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 مقدمه

 ؟ چیست نمیدانم که چیزیست نگاهت در

 لبخند یک شدن پیدا مثل ، غم یک از بعد آرامش مثل

 ؟ چیست نمیدانم که چیزیست نگاهت در ، باران از بعد نم بوی مثل

 ! محتاجم آن به من

 کالس از که کرد اشاره دوستش شیما به نداشت رو شیمی درس.. حوصله اصال داشت شیمی کالس آخر زنگ امروز

  بروند بیرون

 :گفت شراره به کرد رو شیما رفتند کالس بیرون وقتی

 ؟.. شده چی باز شراره چیه -
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 ( شاکره..)باکره خانم اون با..ندارم رو شیمی حوصله.. بابا هیچی -

 :وگفت گرفت خندش شراره حرف از شیما

 رفتید کجا میگه االن خوب -

 نبود خوب حالش بگو پرسید من از اکه کالس سر برو.. بابا نخواستم -

 عجیجم باشه -

 دختری..بودند باهم راهنمایی از..بود او دوستای بهترین از یکی شیما..بود گرفته خندش شیما زدن حرف از شراره

  مشکی چشمای با گندمی

 ..داشت ای بامزه قیافه کل در..میوفتاد چال صورتش طرف یه میخندید وقتی

 بود امیری خانواده فرزند تک امیری شراره او

 میکرد کار شهرداری توی لیال ومادرش..بود برق اداره کارمند امیری ارسالن پدرش

 داشت شادی و خوبی خانواده

 ..برداشت کولیشو کیف شد کالس وارد واو.. اومد در صدا به مدرسه زنگ صدای

 افتاد راه خونه طرف به شیما با

 :گفت شراره به و کرد نگاه بود کوچه سر که پسری به شیما

 اونجاست بهادر کن نگاه شراره -

 آنها به که دید را بهادر کوچه سر به کرد نگاه شراره بود داده گیر شراره به بود وقت چند که االف پسرای از یکی بهادر

 :گفت حرص با میکند نگاه

 !!؟..کنیم کار چی حاال..لعنت معرکه برخرمگس..اَه -

 بریم باالیی خیابون از بریم بیا نمیدونم واهلل -

 :گفت التی حالت به و انها سمت رفت میروند باالیی خیابان از دارند که دید رو انها تا بهادر

 .. میپیچونی رو ما داری خوشگله سالم -

 خونه سمت به افتادند راه بلندی قدمهای وبا.. نبینتش دیگرتا سوی به کرد روشو شنید را بهادر صدای تا شراره

 ..اورد زبان به رو وان افتاد ها خواننده از یکی شعر یا برگردوند رو از شراره دید که بهادر
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 پریشون.. پریشونم..برنگردون رو ازم -

 اسون میمیرم واست.. اسون میمیرم واست

 ونخوشش ازش نکنه فکر بهادر تا بگیرند را خندشون جلوی کردند سعی ولی..بود گرفته خندشون هردو وشیما شراره

 اومده

 شعرش به جواب برای.. داشت ای کشیده صورتی و فشن موهای با اندام الغر پسری کرد نگاه بهادر به برگشت شراره

 :گفت

 بمیر آسون پس -

 :گفت کند صحبت او با دوباره اینکه برای.. بود امده خوشش شراره دادن جواب از بهادرکه

 بمیره رشیدی این به جوونی میاد دلت اخه اِ..اِ -

 کردند تندتر رو وقدمهاشون گرفت رو شیما دست..کرد ایشی یه بود شده بهادرکالفه حرفای از که شراره

 با میکرد نگاه را آنها رفتن و بود ایستاده که حالی در.. بود امده خوشش شراره سرسختی واز خوشگلی از بهادرهم

 :گفت خودش

 میشی خودم مال آخرش برو.. برو -

 :گفت شیما به شراره..بود روزشان هر کار..وبوسیدند کردند بغل همدیگررا.. رسیدند شیما کوچه سر دو هر

 میبینمت فردا -

 :گفت بلند صدای با و.اورد در رو اش مقنعه مانتوو..کرد باز درو و انداخت کلید رسید خونشون به شراره

 بودم شده کالفه آخیش -

 .. نوشید قلوب.. قلوب و برداشت را اب شیشه..کرد باز یخچالو در شد آشپزخانه داخل

  بست را یخچال در پایش با.. ظرفشوییی داخل میگذاشت رو شیشه که درحالی

 بزند زنگ مادرش به تا. کرد روشن را موبایلش

 خوبی مامان سالم الو -

 نباشی خسته دخترم سالم -

 !!؟..میایی کی جان مامان
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 ؟..چی برای ظهر از بعد -

 رفته سر حوصلم اخه..جوری همین هیچی-

 بیام من تا بخواب بگیر برو -

 «بزنم زنگ سپهر به بهتره پس..نمیاد ظهر از بعد تا پس شکر خدارو خوب» گفت خودش با

 گرفت بود حفظ که را سپهر شماره سریع

 :گفت روبرداشت گوشی سپهر نرسیده بوق دومین به

 ..جانم -

 سالم-

 خبرا چه..خانم سالم -

 :گفت خندید شراره

 ببینمت بیای میتونی امروز.. سالمتی -

 دارم کار جایی برم باید االن..عزیزم ندادی خبر زودتر چرا -

 میداد سپهر به را بیرون پیشنهاد که.. بود بار اولین برای برخورد بهش شراره

 نداری کاری.. دارم کار االن من نداره عیبی -

 میدم اس بهت ظهر از بعد..خوشگلم نه -

 ومانت خودشون برای تا پاساژ بودند رفته باهم وشیما او روز یه.. بود شده اشنا خونشون پاساژنزدیک توی سپهر با

  بگیرند

 نشسته دلش به پسری که بود باری اولین این..بود اومده خوشش سپهر از هم واو.بود داده شماره بهش سپهر روز ان

  بودند شده دوست وباهم بود زده زنگ سپهر به هفته یک از بعد..بود

 صحبت تلفنی فقط هفته چند..نبیند سپهر با را او کسی اینکه ترس از اوایل.. میگذشت ماه 4 ماجرا اون از و

 هفته چند از بعد ولی..بود حساس مسئله این روی خیلی پدرش چون..میکرد

 به هفته هر و..نبینه رو تو کسی که میریم جاهایی باهم..ببینند رو وتو من که نیستند بیکار همه..بود گفته او به سپهر

 میرفتند.. بود سپهر دوستای از یکی که ای خونه سفره

  که کرد فکر خودش با داد می پیچ را موهایش درحالی کرد دراز را پاهایش..مبل روی نشست
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 !!«؟..میزنه مشکوک خیلی سپهر جدیداً»

  رفت اتاقش تو و شد بلند نزنه سرش به بدی فکر اینکه برای

 شد بسته چشمانش یواش ویواش.. کشید دراز اش فوژه فر تخت روی

 ..شد بیدار میکرد صدا را او که مادرش صدای با

 شراره.. شراره -

 :گفت الود خواب صدای با

 ؟..چیه..هوم -

 ..نمیبره خوابت شب شو بلند -

 ..رفت بیرون اتاقش از میمالید چشماشو که حالی در.شد بلند جاش از

 :وگفت کرد نگاه میورد در مشما از رو خریدا داشت که مادرش به

 !!؟..اومدی کی سالم -

 :گفت بود گرفته خندش..دید رو دخترش بود الود خواب چهره که لیال

 اومدم االن همین.. سالم -

 : گفت کشید ای خمیازه شراره

 ..حمام میرم -

 :گفت بلند مادرش حمام میرفت که حالی در شراره

 نخوری سرما تا..کن خشک موهاتو سریع حمام از بعد شراره -

 کند کمک مادرش به تا آشپزخانه رفت و..پوشید لباساشو..کشید سشوار خرماییشو بلند موهای حمام از بعد

 پدرش بغل وپرید کرد لوس پدرش برای خودشو روزا بقیه مثل شراره..اومد خانه به ارسالن پدرش نه ساعت شب

 گلم بابای سالم -

 :گفت بوسید گونشو بود دخترش یکدون یکی عاشق که ارسالن

  چطوره حالت..بابا دخمر سالم -

 بشوره دستاشو تا رفت..  کرد بوس شو پیشونی ارسالن
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 :گفت شراره به کرد رو ارسالن میخوردند شام داشتند شام میز سر

 یادته رو سعیدی آقای تو شراره -

 بود ومهربونی خونگرم مرد پدرشه همکارای از یکی اومد یادش کرد فکر مقدار یک شراره

 :گفت کنه صحبت بتواند بهتر تا گذاشت میز روی رو چنگالش و قاشق ارسالن

 ..کنه خاستگاری آرش پسرش برای بیاد میخواد..اومده خوشش ازت بود دیده رو تو راستش -

 ..بود شده شوکه پدرش حرف از شراره

 میخونم درس هنوز من آخه بابا -

 بده ادامه درسشو خودشون خونه.. گفتش اونم..گفتم سعیدی به اتفاقا -

 آخه -

 ..گفت شراره حرف وسط پرید ارسالن

 اینا از بهتر کی میشناسمشون خوبیند خانواده اینا -

 :گفت بود شده دلخور پدرش از از که شراره

 شدی خسته دستم از اینقدر جان بابا -

 باشی داشته بدی انتخاب..میترسم خوشگلی تو ولی..داری جا.. چشم تخم روی تو عزیزم نه -

 «میخورم گول یعنی..»گفت خود فکر تو فهمید..منظورش شراره

 :وگفت کرد ول همینجور رو غذایش

 نکنه درد دستت مامان -

 نگه چیزی تا کرد اشاره بادست.. ارسالن بگه چیزی اومد تا لیال

 کند گریه و برود اتاقش به سریعتر هرچه.. داشت دوست بود گرفته گلوشو بغض

 کرد کردن گریه به شروع و انداخت تختش روی را خودش

 کرد روبازش اس ام اس و برداش رو اش گوشی..شد بلند اش گوشی اس ام اس صدای

 بزنم زنگ نوشته.. سپهر طرف از دیدکه

 بزنه زنگ تا..سپهر به داد اس ام اس... بزنه حرف یکی با. داشت احتیاج چقدر
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 ..خورد زنگ گوشیش که نرسید دقیقه به

 بله.. داد جواب

 ..خوشگلم طوری چه سالم -

 خوبم گفت..داشت بغض که صدایی با

  شد اتاقش وارد اخم با ارسالن و.. شد باز اتاقش در دفعه یه حین این در

 میکرد نگاه شده گشاد چشمای با پدرش به و..بود شده شوکه پدرش کننده گیر غافل حرکت از شراره

 اسپیکر رو گذاشت و گرفت تندی به شراره دست از رو گوشی ارسالن

 :گفت خبر بی خط سوی ان سپهردر

 شراره..الو الو -

 ..بزند حرف تا کرد اشاره شراره به ایما با ارسالن

 :گفت لکنت با شراره و داد تکانش یه پدرش..بود اومده بند زبونش که بود شده شوکه اینقدر شراره

 بله..ب

 :گفت..شد راحت خیالش که سپهر

 جیگر..شده چیزی عزیزم.. خوشگلم کجایی -

 :گفت..گرفت رو گوشی عصبانیت با شنید رو جیگر کلمه تا ارسالن

 در تو پدر بزنی زنگ دیگه بار یه فقط کنی صحبت اینجوری من دختر با میکنی جرات چطور عوضی آشغال پسره -

 میارم

 :گفت امد شراره اتاق به اش کفی های دستکش با سراسیمه لیال میکرد گریه داشت بود ترسیده شراره

 !!میزنی؟ داد چرا ارسالن شده چی -

 صورتش به زد سیلی ویه کرد بلند رو دستش..کرد نگاه شراره به عصبی چشمای وبا کرد نگاه لیال به ارسالن

 .. زد وفریاد

 ..نکنی ازدواج میخوای پسره این خاطر به -

 :گفت ناله با بود گذاشته سیلی جای دستشو که شراره
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 خدا به نه -

 اورد االب تهدید نشانه به دستشو.. ببرد رو اش ساله وچند چندین وآبروی بخورد گول دخترش.. بود ترسیده که ارسالن

 :وگفت

 وگرنه..بدی جواب سعیدی پسر به باید شب فردا پس -

 است بس تنبیه همین کرد فکر..کرد ول راه نصفه ولی..باال برد دستشو

 ..کنم چیکار باهات میدونم -

 :گفت کرد نگاه بود مونده ارسالن حرکت از وواج هاج که لیال به ارسالن

 :گفت برداشت رو شراره موبایل..میزنه حرف پسر یه با دخترت نمیدونی که..هستی مادری چه تو -

 بیرون نه.. بره تلفن سمت نه نداره حق فردا از -

 کند ارامش تا رفت شوهرش دنبال به..کرد نگاه شراره به ای دلگیرانه به لیال..شد خارج اتاق واز

 ودب زده صورتش به سیلی یه حاال ولی..بود نگفته بهش باالتر گل از حاال تا پدرش..انداخت زمین روی خودشو شراره

 کرد گریه خودش بد بخت برای و..نشه بلند گریش صدای تا هم روی داد فشار سفت شو دندونا

 نرفت مدرسه به شد بلند که صبح

  داشت نقشی ریز و گرد صورت بود کرده پف گریه از که سبزش چشمای کرد نگاه خودش به ایینه تو

 تهداش انتخابی نتونی که.. داشت ای فایده چه ولی.. میکردند تعریف خوشگلیش از همه کل در..بود کوچولو هم لباش

 ..باشی

 کرد تعریف برایش رو ماجرا وهمه..زد زنگ شیما ظهربه

 :گفت بود شده ناراحت دوستش برای شیماکه

 سقف یک زیر بری باهاش نمیشناسی که رو کسی ممکنه چطور اخه -

 ندارم ای چاره..کنم چیکار -

 ارزه به تنش به سرش.. پسره کنه خدا حاال -

  نداری کاری میاد مامانم االن کنه خدا..بگم چی نمیدونم -

 نذارخوف خبر بی منو نه -
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 ...خوف باشه -

 پدر اگر..داشت بدی درد سر..بود کرده گریه که بس از روز دو این توی..بود شده زندانی خانه در شراره روز دو این توی

 نداشت دوست رو مادرش

 اب سال هفت از بعد اونم.بود مادر..مید ریش دلش..میدید گریه درحال رو شراره وقتی هم لیال..میکرد فرار خونه از حتماً

 بود شده حامله را او درمون دوا تا هزار

.. ام نیاورده راه سر از رو آبروم من..کنه ازدواج باید شراره میگفت فقط ارسالن..بود کرده صحبت ارسالن با چی هر

 سعیدی خانواده فردا بود قرار

 بیاد خونشون به خواستگاری برای

  داشت خاصی استرس شراره..امدند می خواستگارا دیگر دقیقه چند تا

 باشه نداشته کسری کمو تا میکنه چک رو چی ؟همه..کنه چیکار نمیدونست

 پذیرایی تو رفت امد صدا به خونشون زنگ صدای

 وکچل متوسط هیکل با مردی..شد داخل همه از اول سعیدی آقای

 بود ای چهره وخوش پوش شیک زنی.. امد داخل.. بود مینا اسمش که سعیدی خانم

 نکرد بوسی رو او با و داد دست بهش وفقط کرد نگاه شراره به

 بود کرده درسشون ژل کمک به که موهایی.. بلند قد پسری..رسید آرش به نوبت

 ..  شده تمیز ابروهای با عسلی چشمای

 ونشستند..کردند سالم هم به

 :وگفت ارسالن به روکرد سعیدی آقای بود معنی بی شراره برای که اضافه صحبتهای از بعد

 داریم خبر همدیگه اخالقای واز هستیم قدیمی دوستای تو و من..مطلب اصل سر بریم حاال جان ارسالن

 ندارید مشکلی اگه میخوام..بشه عروسم میتونه..شما داشتنی ودوست زیبا دختر از بهتر کی دیدم منم

 ..بکنند رو صحبتاشون بروند باهم تا دو این

 :گفت دوستش درخواست از بعد ارسالن

 کن راهنمایی اتاق به رو آرش آقا شراره دخترم..اختیارید صاحب شما جان کیارش-
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 کرد حرکت اتاقش وسمت پایین انداخت سرشو و شد بلند پدرش حرف به شراره

 رفت اتاقش به شراره دنبال به..بود امده خوشش زیباییش از...  بود دیده رو شراره قبالً آرش

 ..بود کرده اویزان اتاقش به که وعروسکایی..صورتی روکش با نفره یک تخت کرد نگاه اتاقش به

 ..بود اتاقش گوشه که..کامپیوتر میز یه و

 بود انداخته پایین به رو وسرش تختش روی نشست وشراره کامپیوتر صندلی روی نشست

 ..نزدند حرفی هیچکدومشون اول

 :گفت بود شده خسته سکوت این از که آرش

 شریکیم حمید دوستم با که دارم کلوپ ویدئو مغازه هستمیه سعیدی آرش من -

 شد تموم آرش های صحبت وقتی..میخرم انشاهلل هم خونه. دارم ماشین یه..سالمه وپنج بیست

 :وگفت کرد بلند رو سرش شراره

 ؟..چیه ازدواج از قصدتون بپرسم میشه -

 :گفت سرد خیلی آرش

 ..خانواده تشکیل همه مثل -

 :وگفت انداخت اش مچی ساعت به نگاه یه آرش

 بریم بهتره -

 ..«نپرسید سوالی من از اصال..»کرد فکر خودش پیش شراره

 نمیدونست رو اخالقش هنوز ولی..بود امده خوشش آرش چهره از!!؟..میشناسه منو اینقدر یعنی

 جاهایشون سر ونشستند رفتند ها بزرگتر سمت به..شدند خارج اتاق از هم با

 نماند مخفی شراره دید از که..انداخت شراره پای تا سر از نگاه یه مینا

 ..بدهد مثبت جواب باید که بود کرده حجت اتمام شراره با ارسالن قبالً

 شه باز هم روی به این از بیشتر رویشان ومیخواست داشت دوست رو پدرش چون او

 همون میدونه صالح پدرم چی هر..کرد اعالم

 :گفت کرد برداشت مثبت جواب شراره حرف از.. کیارش
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 انشاءاهلل باشه مبارک -

 بود فراگرفته رو شراره دل توی غمی..بریزد چای مهمانان برای تا شد بلند جایش از شراره لیال اشاره با

 بود گرفته رو گلویش بغض..بود شده ازدواج به مجبور.. بخوان رو نظرش اینکه بدون... اینکه از

 گاهن بود گرفته اشک از ای هاله رو چشمانش که شراره به ارسالن..کردند ترک رو انها خونه سعیدی خانواده اینکه بعد

 : وگفت کرد

 چون..بکشی خط رو پسر این دور باید بشی متاهل میخوای دیگه تو.. باشی رفتارت مواظب باید بعد به این از شراره -

 دیگه بار یک فقط بفهمم اگه

 میکشمت..کنی صحبت اون با

 اتاقش سمت وبه..شد صورتش روونه واشکاش شد بلند جایش از..بود امده درد به پدرش حرفای از دلش که شراره

 ..نشست در پشت وخودش بست محکم درو..رفت

 شراره..بود ننشته دلش توی ولی..داشت قشنگی قیافه..اومد نظرش در آرش قیافه لحظه یک..بکند نمیتوانست کاری

 ..میکند بدتر پدرش بلکه نداره اثری هیچ مبارزه میدونست

 گذشته خونشون تو اتفاقهایی چه دیشب..بداند میخواست زد زنگ شراره دوستش به خواستگاری فردای شیما

 :گفت برداشت رو گوشی خانم لیال

 بفرمایید بله -

 :گفت گوشی درانسوی شیما

 هست شراره..لیال خاله سالم -

 کرد صدا..بود کرده حبس رو خودش اتاقش در که شراره و کرد پرسی احوال شیما با خوشرویی با لیال

 شراره..شراره-

 :گفت بیحوصلگی با شراره

 مامان بله -

 وستید شیما جز.دوید باخوشحالی تلفن سمت به و شد بلند جایش از گفت مادرش اینو تا..زده زنگ دوستت شیما بیا

 ..نداشت دیگری

 :گفت خوشحالی با..نمیکرد صحبت کسی با.. نمیرفت سمتش کسی تا بود جوش دیر مقداری یه شراره
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 جان شیما سالم -

 خوشحالی اینطور که برده رو دلت پسره کنم فکر خانم عروس سالم به-

 شیما میگی چی -

 دستشویی شستن حال در که دید کرد نگاه مادرش به

 بود مجسمه فقط اونجا من انگار..ندادند بهم انتخاب اجازه اصالً..کنم کار چی نمیدونم.. شیما -

 :گفت ناراحت شیما

 کردی صحبت باهاش..بود چطوری پسر -

 بود گرفته رو گلویش بغض..کرد تعریف شیما برای رو دیشب ماجرای همه شراره

 :وگفت سوخت دوستش برای دلش شیما

 قعاش شاید..نکنی اذیت رو خودت بهتر پس..میشناسی رو خانوادشون گفتی که تو..همینه.. قسمتت شاید شراره -

 شدی آرش

 میکرد خوشبخت را او که بود مردی آرش شاید..میگه راست دوستش دید رفت فرو فکر در شراره

 یچه گریه چون..بسپار سرنوشت دست به رو خودش گرفت تصمیم..شد تمام دوستش شیما با اش مکالمه اینکه بعد

 نمیکرد دوا درداشو از کدوم

 برای شنبه سه که شد قرار..گذاشت قرار کردن خرید برای و بود زده زنگ شون خونه به آرش مادر خانم مینا شب ان

 بروند بیرون عروسی خرید

 حس.. دید خوشحال رو آرش که خانم مینا..داشت نگه شراره خونه روبروی خوشحال آرش..بود شنبه سه صبح

 :گفت جدیت با و شد زیاد حسادتش

 مخالفت مادرش با بحال تا سن این تا هم آرش..بودیم هول ما نکنند فکر..میکنی تا باهاشون سنگین خیلی آرش -

 بود نکرده

 زور به اگر. داد رو انها جواب سنگین خانوم مینا..دادند سالم خانوم مینا و آرش وبه شدند سوار خانوم ولیال شراره

 ..بده زن زودیا این به رو پسرش آرش نداشت دوست نبود شوهرش

 ..میدزدد او از را آرش زنش میکرد فکر

 ادی کوچکی از که آرش و میکرد مینا انتخابایی چه بماند..میرفتند شراره و آرش با مینا و لیال..کردنا خرید تمام در

 .نزند حرفی مادرش نظر رو..بود گرفته
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 بود کرده مادرشعادت انتخابای به واو میکرد انتخاب برایش که اوبود همیشه چون

 انتخاب خودشون ونمیگذارد.. نمیگوید چیزی مادرش به آرش اینکه از میخورد حرص همش شراره سو ان از

 بشه نزدیک شراره به آرش نمیگذاشت حتی..کنند

 به امین..کند صحبت شراره با میامد آرش تا ولی..بشه آشنا..میکرد انتخاب زور به که..همسری با بیشتر اشت دوست

 میزد صدا رو ارش ای بهانه

 رساند خونشون به رو شراره و لیال آرش عروسی خرید از بعد

 :گفت حرص با شراره..شدن خونشون وارد هردو

 ..بود ننه بچه اینقدر چرا پسر این مامان دیدی -

  میگفت چی ولی..میدهد اهمیت خیلی مادرش حرفای به آرش که بود فهمیده هم خانم لیال

 نکنه گوش مادرش حرفای به که کنه کاری یه سیاست با میتونی تو ولی بوده مادرش خونه حاال تا خوب..عزیزم -

 نداریم شام.. میاد بابات االن..بردار خریداتو این پاشو هم حاال

 میکنه فکر خودش با.. برد اتاقش تو رو عروسیش خریدای شوقی هیچ بدون شراره

 «کنم ازدواج ندارم دوست اصالً من ولی.. دارند شوقی چه عروسا همه»

  بودند گذاشته دیگه هفته دو برای شود سوالی شراره از اینکه بدون ارسالن با سعیدی روآقای عروسی قرار

 شنج دیگه هفته دو..بود کرده قبول هم وسعیدی بمونه عقد تو دختر میدونیم بد ما بودکه گفته سعیدی به ارسالن

 کنند برگزار باهم را عروسی و عقد

 ودب قرار که ای خونه به بردند رو وسایلش تمام..بگیرند جهیزیه وسایل تا میرفتند بازار به مادرش با شراره روز هر

 کنند زندگی ان در وشراره آرش

 لفنت با اونم آرش با بار یک فقط شراره هفته دو این توی.. رسید فرا عروسی روز بالخره و شد تموم هفته دو زود خیلی

 بودند کرده صحبت عروس آرایشگاه انتخاب برای

 بده نشون خودشو بیشتر شراره سبز چشمان که شد باعث داد انجام شراره صورت روی رو خیلیجی آرایش خانم زهره

 کرد درست روز طبق و شیکی..شینیونی رو شراره خرمایی وموهای.. کرد قرمز رو ایش قلوه لبای

 بود شده عرب های خواننده شبیه..بود شده شوکه..دید آیینه توی رو خودش شراره وقتی

 بیاید تا شد آرش ومنتظر کرد تنظیم.. تنش روی رو پرچینش لباس..امد صدا به اریشگاه زنگ صدای
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 بود کرده ست کتش با که مشکی وکروات سفید پیرهن با مشکی شلواری کت هم آرش

 بیاید نظر به وجذابتر خوشگلتر بود شده باعث

 اندام عروسش لباس.. بود شده زیبا دختر این چقدر که..بود شده شوکه..دید رو شراره وقتی..شد آرایشگاه وارد آرش

 بود ودرخشان قرمز یاقوت مثل ولبانش..بود گذاشته نمایش به رو زیبایش

 :وگفت رفت جلو

 ..شدی زیبا عزیزم -

 گفت او به رو جمله همین فقط آرش ولی..بود بیشتری عاشقانه جمله منتظر شراره

 کردند حرکت عروس ماشین سمت به باهم و گذاشت سرش روی را شنلش..شد دلخور آرش دست از

 انداختند عکس احساسی هیچ از عاری ولی عاشقونه ژستای با آتلیه در

 هب که بود معلوم اش چهره از که مینا و خانوم لیال مادرش..کشیدند وکل..زدند دست همه..هردو ورود موقع رفتن باغ به

 بودند ایستاده در جلوی..میکند حسادت شراره زیبایی

 پیش هفته ولی باشه جشنشون در دوستش شیما داشت دوست شراره چقدر..ومیرقصیدن بودند وسط هردو فامیالی

  تو بود ونتونسته بود کرده فوت بزرگش مادر

  شد داماد عروس رقص نوبت.. کنه شرکت عروسیشان جشن

 مادرش با فقط آرش.. رسید که رقص موقع ولی..اومد خوشش آرش حرکت این از شراره..گرفت رو شراره دست آرش

 میرقصید خودش برای یا..

 بکنند عاشقانه رقص شوهرش با داشت دوست همیشه..شد ناراحت شراره

 اینکه بعد..شد تمام مراسم شودبالخره تمام مسخره مراسم این زود خیلی داشت دوست..بود شده خسته شراره

 رفتند خونشون به.. کردند بدرقه رو وداماد عروس مهمانان

 اند کنده را وجودش از تیکه یک که میکرد احساس..بود گرفته رو گلوش بغض خانم لیال

  گذاشت هم دست توی رو آرش و شراره دست نشست اشک از ای هاله چشماش تو..همینطور هم ارسالن

 کنی مواظبت ازش گل مثل دارم دوست..میسپارم تو دست به شرارمو بعد به این از پسرم -

 شد روان اشکهایش هم لیال..کردن گریه به کرد وشروع کرد بغل رو پدرش داره نگه بغضشو نتونست دیگه شراره

 کند پاک را صورتش تا دستشویی تو رفت سریع
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 ..نبود مادرش پدر از دور هم روز یک حاال تا آخه..بود ترسیده شراره

 گذاشتند تنها رو آرش و او مادرش پدرو بالخره

 ..بود شده زیبا شراره جهیزیه وسایل با که نقلی خونه.. رسیدند خونه به

 بود کرده اش خسته لباس سنگینی..بشه راحت عروس لباس دست از تا خواب اتاق تو رفت شراره

 میکنه نگاه را واو چوب چار تو ایستاده آرش دیدکه برگشت اورد در تنش از زور هزار به لباسشو وقتی

 ..شد قرمز هاش گونه..کشید خجالت

 چقدر..کرد نگاه بهش شراره پشت برد دستشو.. کرد همسرش نزدیک وخودشو برد لذت دختر این زیبایی از آرش

  بود داشتنی دوست صورتش

 .. خورد ولع با لباش روی شوگذاشت لبا

 !!؟..کنه چیکار بود مونده..نداشت رو سریع برخورد این انتظار که شراره

 آرش و.. داشت درد شراره..داد انجام رو کارش..کند گرم رو شراره اینکه بدون وسریع انداخت تخت روی رو او آرش

 ..نداد را شراره به کشیدن نفس اصالًمجال

 ..کرده او به رو پشتش آرش که دید رو دستش بغل..شد بلند بدی درد کمر با عروسیش فردای

 زا بود نکرده بغل رو او حتیآرش..  باشه عاشقانه میگذرونه رو همسرش با که شبی اولین داشت دوست گرفت دلش

  رفت حمام سمت به.. شد بلند جایش

 رو کارش بده اهمیت بهش اینکه بدون چطور آرش که افتاد یاددیشب وقتی..کرد گریه بلند صدای با اب دوش زیر

 ..گرفت بیشتری شدت اش گریه..کرد

 «پیداست بهارش از نیکوست سالیکه »گفت خودش با.دیگه روزهای به برسه چه..بود اش عاشقانه شب اولین از این

 بده تغییر بارفتارهایش رو آرش بتواند شاید که کرد فکر ولی

 موهاتو شراره »میگفت که افتاد مادرش حرف یاد کرد خشک حوله با را موهایش..اومد بیرون حمام از اینکه بعد

 »میخوری سرما.. کن خشک

 زده خونشون زنگ که جمعکنه موهاشو میخواست روپوشید اش نارنجی وشلوار تیشرت.شد تنگ مادرش برای دلش

 ..کرد باز رو در و رفت در سمت به سریع..شد

 ونخوابش اتاق سمت به شراره گرفتن نظر در بدون و کرد سالم داشت بربری نون دستش در که..بود شوهرش مادر مینا

 :وگفت رفت
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 گرفتم بربری نون برات.. پاشو جان مادر آرش-

 باز سر بغضش تا داد زورقورت به رو دهنش آب..بود زده خشکش خانم مینا حرکت از در جلوی همانطور شراره

 خوابش اتاق داخل رفتهبود بگیره اجازه اینکه بدون زن این چطور..نکنه

 ..نمیشد اتاقش وارد او اجازه بدون مادرش بود مادرش خونه که موقعی حتی

 کرد کرف بود شده عصبی انقدر شراره.. بازکرد مربا و برداشتنکره برای رو یخچال ودر شد آشپزخانه وارد پررویی مینابا

 ..منفجرمیشود عصبانیت از اش کله ان هر

 :گفت دید رو شراره تا.شد پذیرایی وارد خواب از کرده پف چشمای با آرش

 بخوریم صبحانه بیا.. ایستادی اونجا چرا..سالم -

 رو در و رفت خواب اتاق سمت به آرش به توجه بدون..میترکید بغضش..ایستاد می اونجا دیگه دقیقه یه اگر شراره

 ..بست

 آرش میدونست..رونشنوند کردنش گریه صدای تا داد فشار هم روی لبهاشو نرود بیرون صدایش اینکه برای

 .رفته اتاق تو شراره چی برای ببینه..نمیاد

 میگفت همیشه شیما مادر که اومد یادش بود خوشگل خیلی..کرد نگاه گریونش سبز چشمای به ایینه تو

 ..بود داده برباد رو زندگیش..بود گرفته او برای که تصمیمی با پدرش..بود شانس بد واقعاً..شانسن بد خوشگال

 یاد..خوابیده جنینی حالت به تخت روی که دید رو شراره..شد اتاق وارد وآرش..شد باز اتاق در ساعت یک از بعد

 افتاد شراره وزیباییهای دیشب

.. بود گرفته درد سر اینکه برای شراره.. کرد بغل رو شراره پشت از و کشید دراز تخت روی.. اومد برلبانش لبخندی

 سریع.. بودن کرده وارد او به شوک انگار.. کرد بغلش پشت از آرش وقتی بود بسته چشماشو

 : گفت اخم با و برگشت سمتش به

 میاد مامانت االن..زشته آرش -

 :گفت بود کرده مستش شراره نمناک موهای بوی که آرش

 نمیاد عزیزم -

 با نگه چیزی نتونست شراره..پریدند جایشان از شراره آرشو..شد اتاق وارد مینا و شد باز وحشتناکی صورت به در

 :وگفت کرد نگاه آرش به عصبانیت

  کن ولم..گفتم دیدی -
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 شام تا رفت اشپزخونه به.. بود نزده آرش با حرفی هیچ موقع ان تا شراره..رفت اونها خونه از ظهر از بعد آرش مادر

 میزد نبض سرش..بود خورده حرص که بس از..بپزد

 باالی بره داشت دوست..کرد نگاه میکرد عوض..رو تلویزیون وکانالهای بود نشسته مبل روی خیال بی که آرش به

 «داره اصالًاحساس مرد این:» گفت خودش با..کنه خورد سرش تو رو کنترل و سرش

 لفنت سمت به کنه نگاه آرش به اینکه بدون..اومد خونشون تلفن زنگ صدای گذاشت رو بود آسون غذایی که ماکارانی

 کرد امنیت احساس..شد گرم دلش دید رو مادرش خونه شماره وقتی و رفت

 : وگفت برداشت رو گوشی سریع

 جان مامان سالم -

 داشت رو ست غریبه جا یک در که کودکی یه احساس..بود گلویش توی بدی بغض

  خوبی..عزیزم دختر سالم -

  شد صورتش شرازیر واشکاش نیورد دووم بغضش مامان.. خوبم-

 !!؟..شده چی پرسید نگرانی با شد شراره گریه صدای متوجه که لیال

 کنه صحبت بهتر تا خوابش اتاق برد رو گوشی و کرد آرش به نگاهی شراره

 کرد تعریف گریه با مادرش بری آخر تا اول از اومد آرش مادر شدم بلند خواب از وقتی..مامان هیچی -

 تشویق صبوری به رو دخترش باید میگفت چه ولی..بود مادر.. شوهر مادر این.. سوخت دخترش حال به دلش خانم لیال

 ..نخوره بهم شراره تازه زندگی تا..میکرد

 دوست وقت هر نمیده اجازه مادرش به.. کنه عادت تو به آرش وقتی بزار.. اولشه تازه عزیزم..نکن گریه دخترم -

 باشی داشته سیاست باید مقدار یه دخترم..بیاد خودش برای داشت

 دست توی موم مثل وآرش کنه صبر مقدار یه باید که پذیرفت.. میکرد امنیت احساس مادرش صدای با که شراره

 بگیره خودش

 هب ششست رو صورتش و دست اینکه بعد..میشست رو صورتش و دست باید.. ایینه جلوی رفت و کرد قطع رو گوشی

 شد شراره اومدن متوجه آرش رفت هال

 ..بود کرده حساب دور مادرش پدر از اینکه حساب روی رو ها گریه این!!؟..چشده چش شراره نمیدونست

 :گفت لبخند با و نشست بغلش شراره

 کردم درست ماکارانی من چون!! ؟..داری دوست ماکارانی آرش -
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 :وگفـت انداخت شراره گردن روی رو دستش آرش

 ..عزیزم آره -

 آشپزخونه به و شد بلند.. میسوخت اش معده جور بد..بود نخورده چیزی صبح از شراره.بود امده در غذایش بوی

 کرد صدا رو وآرش کشید اشتیاق با رو شام میز..رفت

 شام..بیا جان آرش -

 رو ماکارونی رشته..میخورد رو مادرش غیر یکی دستپخت که.. بود ای دفعه اولین این. نشست شام میز سر آرش

