي داشت حق.. میداد فحش لب زير
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 گفتم خواهش با و اروم.. اينو نمیفهمیدن چرا.. رو ساشا منم خب داشت دوست منو اون اگه

 دهکر بد بهت که کسي همین خاطر توبه ولي کردم بد بهت که میدونم میخوام معذرت من. امیر _

 که میخواد دلت تو.. بگذر ازدواج اين از

 .. میخواي اينو ديگه يکي با روحم ولي باشه تو با جسمم من

 تمدس تو از دستشو سريع امیر.. گونم رو میريخت داشت اشکام ولي نشوندم لبم رو لبخند يه

 .. کنه پاک اشکامو تا سمتم شد خم و گرفت دودستمو هر دستاش از يکي با کشید

 ... اما.. بود مهربون هم عصبانیت اوج تو حتي شد رنگتر پر لبخندم

 و کشیدم امیر دست تو از دستمو سريع.. نه!! میکنه فکر چي االن نه... زد خشکم لحظه يه تو

 همون تو و میزد حرف داشت که امیري

 . دنبالش میرفتم بايد.. میگفت داشت چي نفهمیدم حتي.. کردم ول حالت

 عجله چه با هههه.. میکرد اذيتم داشت سردرد همراه سرگیجم.. بود سخت برام خاطرات اين مرور

 دنبال رفتم روز اون اي

 یادهپ که خونش جلوي. دنبالش رفتم و گرفتم تاکسي سريع يادمه.. بیارم در دلش از تا ساشا

 انگار بود شده پیاده ماشینش از اونم شدم

 .. ذاشتگ باز رو درخونه ولي شد خونه وارد عصبانیت با ديد منو وقتي.. دنبالش میام که میدونست

 ليو اونجا رفتم و آوردم در شالمو و مانتو.. بود اتاقش تو.. شدم خونش وارد اضتراب کلي با يادمه

 سمتش برگشتم پاش قدماي صداي با ولي بخورم آب لیوان يه تا شدم آشپزخونه وارد نیومد

 وردهخ به ترس با ديوار سمت کرد پرتش و گرفت ازم آبو لیوان و سمتم اومد عصبانیت با ساشا

 سمتش برداشتم قدم يه ترس با.. کردم نگاه آشپزخونه قسمت اون تو شده جمع هاي شیشه

 ... وگرنه رز نیا جلو _ ساشا

 .. موهاش تو کشید دستشو و خورد حرفشو

 لندب زمین از منو و گرفت لباسمو ي يقه بهم رسوند خودشو بلند قدم دو با و سمتم برگشت يهو

 غريد دندوناش الي از.. کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

211 

 

 ؟؟ بزني الس ديگه يکي با و رستوران تو بري که ؟ عاشقي همه اون جواب بود اين _ ساشا

 .. میريخت داشت اشکامم بودم ترسیده

 ... میکني اشتباه داري.. ساشا _

 زد داد و افتادم که کرد ولم يهو بدم ادامه نذاشت

 ؟ نبودي تو اون بگي میخواي يعني ، اينطور که _ساشا

 ؟ چیه منظورت ؟ میگي داري چي _

 میدونستي چاک سینه و عاشق خودتو که تويي همین.. تو.. کردي خیانت من به تو _ ساشا

 دمکر خیانت ساشا به کي من آخه.. میکرد اشتباه من مورد در داشت میشد سرازير داشت اشکم

 .. میکردم دفاع خودم از بايد میموندم ساکت نبايد..

 ريختم پات به که عشقي همه اون جواب اينه ؟ کردم خیانت تو به کي من.. بفهم دهنتو حرف _

 بودي باهاش که ديدمت خودم.. ديدمت خودم من.. شو خفه شو خفه _ساشا

 ســـــــــاشا.. کــــــن صبر _

 . خونه در محکم صداي بندش پشت و بود شده خارج آشپزخونه از ساشا ولي

 المش و مانتو سمت به سريع و اومدم خودم به لحظه يه.. کردن باريدن به شروع صورتم رو اشکام

 .. میپوشیدم لباسامو همونطورم.. در سمت دوئیدم و داشتم برشون دست با رفتم

 داص به.. شدم خارج ساختمون از دو با و رفتم اول ي طبقه به آسانسور با سريع و شدم خارج در از

 .. نکردم توجهي هم نگهبان هاي

 و دمدوئی ماشین سمت به سرعت با.. شد دور آف تیک يه با و شد ماشینش سوار که ديدم و ساشا

 ازم صدايي هنوز ولي کردم صداش

 ديدم از چي همه هوا به شدنم پرت بندش پشت و تنم به سختي جسم برخورد با که بود نیومده در

 .. شد تار

 .. میزد صدام داشت که شنیدم و نفر يه داد صداي آخر ي لحظه
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 رزززاااااااا _

 ... شد سیاه چي همه و فهمیدم همینو.. بود امیر

 از. بود شده خارج تحمل از که بود رسیده جايي به سرم درد... دادم فشار هم رو محکم چشمامو

 .. بود بريده امونمو سرگیجه و تهوع حالت هم طرفي

 کنم کارچی بودم مونده.. میشد حالم خرابیه باعث بیشتر که بود عالنور نور هم گذشته آوردن ياد به

 ممکنه مدتي چه تا و رفته کجا نبود معلوم زد بیرون اون که اونطوري.. نبود خونه که هم ساشا..

 پیش يچ ممکنه بیوفته برام اتفاقي اگه.. بخوره هم به حالم اگه بود داشته برم ترس.. بزنه غیبش

 ... بیاد

 دقیقه يه.. کردم پهلو به خودمو زحمت به.. شم بلند زمین رو از کردم سعي سرگیجه کلي با

 .. نشد که نشد ولي.. بشه کمتر داشتم که اي سرگیجه از کمي يه تا بستم چشمامو

 از افاتمک و سختي کلي با.. میگرفتم کمک بغلي ويالهاي از میشد اگه حداقل. میکردم تحمل بايد

 1 شدنم بلند فقط.. شدم بلند زمین رو

 که زمین بخورم بود نزديک دوباره و رفت گیج سرم يهو ايستادم که وقتي.. کشید طول مین

 بعد و کردم صبر دقیقه يه ديوار به گرفتم دستمو

 گرفتم عذا مارپیچ ي پله همه اون ديدن با شدم خارج که در از.. در سمت رفتم کشون کشون

 ها پله اون تنهايي وضع اين با نمیتونستم...

 .. تموم ديگه و بیوفتم بود ممکن.. پائین برم رو

 

 ببینم ات ساشا اتاق تو برم که بود اين بدم انجام میتونستم که کاري تنها.. میکردم ريسک نبايد

 .. نبود زدن در حال.. اتاقش به رسیدم ديوار کمک و زحمت و زور هزار با پس.. نه يا اومده

 بیجا اون.. میشد ادب بايد.. میدادم محل بهش عمرا ديگه بود اومده يادم که هم چیزايي اون با

 برام اين.. کرد بودم نکرده که کاري به متهم منو و کرد شک بهم دلیل بي خیلي.. کرد قضاوت

 ختهپ البته صد و بود من از بزرگتر چون بودم کرده اتنخاب اونو من.. داشت درد چیزي هر از بیشتر

 .. تر
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 رز همون هنوزم من وگرنه.. میزد آتیش منو که بود اين.. کرد رفتار ساله 1 ي بچه يه از بدتر ولي

 .. بود واجب براش تنبیه اين ولي داشتم دوسش هنوزم.. بودم سابق

 همونطور هن يا هست کسي ببینم نکردم نگاه.. کردم باز اتاقو در و در ي دستگیره به گرفتم دستمو

 حرکت تخت سمت به و داخل رفتم

 ودمب اومده که راهي قدم چند همین.. بکشم دراز يا بشینم جايي يه که داشتم شديدي نیاز.. کردم

 .. بود سختي به هم

 توان هن.. هست پائین فشارمم که میکردم احساس و بود ويبره رو بدنم کل اصال. میلرزيد دستام

 شکونده اساش که موبايلمم.. جايي يا بیمارستان يه به برسونم خودمو اينکه نه.. داشتم شدن بلند

 و بیشتر اضتراب باعث که بود اينا.. نداشت تلفن هم ويال خود و بود

 .. میشد من وحشت

 جگی سرم خاصي جور يه.. بستم چشمامو مدتي واسه روش کردم پرت خودمو رسیدم که تخت به

 وقعي انگار میخورد پیچ دلم و میرفت

 احساس.. اونطوري میخوره پیچ آدم دل اومدن پائین موقع ولي باال بره و باشي رنجر سوار که

 .. میوفتم دارم جايي يه از میکردم

 ضعفي واسه.. پائین اومد و خورد سر چشمم ي گوشه از اشک قطره يه.. کردم باز چشامو سريع

 ... داشتم که

 تسرنوش انگار.. شد بلند نهادم از اه خالي اتاق ديدن با ولي ساشا ديدن امید به چرخوندم سرمو

 .. بشه تموم اينجا بايد من

 تخت رو ااينج اينکه تا بود بهتر میوفتادم ها پله از اگه.. پائین برم که بود بهتر.. بودم شده امید نا

 .. نمیدونم.. بود کرده لج خودم با شايد.. بدم جون ساشا

 میرفت سیاهي داشت چشام کم کم...  شم بلند تخت رو از دستم کمک به تا زدم پهلوغلط به

 ؟؟ میکشید طول اينقدر چرا!!  نمیمردم چرا خب بمیرم بود قرار اگه برام بود جالب..

 افتاد بالش کنار به چشمم کنم بلند سرمو خواستم وقتي.. کردم بلند خودمو دستم دو هر کمک با

 .. نداشتم خوشحالي اين دادن نشون براي نايي ولي شدم خوشحال..
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 صورت با دوباره و کنم تحمل وزنمو نتونستم بیشتر.. بودش گذاشته جا انگار بود ساشا گوشي

 با.. خیلي.. اومد دردم.. تشک رو افتادم

 تمودس سختي به.. میومد دردم مسلما بود کبود من صورت و سر چون ولي بود نرمي تشک اينکه

 .. گرفتم رو گوشي و کردم دراز

 

 قسمت تو رفتم سريع.. شنید صدامو انگار خدا که.. باشه نداشته رمز گوشیش که میکردم خدا خدا

 يچ همه.. نمیديد درست چشام.. گرفتم تماس بود گرفته تماس که اي شماره آخرين با و تماسها

 .. میديدم تار رو

 تمگرف تماس و سبز ي دکمه رو رفت دستم دوباره ناامید... نداد جواب کسي ولي خورد بوق بار چند

 .. برنداشت کسي ولي خورد بوق دوباره..

 سپوندمچ رو گوشي آشنايي ي بله صداي با که کنم پرت و گوشي خواستم و میشدم ناامید داشتم

 . نداشت هم رو گوشي داشتن نگه انرژي دستم حتي که بودم شده ضعیف اونقدر.. گوشم به

 ؟ بله _ صدا

 يب صدا اين ولي.. میکردن بحث هم با بلند بلند داشتن نفر دو انگار میومد صدا و سر اونور از

 بود آشنا برام نهايت

 ساشا الو _

 ؟ شما.. کنید صبر ولي.. نیتسم ساشا من _ صدا

 زد صدا اسممو خودش بدم جوا اومدم تا

 ؟ کجايیي ؟ اينجوريه صدات چرا اصال ؟ زدي زنگ ساشا گوشي با چرا ؟؟ خودتي رززززز _ صدا

 چي بفهمن تا بودن کنجکاو اونام انگار خوابید هم صداها و سر بود خط پشت که اوني فرياد با

 .. شده

 نالیدم زاري حالت با

 میرمممم..مي دارم کمک _
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 بتونم ات بود منتظر خدا انگار.. نشنیدم چیزي ديگه و طرف خداي يا بلند صداي بندش پشت همین

 .. بگیره جونمو بعد و بدم خبر يکي به

 از که اي کلمه آخرين.. شد سرازير بدنم سلوالي تک تک به عجیب آرامش يه و شد تار چي همه

 بود اين اومد در دهنم

 .. نمیبخشمت ولي ساشا دارم دوست

 ساشا

_______________________ 

 کي تا مردم منم.. بستم محکم هم درو بیرون اومدم و کردم ولش اتاق تو همونطور عصبانیت با

 .. کنم تحمل کاراشو اين میتونم

 يوقت ؟؟. کردم چیکارش مگه.. متنفره ازم که میگه جلوم االن.. نزدم دم. شد له پاهاش جلو غرورم

 ازم گهمی من به بعد شکستم که بودم من اين.!. نگفتم چیزي نزدم دم بازم ؟؟ چي ديدم خیانتشو

 ..!!! پست میگه بهم!!!.. متنفره

 هک خاطراتي به وقتي بودم عصبي مبل رو انداختم خودمو محکم.. پائین رفتم تند تند ها پله از

 بوسه به وقتي ، میکردم فکر داشتم باهاش

 يادم وقتي ، میکردم فکر خجالتاش و گفتنا چشم به وقتي ، میکردم فکر گفتناش عزيزم و هاش

 بود اينا..  صدازدناش آقايي طرز به میومد

 .. میسوزوند وجوودمو ته تا که

 مخند که نگذشت چیزي ولي خنده زير زدم بلند يهو.. نمیشه باورم نه ؟؟ بود بازي همش يعني

 میگن که اينجاس.. شد پوزخند به تبديل

 ودب سرنوشتي چه اين... بود بدتر هم زهر از من براي ولي بود کشک من واسه کاش.. کشکه عشق

 میزدن من نام به خطشو خط بايد که

 ...!!! براش گذاشتم کم مگه..

 به هاشو عمو پسر فردا بود قرار مثال.. دادم بیرون محکم نفسمو.. موهام تو کردم فرو دستمو دو هر

 .. کنم کاري همچین يه نمیتونم که اوضاع اين با االن.. رستوران کنم دعوت شام
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 در یبمج از گوشیمو گذشت که کمي يه... دادم تکیه مبل پشتي به سرمو و بستم چشمامو کالفه

 دهش صمیمي باهم کمي يه کم مدت اين تو...  گرفتم و شاهین ي شماره بلند پوف يه با و آوردم

 .. نمیزد دل به چنگي شهاب برادرش اون ولي بوديم

 .. عنوان هیچ به.. کنم تحمل نمیتونستم.. میومد بدم رز به خیرش هاي نگاه از

 نگاي.. بود پیششون کسي انگار بود صدا و سر کمي انور.. برداشت بالخره بوق چند خوردن از بعد

 خب.. انداختم دستم ساعت به

 صورتم به دستي کالفه.. میداد نشون و ونیم 11 حوش و حول ساعت بود نشده دير هم زياد

 .. کشیدم

 ؟. احوال و حال.. گل ي ساشا آقا سالم به به _ شاهین

 دادم جوابشو همیهش مثل جدي و خشک نداشتم حوصله

 .. کنم کنسل رو فردا قرار زدم زنگ.. سالم _

 .. ؟ کنه شک بخواد که کیه اين ديگه پوزخند يه.. شد شک از پر البته و نگران صداش

 ؟.. افتاده اتفاقي ولي.. نیست مشکلي باشه.. ام _ شاهین

 اي هديگ کس هیچ نه داشت ربط خودم به زنم و من مشکالت.. بشه باخبر چیزي از نداشتم دوست

.. 

 .. نیوفتاده اتفاقي نه _

 و کرد سکوت کمي.. بگیر ازش رو اي ديگه سوال نوع هر ي اجازه که بود جدي اونقدر لحنم

 شهاب صداي با که بزنه حرف دوباره خواست

 .. کینه از.. حسادت از.. خشم از.  شد قرمز کل به صورتم يهو برادرش

 .. همینطوره هم تو واسه ببین.. نمیداره بر گوشیشو رز میگه امیر بیا ؟؟ کیه شاهین _ شهاب

 .. وايسا _ شاهین

 .. نمیزارم زنده و بیشرف امیر اون من.. بود شده منقبض فکم.. داد قرار مخاطب منو
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 .. پیشته رز داداش _ شاهین

 .. غريدم شدم چفت دندوناي الي از

 آدرس.. میپوشه لباس داره نه _

 .. بود کرده تعجب

 ؟ آدرس _ شاهین

 .. کردم فوت بیرون به قدرت با نفسمو.. بعد کجان میفهمیدم بايد.. نبود دعوا وقت االن

 .. اونجا بیايم تا خونت آدرس _

 هديگ.. نبود مهم اما.. کرده تعجب نقیصم و ضد رفتار از که میدونستم.. شد ساکت لحظه چند

 رز بعد میکشتم و امیر اول نبود مهم چیزي

 بازي اين به بايد خودم پس.. میگرفت جونمو ذره ذره داشت مزخرف عشق اين... خودمو آخر و..

 .. میدادم خاتمه

 .. کن ياداشت _ شاهین

 میکنم حفظ بگو _

 رز مداشت انتظار.. رفتم اتاقم سمت به محکم قدمايي با و کردم خداحافظي سريع گفت که و آدرس

 تو بود رفته حتما.. نبود ولي ببینم و

 اينکه بودم نگرانش.. نگران البته و بودم پشیمون بودم کرده که کاري از ذره يه.. خودش اتاق

 بهم غرورم ولي باشه نیوفتاده براش اتفاقي

 . نمیداد پیشروي ي اجازه

 اقاتف اين نمیخواستم ديگه ايندفعه.. بود کرده له پاهاش زير غرورمو فجیهي طرز به بار يه اون

 .. بیوفته

 ويال از.. رفتم در سمت به و برداشتم و سوئیچ بلوز يه برداشتن از بعد و تخت رو انداختم گوشیمو

 .. شدم سوار سريع و شدم خارج
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 اعتس نیم حدود.. بود دور بود داده که آدرسي تقريبا.. کردم رانندگي بااليي سرعت با رسیدن تا

 ..میشد راهي

 نهات پس.. نبود االن هم الکل.. بگیرم آرامش اون از کمي بخوام تا نداشتم سیگارم.. بودم عصبي

 بود موزيک و باال سرعت با رانندگي راه

 .. بگیرم تصمیم بهتر بتونم تا.. کنه آرومم میتونست شايد..

 زر رو بود شده خم که امیر.. رستوران تو.. کذايي روز اون.. میديد و رز و امیر ي قیافه فقط چشمام

 .. میکرد نگاه بهش لبخند با که رز و

 ولي مکن برخورد میومد رو به رو از که ماشیني با بود نزديک کردم باز وقتي بستم چشمامو محکم

 کنترل دوباره و چرخوندم فرمونو سريع

 ... گرفتم دست به و ماشین

 وقفت يکي رو بالخره ترک چند کردن رد با.. کنترل سمت رفت ودستم دادم بیرون شدت با نفسمو

 .. کردم

 .. بود يکي من زندگیه با آهنگ اين شايد ههه... تیام شهاب از حادثه

 وارونه هاي حادثه از پره دنیا چرا

 نمیدونه عاشقي که میشي يکي عاشق

 ديگه کس دنبال تو و تو دنبال به من

 به ومن شد حاضر که داشتم کم پسر اون از چي من مگه.. شد رنگتر پر صورتم جلوي امیر ي چخره

 میکرد عصبیم که بود اين.. بفروشه اون

.. 

 نمیگه راست يکي اون به تا دو ما از کدوم هیچ

 ديوونم يه تو نازنین چشماي واسه من

 نمیدونم علتشو ولي دارم دوست من
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 بکنم نگاهت بزار بري میخواي که حاال

 بکنم ساکت و دل اين میخوام ديگه بار يه چون

 وارونه هاي حادثه از پره دنیا چرا

 نمیدونه عاشقي که میشي يکي عاشق

 بره بخواد روز يه اگه نمیشنوي خودش از

 مسافره آره میگه ازش میپرسي وقتي

 فاصلست ما حرفاي با دال بین قدر چه

 حوصلست بي دالمون اما میخنده چشامون

 وارونه هاي حادثه از پره دنیا چرا

 نمیدونه عاشقي که میشي يکي عاشق

 ديگه کس دنبال تو و تو دنبال به من

 نمیگه راست يکي اون به تا دو ما از کدوم هیچ

 ات کشیدم جیبام رو دستمو.. ترمز رو زدم بودن توش که وياليي جلوي شدت با آهنگ شدن تموم

 ... دمش پیاده ماشین از حرص با نکردنش پیدا با ولي کنن باز درو تا بزنم زنگ و بردارم گوشیمو

 چند از بعد ولي شدم معطل کمي يه.. دادم فشارش هم سر پشت بار چند و رفتم زنگ سمت به

 بود ديگه حساي خیلي و ، حسادت ، اعتمادي ،بي پوزخند ، خشم ، عصبانیت.. کردن باز و در دقیقه

 .. بود صورتم از جدانشدني جزء که

 ودمب کرده وارد فشار ماشین فرمون به اونقدر.. خبره چه میفهمیدن میشدم سالن وارد تا مطمئنن

 .. میزد سفیدي به دستم انگشتاي سر که

 رهبخو دست رو سنشه نصف که دختر يه از مغرور و پولدار پسر يه آريامنش ساشا داره خنده ههه

 بزنه.. نیست يادش چیزي انگار کنه رفتار جوري دختر همون که اينه جالبتر همه از.. جالبه خیلي..

 ، چي همه زير
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 ريجو کني پیداش که سال يه از بعد ، بزنه غیبش بعد و بزنه عشق از دم و بغلت بیاد روزي يه

 .. نشده رو به رو باهات حاال تا عمرش تو انگار که کنه رفتار باهات

 و یرام اونکه.. میرسیدم ديوونگي مرز به داشتم ؟ میکردم چیکار بايد يعني.. بود گرفته خندم

 .. گرفت بازي به منو احساس چرا.. کرد ول منو الشخور اون خاطر به اونکه.. داشت دوست

 ازب و ماشین در سريع بعد و موندم کمي يه. زدم ضربه ماشین فرمون روي محکم دستم دو هر با

 . شدم پیاده ماشین از و کردم

 اييقدم و عصبانیت با.. میشه پیدا مشکلي براش مطمئنن که کوبیدم هم به درو محکم اونقدر

 .. کردم حرکت ويال سمت به محکم

 .. نبودن ديگه تاي دو اون ولي بود وايساده در دم شاهین.. رسیدم که نکشید طول خیلي

 اگه.. ندارم من که همونطور.. باشه داشته منو ديدن چشم امیر میدونستم بعید.. انتظاري چه هههه

 آب هب بزنم بخاطرش تا نبودم اينجا شايد االن نمیخواستم و رز واقعا اگه.. نبود رز سر بحث االن

 ... آتیش و

 ؟ کجاست رز پس سالم _ شاهین

 .. بستم محکم چشمامو

 تمدس دو هر با. نمیديدم و هیچي داشتم که خشمي با.. االن حداقل.. باشه رز از حرفي نمیخواستم

 .. شدم خونه وارد و دادم هل و شاهین

 با.. نداشتم توجهي اطراف به اضال که بود درگیر مخم اونقدر.. میومد حال از امیر و شهاب صداي

 .. سمتم برگشتن دو هر قدمام صداي با.. رفتم حال سمت به بلند و عصبي قدمايي

 قارتح احساس.. میکرد عصبي بیشتر منو اين... میکرد نگام پوزخند با امیر ولي تعجب با شهاب

 ايدش بود من جاي کسیم هر اگه االن ولي.. بازيه بچه میکنم که رفتاري هر میدونستم.. میکردم

 .. داشت رفتارو همین

 خارج دهنم از کلمه يک فقط.. برداشتم قدم امیر سمت به سرعت با.. بود شده چفت هم رو فکم

 شد

 .. میکنم حالیت رزل فطرت پست _
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 تشصور به که بود من طرف از ضربه اولین.. چسپیدم يقشو و کردم حمله سمتش به دو با همین

 بعدي ضربات همچنین و..  کرد برخورد

 خودش به شاهین فرياد صداي با ولي اولش بود شک تو شهاب.. میکرديم هم نثار اون و من که

 شاهینم.. دوئید ما سمت به اومد

 .. همینطور

 .. شهاب بگیرشون د.. بگیرشون _ شاهین

 .. میدوئوني سگ... من زدنگیه تو که.. پست آشغال _

 .. نیست من به.. نیازي... هست ي..سگ.... ش...خود زندگیت....  هه _ امیر

 .. احمق شو خفه _

 کن ولش میگم.. تولم با امیر... امیر کن ولش _ شهاب

 .. کــــــــــــــــــــــن ولم _ امیر

 سیدنمیر من به زورش هم همین خاطر به شايد بودم عصبي خیلي.. چسپید منو هاي شونه شاهین

.. 

 .. بزنیم حرف بزار.. کن ولش.. شده چي ساشا _ شاهین

 .. بود گرفته و امیر شاهین اونورم از. عقب کشید منو و گرفت هامو شونه

 .. زدم فرياد حنجره ته از بلند

 ي زندگیه تو راه به راه که من زن به چي و کثافت اين.. طرفه کي با کنم حالیش تا کن ولــــم _

 رز به چش و اين.. میکشه سرک ما

 .. میگم کن ولـــــــم ؟.. ببینمش بايد میرم جا هر چرا ؟..

 .. بدجور بود نروم رو امیر پوزخند

 .. ؟ شده چي ببینم بزار... ساشا باش آروم _ شاهین

 .. گرفت جلومو شاهین که پريدم جام از دوباره امیر حرف با.. مبال رو نشوند منو زحمت با
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 ومن اون.. نداره اي عالقه بهت که میدوني خوب خودتم ؟ چي که ؟ میکني ولز و جلز چیه ههه _ امیر

 چیه دردت ديگه وو رو تو نه میخواد

 ... بیرون بکش ما بین از پاتو..

 منو فقز.. میخواست منو رز وگرنه.. ما بین پريدي که بودي تو اين.. فطرت پست شو خفه _

 همش بود بازي.. نمیخواست اولم همون از.. نمیخواد ديگه حاال.. میخواست میگي خوبه _ امیر

 دادم نشونت فیلمامونو و عکسا خوبه..

 .. نمیکني ولش چرا ؟ پاش نشستي چرا ديگه..

 بازومو و نونه يه هم شاهین.. میکنم چیکار دارم نمیفهمیدم حتي ديگه که بودم شده عصبي اونقدر

 سريع حرکت از مانع و بود چسپیده

 قیممست.. سمتش کردم پرت و برداشتم و بود میز رو که لیواني سريع آزادم دست با.. میشد من

 شد خم و شکمش تو خورد

 ؟.امیــــر ابولفضل يا _ شهاب

 ....... _ امیر

 

 ..... ي مرتیکه شو خفه _

 ... شـــــید ساکت دِ  _ شاهین

 هشوت و سر عادي حرفهاي با نمیشد که جايي به بود رسیده کار.. نمیداد اهمیت اون به کسي ولي

 داشت اون کردن آروم در سعي شهاب.. میداديم آورد هم

 .... من کردن آروم در سعي شاهین و

 دوم ي دفعه.. نداد جواب ولي.. گرفت سکوت و سالن لحظه يه شاهین ي گوشیه خوردن زنگ با

 و انداخت گوشي به نگاه يه خورد زنگ که

 دنش آزاد با اونورتر کمي رفت و کرد ول منو.. نفهمیدم مشکوکشو نگاه اين دلیل.. من به نگاه يه

 بردم يورش امیر سمت به شدت با شونم
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 .. لگد و مشت زير بگیرمش تا

 مه نثار که بود لگد و مشت و میداديم فحش هم به دو هر بشه مانع تا گرفت قرار ما بین شهاب

 يهو شاهین فرياد با ولي.. میکرديم

 .. ايستادن حرکت از هم اونا چون.. داشتن منو حال هم دوتا اون انگار.. زد خشکم

 ؟ کجايیي ؟ اينجوريه صدات چرا اصال ؟ زدي زنگ ساشا گوشي با چرا ؟؟ خودتي رززززز _ شهاب

_ ..... 

 خــــــــــــــــــــدا يــــــــــــــــــــــا _ شهاب

 ؟ چرا ولي بود رز که شدم متوجه.. در سمت دوئید و کرد پرت گوشیشو سريع

 ي يقه سريع.. میشد اِکو مغزم تو که بود خطر زنگ زدنش زنگ اين و رز وضعیت آوردن ياد به با

 حمله در سمت به سريع.. زمین خورد بود شک تو چون اونم عقب دادم خلش و کردم ول امیر

 .. وحشي يه عین.. کردم

 نمیدونم.. کردم.. حرکت ويال سمت به بااليي سرعت با زدن استارت و ماشین تو شدن سوار با

 .. همین.. بودم ويال دقیقه 1 سر که بود اين شدم متوجه که چیزي تنها.. رسیدم زنده چطور

 دوباره و خوردم زمین بارها و بارها راه وسط شايد که شدم ويال وارد سرعت با و عجله با اونقدر

 يدمد وقتي ولي زدم صداش بلند.. کردم باز و رز اتاق در و رفتم باال سرعت به ها پله از.. شدم بلند

 شدم ور حمله خودم اتاق سمت به نیست خبري

 بغلم تو گرفتمش و رفتم سمتش به سريع.. بود تخت رو که ديدم و رز کردم باز و اتاق در تا

 .. زدم صداش.

 .... شو بلند.. رزززز.. عزيـــــــزم.. رززززز _

 .. بیمارستان میبردمش بايد.. هیچي ولي

 زا بعد و کردم حرکت پائین سمت به ها پله از.. کردم بلندش و دورش پیچیدم و تخت رو روکش

 .. بردم يورش ماشین سمت به ويال از خروج
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 هیچ به من.. ريخت چشمم از اشک قطره يه.. بودم اتفاق اين باني و باعث که بکشه منو خدا

 .. باشم رز رفتن بین از شاهد نمیتونستم عنوان

 شاهین ماشین با در دم اما کردم حرکت سريع شدن سوار از بعد و گذاشتم ماشین تو که و رز

 هم سر پشت.. شدم شاخ به شاخ

 منم نشرفت کنار با کنه باز و راه و بگیره عقب دنده تا کشید طول مدت يه. کشیدم کشیده بوقهاي

 .. کردم حرکت بیمارستان نزديکترين سمت به بااليي سرعت با

 رزا

 سريع سپ. کنم بازشون بتونم اين از بیشتر که شد اين از مانع شديدي نور. کردم باز که چشمامو

 .. کجام که نمیدونستم اصال من و بود زياد صدا و سر. میکرد درد هنوز سرم.. بستمشون

 اولین.. کجام ببینم تا کردم باز چشامو آروم آروم. .. پیشونیم رو گذاشتم و کردم بلند چپمو دست

 دقیقا که سرم ديدن با اون از بعد.. بود سفید سقف و سفید ديواهاي اومد چشمم تو که چیزي

 به که باريکي ي لوله تو میريخت آب چیکه چیکه ازش و بود وصل تخت باالي

 لکلا شديد بوي نبود انرژي همه اين به نیازي چند هر. بیمارستانم شدم متوجه.. میرسید دستم

 . چي همه براي بود تائیدي مهر

 بازم داشتم دوست.. میکردم حس بدنم اعضاي تک تک با رو خستگي.. بستم چشامو کالفه

 زل و برگردوندم سرمو آروم.. شدم شوکه.. راستم دست رو داغي جسم خوردن تکون با.. بخوابم

 پیدا.. بود دستاش بین دستم و تختم کنار بود گذاشته سرشو ژولیده موهاي با که پسري به زدم

 .. خوابه بود

 تکون از مانع دستاش اما.. داشتم پرپشتش موهاي لمس براي اي کننده وسوسه و عجیب میل

 يا لحظه.. میکنم نگاه که چیزي هر به... گنگه برام چي همه چرا نمیفهمیدم.. میشد دستم دادن

 .. هست چي بدونم تا دارم نیاز زمان

 اي دفعه يه هجوم و چشمام بستن با.. گذاشتم هم رو چشمامو گمي در سر همه اين از کالفه

 .. شد بلندم جیغ بندش پشت و وحشت باعث ذهنم به خاطرات

 نمیخوام اينطوري حداقل.. نمیخوام رو زندگي اين من.. ممکنه چطور.. بود سخت برام باورش نه

 نـــــــــــــه.. بشنوم چیزي نمیخوام.. ببینم چیزي نمیخوام..
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 وحشت با.. بشنوم چیزي نمیخواست دلم.. بودن آزارم باعث میشد اکو ذهنم تو که صداهايي

 برام آشنايي هر از و تر غريبه برام اي غريبه هر از حاال که پسري اون دستاي بین از دستمو

 .. کشیدم بیرون بود آشناتر

 .. باش آروم.. نیست چیزي عزيزم.. دختر آروم ؟.. شده چي.. رزا.. باش آروم _ ساشا

 شید خفه/..  شید ســــــــــاکت.. ــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــ _

 .. شید خفه.

 میام فردا ، هستي من عشق آخرين و اولین تو عزيزم ، نیومدم خودم تا بیا گفتم.. ببینم اينجا بیا) 

 خاطراتو همه اون تونستي چطور.. شد چي من بوس پس ، خودمي مال ديگه خواستگاريت

 ، تيگف چي باشه يادت.. چیگفتي باشه ،يادت کردي خیانت بهم تو ، اي هرزه يه تو ، کني فراموش

 ( گفتي چي باشه يادت ، اي هرزه تو

 .. بشنوم چیزي نیمخوام شید خفه ، شید خفــــــــــــه _

 و بودم گرفته سرم به دستمو دو هر.. بود بريده رگمو سرم.. بود سرازير خون راستم دست از

 از خارج اونقدر کرد وارد بهم که شکي.. خاطره همه اين اي دفعه يه هجوم.. میدادم فشار داشتم

 شن ساکت که میخواستم و میزدم داد.. برسم جنون مرض به که بود تحملم

 .. بشه مانع نمیتوسنت هم ساشا قدرتمند دستاي..

 تو ودب کشیده منو ساشا.. بشنوم چیزي نمیخواستم.. بودم آورده کجا از و توان همه اين نمیدونم

 خیلي هنوز. بود گرفته محکم و بغلش

 اتاق به پسر دو سرش پشت و دکتر يک و پرستار سه هجوم شد باز شتاب با در که بود نگذشته

 .. ديدم که بود چیزي تنها

 ورد کردم حلقه دستمو آخر ي لحظه.. شد شل بدنم و رفت تحلیل صدام کم کم دستم سوزش با

 .. شد تاريک چي همه و ساشا گردن

............................... 

