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اه اين سري طرف هاي قراردادمون چقدر زبون نفهم بودن ميخواستن مبلغ قرارداد و بيارن 
پايين و باالخره با رضايي همکارم راضيشون کرديم خيلي خسته بودم و سريع رانندگي ميکردم 

باالخره رسيدم خونه در و با ريموت باز کردم و وارد خونه شدم خيلي خسته بودم و سرم درد ميکرد 
اشين پياده شدم و راه پارکينگ تا خونه رو با قدم هاي محکم مثل هميشه طي کردم و وارد خونه از م

شدم تا پام و گذاشتم داخل سالن آزيتا جلوم سبز شد اصال حوصله اش و نداشتم حوصله ي هيچکس و 
 نداشتم اخمي که هميشه بين ابرهام خط انداخته و بيشتر کردم

 .يآزيتا: سالم داداش خسته نباش

 .سالم-

 خواست چيزي بگه که گفتم

 .االن نه خسته ام-

 دوباره دهنش و باز کرد تا چيزي بگه که با اخم گفتم

 .االن نه-

و با دست پسش زدم و به سمت اتاقم رفتم در اتاق و باز کردم و وارد شدم خودم و با همون 
قف گرفتم و نگاهي به اتاقي لباسا روي تخت انداختم و چند ثانيه به سقف خيره موندم نگاهم و از س

کردم که االن بيست و شش ساله که دارم توش زندگي ميکنم اتاق بيست و چهار متري که ديوارهاش 
پر شده از عکس هاي خودم با ژست هاي مختلف سمت راست اتاق تخت دو نفره ي قهوه اي روشن 

از بهترين مارک ها رو  با رو تختي عسلي کنار ميز توالت ست تخت که روش پر شده ازعطر ادکلن
به پنجره قدي اتاق که تمام شيشه بود با پرده هاي عسلي پوشيده شده بود کنار پنجره ميز کارم بود 

نقشه هاي نيمه کارم روي ميز نقشه کشي رو پر کرده بود و کنار ميز سيستم صوتي تصويريم و رو 
ق يه فرش اسپرت قهوه اي به روي اون دست مبل راحتي قهوه اي با کوسن هاي عسلي وسط اتا

عسلي روي زمين پهن بود دست از آناليز اتاق برداشتم بلند شدم و رفتم توي حمامي که توي اتاقم بود 
آب سرد و باز کردم و رفتم زير دوش و اينقدر زير آب موندم تا يکم اروم بشم امروز خيلي روز 

ي ديشب بابا افتاد که بازم دلش سختي بود و اعصابم خيلي تحريک شده بود يهو يادم به حرف ها
هواي خونه ي داداش جونش و کرده اين هم از امروز که اين طرف قرارداد جديد اعصاب براي من 
نذاشت مردک با لرزي که تو تنم افتاد به خودم اومدم آب و ولرم کردم و يه دوش توپ گرفتم بعد از 

که نم موهام و با يه حوله ي کوچيک  اينکه خوب خودمو شستم و ربدوشامپر و تنم کردم همون طور
ميگرفتم خودم انداختم رو تخت اصال خوشم نمياد که بعد از حمام کردن سريع لباس و تنم کنم داشتم 

تو ذهنم دنبال يه بهونه ميگشتم که از زير مهموني امشب خونه ي عمو ساالر شونه خالي کنم نفهميدم 
 .کي خوابم برد

ام و باز کردم که نگاهم به چشمان پر محبت مامانم افتاد با احساس دستي توي موهام چشم
 ناخداگاه يه لبخند کم رنگ روي لبام نقش بست

 .سالم مامان-

 .مامان: سالم پسرم خوب خوابيدي

 .آره خيلي چسبيد-
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 نشستم و بعد از يکم مکث ادامه دادم

 .اينقدر خسته بودم که نفهميدم کي خوابم برد-

 مامان لبخندي زد و گفت

مان: خيلي خب حاال پاشو لباست و بپوش بيا پايين با هم عصرونه بخوريم ناهار هم که ما
 .نخوردي بچه بعدش هم بايد آماده بشيم بريم خونه ي عموت اينا

 با شنيدن اسم عمو پوفي کردم و تا خواستم حرفي بزنم مامان پيش دستي کرد و گفت

ا تو هم مياي من حوصله ي داد و بيداد مامان: شروع نکن ايليا همه مون امشب دعوتيم اونج
 .پدرت و ندارم پس زود آماده شو بيا پايين

و بدون اينکه به من نگاه کنه از اتاق خارج شد اه آخه من به کي بگم که دوست ندارم برم 
اونجا با اعصابي داغون از روي تخت بلند شدم و در کمد و باز کردم از داخلش شلوار ورزشي 

شکي رو انتخاب کردم و پوشيدم رفتم جلوي آينه و موهام و شونه کردم و از اتاق مشکي با رکابي م
بيرون اومدم از پله ها اومدم پايين توي سالن که ديدم کسي نيست صدا از آشپزخونه ميومد رفتم توي 

 آشپزخونه همه دور هم نشسته بودن مامان اولين نفري بود که متوجه ام شد

 .بشين يه چيزي بخور ضعف نکني مامان: اومدي پسرم بيا بيا

 رفتم سمت ميز و در حالي که صندلي رو عقب ميکشيدم به بابا سالم کردم

 .سالم بابا-

 .بابا: سالم

 .سالم داداش-آرام و آزيتا هم با هم گفتن 

 .سالم-

 دستم و دراز کردم و براي خودم لقمه گرفتم که با حرف بابا دستم ثابت موند

 .باش ايليا بايد با ما بياي خونه عموت اينا بابا: براي امشب آماده

خواستم حرفي بزنم که نگاهم به مامان افتاد يه چيزي تو چشماي مهربونش ديدم که باعث شد 
 ساکت بشم و حرفي نزنم فقط گفتم

 .باشه-

 غذام که بهم زهر شد براي همين از جام بلند شدم تا برم توي اتاقم صداي بابا رو شنيدم که گفت

 .ماده بشين مخصوصا شما دخترا نيم ساعت ديگه راه ميوفتيمزود آ-

 .آزيتا: چشم بابا

از راه پله باال رفتم و وارد اتاق شدم و در و محکم بستم گوشيم و از روي پاتختي کنار تخت 
 برداشتم و يه زنگ به رضايي زدم بعد از چند تا بوق جواب داد
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 .رضايي: بله

 .رضايي مجوز شهرداري چيشد-

 .: سالم مهندس خدا رو شکر مجوز و براي برج تجاري صادر کردنرضايي

 .خيلي خب بعد باهات تماس ميگيرم فعال-

و بدون اينکه بهش اجازه ي حرف زدن بدم گوشي رو قطع کردم و موبايل و روي پاتختي 
گذاشتم پوفي کردم خوبه حداقل امروز يه خبر خوب شنيدم براي به ثمر رسيدن اين پروژه خيلي 

ش کردم و زحمت کشيدم يه برج تجاري سي طبقه توي بهترين منطقه ي تهران با فکري نسبتا تال
آروم به سمت کمد رفتم تصميم گرفتم تيپ اسپرت بزنم يه شلوار جين مشکي جذب با يه پيراهن 

مردونه ي سفيد برداشتم و تنم کردم دکمه هاي باالي پيراهن و باز گذاشتم کفش هاي ورني مشکي 
گذاشتم کنار تا بپوشم رفتم جلو آينه موهام و به سمت باال شونه کردم و يکم تافت زدم که رو هم 

حالت بگيرن ادکلن و برداشتم و يه دوش باهاش گرفتم بارونيم و برداشتم و روي دستم انداختم گوشيم 
اقاشون و هم از روي پاتختي برداشتم و از اتاق زدم بيرون هم زمان با من آرام و آزيتا هم از ات

بيرون اومدن خوب به لباس ها و چهره شون توجه کردم آزيتا يه مانتوي خردلي با شلوار مشکي 
شال ترکيبي از خردلي مشکي پوشيده بود موهاش و هم کج ريخته بود تو صورتش آزيتا چشم هاي 

هم درشت طوسي مثل مامان داشت پوست سفيد الغر اندام بود و قد کوتاه ولي دل نشين بود آرام 
مانتوي سبز با شال و شلوار سفيد موهاش و هم ساده درست کرده بود آرام نسبت به آزيتا قد بلندتر 

 بود اون هم الغر و کشيده بود ترکيب صورتش هم مثل آزيتا بود اخم هام و کشيدم توي هم و گفتم

 .شما راحتين با اين تيپتون-

 .آزيتا: عههههه داداش قشنگه که

 .قشنگه نه تو خيابون زود موهاتون و درست کنين ببينمبراي توي خونه آره -

 آرام بدون حرف شالش و کشيد جلوتر ولي آزيتا جيغ زد

 .آزيتا: داداشششش

به غرغرهاش توجه نکردم و از پله ها پايين اومدم آرام هم پشت سرم اومد وارد سالن که شدم 
 گفت بابا رو ديدم که رو به روي تلويزيون نشسته بود تا من و ديد

 .بابا: ايليا برو ماشين و روشن کن االن راه ميوفتيم-

 .چشم-

از سالن خارج شدم و رفتم توي پارکينگ ماشين و روشن کردم همزمان با روشن کردن ماشين 
 .همه از سالن اومدن بيرون و شوار شدن من هم در و با ريموت باز کردم و حرکت کردم

سهراب با زن عمو و بچه ها ميان خونه مون هم  امروز عصر وقتي بابا اومد خونه گفت عمو
خوشحال شدم هم ناراحت هم اينکه ميترسيدم عمو و زن عمو رو خيلي دوست داشتم ولي رابطه ي 
خوبي با آرام و آزيتا نداشتم هر چند که اونا از من بزرگتر بودن و ايليا هم که... سرم و تکون دادم 

داشتم و رفتم داخل حمامي که توي اتاقم بود يه دوش مختصر تا اين فکرا از سرم بپره حوله ام و بر
گرفتم و اومدم بيرون با همون حوله ي تنم رفتم جلوي آينه يه لحظه توي آينه به چشمام خيره موندم 
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چشاي سبز مثل پدرم پوستي سفيد بيني و لبي که خدادادي عملي بود يکمي هم گونه داشتم و موهاي 
بلند و کشيده بود دست از نگاه کردن به خودم کشيدم و سشوار و به برق بلند قهوه اي رنگ قدم هم 

وصل کردم و شروع کردم به دسته دسته موهام و خشک کردم کف دستم کريستال ريختم و دستام و 
فرو کردم بين موهام و دم اسبي بستمشون کيف لوازم آرايشيم و برداشتم و شروع کردم به آرايش 

تو چشمام کشيدم و يه برق لب هم به لبام و تمام آرايش من همين بود به کردن يه مداد چشم مشکي 
کرم پودر هم که نياز نبود خودم به اندازه ي کافي سفيد بودم رفتم سراغ کمد لباس هام يه شلوار 

کتون سفيد با يه تونيک مجلسي سورمه اي و شال ترکيبي از سفيد و سورمه اي و صندل عروسکي 
م کردم وقتي آماده شدم روي تخت نشستم و خرس بزرگ سفيدم و که عاشقش بودم پاشنه تختم و هم پا

و توي بغلم گرفتم و نگاهي کلي به اتاقم انداختم اتاقي که از همه نظر کامل و بي عيب بود اتاقي که 
شاهد اشک هاي تنهايي من بود و من چه اشک هايي که براي مادري که از لحظه ي تولدم اون و 

بي مهري پدر و برادرام توي اين اتاق نريختم سرم و تکون دادم تا از اين افکار بيرون نديدم براي 
بيام دوباره به اتاقم نگاه کردم يه اتاق با ست سفيد و ياسي ديوارا با کاغذ ديواري هاي سفيد با گل 

هاي درشت ياسي رنگ تخت خواب سفيد با روتختي ياسي رنگ و پاتختي هاي ست تخت و يه مبل 
نفر بادي سفيد با يه ميز سفيد کوچک که با يه پارچه ي ساتن ياسي تزيين شده بود و يه گلدون  تک

روي ميز بود که پر از گل هاي رز سرخ و سفيد بود ميز آرايش سفيد رنگ که روش پر شده بود از 
چپ  وسايل دخترونه مثل شونه و اتو مو و لوازم آرايشي کمد ديواري که روي درهاش آينه بود سمت

اتاق هم ميز کامپيوترم که لپ تاپ سفيدم روي ميز بود و کنارش کتابخونه ام که پر از کتاب هاي 
درسي و کتاب هاي مورد عالقه ام بود دست از نگاه کردن به اتاق برداشتم و به همراه خرسيم روي 

 و گرفتمتخت خوابيدم دستم و دراز کردم و گوشيم و از روي پاتختي برداشتم و شماره ي ندا ر

 .ندا: سالم عشقممم

با شنيدن صداي ندا کسي که هم دوستم بود هم خواهرم و هم دختر عمه ام لبخند عميقي رو لبام 
 نقش بست گفتم

 .سالم خواهري خوبي-

 .ندا: فدات عزيز چطوري چه خبر دايي سهراب اينا امدن يا نه

 .ندا يه دقيقه جلوي اون زبونت و بگير بذار منم حرف بزنم خب-

 .ندا: چشم جلوي زبونم و ميگيرم بفرماييد

نخير عمو سهراب اينا هنوز نيومدن منم آماده شدم با خودم گفتم قبل از اينکه برم پايين زنگ -
 .بزنم هم حال تو رو بپرسم هم اينکه بپرسم کارنامه و مدرکمون و کي ميدن خبر نداري

 .درسه بپرسيم فردا ميتوني بياي بريمندا: اوممم نه به جان رز خبر ندارم بايد يه سر بريم م

 .اوکي فردا بيا دنبالم با هم بريم-

 يه لحظه صداي در اتاق و شنيدم به ندا گفتم

 .ندا يه لحظه گوشي دستت باشه-

 .ندا: باشه
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 از روي تخت بلند شدم و رفتم در و باز کردم که با چهره ي برادرم سهند رو به رو شدم

 .جانم داداش-

 .ي رزسهند: آماده شد

 .آره آماده ام-

 کنجکاو پرسيدم

 عمو اينا اومدن؟-

 .سهند: نه هنوز نيومدن بابا گفت بيا پايين

 .باشه االن ميام-

 سهند راهش و کشيد و رفت منم برگشتم توي اتاق و موبايلم و گذاشتم روي گوشم و گفتم

 .ندا گوشي دستته-

 ندا: آره هنوز هستم صدايي که شنيدم صداي سهند بود؟

 .رهآ-

 .ندا: خب چي ميگفت

 .هيچي گفت برم پايين-

 .ندا: اوکي خواهري برو بعدا با هم حرف ميزنيم

 .باشه پس فعال-

 .ندا: خداحافظ

رفتم جلوي آينه و يکم به خودم عطر زدم و توي آينه به خودم نگاه کردم من رز دختري که 
خيلي هم تنها بودم دست از آناليز  همه زيباييش و تاييد ميکنن و همه چيز دراختيارم بود تنها بودم

خودم برداشتم و شالم و روي سرم انداختم و مدلدار بستمش گوشيم و هم برداشتم و از اتاق خارج 
شدم. از پله ها پايين اومدم و مستقيم وارد آشپزخونه شدم و به ديوار تکيه دادم مثل هميشه بي بي 

عاشق بي بي بودم از وقتي که تونستم خودم و  داشت به طيبه غر ميزد که کارش و درست انجام بده
 بشناسم بي بي و کنار خودم ديدم مثل مادرم دوسش دارم يهو

بي بي برگشت طرفم و مثل هميشه تا من و توي آشپزخونه ميديد شوکه ميشد و به لپ هاش 
 تپلش چنگ ميانداخت

 .بي بي: واييي خاک عالم خانم جان شما از کي اينجاين

 با لبخند گفتم
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سالم بي بي جون من رز صدا کن لطفا نه خانم اين يک دوم اينکه خيلي وقت نيست تازه -
 .اومدم اگه کاري هست بدين انجام ميدم

 بي بي در حالي که اخم نازي ميکرد گفت

 بي بي: نه مادر جان کاري نيست عزيزم برو برو که االن مهمان ها ميان تو ن

 .اي بازم دعوات کنهباشي صداي پدرت بلند ميشه تو که نميخو

لبخند روي لبم مثل هميشه که تا اسم پدرم مي اومد محو شد پدري که از وقتي يادمه فقط ازش 
سردي ديدم هيچ وقت طعم آغوشش و حس نکردم هيچ وقت سعي کردم به خودم مسلط بشم با لبخندي 

 ساختگي تکيه ام و از ديوار برداشتم و گفتم

 .نه بي بي نميخوام-

ف زدن به بي بي ندادم و سريع عقبگرد کردم و از آشپزخونه خارج شدم و به اجازه ي حر
 سمت سالن رفتم

بابا: سهند با من بحث نکن بچه مگه نگفتم بايد حواست به حجره باشه کم برو خوش گذروني 
 .پسر

 .سهند: چشم بابا چشممم

 .بابا: چشمم و ال اله الي هللا

 . ...سهند: پدر من باشه فهمي

ن که شدم حرفشون و قطع کردن هيچ وقت راجب کاراشون جلوي من حرف نميزدن وارد سال
 البته خودم هم عالقه اي نداشتم

 .سالم بابا-

 با کمي مکث گفتم

 .سالم داداش-

مثل هميشه بابا جوابم و نداد و روش از من گرفت هيچ وقت دليل اين رفتارش و درک نکردم 
 هيچ وقت

 .ساعت پيش اومدم بهت گفتم بيا پايينسهند: سالم کجايي تو رز من يه 

 در حالي که روي مبل تک نفر رو به روي سهند مي نشستم گفتم

 .پيش بي بي بودم-

سهند سرش و تکون داد و با گوشيش مشغول شد بابا هم روزنامه ي روي ميز و براشت و 
بشکنم رو به شروع کرد به خوندن حالم از اين سکوت بينمون به هم ميخورد براي اينکه سکوت و 

 سهند پرسيدم
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 سهند سپهر اينا نميان؟-

 سهند همونطور که سرش تو گوشي بود جوابم و داد

 .سهند: سپهر گفت اگه بتونن ميان

پوفي کردم چند روزي بود که شاهين و عزيز دل عمه رو نديده بودم و دلم براش خيلييي تنگ 
 م اورد طيبه رفت و آيفن و زدشده بود تو همين فکرا بودم که صداي زنگ در من و به خود

 .طيبه: آقا آقا سهراب و خانواده اشون اومدن

همگي از جامون بلند شديم و براي استقبال رفتيم جلوي در ورودي اول از همه عمو اومد داخل 
 ي کرد بعد با سهند به من که رسيد سريع گفتمب*و**سو با بابا رو

 .سالم عمو جون خوش اومدين-

 .ز دل عمو خوبي دخترمعمو سهراب: سالم عزي

 .مرسي عمو خوبم-

 نفر بعدي زن عمو بود من اصال متوجه نشدم کي با بابا و سهند سالم و احوال پرسي کرد

 .سالم زن عمو خوش اومدين-

 زن عمو ريحانه: من و سفت بغل کرد و وقتي خوب من و توي بغلش چلوند ولم کرد و گفت

 .ز به روز خوشگل تر ميشيزن عمو ريحانه: ممنون عزيزم ماشاهللا رو

 سرم و انداختم پايين و با خجالت گفتم

 .لطف داري زن عمو-

بعد از زن عمو با آرام و آزيتا خيلي معمولي سالم و احوال پرسي کردم فقط بهشون دست دادم 
ي هم نکردم البته خودشون نخواستن به من چه ديگه واي خدا ديدمش پشت ب*و**سحتي باشون رو
بود و داشت با سهند خوش و بش ميکرد نميدونم چرا اما ترسيدم خيلي هم ترسيدم سر آرام ايستاد 

واقعا چرا از اين بشر اينقدر ميترسم براي خودم هم سواله اينقدر توي فکر بودم که با صداش به 
 خودم اومدم با پوزخند گفت

 .ايليا: سالم رز

 با تته پته گفتم

 .س..سالم آقا ايليا خوبين خوش اومدين-

 ط سرش و تکون داد و وارد سالن شد چند تا نفس عميق کشيدم و وارد سالن شدمفق

 .زن داداش بفرماييد بشينيد ايليا بشين عمو بابا: بفرماييد سهراب

 همه نشستن ميخواستم روي مبل تک نفر بشينم که زن عمو صدام زد
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 .زن عمو: رز بيا پيش خودم دلم برات يه ذره شده عزيزم

 و کنار زن عمو که روي مبل دو نفره نشسته بود نشستمبا لبخند رفتم 

 .زن عمو: خب رز گلي چه خبر درسا خوبن مدرسه ات تموم شد

 .بله زن عمو باالخره تموم شد امتحانات هم تمام شدن فقط بايد نتيجه رو بگيرم-

 .زن عمو: خب خدا رو شکر موفق باشي عزيزم

 يهو زن عمو با اخم برگشت سمتم و گفت

: راستي بگو ببينم تو چرا اين قدر الغر شدي دختر جون ميخواي استخون هاتم آب زن عمو
 کني؟

 لبخند زدم و چيزي نگفتم

 .آزيتا: مامان راست ميگه رز خيلي الغر شدي فکر کنم منم بتونم بلندت کنم

و خودش شروع کرد به خنديدن و پشت سرش آرام و زن عمو هم خنديدن با اومدن اسم آقاجون 
ن بابا توجه ما به سمت بابا و عمو جلب کرد حتي ايليا و سهند که نميدونم درمورد چي حرف از زبو

 ميزدن هم حرفشون و قطع کردن و حواسشون به سمت بابا و عمو رفت

 .بابا: آره آقاجون گفته که آخر هفته همه بايد بريم خونه باغ

 عمو: ساالر باز چيشده که آقاجون گفته بايد جمع بشيم؟

 .نميدونم وهللا بابا:

 عمو: نکنه درمورد اون موضوع ر... ؟

بابا با نگاهش عمو رو ساکت کرد و نذاشت بيشتر از اين حرف بزنه عمو بدون حرف سرش و 
انداخت پايين و ساکت شد بابا هم از اخم هاش که وقتي فکر ميکنه اخم هاش ميرن تو هم ميشه فهميد 

ته شد آخه آقاجون وقتي چيزي مهمي پيش مياد همه ي توي فکره خيلي فکرم درگير مراسم آخر هف
بچه هاش و ميگه که بياين خونه باغ در غير اين صورت مراسم خونه ما يعني خونه ي فرزند درشد 
آقا جون برگزار ميشد آقاجون تاجر بزرگ و از بازاري هاي قديم فرش فروشيه که االن حجره هاش 

تي شوهر عمه سمين آقا رضا هم حجره هاي پدر خدا و پسراش يعني بابا و عمو اداره ميکنن ح
بيامرزش و که از دوست هاي نزديک آقا جون بود رو اداره ميکنه سهند هم پيش بابا و يکي از شعبه 

هاي فرش فروشي رو اداره ميکنه اين وسط سپهر بود که کار خونه زده و ايليا که رئيس يه شرکت 
 بيرون اومدم بازم طيبه در و باز کردمهندسي هستش با صداي مجدد زنگ از فکر 

 .طيبه: آقا خانواده ي آقا سپهر رسيدن

تا حرف طيبه تموم شد از جام بلند شدم و به طرف در ورودي سالن رفتم تا در و باز کردم 
 شاهين پريد تو بغلم و بلند گفت

 .شاهين: عمه جووووون
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 .جان عمه آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود شاهينم-

 .ما رو هم تحويل بگير رز گلي شيما:

 با خجالت شاهين و زمين گذاشتم و به سمت شيما برگشتم و گفتم

 .سالم زن داداش خوبي خوش اومدي-

 .شيما: مرسي عزيزم من خوبم تو خوبي

 .ي کردمب*و**سلبخندي زدم و به شيما دست دادم و باهاش رو

 روم کردم سمت سپهر که کنار شيما ايستاده بود و گفتم

 .م خان داداش خوبيسال-

 .سپهر: سالم رز من خوبم تو خوبي

 .ممنون داداش خوبم-

 .سهند: رز نميخواي بذاري بيان داخل

 .ببخشيد-

و از آستانه ي در کنار رفتم و سپهر و شيما وارد سالن شدن و دوباره بازار سالم و احوال 
ه جا ميکرد هر کس يه پرسي گرم شد شاهين هم با شيرين زبوني هاش بيشتر خودش و توي دل هم

جوري مشغول بود بابا و عمو با هم پچ پچ ميکردن شيما و زن عمو با همديگه صحبت ميکردن و 
آرام کنار مادرش ساکت نشسته بود آزيتا هم با موبايلش ور ميرفت سهند و سپهر و ايليا هم با هم 

ه شاهين کردم که خودش و حرف ميزدن و هر چند دقيقه يه بار صداي خنده اشون بلند ميشد نگاهي ب
روي فرش پهن کرده بود و با تبلتش بازي ميکرد ديگه آمار گوشي و تبلت هايي که شاهين خراب 

 کرده از دست همه خارج شده بود با صداي طيبه از فکر بيرون اومدم

 .طيبه: بفرماييد شام آماده است

پذيرايي رفتيم و دور ميز  همه از جامون بلند شديم و به سمت ميز دوازده نفره ي توي سالن
نشستيم به دستور بابا چند نوع عذا درست کرده بودن و هر کس براي خودش چيزي که ميخواست و 
براي خودش ميکشيد و ميخورد نگاهي اجمالي به ميز کردم و يکم خوراک مرغ براي خودم کشيدم 

داي عمو توجه ام و به و شروع به خوردن کردم هنوز لقمه ي دوم و توي دهنم نذاشته بودم که ص
 خودش جلب کرد

 .عمو سهراب: ساالر براي آخر هفته خودمون تنهايي بريم خونه باغ يا نه

 .بابا: نه همه با هم ميريم

 .سپهر: آخر هفته چه خبره بابا

 .بابا: آقاجون خواسته همه دور هم جمع بشيم
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رگزار ميکنه االن چيشده که سهند: بابا آقاجون مگه نه اينکه هميشه مراسم ها رو خونه ي ما ب
 .خواسته همه بريم خونه باغ

 .بابا: به وقتش همه متوجه ميشن پس ديگه حرفي درموردش نزنيد

اين حرف بابا يعني فضولي موقوف و ديگه هيچ حرفي نبايد درمورد اين موضوع زد نيم 
من بمونه اما سپهر ساعت بعد از شام بود که همه عزم رفتن کردن شاهين با گريه ميخواست که کنار 

نذاشت که شاهين پيشم بمونه و اون با گريه از من جدا شد همه ي مهمونا که رفتن خواستم برم توي 
 اتاقم که بابا صدام زد

 .دختر-

از وقتي که يادمه بابا هيچ وقت من و به اسمم صدا نزد هميشه براش دختر بودم يه قدم به بابا 
 نزديک شدم و گفتم

 .جانم بابا-

 .: امتحاناتت تموم شد يا نهبابا

بله بابا فردا با ندا ميرم مدرسه که کارنامه ام و بگيرم و ببينم ديپلم مون کي آماده ميشه بعد از -
 .اون هم با ندا ميريم براي اسم نويسي کنکور

بابا: نميخواد خودت بري يکي و ميفرستم بره مدرکت و بگيره درضمن به کنکور و اين چيزا 
 .هم فکر نکن

با تعجب و چشماني گرد شده به بابا نگاه کردم تا شايد اثري از شوخي توي حرفاش و نگاهش 
پيدا کنم اما بابا بي تفاوت از کنارم گذشت و به سمت راه پله رفت سرم جام خشک شده بودم و به 
م حرف هاي بابا فکر ميکردم يعني بابا اجازه ي درس خوندن به من نميده به زور خودم و تکون داد
و به سمت اتاق بابا دويدم و بدون در زدن وارد اتاق خواب بابا شدم و کنارش استادم و با صداي 

 لرزون گفتم

 . ...بابا بابايي تو رو خدا بگو شوخي کردي ب-

 .بابا: خفه شوووووو

 فرياد بابا باعث شد که به معني واقعي کلمه خفه شم بابا با فرياد ادامه داد

ر يه حرف و چند بار بايد بهت بزنن هان يک بار گفتم کنکور بي کنکور بابا: دختره ي خيره س
 .و خالص اين حرفم و توي سرت فرو کن

و با انگشت اشاره اش چند بار به شقيقه ام ضربه زد اشکام يکي يکي روي گونه هام افتادن بابا 
 روش و برگردوند و گفت

 .بابا: برو بيرون

م و بدون حرف از اتاق خارج شدم صداي بابا توي آروم و با قدم هاي سست عقب گرد کرد
 سرم اکو ميشد
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بابا: نميخواد خودت بري يکي و ميفرستم بره مدرکت و بگيره درضمن به کنکور و اين چيزا 
 .هم فکر نکن

سهند جلوي در اتاق بابا ايستاده بود و من و نگاه ميکرد با چشم هاي اشکي نگاهش کردم سرش 
حرف وارد اتاقش شد راهم و کشيدم و وارد اتاقم شدم و در و قفل کردم اتاقي و انداخت پايين و بدون 

که بايد ميشد سلول تنهايي هاي من شال و از روي سرم کشيدم و پرتش کردم وسط اتاق موهام و باز 
کردم و خودم و انداختم روي تخت خرسيم و توي بغلم گرفتم و و سرم و فرو کردم توي شکم تپلش و 

 .ه گريه کردن اينقدر گريه کردم که نفهميدم کي خوابم بردشروع کردم ب

از صبح که از خواب بيدار شدم سرم درد ميکرد خيلي دوست داشتم که خونه ميموندم و 
استراحت ميکردم ولي امروز جلسه ي مهمي داشتم و نميشد اين پروژه اي که جلسه مربوط به اون 

تالش هاي من و همکارام نتيجه داده مثل هميشه مغرور ميشد و من خيلي دنبال کرده بودم و باالخره 
 و جدي وارد شرکت شدم منشي شرکت خانم کريمي تا من و ديد از جاش بلند شد و سالم کرد

 .خانم کريمي: سالم آقاي مهندس صبح بخير

 .سالم خانم به آقاي رضايي بگين بيان اتاق من-

 .هندسخانم کريمي: آقاي رضايي هنوز نيومدن شرکت آقاي م

 .هر وقت رسيد بگو بياد االنم يه تماس باهاش بگير ببين کجاست-

 .خانم کريمي: چشم مهندس

وارد اتاقم شدم و پشت ميز نشستم و سرم و به دستم گرفتم و شقيقه هام و ماساژ دادم صبح قبل 
و برداشتم  از اينکه از خونه بيرون بيام ژلوفن خوردم اما اثر نکرد دستم و از سرم جدا کردم و تلفن

 و وصل کردم به منشي تا گوشي رو برداشت گفتم

 .چيشد خانم با رضايي تماس گرفتيد-

 .خانم کريمي: بله

 .خب چي گفت خانم چرا تلگرافي حرف ميزنيد-

خانم کريمي: آقاي رضايي گفتن که امروز نميتونن بيان شرکت آخه حال مادرشون خوب نيست 
 .و بيمارستانن

 .خيلي خب-

 گذاشتم و گوشي رو

آخه امروز وقتش بود حاال من بايد تنهايي برم تو اون جلسه بي خيال فکر کردن شدم و لب تاپ 
روي ميز و روشن کردم و چند مدل جديد که از شرکت هاي رقبام بود و نگاه کردم دو تا از شرکت 

گاه ميکردم ها خيلي دقت و ظرافت به خرج داده بودن مخوصا تو کار ديزاين داخلي داشتم طرح ها ن
که گوشيم زنگ خورد بدون اين که چشم از مانيتور بردارم دستم و کردم داخل جيبم و گوشيم و در 

 آوردم حتي به صفحه ي گوشي نگاه نکردم ببينم کي زنگ زده
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 .بله-

 .مامان: ايليا مادر خوبي پسرم

ور برداشتم و با شنيدن صداي مامان لبخند عميقي روي لبم نشست دست از نگاه کردن به مانيت
 به صندلي تکيه دادم

 .سالم مامان خوشگلم خوبين شما جانم کاري داشتين-

مامان: خوبم پسرم نه فقط زنگ زدم بهت يادآواري کنم امشب زودتر بياي خونه شب و بايد 
 .بريم خونه باغ

 .چشم مامانم خيالتون راحت قبل از ساعت شش خونه ام-

 .نشم برو به کارات برس مامان: مادر فدات بشه پسرم مزاحمت

 .خدا نکنه مامان جونم شما هميشه مراحمين-

 .مامان: کاري نداري پسرم

 .نه مامان جان مراقب خودتون باشيد-

 .مامان: خداحافظ

 .خدانگهدار مامان جان-

گوشي رو روي ميز گذاشتم و به فکر فرو رفتم هنوز درک اين موضوع برام سخت بود که 
است همه جمع بشن خونه باغ خونه اي که آخرين دور همي ما اونجا بعد از چرا آقاجون يه دفعه خو

فوت زن عمو بود آقاجون حتي قبول نکرد عروسي سپهر نوه ي ارشدش اونجا برگذار بشه واقعا چه 
 ...دليلي داره اين مهموني آقاجون مردي قانون مند و

 با صداي زنگ تلفن دست از فکر کردن کشيدم و گوشي رو برداشتم

 .بله-

 .خانم کريمي: آقاي مهندس چند نفر از طرف شرکت ... اومدن

 .راهنمايي شون کن اتاق کنفرانس بگو ازشون پذيرايي هم بکنن-

 .چشم مهندس-

گوشي رو قطع کردم و سريع هر چيزي که الزم داشتم و برداشتم و از اتاق خارج شدم و به 
دري و چند نفر ديگه که نميشناختم هم توي طرف اتاق کنفرانس رفتم و وارد اتاق شدم مهندس حي

اتاق بودن و براي عقد قرارداد نهايي اومده بودن وارد اتاق شدم و جلسه شروع شد بعد از دو ساعت 
طاقت فرسا باالخره هر دو طرف راضي شدن مهندس حيدري همونطور که دستش و به طرفم دراز 

 کرده بود گفت

 .م همکار هاي خوبي براي هم باشيممهندس حيدري: خب جناب محمدي اميدوار
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 با حيدري دست دادم و گفتم

 .منم همينطور جناب مهندس-

تا در شرکت راهنماييشون کردم وقتي که رفتم برگشتم توي اتاق و موبايل و کيفم و برداشتم و 
 .از شرکت خارج شدم سوار ماشين شدم و با آخرين سرعت به سمت خونه حرکت کردم

قراره که از خونه برم بيرون بعد از اون شب مهموني بابا خروج من و از امروز بعد يک هفته 
خونه ممنوع کرد مدارک مدرسه ام و بقيه چيزا هم بابا شب بعد از مهموني از طريق بي بي به دستم 

رسوند اون شب شب مرگ آرزوهام بودن و من تا صبح اشک ريختم و االن بعد از يه هفته روزي 
بود همه بايد جمع بشيم خونه باغ امروز حال عجيبي دارم يه جور استرس  رسيد که آقاجون گفته

دليلش و نميدونم اما ميدونم حسي رو که دارم خوب نيست اصال خوب نيست بي خيال فکر کردن و 
قدم زدن توي حياط خونه شدم و راهم و به طرف ساختمون اصلي کج ميکنم و ميرم سمت اتاقم از 

يدارم و ميرم تو حمام لباس هام و درميارم دوش و باز ميکنم و ميذارم که داخل کمد حوله ام و برم
سرماي آب آتش درونم و خاموش کنه با بي حوصلگي دوش ميگرم و از حموم ميام بيرون با همون 
حوله جلوي ميز آرايش ميشينم و موهام با سشوار خشک ميکنم و باالي سرم جمع ميکنم مداد چشم 

شم و برق لب و به لبام ميزنم از روي صندلي بلند ميشم و به سمت کمد مشکي و داخل چشمم ميک
لباس هام ميرم درش و باز ميکنم و يه نگاه به لباس هاي تو کمد مياندازم و يه شلوار پارچه اي دم پا 

گشاد صورتي و مانتوي کتي مشکي رنگ و از کمد ميکشم بيرون و تنم ميکنم از داخل کشوي 
برميدارم و هد و سرم ميکنم و شال صورتي رنگ و روي سرم مياندازم و  دراور يه هدبند مشکي

کفش عروسکي پاشنه سه سانتي و پام ميکنم موبايلم و از روي پاتختي برميدارم و ميذارم توي جيب 
مانتوم قبل از اينکه از اتاق خارج بشم يکمي عطر به خودم ميزنم و از اتاقم بيرون اومدم و با قدم 

پله ها پايين اومدم بابا و سهند نسبت به روزهاي ديگه زودتر اومده بودن خونه و حاظر هاي آروم از 
 و آماده توي سالن نشسته بودن

 .سالم-

 .سهند: سالم

بابا جوابم و نداد و فقط سرد نگاهم کرد مثل هميشه اما نميدونم چرا اين نگاهاش برام عادت 
 نميشه بابا از جاش بلند شد و گفت

 .زودتر حرکت کنيمبابا: بهتره 

و به سمت در سالن رفت من و سهند هم پشت سر بابا از سالن خارج شديم و به طرف 
پارکينگ رفتيم و سوار ماشين سهند شديم فاصله ي خونه ي ما تا خونه باغ کمتر از يه ساعت بود به 

ام و به خودش پشتي صندلي تکيه داده بودم و از پنجره به بيرون نگاه ميکردم که صداي بابا توجه 
 جلب کرد

بابا: خوب گوش بدين ببينيم چي ميگم اونجا هر چي شد هر حرفي زده شد حق نداريد حرف 
 .بزنيد يا از سالن برين بيرون مخصوصا تو دختر نبينم حرفي بزني فهميدي يا نه

با اين حرف بابا ترس بدي تو دلم نشست ترسي که عرق سردي رو کمرم نشوند چشم زير لبي 
و سرم و به شيشه تکيه دادم و به اين فکر کردم که امروز قرار چي بشه که بابا به مني که هيچ گفتم 
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وقت اجازه ي نظر دادن نداشتم حاال بازم بهم تذکر ميده که حرف نزنم و مثل هميشه صدام و تو گلوم 
 خفه کنم

 .سهند: رز پياده شو رسيديم

 ود قبل از اينکه سهند از ماشين پياده بشه گفتمبابا زودتر از من و سهند از ماشين پياده شده ب

 .سهند-

 .سهند: بله

 .ميدوني اينجا چه خبره-

 .سهند: نه

و بدون حرفي از ماشين پياده شد منم سريع پياده شدم و همه با هم به سمت ساختمون رفتيم 
با و ماشين عمو رضا شوهر عمه سمين داخل حياط پارک شده بود ولي ماشين عمو سهراب نبود با

سهند زودتر از من وارد خونه شدن ولي من آروم راه ميرفتم حس ميکردم چيزهاي خوبي توي اون 
خونه در انتظارم نيست با صداي جيغ جيغ ندا به رو به رو نگاه کردم ندا رو پله ها ايستاده بود و 

 داشت صدام ميکرد و دست تکون ميداد

 .ندا: رز رززززز جونمممم

 يدم و به طرف در وردي رفتمبه قدم هام سرعت بخش

 .دلم برات تنگ شده بود خواهري-

 .ندا: منم همينطور عزيزم

و همديگه رو بغل کرده بوديم نه من و نه ندا هيچ حرفي نميزديم من به آغوشش نياز داشتم نياز 
ا داشتم يکي بغلم کنه که تنهايي هام و توي آغوشش خالي کنم نميدونم چقدر تو همون حال بوديم که ب