 داد پیچ چنگالش وبه برداشت

  داشت عادت مادرش دستپخت به فقط او ولی..بود خوب..گذاشت درهانش ودر

 عزیزم دستپختم چطوره پرسید ذوق با شراره

 ..نمیشه مادرم دستپخت هیچی ولی خوبه -

 ..مادرش بازم..شد خالی بادکنک مثل ان یه شراره

 آرش..بگیرد رو مینا جلوی نمیتوانست هم سعیدی آقای حتی..کرد تحمل رو مادرآرش وآمدهای رفت شراره چندماه تا

 .میرفت کار سر به وبعد بود خواب یازده ساعت تا صبحا

 آرزوهایش مرد با خیلی او ولی..بود شده خوب آرش با مقدار یه اش رابطه..بود شده شراره خوردن حرص باعث واین

 .. داشت فرق

 :گفت قاطعیت با بود گرفته نون آرش برای شوهرش مادر که روز یک

 واجازد باهم ما چی برای پس..میکنید رو کار این ماه چند االن..  شده مستقل زندگیمون ما..نمیکنید فکر خانم مینا -

 کردیم

 گریه متوجه که آرش.. آرش اتاق تو رفت و زد گریه به رو خودش و شد عصبانی حسابی شراره حرف از خانم مینا

 :گفت شد مادرش

 میکنی گریه چرا.. شده چی -

 :وگفت داد نشون مظلوم به خودشو مینا

 گفت بهم اومد در دهنش از چی هر زنت این آرش -

 :وگفت زد داد شراره سر عصبانیت با و رفت هال سمت به کرد باور رو مادرش حرف که آرش
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 بگی چیزی.. مادرم به میکنی غلط تو -

 :گفت پته تته با بود شده شوکه آرش حرکت از که شراره

 نکردم توهینی من خدا به آرش-

 :گفت زدو شراره صورت به سیلی آرش

 پررو دختر شو خفه -

 ..بود کرده رو خودش کار..زد لبخندشومی میشنید رو شراره با آرش دعوای صدای اتاق توی خانم مینا

 زد فریاد گریون چشمای با شراره

 راحت میخواهیم.. کردیم ازدواج ما که گفتم.. گفتم چی مادرت به من مگه..میکنی بلند من روی دست حقی چه به -

 بدیه حرف.. باشیم

 :گفت عصبانی چشمای با آرش

 کرده تنگ جاتو من مادر مگه میخوری..  تو -

 :وگفت هال تو رفت گریون چشمان با و روزد بازیگریش نقاب مینا

  رفت در سمت وبه..نمیزارم خونه این توی پامو دیگه من.. رفتم من آرش-

 ..بود زده ماتش.. بود وقیح گو دروغ اینقدر مینا اینکه از شراره

 اینکه بدون چشمهایش..ونشست رفت مبل سمت به زده مات همونطور..شد خارج خونه از مادرش دنبال به سریع آرش

 ..بود شده خیره نقطه یه به بخوره پلکی

 بکنه نمیتونه کاری هیچ هست مادرش با آرش که موقعی تا..بکنه باید چه که میکرد فکر شراره

 وقت هر.. نداشت برنامه رفتنش کار سر. بود کرده لج شراره وبا.. میرفت مادرش خانه به روز هر آرش روز ان فردای از

 نمیرفت نمیخواست وقت وهر میرفت میخواست که

 دوست جا هر..میرفتند آرش و شراره باید میرفت جا هر.. افتاد مینا دست در دو ان زندگی تمام اختیار بعد به ان از

 ..نمیرفتند باید نداشت

 دروغ شیما به.. بره بین از وتمرکزش..کنه ناراحت رو دوستش نداشت دوست..میشد اماده کنکور برای هم شیما

 دارد خوبی وزندگی خوب آرش که میگفت
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 روسری با عسلی مانتوی یه خوشحال شراره.. بخورند دونفری شام و بروند رستوران به وآرش شراره بود قرار شب یک

 ..کرد تنش مشکی

 اضرح که آرش به.. میرفتند بیرون به تنهایی باهم که بود دفعه اولین این ماه هفت از بعد چون.. بود خوشحال خیلی

 :گفت لبخند وبا کردو نگاه بود ایستاده شراره منتظر

 موقع همان موبایلش.. نگفت او به هیچی ولی بود اومده خوشش شراره تیپ از آرش..بریم شدم اماده من جان آرش -

 بله داد جواب بود خونشون از.. شماره به کرد نگاه خورد زنگ

 :گفت گوشی طرف ان مینا

 شده تنگ برات دلم..مامانت پیش نمیایی پسرم سالم -

 :گفت او به زده زل ودید کرد شراره به نگاه یه آرش

 جان مامان.. بخوریم شام بیرون میریم داریم ما -

 :وگفت زد گریه به خودشو الکی بده خبر او به آرش داشت انتظار که مینا

 ..بیرون که هم پدرت..میکنم دق تنهایی از دارم اینجا من.. حقمِ این -

 :وگفت کشید باال رو بینیش الکی

 ..بزار تنها منو.. برو هم تو.. باشه -

 :گفت نداشت رو مادرش اشکای طاقت که آرش

 بیرون بریم دنبالت میام االن مرده آرشت مگه..میکنی گریه چرا جان مامان-

 :فتوگ دراورد رو مانتویش.. شد تمام آرش تلفن وقتی.. بشه منفجر عصبانیت از میخواست.. شنید حرفو این تا شراره

 ندارم وحال حس اصالً..میکنم فکر دارم که االن من -

 :گفت حرص با آرش

 نداری حسی بیاد مادرم میخواد شنیدی تا

 :گفت چی همه از خسته شراره

 وگرنه..بخوابه نمیتونه ما تخت تو فقط مامانت..بیرون برم شام روز یه شوهرم با میخواد دلم.. شدم خسته..آره-

  سوزاند رو صورتش آرش سیلی
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 اون مگه..کنی توهین من مادر به میدم اجازه من.. میکنی فکر..میزنی حرف من مامان سر پشت میکنی غلط تو -

 !!؟..داره کار چی ما با بدبخت

 :گفت خودش با..برود بیرون شوهرش مادر بدون روز یه نباید چرا..شکست جور بد دلش شراره

 «کنم کار چی میدونم االن.. بسه نگفتم چیزی چی هر بعد به این از »

 وبیرون داره نگه سینه روتو حرفش نمیتوانست دیگر شراره..شد شروع شراره و آرش دعواهای بعد به شب ان از

 بود شده خسته زندگی این از میریخت

 به اینکه بدون و کرد قبول..بود شده خسته عشق بدون زندگی این از که وشراره داد طالق درخواست آرش اینکه تا

 .گرفتند توافقی همطالق از بگند مادراشون پدر

 :گفت دوید سمتش به دید گریون رو شراره تا لیال..شد خونشون وارد چمدان یک با شراره

 !!؟..چیه برای چمدون این شراره شده چی -

 :گفت مادرش به هم شراره

 گرفتیم طالق هم از..کردیم تمومش بالخره..کنم تحمل رو لعنتی زندگی اون نمیتونم دیگه.. جان مامان -

 :گفت صورتش به زد دستش با خانم لیال

 !!؟..بدی چی تو بابا جواب میخوای حاال ؟..چرا بده مرگم خدا -

 ..میکرد فکر پدرش جواب به..کشیده چی شراره که نمیکرد فکر این به او.. گرفت مادرش بیرحمی از دلش شراره

 :گفت خودش با..شد ناراحت.. بود تنها که این از

 گفتم دروغ هم اون به حاال تا ولی..کنم صحبت شیما با میتونستم کاش»

 :گفت خوشرویی با دید رو شراره نا اومد خونه به ارسالن شب

 کو شوهرت پس.. بابا دخمری سالم -

 :وگفت زد زل پدرش به جدی خیلی..بود شده خشک اشکش..بود کرده گریه که بس از شراره

 .. ننه وبچه مسولیت بی آدم یه..بود کرده ام دیوونه کاراش با آرش.. بودم شده خسته دیگه من بابا -

 کردید کار چی زد فریاد عصبانیت با پدرش

 :وگفت انداخت پایین رو سرش شراره
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 بودم موافق باهاش منم.. کرد رو دخواست این آرش..گرفتیم طالق -

 : گفت و رفت تلفن گوشی سمت به ارسالن

 گرفت رو سعیدی خونه وشماره الکیه زندگی مگه خوردید.... شما -

 :وگفت برداشت آرش خود رو گوشی

  بله -

 :گفت فریاد با ارسالن

 ..بگیرند طالق بخوره توقی به تقی به تا.. هرته شهر مگه.. دادی طالق منو دختر جراتی چه به عوضی مرتیکه -

 :گفت بیحوصلگی با آرش

 ..ندارم کاری باهاش دیگه من.. شدم خسته دخترتون نقای نق دست از دیگه من -

 رشآ مخ تو مته مثل وقت چند این توی..بود..بود نشسته آرش بغل که مینا سر زیر شراره طالق حتی و حرفا این تموم

 نمیخوره زندگی بدرد که زنی شراره که بود رفته

 گذاشت رو گوشی بزنه حرفی اینکه بدون..شنید آرش از رو حرفا این تا ارسالن

 ..رفت اتاقش به بزنه حرفی اینکه بدون و..کرد نگاه بود شده قبل از الغرتر ماه چند این توی که شراره به

 هک زده او به حرفی چه آرش که نمیدونست شراره.. رفت اتاق به حرفی بدون که کردند نگاه ارسالن به شراره و لیال

 رفت اتاق به ساکت اینطور

 ..نکرد صحبت هم سعیدی با حتی ارسالن

 کرده عادت بهش وقت چند این توی..بود شده تنگ شراره برای دلش آرش میگذشت گرفتنشون طالق از ماه یک

 ..کرد فکر میزد شراره که حرفهایی به..بود

 بگیری تصمیم میتونی خودت تو..شدی بزرگ.. نیستی بچه دیگه تو آرش-

 راندیگ مسئله این بخاطر همیشه..میکرد وخشکش تر مادرش هنوز ولی بود سالش پنج و بیست.. کرد فکر سنش به

 میکردند مسخره را او

 مادرش به اینکه بدون گرفت تصمیم.. کنه تحمل رو دوریس نمیتونست دیگه..بود شده تنگ اش شراره برای دلش

 کنه خواستگاری دوباره شراره واز بره اسالن خونه به بگه چیزی

 ..بود بیوه زن یه دیگه او..بود راحت نا موضوع این واز..میشد کنترل پدرش طرف از خیلی ماه سه این توی شراره
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 :وگفت برداشت رو اف واف شد بلند ارسالن..امد درشون زنگ صدای..میخوردند شام سکوت در سه هر شام میز سر

 کیه -

 تو بیام میشه آرش منم.. ارسالن آقا سالم -

 رفت حیاط سمت به و زد رو اف اف دکمه ارسالن

 در پشت کیه که بدونند میخواستند..شدند بلند جاشون از خانم لیال و شراره

 هخون به رو آرش پدرش که دید.. افتاد شور دلش.. میکنه صحبت پدرش با که دید و آرش..زد باال رو پرده اهسته شراره

 :گفت مادرش به سریع..میکنه دعوت

 میاره خونه رو آرش داره بابا..مامان -

 ودب رفته اتاقش داخل به شراره..کرد پرس احوال آرش با خانم لیال..شدند خونه وارد دو هر ارسالن کنان یاهلل صدای با

 نشه چشم تو چشم آرش با تا

 :وگفت زد شراره اتاق در به ای ضربه ارسالن ساعتی نیم از بعد

 تو بیاد.. کنه صحبت باهات میخواد آرش.. شراره -

 :گفت.. نداشت کردن قبول جز ای چاره شراره

 ..است زیر به سر که دید رو ارش..شد باز اتاقش ودر..کرد سر رو روسریش..بیاد بگو

 :گفت تختو روی نشست شراره

 ..بشین بیا ایستادی چرا -

 دهش تنگ شراره چشمای برای دلش چقدر..کرد نگاه شراره زیبای سبز چشمای به و نشست فاصله با شراره بغل آرش

 بود

 دلم..خونه برگرد بیا.. کردم اشتباه من شراره..میگی راست تو.. کردم فکر حرفات به خیلی.. بگم میخواستم من.. من -

 بود شده تنگ برات

 :وگفت کرده تغییر و خورده سنگ به سرش آرش شاید که کرد فکر..بود کرده عادت آرش به هم شراره

 برو سرکار به موقع سر هم تو.. نکنه دخالت زندگیمون تو مادرت دیگه که شرطی به باشه -

 :وگفت گرفت رو شراره دست آرش
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 رو آرش هم دفعه این شراره.. بشیم ناراحت تو نکنم کاری تا میدم قول بهت.. ای بخشنده تو میدونستم شراره -

  داشت دوست..بود کرده اذیت را او پدرش های کنترل.. بخشید

 اش زندگی سر دخترش که بود خوشحال ارسالن..کردند رجوع همدیگه به آرش و شراره روز ان فردای..بشود ازاد

 میماند درامان مردم حرفهای دست واز برگشته

 بیماری..بود خورده حرص که بس از ماه سه این توی.. آرش مادر مینا.. داشتند رو خوبی زندگی شراره و آرش ماه سه تا

 ..بود گرفته اعصاب

 از هشرار..بشه دار بچه گرفت تصمیم شراره اینکه تا.. میرفت کار سر به موقع وبه.. میزد سر مادرش به یواشکی آرش

 ..رفت دکتر به چکاب وبرای.. بود بچه عاشق اول

 مادرش مثل هم او که بود گفته او به دکتر و کرد مراجعه دکتر به.. آزمایشاش جواب گرفتن برای روز چند از بعد

  بشود دار بچه میخواهد هم اگر و بشود حامله زودیا این به نمیتواند

 .. بود شنیده قبالً رو موسسه اسم شراره..باشد درمان وتحت برود ای موسسه به باید

 درامدی با..بود باال خیلی هم خرجش و..بود کرده مراجعه اونجا به نمیشده دار بچه اینکه برای هاشون همسایه از یکی

 .. بیاد در مخارج پس از نمیتوانست داشت آرش که

 دکتر از..شد تیره ابری آسمون مثل دلش.. دادند اش جهیزیه برای داشتند انداز پس پولی چه هر که هم مادرش پدر

 رفت پیاده رو خانه به تا گریه با و شد خارج

 پوچی احساس چقدر..میخورد حسرت بودند گرفته رو مادرشون دست که هایی بچه به حسرت با راه توی

 که کرد فکر خودش نمیخوریبا چیز هیچ بدرد یعنی نشوی مادر وقتی..میکرد

 باصدای و بره بیابونی توی داشت دوست«بود گرفته ازش رو شدن مادر عشق ازش هیچ بود نداده شوهر عشق خدا»

 ..  من چرا!!؟..چرا خدا بزنه فریاد بلند

 و.. ردک باز درو..داشت مشتری خیلی امروز بود برگشته خسته سرکار از آرش..میکرد وگریه بود کرده کز اتاقش گوشه

 ..کرد صدا رو شراره

 شراره شراره -

 کرده کز گوشه یه که بچها مثل که رودید شراره.. برد هجوم خواب اتاق سمت وبه زد زور دلش.. نشنید صدایی

 :وگفت کشید شراره روی بیرنگ صورت به دستی و نشست روبرویش رفت..بود

 سردی اینقدر چرا!! ؟..شده چی شراره -

 :وگفت انداخت آرش بغل رو وخودش شد بارونی چشمانش شراره
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 بمیرم باید من.. بشم مادر نمیتونم من.. آرش

 :وگفت کرد اخمی آرش

 ما هم یکی..ندارند بچه آدم هم این.. شراره حرفی چه این-

 :گفت آرش سینه به زد لجوجانه شراره

 ..هستم بچه عاشق من..نمیخوام -

 حسرت وشراره شد سپری روزها..کند خالی رو دلش شراره وگذاشت شد مهربان شراره با.. بارآرش اولین برای شب آن

 ..میخورد

 گفت لیال روبه نشدنش باردار موضوع مادرش وبه رفت پدریش خونه به شراره صبح فردا

 و ریخت اشک باهاش شراره همپای و بود کشیده رو درد این هم او که چرا سوخت دخترش یدونه برای دلش لیال

 :گفت و کشید شراره موهای به دستی

 ما به رو تو سال هفت از بعد خدا.. دیدی ولی.. کشیدم سختی خیلی خودم من.. عزیزم میدونم.. نکن گریه جان مادر -

 !!؟.. میدونی کجا از تو..داد

 ..میده بهش.. نداره سالم و نازایی به کاری بخواد باالیی اون وقتی

 :وگفت کرد نگاه مادرش به اشکی چشمای با شراره

 بده رو آرش مادر جواب میخواد کی..کنم کار چی موقع اون من!! ؟..چی نداد بیشتر یا سال ده تا اگه -

 رایب کاری چی نمیدانست.. میکنه رواذیت شراره بعد به این از پس..ایِ بهانه دنبال خانم مینا میدونست خوب هم لیال

  دعا جز..بکند دخترش

 شدبا افتاده اتفاقی که ترسید..ریخت دلش.. دید رو شراره وقرمز آلود پف چشمای وقتی اومد خونه به شب که ارسالن

 :وگفت انداخت پدرش بغل تو رو خودش گریه با کردو وحمایت امنیت احساس دید رو پدرش تا شراره

 بدبختم چقدر من آخه..بشی بزرگ بابا نمیتونی دیدی..دیدی..بابایی -

 داد دلداری را واو..ببینه اینطور رو دخترش نداشت دوست..اومد درد به قلبش ارسالن

 ..بودند رفته خونشون به آرش مادر دیدن برای که روزی

 نای دیدن با شراره..بود مادرانه عشق موضوعش که.. بودند سینمایی فیلم دیدن مشغول وکیارش مینا و شراره و آرش

 :وگفت شد احساسی فیلم
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  مادرِ که.. بحالش خوش -

 :گفت باال انداخت رو ابرویش مینا

 نخوری حسرت اینقدر دیگه که..بیار هم تو خوب..جان شراره -

 :گفت مینا وبه شد بلند جایش از..بود شده رنج زود روزها این که شراره

 رفت آرش مجردیهای اتاق به سریع و بشم مادر نمیتونم من چون..بشید خوشحال برید -

 میکردند نگاه آرش به تعجب با وکیارش مینا

 :گفت ناراحتی با آرش-

 ناراحت خیلی..بشه مادر دنمیتونه که وگفته دکتر پیش رفته پیش هفته چند -

 «نمک کم رو دختر این شر سریعتر چه هر تا خوبی بهانه »گفت خود وبا زد لبخندی..بود پا بر عروسی دلش در که مینا

 بچتو بمیرم من اگه اینکه..نمیشه دار بچه شراره چرا چرا که.. خوندن آرش گوش تو کرد شروع مینا بعد هفته از

 ببینم رو نوهام دارم آرزو من..نمیبینم

 نمیکرد توجه زیاد هم آرش به وحتی..بود گرفته افسردگی موضوع این بخاطر هم شراره

 آرش که بود روز چند.. نداشت زبون زخم طاقت دیگه..شنید بودنش نازا درباره رو مینا های زمزمه..ناخوداگاه روز یک

 بود شده بد شراره با اخالقش

 ..داد طالق خواست در و برداشت رو اش عقدنامه..رفت سرکار به ارش انکه بعد روز ان فردای

 ..ببینم رو نوهام دارم آرزو من میگفت و میکرد گریه روز هر میکردمادرش فکر وداشت..بود نشسته مغازه توی آرش

 وگفت شد مغازه وارد شخصی. بود گذاشته تاثیر خیلی رویش حرفا واین

 سعیدی آرش آقای-

 :گفت کنجگاوی با آرش

 امرتون قربان بله -

 : وگفت گذاشت ان جلوی ای نامه مرد

 کنید امضا رو اینجا لطفاً..دادگاه از نامه این

  داده طالق درخواست شراره که دید کرد باز رو پاکت در سریع..رفت مرد..زد رو امضایش آرش اینکه بعد
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 :گفت فریاد با و شراره موبایل به زد زنگ برداشت رو تلفن سریع

 ...هستی شاکی تو.. باشم شاکی من اینکه جای به.. شراره..کاریه چه این -

 بود جدی تصمیمش..نکند گریه تا فشرد بهم لبهاشو.. خط سوی ان در شراره

 توهین من به مادرت نمیخوام دیگه..گرفتم عزا موضوع برای خودم من..شنیدم رو مادرت تو حرفای من.. آرش-

 ندارم گنجایش دیگه..کنه

 بده شستشو رو تو مغز چرندیاتش با نداره احتیاج..رسید اش نقشه به که.. بگو مادرت به برو

 :گفت شد عصبانی میکرد صحبت اینطور مادرش درباره شراره اینکه از آرش

 بودم مونده من..کردی رو کار این شد خوب اصالً..ببینه هاشو نوه داره دوست داره حق مادرم خوب..میکنی غلط تو -

 بدم طالقت چطور

 «طالق برای بود راه دنبال پس» گفت خودش با..شکست آرش حرف از قلبش شراره

 ..داد طالق خواست در و برداشت رو اش عقدنامه..رفت سرکار به ارش انکه بعد روز ان فردای

 انجام درعمل را او باید پس..میکنه مخالفت پدرش که میدونست چون نذاشت درمیون رو موضوع این مادرش پدر با

 میذاشت شده

 ..ببینم رو نوهام دارم آرزو من میگفت و میکرد گریه روز هر میکردمادرش فکر وداشت..بود نشسته مغازه توی آرش

 وگفت شد مغازه وارد شخصی. بود گذاشته تاثیر خیلی رویش حرفا واین

 سعیدی آرش آقای-

 :گفت کنجگاوی با آرش

 امرتون قربان بله -

 : وگفت گذاشت ان جلوی ای نامه مرد

 کنید امضا رو اینجا لطفاً..دادگاه از نامه این

  داده طالق درخواست شراره که دید کرد باز رو پاکت در سریع..رفت مرد..زد رو امضایش آرش اینکه بعد

 :گفت فریاد با و شراره موبایل به زد زنگ برداشت رو تلفن سریع

 ...هستی شاکی تو.. باشم شاکی من اینکه جای به.. شراره..کاریه چه این -

 بود جدی تصمیمش..نکند گریه تا فشرد بهم لبهاشو.. خط سوی ان در شراره
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 توهین من به مادرت نمیخوام دیگه..گرفتم عزا موضوع برای خودم من..شنیدم رو مادرت تو حرفای من.. آرش-

 ندارم گنجایش دیگه..کنه

 بده شستشو رو تو مغز چرندیاتش با نداره احتیاج..رسید اش نقشه به که.. بگو مادرت به برو

 :گفت شد عصبانی میکرد صحبت اینطور مادرش درباره شراره اینکه از آرش

 بودم مونده من..کردی رو کار این شد خوب اصالً..ببینه هاشو نوه داره دوست داره حق مادرم خوب..میکنی غلط تو -

 بدم طالقت چطور

 «طالق برای بود راه دنبال پس» گفت خودش با..شکست آرش حرف از قلبش شراره

 شراره با آرش..گرفتند طالق..بود خوشحال قضیه این واز میدونست هم آرش مادر بار این روز دو از بعد شراره و آرش

 ..بود کرده لج

 و..میکرد وگریه میکرد.. نگاه بودن پارک در که هایی بچه به اونجا..بود نزدیکشون پارک توی ظهر از بعد تا شراره

 ..میخورد غبطه

 قلبش.. دید چمدون یه با و گریون رو دخترش شراره وقتی..کرد وباز در سراریمه لیال..شد پدریش خونه آنجا از بعد

 ..ریخت

 بغل تو شراره دید وقتی.. بود اومده خونه به دیگه روزای از زودتر روز ان که ارسالن..گرفتند طالق آخر که فهمید

 :میگفت و میکنه گریه مادرش

 نداشتم رو اونا زبونای زخم طاقت دیگه من..کردم تموم خودم رو چی همه دیگه..مامان دیدی -

 گذاشت قلبش روی را دستش..باشد وضعیف خودسر اینقدر دخترش که نمیکرد فکر.. رفت عقب قدم یه ارسالن

 :وگفت

  قلبم آخ -

 :گفت گریه با شراره..دویدند زمین روی بود افتاده که ارسالن سمت به سراسیمه لیال و شراره

 کن باز چشماتو جون بابا..بابا -

 چشمای با شراره و لیال..برد باخودش رو وارسالن..اومد امبوالنس دقیقه ده از بعد..زد زنگ امبوالنس به سریع لیال

 ..بردند عمل اتاق به رو ارسالن..کردند طی رو بیمارستان راهروهای.. گریون

 چرا که.. میکرد سرزنش رو وخودش میزد شور دلش شراره..بیاد بیرون در از دکتر بودند این منتظر هردو ساعت دو تا

 نبوده پدرش فکر به
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 :وگفت اومد بیرون عمل اتاق از دکتر اینکه تا

 رفتند کما وتو..هستند بیهوش ایشون ولی کرده رد سرش از رو جدی خطر یه شکر خدارو -

 ..میداد فحش دل در رو وخود..بود شده حبس سینه تو نفسش شراره

 طالق رو اش وشراره کرده لجبازی چرا که کرد لعنت رو خودش..بود پشیمون چی مثل وآرش.. بود گذشته هفته یک

 ..داده

 جان بابا جانم - داد جواب بود پدرش خورد زنگ تلفنش

 بشنوم عاملمون مدیر از باید من.. بیمارستان ارسالن که نگفتی چرا آرش -

 هک بود خواسته او از مینا.. نداشت خبری طالقش از کیارش چون..بگه چی نمیدونست..داد پایین رو گلویش اب آرش

 نبرد بویی چیزی پدرش

 بریم االن میخوای.. نشید ناراحت گفتم.. ببخشید.. جان بابا -

 گرفت رو شراره ره شما سریع گذاشت قرار پدرش با اینکه بعد

 بله -

 :گفت اروم.بود شده تنگ شراره صدای برای دلش چقدر -

 کرده سکته بابت نگفتی چرا شراره -

 :گفت نداشت رو ارش حوصله که شراره

 بدم خبر بهت..که هستی من کی تو آرش -

 میخواستم رو بیمارستان ادرس و زدش زنگ االن پدرم عزیزم -

 رو ام شراره تا..گذاشتی پام جلوی راهی یه.. شکر خدایا..گفت خودش با.. گرفت رو بیمارستان ادرس اینکه بعد

 برگردونم

 میخوند رو یاسین سوره.. اش کیفی تو قران با و بود نشسته پدرش اتاق روبروی شراره

 رو وآرش سعیدی دور از که شراره..نداشت دو ان طالق از خبری کیارش هنوز..رفتند شراره سمت به کیارش و آرش

 کرد بغض و..پاشد جایش از دید

 :گفت شراره به دلخور کیارش

 ایم غریبه ما اینقدر یعنی..افتاده اتفاق این که.. بفهمم روز دو بعد باید دخترم -
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 ..نمیداند سعیدی که کرد اشاره بهشراره وابرو چشم با آرش..کرد آرش به نگاهی شراره

 گفـ پایین انداخت رو سرش شراره

 وگرنه.. نشم شما مزاحم میخواستم جان بابا شرمنده

 !!؟..نمیکنی صدا بابا منو مگه..بگی میخوای کی به هستم شوهرت پدر که من به اگه.. چی وگرنه -

 :گفت بلند صدای با..  بود مادرش به پشتش شراره کرد حرکت اونا سمت به دید پدرش با رو آرش دور از که لیال

 چی من ازجون دیگه.. دیگه بسه بگو مادرت به برو.. مرده شوهرم ببینی بیایی میخوای!! ؟..اینجایی چی برای تو -

 دادی طالق هم دخترم..میخوای

 ..کرد نگاه بود انداخنه پایین رو سرش که آرش به باورانه نا سعیدی

 !!؟..دادی انجام کارو این کی اجازه با..کردی کار چی تو آرش-

 :گفت کردو نگاه لیال به

 افته بی اتفاق این نمیزاشتم من وگرنه نگفتند من به کنید باور..امیری خانم ببخشید -

 . .بود پایین فشارش..گذاشت مادرش پیشونی رو دستش و نشست بغلش شراره نشست صندلی رو جون بی لیال

 :وگفت رفت شراره دنبال به آرش..کرد حرکت بیمارستان بوفه سمت وبه شد بلند سریع

 ..دارم کارت وایسا شراره -

 : گفت آرش به تشر با شراره

 برو اینجا از زود خیلی هم حاال.. ندارم کاری تو با دیگه من.. جونم از میخوای چی -

 میخواهم او از بیاد هوش به پدرش موقع هر..کرد فکر پس رجوع برای نیست خوبی موقع االن فهمید آرش

 نیست خوب برایش هیجان که بود گفته شراره به دکتر..اومد هوش به ارسالن ماه یک از بعد

 برداشته پسرش سر از دست شراره که میکرد فکر..بود خوب حالش هم مینا..بود شده سنگین سر آرش با کیارش

 ..شدند ارسالن اتاق وارد..رفتند بیمارستان به گلی دسته با کیارش با آرش

 :گفت حرص با.. دید رو پدرش اخم که شراره..کرد اخم دید رو ارش تا ارسالن

 اینجایی چی برای تو -

 :گفت شراره به آرش رفت بیرون به شراره اینکه بعد..بروند بیرون که کرد اشاره شراره به ارش
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 خاطرب اینبار.. کنیم زندگی باهم دوباره بیا پس..سم وغصه هیجان پدرت برای گفت..گفت چی دکتر شنیدی شراره -

 ..پدرت

 اگه چون.. نخوره حرص پدرش تا بود کار بهترین.. رفت فرو فکر در شراره..میخوام رو خودت فقط..نمیخوام بچه هم من

 میداد ازدست رو پدرش

 :گفت کردو نگاه ارش به..نمیبخشید اصالً را خودش

 یداپ نتونی منو که جایی یه میرم..نمیتونم دیگه من کنی گوش..مادرت حرفای دونه یک به اگه که شرطی به باشه -

 کنی

 نداشت دلش در احساسی هیچ شراره..بوسید و گرفت رو دستش خوشحال آرش

 فرق ارش واینکه..میخورد حرص بود خورده سنگ به تیرش اینکه از مینا..کردند ازدواج باهم دوباره ماه یک از بعد

 نمیکرد گوش حرفهایش به زیاد و میزد سر او به مرتبه دو ای هفته بود کرده

 :گفت بوسید رو شراره لبهای و کرد نگاه او به آرش.. برگشت خونه به شراره که شبی

 تو وجود با امشب ولی..بخوابم راحت نمیتونستم نبودی وقتی شبها میدونی..کردی خودت عاشق منو تو شراره -

 ..میخوابم راحت فرشته

 شراره و ارش شب ان.. نداشت دوستش ودیگر..بود داده قول بار هزار که چرا..نداشت معنی شراره برای آرش حرفهای

 نداشت حسی هیچ..نه شراره ولی رسید ارامش به وارش..داشتند رابطه

 مادرش خونه به زیاد..میرفت مغازه به ساعت سر..  بود شده بهتر آرش.. میگذشت طالقشون دومین از ماه شش حدوداً

 نمیرفت

  میکرد آرامش احساس مقدار یک وشراره

  بود ناشناس شماره.. کرد نگاه شماره به شراره..خورد زنگ تلفنش..شد بلند وقتی شراره روزصبح یه

 ..بله داد جواب

 :گفت که امد گوشی طرف اون از مردی صدای

 ..قرار سر بیایی باید.. ندم نشون شوهرت به عکساتو داری دوست اگه -

 :گفت حوصله بی است تلفنی مزاحم کرد فکر که شراره

 ؟؟؟..بابا نگو چرت -

 ..خندید مرد
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 بدم نشون عکسارو شوهرت به..میشم مجبور نیایی اگه-

 :گفت میکشید خمیازه که حالی در شراره

 ..بده دیگه جای یه تو روزی خدا برو -

 ...باش شوهرت منتظر پس-

 :گفت گرفت خندش مرد حرف از شراره

 شده تنگ براش دلم اتفاقاً باشه -

 بیرون اومد حمام از ربع یه از بعد.. رفت حمام به و دراورد رو هایش لبهاس.. کرد قطع رو گوشی

 ..اورد هجوم سمتم به آرش دید..اومد در صدای که.. میپوشید لباسشو داشت

 :گفت بود شده شوکه آرش کار از که شراره

 !!؟..میکنی چیکار داری دیوونه -

 زد شراره صورت به محکم سیلی یه عصبانیت با آرش

 رو شراره کرد پاره اش یقه از گرفت لباسشو آرش..زد حلقه اشک چشماش تو..سیلی جای روی گذاشت دستشو شراره

 ..کرد نگاه کمرشو برگردوند

 :گفت داد هلش و زد آرش سینه به و کرد گریه شراره

 !!؟..وحشی میکنی چیکار داری -

 :گفت التماس با شراره به زمین روی نشست جا همان آرش

 !!؟..چرا -

 میکنه صحبت موضوعی چه مورد در آرش نمیدانست هنوز شراره

 ؟..چی چرا -

 زد داد شد عصبی میکرد بازی نقش براش شراره اینکه از آرش

 :گفت گرفت دستشومحکم.. شو خفه -

 میگیریم طالق بگیم کسی اینکه بدون میریم فردا -

 :گفت آرش کارای از بود شده گیج واقعاً که شراره
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 بدی طالق میخوای منو چی برای بدونم باید -

 :گفت تشر با آرش

 میکنه ثابت چیرو همه..کمرت روی خال اون-

 بود ندیده عصبی اینگونه رو آرش حاال تا..بود تلفنی مزاحم همون سر بود چی هر افتاد دوزاریش تازه شراره

 ...گفته دروغ بهت گفته هرچی کی خداهر به -

 بده بارداری تست آزمایشگاه بریم پاشو هیس -

 !!؟..زده زنگ صبح پسره اون نکنه..بکنم ثابت چیجوری..بکنم چیکار من خدای..» کرد فکر خودش با شراره

 «نیست اون نه.. دارم خال من نمیدونه سپهرکه اخه باشه سپهر نکنه..داره ومدرک عکس

 :گفت عصبانیت با شراره

 ..میکنی اشتباه داری آرش -

 انداخت شراره صورت تو و دراورد پاکت تو رااز عکس تا چند دراورد کیفش تو از پاکت یک و کیفش سمت رفت آرش

.. 