 زل شده روزم هر کار.. بشم مرخص که روزاست همین و بیمارستانم که هست هفته يه حدود االن

 .. سکوت و سقف به زدن
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 و ضد رفتارهاي دلیل.. بودن مبهم برام که بودن چیزا خیلي.. داشتم نیاز سکوت اين به اينکه مثل

 اخمو روز يه و شاد روز يه ، عصبي روز يه و برخورد خوش روز يه.. بودن اولويت در ساشا نقیض

 .. کار خیانت روز يه و عزيزشم روز يه.

 ستنی پیداش روزه سه که االنم.. بشنوه چیزي نخواست حتي.. بدم توضیح براش نزاشت حتي

 .. نداره منو ديدن چشم اونم انگار..

 نمک صاف باهاش دلمو عنوان هیچ به نمیتونم.  ولي میپرستمش هنوزم و دارم دوسش اينکه با

 .. هستم رفتن فکر به که هست روزي چند..

 عاشقت مرد اون چند هر نیست عقالني کار اصال باشه داشته شک بهت که مردي کنار زندگي

 تنبیه هبیگنا که مني اونم کتک باد به بگیره معشوقشو بايد که هست عشقي نوع چه اين.. باشه

 .. نمیتونم ديگه.. کشیدم سختي همه اين.. کشیدم زجر همه اين.. شدم

 .. داره تحمل و صبر اي اندازه به کسي هر

 اطرافمو آدماي از دوري همه اين دلیل.. ببینم هم رو ام خونواده حتي نمیخواست دلم طرفي از

 نیاز.. داشتم زمان به نیاز.. داشت فاصله باهاشون فرسخ صدها دلم ولي بودن کنارم.. نمیدونستم

 .. داشتم آروم جاي يه و سکوت به

 کسي یناول شدنم مرخص از بعد.. کنه کمکم میتونستم سارا مطمئنا ولي نمیرسید ذهنم به جايي

 .. ساراست کرد خواهم صحبت باهاش که

 که اييپرستار شیرين ي لحجه از. هستیم شمال که بود پیدا.. انداختم بیرون ابري آسمو به نگاهي

 ..فهمید میشد میومدن

 ليو بود نور کم.. نبود اطرافش اي ستاره هیچ.. بود تک آسمون تو که اي ستاره به افتاد چشمام

 .. لبي زير آهنگي کردن زمزمه به کردم شروع ستاره به خیره.. داشت خودشو زيبايي هنوز

 اينجا میره مي داره که ام شکسته دل و منم

 اينجا دلگیره چقدر نیست برم و دور هیچکسي

 وجودم تو نشسته که تلخي سکوت و منم

 بودم تو مثل منم کاش من از خبر بي ام تو با
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 سیره تو تلخ خاطرات از و تو از من کور و سوت اتاق

 میره مي تنهايي توي بیچارم قلب نباشي اگه

 نیست دلت باب ديگه که من تکراري حرفاي

 نیست دلت بیتاب دلي من دل همین جز اما

 حالي و شور نمونده که دارم دلشوره اونقده

 خیالي بي به زدم مي بودم تو مثل منم کاش

 میشد ترپرنگ چشمم جلوي رفتاراش بازم میکردم کاري هر ولي.. بشم بیخیال که میتونستم کاش

 .. میپروند ذهنم از وقتشو چند اون خوبیاي تمام که جوري..

 طمحی اين از داشتم دوست خیلي.. بخوابم شده که هم اي لحظه واسه بتونم تا بستم چشمامو

 .. باشم داشته آرامش توش نمیتونم داره و قبرستون حکم برام بیمارستان.. بشم خارج

 ايدب.. نمیکردم فکرشم حتي که شده سوال برام چیزايي وسط اين.. پره ها خیلي از دلم طرفي از

 کجا تا مببین تا کنم سکوت میخوام فعال.. نمیخواد دلم ولي تکشون تک از ؟ باشم توضیح دنبال

 .. برن پیش میخوان

 خواب به که عجیبي میل.. میکردم خستگي احساس عجیب روزا اين.. گذاشتم هم رو چشمامو

 .. میکرد برابر چند خستگیمو میزان داشتم

 رد صداي با که بودم نرفته خواب به کامل هنوز.. شد گرم کم کم چشمام که نکشید طول مدتي

 .. کردم باز نیمه چشمامو اتاق

 نزديکتر و نزديک بهم لحظه هر داشت که شدم مردي ي سايه متوجه اتاق روشن و تاريک تو

 .. ساشاست که شدم متوجه شد پخش اتاق به ورودش محظ به که عطرش بوي از.. میشد

 تو امچش ديگه بار يه میخواست دلم اينکه با.. بودم ديدنش دلتنگ اينکه با نکردم باز چشمامو

 جلو بازم ولي بشه قفل عسلیش چشاي
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 خفگي احساس خورده يه و بود شده عیق کمي نفسهام.. نکردم باز چشمامو و گرفتم خودمو

 شا بیموقع حضور.. بیدارم که نفهمه تا کنم جلوه عادي که کردم سعیمو تمام بازم ولي میکردم

 .. بود پرونده چشمام از و خواب بدجوري

 . کردم تیز گوشامو کمي پرستاري ي عشوه پر صداي با که بود نرسیده تختم به هنوز

 اينجا بیاين االن نداريد اجازه شما آقا ببخشید _پرستار

 ........ _ ساشا

 .. بیرون بیريد.. شمام با آقا _ پرستار

 دلم.. بود شده تحريک بدجوري حسادتم.. بود اعصابم رو چي مثل کفشش ي پشانه صداي

 اشتد ارزش کلي برام بود نداده جوابشو حاال تا اينکه و بزنه حرف کسي با ساشا که نمیخواست

 . خبره چه بببینم بتونم تا کردم باز کمي چشمامو الي.

 ردمیک چیکار داشت زن اين ؟؟ بود خبر چه اينجا.. شد وارد شک بهم يهو چشمام کردن باز کمي با

 بريزه اشکام بود نزديک..

 و برگردوند سرشو ساشا.. گرفت بازوشو و شد نزديک ساشا به تامل کمي با زنه همون يا دختره

 .. انداخت دختره به نگاهي

 خاطرش به که داره چي زن اين آخه نیست مالقات وقت االن بیرون بريد لطفا عزيزم _ پرستار

 . عزيزم بیا.. کن ولش ؟ اومدي االن

 نم مالقات میاد که رسیده کجا تا کارش ببین.. ريخت چشمام از قطره يه.. کشید رو ساشا بازوي

 .. پرستارا با زدن الس براي

 من.. لبم ي گوشه نشست محوي لبخند ساشا شديد عمل عکسل با که بودم فکرا همین تو هنوز

 . بخشیدن براي زوده هنوز ولي مردم اين عاشق

 باعث موقع يه تا کنه کنترلش داشت سعي که صدايي با و زد پس رو پرستاره دست سريع ساشا

 غريد اش شده چفت دندوناي الي از نشه کسي آزار

 که میارم سرت باليي االن همین وگرنه بگیر پس حرفتو ؟ هان ؟ تو زدي زري چه _ ساشا

 که کسي نشده زاده مادر از..  ناپیدا اونسرش
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 هر زنمه چشمم جلوي از گمشو... استغفرا...  ي تو از هست چي هر..  کنه توهین من زن به بخواد

 . کن بیرونم میتوني میام بخواد دلم که وقتي

 

 و دکر منو طرفداريه اينکه از.. گذاشتم هم رو کامل چشمامو سريع.. من سمت چرخوند سرشو بعد

 مسئول من به نسبت خودش هنوزم

 هک بودم گرفته خودمو جلوي زور به و بودم شده خوشحال کلي..  گرفتم انرژي کلي میدونست

 .. نشه باز قهه قه به دهنم

 تا گهبانين میزنم زنگ االنم.. برسم بهت خواستم بگو منو.. همینه لیاقت اصال ايششش _ پرستار

 .. ببرنت بیان

 الاص. دختره اون به برسه چه ترسوند و نبودم مخاطبش که مني حتي ساشا تمسخر از پر صداي

 . بود حقش

 کن عيس کن گم گورتو االنم. فساد و فسق محل نه بیمارستانه اينجا کن باز گوشاتو خوب _ ساشا

 . هري االن بموني پستت سر بتوني فردا تا که نمیدم قول بهت چون نکني خطا پا از دست

 رو که بود پرستار حرص پر قدماي صداي مدتي از بعد نیومد ازش صدايي هیچ اي لحظه براي

 از بعد میومد فرود بیمارستان کاشیهاي

 ي زمزمه بندش پشت و شنیدم رو ساشا عمیق نفس صداي در شدن بسته و شدنش خارج

 آرومشو

 دهنش تو ديگه دندوني بود وايساده ديگه مین 1 اگه. نمیکشه خجالت هرزه ي دختره _ ساشا

 . کنه نمیموند

 دمهاشق صداي.  ندم سوتي تا..  گرفتم جلوشو زور به که میشد بیشتر رفته رفته داشت لبخندم

 . شد متوقف اينکه تا شد نزديکتر رفته رفته

 شدم توجهم تخت از قسمتي رفتن فرو بدنش پشت و کرد لمس پیشونیمو که دلنشیني گرماي با

 .. نشسته کنارم که
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 يا داص کوچترين بدون اونم و بودم بسته چشمامو آروم صدايي هیچ بي که بود ساعت نیم نزديک

 . میاورد در لرزه به دلمو گاهش بي و گاه نوازشهاي با حرفي

 پر دايص بندش پشت و شد متوقف اي لحظه براي میشد کشیدهه نوازشگونه دستم رو که دستش

 لهوسی به افکارم ي رشته.. بودمش نديده اينطوري حاال تا بودم کرده تعجب.. بود ساشا بغض از

 .. شد بريده ساشا صداي ي

 حرف يا ؟ میشنوم و میبینم که چیزايي ؟ کنم باور چیو ؟ بگو تو ؟ کنم چیکار من عزيزم آخه _ ساشا

 بانیه و باعث که چیزايي ؟ دلمو

 ديکر اينکارو من با چرا آخه.. میخواد رو تو و دنبالته راه به راه که دلمو يا آوردم سرت که بالهايیه

 ؟ باهات کنم چیکار ؟ برات بودم بد ؟

 ؟؟؟ کنم چیکار

 . بود سکوت دوباره مدتي.. بده قورت بغضشو میخواست انگار نیومد صداي ديگه

 اشتمند شک.. میکنه برخورد صورتم پوست با گرمايي که کردم احساس کم کم زماني از بعد ولي

 ؟ کنه چیکار میخواست ولي ساشاست

 .. نه هم و میخواست دلم هم.. کشید سوت سرم بود سرم تو که فکري از

 هب حتي صورتم با اش فاصله که نداشتم شک. میکردم حس لبام روي داغشو هاي نفس گرماي

 .. شنیدم آرومشو صداي.. نمیرسید هم سانت يک

 .. بگزرم راحتي اين به نمیتونم اما. عزيزم ببخش منو _ ساشا

 و اتاق سکوت که بود اتاق در صداي جاش به ولي کنم احساس لبام رو لباشو تا بودم منتظر

 توقع.. بود پخش اتاق تو هنوزم عطرش بوي ولي بود رفته.. کردم باز چشمامو آروم.. شکست

 .. نکرد اينکارو ولي داشتم شدن بوسیده

 سوءاستفاده بودنم خواب از نمیخواست اينکه از خوشحال.. ناراحت هم و بودم خوشحال هم بازم

 . ببوسم عشقمو سال يک مدت از بعد نتونستم اينکه از ناراحت و کنه

 رهقط.. میکرد بازي دلم با داشت بدجوري سرنوشت. نبود خودم دست ولي بیحیايي که میدونم

 شد سرازير چشمام از اشک قطره
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 روي بارون هاي دونه محکم هاي ضربه صدا بندش پشت و برق و رعد بلند صداي موقع همون

 . کرد دعوت بیشتر سکوتي به منو پنجره ي شیشه

............ 

 تا رفتم دکتر اتاق به آخر روز.. شدم مرخص بیمارستان از منم و میگزره موقع اون از روزي سه

 رپس همگي از منظورم.. برگشتیم تهران به دوباره همگي هم روز اون فرداي. بگیرم ازش پروندمو

 يبرا ولي میکردن زندگي شمال همون اينکه مثل هام عمه پسر.. بود ساشا و من و امیر و هام عمه

 ساشا.. بود آورده در شمال از سر چطور نمیدونم هم امیر.. شدن همراه ما با مامان و بابا به زدن سر

 .. فهمید حرکاتش تمام از میشد اينو و بود عصبي

 از خوشي دل که میدونستم.. میکرد متعجب منو اين و. نمیداد و امیر به شدن نزديک ي اجازه بهم

 دلم منم بود نداده دادن توضیح ي اجازه بهم چون ولي ببینتش نمیخواد حتي و نداره امیر

 بودن خودم دست ولي بازيه بچه کارارم که میدونستم کل در. بدم گوش حرفاش به نیمخوايست

 ذهنمو بدجوري بودم گرفته که تصمیمي هم طرفي از.. باشم بچه ساشا پیش داشتم دوست

 .. بود کرده مشغول

 روز که آپارتماني همون.. خودش ي خونه برد خودش با منو و خونمون برم نزاشت ساشا روز اون

 دادن زحمت خودش به ساشا حتي و کردم تصادف آپارتمان همین جلوي.. کرد بیمارستان راهي منو

 .. بیمارستان ببره منو و برگرده

 هنگا خیابون توي ماشیناي آمد و رفت به دارم و ايستادم پنجره روي به رو قهوه لیواني با االن

 غیر نمیتونست تصادف اين.. کردم تصادف که میگرده قصمتي دنبال چشمم خودآگاه نا.. میکنم

 . باشه عمد

 با.. ودمب گرفته تصمیمو.. بود ساشا پي ذهنم و بود مونده ثابت بودم افتاده که قصمتي رو چشمم

 رو هفته اين و داشتم پرواز ديگه ي هفته. بود اوکي چي همه و زدم حرف مکافات کلي با هم سارا

 .. بدم اختصاص ساشا به میخواستم فقط

 . نباشه برگشتي ديگه شايد بیارم دووم ازش دور بتونم تا بمونه ذهنم تو میخواستم
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 حرف ي اجازه بهم و میدونست مقصر منو هنوزم.. میکرد برخورد خشک و سر من با هنوزم ساشا

 دلم.. بود شده بیشتر دخترونم هاي اشوه و ناز مدت اين تو.. بودم اومده کوتاه منم.. نمیداد زدن

 .. بزنم زار دل ته از و بگیرم امنیت امنش آغش تو. کنه نوازشم میخواست

 زا بعد میخواست دلم.. نمیتوست و امروز ولي هام عشوه ي همه برابر در بود کرده مقاومت حاال تا

 .. کنم ولش خوب ي خاطره يه

 سوااليي عالمت دنبال سخت هم وسط اين..  داده دست از چیو که میفهمید بهتر اينطوري شايد

 .. میخورد زنگ خیلي ساشا ي گوشیه روزا اين.. بود ذهنم تو که بودم

 گواه لمد بود کي هر ولي کیه نمیدونستم.  میداد جواب رکیک کلماتي با گاهي و سکوت با گاهي اونم

 .. میشه ما آسايش مخل که هست کسي وسط اين بودم مطمئن..  میداد بد

 . نمیرسید زهنم به چیزي میکردم فکر چي هر اما

 رندمب من ساشا.. لبم ي گوشه نشست عشوه پر لبخندي.. اومدم خودم به کلید چرخیدن صداي با

 .. بکشي بايد و عذاب اين ولي دارم دوستت اينکه با.. بدون اينو

 لباس جز نبود برم چیزي. کردم حرکت در سمت به عشوه با و کناري گگذاشتم رو قهوه لیوان

 .. بودم کرده آرايش مقداري و بودم ريخته دورم باز موهامو. ساشا نازک تقريبا و کوتاه آستین

 که ودب ساشا و میرفتم در سمت به داشتم بود نشده ديده حرکاتم تو گز هر حاال تا که اي عشوه با

 .. بود زده خشکش در بین

 بدنم.. میکرد نگام خیره خیره داشت هنوزم اون.. کردم حرکت در سمت به ناز با و آروم خیلي

 فعال ودب چیزي هر ولي.. باشه میتونه چي لرزش اين دلیل نمیدونستم.. بود گرفته خفیفي لرزش

 .. کنم فکر بهش نمیخواستم

 نگاهمو کوتاه خیلي االن ولي بودم چشماش به خیره حاال تا.. کردم مکث کمي روش به رو

 . چشماش سمت شد کشیده نگام دوباره و کردم توقف لبهاش رو کمي صورتش رو گردوندم

 دکر جور و جمع خودشو و اومد خودش به زود ولي کرد نگام کمي.. میکرد نگاه لبهام به داشت اونم

 من لباي رو شد محوي لبخند باعث صورتش رو نشست که اخمي..
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 عاشق. بودنش خشن عاشق.. کردناش اخم عاشق ، هاش جذبه عاشق. بودم مرد اين عاشق من

 میتونست که بودم اخالقش اين

 ودب اين بود خودش دست اختیارش.. نمیزد سر ازش خطايي نمیخواست دلش تا داره نگه خودشو

 .. بگذرم ازش ساده نمیتونم بازم ولي دارم دوسش خیلي....بود آورده لبام رو ، رو لبخند که

 مکنار از عادي خیلي خواست و برداشت قدمي ، بست درو عصبي حرکتي با و داد حرکت خودش به

 .. کردم حرکت سمتش به سريع ولي شه رد

 هاي حس خیلي و ، حسرت ، غم ، عشق..  کردم نگاه چشماش به.. کردم نزديکتر بهش خودمو

 حس اون بازم ولي بدم ساشا به رو حق و شم متنفر خودم از کمي میشد باعث که بود ديگه

 نمک فکر ولي نشه ديده چشام تو بودن خبیس برق اون تا کردم تالش خیلي.. شد مانع لجبازيم

 و بشم جدا ازش بود نزديک رفت بهم ساشا که اي غره چشم و اخم با چون نبودم موفق زياد

 .. بدم لو خودمو

 گمب میتونستم چي.. بزنم نداشتم حرفي.. بهم بود زده زل اونم و میکردم نگاه بهش داشتم خیره

 . کنه باز و حرف سر اون داشتم توقع ؟؟؟

 .. شد نزديکتر بهم و انداخت زمین رو همونجا کیفشو مدتي از بعد.. شد همینطورم که

 .. شدم نزديکتر بهش منم.. نیومدم کوتاه خودم موضع از بازم ولي

 اشتمد دوست بازم ولي بیحیايیه تهِ  درسته.. باشه من طرف از بعدي حرکت که نمیخواست دلم اما

 .. باشه قدم پیش اون بوسیدن براي

 رزل دستش حس با.... خوند نگام از حرفامو ي همه انگار لحظاتي از بعد نکشید طول زياد انتظارم

 . نشست بدنم تو خفیفي

 االن.. بودم نکرده فکر کار اين از بعد احتماالت به اون از قبل.. دلم تو بود افتاده ترسي که بود االن

 ....دار نگه دور ازش خودتو رز میگفت بهم حسي يه ، ترسي يه يه بود

 ... نیست کار در اشتباهي هیچ.. شوهرته اون نه میگفت بهم که بود حسي يه هم طرفي از اما

 يهويیش و زورکي هاي زدن بوسه محتاج.. بود نوازشاش محتاج که بود خودم دل طرفي از

 .. دلیلش بي هاي تعصب مهتاج.  عاشقانش گويیاي زور محتاج..
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 نوم نفساش.. سمتم کرد خم سرشو... تکرار دوباره و کمرم تا کشید دستشو نوازشگونه و آروم

 جمع حواسمو صداش با.. بود سرازير وجودم کل تو آرامش همراه به خوبي حس يه.. میکرد معذب

 .. کردم

 .. سرته تو چي.. نیست درست االن کار اين که میدوني میخواي؟؟ چي.. دختر _ ساشا

 دلم خودم.. نبود خودم دست حرکتي هیچ بعد بع ها لحظه اون از.. عقب کشید سرشو کمي

 .. بشم جدا ازش که نمیخواست دلم اصال.. بمونم آغوشش تو که میخواست

 به رو درست سرش.. عقب کشیدم سرشو و حالتش خوش موهاي تو کردم فرو دستامو از يکي

 زدم لب.. بود صورتم روي

 .. بیارم دلیل بزار.. بزنم حرف بزار.. بزنم حرف نمیخواي چرا ، ساشا میخوام رو تو من _

 ... رگ رو بود تیغي مثل لحظات اون تو پوزخندش

 ؟ خانم شناختي منو شد چطور ، جالبه _ ساشا

 . کرد خطي خط اعصابمو که بود آمیزش تمسخر ي خنده بعد

 ....منــ ساشا _

 شد حرفم ي ادامه از مانع صداش

 هیسسسس... همین باش ساکت فقط.. هیچي.. بشنوم چیزي نمیخوام هیس _ ساشا

 ات بودم تالش در صورتم رو بريزه تا میرفت داشت اشکي قطره.. بست چشماشو اي لحظه واسه

 .. بشم شدنش سرازير از مانع

 خود چشمام. میشد تر نزديک و نزديک داشت لحظه به لحظه که بود ساشا سر هم حال همون در

 میخواست دلم.. شد بسته خود به

 آخر وزر چند اين داشتم دوست.. بسپارم ذهنم به بوسیدنم موقع قیافشو تا دارم نگه باز چشمامو

 مامچش کردن باز قدرت بازم میکردم کاري هر.. نمیتونستم اما.. باشه خاطره از پر و روزام بهترين

 .. میشد مانع چیزي يه انگار.. نداشتم و

 .. بزنه خشکش اي لحظه واسه شد باعث ساشا موبايل زنگ صداي که بود نمونده چیزي ديگه
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 ازب من چشماي زمان اون.. کرد باز چشماشو و بیرون کرد فوت شدت با نفسشو ثانیه چند از بعد

 .. داد جواب گوشیشو حال همون در و کرد نگاه صورتم به کمي يه. بود

 ............ _.. بله_ ساشا

 .. شو خفه _ ساشا

_ ......... 

 ؟.. کنم باور حرفاتو بايد کجا از _ ساشا

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

 لعنتــــــــــــــي لعنتي.. دهنتو اون ببندا.. شو خفه لعنتــــــــــــــــــــي _ ساشا

 اهنگ بهش داشتم تعجب با منم.. دادن فحش به کرد شروع و ديوار به کوبوند محکم گوشیشو

 .. نمیديد منو انگار.. میکردم

 .. کردم بغلش سريع و اومدم خودم به لحظاتي از بعد

 ساشـــــــ.. میکم خواهش آروم. شده چي عزيزم.. ساشا باش آروم _

 .. شد بريده حرفم ديوار سمت شدنم پرت بندش پشت و ساشا بلند صداي با

 ناال و عیاشیت پیه بري و سال يک اين اينکه.. کردي فکر خودت پیش چي.. هرزه احمق _ ساشا

 چشام يجلو از گمشو.. ببینم ريختتو حتي نمیخوام ؟.. من به بچسپوني خودتو مدت همه اين از بعد

.. 

 تا نداد فرست بهم حتي ؟؟ بود کي ؟؟ افتاد اتفاقي چه ؟؟؟؟ شد چي.. بود زده خشکم جام سر

 تا کنه صبر نشد حاظر حتي.. بزنم حرف

 .. شه کامل حرفم

 .. گذرونده حدش از.. بسه ديگه.. کنم تحمل میتونم کي تا بسه ديگه. چکید چشمم از اي قطره

 7.. کردم حرکت بودم توش مدت اين تو که اتقاقي سمت به و کردم جدا ديوار از خودمو

.......................... 
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 شدن نزديک در سعي من نه ديگه. میگزره کرد رفتارو اون ساشا که روزي از روز 1 حدود االن

 ننداخته مدت ين تو بهم نگاهم ه حتي اون نه و کردم بهش

 اج ساشا براي تا بودم مدارکي سري يه دنبال پرواز از قبل ولي داشتم پرواز صبح 11 ساعت فردا

 دست به مدت اين تا که ديگه چیزاي خیلي و معالجم دکتر با ام شده زبط صداي جمله از.. بزارم

 .. آوردم

 به شايد. بود پريده سرم از خواب عجیب میداد نشون رو شب 17 که. انداختم ساعت به نگاهي

 .. بشم جدا عشقم از میخواستم فردا که بود خاطر اين

 .. ببینمش بار يه حداقل رفتن از قبل میخواست دلم.. شدم بلند جام از

 کردم حرکت ساشا اتاق سمت به پاورچین پاورچین برهنه پاهاي با و کردم باز درو الي آروم

 همونجا دستم ولي دادم حرکت در ي دستگیره سمت به رو دستم رسیدن که اتاقش در پشت.

 .. شد خشک

 ؟؟ بود بیدار االن تا

 و میگرفت ازم پاهامو توان لحظه لحظه بود پخش اتاق تو که موزيکي صداي ؟ بود نخوابیده چرا

 .. میکرد هدايت زمین سمت به منو

 بوديم آرامش دنبال ما که رفته يادت تو

 بوديم دنبالش چي هر رفت يادت تو آسون چقدر

 هیچوقت نمیشناسمت که هستي آدمي جور چه تو

 زيچی يه هستم کنارش خونه يه تو اينجا که هم آخريو شب حتي. باريدن به کردن شروع اشکام

 جلوگیري رابطه اين نابوديه براي داره سخت که چیزي يه.. بشه اون به رسیدنم مانع که هست

 .. میکنه

 میشکست آدمو دل همه اين قلبت جوري چه تو

 هم کنار حرفو بچینیم بیا

 کنارتم که من به بگو حل راه يه
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 بهونه يه کن توجیهي يه

 نييع.. بکشم زجر که کنه کاري میخواد چرا ؟؟ نداد اجازه بهم چرا. بدم توضیح میخواستم که من

 .. هرگز.. کنم تحمل نمیتونم من.. سنگدله اينقدر

 يادتم به هرشب گريون چشم با بگو

 تويي چیزم همه که من کني مي لج چي واسه

 تويي فهمیدم که حسي بهترين دنیا توي

 ام ساده و صاف که من چیني مي صفحه کي واسه

 بدم بها بهت که اينه ام سعي دائم که من

 مدل.. کنم ريسک نمیتونستم.. بود آورده در منو اشک اينطوري که بود شیري رضا از موزيکي

 چي که بفهمه خودش فردا بزار.. بشم زده پس ساشا سمت از دوباره آخر شب اين نمیخواست

 جوري و میرم پس بدم توضیحي من نخواست که اون سال يک اين تو بود شده

 .. نیست کار در بخششي ديگه زمان اون ولي.. میکنم روشن چیو همه براش اي ديگه

 روي به ولي خورد تکون در که کردم حس لحظه يه. شدم بلند زمین رو از و کردم پاک اشکامو

 ... شدم واردش و رفتم خودم اتاق سمت به سريع شدم بلند وقتي.. نیاوردم خودم

 یدارب دير فردا احتماال.. چمدون تو ريختم رو همه رو داشتم الزم که رو وسايلي و نیاز مورد لباساي

 .. نمیکردم وقت زياد و میشدم

 بود ساشا تاپ لپ اين.. کردم بازش و رفتم تاپ لپ سمت به چیز همه کردن جور و جمع از بعد

 نشده اينترنتش فلش و تاپ لپ نبود متوجه که بود درگیر خودش اينقدر انگار اينجا بودم آورده که

 .. بود

 هي بود قرار..  بودم شده ايمیلم وارد اينترنت کردن وصل از بعد و کردم باز و پ تا لپ در سريع

 .. کنه سِند برام بودم بیمارش بیمارش پیش سال يک که دکتري رو عکس سري

 ريختم رو همه بود خودم صداي که صوتي فايل مقداري همراه به عکس سري يه برداشتن از بعد

 .. بستم و لپتاپ در و مموري فلش يه رو
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 .. رفتم خواب به که نکشید طولیي کشیدم دراز خودم و کناري گذاشتم و تاپ لپ

 نشون رو ربع و ن دقیق که انداختم ساعت به نگاهي.. شدم بلند خواب از ساعت زنگ صداي با

 دموپوشی لباسامو سريع دوش يه از بعد حموم سمت رفتم و شدم بلند تخت رو از عجله با.. میداد

 .. آژانس به زدم زنگ خونه تلفن از

 مد گذاشتم آماده نیازمو مورد وسايل و چمدون. خوردم سرپايي همونطور چیزي يه بیاد ماشین تا

 نوشته قبل از که کاغذي و مموري فلش همراه به و تاپ لپ و برگشتم اتاقم سمت به دوباره در

 .. وسايلم سمت رفتم و پذيرايي تو گذاشتم رو همه برداشتم و بودم

 شدم دور اينجا از کلي من موقع اون تا. دو يا 1 ساعتاي.. خونه میاد زود ساشا امروز میدونستم

 با و بود ريخته صورتم رو که اشکي..

 ... بستم سرم پشت و در و شدم خارج خونه در از در زنگ صداي با..  کردم پاک دستام

..................... 

 ساشا

 

 رقرا و آروم اصال امروز ديگه روزاي برعکس.. بود افتاده دلم به بدي دلشوره نوع يه چرا نمیدونم

 به و بودم نشسته میزم پشت.. نداشتم

 .. بود رزا پي فکرم کل ولي میکردم نگاه ها مريض هاي پرونده

 

 انداختم یمگوش ساعت به نگاهي.. نداشتم و بیمارستان تو موندن بیشتر تحمل بود افتاده بد دلم به

 . میداد نشون رو 17 نزديکاي ساعت

 

 حرکت در سمت به و برداشتم گوشیمم و کیف.. برداشتم کتمو و شدم بلند صندلي رو از دفعه يع

 خانم شدم خارج که اتاق از.. کردم

 شد بلند صندلیش رو از سريع صولتي
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 ؟ پسرم کجا _ صولتي

 

 حس خونه برم سريع میخواستم فقط نداشتم وقت اصال االن ولي بود مهربوني و خوب خانم

 .. بیخبرم ازش که افتاده اتفاقي میکردم

 

 .. غیره و قرارا جمله از کنید کنسل و امروزم کاراي لطفا.. خونه میرم دارم _

 

 و شدم خارج سريع بیمارستان روي راه از شدم خارج جا اون از سرعت به منم و داد تکون سري

 چطور نفهمیدم.. رفتم ماشینم سمت به

 بودم رفته مین 11 تو رو ساعته 1 مسیر که اومدم خودم به زماني فقط رسوندم پارکینگ به خودمو

.. 

 

 طرز به حتي بود چي هر ولي بود چي براي عجله اينقدر نمیدونم.. ترمز رو زدم آپارتمان جلوي

 هر نکردم توجهي هم ماشین کردن پارک

 .. میشد بیشتر استرسم میشدم نزديک آپارتمانم در به چي

 

 شدم وارد و چرخوندم و کلید و کشیدم عمیقي نفس آپارتمان در پشت رسیدم بالخره مدتي از بعد

.. 

 و نمیدادم محل بهش اينکه با مدت اين تو.. بشم مواجه غذا خوش بوي با هرروز مثل داشتم انتظار

 ظهر همیشه اون ولي نمیکردم نگاش

 .. بود راه به غذاش ها
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 .. نبوده اينجا کسي وقت هیچ انگار که بود ساکت همچین خونه امروز اما

 زدم صداش و کردم بلند و صدام

 ..رزااااااا... رزاااااااااا..رزاااااااا _

 زانو اب اتاق در کردن باز با ولي رفتم اتاقش سمت به سريع.. شدم هل کمي نگرفتم جوابي وقتي

 ... زمین خوردم

 ردهک فرار پسره اون با نکنه.. نکنه ؟ کجاست رز ؟؟؟پس بود خبر چه اينجا ؟؟ میديدم داشتم چي

 ااا خدايااااااااااااااااااااا ؟؟

 زا يکي حتي از دريغ ولي گشتم اتاقارو کل تک به تک و شدم بلند جام از زدم صدا رو خدا بلند

 بود برده خودش با چیو همه نامرد عکساش

 .. باشه نمیتونست اونجا و بود قفل من اتاق در..

 رتپ خودمو محکم رفتن پذيرايي سمت به امید نا و افتاده هايي شونه با خونه کل گشتن از بعد

 تکیه سرمو بستم چشمامو و مبال و کردم

 و داشتم برش جیبم از خورد زنگ گوشیم که گذشت حالت همون به لحظه چند.. پشت به دادم

 .. نشستم صاف

 ... زد سرخي به صورتم بود افتاده گوشي روي که اي شماره ديدن با

 ندادم جواب ولي خورد زنگ بار چند.. گرفته ازم و خوراک و خواب روزه چند اين که مزاحمي همون

 میزد که حرفايي اون با.. بودم فکر تو..

 .. نـــــــــــه... اون با رز نکنه... نکنه.. بود انداخته شک به منو

 خطي از.. اومد اس ام اس برام موقع همون که کنم پرت رو گوشي خواستم کشیدم که اي اربده با

 .. ناشناس

 .. کردم باز سريع

 يحت که هستي پرت حواس اونقدر که میدونم هم اينو و خونه رسیدي االن تا که میدونم سالم -

 هم پات ججلوي تاپ لپ اون به حواست
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 رزا ارمد دوست.. ببین حوصله و دقت با و مدارک اون فقط نمیکني پیدام چون نگرد دنبالم.. نشده

.. 