 صداي عمه از هم جدا شديم

 عمه سمين: خوشگل عمه نميخواي بيا تو؟

 .سالم عمه جون خوبين-

 عمه همونطور که من و توي بغلش ميگرفت گفت

 .عمه: سالم به روي ماهت عزيزم

 .ندا: مامان بريم تو که االن صداي آقاجون در مياد

ن بود و تک عمه ي من که هر سه تامون خنديديم و رفتيم داخل عمه سمين ته تغاري آقاجو
مهربون و خنده رو و خيلي شوخ طبع بود هيچ وقت کنار عمه احساس خستگي نميکردم و حوصله 
ام سر نميرفت وارد سال شديم و من و ندا اول به سمت آقاجون که روي مبل سلطنتي مخصوص به 

 خودش نشسته بود رفتيم و من سالم دادم
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 .سالم آقاجون-

دادن سرش اکتفا کرد نميفهمم چرا بابا و آقاجون اينقدر با من سرد رفتار آقاجون فقط به تکون 
ميکنن کاش ميشد يه روز دليلش و بفهمم ندا دستم و کشيد و رفتيم پيش عمو رضا باباي ندا و نياز 

ي کردم و کنار ندا روي مبل دو نفره نشستم که صداي پچ پچ گونه ب*و**سسالم کردم و با نياز رو
 ي ندا رو شنيدم

 .ندا: رز

 .هان-

 .ندا: هان و کوفت جانم نخواستيم الاقل بگو بله

 از حرف ندا خنده ام گرفت و آروم خنديدم

 .ندا: کوفت رز بذار حرفم و بزنم

 .ندا ميگي يا نه-

 .ندا: باشه ميگم ميگم

 .بگو-

ندا: ميگم به نظرت آقاجون چرا خواست همه اينجا جمع شيم من که هر چي از مامان پرسيدم 
 .و پيچوند تو ميدوني من

 .آخه خانم دانشمند من مثال برم از بابام بپرسم يا از سپهر ولي از سهند پرسيدم گفت خبر نداره-

 .ندا: وايييي رزي من دارم از فضولي ميميرم

بي خيالش االن عمو اينا ميان همه مون ميفهميم راستي تو چيکار کردي اسم نوشتي براي -
 .کنکور

 .ندا: آره نوشتم

 با ناراحتي به من که سرم و پايين انداختم و با انگشت هاي دستم بازي ميکردم نگاه کردم و

 .ندا: رز

 .ندا بابا چرا با من اين کار و ميکنه-

ندا: درست ميشه رز گلي من به بابا گفتم گفت با دايي حرف ميزنه اگه قبول نکرد به مامان 
 .ميدونهميگم با دايي حرف بزنه مامان رگ خواب دايي رو 

 سرم و بلند کردم و با ذوق گفتم

 .واقعا ندا راست ميگي-

 .ندا: آره بابا دروغم چيه
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 .خيلي ممنونم ندا ممنون-

 . ...ندا: و

 ندا خواست چيزي بگه که با صداي آقاجون ساکت شد

 .آقاجون: ساالر يه زنگ به سهراب و پسرت بزن ببين کجا موندن

 .بابا: چشم آقاجون

 بايلش و از جيبش دراورد صداي زنگ در بلند شدهمين که بابا مو

 .سهند: رسيدن

 و از جاش بلند شد و به سمت اف اف رفت و در و باز کرد و گفت

 .سهند: عمو سهراب اينا اومدن

چند دقيقه ي بعد عمو و زن عمو آزيتا آرام و ايليا وارد سالن شدن و دوباره بازار احوال پرسي 
دقيقه از اومدن عمو سهراب نگذشته بود که باز صداي در بلند شد  و سالم عليک گرم شد هنوز چند

 سهند دوباره در و باز کرد و گفت

 .سهند: سپهر اينا هم رسيدن

واي خدا شاهين کوچولو اومد عشق عمه اش اومد نيم خيز شدم که برم توي حياط که با صداي 
 پر تحکم آقاجون خشکم زد

 .آقا جون: بشين

م پايين چند دقيقه ي بعد سپهر و شيما اومدن داخل ولي شاهين همراشون نشستم و سرم و انداخت
 نبود بعد از سالم و احوال پرسي شيما کنار عمه و سپهر کنار سهند نشست رو به شيما پرسيدم

 .زن داداش پس شاهين کجاست چرا نيومد-

 شيما با لبخند گفت

 .شيما: شاهين از طرف مهد کودک رفته اردو

يگه حرفي نزدم حدودا يه ساعت از اومدنمون به خونه باغ ميگذشت ولي لبخندي زدم و د
 آقاجون حرفي نميزد بعد از ده دقيقه آقا جون شروع به صحبت کرد

آقاجون: خب امروز ازتون خواستم اينجا جمع بشين تا چيزي رو که خودتون خوب ميدونيد و 
 .يک ماه همه چيز انجام شده باشهبراي بقيه هم بگم و بايد کارها رو درست کنيد تا کمتر از 

به فکر فرو رفتم چي بايد تا کمتر از يه ماه ديگه انجام بشه صداي بابا خط انداخت روي 
 افکارم

 . ...بابا: آقاجون فکر نمکنيد زو
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 .آقاجون: نه دير هم شده

 . ...عمه: اما آقا

 .سهراب: آقا جون خودتون ميگيد موضوع رو يا ما بگيم

 .يگمآقا جون: خودم م

 آقا جون رو به من کرد و نگاه مشکي رنگش و توي چشمام انداخت و گفت

آقاجون: طبق رسم و رسمات از قديم تا به االن همه گفتن که عقد دختر عمو پسر عمو رو تو 
 .آسمون ها بسته ان

 مکثي کرد و به ايليا نگاه کرد و دوباره نگاهش و انداخت تو چشمام و گفت

 .به دنيا اومد نشون شده ي ايليا شدآقاجون: موقعي که رز 

 و با دستش به ايليا اشاره کرد

آقاجون: پس ميخوام مراسم عقد و عروسي اين دو تا کمتر از يک ماه ديگه برگذار بشه 
 .فهميدين کسي هم حق نداره رو حرف من حرف بزنه

 اد زدپس به خاطر اين بود اون حس بدي که از صبح داشتم ايليا از جاش بلند شد و فري

 .ايليا: اين يعني چي من مخالفم

 آقاجون هم صداش و بلند کرد و با صداي پر تحکمش گفت

آقاجون: داد نزن بچه اين يعني اينکه تا يه ماه ديگه تو و رز با هم ازدواج ميکنين هيچ 
 .اعتراضي هم قبول نيست

ثل يه مجسمه نشسته لبام و از هم باز کردم تا حرفي بزنم اما هيچ صدايي از دهنم خارج نشد م
بودم و با چشم هاي گرد شده به بقيه نگاه ميکردم ايليا وسط سالن ايستاد بود و داشت داد ميزد ولي 

هيچکس به حرفش توجه نداشت نفسم داشت بند ميومد داشتم خفه ميشدم به گلوم چنگ زدم تا يکم فقط 
 يکم هوا وارد ريه هام بشه

 .ندا: رز رز خوبي دختر چيشدي

کونم ميداد و صدام ميزد سرم گيج ميرفت و دنيا دور سرم ميچرخيد حرف هاشون و ندا ت
ميشنيدم ولي نميتونستم جواب بدم سهند ندا رو کنار زد و من و توي بغلش گرفت و آخرين تصويري 

 .که ديدم چشم هاي نگران برادرم سهند بود

اق کامال سفيد که پنچره اش و با چشام و با بي حالي باز کردم و نگاهي به اطرافم انداختم يه ات
پرده اي سبز رنگ پوشنده بودن يه ميز کنار تختي که من روش خوابيده بودم بود و يه يخچال که 

گوشه ي اتاق بود دست از آناليز اتاق برداشتم خسته بودم خيلي خسته گلوم خشک بود دوباره به ميز 
ولي بدنم کرخت و بي حس م بلند شم بشينم کنار تخت نگاه کردم يه پارچ آب روي ميز بود سعي کرد

بود به هر سختي بود بلند شدم و نشستم که سرم گيج رفت چند دقيقه توي همون حالت موندم تا حالم 
بهتر بشه از تخت پايين اومدم و از پارچ براي خودم داخل ليوان آب ريختم و يه نفس سر کشيدم تا 
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با صداي در به عقب برگشتم با ديدن عمه و زن عمو  خواستم يه ليوان ديگه براي خودم بريزم که
 لبخندي روي لبم نشست عمه اومد کنارم و گفت

 .عمه: رز نفس عمه خوبي

 عمه بغلم کرد و من و به خودش فشار داد زن عمو هم من و توي آغوشش گرفت و گفت

 .زن عمو: خوبي عزيزم چرا از تختت اومدي پايين

 .بخورم خوبم تشنه ام بود ميخواستم آب-

 زن عمو کمکم کرد تا دوباره روي تخت دراز بکشم

 .عمه: دختر تو که همه رو سکته دادي دو روزه که بي هوشي

با خودم فکر کردم دو روز مگه چه اتفاقي افتاده بود تا خواستم حرفي بزنم و بپرسم چرا من 
ت ايليا صداي آقاجون اينجام يهو همه چيز مثل فيلم از جلوي چشمام گذشت حرف هاي آقاجون مخالف

 انگار هنوز تو گوشم بود

آقاجون: مراسم عقد و عروسي اين دو تا کمتر از يک ماه ديگه برگذار بشه فهميدين کسي هم 
 .حق نداره رو حرف من حرف بزنه

 واي خدا آخه اين چه سرنوشتيه

 .زن عمو: رز چرا گريه ميکني

 زبون باز کردم و گفتم

 .ج کنممن نميخوام با ايليا ازدوا-

 زن عمو اشکام و پاک کرد وگفت

 .زن عمو: گريه نکن رز

 عمه يه ليوان آب و به زور به خوردم داد و گفت

 .عمه: گريه نکن رز گلي عمه

 .نميخوام اينجا بمونم عمه ميخوام تنها باشم-

 .زن عمو: باشه رز باشه االن ميرم دکتر و خبر ميکنم فقط گريه نکن

جلوي اشکام و بگيرم عمه فقط با ناراحتي نگاهم ميکرد و هيچ هر کاري ميکردم نميتونستم 
حرفي نميزد چند دقيقه ي بعد زن عمو با دکتر اومدن و دکتر که يه خانم مسن بود من و معاينه کرد 
و گفت که ميتونم برم خونه اما به شرطي که مراقب خودم باشم زن عمو از دکتر علت بي هوشيم و 

ر شک عصبي بود که بهم وارد شد و دليل اون شک چيزي نبود جز پرسيد که دکتر گفت به خاط
نشون بودن من و ايليا از بچگي واي خدا حتي فکر کردن بهش هم عذابم ميده سرم و تکون دادم تا 

ديگه بهش فکر نکنم نميخوام هم بهش فکر کنم سپهر اومد بيمارستان و کارهاي ترخيصم و انجام داد 



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

19 

 

مون همه اش ميترسيدم که ايليا هم اونجا باشه ولي وقتي که جاي خاليش و و همه با هم رفتيم خونه ا
ديدم نفس راحتي کشيدم به دستور عمه و زن عمو با کمک ندا به اتاقم رفتم و ندا لباس راحتي برام 

 از کمد دراورد و گذاشت روي تخت تا بپوشم

 ندا: ميخواي کمکت کنم؟

 .نه خودم ميتونم-

 رفت که صداش زدمندا به سمت در اتاق مي

 .ندا-

 ندا برگشت سمتم و گفت

 .ندا: جانم خواهري

 به سمتش رفتم و دستاش و گرفتم توي چشم هاش خيره شدم وگفتم

 .قول ميدي تنهام نذاري-

 ندا دستام و رها کرد بغلم کرد و گفت

 .تا آخرش پشتتم خواهري تا آخرش من هميشه کنارت ميمونم-

 . ...ندا ميترسم من از-

 نگشت اشاره اش و گذاشت روي لبام و گفتندا ا

 .ندا: هيسسس آروم باش رز آروم االن فقط بايد استراحت کني به هيچ چيز هم فکر نکن باشه

 سرم و تکون دادم و باشه اي زير لبي گفتم

 .ندا: من ميرم بيرون تو هم استراحت کن

از خودم بهم ميخورد بوي ندا که رفت لباسام و در اوردم و هر کدوم و يه جا پرت کردم حالم 
الکل و بيمارستان ميدادم حوله ام و برداشتم و رفتم توي حمام و دوش گرفتم دوش که نه خودم و 

گربه شور کردم حوله ام و دورم پيچيدم و از حمام اومدم بيرون لباسايي که ندا روي تخت گذاشته 
زير پتو خزيدم چشام و بستم و  بود و پوشيدم بدون اين که موهام و خشک کنم يا حتي جمعشون کنم

 .براي اولين بار آرزو کردم که ديگه بازشون نکنم

سه روزه که از اون ماجراي خونه باغ ميگذره و من اومدم خونه ي خودم تو اين سه روز 
کارم شده سيگار کشيدن و حرص خوردن اين يعني چي که به اسم يه رسم مسخره من و رز اون بايد 

من که به زن گرفتن فکر نميکنم اصال رز و چه به شوهر داري اون بچه است با هم ازدواج کنيم 
بايد به فکر درس و مشق و عروسک بازيش باشه آخه چرا بايد به اسم رسم و رسوم با زندگي دو 
نفر بازي بشه اههههه دستام و توي موهام فرو کردم و سرم و به پشتي مبل تکيه دادم و چشمام و 

کرم آزاد بشه صداي زنگ تلفن بلند شد تا اومدم از برق بکشمش رفت رو پيغام بستم تا شايد يکم ف
 گير و صداي مامان تو فضاي سالن پخش شد
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 .مامان: ايليا مادر کجاي تو پسر ايليا نگرانتم گوشي و بردار پسرم ايليا

 مامان يکمي مکث کرد بعد دوباره گفت

صدام و ميشنوي رز از بيمارستان مرخص مامان: امروز بايد بياي خونه ي عموت اينا ايليا 
شده ايليا شب منتظرتم شنيدي چي گفتم يا نه شب بايد بيايي آقاجون هم مياد يعني همه ميان مراقب 

 .خودت باش پسرم

خدايا من االن چطوري شب پاشم برم اونجا با اعصابي داغون رفتم تو آشپزخونه و از داخل 
ب قورتش دادم برگشتم توي سالن و خودم و پرت کردم يخچال يه قرص سردرد برداشتم و بدون آ

روي کاناپه تا چشمام و بستم اون روز مزخرف مثل فيلم از جلو رد ميشد حرف هاي آقاجون تعجب 
همه به جز بابا مامان و عمو عمه و شوهرش تعجب نکرده بودن يعني از اول ميدونستن و موضوع 

تا کمتر از يه ماه ديگه بايد ازدواج کنيم من با  و ازمون پنهون کردن آقاجون تا گفت من و رز
عصبانيت از جام بلند شدم و رو به آقاجون گفتم که مخالفم گفتم دوست ندارم ازدواج کنم اما کو گوش 
شنوا فقط حرف خودشون و ميزنن و هيچ توجهي به ما ندارن بابا ازم ميخواست ساکت باشم اما مگه 

بهم ميريزه ساکت موند داشتم با بابا بحث ميکردم که با صداي  ميشه در برابر چيزي که زندگيت و
جيغ ندا که رز و صدا ميزد ساکت شدم و به سمتشون برگشتم رز به گلوش چنگ ميزد و کبود شده 
بود انگار نميتونست نفس بکشه و ندا فقط اسمش و صدا ميزد و تکونش ميداد تا عکس العملي ازش 

رد و فقط ناباور به رو به روش خيره بود سهند که ديد اوضاع وخيمه ببينه اما رز اصال تکون نميخو
رفت سمتش و ندا رو کنار زد و رز و مثل پر کاه روي دستاش بلند کرد و به طرف در خروج رفت 
سپهر و ندا هم به دنبال سهند از سالن خارج شدن و من هنوز به در خروجي نگاه ميکردم که صداي 

 د تا به سمتش برگشتم گفتآقاجون من و به خودم اور

 .آقاجون: اين ازدواج بايد هر چه زودتر صورت بگيره و تمام

تا خواستم حرفي بزنم آقاجون از جاش بلند شد و بدون توجه به کسي به سمت اتاقش رفت منم 
راهم و کشيدم و از سالن خارج شدم مامان من و صدا ميزد هنوز صداش وقتي ايليا ايليا ميکرد تو 

ما نميتونستم بايستم اگه يک دقيقه ديرتر از سالن خارج ميشدم معلوم نبود چه اتفاقي ميافتاد گوشمه ا
منم که وقتي عصباني بشم کارام دست خودم نيست براي همين بدون توجه به کسي از خونه باغ زدم 

زير  بيرون مستقيم اومدم خونه ي خودم االن هم سه روز که اينجام و دارم فکر ميکنم که چطور از
اين ازدواج شونه خالي کنم اما عقلم به هيچ جا نرسيد اينقدر فکر کردم و فکر کردم که کم کم قرصه 

 .اثر کرد و خواب مهمون چشمام شد

با صداي زنگ تلفن از خواب پريدم هر کي که بود قصد بيدار کردن من و داشت بي خيالش 
دقيقه موقعيتم و درک کردم و يادم افتاد که شدم بذار هر چقدر که دلش ميخواد زنگ بزنه بعد از چند 

بايد برم خونه ي عمو ساالر از جام بلند شدم و رفتم توي حمام و زير دوش ايستادم تا يکم آروم بشم 
لباس هاي تنم و که کامال خيس شده بودن و دراوردم و دوش گرفتم نگاهم به آينه افتاد ته ريشم 

ردن نداشتم حوله ام و دور خودم پيچيدم و رفتم توي دراومده بود ولي اصال حوصله ي اصالح ک
اتاقم اتاق به بدترين شکل ممکن بهم ريخته بود بدون توجه به وضع آشفته ي اتاق به سمت کمد رفتم 
و يه دست از لباس هايي که اينجا داشتم و دراوردم و پوشيدم رفتم جلوي آينه و موهام و شونه کردم 

رج شدم و رفتم توي سالن سوئيچ ماشين و موبايلم و برداشتم و از يکم هم عطر زدم و از اتاق خا
خونه زدم بيرون دکمه آسانسور و زدم و منتظر شدم تا بياد باال بعد از چند ثانيه آسانسور اومد وارد 

اتاقک شدم و دکمه ي پارکينگ و زدم آسانسور به پارکينگ رسيد از آسانسور خارج شدم و سوار 
ا ريموت باز کردم و از برج خارج شدم پام و تا ته روي گاز فشار دادم و تخته ماشين شدم و در و ب
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گاز روندم تا خونه ي عمو از وقتي که آقاجون درمورد من و رز گفت اومدم خونه ي خودم و از 
اونجا خارج نشدم حتي شرکت هم نرفتم فرداي اون اتفاق خونه باغ زنگ زدم به منشي شرکت و 

ن هفته رو کنسل کنه سرعتم اينقدر زياد بود که مسير يک ساعته ي بين خونه ي گفتم که قرارهاي اي
من و عمو رو تو بيست دقيقه طي کردم به خونه ي عمو ساالر که رسيدم دستم و روي بوق گذاشتم 

و بوق زدم آقا حيدر سرايدار خونه ي عمو در و باز کرد وارد حياط شدم و ماشين رو پارک کردم و 
 .حکم مثل هميشه به سمت ساختمان اصلي رفتمبا قدم هاي م

از صبح که بيدار شدم هنوز از اتاقم بيرون نرفتم فقط چند بار عمه ندا و نياز اومدن بهم سر 
زدن و ازم خواستن برم بيرون ولي قبول نکردم ميترسيدم از همه چيز ميترسيدم بيشتر از آينده 

آرزو کردم که اي کاش مادرم پيشم بود به تاج تخت ميترسيدم امروز تو اين موقعيت بيشتر از هميشه 
تکيه دادم و پاهام و توي شکمم جمع کردم سرم و روي زانو هام گذاشتم و براي دل خودم گريه کردم 

براي تنهايم براي آرزوهام براي زندگيم که داشت از بين ميرفت نميدونم چقدر تو همون حالت بودم 
 پاهام بلند کردم و گفتمکه صداي در بلند شد سرم و از روي 

 .بيا تو-

در باز شد و قامت سهند تو چارچوب در مشخص شد باورم نميشد که سهند اومده باشه پيشم تو 
اين مدت هيچ کدومشون نيومده بودن سراغم البته هيچ وقت نميومدن مثل بابا که من براش فقط دختر 

 ند کم جوني زدم و رو به سهند گفتمبودم فکر نميکنم حتي تو ذهنش من و به اسمم صدا بزنه لبخ

 .چرا دم در ايستادي داداشي بيا تو-

 سهند وارد اتاق شد و در و بست و گفت

 .سهند: اومدم بهت بگم که تا نيم ساعت ديگه آماده باش همه اومدن

با اين حرف سهند لبخند روي لبم ماسيد و فقط بهش نگاه کردم سهند سرش و انداخت پائين و 
 گفت

 .اش کاري ازم ساخته بود رز داداشت و ببخش که هيچ وقت کنارت نبود خواهريسهند: ک

 .س...سهند-

سهند مهلت حرف زدن به من نداد و سريع از اتاق خارج شد اون حتي بهم وقت نداد که بهش 
بگم که داداشي دوستت دارم و راضيم به نگاه هات که نه گرم و با محبت هستن و نه سرد و بي 

خسته و روحي خسته تر از هميشه حوله ام و برداشتم و به سمت حمام رفتم و يه  احساس با تني
دوش سرسري گرفتم و اومدم بيرون از تو کمد يه تاپ دو بنده ي سفيد با شلوار دم پا گشاد سفيد 

دراوردم و پوشيدم جلوي آينه نشستم و موهام و خشک کردم و با يه کليپس باالي سرم جمع شون 
آرايش نداشتم از تو آينه نگاهي به صورت رنگ پريده ام کردم و لبخند بي جوني به کردم حوصله ي 

خودم زدم از جلوي آينه بلند شدم و از تو کمد يه کت کوتاه مشکي رنگ بيرون کشيدم و پوشيدم يه 
هد مشکي سرم گذاشتم و شال سفيدم و روي سرم انداختم کفش هاي پاشنه سه سانتي مشکيم و هم 

لوي آينه قدي ايستادم و به خودم نگاه کردم بدم اومد از خودم که اين لباس ها رو پوشيدم پوشيدم و ج
دلم ميخواست سر تا پا مشکي بپوشم ولي ميدونستم بعدش عمه مجبورم ميکنه لباس هام و عوض کنم 

به دردسرش نمي ارزيد بيخيال نگاه کردن به خودم شدم گوشيم و از روي پاتختي برداشتم و داخل 
 .يبم گذاشتم و از اتاق خارج شدمج
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از اتاق خارج شدم و به آرومي از پله ها پايين اومدم و مستقيم به سمت سالن اصلي رفتم و 
 وارد سالن شدم همونطور که سرم پايين بود سالم کردم

 .سالم-

زن عمو: سالم دختر قشنگم بيا بيا پيش خودم بشين. با صداي زن عمو که ازم ميخواست پيشش 
م ناخودآگاه سرم و بلند کردم که نفس تو سينه ام حبس شد دستام و تو هم قفل کردم و با پاهاي بشين

 لرزون از جلوش رد شدم و به سمت زن عمو رفتم و روي مبل کناريش نشستم

دلم ميخواست از سالن خارج سرم و انداخته بودم پايين و با انگشت هاي دستم بازي ميکردم 
عد از چند دقيقه صداي زنگ بلند شد طيبه اومد و خبر رسيدن سپهر و شيما بشماما حيف که نميشد ب

رو داد با خوشحالي بلند شدم و به سمت در خروجي رفتم که صداي جيغ و داد شاهين که اسمم و بلند 
 بلند صدا ميزد شنيدم

 .«رز»شاهين: عمه جون عمه لوز 

 فتمدو زانو نشستم و دستام و براي بغل کردنش باز کردم و گ

 .جون عمه بيا بغلم نفسم-

 .شاهين: عمه ولم تون ديده حفه ام تلدي

 .باشه گلم ببخشيد-

همونطور که شاهين تو بغلم بود به رو به رو نگاه کردم تا به سپهر و شيما هم سالم بدم که 
 صداي سپهر و از پشت سرم شنيدم

 سپهر: رز دنبال ما ميگردي؟

 سپهر سالم کردم و گفتمبا خجالت برگشتم تو سالن به شيما و 

 .ببخشيد آخه دلم براي شاهين تنگ شده بود-

 شيما با لبخند گفت

 .شيما: اشکال نداره گلم شاهين هم براي عمه جونش دلتنگي ميکرد

نياز: رز پس از اين به بعد بايد خيلي مراقب باشي چون وقتي بچه ي خودت دنيا بياد شاهين 
 .ممکنه حسودي کنه ها

تاييد کردن حرفي نزدم و رو مبل تک نفره اي که نسبت به جمع دورتر بود  همه حرف نياز و
 نسشتم شاهين و روي پام گذاشتم که از تو بغلم پايين پريد و به سمت مادرش رفت و گفت

 .شاهين: ماماني تبلتم تو اولديش

 .شيما: االن وقت بازي نيست شاهين

 شيد و تند تند ميگفتشاهين پاهاش و به زمين ميکوبيد و شال شيما رو ميک
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 .شاهين: بدش ماماني بدش تبلتم و بده

 .شيما: گفتم االن نه پسر خوبي باش

 .شاهين: نيميحام پسل حوبي باشم االن بده بهم

 باالخره طاقت سپهر هم تمام شد و با تشر رو به شاهين گفت

 .سپهر: شاهين بسه ديگه برو تو حياط بازي کن

پاش و به زمين کوبيد و با گريه از سالن دويد بيرون بلند  شاهين از صداي بلند پدرش ترسيد
 شدم برم دنبالش که جلوي در سالن آقاجون بابا و عمو رو ديدم

 .عمو: کجا ميخواي بري عمو

 .سالم آقا جون سالم عمو سالم بابا ميخوام برم دنبال شاهين-

 .ر جاتآقاجون: نميخواد بري شاهين همين جاست جايي نميره برو داخل بشين س

 .چشم-

از جلوي در کنار رفتم تا اول آقاجون و بابا و عمو وارد بشن بعد من وارد سالن شدم و روي 
تنها مبل خالي که دقيقا کنار ندا بود نگاهم به رو به روم که افتاد ترسيدم از شانس خوشگلم دقيقا رو 

 به روي ايليا نشسته بودم با صداي آقاجون بهش خيره شدم

رف هاي اصلي که قبال زده شده گفتم که بايد تا کمتر از يک ماه اين دو تا آقاجون: خب ح
جوون برن سر خونه زندگيشون دنبال خريداي عروسي هم خانم ها ميرن جشن عروسي هم توي 

 .خونه باغ گرفته ميشه

تا حرف آقاجون تموم شد همه با چشم هاي گرد شده بهش نگاه کردن خونه باغ آخه چطور 
 ن حتي اجازه نداد عروسي سپهر اونجا برگذار بشه آقاجون رو به ايليا کرد و پرسيدممکنه آقاجو

 آقاجون: پسر تو هنوز خونه ي خودت و داري؟

ايليا که دست هاي مشت شده اش نشون از اوج عصبانيتش بود با صدايي که مشخص بود به 
 زور داره کنترلش ميکنه تا بلند نشه گفت

 .ايليا: بله آقاجون دارمش

 آقاجون رو به عمه و زن عمو گفت

 .آقاجون: وسايل خونه با شما دو نفر

 عمه و زن عمو با هم گفتن چشم آقاجون رو به عمو سهراب گفت

 .آقاجون: فردا يکي و ميفرستي اون خونه رو تميز کنه وسايلش و هم بياره بيرون فهميدي پسر

 .عمو سهراب: بله آقاجون
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 آقاجون رو به جمع گفت

 .يخوام اين مراسم به بهترين شکل ممکن برگذار بشه فهميديدآقاجون: م

 بعد رو به من و ايليا ادامه داد

آقاجون: االن هم حاج آقا عظيمي مياد که يه صيغه ي محرميت کوتاه مدت بينتون بخونه تا 
 .کاراتون و انجام بديدن واين مدت که با هم بيرون ميرين راحت باشين

 . ...ولي آقاجون من-

 .ن: ساکت همين که گفتمآقاجو

همه ساکت نشسته بودن و هر کسي تو يه فکري بود شايدم همه فکر ميکردن که آخر اينکار 
چي ميشه با صداي طيبه که ورود حاج آقا عظيمي رو عالم کرد از فکر بيرون اومدم وقتي حاج آقا 

ايليا بشينم سهند از کنار  اومد تو سالن آقاجون براش توضيح داد که بايد چيکار کنه ازم خواستن کنار
ايليا بلند شد با قدم هايي سست به سمتش رفتم و کنارش نشستم و از ترس خودم و جمع کردم گوشه 
ي مبل نميدونم چرا کنارش احساس ضعف و ترس داشتم از کنار ايليا بودن ميترسيدم اينقدر ترس 

ه نشون دستم کردن و اصال کي داشتم کخ حتي نفهميدم کي خطبه خونده شد کي بله دادم و کي حلق
 .دستم کرد واقعا هيچي نفهميدم هيچي

يک هفته از اون روز مسخره اي که صيغه ي محرميت بين من و رز خونده شد ميگذره فرداي 
اون شب بابا يکي و فرستاد خونه ي من و تميز کردن و تمام وسايل شخصيم و اوردن خونه ي 

مساري دو روز بعدش هم رفتيم براي آزمايش خون که از خودمون بقيه ي وسايل رو هم دادن به س
شانس خيلي گند من هيچ مشکلي نداشتيم تمام اميد من براي به هم زدن اين ازدواج اين بود که بگم 

خون هامون بهم نميخوره که خدا اين بهونه رو هم ازم گرفت مامان و عمه هم افتادن تو بازارا براي 
به دستور مامان بايد برم خونه ي عمو دنبال رز که بريم براي  خريد جهزيه براي رز امروز هم

خريد حلقه و لباس و بقيه چيزا واي خدا آخه من ايليا محمدي برم دنبال رز دختر بچه ي مدرسه اي 
بعدش با همديگه برم خريد پوففففف مغزم داره سوت ميکشه خدا با اعصابي داغون از جام بلند شدم 

شلوار جين مشکلي با پيراهن مردونه ي اسپرت قهوه اي بيرون کشيدم و و به سمت کمد رفتم يه 
پوشيدم کفش هاي ورني مشکيم و پوشيدم و ساعتم و از روي پاتختي برداشتم و دور مچم بستم 

گوشي و سوئيچ و هم برداشتم و از اتاق زدم بيرون هيچکس خونه نبود آرام و آزيتا که دانشگاه بودن 
سال آرام دانشجوي گرافيک و آزيتا هم رياضي مامان و بابا هم که دنبال  و درگير امتحانات آخر

کارهاي مثال عروسي من و رز سوار ماشين شدم و در و با ريموت باز کردم پام و روي گاز فشار 
دادم و تخته گاز تا خونه ي عمو رفتم نيم ساعت بعد در خونه ي عمو بودم بوق زدم در باز شد وارد 

ماشين پياده شدم و با قدم هاي محکم به سمت ساختمان رفتم تا وارد سالن شدم بي بي حياط شدم و از 
 که يه جورايي دايه ي رز محسوب ميشد جلوم ظاهر شد

 .بي بي: سالم پسرم خوبي

 .سالم بي بي ممنون خوبم شما خوبي-

 .بي بي: شکر مادر خوبم

 .رز کجاست بي بي-
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از وقتي آقا گفته نبايد کنکور بده زنداني شده توي بي بي: رز تو اتاقشه پسرم اين دختر که 
 .خونه جايي نداره که بره

از حرف بي بي تعجب کردم يعني عمو درس خوندن و براي رز ممنوع کرده اما براي چي 
 چرا

 .باشه بي بي پس من ميرم تو ماشين شما به رز بگو بياد من منتظرشم-

سالن خارج شدم و توي ماشين نشستم و سرم و ديگه نايستادم ببينم بي بي چي ميگه سريع از 
 . ...گذاشتم رو فرمون

از صبح که زن عمو زنگ زد و گفت قراره ايليا بياد دنبالم استرسي تو تمام بدنم افتاده از بس 
راه رفتم و موهام و دور انگشتم پيچيدم هم سردرد گرفتم هم پاهام ذوق ذوق ميکنه خدا چيکار کنم 

رس داره خفه ام ميکنه استرسم يه طرف ترسم از ايليار يه طرف توي همين چطوري باهاش برم است
 افکار بودم که با صداي تقه اي که به در خورد ايستادم و با صداي لرزون گفتم

 .بفرماييد-

 بي بي وارد اتاق شد و گفت

 .بي بي: رز دخترم زود آماده شو ايليا اومده تو ماشين منتظرته

 يخ ريختن رو سرم به خودم اومدم و گفتم با اين حرفش انگار که آب

 .باشه بي بي جون االن آماده ميشم-

تا بي بي از اتاق خارج شد به سمت سرويس اتاقم رفتم و آبي به صورتم زدم با خودم زمزمه 
 کردم

 . ...رز آروم باش دختر ايلياست ديگه-

جرا برگشتم تو اتاق و وايي خدا حتي گفتن اين حرف هم برام سخت بود چه برسه به بقيه ي ما
به سمت کمد رفتم يه مانتو جلو بسته مشکي با شلوار دم پا قرمز و شال ترکيبي از دو رنگ مشکي و 

قرمز رو برداشتم از تو کشو دراور يه هد مشکي هم بيرون کشيدم و روي تخت گذاشتم و به سمت 
لي هم براي آرايش نداشت از آينه رفتم و موهام با کش باال جمع کردم حوصله ي آرايش نداشتم دلي

روي تخت لباس ها رو برداشتم و پوشيدم کفش هاي عروسکي مشکيم و هم پام کردم کيفم و برداشتم 
و از اتاق رفتم بيرون جلوي در خروج که رسيدم ايستادم و نفس حبس شدم و بيرون فرستادم و رفتم 

کجي ميکرد با قدم هاي آروم به سمت تو حياط ماشين شاسي بلند مشکي براق ايليا تو حياط بهم دهن 
ماشين رفتم و از تو شيشه نگاه کردم سرش و گذاشته بود روي فرمون آروم چند تقه به شيشه زدم که 

 .سرش و بلند کرد من و که ديد قفل مرکزي رو زد منم در و باز کردم و سوار ماشين شدم

ز و ديدم که به شيشه ي با ضربه اي که به شيشه خورد سرم و از روي فرمون برداشتم ر
ماشين ضربه زده قفل مرکزي و زدم در و باز کرد و سوار ماشين شد و آروم سالم کرد و سرش و 

انداخت پايين منم مثل خودش جوابش و زير لب دادم ماشين و روشن کردم و راه افتادم بين مسير رز 
م حرفي هم نداشتم که با رز حتي يه کلمه هم حرف نزد منم تمايلي نداشتم که بخوام سکوت و بشکن

بزنم چون حوصله و وقت گشتن تو پاساژها رو نداشتم از قبل به مامان گفته بودم که که آدرس 
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پاساژهايي که همه چيز داره و جنس هاشون هم خوبه رو بهم بده تا پاساژ تو سکوت فقط رانندگي 
به رز گفتم پياده بشه ولي توجه  ميکردم وقتي رسيدم دم پاساژ همين طوري که از ماشين پياده ميشدم

نکرد پياده شدم و در و محکم بستم که از جاش پريد و با ترس به دور و اطرافش نگاه کرد وقتي ديد 
 من بيرون ماشين ايستادم آروم پياده شد و به سمتم اومد و گفت

 .رز: ببخشيد حواسم نبود

 بدون اينکه جوابش و بدم به سمت پاساژ حرکت کردم

ازه اي که رفتيم طال فروشي بود وارد طال فروشي شدم رز هم بعد از من وارد شد و اولين مغ
 يه قدم عقب تر از من ايستاد

 .سالم خسته نباشيد-

 .فروشنده: سالم خوش اومدين بفرماييد در خدمتم

 .يه ست حلقه و بقيه طال هايي که براي عقد نياز هست و ميخوام-

 .رنج قيمتي باشهفروشنده: به به تبريک ميگم تو چه 

 .ممنون قيمت زياد برام مهم نيست-

 .فروشنده: بله حتما لطفا بفرماييد طبقه پايين

پشت سر مغازه دار از راه پله هاي نسبتا کوتاه پايين رفتيم و روي مبل دو نفره اي که اونجا 
ا بر خورد بود نشستيم رز هنوزم آروم و بدون حرف نشسته بود يکم کج نشستم تا بهتر ببينمش که ب

پام به پاش مثل برق گرفته ها پريد و به من نگاه کرد ميتونستم ترس و توي چشماش ببينم ولي توجه 
نکردم و خيره خيره نگاهش ميکردم اون هم بدون اينکه تغييري توي وضعيتش بده به من خيره شده 

رتش ميومد بود رز صورت کشيد و کوچکي داشت با پوست سفيد و چشم هاي سبز درشت که به صو
لب هاي برجسته و بيني کوچکي داشت موهاش و نميدونم چه رنگي آخه هميشه هدبند سرش بود قد 
تقريبا بلند و اندام الغري داشت يه لحظه تو دلم خدا رو شکر کردم که الغر اوففف من از دخترهاي 

ت ديگه رو داره چاق بدم مياد با صداي فروشنده به سمتش برگشتم که ديدم سيني حلقه ها و جواهرا
روي ميز جلوي ما ميچينه واقعا زيبا بودن رز دست دراز کرد و يه سرويس طال سفيد ظريف که در 

عين سادگي چشم آدم و به خودش جذب ميکرد از سليقه اش خوشم اومد وقتي ديدم ديگه به بقيه 
 سرويس ها نگاه نميکنه رو بهش گفتم

 .از همين خوشت اومده-

 نه گفتبدون اينکه نگاهم ک

 .رز: آره خيلي نازه

 و به فروشنده گفتمر

 .آقا اين سرويس و بر ميداريم-



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

27 

 

فروشنده يکم از سليقه ي رز تعريف کرد که اصال به مزاقم خوش نيومد خودم و به رز نزديک 
 .تر کردم و اخم هام و کشيدم توي هم فروشنده رو به شاگردش گفت که اين سرويس و آماده کنه

ا هم انداختم با اينکه اصال شوق و يا حوصله اي براي اين کار نداشتم ولي با نگاهي به حلقه ه
دقت به رديف حلقه ها نگا کردم که يه حلقه ي مردونه ي سفيد ساده که روش چند تا خط سياه ساده 
داشت چشمم و گرفت دستم و بردم جلو تا حلقه رو بردارم که دستم با دست رز برخورد کرد اون 

کناري که ست همين حلقه ولي ظريف تر بود و برداره که زود دستش و عقب کشيد  ميخواست حلقه
 و آروم زمزمه کرد

 .رز: ببخشيد

يه نيم نگاه به رز انداختم و چيزي نگفتم حلقه ي مورد نظرم و از جاش بيرون کيشيدم و 
و دادم دستش انداختم دستم اندازه بود حلقه ي ستش و هم که رز ميخواست برداره رو هم جدا کردم 