 ..اشتباهند ایناهم -

 مونه خوابش لباس..غریبه مرد یه بغل تو خواب لباس با بود خودش عکس..نمیشد باورش.. کرد نگاه عکسها به شراره

 .. میپوشید همیشه که بود خوابی لباس

 ..میکرد نگاه آرش به تعجب از شده گشاد چشمای با..بود خونشون خواب اتاق.. عکس توی اتاق وحتی

 :گفت بود دراومده خون رنگ به چشمهایش عصبانیت از که آرش

 بره بیشتر آبروت تا میدم نشون رو عکسا این بابات به وگرنه.. آزمایشگاه میریم االن شو خفه -

 ای چاره هک دید..میکنه سکته پدرش.. نیست اون کنه ثابت بیاد تا.. ببینه رو عکسا پدرش وقتی که میدونست شراره

 .. کنه ثابت آرش به چطوری نمیتونست نداره

 داد آزمایش.. آزمایشگاه رفتند آرش با و شد حاضر..بود شده خسته زندگی این از که بود وقت خیلی

 :گفت..رسوند خونه دم تا را او آرش

 بگیرم وقت محضر برم من تا خونه برو تو -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 دشمنی که شراره..بود کرده باهاش رو کار این.. نامردی کدوم آخه.. بود شده شکسته دلش..شد خونه داخل شراره

 !!؟..کنه چکار نمیدونست..بود گیج هنوز نداشت

 ..کرده عمل قلبشو تازه آخه..بفهمه بابام اگه وای..میکنم التماس بهش میزنم زنگ آرش به» گفت خودش با

 ردهک خاموش موبایلشو گرفت و آرش.. شماره«بفهمه نباید نه..نه..میوفته کار از قلبش.. گرفتم طالق بفهمه دفعه این

  گرفت رو مغازه شماره..بود خاموش هم باز ولی گرفت دوباره..بود

 وگریه میرفت راه خونه تو عصبی شراره..نداره خبر آرش از که وگفت برداشت رو گوشی آرش شریک حمید

 کنه ثابت میتونست چطور..میکرد

 اشوچشم نمیتوانست که..بود کرده گریه انقدر شراره..نیامد خونه هم شب آرش.. بوده دروغ گفتند آرش به که حرفایی

 کنه باز

 طالق.. داشت پا یه مرغش فقط..نکرد کاری..کرد التماس چی هر شراره اومد خونه به آرش صبح

  نداشت بیگناهیش بر مدرکی چون بگه چیزی شوهرش پدر و مادر به نمیتوانست شراره

 بود گلویش توی بدی بغض..لرزید دستهایش..میکرد طالقو ی امضا داشت شراره وقتی محضر برد او زور به آرش

 رفت حال از که..کرد گریه آنقدر شراره..شد دور انجا از زیاد سرعت وبا رسوند خونه تا رو شراره آرش

 ..بله -داد جواب..ناشناسه شماره همون دید.. آرش کرد فکر..شد بیدار..موبایلش صدای با

 : گفت خندید مرد

 شدی خودم مال دیگه -

 بود گرفته ترس را وجودش شراره

 عوضی آشغال شو خفه -

 ..شد شکسته مهیبی صدای با خونشون های شیشه ثانیه چند از بعد

 :گفت لرزون صدای با و گرفت رو آرش شماره زود..میزد جیغ فقط ترس از شراره

 شکوندند خونمونم شیشه زدند.کرد تهدید منو زد زنگ یکی نذار تنها منو خدا تورو آرش -

 :گفت طعنه به آرش

 باشی تنها..خداته از که تو -

 ؟..چی بکشن منو بیان اگه..پیشم بیا میترسم من نگو چرت خدا رو تو -
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 عقط رو گوشی آرش نمیکرد باور که شراره....کرد قطع گوشیرو کردنش خر برای بازی اینا ی همه میکرد فکر که آرش

 کردن گریه به کرد شروع کرده

 ..«مینویسم نامه شکایت کالنتری فردامیرم: »گفت خودش با میکرد پاک دستمال با صورتشو که حالی در

 کسی ولی..بود شده جدا آرش از که بود چهارماه.. کنند کنترل تا داد رو شماره..کالنتری به رفت روز ان فردای

 شدند جدا هم از آنها نمیدونست

 میرفت شراره موقع هر ماه چهار این توی.. میکردند بازی نقش هاشون خانواده جلوی..بود کرده عوض خطشو شراره

  ومادرش پدر خونه

 میرفت..نباشد بیکار اینکه وبرای برود مادرش خونه به کمتر میکرد سعی او..میکرد رو کارآرش سنگینی بهونه

 زبان آموزشگاه

 ست خونه تو آرش دید کرد وا و در.. خونه آمد آموزشگاه از شراره که روز یک

 : پرسید تعجب با شراره

 !!؟.. اومدی کی تو -

 :گفت کردو اش زده ژل موهای تو رو دستش..بود پریشون آرش

 ...بزنه زنگ تا داده پول مرد یه به که.بوده دخترعموم کار ومدارک تلفنها اون تمام..ببخش منو شراره -

 کرده همکاری باهاش..نداشته تو از دلخوشی هم مادرم

  برد آرش سمت به رو وانگشتش خندید هیستریک صورت به زد آرش که حرفایی از شراره

 دادند انجام اونا اینکاررو همه -

 گفت پایین انداخت سرشو شرمنده آرش

 ..میگم چی ببین کن گوش خدا رو تو شراره -

 زد فریاد بلند صدای وبا گرفت جدی حالت شراره

 . کشونده سیاه خاک به زندیگیمو مادرت..بشنوم چیزی نمیخوام -

 نمیکردی گوش چرا تو..نکردم کاری من..میخوردم.. قسم که موقعی کن گوش میگی حاال

 :گفت درمانده و کرد نگاه بود هشد قرمز عصبانیت بخاطر حاال که شراره چشمای وبه ایستاد شراره روبروی امد آرش

 کنم تحمل نمیتونم مردم یه من خوب میدادند رو تو آمار میزدند زنگ هی..میکردند پر منو خدا به -
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 زد فریاد امد حرصش آرش پررویی همه این از شراره

 باش خوش جونت مامان با برو کن تمومش عمراً -

 :گفت داره دوست رو پدرش چقدر شراره میدانست که آرش

 نیست خوب براش هیجان گفت دکتر آخر دفعه.. میدونی ببره بویی پدرت نداری دوست تو شراره -

 ..کرد سکته تو طالق برای هم دفعه اون

 ..داد فشار هم رو حرص از دندوناشو میبرد استفاده ضعفش نقطه از آرش اینکه از شراره

 میکنی استفاده سو من موقعیت از داری تو -

 ..بود کرده تهدید را او که افتاد پدرش حرف یاد کرده روی زیاده که فهمید آرش

 نمیکنه بهش کمکی هیچ دیگه..کنه کاری سرخود دیگه بار یک اگه

 ..بود کرده تهدید منو منم پدر خدا به نه -

  کرد آسمون به رو وسرشو انداخت زمین روی وخودشو کرد ناله شراره

 ..بدبختم چقدر خدا -

 :گفت آرش به خشمگین نگاه با

 میکنی بازی من زندگی با..چرا پس بگیری تصمییم نمیتونی وقتی تو -

 :گفت التماس وبا نشست روبرویش زانو دو آرش

 میکرد ویز ویز.. گوشم زیر هی بود اون فهمیدم تازه..نمیزنم حرف مادرم با دیگه خدا به -

 ..کرد پر منو هم آخری دفعه.. بده طالقش

 ..داد پس بیرون به و کشید وجودش عمق از عمیق نفس یه شراره

 ازآنها میتونست کی تا..بود میون در پدرش جون پای االن..بکنه باید چه نمیدونست

 ..بود گفته ومادرش پدر به دروغ تا هزار االن تا.. کنه مخفی

 ..بود نفعش به که هرکاری..بود کنی سوءاستفاده آدمی..میگه خانوادش به حتماً آرش نکنه قبول اگه میدونست

 نمیکرد فکر عاقبتش به میداد انجام

 !!؟..کنیم چیکار باید حاال -
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 :گفت خوشحالی با کنه راضی رو شراره بود تونسته اینکه از آرش

 بدم طالقت نتونمت که میکنم تعیین ای مهریه یه میکنم محضرعقدت میریم -

 گذاشت سرنوشت دست خودشو بکند نمیتواند کاری دید وقتی شراره

 ..کردم قبولت پدرم خاطر به ازاولشم ندارم راهی من..باشه -

 بود شده تنگ اش شراره برای دلش..رفتند باال محضر های پله از باهم..رفتند محضر به آرش و شراره روز آن فردای

 بود شده استاد کار این توی دیگه..بود کرده جور هم شاهد تا دو آرش..دادند دار محضر به مدارکو

 :گفت آرش وبه باال داد ابروهاشو گرفتند طالق مرتبه سه دید کردوقتی نگاه آنها دوی هر شناسنامه داربه محضر

 کنی ازدواج کیانی خانم با نمیتونید شما سعیدی آقای -

 پرسید اخم با آرش..بود اومده در حدقه از چشامون..  بود زده دار محضر که حرفی از دو هر

 ؟..آقا حاج چی برای -

 :وگفت گذاشت میز روی رو ها شناسنامه دار محضر

 دادید طالق بار 3 رو خانم این شما -

 :گفت بود نشده دار محضر حرفای متوجه که آرش

 نمیشم حرفاتون متوجه من بدید توضیح بیشتر میشه -

 اقا اون طالق از بعد..کنه عقد دیگه مرد یه با باید شما خانم.. سعیدی آقای -

 محلل میگویند میکنه ازدواج شما خانم با که آقایی این به.. کنید ازدواج خانم این با میتونید

 :گفت دار محضر حرفای از ناباورانه آرش

 دارنیست خنده این..بکنم دیگه یکی عقد زنمو من یعنی..گید می دارید چی شما آقا حاج -

 ..شرعه قانون.. باشه دار خنده چی برای -

 کنم صیغش حتی نمیتونم -

 داد تکون نه معنی به سرشو محضردار

 :گفت بود شده شوکه دار محضر حرف از هنوز که شراره به و برداشت رو هاشون شناسنامه شد بلند حرص با آرش

 !!؟..بکنم باید چیکار ببینم بریم شو بلند -
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 بودند فکر توی کدوم هر ماشین تو..کردند ترک را محضر حرفی هیچ بدون و شد بلند جایش از شراره

 !!؟..چی..نداد طالقش اگه..کنه ازدواج دیگر یکی چطوربا که فکربود این توی شراره

 نداشت سر در رو مردی فکر موقع هیچ ولی نداشت آرش از خوشی دل بود درست

 ..کنه دیگری مرد به تقدیم دستی دو وعشقشو زنشو میتونست چطور میشد دیوونه داشت آرش

 :گفت کردو نگاه شراره به داشت نگه خونه مقابل

 میگه چی ببینم میکنم صحبت وکیلمون با میرم -

 وحرفشو بود زده تهمت بهش آخر دفعه مخصوصاً..بود کرده اذیتش خیلی آرش چون شد خوشحال لحظه یک شراره

 بود نکرده باور

 ندی طالق زرتی منو حرفی هر سر باشید شما تا آرش آقا..گرم دمت جون خدا -

 کرد فکر خود با بکند باید چکار نمیدانست شراره.. نشد آرش از خبری شب تا

 ..چکید چشمانش از اشکی وقطره دعا صورت به باال برد دستاشو..بگوید دروغ پدرش به میتونست کی تا

 ندارد آرامش با زندگی یه همه مثل چرا داشت سرنوشتی چه اینکه برای

 کن درستش خودت خدایا -

 میزد چرت و بود گذاشته چونش زیر دستشو صندلی روی بود ونشسته بود چیده را شام میز شراره

 ..بود هم در قیافش بود آرش.. رفت در سمت به شد بلند سریع شراره..امد در که صدای بود شب01 ساعت

  پرسید کرد سالم شراره

 !!؟..کنی پیدا رویی در راه تونستی ؟.. شد چی -

 :وگفت کشید عمیق نفس یه مبل روی ونشست انداخت مبل دسته روی کتشو خسته آرش

 کنی ازدواج من با میتونی طالقت از بعد..کنی ازدواج دیگه نفر یه با باید فقط نه -

 :گفت جویید لبشو پوست ناراحتی با شراره

 به و زد ذهنش به ای جرقه شراره حرف از آرش..بده طالق منو بعدش کنم صوری ازدواج ؟نمیشه.. کنیم چیکار حاال

 کرد نگاه شراره

 ..نمببی بذار..بده طالقت فرداش.. کنه عقد تورو بگم دارم اطمینان بهش که کسی یه باید..نرسید خودم ذهن به چرا -
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 دوستای از یکی رادین آومد یادش..بده دستش زنشو که!! ؟..کرد اطمینان میشد کسی چه به کرد فکر آرش

 بود دبیرستانش

 بهش رازو این میشد.. نبود ای ندیده زن آدم.. داشته دختر دوست تایی چند یه..داشت خونه خودش برای..بود پولدار

 بود قرصی دهن آدمی.. گفت

 :گفت زد وشکن یه خوشحالی با جاش از شد بلند

 رادین -

 :کردوگفت جمع چشماشو شراره

 !!؟..رادین کدوم -

 بود اومده دخترش دوست با اونشب که پسره همون..!!رفیقم رادین -

 خودش با فهمید تازه..داشت جذابی قیافه رادین کرد فکر مقدار یک..میگه آرش رو کسی چه افتاد یادش تازه شراره

 .. کرده فکری چه

 ..«کنی صوری ازدواج میخوای فقط تو قیافه چه بتو »گفت خودش به

 :گفت میرفت آشپزخونه سمت به که آرش به شراره

 !!؟..داری اطمینان بهش تو -

 :گفت داشت می بر شام ساالد روی از خیار یه چنگال با که حالی در آرش

 میدن پیشنهاد بهش دخترا بیشتر یعنی..نمیشه دوست کسی با نخواد خودش تا..بابا آره-

 میگشت رادین شماره دنبال وبه دراورد موبایلشو

 ..بیاد بگم بزنم زنگ یه بذار -

 :گفت سریع آرش برداشت رو گوشی رادین نرسیده سوم بوق به

 بیا پس.. داری که خونمو آدرس..بیا زود نشده چیزی نه..ما ی خونه بیا زمین بذار دستته آب..رادین الو -

 :گفت آرش به شراره

 کنم آماده رو پذیرایی وسایل برم من..میخوری شامتو تا تو پس -

 !!؟..نمیخوری شام مگه تو -
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 :گفت میکرد روشن رو کتری زیر داشت که حالی در شراره

 ندارم میل االن خوردم مقدار یک من نه -

 :گفت شد بلند آرش..شد زده خونشون زنگ ساعت نیم از بعد...خوردن غذا به کرد شروع هم آرش

 میکنم باز درو میرم من -

 ینراد رفت پذیرایی به سینی با و ریخت فنجان تو خوشرنگی چایی.. شنید رادین با و آرش احوالپرسی صدای شراره

 بود نشسته

 کرد وسالم شد بلند سریع رادین..کرد سالم شد نزدیکشون تا شراره.. میکرد پرسی احوال آرش با و

 آرش بغل وخودش..گذاشت وآرش خودش جلوی را دیگری ودوتای گذاشت رادین درمقابل را چای فنجان یک شراره

 نشست

 :پرسید آرش از خنده با رادین

 اومدم گوله اینجا تا.. بیا گفتی همچینی..آرش شده چی -

 .. میخورد بر غرورش به بود مرد بالخره چون بگه رادین به رو قضیه چطور کرد فکر آرش

 ..بکنی برامون کاری یه میخواستم..راستش -

 :گفت کردو جمع بیشتر حواسشو رادین

 بگو!!؟.. داداش کاری چه -

 کرد تعریف رادین برای را قضیه همه آرش

 ..بود گرفته خندش رادین زده شوکه قیافه از شراره... شد زده شوکه آرش پیشنهاد از رادین

 :کرد نگاه رادین به نوشید جرعه ویه برداشت چاییشو آرش..نشه مشخص اش خنده تا کرد ای سرفه سریع

 !!؟..میگی چی خوب -

 .. بود رفیقش بالخره..افتاد وایسی در رو توی..کرد شراره به نگاه یه رادین

  کردی کارا خیلی من برای تو.. ندارم حرفی من راستش -

 بدستش بسپرم زنمو..ندارم اطمینان کسی به تو از بغیر من جان رادین -

  پرسید گذاشت میز رو چاییش رادین
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 ؟..بشه انجام باید کی حاال -

 «داره عجله..ها اومده خوشش انگار »گفت خودش با شراره

 محضر میریم فردا پس..آزمایش برید فردا -

 ..زودی این به یعنی..کرد نگاه بهش زده شگفت آرش حرف از شراره

 آزمایشگاه بریم میام فردا.. باشه -

 مشکیشو موهای.. ابرومشکی چشم..بود جذاب خیلی ولی نبود خوشگل اصالً.. کرد نگاه رادین به چشمی زیر شراره

 باال سمت به بود داده

 :گفت آرش جلوی اورد دستشو شد بلند رادین

  اینجام 8 ساعت فردا.. نشم مزاحمتون این از بیشتر خوب -

 :گفت فشرد دستشو آرش

  کنم جبران انشااهلل..میکنی کمکم اینکه از ممنون آقایی خیلی -

 :گفت آرش حرف مقابل در رادین

  ارزشی با خیلی من برای تو میکنم خواهش -

 :وگفت برگشت شراره سمت به رادین

 خداحافظ.. اجازه با خانم-

 حس یه.. داشت حسی یه..میزد غلت هی جایش توی شراره..خوابید کاناپه روی هم وآرش اتاقش تو رفت شراره شب

 برد خوابش بدبختی هزار با ترس

 آرش به رو رادین..شد تموم که ازمایشون..بدهند آزمایش بروند تا وشراره آرش با تا رفت خونشون به رادین صبح

 :گفت

 ..میگیرم جوابو ظهرخودم بعداز -

 اما بود سخت برایش خیلی..بود کرده خوری خود خیلی آرش ساعت چند این توی..خونه سمت رفتند آرش با شراره

 نداشت راهی

 داغونه آرش میدونست بود گرفته استرس شراره..نزد حرف شراره با هم کلمه یه حتی..بود هم تو خیلی آرش قیافه

 میسوخت برایش ودلش..
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 باشند محضر 8 ساعت فردا برای و گرفته رو آزمایش جواب که وگفت زد زنگ آرش به رادین ظهر از بعد

 بود سخت هردو برای..شراره چشمان به نه اومد آرش چشمان به نه خواب شب

 گفت خودش با..میکشید خجالت آرش از.. شد حاضر معمولی تیپ یه با کنه آرایش اینکه بدون شراره صبح

 «ِ مرد بالخره..کردم کارو این عمد از من میکنه فکر آرش کنم آرایش اگه»

 امد رادین بالخره..بود پا به بلوایی دلشون تو هردو..شدند رادین منتظر محضر در دم و رفتند محضر همون به باهم

 .. گذاشت دار محضر میز روی رو شناسنامه رادین.. شناخت رو آنها دید رو وآرش شراره تا دار محضر

 :گفت حرفی هیچ بدون..صوری ازدواج یه خودشان قول به این که فهمید دار محضر

 بخونم رو عقد خطبه من تا بشینید بفرمایید ودوماد عروس

 بله -:گفت اکراه با خوند رو عقد خطبه دار محضر اینکه از بعد..بود شده پشیمون جور بد شراره

 کنید امضا رو دفتر این بیایید حاال باشه مبارک -

 :گفت کردو اشاره دفترش به دست وبا رادین و شراره به کرد رو محضردار

 بخونید رو صفحه این لطفاً -

 بود نوشته..کردند نگاه بود کرده اشاره دار محضر که قسمتی همون به سه هر

 

 حرام مرد بر مطلقه، زوجه این( طالقه سه) سوم طالق وقوع از پس دهد، طالق را خود همسر متوالی بار سه مردی اگر)

 شود می

 مرد با زن این باید کند ازدواج وی با دوباره بخواهد مرد اگر و باشد نداشته یا داشته زناشویی ی رابطه وی با خواه

  نموده دائم ازدواج دیگری

 عقد به تواند می عده ایام شدن تمام از پس زن و شود جدا وی از سپس و باشد داشته نیز زناشویی رابطه وی با و

 .درآید شوهراول

 و اول شوهر بین ازدواج حرمت رفتن بین از باعث زیرا شود می گفته( گرداننده حالل) مُحلّل دوم شوهر به اصطالحاً

 .گردد می همسرش

 و بود خواهد محلل به نیاز وی با( هفتم ازدواج) مجدد ازدواج برای دهد طالق بار سه را زن آن شوهر مجددا اگر و

 (میشوند ابدی حرام یکدیگر بر دهد طالق را زن آن نهم بار اگر
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 ..بود مونده باز تعجب از همشون دهن

 ..«باشم داشته رابطه رادین با باید یعنی!!؟.. چی یعنی» کرد فکر خودش با شراره

 همینطور هم رادین..بود شده شوکه اونم..کرد نگاه آرش به برگشت

 :گفت دار محضر به آرش

 گرفت دستاش با سرشو خورد حرفشو..که..نگفتید من به شما چرا ؟.. چی یعنی-

 ..بیرون رفت سریع شراره و رادین به کرد نگاه یه

 :گفت رادین و شراره محضرداربه

 صوریه ازدواج یک این..فهمیدم شاهدینه جزء خودش سعیدی آقای دیدم وقتی..نپرسیدید من از خودتون شما

 برنخورید مشکل به فردا.. بگم بهتون گفتم

 .. سخته چقدر مرد برای میدونست بود شده هول هم رادین..میشد آب داشت خجالت از شراره

 نگاه جا همه به شراره..نبود آرش ماشین رسیدند پایین به وقتی..رفتند بیرون به و..برداشتند را مدارکشون امضا از بعد

 کرد

 :گفت خودش با رادین

 بود گرفته وجدان عذاب..«کنم تحمل نمیتونستم بودم اون جای منم..عصبیه االن میدونم»

 ..آرش به زد زنگ و اورد در جیبش تو از رو گوشیش

 خدا به.. نمیدونستم من..من.. آرش الو-

 ..کرد قطع رادین روی رو گوشی بگه چیزی اینکه بدون آرش

  نیست آرش با کردن صحبت برای موقعی االن میدونست رادین

 «میزنم زنگ بهش دیگه ساعت دو.. یکی»گفت خودش با همین برای..بیاد کنار خودش با آرش تا گذاشت

 :گفت مظطرب میکرد نگاه رادین به که شراره

 ؟..گفت ؟چی..شد چی -

 :گفت شراره به و..داد بافشاربیرون نفسشو رادین

 بریم بیا -
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 «شه خشک امضامون مهر بذار..میده دستور زود چه اوه..اوه» که کرد فکر خوش با شراره

 :گفت و کرد شراره به کرد نگاه نیم یه رادین..شدند ماشین سوار

 ؟..نیستی گرسنه-

 :گفت بود گرفته را گلویش بغض که شراره

 بخورم غذا میتونم موقعیت این تو میکنید فکر -

 میدونستید چیزو همه شما کردم فکر من -

 :کرد لوچ چشماشو شراره

 میدونستید شما یعنی -

 باال انداخت هاشو شونه.. او به کرد نگاه رادین

 بدونم.. بودم نگرفته زن حاال تا من واال..نه -

 :گفت اندوه با شراره

 ؟..کنیم چیکار حاال -

 ..کشید اش چونه به دست رادین

 ..نمیدونم واهلل-

 بود کرده یخ دستاش..میزد شور دلش بدجور شراره..نشستند شاپ کافی توی رفتند هم با

 ؟..میخورید چی -

 ..داد جواب سریع..بود آرش شماره..خورد زنگ موبایلش شراره

 میگه که ست دیگه صدای یه دید!!؟..کجایی آرش -

 میشناسید رو شماره این صاحب شما خانم -

 نبود شوهرش دیگه آرش ولی..شوهرمه بله بگه میخواست

 بودند سابقم شوهر ایشون -

 :گفت دست عالمت با رادین

 شده چی -
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 : گفت بود گوشی پشت که مردی

 کردند تصادف کرج.. تهران جاده توی آقا این خانم -

 زد فریاد و شد بلند جاش از شراره

 ..!!!چی -

 :گفت گرفت شراره دست از رو گوشی شد هول رادین

 !!؟..میگه چی ببینم بده -

 چشماشو اشک که شراره کردبه قطع رو گوشی رادین..باشه مرده نکنه کرده تصادف آرش..بود شوک تو هنوز شراره

 :کردگفت نگاه بود کرده خیس

 بیمارستان بریم شو بلند زود -

 :گفت ناله با و..گرفت گریش شراره

 مرده ؟آرش.. شده چی -

 بریم بیا بیمارستان بردنش نه -

 ارکهپرست از رادین..رسیدند بیمارستان به..شدند بودند برده رو آرش که بیمارستانی وراهی شدند ماشین سوار سریع

 ..پرسید بود نشسته استیشن پشت

 سعیدی اقای..کرج-تهران جاده تو تصادفی یه خانم -

 :گفت کرد نگاه بود گریون که شراره چهره به بخش پرستار

 هستند عمل اتاق توی ایشون االن-

 این مقصر رو وخودش میخوند دعا لب زیر شراره..موندند منتظر عمل اتاق در پشت رفتند اورژانس بخش به هردو

 .. میدونست ماجرا

 :بوگفت نشسته بیمارستان نیمکت روی رادین

 بدیم خبر خانوادش به بهتره -

  سوخت حالش به رادین دل که.. کرد نگاه رادین به اشکیش چشمای با شراره

 ؟..میکنی چیکار آقا این با تو بعدنمیگن -
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 زدم زنگ شما به من.. من به زدند زنگ میگم -

 ..زد زنگ آرش پدر به اورد در گوشیشو..خوبیه فکر دید که شراره

 پرسید رادین از و کرد سالم شراره به سعیدی..میکرد گریه مادرش اومدند آرش ومادر پدر ساعت نیم از بعد

 ؟..شده چی -

 سعیدی به گریه با.. سالمی هیچ بدون نداشت رو شراره دیدن چشم که مینا..کرد تعریف رو تصادف ماجرای هم رادین

 :گفت

 ؟..کنیم کار چی حاال-

  پرسید آرش پدر..رفتند سمتش به همگی..اومد بیرون عمل اتاق در از دکتر.. انتظار ساعت2 از بعد

 !!؟..دکتر شد چی-

 کردیم تالشمونو میتونستیم که اونجایی تا ما_دکتر

 باخداست بعد به اینجا از

  پرسید دکتر از حیرت با مینا

 !!؟..دکتر اقای چی یعنی -

 نه..دش سست دیگه پاهایش کرد احساس شراره..کماست تو االن ایشون میاد بهوش کی بیمار نمیدونیم ما یعنی _دکتر

 !!؟..نداره امکان این

 نبود خوبی وضعیت..کرد غش فهمید رو موضوع این تا هم مینا..گرفت دستاش سرشودر دیوار به داد تکیه آرش پدر

 بود شده بد حالشون توی همشون

 :گفت رفت سرشراره باالی.. سوخت برایش دلش..میخوند دعا وداشت بود نشسته گوشه یه کرد نگاه رو شراه رادین

 نخوردی چیزی حاال تا صبح از بیرون بریم بهتره -

 :وگفت کرد نگاه رادین به حال بی شراره

 کما تو آرش..نمیشه باورم هنوز-

 :گفت رفت سمتشان به سعیدی

  اینجام من..دخترم پاشو -
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 :گفت آلود غم نگاه یه با و.. بدی انجام کاری نمیتونی که تو

  کن دعا براش-

  گفت سعیدی آقای به و شد بلند.. بود گرفته رو شراره گلوی بغض

 بگید بهم شد خبری اگه -

 :گفت آروم و گذاشت شراره شونه روی رو دستیش سعیدی

 ..دخترم شه با -

 :وگفت کرد نگاه رادین به کیارش

 ..برسونی رو عروسم میشم ممنون جان رادین -

 اصالًتوی..میخورد تلو تلو افتاد راه شراره..«شده بنده زن امروز عروسش نمیدونه خدا بنده..هه» گفت دلش تو رادین

 نبود خودش حال

 !!؟..یهک ببیند تا کرد باال رو سرش شراره..یکی بغل تو رفت شراره دفعه یه..باشه مواظبش تا افتاد دنبالش به رادین

 :گفت که جوونیه پسر یه دید

 عزیزم شده چی -

 :گفت پسره به اخم وبا کشید خودش سمت به رو شراره پشت از بود شده عصبی پسره حرف از که رادین

 بکش راتو..نداره ربطی تو به -

 :گفت بود شده عصبی دستش از کرد نگاه شراره به

 !!میری؟ کجا داری نیست حواست چرا -

  بود خودش حال تو هم کردشراره باز درو..زد ماشیشو گیر دزد..بیمارستان محوطه بیرون برد و گرفت دستشو

 : گفت. میزد استارت داشت که رادین به. ترکید بغضش و ماشین تو نشست

 میشه خوب آرش حال یعنی رادین -

 :گفت..بود ناراحت هم رادین

 میشه خوب حالش حتماً -

 ندارم غذایی به میلی..خونم سمت به ببر منو -
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 بیارند غذا میزنم زنگ.. اونجا میریم باشه -

 کرد فکر خودش با بود داشتی آرش با که خاطراتی سمت به فکرش راه تموم تو شراره

 ..«بودم باهاش سال دو من ولی بود بیفکر..درسته»

 طفق اونم..نبود حرفا این ازدواج اهل چون..بشه کشدار قضیه این نداشت دوست.. کنه چکار که بود فکر این به رادین

 بود آرش با دوستیش بخاطر

 آرش..»کرد زمزمه خودش با..اتاق این تو داشت خاطره چقدر..اتاقش داخل رفت شراره..رسیدند خونه به

 «میکنم خواهش..برگرد

 نگیر نمیخورم من.. کنه شکایت اومد..میده غذا سفارش تلفن با رادین دید..اومد بیرون اتاق از

 :گفت جیبش تو گذاشت گوشیشو رادین

 روزغذا دو..میشه خوب حالش..نخوردن غذا با میدونستم اگه..بکنی آرش برای نمیتونی کاری نخوردنت غذا با تو -

 نمیخوردم

 ..کنیم دعا براش باید فقط

 نگاه خودش به..نداشت رو کاری هیچ وحوصله حال..نمیشه حل هیچی نخوردن غذا با..  میگفت راست کرد فکر شراره

 نشسته مانتو روسری با هنوز دید کرد

 :گفت خودش با و کرد نگاه ایینه توی..کرد سرش رو شالش..پوشیدم بلند تیشرت یه رفت

 «نمیشه اینجوری ولی شوهرمه درسته»

 شدل تو..میره آشپزخونه سمت به شال وبا جین شلوار ویه تونیک یه با دید رو شراره..میچید شامو میز داشت رادین

 گفت خندید

  رفت کمکش به شراره «کرده سرش شالم..پدیدم ندید من کرده فکر هه»

 و پذیرایی تو رفت رادین شام از بعد..بود ای دیگه جای حواسشون هردوشون.. نزدند حرفی کدوم هیچ شام میز سر

 نشست مبل روی

 ریخت رو چایی اومد جوش که اب کرد روشن رو کتری زیر.. میخورد چایی شام بعد داشت آرش که عادت طبق شراره

 ..مبل بغل عسلی روی گذاشت و..برد سینی با رو وفنجون

 :وگفت کرد نگاه بود اورده چایی که شراره به رادین

 ..نکنه درد دستت-
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 «میدونست وظیفه اینو.. نکنه درد دستت نمیگفت هیچوقت آرش..هه..» کرد فکر خودش با شراره

 ؟..بپرسم ازتون سوال یه میشه -

 میکنم خواهش بله -

 گرفتید طالق هم از بار سه آرش و تو چرا -

 :گفت حرص با افتاد آرش عرضیگیهای وبی شوهرش مادر دخالتهای یاد شراره

 بدون هم آخر چیزادفعه این از نمیخورم زندگی بدرد من میخوند گوشش زیر..بود مادرش دخالتای تقصیر همش -

 بزنم حرفمو نذاشت حتی..داد طالق منو بفهمه چیزی کسی اینکه

 پرسید کنجکاوی با رادین

 بود شده چی مگه -

 چیزا این دارم عکس ازت من بیا.. زد زنگ یکی پیش ماه 4 حدوداً -

 رو خالی ونشونی بودم زنت با من بود گفته آرش بودبه زده زنگ..میگم شوهرت به گفت.. نگو چرت..گفتم بهش منم

  بود داده..بود بدنم تو که بود گفته

 که.. ودندب کرده دسیسه الکی....بودند کرده درست شاپ فتو با که..بود خوابم اتاق توی و خوابم لباس با عکس تا چند و

 دارم رابطه دیگه مرد یه با من

 بوده همدست باهاش مادرشم.. بوده عموش دختر کار بود فهمیده پیش روز سه تازه..داد طالق منو کرد قاطی هم آرش

 بود پروری تن ادمی آرش میدونست..آرش این بود راحت چقدر..رفت فکر تو رادین

 ؟..بگم چی نمیدونم -

 پرسید( لرزید دلش.) کرد نگاه شراره سبز چشمای کردبه فوت و برداشت چاییشو رادین

 نداد گوش شما حرف به حتی وقتی کردید قبولش دوباره شما چرا خوب -

..  میده اهمیت خیلی آبرو به پدرم آخه..بده دست از زندگیشو ایندفعه ممکنه کرده عمل تازه..پدرم بخاطر همش -

 شد غمگین صداش

 ها هخانواد گری میانجی با دفعه هر.. بودم وگرفته بودم داده طالق درخواست من اینکه بخاطر کرد سکته که اولم دفعه

 کردیم آشتی مون

 :گفت 02 ساعت دید کرد نگاه رو دیوار روی ساعت به بود شده خسته شراره
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 بخوابید تا میارم پتو براتون بخوابم میرم من -

 :گفت شد بلند جاش از رادین

 بمونم پیشت میترسی اگه.. ام خونه میرم نه -

 :گفت کرد نگاه بهش شد بلند شراره

 میرفت یا میخوابید اینجا یا.میکرد قهر باهام آرش ها موقع بیشتر آخه..نمیترسم چیزی از بودم تنها همیشه من -

 ..خونه بیرون

 اتنه خونه تو خوشگلی این به اونم رو زنش چطور که..گفت ناسزا آرش به دلش وتوی سوخت شراره برای دلش رادین

 میذاشته

 نکید تعارف..بمونم میتونم من حال هر به -

 زد رادین لبخندبه یه شراره

 دارید لطف شما -

 :گفت سمتش برگشت رفت در سمت به

 دارید شمارمو راستی بزنید زنگ بهم افتاد اتفاقی یا ترسیدید اگه -

 ندارم نه -

 :گفت دراورد جیبش از موبایلشو رادین

 شد وقطع خورد زنگ تک یه گوشیش.. داد شو شماره شراره.. بندازم میس تا بگو شمارتو -

 :گفت دلواپسی با رادین

 خداحافظ کن قفل پشت از درو -

 کرد خداحافظی هم او

 ..بود نشده نگرانم همه این آرش حاال تا بود نگران چقدر.. کرد مقایسه آرش با رو رادین دوباره شراره

 شماره..شد بیدار موبایلش زنگ صدای با صبح..خوابید زود بود خسته چون و کشید دراز تختش رو رفت اتاقش به

 ..بود دوستش شیما

 خوفی سالم الو -
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 شیما خوبی چه -:گفت بغض با

 !!؟..شده چی شراره -

 کما تو آرش.. شیما آرش -:گفت گریه با

 ؟..چی برای پرسید تعجب با شیما

 داد توضیح برایش رو ماجرا تموم هم او

 دیگست کسی شوهرت االن تو یعنی شراره نه -

 دیگه..بودیم مجبور -

 شده شروع امتحانام که میدونی نیستم پیشت جان شراره ببخشید -

 راهه کلی تهران تا مشهد از میدونم.. کافیه برام زدی زنگ که همین حرفیه چه این -

 :گفت..اومد خطش پشت بوق صدای

 میزنم زنگ بهت دارم خطی پشت شیما -

 بله -:گفت کرد وصل..شناسه نا شماره دید کرد نگاه شماره به

  «زده زنگ صبح که افتاده اتفاقی» کرد فکر شراره..بود رادین صدای..میکردی صحبت کی با سالم -

 شده طوری.. دوستم با -

 بگیرم باشی داشته کسری کم چیزی اگه بزنم زنگ خواستم نه -

 اونجا بیان بزنم زنگ هم پدرم مادر به بیمارستان برم باید االن..نکنه درد شما دست -

 برگردونمت دنبالت بیام میخوای باشه -

 خوبه چقدر مرد این من خدای» کرد فکر خودش با شراره

 «دارم کار میگفت همیشه دنبالت بیام نگفته بهم بار یه آرش حاال تا

 میرم خودم نکنه درد شما دست نه -

 نشی اذیت تا برو آژانس با پس -

 هالبت» گفت کرد فکر بعدش بودو خوشحال میداد اهمیت بهش همه این رادین اینکه از.. شد جوری یه دلش توی شراره

 «باطل خیال..امانتم دستش تو من اینکه بخاطر شاید
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 ..شراره..الو..الو -

  بله -

 بزن زنگ حتماً داشتی کاری اگه دارم کار االن من!!.؟. کجایی

 خداحافظ باشه -

 بود حال بی چشماش.. کرد نگاه وخودشو رفت آیینه جلوی.. نفس به اعتماد حس یه.. داشت خوب حس یه شراره