 هب ديوار با گوشي برخورد صداي از ديوار سمت کردم پرت و گوشي کشیدم که بلندي فرياد با

 لپ سمت بردم هجوم سريع.. اومدم خودم

 .. بودمش نديده ولي بود روم به رو که تاپي

 رنگ مشکي ي پوشه يه همینطور افتاد تاپ لپ روي مموريه فلش و کاغذ به چشمم ولي

 .. کردم بازش و برداشتم رو کاغذ

 رزا) 

 

 همین حتي نمیخواست دلم.. دورم ازت خیلي من میخوني رو کاغذ اين داري تو که االن.. سالم

 ناو همراه به کاغذ اين.. هستم بیگناه من که میدونستي بايد ولي.. بنويسم برات هم رو کاغذ

 به میگمن... ببین دقت با پس.. هستم بیگناه من میگن که هستند مدارکي همش فلش اون و پرونده

 ( رزا.. همیشه براي نگهدارت خدا پس نداره وجود اي ديگه ديدار چون ديدار امید

 رزا) 

 

 همین حتي نمیخواست دلم.. دورم ازت خیلي من میخوني رو کاغذ اين داري تو که االن.. سالم

 ناو همراه به کاغذ اين.. هستم بیگناه من که میدونستي بايد ولي.. بنويسم برات هم رو کاغذ

 به میگمن... ببین دقت با پس.. هستم بیگناه من میگن که هستند مدارکي همش فلش اون و پرونده

 ( رزا.. همیشه براي نگهدارت خدا پس نداره وجود اي ديگه ديدار چون ديدار امید

 .. کشیدم داد دلم ته از بندش پشت و کردم مچاله مشتم تو کاغذو عصبانیت و خشم با

 ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــ اهـــــــــــــــــــــــ _

 ندچ بیرون اون االن که نبود مهم اصال ، پخشه ساختمون کل تو االن صدام که نبود مهم برام اصال

 .. میخندن رواني من به بار دومین براي دارن و تادنايس در پشت نفر
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 اين دوم بار براي االن و کرد ديوونه منو و رفت رز که وقتي پیش سال يک درست بار دومین آره

 .. خوردم ضربه میپرستمش که کسي از بار دومین براي ، ديوونه منه ، عاشق منِ.. کرد کارو

 یکردمم بلند صدامو لحظه چند هر و موهام بین میکشیدم دستامو هي عصبي حالت با هم سر پشت

 .. کنم هضمش رو تلخ اتفاق اين از ذره يه میتونستم فرياد و خشم با شايد..

 اين که میدونستم بايد شد شروع ناشناس مرد اون هاي مزاحمت که پیش هفته يک همون از

 .. مشکوکه چیزي يه وسط

 اون و تاپ لپ از اعم بود میز روي چي هر.. برگردوندم میزو و شدم بلند يهو زياد عصبانیت از

 .. افتاد زمین روي پوشه

 .. بستم چشمامو و موهام بین کردم فرو دستم دو هر عصبانیت با

 اا ااااااااااااااااااااااااا رزاااااااااااااااااااااا.. رزا.. رزا ؟ میکني اينکارو من با داري چرا خدايا _

 من بار دومین براي که بازيي.. بازي اين باور بود سخت برام.. بود شده قرمز چشمام مطمئنن

 .. بودم بازنده و قرباني

 امیر راغس میرفتم بايد اول.. بردارم سیمکارتشو حداقل تا رفتم موبايلم سمت به داغون اعصابي با

 .. شاهین و شهاب بعد

 .. باشه امیر با هم شايد. کجاست رز میدونستن اونا مطمئنن

 مغرور میکردم احساس.  نمیديدم رو چیز هیچ.. نداشتم کنترل اصال رفتارم روي ، بودم عصبي

 .. شده دار جريه بدجوري

 شد يرنگ مشکي ي پوشه قفل چشمم ولي دارم برش تا شدم خم رسیدم که گوشیم قدمیه يه به

 مقداري و بود افتاده زمین روي که

 .. میکرد خودنمايي بینش از برگه

 رزا ؟؟ هباش کي به مربوط میتونست.  ولي بیمارستانه به مربوط که بود مشخص ها برگه روي آرم از

 .. نبود مريض که اون ؟
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 حتي. .. کنم تمرکز نمیتونستم.. بودم شده کالفه بود اومده سرم به که مختلفي فکراي هجوم از

 .. بره بزاره رزا که نمیکردم فکرشم

 دش قفل ها برگه رو چشام دوباره.. میکردم حبسش و میکردم قفل و در صد در صد میدونستم اگه

 دادم حرکت سمتش به دستمو ترديد با...

 .. داشتم برشون و

 مبل متس به دوباره و برداشتم گوشي ي شکسته هاي تیکه بین از و سیمکارت دستمم يکي اون با

 باز رو پوشه و نشستم.. کردم حرکت

 ؟؟؟ چي يعني اين.. میشد بیشتر تعجبم میرفتم جلو بیشتر چي هر. کردم

................ 

 رزا

 

 هر از بیشتر االن که دوستي به لبخند با. برگشتم سارا سمت به پروازم ي شماره شدن خونده با

 .. کردم نگاه بودم مديونش اي ديگه موقع

 از خودم من خونوادم حتي. بفهمه چیزي کسي نمیخوام باشه حواست برم ديگه من سارايي خب _

 میگیرم تماس باهاشون اونجا

 اومد حرف به بود پیدا صورتش از کامال که نگراني با سارا

 ؟ بشنوي هم رو ساشا حرفاي نیست بهتر خب ولي سخته میدونم ؟؟ اصال نري میخواي رزا _ سارا

 ... نیست بهتر

 میکردم معطل بیشتر اگه اينکه و.. نبود ساشا به کردن فکر وقت االن نه.. لبش رو گذاشتم دستمو

 میشد زياد بمونم جا پرواز از اينکه امکان

 باشم خودم تو مدت يه بزار.. نه االن حداقل نه.. کردم فکر اينا ي همه به من عزيزم سارا _

 ولي میخواي و سالحم که میدونم..

 . باشم خودم حال تو بزار لطفا
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 کرد بغل منو سريع و کرد تلخي ي خنده سارا

 براي چون بگم چي االن نمیدونم.. برسي خوبي ي نتیجه به که امیدوارم عزيزم باشه _ سارا

 فقط. سخته اتفاق همه اين هضم خودمم

 نزار بیخبر منو.. کنم دعا برات میتونم

 .. چسپوندمش خودم به سفت

 بودن کرده پیدا خودشونو راه منم اشکاي

 .. میزنم زنگ بهت. باشه _

 دور اراس از و گرفتم چمدونمو ي دسته گريه و دلتنگي کلي از بعد و کرديم گريه هم آغوش تو کمي

 هوا سوار که آخر ي لحظه تا.. شدم

 .. بود زده زل من به ها شیشه پشت از که میديدم رو سارا هم شدم پیما

 .. شدم پیما هوا وارد دستي دادن تکون با و ندونستم جايز رو موندن اين از بیشتر

 تهبرداش ساشا وسايل بین از که تري پي ام کمربند، بستن و خودم حاي تو گرفتن جاي از بعد

 . برداشتم و بودم

 .. کنه خوندن به شروع آهنگ اولین دادم اجازه و کردم گذاري جاي گوشام تو رو هندسفري

 بهم بتعج با داره يکي که نمیدونستم ولي.. کردند باز خودشونو راه منم اشکاي خواننده صداي با

 . میکنه نگاه

 میفتم تو ياد که وقتايي همون/  تنهايي حس از پرم وقتايي يه

 نمیگفتم حرفو اين کاش خدايا/  لبريزم درد اين از االنم همین

 نیست من از کندن دل رفتنت من بي که/  فهمیدم حسو اين تو چشماي از من

 نیست تن اين تو روحي ديگه رفتي تو/  کرد راهي تقدير تورو من عزيز

 .. واي اي

 میمیرم روز هر خودم تو هنوزم/  من بودو ناگفته از پر تو نگاه
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 میگیرم حقمو زندگي از روز يه/  میگفتي انگار من به بغضت با تو

 میمیرم روز هر خودم تو هنوزم/  من بودو ناگفته از پر تو نگاه

 میگیرم حقمو زندگي از روز يه/  میگفتي انگار من به بغضت با تو

 باشیم هم مال بزاره لحظه يک که/  میگیره باج ما از قسمت عمره يه

 میپاشیم ريشه يهو لحظه همون/  میگیره آروم هم تو دستامون تا

 شد حک من ويرون خاطره تو که/  چشماته تصوير آخره کالم

 شد مبارک نا سرنوشتي اسیر/  امید بود عشق جاي که دل اين چرا

 .. واي اي

 میمیرم روز هر خودم تو هنوزم/  من بودو ناگفته از پر تو نگاه

 میگیرم حقمو زندگي از روز يه/  میگفتي انگار من به بغضت با تو

 کمي بود بهتر کیش به رسیدن تا.. داشتم آرامش کمي يه به نیاز شديد.. هم رو گذاشتم چشمامو

 .. میدادم استراحت خودم به

 .. رفتم خواب به طاهري عمران گرم صداي با و شد گرم چشمام که شد کي نفهمیدم

 و یزدم حرف داشت بود نشسته کنارم که زني.. کردم باز چشمامو و اومد خودم به دستي تکوناي با

 تا دادم تکون سري نمیشنیدم چیزي من

  نده تکون تکون اينقدر منو ديگه

 

 ساشا

 تادهاف براش اتفاق اين که بود کرده تصادف کي رزا.. میوفتاد دوران به داشت سرم پرونده ديدن با

 .. میکردم شک مدارک اين بودن حعلي به حتما نبودم بیمارستان اون رئیس خودم اگه.. بود

 .. ولي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

245 

 

 دمش خیره بود دستم که اي برگه روي تاريخ به دقت با.. کردم نگاه پرونده به بیشتري دقت با

 ..... من خدايي..

 رو گذاشتم دستمو ساعد پشت به دادم تکیه سرمو و کردم پرتاب پشت به خودمو شدت به

 .. بود شده خراب روزم و ل حا تاريخ ديدن با.. چشمام

 ؟ بودم نديده رو پرونده اين من حاال تا چطور

 .. کناکش به کرد شروع ذهنم دوباره

 بعد. بیرون زدم خونه از و کردم ول خونه تو و رز من که میداد نشون رو روزي همون درست تاريخ

 و رز من ولي داشتیم که بحثي اون از

 .. دنبالم بیاد که نديدم

 .. شدم خیره بود برگه رو که مختصري توضیح و عکس به دوباره و برداشتم دستمو

 یهگاه گیج لوب قصمت به که شديدي ي ضربه دلیل به که بود شده نوشته توضیحات اون تو

 رز ي فراموشیه باعث بود شده وارد سرش

 بود شده

 .. ودب برده يادش از کامل رو بود افتاده براش گذشته سال يک طي که اتفاقاتي تمام که طوري به

 .. بوديم شده آشنا هم با که زماني از قبل تا دقیق يعني اين

 اين هب میتونستم ؟؟ بود نکرده خیانت بهم رز يعني.. کردم وارد فشار چشمام با دستم با محکم

 اين که حالي در.. کنم اعتماد ها برگه

 .. نبودند کافي داليل ها برگه

 اي ديگه کس با تا بود نکرده ول عمدا منو رز اينکه. بود دلم تو خوشحالي حس کمي يه بازم ولي

 تو ها برگه امروز ي آوريه ياد با ولي.. بره

 .. شد مچاله دستم

 عموضو اين متوجه من چطور.. میديدم و بود معالجش که دکتري اون و بیمارستان میرفتم بايد

 بستري من بیمارستان تو چطور.. بودم نشده
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 که سمتي کردم پرت دستمو تو شده مچاله ي برگه.. نمیکرد ياري ذهنم.. نفهمیدم من و بود

 اون بود بهتر تاپ لپ و فلش به خودر چشمم

 .. میديدم هم رو فلش

 کردم وصل رو فلش و اومد باال ويندوز انتظار کمي از بعد برداشتم رو دو هر و کردم دراز دست

 . شد بلند رز صداي همراه به موزيک صداي اومد باال صوتي فايل شد وصل که همین.

 کلیک اب کردم کلیلک روش که بود اونجا فايلي.. تر تیز گوشامم و کردم تر بلند و تاپ لپ صداي

 که بود رز سر از اکسايي اول فايل رو کردن

 .. میشد پخش داشت موشن اسلو صورت به

 .. میشدم پشیمونتر و تر کالفه میشنیدم بیشتر چي هر و میديدم بیشتر چي هر

 خوندن گوشت تو چي

 کندي دل ازم که

 میخندي داري من روز و حال به دلت تو

 رفتي عصبانیت با که آخري روز يادته.. بودم دور ازت که سالي يک اون دلیل بود اين ساشا آره

 به هک مني.. من زخمیه جسم حتي و رفتي ولي بري نزارم تا بدم توضیح تا اومدم. دنبالت اومدم.

 .. ودب اومده سرم باليي چه ببیني تا نستادي واي حتي.. نديدي و بودم افتاده روز اون به تو خاطر

 ور ماشیني ترمز ناهنجار صداي زمان هم گاز رو گذاشتم پامو سرعت با. افتاد روز همون به يادم) 

 زندگیه لگ شدن پرپر بني باعث صدا اون که نمیکردم فکرشم حتي چون نداشتم نگه ولي شنیدم

 ( باشه من ي

 نکردم گناه که من آخه

 نکردم اشتباه کاره

 بريدي دل من از اينجوري

 پاکي و خوبي غیر

 وفايي با و عشق
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 ديدي چي دلم از بگو

 راچ اينکه گنگه برام چیزا خیلي هنوز ؟ کردي مجازات اين به محکوم منو گناهي چه به ساشا آره

 گرمت دستاي نوازش جاي به گناهي چه به ؟ بدکاره شدم من دلیلي چه به ؟ افتاد اتفاقات اين

 موندم پات به عاشقونه که مني از چرا ؟ میزدي روز هر که بود اي تازيانه و ضرب فقط من سهم

 النا ولي ساشا بدم توضیح نزاشتي ؟ ناکردمو گناه ؟ چي انتقام ؟ بگیري انتقام میخواستي

 . کن گوش نیست زنده که صدايي به حداقل.. کني گوش مجبوري

 چیکار يچ باشه زده خودکشي به دست اگه.. قلبم رو گذاشتم دستمو مهکم.. کشید تیر قلبم يهو) 

 زندگیم ؟ شد چي ولي. برام بده توضیح روز اون میزاشتم بايد بود منم اشتباه درسته.. بکنم مییتونم

 (؟ چي خاطر به پاشید هم از

 نموندي من با ولي دادم تو به دل

 شکوندي دل نشستي غريبه با رفتي

 نازم من خوب نداره اشکالي

 بازم عاشقتم کنار به بديات

 میخريدم جون به هاتو غصه من

 واسم نسوزوندي دل رفتي تو ولي

 میکردم سر بديات با بود عمري يه

 مرحم من زخماي واسه بودي تو آخه

 ساده باختم دلو که افسوس ولي

 باده مثه عشقت که نمیدونستم

 اون تو اونجا من روز اون ؟ يادته ؟ مخالفه ازدواج اين با پدرم بودم گفته بهت يادته ساشا

 نمک له غرورشو ، خالمو پسر قلب شدم حاضر تو خاطر به.. بدوم تو خاطر به فقط و فقط رستوران

 .. ببخشمت نمیتونم ولي عاشقتم هنوزم ساشا نکن اشتباه.. داشتم دوست رو تو چون..
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 مرد يه که گفته کي میريخت داشت اشکام.. شد گم خواننده صداي بین زدنش حق صداي) 

 مردا گفته کي ؟ کنه گريه نمیتونه

 حرفاي. مکن کار چي نمیدونم.. گمم در سر که مني ؟ ببینه منو حال بايد االن يکي ؟ نمیکنن گريه

 کنم باور چیو.. شهاب و امیر ي عاشقونه هاي نگاه.. ناشناس اون حرفاي و کرده رو که مدارکي. رزا

 ( چیو

 خوندن گوشت تو چي

 کندي دل ازم که

 میخندي داري من روز و حال به دلت تو

 قح صداي تا بود کرده بلند رو موزيک که بود پیدا بود ناواضح صداش میکرد گريه داشت هنوز)

 دايص شنیدن از مانع نمیتونست هم موزيک بلند صداي حتي ولي نرسه عاشق من گوش به زدنش

 .( میشد فشرده بیشتر من قلب زدنش حق هر با. بشه ظريفش

 نکردم گناه که من آخه

 نکردم اشتباه کاره

 بريدي دل من از اينجوري

 پاکي و خوبي غیر

 وفايي با و عشق

 ديدي چي دلم از بگو

 میدونم.. رسیديم اينجا به که شد چي ببین.. بیا کنار خودت با. زندگیت از.. میرم من.. ساشا باشه

 دارمن خوابمم تو دادنشونو انجام جرعت حتي من که میکني فکر چیزايي به میدونم. متنفري ازم

 نگاه جز ، عشقت و تو به وفاداري جز من که قسم پاکه که عشقي به ، قسم عشقمون به ولي..

 توق هیچ.. بزارم کج پامو که نکردم سعي وقت هیچ ، تو دستاي گرفتن جز ، تو صورت به کردن

 ..ساشا

 ( میکرد بازي داشت جونم با که گريش صداي دوباره) 
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 .. نه رزا ي گريه صداي ولي شد تموم موزيک

 شايد ، کجاست االن نبود معلوم و میگفت اون.. گفت چیزا خیلي از.. موزيک بدون زد حرف بازم

 و له حرفاش هجوم از لحظه هر که بود من داغون جسم اين ولي.. داغون من مثل شايدم و خوش

 .. میشد تر له

 

 رزا

 و یزدم حرف داشت بود نشسته کنارم که زني.. کردم باز چشمامو و اومد خودم به دستي تکوناي با

 نده تکون تکون اينقدر منو ديگه تا دادم تکون سري نمیشنیدم چیزي من

 میگه چي بفهمم تا آوردم در گوشم از رو هندسفري

 .. خانم.. رسیديم ساعته يه شو بلند خانم.. خانم _ زن

 نماي که بودم خوب خیلي خودم.. نده تکونم تکون اين از بیشتر تا زدم کنار دستشو دستم با

 .. کنه مختل مخمو دادنم تکون با میخواست

 . افتادم کول و کت از نديد تکون ديگه کرديد بیدارم که ممنون.. بیدارم.. بیدارم باشه _

 .. شد بلند جاش از و کرد نازک برام چشمي پشت يه بیدارم ديد وقتي

 .. ديگه نگیري منم وقت تا میشدي بیدار زودتر خب.. میشن پیدا آدمايي چه واه واه _ زن

 گاهين يه ؟؟ بود کي ديگه اين.. رفت عشوه و ناز با اونم.  میکردم نگاه بهش داشتم باز دهن با من

 کنم یداپ کردم احساس ببره خوابم اينکه از قبل که رو نگاهي سنگینیه اون تا انداختم ورم دورو به

 .. شدم رو به رو صندلیا تمام بودن خالي با ولي..

 .. کردم حرکت خروجي سمت به کیفم برداشتم با و شدم بلند جام از

...... 

 نمبک تونستم که کاري تنها ساعت يک اين طي و میگذره کیش به من اومدن از ساعت يک االن

 که اي خونه به برسونم خودمو که بود اين

 .. بودم گرفته ازش کلیدشو و داشت سارا
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 میکرد دهنکجي بهم داشت بدجوري شکلش قلبي ي جاکلیديه.. انداختم دستم توي کلید به نگاهي

 ترديد و شک دچار هنوزه که هنوزم..

 . نه يا درسته کارم اينکه.. هستم

 .. نه يا بیام بر بیاد راهم سر قراره که مشکالتي پس از میتونم اينکه

 ولي.. فتمونج به بلکه اون به تنها نه.. بدم فرصت ساشا به میتونستم شايد.. پشیمونم جورايي يه

 با منو اينکه ، رفتاراش آوردن ياد به با

 ساساح کارمم از و بپذيرم دل و جون با و نظرم میشه باعث واقعا میگرفت اشتباه بکسش کیسه

 .. کنم رضايت

 ودمب کنارش وقتي تا.. میشد امتحان هم ساشا مورد در بايد امر اين شايد.. دوستي و دوري میگن

 .. نمیديد منو

 تو من جز اي ديگه کس اينکه به کردن فکر با.. گرفته قلبش تو منو جاي اي ديگه کس شايدم

 تعم من جز اي ديگه کس ، باشه آغوشش

 ماتکل با من جز اي ديگه کس ، بگیره آروم کنارش شبا من جز اي ديگه کس ، بچشه هاشو بوسه

 بشه سیراب عاشقونش

 رو آپارتمان به و کردم بلند سرمو خیس چشمايي با.. بعدي هاي قطره شروع واسه شد اي قطره

 طبقه 5آپارتمان يه.. کردم نگاه روم به

 .. شیک و بلند

 ...نبود بعید اي خونه همچین يه داشتن پس داشت خوبي ي مالیه وضعیت سارا پدر

 4 ي طبقه تو بشم ساکن توش من بود قرار که اي خونه..  کردم حرکت ساختمو وروديه سمت به

 رو که بود واحد دو داراي طبقه هر.. بود

 . میگرفتن قرار هم روي به

 اراس دوستاي از من بفهمه تا کنم مجابش تونستم بالخره سیريش نگهبان با زدن حرف کلي با

 افراد ي همه که بود اين جالبیش.. هستم
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 .. میشناخت رو آپارتمان اين تو حاظر

 خونه در روي به رو االن فنگ و دنگ کلي از بعد.. نداشتم چیزا اين به کردن فکر واسه وقت

 فکر اين به دارم و زدم زل کلید به.. ايستادم

 ؟؟ هست من ي موندگاريه امکان آيا خونه به شدنم وارد با میکنم

 انداختم خونه به گوشي و سر يه و شدم وارد اول خودم.. چرخوندمش و در قفل تو انداختم و کلید

 مدرن و شیک ي خوابه دو ي خونه يه..

 خونه.. نبوده اينجا کسي وقته خیلي میداد نشون که بود پهن سفید هاي مالفه وسايال ي همه روي..

 هر رو که بود خاک گرد از پر

 .. میشد ديده وسايلي

 .. داشت نیاز خفن کاري تمییز يه اينکه مثل

 با.. بردارم چمدونمو تا کردم حرکت در سمت به دوباره.. داشتم چیزا اين و دکور ديدن براي وقت

 رو در به چشمم چمدون ي دسته گرفتن

 .. افتاد رويي به

 حاال تا يکس انگار.. شد بسته رويیم به رو آپارتمان در افتاد در به چشمم تا که بود اين جالبیش اما

 اي شونه.. میداد منو کشیک داشت

 .. انداختم باال

 دوباره ، در بستن از قبل اما شدم وارد درگیر فکري با.. میکردم حس رو نگاهي سنگینیه هنوزم ولي

 ي خونه در به نگاهي يه و برگشتم

 .. انداختم رويیم به رو

 .. باشه میتونه کي ؟؟ ئه تو اون کسي يعني

 .. ینمشمیب که بالخره. چه من به.. شدم پشمون دوباره بعد ولي ببینم و برم گرفتم تصمیم آن يه

 ساشا
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 .. زدم زل بود آينه تو که مردي تصوير به قرمز چشمايي و خسته صورتي با

 که تنشه لباسايي.. حاال ولي نداشت اي لکه لباسش از اي گوشه حتي پیش ماه يه تا که مردي

 . نشدن عوض که میرسه هفته سه دو به شايد

 ونج دوريش از دارم اينجا من بودن شده بلند خیلي.. کشیدم صورتم ي رسیده ريشاي به دستي

 عروسیشو عکس اون.. اون ولي میدم

 .. میفرسته برام

 به دهز رکب بهش که کسي براي عشقش براي مرد يه که باشه دار خنده شايد.. بودم بريده دنیا از

 ولي.. بیوفته خودکشي فکر

 آب به اي لحظه.. کردم آب از پر دستمو دو هر و شدم خم.. سوزوند ريشه از منو کارش اين با ولي

 دقايقي از بعد ، شدم خیره دستم توي

 اروک اين بار چندين ، بار سه نه ، دوبار نه ، بار يه نه.. زدم صورتم به دستمو محتويات تمام مهکم

 آتیش از کمي يه شايد تا دادم انجام

 .. بشه کم درونم

 يه.. دهنش رسیدگي موهاش به ماه يک که شلخته مرد يه.. انداختم آينه تو صورتم به نگاهي دوباره

 بلندي االن که مردي يه.. زدم پوزخند

 افتاده ريزي چروکهاي چشماش کنار زياد درد از که مردي.. میرسه سانت 4 يا 3 به شايد ريشش

 .. افتاده هاي باشونه مردي..

 ستد از براي.. چکید اشکي قطره.. گرفتم سقف سمت به سرمو و ديوار به دادم تکیه دستمو دو هر

 .. بود عروسیش امشب که زندگیم کل دادن

 ..زدم صدا رو خدا دل ته از و بستم چشمامو

 ــــــــــــــــــــــدا خــــــــــــــــــــــــ _

 نالیدم لب زير چسپوندم ديوار به سرمو
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 همه اين که مني چرا ؟ من چرا آخه ؟ چرا ؟ داشتم آرزوشو که زندگي بود اين.. بود اين خدايا _

 . باشم روز اين شاهد بايد میپرستیدمش

 کنم چیکار خودم دل با ولي.. خوشه اون اگه خوشحالم ؟ اون ي دوباره ي زندگیه و من مرگ روز ؟.

 ودنب مقصر کم اونم ولي. روندمش زندگیم از خودم دست با که دارم قبول.. آريامنش ساشا من ؟

 ... چرا.. خدايا..

 پي در پي مشتهامو بار صدها.. زدم جیغ هنجره ته از بار هزاران.. زدم ديوار به سرمو بار چنديدن

 اون نشد.. نشد ولي.. کوبیدم ديوار به

 .. بیارم دست به اينطوري و میرسید بهم وجودش عطر از که و آرامشي

 هک بودم شده ضعیف اونقدر ماه يک اين تو.. اومدم بیرون حمام از زار حالي و افتاده هايي شونه با

 تو.. بايستم پاهام رو نمیتونستم حتي

 غراي غر و زور با اگه.. نمیرسیدن بهم و نمیزدن سر بهم مادرم و پدر و سیاوش اگه مدت اين

 چند همین االن شايد نمیخوردم غذا سیاوش

 .. برم راه نمیتونستم هم رو قدم

 خیره اتاق سقف به و تخت رو افتادم پشت از.. روش کردم پرت خودمو و رفتم تخت سمت به

 از عکسي مدت اين تو که سقفي به.. شدم

 .. بود داده جا خودش تو عشقمو چشماي

 .. بشم دلتنگش کمتر تا

 موبايلم گوشي صداي با که بود نگذشته مدتي هنوز ولي ، گذاشتم هم روي اي دقیقه چشمامو

 که جديدي گوشي.. کردم باز چشمامو

 .. نشدم خارج خونه از ديگه اضتراري مواقع جز مدت اين تو.. بود آورده برام سیاوش

 معمول طبق انداختم شماره به نگاهي کالفگي با

 . بله _

 ؟ تهچی واسه کارات اين ديگه.. میکنم پیداش که گففم. دپرسسي هنوزم تو داداش اوو _ سیاوش
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 .. ندارم رو تو ي مسخره هاي بحث و شوخي حوصله اصال که میدوني سیاوش _

 یداپ معشووقتو آدرس تا زدم دو سگ حاال تا که بگو منو.. میزنیا حرفا ؟ دارم من په نه _ سیاوش

 بابا ؟. تشکرت جاي اينه اونوقت.. کنم

 ..میرزا دست

 . نکن تحريک اين از بیشتر و اعصابم سیا _

 .. نداري کاري نمیگم چیزي منم اوکي _ سیاوش

 ؟ شد چي.. شدم هوشیار يهو

 .. ببینم بگو ؟ نمیگي چیو ؟ گفتي چي _

 . نمیگم.. ديگه نشد _ سیاوش

 سیــــــــــا _

 ؟ هان.. میگیرن ياد دخترام دوست اين ؟ حساسم سیا نگو من به گفتم بار چند اه _ سیاوش

 ؟.. کنم قطع يا میزني حرف _

 نوچچچچ _ سیاوش

 .. باشه _

 اس ام اس صداي با که ببندم چشمامو خواستم دوباره.. کناري.. کردم پرتش و کردم قطع گوشیو

 کردم باز چشمامو عصبانیت با گوشیم

 . بود شده اضافه بش اينم که داشتم مشکل کم خودم.

 .. میشد بیشتر لبخندم.. میخوندم که خطیو هر. کردم نگاه پیام متن به و برداشتم گوشیو

 .. موال به نوکرتم دويوووونههههههه _

 بابا.. میکنه قهر هم سريع چه.. نگفتم چیزي که من.. پسر شدي نارنجي نازک تو چقدر اه) 

 رو رزا آدرس که بگم بهت میخواستم
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 اينم.. گفت بهم خواهش و التماس کلي از بعد امروز.. دوستش ي خونه کیش رفته. کردم پیدا

 ضمنت در.. داداش باشي موفق آدرسش

 ..( راهت خیالت بودن فوتوشاپ همش هم عکسا اون مورد در

 ونما میداد آزارم فکريم يه بین اون.. دنبالش میرفتم سريع بايد.. شدم بلند تخت رو از عجله با

 ديگه کس هر شايد.. بود رزا به دوباره شک

 .. عکسا اون ديدن با میشد داغون قدر همین بود من جاي هم اي

.................................. 

 رزا

 

 خودم واسه بتونم تا.. کردم تالش خیلي ماه يک اين تو.. میگذره کیش به من اومدن از ماه يک

 يه به که بود کي خب.. کنم پا و دست کاري

 .. بده کار نگرفته کامل ديپلمشم هنوز که دختر

 .. کردم کار به شروع منشي عنوان به تبلیغاتي شرکت يه تو فنگ و دنگ کلي با خب ولي

 خودم واسه بتونم تا.. کردم تالش خیلي ماه يک اين تو.. میگذره کیش به من اومدن از ماه يک

 .. بده کار نگرفته کامل ديپلمشم هنوز که دختر يه به که بود کي خب.. کنم پا و دست کاري

 . کردم کار به شروع منشي عنوان به تبلیغاتي شرکت يه تو فنگ و دنگ کلي با خب ولي

 از هم و خوراک و خرج تامین لحاظ از هم.  شده بهتر خیلي شدم کار به مشغول که مدت اين تو

 که جايي تا. فکري مشغولیت لحاظ

 .. ساشا سمت شه کشیده ذهنم کمتر تا کردم سرگرم کار با خودمو تونستم

 میبینم ممیکن فکر چي هر ولي.. میخواد و گفتناش رز و محبتشو ، ،آغوششو عشقشو دلم ، دلتنگشم

 .. برگردم زوديا اين به بتونم تا نیست دلیلي

 شده هک نحوي هر به. میکنه پیدام باشه داشته دوستم واقعا اگه میگفت بهم دلم ته هم چیزي يه

 .. نکنم فکر هیچي به میکردم سعي که بود اين..
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 با ، بودم دلگیر هم اونا دست از.. جا يه از بارش هر ولي.. زدم زنگ خونه به بار چند مدت اين تو

 خیلي و بابا خاطر به عشقم از شدن دور ، امیر با ازدواج براي اجبارم و گذشته موضوعات يادآوريه

 .. ديگه چیزاي

 میوفتادن اتفاق اين نمیداد گیر بابا اگه ولي خودمون به میگشت بر مشکالت اين تمام سر يه گرچه

.. 

 اشاس با من که نمیخواست بابا اگه که بود اين اونم.. بو کرده تحريک ذهنمو جوري بد سوالم يه

 مخالفت من با موقع اون اگه.. کنم ازدواج

 .؟؟؟. شد راضي دفعه يه چرا پس میکرد

 میزدم گزن که بار هر و برگشته ام حافظه بودم نگفته بهشون اينکه با.. بود نکرده فرقي که اوضاع

 .. میکردن کارا همین دقیقا هم اونا.. نمیاوردم خودم روي به

 که پازل اين کامل شدن درست براي بود ناقص چیزاي يه.. میزد لنگ چیزا سري يه وسط اين

 .. درستره اين.. ساشا و من ي زندگیه نه.. من ي زندگیه میشد

 .. اومدم خودم به مريم صداي با که بودم خودم افکار تو

 الووووو ؟ اولووووو ؟ تواما با ؟ کجايي دختره هووو _ مريم

 .. کردم نگاش گمي در سر با

 ؟ مريم شده چیزي _

 .. کرد اي خنده مريم

 اريک برات تا بگو نکش خجالت بگو ؟ هان ؟ برده دلتو رئیس نکنه کلک میگم.. عاشقیاا _ مريم

 .. ها فامیلیم نباشه چي هر. بدم انجام

 نکهاي هم مسمومش فکر از بود گرفته خندم هم.. خنديد خودش ي بیمزه حرف به بندش پشت بعد

 سمتش کردم پرت دستمو توي خودکار حرص با... بودم شده عصبي

 میکشمت مريمممممم _
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 منشست جام سر دوباره همونطوري.. شرکتم تو اومد يادم يهو که دنبالش برم تا شدم خیز نیم

 و کشیدم مشکیم ي مغنعه به دستي..