اونم اندازه اش بود انگار براي ما ساخته بودنش حلقه ها رو به فروشنده دادم و بعد از حساب کردن 
طالها از مغازه خارج شدم همينطور توي پاساژ قدم ميزدم و به ويترين ها نگاه ميکردم ولي رز 

سر اومد تو شکمم يه قدم  پشت سرم بود ديگه داشت کالفه ام ميکرد يه دفعه ايستادم و برگشتم که با
ازم فاصله گرفت و سرش و انداخت پايين تا خواست حرف بزنه دستم و گرفتم جلوي صورتش و 

 گفتم

ببين رز چه بخوايم و چه نخوايم ما االن با هميم و بايد با هم کنار بياييم فهميدي پس دفعه ي -
 .با خودم راه بري اوکيآخرت باشه وقتي با من مياي بيرون پشت سرم باشي بايد هم رديف 

 رز همونطور که سرش پايين بود جوابم و داد

 .رز: آره

يه چيز ديگه هم يادت باشه دفعه ي آخري باشه که وقتي با من حرف ميزني به زمين نگاه -
 .ميکني اينم فهميدي يا نه

 رز سرش و بلند کرد به چشمام خيره شد و گفت

 .رز: آره فهميدم

 .خوبه پس بريم-

 .رز: بريم

من و رز شونه به شونه ي هم حرکت ميکرديم بعد از چند دقيقه به جايي از پاساژ که 
مخصوص لباس عروس بود رسيديم و مستقيم به مزوني رفتيم که مامان اسمش و بهم داده بود 

 فروشنده که يه خانم مسن بود گفت

 .فروشنده: سالم خوش اومدين در خدمتم

 .سالم براي خريد لباس عروس اومديم-

 و به رز که کنارم ايستاده بود اشاره کردم و گفتم
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 .سايز خانمم ميخوايم-

تا کلمه ي خانمم از دهنم خارج شد رز سرش و بلند کرد و بهم خيره شد بعد گوشه ي لبش و به 
دندون گرفت و دوباره سرش و انداخت پايين با صداي فروشنده به سمتش برگشتم داشت رز و به 

نم پشت سرشون حرکت کردم و به لباس هايي که تن مانکن ها بودن نگاه سمت چپ سالن ميبرد م
کردم آخه اين لباس ها چيه هر کدوم از يه طرف بازه چند مدل لباس نشونمون دادن که اونا سايز رز 

 ميشدن خواستن بدن تا رز تنش کنه که با اخم گفتم

 .اينا نه خيلي بازن-

رد چند مدل ديگه هم نشونمون داد که يا من يا رز يه رز هم حرفم و با تکون دادن سرش تاييد ک
 اشکالي ازش ميگيرفتيم تا آخر فروشنده با کالفگي رو به شاگردش گفت

 .فروشنده: زهرا برو اون لباس سفارشي رو بيار

 .زهرا: چشم خانم

بعد از چند لحظه شاگرد با پاکتي نسبتا بزرگ برگشت و با رز وارد اتاق گوشه ي سالن شدن 
 دونم چرا اما دلم ميخواست ببينم لباس چه شکليه چند دقيقه بعد دختر از اتاق اومد بيرون و گفتنمي

 .زهرا: آقا بفرماييد داخل اتاق لباس و ببينيد

با قدم هاي محکم به سمت اتاق رفتم در توسط همون دختر باز شد و من وارد اتاق شدم باورم 
اق ايستاده رز باشه واقعا لباس توي تنش خوشگل شده نميشد که اون دختري که با لون لباس وسط ات

 بود و لباس به تنش مي اومد لب باز کردم و گفتم

 .چطوره رز اندازه است دوستش داري-

 .رز: آره خوبه

 .پس تا لباس و عوض کني من پولش و حساب ميکنم-

 .رز: باشه

 از اتاق خارج شدم و به فروشنده گفتم

 .خانم ما همين لباس و ميبريم-

 .فروشنده: مبترک باشه ان شاهلل به ميمنت و مبارکي

سري تکون دادم و حرفي نزدم فروشنده قيمت و گفت منم پول لباس و حساب کردم رز هم اومد 
و کنارم ايستاد با هم از مغازه خارج شديم به ساعت نگاه کردم ساعت نزديک هاي دوازده بود منم 

 نخورده بودم براي همين گفتمگرسنه ام شده بود از صبح تا حاال هيچي 

 .گرسنه ات نيست رز-

 .رز: چرا يکم
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 .بريم يه رستوران همين نزديکي ها يه چيزي بخوريم بعدش بيايم براي بقيه خريدا-

 .رز: باشه

از پاساژ خارج شديم خريدها رو روي صندلي عقب گذاشتم و سوار ماشين شدم رز هم کنارم 
سمت رستوراني که همون نزديکي ها بود حرکت کردم نشست و من ماشين و روشن کردم و به 

فاصله ي پاساژ تا رستوران زياد نبود براي همين زود رسيديم ماشين و پارک کردم و پياده شديم با 
هم وارد رستوران شديم يه ميز دو نفره که گوشه ي دنج رستوران بود و انتخاب کردم و با دست به 

 رز نشون دادم و گفتم

 .ين تا من برگردمبرو اونجا بش-

 .رز: باشه

رفتم توي دستشويي رستوران و دستام و شستم وقتي برگشتم ديدم که يه پسر ژيگول ماماني 
روي صندلي رو به رويي رز نسشته و داره حرف ميزنه رز هم سرش پايين بود و به چپ و راست 

جاش بلند شد پسره  نگاه ميکرد که يهو چشمش به من افتاد قشنگ متوجه شدم که رنگش پريد و از
هم بلند شد اومد کنارش و چيزي به سمت رز گرفت اما چشم هاي ترسيده ي رز فقط من و ميديد به 

 سمت پسر يورش بردم و يقه ي پسر و گرفتم و فرياد زدم

 .مرتيکه مگه خودت خواهر و مادر نداري که مزاحم ناموس مردم ميشي هاننننن-

 .دختر دوست منهپسر: هي آقا حرف دهنت و بفهم اين 

 دوباره فرياد زدم

 .يه دوستي نشونت بدم تا دفعه ي بعد رو زن مردم دست نذاري آشغال-

هلش دادم که خورد تو ديوار و مشت هاي من بود که به سر و صورتش فرود مي اومد چند 
و نفر سعي داشتن من و از پسر جدا کنن به زور پسر و از زير دستم کشيدن بيرون چند نفر هم من 

 گرفته بودن پسر که تموم صورتش خوني بود با حرص گفت

 .پدرت و در ميارم کثافت-

 به سمتش خيز برداشتم که دوباره گرفتنم فرياد زدم

 .ولم کنينن کاريش ندارم ديگه ولم کنينن-

همه رو پس زدم و ايستادم سر جام و به پسر نگاه ميکردم و با چشمام براش خط و نشون 
ست بازم مشت هام و مهمون صورت اصالح کرده اش کنم که صداي خانمي رو ميکشيدم دلم ميخوا

 شنيدم که گفت

 .خانم: آقا آقا حال خانمتون خوب نيست

برگشتم سمت صدا که ديدم رز با بي حالي روي صندلي نشسته بود به سمتش رفتم کيفش و از 
رو باز کردم رز و هل دادم دست خانمه گرفتم بازوش و کشيدم و از رستوران اومديم بيرون در جلو 

تو ماشين خودم هم ماشين و دور زدم و سوار شدم و با آخرين سرعت حرکت کردم توي مسيري که 
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خودم هم نميدونستم به کجا ميرسه با آخرين سرعت رانندگي ميکردم و از بين ماشين ها اليي 
م معلوم نبود چي ازم سرم ميکشيدم خيلي عصباني بودم يعني اوج عصبانيتم بود و اگه صدايي ميشنيد

 ميزد

 . ...رز: من... من کار

با شنيدن صداي رز اولين کاري که مغزم فرمان داد و انجام دادم و با پشت دستم محکم کوبيدم 
 تو دهنش که صداي آخش بلند شد فرياد زدم

 .خفه شوووووو فقط حق داري خفه شييييي فهميدي-

 زدمجوابي ازش نشنيدم براي همين دوباره داد 

 .فهميدي يا نهههه-

 رز با صدايي که بغض توش کامال مشخص بود گفت

 .رز: آ... آره

نميدونم چند وقت بود که داشتم الکي توي خيابون ها تاب ميخورديم که سر يه چهار راه چراغ 
قرمز شد ايستادم و نگاهي به سمت رز کردم که ديدم گوشه ي لبش خوني شده با اعصابي داغون 

هم فشار دادم و بازشون کردم چراغ که سبز شد حرکت کردم و وارد يه کوچه ي  چشمام و روي
 فرعي شدم ماشين و پارک کردم و رو به رز گفتم

 .بشين تو ماشين تا بيام واي به حالت رز اگه پياده بشي فهميدي-

منتظر جوابش نموندم و از ماشين پياده شدم از سوپري يه بطري آب معدني خريدم و به سمت 
 شين رفتم در سمت رز و باز کردم و گفتمما

 .بيا صورتت و بشور گوشه ي لبت زخم شده-

 .رز: نميخوام

 .با من بحث نکن رز وگرنه يکي ديگه هم ميخوري کاري که گفتم و انجام بده-

رز خيره نگاهم کرد توي چشم هاي سبزش پر شده بود از اشک از ماشين پياده شد و بطري 
ب نشست و صورتش و شست و بدون حرف سوار ماشين شد منم سوار آب و ازم گرفت کنار جو
 شدم برگشتم سمتش و گفتم

 .االن بگو چيشده بود اون پسره چرا مزاحمت شده بود-

 خيره شد توي چشم هام و با بغض گفت

رز: نميدونم تو که رفتي من نشستم روي صندلي چند دقيقه بعدش اين پسره اومد سراغم و 
 .ن جوابش و ندادم فقط منتظر بودم تو بياي که اون بره ايلياچرت و پرت ميگفت م

توي چشم هاي درشت و سبز رز صداقت موج ميزد ضبط و روشن کردم واقعا اعصابم داغون 
بود خودم هم دليل رفتارم و نمي فهميدم که چرا دست روش بلند کردم اون که کاري نکرده بود زير 
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ميريخت غرورم هم اجازه نميداد يعني اصال شدني  چشمي نگاش کردم که داشت بدون صدا اشک
نبود که من ايليا محمدي از کسي معذرت خواهي کنم چند باز آهنگ هاي ضبط و باال پايين کردم تا 

 به آهنگ مورد نظرم رسيدم صداش و باز کردم

 يه روز خوب ميرسه ديگه گريه نکن

 بلند شو بگو ديگه غصه بسه

 يه روزي حس ميکني تمومه غمات

 ميخندي و شاديا سر ميرسه

 يه روز مياد از راه اوني که تو خواب توئه

 دوستت داره اينقدر هميشه نگاهش به توئه

 ديگه گريه نکن

 يکي تو آسمونا به فکرمونه هوامون و داره خدا

 يکي که پيش توئه تو شادي و غم خبر داره از دل ما

 يکي مياد از راه که نيمه ي گمشده اته

 کنارته عاشقتهمثل يه فرشته 

 ديگه گريه نکن

 (يه روز خوب مرتضي پاشايي)

نه من و نه رز هيچ کدوم حرف نميزديم و سکوت کرده بوديم مثل وقت رفتن به بازار ولي با 
اين تفاوت که اين بار صداي ضبط سکوت ماشين و ميشکست به خونه ي عمو که رسيدم دم در 

 ده ميشد نگاه کردم و گفتمخونه ايستادم و به رز که داشت از ماشين پيا

 .وسايل ها يادت نره رز ببر پيش خودت باشه-

زير لب باشه اي گفت و در عقب و باز کرد و وسايل و بيرون کشيد خواست در و ببنده که 
 گفتم

 . ...راستي-

 نگاهم کرد و منتظر ادامه ي حرفم شد

 .فردا ميام دنبالت که بريم براي بقيه ي خريدها-

و در و بست به سمت خونه رفت و زنگ در و فشار داد در که باز شد رز  رز باشه اي گفت
رفت داخل منم پام و روي پدال گاز فشار دادم و مستقيم به سمت خونه ي محمد رفتم محمد نامداري 

بهترين دوستم و از داداش بهم نزديک تر بود که کار تخصصي مدل هاي شرکت و انجام ميداد محمد 
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اي بود که مدرکش و از پاريس گرفته خيلي هم پسر شوخ و مهربوني بود  يه عکاس صنعتي حرفه
 به خونه اش که رسيدم ماشين و پارک کردم و زنگ در خونه اش و زدم

 .محمد: به به شادوماد شما کجا اينجا کجا

 .مزه نريز محمد در و باز کن اعصاب ندارم-

 محمد: ايلي يه سوال تو کي اعصاب داشتي؟

 .يلي و درد در و باز کن بزغالهايلي و کوفت ا-

 .محمد: پسره ي چشم سفيد در و باز نميکنم

 .محمد-

 .محمد: باشه بابا چرا ميزني بيا تو

در و که باز کرد در و هل دادم و رفتم تو از پله ها باال رفتم نياز به آسانسور نبود آخه خونه ي 
د که رسيدم در باز بود وارد خونه محمد طبقه ي دوم اين ساختمون دوازده طبقه بود به واحد محم

شدم که ديدم با اون هيکل گندش پهن شده روي زمين و کله اش توي لب تاپ خدا ميدونه باز داشت 
مخ کدوم دختري رو ميزد که اينقدر با دقت به صفحه نگاه ميکرد که متوجه ي من نشده بود در و 

رو کمر لختش که قشنگ جاي دستم روي  آروم بستم و کنارش نشستم دستم و بلند کردم محکم کوبيدم
پوست سفيد و بورش موند محمد با داد از جاش پريد و وقتي من و ديد فحش بار من ميکرد منم فقط 

 ميخنديدم

محمد: ايلي جون گور به گور بشي ايشاهلل دست آدم نيست که دست ديو پسره ي نکبت بترکي 
 .ايلي شيرم و حاللت نميکنم پسره ي نمک نشناس

 .ب حاال تو هم محمد بيا بشين ديگهخو-

 .محمد: کوفت و بيا بشين کمرم جر خورد نفهم غول گاوميش

 .بيا بشين نکبت خيرم سرم اومدم پيشت حال و هوام عوض بشه-

 تا جمله ام رو تموم کردم محمد مثل آفتاب پرست رنگ عوض کرد و گفت

 .برات بپوشم هانمحمد: وايي عشقم خب زودتر ميگفتي دوست داري کدوم لباس و 

و با عشوه خرکي که ميومد کنارم نشست و دستش و روي بازوم ميکشيد که يکي کوبيدم پس 
 کله اش که چشماش گرد شدن همينطور که گردنش و ميماليد با اخم گفت

محمد: ايليا دستت هرز رفته ها رز بيچاره ات چي بايد بکشه از دستت دو بار همچين کشيده اي 
 .بخوره ميميره که

 سرم و انداختم پايين و گفتم

 .امروز اولي رو خورد ازم-
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 محمد با چشم هاي گرد شد نگام کرد و با تعجب داد زد

 .محمد: چيييي

 .مرگ چرا داد ميزني-

 .محمد: تعريف کن ببينم البته اگه ميخواي ها

 .پسره من به تو اعتماد دارم چون چند ساله که ميشناسمت-

 .ميکنيمحمد: خيلي خب حاال تعريف 

 همه ي ماجرا رو براي محمد تعريف کردم که آخرش يه دونه زد تو سرم و گفت

 .محمد: بيشعور مگه اين دختر مقصر بود که زديش

 .نتونستم خودم و کنترل کنم حاال ميگي چيکار کنم-

 .محمد: خيلي خري به موال

 .کم حرف بزن محمد پاشو زنگ بزن غذا بيارن که دارم ميميرم از گرسنگي-

محمد باشه اي گفت و به سمت تلفن رفت منم پيرهنم و دراوردم کمر بندم و هم باز کردم 
بالشتي که روي زمين بود و سمت خودم کشيدم و روي زمين دراز کشيدم و سرم و روي بالشت 

گذاشتم و به ماجراي امروز فکر کردم بقيه ي روز و کنار محمد بودم با هم غذا خورديم حرف زديم 
زديم بيرون و يه دوري توي شهر زديم و آخرش خسته کوفته برگشتم خونه همه ي  آخر شب هم

چراغ هاي خاموش نشون از خواب بودن اهل خونه ميداد بي سر و صدا رفتم توي اتاقم و در و بستم 
 .بعد از عوض کردن لباس هام خودم و روي تخت انداختم و از خستگي زياد نفهميدم کي خواب برد

تم و به سمت خونه رفتم زنگ در و فشار دادم زدم بعد چند دقيقه در با صداي در ماشين و بس
تيکي باز شد تا پام و توي حياط گذاشتم صداي الستيک هاي ماشين و شنيدم بدون توجه وارد حياط 

شدم و در و بستم و به سمت ساختمان اصلي رفتم همين که در سالن و باز کردم بي بي و طيبه جلوم 
به خريد ها رو از دستم گرفت و برد توي اتاقم بي بي دور سرم اسپند تاب ميداد و ظاهر شدن طي

 ميگفت

 .بي بي: ماشاهلل مادر چشم حسود کور عروس کوچولو

 يدب*و**سيدم بي بي هم مادرانه پيشونيم و ب*و**سلبخندي زدم و گونه ي بي بي رو 

 .بي بي: خوشبخت بشي دخترم

ر پيش گرفتم همين که پام و توي سالن اصلي گذاشتم لبخندي زدم و بدون حرف راه اتاقم و د
سهند از اتاقش اومد بيرون فکر کنم ميخواست بره بيرون به چهره اش نگاه کردم موهاي مشکي و 

پوست گندمي چشم هاي سبز و ابروهاي نسبتا پر مشکي رنگ بيني گوشتي و لب هاي معمولي 
بلش جوجه حساب ميشدم سهند يه پيرهن شيري هيلکش هم چهارشونه قد بلند بود طوري که من درمقا

پوشيده بود و دکمه هاي باال رو باز گذاشته بود و سينه ي برنزه اش خود نمايي ميکرد آستين هاش و 
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هم تا آرنج تا زده بود و يه شلوار قهوه اي جذب پوشيده بود با کفش ورني قهوه اي سالم کردم تا 
 متوجه ي من بشه آخه سرش تو گوشيش بود

 .سالم-

همين که سرش و بلند کرد تا جوابم و بده يه دفعه اخماش رفت تو هم به سمتم اومد و انگشت 
 شصتش و کنار صورتم گذاشت تا خواستم صورتم و برگردونم سهند چونه ام و گرفت و گفت

 .سهند: صورتت چي شده رز

 حرفي نزدم و فقط به چشم هاي سهند نگاه کردم سهند داد زد

 .وام صورتت چي شدهسهند: رز با ت

 .هي...هيچي يه زخم ساده است-

 سهند دوباره داد زد

 .سهند: يه زخم ساده آره رز يه زخم ساده کار ايليا است ديگه آره با توام رز کار ايليا است

من فقط توي چشم هاش نگاه ميکردم سهند چونه ام و ول کرد و با کالفگي دستي توي موهاش 
 کشيد و گفت

 .کنم پسره ي عوضيسهند: حاليش مي

 .سهند سهند جون من کاري نکني باشه داداشي-

 .سهند: چرا گفته به کسي نگي هان

صداي داداش سهند داداش سهند من فضاي خونه رو پر کرده بود به سمتش رفتم تا آرومش کنم 
مياد اما بي فايده بود آخر سر هم بدون توجه به من با عصبانيت از خونه خارج شد ديدم بي بي داره 

باال البد سر و صداي ما رو شنيده بود واقعا حوصله ي سوال پيچ شدن و نداشتم رفتم توي اتاقم و در 
و قفل کردم و خودم و با همون لباس ها روي تخت انداختم و به امروز فکر کردم به حالم موقعي که 

ه بود اولين بارم ايليا توي طال فروشي خودش و بهم نزديک کرد از حرارت بدنش حالم يه طوري شد
بود که يه مرد اينقدر بهم نزديک شده بود قلبم با آخرين سرعت خودش و به قفسه ي سينه ام ميکوبيد 
اگه يکم ديگه توي همون حالت ميموند حتما از مغازه ميزدم بيرون ولي موقعي که حساسيتش و روي 

از انتخاب کنه از بچگي بي انتخاب لباس عروس ديدم خوش اومد همه اش ميترسيدم نکنه يه لباس ب
بي بهم ياد داده که دختر بايد هميشه پوشيده باشه مثل يه گل غنچه بمونه اگه باز باشه همه ي مگس 

ها و زنبورها ميان دورش براي همين هميشه لباسام و پوشيده انتخاب ميکردم وقتي داشتم از پيدا 
ن رفتم تو اتاق پرو پوشيدم خيلي ناز بود کردن لباس عروس نااميد ميشدم فروشنده يه لباس اورد و م

توي تنم يه لباس ساده با دامن نسبتا پف و آستين هاي بلند که از روي آرنج گشاد ميشد و يقه اش تا 
گردنم بود روي سينه اش سنگ دوزي هاي ريزي شده بود و يه شال حرير نسبتا ضخيم که باز هم 

داختم که در باز شد و ايليا اومد تو براي چند روش سنگ دوزي شده بود داشت اون و روي سرم ان
لحظه خيره نگام کرد بعد نظرم و درمورد لباس پرسيد وقتي گفتم خوشم اومده رفت تا حساب کنه در 

کل روز بدي نبود اگه دعواش و توي رستوران و پشت دستي که براي اولين بار خوردم و دعواي 
 .ا بودم که از خستگي و گرسنگي خوابم برداالنم با سهند و فاکتور بگيرم توي همين فکر
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چند بار دستم و روي صورتم کشيدم و سعي داشتم چيزي که داشت دماغم و قلقلک ميداد و دور 
 کنم ولي فايده نداشت چشام و به زور باز کردم که ديدم نداي نکبت با يه پر بزرگ باال سرم نشسته

 .نکبت مگه مرض داري نميبيني خوابم-

 .الم عشقم خوبي عروس خانم دوما دوست داشتم به تو چه اصالندا: اوال س

 .وايسا ببينم من در و قفل کرده بودم تو چطوري اومدي تو-

 .ندا: ديگه ديگه

 داد زدم

 .کوفت بگو ديگه ندا-

ندا: خوب باشه چرا جيغ ميکشي با اون صدات يه کاغذ گذاشتم زير در بعد با چاقو به کليد 
 .و کاغذ به همين راحتي به همين خوشمزگيفشار اوردم تا بيفته ر

 همينطور که از روي تخت بلند ميشدم گفتم

 .ببند فکت و ندا اون چشم هاي هيزت و هم جمع کن ميخوام لباسم و عوض کنم-

 ندا: انگار با شادوماد خيلي خوش گذشته که با لباس بيرون خوابيدي؟

 و بعد به گوشه ي لبم اشاره کرد

 .ض کن همه چيز و هم تعريف کنندا: رز لباست و عو

لباس هام و عوض کردم و رو تخت کنار ندا نشستم و همه ي اتفاق هاي امروز و براش 
 .تعريف کردم

 .ندا: پسره ي غول تشن گاوميش

 خنديدم و گفتم

 .گاوميش و موافقم ندا خيلي گندس-

 ندا با لبخند موزيانه اي گفت

 ندا: پس شب عروسي چه شود ا

 . ...رز جوجه تو اتاق خواب تنها روي تخت و يليا گاوميش و

 يه پس گردني بهش زدم و حرفش و قطع کردم

 .ببند نداااا-

ندا شروع به خنديدن کرد منم خنده ام گرفت اما يه ياد تو دهني که خوردم خنده ام تموم شد و 
 گفتم
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 .اما ندا دستش خيلي سنگين بود-

 .چيکار کنم ميرم به دايي ميگم پسرت و ادب کنندا: بي خيالش بهش فکر نکن ديگه من ميدونم 

 با اخم گفتم

 .الزم نکرده همون سهند ميخواد دعوا راه بندازه کافيه-

ندا: اين سهند هم عجب جلبيه ها رو نکرده بود بس که باهات سرد رفتار ميکنه فکر نميکردم 
 .اينقدر دوستت داشته باشه

 .از گشنگي ميميرم منم همينطور ندا بريم يه چيزي بخوريم دارم-

 .ندا: باشه بريم

من و ندا از اتاق بيرون اومديم توي راه رو بوديم که صداي عمه و بابا باعث شد سر جام 
 بايستم و به ندا خيره بشم

عمه: ساالر چرا اينقدر اين دختر و اذيت ميکني آخه خيلي بهش محبت ميکني که حاال اجازه ي 
 . ...ود بازم ميذاشت با دخترش که براش حاضر شددرس خوندن و ازش گرفتي اگه رويا ب

 بابا حرف عمه رو قطع کرد و داد زد

بابا: بسه سيمين بسه من براش چي کم گذاشتم اينقدر هم اسم رويا رو نبر اه من دلم نميخواد 
 .دخترم درس بخونه خالص

خواستم حرف هاي بابا مثل پتکي بود که تو سرم ميخورد مگه مامانم چيکار کرده بود مي
برگردم توي اتاقم که ندا دستم و گرفت و با هم رفتيم توي سالن اون شب هم مثل شب هاي ديگه 

 .گذشت شب ندا پيشم موند و تا خود صبح با هم حرف زديم

دو هفته از اون روز که با ايليا رفتم بيرون ميگذره فرداي اون روز بازم رفتيم و بقيه خريدها 
ايليا رو نديدم تا به امروز امروزي که بعد از دو هفته رسيده روزي که رو انجام داديم و من ديگه 

بايد بشه شروع زندگي جديد من زندگي که نميدونم قرار چي بشه چي پيش بياد و به کجا برسم با ايليا 
بايد به کجا برسم از صبح که با عمه و زن عمو اومدم آرايشگاه االن هم چند ساعتي هست که زير 

منتظرم که آماده بشم تا پا بذارم توي زندگي با ايليا با صداي آرايشگر از فکر بيرون دست آريشگر 
 اومدم زينت خانم دوست عمه و زن عمو يا يه جورايي آريشگر خانوادگي ما بود

 .زينت خانم: دختر خيلي خوشگل شدي ايليا چه بايد بکنه تا شب

ند شدم و خودم و توي آينه قدي تو لبخندي زدم و از روي صندلي به درخواست زينت خانم بل
سالن ديدم موهاي قهوه ايم باالي سرم جمع شده بود و يه مقدارش هم باز ريخته شده بود روي شونه 

هام چشم هاي سبزم بين خط چشم سياه پهني که دورش کشيده شده بود و سايه ي ماليم نقره اي بيشتر 
تي ترکيب شده بود و رژ گونه ي آجري که خودنمايي ميکرد يه رژ قرمز براق که انگار با صور

گونه هام و برجسته تر نشون ميداد خوشگل شده بودم خودم هم از خودم خوشم اومده بود زينت خانم 
شال و روي سرم درست کرد و فقط يه مقدار از جلوي موهام و بيرون گذاشت با کمک عمه و زن 

صداي يکي از شاگردهاي آرايشگر بلند عمو لباس عروس و پوشيدم تا خواستم روي صندلي بشينم 
 شد
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 .شاگرد آريشگر: خانم محمدي همسرتون امدن

از سالن بيرون اومدم و وارد حياط نسبتا بزرگ آرايشگاه شدم ايليا با اون کت و شلوار مشکي 
و پيراهن سفيد و کروات مشکي وسط حياط منتظر من ايستاده بود موهاش و هم به طرف باال شونه 

چند تار از موهاش افتاده بود روي پيشوني بلندش که واقعا جذابش کرده بود يه دست گل  کرده بود و
رز سفيد که وسطش چند دونه گل رز قرمز بود هم توي دستش بود دامن لباسم و باال گرفتم و به 

 سمتش رفتم که سرش و بلند کرد و چند لحظه اي با چشم هاي گرد شد نگاهم کرد

 .سالم-

 ه گل و به سمتم ميگرفت جوابم و دادهمونطور که دست

 .ايليا: سالم

دسته گل و از دستش گرفتم و با هم از حياط آرايشگاه خارج شديم و من با کمک ايليا سوار 
ماشين شدم اون هم ماشين و دور زد و سوار شد تمام مسير آرايشگاه تا آتليه توي سکوت گذشت ايليا 

ون هم توي فکر اين زندگي بود که قراره آخرش چي حتي ضبط و هم روشن نکرد نميدونم شايد ا
بشه بيست دقيقه طول کشيد تا به آتليه برسيم با کمک ايليا پياده شدم و با هم وارد آتليه ي عکاسي 

شديم گرفتن عکس ها دو ساعتي وقت برد من واقعا اذيت شدم مخصوصا براي عکس هاي دو نفره 
بود مرتب ما رو ميچسبوند به همديگه و خدا رو شکر  عکاس که يه دختر بيست و سه يا چهار ساله

با تذکر ايليا که گفت ديگه بايد بريم خونه باغ دست برداشت و باالخره آتليه هم با تمام سختي و 
احساس خفگي که بهم دست ميداد تمام شد به سمت خونه باغ حرکت کرديم تمام مسير خونه باغ توي 

مي که از ضبط ماشين پخش ميشد گذشت به خونه باغ که سکوتي که صداي ماليم موسيقي بي کال
 رسيديم همه اومدن استقبالمون عمه بغلم کرد و گفت

 .عمه: قربونت برم عزيزم مثل ماه شدي

همه يه طوري احساسات اون لحظه ي خودشون و نشون ميدادن حتي سهند و سپهر هم بغلم 
يکرد که باالخره از جاش بلند شد و آروم و با کردن و بهم تبريک گفتن ولي بابا فقط از دور نگاهم م

قدم هاي محکم و پر غرور به سمتمون اومد اول فکر کردم ميخواد من و بغلم کنه ولي وقتي به سمت 
ايليا رفت و بغلش کرد دلم شکست و ناراحت شدم به زور جلوي خودم و گرفتم که گريه نکنم با 

لت بهم وصل کردن به خودم اومدم و شونه به شونه هم گرفتن دستم توسط ايليا که انگار برق هزار و
به سمت آقاجون رفتيم بعد از سالم کردن به سمت جايگاه مخصوصي که يه سکوه ي دايره اي شکل 

بود و به زيبايي با گل هاي رز سرخ و سفيد تزيين شده بود و يه مبل دو نفره وسط اين سکو بود 
تا ندا رو پيدا کنم روي مبل نشستم و به اطراف نگاه کردم  سفره ي عقد هم به زيبايي تزيين شده بود

 که صداش بلند شد

 .ندا: بيشعور نفهمم چقدر خوشگل شدي تو

 يه دونه زدم تو سرش و گفتم

 .آدم باش ندا تازه خوشگل بودم تو کور بودي نديدي-

 .ندا: شوهر کردي دستت هرز رفته ها

 خنديدم که گفت
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 .شم سفيدندا: رو آب بخندي دختره ي چ

تا خواستم جوابش و بدم با صداي پسري که رگه هاي خنده درش مشخص بود به سمتش 
 برگشتم

 .پسره: سالم رز خانم خوبين خوشين سالمتين تبريک ميگم خانم خوشبخت بشين ايشاهلل

با تعجب به پسره نگاه ميکردم که ديدم با يه لبخند خوشگل نگام ميکنه پسري با پوسفيد و 
ترکيبي از مشکي و قهوه اي بود و چشماني زيبا به رنگ ميشي يه نگاه به ندا کردم که موهايي که 

 ديدم با دهن باز خيره شده به پسر نگاهش ميکنه روم و سمت پسر برگردونم و گفتم

 .خيلي ممنون جناب اما شما-

 .پسره: آخ ببخشيد من محمدم محمد نامداري دوست گل ايليا گاميش

 ه پس گردني بهش زد و گفتبا اين حرفش ايليا ي

 .ايليا: گاوميش خودتي بزغاله

نگاهي به ندا کردم که ندا شروع کرد به خنديدن سرم و پايين انداختم و با گاز گرفتن لبم سعي 
 کرد

م جلوي خندم و بگيرم محمد يکم ديگه موند و حرف زد چند بار ديگه هم از ايليا پس گردني 
الع دادن رفت ندا و نياز توري باالي سرمون گرفت و آرام قند خورد در آخر وقتي ورود عاقد و اط

يد اون و بين خودم و خودش باز ب*و**سميسابيد ايليا قرآن رو از روي رحل وسط سفره برداشت و 
کرد قرآن و توي دستم گرفتم و ميخواستم بخونم ولي بغض و اشک هام که چشمام و تار کردن 

اشتن بي کس بودم مادرم نبود پدرم بود ولي بود و نبودش نذاشت دلم براي خودم ميسوخت در اوج د
يکي بود و برادرايي که درکشون نميکنم نميدونم عاقد چند بار خطبه رو خونده بود که عمه اومد 

 کنارم و گفت

 .عمه: رز رز گلي خوبي عمه

االن سرم و بلند کردم و با چشم هايي که اشک توشون جمع شده بود به عمه نگاه کردم که شايد 
کاري بکنه شايد از چشمام بخونه که هنوزم نميخوام زن ايليا بشم ولي عمه سرش و انداخت پايين و 

 گفت

 .عمه: رز عمه نميشه کاري کرد دختر نميشه پدرت االن مياد عصبي شده ها

يدم و ب*و**سو بدون حرف ديگه اي رفت سرم و پايين انداختم و قرآن و از دست ايليا گرفتم 
 حب همين کتاب سپردم سرم و بلند کردم و با صدايي پر بغض گفتمخودم و به صا

 .با اجازه ي پدرم و برادرم و بقيه بزرگترا بله-

ديگه نفهميدم بقيه ي مراسم چي شد چي گفتن و چي شنيدم نفهميدم و تا به خودم اومدم ديدم در 
تبريک گفتن و خواستن خونه ي ايليام خونه اي که ديگه خانم اش خودم بودم همه بغلمون کردن و 

مراقب همديگه باشيم ولي دقيقه هاي آخر نفهميدم چرا سپهر و سهند ايليا رو کنار کشيدن و چي بهش 
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گفتن که ايليا فقط سر تکون ميداد بابا و عمو ما رو به هم سپردن موقعي که بابا دستم و توي دست 
 ي بغل بابا انداختم و در گوشش گفتمايليا گذاشت براي اولين بار به خودم جرعت دادم و خودم و تو

 .بابايي با همه ي بي معرفتي هات بازم دوست دارم-

ازش جدا شدم و خيره توي چشم ااي مشکي رنگش موندم چند لحظه ايستاد ولي بعد رفت و 
سوار ماشين شد دم در ايستاديم و رفتنشون و نگاه کرديم باالخره وارد خونه شديم خونه اي که 

 م ايليا هم پشت سرم اومد و در و بست به اتاق خواب اشاره کرد و گفتخانمش من بود

 .ايليا: ميتوني اونجا لباس هات و عوض کني

باشه اي گفتم و به سمت اتاق رفتم و در و باز کردم يه اتاق بزرگ با دکوراسيون سبز و سفيد 
شال و از روي سرم  و تخت دو نفره اي که وسط اتاق به من دهن کجي ميکرد به سمت آينه رفتم و

برداشتم و مشغول ور رفتن با گيره هاي موهام شدم که دستي از پشت دور کمرم حلقه شد .با قرار 
بينم آروم من و گيره ها بودم و دست هام باال و کل فضاي آينه رو گرفته بود نتونستم ايليا رو ب

 برگردوند سمت خودش با ترس خيره شدم تو چشم هاش اونم به چشمام نگاه ميکرد يهو گفت

 ايليا: از من ميترسي؟

 . ...نه... نه-

 .ايليا: ولي چشم هات يه چيز ديگه ميگن

اون شب شب خداحافظي من با دنياي دخترونه ام و پا گذاشتم توي مسيري بود که پايانش معلوم 
 .نبود

شت و روز عروسي که اصال منتظرش نبودم رسيد و االن زير همه چيز مثل برق و باد گذ
دست محمد بودم تا موهام و درست کنه آخه موهاي منم درست کردن ميخواد مگه از دستش کالفه 

 شدم و گفتم

 .محمد بسه ديگه کندي موهام و-

محمد: ساکت اخالق درست و حسابي که نداري گاو گنده هم که هستي پس بذار حداقل اين 
 .عاشق اين قيافه ات بشه ديگه دختر

از توي آينه يه چشم غره ي توپ بهش رفتم ولي ديوار از رو رفت اين بشر از رو نرفت 
باالخر بعد از نيم ساعت آقا کله ي بيچاره ي من و ول کرد و اجازه داد بلند شم بعد از پوشيدن کت و 

مامان و آزيتا و آرام کنار هم  شلوارمن و محمد از اتاق خارج شديم و رفتيم توي سالن که ديدم
ايستادن مامان تا من و ديد يه کل کشيد و اسپند برام دود کرد و کلي قربون صدقه ام رفت باالخره از 
خونه زديم بيرون و با ماشين محمد به سمت گل فروشي رفتيم کار گل زدن ماشين تو يه ساعت تمام 

 شد رو به محمد گفتم

 .دير نيايي محمد برو خونه آماده شو فقط-

 .محمد: باشه کاري نداري

 .نه قربون داداش شب منتظرتم-
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 .محمد: باشه پس فعال

 .فعال-

محمد که رفت سوار ماشين شدم و به سمت آرايشگاه رفتم ضبط و روشن کردم و يه آهنگ بي 
صداي کالم با ريتم آروم گذاشتم بعد از نيم ساعت به آرايشگاه رسيدم پياده شدم و زنگ در و زدم که 

 دخترونه اي پرسيد

 .دختر: بله

 .محمدي هستم-

 .دختر: بله بفرماييد داخل

وارد حياط آرايشگاه شدم و منتظر شدم تا رز بياد به دسته گل خيره بودم که صداي قدم هايي 
که بهم نزديک ميشد و شنيدم سرم و بلند کردم و به کسي که رو به روم بود نگاه کردم باورم نميشد 

ون همه سادگي کجا و اين رز با اين آرايش کجا نگاهم به موهاي قهوه ايش که رز به ا اين رز باشه
از زير شال بيرون بود افتاد که سريع نگاهم و گرفتم گل و به دستش دادم و کمکش کردم که سوار 

ماشين بشه ماشين و روشن کردم و به سمت آتليه با سکوت تمام حرکت کردم دست خودم نبود مرتب 
 شمي نگاهش ميکردم واقعا نميدونم چم شده بودزير چ

باالخره به آتليه رسيديم و عکس ها رو گرفتيم بعد از تمام شد عکس ها به سمت خونه باغ 
رفتيم همه به استقبالمون اومدن و بغلمون کرد به جز عمو حتي سپهر و سهند هم رز و بغل کردن 

به رز نگاه کردم که ببينم چرا جواب مامان و مامانم چند بار رز و صدا کرد که رز جوابش و نداد 
نميده که ديدم به يه جا خيره شده رد نگاهش و که دنبال کردم به عمو ساالر رسيدم که با سردي تمام 

داشت به رز نگاه ميکرد همين که عمو از جاش بلند شد و يه قدم به سمتمون برداشت رز تکوني 
مد و بغلم کرد خورد شدن رز و به چشم ديدم دستش نامحسوس خورد ولي وقتي عمو به سمت من او