 ژر میومدیه چشم تو بیشتر چشماش سبز رنگ کشید چشماش داخل مداد یه« نمیشه که اینجوری» گفت خودش با

 رفت خانه بیرون به زدو اسپرت تیپ یه..زد صورتی

 سمت به و شد حاضر.. شد تمام مادرش با مکالمش اینکه بعد.. بگه رو تصادف قضیه زدتا زنگ لیال مادرش به

 رفت بیمارستان

 هب سعیدی..داد سالم.. بهشون شد نزدیکشون.. صندلی رو نشستند خانوم مینا با.. سعیدی آقای دید رسید وقتی

 :گفت خوشرویی وبا کرد نگاه شراره

 خوبی دخترم سالم -

 ممنونم -

 :گفت انداخت بهش خصمانه نگاه یه خانم مینا

 میبینی واحوال روز این تو پسرمو ؟..شدی راحت حاال چیه -

 :گفت کرد گریه

 میروند سرعت با که کردی عصبی حتماًپسرمو -

 :کشیدگفت گرفت دستش تو و موهایش و برد هجوم ه شرار سمت به

 بحالت وای بیاد پسرم سر بالیی اگه -

 :گفت کشید رو مینا دست کیارش

 ؟..چیه دختر این تقصیر زن میکنی رو کارا این چرا -

 تحملشو دیگه میندازه من گردن خودشو کار..باشه وجدان بی میتونه آدم یه چقدر..بود گرفته رو شراره گلوی بغض

 . نداشت
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 ونخیاب تو داشت عصبانیت با..شد خارج بیمارستان از سریع پس..میگفت بهش درمیومد دهنش از هرچی میموند اگه

 میرفت راه

 :گفت پسره.. میومد راه باهاش رنگ سفید سوناتا ماشین یه

 کنم ارومت خودم پیش بیا..میاد خوشم جیگرا این از من..عصبانی جیگر چه -

 :زد داد برگشت بود عصبی مینا دست از که شراره

 عوضی کنم خفت یا میشی خفه -

 :گفت اومد خوشش شراره عصبانیت از سوناتاییه پسر

 جیگر کنی خفم دارم دوست خیلی من وای-

 :گفت یکی دفعه یه

 ..داری دوست منم کردن خفه -

 :گفت خودش بودبا کرده تعجب..بیرون اورده ماشین شیشه از.. گرفته رو پسره یقه رادین دید برگشت شراره

 !!«؟..میکنه چیکار اینجا این »

 :گفت ماشین تو داد هولش رادین..داره صاحاب میدونستم چه.. بابا ببخشید گفت پسره

 پایین بیارم فکتو نزدم تا برو -

 رفت گرفت گازشو پسره

  شراره سمت اومد اخم با رادین

 ؟..بیمارستان میری نگفتی ؟مگه.. میکنی چیکار اینجا تو -

 :گفت مقابلش در شراره

 !!؟.. بیمارستان اومدی چی برای تو -

 :گفت ماشینش سمت کشید دستشو..  شد عصبی بود داده جوابشو جور این شراره اینکه از رادین

 ..بزنم سر آرش به اومدم -

 :گفت کشید رادین دست تو از دستشو عصبی شراره

 باشم تنها میخوام..نمیام بیمارستان من -
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 ؟.. چی برای -

 بذار تنهام برو االن میدم بهت بعداً -

 :گفت گرفت رو دستش دوباره رادین

 (گفت ادا با) بمونم تنها میخوام..ببینم بیا-

 :گفت تقال با شراره

 ..اَه باشم تنها میخوام کن ول دستمو -

 باشی بیرون تیپت این با میذارم حتماً -

 :گفت شد عصبی میکرد فوضلی کارش تو رادین اینکه از شراره

 ؟..هستی کی تو.. توچه به اصالً-

 کرد عصبی خنده یه رادین

 ..!!شوهرتم من رفته یادت اینکه مثل -

 واقعیمی شوهر شده باورت هم تو حتماً-

 الکی یا واقعیم من بگن بهت محضر بریم میخوای..الکیم میکنی فکر پس -

 بست شراره روی به محکم درو و کرد ماشینش سوار بزور رادین

 :زد داد شراره..شد سوار رادین

 فهمیدی بیمارستانه تخت تو االن من شوهر -

 ارهشر..بودند دوساکت هر انداخت راه رو ماشین و کرد شراره به نگاه یه فقط میشه بدتر بگه چیزی اگه فهمید رادین

 میره دیگه مسیر یه نمیره خونش مسیر رادین دید.. کرد نگاه مسیر به

 !!؟..میبری کجا منو داری -

 :گفت میکرد نگاه جلوشو داشت خونسرد خیلی رادین

 من خونه -

 :گفت بلند صدای با شراره

 ...!!!!چـــــــــــــــی-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 .کرد احساس بی نگاه یه بهش رادین

 غریبه مرد یه خونه بره میخواد انگار..چی میگی جوری یه -

 :گفت گرفت حرصش رادین پررویی و.. خونسردی همه این از شراره

 میزنم داد وگرنه خونم ببر منو..خونت بیام باهات نیستی آشنایی همچنی -

 :گفت کنه نگاه شراره به اینکه بی رادین

 خونش ببره منو میخواد شوهرم!! ؟..بگی چی میخوای مردم به..ببینم بزن داد -

 نشست جایش سر ساکت پس.. بکنه نمیتونه کاری هیچ فهمید..زده ای مسخره حرف چه فهمید تازه شراره

 گفت خودش با..بود مونده وواج هاج شراره.. رسیدند که رادین خونه به

 !!«؟..چیه توش پس خوشگله همه این بیرونش این»

 نگاه رو خونه داشت که همینجور شراره..بود قصر انگار خونش.. رفتند..خونه داخل به هم با و شدند پیاده ماشین از

 بود بازمونده دهنش..میکرد

 نوع از همه که..تصویری صوتی وسایل روبروی راحتی مبل دست یه..بود شده ست پرده با که قرمز میل دست یه

 ابریشم دستباف فرشای..بود سیستم آخرین

 یه ناپ روی که..بود خودش خونه اندازه که اش آشپزخونه..بود گذاشته سالن کنار که زیبا های وتیمچه.. زیبا تابلوهای

 بود شده گذاشته کار زیبا بار

 :گفت شراره به نشه معلوم خندش اینکه برای گرفت خندش.. میکنه نگاه تعجب با داره که دید رو شراره رادین

 چای یا میخوری نسکافه..بشین برو -

 :گفت راحتی مبل روی نشست میکرد نگاه که همونجور شراره

 میکنی زندگی تنها اینجا تو..میخورم نسکافه -

 :گفت میرخت فنجون توی رو نسکافه که حالی در رادین

 باهم بار یک سالی اونم که دارم داداش یه..نیاورد دووم.. مادرم مرگ سال دو از بعد هم بابام..کرده فت مادرم آره -

 میکنیم صحبت

 کرد نگاه رو شراره فقط رادین.. نمیدونستم.. ببخشید -

 ؟..نکردی ازدواج چرا -
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 :گفت شراره به شوخی با رادین

 کردم ازدواج -

 کرد نگاه بهش..شد گرد چشماش

 :گفت برد لذت شراره کردن اذیت از که رادین

 کردم ازدواج تو با خوب میکنی اینجوری چشاتو چرا -

 ..آهان گفت باال داد ابروهاشو شراره

 :وگفت رفت شراره سمت به نسکافه تا دو با رادین

 وگرنه..آرش خاطر به..کردم کارم این اگه..کنم ازدواج نمیخواد دلم همچی منم..صوری همش اینا.. میدونم خوب ببین -

 کردم عقدت..نبودم ابروت چشم عاشق من

 :گفت شد راحت خیالش رادین حرف از شراره

 شد راحت خیالم شکر رو خدا خوب -

 :گفت شد ناراحت شراره لحن از رادین

 نیستم بدید.. ندید اینقدر من..کردی برداشت اشتباه شما..نبودم دختری با من انگار که شد راحت میگه همچین

 وخورد..  برداشت نسکافشو..نگفت هیچی شراره

  بود مادرش..خورد زنگ گوشیش

 ..سالم الو -

 :گفت نگران صدای با خانم لیال

 نبودی تو.بیمارستان اومدیم ما!! ؟..شراره کجایی -

 میکنم تعریف براتون بعداً -

 ؟..کجایی االن -

 باشه راحت خیالتون.. دوستمم خونه -

 خونمون بیا شب باشه-

 ..میکرد نگام داشت کردم نگاه رادین به دوستم خونه بمونم میخوام مامان نه -
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 ماموریت رفته شوهرش روزی چند ست حامله دوستم آخه

 میده شفا شوهرتو خدا.. نخور غصه باش خودت مواظب باشه -

 میده شفا شوهرتو خدا نخور غصه باش خودت مواظب باشه -

 خداحافظ بده شفا شوهرموهم..بده شفا مریضارو همه خدا گفتم..بود گرفته خندم

 :گفت شد شراره کنایه متوجه رادین

 شوهرتم حاال..نبودم شوهرت که من پیش دقیقه دو تا خندیدم خیلی.. هه..هه-

 :گفت..باال انداخت خیالی بی هاشوبا شونه شراره

 هستی الکیم شوهر میبینم میکنم فکر -

 درنمیومد خونش میزدی کارد اگه بود معلوم قیافش از و بود گرفته خندش.. کرد نگاه رادین قیافه به

 :گفت نشه معلوم اش خنده اینکه برای

 خونم ببری منو میشه -

 :گفت محکم خیلی بود اومده جوش به خونش شراره حرف از که رادین

 الکیت شوهر پیش میمونی نخیر -

 نرفتم حمام روزه دو.. حمام برم میخوام خونه برم باید دارم کار -

 :گفت..کرد روشن رو وتلویزیون برداشت کنترل رادین

 اتاقم حمام برو -

 ندارم لباس من نمیشه -

 میارم لباس برات من برو -

 :گفت طلبکاری وحالت زد کمرش به دستشو شراره

 ؟...اونوقت کجا از -

 :گفت بیاره در رو شراره حرص اینکه برای رادین

 اوردم کادو دخترم دوست برای.. پاریس بودم رفته وقتی -

 :گفت بود امده در حرصش رادین حرف از که شراره
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 دخترت دوست به بده.. بکنی لطفا این از نمیخواد -

 :گفت و گرفت خونسردی خیلی ای چهره رادین

 کرده ازدواج دیگه یکی با دیدم اومدم وقتی..نیست االن -

 :گفت..کردو ای خبیثانه خنده شراره

 گرم دمش -

 :گفت مسخرگی وبا برگشت سمتش به رادین

 بیارم بود داده سفارش خودش.. بشم ناراحت بخوام..نبود مهم برام اصال هه-

 :گفت..شد خالی بادکنک مثل شراره

 میخوره من سایز به اصالً -

 :گفت خیالی بی با «داره قشنگی هیکل چه..» گفت دلش وتو کرد شراره هیکل به نگاه یه رادین

 تنته فیت-

 نمیدونست ولی کرد حرکت رادین اتاق سمت به شد عصبانی..میکرد صحبت سایزش باره در راحت اینکه از شراره

 زد داد بلند صدای با هست اتاق کدوم

 اتاقه کدوم -

 :گفت بلند صدای با.. چشماش از مخصوصاً..بود اومده خوشش شراره از رادین

 روبروتِ راهرو انتهای-

 اًتقریب خوابش بوداتاق گذاشته قصری توی پا انگار..بود شده گشاد چشماش میدید که چیزی از شد اتاق وارد شراره

 بود متر 24

 ..ودب رنگ الکی رنگ به اتاق وسط گرد فرش یه..بود ست اتاق های پرده با که مشکی طالییی روکش با زیبا تخت یه

 ..ودب رویا تو انگار کرد باز را حمام بوددر روش ادکلن عالمه یه که.. کرد نگاه توالت میز به..بود رادین از عکس تا چند

 داغ آب زیر بره داشت عادت همیشه.. شد بیخیال رو وان..بود سفید بهداشتی وسرویس طالیی حمام شیرهای تمام

 میرفت در خستگیش چون..

  کرد بو و برد اش بینی سمت به برداشت صابونو
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 .. میده بویی چه -

 گوشش کنار بودموهاشو سخت کردن پیدا مقدار یه بود کرده بخار حمام چون..خورد لیز دستش از صابون دفعه یه

  گذاشت

 ببینه بهتر رو زمین تا شد خم.. عقب رفت

 کشید درد از بلندی جیغ همزمان.. زمین خورد بلندی صدای با و خورد لیز.. رفت پایش زیر چیزی یه

 بکشه نفس راحت ونمیتونست کردم جمع را صورتش درد از

 حمام در به دستش با..رساند حمام در به را خودش سریع شنید رو شراره وجیغ چیزی خوردن زمین صدای که رادین

 :وگفت کوبید

 شراره..شراره -

 میکرد وگریه میپیچید خودش به پایش درد از شراره

 :گفت در پشت از شنید رو شراره گریه صدای که رادین

 تو اومدم.. نمیدی جواب چرا ؟شراره..بود چی صدای شراره -

 :گفت خودش با شراره

 ؟..کنم کار چی زادم مادر لخت االن من خدای وای -

 :گفت ناله دردو با

 لختم..نیا -

 :گفت شراره به بخاره از پر که دید رو حمام کرد باز درو رادین

 ..ببینمت نمیتونم بخاره پر اینجا -

 :گفت..دورش پیچید رو وحوله رفت شراره سمت به و برداشت رو حوله رادین

 ببرمت تا بغلم بیا!!؟.. کجاست حواست -

 ..کنه تحمل دردو نمیتونست نداره ای چاره که دید شراره

 رادین جلوی ازاینکه شراره..تخت روی وگذاشت برد بیرون حمام واز برداشت کاه پر مثل زمین روی از رو شراره رادین

 انداخت پایین وسرشو کشید خجالت رادین از است برهنه نیمه
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 ...رفت هوا به جیغش شراره.. زد دست تا..شده چی شراره پای ببینه تا شد خم رادین

 ؟..رفته در کنم فکر -

 ببینتت بیاد دکتره دوستام از یکی به.. میزنم زنگ االن

 :گفت میکرد گریه داشت که شراره

 بپوشم بده لباس لختم من -

 :گفت اورد ومانتو با ای زنونه لباس کمدش تو از رفت رادین

 بپوش مانتتو روش بیابپوش..بازند مقدار یه لباسا -

 :گفت گرفت لباسارو حرص با شراره

 بپوشم اینارو جلوت میخواستی -

 :گفت بود شده کالفه شراره حرکتای از که رادین

  ام ندیده زن من انگار..ندارم باهاش کاری.. نخواد خودش کسی تا من..شراره کردی کالفم اَه -

 دیدی که میکنی افتخاری چه حاال -

  بیرون رفت..برداشت رو تلفنش رادین

 بود داده بهش خوشگلی زیرای لباس چه..پوشید را لباسش زحمت هزار با شراره

 بود اومده خوشش رادین سلیقه از

  کند پایش تونست سختی به بود تنگ چون شلوارش

  اومد در صدا به به خانه زنگ صدای ربع یک از بعد

 امدند اتاق داخل خوشتیپ پسر یه با رادین و شد باز اتاق در

  کرد پسر به اشاره با دستشو رادین

 ودکتر..دوستم سیاوش میکنم معرفی -

 شراره بنده خانم هم وایشون کرد دراز شراره سمت به را دستش

 : گفت دلش تو شراره

 .. کردی غلط تو -
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 :گفت بود شده غافلگیر رادین حرف از که سیاوش

 کلک یواشکی چرا..باشه مبارک -

 :گفت سریع نبود ازدواج اهل او میداند سیاوش که میدانست رادین

 ..شد یکدفعه -

 :فتگ کردو نگاه رادین به بود کرده باد پایش..کرد نگاه رو شراره پای و رفت بود تخت روی که شراره سمت به سیاوش

 بندازم جا باید رفته در پاش -

  کرد دراز سیاوش سمت به را ودستش کردو درشت رو چشمایش حرف این از شراره

 میترسم من نه..نه -

 گرفت اش مردونه دستای با وبازوهاشو نشست شراره پشت رفت رادین

 کرد تقال بود ترسیده که شراره

 ..منو کن ول -

 دربیاد قدرتمندش دستای از که میکرد تالش همچنان

 هستند تعریف عاشق خانمها میدانست کند پرت را حواسش که کرد فکر کند آرام را شراره نمیتواند دید رادین

 :گفت شراره گوش در وآهسته شد خم

 زد سیاوش به چشمک یه و میکنه دیوونه آدمو چشات میدونی -

 بشود خالی دلش ته شد باعث رادین جذاب وصدای گرمش نفس زد حرف شراره گوش در آروم رادین وقتی

 کشید بلند جیغ یه باهاش همزمان..امد وجود به پایش طرف از فجیعی درد دفعه یه که بود حس توی

 ..افتاد رادین بغل تو حال بی داشت درد اینقدر ولی..بود لحظه یه فقط دردش

 : گفت خنده با و شد بلند سیاوش

 افتاده پایین فشارش..بده قند آب یه براش االنم نیاره فشار پاش روی زیاد فقط.. شد تموم -

 رادین آقا بدهکاری عروسی شام یه ما به بعدم

 گذاشت آن روی رو شراره وسر گذاشت بالشت دوتا وپشتش کشید باال به رو شراره آروم رادین

 ..بود غوغایی دلش تو هنوز شراره
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 بود شده خیره سقف به حال بی شراره..شد اتاق وارد قند آب لیوان یه با..دوستش با خداحافظی از بعد رادین

 برد دهانش نزدیک رو قند آب لیوان کرد بلند را شراره سر دستش با

 رادین چهره انالیز به کرد شروع موقع همان شراره

 شدند چشم تو چشم لحظه یک..بود خواستنی و جذاب چقدرصورتش

 تپیدن تند..تند به کرد شروع وقلبش..شد خالی دلش ته شراره نگاه از رادین

 میکرد خود بی خود از را رادین که داشت جادو چشمهایش انگار

 :گفت..شد بلند سریع رادین

  نـه -

 :گفت خود با بود رادین از بدتر هم شراره

 ..داشتم دوست چقدرنگاهشو.. حسیِ چه این من خدای -

 برد خوابش ارامی به و.. نمیکرد فکر هم آرش به حتی لحظه اون تو

 دختر پاشو.. شراره..شراره -

 ایستاده سرش باال رادین که دید..کرد باز اروم چشمهاشو

 ..حاضر شام شو بلند -

 گرفت را آن جلوی دستش با و کشید ای وخمیازه..کشید وبدنشو باالسرش برد دستاشو

 فتر آشپزخانه سمت وبه زد لبخندی.. بود گرفته اش خنده حرکتاش از..میکرد نگاه شراره حرکتهای به دقت با رادین

 پایش یکی اون روی انداخت رو وزنش بیشتر.. زمین رو گذاشت را پایش اروم خیلی شد بلند جاش از شراره

 ..کرده کباب گوشت برایش رادین که دید.. میز سر رفت

 :گفت شراره به.. بشیند صندلی روی تا کرد کمک شراره به رادین

 کردی ضعف..بگیری جون وبخور گوشت این -

 :گفت رادین به خنده با شد آب قند دلش توی رادین کارهای از شراره

 میکنی لوس منو کارات این با-

 :گفت بود شده شراره چشمای محو که رادین
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 ..نمیشی لوس دفعه یک با حاال -

 بود نیاورده در ه را مانتویش هنوز بود شده گرمش شراره

  کرد نگاه بهش بهت با رادین شد بلند میز سر از

 ؟..کجا -

 ..نداشت رو گرما طاقت اصالً که شراره

 :گفت..میکرد باز را مانتویش های دکمه همینجور

 میشم کالفه گرما از دارم -

 :گفت خودش با کرد نگاه بود باز اش یقه که لباسش به شراره..اورد در را مانتویش

 «محرم بهم رادین هم بعد کنم تحمل رو گرما نمیتونم..کنم چیکار خوب»

 خورد را غذایش وبقیه نشست

 ..افتاد شراره سفید پوست به چشمش شراره حرکت از بود شده متعجب که رادین

 ..شد پا به غوغایی دلش در..بود نمایان بدنش بیشتر.. بود باز شراره لباس یقه چون

 نمیتوانست.. نیفته شراره اندام به چشمش که میکرد کار هر..زدن تند..تند به کرد شروع قلبش

 میخورد غذا وداشت بود پایین سرش شراره

 کرد روغافلگیرش رادین و اورد باال سرشو سریع..شد رادین نگاه سنگینی متوجه

 ..کرد جمع نگاهشو سریع رادین

 :گفت رادین به زدو پوزخندی دلش توی شراره

 پررو بچه..میزنی دید داری منو حاال چرا..دیدی زیاد بودی گفته توکه -

 :گفت پته تته با و داد قورت زور به دهنشو آب گرفتن مچشو که هایی بچه مثل رادین

 .. چشمه جلوی قشنگ.. من جلوی نشستی که اونجوری خوب -

  رفت رادین به ای غره چشم یه و اومد در حرصش رادین پرویی از شراره

 ..نیست که رو -

 :گفت پررویی با «ترسیدم من میکنه فکر االن» که کرد فکر خودش با رادین
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 راستکی یا باشه الکی میخواد حاال منی زن تو نیست مشکلی کردم نگاه هم اگر -

 نداره مشکلی عرفاً و شرعاً نظر از..  ببینم زنمو دارم اختیارو این من

 :گفت رادین چشمای به زد وزل انداخت ظرفش به قاشقشو شراره

 پررویی خیلی میدونستی -

 :گفت بود اومده خوشش شراره با کل کل از که رادین

 ..میگی من به که نفری اولین تو نه -

 رفت آشپزخونه بیرون به و شد بلند جایش از رادین

  چقدر.. چقدر -

 گفتی خودتم زنشی تو شراره میگه راست خوب» گفت خودش با.. نیومد ذهنش توی ای کلمه کرد فکر هرچی شراره

 «محرممه

 رفت خواب اتاق سمت به و..ظرفشویی ماشین تو گذاشت ظرفارو شد بلند

 پیشونیش روی گذاشته ودستشو کشیده دراز تخت روی رادین دیدکه شد اتاق وارد

 :گفت حرص با گرفت حرصش کارش از

 ؟..بدی بهم پتو یه میشه -

 :گفت کرد نگاه بهش خونسردی با بیاره در رو شراره حرص میخواست که رادین

 ..بخواب مهمون اتاق تو برو -

 ..ببینم تلویزیون میخوام -

 داره اتاق اون -

 بود شیکی اتاق گلبهی رویه با نفره یه تخت یه انجا در رفت مهمان اتاق به شراره

 کرد خاموشش نداره هیچی تلویزیون که دید..کرد روروشن تلویزیون کشید دراز

 گفت درگوشش.. رادین که چیزی فکر تو..رفت فکر توی

 (میکنه دیوونه آدمو چشات میدونی.. )بود گوشش توی صداش همش

 ..«میشه پرت حواسم کار این با میدونست خوب» کرد فکر خودش با
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 .. میکرد کارشو فقط..نبود بلد آرش اصالً که کاری

 :گفت بهش وجدانش لحظه یه.. نمیکرد توجهی احساسش به اصالً

 «باشی باهاش نمیاد بدت انگار شراره»

 ..نمیکنم خالفی ما.. بود شوهرم خودش بقول خوب »گفت خودش به

 «؟..بفهمه میخواد کجا از هم آرش تازه

 «دیگری فکرآغوش به تو..بیمارستان تخت روی بدبخت اون»میگفت وجدانش

 «شدم پست خیلی.. میگه راست» گفت خودش به

 ..برد خوابش کم کم

 بود وبیداری خواب تو..شد بیدار خونه زنگ صدای با صبح

 «؟..کجاست اینجا »گفت خودش با بود آشنا نا برایش اتاق.. شدم بلند

 هست رادین خونه امد یادش تازه

 . گرفته نون رادین دید..رفت بیرون اتاق از

 بود زیبا هم خواب از بعد حتی کرد نگاه شراره الود خواب قیافه به رادین

  بود کرده اش دیوونه شراره چشمای صبح تا و.. نخوابید راحت دیشب رادین نمیدونست

 بهتره پات خانم بخیر صبح -

 :وگفت کشید ای خمیازه شراره

 ؟..بود کی..بخیر هم تو صبح -

 بود اومده اشتباه ادرسو یکی -

 بیمارستان برم بعدش.. خونه برم باید امروز -

 میبرمت بخور صبحونتو زود -

 بره تاکسی با که نداشت حوصله اصالً.. شد خوشحال شراره

 :گفت رسوند خونه تا را او رادین

 باش خودت مواظب -
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 اومد خوشش خیلی..شد جوری یه شراره

 نیست یخچال توی هیچی که دید کردم نگاه یخچالو توی شد آشپزخانه داخل.. کرد عوض لباساشو..  شد خونه داخل

 «فروشگاه برم.. باشه یادم برگشتنی »گفت خودش با

 کرد نگاه..آرش زنده نیمه جسم یوبه سی آی کوچیک پنجره از نبود انجا هیچکس..رفت بیمارستان به

 :گفت گرفت اش گریه..سوخت برایش دلش

 منتظرتیم ما همه بیا آرش-

 بود ظهر 0 ساعت کرد نگاه ساعتش به..بود بیمارستان تو ساعت دو حدوداً

 رفت مادرش خونه نزدیک فروشگاه سمت به و.. گرفت تاکسی یه امدو بیمارستان بیرون

 ..میکرد خرید اونجا از همیشه.. آخه

 :گفت که شنید رو یکی صدای که برمیداشت غذایی مواد داشت فروشگاه تو

 ؟.خودتی شراره -

 ؟..کیه ببینه تا برگشت

 کرد سالم خانمانه خیلی.. میکرد خطابش که بود سپهر صدای

 :گفت گرم خیلی دید رو شراره وقت چند از بعد سپهرکه

 ؟..دختر کجایی..سالم-

 کردی خاموش که موبایلتم..ندارم خبری ازت دیگه شب اون از

 :گفت غم با شراره

 ..کردم ازدواج-

  خورد جا شراره حرف از سپهر

 ..!!!نداشتی سنی تو ولی جدی -

 کنم ازدواج شدم مجبور فهمید رو تو قضیه پدرم وقتی -

 :وگفت..شد ناراحت چهرش سپهر

 منه تقصیر همش-
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 میوفتاد اتفاق این بالخره نه -

 ؟..هستی راضی ازدواجت از -

 میکرد بد فکر.. نه میگفت..بگه میتونست چی

 خوبیه مرد شوهرم شکر خدارو -

 کنه حساب رو وسایالش پول تا کرد کیفش تو دست شراره رفتند صندوق قسمت به هم با

 :گفت اورد جلو دستشو سریع سپهر

 میکنم حساب بذار کاریه چه این -

 :گفت دار صندوق به و دراورد رو پولش نداد گوش حرفش به شراره ولی

 میشه چقدر خانم -

 نذاشت.. کنه حساب کرد اصرار چی هر سپهر

 :پرسید سپهر از شراره رفتند فروشگاه خروجی قسمت به هم با

 ؟...میکنی چیکار تو -

 پاساژ همون تو زدم بوتیک یه -

 مبارکه..اِ -

 :گفت.. زد ماشینشو گیر دزد سپهر

 میرسونمت شو سوار -

 بده جواب نتونست بود بند دستش چون..خورد زنگ گوشیش

 :گفت کردو نگاه سپهر به

 میرم خودم نه -

 ..!!نمیاد گیر ماشین ظهر سر بار همه این با شو سوار نکن لوس خودتو اینقدر -

 ..صندوق تو گذاشت سپهر کمک با رو وسایال خود زنگ گوشیش دوباره

 داره رادین شماره از میس تا2 دید کرد نگاه گوشیشو

 ..زد زنگ رادین لحظه همان شد ماشین سوار
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 سالم.. دادم جواب

 !!؟..نمیدی جواب گوشیتو چرا!!؟..تو کجایی هست معلوم -

 ..بود بند دستمم.. خوب خرید رفتم -

 !!؟..کجایی االن -

 میکرد نگاه جلو به داشت که سپهر به کرد نگاه یه

 ..خونه میرم دارم ماشینم سوار

 باش مواظب باشه -

 حتماً چشم -

 :گفت بود شراره کردن صحبت پی حواسش تمام که سپهر

 !!؟..بود شوهرت-

 ماشینم سوار گفتم.. نگفتم دروغ منم ؟..کجایی میگه زده زنگ. اره-

 :گفت اورد در کارتشو..داد تکون فهمیدن معنی به سرشو سپهر

 خدمتیم در خواستی چیزی اگه..مغازه کارت اینم -

 :گفت سپهر به شراره..رسیدند خونه در به

 افتادی زحمت به..ممنونم -

 :گفت جلو اورد دستشو..زحمتی چه-

 دیدمت شدم خوشحال -

 :گفت داد دست سپهر به..نده دست اگه.. زشت که دید شراره

 همینطور منم -

 رفت خونه در سمت به و.. برداشت صندوق از را وسایلش

 ؟..گذشت خوش -

 :گفت..گذاشت قلبش روی ودستشو کرد هول شراره

 !!؟..میکنی چیکار اینجا تو -
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 :گفت عصبی بود سپهر با شراره خداحافظی شاهد دور از که رادین

 باال برو زود شو خفه -

 «دیده دادم دست سپهر به حتماً نه وای..ندیدمش من که بود اونجا کی از..» کرد فکر خودش بودبا ترسیده شراره

 .. آشپزخونه تو گذاشت رو ها وسیله شراره. رفتند خونه داخل به

 :گفت اخم با رفت شراره سمت به یواش یواش رادین

 ..ماشینی سوار تو که خوب -

 :گفت.. میرفت عقب به ترس از هم شراره

 میکنی تواشتباه -

 داد هل دیوار سمت به را او و شد حرصی شراره دروغ از رادین

 میدن دست راننده به آخرش..میشن ماشین سوار وقتی شهر این کجای..ها..میکنی من درباره فکری توچه -

 :گفت نیاره کم اینکه برای ولی بود ترسیده رادین عصبی چشمهای از شراره

 ؟..میکنی کنترل منو چی اصالًبرای -

 ..سوخت صورتش طرف یک ان یه

 شوهرتم فعالًمن نمیدونی اینکه مثل -

 :زد فریاد و گذاشت بود خورده سیلی که قسمتی روی را دستش شراره

 بیمارستانه تخت رو االن من شوهر -

 :گفت داد فشار قویش دستای توی بازوهاشو رادین

 ؟..بود کی اون -

  بود کرده جم صورتشو درد از شراره

 ..میکنی اشتباه تو -

 زد داد بود کرده رگه دو را صدایش که عصبانیتی با رادین

 !!؟..پسرت دوست بود کی اون بده منو سوال جواب -

 :گفت افتاد گریه به دستش درد از شراره
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 میشناختمش قبالً من.. نه خدا به..نه -

 :وگفت کرد وارد دستش به دیگه فشار یه رادین

 نگو دروغ من به گفتم بهت-

 من خونه میریم میکنی جمع نیازتو مورد وسایل سریع

 :گفت زد زل رادین چشمای به پررویی با شراره

 .. دارم خونه خودم -

 :دادگفت فشار گرفت محکم چونشو رادین

 میکنم تکرار بار یه فقط من -

 میکنم مراعات دارم..ندیدی منو سگ روی اون هنوز وگرنه..بریم.. کن جمع وسایلتو

 :گفت کرد لج شراره

 ..کنی کار چی مثالًمیخوای -

 میزد پا و دست شراره برداشت رو شراره کیف زدن جیغ به کرد شروع وشراره کرد بغل رو شراره حرص با رادین

 :ومیگفت

 وحشی کن ولم -

  ماشین تو کرد پرت رو وشراره کرد باز را ماشین در رفت ماشینش سمت به و امد پایین ها پله از

 زد رو ماشینش مرکزی قفل ماشین تو نشست رادین..پایین بیاد اومد تا.. شراره

 :گفت اخم با رادین

 !!؟..میدونی خودت وگرنه..جات سر بشین آدم مثل -

 ..بود متنفر بگند دروغ بهش اینکه از..میروند زیاد سرعت با ماشینو رادین

 کنه تصادف بار چند بود نزدیک..بود عصبانی که بس از

 ..میریخت اشک فقط و بود عصبی شراره

 :گفت.. زد را ماشینش مرکزی قفل رادین رسیدند وقتی

 شو پیاده -
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 نشد پیاده..باال بود زده لجبازیش حس هم شراره

 برد. .کشید و گرفت ظریفشو دست مچ..کرد باز را شراره سمت در شد پیاده داد بیرون فشار با کردو باد لپاشو رادین

 خونه تو

 نتوانست اورد بی در رادین مردونه دستای از را مچش که کرد تقال چقدر هر شراره

 کرد حفظ را تعادلش سریع ولی..بیفته بود نزدیک کرد ول شتاب با واو کرد باز رو خونه در رادین

 :گفت رادین سمت برگشت عصبانیت با

  میگیری پاچه..وحشی چته -

 :وگفت گذاشت لبش روی ودستشو رفت سمتش به خشمگین با رادین

 شو ساکت..هیسس -

 :وگفت کرد جمع چشماشو رادین

 ؟..بود کی پسره اون.. بزنی حرف بهتره -

 هان منی چکاره تو ؟..چه تو به.. گفتم بهت منم-

 اتاقش میبرد داشت بودو کرده بغل را او رادین..روهواست دید آن یه شراره

 :زدگفت پا و دست

 ..آشغال.. کن ولم -

 :گفت..تختش رو انداخت او اتاقش تو برد کردو باز را دراتاقش رادین

 شوهرتم من کنم ثابت بهت باید اینکه مثل نه -

 :کردگفت قفل قویش دستای با شراره دستای..رویش برداشت خیز و

 شراره لبای روی گذاشت ولباشو خواستی ؟خودت..میکنی بازی شیر دم با داری -

 ودب لطیف چقدر ولی بود زور اینکه با..بود نبرده لذت بوسه از قدر این حال به تا..بود شده شوکه رادین کار از شراره

 :گفت برد عقب به را سرش رادین

 !!؟..بود کی پسر اون بگو برام پس.. بدم انجام اجبار به کارو این ندارم دوست من -

 :گفت نکرد کاری زور به و..گذاشت احترام بهش رادین دید وقتی شراره
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 آرش به داد زور به منو فهمید بابام وقتی..بود آرش با ازدواج از قبل پسرم دوست اون -

 .. دیدمش فروشگاه تو اتفاقی طور به هم امروز

 نداریم ارتباطی هیچ باهم ما..بود همین..میروسونمت نمیاد گیر ماشین ظهری سر گفت که بیام خودم میخواستم

 ادامه داشت دوست..روکرد زیر را دلش شراره سبز چشمای..شد آروم..دید شراره چشمای تو رو صداقت که رادین

 بده را کارش

 :گفت کشید شراره صورت به آروم را دستش

 میکنی بیخود خودم از منو تو شراره -

  شد خیره شراره ای قلوه لبهای به..میشم دیوونه دارم

 میکرد نگاه لبهایش به داشت که دید..کرد دنبال را رادین نگاه شراره

 :گفت وگیرا اروم صدای با شراره ودرگوش شد خم رادین

 .. نمیتونم ولی..نامردیه این میدونم -

 کنم لمست میدی اجازه ندارم تحمل دیگه..کن درکم شراره

 بود آرش با که وقتی با حس این میدونست..نیازبود از پر هم او..بود کرده سست رو شراره مردونش جذاب صدای

 بود متفاوت

 به وفقط.. نمیداد اهمیت هیچی به آرش ولی..زنشم که صورتی در..خواست اجازه ازم بود آقا چقدر» کرد فکر خودش با

 «بود خودش فکر

  بود شوهرش او..بود شده رادین اخالق عاشق روز چند این توی میدانست

 .. شد یکی شراره با و بوسید لبهاشو آهسته رادین..داد اجازه بهش سر اشاره با شراره

 ..بودند رسیده آرامش به دو هر و..کردند تجربه باهم رو خوبی لحظات چقدر

 