 .. زدم تکیه صندلي به صاف

 ؟ هان نشستي چرا ؟ شد چي ههه _ خنده با مريم

 ..... وگرنه شرکتیم االن که حیف. دهاتي ي دختره ، يرقان درد و هههه _

 .. بريد حرفمو

 ؟؟؟ هان هان هان ؟ چي وگرنه _ مريم

 میکرد نگاه بهم داشت جانبي به حق حالت با و اومد صندلیم کنار تا کمر به دست

 .. خنده زير زدم و بود گرفته خندم بود زده هم به که اي قیافه از

 .. بخنديم مام تا مخندي چي به بگو ؟ چته چیه _ مريم

 طبق انداختم زير سرمو و گرفتم گاز لبمو علي محمد ي عصبیه صداي با که بدم جوابشو خواستم

 بیرون بود اومده اعصاب برج اين که بود رفته باال صدامون باز معمول

 رس نبايد االن مگه ؟ میکني چیکار اينجا تو مريم ؟ آوردين سر مگه ؟ خبرتونه چه _ علي محمد

 ؟ هان باشي کارت

 .. داد جوابشو پته تته با بود ترسیده علي محمد بلند تقريبا صداي از که مريمم

 .. میخواستم رو برگه اين اومد يادم آهان چیز.. من.. چیز ممم _ مريم

 ..ايستاد صاف و.. برداشت سفید 4آ ي برگه يه و میزم رو شد خم سريع بعد

 کرد نگاش چپ چپ هم علي محمد

 .. میکنه نگاه من به داره. ديگه برو ؟ وايسادي چرا خب _ علي محمد

 .. میرم منم بعد برو شما _ مريم

 ؟ داره فرقي چه _ علي محمد

 .. ديگه برو خب نداره فرقي اگه _ مريم
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 دمیش مدريت اتاق وارد که همینطور.. کرد گرد عقب و بیرون کرد فوت صدا با نفسشو علي محمد

 .. مريم جون به میزد غر هم لب زير

 زير دمز صدا بي شد بسته در که همین.. شد نابود کنم فکر که بودم گرفته گاز لبمو بس از منم

 کله پس با میخنديدم داشتم هنوز.. خنده

 به اي ضربه يه وقتي هنوزم.. صورتم تو اومد گنده اخم يه جاش و شد قطع خندم خوردم که اي

 خفیفي درد احساس.. میشد وارد سرم

 .. میکردم

 و يمیکن کاراتونو هم جنابالعي.. پائین میرم االن من.. گنده ي دختره میخندي من به درد _ مريم

 .. جشن به بريم تا دنبالت میام بنده 1 ساعت سر چون.. خونتون میرين زودتر

 نجش اين به که نمیخواست دلم جوري يه.. میزد شور دلم بازم ولي بودم خريده لباس اينکه با

 .. برم

 .. نمک منصرف و مريم تا کردم سعیمو بازم و دريا به زدم دلو.. بود مشکوک جشنشم که مخصوصا

 اين هب بريم نیست رضا اصال دلم من.. میکني که چیه کارا اين.. ديگه شو بیخیال بیا مريمي _

 .. میزنه شور دلم من ، جشنه

 ؟ بود چي بیام اينکه برا اصرارش همه اين نمیدونم من.. سمتم برگشت عصبانیت با مريم

 .. تو نه من نه ديگه نیاي اگه کردي غلط _ مريم

 ونهش ؟ کیه ديگه اين بابا.. بود اومده در سرم رو گنده شاخ تا دو.. رفت و بهم کرد پشتشو هم بعد

 و اشتمد روحیم تعغییر به نیاز منم.. برم بود بهتر... شدم اينا و دلشوره بیخیال و انداختم باال اي

 اشتباهه که میگفت بهم ذهنم ي گوشه هنوزم چیزي يه گرچه.. باشه انتخاب بهترين میتونست اين

. 

 هک کسي به و کردم بلند سرمو مردونه براق کفش جفت يه ديدن با که بودم کردن فکر مشغول

 . کردم نگاه بود ايستاده کنارم

 .. زد لبخندي که میکردم نگاه بهش داشتم تعجب با.. بود علي محمد
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 ساعت چون میرن همه زدوتر ساعت يه امشب.. کنیم تعطیل که بهتره خانم رزا خب _ علي محمد

 من شو بلند.. میشه شروع جشن 1

 .. میرسونمت

 واستمخ.. شدم بلند منشي ي صندلیه رو از کیفم برداشتن با و دادم تکون سرمو درگیر فکري با

 .. اومد حرف به کنم باز دهن اينکه از قبل اما بیارم بهونه همیشه مثل دوباره

 هونهب همه اين از ي نشد خسته.. نمیمونه حرفي پس يکیه مسیرمون. نیار بهونه نه _ علي محمد

 ؟؟؟...

 .. کرد حرکت من از جلوتر و کرد پوفي

 اش طبقه هر که بود طبقه سه بوديم توش که شرکتي اين کال.. شديم خارج شکرت از هم با

 سک پس. بود شرکت رئیس مخصوص و رياست طبقه آخرين و بود مختلفي هاي بخش مخصوص

 ... نبود باال اون علي محمد و من جز اي ديگه

 هک پسري اين به عجیب.. شديم واردش و کرديم حرکت آسانسور سمت به هم ي شونه به شونه

 .. بودم مشکوک بود ايستاده کنارم االن

 .. کیه نمیومد يادم میکردم فکر چي هر کل به ولي میشناختمش انگار

 ليو بودم نديده و مريم بود سال يه کال.. بود مشکوک بود ام ساله سه دوست که مريمم رفتاراي

 به سر يکل از بعد اونم و کردم برخورد باهاش میگشتم کار دنبال وقتي اتفاقي طور به پیش ماه يک

 .. کرد معرفي علي محمد به منو گزاشتنم سر

 وت تنفر.. میشد جوري يه مريم میشدم کالم هم علي محمد با وقت هر که بود اين جالبیش ولي

 قتو هیچ ولي.. متنفره علي محمد از میگفت ؟ خبريه میپرسیدم ازش وقتیم.. میديدم چشاش

 .. نگفت دلیلشو

 ولي مبرس جايي به بلکه تا کردم زمزمه لبم زير اسمشو بارها قبل مثل بازم ، علي محمد علي محمد

 .. دادم تکون راست و چپ به سرمو و کردم پوفي.. هیچي

 ؟ شي سوار نمیخواي _ علي محمد

 .. االن ببخشید چرا چرا بله _
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 چند ناي مثل نداشتم خوبي حس.. نشستم کنارش. کردم باز درشو و رفتم اش سانتافه سمت به

 دوتا اين سمت کشید فکرم بازم.  وقت

 نمهربو میرسید که من به.. بود جالب اخالقش.. بود عصبي البته و مهربون پسر يه علي محمد

 داشت شخصیت اختالل کل در.. میزد عصبي احسنت نحو به کار سر ولي میشد

 جذاب و کشیده صورتي.. برنزه پوستي ، کالغي پر مشکي موهاي با.. شونه چهار و بلند قد پسر يه

 یليخ ريش ته متناسب و اي قلوه تقريبا لباي.. صورتش با متاسب دماغي. مردونه و پر ابروهاي..

 .. نمیشدم متوجه اصال من که میزد موج توشون حسي يه که.. شب ي سیاهیه به چشمايي و کم

 اي قهوه رنگ به درشت تقريبا چشمايي ، کموني سیاه ابروهاي اي قهوه موهايي با دختري. مريم و

 .. کشیده صورتي و متناسب لبايي انحراف کمي يه با گوشتي ،دماغي تیره

 ... نبود بد.. بود خوب کل در

 .. ردک پارک و ماشین علي محمد کي و مجتمع به رسیديم کي نفهمیدم اصال که کردم فکر اونقدر

 فحر به اونم آسانسور به ورود با.. افتاديم راه آسانسور سمت به و شديم پیاده ماشین از دو هر

 اومد

 باشه اون از غیر چون. کني عمل کرده مريم که هايي توسیه اون به بهتره خانم خب _ علي محمد

 .. میوفته خطر تو جونت که میدوني

 ساعت هب نگاهي.. بود شده بیشتر استرسم. لبام رو نیومد اي خنده بازم ولي گفت طنز با لحنشو

 نشون و نیم و 7 که انداختم مچیم

 .. میداد

 اهر خودمون ي خونه سمت به و شديم پیاده دو هر بود خونم که اي طبقه تو آسانسور ايستادن با

 که بودم خونه در روي به رو.. افتاديم

 شنیدم صداشو دوباره

 .. باشیم خدمت در خونه بفرمائید _ علي محمد

 .. شم حاظر بايد ممنون نه _
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 .. بريم هم با کنید صبر پس باشه _ علي محمد

 محمد تذکر و مريم اصرار همه اين دلیل.. شدم خونه وارد حافظي خدا از بعد و دادم تکون سري

 میپرسیدم وقتیم.. نمیدونستم رو علي

 .. میشي متوجه خودت میگفتن

 من هاتفاقی ديدار ،؛ من با علي محمد بودن همسايه.. بود مشکوک عجیبي طور به چیز همه اينکه با

 محمد شرکت تو کردنم کار ، مريم با

 .. رفتاراشون ، من براي مريم کردن انتخواب لباس ، امشب جشن ، علي

 بفهمم نمیتونستم حال اين با ولي.. میلنگید بد وسط اين چیزي يه.. بود برده فکر به منو همه و همه

 .. چیه که

............... 

 باز و جمع حالت به که ام شده فر موهاي.. میکردم نگاه خودم به و بودم ايستاده آينه روي به رو

 .. بودمشون بسته

 تا.. بودم کرده کار گريم صورت به و بود اي نقره و مشکي رنگهاي از ترکیبي که صورتم آرايش

 و ام شده تمیز ابروهاي.. نباشه معلوم زياد

 ودمب شلخته کال و.. بود رسیده کامل ابروهام وگرنه. رفتم آرايشگاه به مريم زور با ديروز.. صورتم

.. 

 درش تا سمتش رفت دستم.. میکرد خودنمايي گردنم تو بود ساشا يادگار که شکلي قلبي گرندبند

 .. شدم پشیمون راه وسط ولي بیارم

 سکیهعرو لباس يه.. بودم پوشیده که لباسي و.. انداختم بود سرم رو که کوچولويي تاج به نگاهي

 کمر تا و بود دکلته ، رنگ شیري و پفي

 اپیونپ ربان با بینشم و بود خورده مدل قشنگي طرز به و بود شده کار تور با بعدش به اون از تنگ

 .. بود خورده
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 پاپیون سرش و بود تور از جنسش اونم که هام سرشونه نبودن لخت براي داشت هم شال يه

 .. بود و قشنگي لباس کال.. میخورد

 پام ساق تا بندش که سانتي 11 ي پاشنه و شیري رنگ به کفشايي.. انداختم کفشام به نگاهي

 سرخ رنگ به گلهايي با و میرسید

 .. بود شده تزئین

 ندهکن شرکت و.. بود بلماسکه مهموني اين چون.. صورتم به زدم و برداشتم ماسکمو.. بودم آماده

 .. میکردند استفاده ماسک از بايد ها

 در متس به بودم خريده جديد که گوشیي و دستي کیف برداشتن با و برداشتم لباسمم شنل يه

 محمد با در کردن باز با.. کردم حرکت

 .. شدم رو به رو علي

 اهنگ بهم داشت هنوزم اون ولي انداختم پائین سرمو سريع بعد ولي کردم نگاه بهش لحظه يه

 خودش به کردم که اي سرفه با.. میکرد

 . اومد

 . شدي خوشکل چقد _ علي محمد

 شیدمک میتونستم که جايي تا و شنل و کردم خم بیشتر سرمو.. کردم حس صورتم به خونو فشار

 يه.. بازم ولي.. صورتم نباشه پیدا تا جلو

 .. جونم به بود افتاده بدي خیلي ي دلشوره

 و بود تهرف آسانسور سمت به علي محمد.. بیوفته امشب قراره اتفاقي يه میکردم حس چرا نمیدونم

 حرکت آروم آروم منم.. بود من منتظر

 کرديم حرکت خروجي در سمت به و شديم آسانسور وارد.. نشه معطل اين از بیشتر تا کردم

 نگهبان انگار. نبود کسي که بود اين عجیب..

 .. بود عجیب چي همه امشب.. نبودند کدوم هیچ ها همسايه ي بقیه و

 کنم برطرف کنجکاويمو نتونستم ولي.. نیوردم خودم روي به
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 ؟ نیست پارکینگ تو مگه ماشینتون امم. ببخشید _

 . باشیم راهتر تا کردم پارک بیرون نه _ علي محمد

 . اهمم _

 يرو به رو که ماشینش سمت به شديدم خارج که مجتمع از. نشد بدل و رد بینمون حرفي ديگه

 تر سريع.. کرديم حرکت بود پارک مجتمع

 خوشم.. زدم لبخند يه و ايستادم جام سر لحظه يه کارش اين با.. کرد باز برام در و رفت من از

 .. چه من به ولي.. هست هم جنتلمن اومد

 میکردم حس خودم رو رو ي نگاه ي سنگینیه مدت تمام ولي.. کردم حرکت ماشین سمت به آروم

 تلفنش با داشت.. نبود علي محمد..

 به خورد چشمم.. نديدم کسیو ولي کردم نگاه اطراف به ، کیه ببینم تا کردم بلند سرمو.. میزد حرف

 .. رنگ مشکي جنسیس يه

 متس به و گرفتم ازش نگامو.. باشه توش کسي نمیکنم فکر خب ولي.. بود دودي هاش شیشه

 به رسیدن با.. کردم حرکت ماشین

 ... شم سوار چطور حاال.. کردم نگاه صندلیش به عجز با لحظه يه ماشین

 چه دش متوجه ديد صندلي به نگامو وقتي اما کرد نگام تعجب با.. نمیشم سوار ديد که علي محمد

 از قبل و اومد سمتم به سريع. مرگمه

 . کنم جمع دامنمم کرد کمک.. گذاشت ماشین تو منو و گرفت کمرم از.. کنم کاري من اينکه

 خود اي قطره.. گرفتم گاز لبمو و.. قلبم رو گذاشتم محکم دستم.. کشید تیر قلبم يهو لحظه همون

 جوري يه دلم.. چکید چام از خود به

 . میکرد بیقراري قلبم.. گرفتن ازش و چیزي يه انگار.. بود شده

 ./ میکنه درد قلبت ؟ خوبي ؟ رزا شدي چي _ علي محمد

 ودب مجهول فرد يه برام.. نداشتم علي محمد به خوبي احساس.. ببینه ضعفمو نداشتم دوست

 ؟ بريم خوبم نه _
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 دکتر بريم نمیخوام ؟ مطمئني _ علي محمد

 . کردم جور و جمع خودمو

 .. نشده چیزي خوبم.. بريم نه _

 اون به من نگاه میشد سوار که زماني طي.. شه سوار اومد و داد تکون باشه ي نشونه به سري

 حس چرا نمیدونم.. بود جنسیس

 .. داره ربطي من به ماشین اون میکردم

 .. دوختم جلو به و گرفتم ماشین اون از نگامو موزيک صداي شدن بلند و ماشین افتادن راه با

 ساشا

 

 ازش بار چهار سه فقط ماه يک اين تو شايد که ماشیني ، دوئیدم ماشینم سمت به عجله با

 موخود که داشتم وقت شب تا.. ماشین تو نشستم و کردم باز درشو سريع بودم کرده استفاده

 هک بود نخورده بوق چند هنوز.. گرفتم و سیاوش ي شماره و برداشتم گوشیمو.. کیش برسونم

 .. برداشت گوشیشو

 ؟ شده چي باز _ سیاوش

 یرسمم تا سريع.. شده که طور هر.. کیش به پرواز اولین.. بگیر برام بلیط يه سريع سیاوش الو _

 .. باشه آماده فرودگاه

 استو ديگه ساعت دو براي اونم بلیط يه چطور من آخه ؟ میگي چي میفهمي ؟ چییییي _ سیاوش

 ؟ کنم جور

 يا.. وکیل يا رشوه و پول با شده حتي.. بشه جور بلیط اين بايد.. شده که طوري هر نمیدونم من _

 میکني که غلطي هر نمیدونم

 ؟؟؟؟ گرفتـــــــــــــــــي.. میخوام خودتم از.. میخوام و بلیط بودم فرودگاه من وقتي فقط

 جـــــــ برات چطوري. من داداش آخه نمیشه _ سیاوش
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 باشه دستم بلیط بايد بودم اونجا نمیفهمم من.. نمیشه که کرديـــــــــــــــــي غلط _

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شد شیرفهم.

 صدام و بود گوشي پشت که سیاوش به برسه چه ترسید بود رو پیاده تو که عابري زدم که دادي با

 .. میرسید بهش بهتر

 .. يه اي عجله چه حاال..میخوام وقت دوساعتي يه فقط.. میکنم جورش.. باشه باشه _ سیاوش

 .. نداشتم و اش حوصله ديگه.. میکرد غر غر داشت همینطور

 ... کتک و زور با شده حتي.. میگردوندم برش و میديدم و رز بايد امروز همین من

 .. زودتر _

 فرودگاه سمت به آف تیک يه با و کردم قطع گوشیرو سريع. بزنه حرف اين از بیشتر نذاشتم ديگه

 .. کردم حرکت

 باز راه تر سريع که میخواستم و بوق رو میرفت دستم هم سر پشت.. ترافیک به خوردم راه بین

 جورايي يه.. نداشتم تحمل.. بشه

 .. داشتم استرس

 از عدب.. میکرد بیقرارتر منو داشت که بود اين.. میدم دست از و رز ، برم ديرتر چي هر میکردم فکر

 به دادن فحش و زدن بوق بار چند

 کار زا فکرم. کشیدم موهام بین دستي عصبي.. نمیره پیش از کاري ديدم وقتي ديگه ماشیناي

 چي همه.. نداشتم تمرکز.. بود افتاده

 .. بود مبهم برام

 رمونف به زدم پیشونیمو بار چند عصبي.. داشتم خاصي احساس يه شدم بیدار که صبح همون از

 به گرفتم دستمو دو هر..  ماشین

 .. روش گذاشتم سرمو و فرمون

 بود تهنگذش چشام بستن از مدتي هنوز.. بستم چشمامو لحظه چند واسه.. داشتم آرامش به احتیاج

 شد بلند گوشیم مسیج صداي که
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 .. شد قطع و خورد زنگ دوبار..

 يه.. کردم لمس صفحشو.. گرفتمش انگشتام بین محکم گوشیو سمت انداختم چنگ سريع

 سیاوش با کردنم صحبت از ساعتي

 .. کردم بازش.. بود سیاوش مال هم اولیش.. داشتم پیام دوتا.. میگذشت

 تا ونبرس خودتو سريع هستم فرودگاه من االنم.. کردم جور برات و بلیط ديگه سريع بیا)  سیاوش

 ( ه پرواز ديگه ساعت دو

 که دليصن رو بندازم دوباره گوشیو خواستم.. شد راحت بابت اين از خیالم خوبه بیرون دادم نفسمو

 .. دومي پیام به خورد چشمم

 کار کسي شايد. شدم پشیمون بعد ولي کنم پاکش خواستم اولش.. بود ناشناس ي شماره يه از

 .. داشت مهمي

 میداد پیام وقت بي و وقت.. بود شده پیدا جديدا که مزاحمي سمت میرفت ذهنم هم طرفي از

 حرفايي.. میگفت رز از.. میکرد تهديد..

 .. کردم بازش بالخره ولي کنم بازش که نمیرفت دستم.. مینداخت شک به منو که میزد

 .. میشد قفل بیشتر فکم پیام متن از کلمه هر خوندن با

 فکر زياد ؟؟؟ بوده فوتوشاپ عکسا اون اينکه از خوشحالي چیه ؟ ساشا آقا شما چطوري هههه) 

 ابلق آسون خیلي عکاس يه پیش میبرديشون اينکه خب.  فهمیدي چطور میدونم کجا از که نکن

 میخوام اصلشو فیلم چون نباش نگران ههههههه ؟ولي اينه از غیر.. بود پیشبیني

 راستي.. میبیني تو آينده عروس بیاي اگه ، 1 ساعت سر.. آدرس اين به بیا... بدم نشون بهت

 جشنش تو نمیتوني که نباش نگران

 ..( میفرستم فیلمشو برات.. کني شرکت

 داد زههنج ته از و شکست که ماشین فرمون به کوبیدم محکم گوشیو عصبي پیام شدن تموم با

 .. کشیدم

 لعنتـــــــــــــــــــ... ــــــــداااااا خــــــــــــــــــــــــ _
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 داد زههنج ته از و شکست که ماشین فرمون به کوبیدم محکم گوشیو عصبي پیام شدن تموم با

 .. کشیدم

 کثــــــــافتت میکشمت.. بهت لعنت... بهت لعنتـــ... خــــــــداااااا _

 ..... میـــــــــکشمت..

 ستهشک.. بودم عصبي.. نداشت فايده... ماشین فرمون رو زدم پي در پي بار چند محکم مشتاي با

 دلم.. میفتاد اتفاقي چه داشت.. بودم

 بگه و یادب رز که بود اين داشتم نیاز که چیزي بیشترين به االن.. کنم باور حرفارو اين نمیخواست

 ... دروغه

 .. بخرم نازشو خشونت با منم و کنه ناز بغلم تو قديما مثل و بیاد.. کنه انکار و بیاد

 فحش لب زير.. میکشیدم موهام بین دستامو عصبي.. فرمون به زدم محکم هم ديگه بار چند

 شیشه به که نفري چند به حتي.. میدادم

 و بودم کرده قفل درارو.. نداشتم توجهي هم بشم پیاده که میخواستم ازم و میزدن ماشین ي

 .. شه باز راه تا بودم منتظر عصبي

 ساعت نیم تو.. رفتم فرودگاه سمت ب سرعت نهايت با منم و شد باز راه بعد ساعت يه حدود

 به و شدم پیاده ماشین از سريع.. رسیدم

 .. بود پرواز ديگه ساعت نیم.. دوئیدم فرودگاه سمت

 .. نمیدادم اهمیتي ولي.. میکنن نگام تعجب با دارن مردم که میديدم

 .. دوئیدم سمتش به و کردم پیدا و سیاوش بالخره جو جستو کمي از بعد

.............. 

 تا کردم اجاره رو جنسیس يه دوندگي کلي از بعد.. رسیدم کیش به که میگذره ساعتي يک االن

 عصبي هنوزم. باشه پام زير ماشیني

 تو یگارس.. بودم ايستاده مجتمع از تر پائین متر چند بود رز ي خونه که خیابوني تو دقیقه.. بودم

 تا.. میکردم دودش داشتم و بود دستم
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 .. کنه آروم اعصابمو کمي سیگار تلخ ي مزه شايد

 و.. میداد نشون رو 1 دقیق ساعت.. میکردم نگاه ساعت به داشتم و بود دستم تو سیاوش گوشي

 درست که ماشیني و در به من چشم

 ... بود ايستاده مجتمع روي به رو

 .. روش بودم انداخته خودمو سیمکارت

 .. بود رسیده دستم به پیش ساعت يک همین که بود اسي ام اس به چشمم

( 

 به ور که ماشیني اون به.. کن نگاه خوب.. تالفي و بازي.. بازيه وقت االن نباشه چي هر.. پسر خب

 خوب و.. هست......  مجتمع روي

 تدق با.. میشناسي خوب رو دو هر حتما.. میشن خارج مجتمع از که دختري و پسر اون به کن نگاه

 از انگیزيه هیجان فیلم.. کن نگاه

 (هههه.. نده دست

 کنه شرديابی بود نتونسته هم پلیس حتي.. بود گذاشته آخرش که بود اي خنده آرم اون میخ چشمم

 از چي و بود کي اين نمیدونستم..

 اومدم خودم به.. گوشیم اس ام اس صداي شدن بلند با که بودم فکر تو.. میخواست من جون

 کردم بازش..

 ..( تسلیت همچنین و.. بهت میگم تبريک.. میدادي جون براش که عشقي هم اون کن نگاه) 

 .. روم به رو ي صحنه به زدم زل و کردم بلند سرمو شتاب با

 دروغه بگو خودت خدايا.. ممکنه غیر.. میديدم داشتم چي.. ـه نــــــــــــــــــــــــ

 رو بودم گذاشته دستمو دو هر.. شکستم بد.. شکستم...

 .. ماشین جلويي ي شیشه

 که کسي براي ؟ کي براي.. ريخت چشام از اشک اي قطره بار دومین براي مغرور و غد پسر من

 ؟؟.. نمیام چشمشم به حتي
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 ردد از االن ولي بودم سالم من.. کشید تیر قلبم. نیاوردم دوم ديگه ديدم که دومي ي صحنه با

 عزيز برام که کسايي خیانت اونم.  خیانت

 .. شدم مبتال درد اين به بودن

 با.. نماشی جلويي ي شیشه رو دستم يه.. میدادم فشار قلبمو محکم و بود ام سینه رو دستم يه

 به چشمايي و خمیده هايي شونه

 .. میديدم رو روئیم به رو ي صحنه آورترين زجر و بدترين داشتم نشسته خون

 داشت لحظه هر دردش قلبم.. میزد هم به حالمو داشت بود ماشین تو که ماليمي موزيک صداي

 .. میريخت داشت تند تند چشمام از اشک.. میشد بیشتر و بیشتر

 ردممیک نگاشون داشتم زجر با.. لبم ي گوشه نشست تلخي لبخند ؟ منه حال اين االن چرا ؟ چرا

 ؟ باشه من وضع اين بايد چرا ؟ بود داشتن دوست جرمم ؟ بودم کرده چیکارش من مگه..

 اشک بار يه عمرم تو که مني.. آورد در منو اشک بار چندمین براي بچه دختر ،اين دختر اين

 زيزع خیانت.. خیانت از.. درد از.. میشه خیس صورتم که رسیده جايي به کارم االن.. بودم نريخته

 .. زندگیم کساي ترين

 ودب شده حلقه من عشقه کمر دور که میديد مرديو دستاي فقط و فقط چشمم. بودم خودم حال تو

 .. بود خم سرش مدتي.. ماشین تو گذاشتش..

 من تنمیزاش که ؟؟؟رزي.. بوسیدش يعني.. برن پیش حد اين تا نداشتم انتظار.. بستم چشمامو

 .. میکرد چیکار داشت االن ببوسمش

 هم بعد و بکشم رو اونا اول. سراغشون برم و شم پیاده میخواست دلم که بودم عصبي اونقدر

 .. چیه به چي.. نمیشدم متوجه اصال که.. بودم شک تو اونقدر.. بودم شک تو اونقدر ولي.. خودمو

 .. نبودم دستمم دادن تکون به قادر حتي

 محمد که سالي يه اون پس ههه.. عشقم همراه.. من ي ساله چند و چنديدن دوست علي محمد

 ؟؟ میکرد سر اين پیش نبود پیداش

 ... بود هاش با هم رز البد
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 دممیکر درک داشتم کم کم تازه.. کردم پاک صورتمو روي اشکاي و دادم تکون دستمو سختي به

 .. اومده سرم باليي چه

 .. بودم بد حد اين تا يعني.. هم رو ريخته من زن با فابم دوست که میديدم داشتم تازه

 ي شماره اون از اس ام اس.. انداختم گوشي به نگاهي.. اومد در صدا به گوشیم بعد لحظه چند

 . کردم نگاه متن به و داشتم برش نفرت با.. میزد چشمک گوشیم ي صفحه روي نحص

 اسمايل و...(  بگو تبريک بهش و بگیر.. عشقت ي شماره اين!!!  خان ساشا گذشت خوش ههه) 

 ... خنده

 رو بود مراسم که تاالري آدرس هم شماره زير.. میکرد کجي دهن بهم بود تو اون که اي شماره

 ... بود نوشته

...... 

 با.. ردممیک فکر اومده سرم که باليي به داشتم گوشیم به خیره که بود گذشته مدت چه نمیدونم

 .. اومدم خودم به شد رد ماشین کنار از که موتوري صداي

 بودم نشنیده هیچي مدت اين تو من و میشد پخش که موزيکي به رفت حواسم اي لحظه براي

 بود اتفاقي عشق اين نه

 .. میجنگیدم عشق با من نه

 به و مکرد روشن و ماشین سريع... اونجا.. میرفتم بايد.. دستم تو ي گوشیه ساعت به افتاد نگام

 که موزيکي.. کردم حرکت مقصد سمت

 زمان اون از ساعتي يک.. دادم فشار گاز پدال روي پامو و گذاشتم اول از دوباره و میشد پخش

 .. بودن رفته که میگذشت

 .. هیچکس يا بود من مال رز يا.. بودم گرفته خودمو تصمیم

 .. داشتم نیاز انگار ولي.. میشد حالم شدن بدتر باعث خواننده صداي

 شد رد دلت از میشه نه چشماته به امیدي نه

 شد بد دلت با نمیشه خوبه دلبستگي همین
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 بشم دور ازش نمیزاره که عشقي.. عشقه اين نه ؟؟؟نه دلبستگي.. باشه میتونه حسي چه اين يعني

.. 

 شد مي کست تنها يکي مونه نمي يادت چرا

 شد مي دلواپست يکي گفتي مي که خداحافظ

 خسته دلخستگي اين از خونم دلواپسي اين از

 بسته تو تلخ نگاه هامو عاشقي راه که

… 

 .. باشه بیرحم میتونه چقدر.. کرده سد نگاش همون منو راه که جدا ههه

 دوني مي میده جون دلم سردي دلم با که همین

 مديوني خسته دل اين به رو هستي کي هر تمام

 شد رد دلت از میشه نه چشماته به امیدي نه

 شد بد دلت با نمیشه خوبه دلبستگي همین

 شد مي کست تنها يکي مونه نمي يادت چرا

 شد مي دلواپست يکي گفتي مي که خداحافظ

 ي همه ؟ شده ذهنم و فکر ي همه مدت اين تو که عشقي با.. کنم خداحافظي بايد واقعا يعني

 سرم.. وجودش به بنده نفسم

 میشد تار روم به رو کم کم و.. میکرد درد

 جنگیدم مي عشق با من نه بود اتفاقي عشق اين نه

 ديدم مي وابسته تو به هامو دلبستگي همه

 داري کسي دنیاي به دنیاتو وقتي تلخه چه

 آزادي میشه اسارت فهمه نمي دنیاتو که
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 جلو داشت خاطرات تمام.. داشتیم هم با که خوبي روزاي.  سال يک اون از قبل به پريد فکرم

 .. میشد زنده چشمام

 رو به رو از سرعت به که ماشیني متوجه که اومدم خودم به زماني فقط نبود رو به رو به حواسم

 کشیده و بلند هاي بوق هي و میومد

 يدرد بعد و شد معلق حوا تو کردمماشین حس لحظه يه فقط شد چي نفهمیدم.. شدم میکشید

 .. شد حس وجودم تمام تو که بدي

........ 

 هم صداي. میکرد درد بدنم تمام.. کردم باز چشمامو الي درد و زور به مردم ي همه هم صداي با

 ... شده طوري هر.. میديدم اونو بايد فقط من ولي بود اعصابم رو شديد مردم ي همه

 .. میرسه االن آمبوالنس ؟ خوبه حالت آقا آقا _

 .. نده تکونش تو میکني چیکار _

 .. میخوره تکون داره خودش ندادم تکونش من _

 . ام شونه رو گذاشت دستشو و کنارم اومد پسر يه

 .. میرسه اورژانس االن کن تحمل.. هست چیزا خیلي امکان نخور تکون مرد _

 از خبر اين و میکردم حس بدنم قسمتاي بیشتر تو رو خیسي.. کردم نگاه چشماش به عجز با

 چطور اينکه فقط.. میداد شديد ي خونريزيه

 .. هستم بهوش هنوز چطور اون از بدتر و نمیدونستم و موندم زنده

 هب که چیزي دو. ترحم همراه تاسف.. ديدم نگاهش تو رو تاسف افتاد چشمام به نگاش که پسر

 .. االن و بودم متنفر ازش شدت

 .. کردم باز دهنمو سختي به

 ..سريععع..سر.. آدرس.. اين.. به... ببر... ب... و منــــ...من _

 ..کرد نگاه بود توش گوشي که دستم به تعجب با
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 .. اونجا ببرمت من که نیستي وضعیتي تو االن تو.. مرد خوبه حالت _ پسر

 .. کردم نگاه بهش التماس با

 ... ه..میش...عروس...و عر...امشبـــــ....امش _

 بودن اطرافمون که هم کسايي ي بقیه.. اون جز به.. کرد نگام غمگیني و عجیب حالت با پسر

 ... دلسوزي و ترحم با مردا و.. میريختن اشک ها خانم.. میکردم نگام تاسف و ناراحتي با همه..

 يول اونجا به ببره منو تا کردم تالش چي هر.. نداشتم و کشیدن فرياد جون.. بود داغون اعصابم

 ..اومد آمبوالنس تا نکرد گوش حرفمو

 .. رهپس به دادم گوشیو و نوشتم پیام رز ي شماره به سختي به که بود اين.. کردم که کاري تنها

 ..( بار يه فقط.. ببینمت بار يه حداقل تا بیا داري دوستم هنوزم اگه رز)  پیام متن

 .. نره تا گرفتم دستشو و پسره به دادم گوشیو.. بنويسم تا نداشت تواني ديگه دستم

 ..داشت..ش..ت.س.دو.. چقد..که.. ي..بگ..بهش.. بده قول..قو.. قول _

 .. نفهمیدم چیزي ديگه

________________ 

 

 .. شخص سوم

 

 به و میکرد نگاه داشت قرار بدي وضعیت با حاال که مردي به تعجب با پسر.. شد بسته چشماش

 میتونست چیزي چه که میکرد فکر اين

 .. برنجونه مردو اين حد اي تا

 ي ارهب چند کردن تکرار و گوشي به خیره پسر و رفت بیمارستان به آمبوالنس همراه به پسر پدر

 دختر اين که میکرد فکر اين به اس ام اس

 .. باشه داشته میتونه ماجرا به زيادي ربط
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 يگرد بود مدتي االن که قلبي تا میکرد وارد شک ساشا به هم سر پشت دکتر آمبوالنس داخل در

 میکرد زمزمه لب زير.. برگرداند دوباره را نداشت نبظ

 ... برگرد.. برگرد مرد _

 انداخت ها تماس آخرين به نگاهي

 بود او پزيراي که بود مردي بم صداي مدتي از بعد و گرفت رو شماره اولین

 ؟ شده چي ساشا بله _ سیاوش

_........ 

 ؟الوو چیه براي صداها اين نمیزني حرف چرا ساشا _ سیاوش

 .. میشناسید رو خط اين صاحب شما.. ببخشید _

 به بدي ي دلشوره.. کرد متعجب را او بود سیاوش پاسخگوي ساشا گوشیه از که اي غريبه صداي

 .. بود افتاده جونش

 .. هستید کي شما ؟ شده چي داداشمه بله بله _ سیاوش

 مارستانبی بردنش االنم و کردند شديدي تصادف پیش لحظه چند همین شما برادر ولي ببخشید _

.. 

 هکن جدا گوشش از رو گوشي تا شد باعث زن تا چند جیغ همزمان و سیاوش خداي يا بلند صداي

 رو آدرس که گفت بهشون تاسف با...

 .. میکنه اس ام اس براشون

 مشکوک براش چیزا خیلي و بود پلیس.. انداخت بود داده پیام که اي شماره به اي ديگه نگاه

 بود افتاده اتفاق که عمدي تصادف شاهد..