و گرفتم که با اون چشم هاي پر از اشکش بهم نگاه کرد حرفي نداشتم که بزنم دستش و کشيدم و با 
 هم به سمت جايگاهي که برامون درست کرده بودن رفتيم و نسشتم که محمد جلوم ظاهر شد

 .محمد: به به شادوماد چطوري خوبي

 .بودي چرا دير کرديتوکدوم گوري -

 .محمد: کوفت من که قبل از عاقد اومدم

 .تو بايد قبل از من اينجا مي بودي-

 .محمد: ببند فکت و بابا ميخوام برم به عروس خانم تبريک بگم

خواستم يه چيزي بارش کنم که روش و ازم گرفت و شروع کرد به تبريک گفتن به رز رز 
نگاه ميکرد حاال رز به کنار وضع ندا که بدتر از رز بود تازه بيچاره با چشم هاي گرد شده به محمد 

 دهنش هم باز مونده بود بعد از تمام شدن حرف هاي محمد رز با تعجب گفت

 .رز: خيلي ممنون جناب ولي شما

 محمد باز نذاشت من حرف بزنم و زود گفت
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 .محمد: آخ ببخشيد من محمدم محمد نامداري دوست گل ايليا گاميش

 و شنيدم يه پس گردني بهش زدم و گفتتا اين 

 .محمد: گاوميش خودتي بزغاله

ندا ميخنديد رز هم سرش پايين بود و با گزيدن لبش سعي داشت خنده اش و پنهون کنه چشم 
فرستاد محمد و ندا يکم ديگه هم پيشمون موندن و چرت و پرت غره اي براي محمد رفتم که برام يه 

ندا همکاري ميکرد يا حرص ميخورد بعد از نيم ساعت اطالع دادن که گفتن محمد بعضي جاها با 
عاقد اومد محمد نميدونم کجا غيبش زد ندا و نياز تور و باالي سرمون گرفتن آرام هم قند ميسابيد 

قرآن و از روي رحل وسط سفره برداشتم و بين خودم و رز گرفتم رز هم قرآن و دستش گرفت و 
 کرد عاقد شروع به خوندن خطبه

عاقد: دوشيزه ي محترمه ي مکرمه سرکار خانم رز محمدي فرزند ساالر آيا به بنده وکالت 
ميدهيد تا شما رو با مهريه ي معلوم به عقد و نکاح همشگي جناب آقاي ايليا محمدي فرزند سهراب 

 در بياورم

 .ندا: عروس رفته گل بچينه

 .عاقد: براي بار دوم عروس خانم وکليم

 .فته گالب بيارهنياز: عروس ر

 .عاقد: براي بار سوم عروس خانم وکيلم

اما هيچ صدايي از رز بلند نشد نگاهش کردم تا ببينم حالش خوبه يا نه که سرش پايين بود عمه 
 اومد کنارش و گفت

 .عمه: رز رز گلي خوبي عمه

 رز سرش و بلند کرد و به عمه خيره شد که عمه با تاسف گفت

 .کرد دختر نميشه پدرت االن مياد عصبي شده ها عمه: رز عمه نميشه کاري

 و سرش و انداخت پايين و رفت رز نگاهي به جمع انداخت و با صدايي لرزون گفت

 .رز: با اجازه ي پدرم و برادرم و بقيه بزرگترا بله

بعد از بله گرعتن از رز نوبت بله گگفتن من بود که با تا حرف عاقد تمام شد بله رو دادم بعد 
ن نوبت ثبت امضاها و دست کردن حلقه ها بود که حاضرم قسم بخورم رز هيچي نفهميدم از از او

اين قسمت هاي مراسم جشن که تمام شد بعد از دور دور کردن توي خيابون رفتيم خونه همه دم در 
 از من و رز خداحافظي کردن با صداي سپهر که به سمتش برگشتم سهند هم کنار سپهر ايستاده بود

 .ايليا سپهر:

 دو قدم فاصله ي بينمون و طي کردم و کنارشون ايستادم

 .بله-
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سپهر: ايليا گوش کن ببين چي بهت ميگم اين همه سال رز سردي رفتار از ما ديد ولي خب 
خواهرمون و دوستش داريم بفهمم از گل کمتر بهش گفتي يا دوباره دستت هرز رفت اون موقع ديگه 

 .وضع فرق ميکنه

 .بهش باشه ايليا بفهمم رز و اذيت کردي روزگارت و سياه ميکنمسهند: حواست 

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .باشه خيالتون راحت باشه مراقب رز هستم-

 .سهند: به حرفت اطمينان ميکنيم پسر

حرفي نزديم و به سمت بقيه رفتيم عمو اومد کنارمون دست رز و گرفت و توي دستم گذاشت 
لش انداخت ولي عمو بدون حرکت فقط رو به روش و نگاه ميکرد رز که يهو رز خودش و توي بغ

که ازش جدا شد رفت و سوار ماشين شد کم کم همه عزم رفتن کردن با رفتن بقيه ما هم وارد خونه 
 شديم اتاق خواب و بهش نشون دادم و گفتم

 .ميتوني اونجا لباس هات و عوض کني-

ز چند دقيقه وارد اتاق شدم جلوي آينه ايستاده بود و باشه اي گفت و به سمت اتاق رفت منم بعد ا
داشت با موهاش ور ميرفت به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم که لرزي رو توي کل وجوش 
حس کردم رز و آروم به سمت خودم برگردوندم که با ترس توي چشمام خيره شد نميفهميدم اون 

 ترس توي چشم هاش براي چيه لب باز کردم و گفتم

 ز من ميترسي؟ا-

 . ...رز: نه...نه

 .ولي چشمات يه چيز ديگه ميگن رز-

سرش و انداخت پايين که دو تا انگشت اشاره و وسطيم و گذاشتم زير چونش و سرش و اوردم 
 باال و گفتم

 .ايليا: من و ببين من االن شوهرتم تو ديگه نبايد از من خجالت بکشي

 . ...گذاشتم و به سمت تخت بردمش وتا خواست چيزي بگه لب هام و روي لب هاش 

صبح که بيدار شدم سر رز روي بازوم بود و مثل يه جنين توي خودش جمع شده بود آروم 
سرش و از روي بازوم برداشتم و از جام بلند شدم و روي تخت نشستم و به ساعت ديواري نگاه 

چه ها خوابيده بود واقعا هم کردم عقربه هاي ساعت نه و نشون ميداد نگاهي به رز کردم مثل دختر ب
بچه بود موهاي قهوه اي بلندش دورش و گرفته بود پتو رو روي رز مرتب کردم و از جام بلند شدم 

 .حوله ام و از توي کمد برداشتم و رفتم توي حمام

چشام و باز کردم کش و قوسي به بدنم داد که زير دلم تيرکشيد دستم و روي شکمم گذاشتم ياد 
ياد رفتار ايليا با من نميدونم حسم اون لحظه چي بود فقط ميدونم من اون روي مهربون ديشب افتادم 

ايليا رو ديدم که کمتر رو کرده بود همين طور که دستم روي شکمم بود از روي تخت بلند شدم و از 
اتاق بيرون اومدم صداي شرشر آب ميومد و اين يعني ايليا داشت دوش ميگرفت رفتم توي دستشوي 
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ورتم و شستم ميخواستم برگردم توي اتاق که صداي تلفن بلند شد گوشي رو برداشتم و جواب و ص
 دادم

 .الو بفرماييد-

 .زن عمو: سالم دختر گلم خوبي عزيزم

 .سالم زن عمو ممنون من خوبم شما خوبين عمو خوبه-

 .زن عمو: قربونت عزيزم همه خوبن

 .خدا رو شکر-

 .زن عمو: رز

 .جونم زن عمو-

 .مو: ايليا خونه استزن ع

 .آره داره دوش ميگيره-

نميدونم چرا وقتي جمله ام تموم شد احساس کردم زن عمو نفس راحتي کشيد يکم ديگه با زن 
عمو حرف زدم و چند تا نصيحت مادرانه کرد که داشتم از خجالت ميمردم پشت تلفن و تنها به گفتن 

 چشم اکتفا کردم

 .ب تو و ايليا اينجا دعوتيد بيايد ها باشهزن عمو: راستي يادم رفت بگم امش

 .چشم حتما-

 .زن عمو: خب ديگه کاري نداري

 .نه زن عمو خداحافظ-

 .زن عمو: خداحافظ دخترم

و گوشي رو قطع کرد منم گوشي رو گذاشتم سر جاش و همونجا روي مبل نشستم و به آينده 
 فکر کردم

 .ايليا: رز

 ه کردم و آروم گفتمبا صدا ايليا برگشتم و پشت سرم و نگا

 .بله-

 .ايليا: معلومه حواست کجاست چرا اينجا نشستي

 .ببخشيد حواسم نبود زن عمو زنگ زده بود-

 .ايليا: خب مانان چي گفت
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 .براي امشب دعوتمون کرد-

 .ايليا: خيلي خب برو حموم رز تا با هم صبحونه بخوريم

 نيمچه لبخندي زدم و گفتم

 .باشه-

دست لباس براي خودم برداشتم و رفتم توي حموم دوش و باز کردم و برگشتم توي اتاق يه 
زيرش ايستادم و فکرم دوباره رفت به سمت ايليا بعد از ده دقيقه دوش و بستم لباس هام و پوشيدم از 

حمام خارج شدم و مستقيم رفتم توي آشپزخونه و ميز صبحونه رو چيدم ايليا اومد و روي صندلي 
وع کردم به خوردن اما خيلي کم هم اشتها نداشتم و هم دلم بعضي وقتا تير نشست منم نشستم و شر

 ميکشيد دستم و روي شکمم گذاشتم که ايليا گفت

 .ايليا: اگه دلت درد ميکنه بريم دکتر

 وقتي ايليا اين و بهم گفت خيلي خجالت کشيدم گوشه ي لبم و گاز گرفتم و گفتم

 .نه خوبم-

پشت ميز بلند شد رفت توي اتاق چند دقيقه ي بعد لباس پوشيده و  ايليا هم ديگه حرفي نزد و از
 شيک اومد بيرون گفت

 .ايليا: ميرم تا جاي زود برميگردم رز خواستي جايي بري بهم زنگ بزن

بعد کارتي روي اوپن گذاشت و رفت بلند شدم و به کارت نگاه کردم کارت خودش بود شرکت 
يا محمدي شماره ي محل کار و موبايلش هم بود کارت و روي مهندسي راه و ساختمان ... مديرت ايل

اپن گذاشتم و وسايل صبحانه رو جمع کردم رفتم توي اتاق روي تخت دراز کشيدم گوشيم و برداشتم 
پنج تا پيام از ندا دو تا تماس هم از شيما داشتم حوصله ي هيچکس و نداشتم دلم براي همون خونه ي 

ي سلولم که نوزده سال توش زندگي کردم اتاقي که فقط پذيراي من سرد و يخ زده ي خودمون برا
بود دلم براش تنگ شده بود به ساعت نگاه کردم ساعت يازده و نيم بود چقدر زمان دير ميگذره آخه 

بي خيال فکر کردن شدم و رفتم توي آشپزخونه تا يه چيزي درست کنم تا زمان بگذره آشپزي رو در 
از بي بي وقتي که بابا خونه نبود يا مسافرت بود بي بي به من آشپزي ياد ميداد حد کم ياد گرفته بودم 

منم طبق آموزه هاي بي بي شروع کردم به ماکاروني درست کردن داشتم ساالد و درست ميکردم که 
صداي زنگ در اومداز جام بلند شدم و رفتم از توي چشمي در نگاه کردم ببينم کيه که با چهره ي 

 ه رو شدم در و باز کردم و کنار ايستادم تا بياد داخلايليا رو ب

 .سالم-

 .ايليا: سالم

 ايليا وارد شد و در و بست و خودش و روي مبل پرت کرد

 .ايليا: رز چاي برام مياري

 .باشه االن دم ميکنم-
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رفتم توي آشپزخونه و چاي ساز و روشن کردم و منتظر شدم تا آب جوش بياد فنجون و قندون 
يني گذاشتم و به اين فکر کردم که ايليا کجا رفت و چيکار داشت که اينقدر زود اومد بعد از و توي س

ده دقيقه که چاي دم کشيد ريختم توي فنجون و سيني رو بلند کردم و بردم توي سالن و گذاشتم رو به 
 روش خواستم برم توي آشپزخونه که صدام کرد

 .ايليا: رز بشين کجا ميخواي بري

 نشستم که يهو گفتبدون حرف 

 .ايليا: مامان به منم زنگ زد و گفت شام بريم اونجا گفت همه امشب اونجا دعوتن

 بازم چيزي نگفتم ايليا هم حرفي نزد دو دل بودم براي حرف زدن ميترسيدم

 .ايليا ميشه يه چيز بگم-

 ايليا توي چشام نگاه کرد و گفت

 .ايليا: بگو

 شروع کردم به حرف زدن سرم و انداختم پايين و با من و من

 . ...ميشه... ميشه با ندا برم-

حرف زدن در اين مورد برام سخت بود ميترسيدم مخالفت کنه ايليا کج نشست روي مبل 
 خودش و جلو کشيد و خيره نگاهم ميکرد منم هر جايي رو نگاه ميکردم به جز چشماش

 ايليا: کجا ميخواي بري با ندا؟

 .برم... برم کالس کنکور-

ا تمام شدن جمله ام نفس راحتي کشيدم چشام و روي هم فشار دادم و سرم و پايين انداختم ايليا ب
 بدون اينکه جوابم و بده بلند شد و در حالي که به سمت اتاق خواب ميرفت گفت

 .ايليا: نهار چي داريم غذا رو بکش که خيلي گشنمه

به من دل سردن خدا حداقل ميگفت بازم اين بغض لعنتي به گلوم چنگ زد آخه چرا همه نسبت 
نه نميخوام بري نه اينکه اينطور حرفم و بي جواب بذاره با بي حالي بلند شدم ميز و چيدم برگشتم 

 توي اتاق ايليا روي تخت خوابيده بود و ساعد دستش رو روي پيشونيش گذاشته بود آروم گفتم

 .غذا آماده است-

بعد از چند دقيقه که اومد از داخل ديس براي خودش و از اتاق خارج شدم رفتم توي آشپزخونه 
غذا کشيد و شروع به خوردن کرد ولي من اشتها نذاشتم و فقط چند لقمه ي کوچيک خوردم بعد از 
غذا ايليا دوباره رفت بيرون از خونه نميدونم چيکار داشت منم ميز و جمع کردم حوصله ي شستن 

ي سينک بمونه رفتم توي اتاق و رو تخت دراز کشيدم ظرف ها رو نداشتم و گذاشتم همون طوري تو
 .پشتم به در اتاق بود چشام داشت روي هم مي افتاد که احساس کردم دستي دور کمرم حلقه شد
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کارم که تمام شد برگشتم خونه در و باز کردم و وارد خونه شدم از تاريکي و سکوت خونه 
ه بيرون چرا بهم نگفت از دستش عصباني تعجب کردم با خودم گفتم رز کجاست اگه ميخواست بر

شدم که چرا به حرفم گوش نداد به سمت اتاق رفتم و تا چراغ و روشن کردم که عصبانيتم با ديدن 
رز که مثل دختر بچه ها معصوم خوابيده بود و موهاش دورش و گرفته بود خوابيد لباس هام و 

کردم و کشيدمش تو بغلم از بس  عوض کردم و کنارش دواز کشيدم و دستم و دور کمرش حلقه
ظريف و سبک بود به هر سمتي که ميخواستم راحت ميتونستم بچرخونمش آروم رز و به سمت 

خودم برگردوندم طوري که بيدار نشه با دقت به چهره اش نگاه ميکردم قشنگ بود و دلنشين بغلي 
ري که ميخواستم بکنم بدم اومد هم بود و تو بغلم گم ميشد لبخندي از افکارم زدم اما يه لحظه از کا

 .يدم و سعي کردم بخوابم که موفق هم شدمهم از خودم متنفر شدم افکارم و پس زدم و پيشوني رز و 

 نميدونم چقدر خوابيده بودم که با صداي رز بيدار شدم

 .رز: ايليا... ايليا... پاشو ديگه

 ام نشستم و گفتمچشمام و باز کردم ديدم رز کنارم نشسته بلند شدم و سر ج

 ساعت چنده؟-

 .رز: ساعت هفت ايليا بايد بريم خونتون يادته ديگه

يکم فکر کردم تا يادم بياد رز از چي حرف ميزنه که ياد دعوت امشب خونه ي مامان اينا 
 افتادم

 .آره يادمه تا تو آماده بشي من برم صورتم و بشورم و بيام-

 .رز: باشه

ستشويي رفتم صورتم و شستم و برگشتم توي اتاق يه دست از از اتاق خارج شدم و به سمت د
لباس هام روي تخت بود يه شلوار جين سورمه اي و پيراهن چهار خونه ي آبي رنگ به لباس ها 

 اشاره کردم و گفتم

 .اينا چيه-

 رز سرش و انداخت پايين و گوشه ي لبش و گزيد و گفت

 .رز: ميشه اينا رو بپوشي

 .باشه-

ه جوابش و با برق چشماش و لبخند روي لبش بهم داد خود رز هم ست لباس لبخندي زدم ک
هاي من پوشيده بودم يه شلوار دمپا گشاد سورمه اب با مانتوي جلو بسته ي آبي و شال سورمه اي و 

کفش سفيد بدون پاشنه هم روي تخت بود لباس ها رو پوشيدم و روي تخت نشستم و جوراب هام و 
 ز افتاد که مشغول آرايش کردن بود گفتمپام کردم نگاهم به ر

 .پاکش کن رز-

 با تعجب نگاهم کرد و گفت رز



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

47 

 

 .رز: چي رو

 .آرايشت و-

 .رز: کمه که من هميشه اينقدر آرايش ميکنم

بلند شدم به سمتش رفتم که بلند شد ايستاد دستام و روي شونه اش گذاشتم و فشار دادم تا بشينه 
 يدم و همونطور که آروم روي صورتش ميکشيدم گفتمدستمالي از توي جعبه بيرون کش

صورت خوشگل نيازي به آرايش نداره من کاري ندارم که قبال چطوري بود ولي تو االن زن -
 .مني من دوست ندارم کسي زنم و که با آرايش خوشگل تر هم ميشه ديد بزنه فهميدي يا نه

 لبخندي زد گفت

 .رز: باشه

 گفتم

 .نتظر ما هستنپس بريم که االن همه م-

 .رز: بريم

شونه به شونه ي هم از خونه خارج شديم و سوار ماشين شديم پشت فرمون نشستم رز هم کنارم 
 و حرکت کرديم از سکوت ماشين خسته شدم براي همين ضبط و روشن کردم و به آهنگ گوش دادم

 همه رازت يه طرف چشماي نازت يه طرف

 نديدم چشمي رو که تو نخ چشم تو نرفت

 ياد تو يار من سکه ي بازار من

 من گرفتار توام عشق گرفتار من

 تو ميخواستي بري راستي بري آبم ميکني

 تو جوابم ميکني خونه خرابم ميکني

 آخه ليلي تو رو خيلي شب ها کم داره دلم

 آره غم داره دلم واي تو رو کم داره دلم

 همه رازت يه طرف چشماي نازت يه طرف

 نخ چشم تو نرفتنديدم چشمي رو که تو 

 ياد تو يار من سکه ي بازار من

 من گرفتار توام عشق گرفتار من

 زندگي بي تو برام ارزش خاصي نداره
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 ارزش اينکه به پاش يه لحظه وايسي نداره

 تو که دوري با صبوري روزم و شب ميکنم

 من فقط پيش تو موهام و مرتب ميکنم

 يا يه روز دق ميکنم يا تو رو عاشق ميکنم

 ه روز دق ميکنم يا تو رو عاشق ميکنميا ي

 همه رازت يه طرف چشماي نازت يه طرف

 نديدم چشمي رو که تو نخ چشم تو نرفت

 ياد تو يار من سکه ي بازار من

 من گرفتار توام عشق گرفتار من

 (راز پويا بياتي)

شدم  آهنگ و دوباره زدم پخش بشه تا رسيديم خونمون در و با ريموت باز کردم و وارد حياط
ماشين و پارک کردم از ماشين پياده شديم و به سمت ساختاون اصلي رفتيم که در يه دفعه باز شد و 

 ندا پريد بيرون عمه و مامان هم پشت سرش بودن

 .ندا: واييي رزي دلم اندازه ي فنچي شده بود برات

 .رز: منم دلم تنگ شده بود برات خواهري

 .عمه: بسه ندا دخترم و کشتي

 دا نوبت عمه و مامان شد که دست رز و کشيدم و گفتمبعد از ن

 .ولش کنين بابا خفه شد زنم-

 .ندا: ايشششش

و روش و ازم گرفت که باعث خنده ام شد با همه سالم و احوال پرسي کرديم و نشستيم توي 
سالن پذيرايي من با بابا و عمو رضا حرف ميزدم و خانم ها اون طرف سالن رز و دوره کرده بون 

از سرخ و سفيد شدن رز دور از ذهن نبود که درمورد چي باهاش صحبت ميکنن هنوز نيم  که
ساعت از اومدنمون نگذشته بود که زنگ در و زدن بابا رفت و در و باز کرد عمو و سهند با سپهر 

 و شيما و شاهين اومدن داخل شاهين تا رز و ديد صداي لز لز گفتنش خونه رو برداشت

 .لزززززززشاهين: عمهههههه 

 .رز: عمه به فدات خوشگلم تو کجا بودي دلم تنگ شده برات

 همه به حرف شاهين خنديدن که شاهين رز و ول کرد و اومد جلوم ايستاد و گفت

 .شاهين: عمو ايليا
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 .جانم-

 .شاهين: تو شوهل عمه لز شدي

 .بله-

 .شاهين: مثل بابام که شوهل مامانمه

 .بله-

 . ...خوابيد لو ما شاهين: من ديشب ديدم بابام

با اين حرف شاهين همه ترکيدن از خنده سپهر که کنارم نشسته بود سريع دست به کار شد 
شاهين و کشيد توي بغلش و دستش و گذاشت روي دهنش و يه چيزي در گوشش گفت که فقط ميخرم 

به سپهر آخرش و شنيدم و شاهين تا از بغل سپهر اومد بيرون رفت کنار مامانش نشست خودم و 
 نزديک کردم و با خنده گفتم

 .بچه تا کجا رو ديد سپهر-

 خنديدم که سپهر با غيض گفت

 .سپهر: کوفتتتتت

که صداي خنده ها بيشتر بلند شد اون شب اتفاق خاصي نيفتاد ولي نيومدن آقاجون سوال شد 
ر داديم نشد که برام که وقتي از بابا دليلش و پرسيدم گفت آقاجون مهمون داشت و چون دير بهش خب

بياد اون شب خيلي بهمون خوش گذشت نه فقط به من به رز هم خوش گذشت اين و از روي لبخند و 
 .چشم هاي ستاره بارونش ميشد راحت فهميد

يک هفته از شب مهماني گذشت توي يک هفته ي گذشته همه اش خونه ي دوست و آشنا و 
ي اين يک هفته کال شرکت بي شرکت و همه اش فاميل يا براي ناهار با براي شام دعوت بوديم تو

خونه بودم و شاهد بيقرار بودن و بيکاري رز که هر جور شده ميخواست خودش و مشغول کنه منم 
تصميمي که خيلي وقت پيش تصميم به انجامش و داشتم و گرفتم براي همين ديروز با سهند هماهنگ 

ازش بگيرم صبح زود بيدار شدم رز کنارم  کردم براي مدارک رز قرار شد امروز برم در خونه و
خواب بود آروم و با احتياط از جام بلند شدم تا رز بيدار نشه بعد از انجام کارهام آماده شدم و از 

خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم و با سرعت تمام به سمت خونه ي عمو رفتم وقتي رسيدم يه تک 
 ر ماشين شدزنگ به سهند زدم بعد چند دقيقه اومد و سوا

 .سهند: سالم خوبي بيا اينم مدارک رز

 .سالم ممنون کامل هستن ديگه سهند وقت ندارم که اين همه راه و دوباره برگردم-

 .سهند: آره کامل هستن فقط جواب بابا با خودت ايليا من حوصله ي دردسر ندارم

 .آره جواب عمو با من نترس ميگم مجبورت کردم-

 .که خيلي کار دارمسهند: خيلي خب من برم 

 .باشه ممنون به خاطر مدارک سهند-
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 .سهند: خواهش ميکنم من براي رز هر کاري ميکنم

با هم دست داديم و سهند از ماشينم پيدا شد سوار ماشين خودش شد و با دو بوق از کنارم عبور 
موزشگاه کرد منم راه افتادم به طرف آدرس مورد نظر ماشين و پارک کردم پياده شدم به سمت آ

کنکوري که ندا اونجا بود رفتم تمام کارهاي اسم نويسي رز اونجا يک ساعتي وقتم و گرفت بعد از 
انجام همه ي کارها فرم برنامه ي کالسي رو گرفتم و از آموزشگاه بيرون اومدم سوار ماشين شدم و 

رو پايين  به سمت ميدون انقالب حرکت کردم پشت چراغ قرمز بودم که کسي به شيشه زد شيشه
 کشيدم و با يه دختر بچه ي حدود هفت هشت سال مواجه شدم

 .دختر بچه: عمو عمو فال ميخري همه فال هام راسته به خدا

 .دونه اي چند-

 .دختر بچه: دو تومن عمو

 يه چک پول پنچاه هزار تومني از کيف پولم بيرون کشيدم و گفتم

 .همه اش چند خانم کوچولو-

 با خوشحالي گفت

 .بچه: بيست تومن عمودختر 

 .همش و ميخوام ولي به شرطي که بري اون طرف خيابون بايستي تا من بيام باشه-

 .دختر بچه: چشم عمو

و بدو رفت اون سمت خيابون ايستاد ماشين و پارک کردم و پياده شدم که اومد جلوم ايستاد و 
ن و چک پول و بهش دادم و همه ي فال ها رو گرفت جلوم ازش گرفتم و گذاشتم روي داشبورد ماشي

 گفتم

 .اينم پولش-

 .دختر بچه: دست درد نکنه عمو

 .خواهش ميکنم خانم کوچولو اسمت چيه-

 .دختر بچه: زهرا

 .چه اسم قشنگي داري پدر و مادرت کجان زهرا خانم-

 .زهرا: دو تا چهار راه باالتر دارن چيز ميفروشن

 .خواهر و برادر هم داري يا نه-

 .زهرا: نه عمو

 .بلدي بنويسي-
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 .زهرا: بله شب ها تا صبح درس ميخونم

 از تو داشبورد کاغذ و خودکاري برداشتم و گفتم

 .آدرس خونه تون و بنويس برام-

بدون حرف با اون خط بچه گانه اش آدرس خونه اشون و برام نوشت کاغذ و ازش گرفتم و 
 .کارت خودم و بهش دادم

 .انم بده به بابا و مامانت و بگو بيان پيش من باشهاينم آدرس و شماره تلفن منه زهرا خ-

 .زهرا: چشم عمو

 .آفرين حاال بدو برو پيش مامان بابات-

 .زهرا: چشم عمو خداحافظ

دويد و بين عابرهاي پياده گم شد منم سوار ماشين شدم همه اش چهره ي اين دختر بچه جلو 
آخرين سرعت به سمت ميدون انقالب رفتم و  چشمام بود سرم و تکون دادم تا از فکر بيرون بيام و با

 .چند مدل کتاب تست مربوط به رشته ي تجربي خريدم که همه اش با هم يه کارتون شدن

کارتون و توي صندق عقب گذاشتم سوار ماشين شدم تا خواستم استارت بزنم گوشيم زنگ 
 خورد اسم محمد روي صفحه ي گوشي خودنمايي ميکرد

 .سالم محمد-

م و کوفت سالم و درد هيچ معلوم هست کجايي گاوميش من و دو ساعته کاشتي تو محمد: سال
 .شرکت

مگه من بهت گفتم برو شرکت ساعت کاريت االن بشين کارت و بکن من به آدم بي دست و پا -
 .وعالف حقوق نميدما گفته باشم

 .محمد: اوا جون من واقعا تايم کاريم االن پس چرا من فکر کردم تو گفتي بيام

 .از اول هم خنگ بودي تو-

 .محمد: خنگ اون بچه ي زشتته برو از همين االن دعا کن بچه ات به من بکشه

 .هم خودم خوشگلم هم زنم تو چي ميگي اين وسط-

 .محمد: رز که خوشگله جاي خواهري ولي تو نه

 دمنميدونم چرا با اينکه ميدونستم محمد شوخي ميکنه و چيزي تو دلش نيست اما بهش توپي

 .ببند فکت و محمد فعال کار دارم بايد برم تو هم برو رد کارت شب اگه شد ميام سمتت-

 . ...محمد: آخ عشقم دلت برام تنگ شده زود بيا ش
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گوشي قطع کردم و منتظر نشدم تا ببينم چه چرت و پرتي ميگه به ساعتم نگاه کردم ساعت 
هم صداش دراومده بود براي همين به  يازده و نيم بود و من از صبح چيزي نخورده بودم شکمم

طرف خونه حرکت کردم ساعت دوازده و نيم بود که باالخره رسيدم خونه ماشين و توي پارکينگ 
پارک کردم وسايل با کتاب ها رو از توي ماشين برداشتم و رفتم سمت آسانسور دکمه ي طبقه ي 

ه ي مورد نظر رسيدم از آسانسور دوازدهم و فشار دادم صداي ضبط شده ي اون زن گفت که به طبق
 بيرون اومدم و در واحد و باز کردم و وارد خونه شدم

 رز از روي مبل جلوي تلويزيون بلند شد و گفت

 .رز: سالم خسته نباشي

 وسايل و همون جا دم در گذاشتم و رفتم و خودم و روي مبل پرت کردم و گفتم

 .سالم سالمت باشي چاي آماده داري رز-

 .ا تا تو لباس هات و عوض کني آماده ميکنمرز: نه ام

 .اول ميرم حمام-

 .رز: باشه

از جام بلند شدم و رفتم توي اتاق خواب حوله ام و از توي کمد برداشتم و رفتم حمام و يه دوش 
 سرسري گرفتم و اومدم بيرون تا رفتم توي سالن رز با سيني چاي جلوم ظاهر شد

 .رز: بفرما اينم چاي

 .نه حاال ناهار چي داريمدستت درد نک-

 . ... :رز

جوابي از رز نشنيدم براي همين نگاهش کردم که ديدم دست هاش و توي هم تاب ميداد و 
 سرش پايين بود

 .با تو بودما رز سوالم جواب نداشت-

 چشماش و بست و با تته پته شروع کرد به حرف زدن

ما... غذا بود ولي... اومم داشتم با ندا رز: خب... خب... ناهار نداريم... نه اينکه نداشته باشي
 .تلفني حرف ميزدم... سوخت

 با تعجب پرسيدم

 .تلفن سوخت-

 .: نه غذا سوخترز

 غذا سوخت و با تن صداي آرومي گفت که خنده ام گرفت

 .رز: نخند ايليا
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 .حاال ناهار چي بخوريم-

 .رز: اومم نميدونم

 .و تو اون جعبه ي دم در و نگاه کنتو که امروز ناهار به ما ندادي ولي حاال بر-

 .رز: مال منه

 .آره برو نگاه کن-

بلند شد و رفت کنار جعبه نسشت و کاغذ روي جعبه رو برداشت اول ريلکس بود ولي يه دفعه 
چشماش گرد شد در جعبه رو برداشت و کتاب ها رو يکي يکي نگاه ميکرد آخرش همه رو ول کرد 

اده بودم نگاه کرد و يهو خودش و انداخت توي بغلم گونم و محکم بلند شد و به من که کنارش ايست
 يد و گفتب*و**س

 .رز: وايييي ايليا دستت درد نکنه پسر عاشقتم

هنوز تو شوک رفتارش بودم که از بغلم بيرون پريد و رفت سراغ کتاب ها و يکي يکي همه 
ام کاشت نميدونم چه حسي  ه اي که روي گونهرو نگاه کرد از خوش حالي رز خيلي خوش حال شدم 

بود که تو دلم ايجاد کرد اما به مزاقم خوش اومده بود بي خيال فکر کردن شدم گوشي رو برداشتم و 
زنگ زدم غذا بيارن چند بار از رز پرسيدم چي ميخوره که اصال نفهميد چي گفتم براي همين دو 

ال بود و همه اش ميخنديد تا پرس جوجه با تمام مخلفاتش سفارش دادم اون روز رز خيلي خوش ح
حاال اين روي شيطون رز و نديده بودم ولي از ترسي که هميشه توي چشم هاش لونه کرده بود کم 

 .شده بود و اين برام خوش حال کننده بود و دنيايي ارزش داشت

با صداي آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم و مثل هر روز با جاي خالي ايليا مواجه شدم امروز 
لين روز کالس هاي کنکوره و من دارم از خوش حالي بال درميارم يه دنيا ممنون ايليا هستم که او

اجازه داد من درسم و ادامه بدم از تخت خواب دل کندم و بلند شدم رفتم توي آشپزخونه يه برش 
و کيک و يه ليوان شير برداشتم و خوردم به ساعت توي آشپزخونه نگاه کردم ساعت نه و نيم بود 

من ساعت يازده کالس داشتم برگشتم توي اتاق کوله ام و برداشتم و کتاب هايي رو که از شب قبل 
آماده کرده بودم و گذاشتم داخل کيف از داخل کمد يه مانتوي سورمه اي ساده با شلوار جين مشکي 

ق بيرون برداشتم و پوشيدم مقعنه ي مشکيم و سرم کردم و با برداشتن گوشيم از روي عسلي از اتا
 اومدم تلفن و برداشتم و به آژانس زنگ زدم

 .سالم جناب خسته نباشيد يه ماشين ميخواستم-

 . ...مرد: سالم به چه اشتراکي و به اسم

 .اشتراک صد و بيست و دو منزل محمدي-

 .مرد: تا پنج دقيقه ي ديگه ميفرستم براتون

 .تشکر-

انسور شدم و دکمه ي همکف و زدم گوشي رو قطع کردم و از خونه خارج شدم و وارد آس
وقتي آسانسور به همکف رسيد ازش خارج شدم و از ساختمان زدم بيرون يه ماشين دم در بود سوار 
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ماشين شدم و آدرس آموزشگاه و دادم بعد از نيم ساعت رسيديم به آموزشگاه کرايه رو حساب کردم 
 و وارد آموزشگاه شدم و جلوي ميز منشي نشستم

 .خسته نباشيدسالم خانم -

 .منشي: سالم بفرماييد

 .براي شرکت توي کالس ها اومدم-

 .منشي: فرم ثبت نام و پر کنيد لطفا

 تا منشي خواست فرم و بهم بده گفتم

 .قبال انجام شده-

 .منشي: اسمتون

 .رز محمدي-

 اسم و فاميلم و وارد سيستم کرد و گفت

 .تظر باشن تا استاد بيادمنشي: يکم زود اومدين برين توي کالس صد و دو و من

 و به سمت انتهاي راهرو اشاره کرد

 .چشم تشکر-

به سمت انتهاي راهرو رفتم چند تا در کنار همديگه بودن که هر دو يه شماره زده بود باالخره 
کالس و پيدا کردم در و که باز کردم همه ي سر ها به سمت در چرخيد تا وارد شدم ندا که روي ميز 

 پريد پايين و اومد سمتم جيغش که جاي خود دارد معلم نشسته بود

 .ندا: رزززز

 و پريد بغلم همديگه رو بغل کرديم

 آروم زمزمه کردم

 .سالم خواهري-

 .سميه: هوييي ندا بيا کنار ببينم تمامش کردي بذار به ما هم برسه

فر کنار با سميه و سمانه که خواهرهاي دو قلو بودن هم سالم و احوال پرسي کردم ما چهار ن
هم نشستيم و از هر دري حرف زديم تا استاد بياد کالس کم کم داشت شلوغ ميشد و همه داشتن گله 

ميکردن که چرا استاد نمياد که همون لحظه در کالس باز شد و يه خانم چاق و گرد و قلنبه اومد توي 
ر حرکتي که ميکرد کالس وارد شدنش به کالس همانا و بلند شدن خنده ها همانا خيلي بانمک بود ه

 شکمش تکون ميخورد حرف هم که ميزد لپ هاي تپلش تکون ميخوردن

 . ...استاد: ساکت خانما من نادري هستم درس زمين شناسي شما با منه
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و شروع کرد توضيح دادن درمورد روش تدريسش بعد از حضور و غياب شروع يه درس 
ن بود توي درس دادن اصال مهربون نبود دادن کرد خانم نادري برخالف ظاهرش که آروم و مهربو

 خيلي خوب هم درس ميداد

خانم نادري: خب خانم ها خسته نباشيد براي امروز تا اينجا کافيه يادتون نره تست اين قسمت و 
 .بزنيد

 و بعد از خداحافظي از کالس خارج شد

 .ندا: اوففففف زنيکه ي خرس چقدر درس داد پوکيدم

 .خيلي هم خوب بود-

 غيظ گفت ندا با

 .ندا: آره براي توي خرخون که عالي بود

 خواستم دوباره حرف بزنم که سميه و سمانه با هم گفتن

 .سميه سمانه: رز بببند دهنت و باشه

 خنديدم و گفتم: شما دست از با هم حرف زدن برنداشتيد دوباره با هم گفتن

 .سميه سمانه: نخير

خروجي رفتيم امروز فقط همين يه کالس و همه با هم از کالس خارج شديم و به سمت در 
داشتم قبل از کالس موبايلم و سايلنت کرده بودم تا گوشيم و از جيبم دراوردم از حالت ويبره درش 
 بيارم ويبره رفت به صفحه اش نگاه کردم عکس ايليا روي صحفه ي موبايل افتاده بود جواب دادم

 .سالم ايليا خوبي-

 .ايليا: کجايي رز

 آروم گفتميکمي خشن بود  لحن صداش

 .کالس-

 ايليا با صداي نسبتا بلندي گفت

 .ايليا: مگه نگفته بودم وقتي ميخواي بري بيرون بهم بگو رز گفتم يا نگفتم

 .کالسم تموم شده االن ميام خونه-

 .ايليا: زود بيا

 و بدون اينکه منتظر جوابم باشه گوشي رو قطع کرد

 .ندا: ايليا بود رز
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 .رم خونهآره بايد ب-

 .سمانه: چرا االن ميخواستيم با هم بريم پارک

 .نه بچه ها بذاريد يه دفعه ي ديگه االن بايد برم خداحافظ-

منتظر جواب بچه ها نشدم يه تاکسي دربست گرفتم و آدرس خونه رو بهش دادم نيم ساعت بعد 
توي در گذاشتم هنوز دم برج بودم سريع کرايه ي ماشين و حساب کردم و وارد مجتمع شدم کليد و 

کامل نچرخونده بودم که يهو در باز شد و ايليا توي درگاه نمايان شد اخم هاش توي هم گره خورده 
 بودن با اخم گفت

 .ايليا: بيا تو دختر

و وارد خونه شد کيلد و از در بيرون کشيدم و مستقيم به سمت اتاق خواب رفتم ايليا هم پشت 
م و روي تخت گذاشتم که ايليا يهو شونه هام و گرفت و من و به سمت سرم مياومد وارد اتاق شدم کيف