****** 

 آشنا باهم بیشتر ماه دو این توی رادین و شراره.. بود نیومده هوش به آرش هنوز.. گذشت رابطشون اولین از ماه دو

 ..بودند شده

 میکرد نگاه رو آرش شیشه پشت از و.. میزد سر آرش به و میرفت بیمارستان به روز هر شراره
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 تهمتهایی چه آرش اینکه یاد.. میومد سراغش وجدان عذاب موقع هر.. بود راضی داشت رادین با که ای رابطه از

 . .. داد طالق رو او راحت وخیلی سریع بدونه رو حقیقت اینکه بدون و بزنه حرفشو نداد مجال حتی و زد او به

 ور خوبی لحظات رادین با.. بود سنگین سر مینا با هنوز.. نمیکرد فکر ودیگر..افتاد می گذاشت تنها رو او ماه چهار و

 ..میکرد سپری

 دمن عالقه بهم دیروز از بیشتر و..بود هم با لحظاتشون وتمام.. بودند همدیگه با روز هر ماه دو این توی شراره و رادین

 میشدند

 میکرد فکر پیش عاشقونه لحظات به.. بود پیچیده خود دور رو ملحفه شراره

 کرده عادت مهربون مرد این به االن ولی.. داشت وجدان عذاب اوایل..بود شده وابسطه خیلی رادین به ماه دو این توی

 کرد فکر خودش بودبا

 کرد برخورد ارزشمند شی یه مثل او با.. بود احساس با چقدر رادین»

  کرد نگاه را خودش ایینه تو..«نمیشد حالیش اصالً آرش که

 .. بود خاصی شادی یه توچشمایش

 : کرد بغل رو شراره پشت از رادین

 !!؟..میکنی فکر چی به عزیزم -

 تو به..راستش خوب -

 : گفت شیطنت با و برگردوند خودش سمت به را او رادین

 میدادی نمره فعالیتم به داشتی نکنه..میکردی فکر چی به حاال -

 :گفت رادین عضالنی بازوی به به زد ظریفش دستای با گرفت خندش حرفش از شراره

  2 ات نمره-

 :گفت گرفت ناراحتی ژست الکی رادین

 ..گرفتم افسردگی..  2واقعاً -

 :وگفت کرد حلقه رادین گردن دور دستاشو شراره

 بیستی نمره خودت تو بابا نشو ناراحت -
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 میکردم شک تواناییام به داشتم.. کلک ای -

 .. اش شده تیغ شیش صورت به کشید دست.. کرد نگاه رادین جذاب چشمای به شراره

 بوسید را ولپش کشید باال خودشو هایش پنجه کمک به و

 ..رفت آشپزخونه سمت به سریع و

 :گفت رفت دنبالش به بود شراره زنانه های شیطنت عاشق که ماه دو این توی رادین

 وایسا مردی اگه.. میزنی کلک بهم حاال -

 :گفت میکرد فرار حالی در شراره

 .. زنم من -

 گرفت درد بود دیده ضرب دیشب که پایش..  میدوید داشت کرد فرار و

 :گفت..گرفت اورا سریع پشت از رادین

 میکنی فرار حاال..بال شیطون -

 بود افتاده نفس نفس به.. میبرد لذت رادین بغل تو که حالی در شراره

 :گفت..کرد بغلش سفت رادین

 ..نرو در من دست از وقت هیچ -

 ..کرد نگاه بهش شیطنت با رادین سمت به برگشت شراره

  میداد آرامش بهش چقدر.. گذاشت رادین لبهای روی لباشو

 دراومد صدا به شراره موبایل صدای که.. بودند حس توی دو هر

 :گفت بود شده شاکی موبایل زنگ صدای از که رادین

 حساس جای به میرسیدیم داشتیم تازه..کنم خلوت زنم با نمیزارن دقیقه یه..اَه-

 سعیدی آقای شماره که دید برداشت گوشیشو.. امد بیرون رادین بغل واز خندید شراره

 :گفت کرد نگاه رادین به

 ..آرشِ بابای -

 :گفت آروم رادین
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 بده جواب -

 داد فشار رو دکمه..کرد صاف را صدایش

 ..بابا سالم -

 : گفت شاد صدای با کیارش

 اومده بهوش آرش بده مژده دخترم -

 شد خراب سرش دنیارو انگار..هم تو رفت شراره اخمای

 :گفت آرومی به

 میوفتم راه االن شکر خدارو -

 :گفت دید رو شراره رفته هم تو اخمای که رادین

 ؟..هم تو رفت اخمات چرا شده چی -

 پیشش برم باید.. اومده هوش به آرش -

 ..شد شوکه اوهم

 بیاد هوش به آرش ها حاال حاال نداشت دوست ولی باشد بدجنس اینکه نه شراره

 بدهد دست از نداشت ودوست بود کرده تجربه رو عشق تازه هنوز او

 :گفت توهم اخمای با رادین

 منتظرم پایین من شو حاضر تو باشه -

 ددا تکان باشه نشونه به رو وسرش..آرش پیش میرفت باید نداشت راهی.. کرد نگاه رادین عصبی چشمای به شراره

 نگفت چیز هیچ شراره ولی.. هستی زندگیم مرد تو و.. دارم دوست بگه بهش شراره داشت دوست رادین

 فرمون روی گذاشته سرشو رادین که.. دید رفت در دم.. پوشید را مانتویش سریع شراره

 :وگفت کرد باال ،سرش شد شراره حضور متوجه رادین

 برسونمت شو سوار -

 لحظه آخرین واین بود ماه دو فقط..بود کم.. اش خوشی چقدر..شد تموم چی همه دیگه..» که کرد فکر خودش با شراره

 «هستند هم با که ای
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 نداشت آرش با بحال تا که داشت خوبی احساس رادین با کنه درک رو عشق معنی بود تونسته تازه

 کرد نگاه رادین به میداد فشار را گلویش بغض

  داشت بغض هم رادین انگار

 ..بود آورده بدست رو شراره تازه که حاال بود غوغایی دلش در رادین

 مرد به تقدیم دستی دو رو عشقش نداشت دوست.. بشود روبرو آرش با شراره نداشت دوست..بود آمده هوش به آرش

 کند دیگری

 دهش جاری بدنش رگهای تموم تو خون مثل شیرینی این حاال و.. بود کرده تجربه رو عشق شیرین طعم ماه دو این توی

 بود

  داشت سر در آرزوهاش تو که بود زنی شراره

 بود دلشون حرف انگار.. بودند میشد پخش ماشین در که موزیکی حس هردوتو

 

  عاشق ای نزن فریاد

  شنوم می خود قلب درون را صدایت من

 نگرم می خود ذهن با تو عاشق ی چهره در را درد

 ! نزن فریاد..عاشق ای نزن فریاد

 

 افتادم عشق دام در گناه بی..فریادم چنین نیست سبب بی

 دادم باد بر تورو هم خودم هم..زندگیه غلط چه و درست چه

 افتادم عشق دام در گناه بی

 

 بخشیدی می دوباره قلبتو..فهمیدی می احساسمو اگر

 دیدی می دگر آغازی روز..را دیدار این پایان ی لحظه

 

 دیدم می هست که گونه آن عشقو..ترسیدم نمی بیهوده اگه
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 بخشیدم می دوباره قلبمو..وداع غمگین ی لحظه این شاید

 ! ترسیدم نمی عشق این از کاش

 

 سرگردانیم و خسته چنین این..گریانیم اگر سزاواریم ما

 ؟ گردانیم رو عاشقی از چرا..افتادیم دام به دانسته که ما

 

 هستیم عاشق فقط بودیم گفته..بستیم می و دل پیمان وقتی

 هستیم برابر نا ایل دو از..هرگز نگفتیم عشق با ولی

 

 

 تقدیریم ی بازیچه تو منو..تقصیریم بی نه گناهکاریم نه

 درگیریم خود احساس و دل با...عشق رحم بی ی بیراهه در هردو

 

 بیزارم شدن عاشق و عاشقی از گرچه...دارم دوستت همیشه از بیشتر

 بسپارم تو به که نمونده چیزی دلم از..عشق ی ریخته فرو آوار زیر

 

 بده امیدواری عاشق من به..بده یاری مرا همدردی که تو

 ! بده وفاداری قول من به تو..نداشت یاری سر ما با عشق اگر

 بده وفاداری قول من به تو

 

 نداشتند دوست رو جدایی این و.. داشتند گلو در بزرگی بغض هردو

 :گفت کرد غمناک نگاه یه او به..رساند بیمارستان در دم تا او رادین

 باش خودت مواظب -

 رفت بیمارستان داخل سمت وبه شد پیاده زود..دارد نگه اشکاشو نمیتوانست دیگر شراره
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 میشد کنده اش سینه از قلبش انگار..نشه اش متوجه کسی تا..کرد پاک اشکاشو دستش پشت با

 کرد باز ودرو کشید عمیق نفس یه..رسید..بود بستری آنجا در آرش که اتاقی به

.. ندهست اونجا مادرآرش و پدر که دید..کرد باز ودرو کشید عمیق نفس یه..رسید..بود بستری آنجا در آرش که اتاقی به

 کرد سالم

 ..بود شده پیچی باند سرش..کرد نگاه آرش به..بود سنگین سر او با بود کرده توهین بهش مینا روزیکه اون از او

 :گفت بذارد راتنها دو این میخواست که کیارش...داد تکون سرشو و کرد نگاه شراره به آرش

 باشند راحت هم با دوتا این که پاشو خانم -

 :گفت..میشد معذب برعکس شراره

 ؟..حرفیه چه این -

 :گفت باال انداخت ابرو یه مینا

 شدند خارج در از باهم و بوسید سرشو..باش خودت مواظب جان آرش -

 بود کرده مشت دستاشو..پایین انداخت سرشو..تخت بغل.. صندلی روی نشست شراره

 :گفت بود شده تنگ اش شراره برای دلش که آرش

 ؟..خبر چه -

 :گفت.. کرد نگاهش

 نیست خبری..هیچی -

 گرفت رو شراره ودست کرد نگاه بهش آرش

 ..کرد اخم بود شده شوکه آرش کار این از که شراره

 رفت بود آرش دستای تو که شراره دستای پی نگاهش.. شد اتاق وارد رادین بازشد در لحظه همان در

 داد سالم و شد بلند جایش از سریع.. کشید آرش دستای میان از دستشو سریع و شد هول شراره

 :گفت کردو رادین سمت به رو سرش..بود ندیده اینجور رو شراره حاال تا..کرد.. رادین و شراره به نگاه یه آرش

 جان رادین خوبی سالم -

 :گفت بود هم تو اخمهایش که رادین
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  بهتری.. ممنونم -

 بدی وانجام طالق کارای زودتر بهتره.. بهترم آره -

 ..شدند شوکه تاشون دو هر آرش حرف از

 :گفت شد دوشون هر شده شوکه چشمای متوجه که آرش

 کنم عقدش سریعتر هرچه دارم دوست شده تنگ زنم برای دلم..بود همین قرارمون -

 الم اش شراره که بکنه رو این فکر نمیتونست..شد پا به غوغایی دلش ودر.. کرد مشت دستانش عصبانیت از رادین

 ..بشه آرش

 بزنه زیرش نمیتوانست بود داده قول چون ولی

  کاراش سراغ میرم فردا از -

 نمیکنی سوءاستفاده اعتمادم از میدونستم من.. نکنه درد دستت -

 میمونم پیشت شب من میخوای اگه..نداری کاری..میرم من -

 :گفت کردو نگاه رادین به جنسی بد با آرش

 پیشمِ امشب شراره نه -

 ..رفت توهم قیافش رادین

 بزن زنگ داشتی کاری اگه باشه -

 :گفت رادین به کنه یاداوری اینکه برای..بود وترسیده..بود رادین و شراره نگاههای از شاکی آرش

 باشه زنم شراره.. شد خوب حالم وقتی میخوام..طالق کارای دنبال برو فردا حتماً فقط..باشه-

 :گفت میکرد گوش وارش رادین گفتگوی به لحظه اون تا که شراره

 ... نمیتونی ماه 3 تا بگیرم طالق اگه -

 ..بود کرده مشت دستشو.. کرد نگاه رادین به

 :وگفت انداخت شراره به داری معنا نگاه یه آرش

 باشند داشته رابطه هم با که کسیه مال اون ؟..اومده خوشت انگار چیه -

 :گفت عصبانیت با بود داشته نگه خودشو لحظه اون تا که رادین
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 کردی تصادف و..شدی عصبی چی برای رفته یادت کنم فکر -

 کنی ازدواج باهاش.. نمیتونی باشم نداشته رابطه تا

 :گفت کردو جمع مشکوکانه چشماشو آرش

 ؟..ندارم خبر من که افتاده اتفاقایی بودم بیهوش من انگاری -

 :گفت و شد دستپاچه شراره

 نیست حرفا این موقع االن..دوتا شما میگید چی -

 :کردوگفت رادین سمت روشو آرش

 دستت سپردم زنمو کردم اعتماد تو به من رادین..نباشه چرا -

 ..بود کرده اعتماد بهش او.. میگفت راست.. کرد وسکوت نگفت هیچی.رادین

 ..بود نکرده رو بشه شراره عاشق اینکه فکر رادین ولی

 نداره دخالت حق وآرش شوهرشه او که کرد فکر ولی..گرفت وجدان مقدارعذاب یه شراره

 :گفت برود اتاق از سریع داشت دوست که رادین

 خداحافظ رفتم من -

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه بدجنسی با آرش

 میشم شاهد هم خودم..نره یادت فردا -

 ورفت کرد شراره به نگاه یه و کرد مشت دستاشو رادین

 :گفت کردو نگاه خصمانه آرش به شراره

 ..آرش میکنی رفتار باهاش بد خیلی -

 :گفت بود شده کالفه دو ان های نگاه از که آرش

 بفروشی میخوای اومده روز2 که این به کردمو زندگی باهات سال دو که منو نکنه..میکنی دفاع ازش چیه -

 کنی استراحت بهتره نیست خوب برات شدن عصبی..نکن شروع دوباره -

 بود نوشته بود رادین از اس ام اس کرد نگاه..امد موبایلش اس ام اس صدای

 نمببی پیشو دقیقه چند صحنه دیگه ندارم دوست ضمن در.. باشی اونجا شب ندارم دوست..بپیچون رو اونجا جور یه -
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 :گفت خود با و پیشونیش روی کشید دست شراره

 «بپیچونم اینو جوری چی من حاال..افتادم گیری چه خدا ای»

  کرد تزریق مسکن آرش سرم داخل و شد اتاق وارد پرستار لحظه همان

 برد خوابش دقیقه ده از بعد آرش

 برود انجا از که کند پیدا راهی نتوانست کرد فکر چی هر شراره

 ؟..کجایی که امد رادین اس ام اس

  نوشت جواب در..بدهد چی را رادین جواب حاال که بود مانده شراره

 کنم جور ای بهانه نتونستم بیمارستانم تو هنوز -

 نشه بیدار آرش تا... بیرون رفت اروم..خورد زنگ موبایلش لحظه چند از بعد

 .. بله داد جواب تا

 : اومد رادین عصبی صدای

 ؟.. نباش اونجا بودم نگفته من مگه -

 ندارم راهی..اخه کنم کار چی -

 کنم کارت چی میدونم.. اونجام دیگه دقیقه چند تا -

 «؟..کنه ریزی آبرو اینجا نکنه وای»گفت خود با شراره

  شد خارج اتاق از میخواست تا..بردارد را کیفمش تا اتاق داخل رفت

 اید می او سمت به عصبانی که دید را رادین

 : گفت حرص با و شد شراره نزدیک رادین

 ..خونه برو نگفتم بهت مگه -

 :گفت و لبش روی گذاشت دستشو شراره

 میشه بیدار آرش هیس -

  زد داد بود شده متورم گردنش رگهای که عصبانیت با رادین

 !!؟..کنه کار چی میخواد بشه بیدار خوب -
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 !!؟..نشه بیدار آرش تا..  آرش اتاق از و جلوتر رفت سریع شراره

 .افتاد راه سرش پشت رادین

 ..وایسا شراره. -

 ؟..میگه چی رادین ببینه تا ایستاد بود شده کالفه رادین دست از که شراره

 !!؟.. ندادی جوابمو چرا -

 ..نذار سرم به سر.. م خسته رادین خدا رو تو -

 نداد ادامه دیگر.. شد شراره خسته صورت متوجه که رادین

 ..رفتند رادین خونه به ماشین وبا رفتند بیمارستان بیرون به هم با

 انهم.. رفت هال به و کرد عوض لباسشو هم شراره.. کنه عوض لباسهاشو تا اتاقش تو رفت رادین.. رسیدند که خونه به

 موقع

  خورد زنگ شراره موبایل

  واجور جور های بهانه به ماه دو این توی..نداشت دادن جواب حوصله..بود خونشون از

 نذارو تنها رو شوهرت و..اومده هوش به آرش که بگه میخواست مادرش حتماً..بود کرده سر به دست رو پدرش مادر

 کنه مادرانه نصایح

 مبل کنار گذاشت گوشیشو پس

 :گفت شراره بودبه پوشیده کرم تیشرت یه با ای قهوه ورزشی شلوار یه امد اتاق از رادین

 !!؟..شراره میخوری چی رستوران به بزنم زنگ میخوام -

 داریم موادشو ببینم بذار فقط..میکنم درست ماکارونی بگیری غذا نمیخواد -

 :گفت و گرفت کردن فکر ژست شراره

 درست غذا تا کن نگاه تلویزیون بشین برو تو خوب..داریم دارا شکل این از هم ماکارونی داریم کرده چرخ گوشت -

 ..کنم

 :گفت بود کرده ذوق ها بچه مثل که رادین

 برم تا کنم بوس رو خانمم باید اول -
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 :گفت خندید شراره

 باشه پام دست جلو کسی میکنم درست چیزی دارم وقتی.. نمیاد خوشم من باش زود -

 :گفت بوسید گونشو رادین

 ..رفت در خستگیم تموم اخیش -

 رو زن چطور باید میدونست خوب رادین.. نداد انجام آرش هیچوقت که کارایی..میومد خوشش کاراش این از شراره

 ..داره نگه راضی

 دم تا کرد کم رو گاز وزیر..گذاشت رویش رو دمکنی.. روش ریخت هم موادش..کرد ابکش رو و دار شکل های ماکارونی

 بکشه

 ...میکنه نگاه فوتبال داره رادین که دید.. نشست مبل روی رادین وکنار شد پذیرایی داخل

 !؟..کنی کار چی میخوای رادین -

 :گفت بود فوتبال به حواسش که حالی در رادین

 !!رو؟ چی -

 :گفت شاکی نمیکرد نگاه شراره وبه بود فوتبال به حواسش رادین اینکه از شراره

 ..فوتباله به حواست همش میگم چی ببین کن نگاه من به اِ..رادین -

 :گفت سمتش برگردوند سرشو رادین

 حاالخوبه -

 ؟..کنی کار چی میخوای گفتم.. شد حاال..اهان -

 :گفت خاروند کردسرشو کم رو تلوزیون صدای رادین

 نمیدم طالقت زنمی.. دارم دوست رو تو من..میگم واقعیتو هیچی -

 ..بفهمه اگه پدرم اما -

 ..لبش روی گذاشت دستشو رادین

 نزنیم بد نفوذ بیا..هیسس -

 :گفت و زد کوتاهی بوسه لبش روی

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 میخورم رو نشسته بغلم االن که دلبرو تو و خوشگل خانم یه شام جای به وگرنه..گرسنمه بکش شام برو هم حاال -

 بجنگد عشقش بخاطر بود وحاضر.. میکرد امنیت احساس بود رادین پیش اینکه از شراره

 کرد آماده را شام ومیز رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از

 :کردگفت رو زیر رو ماکارونی چنگالش با رادین

 بشم چاق میخوای معلومه..!  شراره..داره بویی چه به به -

  داشت خوبی احساس بود شده تعریف ازش اینکه از شراره

 داغه خیلی..میسوزی.. آروم حاال -

 :گفت ذوق با ها بچه عین رادین

 خوشمزست خودت مثل..خوشمزست چقدر.. اوم -

  بود عشق خود واین میکرد خوشحالی احساس چقدر شراره

 «مامانم دستپخت پخت دست..»میگفت وفقط بود نکرده تعریف پختش دست از هم بار یک که افتاد آرش یاد

 بگه بهش رو حرفا اون رادین ؟اگه. میکنه کار چی آرش که بود فکر این توی رو شب تمام شراره

 بود رفته سرکار رادین..کرد نگاه کنارش به شد بلند بدی سردرد با صبح

 سعیدی آقای شماره دید کرد نگاه رو گوشی شماره.. شد بلند موبایلش زنگ صدای که میخورد صبحانه داشت

 «؟..میگه چی ببینم رادین بزنم زنگ باید بدم جواب نمیخواد..بودم کجا بپرسه حتماًمیخواد» گفت خودش با

 گرفت رو رادین شماره خونه تلفن از

 خوشخواب بانوی سالم -

 :گفت..کرد نخودی خنده شراره

 بود آرش به فکرم بخوابم نتونستم دیشب آخه -

 باشه من مال فقط جسمت..فکرت.. ذهنت باید تو بیرون بیایی آرش فکر از باید دیگه..او..او-

 ؟..بگم بهش چی زد زنگ سعیدی آقای آخه -

 ..جان شراره باشه نده رو جوابشون توهم میگم بهشون رو چی همه میرم خودم -

 :گفت کرد لوس خودشو شراره
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 بگی تو هرچی..عزیزم باشه -

 خوند خودش وبا چرخید خودش دور..انرژی از پر میکرد احساس..کرد قطع گوشیرو

 

 نباشی چه باشی چه تو

 شی جدا یا بمونی پیشم

 نمیشم عوض واست من

 نمیشم عوض واست من

 خوبی حس یه برام تو

 میمونه نفسِ  مثل که

 قشنگو حس این قدر

 میدونه کی من جز بگو

 نمیتونم نمیتونم

 نباشم تو نگران

 چجوری بگو چجوری

 باش تو مال ابد تا

 نمیتونم نمیتونم

 نباشم تو نگران

 چجوری بگو چجوری

 باشم تو مال ابد تا

 میرم می بمیر بگی تو. میگیرم دستاتو

 زیرم به سر عاشق باتو زندگی یه و من

 بعد سال0
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  نداشت دادنش جواب حوصله..بود مادرش خونه از شماره.. شد بیدار خواب از موبایلش زنگ صدای با

 کرد نگاه گلدون شده خورد های تیکه به..گذاشت عسلی روی کنارش رو گوشی

 «؟..شده مشکوک رادین چرااینقدر» گفت خودش با

 یکردم صحبت بیرون میرفت میخورد زنگ موبایلش هروقت یا..میکرد بازی اس ام اس موبایلش با رادین بود وقتی چند

 «میشه عوض اخالقش ذره یه.. میکنه خیانت داره که کسی چون میکنم اشتباه» میگفت خودش به اوایل اون

 میخواد پول.طلبکار میگفت!! ؟..بود کی میپرسید هم وقت هر.. عصبیِ فقط رادین ولی

 افتاد دیشب یاد.. نمیکنه دور خودش از..بود همراهش همیشه موبایلش

 :گفت ببینه رو هایش شماره اینکه برای شراره دیشب

 .. رفته سر حوصلم کنم بازی بده موبایلتو رادین -

 ؟..نداری موبایل خودت مگه میشه تموم شارژش -

  شد مشکوک رادین حرف از شراره

  کرد نگاه بهش و.. نشست رادین پای روی رفت لوندی با

  گذاشت رادین لبهای روی آرومی به لبهاشو..ست شراره های شیطنت عاشق رادین میدونست

 .. کرد نگاه بود دستش در که رادین موبایل به نبود خودش حال تو رادین که موقعی

 اومد بیرون رادین بغل از سریع و کشید دستش ازتو موبایلو

 زد زل بهش همینجور رادین..رفت ای دیگه سمت به

 گذاشته پسورد موبایلش برای که دید.. بشه روشن صفحه تا زد شو دکمه شراره

 ..شراره سر باال رفت شد بلند عصبانیت با رادین

 !!؟..شراره چی یعنی کارا این -

 پرسید طلبکارانه حالت به شراره

 ؟..گذاشتی پسورد موبایلت برای چرا -

 :گفت کشید شراره دست از موبایلشو رادین

  مربوطه خودم به -
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 : گفت کشید دستشو حرص با شراره

 نمیفهمم.. احمقم من میکنی فکر..شدی مشکوک خیلی رادین -

 .. زد فریاد عصبانیت با رادین

 میشید مشکوک میخوره توقی به تقی تا زنا شما ؟..گی می چیه وپرتا چرت این -

 شد اشک پر وچشماش شد ناراحت رادین ازحرف شراره

 میکنی خیانت من به تو میگه داره حسم..تابلو کارات.. نمیگم چرت من -

 شدم خسته من خدا به.. نرو راه من اعصاب رو اینقدر شراره -

 :گفت کالفگی با کردو شماره به نگاه یه رادین..  شد بلند رادین موبایل صدای

 بکش شامو هم تو بخرم نوشابه میرم من -

 کن صحبت جا همین میگی راست اگه نیستم خر من..داریم نوشابه -

 .. گذشت کنارش از راحت اینقدر اینکه از شراره..رفت بیرون حرفش به توجه بدون رادین

 کردن گریه به کرد شروع و نشست همانجا و زمین روی کوبوند شدت به پاشو و گرفت حرصش

 :گفت اش شده گره مشت با و سابوند هم روی دندوناشو..بود عصبی میکرد فرض احمق او رادین اینکه از

 ؟..کیه خر میگم بهت خونه تو بیای بزار -

 بود نشسته زمین روی همانطور شراره..امد خانه به رادین دقیقه ده از بعد

 :گفت و رفت سرش باال رادین

 نکشیدی شامو چرا -

 :گفت کنه خالی رو حرصش میخواست که شراره

 بکشه بیاد بگو عشقت به چه من به -

 ..خودش سمت به کشید را او گرفت را ظریفش مچ رادین که اتاقش سمت بره میخواست

 ؟..بشکونم رو چی همه امشب داری دوست خیلی اینکه مثل ؟..میگی چیه وریا دری این -

 :گفت باالو انداخت هاشو شونه خیالی بی با شراره

 درک به -
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 زمین روی به وکوبوند برداشت آشپزخونه اپن روی از رو گلدون حرص با رادین

 «کارم گناه من حاال.» گفت خودش با.. میخورد بهم رادین از حالش لحظه اون شراره

 :گفت کرد نگاه نفرت تمام با رادین به

 بکشم عذاب باید من میبرید حالشو شما.. متاسفم برات واقعاً -

 رادین میخوره بهم قیافت از حالم

 :گفت کشید رو شراره موهای..بود خورده ذوقش به جور بد شراره حرف که رادین

 میکنی صحبت اینجوری من با میکنی غلط تو.. کجا -

 :گفت بود کرده جمع صورتشو درد از شراره

 میگی راست تو باشه -

 ..کرد ول را موهایش رادین

 کرد قفل ودرو.. اتاق تو رفت بگه چیزی اینکه بدون سریع شراره و

 مامانشه دوباره دید..  کرد نگاه رو شماره..اومد خودش به گوشیش زنگ با

 کرد وصل رو گوشی

 الو -

 رفت راه هزار دلم نمیدی جواب گوشیتو چرا.. جان شراره الو -

 .. بگوید دروغ بود مجبور

 بود سایلنت روی گوشیم بودم خواب جان مامان ببخشید -

 :گفت شراره به شد راحت خیالش که لیال

 شده تنگ خیلی برات دلمون.. اینجا بیایی شوهرت با شام امشب بگم تا زدم زنگ -

 میگم بهش و میزنم زنگ رادین به االن باشه -

 !!؟..نداری کاری دخترم برم قربونت -

 ..میوفتم راه بکنم کارامو من..جان مامان نه -

 ریخت بهم گلدون شده خورد های تیکه از اعصابش کرد نگاه زمین به.. کرد قطع رو گوشی
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 زد جارو را شده خورد های تیکه برقی جارو با و برداشت رو گلدون شده شکسته بزرگ های تیکه شد بلند

 ..بیمارستان بود رفته رادین روز اون رفت ها فکرگذشته تو

 

 .. بود شده فلج پایین به کمر از.. بود کرده که تصادفی خاطر به هم آرش

 گفت ارسالن به رو چیز همه و ارسالن پدرش به زد زنگ.. ریخت را خودش زهر هم سر آخر وآرش

 زد فریاد بلند صدای با زدو بهش رو سیلی دومین دید که رو شراره..رادین خونه دم اومد فهمید وقتی ارسالن پدرش

 میکنی شوهر خودت برای که شدی پرو اینقدر نشناس نمک دختر..باشی آشغال عوضی اینقدر نمیکردم فکر -

 :گفت بود گرفته رو گلویش بغض که شراره

 کرد تعریف ارسالن برای رو رادین با ازدواج تا سومم طالق از ماجرا تموم و..آرشِ تقصیر همش خدا به جان بابا -

 :گفت کرد نگاه شراره به بعد... رفت فکر تو شراره حرفای شدن تموم بعد ارسالن

 نکنه قبول ندونسته رو چیزی تا خماری تو بمونه حاال..بیشعور پسره حقشه -

  کرد بغل را پدرش خوشحالی با کرد دفاع او از ارسالن اینکه از شراره

 ..کردم اذیت رو شما خیلی من جان بابا ببخش منو -

  کرد نگاه پدرش مهربون چشمای به و امد در پدرش بغل از شراره

 :گفت کرد پاک را شراره اشکای..دستاش با مهربونی با ارسالن

 داری دوسش حاال -

 :گفت گرفت دستشو..داد تکون سرشو شراره

 میکنم خوشبختی احساس ماه دو این تو جان بابا -

 میکرد گوش مادرش حرف به همش که آرش برعکس..وعاقل پذیر مسولیت خیلی رادین

 میکرد ارش زندگی به وادار رو او و..کردِ ظلم دخترش به آرش این چقدر که بود ناراحت خودش دست از ارسالن

 رادین به زد زنگ و پوشید رو بیرونش لباسهای..اومد بیرون فکر از

 گلم خانم سالم -

 داد سردی به را جوابش شراره
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 بیا شب هم تو..اونجا میرم دارم من..کرده دعوت رو ما مامانم امشب بگم زدم زنگ..سالم-

 خوب برو آژانس با..عزیزم باشه -

 :گفت کرد جمع تنفر از صورتشو

 خداحافظ باشه -

 ..کرد خرید هوس دلش شدند پاساژکه نزدیک..گرفت دربست ماشین یه و رفت خانه از بیرون شراره

 میومد بیرون هوا و حال این از دیگر اینطور..بود نرفته خرید به بود وقت خیلی

 پاساژ سمت به رفت کردو حساب رو ماشین وپول شد پیاده..داره نگه تا خواست راننده از

 ..گرفت مانتو دودست خودش برای فروشی مانتو مغازه از داخل رفت

 نبود راهی زیاد مادرش خونه تا چون..اومد بیرون پاساژ از سریع..میکنه خرید داره که دوساعتِ دید کرد نگاه ساعتو

 بود شده تر درشت کمی فقط بود نشده عوض زیاد قیافش..دید رو بهادر که شد خیابان داخل..افتاد راه پیاده

 کرد ر تند هاشو قدم و انداخت پایین سرشو..«داشتم کم رو یکی این فقط.. »گفت خود با

 :وگفت شد راهش سد دید رو شراره تا بهادر

 ندیدمت وقته خیلی.. خانم خوشگل به -

 :گفت داد فشار هم روی دندوناشو حرص از شراره

 بری کنار راهم جلو از..بهتره -

 :گفت باال داد شو ابرو تای یه بهادر

 اونوقت میشه چی نرم اگه -

 کند نگاه عقب به شراره شدکه باعث ماشینی بوق صدای

 :گفت کرد نگاه شراره به.. شد پیاده عصبانیت با که بود رادین

 ماشین تو برو -

  ترسید رادین عصبانی قیافه از که شراره

 :گفت فریاد با گرفت رو بهادر یقه رادین

 میشی من زن راه سد میکنی غلط تو.. ناموس بی.. عوضی -
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 ..زد پس رو رادین دست دستش با پررویی با بهادر

 میپرسیدم ساعت ازش داشتم فقط نداشتم کاریش من -

 اورد باال تهدید نشونه به رو اش اشاره انگشت..میلرزید عصبانیت از رادین دماغ های پره

 نمیزارمت زنده.. سبزشی زنم پای جلوی دیگه بار یه فقط اگه -

 میجوید ناخوناشو ترس از داشت شراره

 :کردگفت نگاه خشونت با او وبه شراره سمت به برگشت رادین

 ماشین تو برو بودم نگفته من مگه -

 شد سوار هم رادین..ماشین داخل رفت سریع شراره

 !!؟..نمیدی جواب موبایلتو چرا..رفتی گوری کدوم ساعته دو -

 :وگفت باال برد رو بود دستش تو که خرید ساک شراره

 خرید بودم رفته -

 دراورد جیبش تو از موبایلشو و آورد پایین رو مانتوش ساک

 دارد اس ام اس تا وپنج کال میس تا دیدده

 بیاره در سایلنت از بود رفته یادش میگفت راست رادین

 ..میکرد نگاه عصبانیت با رو شراره داشت طور همان رادین

 :گفت زد خند نیش یه کنه درست اشتباهشو اینکه برای شراره

 بیارم درش سایلنت از نبود حواسم ببخشید -

 ..زد فریاد دورگه صدای با رادین

 رفت یادت میگی تو میمیریم دلواپسی از داریم ساعت دو ما -

 :گفت و شد شراره نزدیک و کرد ریز چشماشو

 خرید رفتی.. نزدی زنگ چرا اصالً -

 :گفت و بردباال صداشو عصبانیت با شراره

 باشه عوض ام روحیه خرید برم گفتم نبود خوب حالم چته -
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  افتادند راه کردو روشن رو ماشین.. بزنه رو شراره داشت دوست کشید عمیق نفس یه رادین

 بود شده دلواپست چقدر مامانت بدبخت..میری جا هر بزن زنگ خواهشاً بعد به این از -

 زدند رو زنگ و خونه در دم رفتند هم با و کرد پارک ماشینو رادین..رسیدند شراره پدری خونه به

 اومد ایفون پشت از خانم لیال نگران صدای

 !!؟..کیه -

 ماییم کن وا در مامانی سالم -

 رفت راه هزار دلم..دختر بودی کجا.. تویی شراره -

 بدم توضیح برات تا بزن درو جان مامان -

  کرد باز درو سریع شد شراره حرف متوجه تازه خانم لیال

 کرد بغل رو شراره و کرد باز رو ورودی در لیال..خونه داخل رفتند حیاط از

 :گفت کرد بغل محکم رو مادرش شراره

 رفت در دستم از زمان..بودم خرید سرگرم جان مامان ببخشید -

 ..کرد نگاش شرمندگی با..شد رادین متوجه تازه لیال

 تو بفرمایید نشدم شما متوجه پسرم ببخشید -

 بودم شده شراره نگران منم..مادر میکنم خواهش -

 داد جواب و.. کرد نگاه موبایلش به رادین.. اومد اس ام اس رادین موبایل برای شدند خونه داخل

 اومد انها سمت به میوه ظرف با لیال..میخورد حرص داشت شراره

 ..نیستیم غریبه که ما جان مامان نکش زحمت -

 بود اس ام اس سرگرم هنوز رادین به کرد نگاه یه

 :گفت کرد نگاه آنها به شد بلند رادین

 میام شب اومده پیش کار برام..مغازه برم سر یه باید من ببخشید -

 «خواسته خدا از اونم بیا گفته حتماًطرف» که کرد فکر خودش با.. میترکید حسادت از داشت شراره

  بره رادین نمیذاشت وگرنه..بکن نمیتونست کاری هیچ مادرش جلوی
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 .. خداحافظ:گفت کرد پاش درکفشاشو سمت رفت شد بلند جایش از رادین