 ... بده انجام کاري که بود نتوانسته ولي بود

 ... شد جواب منتظر و گرفت و بود شده ارسال پیام بهش رز اسم به که اي شماره

 رزا
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 .. دوختم جلو به و گرفتم ماشین اون از نگامو موزيک صداي شدن بلند و ماشین افتادن راه با

 مبیقراري باعث بدجوري بود افتاده دلم به که استرسي همه از بیشتر و بود گنگ برام چیز همه

 بهم ؟ میکنه چیکار ؟ کجاست االن اينکه.. ساشا سمت میشد کشیده هي ذهنم طرفي از.. میشد

 ؟ میکنه فکر

 .. ودب رسیده دستم به ناشناس ي شماره يه از قبل هفته يه که پیامي سمت شد کشیده فکرم

 بود اين پیام متن

 ( میکنه ازدواج داره چون باش تر خوشحال پس ؟ کردي ول عشقتو که خوشحالي االن خانم رزا) 

 با مودل نتونم که بود پیام همین.. بود شده من اي دفعه يه ريختن هم به باعث که بود پیام همین

 هفته يه اون تو چقدر.. کنم صاف ساشا

 .. علي محمد و بود.. مريم همین کرد کمک بهم که کسي تنها و ريختم اشک چقدر.. کردم گريه

 نگاش کمي.. جلو به بود زده زل اخمو ي قیافه يه با.. کردم نگاه علي محمد به و چرخوندم سرمو

 .. چرخوندم صورتمو دوباره و کردم

 بستم چشمامو و ماشین ي شیشه به دادم تکیه سرمو اينبار

 يعل محمد و بودم خودم افکار تو من.. بود ماشین تو ي دهنده آزار سکوت مقصد به رسیدنمون تا

 مشخص که من.. خودش افکار تو هم

 .. کنم درک نمیتونستم رو علي محمد ي ذهنیه ي درگیريه دلیل اما. میگشت کجاها ذهنم بود

 همیتا بهم بیشتر.. میزدم حدسهايي يه.. بود کرده تعغییر رفتارهاش که بود هم مدتي يه طرفي از

 ، میکرد نگام خیره وقتا خیلي ، میداد

 گشتمی ذهنم تو که چیزي اون بودم امیدوار فقط ، ديگه چیزايي خیلي و میگرفت سخت بهم کمتر

 .. نباشه

 . بشه برگزار توش جشن بود قرار که اي خونه به رسیديم ساعت نیم حدود از بعد

 و جشن اين تو خودم حضور دلیل بازم میکردم فکر چي هر.. عجیب و يهويي خیلي جشن يه

 مريم اصرارهاي اگه.. کنم پیدا نمیتونستم
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 اشتمد احتیاج جشن اين تو حضور به طرفي از که درصورتي.. بیام نبودم حاضر عنوان هیچ به نبود

 .. ام روحیه تعغییر براي

 شکرت عنوان به بوق يه زدن با علي محمد و شد باز نگهباني ي وسیله به در بوق تا چند زدن از بعد

 کرد حرکت خونه سمت به سرعت با

 .. بود وياليي ي خونه يه گفت میشه تقريبا. بزرگ خیلي همچنین و بود زيبايي ي خونه..

 دبو کرده يخ دستام و بود شده بیشتر ندرت به استرسم ، نداشتم و اطراف زدن ديد حال اصال

 .. افتاده فشارم میکردم احساس.

 کیهت ماشین در به همونجا.. شدم پیاده و کردم باز و ماشین در بیحالي با ماشین ايستادن از بعد

 سمت به حالم شدن بهتر از بعد تا دادم

 تو. ودب رفته کجا علي محمد نمیدونم بود گذشته ايستادنم از ساعتي نیم.. کنم حرکت ساختمون

 يه.. ديدم جلوم رو دستي که بودم فکر

 .. بود توش شکالت

 . میکرد نگاه بهم خاصي نگاه يه با که شدم علي محمد متوجه و کردم بلند سرمو

 داخل میريم بعد.. شه بهتر حالت تا.. نداري رو به رنگ بخور اينو بگیر _ محمدعلي

 خودن از بعد.. گرفتم دستش از و شکالت و انداختم بهش نگاهي تشکر با فقط ندادم بهش جوابي

 ي خیره نگاه که حالي در شکالت

 هک بودم نرسیده ويال به هنوز ولي کردم حرکت ويال سمت به بود شدنم معذب باعث محمدعلي

 .. شد کشیده پشت از دستم

 شدم پرت عقب به و بدم نشون عکسالعمي نتونستم بودن هويي يه و بودن بیحال خاطر به

 بهم بود شده حلقه بازوهام دور که دستايي..

 ودموخ میخواستم تقال با.. نمیداد رو بودم افتاده توش ناخواسته که آغوشي از رفتن بیرون ي اجازه

 تنم حصار دستاش که مردي اون از

 افتاد وجودم کل به که شد لرزي باعث گوشم کنار علي محمد آروم صداي که. کنم دور بود شده
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 جلوتو برو بعدش بزنم بهت حرفیو يه میخوام فقط ندارم ،کاريت نخور تکون _ علي محمد

 .. نمیگیرم

 ماشچش به و کردم بلند سرمو. برداشتم تقال از دست ناخودآگاه که بود التماس با اونقدر لحنش

 لرز يه لحظه همون ولي کردم نگاه

 هت چیزي يه میکردم حس.. مینداخت چنگ دلم به بد خیانت احساس.. گرفت وجودمو تمام سردي

 .. میريزه فرو داره دلم

 بلکه.. نداشتم بهش حسي کوچکترين که کسي آغوش تو بودن نهاز ، میزد داشت سرعت به قلبم

 جونم به اي دفعه يه که استرسي از

 .. قبل از بیشتر خیلي حتي افتاد

 گفتمی بهم حسي يه.. نمیفهمیدم من ولي میخورد تکون اون دهن میکردم نگاه بهش خیره داشتم

 .. بدي دست از چیزيو که االنه

 نگام خیره و شد متوقف علي محمد دهن حرکت اي لحظه.. نمیگه دروغ بهم حسم بودم مطمئن

 .. داد تکونم نگفتم چیزي ديد وقتي و کرد

 .. اومدم خودم به کمي دادنش تکون با

 ؟ چیه نظرت رزا میگي چي _ علي محمد

 لبخندي ديد حرکتو اين که اونم.. دادم تکون سرمو فقط میزنه حرف چي از نمیدونستم که من

 خیره داشتم هنوز.. نشست لبش ي گوشه

 .. بود دلشوره اين عامل دنبال گشتن پي فکرم و میکردم نگاش

 اشچش ي سیاهیه تو بودم خیره فقط من و میشد نزديکتر بهم داشت لحظه هر علي محمد صورت

 .. بود کجا لحظه اون عقلم ذهنم..

 با.. شد خم هام زانو و کشید تیر قلبم يهو که بود مونده لبام با لباش برخورد از سانت يه نمیدونم،

 .. زمین رو نشستم زانو
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 دست همب که حالتي اين دنبال.. میگشت ساشا دنبال ذهنم.. دادم فشار و دستام بین گرفتم سرمو

 .. بود داده

 نمببی رو ساشا و برم میخواست دلم بود اومده بیرون هم مريم االن و میگذشت بدم حال از مدتي

 بیقرارش قلبم.. نبود امکانش االن ولي

 .. نمیفهمیدم رو يهويي ي بیقراريه اين دلیل و بود

 به نگاهي.. بود اس ام اس.. اومد در صدا به گوشیم که بود گذشته حالم شدن بهتر از اي لحظه

 که اي شماره ديدن با و انداختم شماره

 منمیتونست حتي که داشتم عجله اونقدر.. کردم بازش سريع بود تر آشنا برام دنیا چیز همه از

 .. کنم کار گوشي با درست

 و علي محمد ي عصبیه حرکات.. اورده کجا از شمارمو که نرسید ذهنمم به حتي لحظه اون

 تعجبم باعث مريم عجیب پوزخند و خونسردي

 .. حالم بیشتر چه هر خرابي باعث اتفاقات اين ي همه و بود شده

 .. میزد شور دلم کردم باز پیامو

 ..( بار يه فقط.. ببینمت بار يه حداقل تا بیا داري دوستم هنوزم اگه رز) 

 يعني... میکردم نگاه پیام متن به داشتم خیره و.. میلرزيد دستام.. بود گرفته ضربان بدجور قلبم

 .. میرفتم بايد

 .. سريع بیار قند آب براش برو مريم _ علي محمد

 بابامه ي خونه اينجا مگه چه من به _ مريم

 .. بود عجیب برام پوزخندش و بیتفاوتي اين فقط نبودم مريم عجیب رفتاراي متوجه

 اينجا از گمشو درک به درک به _ داد با علي محمد

 هب چشاي با.. مريم صورت رو چرخوندم نگامو.. کرد حرکت ساختمون سمت به سريع خودش بعد

 اما.. میکرد نگام نفرت و نشسته خون

 ؟؟ چرا
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 ودب ساشا ، کردم نگاه شماره به اضتراب با.. خورد زنگ گوشیم که بپرسم ازش سوالي خواستم

 .. بدم جواب تا رفت نمي دستم ولي.

 .. کردم نگاه بهش مريم صداي با

 .. باشه مرگ حال در بدبخت شايد بده جواب _ مريم

 چه مبد قورت دهنمو آب نمیتونستم اصال ولي.. بفهم دهنتو حرف ، نگو چرت که بزنم داد خواستم

 .. زدن حرف به برسه

 .. گوشم کنار گذاشتم گوشیو و زدم رو پاسخ ي دکمه سختي با

 داد ديدم که چیزي تنها.. داد بهم که خبرري اون از بعد و ديگه شخص صداي شنیدن با.. اما

 عجیب پوزخند بدنش پشت و علي محمد

 ..... بود مريم

 شخص سوم

 ضربه صورتش به هي و میداد تکونش اضتراب با علي محمد ، بود افتاده زمین روي حال بي رزا

 .. نمیکرد اي افاقه هیچ ولي بیاد هوش به بلکه تا میزد

 لشد تو و میکرد نگاه بود شده قفل رزا ي شانه دور که علي محمد دستاي به داشت حرص با مريم

 .. میکرد نفرين رو رزا

 بود دهکر که کاري از ؟ نه يا بشه نزديک علي محمد به میتونه حاال که بود اين پي ذهنش وسط اين

 کور چشمش و بود عاشق ، بود راضي

 سما يه دنبال فقط و فقط ذهنش.. نمیديد رو همزمان نفر چهار سه کشیدن درد ، هیچیو ، نمیديد ،

 .. بود علي محمد اونم و میدوئید

 نهک رامش بود نتونسته زنانه ي حربه نوع هزار با ، عشوه و ناز نوع هزار با مدت اين تو که پسري

 .. بود شده رزا خام چطور نمیفهمید اما..

 ارهند هاش قصه ي شاهزاده به اي عالقه هیچ که میدونست کامال و بود مطمئن رزا حس از اينکه با

 .. میشد زندگي واقعیات از خیلي ديدن از مانع اش زنانه حسادت حس اون بازم ولي ،
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 رزا و علي محمد رفتن متوجه حتي که مشکي ي تیله تا دو پي فقط چشماش و بود فکر تو اونقدر

 .. گذشت کنارش از سرعت با علي محمد ماشین ديد که اومد خودش به زماني فقط.. نشد

 علي دمحم تا دختر اين با میکرد بايد کار چي.. شد زنده دلش تو انتقام ، ،تنفر حسادت حس دوباره

 ؟؟ بشه بیخیالش

 و.. دندبو شده قرباني ها خیلي بود انداخته راه که بازي اين تو.. نمیرسید ذهنش به اي حیله ديگه

 .. ساشا و رزا بیشتر همه از

 و شدناش گرفته ناديده ي همه دلیل ، امیديهاش نا ي همه دلیل ، هاش بدشانسي ي همه دلیل

 .. میديد رو رزا ديگه چیزاي خیلي

 جوريبد زنانه حسادت حس اون بازم ولي نیست اون با وصف قابل رزا زيبايي میدونست اينکه با

 .. بود انداخته چنگ وجودش به

 .. شد سوار و رفت جیغش قرمز شیش و دويست ماشین سمت به عصبانیت با

 عمل اتاق سمت به رو بود روش ساشا که برانکاردي عجله با که بودن ها دکتر طرف اون در

 پلیس از يکي محسني سرتیپ.. میبردند

 و پسرش از خبري منتظر و بود نشسته انتظار هاي صندلي روي در پشت اونجا ي کارکشته هاي

 .. بود عمل اتاق توي هاي دکتر

 ودب سالي يک نزديک که دختري به.. بود رزا به اش ديگه چشم و جاده به چشمش يک علي محمد

 دوسش به.. بود بسته دل بهش

 ولي بود ساشا قديمیش دوست جاي اي لحظه براي حتي داشت دوست خیلي میکرد حسودي

 .. نمیشد.. نبود افسوس

 کاري خودخواهیش خاطر به و میديد.. میکشه زجر ساشا ي دوريه از چطور روز هر رزا که میديد

 بیمارستاني به اتفاقي خیلي.. نمیکرد

 زندگي و مرگ بین زماني درگیر االن هاش عمل اتاق از يکي توي اش معشوقهِِ  معشوق که رسید

 .. بود
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 تانبیمارس سمت به و کرد بلند دستاش رو و بود شده فريبنده عجیب امشب که و دختري سريع

 .. دوئید

 لويج پیچید عمدا که ماشینیو بود ديده چشم به.. بود اي نشونه دنبال راه به راه محسني سرهنگ

 مردي بگه بهتر ،يا پسر اون ماشین

 تپ ماشین از رو خودش فردي تصادف از قبل که بود ديده چشم به.. بود خودش همسن تقريبا که

 .. بیرون بود کرده

 ور بود شده تهديد مرد اون اون با که هايي شماره و گرفت تماس سازمان با. بود مشکوک حسابي

 .. داد رديابي براي

 شتخت کنار علي حمد و.. بود بستري رزا میشد عمل ساشا که اتاقي زير درست بیمارستان تو

 زده زل صورتش به نگران و بود نشسته

 .. نداشت مريم که حیايي شايد ؟؟؟ بود مهم براش که داشت چي دختر اين واقعا.. بود

 که حالي در. بودن گذرونده هم با رو اي عاشقانه شبي حتي ، بود مطمئن خودش به مريم حس از

 حاضر بازم ولي.. بود حس بي اون

 .. بود شده اش خوابه هم زماني که باشه دختري با نبود

 .. بود سردرگم وسط اين.. بود عاشق هم او

 حمدم نداشت دوست عنوان هیچ به.  میرفت بیمارستان سمت سرعت به داشت ماشینش تو مريم

 تصور تنها اتاق يه تو رزا با رو علي

 .. انتظارش.. باورش از فراتر بود چیزي.. کنه

 ، رگردس از خبري منتظر و بود نشسته انتظار به اتاق در پشت هم در و خشک اي قیافه با سرتیپ

 داشت االن و بود پسرش که سرگردي

 هم او.. داشت ايمان پسرش به و.. بابت اين از بود خوشحال.. میزاشت پدرش پاي جا کم کم

 .. بود تصادف بودن عمدي شاهد
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 هب جمله از بود افتاده زيادي اتفاقاي مدت اين تو.. میگذشت ساشا کردن تصادف از هفته دو حدود

 .. رزا اومدن هوش به و.. ساشا رفتن کما

 دادمی رو عشقش رفتن کما از نشون که خبري.. داد بهش سیاوش که خبري اثر بر رزا شدن شکه

 .. رزا رفتن کما به آخر در و رزا شدن شکه..

 دش منتقل بخش به.. برگشت زندگي به ساشا میبردند سر به کما تو دو هر که هفته يک از بعد

 .. بود کما تو هنوز که بود رزا اون ولي..

 به عثبا و بود رسیده آسیب عصبیش سیستم به که بود هضم قابل غیر رزا براي اونقدر خبر اون

 بود شده مشکالت از خیلي اومدن وجود

 اين تو.. میگذشت ساشا اومدن هوش به از هفته يک و رزا رفت کما به از هفته دو حدود االن و

 نبود اونا حال نگران همگي که ساشا و رزا ي خوانواده دلیل به.. بود شده پیدا کم علي محمد مدت

 .. کنه درست مشکلي بازم خودش وجود با نمیخواست.

 زار که مدت اين تو. داشت دوست رو مريم.. بود کرده شک مريم نقیص و صد رفتاراي به طرفي از

 از.. بود برده پي موضوع اين به بود کما تو

 در هک هايي عشوه و. بیوقتش و وقت شدناي نزديک. دلیل بي نگرانیهاي.. مريم پي در پي توجهات

 میشدن چندان صد علي محمد برابر

 .. کنن نرم رو خودخواه پسر اين دل بودن تونسته بالخره..

 هم ساشا به طرفي از.. میديدش داشت تازه که بود کسي مريم و. داشت دوست رو رزا هنوزم

 .. میشد سردرگمیش باعث که بود چیزا خیلي وسط اين..  میکرد حسودي

 نکهاي ولي بود راضي دل ته از البته.. میکرد فکر کارش عاقبت به و بود نشسته خونه تو مريم و

 سري يه و برسي براي پلیسها وقتي از.. میداد عذابش داشت بود خورده رو پسر اون گول چطور

 بود افتاده جونش به وجدان عذاب و ترس حسابي بودند برده اداره به اونو سواالت

.. 

 بهش نزديکي از.. بیاره دست به رو علي محمد بود تونسته بالخره که بود خوشحال هم طرفي از

 اين میخواست دلش.. بود خوشحال
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 .. دبو چیزها خیلي امکان داده انجام که اشتباهي با میدونست خودشم ولي.. شه همیشگي بودن

 اشکاش.. ديگه چیزهاي خلي و شدن ترد امکان.. بشه دور عشقش از همیشه براي اينکه امکان

 بودن کرده خیس صورتشو

 میزد میقيع پکهاي داشت دست به سیگار... بود نشسته نیمکتي روي بیمارستان بیرون سیاوش و

 به.. میکرد فکر زندگیش به و

 ازهت که مريمي به.. خودش عشق همینطور و دوستش عشق و بود بیمارسان تو االن که دوستش

 .. میشد مند عالقه بهش داشت

 اين و چیز همه به.. بودند آمد و رفت در آشناها هاي خونه و بیمارستان بین روز هر که پلیسهايي به

 براش هم مريم مشکوک ترس وسط

 .. بود سوال براش میديد پلیس وقتي مريم رنگ پريدن.. بود سوال

 با ايش عهدف يه رفتار تعغییر همینطور و موقعش بي شدن عصبي دلیل.. میزد که مشکوکي تلفناي

 خوب و آخري اين دلیل گرچه.. رزا

 .. میدونست

 ودب کرده اش شکه واقعا که بود رسیده چیزي به بود آورده دست به به مدارکي طي محسني سگرد

 اين که باندي نمیکرد فکرشو حتي..

 مريم به.. نمیدونست حتي اون و داشت قرار خودش قدمیه يک تو بود دنبالش به مدت همه

 .. بود مشکوک

 فعال اما... باشه میتونه قرار چه از قضیه که بود برده پي تلفنهاش کنترل ي وسیله به همینطور و

 .. بده انجام حرکتي نداشت قصد

 .. پدرش مثل درست بود اي کارکشته پلیس

 و زياد هوشیاريش سطح گاهي.. میزد پا و دست زندگي و مرگ از دنیايي بین که بود رزا طرفي از

 هوش به مرز تا گاهي.. میشد کم گاهي

 .. نیست زنده انگار که میومد پائین جايي تا هوشیاريش سطح دوباره و میرفت پیش اومدن
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 بود گرده متعجب رو همه بود اومده وجود به..  و هوشیاريش عالئم بین که بیتوازوني مرزي اين

 نمیدونستند رو اتفاقات اين دلیل ها دکتر..

 .. نمیومد بر دستشون از کردن صبر جز هم کاري و..

 و دست مرگ با داشت زندگیش عشق اتاق اون زير که بود خوابیده اتاقي باالي درست ساشا اما و

 شده الغرتر خیلي.. میکرد نرم پنجه

 غذا هب بودلب وقت خیلي.. بود پريشون و آشفته موهاش.. بود رسیده سانت چند به ريشهاش.. بود

 .. بود نزده

 اساش میدونست که اون.. نه يا خوشحاله االن علي محمد.. کجاست االن رزا که بود اين فکر تو و

 به دو اين دلیل.. داره عالقه رز به

 .... نبود جور هم با هیچي ولي میگشت اتفاقت پي ذهنش.. کنه کشف نمیتونست رو همزني

 کما به از اي هفته يک و ماه يک حدود و میگذشت شدنش سروپا و ساشا اومدن بهوش از ماه يک

 اين بود رسیده بهش که خبري بدترين بود شده پا سرو ساشا که مدتي اين تو.. رز عجیب رفتن

 ... خبر يه شنیدن با فقط اونم.. کماست تو رزا که بود

 تيح افتاده اتفاقي چه که شنید وقتي.. بود کما تو االن و تشنج و شدن شکه باعث اول که خبري

 .. نداشتند رو بود شده الغرتر کمي حاال که تنومند هیکل اون داشتن نگه توان ديگه پاهاش

 مِي ماه م 1 امروز

 فکرش تو.. میکرد نگاه رزا ي شده بزرگ عکسهاي به داشت و بود نشسته اتاقش تو ساشا

 که لشد با ؟؟ بندازه رو کي به ؟؟؟ کنه چیکار بايد بده دست از رو قصه زيباي اين اگه که میگذشت

 یرسهم بهش اش معشوقه از که قلبش پیي در پي درداي با ؟ کنه چیکار میده عذابش بد وقتیه چند

 ؟ کنه چیکار

 رو علي محمد نمیخواست مدت اين تو حتي ؟ نه يا داره رو رز از دوري طاقت آيا نمیدونست اصال

 دواجاز علي محمد با رزا بود شده متوجه که بود اين بود رسیده بهش که خوشي خبر تنها.. ببینه

 .. بشنوه کسي از چیزي نمیخواست ديگه.. نکرده
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 چیزايي اون همه.. بیجوابو سوال همه اين.. چیو همه.. بگه براش رزا خود که میخواست فقط و فقط

 ... بخوره هم به خوبشون ي زندگیه و رابطه بود شده باعث که

 براي دلیلي و بود نشده بد براش اينکه با.. نمیدونست هم رو خواهرش يهويي فرار دلیل حتي

 شمیديد اگه بود مطمئن.. بود شکار دستش از ، ناموسش و بود خواهرش بازم ولي رزا به نزديکي

 ... کنه کنترل خودشو نمیتونست

 مقصر اصال نمیدونست... بود نرفته بیمارستان به روز وقت هیچ روزا اين ولي بود بیقرار اينکه با

 .. نداشت رو رزا ي خوانواده با شدن رو به رو روي ولي.. نه يا هست

 پدر چشماي تو نمیتونست بازم ولي بود ناراضي اونجا شهاب و امیر و علي محمد حضور از اينکه با

 خوشحال و سالمت همیشه کنارش در دخترش که بود داده بهش قول زماني يه.. کنه نگاه رزا

 گريه شاهد رزا تخت شبا و خواب روزا که بود رسیده جايي به کار تقدير بد چرخ از ولي.. میمونه

 ... بود شده اش مردانه هاي

 کس همه و چي همه با.. بیاره روي چي به نمیدونست.. میخواد چي زندگي از نمیدونست خودشم

 .. بود قهر تقريبا

 ... نیوفتاد اتفاق اين بود شده منتظر چي هر ولي بود رزا اومدن هوش به از اي نشانه منتظر

 يفظر دستاي تو دستش ساشا و بود گذشته هم صبح از ساعت.. انداخت ساعت به نگاهي کالفه

 و یکردم گله ازش.. میرفت اش صدقه قربون دلش تو و میکرد نگاه خانمش ي قیافه به. بود قفل رز

 .. نمیاد هوش به چرا که اين

 درد هب دلشو بد بود شنیده که خبري و بیمارستان بود اومده مالقات ساعت شدن تموم از بعد عصر

 .. شد زنده مو به مو براش دکتر حرفهاي.. بود آورده

 جبورمم ولي بدم شما به رو خبر اين بايد که هستم متاسف واقعا من آريامنش آقاي ببینید:  دکتر

 زنده به ما و.. نکرده تعغییري هیچ شما خانم وضعیت که هست اي خورده و ماه يک حدود االن..

 عاواق.. میکنیم جدا ازش رو ها دستگاه نیاد هوش به عصر فردا تا اگه.. نداريم امیدي هیچ بودنش

 با یتونیدم..بشید اعضاش پیوند به راضي اينکه يا بیاد هوش به تا کنید دعا براش بهتره.. شرمنده

 کامل آرامش تو خانم اين روح هم و بديد نجات مرگ خطر از رو بیماران ي بقیه هم عضوش اهداي

 .. باشه
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 ردک صورتش نثار مشت تا چند دکتر زدن حرف بیرحمانه و واضح طور اين از بعد که نمیاد يادش

 ولي ردک چیکار نمیاد يادش درست.. کرد خبر رو بیمارستان کل فرياداش با چطور که نمیاد يادش..

 چطور.. نمیشد کار اون انجام به راضي وقت هیچ که میدونست همینو

 که بینهب و بشینه میتونست چطور ؟؟.. بشه اهدا کسش عزيزترين بدن اعضاي بده اجازه میتونست

 .. انتقال رايب بود ديگه بیمارستان يه دنبال.. نمیتونست نه.. میگیرن ازش نفسشو ي زندگیه چطور

 لبشق سمت به همشونو دکتر که بود حقیقتايي اونم.. میداد عذاب جور بد اونو واقعیت يه بازم اما

 .. بیاره درش پا از تا بود گرفته نشونه

 .. بودند شده اهدا به راضي دکتر حرفهاي با تقريبا و رز ي خوانواده و

 از.. میزد حرف چیزي هر از.. بشه شکه که میکرد کاري.. میزد حرف رزا با دم يه موقعه همون از

 به قبلي ي ثانیه از ناامیدتر ثانیه هر ولي چیز همه از اش اندازه و هد از بیش عشق از نفرتش

 .. میزد زل فريبنده زيباي اين صورت

 ... بکنه میتونست چیکار

 زندگیشو واقعا قراره اگه.. بشه جدا رز از ها دستگاه فردا قراره اگه.. زد سرش به فکري ناگهان

 .. نبود خودش بودن زنده به نیازي ديگه پس بگیرن ازش نفسشو قراره اگه.. بگیرن ازش

 آروم.. گذاشت معشوقش ي پیشونیه روي اي بوسه آروم خیلي.. شد بلند صندلي روي از شتاب با

 .. کرد زمزمه گوشش کنار

 میبینمت زودي به.. بیام من بزار اقل ال پس.. بکني اونجا از دل نمیخواي که تو عزيزم _ ساشا

 .. باشم اونجا تو از قبل میدم قول..

 هک نفهمید و.. شد خارج اتاق از شتاب با و گذاشت عشقش ي گونه روي ديگري ي بوسه سريع

 .. آورد در لرزه به رو رزا کوچولوي قلب چطور

 مدت اين تو.. بود حرکت در شمال سمت به سرعت به ماشین تو ساشا و بود بامداد 1 ساعت

 .. کننند رسیدگي بهش بهتر بتونند تا بودند کرده منتقل تهران به رو رز ، رزا ي خوانواده

 ودب روش فشار خیلي مدت اين تو.. خورد زنگ تلفنش ي گوشیه که بود خواب اتاقش تو سیاوش

 بچه.. جسمي هم و روحي فشار هم..
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 هب نمیتونست میکرد کاري هر.. بود کرده عصبیش جور بد اش ساله چند و سي دوست بازياي

 .. بیاردش خودش

 بیشتر بود برادرش که پسر اون. بود دوستش که پسر اون.. بود فامیلش که پسر اون.. بود نگرانش

 داشت ارزش براش کسي و چیز هر از

 .. ببینه اونو وضعیت اين تو نداشت دوست

 يول سخته که میکرد درکش ، باشه دختر اون ي ديوونه و عاشق اينطوري که میداد حق ساشا به

 شدن آب زره زره نمیتونست بازم

 .. نزنه دم و ببینه رو برادرش

 گذشت فکرش تو.. میداد نشون رو صبح ده تقريبا.. کرد نگاه ساعت به خسته چشماني با

 .. روز موقع اين باشه میتونه کي

 مارهش به و برداشت گوشیشو عجله با.. افتاده اتفاقي ساشا براي نکنه گذشت فکرش از سريع

 .. کرد نگاه

 ؟.. شده چي يعني.. کرد نگاه بهش تعجب با.. میزد چشمک بهش داشت محسني سرهنگ اسم

 .. داد جواب گوشیو سريع

 .. شد ناراحت هم و خوشحال هم شنید که حرفايي با

 اين به.. میريختند اشک دخترشون تک براي و بودند نشسته ر پشت رزا مادر و پدر بیمارستان تو

 سه جمع اون شد چي که میکردند فکر

 .. شد تبديل جهنم به شادشون و نفري

 ختخوشب ساشا با میدونستند اينکه با و انداختند دخترشون تک پاي جلوي سنگ که شد چي

 .. کردند بازي لج بازم اما میشه

 ادندد اجازه باز چرا بود زياد رفتنش کما به خطر میشد شکه بازم اگه تصادف اون از بعد اينکه به

 .. بشه دور ازشون
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 االن هک میدونستند خوب.. نبود برگشت قابل ديگه که چیزا خیلي... بود دلشون تو حسرتها خیلي

 .. دلگیره دستشون از دخترکشون

 هک بود ساشا فقط اون.. بود نکرده اونا از يادي اصال بود ساشا با که اي هفته چند مدت تو که چرا

 خبر و میگرفت احوالي و میزد زنگ

 .. میداد بهشون دخترشونو تک سالمتي

 ... زده شرم همینطور و بودند برده پي بود نفر دو اين بین که پاکي و زياد عشق به

 کیهت صندلي به سرشو ماشین پشت شهاب و بود گذاشته ماشین فرمون روي سرشو کالفه امیر

 بودند مضترب و کالفه دو هر.. بود داده

 با ساشا نام به بزرگي مانع از دو هر.. بودند خبر با رزا به هم کم و زياد چند هر اي عالقه از دو هر..

 ساشا ديدن با دو هر.. بودند خبر

 .. بودند طلبیده خدا از بارها خوشحالیشو رزا خوشحالیه و رزا کنار

 دلشون.. بودند خواهانش ها خیلي که اي میزه ريزه دختر اون براي.. میکرد درد دلشون االن ولي

 از اونطوري که مردي براي میسوخت

 .. بزنه حرف نمیتونست کس هیچ ولي میشد آب داشت عشقش ديدن

 زدن حرف براي کوتاه چند هر تمايلي هیچ.. بودند کرده سکوت بدجوري همه ماه يک اين مدت تو

 دعا يا میريختند اشک يا همه.. نبود

 .. نبودند مجزا هم نفر دو اين و میکردند

 .. وردآ يادش به رو علي محمد حرفاي و کرد نگاه بود نشسته کنارش که کسي به اضتراب با مريم

 ؟؟ میگي من به و اومدي االن ؟؟؟ کردي که بود کاري چه اين احمق ي دختره آخه _ علي محمد

 نابود زدي نفرو چند زندگیه که وقتي

 چه اين.. تو به بگم چي من.......... آخه.. بود تو خاطر به که میگي من به و اومدي بعد ؟؟؟ کردي

 جون با که کسي من ؟؟؟؟ عشقیه نوع
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 نکني ارواينک اگه علي والي به.. میکني اعتراف و پلیس پیش میري فردا.. نمیخوام رو کنه بازي آدما

 میکنم خفت خودم دستاي با خودم

 ... سر خیره ي دختره..

 کرد زمزمه لب زير و زد زل جلو به.. شدند جاري اشکاش

 ؟ میريم کجا حاال _ مريم

 تر ريعس چي هر بايد پلیس پیش رفته فکر بي ي پسره اون.. میشیم خارج ايران از داريم _ پسر

 حقشو بعدا خودم تا بشیم خارج ايران از

 .. دستش کف بزارم

 لويج اما.. بیاد علي محمد سر باليي نمیخواست دلش.. کرد نگاه دستش بغل پسر به وحشت با

 .. بگه چیزي نیمتونست هم پسر اين

 هک دختري صداي و ها حرف به.. بود داده تکیه دستش به رو اش چونه و بود نشته اتاق تو سرهنگ

 فکر بود داده گوش پیش دقیقه چند

 ينا به نمیکرد فکر.. حالن چه در افرادش االن که اين به و بود کرده که بزرگي اعتراف به.. میکرد

 خیلي که برسه باندي به دستش آسوني

 .. بود واالخون آالخون دنبالشون به بود وقت

 ساشا

 

..  بود نوشیدني از اي شیشه ديگمم دست يه و سیگار دستم يه.. بودم داده لم مبال رو پذيرايي تو

 یشدنم جدا دلم از دلشوره اي لحظه... کنه آرومتر کمي درگیرمو ذهن اين االن نمیتونست چیز هیچ

 .. بگیرم جلوشو بتونم اينکه بدون.. میکردند پرواز میخواست که سمتي هر به افکارم..

 هیچ.. گذاشتمم هم رو پلکامو خسته.. کردند خورد کمرمو مدت اين تو که میرفت اتفاقاتي پي ذهنم

 ويرون قلبمو ي خونه نمیتونست رزا ي زندگیه از سختر و بدتر چیزي هیچ ، مشکلي هیچ ، اتفاقي

 .. کنه
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 دهز سرم به بدجور.. میکردم پائین و باال رو ها شبکه هدف بي.. ماهواره کنترل سمت رفت دستم

 شوناز رو خیلیا ي زندگیه آرامشبخشش و بیکران آبي اون با که دريايي.. دريا دل تو برم که بود

 .. باشم آدما اون از يکي میتونستم منم شايد.. داده جاي خودش تو رو خیلیا تن.. گرفته

 نشون رو ظهر از بعد 7 ساعت سمت شد کشیده نگام.. میکردم پائین و باال کاناالرو هدف بي

 شستمن اينجا وضعي چه با.. شدم ويال وارد چطور نمیدونم.. شمال رسیدم کي نمیدونم حتي.. میداد

 .. کردم تموم رو نوشیدني و سیگار بسته چند..

 رمس دور چیز همه.. ندارم سیگارو نخ يه همین کردن بلند توان حتي االن که میدونم همینو فقط

 .. بود بیمارستان تخت روي من از مبهمي ي فاصله تو االن که دختري پي فکرم و میخورد چرخ

 .. دارم نگهش نتونستم بیرحمانه چه من و بود زندگیم که دختري

 ديوار متس کردم پرت رو بود دستم که اي شیشه و نشستم صاف سختي به.. افتاد دستم از کنترل

 ادمد فشار هم رو مهکم چشمامو ، کرد منتقل بهم رو اي ثانیه چند لذتي شیشه شدن خورد صداي.