 خودش برگردوند و گفت

 .ايليا: خب ميشنوم رز

 با تعجب پرسيدم

 .چي و-

 .ايليا: از صبح تا حاال چيکار کردي

من صبح بيدار شدم تو خونه نبودي خب فکر کردم خودت ديگه ساعت کالس هاي من و -
 .ميدوني

 يين گوشه ي لبم و گزيدم و آروم گفتمسرم و انداختم پا

 .تازه يادم رفت بهت زنگ بزنم-

 .ايليا: برام قانع کننده نيست رز قانع کننده نيست

 . ...ولي-

 ايليا حرفم و قطع کرد و داد زد

 .ايليا: ساکت باش رز ساکت

 ساکت شدم و حرفي نزدم نميدونم چرا اما بغض کرده بودم ايليا چشماش و بست چند تا نفس
 عميق کشيد تا آروم بشه يهو چشماش و باز کرد خيره شد توي چشمام و با صداي آرومي گفت

ايليا: ببين رز من بدم مياد کوچک ترين چيزي و ازم مخفي کني بي خبر جايي بري دوست 
ندارم وقتي ميام خونه با خونه ي ساکت رو به رو بشم دوست دارم حتي اگه سر کوچه براي خريد 

ي بهم بگي ديگه تکرار نشه وگرنه از اين که گذاشتم بري کالس پشيمون ميشم هم ميخواي بر
 .فهميدي رز
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 سرم و تکون دادم و گفتم

 .آره-

 .ايليا: خوبه من بايد برگردم برم شرکت ميرم چيزي نياز نداري تو راه برات بگيرم

 .نه-

 .ايليا: خداحافظ

 .خدانگهدار-

خت پرت کردم صداي در خونه نويد خروج ايليا و با خارج شدن ايليا از اتاق خودم و روي ت
تنهايي دوباره ي من توي خونه رو ميداد بعد چند دقيقه از جام بلند شدم لباس هام و عوض کردم و 

 .رفتم توي آشپزخونه تا يه فکري به حال ناهار االن و شام امشب بکنم

ي که نبودم تمام از صبح با اعصابي داغون دارم به کارهاي شرکت ميرسم اين چند روز
کارهاي شرکت حسابي به هم ريخته نقشه ي جديدي که يکي از مهندس ها کشيد بود و برداشتم و 

بازش کردم باز کردن نقشه ي لوله شده همانا و گرد شدن چشم هاي من همانا مخم کامال هنگ کرده 
دم و مستقيم رفتم بود اين ديگه چه وضعش با عصبانيت به کاغذ نقشه چنگ زدم و از اتاقم خارج ش

توي اتاق مهندسين همچين در و باز کردم که در خورد به ديوار وارد اتاق شدم و به سمت ميز 
 مسئول مهندس هاي نقشه کش نقشه رو پرت کردم و داد زدم

 .اين چيه آقاي صادقي-

 صادقي با تعجب پرسيد

 .صادقي: چيشده مهندس

 دوباره داد زدم

 .اون نقشه بندازچيشده هان چيشده يه نگاه به -

صادقي هم نقشه رو برداشت و باز کرد روي ميزش تا اون نقاشي هاي روي نقشه ي اصلي 
رو ديد سرش و بلند کرد و با تعجب بهم خيره شد تا خواستم حرفي بزنم صداي محمد و از پشت 

 سرم شنيدم

 .محمد: چيشده ايليا شرکت و گذاشتي رو سرت

 شده بود که دوباره داد زدم اينقدر عصبي بودم و اعصابم تحريک

 .آقاي نامداري سرت تو کار خودت باشه-

 محمد هم بي توجه به فريادم سرخوش گفت

 .محمد: بي خيال بابا بگو چيشده

 بلندتر از قبل فرياد زدم
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 .آقاي نامداري-

 که اخم هاي محمد هم رفت توي هم و گفت

 .محمد: چرا داد ميزني مرد حسابي بگو چيشده

بهش رفتم که محل نذاشت و رفت سمت صادقي و مثل اين فضول ها کله اش و چشم غره اي 
 از پشت کرد توي نقشه که يهو پقي زد زير خنده و گفت

 .محمد: بابا ايول نقشه و داده به بچه اش رنگ آميزي کرده

 چشم غره ي توپي به محمد رفتم که گفت

گاز نگرفته که زن بگيرم چه  محمد: چيه من که اينکار و نکردم تازه من هنوز خر مغزم و
 . ...برسه به بچه بعد هي بياد بهم بگه

 و صداش و بچه گونه کرد و گفت

 .محمد: بوبويي من ديش داام

محمد يه جوري اين حرف ها رو ميزد که همه به زور جلوي خنده اشون و گرفته بودن من که 
 نده برگشتم سمت صادقي و گفتماينقدر عصبي بودم که يه لبخند هم ننشست روي لبم چه برسه به خ

آقاي صادقي رسيدگي به اين موضوع به عهده ي شماست اگه مقصر و بهم معرفي نکنين تا -
 .شيش ماه از حقوق همه مقدار قابل توجهي رو کم ميکنم

منتظر غرغر شنيدن نشدم و از اتاق زدم بيرون و در و محکم بستم رفتم توي سرويس بهداشتي 
اشتم ميسوختم شير آب سرد و باز کردم و صورتم و شستم و برگشتم توي اتاقم مخم داغ کرده بود د

روي صندلي نشستم و سرم و روي ميز گذاشتم و چشمام و بستم تا يکم آروم بشم که در بدون در 
زدن باز شد تنها کسي که جرات باز کردن در اتاقم و بدون در زدن داشت محمد بود يرم و از روي 

 با اخم خيره شدم بهشميز بلند کردم و 

 .محمد: چته چرا به من اخم ميکني مگه من کردم

 .محمد حرف نزن تو رو جدت-

 .محمد: حاال چرا قسم ميدي ايليا

 تا خواستم جوابش و بدم تلفن زنگ خورد گوشي رو برداشتم

 .بله-

 .کريمي: ببخشيد جناب مهندس يه آقايي تماس گرفتن ميخوان که با شما حرف بزنن

 .يهنگفت ک-

 .کريمي: چرا گفتن ساالر محمدي

 با شنيدن اسم عمو چشمام گرد شدن بالفاصله گفتم
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 .وصل کن تماس و-

 .کريمي: چشم مهندس

 منشي تماس و وصل کرد وصل شدن تماس همانا و شنيدن فرياد عمو از پشت تلفن همانا

 .عمو: پسره ي خودسر چرا اين کار و کردي هان

 .رد چي حرف ميزنينسالم عمو جان کدوم کار درمو-

 .عمو: سالم و... استغفرهللا... چرا اين دختره رو فرستادي کالس کنکور

 پس باالخره بعد از يک ماه فهميد رز ميره کالس

 . ...عمو جان-

 .عمو: حرف نزن بعد از ظهر با اون دختره ميايي اينجا فهميدي

 . ...عمو ساالر-

 دوباره فرياد عمو بلند شد

 .معمو: همين که گفت

تا زبون باز کردم دوباره چيزي بگم عمو گوشي رو قطع کرد با عصبانيت گوشي رو روي 
دستگاه کوبيدم سرم و بين دستام گرفتم و شقيقه ام و ماساژ دادم امروز از هر طرف برام ميباره اين 

 سردرد هم مزيد بر علت شده بود

 .باشهمحمد: فکر کنم داد و بيداد کردن توي خانواده ي محمدي ارثي 

 .محمد اعصاب ندارم حوصله ي شوخي رو هم به هيچ وجه ندارم-

دستم و از سرم جدا کردم و ايستادم کيف و کتم و برداشتم و به سمت در اتاق رفتم که محمد 
 گفت

 . ...محمد: کجا ايليا نيم ساعت ديگه جلسه داريم با

 .خودت يه جوري سرهمش کن محمد خداحافظ-

ومدم رو به منشي سفارش هاي الزم و کردم و از شرکت خارج شدم و سريع از اتاق بيرون ا
يوار ماشين شدم و مثل هميشه تخته گاز روندم تا خونه رسيدم خونه در واحد و باز کردم و وارد 

 خونه شدم رز توي آشپزخونه بود تا من و ديد لبخندي زد و گفت

 .رز: سالم ايليا خوبي امروز چه زود اومدي

 .سالم-

رف ديگه اي رفتم و روي کاناپه دراز کشيدم و چشمام و بستم هنوز پنج دقيقه نشده و بدون ح
 بود که چشمام و بسته بودم که با صداي رز چشم باز کردم
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 .رز: چيزي شده ايليا خوبي

 .نه سرم درد ميکنه رز ببين قرص تو يخچال داريم يا نه-

 .رز: باشه

يه ليوان آب داخل سيني بود قرص و برداشتم  رفت و بعد چند دقيقه برگشت يه بسته قرص و با
 و با آب سر کشيدم رو به رز گفتم

 .ناهارت کي آماده ميشه رز-

 .رز: ربع ساعت بيست دقيقه ي ديگه کار داره

 همونطور که از جام بلند ميشدم گفتم

 .باشه پس من ميرم تو اتاق يکم دراز بکشم آماده شد صدام کن-

 .رز: باشه

با همون لباس هاي بيرون روي تخت دراز کشيدم و فکر کردم اين موضوع و رفتم توي اتاق و 
 چطور به رز بگم مطمئنا خيلي ناراحت ميشه

 با صداي رز از فکر اومدم بيرون

 .رز: ايليا ناهار آماده است

 .باشه بريم-

ازجام بلند شدم و همراه رز به آشپزخونه رفتم و با هم شروع کرديم به غذا خوردن بعد از 
 اهار بود من و رز وارد اتاق خواب شديم باالخره زبون باز کردم و گفتمن

 .رز-

 .رز: بله

 .تو به کسي گفتي که من اسمت و نوشتم کالس کنکور-

 .رز: نه فقط ندا ميدونه

رز عمو فهميده که ميري کالس و امروز بعد از ظهر احظارمون کرد خونه اش سريع لباس -
 .اونجاهات و بپوش راه بيوفتيم بريم 

 رز ناباور به من خيره شده بود و حرکتي نميکرد با تعجب گفتم

 .رز خوبي دختر-

 رز با تعجب و آروم گفت

 .بابا فهميد االن ديگه نميذاره برم کالس :رز
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بغلش کردم و سرش و روي سينه ام گذاشتم اشک هاش روي گونه هاش ميريختن با صداي 
 بغض دار گفت

 .خدا راضيش کن من ميخوام درس بخونمرز: تو رو خدا ايليا تو رو 

ه همين طور که حرف ميزد اشک هاش هم ميرختن توي بغلم مثل يه بچه کوچولو ميلرزيد يه 
 روي موهاش زدم و آروم گفتم

تو درس ميخوني عزيز من خيالت دارحت جواب عمو هم با خودم حاال برو لباس بپوش که -
 .بريم پيش عمو زود باش رز

ن اومد و به سمت کمد رفت و يه دست لباس مانتو شلوار مشکي با شال مشکي از از بغلم بيرو
 کمد بيرون اورد و پوشيو و گفت

 .رز: بريم ايليا من آماده ام

 .بريم-

از خونه زديم بيرون و سوار ماشين شديم نگاهش کردم تو خودش بود و هر چند دقيقه ي بار 
يکرد سکوت ماشين کالفه ام کرده بود براي دستش و مي کشيد رو گونه اش و اشکاش و پاک م

 همين ضبط و روشن کردم که صداي پاشايي از پخش بلند شد

 يه روز خوب ميرسه ديگه گريه نکن

 بلند شو بگو ديگه غصه بسه

 يه روزي حس ميکني تمومه غمات

 ميخندي و شاديا سر ميرسه

 يه روز مياد از راه اوني که تو خواب توئه

 هميشه نگاهش به توئهدوستت داره اينقدر 

 ديگه گريه نکن

 يکي تو آسمونا به فکرمونه هوامون و داره خدا

 يکي که پيش توئه تو شادي و غم خبر داره از دل ما

 يکي مياد از راه که نيمه ي گمشده اته

 مثل يه فرشته کنارته عاشقته

 .ديگه گريه نکن

 (يه روز خوب مرتضي پاشايي)
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نه ي عمو بوق زدم در باز شد رفتم توي خونه با ديدن ماشين بعد از نيم ساعت رسيديم در خو
بابا سپهر و عمو رضا باباي ندا فهميدم همه جمع هستن و فقط ما رو کم داشتن از ماشين پيدا شديم 
رز با اون قدم هاي سست و کوتاش پشت سرم ميومد به سمت ساختمون اصلي رفتيم و وارد خونه 

م نشستم روي يه مبل دو نفره دست رز و هم کشيدم که کنارم شديم همه نشسته بودن سالم کردي
نشست عمو با اون چهره ي خشنش و نگاه به خون نشسته اش به ما خيره بود و نگاهش بين من و 

 رز درگردش بود يهو گفت

 .عمو: به چه حقي گذاشتي اين دختر درس بخونه هان

 خيره شدم

الن زن منه هر چند ازدواجي نبود که هم عمو جان بزرگترين احتراموتون واجب ولي رز ا-
 .من بخوام هم رز االن هم من و رز با هم کنار اومديم و داريم مثل بچه ي آدم زندگي مون ميکنيم

 يهو عمو از جاش بلند شد و داد زد

 .عمو: اين دختر نبايد درس بخونه همين که گفتم

 .اما رز دوست داره که درسش و بخونه-

 . ...عمو: به چه حق

 پريدم وسط حرف عمو و گفتم

به همون حق که االن اسمش توي شناسنامه ي منه يعني زن منه و اختيارش دست منه منم -
 .دوست ندارم زنم فقط يه ديپلم ساده داشته باشه

عمو با عصبانيت به من نگاه ميکرد منم بي پروا به چشماي به خون نشسته اش خيره بودم که 
 صداي بابا باالخره بلند شد

 .بس کن ايليا-

عمه سيمين: چرا بس کنه سهراب مگه داره حرف بدي ميزنه رز زنشه دوست داره زنش درس 
بخونه رز هم دوست داره درس بخونه از صبح تا شب که ايليا سرکاره اين دختر چيکار کنه تو اون 

 .خونه

 عمو اومد و رو به روم ايستاد با عصبانيت گفت

اگه اين دختر که کنارت نشسته به درس خوندن ادامه بده  باشه زنته و اختيارش دست توئه-
 .ديگه حق نداره پا توي اين خونه بذاره نه فقط اين دختر تو هم همينطور

 .سهند: بابا يعني چي

 .عمو: يعني همين که گفتم

و بدون توجه به اعتراض کسي به سمت راه پله رفت نفس عميقي کشيدم و به سمت رز برگشتم 
 از جام بلند شدم و صداش زدم سرش پايين بود
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 .رز-

سرش و بلند کرد و نگام کرد صورتش از گريه و بغض سرخ شده بود اشک هاش و پاک 
کردم بازوش و گرفتم و بلندش کردم و به سمت در خروج راه افتادم کمکش کردم تا سوار ماشين 

 بشه ميخواستم توي خيابونا تاب بخورم تا حال هواي رز عوض بشه که گفت

 .: برو خونه ايليا خواهش ميکنمرز

 .باشه عزيزم فقط گريه نکن-

توي سکوت تمام به سمت خونه حرکت کردم رسيديم خونه رز با سستي از ماشين پياده شده با 
هم وارد خونه شديم رز رفت توي اتاق در و هم بست درد سرم بدتر شده بود رفتم توي آشپزخونه و 

خوردم رفتم توي اتاق خواب رز روي تخت دراز کشيده بود و به يه قرص برداشتم و با يه ليوان آب 
سقف خيره شده بود و آروم هق هق ميکرد لباس هام و عوض کردم و کنار رز روي تخت خوابيدم 

 کشيدمش تو بغلم توي بغلم و بين بازوهام گم شده بود آروم و با صداي گرفته ناليد

 .ني فقط به خاطر اينکه مامانم با دنيا اومدن من مردرز: ايليا بابا چرا اينکار و باهام ميکنه يع

 .نميدونم عزيزم نميدونم هيچکي نميدونه-

ه اي روي پيشونيش زدم که بيشتر خودش و بهم نزديک کرد دستاش يخ کرده بود نميدونم چقدر 
توي همون حالت بوديم که احساس کردم نفس هاي رز آروم شده نگاهش کردم خواب رفته بود سرش 

و روي بالشت گذاشتم مانتو و شالش رو از تنش دراوردم چراغ و خاموش کردم و دوباره خوابيدم 
ه ي ديگه اي روي کنار رز و دوباره کشيدمش توي بغلم خيلي بغلي بود دوست داشتم توي بغلم باشه 

 .پيشونيش زدم و چشام و بستم که نفهميدم کي خوابم برد

توجه ي کالس رفتنم شد ميگذره تو اين يه هفته يکي درميون يک هفته از اون روزي که بابا م
کالس ها رو رفتم حوصله ي هيچ کاري رو نداشتم همه اش تو خودم بودم متوجه کالفگي ايليا هم 

شدم نسبت به هميشه ديرتر مياد خونه و خسته است بيشتر تو خونه ام تست ميزدم يا خودم و با 
زيک جلوم باز بودم و داشتم روي تست فکر ميکردم که با کارهاي خونه سرگرم ميکردم کتاب في

 صداي زنگ تلفن از جام پريدم

 .الو-

 ندا با لحن لوس و غليظي گفت

 .ندا: سالم عجقم

 .سالم ندا جان خوبي خواهري-

 .ندا: عقققق حالم بد شد اين چه مدل حرف زدن رز ايششش

 .بزنمببندد فکت و ندا مثال خواستم باهات مثل يه خانم حرف -

 .ندا: ايول حاال شد بابا اين خانم بازي هات و براي شوهر گاوميشت انجام بده

 با عصبانيت گفتم
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 .ندا-

 .ندا: هان چيه چته رگ غيرتت رو اون شوهرت زد باال

 ميدونستم بحث کردن با ندا بي فايده است براي همين گفتم

 .ندا حرفت و بزن کار دارم-

 .دم رفتندا: اوممم چي ميخواستم بگم يا

 با تعجب و صداي بلندي اسمش و صدا زدم

 .ندا-

 .ندا: چته رواني بچه ام افتاد

 خنده ام گرفت و سعي داشتم خنده ام و مخفي کنم گفتم

 .خجالت بکش ندا-

ندا: ها چته حاال ميخواي پز شوهرت و به من بدي بگي خودت شوهر داري من ندارم کور 
 .بچه دار ميشمخوندي من شوهر ميکنم زودتر از تو هم 

 جيغ زدم و گفتم

 .ندا بسه حيا کن دختر حرفت و بزن-

 يهو نداد با صداي بلند و خوشحالي گفت

ندا: آهان يادم افتاد من و مامان و نياز ميخوايم بريم مشهد گفتم به تو هم بگم اگه پدر بچه هات 
 .اجازه داد تو هم بيايي

 با خوشحالي گفتم

 .خواست برم مشهد ولي فکر نکنم ايليا بذارهواقعا ندا واييي چقدر دلم مي-

 .ندا: غلط کرده االن مامان زنگ ميزنه بهش

 .باشه-

يکم ديگه با ندا حرف زدم بعدش هم رفتم توي آشپزخونه تا به فکر شام باشم نهار ايليا خونه 
ردم و نيومد منم چيزي درست نکردم ولي االن انگار اشتهام باز شده بود موارد قرمه سبزي رو دراو

شروع کردم به درست کردن غذاي محبوب ايليا غذا که آماده شد شروع کردم به خونه رو مرتب 
کردن بعد از سه ساعت متوالي کار همه ي کارها انجام شد خودم و پرت کردم روي مبل تا يکم 
ند استراحت کنم عرق روي پيشونيم و پاک کردم و يه نفس راحت کشيدم بعد از پنج دقيقه از جام يب

شدم و رفتم توي حموم خوب که خودم و شستم حوله ام و پوشيدم و رفتم توي اتاق خواب در کمد و 
باز کردم و تا خواستم يه دست لباس بردارم که دستي دور کمرم حلقه شد جيغ خفه اي کشيدم که 
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ايليا دستي روي دهنم قرار گرفت و من و به سمت خودش برگردوند با ديدن ايليا نفس راحتي کشيدم 
 دستش و از روي دهنم برداشت گفتم

 .کي امدي ايليا ترسونديم-

 .ايليا: هم االن

تا خواستم چيزي بگم لب هاي ايليا روي لب هام قرار گرفت ايليا همونطور که لب هام و به 
بازي گرفته بود نشست روي تخت منم نشوند روي پاهاش نفهميدم چقدر گذشت ولي هر دو نفس نفس 

 ز دو دقيقه ايليا گفتميزديم بعد ا

مشهد ايليا: عمه بهم زنگ زد گفت فردا شب بليط دارن از قبل هم براي تو گرفتن ميخواد برن 
 .وسايلت و جمع کن تا باهاشون بري

 . ...ايليا-

 دستش و روي لب هام گذاشت و گفت

ت و براي ايليا: هيچي نگو تو به اين سفر نياز داري تا روحيه ات و به دست بياري بتوني خود
 .کنکور آماده کني

لبخندي زدم سرم و خودم و بيشتر توي آغوش گرمش فرو کردم اون شب به خوبي گذشت با 
ايليا از هر دري حرف زديم ايليا از خاطرات دانشگاهش برام گفت از شيطوني هاش وقتي برام 

که حق ندارم اين تعريف ميکرد باورم نميشد اين کارها رو کرده باشه البته من و هم تهديد کرد 
 شيطوني ها رو تو دانشگاه انجام بدم

امروز زودتر از شرکت اومدم خونه تا رز و ببرم فرودگار دو روز پيش عمه بهم زنگ زد و 
گفت که تصميم دارن برن مشهد از رفتن رز هم خوشحالم هم ناراحت تو اين مدتي که رز نيست بايد 

هر عمو و بابا رو دارم تحمل ميکنم بايد هر چه کارها رو درست کنم کارهايي که به خاطرش ق
زودتر مداراک رو آماده کنم نميدونم شايد اگه اين موقعيت برام پيش نمي اومد هيچ وقت تن به 

ازدواج با رز نميدادم ولي االن که رز و شناختم نميدونم ايت چه حسيه که دارم اوف اصال بي خيالش 
 و رفتم توي اتاق رز داشت چمدونش چک ميکردهر چي بادا باد از روي مبل بلند شدم 

 چند بار ديگه ميخواي اون چمدون رو چک کني؟-

 .رز: همه اش فکر ميکنم يه چيزي و جا گذاشتم

 .خيلي واجب بود همون جا بخر-

 کارت عابر بانک و گرفتم سمتش و گفتم

هم زنگ بزن  بيا اين هم کارت برات حساب باز کردم پول هم ريختم تو حساب پول کم اوردي-
 .برات انتقال ميدم راستي رمزش هم توي يه کاغذ برات نوشتم

 رز کارت و از دستم گرفت و گذاشت توي کيفش برگشت سمتم و گفت

 .رز: باشه دست درد نکنه ايليا
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 .سرت درد نکنه حاال هم زود آماده شو که بريم فرودگاه-

 .رز: باشه

 .خر با صداي بلندي گفتمباشه ي رز مساوي شد با نيم ساعت معطلي من آ

 .ايليا: رزززززز

 .رز: اومدم اومدم

 .رز کاري نکن ول کنم برم تو خودت تنها بري فردوگاه يا نه اصال نذارم بري بهتره-

 رز در حالي که چمدون و دنبال خودش ميکشيد گفت

 .خب ببخشيد-

لم شد با تعجب پوفي کردم و به سمتش رفتم چمدون و از دستش گرفتم که از سنگينيش دستم ق
 پرسيدم

چي ريختي تو اين چرا اينقدر سنگينه رز باور کن براي يک هفته ميري سفر ها خونه رو با -
 .خودت بار زدي

 .رز: غر نزن ايليا وسايلمه خب الزم ميشه

 پوفي کشيدم و گفتم

 .راه بيوفت بريم-

زنگ خورد نگاهي به از خونه زديم بيرون و سوار ماشين شديم تا خواستم استارت بزنم گوشيم 
 صحفه اش کردم عمه بود

 به رز نگاه کردم و گفتم

 بفرما خانم تحويل بگير عمه زنگ زد تماس و وصل کردم-

 .جانم عمه سمين-

 .عمه: سالم عمه جون خوبي رز خوبه

 .مرسي عمه خوبيم-

 .عمه: زنگ زدم بهت بگم که نرين فرودگاه

 با تعجب پرسيدم

 چرا عمه چيزي شده؟-

عمه جون نگران نباش اين دختر سر به هوا نياز خواسته وسايلش و جمع کنه فکر  عمه: نه
 .کرده بليط ها کاغذ باطله هستن زده پاراشون کرده
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 با خنده گفتم

 .نياز چيکار کرده-

 .عمه: همين که شنيدي ايليا

 .عمه جان خب حاال ميخواين چيکار کنيد برم براتون بليط بگيرم-

دم گفتن المثني ميدن فقط پروازمون چند روز عقب افتاده امروز که عمه: نه فدات شم زنگ ز
 .سه شنبه اس بليط حرکت افتاده براي شنبه

 .خوبه-

 .عمه: عمه جان حاال اگه ميخواي بري شرکت رز و بيار پيش ما بعد بيا دنبالش

 .چشم عمه ميارمش-

 .عمه: مزاحمت نميشم کاري نداره عمه

 .فعال خدانگهدار-

 کردم يکم کج نشستم و به رز که بهم خيره شده بود نگاه کردم با نگراني پرسيد تماس و قطع

 .رز: چيشده ايليا عمه چي گفت نياز چيکار کرده

 .هيچي عمه گفت پروازتون افتاده براي شنبه-

 قيافه ي رز آويزون شد و با تعجب گفت

 .: چرارز

 .تو راه ميگم بهت عمه خواست ببرمت خونه اشون-

وشن کردم و توي راه ماجرا رو براي رز تعريف کردم رز تا فهميد ماجرا چيه غر ماشين و ر
زد و حرص خورد و نقشه کشيد براي نياز منم که فقط ميخنديدم به خونه ي عمه که رسيديم رز و 
پياده کردم چون بايد ميرفتم پيش محمد درخواست عمه رو براي اينکه برم توي خونه رو رد کردم 

 .ارد خونه شدن گازش و گرفتم و به سمت خونه ي محمد روندمعمه و رز که و

امروز قرار بود بريم مشهد ايليا گفته بود که به سفر قبل از کنکور نياز دارم که ذهنم باز بشه 
بتونم خوب براي کنکور بخونم منم از صبح درگير جمع کردن وسايلم براي سفر بودم غرغرهاي 

رو به جون خريدم همه اش الکي چرا چون تا خواستيم بريم ايليا رو که سريع باش و زود باش 
فرودگاه عمه زنگ زد به ايليا و گفت نياز خانم بليط ها رو نابود کرده ايليا من و رسوند در خونه ي 

عمه و خودش رفت تعارف عمه که ازش خواست بياد تو رو قبول نکرد و گفت کار داره بايد بره 
ا صحنه ي فوق العاده کمياب مواجه شدم ندا با چهره اي پر از همراه عمه وارد سالن شدم که ب

غضب و حرص و عصبانيت خيره شده بود به نياز که ريلکس داشت ميوه ميخورد رفتم کنار ندا و 
 يکي زدم تو کمرش که به خودش اومد و داد زد

 .ندا: آييييي مگه مرض داري رز مورچه
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 .اوال مورچه خودتي دوما سالم-

 يظ گفتبا حرص و غل

 .ندا: سالم و مرگ

 .ببنده دهنت و فعال-

 بعد رو کردم سمت نياز و با لبخند گفتم

 .سالم نياز خانم خوبين شما-

 .نياز: فدات عزيزم خوبم تو خوبي

 با غيظ گفتم

 .خيلي پررويي نياز-

 نياز با لبخند گفت

 .نياز: مرسي عشقم لطف داري

 .رس کردييه دفعه خجالت نکشي نياز جان زدي همه رو دپ-

 .نياز: نه بابا پيش مياد ديگه

 ندا با غيظ و صداي بلند گفت

 .ندا: که پيش مياد هان پيش مياد دختره ي خنگول زدي همه ي برنامه هام و ريختي به هم

 نياز يه لبخند مليح زد و هيچي نگفت

دو سه ساعتي خونه عمه بودم که همه ي اون ساعت ها من و ندا به غرغر کردن سر نياز 
مشغول بوديم و خنديدن عمه و نياز به غرغرها و حرص خوردن ما با بلند شدن صداي گوشيم از 

کنار ندا بلند شدم و رفتم از روي ميز کيفم و برداشتم گوشيم و در اوردم عکس ايليا روي صحفه ي 
 گوشيم افتاده بود سريع جواب دادم

 .سالم ايليا-

 .ايليا: کجايي رز

 .خونه ي عمه-

 .د آماده شو دارم ميام دنبالت بريم خونه زود باشايليا: زو

 . ...ايل-

 اصال نذاشت جوابش و بدم سريع قطع کرد مانتوم و برداشتم و تنم کردم که عمه پرسيد

 .عمه: کجا ميري رز
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 .ايليا زنگ زد عمه جون گفت داره مياد دنبالم بريم خونه-

 .ام اينجاييدعمه: نگفت چرا من ميخواستم بگم زنگ بزني ايليا بگي ش

 .نميدونم عمه-

بعد از خداحافظي با عمه و ندا و نياز از خونه خارج شدم تا در حياط و باز کردم ماشين ايليا 
جلوي پام ترمز کرد همچين زد رو ترمز که صداي وحشت ناکي ايجاد کرد از ترس يه قدم به عقب 

 برداشتم که به سمت در خم شد و در و باز کرد و گفت

 .ز زود باشسوار شو ر-

از لحن محکم ايليا فهميدم که شديدا عصباني تا سوار ماشين شدم پاش و روي پدال گاز فشار 
داد و با آخرين سرعت به سمت خونه حرکت کرد مسير نيم ساعته تا خونه رو توي ده دقيقه طي 

بست که  کرد رسيديم به ساختمان و وارد واحد خودمون شديم ايليا پشت سرم اومد داخل و در محکم
از صداش چشمام و محکم روي هم فشار دادم ايليا مستقيم به سمت اتاق کارش رفت بعد از چند دقيقه 
با يه پوشه ي قرمز رنگ توي دستش اومد بيرون و به سمت در خروجي رفت اما يهو برگشت اومد 

 رو به روم ايستاد با چشم هاي به خون نشسته اش خيره شد بهم و با لحني محکم گفت

يليا: هر کسي زنگ زد چه به خونه چه به گوشيت جواب نميدي در خونه رو زدن باز نميکني ا
از خونه بيرون نميري واي با حالت ندا يا عمه يا هر کس ديگه اي زنگ بزنه چيزي بهش بگي 

 .بفهمم چيزي به کسي گفتي من ميدونم و تو فهميدي رز

همونطور خيره به چشماش بودم که يهو  من که از چيزي خبر ندارم که بخوام چيزي بگم آخه
 داد زد

 .ايليا: فهميدي رز

 از دادش ترسيدم از عصبانيت ايليا ميترسم سرم و تکون دادم و با لکنت گفتم

 .آ... آ... آره-

 .ايليا: خوبه من ميرم شب برميگردم

اصال  و از خونه خارج شد و دوباره در و دوباره محکم بست دليل رفتار ايليا رو نميفهميدم
مگه چيشده که اينطور ميگفت شونه هام و باال انداختم و رفتم توي اتاق لباس هام و عوض کردم 

کتاب هام و از توي قفسه برداشتم و شروع کردم به تست زدن يکي دو ساعت که درس خوندم 
ده صداي شکمم دراومد رفتم توي آشپزخونه تا يه فکري به حال شام بکنم بعد از يک ساعت غذام آما

شد ميز و چيدم و منتظر ايليا نشستم تا بياد ساعت يه ربع به نه بود که در خونه باز شد و ايليا اومد 
داخل بلند شدم و سالم کردم ولي بدون توجه به من رفت توي اتاق پشت سرش رفتم توي اتاق داشت 

 لباس هاش و عوض ميکرد رفتم کنارش ايستادم و گفتم

 .خوبي ايليا-

کردم بعد بدون اينکه جوابم و بده خودش روي تخت انداخت و ساعدش روي  برگشت و نگام
 چشماش گذاشت رو تخت نشستم دستم و روي بازوش گذاشتم گفتم
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 .ايليا شام نميخوري-

 آروم زمزمه کرد

 .ايليا: نه فقط چراغ و خاموش کن

 . ...ايليا نميخواي حر-

 .ايليا: گفتم نه يعني نه رز خسته ام

و خاموش کردم از اتاق خارج شدم و رفتم توي آشپزخونه ظرف ها رو جمع  بلند شدم چراغ
کردم و غذا رو توي يخچال گذاشتم يه قرص سردرد و تو پيش دستي گذاشتم و يه ليوان آب کنارش 

برداشتم و بردم تو اتاق و گذاشتم روي پاتختي ميدونستم که ايليا وقتي عصبي بشه سردرد ميگره 
 و زير پتو خزيدم به پهلو به سمت ايليا خوابيدم و نگاش ک لباس خوابم و پوشيدم

رز و که در خونه ي عمه پياده کردم حرکت کردم به سمت خونه ي محمد ماشين و دم در  ?
 پارک کردم و زنگ واحدش و فشار دادم

 .محمد: کيه

 .اون ماسماسک تصوير نشون ميده يا نه-

 .لي مگه گاوميش: به تو چه نشون ميده که نشون ميده فضومحمد

 .کم چرت پرت بگو در و باز کن-

 .محمد: باز کنم که چي بشه باز اومدي اون زور خرکيت و به من نشون بدي و بري هان

 همه ي اين حرف ها رو با صداي نازک زنونه ميگفت انگار که داشت گريه ميکرد

 .محمد بترکي در و باز کن عجله دارم نفهمم-

 .محمد: عجله چي داري هان

 ا عصبانيت غريدمب

 .محمد-

 .محمد: خب بابا تو هم بيا تو خبرت

در باز کرد به سرعت راه پله رو باال رفتم در واحدش باز بود در و هل دادم و وارد خونه شدم 
 و به سمت دستشويي رفتم

 .محمد: هوي ايليا کجا

 قبل از اينکه وارد دستشويي بشم ايستادم و رو به محمد گفتم

 .به حسابت ميرسم ببند فکت و بعد-
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و وارد دستشويي شدم بعد از انجام کارم دستام و شستم آبي به صورتم زدم و رفتم بيرون که 
 محمد طبق معمول کله اش تو لب تاب بود بالشتي کنارش گذاشتم و دراز کشيدم

 .چيکار ميکني-

 .محمد: به تو چه

 .درست حرف بزن مثال رئيستم ها-

نه شرکت تو راستي جناب رئيس کارت و نميتونستي خونه ي محمد: برو بابا اينجا خونمه 
 .خودت انجام بدي بعد بيايي اينجا

 .نه نميشد حاال هم بنال ببينم داري چه غلطي ميکني-

 .محمد: هيچي بابا يه برنامه ي فتوشاپ حرفه اي سفارش دادم که برام اوردن

 خب کار اين فتوشاپ چي هست؟-

 .ميکنه کدوم عکس اصل و کدوم عکس تقلبي فهميدي محمد: کار اصليش اينه که مشخص

 .آره-

 .محمد: خب تو چه خبر رز رفت مشهد

 .نه بابا پروازشون کنسل شد افتاد براي شنبه همه ي برنامه هام و ريخت به هم-

 محمد نگاهم کرد ابروهاش و انداخت باال و با نيش باز گفت

 .عشق و حال محمد: ميخواستي دوست دخترهاي قديمي رو جمع کني و

 .نه بابا منحرف ميخواستم مدارک و آماده کنم براي اون شرکت-

 محمد با تعجب پرسيد

 .محمد: کدوم شرکت

 . ...همون شرکت خارجيه که نياز بود زن داش-

 با صداي داد محمد فهميدم که گند زدم

 .محمد: چي ايليا تو چيکار کردي پسر

 .صدات و بلند نکن محمد-

 حرفم دوباره داد زد محمد بدون توجه به

محمد: تو خجالت نميکشي مرد حسابي رز دختر عموته نه پل پيشرفت براي خودت و اون 
 .شرکتت

 بلند شدم داد زدم
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گفتم صدات و بلند نکن که صداي من از تو خيلي بلندتره درضمن رز ضرر نکرد از خونه ي -
 .کنه درس ميخونهکه پر عذاب بود براش اومده بيرون با آرامش کنار من زندگي مي

 محمد دوباره داد زد

محمد: آخه بي غيرت اون دختر زنته نه پل سود کردن تو گذاشتي درس بخونه چون درجه 
 .تخصيلي رز باال باشه براي تو سود داره آره

آره برام سود داره دوست دارم آقا زن خودمه ميخوام تکيه تيکه اش کنم تو چيکاره اي اين -
 .وسط هان

 .رم ايليا به وهلل نميذارم به رز ميگم اين هدف شومت و به رز ميگممحمد: نميذا

 به سمتش حمله ور شدم يقش و گرفت و داد زدم

 .تو غلط ميکني-

محمد يکي ميگفت من دو تا جواب ميدادم آخر سر با اعصابي داغون از خونه زدم بيرون و 
شتم داشتم به اتفاق صبح فکر مستقيم به سمت شرکت رفتم تو اتاقم نشسته بودم اصال حوصله ندا

ميکردم آخه حواسم کجا بود که قضيه ي به اون مهمي رو لو دادم يهو ياد حرف محمد افتادم که گفت 
به رز ميگه سريع از شرکت زدم بيرون و سوار ماشين شدم و راه افتادم تو خيابون گوشيم و برداشتم 

 و زنگ زدم به رز بعد از چند تا بوق گوشي رو برداشت

 .ز: سالم ايليار

 سريع گفتم

 .کجايي رز-

 .رز: خونه ي عمه

 .زود آماده شو دارم ميام دنبالت بريم خونه زود باش-

 . ...رز: ايل

منتظر نموندم تا حرفش و تموم کنه گوشي رو قطع کردم حالم داشت از سکوت ماشين بهم 
دستگاه نيست يه ضربه ميخورد ضبط و روشن کردم اما چيزي پخش نشد نگاه کردم ديدم سي دي تو 

ي محکم کوبيدم رو فرمون و پام و بيشتر روي گاز فشار دادم نزديک خونه ي عمه که شدم رز و 
ديدم که از خونه خارج شد همچين زدم رو ترمز که از صداش يه قدم پريد عقب و همونطور به 

 ماشين نگاه ميکرد خم شدم و در و باز کردم و با عصبانيت گفتم

 .زود باشسوار شو رز -

سريع سوار شد و من پام و گذاشتم روي گاز و روندم تا خونه وارد خونه شدم و مستقيم رفتم 
توي اتاق کارم و مدارکي که مربوط به اين شرکت بود و برداشتم خواستم از خونه برم بيرون اما 

 برگشتم سمت رز رو به روش ايستادم و گفتم
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جواب نميدي در خونه رو زدن باز نميکني از هر کسي زنگ زد چه به خونه چه به گوشيت -
خونه بيرون نميري واي با حالت ندا يا عمه يا هر کس ديگه اي زنگ بزنه چيزي بهش بگي بفهمم 