 نداد رو رادین جواب و نداد محل رادین به شراره

 رفت کردو بهش نگاه یه رادین

 :گفت بود رادین با شراره رفتار شاهد که خانم لیال

 مادر نکردی خداحافظی شوهرت از چرا جان شراره -

 نزدم زنگ خرید رفتم چرا که زد داد سرم..شد بحثم کوچه سر باهاش جان مامان -

 رفتی کجا بدونه باید شوهرته خوب..خونمون زد زنگ مرتبه چند میدونی جان مادر میگه راست خوب-

 که مانتویی..اورد در ساک تو از رو مانتوهایش کنه فرار مادرش نصیحتهای از اینکه برای و شد بلند جایش از شراره

 رو بود صورتی

 :گفت گرفتو جلویش

 شده مد تازه رنگش.. قشنگه -

 :گفت خندید لیال

 میشی جوری چی ببینم بیا بپوش برو.. مادر آره -

 ؟..رفته کجا که بود رادین پیش همش فکرش..نبود دلش تو دل شب تا شراره

 بود خاموش هم گوشیش ولی بود زده زنگ رادین گوشی به مرتبه چند

 میکردند سیاسی شیرین بحث ورادین پدرش شام میز سر..کرد تا سنگین سر باهاش اومد رادین که شب

 بود خسته اش چهره کرد نگاه رادین به!!؟..بود کی پیش!! ؟..بود کجا رادین بود این به فکرش همه شراره ولی

 رو خوشبختی رنگ نباید من چرا خدایا..من مال خستگیش.. دیگرونه مال سرحالیش معلومه خوب»گفت خودش با

 «ببینم

 «میشم راحت میگیرم طالقمو خوب »گفت خودش با..نیست خیانت از بدتر هیچی

 میاورد سرش بالیی یه حتماً پدرش دفعه این میشه چهارمش دفعه بار این نمیشه اصالً که دید

 ..«کنم مبارزه بمونم باید پس»گفت خودش با

 :وگفت افتاد میکرد بازی غذایش با داشت که شراره به نگاهش ارسالن
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 !!؟..خوری نمی شامتو چرا دخترم -

 .. کرد نگاه پدرش مهربون چهره به شراره

 ندارم میلی االن..خوردیم کرده سرخ زمینی سیب مامان با شما پای پیش جان بابا -

 ..کرد وبوس لبهاش سمت برد گرفت رو شراره گونم دستش با ارسالن

 میداد انجام رو کار این شراره بچگی زمان از همیشه

 بودی کرده سرخ زمینی سیب عاشق اول اون از برم عزیزم دختر قربون -

 :گفت لبخند با رادین.. افتاد..میزد ولبخند میکرد نگاه آنها به داشت که رادین به نگاهش و زد لبخندی شراره

 میده سفارش کرده سرخ زمینی سیب همه از اول..فود فست میریم هروقت داره دوست هنوز االنم -

 بشه حاضر بره تا گفت شراره به اشاره با رادین بود شب یازده ساعت..خندیدند همه رادین حرف دنبال به

 هال توی رفت و برداشت رو خریدهایش وساک کیفش پوشیدو رو مانتویش و شد بلند سریع شراره

 :گفت شد بلند رادین

 کنیم زحمت رفع ما اجازه با آقا حاج -

 :شدگفت بلند سریع ارسالن

 میموندید رو شب خوب..! کجا -

 بخوابید اتاقت تو برید جان مامان آره -

 :گفت بوسید رو مادرش گونه شراره

 دیگه شب یه انشاهلل مونده کارام بشم قربونت الهی -

 :گفت کرد بغل هم رو پدرش

 کنه کار زیاد نذار باش مامان مواظب جان بابا-

 :گفت شوخی به ارسالن

 کرده ورشکست منو..میکنه استفاده وایتکس گالن یه روزی بگم چی آخه -

  گفت خندید پدرش حرف دنبال به شراره

 کن گوش هم تو جان مامان -
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 ..میکرد قبول باید ولی بود ناراحت کنه ترکشون میخواهد دخترش زود اینقدر اینکه از لیال

 داشت مستقل زندگی یه شراره االن دیگه چون

 باشید خودتون مواظب جان مامان باشه -

 شدند ماشین سوار رفتند و اومدن بیرون در از دو هر

 کنه گریه میخواست دلش..بود شده خیره ماشین از بیرون وبه بود سرسنگین رادین با هنوز شراره

 «داریم دوست رو همدیگه که ما.. رسیدیم بهم سختی با که ما..میکنه راباهام کار این رادین.. چرا:»گفت خودش با

 اورد بیرون فکر از رو شراره رادین موبایل اس ام اس زنگ صدای

 میداد جواب داشت میکرد رانندگی داشت که همونجور انداخت شراره به کوتاه نگاه یه رادین

 :گفت میشد منفجر عصبانیت از داشت شراره

 ..باش جلوت مواظب بدی جواب نمیشه دیر حاال -

 ..نکن شروع دوباره شراره -

 :گفت آخر سیم به زد شراره

 کنم نگات وایسم میخوای میکنی داری غلطی هر!! ؟..چی یعنی -

 :وگفت فرستاد را اسش ام اس رادین

 نکن شروع رو بحث میکنم خواهش ندارم حوصله شراره -

 خونه داخل رفت و کوبید هم به محکم رو ماشین ودر شد پیاده ماشین از سریع شراره رسیدند خونه به

  بود اورده کم ؟واقعاً.. کنه چیکار باید دیگه نمیدونست شراره

 با داشت که دید رو رادین زد کنار رو پرده وآروم پنجره سمت به رفت..شنید حیاط تو از رو رادین دادن فحش صدای

 میزد حرف موبایل

 میکشونم عزات به رو مادرت کنی و کار این اگه..شدم خسته دیگه..عوضی آشغال شو خفه -

 کرد فکر خودش با شراره

 «میزنم تهمت دارم.. میکنم اشتباه دارم من نکنه!! ؟..کیه با یعنی»

 گفت خودش با دوباره و میداد فحش فقط.. میکرد صحبت تلفن با رادین هروقت آخه
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 غلط چی.. درسته چی نمیدونست دیگر شراره..«میزنه عاشقونه حرفای عشقش با که آدم»

 میکشید چونش به دست وهی شد خونه داخل عصبانیت با رادین

 :گفت میکرد نگاه رادین حرکتهای به همانطور شراره

 میکردی صحبت اینجوری باهاش داشتی که!! ؟..بود کی -

 زد فریاد بلند صدای وبا کرد شراره به نگاه یه رادین

 شکست فجیعی صدای که انداخت رو عسلی میز روی مجسمه عصبانیت با و.. بابا شدم خسته.. چه تو به -

 رفت بیرون درخونه از

 «؟..چرا خدایا:»گفت خودش با بود گرفته اش گریه رادین حرکت این از شراره

 برد خوابش تا ریخت اشک انقدر.. تخت روی انداخت خودشو و اتاقش تو رفت

 .نبود رادین دید. کرد نگاه رو بغلش. شد بیدار خواب از صبح

 ..«نیومده خونه دیشب پس»گفت خودش با

 ..کرد فکر و فشرد مشتش تو رو ملحفه حرص از

 ..بود مردی جور این رادینش ولی..کرده سر به زن اون با رو دیشب حتماً

 .. دارم دوست میگفت عشق با و بود خوب شراره با هم هنوز

  بود گرفته قرار گانگی دو توی..بود نذاشته تنها را او رادینش دیشب از غیر به حاال تا

  رفت آیینه طرف به.. شد بلند جایش از نکنه فکری اینکه برای

  بود وقت خیلی..کرد نگاه موهاش به..بود زیبا هنوز ولی..بود غمگین سبزش چشمای

 ..بود نکرده خورد وموهاشو..بود نرفته آرایشگاه به که

 ..بیاد رادینش چشم به بیشتر تا.. کنه تغییر داشت دوست

 زیباتر همه از او..کنه ثابت رادین به میخواست و..بود شده تحریک اش زنانه حسادتهای تمام

 موهاش به دستی یه تا رفت آرایشگاه وبه..کرد تنش..بود گرفته رادین حرص از دیروز که اش صورتی تنگ مانتوی

 ..بزنه

 ..باشه سنگین سر رادین با که گرفت تصمیم خودش با شراره
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 ..بود کرده رو کار این آرش بارها..بود کرده سر خونه بیرون رو دیشب چون

 بود مهم برایش و میپرستید عاشقانه رو رادین ولی

 ..بود دیده رو ساره وقتی دیگه طرف از و داشت دوست رو شراره طرف یه از.. بود کرده گیر راهی دو بین رادین

 رادین که داشت معصومیتی چشماش

 نهک تمرکز نمیتوانست که بود امده فشار بهش شراره و مهال طرف از انقدر وقت چند این تو.. بود افتاده دلش به مهرش

 که بود شبی اولین این..نکنه پیچش سوال شراره تا بود نرفته خونه به شب حتی..بود کرده صحبت بد شراره با دیشب

 نبود خونه تو

 ..نبود مهم براش دنیا این توی کسی شراره جز.. بخوابه آرامش با و کنه بغل رو اش شراره میخواست دلش

 ..میکرد زندگی کشور خارج تو اونم که داشت داداش یه دنیا دار از

 ..نداشت تقصیری اون ولی..بود کرده اذیت رو شراره خیلی روز چند این..میشدند خبر با هم احوال از بار یک سالی که

 :گفت شاگردش به و برداشت رو کتش

 باشه مغازه به حواست..خونه میرم من مصطفی -

 ماشین پشت صندلی از بود خریده راه میون که رو قرمزی رز گل دسته..کرد پارک خونش حیاط توی رو ماشینش

 .. برداشت

 .. شد خونه وارد بیاره بدست رو شراره دل میخواست

 زد صدا.. نیست شراره که دید

 ..خانمی شراره -

 ..نشنید جوابی... کرد صدا چه هر

 ..نبود شراره ولی کرد باز رو حمام در..نبود شراره ولی..بود آراسته و تمیز اتاق.. رفت خواب اتاق طرف به

 ..نداد جواب شراره ولی خورد مکرر بوقهای.. گرفت رو شراره شماره سریع

 «رفته و گذاشته دیشبم رفتارای بخاطر نکنه »کرد فکر خودش با.. زد شور دلش

 گرفت رو مادرش خانم لیال خونه شماره سریع

 ..است کار سر خانم لیال االن افتاد یادش تازه رادین.. رفت گیر پیغام روی بوق تا چند از بعد
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 .. کوتاه صورتی مانتوی یه با دید رو شراره.. رفت در طرف به..اومد خونه در صدای

 ..بود انداخته بیرون به طرف دو از موهاشو

 :گفت بلند صدای با و انداخت صورتش روی اخمی ناخوداگاه

 !!؟..بودی کجا -

  داد جواب خونسرد خیلی شراره

 بودم خونه تو که بس از شدم خسته.. بگردم..بیرون بودم رفته -

 :گفت کرد اشاره شراره تیپ به دست با رادین

 بیرون رفتی تیپ این با -

 :گفت کردو نگاه تیپش به شراره

 ..شده قشنگ موهام ببین..شده مد تازه.. چشه مگه -

 :گفت هم روی شده کلید دندونای با و داد فشار محکم و گرفت رو شراره دست و رفت سمتش به رادین

 نیست متاهل زن یه تیپِ این پس.. نیستی متاهل تو مگه.. بیرون میری تیپ این با.. میکنی غلط تو -

  نخورد تکان جایش از رادین ولی.. زد رادین سینه به دستش با شراره

 :گفت بلند صدای زدوبا زل رادین چشمای به باوقاحت

 یرونب برم بزنم تیپ دیگه دخترای مثل دارم دوست.. سالمه بیست تازه من.. نزنم رو تیپا این که سالمه چند من مگه -

 بگردم

 :وگفت داد فشار محکم رو شراره رادینبازوی

 بکنی باید هم تو..میکنند دیگه غلطای تا هزار دیگه دخترای..میکنی غلط تو -

 :گفت ناله با بود گرفته دردش بازویش که شراره

 رفت خوابشون اتاق سمت وبه کرد آزاد رادین مردونه دستای از رو دستش تقال با و...رادین.. متنفرم ازت..کن ولم -

 نمیکرد رو را کار این دیروز تا که شراره.. شده چی..بود شوکه هنوز رادین

 خرید بوده رفته بود گفته..بود نداده جواب تماساش به هم دیروز..» اورد هجوم مغزش به شیطانی فکرای
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 طی رو خونه تند قدمهای با..بود کرده پر رو وجودش تموم شک..« دیده اولشو پسر دوست..  سپهر بوده رفته نکنه

 میکرد

 ..بود شوهرش او اینکه با..داد دست راحتی به سپهر به شراره که افتاد روز اون یاد.. نمیکرد کار فکرش

 ..بود شده اعتماد بی اش شراره به.. میکرد دق داشت

 کشید وجیغی.. بود کردن تن لباس حال در که دید رو شراره.. کرد باز محکم درو و رفت خواب اتاق سمت به

 :وگفت گرفت رو شراره شونه رادین

 !!؟..بودی کجا وامروز دیروز.. بگی راستشو بهتره شراره -

 :گفت سرد چشمان وبا و خونسرد خیلی شراره -

 بگردم.. رفتم گفتم بهت -

 :گفت اورد باال اشارشو انگشت رادین

 کنند گریه حالت به آسمون مرغای که میکنم کاری.. بگی دروغ من به که حالت به وای شراره -

 کنم عوض لباسمو میخوام بیرون برو پس.. اراجیفتون شد تموم خوب -

 ..نبود اینطور اش شراره.. افتاده اتفاقاتی واقعاً نه دید کرد فکر رادین

 :گفت تغسی با رادین

 نیست تو به من از تر محرم کسی و.. شوهرتم ومن.. زنمی تو رفته یادت اینکه مثل -

 :گفت برد ای دیگه سمت به رو صورتش سریع شراره ولی برد شراره لبهای سمت به لبهاشو

 بخوابم بگیرم دوش یه میخوام.. ام خسته برو رادین -

 ..بود نشده طرد اینطور حال تا.. کرد تر تشنه رو رادین شراره سرسختی این

 ..تخت روی انداخت کردو بغل حرکت یه با رو شراره

 .. شوهرشه اون بده نشون ومیخواست بود شده عصبی شراره حرکت از رادین ولی..زد مکرری جیغای شراره

 کنه رفتار چنین این او با.. نباید و

 ..میکرد تقال داشت شراره ولی.. زد شراره ظریف گردن به ریزی های بوسه

 ..شد ساکت شراره وقتی..نکنه حرکتی دیگه تا که کرد قفل رو پاهایش و دست
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 :گفت کردو نگاه بهش

 .. نداری منو حوصله دیگه حاال -

 بود شده باعث دعواهاشون وقت چند این.. بود شده تنگ رادینش برای دلش چقدر.. بود غوغایی دلش تو شراره

 میکرد کاری باید.. میشد سخت باید نه.. اومد ذهنش تو ودیشب رادین کارهای یاد لحظه یک.. بشوند دور هم از

 .. کنه فرض ای دیگه کس با رو رادین نداشت طاقت.. کنه خیانت او به نباید بفهمه رادین که

 شد صورتش روونه اشکاش..نه یا است درست هایش فکر نمیدانست بازهم ولی

 :تگف بهت با و کرد ول رو شراره پای و دست سریع.. کرده اذیتش کار این با..  کرد فکر دید رو شراره اشکای که رادین

 میکنی تحریک منو تو. خودته تقصیر خوب.. میخوام معذرت من..عزیزم شراره -

 :وگفت اومد درد به رادین مهربونی همه این از دلش شراره

 ..بذار تنهام میکنم خواهش رادین -

 :گفت و کردبوسید نوازش رو شراره لطیف و نرم موهای رادین

 ..شدم خسته وضعیت این از منم بخدا..ناراحتی نیومدم پیشت که دیشب بخاطر عزیزم -

 .. پیچیده هم تو کارام..رومه زیادی فشار.. کن درک ذره یه منو هم تو

 :گفت گرفت حرصش میاره رو.. کار بهانه الکی داره رادین میدونست که شراره

 بذار تنهام برو فقط.. رادین -

 میخوابیم و میکنم بغلت میام دیگه ساعت یک تا من ولی..عزیزم باشه -

 دیروز تا چون.. بود عجیب براش شراره کارهای.. نشست مبل روی و رفت حال طرف به رادین

 «نشده که چیزی خوب نگفته حاال.. نه.. اه:» گفت خودش با سریع..میزد زنگ رادین به..  بره میخواست که جا هر

 هم سعیدی آقای.. بیمارستان آرش پیش بود رفته که افتاد روزی اون یاد..میزد شور چطور دلش میدانست خدا ولی

  داشت حضور اونجا

 دست سعیدی آقای با و..شد اتاق وارد.. بود کرده گریه انگار..بود کرده پف چشمانش.. بود بد خیلی حالش وضع آرش

 :زد فریاد بلند صدای با آرش.. داد

 .. بگی زنم با روابطت از که اینجا اومدی حتماً چیه -
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 ..کرد نگاه بود شده متعجب آرش حرف از که سعیدی آقای به رادین

 : وگفت کرد پرت رو بود بغلش میز روی که لیوانی و زد فریاد آرش

 ..بشم دار بچه نه..کنم ازدواج میتونم نه دیگه.. شدم فلج من.. رسیدی آرزوت به برو -

 ..بکنی داری دوست که کاری هر شراره با میتونی حاال

 رفت اتاق بیرون به و انداخت پایین رو سرش..بیفته اتفاق این آرش برای نداشت دوست اصالً.. شد متاثر خیلی رادین

 زد صدا رو رادین و رفت بیرون.. رادین دنبال به سعیدی آقای

 هافتاد شراره و آرش برای که ماجرایی تمام هم او.. میخواد توضیح سعیدی آقای میدونست.. برگشت سمتش به رادین

 بود

 .. کرد صدا پرستارهارو رادین.. رفت حال از و رفت باال فشارش رادین حرفای از سعیدی آقای..کرد تعریف

 ..بردند اتاق به به رو سعیدی وآقای رفتند رادین سمت به سریع پرستارها

 با شراره نداشت دوست ورادین..کردند رابطه قطع رادین با هم و شراره پدر ارسالن با هم آرش خانواده بعد به روز ان از

  سابقش شوهر خانواده

 سعیدی با حتی..بود اورده دخترش سر خانم مینا آرش مادر که هایی تهمت کارهاو بخاطر هم ارسالن.. کنه وآمد رفت

 نمیکرد صحبت اداره در

 اومد بیرون فکر از همراهش تلفن زنگ صدای با

 .. بود اش شراره پی دلش االن..کرد خاموش رو اش گوشی بیخیالی با...بده مهال به جوابی چه نمیدونست.. بود مهال

 رفت مشترکشون اتاق به و شد بلند جایش از.. بود گذشته ساعت یک کرد نگاه ساعت به

 .. بپذیره رو خیانت نمیتوانست..بشه جدا رادین چطوراز که میکرد فکر این به ساعت یک این توی شراره

 ..بود رفته استخونش بند..بند تو رادین عشق..نمیتوانست دید.. کرد فکر که جور هر

 .. نبود آرش مثل برایش رادین..بگذرد نمیتوانست راحتی همین به

 ..بود سخت برایش رادین از جدایی ولی.. نبود مهم جدایی برایش و نداشت دوست رو آرش چون

 گفت خودش با..رسید مشامش به رادین عطر بوی و شد باز اتاقش در

 

  کنم فکر »
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 دارم حساسیت تو عطر بوی به

 پیچد می ذهنم در که همین

 چشم از

 «…آید می اشک

 

 کرد بو وجود تمام با و شراره گردن سمت برد سرشو و کرد بغل رو شراره پشت از رادین

 اتفاقات به ودیگر.. کرد ارامش احساس بود کرده بغلش رادین اینکه از شراره..داشت دوست رو بدنش بوی چقدر

 ..نکرد فکر دیشب

 سپرد رادین دراغوش رو خود تقالیی هیچ بدون و..باشه رادین آغوش تو فقط داشت دوست

 خوابید و.. بود شده اروم هم شراره.. رفت خواب به و بست چشماشو آرامش با رادین

 ..دید رادین آغوش تو رو خودش و کرد باز چشماشو.. شد بیدار شراره اذان صدای با

 تصحب کی با رادین بفهمد تا میکرد کاری باید..کرد بد رو حالش دیشب اتفاقای یاد ولی.. بود خوابیده راحت چقدر

 میکنه

 ..کرد پهن رو اش سجاده و گرفت رو وضویش.. اورد بیرون رادین بغل از رو خودش

 ..زده زل او به و تخت روی نشسته که دید رو رادین.. دادن سالم موقع.. خوند رو ونمازش

 «کنه خیانت دختر این به میتوانست چطور»کرد فکر خودش با.. کرد نگاه میخوند نماز داشت که شراره به رادین

 شراره خواست تا..ببوستش و کنه بغل رو اش شراره داشت دوست..شد بلوایی دلش در زده زل او به که دید رو شراره

 کنه بغل رو

 :وگفت زد پسش شراره

 کنم درست غذا برم میخوام.. کن ولم رادین -

 بخورم غذا نمیتونم وگرنه.. میخوام غذامو پیش من االن خوب خانمم -

 :گفت شد بلند شراره

 بابا برو -

 بیاد در..شیطانی فکرهای از تا رفت حمام به و شد بلند سریع..شد خراب فکرش.. کرد اخم رادین
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 ..کنه نامزد اش همکالسی از یکی با هفته این بود قرار.. بود شده تنگ شیما دوستش برای دلش شراره

  گرفت رو شیما شماره

 کردی مجردی زمان دوستان از یادی عجب چه.. خانم شراره سالم -

 :گفت خندید شیما حرف از شراره

 یادتم به همیشه من که میدونی خودت تو.. حرفیِ چه این شیما -

 باشیم خوش هم دور.. بگم چیزی یه گفتم عزیزم. آره -

 بگی وپرت چرت بلدی فقط که تو..اومده خوشش تو از که کیه مرده مادر اون موندم من..مسخره -

 دیدم پیش روز چند و کی بگو شراره راستی.. شده دیوونمم تازه.. ماییم..  دیگه خوب -

 ندارم کردن فکر حوصله من میدونی خودت..نمیدونم -

 رادین بدبخت.. دختر ذوقی بی چقدر.. اه -

 بدبخت نه خوشبخت من داشتن با االن رادین.. بدبخت چرا.. اِ

 میگرفت رو تو سراغ همش و افتاد دنبالم دید منو تا.. دیدم رو بهادر پیش روز چند.. بابا خوب -

 ..کرد ادمش ورادین.. دیدمش دیروز دونم می -

 :گفت گوشی پشت شده شوکه شیما

 ...کردند کاری کتک باهم شراره وای -

 رفت غنج مردش غیرت از دلش و افتاد زد بهادر به رادین که حرفهایی یاد شراره

 نمیذارم ات زنده بشی زنم مزاحم دیگه بار یه اگه گفت نه -

 منتظرتم.. بیا شوهرت با تو.. بگیرم نامزدی میخوام هفته این شراره راستی..شکر رو خدا -

 .. عزیزم باشه -

 .. بود آشپزخونه اپن روی که افتاد زیبایی رز گل دسته به چشمش شراره

 کنه خواهی معذرت او از میخواسته رادین یعنی این..کرد بوشون و برداشت را گل دست

 ..کرده سپری کی با و کجا رو دیشب رادینش نمیدانست هنوز چون..بپذیره نمیشد ولی

 بپزد غذا شام برای تا رفت و کرد ول جا همان رو گل دست
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 زنی سایه اینکه فکر.. کرد رو اش خونه کارهای.. شد بلند شراره.. رفت اش مغازه به رادین اینکه بعد روز آن فردای

  زندگیشه تو دیگری

 لباس دوستش شیما نامزدی جشن برای تا خونشون نزدیک پاساژ.. برود گرفت تصمیم..میکرد داغون رو او داشت

 .. بخره

 ..بزند اینا مادرش به سر یه انجا واز

 .. خرید میرود که گفت سرد وخیلی زد زنگ رادین به

 ..میکرد نگاه رو لباسها همینطور.. شد پاساژ وارد.. شد پیاده پاساژ روبروی

 ..مداو خوشش لباس مدل بوداز گل مدل لباس طرف یک بند مدل..افتاد مشکی قرمز بلند ماکسی لباس یه به چشمش

 ..ست مغازه داخل که دید رو سپهر شد مغازه داخل

 :وگفت امد شراره سمت به و شد بلند خندان چهره با دید را او تا سپهر

 ..امدید خوش خیلی..خانوم شراره سالم -

 ..بگیرد گرم سپهر با نمیخواست دلش..کرد مختصر سالم یه شراره

 ..شد پرو اتاق داخل و.. کرد درخواست رو ماکسی لباس همون عادی خیلی شراره

 میومد سفیدش پوست به رنگش و بود کرده تر زیبا رو اندامش لباس..کرد تنش رو لباس و

 .. کرد تنش رو مانتویش و دراورد رو لباس.. میاد خوشش مدلش از هم رادین میدونست

 ..بود نخورده چیزی خرما یه جز به دیروز.. بود اومده صدا به اش معده

 نمیرفت پایین گلویش از چیزی.. میریخت بهم رو اعصابش چیزی وقتی همیشه

 ..اید می آن سمت به که دید رو سپهر.. رفت پرو اتاق از بیرون به.. میرفت گیج سرش

 ..نخورد زمین تا گرفت اورا سریع سپهر که بیافتد میخواست.. رفت سیاهی چشماش لحظه یک

 ..کشید سردش پیشانی به دستی.. دید سپهر بغل تو رو خود و کرد باز رو چشمانش شراره

 .. داد سوق باال به را چشمانش آهسته وبراق مشکی کفش تا دو به افتاد چشمش

 ..شد مواجه رادین خشمگین چهره وبا

 کرد نگاه رادین به لرزان چشمان وبا.. داد قورت زور به رو گلویش آب
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 سرش در منفی افکار..میزد شور جور بد دلش..شد ناراحت..  زد حرف باهاش سرد اینقدر شراره اینکه بعد رادین

 میگذشت

 ..رفت.. میکرد خرید شراره همیشه که پاساژی همون سمت به و شد خارج مغازه از و شد بلند صندلی روی از

 ..رسید پاساژ به..نمیداد رو جوابش ورادین..میزد زنگ بند یه صبح از هم مهال

 بود شده ها دیوونه عین..کرد نگاه و رفت یکی یکی رو مغازها داخل.. رفت دوم طبقه به

 :گفت که روشنید مردی وصدای.. شد شیکی مغازه وارد اینکه تا

 شراره -

 . رفت بود مغازه پشت در پروکه اتاقهای سمت به

 ..  سپهر بغل تو که دید رو اش شراره..شد شوکه دید جلویش که ای صحنه از

 :وگفت کشید هم تو رو ابروهایش

 خبرِ چه اینجا بپرسم میشه -

  دید رو عصبانی مرد یه.. صدا سمت برگردوندبه رو رویش سریع سپهر

 ..کنه خفه رو او داشت دوست انگار که بود عصبانی انقدر

 :گفت رادین به پته.. تته با و اومد بیرون سپهر بغل از پاچه دست شراره

 من رادین -

 :وگفت گرفت رو سپهر یقه..زده نارو بهش شراره که کنه باور تونست نمی.. نداشت رو صحنه این تحمل رادین

 ..میکشمتون ها عوضی -

 :گفت و گرفت رو رادین دست ترسیده شراره

 ..بود شده کر گوشش رادین ولی.. میکنی اشتباه داری تو خدا به رادین -

 ..امد خون دماغش از و افتاد زمین روی سپهر.. زد سپهر صورت به مشتی

 ..شد خورد پیشخوان های شیشه تموم وو زد مغازه پیشخوان روی و برداشت رو صندلی رادین

 زد فریاد رادین

 زاده...  ، عوضی.. میکشمت -
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 ..کرد غش.. بود پایین فشارش اینکه بخاطر هم و بود ترسیده هم شراره

 گشت شراره دنبال چشمش با رادین.. کردند جدا سپهر از رو ورادین..  شدند مغازه وارد پاساژ ی دارها مغازه همه

 ..لرزید دلش..شد تر دیوونه.. افتاده زمین روی هوش بی که دید رو شراره

 رفت شراره سمت به و کرد رها مردا چنگال از رو خودش

 :گفت گرفت دستش توی رو شراره روی رنگ بی صورت

 بده جواب خدا رو تو.. شراره.. شراره -

 برای ولی..میکردند نگاه او به دارها مغازه همه.. رفت ها پله پایین سمت به کردو بغلش رادین..بود یخ..یخ صورتش

 ..نبود مهم رادین

 ..نیوفتد اش شراره برای اتفاقی..بود این مهم

 ..میره راه اتاق توی عصبی که دید رو ورادین کرد باز رو سبزش چشمان شراره

 دقیقه چند از بعد ؟ولی..کجاست..نمیومد یادش

 ..افتاد چشمش گوشه از اشکی..دیده سپهر بغل تو را او رادین که افتاد یادش کردن فکر

 «اومد شد بد حالم من که موقعی همون چرا »گفت خودش با

 :گفت اومده هوش به شراره دید وقتی.. کرد چک رو شراره سرم و شد اتاق وارد پرستار

 اومده باال هم فشارتون شکر خدارو.. شده تموم سرمتون خانم -

 :گفت رادین به کرد رو پرستار

 شد خارج اتاق از و..ببرید رو خانمتون.. میتونید آقا -

 سرش توی سوال یه هنوز چون.داد نشون عصبی رو خودش ولی..کرد شکر رو خدا دلش در..کرد نگاه شراره به رادین

 ..بود

  مغازه همه ؟این..میکرد کار چی سپهر مغازه تو که

 ..میکنه فکر داره رادین مواقع این در میدونست..خوند رو عصانیت رادین چشمای از شراره

 :وگفت برداشت رو شراره کیف

 ..بریم شو حاضر.. کنم حساب میرم من -
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 درست رو کارش طوری چه دونست نمی..پایین بود انداخته رو بودسرش ترسیده شراره.. بودند ماشین سوار دو هر

 ..کنه

 ..انداخت مارکت سوپر داخل به رو نگاهش شراره..  داشت نگه مارکت سوپر یه مقابل.. میکرد رانندگی عصبانی رادین

 خوب مرد این چقدر»کرد فکر خودش با شراره.. اومد بیرون مغازه از آبمیوه از مشما یه با رادین ای دقیقه چند از بعد

  اینکه با..

 «باشم نداشته دوست رو مرد این من میتونم چطور هست فکرمم به ولی شاکیِ دستم از

 لباسهای.. شد خواب اتاق وارد راست یه انجا واز.. رفت خونه داخل به و شد پیاده ماشین از شراره.. رسیدند خانه به

 دراورد رو بیرونش

 ..بود دیده رادین که ای صحنه با میدانست.. بگوید چه شوهرش به که کرد فکر این وبه ایستاد آیینه روبروی

 سرش پشت محکم رو در و شد اتاق وارد بلند گامهای با رادین.. دیده رو سپهر اتفاقی که کنه راضی را او نمیتواند

 بست

 نگاه میبارید خون چشمانش از که رادین به هراسون چشمهای با و گذاشت قلبش روی رو دستش و ترسید شراره

 ..کرد

 میبینید رو همدیگه کی از -

 :گفت شد جمع شراره چشمای تو اشک

 میکنی اشتباه داری تو کن باور رادین -

 نگاه شراره گریون چشمان به عصبی چشمای با و..داد هل دیوار طرف به رو او و گرفت رو شراره بازوی رادین

 :کردوگفت

 متنفرم دروغ از من چون.. بگی راستشو.. بهتره -

 ..نمیکرد باور رادین میگفت رو راستش اگر چون.. کند باور رادین که بگوید چه نمیدانست شراره

 « نمیگذاشتم سپهر مغازه تو پامو و میشکست پام قلم کاش»که کرد فکر خودش با

 زد فریاد بلند صدای با داد تکون رو شراره نمیزنه حرفی هیچ شراره که دید رادین

 ؟..چرا آخه نذاشتم کمبودی برات که من ؟.. چرا.. شراره توام با -

 بود نذاشته کمبودی برایش رادین میگفت راست.. میزد آتیش رو شراره دل.. میگفت رادین که ای کلمه هر
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 :گفت وار ناله صدای با

 بود اتفاق یه اینا همه خدا به رادین -

 زد شراره صورت به سیلی عصبانیت با رادین

 نگو دروغ بهم گفتم بهت شو خفه -

 میماند مغازه تو نباید دید رو سپهر وقتی..  بود حقش میدانست ولی..  سوخت صورتش شراره

 :گفت کردو ول رو شراره.. نمیزنه حرفی شراره دید که رادین

 میدی ترجیح ای دیگه مرد یه به منو نمیدونستم ولی..کردم پیدا رو ام شده گم نیمه.. میکردم فکر -

 ..کرد وگریه داد لیز زمین روی رو خودش شراره..کرد ترک رو اتاق سریع و

 ..نبود ذهنش تو کس هیچ رادین جز به او..سوزوند قلبشو رادین آخر حرفای

 بود داده ترجیح دیگری زن به را واو..میکرد خیانت او به که بود رادین این

 .بود اومده عشقشون سر بر چه..بود خون دلش شراره.. نشد رادین از خبری شب تا

 بود کرده خراب رو انها عشق خونه.. خرابی خونه کدوم

 ..داشت نیاز آغوشش آرامش به. بود شده تنگ عشقش اغوش برای دلش چقدر

  میرفت شراره صدقه قربون لحظات این تو رادین چقدر..کرد فکر داشتند باهم که ای عاشقانه های لحظه به

 ..درامد فکر از وقتی ولی امد شراره لبان بر کمرنگی لبخند ها لحظه این فکر از

 تو شراره وقت هر..میشد پخش اکو مثل گوشش در رادین های دارم دوست صدای.. شد صورتش روونه اشکهایش

 بود بغلش

 میکرد تکرار رو جمله این همیشه

 

 …میبوسمت آرام آرام»

 بماند جا بدنت تمام روی لبهایم طرح که آنقدر

 «است من قلمرویه تموم تو آغوش بدانند همه بگذار
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 ..میداد قلقلک ریز های بوسه روبا گردنش رادین چقدر..کشید دست گردنش به

 یزندگ خوشبخت باهم آرامش با قبالً مثل و بره یادشون از چیز همه میخواست دلش.. شد رادین ریز های بوسه دلتنگ

 کنند

 ..بده توضیح برایش رو ماجرا تمام او و کنه صحبت او با رادین اش زنانه های لوندی با شاید

 جلوه تر زیبا رو صورتش که ریخت دورش باز را اش شده خورد موهای و اومد بیرون حمام از رفت حمام به و شد بلند

 .. میداد

 ..کرد تنش رو بود عاشقش رادین که اش صورتی خواب لباس کردو زیبایی آرایش رو صورتش

 ..کنه مست رو رادین بویش تا زد گردنش به رو ورسوزش عطر

 نگاه رو دیواری ساعت..بود نشسته مبل روی..کرد درست مرغ چین ته.. رادین عالقه مورد غذای و رفت آشپزخانه به

 ..کرد

 ..شد بلند جایش از و..کشید ای خمیازه.. بود نیومده هنوز رادین ولی..بود شب دوازده ساعت

 ..شد هال وارد میکشید خود دوش روی رو کتش که حالی در خسته رادین.. امد در صدای

 ..بود کرده فکر شراره حرفای به چقدر....بود شده دیوونه ظهر از بعد از

 بود افتاده شک به.. بود دیده سپهر بغل در را او وقتی امروز ولی داره دوست را او شراره میدونست

 ..« بود افتاده فشارش واقعاً چون.. باشد داشته صحت میتوانست شراره حرفای نظر یه از»کرد فکر خودش با

 ..بود گذشته سخت برایش دوری ساعت چند همین چون..کنه اعتماد عشقش حرفهای به بود گرفته تصمیم

  بودن با ولی.. برمیگشت اش خونه به قبل آرامش همون داشت دوست چقدر

 ..بگیره آغوشش تو رو عشقش و بره خونه به میخواست دلش.. نمیتوانست.. وساره مهال

 ...افتاد بود ایستاده بود عاشقش که صورتی خواب لباس با هال در که شراره به نگاهش

 بود شده تر زیبا تور لباس اون توی اش شراره زیبای هیکل

 براق و لخت موهایش چقدر «نشدم متوجه من که کرده کوتاه رو موهایش کی»گفت خودش با..کرد نگاه موهایش به

 ..بود شده

 دوست که عطری همون..بویید رو گردنش عادتش طبق.. کشید بغلش تو رو اش شراره حرکت یه با و رفت سمتش به

 ..داشت
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 دش اشکی چشمانش شراره.. کرد نگاه شراره شده آرایش چشمای به و کشید بیرون بغلش از رو شراره..بود شده مست

 .. بمونه رادینش آغوش تو فردا تا میخواست دلش

 :گفت.. دیده اشتباه که بگوید رادینش به میخواست..کشید بو وجود تمام با رو رادین عطر بوی

 من رادین-

 .. بست رو شراره لبهای.. لبانش با بده ادامه رو حرفش نگذاشت رادین ولی

 ..برد خوابشون اتاق سمت به و کرد بغل رو اش شراره

 ..برسه آرامش به اش شراره با داشت دوست..بود شده بیدار اش مردانه نیازهای..بود کرده اش دیوونه اش شراره

 بودنش خشن اینجور چقدر.. خندید کارش این به شراره..دراورد رو شرتش تی حرکت یه با و..  انداخت تخت به را او

 داشت دوست رو

 :گفت و زد خیمه رویش رادین

 کردی تسخیر رو روحم وحتی وجودم تمام تو.. تو که چون..میمیره منم روح روز اون..بدم دستت از روز یه اگه شراره -

 سپرد رادین آغوش به رو خودش و بوسید رو رادین لبهای شراره

 

 ”تـــــــــو“ آغــــــــوشِ

 ندارد بُعـــــــدی هیچ

 ، شوی کــــــــــه واردش

 …میشـود معنــــــــا بی زمــــــان

 .شود می تازه روحـــــــــــَت بکشی نفـــــس آنکـه بی

... 