 .. کردم بازشون دوباره و

 به نگاهي داشتم برش.. پاکت سمت رفت دستم.. میزد چشمک بهم سیگار پاکت.. زدم زل میز به

 مکرد پرت رو پاکت و داشتم برش.. نداشت بیشتر نخ يک.. گرفت خندم.. انداختم پاکت داخل

 .. بودم کرده پرت رو قبلي ي بسته 11 که سمتي.. سمتي

 فندک.. بسوزه ديرتر تا کردم مرطوب رو دورش کمي زبونم با.. انداختم دستم تو سیگار به نگاهي

 .. کردم نزديک سیگار به و برداشتم رو

 یگارس به بسته چشماي با.. کردم پرت عقب به خودمو گیج موزيک صداي و سیگار شدن روشن با

 .. میزدم عمیق ها پک

 با که بود اون.. اون جنس از میخواستم آرامشي من.. آرامش اي لحظه از دريغ.. نمیشد ولي

 با ، هاش نازکردن با.. کاراش با.. حرفاش

 وجودم به رو آرامش لحظه لحظه.. وجودش ي همه با بازياش بچه با. دخترونش هاي عشوه

 .. کنه سرازير

 گرفته گلومو بغضي يه باز
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 جدايي درد حس همون باز

 کجايي امروز تو کجامو امروز من

 نیست من حال از بدتر تو حال

 نیست شدن خالي گريه اين پشت

 نیست من درد شب يه دنیا درد همه

 چیزي ازش االن که سیگاري.. دوختم چشم دستم ي تو سیگار به و زدم سیگار به مهکمي پک

 به میتونست آهنگ اين.. بود نمونده

 شاهد توش بايد که سرنوشتي.. من سرنوشت اينه يعني.. خدايا.. باشه من حال شرح نحو بهترين

 ورتمص به دستامو محکم.. چطور.. کنم زندگي نفسم بدون میتونم چطور من.. باشم نفسم مرگ

 رد سمت به و زدم ي قهه قه بلند.. بود کرده خودشونو کار نوشیدني و سیگار همه اون.. کشیدم

 .. بود دريا اولم همون من قصد.. کردم حرکت

 رو خدا گرفتي من ي قبله از تو

 مارو حال شب يه ببیني کجايي

 عذابه غرق که نیست من حال فقط

 خرابه من مثل مردم حال ببین

 کجايیي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 .....گرفته گلومو بغضي يه باز

 روزندگی اين من.. نخورم زمین که بودم کرده حفظ تعادلمو سختي به.. شدم خارج ساختمون در از

 وقت هیچ.. هرگز.. نمیخوام رزا بدون

 من قلب ولي.. کنه درک منو حال نتونست شايد.. دارم دوستش چقدر که نفهمید وقت هیچ شايد..

 رزايي وقتي.. میزنه اون براي همیشه

 .. نداره وجود هم قلب اين توي ضرباني پس نباشه
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 اصال.. برسم تا کشید طول چقدر نمیدونم دقیق.. کردم حرکت دريا سمت به ول و شل و آروم خیلي

 بودم کرده گم و زمان.. نبود حواسم

 اونم.. بود خروش حال در من دل مثل اونم االن که دريايي روي به رو من و بود شده تاريک هوا..

 .. بود آروم نا من مثل

 آخرم هاي لحظه تو رو آب ذره ذره میخواست دلم کردم خارج پام از کفشامو.. رفتم دريا سمت به

 .. کنم حس

 در رزا صورت از که عکسي صفحه شدن روشن با.. کردم روشنش. آوردم در جیبم تو از گوشیمو

 بودم گرفته بیخبريش اوج وتو خنده حال

 .. شد نمايان

 به شدم خیره.. ايستادم لحظه يه.. بود رسیده شکمم تا آب.. میرفتم جلو به عکس به خیره

 لبخند به.. میزد عجیبي برق که چشماش

 بود اشکام زمان هم.. خنده زير زدم بلند صداي با يهو... میکرد رو و زير لحظه هر دلمو که زيباش

 .. میريختن قطره قطره که

 کم کم. میکردم درک کامال متخصص دکتر يه عنوان به خودم اينو.. نبود نرمال اصال روحیم وضعیت

 هاي قطره فقط و شدن آروم هام خنده

 .. میريختند که بود اشک

 . کردم زمزمه لب زير عکس به خیره

 تو که مني. میزد اولمو حرف غرور که مني به ببین ؟ ساختي مرد اين از چي ببین عزيزم رزا _

 با االن.. نکردم خم کمر شرايط سخترين

 ناي از حتي االن چند هر.. کن حس و ببین.. بفهم و ببین... خودکشیم فکر به افتاده هاي شونه

 شايد چند هر.. نیستي مطلع من حس

 ارمند برات اهمیني کوچکترين من شايد زندگي اين تو چند هر.. نیست مهم اصال برات من وجود

 نمیخوام تو بي رو دنیام بدون اينو ولي..
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 میخوام نوازشگرتو دستاي.. میخوام رو تو گرم حظور فقط من.  نمیخوام تو بي رو هیچي..

 .. میخوام عشقتو.. میخوام وجودتو..

 کي تا ولي مرد يه.. مردم من.. بودم آورده کم واقعا ديگه. نبود خودم دست.. میريخت اشکام

 میتونم کي تا.. برم در مشکالت زير از میتونم

 .. نمیتونم.. ندارن غمو اين تحمل من هاي شونه.. داره تحمل حدي تا کسي هر.. نزدنم دم و ببینم

 رنگ اين يعني.. دوختم بود شده سیاه عجیب که دريايي به و گرفتم وحشي چشماي اون از نگاهمو

 ؟؟.. میکنه پذيرايي من از امشب

 اب. بود رزا صداي.. شد مانع جیغي صداي که بردارم رو دوم قدم خواستم و برداشتم ديگه قدمي

 کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم سرعت

 .. هیچ ولي..

 . شنیدم رو رزا جیغ صداي دوباره که برم بازم خواستم و دريا سمت برگشتم دوباره

 ..... ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــاشــــــ _ رزا

 تانهبیمارس تخت رو االن که میدونستم.. زدم توهم که میدونستم. هیچ بازم ولي برگشتم دوباره

 بازم ولي دستگاه و سیم عالمه يه زير..

 .. کنه باور نمیخواست قلبم

 اينبار ليو برگشتم دوباره.. نبود توش ي جنبنده حتي که انداختم ساحل به نگاهي امیدي نا تمام با

 ي صفحه شدن روشن و خاموش با

 .. ايستادم حرکت از گوشیم

 هب تمايلي من ولي.. بود سیاوش. کردم نگاه. میشد روشن خاموش که اسمي و صفحه به خیره

 ..نداشت زدن حرف

 هک بود نیومده فرود هنوز ولي ديگه قدمي.. بود رسیده گلوم تا تقربا آب. برداشتم ديگه قدمي

 شاد صداي.. گیر پیغام رو رفت گوشي

 .. داد که خبري بندش پشت و لرزوند قلبمو سیاوش
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 مدهاو هوش به رزا که بیا.. برگشت نفست که بیا ؟ کجايیي ساشـــــــــــا. ساشا _ سیاوش

 .. کجايــــــي. برگرد..

 رو بارهدو اشکام.. گرفت جون صورتم رو کم کم لبخند.. آب تو افتاد دستم از تلفن. ديگه نشنیدم

 که مني براي باورش.. شد سرازير صورتم

 .. نبود سخت بودم معجزه دنبال

 چیز هیچ ؟.. بگیره ازم رو خوشحالي اين میتونست چي.. کردم پرت آب داخل به پشت از خودمو

 .. زدم قهه قه دل ته از..

 .. آره ؟ برگشت اون ؟؟. برگشت من ي زندگیه

 ..... شکرت دايــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــ

 زجه دل ته از مادري مثل.. زدم فرياد لب زير اسمشو بار هزاران.. کردم شکر رو خدا بار هزاران

 .. بود خوشحالي درد همه اينا.. زدم

 هیچ.. هبش بود گرفته فرا و بدنم هاي سلول تک تک که خوبي حس اين از مانع نمیتوست چیز هیچ

 ... چیز

 

 ساشا

 بعد ساعت چند

 نزد پلک بحث فقط که بود زياد سرعتم اونقدر.. کردم حرکت تهران سمت به بااليي سرعت با

 ... کنم تصادف تا بزنم پلک بار يه بود کافي.. بود

 شخود فقط.. کنه آرومم نمیتونست هم بیکالم موزيک ديگه روزا اين.. نداشتم آهنگ ي حوصله

 .. کنه کارو اين میتونست که بود

 زدم نهت نفر چند به رفتم بیمارستان سمت به وضعي سرو چه با.. رسیدم تهران به کي نمیدونم

 که بود اين بود مونده درگیرم ذهن تو خوب که چیزي تنها فقط.. ندادم نفرو چند سالم جواب.

 .. رفتم بود بستري توش زندگیم االن که اتاقي سمت به مستقیم
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 ويت ساعت به تعجب با.. نمیومد اتاق تو از صدايي هیچ.. گرفتم نفس کمي و ايستادم در پشت

 .. میداد نشون رو شب نصفه که کردم نگاه دستم

 قدراون.. شدم بیمارستان وارد طوري چه شب موقع اين اصال بیاد يادم تا کردم جمع و حواسم کمي

 و گذشتم بود روم به رو که مانعي هر از توجه بي که داشتم رزا ديدن به میل اونقدر. داشتم عجله

 . اينجام االن

 پس.. بود خودم بیمارستان اينجا.. کرد فعالیت به شروع مغزم تازه و انداختم اطراف به نگاهي

 لیکع و سالم.. کنه کم اعتبارم از میشد باعث که چیزي تنها.. باشه راهم سر نمیتونست مانعي

 .. بدم تدس از رو اي دقیقه وقت يه نکنه تا میگذشتم کنارشون از توجه بي که بود بیموقع کردناي

 رفح سیاوش با که بار آخرين.. بیارم ياد به رو هست توش که اتاقي ي شماره تا کردم فکر کمي

 بزنه حرف نمیتونست که بود اين يکیشم. داد بهم رو رز وضعیت از کاملي اطالعات.. گفت بهم زدم

.. 

 سمت به اتاق ي شماره آوريه ياد با.. میشد درست کامال ديگه روز چند تا.. بود طبیعي اين خب

 چشماي و میشدن روونه سمتم به که هايي سالم به وسط اون.. کردم حرکت بود توش که اتاقي

 .. میگذشتم ساده و نمیدادم محلي بودن گرفته نشونه منو که کنجکاوي

 هک اتاق در پشت.. همین.. میدادم نشون بهشون سرم ي مغرورانه دادن تکون با سالمو جواب فقط

 .. کشیدم عمیق نفس يه رسیدم

 اتاق وارد و کردم باز و در آروم.. کنم حس میتونستم هم اينجا از هاشو نفس آروم صداي حتي

 کردم نگاه اطراف به کمي. شدم

 چشمم.. بلده خوب کارشو سیاوش.. لبم ي گوشه نشت لبخندي.. بود بیمارستان اين اتاق بهترين

 صورت رو نشست و چرخید دوباره

 .. اومد خواهد و میاد و میومد حساب به زندگیم از بخش مهمترين االن که کسي

 به نگاهي لذت با.. کردم حرکت تخت سمت به.. بره پیشم از نمیزارم ديگه عنوان هیچ به من

 .. بود شده تر الغر.. هم تو رفت اخمام کمي.. انداختم صورتش

 مرسید که صورتش ي سانتیه چند به ولي ببوسمش مخواستم.. کردم نزديک بهش صورتمو

 .. کردم سواستفاده ازش کنه فکر شه بیدار وقتي ندارم دوست نه.. شدم پشیمون
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 .. میکردم نگاه بهش خیره و دستام بین گرفتم رو دستش

 

 رزا

 احساس.. بدم حرکت بدنمو حتي نمیتونستم بود سخت خیلي.. دادم تکون کمي چشمامو سختي به

 .. بشم جا به جا جام از کمي نتونسم کردم کاري هر.. بد خیلي بود بدي

 که ودب نگذشته کمي هنوز ولي.. کردم باز هم از پلکامو کمي توانم تمام با بعد و کردم صبر کمي

 ... شد تاريک جا همه و هم رو افتاد پلکام دوباره

 بعد ساعت چند

 هک پوشي سفید خانم ديدن با.. کردم بازشون هم از سختي به بعد و.. دادم تکون کمي چشمامو

 .. کردم نگاه بهش گنگ بود ايستاده تخت کنار

 مه طرفي از.. بودم ترسیده.. بزنم حرفي نتونستم کردم کاري هر ولي. کجام بپرسم خواستم

 .. کجام االن و شده چي بفهمم تا آوردم مي فشار ذهنم به داشتم

......... 

 که اوني.. نیومد ولي بودم ساشا منتظر من. نشدم خوشحال ولي اومدن مالقاتم به ها خیلي

 .. بودم لج سر همه با.. بودم دلخور همه از.  نیومد میخواستم

 ودب شده من کار ولي.  کنن عوض روحیمو تا.. انداختن مي راه بازي دلق کلي.. میزدن حرف میومدن

 .. سقف به زدن زل

 هم میريختم اشک وقتي حتي. بود اومده يادم چیز همه.. بیمارستانم که بودم فهمیده مدت اين تو

 .. کنم پاکشون تا بدم تکون دستمو نمیتونستم

 نهايت يا رداف تا و موقتیه اينا که بودن گفته بهم سیاوش و دکتر گرچه.. ببینه ضعفو کسي نزارم تا

 .. میگرده بر بدنم هاي حس ي همه کامال ديگه ي هفته يه

 بیام نارک موضوع اين با بهتر میتونستم بود پیشم ساشا االن اگه شايد. بود سخت برام بازم ولي

 . کردم نگاه بود وصل ديوار به تخت روي به رو که ساعتي به و چرخوندم چشمامو..
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 .. نمیومد چشمام به خواب بازم ولي. بود شب نیمه

 شد باز اتاق در کردم حس که بود نگذشته مدتي هنوز.. گذاشتم هم روي چشمامو اي لحظه براي

 .. شد کارم اين از مانع حسي ولي کنم باز چشمامو خواستم..

 لحظه.. کردم کنترل رو صورتم رو بشینه میرفت که لبخندي سختي به ساشا عطر بوي رسیدن با

 .. میکردم حس وجودشو ي لحظه

 تا بودم منتظر..  میشد نزديکتر صورتم به لحظه لحظه نفساش.. تخت رو نشست.  کنارم اومد

 . نکرد ولي کنه حرکتي

 . نه يا ديد نمیدونم لبهام رو نشست محوي لبخند

 ي یهسنگین.. میکرد نوازش دستمو پشت شستش انگشت با.. گرمش دستاي تو گرفت دستمو

 .. میکردم حس کامال نگاهشو

 کل بود تونسته حظورش با فقط.. رفتم خواب به بود ريخته دلم به وجودش با که آرامشي با

 خواستممی.. بیارم خودم روي به نمیخواستم ولي.. باشم امیدوار که کنه کاري.. کنه کم رو استرسام

 .. کنم دوري ازش مدتي

 بعد هفته دو

 رفتنگ با خوانوادم.. بود تولدم امشب.. انداختم نگاهي دستم توي لباس به سردرگمي و کرختي با

 .. کنند عوض روحیمو تا داشتند سعي بزرگي جشن

 تو.. بودم همه توجه مورد قبل از بیشتر خیلي.. بود شده عوض هام با رفتارشون خاصي طرز به همه

 .. اتفاقي طور به حتي.. نديدم رو ساشا هم بار يه حتي مدت اين

 با تندم رفتار با. زدم که حرفايي با ولي.. ببره خودش با منو تا اومد بیمارستان تو آخر روز فقط

 .. نمیدونم رو چي هیچ.. نه يا بود حقش نمیدونم.. برگشت افتاده هايي شونه

 هک کسي و.. کرد مريم که کارايي با.. زد پلیس که حرفايي با.. بود شده وارد بهم شک طرف همه از

 .. بگیره من از انتقام میخواست

 که يکس.. میدونست هاش شانسي بد ي همه مقصر منو که کسي.. بود متنفر ساشا از که کسي

 .. بود بد و خوب اتفاقات اين ي همه باعث
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 نبالمد در به در پیش سال دو که پسري.. باشه قاچاق باند ي اصلیه عضو نمیکردم فکرشو حتي

 .. ماشینش اون با.. میومد

 منگرفت جدي من ولي کرد تحديدم ها بار که کسي. اومد خواستگاريم به بار چنديدن که پسري

 .. بره سرم از فکرا اين تا دادم تکون سرمو..

 واقعا بود مدست تو که بلندي شب لباس.. انداختم بود دستم تو که زيبايي لباس به نگاهي تعلل با

 رنگي طالئیي لباس.. بود کننده خیره

 صورت به و هام شونه سر تا و بود مانند هفت اش يقه میزد برق و بود شده کار روش کامال که

 تا پشت از. میگرفت خودشو بازوم دور بندي

 از و امپ رون از قسمتي تا بود تنگ اش تنه باال.. بود شده کار دار طرح زيبايي طرز به و بود باز کمر

 میشد باعث رفتن راه موقع که داشت راست سمت هم بلند چاک يه.. میشد آزاد بعد به اونجا

 .. بیاد چشم به بیشتر هیکلم و لباس زيبايي

 و بود شده کار روش طاليي هاي اکلیل با زيبايي طور به که سانتي 17 و سوزني پاشنه کفشاي

 .. میشد حمع پام مچ دور بلندش بنداي

 شبام اونم میخواست دلم.. نداشتم شوقي هیچ بازم ولي میشم کننده خیره امشب میدونستم

 هفته دو اين تو حتي ولي.. بود اينجا

 .. نداشتم ازش هم خبري کوچکترين

 خارج افکارم از اتاقم در صداي با.. بود هم در کال چي همه ، میکنه چیکار ، کجاست نمیدونستم

 .. گفتم آرومي بفرمائید و شدم

 دو هر به بیتفاوتي نگاه.. شد وارد سرش پشت خانمي يه هم بعد مامان اول و شد باز اتاق در

 .. کردم نگاه بهشون کنجکاوي با و انداختم

 .. بودم شده آروم و حرف کم خیلي مدت اين تو.. کردم شروع خودم نمیزنن حرفي ديدم وقتي

 ؟ کني معرفي نمیخواي مامان. سالم _

 خانم اون کمر پشت گذاشت دستشو بعد و کرد نگاه بهم کمي مامان
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 عزيزم سالم _ خانم

 مامان به دوباره بعد و کردم نگاش کمي فقط

 مراسم براي تا اومده.. عزيزم دوستاي از يکي و آرايشگر.. هستش جون هما اين دخترم _ مامان

 .. کنه ات آماده امشب

 عنوان هیچ به نمیخواست دلم نبود خودم دست.  کردن نگام تعجب با دو هر.. رفت هم تو قیافم

 کردهن تمییز ابروهامم ديگه حتي مدت اين تو چند هر.. بودم راضي گريم همون به من.. کنم آرايش

 .. بودم کرده پیدا تري دخترونه ي قیافه کامال و بودم

 دارم دوست بیشتر اينطوري.. کنم آرايش نمیخوام من مامان اما _

 .. گفتم که همین. دختر نزن حرف من حرف رو _ مامان

 خانم اون سمت کرد روشو

 .. باشه عالي امشب مراسم براي میخواد دلم.. میزارم تنهاتون من جون هما خب _ مامان

 انداختم شده بسته در به نگاهي حرص با.. رفت و زد خودشو حرف مامان بازم کردم اصرار چي هر

 شد بلند خانمه ي خنده صداي که

 يه دح در بیاد چشم به که نکنم آرايشت زياد میدم قول.. نیست مشکلي که اين عزيزم _ جون هما

 .. نداري آرايش به نیاز خوشکلي کلي خودت.. ماشال.. ساده گريم

 انداختم بهش نگاهي

 .. باشه _

 رو النا که لباسي به نگاهي اول و سمتم اومد اونم.. بکنه میخواد کاري هر گذاشتم نداشتم حوصله

 شروع کارشو بعد انداخت بود تخت

 .. کرد

...... 

 .. شد تموم بالخره که.. بود گیر در حسابي ساعتي چند
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 بپوشي لباستو کنم کمکت بزار.. شد تموم عزيزم خب _ جون هما

 و یدممیپوش لباس بايد ديگه.. بودن اومده کم کم هم مهمونا.. میتونستم خودم.. نداشتم تمايلي

 اين بس از مدت اين تو.. پائین میرفتم

 داشت عجله که بود همین واسه.. دعوته اونم که فهمیدم حرفاش بین.. رفت سرم زد حرف

 کردم نگاش سوال از پر چشمايي با.. برگشت سمتم به خروج موقع

 .. کنم عوض لباس کجا من عزيزم _ جون هما

 .. دادم جوابشو کالفگي با

 تشکري.. کنید عوض لباس میتونید اونجا هستش مهمان اتاق آخري اتاق راست سمت راهرو تو

 .. رفت و کرد

 طول ميک.. پوشیدمش بعد و انداختم بهش نگاهي داشتم برش و رفتم لباسم سمت به رفت وقتي

 رفتم بعد.. پوشیدمش ولي کشید

 .. ببینم خودمو تا آينه سمت برگشتم پوشیدم که هم رو اونا ها کفش سراغ

 و بود کرده تمیز کامال صورتمو.. بودم شده عوض خیلي.. کردم تعجب کامال ديدم خودمو وقتي

 کلف ابروهامو. بود کرده کار چشمام رو کمي

 یشدم باعث بود کشیده برام که کمرنگي طاليي چشم خط.. بود کشیده مداد کمي و بود برداشته

 زيباتر و خمار عجیبي طرز به چشمام

 .. بیاد نظر به

 اين از.. بود شده پخش دورم آزاد و فر موهامم.. میومد بهم واقعا بود زده که صورتي رنگ کم رژ

 دلم.. نیومد خوشم باشه باز موهام که

 .. ببندمشون میخاست

 بهتر حاال.. بستمشون شیک و ساده خیلي.. باال کردم جمع موهامو و برداشتم رنگ طاليي اي گیره

 .. بهتر خیلي.. بود
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 خیره داشت و بود شده وارد ه بود مامان در سمت برگشتم در شدن باز صداي با.. اومد خوشم

 گفت چیزي لب زير میکرد نگاه منو خیره

 .. گرفتم خودمو جلوي ولي بود گرفته ام خنده.. سمتم کرد فوت بعد

 .. تکه همیشه که برم گلم دختر قربون.. شدي خوشکل تو قدر چه عزيزم واي _ مامان

 بود دهش خوشکل اونم.. بغلش تو کشید منو و اومد سمم به.. کردم نگاه بهش و گفتم اي نکنه خدا

 بود زده تیپ سنگین و شیک خیلي

 .. میومد چشماش به که آبي دامن و کت يه..

 شدي خوب خیلي هم تو مامان _

 .. منتظرن پائین اون همه که بريم بیا.. بشه گفتنت مامان اون فداي مامان عزيزم _ مامان

 دادم تکون سرمو

 . میام االن منم بريد شما مامان _

 انداخت بهم نگاهي ترديد با

 .. باش زود پس باشه _ مامان

 تهگرف استرس کمي.. تخت رو نشستم و انداختم اطراف به نگاهي.. رفت مامان و گفتم اي باشه

 .. میزد تند تند قلبم و بودم

 در زا.. کردم حرکت اتاق در سمت به و داشتم برش.. کردم پیداش سر آخر و گشتم گوشیم دنبال

 و آروم خیلي.. شدم خارج که

 .. کردم حرکت پائین ي طبقه سمت به خانومانه

 يه ستد که بیوفتم بود نزديک.. شد شل پاهام ديدم که چیزي با ولي برسم که بود مونده پله چند

 حاله و چشمام.. کمرم دور پیچید نفر

 .. بود پوشونده اشک از اي
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 پر دلي با.. حالي چه تو اون و بودم کي نگران بگو منو.. بود کرده ازدواج نبود پیداش چرا بگو پس

 دختره صورت به داشت که ي لبخند به درد

 .. کردم نگاه میپاشید

 دمش هم موفق و نريزه اشکام تا کردم تالش خیلي..  میگفت ازش که داشتني دوست اون بود اين

 شهاب که انداختم کنارم به نگاهي..

 .. ديدم و

 رزط به که انداختم صورتش به نگاهي تشکر با.. بود شهاب بود شده افتادنم از مانع که کسي

 .. بود شده جذاب امروز زيبايي

 .. کرد نزديک بهم سرشو

 ردمک تعجب ديدمش دختر اون با وقتي منم.. نیست مهم برات کنه فکر بزار.. نده وا دختر _ شهاب

 .. منتظرن مهمونا.. بريم بیا..

 .. ببینه شدنمو تهقییر اينطوري تا نبود اينور حواسش کسي کردم شکر رو خدا

 دمیکر نگاه رو ما عجیبي ي قیافه يه با که بود اون ايندفعه ولي. کردم نگاه بهش غم با دوباره

 شهاب کردن حرکت با گرفتم ازش نگامو..

 .. کردم حرکت پاش به پا منم

 دمیکر نگاه رو ما عجیبي ي قیافه يه با که بود اون ايندفعه ولي. کردم نگاه بهش غم با دوباره

 کردم حرکت پاش به پا منم شهاب کردن حرکت با گرفتم ازش نگامو..

 که اي جمله همون.. ذهنم تو اومد جمله يه.. کرديم رد آخرو ي پله چند احتیاط با و آروم خیلي

 .. میخنديدم بهش من و بود فرستاده برام سارا زماني

..! .نفهمي اگر است مسخره. نخواهد را تو اگر است انگیز غم...! کنار بکش اروم نخواستت وقتي

 ....! کني اصرار اگر است احمقانه

 من.. کنار کشیدم که من ؟؟ بده عذابم میخواد باز چرا.. گزروندم نحو بدترين به رو دوره اين من

 کردم کاري هر خوشختیش خاطر به که
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 حتي که جونم از میخواد چي ؟ میخواد چي ديگه.. ديدم صدمه خودم رفتنش کما درد از که من..

 زندگیمو شب بهترين

 .. کنه خراب میخواد همراهش و خودش اومدن با

 .. کجاست حواست رزا رزا _ شهاب

 .. کردم نگاه گنگ بهش و خوردم تکوني

 ؟ شده چي _

 ؟ کجاست حواست. میکنه صدات داره ساعته چهار دوستت اين ؟ میپرسي من از _ شهاب

 ور خواهري حکم که کردم نگاه دختري به.. کردم نگاه میکرد اشاره دست با که جايي روم به رو به

 اين تو که کسي به.. کرده تموم حقم در

 با که دختري.. بودمش گرفته نديده که بودم من اين ولي دور از حتي بود همراهم همیشه مدت

 و اومده تولدم به االن بازم هام بدي تمام

 .. ايستاده جلوم

 مونده باقي قدم يه سريع بزنم حرفي اينکه از قبل اما بگم چیزي خواستم.. کردم نگاه بهش غم با

 .. بغلش تو کشید منو و برداشت رو

 از نشون لختم هاي شونه سر شدن خیس.. اومدم خودم به سريع خیلي ولي.. شدم شکه اولش

 ... اثباتش راه هاش شونه خفیف خوردن تکون و میداد رو ريختنش اشک

 از حتي رو همدمم و دوست اين من.  رو دختر اين من.. کردم حلقه دورش دستامو محکم خیلي

 .. داره ارزش برام بیشتر هم خواهر يه از حتي دختر اين.. دارم دوست بیشتر ديگه چیزاي خیلي

 زمزمه رو میکرديم زمزمه هم براي ناراحتي موقع همیشه که اوني و بردم گوشش نزديک سرمو

 .. داشت خفیفي لرزش چند هر.. شد بلند اونم صداي من با همزمان.. کرددم

 مهه بگويد و بگیرد را دستم کسي میخواهد دلم گهگاهي اما هستم قويي انسان من _ سارا ، من

 .. باهاتم همیشه من دوستم خوبه چیز همه.. شد خواهد درست چیز
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 ها خیلي.. انداختم بودن ايستاده که جمعیتي به نگاهي چشم ي گوشه از.. لبم رو نشست لبخند يه

 .. بود ما به حواسشون

 عقب دمدا هل رو سارا دستام با و گرفتم جمعیت از نگامو...میکردند نگاه ما به لبخندي با داشتند و

 بدم نشون شاد خودمو کردم سعي..

 خودم روي به که همین ولي.. بخونه نگام تو از غمو راحتي به میتونست گرچه.. بود بهتر اينطوري..

 .. خوبه خیلي خودش.. نیارم

 .. ديگه شو گم برو زرويي زر تو چقدر. زدي بهم حالمو اه اهه _

 مرشک به زد دستشو دو هر و لباش رو نشست لبخند کم کم.. کرد نگام کمي و کرد پاک اشکاشو

.. 

 من که جايي به ؟ میزنم بهم حالتو من حاال تا کي از ؟ بگو ديگه بار يه ؟ گفتي چیي ؟ چییي _ سارا

 ما واسه خانم اين باشم طلبکار

 .... شده

 .. نده ادامه تا دهنش رو گذاشتم محکم دستمو

 ... بخور منو بیا.. میزني حرف چقدر ديگه بسته _

 م ممم. امم امم هم _ سارا

 نه بزن حرف ما زبون به ؟ ديگه چیه اممم مممم همم بگو درست ؟ نمیفهمم میگي چي چي _

 .. خودت

 . شونم رو گذاشت دستشو میخنديد ريز ريز داشت که شهاب

 .. نمیتونه که اينطوري.. بزنه حرف بتونه تا وردار دهنش رو از دستتو دختر خب _ شهاب

 سريع.. سارا ي شده سرخ ي قیافه به بعد و کردم نگاه بود سارا دهن رو که دستم به تعجب با

 . گفتم آروم هییي يه و برداشتم دستمو

 ؟.. بود تو دهن رو دستم ااا _

 .. کرد نگاه بهم عصبي ي قیافه يه با سارا
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 ماهي يه از ات حافظه که تو نداري عقل که تو مونگول آخه بود تو دهن رو دستم و مرض _ سارا

 ما ينقدا پس بزنم حرف نیستم بلد گاوي زبون به من درضمن.. میکني کارا اين از چرا ديگه تره کم

 .. نکن ما

 .. کردم نگاه بهش حرص با

 / گاو میگي کي به.. نرسه بهت دستم مگه ؟.. کردي شروع باز سارااا _

 .. کرد عوض و بحث سريع.. میره قرمزي به رو کم کم داره وضعیت ديد که سارا

 من. پیششون بريم بیا جمعن همه ها بچه اونطرف.. میرفت يادم داشت شد چي ديدي ااا _ سارا

 .. ببرم رو تو اومدم

 و ودنب هم دور فامیل جوناي کل تقريبا میگفت راست. انداختم میداد نشون که سمتي به نگاهي

 میخوند براشون يکي گیتار با اينکه مثل

 .. نداره نشیني شب با فرقي که جمع اين.. بودا من تولد مثال حاال.

 .. انداختم نگاهي سارا به دوباره

 .. بعد ها بزرگتر پیش برم بايد اول سارا _

 .. سرت به نزنه فرار فکر وقت يه تا.. بريم هم با بیا پس اوکي _ سارا

 زا کال شدم کالم هم اين با که کمي زمان همین تو.. ايه کنه عجب دختر اين.. بود گرفته ام خنده

 بودم شده خارج همراهش و ساشا فکر

.. 

 دادم قرار مخاطب شهابو

 .. بیام و بگم سالمي يه برم منم برو تو شهاب _

 .. بیا پس باشه _ شهاب

 به و ردمک بلندش کمي مشتم تو گرفتم لباسمو دامن و دادم تکون راحت خیالت ي نشونه به سرمو

 .. کردم حرکت بودن جمع جوونا مقابل درست اونطرف که جمعي سمت
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 کناکش ي حوصله.. بودن همه انگار.. انداختم سري سر نگاه.. بزرگ تقريبا و دوستانه جمع يه

 . سمتش شدم خم و رفتم پدرم سمت به مستقیم فقط نداشتم

 .. شنیدم و صداش ببوسم صورتشو اينکه از قبل

 .. امشب شدي زيبا چه.. اومدي گلم دختر _ بابا

 يول بودم دلخور ازشون کمي چند هر.. کاشتم اش گونه روي اي بوسه و کردم نگاه بهش عشق با

 بودن مادرم و پدر اونا بازم بود چي هر

.. 

 دوباره.. بوسیدم اونم ي گونه و برگشتم بود کنارش که مامان سمت به بابا ي گونه بوسیدن از بعد

 .. بقیه سمت برگشتم و ايستادم صاف

 .. دادم قرار مخاطب رو همه رسايي و بلند صداي با

 .. کردين خوشحال منو حظورتون با که ممنونم و اومدين خوش.. سالم _

 ابراز هم و میگفتن تبريک و تولدم هم و میدادن سالمم جواب هم و شنیدم رو همه صداي همزمان

 .. بودنم سالم از میکردن خوشحالي

 اوففففف.. کردم پیدا نجات جمع اون از سارا کمک با بعد و شدم معطل اونجا کمي

 .. بیرون کردم فوت حرص با نفسمو شديم دورتر که کمي

 ؟ شده چي ؟ چیه _ سارا

 .. کردم نگاش چپ چپ

 ؟ بیرون بکشي جمع اون از زودتر منو نمیتونستي _

 .. اومد چپي چپ اونم

 ؟.. نه ديگه کردم ايفا و بیل نقش من االن البد _ سارا

 .. اين خُلیه عجب
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 هستند رنف چند که نمیديدم و بود پائین سرم.. رفتیم جمع سمت به هم با.. نگم چیزي دادم ترجیح

 . میرسید نظر به زياد تعداد ولي..