 .چيزي به کسي گفتي من ميدونم و تو فهميدي رز

 رز فقط با تعجب تو چشمام نگاه ميکرد و چيزي نميگفت يهو داد زدم

 .فهميدي رز-

 و با ترس گفترز چشماش و بست 

 .رز: آ... آ... آره

از خونه خارج شدم و در و محکم پشت سرم بستم سوار ماشين شدم و به سمت شرکت رفتم 
 امروز جلسه ي داشتم مثال وارد شرکت که شدم خانم کريمي گفت

 .کريمي: آقاي مهندس همه توي اتاق کنفرانس منتظر شما هستن

اتاقم نقشه هاي مد نظرم و برداشتم و پوشه ي  سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم رفتم توي
مدارک و توي گاوصندوق گذاشتم و به سمت اتاق کنفرانس رفتم جلسه بعد از سه ساعت کشمکش 

نتيجه خوبي داد بعد از بدرقه ي مهندس هاي شرکت طرف قرارداد به اتاقم رفتم گوشي و برداشتم و 
 .وصل کردم به منشي

 .کريمي: بله مهندس

 .م قهوه بيارنبگو برا-

 .کريمي: چشم

گوشي و قطع کردم لب تاپم و روشن کردم خواستم برم تو اينترنت که متو جه شدم ايميل دارم 
با خودم فکر کردم البد از اون شرکت خارجيه است سريع ايميل و باز کردم که با خوندن هر خطش 

 داغ کردم

ناسي ولي من تو و زنت رز خانم و ايميل ناشناس: سالم بر مهندس ايليا محمدي تو من و نميش
 .خوب ميشناسم مهندس بهتره بيشتر مراقب زنت باشي روز خوش

داغ کردم سرم داشت سوت ميکشيد چند تا ايميل بهش دادم که بي شرف جوابم و نداد وسايلم و 
برداشتم و از شرکت زدم بيرون الکي تو خيابونا تاب ميخوردم يعني رز نه نه امکان نداره رز از 

اون زنا نيست امکان نداره که باشه حالم خيلي خراب بود سرم داشت از درد ميترکيد راهم و به 
سمت خونه کج کردم بعد از ربع ساعت وارد خونه شدم اصال نفهميدم رز خونه هست يا نه رفتم 

 توي اتاق و مشغول لباس عوض کردن شدم با صداش به سمتش برگشتم

 .رز: خوبي ايليا

تش چشماش خيلي مظلوم بودن امکان نداشت اصال ممکن نبود واي خدا دارم نگاهش کنم صور
ديوونه ميشم بدون اينکه جوابش و بدم خودم و روي تخت انداختم و ساعدم و روي چشام گذاشتم رز 

 کنارم نشست دستش و روي بازوم حس کردم و صداش و شنيدم که گفت
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 .رز: ايليا شام نميخوري

 آروم زمزمه کردم

 .چراغ و خاموش کن نه فقط-

 . ...رز: ايليا نميخواي حر

 .گفتم نه يعني نه رز خسته ام-

از ونارم بلند شد و از اتاق خارج شد بعد از چند دقيقه اومد چراغ و خاموش کرد و کنارم دراز 
کشيد سنگيني نگاهش و حس ميکردم ولي هيچ عکس العملي از خودم نشون ندادم نميدونم چقدر 

ام کرده بود بلند شدم آباژور و روشن کردم ميخواستم برم يه قرص سردرد بخورم گذشت درد کالفه 
که با ديدن يه ليوان آب و قرص روي پاتختي کنارم لبخند کمرنگي روي لبم نشست قرص و خوردم 

و دوباره دراز کشيدم و روي پهلو خوابيدم که ديدم رز خيلي آروم خوابيده بود به چهره اش خيره 
چقدر توي همون حالت موندم که کم کم قرص اثر کرد و خوابم برد اون هم چه خوابي  بودم نميدونم
 .هاي وحشتناک ب*و**سپر بود از کا

با حس سنگيني که روي شکمم بود چشام و باز کردم که با شاهين عشق عمه رو به رو شدم 
شکم بيچاره ي  شاهين روي شکمم نشسته بود تا چشماي بازم و ديد شروع کرد باال پايين پريدن روي

 .من

 .شاهين: آح جون جون عمه لز بيدال شد هوال

 همونطور که کمرش و گرفته بودم و سعي ميکردم از روي شکمم بيارمش پايين گفتم

 .الهي عمه قربونت بره با کي اومدي-

 .شاهين: با بابا شپهل

 .با سپهر-

 .شاهين: آله

 .يش باباييخب حاال از رو من بلند شو که لباس عوض کنم بيريم پ-

شاهين همونطور که روي شکمم نشسته بود خوابيد روم و سرش و گذاشت روي سينه ام و 
 گفت

 .شاهين: نوموخوام

 دستم و توي موهاش فرو کردم و گفتم

 .شاهين گلم زشته نريم پيش بابايي پاشو-

 .شاهين: بلند شم قول ميدي بالم شيب ژميني دلشت کني

 .لند شو دارم خفه ميشم بچهبله قول قول قول شاهين خوبه ب-
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از روم بلند شد يه نفس راحت کشيدم شاهين روي تخت باال پايين ميپريد هورا هورا ميگفت بلند 
 شدم و يه دست لباس راحتي برداشتم و گفتم

 .شاهين عمه برو بيرون تا برات سيب زميني سرخ کنم-

 .شاهين: باشه

و سريع عوض کردم و رفتم توي سالن  و از تخت پريد پايين و رفت بيرون منم لباس هام
 شاهين پريد جلوم و گفت

 .شاهين: عمه لز بالم شيب ژميني دلشت تن

 تا خواستم جواب شاهين و بدم صداي سپهر و شنيدم

 .سپهر: سالم رز خوبي

 برگشتم سمت سپهر و با لبخند گفتم

 .مرسي داداش شما خوبي خوش اومدي-

 .سپهر: خوبم ممنون

 .سپهرشيما چرا نيومد -

 .سپهر: مياد يه کاري پيش اومد رفت پيش خواهرش

 .آهان-

 شاهين دوباره دستم و کشيد و گفت

 . ...شاهين: عمه لز

 سپهر پريد وسط حرف شاهين و گفت

 .سپهر: شاهين بيا با تبلتت بازي کن

شاهين تا اسم تبلت و شنيد دستم و ول کرد و رفت کنار سپهر نشست با نگاهي قدردان به سپهر 
گاه کردم که لبخندي تحويلم داد و خودش و با شاهين سرگرم کرد رفتم توي آشپزخونه ايليا اونجا ن

بود و داشت چايي درست ميکرد از پشت نگاش کردم با اون شلوار ورزشي مشکي و رکابي سفيد 
 بدن عظله ي و پيچ در پيچش خيلي خود نمايي ميکرد نزديکش ايستادم و گفتم

 .سالم-

 ينکه نگاهم کنه گفتايليا بدون ا

 .بازم ميخوابيدي ايليا: سالم

 گوشه ي لبم و گزيدم و گفتم
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 .خب خسته بودم ببخشيد-

 .ايليا: باشه

و از آشپزخونه خارج شد نگاهي به ساعت کردم ساعت نه و نيم صبح بود بعد از اينکه چاي 
نگ در به صدا اومد ايليا جوش اومد ريختم تو چند تا فنجون و بردم توي پذيرايي پنج دقيقه ي بعد ز

در و باز کرد سهند بود بعد از سالم و عليک با سهند رفتم توي آشپزخونه تا يه فکري به حال ناهار 
امروز بکنم تصميم گرفتم که زرشک پلو با مرغ درست کنم موادش و آماده کردم صداي خنده هاي 

نفر دور هم جمع ميشن کاري جز ايليا سپهر ک سهند کل خونه رو برداشته بود کال وقتي اين سه 
خنده ندارن طبق قولي که به شاهين داده بودم سيب زميني سرخ کرده هم درست کردم راس ساعت 

دوازده و نيم غذا آماده بود داشتم ميز و ميچيدم که دوباره صداي در بلند شد ايليا در و باز کرد و 
از بس که شاهين مامان ميکرد بعد از  شيما اومد داخل با شيما احوال پرسي کردم اون هم به زور

آروم شدن شاهين همه دور ميز جمع شديم و غذا خورديم سهند و سپهر و شيما و شاهين تا عصر 
پيش ما بودن بعد از رفتنشون ايليا رفت توي اتاق خواب منم داشتم ظرف ها رو جمع ميکردم تا ببرم 

 شد و گفتتوي آشپزخونه که ايليا حاضر و آماده از اتاق خارج 

 .ايليا: يه کار برام پيش اومده ميرم شرکت زود برميگردم

 سرم و تکون دادم و آروم گفتم

 .باشه-

 .ايليا: از خونه نرو بيرون رز خواستي جايي بري بگو بيام دنبالت خودم ببرمت

 .باشه فقط ميخواستم برم انقالب-

 .ايليا: نميخواد بري اسم کتاب و برام بفرست خودم ميخرم

 .شهبا-

و بدون خداخافظي از خونه زد بيرون دليل تغيير رفتار يه دفعه ايش و نميفهميدم پس بي خيال 
موضوع شدم و خونه رو مرتب کردم لباس هاي کثيف و توي ماشين لباس شويي ريختم يهو دلم 

خواست کيک درست کنم ببينم چه حسي داره از تو اينترنت دستور پختش و دراوردم ولي وقتي نگاه 
ردم ديدم فقط تخم مرغ و آردش و داريم خورد تو ذوقم و از نت خارج شدم و رفتم سراغ کتاب هام ک

تنها کاري که واقعا بهم خيلي انرژي ميداد نميدونم که چند ساعت دادشتم درس ميخوندم که با 
 .برخورد شديد در با ديوار از جام پريدم و جيغ بلندي کشيدم

نتونستم بخوابم روي دراز کشيده بودم نگاهي به رز کردم که امشب بدترين شب زندگيمه اصال 
کنارم خوابيده بود از فکري که توي سرم بود اخمي بين ابروهام نشست بلند شدم و از اتاق زدم 

پوشه ي ايميل هام و چک کردم يه ايميل با  بيرون رفتم و توي اتاق کارم لب تاپم و روشن کردم و
 براش فرستادم همون متن قديمي فرستاده بود

 .تو کي هستي که قصد داري زندگي من و به هم بريزي-

هنوز چند دقيقه از ارسال ايميل نگذشته بود که جواب داد يه ايميل بلند باال برام فرستاد که با 
خوندن هر خطش بيشتر داغ ميکردم اون کي بود همه چيز و ميدونست درمورد من درمورد رز 
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ه فعال با خانواده ها قطع ارتباط کرديم اينکه به اجبار به عقد هم درمورد خانواده هامون اينک
 دراومديم مغزم داشت سوت ميکشيد خدا اين ديگه چه مصيبتيه آخه

ايميل ناشناس: جناب ايليا خان زن شما رز خانم البته قبل از اين که خانم شما بشه دختر ساالر 
ر چي که فکرش و بکني راحت از خونه محمدي همه چيز در اختيار داشت حساب پر از پول و ه

 .ميرفت بيرون مگه نه ميگم درمورد عمل ترميميش خبر داري يا نه هومم

با خوندن جمله ي آخرش داغون شدم کلمه ي ترميمي همه اش تو سرم تکرار ميشد نميتونستم 
 باور کنم نه امکان نداره رز اينطور دختري نيست براي فرد ناشناس فرستادم

ام برام مدرک بيار تا حرفات و باور کنم ولي واي به حالت اگه دروغ گفته باشي مدرک ميخو-
 .هر جاي دنيا که باشي پيدات ميکنم و پدرت و در ميارم فهميدي

 براش ارسال کردم بعد از چند دقيقه جواب داد

ناشناس: اوکي مهندس فردا ساعت هفت بعد از ظهر يه بسته از کارهاي خوشگل زنت و 
 .راي شرکت آدرس شرکتت ... همين بود ديگه درستهميفرستم ب

جوابش و ندادم و از نت خارج شدم همه ي حرف هاش توي ذهنم تکرار ميشد نميتونستم يه جا 
آروم بشنيم بي قرار بودم کالفه بودم از روي صندلي بلند شدم و رفتم توي حمام با لباس زير دوش 

ا رو احساس نميکردم دستام و توي موهام فرو کردم ايستادم زير آب سرد داغ کرده بودم اصال سرم
و محکم کشيدم صورتم و به سمت دوش گرفتم نميدونم چقدر گذشته بود که يکم فقط يکم آروم شدم 

لباس هام و دراوردم و آب و بستم و از حموم زدم بيرون برگشتم توي اتاق رز هنوز خواب بود 
اپه نشستم تلويزيون و روشن کردم و خيره شدم به لباس هام و پوشيدم و رفتم توي سالن روي کان

صفحه اش ولي ذهنم جاي ديگه اي بود نميدونم چقدر گذشته بود که با صداي زنگ در به خودم 
اومدم به ساعت نگاه کردم ساعت نه صبح بود يعني من از ديشب اينجا بودم اصال متوجه گذر زمان 

چشمي در نگاه کردم که با چهره ي سپهر رو به رو  نبودم نفس عميقي کشيدم و از جام بلند شدم از
 شدم در و باز کردم و گفتم

 .سالم آقا سپهر چه عجب از اين طرفا-

 .سپهر: سالم ايليا خوبي تيکه نپرون پسر درگير کارخونه بودم اين چند وقته

 .شاهين: شالم عمو ايليا

 .سالم آقا شاهين ممنون تو خوبي-

 .شاهين: ملشي

در کنار رفتم و تعارف کردم که بيان داخل نشستيم توي پذيرايي تا خواستم از رو به روي 
 چيزي بگم شاهين گفت

 .شاهين: عمو ايليا عمه لز تو

 خنديدم و با دستم موهاش و به هم ريختم و گفتم

 .قربون لکنتت بچه رز تو اقاقمونه برو اونجا-
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رد اتاق شد با صداي سپهر به شاهين باشه اي گفت و بدو رفت سمت اتاق در و باز کرد و وا
 سمتش برگشتم

 .سپهر: چه خبرها ايليا

 .سالمتي بي خبرم-

 .سپهر: رز هنوز کالس ميره

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .آره-

سپهر: خوشحال شدم وقتي شنيدم گذاشتي درس بخون ايليا ازت ممنونم رز هوش و استعداد 
ولي حداقل رز اينجا از دست ازدواج نبودين فوق العاده اي داره ميدونم دوتاتون راضي به اين 

 .کارهاي بابا که هيچکس دليلش و نميدونه در آسايشه

 .درسته-

از جام بلند شدم رفتم توي آشپزخونه تا چاي آماده کنم مشغول چايي درست کردن بودم که 
 صداي سالم و احوال پرسي رز و شنيدم چند لحظه بعد صداي رز و از کنارم شنيدم

 .مرز: سال

 بدون اينکه نگاهش کنم گفتم

 .بازم ميخوابيدي سالم-

 .رز: خب خسته بودم ببخشيد

 .باشه-

از کنارش رد شدم و برگشتم تو سالن سهند و شيما هم اومدن با هم و دور هم بوديم خوبه خوش 
گذشت حداقل يکم کمتر فکر ميکردم بعد از رفتن بچه ها نگاهي به ساعت کردم ساعت شش بود 

د ساعت هفت مدارکي که اون فرد ناشناس ميگفت و بفرسته براي شرکت رفتم توي اتاق و قرار بو
 آماده شدم لباس هام و پوشيدم و از اتاق بيرون اومدم رز در حال مرتب کردن سالن بود

 .يه کار برام پيش اومده ميرم شرکت زود برميگردم-

 رز سرش و تکون داد و آروم گفت

 .رز: باشه

 .يرون رز خواستي جايي بري بگو بيام دنبالت خودم ببرمتاز خونه نرو ب-

 .رز: باشه فقط ميخواستم برم انقالب

 .نميخواد بري اسم کتاب و برام بفرست خودم ميخرم-
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 .رز: باشه

و بدون خداخافظي از خونه زدم بيرون و سوار ماشين شدم مثل هميشه با سرعت به سمت 
 ياده شدم رفتم توي شرکتشرکت رفتم رسيدم ماشين و پارک کردم و پ

 .کريمي: سالم جناب مهندس

 بدون اينکه جواب سالمش و بدم گفتم

 .امروز بسته اي نيومده-

 .کريمي: نه مهندس

 .بسته اي اومد سريع بيارش تو اتاقم فهميدي-

 .کريمي: چشم

 وارد اتاق شدم کتم و دراوردم و پرت کردم روي مبل نميتون

دم نگاهم همش به ساعت بود عقربه هاش المصب تکون ستم بشينم طول اتاق و قدم ميز
نميخوردن با صداي در به سمت در هجوم بردم و سريع بازش کردم کريمي با پاکتي تو دستش با 

تعجب نگاهم ميکرد پاکت و از دستش کشيدم و در و بستم روي نزديکترين مبل نشستم و پاکت و باز 
ت هاي لرزونم و داخل پاکت بردم و يه سري عکس و کردم دستام ميلرزيد طپش قلب گرفته بودم دس

از پاکت بيرون اوردم عصبي بودم که با نگاه کردن به هر کدوم از عکس ها عکس هايي از رز در 
حالت هاي مختلف توي بغل مردي که صورتش مشخص نبود اعصبانيتم هر لحظه بيشتر ميشد تنم 

وئيج و از روي ميز چنگ زدم و از شرکت بيشتر داغ ميکرد عکس ها رو برگردوندم توي پاکت س
زدم بيرون آسانسور توي اين طبقه نبود اينقدر عصبي بودم که انرژيم چندين برابر شده بود هفت 

طبقه رو با پله اومدم پايين و سوار ماشين شدم نميدونم چند بار نزديک بود تصادف کنم چند تا چراغ 
له حالل رسيدم دم در برج ماشين و کامل پارک قرمز رد کردم فقط ميدونستم خون رز االن حال

 نکردم و از ماشين پريدم بيرون به صداي نگهبان هم توجه نکردم

 . ...نگهبان: آقاي مهن

 سوئيچ رو پرت کردم طرفش که نگهبان تو هوا گرفتش گفتم

 .ماشين و پارک کن خودم بعد ميام سوئيچ ازت ميگيرم-

 .نگهبان: چشم

ز توي سالن نبود يه لحظه از ذهنم گذشت که نکنه خونه نيست سريع در خونه رو باز کردم ر
رفتم سمت اتاق و در باز کردم که محکم به ديوار خورد و متقابلش صداي جيغ رز و شنيدم بلند شد 
ايستاد توي چشماش ترس و ميدم وارد اتاق شدم در و بستم و قفلش کردم کليدش و هم گذاشتم توي 

 تم که يه قدم عقب رفت و گفتجيبم به سمتش قدم برداش

 .رز: ايليا چيشده
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منتظر يه تلنگر بودم که خودش اين بهونه رو بهم داد ديگه کنترلي روي رفتارم نداشتم يکي 
 خوابوندم توي گوشش که پرت شد روي زمين داد زدم

تو به من خيانت ميکني به من به ايليا محمدي هان ميکشمت رز ميکشمت خونت و ميرزم فکر -
 .ي ميزارم اون کثافت کاري هايي که خونه ي بابات داشتي و خونه ي منم بکني هانکرد

عربده ميزدم تا خالب بشم زر با چشم هايي که ترس توشون بيداد ميکرد خيره شده بود بهم يهو 
کمربندم و باز کردم و زدم به بدنش تا خالي بشم تا زخمي که غرور و غيرتم برداشته بود ترميم بشه 

ضربه اي که به کمر و بازوي رز ميخورد جيغش بلند ميشد خوبه که خونه عايق صداست با هر 
وگرنه تا االن همسايه ها به پليس خبر داده بودن ميزدم تا خالي بشم و به التماس هاش بي توجه بودم 
همه اش دروغ بود چشماش دروغ ميگن گريه ميکرد التماس ميکرد که بس کنم اما تازه موتور من 

 شده بودگرم 

 .رز: اي... ليا... تو... رو... خدا... ب...سه

ديگه نفس نمونده بود برام کمربند و پرت کردم و کنارش زانو زدم دستم و توي موهاي قهوه 
 ايش فرو کردم و کشيدم که دوباره جيغش درامد صورتم و بردم نزديک صورتش گفتم

خونه بذاري بيرون قلمش ميکنم از االن حق نداري بدون اجازه من نفس بکشي پات و از -
 .برات

 داد زدم

 .فهميدي-

 رز با گريه گفت

 .رز: با... با... شه... باشه

و دوباره صداي گريه اش بلند شد موهاش و ول کردم که سرش محکم خورد به زمين بدون 
توجه بهش از اتاق زدم بيرون و رفتم توي اتاق کارم سعي کردم خودم و با کار مشغول کنم ولي 

ميشد که نميشد داد زدم و هر چي که دم دستم بود و به طرف ديوار پرت کردم کنترل کارهام و ن
يه لحظه کلمه ي ترميم تو سرم تکرار ميشد و بيشتر عصبيم کرد دوباره برگشتم توي اتاق  نداشتم 

عقب  رز از جاش بلند شده بود و روي تخت نشسته بود با وارد شدنم به اتاق با ترس ايستاد و عقب
 رفت تا اينکه خورد به ديوار داد زدم

 .چند بار ترميم کردي ه.ر.ز.ه ي خيابوني عوضي-

 و بلند تر داد زدم

 .چند باررررررررررر-

 . ...رز: ايل

به سمتش رفتم بازوش و گرفتم و پرتش کردم روي تخت لباسم و دراوردم هر کدوم و يه طرف 
ستم فرار کنه گرفتمش و لباس هاش و تو تنش جر پرت کردم رفتم سمتش جيغ زد و تا خواست از د

دادم رز با اون زور مورچه ايش چنگ ميزد به بازوم به سينه ام به صورتم جيغ ميزد التماس ميکرد 
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ولي من هيچي حاليم نبود ميزدم توي گوشش موهاش و ميکشيدم و کار خودم و ميکردم نميدونم چقدر 
ز بي هوش شده بود و افتاد بود زيرم از روش بلند شدم و گذشته بود اما ديگه جوني تو تنم نبود ر

کنارش نشستم و نگاهش کردم همه ي هيکلش زخمي و خوني شده بود بدون توجه بهش لباسام و 
پوشيدم و رفتم توي سالن و خودم و پرت کردم روي مبل سرم داشت ميترکيد اينقدر فکر کردم که از 

 .درد سرم به خواب عميقي فرو رفتم

ور چشمام و باز کردم پلک هام انگار با چسب دو قلو به هم چسبيده بودن سعي کردم از به ز
جام تکون بخورم ولي با دردي که تو کل بدنم پيچيد همه چيز مثل يه فيلم از جلو چشمام رد شد 

برخورد شديد در با ديوار جيغ بلند من چشم هاي به خون نشسته ي ايليا کتک هايي که زد رابطه اي 
براي من سراسر درد بود و خشونت، ايليا انگار که وحشي شده بود اصال به جيغ و گريه و که 

التماس هاي من توجه نميکرد و کار خودش و انجام ميداد به سختي از جام بلند شدم با هر حرکتي که 
م به بدنم ميدادم درد تا مغز استخونم ميرفت به سختي و با کمک گرفتن از ديوار و وسايل سر راه

خودم و به حمام رسوندم و بدن خسته ام و زير آب گرم گرفتم بعد از چند دقيقه برگشتم توي اتاق رو 
به روي آينه قدي ايستادم حوله ام و باز کردم همه ي بدنم پر شده بود از زخم و کبودي ديگه از اون 

ت داشتم سفيدي خبري نبود اشک توي چشم هام حلقه بست بعض داشت خفه ام ميکرد خيلي دوس
بدونم به خاطر کدوم گناه ايليا اين بال رو سرم اورد دوست داشتم ازش بپرسم ولي ميترسيدم بيشتر از 

هر زمان ديگه اي از ايليا ميترسيدم اشک هايي که بدون اجازه ام روي گونه ام ريخته بودن و پاک 
بيرون که صداي گوشيم  کردم از داخل کمد يه دست لباس برداشتم و پوشيدم ميخواستم از اتاق برم

بلند شد موبايل و از روي پاتختي برداشتم تا خواستم بگم الو گوشي از دستم کشيده شد به عقب 
برگشتم که با ايليا رو به رو شدم گوشي رو کنار گوشش گذاشت بدون اينکه حرفي بزنه فقط من و 

 دقيقه گفت نگاه ميکرد و به حرف هاي کسي که زنگ زده بود گوش ميداد بعد از چند

 .ايليا: تمام شد حرفات ندا يا بازم داري

 . ... :ندا

 .ايليا: خواهش

 . ... :ندا

 .ايليا: گوشيش فعال دست منه کارش داشتي زنگ بزن به خونه

 . ... :ندا

 .ايليا: خوابه االن

 . ... :ندا

 .ايليا: باشه خداحافظ

وارش و از اتاق خارج شد و گوشي رو قطع کرد و پوزخند زد گوشيم و گذاشت توي جيب شل
 .روي تخت دراز کشيدم و اين قدر به دليل رفتارهاي ايليا فکر کردم که نفهميدم کي خوابم برد

با حس تکون خوردن تخت چشم هام و باز کردم ايليا روي تخت نشسته بود رکابي که تنش بود 
من خوابيد آروم از و دراورد و پرت کرد روي تاج تخت و روي تخت دراز کشيد رو پهلو پشت به 
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روي تخت بلند شدم و به سمت در رفتم که با صداش ميخ کوب شدم آروم برگشتم سمتش آباژور و 
 روشن کرده بود و دستش و تکيه گاه بدنش قرار داده بود

 .ايليا: کجا

 آروم زمزمه کردم

 .گرسنمه ميرم يه چيزي بخورم-

ز اتاق خارج شدم و به سمت حرفي نزد و همون طور نگاهم ميکرد عقب گرد کردم و ا
آشپزخونه رفتم با ديدن ظرف يک بار مصرف غذا غم عالم ريخت توي دلم از داخل يخچال نون و 

پنير دراوردم و خوردم ظرف ها رو توي يخچال گذاشتم ظرف يه بار مصرف غذاي ايليا رو هم 
کشيدم و داشتم فکر توي سطل آشغال انداختم دستام و شستم و رفتم توي سالن روي کاناپه دراز 

ميکردم تا دليل کار ايليا رو درک کنم ولي بازم هيچي به هيچي نگاهي به ساعت کردم ساعت دو و 
نيم نصف شب بود کم کم داشت خوابم ميبرد که با داد ايليا از جا پريدم به خاطر دردي که توي بدنم 

 شده بهم نگام ميکردپيچيد جيغ ام دراومد بلند شدم و ايستادم ايليا با اخم هاي گره 

 .ايليا: به چه حقي اومدي اينجا خوابيدي هان

 . ...خوابم نميب-

 .ايليا: بي خود کردي خوابت نميبرد بايد ميومدي توي اتاق

 . ...م... م... من-

 ايليا يه قدم بهم نزديک شد و گفت

 .ايليا: تو چي بقيه اش

 . ...بخوا من... نمي... خوام پي... شت-

ام نشدن بود که دست ايليا بلند شد و روي صورتم فرود اومد اشک هام دوباره هنوز حرفم تم
روي گونه هام جاري شدن ايليا بازوم و کشيد و من نميتونستم هيچ عکس العملي از خودم نشون بدم 

 ايليا من و برد توي اتاق و پرتم کرد روي تخت خودش هم کنارم دراز کشيد با گريه گفتم

 . ...ايليا من-

 .يا: حرف نزنايل

اشکام ميرخت و ايليا بدون توجه به گريه هام کنارم خوابيده بود از نزديک ايليا بودن از 
کنارش خوابيدن ميترسيدم ميترسيدم بازم کاري بکنه ديگه نميتونستم وحشي بازي هاش و تحمل کنم 

توي بغلش بودم و تا نيم خيز شدم که از روي تخت بلند شم ايليا دستم و گرفت و کشيد حاال کامال 
نميتونستم تکون بخورم زنداني آغوش  سرم رو بازوش بود دست و پاش و دور بدنم حلقه کرده بود

 ايليا بودم همونطور که گريه ميکردم گفتم

 . ...ايليا تو رو خدا-

 .ايليا: هيسسسسسس
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يليا باهام چشم هام و بستم و کم کم از شدت گريه ام کم شد نميدونم چرا با تمام کارهايي که ا
کرده بود توي آغوشش آروم بودم صداي قلبش آرامش خاصي رو بهم تلقين ميکرد چشم هام و بستم 

 .و نميدونم چقدر گذشت که باالخره خوابم برد

با صداي زنگي که گوش فلک و کر ميکرد از خواب پريدم دست دراز کردم و گوشيم و از 
تعجب کردم اما يهو ياد موبايل رز افتادم  روي عسلي برداشتم ولي صفحه ي گوشيم خاموش بود

سريع بلند شدم و رفتم توي اتاق خم شده بود موبايل و برداره تا راست شد و خواست جواب بده از 
 دستش کشيدم و کنار گوشم گذاشتم

ندا: به به سالم رز مورچه چطوري خوبي خوشي شوهر گاوميشت خوبه چه خبر ان شاهللا 
عمه شدن من هي فحش ياد ني ني بدم بگم ني ني بگو ارواح عمت يا نه خاله شدم آزيتا و آرام 

 .هوييييي رز هستي نيستي

 .ايليا: تمام شد حرفات ندا يا بازم داري

 . ...ندا: اوا ببخشيد

 .ايليا: خواهش

ندا: خوبي ايليا خوشي چه خبر رز کجاست مگه خودت گوشي نداري که گوشي رز و جواب 
 .ميدي

 . دست منه کارش داشتي زنگ بزن به خونهايليا: گوشيش فعال

 .ندا: باشه خودش کجاست

 .ايليا: خوابه االن

 .ندا: اوکي فعال باي

 .ايليا: باشه خداحافظ

گوشي رو قطع کردم و به رز که داشت نگاهم ميکرد پوزخند زدم و گوشي رو توي جيبم 
ي از ساختمان ها کار کنم که گذاشتم و از اتاق خارج شدم رفتم توي اتاق کارم تا روي نقشه ي يک

چشم به اون پوشه ي کذايي که عکس هاي رز و اون پسر داخلش بود افتاد بلندش کردم انداختم الي 
يکي از پوشه ها کاغذ آ دو نقشه کشي رو برداشتم و باز کردم و شروع کردم به نقشه کشيدن نميدونم 

کارم بيرون اومدم و رفتم توي آشپزخونه  چقدر گذشته بود که با صداي شکمم به خودم اومدم از اتاق
گاز خالي نشون ميداد که ناهار نداريم زنگ زدم رستوران و غذا سفارش دادم وقتي پيک موتوري 

اومد پولش و حساب کردم و شروع کردم به خوردن رفتم تو اتاق ديدم رز خواب رفتم سراغ کمد و 
و نقشه ها رو برداشتم بعد از خونه زدم  براي رفتن به شرکت آماده شدم برگشتم توي اتاق کارم

بيرون در و قفل کردم و از برج خارج شدم سوار ماشين شدم و رفتم توي شرکت نقشه ها رو تحويل 
رضايي دادم و چند ساعتي رو به کارهاي شرکت رسيدم از شرکت زدم بيرون رفتم توي مغازه ي 

در واحد و باز کردم و وارد خونه شدم  کليدسازي يه قفل جديد براي خونه گرفتم و برگشتم خونه
خونه سوت و کور بود چراغ ها رو روشن کردم رفتم توي اتاق رز هنوز هم خواب بود بيخيال بيدار 

شدنش شدم و رفتم قفل در عوض کردم تازه کارم تموم شده بود روي مبل نشستم که گوشيم زنگ 
 خورد برداشتم محمد بود
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 .محمد: سالم ايليا چطوري

 .خوبي بد نيستم سالم-

 .محمد: خوبه امشب مياي اينجا

 .چه خبره مگه-

 .محمد: رضا مهموني گرفته گفتم با هم بريم دعوتي هاش با منه

 .نه حوصله ندارم-

 .محمد: بيا خوش ميگذره رز و ببر خونه ي باباش بيا

 .نه کار دارم بذار دفعه-

 .محمد: اوکي پس فعال باي

 .خداحافظ-

نگاهي به ساعت کردم ساعت ده شب بود پس براي همين گرسنه ام بود  گوشي رو قطع کردم و
بازم غذا سفارش دادم اوردن و من خوردم تنهايي فيلم ديدم فيلم که تموم شد به ساعت نگاه کردم 

اوردم و انداختمش پايين تخت و ساعت دوازده بود رفتم توي اتاق نشستم روي تخت و رکابيم و در
خوابيدم که با تکون هاي تخت فهميدم بيدار شده داشت از اتاق ميرفت  دراز کشيدم پشت به رز

 بيرون که آباژور و روشن کردم دستم و تکيه گاه بدنم کردم و گفتم

 .کجا-

 آروم زمزمه کرد

 .رز: گرسنمه ميرم يه چيزي بخورم

حرفي نزدم و فقط نگاهش کردم که اتاق بيرون رفت طاق باز خوابيدم و دستام و زير سرم 
گذاشتم يهو نگاهم به ديوار رو به روم افتاد يه عکس بزرگ از من و رز توي عکس من از پشت رز 
و بغلش کرده بود و با لبخند به لنز دوربين نگاه ميکرديم نميدونم چرا هنوزم نميتونم باور کنم که رز 

وال بود که چرا خراب باشه يا ه.ر.ز.ه ي خيابوني حتي برام سخته که اسمش و به زبون بيارم برام س
امروز ايميلي برام نيمومد به ساعت نگاه کردم دو و نيم بود پس رز کجا مونده از جام بلند شدم از 
اتاق زدم بيرون رز روي مبل خوابيده بود از کارش عصبي شدم اخم کردم و داد زدم که از خواب 

 پريد يه جيغ زد و بلند شد ايستاد

 .نبه چه حقي اومدي اينجا خوابيدي ها-

 . ...رز: خوابم نميب

 .بي خود کردي خوابت نميبرد بايد ميومدي توي اتاق-

 . ...رز: م... م... من
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 يه قدم بهش نزديک شدم و گفتم

 .تو چي بقيه اش-

 . ...بخوا رز: من... نمي... خوام پي... شت

مش هنوز جمله اش تمام نشده بود که يه کشيده خوابوندم توي صورتش بازوش و گرفتم و برد
توي اتاق و پرتش کردم روي تخت خودم هم کنارش خوابيدم گريه ميکرد ترسش و نسبت به خودم 

 حس ميکردم با گريه گفت

 . ...رز: ايليا من

 با اخم و لحن محکمي گفتم

 .حرف نزن-

نيم خيز شد که از روي تخت بلند بشه که دستش و کشيدم افتاد توي بغلم دست و پاهام و دورش 
 گريه گفتحلقه کردم با 

 . ...رز: ايليا تو رو خدا

 .هيسسسسسس-

اشکاش روي گونه هاش ميرخت و سينه ام و داغ ميکرد ولي توجه نکردم از نفس هاي 
آرومش فهميدم که خواب رفته به صورتش نگاه کردم که پر از زخم و کبودي بود يه نفس عميقي 

 .کشيدم و چشم هام و بستم و سعي کردم بخوابم که موفق هم شدم

دو ماه از اون شب کذايي ميگذره دو ماهي که براي من با سختي همراه بود هر شب من با درد 
و اشک و دعوا و کتک گذشت ايليا با بهانه يا بي بهانه دعوا راه مينداخت کتک ميزد و آخرش 

درد ميرسد به درد عذاب آور و غيرقابل تحمل رابطه اي که باهام برقرار ميکرد نميدونم چرا به اين 
لعنتي عادت نميکردم و در طول اون فقط اشک و گريه و التماس من و بي توجهي ايليا به من و درد 
عذاب آورش نصيب من ميشد از اون همه زخم روي بدنم فقط صورتم خوب شده بود ولي روي بدنم 

ه بود شستن جاي سالمي پيدا نميکردم ايليا توي خونه زندانيم کرده بود تنها کارم توي اين يک ماه شد
و پختن و گوش دادن به داد و قال آقا کاش حرف ميزد و ميگفت چرا اين طوري ميکنه من به چه 

گناهي محکومم ايليا از صبح زده بود بيرون و در و هم قفل کرده بود که بيرون نرم اگه در باز هم 
ه غذا رو آماده کردم و بود توانش و نداشتم که بخوام از خونه بيرون برم اصال کجا برم که پيدام نکن

براي گرم موندش گذاشتم توي فر و رفتم توي اتاق حاال که ايليا خونه نبود ميتونستم از اون چند دونه 
کتابي درسي که پاره اشون نکرده بود استفاده کنم و يکم درس بخونم تا يکم ذهنم از گناه نکرده اي 

تخت کتاب ها رو دراوردم و شروع کردم که به مجازاتش محکوم بودم دور بشه خم شدم و از زير 
به درس خوندن نميدونم چند ساعت درس خوندم که با صداي در به خودم اومدم سريع کتاب ها رو 

زير تخت هول دادم خودم هم بلند شدم و از اتاق خارج شدم بدون توجه به من رفتم توي آشپزخونه و 
چند تا پوشه از اتاق بيرون اومد و پوشه  آب خورد از آشپزخونه بيرون رفت و توي اتاق کارش با

 ها رو روي ميز غذا خوردي گذاشت برگشت سمتم و گفت

 .ايليا: آماده شود زود باش
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 آروم زمزمه کردم

 .چرا-

 که داد زد

 .ايليا: گفتم آماده شو رز

رفتم توي اتاق يه شلوار دم پاي سفيد پوشيدم با مانتو کتي مشکي شال سفيدم و هم سرم کردم و 
فش هاي مشکيم و پوشيدم نگاهم به آينه افتاد چهره ام خيلي بي روح بود براي اينکه صورتم از اون ک

بي روحي در بياد يه مداد چشم توي چشمام کشيدم و يه رژ صورتي کم رنگ هم به لب هام زدم و 
 از اتاق خارج شدم برگشت و نگاهم کرد اخماش و شديد گره زد به هم يهو با غيظ گفت

 .انگار کتک هايي که خوردي کم بود ايليا:

 . ...اي-

 يهو عصبي داد زد که از صداي فريادش چهار ستون خونه لرزيد

ايليا: خفه شو اعصاب ندارم برو اينا رو عوض کن تا لباس ها رو تو تنت جر ندادم کاري نکن 
 .بازم کمربند و مهمون تنت کنم گفته باشم رز

م و پرت کردم روي تاج تخت و يه مانتو شلوار مشکي رفتم توي اتاق و لباس ها رو دراورد
ساده پوشيدم و شال مشکي انگار که ميخواستم برم مراسم ختم از اتاق ييرون اومدم ايليا که انگار از 

 ظاهرم راضي بود که به طرف در خونه رفت و گفت

 .ايليا: زود باش

برام شيرين تر از عسل بود  از خونه زديم بيرون سوار ماشين شدم بعد يک ماه ديدن اين شهر
 از شيشه ي ماشين به بيرون نگاه ميکردم که ايليا به حرف اومد

ايليا: داريم ميرم خونه ي عمه همه هستن رز واي به حالت از اين مدت حرفي بزني که اگه 
 .کوچک ترين حرفي بشنوم کاري ميکنم به غلط کردن بيوفتي