 ..بود شده خیره بود زدن لبخند حالت در شراره عکس به رادین

 «میگذشت خوش بهش او با لحظه هر که داشت چی دختر این »کرد فکر خودش با

 میکرد راتموم چیز وهمه.. میکرد صحبت مهال با باید

 ..هست لبانش به لبخندی و فکر تو که دید رو رادین امد بیرون حمام از انرژی با شراره
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 ..میزنی لبخند داری اینطور که ؟.میکنی فکر چی به داری -

 تخت بغل عسلی روی گذاشت رو عکس قاب و اومد بیرون فکر از رادین

 :گفت اخم با رادین.. رفت تختشون طرف به و کرد خشک رو موهایش شراره

 ؟..کنی کوتاه موهاتو بری گفته کی -

 :گفت کنند توجیه رو کارشون میخوان که ها بچه مثل شراره

 بگیره حالتی یه تا کنم خوردش برم گفتم..بود شده حالت بی..بودم نزده دست بهشون.. بود وقت چند آخه-

 :گفت و زد شراره لبهای به کوتاهی بوسه و رفت غنج دلش شراره زدن حرف طرز از رادین

 .خندیدند و گفتند باهم هردو شب آن..خوردم خوبی غذای پیش چون.. کن اماده رو غذا برو بدو خانمم وای -

 ..کردند آرامش احساس دو هر و خوردند باهم رو رمانتیکی شام و

 .. نیست رادین که دید کرد نگاه دستش بغل به شد بیدار خونه زنگ صدای با صبح

 .. بود برده خوابش..میکشید موهایش به که رادین مردونه دستای نوازشهای با دیشب

 .. تصویری آیفون طرف به رفت میخورد دیوار درو به که طوری الود خواب

 ..بود ایستاده در پشت..بود بغلش تو که بچه یه با که دید رو پوشی شیک زن یه

 :گفت برداشت رو گوشی پرید سرش از خواب دیگه

 !!؟..کیه -

 :گفت اش شده آرایش چشمای وبا کرد خم آیفون سمت به صورتشو زن

 ..دارم حرف باهات کن باز درو خانم شراره -

 :گفت هم تو کرد اخماشو شراره

 نمیارم جا به رو شما من ولی -

 رادین.. عزیزت شوهر مورد در -

 ..شد باز تیکی صدای با در و..زد رو آیفون دکمه سریع.. شد شل شراره دستای گفت اینو تا

 ایستاد زن آن منتظر در دم شد بپا بلوایی دلش توی

 ..کرد سالم شراره به دست در خوشگل دختر یه با زنان نفس نفس زن
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 هستم مهال من سالم -

 ..کرد انداز بر رو زن شراره

 داشت بلندی پیشونی و کشیده صورتی و داشت بلندی وقد اندام الغر زن

 .. درشت تقریباً لبان با و درشت ای قهوه چشمای

 تو بیام بذاری نمیخوای-

 ایستاده در جلوی زن که شد متوجه تازه شراره

 نشست زن روبروی خودش و..اورد خنک آب زن برای تا آشپزخونه سمت رفت و کرد دعوتش خونه به

 کرد حرکت خونه دیگر سمت به پا و دست چهار بچه و گذاشت زمین روی رو بچه زن

 درگیرِ که وقته چند..کردید رادین کارای به توجه جدیداً کنم فکر -

 :گفت و کرد اخم شراره

 خوب -

 .. داشتیم رو خوبی دوران بودیم باهم پیش سال دو رادین و من.. بگم که اومدم من -

 هست رادین بچه میبینی که بچه واین.. بود کرده ام صیغه البته

 ..بود زن این با پس.. شد حبس سینه تو نفسش.. نشست شراره پیشونیِ روی سردی عرق

 نبازه خودشو مهال جلوی کرد سعی خیلی.. گرفت رو گلویش بدی بغض

 بزنی بهم رو رادین و من.. زندگی که بگید اینو اومدید االن خوب -

 :گفت دراومد گریه حالت به زن

 ..«بندازم رو بچه باید..» گفت بهم رادین ولی..شدم خوشحال چقدر ام حامله فهمیدم وقتی نمیدونی -

 کردم تموم رو رابطمون و..انداختم رو بچه گفتم رادین به الکی هم من

 .. کنم زندگی سخته خیلی سر باال سایه هیچ بدون بچه این با من.. زنی خودت تو

 نداشته باهام ای رابطه هیچ میدم قول..باشه داشته شناسنامه بچه این و کنه صیغه منو رادین بذار میکنم خواهش

 باشه

 بشه بزرگ پدر بی ام بچه فردا ندارم دوست.. نکرد گوش گفتم رادین به چی هر وقت چند این توی
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 گفت خودش با..بود شده سخت برایش کشیدن نفس..داد قورت زور به بغضشو شراره

 ..باشه پدر رادین تا بود موقعیت بهترین این بشم دار بچه نمیتونستم من»

 «کنم منع بودن پدر لذت از رادین..خودم خودخواهی خاطر به نمیتونستم

 .. او مثل بود زن یه اونم..کردم نگاه مهال به

 کرد صداش و دخترش سمت رفت شد بلند جاش از مهال

 ..اینجا بیا.. دخترم ساره -

 «ست ساره اسمش پس»کرد فکر خودش با شراره

 .. میکنه بازی باهاش داره مادرش میکرد فکر..خندید و برگشت مادرش طرف به ساره

 میشد معلوم..جلوییش شیری دندونای تا دو میخندید وقتی

 به ودختری..بود مادر یک چون..خورد رو مهال حسرت دلش در لحظه یک.. بشود آب شراره دل تو قند.. شد باعث که

 اوداشت شیرینی این

 .. میشد مادر همه مثل هم او میشد چی..شد صورتش روونه اشکاش..داره نگه رو بغضش نتونست دیگه

 رشس روی دنیا.. شود مادر بتواند شاید درمون دوا با درصد پنج احتمال به.. بود گفته او به دکتر وقتی پیش ماه چند

 شد خراب

 ..بود شده کارش زاری گریه ماه یک تا

 .«میاریم بچه یه.. پرورشگاه از میریم.. نداره عیبی شراره »بود دگفته بو فهمیده رادین وقتی

 ..بود پدر و..داشت بچه دیگه زن یه از حاال ولی

 ..رفت شراره سمت به خودش با و بوسید لپشو و برداشت رو ساره مهال

 ..دازان بی فاصله ودختر پدر بین نمیتوانست..میکرد گذشتگی ازخود از باید.. کرد پاک اشکاشو دستمال با شراره

 :گفت شراره به مهال

 ..باشه داشته شناسنامه ام بچه و بده خرجیمو.. کنه صیغه منو فقط.. پاشم به هم از زندگیتو نمیخوام خدا به -

 میدند خونه سخت خیلی..بچه یه با نداره شوهر که زن یه به که میدنی خودت

 :وگفت داد تکون سرشو شراره
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 ..میکنم صحبت رادین با من.. باشه -

 :گفت داد تکون سرشو ناباوری با مهال

 نمیکردم رو کار این بودم تو جای به من اگه شاید..بده بهت زری کاکل پسر یه خدا شاهلل ان..خانمی خیلی تو -

 :گفت داد بیرون به نفسشو شراره

 بندازم فاصله پدر و دختر بین خودم بخاطر نمیتونم من ولی -

 باشه داشته بچه میتونست زن اون چرا.. بود گرفته رو وجودش حسادت شراره...بود گذشته مهال رفتن از ساعت دو

 نه او ولی

 ..  نشکنه دلش او میخواست فقط رادین.. میکنه خیانت بهش رادین که..میکرد فکر اشتباه پس

 ..بود کرده قضاوت اشتباه اش درباره شراره و..بود مهربان مرد این چقدر

 ..کنه قسمت ای دیگه زن با را مردش نمیتونست طرفی از.. بده انجام کاری چه باید نمیدونست

 میبارید نم نم بارون..کرد باز رو پنجره.. بکشه دست بودنش پدر لذت از رادین بذاره نمیتونست دیگه طرف از

 ..بود کرده خیس رو صورتش اشکهایش..ببارد داشت دوست و.. بود گرفته آسمون مثل هم او دل

 «کرده نفرینش آرش نکنه »گفت خودش با.. بکشه نفس نمیتونه لحظه یه حتی رادین بدون که کرد فکر

 میزد نبض سرش..بود کرده فکر که بس از..بود شده فلج دیگه او تازه..بود نکرده گناهی..نبود شوهرش او ولی

 نرادی با باید.. کشید دراز و خورد بود میز روی که آبی لیوان وبا برداشت تخت کنار عسلی کشو از رو دردی سر قرص

 ..میکرد صحبت موضوع این درباره

 ..بود زده زل بهش که دید رو رادین جذاب چهره..کرد باز اروم چشمهاشو.. شد بیدار خواب از دستی نوازش با

 :وگفت زد لبخندی خوداگاه نا

 !!؟..اومدی کی سالم -

 :وگفت کشید شراره ظریف صورت به دستی رادین

 .. ای خسته اینقدر که داشتیم فعالیت خیلی دیشب کنم فکر..خانوم خواب ساعت -

 بخورم رو میکنی درست تو که غذایی میخواد دلم که بده ناهار ما به پاشو

 شد تبدیل اخم وبه شد جمع لبخندش ناخوداگاه..افتاد مهال صحبتهای و صبح یاد لحظه یک و زد لبخندی شراره
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 :وگفت شد بلند جایش از آهسته

 داشتم حرف باهات..اومدی شد خوب خیلی -

 :گفت شد شوکه شد تبدیل اخم به شراره لبخند که دید وقتی رادین

 کردی جمع قشنگتو ابروهای اون که..عزیزم شده چی -

 :گفت زدو زل رادین چشمای به شراره

 بود اینجا مهال امروز -

 کرد فکر خودش وبا..میزد دو دو وچشمانش..میکرد نگاه شراره چشمای به خیره شراره حرف از شده شوکه رادین

  «ریخت رو خودش زهر زن این آخر»

 :گفت شده کنترل صدای با و شد منقبض صورتش عضالت تمام

 ؟..کیاومد زن این -

 :وگفت زد حلقه شراره چشمان در اشک نمیکند انکاری رادین دید وقتی شراره

 میاد بدم کاری پنهان از من که میدونی.. کردی پنهان من از رو بزرگی این به موضوع چرا ؟..چرا..رادین -

 :وگفت شد بلند جایش از عصبانی رادین

 ..من خونه تو بیاد کرده جرات چطور.. میرسونم رو عوضی زنیکه این حساب میرم االن -

 :وگفت گرفت رو رادین دست سریع شراره

 کنی پنهان من از رو ساره میخواستی چطور.. پدری یه االن تو..کن صبر..  رادین -

 :وگفت انداخت پایین خجالت با رو سرش رادین

 باور داداول نشون بهم رو ساره و مغازه دم اومد مهال وقتی.. نمیدونستم چیزی پیش ماه یک تا من کن باور.. شراره -

 .نکردم

 تو تا کشیدم سختی مدت این تو چقدر نمیدونی..خودمه دختر ساره.. فهمیدم ای ان دی آزمایش از بعد ولی

 ..وبیداها داد اون تموم.. دعواهامون اون تموم..نفهمی

 :وگفت کشید رادین صورت به دستش باپشت بغض با شراره

 خوشگلیِ دختر ساره.. رادین -
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 :گفت بود شده نمناک چشمانش که رادین

 ..باشه بسه دهنش تا کردم خرجش چقدر مدت این توی میدونی ؟..گفته چی تو به زن اون شراره -

 کنم سیاه زندگیشو تا.. ست دقیقه یه من برای وگرنه

 :گفت تعجب با شراره

 داره گناه..مادر اون!! ؟..میگی چی رادین -

 :وگفت گرفت دستش تو دستشو و نشست شراره کنار رادین

 داره ارتباط دیگه یکی وبا.. معتاد فهمیدم اینکه برای.. کردم ولش چی برای میدونی.. معتاد.. زن این -

 که..بود زده مظلومیت به خودشو چقدر..بود دروغگو زن این چقدر»  کرد فکر خودش وبا..بود ومبهوت مات شراره

 «بکشه کنار شراره

 :وگفت کرد نگاه رادین به جدی خیلی

 زا من یکی بعد.. کرده گیری باج وسیله رو تنش پاره.. ش بچه که مادری چطور اون..میدونه صالحی چه خدا نمیدونم -

 ..محرومم بودن مادر لذت

 میدونم خودم بچه مثل تو وبچه.. هستم باهات آخرش تا.. نشست دلم به مهرش دیدم رو ساره وقتی من رادین

 و او به که بود خوب چقدر..بود فهمیده خانومش چقدر..اومد تنگ به شراره وسخاوت مهربونی از دلش رادین

 ..بود کرده اعتماد حرفهایش

 ..بود انداخته راه پاساژ توی ریزی آبرو چطور که افتاد خود دیروز کار یاد..بود نزده تهمتی وبهش

 زا گیری تصمیم قدرت لحظه یک.. نکردم فکر هیچی به..دیدم سپهر با رو شراره که لحظه اون آخه »گفت خودش وبا

 «رفت در دستم

 :گفت بوسید رو شراره لبهای وکوتاه آهسته

 میگیری نادیده رو من خطای که خوبی قدر این اینکه از مرسی.. خانومم -

 :گفت و کرد پاک دستش پشت بودبا شده جاری صورتش روی اشکاش که شراره

 بوده حکمتی حتماً.. افتاده که اتفاقی هم حاال.. دارم دوست عاشقانه چون.. دارم اعتماد بهت من..  رادین -

 .گرفت مهالرو شماره و اورد در جیبش از رو موبایلش رادین

 نمیزنه آب به گدار بی همینطور. دارد سر در ای نقشه مهال که میدونست خوب رادین.. نمیداد رو جوابش مهال ولی
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 :گفت کردو نگاه رادین موبایل به شراره

 داره برنمی ؟.. شد چی -

 نداد جواب مهال ولی گرفت و مهال شماره مجدداً کالفه رادین

 رفت فرو فکر به و برد لبش نزدیک رو موبایلش

 :وگفت کرد نگاه بود رادین منتظر که شراره به.. داشت رو خونه یک آدرس مهال از فقط

 بریم باهم شو حاضر.. خانومم شراره -

 اومد لبانش به خبیثی لبخند..شد تموم ساقیش هم و بود پسرش دوست هم که پژمان با اش مکالمه مهال

 دبو گفته او به پژمان..بود شده خارج تهران از همین برای.. میرود خونشون سمت به و میشه عصبی رادین میدونست

 شراره قیافه از..بود کرده بازی رو مظلوم زن یک نقش شراره جلوی هم امروز.. بگیره باج رادین از ساره بوسیله که

 بود فهمیده

 ..بود کرده استفاده ضعفش نقطه از پس.. بشه مادر نمیتونه شراره که میدانست او.. سوخته حالش به دلش که

 ..نوشید مقدار یه و برداشت رو اش نسکافه فنجان میکنند دعوا دارند رادین با شراره اینکه خیال با االن

 زد هم رو نهایی ضربه آخرین همین برای..میکرد حسادت داشت شراره به رادین که عشقی به نسبت دلش در

 خودش با.. بود افتاده رادین شماره موبایلش صفحه روی برداشت میز روی از رو موبایلش..اومد موبایلش زنگ صدای

 گفت

 .. رفت پیش ماه یک به فکرش «بدوونم رو تو که منه نوبت حاال »

 !!؟..نمیکنی قبول منو چرا عاشقتم من آخه.. عزیزم پژمان

 :گفت..نوشید قلوپ ویک و کرد فوت و برداشت چاییشو استکان پژمان

 دارمن ونگشو ونگ حوصله.. کنم قبول رو دیگه یکی توله نمیتونم..خوام می خودتو فقط من.. گفتم اولش از من مهال -

 :گفت ناراحتی با مهال

 پرورشگاه تو بذارم برم نمیتونم!! ؟..کنم کار چی آخه.. عشقم -

 :وگفت کشید سر چاییشو استکان پژمان

 بده باباش به برو خوب ؟..نمیدونه باباش.. نمیگی مگه -
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 :وگفت کشید مهال چونه روی دستی

 بگیری باج وازش کنی تهدیدش میتونی.. داره زن هم واالن پولدار باباش میگی که هم تو تازه -

 «بود نیوفتاده خودم ذهن تو چرا..پژمان میگه راست»  گفت خودش به مهال

 ..اندازد بی رو بچه خواست او از..هست هم معتاد. بود فهمیده تازه.. ست حامله مهال فهمید رادین که موقعی

 طسق رو بچه تا نداشت پولی کردبعدش دود رو وهمه موادخرید..بود داده بچه سقط برای رادین که زیادی پولی با مهال

  رادین ترس از..کند

 .بود پایش دست توی وساره داشت دوست را پژمان او وحاال..کرد ترک رو خونه ان

 گیری باج و رادین تهدید برای بود خوبی وسیله پس

 ..گرفتن باج به کرد شروع.. است دخترش ساره فهمید رادین که ژنتیک آزمایش از بعد و

 رادین به که میشنید رو شراره صدای موقع بعضی.. میگوید.. ندهد پولی بهش اگه که میکرد تهدید رو رادین روز هر

 کیه.. میگفت

 برود تا رادین به بود زده زنگ وقتی پیش شب چند اینکه تا.. داشت خوبی حس.. داشت دست در رو رادین اینکه از

 خونش

 ارانگ ولی..کنه التماسش رادین و.. بگیره باج بیشتر تا.. باشه داشته عکس وباهاش کند مست رو رادین میخواست

  رادین

 بکن داری دوست کاری هر بود وگفته..بود کرده نثارش بود بلد فحش چی هر آخر دفعه.. بود زرنگ

 ..کنه عملی رو تهدیدیپش مهال شد باعث این..نمیداد رو تلفناش جواب بود روز دو

 رفتند باال ها پله از عجله با..کردند حرکت مهال خونه سمت به شراره و رادین

 :گفت کوبید در روی محکم رادین

 کن باز درو عوضی..کن باز درو مهال..مهال -

 . نمیداد جواب کسی میزد در رادین چقدر هر ولی

 :گفت اومد بیرون چادر با زن یه و شد باز روبروییشون واحد در

 ورفتند کردند کشی اسباب دیروز.. نزنید در بیخودی آقا -

 :وگفت گرفت مهربانی با رو دستش شراره..نمیومد در خونش میزدی کارد رو رادین
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 کنیم شکایت مهال از تا کالنتری بریم بیا هم حاال.. میکنیم پیداش باشه که جا هر.. عزیزم -

  بود دستش جلوی مهال االن داشت دوست..بود بلوایی دلش تو.. رفت پایین ها پله از حرفی هیچ بدون رادین

 .بود شده خسته زندگیش تو جنجال همه این از.. بود گرفته بدی درد سر.. میزد کتکش میتونست تا و

 :گفت رادین وبه.. شد پیاده ماشین از شراره.. رفتند خونه سمت به و شدند ماشین داخل

 نده انجام اشتباهی کار خودت پیش واز..نذار خبر بی منو..جان رادین -

 . شد خونشون وارد خسته شراره.. رفت و داد تکان را سرش فقط رادین

 کنه باز رو خونه در دستپاچه شد باعث تلفن زنگ صدای

 بله داد وجواب کرد پوفی..دید رو مادرش خونه شماره و رفت تلفن سمت به

 !!؟..عزیزم تو کجایی.. جون مادر شراره الو -

 داد جواب حوصله بی شراره

 بودم گذاشته جا خونه تو موبایلمم..بودیم بیرون رادین با جان مامان.. سالم -

 چقدر خواب تو نمیدونید.. داده خوشگل دختر یه بهتون خدا که دیدم خواب دیشب جان مادر.. شکر خدارو خوب -

 شدم خوشحال

 :وگفت اومد لبانش به لبخندی و کرد تصور اش شیری دندون تا دو اون با رو ساره قیافه لحظه یک شراره

 خیر که انشاهلل -

 پرسید کنجکاوانه گوشی طرف ان در خانم لیال

  ؟..نیست خبری.. جان شراره -

 :گفت مادرش پرسیدنای از کالفه شراره

 میگم بهت که نفری اولین تو بدون باشه خبری اگه جان.. مامان نه -

 ..  کشیدم دردو همین منم.. سخته خیلی مادر میدونم -

 :گفت بکند رو بودن نازا فکر نداشت دوست ودیگر بود شده خسته اتفاق همه این از ذهنش..بود شده کالفه شراره

 میزنم زنگ بعداً دارم کار من.. جان مامان -

 شد بلند تلفن زنگ صدای دوباره..باشه سنگدل اینقدر میتونست مهال چطور رفت فرو فکر به و کرد قطع رو تلفن
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 بله: گفت گوشی کردن وصل با نمیشناخت رو شماره ولی..کرد نگاه شماره به کالفه و حوصله بی شراره

 :گفت مهال خط طرف آن

 کردی صحبت رادین با.. مهال منم..شراره سالم -

 :وگفت شد بلند جایش از شراره

 میگیره باج اش بچه وسیله به که مادری چجور آخه.. هستی آدمی چطور تو مهال -

 :گفت خندید قهقه صورت به مهال -

 چی بدونی تا کشیدی خماری حاال تا.. دارم پول به احتیاج چون بگم باید خوب.. کردی صحبت رادین با کنم فکر -

 میگم

 .. میکنی زندگی داری خوشبخت وباهاش کردی ازدواج پولدار مرد یه با االن تو

 ..خوشی پی بودند ورفته بودند گرفته طالق هم از مادرم و پدر کردم باز چشم تا من اما

 ادناتند تلفن جواب اون به این بگو رادین به ؟..کردی رادین با خوبی دعوای کنم فکر.. میگم تو به رو اینا چرا من اصالً

 در

 شهنک وسط هم پلیس وپای بزنه زنگ بهم دیگه دوساعت تا بگو..کنیم معامله باهم باید میخواد بچشو اگه هم بعد

 یبدبخت.. بفروشه پدرش به بچشو میخواد هم حاال.. بود منطقی داللیل، این واقعاً..شد صورتش روونه اشکهاش شراره

 نیست پولی بی به

 حیوونها از حتی..نبرده بودن مادر از بویی هیچ او ولی داده بهش رو شدن مادر قدرت خدا که بدبخت میگن آدم این به

 کمتر هم

 ..مهال ولی..بشه کشته اگر حتی..میکنه دفاع ازش جور همه.. بگیری بچشو.. حیوونی اگه چون

  گفتم چی فهمیدی!! ؟..کجایی الو -

 :وگفت کرد باز رو دهانش سختی به..بود شده خشک دهانش شراره

 گذاشت رو وگوشی متاسفم برات واقعاً ولی.. بزنه زنگ میگم رادین به باشه -

 :وگفت بود گرفته دلش خدا دست از

 دراره پول تنش پاره با تا..میدی بچه ها عوضی این به چرا آخه شکر رو قدرت خدایا -

 است خونه تو دیگر ساعت نیم تا که گفت ورادین.. گفت رو مهال حرفهای همه و زد زنگ رادین به
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 کرد زمزمه زندگی از بود گرفته خیلی دلش..شد خیره حیاط به و نشست پنجره کنار..نداشت بدنش در حسی

 من به است بخشیده را صبر تمام انگار زندگی

 تمام صبری بی با ،او میکنم صبوری هرچی

  بعد، ضربه برای میزند هول

 راحت خیالت لعنتی، کن در خستگی کمی

 نمیشود تمام ها زودی این به من خستگی

 

 .. کنه آروم را خودش گریه با داشت ودوست.. بود گرفته خیلی دلش

 به بلند گامهای با..بود شده ریش دلش..بود فهمیده پشت رواز شراره دار بغض صدای..شد خونه وارد سراسیمه رادین

 کرد حرکت خوابشون اتاق سمت

 همه:» گفت خود با.. گرفت غم دلش..میکند نگاه بیرون به و زده کنار رو پرده غمگین اش شراره دید.. کرد باز را در

 « منِ تقصیر اینها

 :گفت زد صدا رو اسمش وآروم رفت کنارش

 خانومم... شراره -

 بشه آروم میخواست.. میخواست رو آغوشش دلش..رادین سمت به برگردوند رو سرش شراره

 … دلتنگی با آمیخته دارم حسی روزها این

 تو آغوش حصار فقط بازوانی، هر نه اما بگیرند، برم در تنگ که خواهم می بازوانی آورم، می کم

 کرد گریه بلند صدای با و انداخت رادین آغوش تو رو خودش و شد بلند جایش از گریون چشمان با

 کنان هق هق شراره.. میشه آروم کار این با که میدانست.. کرد نوازش رو اش شراره موهای فقط نگفت هیچی رادین

 :گفت

 اش بچه..میخواهد ومهال میزنم له له بچه یه حسرت در دارم من گذاشته مهال و من بین فرقی چه خدا ببین.. رادین -

 ..شومش اهداف به رسیدن برای باشه پلی

 : گفت التماس صورت به چسبوندو هم به دستاشو

 ام نداشته بچه مثل..کنم بزرگ رو ساره من خواسته خدا شاید.. رادین میکنم خواهش
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 :وگفت باال کشید رو بینیش

 ..کنم بزرگش من میخواد خدا اره -

 :گفت کردو نگاه بارونیش و سبز چشمای با رادین به

 میاریش برام میخوام رو ساره من..بده خواست پول چقدر هر رادین -

 :وگفت کشید شراره صورت به دستی مالیم رادین

 کنه زندگی خراب زن اون دست زیر نمیزارم بچمه ساره.. میکنم کاری هر تو برای من شراره -

 میکرد وحمایتش..بود پشتش مردش..کرد امنیت احساس.. گذاشت رادین سینه روی آروم رو سرش شراره

 :گفت اومد بیرون رادین بغل از شراره

 ..  بگیرم بغلم تو رو ساره دارم دوست.. بزن زنگ رادین -

 :وگفت رفت تر عقب مقدار یه

 بخریم اتاقشو وسایل بریم باید.. ساره برای باشه اتاق اون رادین -

 مهال به زد وزنگ دراورد جیبش تو از رو گوشیش.. دارد دوست بچه خیلی که میدانست..کرد درک رو اش شراره رادین

 :  گفت ای نئشه صدای با مهال

 بله -

 :گفت عصبانیت با رادین

 باال بکشید منو پوالی تا هم رو ریختی پژمان اون با.. تو با میدونم من بشه کم دخترم از مو تار یه فقط مهال

 :وگفت زد شیطانی قهقه مهال

 بدم بهت و ساره تا کنی جور تومن میلیون دویست باید میخوای رو دخترت اگه رادین.. دراوردی امارمو خوب -

 کنه کار چی میدونه پژمان چون.. کنی خداحافظی ات شراره با باید بیاد وسط پلیس پای اگرهم

  زد فریاد عصبانیت با رادین

 میکشتمت پیش روز چند باید خودم.. آشغال شو خفه -

 :گفت کردو شیطانی ای خنده دوباره مهال

 ... کردی اشتباه -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 :وگفت کرد جدی صداشو و

 .. بدی رو من های تلفن جواب.. باشی تو چون کردم رو کار این.. کن گوش خوب

 سگ.. باشم خمار وقتی میدونی هم خودت..شده تموم موادم..چون میفرستی پول حساب شماره این به برام امشب

 میشم

 ..بزنیم حرف باهم تا بزن زنگ فرستادی برام پول وقتی

 بود زده خشکش رادین..اومد گوشی پشت از اشغال ممتدد صدای

 :گفت رادین به نگران شراره

 !! ؟..میگفت چی!!؟..شد چی عزیزم -

 کرد زمزمه خودش وبا کشید موهاش به ودستی رفت دیگری سمت به عصبی رادین

 میکنم ات خفه خودم دستای با خودم..آشغال زنیکه بیارم گیرت فقط -

 بکشونه وسط رو پلیس پای اینکه از..بود داده حساب شماره که بود مهال طرف از..اومد اش گوشی اس ام اس صدای

 ..میومد بر کاری هر مهال دست از که چرا میترسید

 :گفت کردو نگاه رادین به دار بغض چشمای با و گذاشت رادین دستای روی رو دستش آروم شراره

 !!؟..گفت چی مهال!!؟.. شد چی میگی بهم رادین -

 :گفت شده منقبض فک با رادین

 نیست دستش دم ساره وجز.. میشم سگ وگرنه..نمونم خمار تا بفرست پول میگه خراب زنیکه -

 :گفت لکنت با و کشید بلندی هی و گذاشت دهنش جلوی دستشو وحشت با شراره

 بارید چشماش دوباره و..مادرِ زن این یعنی.. رادین -

 میخوای هم تو.. موقعیتیم چه تو من میدونی.. میکنی گریه چرا تو حاال..زد داد عصبانیت با دید رو شراره تا رادین

 شی اذافه

 : گفت کردو باال سرشو کردن گریه بلند به کرد شروع و نشست همونجا شراره..شد خارج اتاق از عصبانیت وبا

 ..کن محافظت بچه اون از خودت..جون خدا -
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 اینطور گیر که سوخت دخترش برای ودلش..نداشت رو شراره اشکهای طاقت..کرد روشن رو ماشین کالفه رادین

 ..افتاده مادری

 ریاینطو میخواستی تو »گفت بهش وجدانش..نمیذاشت اش غرورمردانه ولی..بود اورده کم دیگه.. کنه گریه میخواست

 «کنی مواظبت شراره از

 تومن نمیلیو یک مبلغ و بانک عابر کنار ورفت..دراورد کیفش تو از کارتشو شد پیاده ماشین از.. ایستاد بانک روبروی

 کرد واریز مهال برای

 برداشت مهال رو گوشی بوق تا سه از وبعد گرفت رو مهال شماره سریع

 :گفت بزنه حرفی مهال بذاره اینکه بدون

 زا بویی که وآشغال هرزه زن تو دست از بچمو تا.. بیارم رو پول بیام ؟..؟کجا.. کی بگو.. کردم واریز برات رو پول االن -

 بگیرم نبردی انسانیت.. هیچ که مادریت

 :گفت بشه تر عصبانی رادین شد باعث که کرد بلند ای خنده مهال

 ؟..بده منو جواب بشی اون و این بستر هم بلدی فقط که تو هرزه.. زنیکه -

 رادین و..کرد قطع رو گوشی سریع و شد ناراحت رادین حرف از..بشه قطع اش خنده مهال شد باعث رادین حرف این

 :گفت کرده قطع رو گوشی مهال..اینکه خبر بی

 ه شد عصبانی انقدر..کرده قطع رویش رو گوشی مهال دید.. کرد نگاه گوشیش به..نیومد صدایی...  اویزون.. توام با -

  داشت دوست که بود

 مهال وراینج که..کرد فکر نرسیده ولی..بشکونه رو شیشه تا اومد وباال شد مشت دستش..بشکون رو بانک عابر شیشه

 میرسه بیشتر هدفش به

 مهال دور..فعالًدور..نمیده جواب مهال به بزنه زنگ االن میدونست..شد.. ماشینش سوار سریع و اورد پایین رو دستش

 ساره خاطر به.. بود

 حرکت خونه سمت به و گرفت کباب چلو پرس دو.. کرده رفتار طور این شراره با چطور که بود ناراحت خودش دست از

 ..کرد

 شد خونه وارد رادین..بود ساره مادرواقعی اون انگار..بود افتاده زمین روی حال بی بود کرده گریه که بس از شراره

 زمین روی جون نیمه جسم یه مثل بیحال که دید رو شراره.. رفت خواب اتاق سمت به و گذاشت اپن روی رو غذا مشما

 است
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 لبهایش در خونی انگار میزد سفیدی به لبهایش بود شده سفید صورتش..کرد بلند رو وشراره زد زانو سریع

 سریع شد هول رادین.. یخ..یخ..نبود

 بخاری..رفت بیمارستان سمت به و گذاشت ماشین روتوی شراره..دوید ماشین سمت به و کرد بغل رو اش شراره

 بشه گرمش تا کرد روشن رو ماشین

 :گفت ناله وبا.. بود گرفته رو شراره جون نیمه دست دستش یک با..میروند سرعت با بود ترسیده

 ..کن باز چشماتو خدا رو تو.. عزیزم -

 توی سرم که دید..برد دستش سمت به رو سرش..کرد حس دستش توی بدی سوزش..کرد باز رو چشمانش شراره

 دید رو شراره تا رادین..دستشه

 :گفت بغض حالت با رفت سمتش به

 ..بود چهار روی فشارت..میشد تموم چیز همه.. بودم اومده دیر اگه میدونی!!؟..شراره خودت با کردی کار چی -

 نم یعنی..نیستم ساره پدر من مگه ؟..میکنی کارا این ومن خودت با چرا.. داشتی وجسمی عصبی ضعف میگه دکتر

 داری تو فقط..ندارم احساس

 دستاش توی رو رادین مردونه بزرگ دستای شراره.. میرسه هدفش به و میشه برنده مهال اینجور.. باشی قوی باید تو

 :وگفت گرفت

 ..میسوزه دلم..نیست خودم دست..ببخشید.. عزیزم رادین -

 :وگفت زد شراره دست به ای بوسه رادین

 کنی مادری براش تو و بشه وتو من بچه میخوام..خونه بیارم رو ساره.. میدم قول بهت خدا به شراره -

 حالش اش شراره که..میکرد رانندگی اروم اومدنی برعکس رادین..شدند خارج بیمارستان از باهم حساب تسویه از بعد

 رسیدند خونه به..نشود بد

 :وگفت بوسید رو شراره گونه..بود نشده خوب کامل شراره حال هنوز..برد خواب اتاق تا و کرد بغل تا رو شراره رادین

 بیام من تا.. کن استراحت مقدار یه بگیر -

 میداد وعشق مهربونی بوی حرفایش چقدر که..اورد یاد به رو رادین حرفای تمام..بود شده خیره رادین رفتن به شراره