 .. گرفتم هم جواب متقابال و کردم اکتفا بلند سالم يه گفتن به.. بودن آشنا همه چون

 زياد نمم همین واسه.. میدادن گوش میخوند که کسي به داشتن و بودن نشسته ساکت همه تقريبا

 که خالي جاي اولین.. نزدم حرف

 .. نشستم و رفتم سمتش به ديدم

 لندب سرمو شکه.. خوندن به کرد شروع که مردي دلنشین صداي مدتي از بعد و بود گیتار صداي

 تو خیره.. کردم نگاه روم به رو به و.. کردم

 .. میخوند و میزد.. همینطور اونم.. چشماش

 ....مرد...يگانه محسن

??? 

 ديواره و سقف رفیقش ، تنها که مردي براي

 سیگاره دود از اونم دلگیر، و ابري شباشم

 راهه از خسته مرده يه

 خوردن زمین از خستست که

 …مردن تو میشه خالصه ، آرزوهاشم سقف که

 اينه روزگار رسم که ، اينو کنه باور نخواست

 غمگینه آهنگ مشت يه ، شبهاش همدم تنها که

 میشه ترم غمگین اين از ، رفتو و زد جا عشقش که

 باشه اين قصش که کسي

 آهنگ اين با گريه يکم با که کسي

 میشه سبک

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر honney66| توأم ارباب من رمان

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

 

318 

 

 ..میشه سبک

 کردي ديوونگي آره

 اينه مردونگي ولي

 ديوار اين و سقف اين جز که

 نمیبینه اشکاتو کسي

 ها گذشتن خود از همش

 مرده خاصیت اين که

 اشکي هر شور طعم که

 نمیکرده گیرش نمک

 اينه روزگار رسم که ، اينو کنه باور نخواست

 غمگینه آهنگ مشت يه ، شبهاش همدم تنها که

 میشه ترم غمگین اين از ، رفتو و زد جا عشقش که

 باشه اين قصش که کسي

 آهنگ اين با گريه يکم با که کسي

 میشه سبک

 .میشه سبک

 .. شد بلند جمع پسراي از يکي صداي که میکردم نگاه بهش خیره داشتم غم با

 ؟ ارهنی کم که کیه.. میطلبه حريف يه صدا اين.. پسر تو داري صدايي عجب بابا.. خب خب _ پسر

 ... ساشا به خیره نگام منم. بودن ساکت جمع همه

 ؟.. نیست کسي خب _ پسر

 . میکرد خراب داشت حالمو که بود ساشا بم صداي
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 ؟.. چیه کارا اين ديگه داشتید اصرار چون خوندم من پسر بسه بابا _ ساشا

 ونا تا.. نیومدن مهمونا نصف.. نشده شروع کامل جشن هنوز سرگرمي يه میشه داداش _ شاهین

 شیم سرگرم اينطوري میتونیم موقع

 ؟ ها بچه نه مگه

 رهخی و بودم نشسته ساکت که بودم من فقط میگفت چیزي يه کسي هر و بود ي همه هم صداي

 .. بودم آهنگش فکر تو ساشا به

 ....... که بودم فکر تو همینطور

 .. ردمک نگاش عصبانیت و تعجب با و اومدم خودم به سارا بلند صداي با که بودم فکر تو همینطور

 .. بگم من بگم من _ سارا

 ؟ میپري پائین و باال ها بچه عین چرا ديگه دختر بگو _ شهاب

 نگاش خیره داشت شاهینم.. زد حرف ناز با و کرد نگاه شاهین به بعد و رفت بهش غره چش يه

 اصال و عصبیم نگاه اينکه هم.. شکلین اين چرا دوتا اين که بودم کرده تعجب هم وسط اين. میکرد

 .. نیاورد خودش روي به اصال واقع در.. نگرفت تحويل

 .. بخونه اين.. خب بود تو با کي ايشششش _ سارا

 .. رفتم بهش اي غره چش.. داد نشون منو دستش با

 .. رفته يادم نزدم وقته خیلي من عزيزم.. سارا _

 / داد قرار مخاطب و شاهین و گرفت ازم روشو ناز با

 ينا از که میدونم من درضمن.. بخونه بايد تولدش تو بگید من دوست اين به شاهین آقا _ سارا

 .. میبره

 .. ما داداش اين داره اسم..  میگنااا درخت به اين خانم هي _ سیاوش

 .. میگن حیوني يه به هیم که اينطوره اگه نکنید دعوا حاال _ شاهین

 ..شدند ساکت کمي شهاب ي جديه صداي با که میگرفت باال کم کم داشت بحث
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 .. میخونه رزا _ شهاب

 اومد سرم پشت از امیر صداي

 ؟ کنه نمايي هنر صداش با باز میخواد وروجک اين که نگوو _ امیر

 با داشت که ساشا ي شده سرخ ي قیافه به سريع دوباره بعد.. کردم نگاش و برگشتم تعجب با

 .. دوختم چشم میکرد نگاه امیر ب غضب

 تادايس صاف دوباره بعد.. بوسید آروم رو ام گونه و شد خم پشت از برداشت نه گذاشت نه هم امیر

 غیر به همه.. کرد جمع به سالمي و

 .. دادن جوابشو ساشا از

 .. شنیدم صداشو مدتي از بعد. سمتش گرفت دستشو و رفت ساشا سمت به

 .. کنید لطف اونو میشه اگه.. مجددمون ديدار از خوشحالم ساشا آقا سالم

 .. کرد اشاره گیتار به ديگش دست با

 .. نه من اما.. سالمم _ ساشا

 خب.. بودم کرده تعجب من وسط اين.. بود مشخص صداش از عصبانیت.. بهش داد گیتارو بعد

 دردش ديگه اومده دختر يه با خودش که اون

 ؟ چیه

 ايستاد روم به رو و اومد امیر

 ذابتج صداي از همه اينجا میدونم اينکه با.. نمائیته هنر کردن رو وقته االن خانما خانم خب _ امیر

 .. بزن بگیر پس.. خبرن با

 .. سمتم برگشت و شد متوقف صدام با که بشینه بره خواست و بغلم تو انداخت گتارو

 .. بزنم نمیخوام من ولي _

 داد جوابمو خوني لب با

 .. بگي بهش رو چیزا خیلي بتوني اينطوري شايد _ امیر
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 نشست و اش شونه رو گذاشت دستشو رفت شاهین سمت به و گذاشت هم رو آروم چشماشو

 گفت چیزي گوشش در آروم.. کنارش

 .. کردم جمع به نگاهي.. میکرد تايد سرش داد تکون با اونم که

 .. من نه بوده اون تقصیر که بفهمونم بهش بتونم اينطوري شايد خب

 .. زدن به کردم شروع و کردم تنظیم پام رو گیتارو.. کردم فکر کمي و چشاش تو انداختم نگامو

 روزي میرسه گوشت به

 حالم شد چي تو از بعد که

 میکردم گريه جوري چه

 بردارم دست تو از که

 پیشت کنم گريه نشد

 رفتارم شه بد نخواستم

 تا بفهمي خواستم نمي

 نمیارم طاقت من که

 درگیرم قلب براي سوخت مي خودم واسه دلم

 میرم ومن میموني تو گفتي هات خنده تو روز يه

 میرم من میموني تو

 میکردم گرم رو سرم

 غم اين بره يادم از که

 صبح تا شبا بازم ولي

 ديدم مي خواب تو رو تو

 فهمیدي مي بايد چرا اينارو دونستي نمي
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 نپرسیدي چیزي ازم بار يک ولي ديدي و من

 … نپرسیدي چیزي ازم

 گاهن ما به مشتاق داشتن همه.. بود فهمیده که میدونم.. بفهمه تا کنه دقت کمي بود کافي فقط

 اين که پسري همون.. میکردن

 ابشه دوست.. هست حمید اسمش که بودم فهمیده حاال گرفت گیتارو و شد بلند داد پیشنهادو

 .. آورده اينو انگار شهابم و بیاره خودش با مراه يه میتونست کس هر..

 .. ايشونه نوبت.. من به بده خب خب _ حمید

 گفت گريه حالت با بعد.. دستش داد.. ساشا سمت رفت و گرفت گیتارو

 .. نره خانما اين جلو آبرومون بخون چیزي يه خدا رو تو _ حمید

 که نبود اي خنده من ولي میخنديدن اداهاش به ريز ريز همه.. کرد اشاره جمع تو دختراي به بعد

 .. بدم لبام به بخوام

 .. مغروره خیلي که بودم فهمیده کامال حاال تا.. داد تکون سرشو و کرد نگاش کمي ساشا

 .. شد بلند گیراش و جذبه از پر صداي و گرفتن ضرب گیتار رو دستاش

 باشه نفس يک تو و من بین باشم نزديکتر میخواستم

 باشه بس فاصله همین شايد میشي دورتر ازم لحظه هر

 دستاتو نمیدي من به وقتي تو تا قدم يک بمونه بزار

 تو با ولي میمیونم تو از دور نیست جا نزديکتر اين از وقتي

 نمیشینه اين از نزديکتر هم کنار مون ستاره شايد

 میبینه که تورو خیسم چشماي نیست بد هم فاصله همین شايد

 دوري اين به ام راضي من باشم نزديکتر میخواستم

 همینجوري ام راضي من اومد رحم به دلش خدا شايد
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 از دارم که مني ولي ؟ داره دوست رو دوري اين واقعا يعني.. شد تار کي چشمام.. بگه میخواد چي

 .. کنم چیکار من ؟ چي میارم کم نفس نبودش

 .. تمدوخ گیتار به چشممو ايندفعه.. پام رو گذاشتن و گیتار که میکردم فکر و بود پائین سرم

 بشه رنگي روياهام تا اومدي دوباره امشب

 بشه دلتنگي پايان عمیق خواب همین شايد

 کني رنگي و خوابم تا اومدي دوباره امشب

 کني صبري بي ودرگیر مغرورم چشماي تا

 بري مي دل ازم داري میکنم نگاهت دارم

 زيباتري همه از تو ازت نمیدارم بر چشم

 میکنم سر روياهات باِِ  دوري قسمت که حاال

 میکنم باور دستاتو بگیر محکمتر دستامو

 میکنم سر روياهات باِِ  دوري قسمت که حاال

 میکنم باور دستاتو بگیر محکمتر دستامو

 میکنم سر روياهات با

 همه از بودم کنده دل تو به بستن دل براي

 کمه ببینمت هرچي میزارم هم رو و چشمام

 کني بهتر حالمو تا.اومدي دوباره امشب

 ياس لبريز و خوابم تا

 میکنم سر روياهات باِِ  دوري قسمت که حاال کني پرپر و بغضم تا

 میکنم باور بگیردستاتو محکمتر دستامو

 میکنم سر روياهات باِِ  دوري قسمت که حاال
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 میکنم باور بگیردستاتو محکمتر دستامو

 میکنم سر روياهات با

 .. هباش بهترين برام میتونه روياهات همون حتي.. نمیکنم اصراري منم میخواي دوري تو که حاال

 نمیکنم سد راهتو

 نرو اينجا از نمیگم

 شو غريبه يکم فقط

 نرو آشنا اينهمه

 من عشق کردم هرکاري

 نشد آخر نشه عادت

 گذشت بیشتر زمان هرچي

 نشد بهتر و شد بدتر

 من واسه رسیدن تو به

 بود ساده خیلي اگرچه

 ترو قول خدا اما

 بود داده ديگه يکي به

 بگو بهش من قول از

 بمون دادي که قولي رو

 آرزومه هنوز که اون

 برسون آرزوهاش به

 آرزومه هنوز که اون

 ..برسون آرزوهاش به
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 رهمینطو منم و میزد حرفاشو داشت انگار خوندن با اون که بود جوري.. میکردم نگاش خیره خیره

 جمع سنگین نگاه از جاها بعضي..

 بود سختي شب.. میکردم نگاه ساشا به مواقع بعضي.. مینداختم زير سرمو و میکشیدم خجالت

 .. خیلي برام

 به.. استمنمیخو اينو من و بشکنه میترسیدم.. میکرد خفم داشت کم کم که بود گلوم تو بغضي يه

 .. نه امشب اقل حد عنوان هیچ

 .. کرد باز زندگیمو نسیر که بود يغض همین شايد.. نبود من با شانس انگار ولي

 زدن به کردم شروع پاهام به خیره

 خونست اين تو من با غريبه يه

 داره شباهت خیلي تو به که

 توئه مال تنشه که پیرهني

 برمیداره رو گوشي تو جاي

 داشتي دوس که رو آهنگي همون

 میخونه خلوتش تو خودش با

 اينکه با سرده من با ولي

 میدونه راجبم چیزو همه

 نه مگه باشي تو نمیتونه اين

 توئه جسم فقط تو از خالیه

 میشنوي منو هستي که جا هر

 توئه اسم هم سايه اين بگو

 تفاوته بي و میبوسه منو

 سهمم اينه نمیشه باورم
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 نیست چیزي ما بین انگار ديگه

 میفهمم میکنه لمسم وقتي

 کردم شک بهش بار اولین

 میگه دروغم که ديدم وقتي

 میرم سمتش به که ديدم وقتي

 ديگه نمیشم گرم نگاش از

 رفک میخواد چي هر اينجاست کي هر بزار.. بهش شدم خیره اشکي چشاي با و کردم بلند سرمو

 چقدر.. دارم توان مگه چقدر.. دخترم من.. کنم حمل خودم با دردو اين نمیتونم ديگه من.. کنه

 امشب کرد چیکار من با بفهمه بزار.. نزنم دم و ببینم میتونم

 توئه مثل صداش که غريبه يه

 نیست تو حرفاي مث حرفاش ولي

 انگار کنارم میشینه وقتي

 نیست تو جاي نشین بگم دارم دوس

 نه مگه باشي تو نمیتونه اين

 توئه جسم فقط تو از خالیه

 میشنوي منو هستي که جا هر

 توئه اسم هم سايه اين بگو

 نگاه بود کرده حلقه ساشا کمر دور دستاشو و بود نشسته جفتش که دختري دو و چرخوندم نگامو

 .. کردم

 تفاوته بي و میبوسه منو

 سهمم اينه نمیشه باورم

 نیست چیزي ما بین انگار ديگه
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 میفهمم میکنه لمسم وقتي

 االن خشیدبب يه با و شدم بلند جام از سريع.. میومدم خودم به کمي بايد.. بمونم نمیتونستم ديگه

 میتونستم که سرعتي تمام با میام

 یشهچ شده چي میگفتن که ها بچه صداي به.. شدم روونه اتاقم بعد و ها پله سمت به باشم داشته

 .. نکردم توجه هم

 و رفتم باال ها پله از.. شاهین يا داشت جمع کردن آروم در سعي که بود شهاب نفهمیدم حتي

 ي صندلیه رو.. اتاقم تو کردم پرت خودمو

 .. دادم ريزش اجازه اشکام به و نشستم آرايشم میز

 اقمات در پشت نیومد کسي اينکه از بودم خوشحال.. میکردم گريه و بودم اتاق تو که بود مدتي

 بود وقتش ديگه و.. بودم شده آرومتر کمي..

 .. پائین برم که

 .. داخل اومد نفر يه و شد باز اتاقم در که بشورم صورتمو تا شم بلند صندلي رو از خواستم

 .. شدم شکه ساشا ديدن با که کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم تعجب و وحشت با

 برمیداشت اون که قدمي هر.. سمتم اومد اونم همزمان و کرد قفل درو.  برداشتم عقب به قدم يه

 گیر پام اينکه تا میرفتم عقب به من

 .. تخت رو افتادم و تخت ي لبه به کرد

 ..... رسوند بهم خودشو سريع قدم دو با. شم بلند خواستم تا

 .. کرد زدن حرف به شروع عصبي و آروم صداي با

 ؟.. غريبم من که..  شد روشن جمالتو به چشمم عجب چه.. نعمتي رزا خانم به به.. به به _ ساشا

 فکر ؟.. پیشت از برم میخواي که

 من. که نیست خبرا اين از.. زيادي غلط خانم نه ؟.. میکنم ولت کردي فکر ؟ راحتیه اين به کردي

 .. دارم کار باهات ها حاال حاال

 .. برخوردش طرز اين از اومد بدم
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 .. کردم باز دهنمو همیشه مثل فکر بي

 تيگرف نامزدتو دست نمیکشي خجالت.. سرت بريزن نزدم جیغ تا کنار بورو.. میکني غلط تو _

 میخواستي ؟ من تولد جشن اومدي

 کنار برو حاالم.. داري ايول بابا.. دادي انجام خوب کارتو بهت میگم تبريک خب ؟ بدي حرص منو

 انگار.. کنم تحملت نمیتونم اين از بیشتر..

 .. آريامنش آقاي برسید نامزدتون به بهتره پس.. نبوديم هم سهم تو و من واقعا

 له يه با و کردم استفاده فرصت از منم همین براي.. میکرد نگام تعجب با داشت و بود شک تو

 به سريع.. بزنمش کنار تونستم دادن

 دمیخندي داشت چون بود اومده در شک از من حرکت اين با انگار اونم بیرون برم تا رفتم در سمت

 دستم که بودم نرسیده در به هنوز..

 شدم پرت محکم و شد کشیده

  ؟ کي پیش برم ؟ بگو ديگه بار يه ؟ گفتي چي ؟؟ چي _ خنده با ساشا

 ؟ کي پیش برم ؟ بگو ديگه بار يه ؟ گفتي چي ؟؟ چي _ خنده با ساشا

 .. کردن تقال به کردم شروع و کردم نگاه بهش غضب با

 نابود کل به فکر اين نامزادش آوردن ياد به با ولي باشم کنارش داشتم دوست خودمم چند هر

 .. میشد

 کونت راست و چپ به خودمو همزمان.. میکوبیدم سینش به هي ظريفم مشتاي با و میکردم تقال

 میدادم

 .. توام با اه.. اومدي باهاش که هموني پیش برو.. کن ولم اه _

 نم کوچیک قلب براي.. جا يک هیجان همه اين.. میومد بند داشت نفسم.. سمتم کرد خم سرشو

 .. بود زيادي

 .. شم ثابت جام سر شد باعث صداش
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 دنبال برم و کنم ول خودمو زمیني ي فرشته میتونم چطور من.. خوب دختر آخه.. عزيزم _ ساشا

 ؟ ديگه کس

 ردممیک نگاش داشتم خیس چشاي با چشماش به خیره.. کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سرشو

 ؟ کیه پائینه اون که اوني پس میگه راست اگه..

 زودباور و ساده اونقدر کنه فکر نمیخواست دلم.. بدم نشون خودمو اعتراض تا کردم باز دهنمو

 .. بزنه گولم اينطوري که هستم

 ....پائــ اون که اوني پس _

 خیس و خمار چشاي به زد زل و کرد باز چشاشو. تر عقب برد سرشو کمي... سمتم کرد خم سرشو

 .. من اشک از

 .. کرد زمزمه آروم

 یکنيم فکر چرا ؟.. کردي فکر چي تو ؟ بدي تشخیص منو خواهر نتونستي که نگو.. عزيزم _ ساشا

 ؟ میمیره نعمتي رزا جز اي ديگه کس واسه آريامنش ساشا

 یارمب ياد به قیافشو بتونم تا کردم فکر کمي.. بود خواهرش دختر اون واقعا يعني.. بودم شک تو

 شباهت متوجه حتي که بودم کور من اينقدر يعني.. میگفت راست.. کردم مجسمش ذهنم تو..

 .. میزد تند قلبم.. شد راحت خیالم کمي.. نشدم شون

 کردي فکر چرا ؟ باشه من جسم و روح صاحب اي ديگه کس قراره تو جز میکني فکر چرا _ ساشا

 هم میدونم من هم ؟ ندارم دوست ديگه کردي فکر چرا ؟ بکشم عقب پامو حاضرم راحتي اين به

 ؟ اينه از غیر.. میتپه هم براي فقط و فقط قلبامون که میدوني تو

 نوم اونم و داشتم دوستش من.. میگفت راست.. بهش زدم زل و کردم باز بودم بسته که چشمامو

 با.. میروندم خودم از زندگیمو عشق بايد بود شده مرتکبش اي ديگه کس که اشتباه يه با چرا..

 .. بود سوال برام چیزا خیلي هنوز اينکه

 ور چي همه و داشتم که سوالهايي.. ترديدهامو همه خوند.. کردم نگاه بهش سوال از پر چشايي با

 .. خوند چشام از

 .. میکرد نگاه صورتم اجزاي تمام به خنده با و کرد آرومي ي خنده.. کرد دور خودش از منو کمي
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 بامش ولي... سواله برات چیزايي هم تو میدونم.. نیست سوالها اين وقت االن نه.. عزيزم _ ساشا

 شیدهبخ منو خانمم که بدونم بايد اولش ولي.. بگم مو به مو برات رو همه میدم قول.. نیست وقتش

 .. داره دوست قبل مثل منو خانمم هنوزم بدونم بايد..

 بود زده کل براش دلم اينکه با.. بگیرم تصمیم نمیتونستم هنوز راستش.. میکردم نگاه بهش خیره

 تکلم قدرت انگار اصال.. بزنم حرفي نتونستم بازم ولي.. محرم بهم و بود شوهرم هنوزم اينکه با. ...

 .. بودن گرفته ازم و

 کرد جدا خودش از منو ساشا

 .. عزيزم بود شده تنگ وجودت کل براي دلم _ ساشا

 میکردم چیکار بايد.. بودم کرده گیر حس دو بین.. بودم شک تو هنوزم.. تخت رو انداخت منو

 ولي بودم مطمئن وجودش از االن اينکه با.. بود اومده کجا از يهو ترديد حس اين نمیدونستم..

 .. کنم دوري ازش میخواستم چرا نمیدونم بازم

 ذهنم ي گوشه سواالي عالمت به بردن پي براي.. چیزا خیلي هضم براي داشتم نیاز زمان به

 ...بود ديگه جاي فکرم ولي بودم زده زل ساشا به اي مجسمه مثل.. بود ديگه جاي فکرم..

 .. کرد زمزمه و سمتم شد خم

 .. رزا دارم دوست خیلي _ ساشا

 . شده چي میکردم هضم داشتم کم کم انگار.. اومدم خودم به.

 // گذشت طوري چه زمان همه اون نفهمیدم

 ور گذاشتم دستمو... شدم مانع.... میکرد پیدا بیخ داشت کار که اومدم خودم به دوباره زماني اما

 .. میکرد نگام داشت تعجب با.. دستش

 ؟ شده چي _ ساشا

 .. کردم نگاش

 .. نمیتونم.. نه االن _
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 ور از.. کنارم افتاد راحت خیلي بود کرده تعجب چون.. دادم هلش دستم با.. میکرد نگام تعجب با

 ندمچرخو در قفل تو کلیدو سريع خیلي.. بردم هجوم اتاق در سمت به سرعت با و شدم بلند تخت

 وارد وقتي.. بردم هجوم توالت سمت به و بیرون کردم پرت اتاق از خودمو سريع.. کردم بازش و

 .. قلبم رو گذاشتم دستامو از يکي و در به دادم تکیه.. بستم درشو و شدم توالت

.  لبام ور نشست خفیفي لبخند.. لبام رو گذاشتم ديگمم دستاي از يکي.. میزد سريع و تند خیلي

 پیدا اونم و. نمیومد در جور هم با چیزا سري يه اما.. بودم مطمئن اينو ديگه.. بود من مال ساشا

 .. میفهمیدم بايد..  بود خواهرش اي دفعه يه شدن

 رو همه و همه ، کادو ، موزيک رقص.. بود خوبي مهموني.. میگذشت تولدم از هفته يک حدود

 .. خواهرشه ساشا همراه شدم مطمئن اينکه مخصوصا.. داشتم دوست

 بتونم تا نشه مزاحمم کسي اينکه واسه... کردم دوري چیز همه از هفته يک اين.. مدت اين تو

 .. ويالمون شمال اومدم کنم فکر درست

 کشیده طرف همه فکرم که چند هر.. میکنم نگاه دريا به دارم و ساحل شناهاي رو نشستم االنم

 ... میخواد کیو دلم که میدونم خوب اينو.. بده توضیح برام نفر يه میخواد دلم.. میشه

 يه و زياد کساي يه چند هر..  بودن مقصر همه وسط اين اينکه.. کردم فکر خیلي مدت اين تو

 بیان هترب ، بهتره نه.. بدم دوباره شانس يه ساشا به حاضرم.. بودم گرفته رو تصمیمم.. کم کسايي

 .. بدم دوباره شانس يه هردومون به حاضرم.. کنم

 یرتقص چیزهايیم يه.. بود کرده کورم عاشقي که مني.. بود من تقصیر هم چیزا خیلي وسط اين

 .. میداد جون من خاطر به داشت که ساشايي.. بود ساشا

 همترم برام کس همه و چیز همه از و پدرمه اون.. نگرفتم دل به ولي.. بود پدر تقصیر چیزايیم يه و

 .. یکردم اشتباه داشت چند هر.. میخواست منو خوشبختیه اونم ؟.. باشم دلخور ازش میتونم چطور..

 رچطو.. بود خواهرم مثل که مريمي.. بود مريم حسادت ما از خیلي ي زندگیه ي نابوديه دلیل اما و

 .. نفهمیدم اينکارشو دلیل ؟ بزنه خنجر پشت از بهم اينطوري تونست

 ودنمائيخ ها شن رو پام کنار که گوشیي به دوختم و گرفتم دريا ي آبیه از چشم تايتانیک صداي با

 .. لبم ي گوشه نشست لبخند.. میکرد
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 بودمش بخشیده.. میگرفت تماس باهام داشت که بود باري هزارمین اين هفته يه اين تو شايد

 .. بدم خاتمه بازي لج اين به که بود وقتش ديگه..

 ودمخ از بخوام چرا پس.. بودنه من با ي تشنه االن اونم میدونم.. منه درگیر االن اونم ذهن میدونم

 يفراموش من که مدتي تو حتي.. نکرد پشت من به وقت هیچ من مرد میدونم که وقتي برونمش

 .. بودم گرفته

 ناز کاراش از يکي چند هر.. زد کاري هر به دست آوردنم بدست واسه.. نشد پشیمون بازم

 .. بود شصتش

..  دکر لمس و رنگ سبز ي دکمه که دستم.. برداشتم زمین رو از و گوشي و شد بیشتر لبخندم

 و نگراني شدت از میدونم االن که مردي.. رسید گوشم به نگرانمه بود پیدا که مردي داد صداي

 .. برامده گردنش رگ غیرت

 ؟ میشم نگرانت من نمیگي ؟ رفتي بیخبر چرا ؟ رزا کجـــــــــايیي الـــــــــــــو _ ساشا

 گهب گذاشتم.. باشه فرياد و داد با چند هر.. میشد آرامشم باعث صداش.. کنم سکوت دادم ترجیح

 اون اگه نشدم ناراحت.. بشه خالي تا..

 .. خودمه خاطر به میگه چیزي اگه میدونستم چون.. شدم خوشحال بلکه.. میداد فحشي وسط

 

 که صدايي با االن و.. شد آروم کمي که تا گفت اونقدر.. گفت اون و..  بگه دادم اجازه لبخند با

 .. میلرزوند قلبمو داشت که میکرد زمزمه و ککلماتي میداد عجزش از نشون

 نگران رو همه.. برگرد فقط.. زندگیت از میرم نمیخواي منو اگه.. خانمم باشه.. رز باشه _ ساشا

 ؟ نمیزني حرفي االن چرا.. نمیدي کسیو جواب چرا ؟ رفتي خبر بي چرا.. کردي

 .... سکوت

 ...... اما.. دنیاست من براي هم نفسات صداي همون نزن حرفي.. باشه باشه _ ساشا

 آروم داشتم کم.. میشد صورتم رو اشک قطره قطره چکیدن باعث حرفاش.. کرد سکوت اي لحظه

 .. داشت بغض اونم صداي.. میزدم حق
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 .. ردبرگ فقط.  نبیني عکسمم حتي ديگه میدم قول.. همیشه براي فردا همین.. میرم من _ ساشا

 .. بود خوب چقدر مرد اين خدايا.. میزدم حق داشتم که بودم من و.. کرد سکوت

 ... هرگز نمیخواستم اينو من و.. بار دومین براي.. میدادم دستش از وگرنه میزدم حرفي بايد

 .. زدم صدا اسمشو عجز با که کنه قط خواست

 .. ســــــاشـــاا _

 .. مگوش تو پیچید صداش بعد اي لحظه.. کنم حس و زد که لبخندي تونستم.. کرد مکث اي لحظه

 .. نکن گريه. عزيزم..  ساشا جان _ ساشا

 .. کردم خاموش گوشیو بعد و بیارم زبون به کلمه چند تونستم فقط

 .. تو بي میمیرم من.. نرو.. بیا زود.. منتظرتم شمال بیا..  ساشا _

 .. اومدم.. باشه باشه.. عزيزم باشه _ ساشا

 مکشید دراز ها شن رو پشت از و.  فرستادم براش آدرسو سريع.. کردم قط گوشیو و زدم لبخندي

.. 

 هب اينکه وقت.. بود وقتش االن... بودم نبرده لذت دريا آبي وجود از طوري اين االن به تا وقت هیچ

 .. برسم ذهنم سواالي تک تک

 کم کم که بودم فکرا همین تو.. کنم لمس کنارم در رو ساشا حضور وجود تمام با اينکه وقت

 .. رفتم خواب به و شد گرم چشمام

......... 

 هک کمي ولي بودم اتاق تو.. بود گنگ برام کمي اولش.. کردم باز چشمامو کسي دست نوازش با

 خودمه اتاق که شدم متوجه کردم دقت

 خصوصي هم ساحل و بودم ساحل کنار من چون. بدونم رو اينجا تو حظور دلیل تا چرخوندم چشم..

.. 

 .. شدم ثابت ساشا رو چرخوندم چشم کمي با
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 .. شد باز لبخند به لبام کم کم.. خندونش چشاي به زدم زل

 . خواب ساعت.. خانمم سالم _ ساشا

 لحظه که بود کسي همون اين.. بغلش تو کردم پرت خودمو جیغ يه با و اومدم خودم به سريع

 همون اين.. وابستس بهش زندگیم ي لحظه

 پناهگاست بهترين برام آغوشش که مرديه همون اين.. میده آرامش بهم دستاش لمس که مرديه

.. 

 .. بستش دنیاش به دنیام که مرديه همون.. زندگیه برام وجودش عطر که مرديه همون اين

 حرف هب خنده با و بده فشار خودش به بیشتر منو شد باعث که کشیدم عمیقي نفس وجود تمام با

 .. اومد

 .. خب میکني لج چرا میشه تنگ برام دلت اينقدر وقتي خانمم.. عزيزم _ ساشا

 .. کردم فرو بغلش تو بیشتر خودمو و زدم بازوش به مشتي حرص با

 .. بود زياد زدن حرف براي وقت.. بزنم بهم آرامشو اين پرتاش و چرت با نمیخواست دلم

 .. منتظرته بیرون ساشا باش زود.. رزاااااا.. رزاااا _ مامان

 .. بود کامل چي همه.. انداختم آينه تو خودم به ديگه نگاه يه سريع

 .. م اومدمــــــــــــــــــــ _

 وت جاي به من بعد عروسیته امروز خوبه دختر باش زود.. داخل آورد سرشو مامان و شد باز اتاقم در

 .. میدي لفتش اينقدر چرا گرفتم استرس

 .. کردم مامان مهربون ي قیافه به نگاهي

 .. شدم تموم ايناهاش باشه _

 ..برداشتمم الزم وسايل و لباس همراه به کیفمو و کردم درست شالمو

 .. کردم نگاه بهش تعجب با رسیدم که مامان کنار

 ؟ نمیاين شما مگه مامان_
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 .. کرد نگام لبخند با

 .. میام ديگه ساعت دو يکي من برو تو.. زوده االن نه _ مامان

 خاموش سارا اسم که انداختم گوشي صفحه به نگاهي.. خورد زنگ گوشیم که.. دادم تکون سرمو

 به و کردم شل و نیشم.. میشد روشن و

 .. مامان از بلند خداحافظي يه هم همینطور و کردم تند پا بیرون و پائین طبقه سمت

 شد باعث جیغش صداي گوشم دم گذاشتم گوشیو تا.. کردم لمس رو گوشي سبز قسمت سريع

 . ببندم چشامو

 باش زود ؟ ديوانه پختم اينجا من ؟ هــــــان ؟.. شرف بي کجــــــــــــــايیي _ سارا

 ؟ شدم شعور بي توي مچل ساعته نیم ديگه

 .. اونجام ديگه ربع يه تا باشه.. کالم بعد سالم اول _.. خوردم خندمو

 .. شد خندم باعث غرش غر صداي

 ولم...)  اينجام ديگه ربع يه میگه بعد کرده ول اينجا منو ها ديوونه عین آدمیه عجب _ سارا

 اينجا ديگه ربع يه تا اگه يعنیــــــا(  رفت باال صداش

 .. واال نوبره پرو اينقد عروسم.. میزنم عروسیتم قید میرم من که باش مطمئن نباشي

 شونه.. بشر خله ؟ کرد اينطوري چرا اين.. انداختم گوشیم به نگاهي تعجب با.. کرد قطع گوشیو تق

 .. کردم باز بیرونو در و انداختم باال اي

 عزيـــــــــــــــــــزم.. اومد کش لبام ديدنش با و ديدمش.. دنبالش گشتم چشمام با

 بلوز هي همراه به بود پوشیده همرنگش لي شلوار و خاکستري اسپورت کت يه.. بود جیگر همیشه

 .. بود شده جذاب فوق ساده تیپ همین با.. ساده و سفید گرد لقه

 جیب تو دستاش.. بود خلوت کوچه حاال خوبه.. کردم پرواز سمتش به میزد برق که چشمايي با

 کاپوت به بود داده تکیه و بود شلوارش

 .. میزد تند تند قلبم.. ماشین الستیک به بود زده پاشم يه. ماشین
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 پرت خودمو و پام کنار گذاشتم و بود دستم تو که وسايلي اول رسیدم که بهش و کردم تند قدمامو

 .. بغلش تو کردم

 وسهب سريع. فشردم خودش به کمي دورمو کرد حلقه دستاشو.. میکرد نگام داشت خاصي لبخند با

 .. زد حرف میکرد نگام لبخند با که همینطور.. کرد جدا خودش از منو و زد موهام روي اي

 ؟ کردي بغل اينطوري منو که شده چي ببینم بگو بعد تو بده موهاتو اول.  خانمم سالم _ ساشا

 يکم لبامو.. میکردم نگاش خیره.. داشت لبخند يه هنوزم ولي بود کرده جمع اخماشو کوچولو يه

 .. گرفتم ازش رومو و کردم نازک براش چشمي پشت کردم نگاش ناز با و کردم جمع

 .. بود شده تنگ آقامون براي دلم آخه _

 .. بهش افتاد نگام که کرد وارد فشار بازوم به کمي بود بازوم رو که دستي با

 .. میکنم رو چیزا سري يه هوس من زدنت حرف اينطور با نمیگي ممم _ لبخند با ساشا

 .. کرد اشاره ور دورو به ابرو با بعد

 ؟. نیست جاش اينجا که _ ساشا

 .. انداختم باال ابروهامو تند تند و زدم لبخندي

 .. خنديد اونم

 ؟ بود شده تنگ آقاتون براي دلت که _ ساشا

 و بود همرام که وسايلي.. بست درو و ماشین تو داد هل منو.. کرد باز رو جلو در و زد چشمکي

 ماشین خودشم.. پشت گذاشت و برداشت

 .. شد سوار اومد و زد دور و

 .. خنديدم ريز ريز و کردم نگاش

 ؟ دختر تو میخندي چي به _ ساشا

 .. تو به _

 . کرد نگاه بهم و باال داد ابروشو تاي يه
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 زيادي وقت خنده براي شب میکنم فکر منم ممم(  زد خبیس لبخند يه..)  بخند باشه _ ساشا

 (شد نزديک بهم کمي يه..) باشم داشته

 !!!!!؟؟؟؟؟؟ نــــه

 زير زد حرکتم اين ديدن با اونم.. گرفت درد خودم دستاي که اش شونه به زدم مهکم دست با

 و صورتم رو گذاشت سريعي ي بوسه.. خنده

 .. کرد روشن و ماشین بعد

 براي که ودب کسي بودم نشسته کنارش االن که ايني که نمیشد باورم.. میکردم نگاش داشتم خیره

 سختي همه اين آوردنش دست به

 .. کشیدم

 عموق.. داد بهم رو حلقه اون که وقتي.. شمال اومد که وقتي.. قبل هفته يه اتفاقات به افتاد يادم

 که وقتي... شوخیهامون.. برگشتمون

 خیلي و عروسي خريداي.. خريدنامون لباس.. کرديم فرداش که عقدي.. خاستگاري اومد دوباره

 .. ديگه چیزاي

 .. اومدم خودم به دستش تکون با

 ؟ بري نمیخواي.. رسیديم.. خورديم خانم ديگه بسه ااا _ ساشا

 .. کردم نگاه بهش خنده با

 ؟ کني دک منو میخواي اينطوري چرا ؟ بلــــــــه بلـــــــه _

 .. کرد اخمي ساشا

 .. کن پهن ديگه جا يه تورتو بفرما شمام.. عروسیمه امشب من خانم راستش _ ساشا

 .. کرد نگام رفته باال ابروهاي با بعد

 و بود هکرد بغلم فقط و فقط.. نمیگفت هیچي اونم.. زدمش کلي و سمتش پريدم بود گرفته خندم

 .. میخنديد
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 ینهم.. بدم انجام و حرکات اين من میزاشت مگه وگرنه.. بود دودي کامال ماشین هاي شیشه خوبه

 شیفته منو که بود حدش از بیش غیرت

 .. بود کرده اش

 اهآرايشگ سالن وارد... و لباس برداشتن با و شدم پیاده ماشین از بوسه و بزن بزن کلي از بعد

 سارا ضربات هجوم مورد کلي اونجام.. شدم

 ... گرفتم قرار بود منم دوست و سارا دوست که آرايشگر و

........ 