 نوه زمزمه کردمبه خودم جرات دادم و آروم ولي طوري که بش

 .رز: وقتي نميدونم براي چي اين کارها رو ميکني راجع به چي حرف بزنم

 ايليا با اخم شديد نگاهم کرد و گفت

ايليا: حاليت ميکنم راجع به چي حرف ميزنم شب حاليت ميکنم چند شب کاريت نداشتم دور 
 .برداشتي

روي تنم نشست بغض کردم  از ترس اتفاقي که فکرش و ميکردم ممکنه پيش بياد عرق سردي
 .آخه چرا اين کار و ميکني ايليا

به خونه عمه که رسيديم پياده شديم دستم و محکم گرفت که از درد يه آخ کوچولو گفتم با هم و 
شونه به شونه ي هم وارد سالن شديم ندا اومد و يهو خودش و انداخت توي بغلم و دستش و محکم 
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سگک کمربند ايليا کمرم و زخم کرده بود و شديد فشار داد که دور کمرم حلقه کرد درست جايي که 
ناخواسته يه آخ خفيف از لب هام بيرون اومد با تعجب ازم جدا شد يکم توي صورتم نگاه کرد و 

بدون حرف فکر کنم همه اين مدت و از توي چشمام خوند که دوباره آروم بغلم کرد بعد از سالم و 
کشيد و روي يه مبل دو نفره که نسبت به جمع دورتر بود نشستيم ندا  احوال پرسي با همه ندا دستم و

 آروم گفت

 .ندا: چرا رز

 .چي چرا خواهري-

 .ندا: چرا کتک خوردي از ايليا

 .نميدونم به خدا خودم هم نميدونم-

 و شروع کردم به حرف زدن و

نشسته ديدم تا به  همه چيز و گفتم از روز اول که ايليا رو توي درگاه در با چشم هاي به خون
ديشب تمام درد و اشک و عقده ي اين دو ماه و دراوردم با بغض حرف ميزدم اما جرات خالي کردن 

 اشکام و نداشتم ميترسيدم ايليا بفهمه

 .ندا: قربونت برم خواهري درست ميشه من کمکت ميکنم عزيزم

 لبخندي زدم و تا خواستم چيزي بگم صداي ايليا رو شنيدم

 .ايليا: رز

 به سمتش برگشتم کنار راه پله ايستاده بود

 .بله-

 .ايليا: بيا کارت دارم

بلند شدم به سمتش رفتم از پله ها باال رفت منم پشت سرش بودم وارد يکي از اتاق ها شد منم 
 پشت سرش رفتم داخل تا وارد شدم ايليا در و بست و بازوم و محکم گرفت و با اخم گفت

 .ايليا: چي به ندا ميگفتي

 اخم هاش ترسناکش کرده بودن با لکنت گفتم

 .هي... هي... هيچي-

 .ايليا: واي به حالت بفهمم حرفي زده باشي

 سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم

 بازم و رها کرد و گفت

 .ايليا: خوبه من بايد برم جايي کار دارم تو هم ميبرم خونه
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 .نميشه اينجا بمونم به خدا به هيچکس هيچي نميگم ايليا-

 ايليا با تحکم و لحن محکمي گفت

 .نه-

 و دستم و گرفت و از با هم از اتاق خارج شديم از راه پله پايين اومديم ايليا رو به عمه گفت

 .ايليا: ببخشيد عمه جان ما بايد بريم کاري پيش اومده

 .عمه: اين چه کاريه ديگه

 .ايليا: کاره ديگه عمه

دور هم جمع شديم اينطوري هنوز مهموني شروع نشده  عمه: الاقل بذار رز بمونه بعد دو ماه
 .ميخوايد بريد

 .ايليا: ببخشيد عمه ولي نميشه

 .عم: چرا نميشه پسر

 .ايليا: ديرم شده عمه جبران ميکنيم

بعد از خداحافظي با همه از خونه ي عمه خارج شديم و سوار ماشين شديم و به سمت خونه ي 
 خودمون زندان من حرکت کرديم

برج ماشين پارک کرد با هم وارد آسانسور شديم وقتي آسانسور توي طبقه مورد نظر  نزديک
ايستاد از اتاقکش بيرون اومديم ايليا در واحد و باز کرد کنار ايستاد تا وارد بشم وقتي وارد خونه 

شدم اومد داخل و از روي ميز ناهار خوري يه پوشه برداشت و از خونه خارج شد و در و هم مثل 
شه پشت سرش قفل کرد با شنيدن چرخش کليد توي در بغضم ترکيد بغضي که تا االن داشت خفه همي

ام ميکرد گريه کردم و ضجه زدم اين قدر گريه کردم که چشمام سرخ شده بودن و ميسوختن از 
روي تخت بلند شدم و لباس هام و عوض کردم و دوش گرفتم و مثل برنامه ي اين دو ماه مشغول 

 .ردن شدم تا گذر زمان و حس نکنمغذا درست ک

از صبح توي شرکت درگير کارهاي پروژه بودم ديگه بايد کارهاي آخرش و انجام ميداديم 
محمد هم دو سه روزي بود که مريض شده بود و حال اومدن به شرکت و نداشت صبح قبل از اومدن 

تاش و توي خونه جا  به شرکت يه سري از مدل ها رو براش بردم ولي انگار ناقص بودن و چند
گذاشتم از شرکت زدم بيرون به سمت خونه رفتم خونه اي که بعضي وقتي دوست دارم آتيش بزنم 

... بي خيال فکر کردن شدم با صداي زنگ موبايلم پخش و خاموش کردم ماشين و ولي و بعضي وقتا
 يه گوشه پارک کردم و تماس و وصل کردم

 .الو-

 .عمه: سالم عمه جان خوبي

 .سالم عمه ممنون خوبم شما خوبي-

 .عمه: فدات عمه ايليا جان االن کجايي
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 .االن دارم ميرم خونه-

عمه: پس رسيدي با رز بيايين اينجا هيچ بهونه اي رو هم قبول نميکنم دو ماهه که درست و 
 .حسابي نديديمتون توي هيچ دعوتي که نه تو مياي و نه رز

 . ...ولي عمه جان-

 .هونه اي قبول نيست ايليا منتظرم خدانگهدارعمه: گفتم هيچ ب

منتظر نموند تا جواب بدم و سريع گوشي رو قطع کرد مشتي روي فرمون کوبيدم و به سمت 
خونه حرکت کردم، وارد خونه که شدم رز از اتاق خواب بيرون اومد محلش نذاشتم و رفتم توي 

ميخواستم و برداشتم پوشه اي که  آشپزخونه و آب خوردم رفتم تو اتاق کارم و چيزهايي رو که
ميدونستم مدل ها داخل اونه و برداشتم و از اتاق خارج شدم رز هنوز همون جا ايستاده بود پوشه رو 

 روي ميز ناهار خوري گذاشتم برگشتم سمتش و گفتم

 .آماده شو زود باش-

 آروم زمزمه کرد

 .رز: چرا

 اعصاب نداشتم يهو داد زدم

 .گفتم آماده شو رز-

ت توي اتاق و بعد چند دقيقه اومد بيرون اصال از ظاهرش راضي نبودم با اينکه تيپ ساده رف
 اي داشت اما بهش توپيدم اخمام و توي هم گره دادم و با غيظ گفتم

 .انگار کتک هايي که خوردي کم بود-

 . ...رز: اي

 يهو عصبي داد زدم

تو تنت جر ندادم کاري نکن بازم  خفه شو اعصاب ندارم برو اينا رو عوض کن تا لباس ها رو-
 .کمربند و مهمون تنت کنم گفته باشم رز

حرفي نزد و برگشت توي اتاق بعد از چند دقيقه اومد بيرون نگاهي به لباس هاش کردم سر تا 
پا مشکي پوشيده بود ايرادي نميتونستم از لباس هاش بگيرم براي همين چيزي نگفتم و با هم از خونه 

از اين که رسيديم خونه عمه با همه سالم احوال پرسي کرديم رز کنار ندا نشسته بود  زديم بيرون بعد
و حرف ميزد منم کنار سهند و سپهر بودم اما زير چشمي حواسم به رز بود حرف زدنش با ندا 
 طوالني شده بود و ندا فقط گوش ميداد و اين شکم و برانگيخت با صداي سهند به سمتش برگشتم

 .حواست کجاستسهند: ايليا 

 برگشتم سمت سهند و گفتم

 .چي گفتيهان -
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 .سهند: کجايي تو بابا

 .فکرم درگير شرکته خيلي کار دارم-

 .سهند: خب

 .خب که خب-

 بلند شدم و به سمت راه پله رفتم و رز و صدا زدم

 .ايليا: رز

 .بله-

 .ايليا: بيا کارت دارم

ال رفتم و وارد يکي از اتاق ها شدم رز هم پشت از کنار ندا بلند شد و اومد کنارم از پله ها با
 سرم اومد در و بستم و بازوي زر و توي دستم گرفتم و با اخم گفتم

 .چي به ندا ميگفتي-

 رز با لکنت گفت

 .رز: هي... هي... هيچي

 .واي به حالت بفهمم حرفي زده باشي-

 رز سرش و تکون داد و هيچي نگفت

 بازش و رها کردم و گفتم

 .بايد برم جايي کار دارم تو هم ميبرم خونه خوبه من-

 .رز: نميشه اينجا بمونم به خدا به هيچکس هيچي نميگم ايليا

 با لحن محکمي گفتم

 .رز: نه

و دستش و گرفتم و با هم از اتاق خارج شديم از راه پله پايين اومديم رو به عمه گفتم که کاري 
 .براي موندن رز رد کردم و با هم رفتيم خونه برام پيش اومده و بايد برم و اصرار هاي عمه رو

رسيدم خونه مدارک و از رو ميز ناهار خوري برداشتم و از خونه زدم بيرون در و هم پشت 
سرم قفل کردم سوار ماشينم شدم و به سمت خونه ي محمد حرکت کردم به خونه اش که رسيدم زنگ 

باز کرد وارد خونه شدم که ديدم محمد وسط در زدم که خدا رو شکر اين دفعه مثل بچه ي آدم در و 
 سالن نشسته و پتو رو بغل کرده تا من و ديد با اون صداي گرفته اش شروع کرد به حرف زدن

محمد: آخه بيشعور نفهم گاوميش ديو دو سر مشنگ به جاي اينکه براي منه مريض کمپوت و 
 .ست کنم برات با اين حالمآبميوه يا چميدونم سوپي چيزي بياري اومدي عکس مدل مياري در
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 و به سرفه افتاد با فاصله کنارش نشستم و گفتم

 .هوي ببند فکت و از کار افتاد بيا اينا رو درست کن محمد عجله دارم-

محمد همونطور که غر ميزد وسط حال دراز کشيد و مثل هميشه کله اش و کرد تو اون لپ 
 ها رو هم آماده کرده بودتاب البته خدا رو شکر از قبل اسکنر همه ي نقشه 

 .محمد: پوشه ي نقشه ها رو بده ايليا

پوشه ي دستم و به طرفش انداختم که از الي پوشه چند تا چيز افتاد کنار دستش با ديدن عکس 
هاي رز انگار که برق صد وات بهم وصل کرده باشن تا خواستم عکس و بردارم محمد زودتر از 

بهش نزديک کردم و عکس و از دستش کشيدم محمد با صدايي من جنبيد و عکس و برداشت خودم و 
 که تعجب درش موج ميزد گفت

 . ...محمد: اين

 اخم هام کشيدم توي هم و گفتم

 .به تو مربوط نيست محمد تو کارت و بکن-

 .محمد: يعني چي به من مربوط نيست ايليا اون رز نبود

 .تو فکر کردي من خودم نميدونم اون کيه-

 .ور نميکنم ايليا خواهش ميکنم کامل برام تعريف کن اين مدت چيشدهمحمد: نه با

 يهو داد زدم

 .بس کن محمد من خودم اعصاب ندارم تو هم نرو رو اعصابم نميخوام يادم بياد بسه-

 محمد هم مثل من داد زد اما زود به سرفه افتاد

ز رو دوشت بردارم بگو محمد: خو احمق ديوونه بگو ببينم چيشده ديگه شايد تونستم يه باري ا
 .ايليا بگو داداشم

با شنيدن کلمه ي داداش از زبون محمد نميدونم چيشد اما کوتاه اومدم و از همه چي براش گفتم 
از اون ايميل ناشناس از پاکتي که دم شرکت اومد از کتک هايي که به رز زدم از جهنمي که براي 

م و وقتي حرف هام تموم شد محمد با ناراحتي خودم و رز درست کرده بودم از همه چيز براش گفت
 گفت

 .محمد: من نامحرم بودم ديگه داداش

 .چي ميگي محمد انتظار داشتي از کثافت کاري هاي زنم بشينم برات تعريف کنم-

 و يه نفس عميق کشيدم

 .محمد: کي ايميل و برات ارسال کرده بود

 .دن مدرک گناهکاري رز خالصنميدونم هيچي نميدونم فقط اين عکس ها رو دارم که ش-
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 .محمد: يه چيزي بگم ايليا

 .بگو-

 . ...محمد: مطمئني اون عکس ها اصل ممکنه فوتوشاپ باش

 پريدم وسط حرفش و با صداي بلندي گفتم

 .چي-

 .محمد: چي نداره ديگه ايليا ميگم ممکنه فوتوشاپ باشه اصال يکيشون و بده تا مطمئن بشي

لم گوش دادم و يکي از عکس ها رو که نسبت به بقيه بهتر بود و نميدونم چيشد فقط به حرف د
بهش دادم که محمد سريع وصل شد به سيمستم و شروع کرد به کار کردن روي عکس ها دو سه 

ساعتي مشغول بود منم همه اش داشتم به اين فکر ميکردم که اگه واقعا عکس ها فوتوشاپ باشن که 
 تيهو صداي محمد بلند شد خنديد و گف

محمد: ايليا گاوميش مژدگوني بده که اين عکس فوتوشاپ صورت رز و بريدن و گذاشتن رو 
 .اين عکسي که بهم دادي

تا محمد اين و گفت دنيا روي سرم خراب شد تمام اين دو ماه مثل يه فيلم از جلوي چشم هام 
که بهشون بي گذشت کتک هاي من به رز رابطه ي وحشيانه ام گريه هاي رز واي خدا گريه هايي 

 توجه بودم

 .محمد: ايليا

از جام بلند شدم و بدون توجه به محمد که اسمم و صدا ميزد از خونه زدم بيرون سوار ماشين 
شدم و پام و روي گاز فشار دادم و ماشين و ميروندم بدون اينکه بفهمم مقصدم کجاست داغون بودم 

که ايليا تو رو خدا بس کن واي خدا نميتونستم همه اش يادم به گريه هاي رز ميافتاد به التماس هاش 
 سکوت ماشين و تحمل کنم ضبط و روشن کردم و به آهنگي که پخش ميشد گوش دادم

 تو و اين خونه رو با هم ميخوام

 تو نباشي دل من ميگيره

 اين و از چشم هاي تو ميخونم

 بي من اين خونه برات دلگيره

 من با داشتن تو آروم ميشم

 وقتي هستي زير سقف خونه

 با تو خوشبختي من تکميله

 توي اين حال خوشم همدستي

 شب اين خونه پر از احساسه
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 دل من به داشتنت مينازه

 اگه تو باشي کنارم دست هام

 دست خالي خونه رو ميسازه

 تا ته قصه بمون با من

 بذار اين دلخوشي عادت شه

 بيا همخونه ي من تا عشق

 .با تو همرنگ عبادت شه

 (يروزه ي ميثم ابراهيميخانه ي ف)

نميدونم چند ساعت توي خيابونا چرخ ميخوردم و فکر ميکردم که نگاهم به ساعت افتاد ساعت 
هشت و نيم بود مسيرم و به سمت خونه کج کردم و با دل و روحي آروم به وارد خونه شدم خونه اي 

دم با خستگي تمام وارد خونه که حاال ميدونستم پذيراي زن پاکي بود که من به جرم ناکرده عذابش دا
 .شدم و در و پشت سرم بستم

مثل برنامه ي اين دو ماه مشغول غذا درست کردن شدم تا گذر زمان و حس نکنم بعد از دو سه 
ساعتي که توي آشپزخونه مشغول بودم تا شام و درست کردم تازه کارم تموم شده بود از آشپزخونه 

لويزيون صداي در اومد و ايليا خسته و با حال بد اومد تو تا من اومدم بيرون تا خواستم بشينم جلوي ت
و ديد به سمتم اومد ترسيدم از اين زود اومدن از اين رو به روم بودن برگشتم و به سمت در اتاق 

دويدم صداي پاش و از پشت سرم ميشنيدم رفتم توي اتاق خواب خواستم در و ببندم که پاش و الي 
 در گذاشت

 .و باز کن ايليا: رز در

 . ...نه... نه-

 .ايليا: کاريت ندارم رز در و بازکن

 جيغ زدم

 .نميخوام دروغ ميگي-

گريه ام گرفته بود و بلند بلند گريه ميکردم زورم نميرسيد بهش که در و ببندم يه فشار به در 
اتاق و در وارد کرد و در کامل باز شد و من به عقب پرت شدم قدم قدم ميرفتم عقب ايليا اومد داخل 

و بست قلبم محکم به قفسه ي سينه ام ميخورد حاال رو به روم ايستاده بود و بهم نگاه ميکرد و اشک 
هاي من تمام صورتم و دربرگرفته بود دستم و روي سينه اش گذاشتم و سعي کردم به عقب هولش 

 بدم ولي دريغ از يه ذره حرکت همونطور که گريه ميکردم گفتم

 .کاري نکردم باور کن جون زن عمو باور کن ايليا به کسي هم حرفي نزدم ايليا به خدا من-

 دستش اومد باال که داد زدم
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 .نه ايليا به خدا همه ي تنم درد ميکنه ديگه نميتونم درد و تحمل کنم به خدا نميتونم ايليا-

م ديگه نميتونستم روي پاهام بايستم ضعف و توي تمام تنم حس ميکردم داشتم روي زانوها
ميافتادم که دستاي ايليا دور کمرم حلقه شد و من و محکم تو بغلش گرفت و محکم فشار داد درد توي 
تمام بدنم پيچيد آخي نسبتا بلندي گفتم که ايليا نفسش و محکم داد بيرون سرم روي سينه ي ايليا بود و 

ايليا موهام و نوازش بلند بلند گريه ميکرد و پشت سر هم تکرار ميکردم که ايليا من کاري نکردم 
 ميکرد و توي گوشم گفت

 .ايليا: هيشششش آروم باش رز

 اما من انگار حرفاش و نميشنيدم و فقط گريه ميکردم يهو ايليا گفت

 .ايليا: رز... م... من... معذرت ميخوام ببخشيد من اشتباه کردم

ه ميکرد به جز با تعجب سرم و بلند کردم و توي چشماش نگاه کردم ايليا هر جايي رو نگا
 چشمام آروم گفتم

 . ...يعني ديگه من و نمي-

 وسط حرفم اومد و محکم گفت

 .ايليا: نه

تو سکوت بهش خيره بودم که دستم و گرفت و کنار هم روي تخت نشستيم نميدونم چند دقيقه به 
 سکوت گذشت که گفت

 .ايليا: برو لباس بپوش با بريم بيرون

ر زبونم بند اومده بود دلم ميخواست بزنمش ولي هم زورم از کارهاش تعجب کرده بودم انگا
بهش نميرسيد و هم به اندازه ي اين دو ماه عذاب ازش ميترسيدم از اخم ايليا ميترسيدم چه برسه به 

 عصبانيتش فقط نگاش ميکردم که لبخندي زد و گفت

 .ايليا: ميرم بيرون تا آماده بشي

سمت کمد رفتم مانتو شلوار و سرمه اي و شال و و از اتاق رفت بيرون با فکري درگير به 
کفش مشکيم و پوشيدم و از اتاق اومدم بيرون شونه به شونه ي هم از خونه زديم بيرون و سوار 

ماشين شديم من همه اش به رفتارهاي متناقض ايليا فکر ميکردم که چرا يهو از اين رو به اون رو 
ي پاساژها گشت زديم و خريد کرديم رفتار ايليا شده شد شام و توي يه رستوران خورديم يکم هم تو

بود مثل روزهاي اول ازدواج ما ولي بازم يه حس بدي ته دلم بود يه حس بد از اين رفتارهاي ضد و 
نقيض رفتار ايليا توي دو ماه گذشته يه طرف رفتار امروز ايليا هم يه طرف دوست دارم بدونم من 

فتارهاش هستم واقعا ايليا از من معذرت خواهي کرد واقعا به من به چه گناهي محکوم به تحمل اين ر
گفت ببخشيد، اون شب به خوبي گذشت ساعت دوازده بود که برگشتيم خونه بعد از دو ماه تا صبح تو 
بغل ايليا راحت خوابيدم و شب و به صبح رسوندم.وارد خونه شدم و در و پشت سرم بستم حالم اصال 

رم و بلند کردم و رز و وسط سالن ديدم که با ترس به من خيره بود به خوب نبود داغون بودم س
سمتش قدم برداشتم که دويد و رفت توي اتاق قبل از اينکه بتونه در و کامل ببنده پام و گذاشتم الي 

 در و گفتم



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

95 

 

 .رز در و باز کن-

 . ...رز: نه... نه

 .کاريت ندارم رز در و بازکن-

 يهو جيغ زدم

 .غ ميگيرز: نميخوام درو

خدايا من با اين رختر چيکار کردم رز گريه اش گرفته بود و بلند بلند گريه ميکرد يه فشار 
کوچيک به در اوردم که در کامال باز شد وارد اتاق شدم و در و بستم رز قدم به قدم ازم فاصله 

دميش رسيدم ميگرفت منم با قدم هاي آرومي که بهش نزديک ميشدم اين فاصله رو پر ميکردم تا يه ق
 دست هاش و روي قفسه ي سينه ام گذاشت و سعي کرد هولم بده ولي زورش نميرسيد با گريه گفت

 .رز: ايليا به خدا من کاري نکردم باور کن جون زن عمو باور کن ايليا به کسي هم حرفي نزدم

 دستم اومد باال بگيرمش توي بغلم و آرومش کنم که يهو فرياد زد

 .ا همه ي تنم درد ميکنه ديگه نميتونم درد و تحمل کنم به خدا نميتونم ايليارز: نه ايليا به خد

پاهاش سست شد و نزديک بود که روي زمين آوار بشه که سريع دست به کار شدم و دستم و 
دور کمرش حلقه کردم و محکم به خودم فشارش دادم که آخش دراومد خدايا من با اين دختر چيکار 

نفسم و دادم بيرون و گذاشتم تا با گريه خالي بشه هي پشت سرم با صداي خفه کردم توي اين دو ماه 
اي ميگفت ايليا من کاري نکردم آروم موهاش و نوازش ميکردم که باالخره به حرف اومدم و آروم 

 زمزمه کردم

 .هيشششش آروم باش رز-

 يهو وسط گريه هاي رز گفتم

 .تباه کردمرز... م... من... معذرت ميخوام ببخشيد من اش-

با تعجب سرش و بلند کردم و توي چشمام نگاه کرد نميتونستم توي چشماش نگاه کنم توي 
چشمايي که صداقت موج ميزد اما کينه اي که از رز به دل گرفته بودم نميذاشت اين صداقت و ببينم 

 هر جايي رو نگاه ميکردم اما روم نميشد به چشم هاش نگاه کنم

 . ...يرز: يعني ديگه من و نم

 پريدم وسط حرفش و محکم گفتم

 .نه-

توي سکوت بهم خيره بود که دستش و گرفتم و کنار هم روي تخت نشستيم نميدونم بعد چند 
 لحظه گفتم

 .برو لباس بپوش با هم بريم بيرون-
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اين حرف و براي جبران زنداني بودنش توي اين دو ماه زدم رز با تعجب نگاهم ميکرد اما 
 رفي بزنه که دوباره گفتمانگار ميترسيد ح

 .ميرم بيرون تا آماده بشي رز-

و از اتاق خارج شدم و به اين دو ماه عذاب رز فکر کردم به اينکه چطور جبران کنم به اينکه 
اصال کي اون عکس ها رو برام فرستاد که اينطور رز و عذاب بدم بايد پيداش کنم کسي که باعث 

گه پيداش نکنم که ايليا محمدي نيستم يهو ياد معذرت خواهيم از شد رز بي گناه و اينطور عذاب بدم ا
رز افتادم منه مغرور از رز معذرت خواهي کردم غرورم و گذاشتم کنار و گفتم ببخشيد کلمه اي که 
گفتنش سخت ترين کار دنيا براي منه بعد از چند دقيقه رز با يه تيپ ساده اومد بيرون با هم از خونه 

وران خورديم يکم هم توي پاساژها گشت زديم و خريد کرديم رز همه اش توي شام و توي يه رست
فکر بود معلوم بودکه از رفتارهاي من گيج شده از چشماش ميخوندم که دوست داره بدونه دليل 

رفتارهاي عجيب و غربيم چيه اما بهتره که فعال ندونه تا وقتي که اون پست فطرت و نشناسم که کي 
جعلي رو برام فرستاد رز هيچي ندونه بهتره اون شب به خوبي گذشت ساعت بود اون عکس هاي 

دوازده برگشتيم خونه و بعد از دو ماه رز تو بغلم تا صبح راحت خوابيد اما من اصال خوابم نبرد 
همه اش داشتم فکر ميکردم با کي دشمني دارم که اين عکس هاي دروغي و برام فرستاد هر چي 

 .نرسيدم فردا صبح بايد برم سراغ محمد و از اون کمک بگيرم فکر کردم به نتيجه اي

دو هفته از اون روزي که رفتار ايليا يهو خوب شد ميگذره ديگه از کتک و دعوا خبر نيست 
ولي به همه چيز گير ميده حتي به جمع يا باز بودن پرده ي توي سالن وقتي با تعجب نگاش ميکنم 

پرده ها هم که باز باشه ساختمون هاي رو به رو کامل ديد دارن ميگه با لباس باز ميگردي تو خونه 
به خونه ايليا ديگه نذاشت برم کالس کنکور گفت خودت توي خونه بخون هر اشکالي هم داشتي 

خودم ميبرمت از ندا بپرسي يا اصال از خودم بپرس بتونم جوابت و ميدم و من چاره اي جز اطاعات 
س خوندن رو هم ازم بگيره امروز از صبح که بيدار شدم حالم نداشتم ميترسم همين دلخوشي در

خيلي خوب نبود حالت تهوع داشتم به زور کارهام و انجام دادم و رفتم توي اتاق روي تخت دراز 
 کشيدم که زنگ خورد رفتم توي سالن و گوشي و برداشتم

 .بله-

 .ندا: سالم رز خوبي

 با تعجب پرسيدم

 .ندا تويي-

 .ندا: آره منم

 .حالت خوبه ندا-

 .ندا: آره خواهري خوبم تو خوبي

 با تعجب گفتم

 .مطمئني ندا هستي پس چرا داري مثل آدم حرف ميزني-

 که يهو فرياد ندا بلند شد که از صداي فريادش مجبور شدم گوشي رو از گوشم فاصله بدم
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 .ندا: رز ميکشمت بيشعور

 خنديدم و گفتم

 .آروم باش حاال شدي همون ندا-

 .خفه شو نفهم اون شوهر گاوميشت کجاست کارش دارمندا: 

 .با ايليا چيکار داري-

 .ندا: به تو چه

 .ندا يعني تو نميخواي به من بگي با شوهرم چيکار داري-

 .ندا: بشين ببينم چه شوهرم شوهرمي ميکنه حاال اين شوهر تحفه ات هست يا نه

 .نه نيست-

 .ندا: شماره اش و که عوض نکرده رز

 .نکرده نه عوض-

 .باي ب*و**سندا: خيلي خب برو رد کارت فعال 

اصال نذاشت جواب خداحافظيش بدم سريع قطع کرد بي ادب نگاهي به ساعت کردم ساعت 
دوازده بود و نزديک وقت نهار بلند شدم رفتم غذايي که از صبح آماده کرده بودم و گذاشتم روي گاز 

و رفتم توي حمام يه دوش آب سرد گرفتم کبودي  تا کمي گرم تر بشه ساالد درست کردم ميز و چيدم
هاي بدنم اثرشون کمرنگ شده بود ولي هنوز وقت ميبرد تا کامال خوب بشن از حمام که اومدم 

بيرون و يه لباس پوشيده پوشيدم تا کبودي هاي روي بازوم معلوم نباشن موهام و دم اسبي باالي سرم 
از اتاق خارج شدم يکي از فيلم هاي ايليا رو توي  بستم و يکم مداد چشم توي چشم هام کشيدم و

دستگاه گذاشتم روي مبل دراز کشيدم و فيلم و نگاه ميکردم نميدونم چقدر گذشت که کم کم چشمام 
 .سنگين شدن و خوابم برد

آروم چشمام و باز کردم که با چشم هاي باز ايليا رو به رو شدم روي تخت بودم و ايليا کنارم 
رم و روي بازوش جا به جا کردم که دست و پاش و دورم قفل کرد و آروم با موهام خوابيده بود س

بازي ميکرد هيچي نميگفت نه اخم داشت و نه لبخند فقط نگاهم ميکرد و چيزي نميگفت زبون باز 
 کردم و گفتم

 .امروز ندا کارت داشت زنگ زد بهت-

 .ايليا: آره زنگ زد

 .چيکارت داشت-

 .ايليا: هيچي تو بخواب

 .گرسنمه-
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 .ايليا: چرا مگه نهار نخوردي

 .نه منتظرت بودم-

همونطور که به به پهلو خوابيده بوديم ايليا سرش و بهم نزديک کرد و لب هام و بين لب هاش 
قفل کرد و دستش زير پيرهنم فرستاد و آروم روي کمرم باال پايين ميبرد يه دفعه احساس کردم دل و 

سريع ايليا رو پس زدم و دويدم سمت دستشويي و عق زدم و هر چي روده ام داره مياد تو دهنم 
 خورده بودم و نخورده بودم و باال اوردم ايليا همه اش به در ميکوبيد و داد ميزد

 .ايليا: رز رز خوبي در و باز کن رز

آبي به سر و صورتم زدم و از دستشويي بيرون اومدم و به در تکيه دادم سرم داشت گيج 
 ا بازوم و گرفت و گفتميرفت ايلي

 .ايليا: خوبي رز

 سرم و تکون دادم و زمزمه کردم

 .خوبم-

 .ايليا: چرا اين طوري شدي تو

 .نميدونم-

 .ايليا: بيا بريم يه چيزي بخور ضعف کردي حتما

رفتيم توي آشپزخونه ايليا من و نشوند روي صندلي و خودش زير ديگ و روشن کرد وقتي 
اي من و خودش غذا رو کشيد تا با هم بخوريم ولي تا يه قاشق از غذا غذا داغ شد توي يه ظرف بر

رو خوردم دوباره حالم بد شد و دويدم سمت دستشويي و دوباره عق زدم ديگه چيزي توي معده ام 
 نبود ايليا دستش و دور کمرم حلقه کرد و من بي حال توي بغلش افتادم

 .ايليا: رز بيا لباس بپوش بريم دکتر

 ه کردمآروم زمزم

 .نميخوام-

ايليا دستش و زير زانوهام انداخت و من و بلند کرد رفتيم توي اتاق من و خوابوند روي تخت و 
 گفت

 .ايليا: نميخوام و کوفت بريم ببينيم چت شده

 گريه ام گرفته بود و اشک آروم از چشمام سرازير بود دوباره گفتم

 .نميخوام-
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و کشيد بيرون و نشست کنارم دستش و انداخت زير  ايليا رفت سمت کمد يه دست از لباس هام
کمرم و بلندم کرد تا خواست لباس و تنم کنه گوشيش زنگ خورد از کنارم بلند شد منم دوباره دراز 

 کشيدم و تو خودم جمع شدم

 .ايليا: بله

. ...- 

 .ايليا: بگو رضايي

. ...- 

 .ايليا: ميام تا نيم ساعت ديگه

. ...- 

 .ميام يعني ميام فعالايليا: وقتي ميگم 

و گوشي رو قطع کرد چند دقيقه همونطور وسط اتاق ايستاده بود و به من خيره بود که گوشيش 
 و گرفت جلوي صورتش و دوباره شماره گرفت بعد از چند ثانيه گفت

 .ايليا: الو آرام

. ...- 

 .ايليا: سالم خوبي

. ...- 

 .ايليا: کجايي

. ...- 

 خوب نيست ميتوني بياي اينجا يه کاري برام پيش اومده بايد ايليا: آرام حال رز خيلي

 .برم شرکت

. ...- 

 .ايليا: خودم زنگ ميزنم به مامان تو فقط بيا اينجا

. ...- 

از نگراني ايليا يه حسي داشتم که برام قابل درک نبود انگار هم شاد بودم هم غمگين نميدونم 
خواب فرو رفتم اون هم چه خوابي مرتب چه حسي بود چشمام آروم روي هم افتادن و به 

 .ميدم ب*و**سکا

امروز جلسه ي نهايي شرکت ما با شرکت هدايت گستر براي شروع ساخت برج تجاري بود و 
از هفته ي آينده کار ساخت برج شروع ميشه از ساعت نه صبح درگير جلسه بودم بعد ازتمام شدن 
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تا يکم خستگي در کنم که محمد اومد و شروع  جلسه و رفتن مهندس هاي هدايت گستر رفتم توي اتاقم
کرد به چرت پرت گفتن توي دلم تاسف ميخوردم براي دختري که ميخواد زن اين بشه با صداي 
زنگ گوشيم خدا رو شکر محمد ساکت شد آرزوي خير کردم براي کسي که زنگ زد و محمد و 

 ديد تماس و وصل کردمساکت کرد به صفحه ي گوشيم نگاه کردم شماره ناشناس بود با تر

 .بله-

 يهو صداي داد يه زن که با حرص حرف ميزد بلند شد

 .بله و کوفت بله و درد بله و مرض-

 چشام داشت از کاسه درمياومد با تعجب گفتم

 .شما-

 دوباره با داد گفت

 .ميخواستي کي باشم ندام-

 اخم کردم سابقه نداشت ندا اينطور صحبت کنه

 .ينطور حرف ميزنيندا تو خجالت نميکشي ا-

ندا: نه تو چي تو خجالت نميکشي دست رو يه دختر ضعيف و بي گناهي مثل رز بلند ميکني 
 .هان

 .چي ميگي تو ندا-

ندا: که چي ميگم هان که چي ميگم رز همه چي و بهم گفته همه چي و اون روز توي مهموني 
 . ...يادته که رز بهم گفت که

توي دو ماه گذشته اتفاق افتاده بود و تعريف کرد از تمام حرف  و تمام اتفاقاتي که بين من و رز
هاي رز از بغض هايي که از ترس من به گريه تبديل نشد وقتي همه ي حرف هاش تموم شد يه نفس 
 عميق کشيد منم وقتي همه ي حماقت هام و از زبون يه الف بچه شنيدم خورد تو حالم و چيزي نگفتم

ايليا به خدا پشيمونت ميکنم اگه يه بار ديگه اين کار و تکرار ندا: چيشد چرا چيزي نميگي 
 . ...بکني يه بار ديگه دست رو رز بلند کني ايليا يه کاري ميکنم

 پريدم وسط حرفش و گفتم

 .مثال چيکار ميکني-

 . ...ندا: مثال... مثال

 . ...مثال-

 ندا جيغ زد و گفت

 .ندا: يه کاري ميکنم ديگه
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 شروع کردم به خنديدن که ندا با حرص گفت خنده ام گرفته بود و

ندا: نخند ايليا خوشحالي که با رز اين کار و کردي آره خوشحالي اصال چرا با رز اين کار و 
 .کردي هان چرا عذابش دادي

 يهو خونم به جوش اومد و فرياد زدم

س خفه شو ندا خفه شو خيلي دلت ميخواد بدوني چرا هان دوست داري بدوني يه سري عک-
 . ...برام فرستادن

 و تمام ماجرا رو از سير تا پياز براش تعريف کردم

 .درضمن تازه دو هفته است که فهميدم اين عکس ها جعليه و ميخوان رز و پيشم خراب کنن-

 ندا که صداش درنمومد از تعجب به زور گفت

 .ندا: نه دروغ ميگي يعني به خاطر همين ال رز بد شدي

 .م خداحافظبسه ديگه من بايد بر-

 .ندا: ايليا بذار کمکت کنم تا حقيقت و بفهمي تا بفهميم اين کارها از کي برمياد

 .نه نميخواد-

 .ندا: نميخواد و کوفت ايليا من رز نيستما که هر چي بهم بگي سريع بگم چشم

خيلي خب بهت خبر ميدم درضمن هيچي به رز نميگي ها گفته باشم بفهمم چيزي بهش گفتي -
 .م و تو خداحافظمن ميدون

و گوشي رو قطع کردم و به حرف ندا فکر کردم من رز نيستم که هر چي بهم بگي سريع بگم 
چشم اگه رز هم خانواده اش مثل ندا پشتش بودن هيچ وقت اينقدر تنها و مظلوم و توسري خور بار 

 نميومد با صداي محمد از فکر بيرون اومدم

 .محمد: چيشده ايليا تو فکري

 .هيچي-

 .حمد: هيچي مثل موضوع عکس ها بگو ديگه ايليام

 .به تو چه اصال-

يکم سر به سر محمد گذاشتم و در آخر همه ي حرف هاي ندا رو براش تعريف کردم و محمد 
 بعد از يکم فکر کردن گفت

محمد: خوبه که ايليا اينطوري ندا خانم ميتونه با رز مرتب در تماس باشه اگه کسي حرفي 
 .ر به ندا ميگه بعد ندا مياد به ما ميگه اينطوري خيلي جلو ميافتيم پسرچيزي بهش گفت ز

 بعد از چند دقيقه محمد گفت
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 .محمد: چيشد ايليا قبوله يا نه

 حرف هاي محمد من و توي فکر برد ولي جوابي به سوالش ندادم بلند شدم و گفتم

 .فعال بايد برم خونه خداحافظ-

م و برداشتم از شرکت زدم بيرون سوار ماشين شدم و منتظر نشدم تا حرفي بزنه کيف و کت
 پخش و روشن کردم

 اگه دستمون به جايي نرسيد

 اگه کندن تو رو از تقديرم

 هر جا بودي تو واسه من تب کن

 هر جا باشم من واست ميميرم

 ما دو تا پرنده ي تنهاييم

 که بايد دل خوش پرواز نشن

 ما دو تا پنجره ي رو به هميم

 به هم باز نشن که قراره رو

 هر چي بغض توي دنيا مال من

 نبينم چهره ي تو غمگين

 تلخ اما به خودت تلقين کن

 عشق حتي غمش هم شيرين

 دنيا مي خواد غزل دوريت و

 گوشه ي چشم هاي من بنويسه

 هر جا احساس غريبي کردي

 مطمئن باش که چشمم خيسه

 آرزوهام و نگفتم به کسي

 وقتي هيشکي محرم رازم نيست

 يا بوتيک بزرگيه که توشدن

 هيچ پيراهني اندازه ام نيست

 هر چي بغض توي دنيا مال من
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 نبينم چهره ي تو غمگين

 تلخ اما به خودت تلقين کن

 عشق حتي غمش هم شيرين

 دنيا مي خواد غزل دوريت و

 گوشه ي چشم هاي من بنويسه

 هر جا احساس غريبي کردي

 مطمئن باش که چشمم خيسه

 (يتقدير پويا بيات)