 مردمهربونش برای دلش شراره.. شد اتاق وارد پرتغال آب لیوان یه با رادین و شد باز خواب اتاق در ربع یک از بعد

 .. رفت غنج وپرستار

 :گفت کردو نگاه رادین به داد تکیه تخت به و شد بلند آهسته خودش شراره

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 زد رادین لبهای به ای بوسه و رادین گردن به کرد حلقه دستشو و دارم دوست خیلی..خوبی خیلی تو رادین -

 بود خوشحال..میدید تر حال سر رو اش شراره اینکه از.برد لذت عاشقانه بوسه این از هم رادین

  کرد خوبی احساس..کشید رو موادش بود داده پژمان به رو پول همه ومهال بود گذشته روز دو

 : گفت اش کودکانه لحن با و رفت مادرش سمت به کنان خنده ساره

 ماما -

 :وگفت کرد اخمی.. باشد موادش نشگی تو داشت دوست.. نداشت رو بچه حوصله اصالً مهال

 داد هل رو بچه و باشم خودم برای ذره یه برو.. اَه.. ساره -

 :گفت..کردن گریه به کرد وشروع زمین افتاد نشسته صورت به ساره

 ما ما -

 :گفت شراره وبه گذاشت شراره جلوی رو طالبی آب خانم لیال.. بود نشسته مبل روی مادرش خونه شراره

 نشده گرم تا..عزیزم بخور -

 نهانپ قبلیش زندگی مثل دیگر..گرفت تصمیم..کرد نگاه بود رفته او به زیباییش که مادرش مهربون چهره به شراره

 ..نکند کاری

 پشت دستمال با آخر در و سرکشید رو وشیرینش خنک طالبی اب.. بخورند غصه همه این که داشتند گناهی چه مگه

 کرد پاک رو بود شده طالبی آب که لبش

 :وگفت کشید راحت نفس یه

 افتاده ورادین من زندگی تو اتفاقی یه..جان مامان -

 :گفت تعجب با خانم لیال

 ...نکنه -

 :گفت خندید.. بگیرد طالق میخواهد که میکند فکر مادرش میدانست.. کند تمام رو حرفش نگذاشت شراره که

 داره بچه زن یه از..بکنه ازدواج من با اینکه از قبل رادین ولی داریم دوست خیلی رو همدیگر رادین و من.. عزیزم نه -

 :گفت صورتش تو زد خانم لیال

 .. بده مرگم خدا -
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 :وگفت شد بیشتر اش خنده مادرش بودن هول از شراره

 بزنم حرفمو میزاری جان مامان -

 داد تکون آره معنای رو سرش و کرد نگاه شراره به دقت با خانوم لیال

 بده ما به رو بچه میخواد پول قبال در و..معتاد زن این خوب -

 :گفت تعجب با خانم لیال

 ..ست بچه این مادر زن این مطمئنی..بفروشه رو اش بچه شما به.. میخواد یعنی -

 :وگفت کشید عمیق نفس یه شراره

  بابا زن یا..مادر زن این که.. میکنم فکر این به دارم همش منم..مامان نمیدونم -

 :وگفت نشست شراره وکنار شد بلند جاش از خانم لیال

 بگه دروغ نکنه..میده بهتون رو بچه واقعاً حاال -

 :وگفت انداخت باال رو اش شونه شراره

  لیو..کنه شکایت مهال از و کالنتری بره گفتم رادین به من..بذاریم دست روی دست نمیشه ولی.. نمیدونم خدا به -

 :وگفت شد خیس چشماش..بیاره ساره سر بالیی که میترسه رادین

 نشست دلم به مهرش دفعه یه همون با ولی دیدم بار یه فقط من.. خوشگلیِ بچه چه نمیدونی مامن -

 سوخت..میکرد تعریف بوده دیگه زن یه از که شوهرش بچه از ذوق با که دخترش برای دلش لیال

 !! ؟..چیه.. بچه حسرت میدونست

  شد عصبی رادین دست از اول ارسالن.. کرد تعریف پدرش برای رو جریان اومد خونه به پدرش که شب

 وت سختی همه این که دخترش برای دلش..کرد نگاه شراره به.. گرفت اروم.. نداشته خبر قبالً هم او که دید وقتی ولی

 سوخت..بود کشیده زندگیش

 :وگفت بوسید رو دخترش پیشونی..بود کشیده سختی ساله چهل زن یه اندازه ولی..بود سالش بیست هنوز او

 دارم گذشت با و فهمیده دختر یه که میکنم افتخار خودم به من..بخواد باالیی اون چی هر..نباش ناراحت عزیزم -

 زنیکه ونا ببره بویی کسی اینکه بدون..میگم بهش و میزنم حرف.. داره آشنا کرج کالنتری تو که عموم پسر با فردا من

 ..کنه پیدا رو ملعون
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 لباسهایش و رفت اتاق به..بود رادین حتماً..بود شب یازده ساعت..کرد نگاه ساعتش به شراره..اومد خونه زنگ صدای

 دید رو رادین..شد اتاق داخل..پوشید رو

 :گفت و کرد صدا رو شراره لیال..میکنه صحبت پدرش با که

 ست خسته خیلی حتماً..ببر.. شوهرت برای رو چایی این بیا شراره

 ..برد ورادین پدرش سمت به و گرفت رو چایی سینی تشکرانه لبخند با شراره

 ..بود پول دنبال حاال تا صبح از.. گرفت آروم دلش..شد در اش خستگی انگار..دید رو شراره که رادین

 خبری مهال از که بود روز دو..بود نشده پیدا مشتری هنوز ولی..بود گذاشته فروش به رو فشمش توی ویالیی خونه

 بود گرفته تماس چه هر و..بود نشده

 :وگفت برداشت..بود اورده برایش شراره که چایی جذاب لبخند با.. بود نداده جواب رو گوسی

 خانومم مرسی -

 که افتاد روز اون یاد..برد لذت داشت رو وهوایش..میکرد برخورد دخترش با خوب خیلی رادین که این از ارسالن

 همه از.. بود رادینرفته درباره تحقیق

 زندگیش گل تک مواظب که گرفت قول رادین از و رفت رادین مغازه به روز ان..است وکاسبی خوب پسری بود شنیده

 باشه

 بچه خوشبختی..میخواستند چه مادر پدر مگه..هست زیبایش گل مراقب رادین که..کرد شکر دل در وخدارو

 میدید خندان رو شراره که واالن..هاشون

 نداشت آرزویی هیچ

 :گفت رادین شد بلند دامادش به احترام برای هم ارسالن.. شد بلند جایش از کرد تمام رو چاییش رادین اینکه بعد

 ..ندارید کاری جان بابا -

 :گفت رادین شونه به زد دیگرش دست با و فشرد رو رادین دست لبخند با ارسالن

 میکنی مواظبت دخترم از که ممنون.. پسرم نه -

 :گفت و کرد شراره به نگاه یه رادین

 منِ زندگی تموم شراره..بابا حرفه چه این -

 کرد وخوشحالی غرور احساس..کرد بازگو مادرش پدر جلوی رو حرف این رادین اینکه از شراره
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 :گفت شراره گوش در واروم بوسید رو شراره لیال

  بکشه خجالت ما از شاید چون..میدونیم ما نگی رادین به بهتر جان مامان -

 :وگفت بوسید رو مادرش گونه شراره

 ..جون مامان.. باشه -

 غافلگیرانه رو رادین وگونه کرد رادین نزدیک رو خودش شراره راه توی..شدند خونه. وراهی..شدند ماشین سوار باهم

 بوسید

 :گفت شراره سمت به برگشت خنده با رادین

 میکنند دستگیر رو ما.. درعام بازی عشق جرم به ببینه رو ما پلیس االن..میکنم رانندگی دارم شیطون -

 :وگفت کرد لوس خودش شراره

 نکردم ای دیگه کار..بوسیدمش..بود شده تنگ شوهرم برای دلم فقط..کردم جرمی چه من مگه -

 :گفت بود اومده خوشش شراره شیطونی از که رادین

 خونه برسیم بذار..زدی استارتشو خودت..منه با بعدیش کار -

 ..میبرد بیشتر رو رادین دل که..کرد ای قهقه لوند خیلی شراره

 :وگفت شد پیاده سریع خیلی شراره..کرد پارک بزرگشان حیاط توی رو ماشین رادین

 خونه سمت به دوید وسریع رفتم من..میاد خوابم که من -

 ..دوید بود کرده اش دیوونه شیطونیاش با که شیطونش شراره سمت به و زد رو دزدگیر سریع رادین

 نفس..نفس دویدن بخاطر دو هر..کرد بغل و گرفت رو شراره پشت از خوابشون اتاق نزدیک سریع و شد خونه داخل

 میزدن

 ..بست رو چشمهایش شراره..زد وآتشینی نرم وبوسه..کرد شراره کردن توی رو سرش همیشه عادت طبق رادین

 :گفت جذابش و مردونه صدای با شراره گوش در اروم رادین

 ..کن خاموش رو زدی که استارتی تو اول.. عزیزم..بخوابی میخوای که -

 میخواست رو مردش گرم آغوش بدنش های سلول وتمام..بود شده تحریک مردش مردونه جذاب صدای شراره
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 لبهای روی لبهاشو لوندی با کردو نگاه رادینش ای قهوه چشمای بودبه شده خمار که سبزش چشمای با و برگشت

 گذاشت رادین

 کرد سپری اش عاشقانه نجواهای مردشو آغوش تو رو شب و

 بدنش..میلرزید دستهایش..میرفت راه داشت قرار کرج در که باغی توی که متری دوازده اتاق توی عصبی مهال

 ..میشد سوزن..سوزن

 اور خواب شربت رو ساره..بود نیومده هنوز پژمان ولی..بود پژمان منتظر صبح از..داشت درد بودن خمار بخاطر بدنش

 حالش این با..بود بیدار اگه چون..بود خوابونده

 ..برگشت در طرف به سریع مهال..اومد در شدن باز صدای.. میاورد سرش بالیی

 زد فریاد بلند صدای با و رفت طرفش به سریع.. میکنه نگاه او به دیدکه رو پژمان

 ..کنم کار چی باغ این توی باید..خمارم من نمیگی..بودی گوری کدوم -

 ومهال داد هول رو او پژمان..کرد حمله گرسنه شیر یک مثل دستش به ومهال اورد در جیبش از کوچک ای بسته پژمان

  زمین خورد

 کرد پرتاب زمین روی رو وبسته وحشی چته -

 فیدس گرد بینی طرف اون وبا گذاشت بینیش طرف یک به رو دستش یک..کرد باز رو وبسته زد خیمه بسته روی مهال

 باال کشید رو رنگ

 مونه توی مقدار یک..میشد تموم داشت کم کم بدنش درد..بود شده اروم تقریباً نفسهاش..رفت استخونش مغز تا گرد

 دقیقه چند از وبعد.. نشست حالت

 :گفت کردو پژمان سمت به رو سرش

 میداره نگه منو ساعت چند برای فقط که این..واوردی همین فقط -

 :گفت ریلکس خیلی پژمان

 ..نداشتم پول بیشتر همینقدر -

 :گفت کردو توهم اخماشو مهال

 !!؟..شد چی تومن میلیون یک پس -

 :وگفت شد بلند عصبانیت با پژمان

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  sogand n | محلل سایت نگاه دانلود
 

 از دیگه منم..بیاره برامون رو پول شب فردا بگو مرتیکه این به بزن زنگ االن..بدم رو کارام گزارش ندارم دوست من -

 نمیذاره..شدم خسته توله این ونگ ونگ دست

 باشیم داشته راحت خواب یه شبا

 رادین به زد وزنگ برداشت را گوشیش بیاد راه او با..بود مجبور..میکرد جور مواد برایش پژمان اینکه بخاطر مهال

 شا گوشی..بود شده قرار بی دوباره شراره..کنه پیدا رو مهال چطور..میکرد فکر وداشت..بود نشسته مغازه توی رادین

 بود افتاده مهال اسم..کرد نگاه شماره به خورد زنگ

 :وگفت برداشت رو گوشی سریع

 بشه کم جامعه از تو مثل انگلی یه تا میکنم خفت دستام همین با خودم کنم پیدات بذار آشغال زنیکه -

 :گفت حوصله بی مهال

 ساره..میدونی خودت وگرنه.. باشی خودت باید وفقط..میکنم اس ام اس برات رو ادرس.. میخوام و پول امشب رادین -

 ساره بی

 ..کرد بازش..اومد اس ام اس سرش وپشت کرد قطع رو گوشی مهال دید بزنه حرف اومد تا رادین

 فروش برای رو ویال که بنگاهی به..میکرد جور رو پول ازظهر بعد تا باید.. میبرد رو پول باید که بود جایی ادرس

  زد زنگ بود گذاشته

 :گفت بود لحظه همین منتطر خودش که دار بنگاه..میفروشه پاینتر میلیون پنجاه که گفت بنگاهدار به و

 بنویسیم قولنامه که بیا تو..میکنم حاضر رو پولت بیا االن -

 سریع..بود رادین شماره برداشت بد کشیده دراز تخت روی که حالی در حوصله بی شراره..خورد زنگ شراره گوشی

 :گفت کردو وصل

 زد زنگ مهال.. رادین سالم -

 ..بیرم رو ساره تا..قرار سر برم پولش وبا بفروشم رو ویال تونستم االن من.. عزیزم آره -

 :گفت نگران شراره

 نیاد سرت بالیی باش.. مواظب خدا رو تو رادین -

 نشی پا ولی..بده ادرسو پلیس به بزن زنگ.. اومدم دوازده ساعت از دیرتر من اگه باش داشته ادرسو این..عزیزم نه -

 شراره اونجا بیایی
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 میندازی خطر به رو بچه جون هم و خودت جون هم چون..خطرناکی کار میدونی خودت

 منتظرتونم.. باش ساره وبچم خودت مواظب خدا رو تو رادین.. عزیزم باشه -

 هالم ومنتظر کرد روشن رو ماشینش چراغهای..بود تاریک جا همه.. رسید بود بیابونی که..قرار محل به ماشین با رادین

 ..ماند

 کرد ریز وچشماشو شد پیاده ماشین از بود خودش..میومد ماشین سمت به که دید رو زنی سایه دور از

 :گفت مهال نزدیک و تر جلو رفت اخم با.. نبود دستش در ساره ولی بود مهال

 کو ام بچه پس -

 :گفت باال داد ابروهاشو مهال

 گذاشت اش بینی روی ودستمالی گرفت رو رادین شخصی پشت از.. میدم رو بچه بعد.. بده رو پول اول.. احمقم مگه -

 :وگفت زد پژمان به لبخندی مهال.. بود بغلش در بیهوش رادین

 نیومده هوش به تا.. بشماریم پوال بریم بیا زود -

 کرد حرکت ماشین سمت به و گذاشت زمین روی رو رادین خوشحال پژمان

 ور پولها وکیف شد خم دید شوفر بغل صندلی زیر مشکی کیف یه.. گشت کیف کردودنبال باز رو ماشین در مهال

 .. کرد نگاه رو داخلش و برداشت

 بود تومانی هزار پنجاه تراول همه

 :وگفت ایستاد سرش پشت پژمان

 گرفت مهال دست تو از کیفو حرکت یه وبا چقدر ببینم تا کنار بیا -

 :گفت کردو هم تو اخماشو مهال

 بشمارم میخوام هم من بذار -

 شمردن به کرد وشروع گذاشت ماشین کاپوت روی رو کیف و..نکرد توجهی بهش پژمان ولی

 کرد بغل رو ومهال کرد شیطانی ای خنده پژمان بود تومانی میلیون پنج بسته 41..بود درست..شمردند رو همه

 :وگفت بوسید لبهاشو ووحشیانه

 وصفا عشق.. میریم باهم حاال..شدیم پولدار عزیزم -
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 :گفت خوشحال مهال

 ..بریم بغلش بذار رو ساره برو زود -

 کنان گریه ساره.. گذاشت بود زمین روی که رادین کنار..ماما میگفت و میکرد گریه که رو ساره پژمان

 ..شد جوری یه دلش توی مهال.. کرد دراز مهال سمت به رو دستش

 :وگفت گرفت رو دستش میشه احساسی مهال دید که پژمان

 بدم بهت رو خوشگلترش دونه یه خودم میدم قول..عشقم.. میاد هوش به االن.. بریم بیا -

 شدند دور انجا واز کشید رو مهال خود با و

 :فتگ زد رادین صورت به دستش با ؟ساره.. کجاست نمیدونست بود گیج هنوز.. شد بیدار ای بچه گریه صدای با رادین

 ما..ما -

 :گفت.. گرفت بغلش تو رو وساره شد بلند جایش از.. کجاست که شد متوجه تازه رادین

 اینجاست بابا..نکن گریه دخترم جانم -

 زبان به نمیشد که حسی..داشت خواستی حس یه.. «بود بخش لذت بابا کلمه چقدر» که کرد فکر خودش با رادین

  بیاورد

 ودب کرده گریه زیاد وچون گرفت آرام پدرش بغل تو ساره..رفتند و برداشتند رو کیف ودید..شد ماشینش وارد سریع

 .. خوابید

 و و زد زنگ سریع شراره به گذاشت بود کرده تهیه پیش ساعت چند که بچه مخصوص صندلی توی رو ساره رادین

 داد خبر بهش

 میگرده باز خونه سمت به و گرفته رو ساره که

 ..میکرد طی رو خونه وعصبی بلند گامهای با شراره

 بود گرفته رو وغیره خشک شیر.. پوشک.. شیشه.. قبیل از بچه نیاز مورد وسایل تمام بود رفته ظهر از بعد

 .. بود شب یازده کرد نگاه رو ساعت.. بیاید که بود رادین ومنتظر

 بود برپا عروسی دلش توی..شود مادر بود قرار اینکه از..میجوشید سرکه رو سیر مثل دلش

 ..کنه پا رو کفشش رفت یادش که طوری..رفت حیاط سمت به هراسون شراره و..اومد حیاط در شدن باز صدای
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 :گفت بغض وبا رفت رادین ماشین سمت به برهنه پا

 !!؟..کو بچم..اوردی بچمو رادین -

 :وگفت خندید رادین

 .. بدم بهت رو مون بچه من تا بدی بچه پدر به بوس یه باید اول..خانومم سالم -

 دلش..رفت شیرینی خواب در که دید رو ساره..کرد نگاه ماشین داخل به و زد ای بوسه رادین لبای به سَرسَری شراره

 رفت غنج

 .. داشت خوبی خیلی حس.کرد بویش وجود تمام با..کرد دربغلش رو وساره کرد باز رو ماشین در آهسته

 چید ولب کرد باز رو ایش قهوه معصوم چشمای ساره

 ما..ما -

 :گفت فشرد دربغلش رو ساره شراره

 ..رفت خونه داخل کنه توجه رادین به اینکه بدون و مامانتم خودم من.. بمیرم الهی -

 «آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو »گفت خود با و داد تکون سرشو رادین

 شعر وبراش..میشوره رو ساره گریه از شده کثیف صورت عشق با که دید رو شراره..شد وداخل رفت خونه سمت وبه

 میخونه

 ..هلو مثل صورتم..توپولو..توپولویم

 نشد رادین خاکی لباسهای متوجه حتی که بود مهم برایش انقدرساره شراره..اورد در رو اش خاکی لباسهای رادین

 ..ارهبذ میون در پلیس با رو اتفاقا وتمام کنه شکایت مهال دست از تا کرد فکر این به حمام داخل.. رفت حمام سمت به

 کرده بغل رو ساره که دید رو شراره..رفت هال به و کرد خشک حوله با رو کوتاهش موهای.. اومد بیرون حمام از

 میخونه الالیی وبرایش

 «بودش سبز وشلوارک تاپ که ساره لباس »گفت کرد فکر خودش با..شد بود ساره تن تو که صورتی لباس متوجه

 :گفت اروم ساره لباس به دست اشاره وبا جلو رفت

 !!؟.اوردی کجا از اینو -

 :گفت خوابوند تختشون رو رو ساره.. افتاد راه ان دنبال به ورادین رفت خوابشون اتاق سمت به آروم شراره
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 ..خریدم نیازشو مورد وسایل و لباس تیکه تا چند رفتم امروز -

 :گفت هیجان وبا

 نگو که دیدم بچه سرویس یه..خرید.. بریم باید فردا رادین وای -

 :وگفت زد شراره لبهای به ای بوسه و شد خم رادین

 من به شبا و برس ساره به روزا..برسی بچه بابای به نمیخوای.. خانومم باشه -

 :وگفت خندید شراره

 .. میرسم بهت سره یه خوبه.. پررو -

 :کردوگفت نگاه شراره به خسته چشمای با رادین

 میاد خوابم خیلی..بیار در تنم از رو امروز خستگی بغلم بیا هم حاال-

 :وگفت کرد بغل رو ساره سریع..شد بیدار ساره گریه صدای با صبح شراره

 رو شیر پاکت.. کرد باز رو یخچال در.. رفت آشپزخونه به ساره با.. ای گرسنه حتماً بمیرم الهی..جان مامان جانم -

  برداشت

 :ومیگفت میداد تکونش بغلش توی شراره.. میکرد وبیقراری گریه ساره..گذاشت گاز وروی کن داغ شیر داخل وریخت

 ..مامان جانم -

 شدید اش گریه ساره..بود داغ هنوز.. دستش پشت روی ریخت مقدار یه.. ریخت شیشه توی رو شیر بدبختی هزار با

 ..نداشت ای بچه حاال تا او ؟آخه..کنه کار چی نمیدانست شراره.. بود شده

 رو وساره مبل روی نشست.. شده سرد که دید کرد امتحان رو شیر دوباره..میرفت راه و بود گرفته بغلش تو رو ساره

 خوابوند بغلش توی

 ضعف دلش ساره خوردن شیر از شراره..شد وآروم.. مکیدن به کرد شروع بعدش ولی نمیگرفت رو شیشه اول ساره

 ..کرد

 رو ماجرا وهمه مادرش به میزد زنگ باید کرد بغلش..خورد رو شیرش ساره اینکه بعد..بود خوب شدن مادر حس چقدر

 میگفت او به

 جواب مادرش بوق تا دو از بعد..زد زنگ مادرش خونه به و برداشت رو گوشی.. شده مادر که میگفت همه به باید اصالً

 داد
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 :وگفت داشت نگه رو گوشی دستش طرف یک با ساره دستش طرف یه که حالی در شراره

 بدم نشون بهت چیزی یه میخوام..خونمون بیا بذار دستته آب مامان..جان مامان سالم -

 :گفت بود شده زیاد کنجکاویش حس..بده نشون بهش میخواد چیزی چه شراره.. شده چی که کرد فکر لیال

 میام میگیرم آژانس االن باشه -

 زا حمام ببره رو ساره میترسید شراره..بود چشبیده بهم کثیفی از وموهایش..بود کرده کثیف رو لباسهایش ساره

 بخوره لیز دستش

 ..کرد باز درو دید رو مادرش ایفون پشت از..شد زده خونشون زنگ ساعتی نیم از بعد

 :گفت دید رو شراره تا خانم لیال

 افتاده ساره برای اتفاقی..مادر شده چی -

 :وگفت کرد وباز ودر زد مادرش به لبخندی شراره

 خوشگلمو دختر ببین بیا نه -

 :گفت کردو بغل رو ساره و جلو رفت.. دید الغر لپای و سفید صورتی با ساله یک دختر یه لیال

 بره قربونت به..مامانی بیا -

 :گفت و رفت مادرش سمت به شراره

 نرفته حمام ای هفته یه کنم فکر بچه این ببین.. بوده کثیف خیلی مهال این کنم فکر.. جان مامان -

 :وگفت میکرد نگاه ساره به عشق با خانم لیال

 ..بدم یادت بیا هم تو..حمام ببرمش تا کن حاضر لباساشو برو.. مادر اره -

 میاد خوششون بازی آب از ها بچه میدونست چون.. ریخت وان توی ولرم آب خانم لیال..شدند حمام وارد ساره با دو هر

 ومیخندید..میکرد وبازی اب به میزد دستشو خوشحال ساره..اورد رو بچه وصابون شامپو مثل ساره حمام وسایل شراره

 دینرا به باشه یادم »گفت خودش با..میکرد ساره تن به لباس لذت با شراره.. کرد حمام رو ساره خانم لیال اینکه بعد

 «وسایل خرید بریم بزنم زنگ

 :گفت خانم ولیال گذاشت مادرش جلوی نسکافه فنجون شراره..خوابید بود شده خسته چون حمام از بعد ساره

 گرفتید رو ساره چطوری راستی -
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 بود نکرده سوالی رادین از قضیه این مورد در بود شده زده ذوق که بس از افتاد یادش تازه شراره

 :وگفت کرد شراره به امیز سرزنش نگاه یه خانم لیال.. داد توضیح مادرش برای میدونست که رو جایی تا

 یه..برسی بهش رفته یادت تو بعد بود اومده خسته دیشب خدا بنده اون.. شوهرت به هم برس بچه به هم.. عزیزم -

 بذاری جلوش چیزی

 گرفت گاز لبشو حواسیش بی بخاطر..افتاد دیشب یاد شراره

 :گفت کردو نگاه ساعت به خانم لیال

 :گفت شراره..نذاشتم شام من میاد بابات االن برم باید من -

 اینجا بیاد شب بگو بابا به بزن زنگ خوب -

 :وگفت کرد بغل رو دخترش خانم لیال

 ..دیگه روز یه برای بذار نه -

 رادین به زد وزنگ برداشت رو گوشی شراره رفتا خانم لیال اینکه بعد

 :گفت گالیه با رادین

 هبچ ی بابا اول پس..نبود هم ای ساره.. نبودم من بدون اینو..  کردی فراموش رو ما پاک اینکه مثل.. خانوم شراره.. به -

 :گفت کردو ای خنده شراره

 بخریم رو ساره اتاق وسایالی بریم بیا ظهر از بعد داری وقت اگه بگم زدم زنگ.. رادین ببخشید -

 پرسید شیطون رادین

 کنم ترک رو مغازه که نمیشه خالی خشک همینجور..رو قضیه میدونی خودت. صرفه به برام باید ولی..اره که وقت -

 :گفت حرص با شراره

 ..شدی حریص وقته چند این تو چرا نمیدونم.. پررویی.. خیلی واقعاً رادین -

 :وگفت زد ای قهقه گوشی پشت رادین

 .. بودم اونجا کاشکی برم.. عصبانیتت اون قربون اخ -

 رادیــــــــــــن-

 بیرونیم شام هم شب.. خرید بریم باش آماده شیش ساعت عزیزم باشه -
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 بزنه سر ساره از تا اتاق تو رفت..گذاشت رو گوشی خوشحال شراره

 براشون وانت با صبح فردا شد قرار..کردند انتخاب رو وسایال همه و رفتند فروشی سیسمونی مغازه به ظهر از بعد

 بفرستند

 :فتگ شراره کنار ونشست اومد رادین...میکرد نگاه بود نشسته ها بچه مخصوص صندلی روی که ساره به لذت با شراره

 ..نکرد اذیتت ساره..خوبی.. خانومم خوب -

 داشتنیِ دوست چقدر نمیدونی.. رادین نه -

 بخوره تا... داد ساره دست به زمینی سیب.. میخورد پیتزا داشت که حالی در شراره..اورد رو پیتزاها پیشخدمت

 براش نفر دو این فقط زندگیش تو..رفته بین از پولش که نبود مهم برایش..میکرد نگاه وساره شراره به لذت با رادین

 بودند مهم

 بله -داد جواب سریع بود پدرش خونه شماره..کرد نگاه صفحه به..شد بلند شراره موبایل زنگ صدای

 :گفت شراره به گوشی پشت ارسالن -

 ..میخوان رو شما شناسایی برای و کرده پیدا رو مهال جسد پلیس امروز.. آدرس این به برید زود جان شراره -

 :گفت کردو نگاه رادین به و کرد خداحافظی پدرش با سریع..شد سرد دستاش.. ریخت هری دلش شراره

 میکنه کار کرج کالنتری توی که عموش پسر دوست به اونم گفتم رو مهال قضیه پدرم به دیروز من رادین -

 داده مشخصاتشو..

 میرفت هم تو اخماش لحظه هر رادین

 ازم پدرم..ست خونه سرد توی هم االن.. شده پیدا خرابه یه توی مهال مشخصات با زنی یه که گفت زد زنگ پدرم االن

 شناسایی برای بریم تا خواست

 :وگفت کرد نگاه شراره به دلخور رادین

 میگفتی باید االن -

 :وگفت انداخت پایین رو سرش شراره

 میدونیم چیزی ما..ندونه رادین بهتر گفت مادرم.. ببخشید -

 مرده زده مواد انقدر یا..بود کشته رو مهال پژمان یعنی.. رفت فرو فکر در رادین
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 بیرون فود فست از وباهم کرد بغل رو ساره.. شد بلند شراره..کرج بریم بذاریم مادرت خونه رو ساره بریم شو بلند

 رفتند

 مزاحم نداشت دوست..نذاشت رادین ولی.. بشه همراه انها با که خواست ارسالن..گذاشتند مادرش خونه توی رو ساره

 بشه کسی

 سنی هنوز..سوخت مهال برای دلش لحظه یک شراره..بودند شده خیره روبروشون به ماشین توی ساکت دو هر

 ..نداشت

 ونخودش به حتی کثیف ادمای این »کرد فکر خودش با..بود شده بد حالش هم رادین..بود زنده شاید.. نمیکرد طمع اگر

 «نمیکنند رحم

 شراره باید.. بود زن مهال چون.. رفتند بود داده ادرسشو ارسالن که بیمارستانی به دقیقه پنج و چهل از بعد

 ..میکرد شناساییش

 ..شدند خونه سرد داخل خانمی با..میترسید مرده از خیلی..بود گرفته ترس رو شراره وجود ی همه

 ...زد کنار رو سفید وپارچه کرد باز یخچالرو در..میکرد کار درانجا که زنی..بود استیل یخچالهایی انجا در

 :گفت سریع..ترسید شراره.. بود صورتش در زخم تا وچند سفید صورتی با ولی مهال..بود خودش

 هالم کوتاه چقدر ببین ادمیزاد عمر» کرد فکر خودش با..بود شده حبس سینه تو نفسش..کرد ترک رو انجا و خودشه -

 «ست خونه سرد توی االن ولی بود زنده دیروز

 پرسید رادین.. رفت رادین سمت به.. شد اشک پر چشماش

 بود مهال -

 داد تکان سرشو فقط شراره

 :وگفت گرفت رو شراره سرد دستای رادین

 بد حالت االن تو کالنتری..میام خودم فردا.. بریم بیا -

 به..بود ترسیده.. میگذشت خاطرش از فیلم مثل بود سفید گچ مثل که مهال چهره هنوز شراره..شدند ماشین داخل

 :گفت کردو نگاه بود رانندگی مشغول که رادین

 ..کنار بزن رادین -

 ..شد متوقف بان اتو کنار سریع بیاره باال میخواهد و شده بد شراره حال.. کرد فکر رادین

 ودب سفید گچ مثل صورتش نمیدونی.. میترسم من..کن بغلم بیا خدا رو تو رادین وگفت کرد نگاه رادین به شراره
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 :وگفت کشید پشتش به دست و گرفت اغوشش تو رو شراره سریع رادین

 نده عذاب این از بیشتر خودتو..بود مقصر مهال میدونی خودت..  اینجام من نترس.. عزیزم -

 رادین بغل از..بود شده وخالی.. نداشت رو بد حس اون انگار..کرد گریه وقتی..کرد گریه مردش بغل تو راحت شراره

 :وگفت بوسید رادین وگونه اومد بیرون

 میکنی درک منوئ و..هستی که..ممنونم رادین -

 :وگفت بوسبید رو شراره پیشونی رادین

  دارم دوست میکنی فکر که چه اون از بیشتر رو تو من -

 رفتند خانه وبه.. برداشتند مادرش خونه رااز بود خوابیده ها فرشته مثل که ساره راه سر

  صبحگاهی بوسه با و چید رو صبحانه میز.. بیارند رو ساره اتاق وسایل بود قرار چون..شد بلند زود صبح شراره

 :وگفت زد لبخندی..دید رو شراره زیبای سبز چشمای و کرد باز چشماشو اروم رادین..کرد بیدار رو رادینش

 کرده بلندت ساره نکنه..شدی بلند زود چیه..خانومم بخیر صبحت -

 :وگفت کشید رادین صورت به دستی شراره

 بخوریم صبحونه زود گفتم..میارند رو ساره وسایل االن.. عزیزم نه -

 جایش از رو ساره و دوید سمتش به سریع شراره اومد ساره گریه صدای..شد بلند جایش از و اومد یادش تازه رادین

 کرد بلند

 ..جان ماما جانم -

 :وگفت کرد نگاه ساره معصوم چشمای به

 .. قشنگم دخمر سالم -

 ..سوخت ساره برای دلش.. افتاد مهال یاد لحظه یه

 و برداشت رو ساره سریع شراره.. کنه باز درو رفت رادین..اومد زنگ صدای..خوردند صبحانه هم کنار در ساره با هردو

 خوابشون اتاق توی رفت

  رفت غش دلش ساره خوشگل قیافه از.. زد موهاش به ری سر گل یه و کشید شونه موهاشو..کرد عوض رو ساره پوشک

 :وگفت فشرد خودش بغل وتو
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 جیگرم بخورمت..اخ -

 یباز خیلی.. رفت ساره اتاق به شراره..رفتند گرا کار وقتی..شه چیده ساره اتاق وسایل تا کشید طول ساعت دو نزدیک

 بود شده

 ..ودب کرده جذابتر رو اتاق..بود شده زده اتاق توی که کاتونی اسنیکرهای و..  بادمجونی بنفش خوابش تخت سرویس

 :گفت کردو بغل رو شراره پشت از رادین

 خانومم خوبه -

 :وگفت گذاشت رادین سینه رو سرش..کنه بازی هاش بازی اسباب با بره تا گذاشت زمین رو ساره شراره

 ..رادین مرسی -

 شارایش.. بود ریخته دورش رو اش فرکرده موهایش و طالیی بلند پیرهن..کرد برانداز اینه توی رو خودش دیگه بار یک

 بود شده ست لباسش رنگ با

 داشت شادی برق سبزش وچشمای

 شد دیل میگه بابا یا ای مامان -

 ..شد یشناسای مهال اینکه از بعد..بود شده زبون شیرین خیلی..بود نیمش دوسال دیگر االن کرد نگاه ساره به برگشت

 تتشگرف پول طمع که بود کرده اعتراف روز چند از بعد و..گرفتند بره ترکیه به قاچاقی میخواست که مرز لب رو پژمان

 ..بود زده کتک اول رو مهال و

 رشمقدا یک البته رادین پول وتموم میکنه فرار و اندازه می بیابونی توی رو جنازه ترسش واز..بود کرده اش خفه بعد

 برگردوند رادین به پلیس..بود کرده خرج

 میزنی لب اوژ من برای...مامان -

 :وگفت کرد بغل رو ساره

 ای بچه شما.. ماماناست برای فقط لب اوژ..مامانی نه -

 :گفت هیجان با و باال داد ابروهاشو ساره

 اوژلب میتونم.. میذارلم(تاج)  اج میشم عروس( شیما پسر باربد)  بد بای با و میشم ازرگ اود.. اوخورم عذا من یعنی -

 بزنم

  خندید ساره.. زد ساره گونه روی محکم بوس یه کنه تحمل ساره های زبونی شیرین جلوی نتونست شراره
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 میشه تموم عروسی االن..بیایین نمیخوایین دختر مادرو -

 رادین و ساره با سال یک این توی چقدر.. کرد نگاه بود شده شیک شلوارش کت توی که شوهرش به لذت با شراره

 میکرد خوشبختی احساس

 کرد زمزمه خودش با و

 «خوشحالم چقدر من.. آرومه چی همه »

 

 ن یـــــــــا پــــــــا

  22/5/04 سوگند
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