 تخواس به البته.. شد تموم آرايشم بالخره...  میگذره آرايشگاه به اومدنم از که وقته خیلي االن

 داشتم دوست.. بود کرده گريمم فقط خودم

 .. میومد بهم که هم جدا و.. داشتم دوست بیشتر اينطوري ولي چرا نمیدونم... باشم ساده خیلي

 پاساژا تو نگشت کلي از بعد که زيبا و سفید لباس يه.. انداختم بود تنم که زيبايي لباس به نگاهي

 .. بود ناز خیلي.. کردم پیداش

 تور با... میشد آزاد اون از بعد و تنگ زانوهام سر تا که داشت ساده دامن يه هفتي يقه و بود دکلته

 زيبايي صورت به لباس روي کمر از هم

 .. سمتش برگشتم سارا صداي با.. بود قشنگي لباس کال.. بود شده کار

 اينطوري درخواستت اون با که نمیکردم فکرشم اصل.. شدي نا تو چقدر رز وايــــــــي _ سارا

 .. بشي

 .. بپوشم شنلمو تا کن کمکم باش زود کردي بیخود شما _ باال دادم ابرومو يه

 مونه پريسا صداي کالش گذاشتن و شنل پوشیدن از بعد.. کمکم اومد حرفي هیچ بدون هم سارا

 اومد سارا دوست و آرايشگرم دوست

 .. سمتمون

 .. اومد داماد که بدو خانم رز خب _ پري

 .. برم ساشا با من که گذاشتن ساشا جیب کردن خالي و چیزا اين و تعارف کلي از بعد خالصه
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 رقصمون.. عروسي فیلم.. باغ زيباي و مدرن طراحي.. بود رويايي خیلي چي همه.. بود عالي جشن

 کشون عروس.. دونفرمون عکساي..

 .. شد انجام ممکن نحو بهترين به همه و همه..

 دامادش به منو پدرم حرفا اين و ريختن اشک کلي از بعد.. شده تموم جشن و صبح 3 ساعت االن

 .. باشیم تنها ما تا رفتن و سپرد

 ما گاهآرايش تو که اي لحظه يه افتاد يادم.. نبینم رو جايي من تا بسته چشمامو کراواتش با ساشا

 سر تا سر تیپ اون با.. بودم شده ساشا

 ايستاد جلوم وقتي.. بود سفید کراواتش ولي بود پوشیده سیاه کال.. بود شده جذاب خیلي سیاهش

 تو گذاشتم و سفید رز شاخته يه

 .. چیز همه از بیش.. داشتم دوست خیلي و مرد اين من... جیبش

 .. کني باز قشنگتو چشاي میتوني خانمم خب _ ساشا

 .. من خداي.. روم به رو به شدم خیره باز دهن با و برداشتم چشام رو از کراواتو

 ... ساشا وايـــــــــــــــي _

 ؟... میاد خوشت.. ساشا جان _ ساشا

 .. دورم کرد حلقه دستاشو و کرد بغلم پشت از

 کل.. من خداي... بگیرم زدنمو جیغ جلوي میکردم سعي و دهنم رو بودم گذاشته دستمو دو هر

 قرمز و سفید رز گل و شمع از پر رو خونه

 .. بود بهتر من براي بهشتم از حتي که بود شده درست اي عاشقانه فوق فضاي.. بود کرده

 

 کمي و لباش رو کاشتم بوسه به سريع.. گردنش دور کردم حلقه دستامو و سمتش برگشتم ذوق با

 پائین و باال ذوق با.. شدم دور ازش

 میپريدم
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 ... دارم دوست خیلي.. ساشا عاشقتم.. عاشقتم واي _

 معش و گل از پر برات و اتاق يه روز هر که میدم قول میشي خوشحال اينقدر اينکار با اگه _ ساشا

 .. کنم

 با داشت و بود خداش از که اونم نامرد.. کردم آويزون بهش خودمو و کشیدم خوشحالي از جیغي

 عجیبي طور به که من حرکات به لذت

 ... میکرد نگاه میشد گونه بچه مرد اين جلوي

 زير انداخت دستشو يکي اون و ام شونه دور و دستش يه اونم میزدم حرف من اينکه با همزمان

 به و کرد بلندم زمین رو از حرکت يه با... پام

 .. شد روونه اتاقمون سمت

 زير انداخت دستشو يکي اون و ام شونه دور و دستش يه اونم میزدم حرف من اينکه با همزمان

 .. شد روونه اتاقمون سمت به و کرد بلندم زمین رو از حرکت يه با... پام

 .. خوبي خیلي خیلي.. بگم چي نمیدونم... ساشا واي _

 .. دنیاست يه من براي خودش اين بخند فقط تو.. خانمم بگي چیزي نمیخواد _ ساشا

 خوبي من به مرد اين اونقدر.. شد اتاق کدوم وارد نشدم متوجه حتي که بودم خوشحال اونقدر

 خوب مرد اين که اونقدر.. بود آورده وجد به منو روم به رو ي ساله 37 مرد اين اونقدر.. بود کرده

 .. بود گرفته ازم حواسمو کل کل، به.. بود جذاب.. بود

 اخد از نمیخواستم چیزي ديگه.. میديدم که بود مرد اين چشماي و صورت فقط و فقط که جوري

 که همین.. رسوند عشقم به منو که همین..

 زچی هیچ به منو که.. میکرد درکم که.. نمیپريد هرز که.. داشت صداقت که کرد هديه بهم مرديو

 یديدم منو فقط که همین.. نمیشد معطوف ديگه کس هیچ به من جز به توجهش که.. نمیداد ترجیح

 میتلبید منو وجودش که همین.. میکرد نوازش و من فقط و فقط دستاش که همین..

 .. بود دنیا برام..
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 اب مانند قلب حالت به که رفت تخت به حواسم لحظه يه.. تخت روي گذاشت منو.. شديم اتاق وارد

 .. نکردم توجه چیزي به ديگه.. بود شده تزئین سرخ و سفید رز گل

 .. روم به رو مرد به زدم زل عشق با گرفتم تخت از نگامو

 چي مهه گفتن براي چشمامون.. میکرديم نگاه همو فقط هیچي.. نمیگفتیم هیچي.. همینطور اونم

 .. نبود زدن حرف به نیازي ديگه.. بود کافي

 و خودش سمت کشید منو.. کرد بلندم و گرفت دستمو.. سمتم اومد و آورد در حرکت يه با کتشو

 از.. لرزيد تنم.. گوشم به چسپوند لباشو

 رومآ خیلي چند هر.. شنیدم و صداش.. میکرد هديه بدنم سلوالي تک تک به نفسش که گرمايي

 .. میگفت

 .. کني عوض لباساتو نمیخواي.. عزيزم _ ساشا

 .. بهم زد زل خاصي شیطنت با و کرد دور سرشو بعد

 سري يه بايد کاري هر از قبل چند هر.. نیارم خودم روي به کردم سعي خب ولي.. شدم سرخ کمي

 .. میگرفتم ازش اعتراف

 .. نه _

 .. کنم کمک بهت دارم دوست من ولي _ ساشا

 .. میکرد نگام مرموزي لبخند با و باال مینداخت تند تند ابروهاشو

 .. آقا ندارم نیاز کمکت به من _

 ليو کنم باز و بود وصل موهام به که توري کردم سعي.. رفتم آينه سمت به و بهش کردم پشتمو

 .. بود مشکلي کار که جدا

 ودشخ به منو پشت از.. سمتم اومد و کرد بلندي ي خنده ديد تور کردن باز براي منو تقالي وقتي

 .. گرفت دستامو و چسپوند

 .. کنم کمکت نمیزاري چرا نمیتوني وقتي خب.. کندي موهاتو کن ول _ ساشا

 .. کردم نگاه بهش آينه از و آوردم در زبونم
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 .. دارم دوست ، میخواد دلم ممم _

 .. لباسم زيپ سمت رفت دستش و کرد جدا سرم از و تور

 .. میدم نشون بهت و داشتن دوست االن بزار ؟ داري دوست که _ ساشا

 و ردمک مظلوم قیافمو.. گردنش دور کردم حلقه دستامو و برگشتم سريع که کرد باز نیمه تا زيپو

 .. کردم جمع لبامو

 .. کرد زدن حرف به شروع خنده با بعد و کرد نگاه قیافم به کمي

 ؟ میکنه نگاه بهم داره جوري اين من جوجوي که شده چي _ ساشا

 .. کردم صدا اسمشو ناز با

 ! ســـــــاشـــــــا _

 ؟ میسته واي قلبم میکني صدا منو اينطوري نمیگي عزيزم جانم _ ساشا

 .. کردم دور خودمو که گذاشت لبام روي سريعي ي بوسه

 ؟.. نرفته يادت چیزي _

 .. کرد نگام گیجي و تعجب با کمي

 ؟ چطور.. نه نکم فکر مم _ ساشا

 .. باال دادم خبیس ابروهامو

 ..میکني سپري ديگه اتاق يه تو و امشب وگرنه آقا بدهکاري من به توضیحات سري يه امم _

 .. کرد نگاه بهم کمي

 ؟ نمیگي که جدي _ ساشا

 .. نیفته تا بودم گرفته لباسمم دست با البته.. نشستم تخت روي و شدم جدا ازش کامال

 .. بدونم که حقمه من.. جديم جديه نه _

 .. کرد نگام عجز با و کشید موهاش تو دستي کالفه
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 .. فردا براي بزار عزيزم _ ساشا

 .. میفهمیدم بايد.. نمیتونستم من ولي

 .. نه _

 .. کنارم نسشت اومد و کشید موهاش بین دستي

 ؟ بدوني میخواي چي _ ساشا

 نم و مرده يه اون بازم باشه دار خود که چقدرم هر.. باشه چي هر.. چیه از کالفگیش که میدونستم

 چه که میفهمیدم بايد ولي.. حقش

 .. افتاده اتفاقاتي

 .. همشو _

 .. بغلش تو کشید منو.. کمرم دور انداخت دستشو و کرد نزديک بهم کمي خودشو

 .. کن گوش پس باشه _ ساشا

 .. گفت رو چي همه.. کرد شروع اون و دادم تکون سرمو

 اداره و بود پدرم دست زير که بیمارستاني و بودم گرفته و تخصصم تازه ها موقع اون _ ساشا

 دختر يه.. کردم برخورد دختر يه به.. میزدم سر ها مريض به داشتم اتفاقي که روز يه.. میکردم

 باختم دل که بود جا همون از..  بود شکونده پاشو بود زده زياد شیطنت از که.. شیطون و تخص

 ايه جذابیت.. نمیديد منو اصال کوچولو خانم اون که بود اين اونم و میداد آزارم بد چیزي يه ولي..

 یشمرخص روز اينکه تا روزا اون گذشت.. شیطنت فکر به همش و بود بیخیال کال.. نمیديد مردانمو

 دل بود تونسته که دختري اون پدر اينکه.. خوشحال و بودم شده شکه.. کردم برخورد پدرش با

 اين خالصه.. نداشتن خبري هم از بود وقت خیلي که بود پدرم قديمیه دوستاي از يکي.. ببره منو

 طوس پريدم...)  خونتون هم گاهي و بیرون البته.. داشت پدرت با پدرم که هايي مالقات شروع شد

 خیلي خانم اينکه واسه(  داد جواب و زد لبخندي ؟ بودم نديده رو شما من چطور پس.. حرفش

 خب.. میدادن حرص منو هي و.. بودن بیرون خالشون پسر با همیشه داشتن تشريف شیطون

 باعث اين و بیرون دوستات با يا بودي خالت خونه يا تو میومديم ها هفته آخر معموال ما چون..

 تر خانم.. شد بزرگتر خانم که تا گذشت ها بازديد و ديد اين از سال يک گذشت.. نبینیم همو میشد
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 یککش و میزدم کارم از وقتا بیشتر که جايي تا و. میشد تر ديوونه من دل که بود موقع اون و شد

 زديکن قصد.. نیست زندگیش تو کسي و نمیده محل کسي به که بودم خوشحال.. میدادم و خاننم

 تباه باعث اشتباه يه ولي.. بود قطعي پدرت با شدن شريک براي تصمیمم و.. داشتم و بهش شدن

 .. شد زندگیم شدن

 ؟ چي _

 .. میگم دارم بزار _ ساشا

 .. خب _

 فیقهر میکردم فکر که دوستي.. دادم دوستام از يکي نشون باشي تو که و دختر اون اينکه _ ساشا

 طرف از اينکه تا م میکرد تکرار و روزم هر کار بازم من و میگذشت روزها.. نبود ولي داره هوامو

 شدم آلمان به ماهه يک سفر به مجبور تحقیقات سري يه و مدارک سري يه براي بیمارستان

 ردک نامردي که رفیقي همون فرزاد.. رفیقم دست و دختر اون سپردم.. نمیرفتم کاش که سفري..

 اب ولي. رفت پیش خواستگاري تا حتي..  شد نزديک عشقم به... گرفت جامو اون.. من رفتن با..

 همون.. شدي آشنا من با تو که بود زماني همون اون.. ريخت هم به هاش نقشه کل من برگشت

 کترنزدي براي بود اي نقشه همش ولي.. اتفاقیه کامال برخوردامون کل میکردي فکر تو که زماني

 و خصت دختر اون تونستم.. بیارم دست به دلتو تونستم و شدم موفق اينکه تا.. تو به من شدن

 و انداخت بهم نگاهي..)  کنم جلب توجهشو تونستم.. کنم خودم مال همیشه براي و شیطون

 ينا که نمیدونستم ولي.. شد خاطره دومون هر براي که بود زماني همون(  موهام بین برد دستشو

 ودمب دفترم تو روز يه.. رفتیم هم با که سفري از برگشتمون از بعد.. میسوزه داره بد نفر يه وسط

 نمیزاره و داره دوست رو تو اينکه از.. تو به عالقش از گفت.. کرد تهديدم.. پیشم اومد فرزاد که

 جدي همون بعدا ولي.. نگرفتم جدي تهديدشو.. خورد کتک ازم.. شد دعوامون.. برسم بهت من

 و.. شهب بدبین من به پدرت که کرد کاري.شده فوتوشاپ عکس سري يه با. داد دستم کار نگرفتن

 وت که روزي.. افتاد که اي ديگه اتفاقاي سرش پشت و.. بود ازدواجمون با پدرت مخالفت دلیل اون

 عصبي. گفت خیانتت از.. بود داده پیام بهم ناشناس يه قبلش. خالت پسر با رستوران تو ديدم رو

 بعدا ات.. بگیرم آرامش تا خونم رفتم.. بود ريخته هم به معادالتم کل وضع اون تو ديدنت با و بودم

 ازت چون زدم بهت خونه تو حرفارو اون.. دنبالم اومدي تو ولي.. بزنم حرف باهات مورد اين در

 ولي.. بودم عصبي بد چون ندادم اهمیت بهت و شدم خارج خونه از وضع اون با.. بودم دلگیر
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 قمعش تصادف متوجه و شدم دور اونجا از سريع.. نبودم بود لحظه اين منتظر که ماشیني متوجه

 ... نشدم

 کرد شروع دوباره مدتي از بعد و گرفت نفس کمي

 نکهاي فکر.. گذشت بهم چي که میدونه خدا. بودي گرفته فراموشي تو که سالي يک اون _ ساشا

 هتب کردم تالش دوباره پس.. بیوفتم اتقام فکر به که شد باعث خیانتت فکر و کردي ردد منو

 داج ازش داري عشقشو میکرد فکر که مريم و فرزاد براي بود خطري زنگ بار اين که بشم نزديک

 خواهرم به فرزاد که شد باعث دوري اين. بودم شده دور خواهرم از و بودم تو غرق.. میکني

 بي از.. پدرم من.. شکستم بازم.. گرفت نشونه غیرتمو خواهرم فرار با و کنه خامش. بشه نزديک

 که هايي هصفت از همین براي.. میدونستم تو و کار تقصیر و مقصر که شد اين.. چیزا خیلي از آبرويي

 تممیدونس.. ها صفته مقابل در گذاشتم شرط.... کردم ؛استفاده سعیدي آزادي براي بود داده پدرت

 بعدشو خودت که اتفاقايي و.. شدم نزديک بهت دوباره.. شدم موفقم و ندارين اي ديگه راه که

 م خواهر و خیانتت ياد میرسیدم بهت وقتي ولي داشتم دوست اينکه با وسط اين.. میدوني

 در.. شدم دامی نا کل به ديگه سعیدي فرار با.. کنم کنترل و خودم نمیتونستم که بود اين میوفتادم

 کیش رفتي تو و خورد هم به بینمون دوباره اينکه تا.. نکردم پیداش ولي گشتم خواهرم دنبال در به

 اين عشقم که فهمیدم من و گذاشتي برام و مدارک اون که اي لحظه اون رفتي که مدتي اون..

 پر کم کم داشت منم چشماي.. کرد نگاه بهم لرزون چشايي با..)  شدم داغون بود بیگناه مدت همه

 ردمک فرو دستمو يکي اون و اش سینه رو گذاشتم دستمو يه.. بود اومده مرد اين سر چي.. میشد

 میدونه خدا(  کرد شروع دوباره و بست چشماشو.. کردن نوازش به کردم شروع آروم موهاش بین

 رو سرمو قبل ي دفعه از امبدتر نا بار هر ولي.. کردم رو و زير کردنت پیدا براي تهرانو کل که

 داد مبه آدرستو و سوخت حالم به دلش ديد وضعیت اين تو منو وقتي دوستت.. میزاشتم بالشت

 يه از که هاي اس ام اس ولي خونت تا اومدم کیش اومدم من بودي اونجا تو که مدتي اون تو..

 منو ، کشید عمیق نفس يه و بست چشماشو..)  میکرد داغون منو داشت میومد برام ناشناس فرد

 اون تو که روزي(  بگیرن ازش میخوان و هستم ارزشي با شي يه که انگار بغلش تو گرفت سفت

 که روزي همون درست.. بود عمرم روز سخترين عروسیته گفتن بهم که روزي ، ديدمت لباس

 عصبي هم و شدم خوشحال هم چیه قضیه فهمیدم وقتي.. کشیدم چي نمیدوني.. کردم تصادف

 يبرا خوشحال و بودند کرده دستشون ي بازيچه رو تو منو مريم و فرزاد اينکه خاطر به عصبي..

 .. میدوني خودت که بقیش و.. ندادم دست از عشقمو اينکه
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 االن من و بود شده خیس چشمام.. کاشت موهام روي اي بوسه آروم و کشید عمیقا نفس يه

 .. کشیده چي مرد اين که میفهمیدم

 کرد صدا منو شیطوني لحن با ساشا

 ؟.. شده خیس چشمات چرا ؟ خانمم!!! رزا _ ساشا

 کردم نگاش آشکاري بغض با

 .. داشتم رو رفتارا اون باهات که کشیدي سختي اينقدر نمیدونستم اينکه واسه _

 منگا و گرفت فیگوري.. تخت رو شم پرت شد باعث ، عقب به داد هولم و کرد نگام خاصي طرز يه

 .. کرد

 اونوقت اينطوريه که میفهمیدي اگه خب ؟ هان ؟؟؟.. توام ارباب من نمیدوني مگه خانم _ ساشا

 به که ديدي کیو میسوخت حالم به دلت

 ؟؟؟ هان باشه داشته ترحم حس اربابش

 رتپ سمتي به و میاورد در يکي يکي لباساشم بود انداخته خنده به منو و میزد حرف که همونطور

 .. میکرد

 يه شد باعث که روم کرد پرت خودشو)  ؟؟ هان میريختم کجا رو جذبه همه اين اونوقت _ ساشا

 هیســــــس(  بکشم خفیف جیغ

 .. پیشونیم به چسپوند پیشونیشو

 ندارم دوست اگه ، ام تعصبي حد از بیش اگه ، دارم غیرت روت من اگه.. مني دل عزيز تو _ ساشا

 چیزتو همه اگه ، کني نگاه کسي به

 وار هديوون که ي معنیه اين به اين ، میاد بدم ازت که نیست اين ي نشونه اين ، میخواد خودم براي

 منه ي خونه تو که چیزي که.. دارم دوست

.  تريباال خیلي من از تو بلکه.. نه برتري نظر از نه توام ارباب من. منه براي فقط و فقط ، منه مال و

 .. وجودت مالکیت نظر از.. داشتنت نظر از
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 النا.. نبود نیازي ديگه.. بود کرده ثابت من به خودشو جوره همه مرد اين.. بده ادامه ديگه نذاشتم

 به چیزمو ترين ارزش با بايد که بودم من اين

 اب که ي فاصله.. کردم تموم و بینمون ي فاصله لبخند يه با پس.. میکردم هديه زندگیم مرد

 کردم هديه.. کرد نزديکتر هم به رو ما برداشتنش

 .. بود هیچ مرد اين برابر در وجودش که دارايي.. دارائیمو ارزشترين با

............ 

 کمي شد باعث.. اومد يادم ديشب لحظات تمام چشمام کردن باز با.. کردم باز چشمامو صبح

 و انداختم دستم بغل به نگاهي.. بشم سرخ

 جهمتو آب صداي با که بود نگذشته چیزي هنوز ولي.. ريخت دلم يهو ساشا ي خالیه جاي ديدن با

 کم استرسم از کمي. حمومه که شدم

 .. شد

 یغج يه دردش از کشید تیر دلم زير و کمرم شم بلند اومدم که همین و خوردم تکون جام تو کمي

 بدني و شامپو به آغشته سري با ساشا و بشه باز حمام در تا بود کافي جیغ همین.. کشیدم خفیف

 .. بیرون بیاد خیس

 گرفت شونمو و سمتمو اومد هل

 شهم عزيزم ببخش.. کنم کمکت بزار ؟ دکتر بريم شو بلند ؟ داري درد ؟ عزيزم شد چي _ ساشا

 .. دکتر بريم بیا.. بود من تقصیر

 .. سوخت حالش به دلم داشت که ناراحتي و بود چشماش تو که پشیموني از

 ودب شده لیز داشت که شامپويي و بودن خیس خاطر به و اش برهنه ي شونه رو گذاشتم دستمو

 . دادم تکونش کمي..

 برو.. عزيزم خوبم من.. بگیر دوشتو اول برو _

 بديش اتفاق از بعد از.. میکشیدم خجالت کمي راستش.. بودم برگردونده اي ديگه سمت به رومو

 ب بودم شده خجالتي کمي
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 .. شدم کنده تخت رو از دفعه يه اما نمیگفت چیزي اونم و بود شده سکوت کمي

 ؟ میکشي خجالت من از ؟ سرخه چرا لپات.. عزيزم میريم هم با _ ساشا

 .. کرد بود دورم که اي ملحفه به ي اشاره

 باش من مثل(  کرد خودش به اي اشاره)  ؟ ديگه چیه اين ديدم چیتو همه ديگه که من _ ساشا

 .. بیحیا و ريا بي. عزيزم

 .. خنده زير زد بلند بعد

 حموم وارد و کرد لبام قفل لباشو حرکت يه با اونم.. انگار نه انگار ولي اش سینه به کوبیدم مشت با

 .. شد

.......................... 

 يه و بودم کنکور براي خوندن حال در سخت.. میگذشت ساشا و من مشترک ي زندگیه از ماه 1

 .. داشتم کنکور ديگه ي هفته

.  م بود مشکوک چیزايي به و داشتم زياد....  و تهوع حالت مدت اين تو چون.. بود آزمايشگاه االنم

 از میکرد صدا اسممو که پرستار صداي با

 .. سمتش رفتم استرس با و شدم بلند صندلي رو

 .. مثبته میگم تبريک.. آزمايشتون جواب اينم خانم بفرمائید _ پرستار

 برم گرفتم تصمیم.. سوزوندم انرژي کلي و کردم داد و جیغ کلي.. بودم شده خوشحال واقعا

 .. بدم ساشا به و خبر اين و بیمارستان

 .. بودم خوشحال و داشتم استرس کلي

 رو اساش دفتر به رسوندم خودمو استرس کلي با.. شدم وارد و بیمارستان به رسیدم مدتي از بعد

 .. ايستادم منشي میز روي به

 رفتهگ خندم.. کرد قطع و تلفن و ايستاد شد بلند من ديدن محض به اما میزد حرف تلفن با داشت

 بودم اومده که دفعه اون به اومد يادم.. بود

 .. حقشه.. شد توبیخ کلي ساشا اتاق به من ندادن راه و محلیش بي خاطر به خانم اين و
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 .. بدم اطالع رو اومدنتون بزاريد ؟ هستید خوب.. آريامنش خانم سالم _ منشي

 .. شدم مانعش تلفن سمت رفت دستش تا

 ؟ اتاقشه تو کسي بگو فقط.. نیست الزم نه _

 .. کردم اشاره ساشا دفتر به دستم با

 .. ولي نیست نه _ منشي

 بده ادامه نذاشتم

 .. بشین باشه _

 هک ساشا من اي دفعه يه شدن وارد با.. کردم باز دفعه يه درو و رفتم دفتر سمت به بهش بیتوجه

 شکه بود اي برگه خوندن مشغول سخت

 . من به زد زل تعجب با و کرد بلند سرشو

 ودب نشده خارج شک از هنوز.. خودم سمت چرخوندم صندلیشو و رفتم سمتش به بلند قدمائي با

 ولي دادم تکون جلوش دستمو بار چند..

 .. انگار نه انگار

 .. زدن غر به کردم شروع سر آخر

 وقتي.. میکني نگاه زنشو داره اينطوري.. تا اس آينده پدر اين مثال شديم مزدوج کي با باش مارو _

 .. پس چطوريه پسرش اينطوري اين

 .. شدم ساکت ساشا ي شکه صداي با که بدم ادامه میخواستم

 ؟ چیه منظورت ؟ میکني چیکار جا اين ؟ کردي مسخره منو ؟ گفتي چي خانمم _ ساشا

 رد کیفم تو از رو برگه پس. میکنه سکته بیچاره بدمم ادامه همینطوري اگه هنگه طرف نه ديدم

 .. دستش دادم و آوردم

 گرفت رو برگه گیجي با
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 دستشو و پاش رو نشستم تمام پروئییي با بود دستش برگه که همونطور.. ديگه چیه اين _ ساشا

 .. کردم نزديکتر صورتش به

 بفهمي تا بخون _

 رو رگهب خونسردي کمال با.. خوند رو برگه کامل وقتي.. میشد تر باز نیشش میخوند که خطي هر با

 کرد بلند پاش رو از منو و میز رو گذاشت

.. 

 1 از بعد.. شد خارج اتاق از و رفت بیرون در سمت به.. کرد اينطوري چرا اين کردم تعجب کمي

 .. کرد قفل اتاقو در و برگشت دوباره مین

 ..م میکرد نگاش باز دهن با داشتم بودم شده گیج کاراش از که من

 دهش ناراحت خبر اين از اينکه شايد و میکشه منو االن اينکه ترس از منم و دوئید سمتم به يهو

 کردن فرار به کردم شروع

 .. میزد حرف و میدوئید دنبالم اونم

 ترمدخ االن. میگمت وايسا.. باباس دختر و نیست پسر.. پسرش که.. خانم مامان وايسا _ ساشا

 وايسا.. میشه خسته

 .. سمتش برگشتم کمر به دست و استادم يهو دختر شنیدن با

 .. پسر.. پسره نخیرم ؟ دختر چي _

 کرد ندبل زمین از منو و رسید بهم.. باال مینداخت باز نیش با ابروشو میومد سمتم به که همونطور

 اون با هم خودش و مبل رو انداخت منو..

 .. روم انداخت هیکلش

 . باباست ناز دختر نه _ ساشا

 دستاي که نکشید طولي ولي کنم مقاومت خواستم اولش.. شد مانع لباش با که کنم اعتراض اومدم

 .. گردنش دور شد قفل منم

.................................... 
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 .. اداره بري بايد فردا که بخواب برو.. پدرت و من زندگیه داستان از اينم ديگه پاشو اهورا خب

 .. میمونه رمان يه مثل.. مامان داشتید داستاني چه _ اهورا

 میکنه تحقیق زنم و من ي زندگیه ي درباره اومده داره سن سال 71 سوخته پدر ديگه بسه _ساشا

 .. مردک ديگه اتاقت تو برو گمشو..

 ؟ چیه حرفا اين ديگه مزاحمي که گمشو برو بگو يهو.. من پدر باشه _ اهورا

 سمت به و داد خالي چا خنده با اونم.. اهورا سمت کرد پرت و آورد در پاش از روفرشیشو ساشا

 . رفت اتاقش

 .. میکردم نگاه زندگیم مرد و پسر به لذت با..  میگذره ساشا و من زندگیه از سال77

 جوون ولي بود زياد سنش اينکه با.. برام ساخت زندگیو بهترين بهم بود داده قول که همونطور

 .. میزد 41 به به بود مونده

 ي شیرينیه که پسري و بود زندگیم که مردي دادن براي کردم شکر رو خدا بار هزاران واقعا من

 به پدرش و من برعکس اهورا.. بود زندگیم

 هگرچ.. بود گرفته زيادي افتخارات و درجات کمش سن همین با..  رسید و داشت عالقه ي پلیس

 من دل.. میشد خارج خونه از که بار هر

 .. میرفت راه هزار

 از دممر بیار چايي يه پاشو توام اربات من نمیدوني مگه ؟ مکني فکر چقدر خانم بسته _ ساشا

 // خستگي

 .. کردم نگاش لبخند با

 .. من ارباب چشم _

 .. رفتم آشپزخونه سمت به من و زد چشمکي اونم

 . پايان

11:35 

Donnerstag 2014,Juni,12 
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 و ممیزن تايپکشو فردا پس يا فردا هم رو دوش جلد.. شد تمو که داستان اين از اينم دوستان خب

 رزادف و مريم دختر آلیشان و رزا و ساشا پسر اهورا ي درباره دوش جلد.. امضام تو میزارم لینکشو

 ارک آخرين احتماال و..  هست کتاب اين ار بهتر که میدم صد در صد قول و هیجاني هم کلي.. هست

 .. سايت اين تو من

 با اتوه خیلي.. کردم پیدا ززيادي دوستان مینوشتم و کتاب اين که مدتي اين طول تو دوستان خب

 ماش تک تک مديون من و داشتین هوامو هاتو خیلي. کردين کمک من به نقدتاتون با نظرااتتون

 ... هستم

 هترينب از يکي توام ارباب من بگم بايد راستش.. کنم جبران رو محبتاتون چطوري نمیدونم واقعا

 .. هستم شماها مديون همشم و و.. داشتم سايت اين تو که بود کارايي

 . میبوسمتون... کنید همراهي منو هم دوش جلد تو امیدوارم اينکه فقط.. ندارم حرفي ديگه
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