رسيدم خونه وارد واحد شدم با صداي تلويزيون به سمت سالن رفتم که ديدم رز روي مبل 
خوابش برده وسايلم و روي مبل کناريش گذاشتم و دستم و از زير کمر و زانوهاش رد کردم و به 

راحتي بلندش کردم وزنش از يه بچه هم کمتره روي تخت خوابوندمش و خودم لباس هام و عوض 
 ارچ روي پاتختي يه ليوان آب ريختم و خوردم و کنکردم از پ

ار رز روي تخت دراز کشيدم دستم و تکيه گاه بدنم کردم و دست ديگه ام و تو موهاي حالت 
دارش که بارها با وحشي بازي کشيدمشون فرو کردم و باهاشون بازي کردم خوشم مياومد دستم و 

سرش و گذاشتم روي بازوم چشم هام بسته  بکنم توي موهاش دراز کشيدم و کشيدمش توي بغلم و
بودن ولي بيدار بودم با تکون رز به سمتش برگشتم و دست و پام و دورش حلقه کردم رز به چشمام 

 خيره بود منم همينطور نميدونم توي چشمام دنبال چي ميگشت يهو گفت

 .رز: امروز ندا کارت داشت زنگ زد بهت

 .آره زنگ زد-

 .رز: چيکارت داشت

 .ي تو بخوابهيچ-

 .رز: گرسنمه

 .چرا مگه نهار نخوردي-

 .رز: نه منتظرت بودم

از اين حرف رز حس قشنگي به دلم سرازير شد يهو دلم هوس لب هاي رز و کرد همونطور 
که به پهلو خوابيده بوديم سرم و بهش نزديک کردم و لب هام و بين لب هاش قفل کردم دستم زير 

نوازش ميکردم که يهو پسم زدم و از اتاق دويد بيرون اخم هام و  پيرهنش فرستادم و آروم کمرش و
توي هم فرو کردم اين چه کا ي بود که کرد از روي تخت بلند شدم و رفتم بيرون که صداي عق 

 زدن و از توي دستشويي شنيدم يه حس بدي داشتم با مشت به در ميکوبيدم تا در و باز کنه داد ميزدم

 .ن رزرز رز خوبي در و باز ک-
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بعد از دو دقيقه رز در و باز کرد و به چهار چوب در تکيه داد بازوش و گرفتم و نگران 
 پرسيدم

 .خوبي رز-

 رز سرش و تکون داد و آروم گفت

 .رز: خوبم

 .چرا اين طوري شدي تو-

 .رز: نميدونم

 .بيا بريم يه چيزي بخور ضعف کردي حتما-

ي و خودم زير ديگ و روشن کردم وقتي غذا رفتيم توي آشپزخونه و رز و نشوندم روي صندل
گرم شد توي يه ظرف براي هر دومون از دمپختي که درست کرده بود کشيدم تا با هم بخوريم ولي 
تا يه قاشق از غذاش و خورد دوباره حالش بد شد و رفت داخل دستشويي و دوباره عق زد دستم و 

نگش پريده بود و با گچ ديوار يکي شده بود دور کمرش حلقه کردم که رز بي حال توي بغلم افتاد ر
 خيلي نگران بودم حال خودم و نميفهميدم يهو گفتم

 .رز بيا لباس بپوش بريم دکتر-

 آروم گفت

 .رز: نميخوام

 .دستم و انداختم زير زانوهاش بلندش کردم رفتيم توي اتاق و خوابوندمش روي تخت و گفتم

 .نميخوام و کوفت بريم ببينيم چت شده-

يه اش گرفته بود و اشک آروم از چشماش سرازير شده بود بي حال بود و نميوونست خوب گر
 حرف بزنه دوباره و آروم با صدايي که به زور شنيده ميشد گفت

 .نميخوام-

رفتم سمت کمد و يه دست از لباس هاش و کشيدم بيرون و نشستم کنار رز دستم و انداختم زير 
باس و تنش کنم گوشيم زنگ خورد از کنارش بلند شدم که دوباره کمرش و بلندش کردم تا خواستم ل

 دراز کشيد و مثل يه جنين تو خودش جمع شد

 .بله-

 .رضايي: سالم مهندس

 .بگو رضايي-

 .رضايي: آقا زنگ زدم جلسه ي يه ساعت ديگه رو يادآوري کنم

 .ميام تا نيم ساعت ديگه-
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 . ...رضايي: اما

 پريدم وسط حرفش و گفتم

 .ميگم ميام يعني ميام فعالوقتي -

و بدون اينکه اجازه ي حرف زدن بهش بدم گوشي رو قطع کردم و همونطور وسط اتاق 
ايستادم حاال چيکار کنم نميتونم رز و اينطور رها کنم و برم شرکت ممکنه حالش بدتر بشه خدا 

نه اي بياره مياد اينجا چيکار کنم يهو يادم به آرام افتاد تنها کسي که بدون اينکه چيزي بگه يا بهو
 زنگ زدم بهش

 .الو آرام-

 .آرام: سالم داداش

 .سالم خوبي-

 .آرام: ممنون

 .کجايي-

 .آرام: کالس داشتم که تموم شده دارم ميرم خونه

 .آرام حال رز خيلي خوب نيست ميتوني بياي اينجا يه کاري برام پيش اومده بايد برم شرکت-

 . ...آرام: باشه ميام ولي مامان

 .خودم زنگ ميزنم به مامان تو فقط بيا اينجا-

 .آرام: باشه داداش ميام

 .ممنونم آرام-

 .آرام: وظيفه است داداش ايليا

 .فعال آرام من به مامان زنگ بزنم-

 .آرام: ميبينمت

و گوشي رو قطع کردم و به مامان زنگ زدم و گفتم که آرام مياد اينجا رز تنها نباشه اين چند 
قبول کرد گفت بهتره که رز و آرام با هم يکم صميمي بشن ربع ساعت بعد آرام  ساعت مامان هم

رسيد در و براش باز کردم و گفتم که مواظب رز باشه اگه حالش بدتر شد بهم خبر بده و با خيالي 
 .راحت از اينکه آرام مواظب رز هست از خونه به مقصد شرکت بيرون اومدم

ت با تلفن حرف ميزد ولي اينقدر بي حال بودم و ضعف داشتم آروم چشمام و باز کردم ايليا داش
که نفهميدم مخاطبش کيه ديدم از اتاق رفت بيرون سرگيجه داشتم اتاق دور سرم ميچرخيد چشمام و 
بستم که بعد از چند دقيقه با صداي در اتاق چشمام و باز کردم آرام به چهار چوب در تکيه داد بود 

 گفتم لبخند کم جوني زدم و آروم
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 .خوش اومدي آرام جان-

 .آرام: سالم خوبي رز ممنون

 .بد نيستم-

 آرام روي تخت کنارم نشست دستم و گرفت و گفت

 .آرام: چرا اينقدر يخي رز حتما فشارت افتاده چيزي خوردي امروز

 .آره يکم دمپخت خوردم-

 .آرام: سعي کن بخوابي رز بهتر ميشي

 .باشه-

 .آرام: رز چي شدي حالت خوبه

ضعف شديدي توي تمام تنم احساس ميکردم کنار ديوار نشستم و سر خوردم روي زمين آرام 
 هم هول کرده بود نشست کنارم و صورتم و با دست هاش قاب گرفت گفت

 .آرام: بايد بريم بيمارستان رز حالت خيلي بده ميفهمي چي ميگم رز

مانتو و شال تن من کرد ده  جون مخالف کردن با آرام و نداشتم سريع به آژانس زنگ زد يه
دقيقه ي بعد آژانس اومد با کمک آرام سوار ماشين شدم توي راه بيمارستان آرام هر چي به ايليا 

زنگ زد جواب نداد آخر سر زنگ زد جريان و براي زن عمو گفت وقتي رسيديم بيمارستان دکتر 
ايد انجام بدم تا دليل حال بدم بعد از معاينه ي من دستور بستري شدنم و داد چند تا آزمايش هم ب

مشخص بشه روي تخت دراز کشيده بودم آرام رفته بود بيرون بعد از چند دقيقه اومد و يه پالستيک 
 پر از کيک و آب ميوه رو گذاشت روي تخت و گفت

 .آرام: نميدونستم کدوم و دوست داري براي همين از هر طعمي يه دونه گرفتم بيا بخور

 .ميلم نميکشه آرام-

 .آرام: ايليا گفت مواظبت باشم رز بيا بخور که من نميتونم اخم ايليا رو تحمل کنم

 تا خواستم حرفي بزنم با صداي بغض دار عمه و زن عمو به سمت در برگشتم

 .عمه: عمه فدات بشه تو رو روي تخت بيمارستان نبينه رز

 .خدا نکنه عمه جان-

 .زن عمو: خوبي دخترم چي شد دکتر چي گفت

 .ام: هنوز هيچي منتظر جواب آزمايشيمآر

 .عمه: آرام عمه ايليا کجاست

 .آرام: نميدونم زنگ زدم بهش جوابم و نداد
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 زن عمو زير لب گفت

 .زن عمو: پسره ي بي فکر

 .زن عمو خودتون رو اذيت نکنيد ايليا شرکته يه کاري براش پيش اومد-

 . ...زن عمو: هرجا ميخواد باشه االن بايد اين

 حرف زن عمو تمام نشده بود که در اتاق زده شد و ايليا وارد اتاق شدهنوز 

 .ايليا: سالم چيشده

 .زن عمو: عليک سالم

 ايليا کنار تخت ايستاد و از آرام پرسيد

 .ايليا: وقتي من رفتم چيشد آرام

آرام همه چيز و براي ايليا تعريف کرد ايليا هم با اخم نگاهم کرد منم نگاهم و از چشم هاي 
 عصبانيش گرفتم چند دقيقه بعد يه پرستار اومد و گفت

 .پرستار: همراه خانم محمدي

 .ايليا: بله

 .پرستار: جواب آزمايش خانمتون آماده شده بريد بگيرين

 .ايليا: ممنون

ايليا از اتاق خارج شد پرستار هم بعد از چک کردن سرمم رفت سراغ بقيه ي کارهاش حدود 
 ه خانم دکتر مسن ولي با ظاهري مهربون اومد داخل اتاقده دقيقه ي بعد ايليا و ي

 .دکتر: خب حال بيمار ما چطوره

 لبخند محوي زدم و آروم گفتم

 .خوبم-

 جواب آزمايشم و چک کرد و با لبخند به طرف من و ايليا برگشت و گفت

 .دکتر: بهتون تبريک ميگم خانم شما بارداريد

شوکه شدم با تعجب داشتم به دکتر نگاه ميکردم باور  زبونم بند اومده بود نميفهميدم چي ميگه
نميشد يعني داشتم مادر ميشدم به ايليا نگاه کردم اون هم به من خيره بود از تعجب چشم هاش گرد 

 شده بودن ايليا زودتر از من به خودش اومد و گفت

 .ايليا: آخه چطور
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ش عالئم بارادي زودتر خودش دکتر: خانم شما به دليل ضعيف بودن بدنش و کم بودن وزن بدن
 .و نشون داده خانم شما االن يک ماه و چند هفته اي هست که باردار هستن

يدش عمه هم ب*و**سبعد از اينکه دکتر از اتاق خارج شد زن عمو ايليا رو بغل کرد و 
يدن نميتونستم عکس العملي از خودم نشون بدم گيج بودم ب*و**سهمينطور من و هم بغل کردن و 

ودم يعني واقعا باردارم نميدونم چقدر تو حال خودم بودم که با قرار گرفتن دست سرد ايليا سردرگم ب
 روي صورتم از شوک بيرون اومدم و خيره نگاهش کردم ايليا آروم زمزمه کرد

 .ايليا: خوبي رز

 منم آروم گفتم

 .واقعا دارم مادر ميشم ايليا-

 ايليا لبخندي زد و گفت

 .ايليا: آره

فقط با لبخند دست رو شکمم کشيدم ايليا هم دستش و گذاشت روي شکمم و با  حرفي نزدم و
لبخندي که تمام صورتش و گرفته بود نگاهم ميکرد به يک ساعت نکشيد که همه ي فاميل فهميدن 
من باردارم دکتر من و مرخص کرد و از بيمارستان خارج شديم با کمک ايليا روي صندلي جلو 

 عمو هم عقب ماشين نشستن ايليا تا سوار ماشين شد عمه گفتنشستم عمه و آرام و زن 

 .عمه: ايليا برو خونه ي خودمون عمه رز و ميبرم پيش خودم

 .زن عمو: نه سمين جان من رز و ميبرم پيش خودم

عمه و زن عمو توي طول راه داشتن با هم بحث ميکردن که من پيش کدومشون بمونم از 
 ليا هم همينطور ايليا ماشيکارهاشون خنده ام گرفته بود اي

 ن و نزديک برج پارک کرد و پياده شد اومد کمک من

 .زن عمو: ايليا مگه نگفتم برو خونه ي خودمون

 .ايليا: مامان جان رز همين جا ميمونه شما بيايين پيشش بمونيد

 زن عمو خواست چيزي بگه که آرام پريد وسط و هر چند از آرام بعيد بود اما گفت

 .که دعوا نداره نوبتيش کنين يه روز شما پيش رز بمونين عمه يه روز مامانآرام: اين

 .عمه: ورپريده مسخره امون ميکني

 .ايليا: اتفاقا خوب حرفي زد

آرام لبخندي زد و دست من و گرفت و رفتيم داخل اتاق تا لباس هام و عوض کنم با کمک آرام 
 يه تونيک و شلوار راحتي پوشيدم که آرام پرسيد

 .ام: رز کبودي رو بازوت براي چيهآر
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 نميدونستم چي بگم نميخواستم خوشي امشب و خراب کنم براي همين گفتم

با ايليا بازي ميکرديم ايليا باخت ميگفت تو جر زدي منم زدم تو سينه اش و گفتم تقلب نکردم -
 .اون هم براي تالفي بازوم و نشکون گرفت

 آرام خنديد و گفت

 .ين رز با ايليا در نيوفت که اگه بزنه ناقص ميشيا تو هم بي جونآرام: وا مگه بچه شد

لبخندي زدم و چيزي نگفتم اما توي دلم گفتم آره ضرب دست داداشت و چشيدم با صداي زنگ 
در از اتاق رفتيم بيرون که ديدم سهند اومده و داره با بقيه احوال پرسي ميکنه تا من و ديد با لبخند به 

 کرد آروم توي گوشم گفتسمتم اومد و بغلم 

 .سهند: داداش خوبي که نبود ولي قول ميدم دايي خوبي باشم

 منم مثل سهند آروم گفتم

 .هميشه بهترين داداش بود سهند-

از هم جدا شديم کنار ايليا روي مبل نشستم عمه و زن عمو نميذاشتن از کنار ايليا بلند شم براي 
عد از يک ساعت همه جمع شده خونه ي ما سپهر شيما همين آرام وظيفه ي پذيرايي و قبول کرد ب

آزيتا نياز ندا عمو رضا عمو سهراب فقط بابا و آقاجون نيومدن وقتي ندا اومد داخل اول من و بغل 
 کرد و گفت

 .ندا: تبريک ميگم خواهري

 لبخندي زدم و گفتم

 .ممنون عزيزم-

 ندا برگشت سمت ايليا که کنارم نشسته بود و گفت

 .دست به کار شدي ايليا خان ميذاشتي دو ماه از حرف هاي اون روزم بگذره بعدندا: زود 

ايليا با غيظ به ندا خيره شد و چيزي نگفت دوباره زنگ در واحد به صدا دراومد و سپهر و 
شاهين و شيما اومدت داخل شاهين تا من و ديد دويد سمتم و تا خواست مثل هميشه پپره بغلم فرياد 

 همه بلند شد

 .هههههههههههن-

بيچاره شاهين کپ کرد و همونطور تو دو قدميم ايستاد ايليا از کنارم بلند شد و رفت شاهين و 
 توي بغلش گرفت و اومد دوباره کنارم ايستاد يهو شاهين داد زد

 .شاهين: عمو ايليا چرا من وگلفتي ميخوام بلم بغل عمه لز

 .ايليا: ديگه نبايد بري تو بغل عمه رز شاهين

 .هين: چالشا
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سپهر شاهين و از بغل ايليا گرفت و نشست کنار شيما شيما دستش و کرد داخل موهاي شاهين 
 و گفت

شيما: شاهين عمه رز ني ني داره تو شکمش اگه بپري تو بغلش شکمش درد ميگره ني ني 
 .گريه ميکنه تو که دوست نداري شکم عمه رز درد بگيره

هر جدا کرد و اومد جلوم ايستاد دست هاي کوچولوش شاهين حرفي نزد و خودش و از بغل سپ
 و گذاشت روي شکمم و گفت

 .شاهين: عمه لز ني ني داري

 .آره عمه فدات بشه عزيزم-

 .شاهين: دوشش دالي

 .آره عزيزم دوستش دارم-

تا اين و گفتيم شاهين با بغض نگام کرد با مشت هاي کوچولوش زد رو پاهام و دويد رفت تو 
 با گريه گفتبغل مامانش و 

 .شاهين: ماماني عمه لز ديگه من و دوشت نداله بدم مياد اژ اون ني ني

 ايليا خنده اش گرفته بود آروم کنار گوشم زمزمه کرد

 .ايليا: به بچه ام حسودي ميکنه

 .خب حق داره-

ايليا تا خواست حرفي بزنه از جام بلند شدم و رفتم پيش شاهين نشستم کنارش و کشيدمش توي 
 رو پام نشوندمش و گفتم بغلم

 .کي گفته من دوستت ندارم عشق عمه-

 شاهين با گريه گفت

 .شاهين: ني ني

 .ني ني اشتباه کرد شاهين جان من هميشه دوست دارم-

 شاهين خوشحال شد و اشک هاش و پاک کرد و گفت

 .شاهين: الشت ميگي عمه لز

 .آره-

اال پايين پريدن و جيغ زدن که لخ جون شاهين خودش و از بغلم کشيد بيرون و شروع کرد به ب
عمه لز دوشم داله اون شب به خوبي و شادي گذشت فقط نيومدن بابا و آقاجون ناراحتم کرد آخر شب 

 .که همه رفتن عمه گفت فردا مياد و بهم سرميزنه
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بعد از اين که سفارش هاي الزم و به آرام کردم از خونه به مقصد شرکت بيرون اومدم سوار 
 شدم و به محمد زنگ زدم تماس وصل شد تا خواستم حرفي بزنم محمد گفت ماشين

 .محمد: کجايي ايليا

 .دارم ميام-

 .محمد: زود بيا تا نيم ساعت ديگه جلسه شروع ميشه

 .خيلي خب بابا-

 و تماس و قطع کردم

ماشين و روشن کردم و به سمت شرکت رفتم وقتي رسيدم شرکت رضايي مثل مرغ سرکنده 
 ل بال ميزد تا من و ديد اومد سمتم و گفتداشت با

 .رضايي: مهندس همه توي اتاق کنفرانس منتظر شما هستن

 .خيلي خب-

 کيف و وسايلم و دادم به کريمي و گفتم

 .بذار تو اتاقم لطفا -

و من و رضايي به سمت اتاق کنفرانس رفتيم وارد اتاق کنفرانس شدم و از همه معذرت خواهي 
ري برام پيش اومده بود و سريع جلسه رو شروع کردم تمام کارها به خوبي انجام کردم و گفتم که کا

 شده بود با خستگي بعد از بدرقه ي مهمان ها به سمت اتاقم ميرفتم که منشي گفت

 .کريمي: ببخشيد مهندس

 بدون اينکه نگاهش کنم گفتم

 .بگو-

واب ندادين گفتن بهتون کريمي: خواهرتون تماس گرفتن گفتن هر چي به گوشيتون زنگ زدن ج
 .اطالع بدم که حال خانمتون بد شده و بردنشون بيمارستان

 تا اين حرف و شنيدم سر جام ميخکوب شدم برگشتم سمت خانم کريمي و گفتم

 .کدوم بيمارستان-

 .کريمي: بيمارستان امام حسين

بيمارستان راه نفهميدم چطور رفتم توي اتاق و وسايلم و برداشتم سوار ماشين شدم و به سمت 
افتادم از بس که خوش شانس بودم خوردم به ترافيک کم کم داشتم عصبي ميشدم پخش روشن کردم 

تا فکرم يکم آروم بشه فکرم همه اش دور و اطراف رز و حالش ميچرخيد يعني االن حالش خوبه 
 اوف خدايا بي خيال فکر کردن شدم و به آهنگ گوش دادم

 عوا و خط و نشونيبس کن مي دونم که تو عاشق د
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 پيشت نميام ميدونم که نباشم تنها ميموني

 نگو قول و قرار که دليل جدايي رو خودت ميدوني

 ميگي عاشقمي آخه عاشق اينجوري من که نديدم

 راهي که ميري همه خط کشي هاش و خودم کشيدم

 برو قصه بساز واسه يک نفر ديگه که من پريدم

 غال فروشممنو سياه نکن مگه نميدوني عمريه ز

 منو ميترسوني بابا گرگم و لباس بره ميپوشم

 تو خيال ميکني که من برده و غالم حلقه به گوشم

 ميگي عاشقمي آخه عاشق اينجوري من که نديدم

 راهي که ميري همه خط کشي هاش و خودم کشيدم

 برو قصه بساز واسه يک نفر ديگه که من پريدم

 (خط و نشون اميرعلي)

ه راه باز شد و من تخته گاز روندم تا بيمارستان رسيدم و ماشينم و پارک بعد از بيست دقيق
 کردم به سمت پذيرش رفتم

 .سالم خانم همسر من و اوردن اينجا-

 پرستار همونطور که سرش توي مانيتور جلوش بود گفت

 .پرستار: اسمشون

 .رز محمدي-

 .پرستار: بله اتاق صد و بيست و هفت انتهاي راهرو دست چپ

 .کرتش-

به سمت انتهاي راهرو رفتم در اتاق نيمه باز بود يه تقه ي کوچيک به در زدم و وارد اتاق شدم 
که همه به سمتم برگشتن عمه مامان آرام و رز به سمتش رفتم و کنارش ايستادم بعد از سالم و 

ذاشتم تا احوال پرسي با همه آرام همه چيز و برام تعريف کرد از وقتي که پام و از خونه بيرون گ
االن که کنار رز ايستادم به چهره اش نگاه کردم رنگش پريده بود اما حالش خوب به نظر ميرسيد با 

اخم به رز نگاه کردم که رز نگاهش و ازم گرفت دلم ميخواست گردنش و بشکنم دختره ي زبون 
يم خونه يه پرستار نفهم فقط بلده بگه نميخوام با خودم ميگفتم بعد به حسابت ميرسم رز خانم بذار بر

اومد تو اتاق و بهم گفت که بايد برم جواب آزمايش هاي رز و بگيرم از اتاق زدم بيرون و به سمت 
آزمايشگاه رفتم فيش و بهش دادم و جواب آزمايش ها رو گرفتم ميخواستم به سمت پذيرش برم اسم 

 ...دکتر رز بپرسم که
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 .آقاي محمدي-

 مسن بود که داشت به سمت مي اومدبه سمت صدا برگشتم خانمي نسبتا 

 .شما-

 .قاسمي: من قاسمي دکتر خانمت هستم جواب آزمايش هاي خانمت و گرفتي

 .بله-

 .پس بريم که اول خانمتون و معاينه کنم بعد ببينم جواب آزمايش چيه-

 .بله بفرماييد-

لبخندي رو لبم به سمت اتاق رفتيم دکتر بعد از معاينه ي رز خبر باردار بودنش و بهمون داد 
نشست يه لبخند واقعي خيلي خوشحال شدم اصال باورم نميشد يعني داشتم پدر ميشم نگاهي به رز 
کردم که با لبخند به رو به رو خيره بود مشخص بود که اصال توي اين دنيا نيست دستم و روي 

 صورتش گذاشتم و آروم زمزمه کردم

 .خوبي رز-

 رز هم مقل من آروم گفت

 .دارم مادر ميشم ايليارز: واقعا 

 لبخندي زدم و گفتم

 .آره-

رز دستش و روي شکمش گذاشت منم همينطور از فکر اينکه االن بچه ي من توي وجود رز 
داره رشد ميکنه دلم ضعف رفت يه شيريني خاصي توي دلم احساس ميکردم رز از بيمارستان 

همه اش بحث ميکردن که رز  مرخص شد کمکش کردم تا سوار ماشين بشه توي راه عمه و مامان
پيش کي بمونه با لبخند به رز نگاه ميکردم اون هم از بحث بين مامان و عمه خنده اش گرفته بود 

اصال مگه کشکه رز زنمه و بايد پيش خودم باشه واال دست آخر آرام گفت نوبتيش کنن راست 
يل از باردار بودن رز ميگفت اينطوري نه سيخ ميسوزه و نه کباب تا يک ساعت بعد همه ي فام

خبردار شدن و جمع شدن خونه ي ما ندا اومد و يه چرت و پرتي گفت و اعصاب من و بهم ريخت 
 بعد از نيم ساعت سپهر اينا اومدن شاهين اومد و تا خواست بپره بغل

رز گرفتمش که اين کار و نکنه وقتي فهميد رز بارداره گريه اش گرفت و گفت عمه لز ديگه 
نداله و رز متقاعدش کرد که اينطور نيست و عمه رز دوستش داره همه ي فاميل دور  من و دوشت

هم جمع بودن فقط نبود عمو ساالر و آقاجون بود که هم من و هم رز و ناراحت کرد نميفهمم چرا 
عمو اين کار و با رز ميکنه ساعت تقريبا يازده و نيم بود که مهمونا رفتن در و پشت سرم بستم و با 

 .نتي که از من بعيد بود به رز خيره شدمشيط

بعد از رفتن مهمان ها ايليا در و بست و بهش تکيه داد با لبخندي که تو عمرم ازش نديده بودم 
نگام ميکرد آروم به سمتم اومد من که از رفتار ايليا شوکه بودم از رو مبل بلند شدم و ايستادم ايلسا 
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يدم چطور شد که ايليا من و روي دست هاش بلندم کرد ترسيدم هم توي يه قدميم ايستاده بود يهو نفهم
 و دستام و دور گردنش حلقه کردم سرم و توي سينه اش فشار دادم و از ترس جيغ زدم

 .بذارم زمين ايليا-

 .ايليا: نخير نميشه

 دوباره جيغ زدم

 .ايليا-

ام و محکم به هم اما ايليا فقط ميخنديد چند دور من و دور خوش چرخوند و من از ترس چشم
فشار دادم و سرم و توي سينه اش قايم کرده بودم وقتي حس کردم که ديگه نميچرخيم آرم چشمام و 

باز کردم که ديدم روي تخت خوابيدم ايليا هم کنارم يهو لب هام بين لب هاي ايليا قفل شد نميدونم چرا 
ب هاي ايليا از حرکت ايستاد و با چشم ولي ناخداگاه دستم اومد باال و توي موهاي ايليا فرو رفت که ل

هايي که ستاره بارون بود نگام کرد از روم بلند شد پيرهنش و دراورد دوباره کنارم خوابيد و من و 
کشيد توي بغلش سرم و گذاشتم روي بازوي سفتش و چشمام و بستم که با صداي ايليا چشم هام و باز 

 کردم

 .ايليا: خوشحالي رز

 با لبخند گفتم

 .وم خيلياه-

 .ايليا: منم خوشحالم

 با يادآوري يه موضوع گفتم

 .ايليا-

 .ايليا: جانم

 خيره شدم توي چشماش و گفتم

ميشه تو مثل بابام نباشي ايليا بچه امون و دوستش داشته باشي آهاي دختر يا آهاي پسر صداش -
 .نزني به اسم خودش صداش بزني

 ايليا از اون لبخندهاي کميابش زد و گفت

 .يا: فدات بشم من آره رز قول ميدم تا زنده ام هميشه مراقب هردوتون باشمايل

 لبخندي زدم و خودم و بيشتر به ايليا نزديک کردم که ايليا اسمم و صدا زد

 .ايليا: رز

 .جانم-

 .ايليا: دوست داري بچه امون دختر باشه يا پسر
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 لبم و گزيدم و به رو به رو خيره شدم و آروم گفتم

ميترسم منم مثل مامانم تو اتاق عمل بميرم اگه دختر بشه هميشه تنها ميمونه مثل پسر چون -
 .من

 ايليا با تحکم و صداي بلندي گفت

 .ايليا: رز

 آروم زمزمه کردم

 .خب راست ميگم-

 .ايليا: ديگه اين حرف و ازت نشنوم رز فهميدي يا نه

 بدون اينکه جوابش و بدم گفتم

 .اشه ايلياتو دوست داري بچه امون چي ب-

و نگاهش کردم اون هم يه جوري نگاهم کرد از نگاهش خر خودتي و ميخوندم اما بدون اينکه 
 به روم بياره جوابم و داد

 .ايليا: يه دختر خوشگل مو قهوه اي مظلوم و آروم مثل تو

 با شنيدن اين حرف از زبون ايليا انگار که قند تو دلم آب کردن خيلي حس شيريني بود يا لبخند
 گفتم

 .من خوشگلم ايليا مو مشکي که قشنگتره من دوست دارم پسرم مو مشکي باشه-

 ايليا خنديد و گفت

ايليا: من موهات و تا قبل روز عروسي نديده بودم رز روز عروسي هم همه اش فکر ميکردم 
 .رنگ کردي بعدا ديدم نه موهاي خودت اين شکلي هستن

 د به بازي کردن باهاشونو دستش و فرو کرد توي موهام و شروع کر

به پهلو خوابيدم و دستم روي سينه ي ايليا گذاشتم و با انگشت روي سينه اش طرح ميکشيدم 
 نميدونم چرا اما يهو فکرم و به زبون اوردم

 .ايليا من از اول ازت ميترسيدم هنوزم بعضي وقتا ازت ميترسم-

 .ايليا: چرا

 .يدمنميدونم از اول اخم و بودي منم ازت ميترس-

 .ايليا: باشه از اين به بعد تو خونه اخم نميکنم

 چشم هام و بستم تا چشمم به چشم هاي ايليا نيوفته تا بتونم حرف دلم و بهش بگم
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ايليا ميشه هميشه مثل امروز خوب باشي يهو بد نشي يهو خوب نشي اصال چرا يهو باهام بد -
 .بگي شدي چرا اينقدر هم من و عذاب دادي و هم خودت و ميشه

 .ايليا: نگاهم کن رز

 چشم هام و باز کردم و به ايليا نگاه کردم با اخم داشت نگاهم ميکرد

ايليا: رز ديگه به اون روزا فکر نکن لطفا باشه به موقعش دليل رفتارم و ميگم به موقعش ميگم 
 .چرا يهو باهات بد شدم چرا يهو خوب شدم باشه

کرد دستش و هم گذاشت روي شکمم لبخند زد و  نگاهش و از چشمام گرفت و به شکمم نگاه
 گفت

 .ايليا: تو فقط بايد به فينگيل مامان و باباش فکر کني

 دوباره خيره شد توي چشمام و گفت

 .ايليا: باشه عزيزم

 منم به تبعيت از ايليا لبخندي زدم و گفتم

 .باشه فقط به فينگيلمون فکر ميکنم-

براي بچه امون انتخاب کرد ايليا هم ميخنديد اولين بار  خنده ام گرفت و خنديدم ايليا چه اسمي
 بود که ميديدم اينقدر از ته دلش ميخنده

 .ايليا: خب حاال بخوابيم که براي فردا صبح کلي کار داريم

 با تعجب پرسيدم

 .چه کاري-

 ايليا مثل هر شب من و زنداني آغوش گرمش کرد و گفت

 .ال باشيايليا: فردا ميفهمي حاال بخواب صبح سرح

 .ايليا حرفي نزد منم ديگه چيزي نگفتم و چشمام و بستم و با فکر به فردا کم کم خوابم برد

واي خداي من پدر شدن چه حس شيرينيه يادم باشه از بابا بپرسم ببينم وقتي که فهميد داره پدر 
براي  ميشه هم همين قدر خوش حال شده بود رز هم از چشم هاش ميشد عمق شاديش و خوند ديشب

پرسيد اين حرف خود رز بود منم دوست نداشتم حاال که از اولين بار رز خودش و بهم نزديکتر کرد 
خوشحاله ناراحتش کنم براي همين بهش گفتم که وقتي موقعش رسيد  ته دلش به خاطر فينگيلمون

بهت ميگم اون هم قبول کرد بهم گفت چرا بعضي وقتا ازم ميترسه گفت به خاطر اينکه اخموام ازم 
ميترسه راست ميگه محمد هم هميشه بهم ميگه اخم که ميکني آدم ميگرخه پس بايد سعي کنم توي 

ه دوست ندارم رز ازم بترسه دوست دارم رز من و به عنوان همسرش خونه ديگه اخم نکنم چون ديگ
بپذيره اگه تا االن هم ناخواسته کاري کردم و باعث آزار رز شدم هم جبران ميکنم که اگه نکنم ايليا 

 .محمدي نيستم
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با صداي زنگ گوشيم از خواب پريدم گوشيم و از روي پاتختي برداشتم و با صداي گرفته اي 
 گفتم

 .بله-

محمد: بله و بال ديروز چيشده بود اونجور از شرکت زدي بيرون هان از کريمي پرسيدم ميگه 
 .خواهرت زنگ زده خانمت بيمارستانه چيشده حال رز خوبه ايليا

 آروم گفتم

 .يه لحظه گوشي-

و از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بيرون تا صداي حرف زدنم رز و بيدار نکنه روي مبل توي 
 ستم و گوشيم و گذاشتم دم گوشمسالن نش

 .بگو محمد چته مزاحم خوابم شدي-

 .محمد: درد بگو ديروز چيشده بود ايليا

 با يادآوري ديروز لبخندي روي لبم نشست با همون لبخند روي لبم گفتم

 .رز بارداره محمد من دارم بابا ميشم-

 صدايي از اون ور خط نيومد با تعجب گفتم

 .ديمحمد زنده اي هوي چيش-

 يهو صداي محمد که با ذوق خاصي حرف ميزد اومد

 .محمد: واي ايليا واقعا راست ميگي

 از ته دلم خنديدم و گفتم

 .آره-

 .محمد: آخي ذوق داره رئيسم داره بابا ميشه

 با اينکه از حرفش خنده ام گرفته بود اما خنده ام و مخفي کردم و گفتم

 .ديگه روت و زياد نکن محمد-

 .ب بابا نميذاره ذوق عمو شدنم و بکنممحمد: خيلي خ

 .محمد بسه بعدا ذوق کن کاري نداري-

 .محمد: امروز نمياي شرکت

 .نه امروز نميام حواست به شرکت باشه فقط-

 .محمد: باشه پس خداحافظ
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 .خداحافظ-

و گوشي رو قطع کردم رفتم توي اتاق و و روي تخت نشستم رز هنوز خواب بود موهاي رز 
د دستم و فرو کردم توي موهاش و لبخندي روي لبم نشست رز آروم چشماش و باز بهم چشمک ميز

 کرد و به من نگاه کرد با همون لبخند روي لبم گفتم

 .صبح بخير خانم خوابالو-

 .رز: صبح بخير

به ساعت نگاه کردم ساعت ده صبح بود دوباره به رز نگاه کردم که دوباره چشم هاش و بسته 
 نشوندمش آروم ناليد بود دستش و کشيدم و

 .رز: ايليا بذار بخوابم

 .خواب بي خواب امروز-

 .رز: چرا

 .امروز بايد بريم لباس بخريم براي فينگيليمون-

 رز چشماش و باز کرد و خيره شد بهم و گفت

 .رز: هنوز زوده براي لباس خريدن براي فينگيلي ما هنوز نميدونيم جنسيتش چيه

 .و هم پسرونه اش چطوره خب هم دخترونه اش و ميگيريم-

رز: امروز بريم وسايل اتاقش و ببينيم هم دخترونه و هم پسرونه وقتي چند ماه ديگه جنسيتش 
 .معلوم شد بريم بخريمشون خوبه

يکم فکر کردم آره به نظر خوب مياومد ديگه الزم نبود رز با شکم باال اومده توي بازار 
 بچرخه براي وسايل اتاق بچه

 .ر و ميکنيم حاال بريم صبحونه بخوريمباشه همين کا-

 .رز: باشه

دستش و گرفتم و با هم از اتاق خارج شديم بعد از اينکه صبحونه رو خورديم که من به زور 
لقمه ميچپوندم توي دهن رز رفتيم توي اتاق تا آماده بشيم رز يه مانتو شلوار مشکي با شال و کيف و 

لوار مشکي و پيرهن سفيد با کت مشکي که دکمه هاي کفش طاليي انتخاب کرد براي من هم يه ش
طاليي داشت و انتخخاب کرد و داد که بپوشم سليقه ي رز توي انتخاب لباس و خيلي دوست داشتم 
وقتي رز آماده شد با هم از خونه خارج شديم و توي ماشين نشستيم و من روندم تا بازار يکي يکي 

چيزي رو که ميخوايم و پيدا کنيم که دست آخر به سليقه ي  مغازه ها رو زير و رو ميکرديم و تا اون
رز تخت و کمد و انتخاب کرديم و قرار شد وقتي جنسيت فينگيلي معلوم شد بخريمشون نزديک هاي 

ظهر بود که با رز رفتيم توي يه رستوران و با هم ناهارمون و خورديم رز که آخرش هر چي 
ي اومد بيرون يه لحظه ترسيدم آخه رنگش خيلي پريده بود خورده بود و باال اورد وقتي از دستشوي

 براي اينکه بادي به سر و کله اش بخوره گفتم
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 .رز چطوره بريم توي اين پارک نزديک رستوران يکم تاب بخوريم-

 .رز: آره بريم

 دستش و گرفتم و با هم از رستوران خارج شديم و رفتيم توي پارک يکم قدم زديم که رز گفت

 .ا هوس يه چيزي کردمرز: ايلي

 خنديم و گفتم

 .فينگيلي دلش چي ميخواد-

 .رز: آب انار اگه نبود لواشک ترش بگير

 .باشه تو اينجا روي اون نيمکت بشين تا بيام-

 .رز: باشه

رز روي نيمکت نشست به سمت بوفه ي توي پارک رفتم تا ببينم کدوم و داره که خدا رو شکر 
رگ آب انار گرفتم با يکم لواشک به سمت جايي که رز نشسته بود همه اش و داشت دو تا ليوان بز

رفتم که از دور ديدم يه پسر کنار رزنشسته رز با کالفگي بلند شد تا من و ديد اومد کنارم ايستاد و 
 بازوم و محکم گرفت صداي يکي از پسرا و شنيدم

 .خانم خوشگله کجا بيا درخدمت باشيم-

 فتصداي دوستش اومد که با ترس گ

 .ولش کن بريم احسان صاحبش اومد-

و قدم تند کرد و از دوستش جدا شد اون پسر هم تا من و ديد بي خيال شد و گورش و گم کرد 
 به سمت رز برگشتم که ديدم اشک توي چشم هاش جمع شده بود آروم زمزمه کرد

 .رز: من کاري نکردم ايليا باور کن اونا خودشون اومدن

 به سمتش گرفتم و گفتمچيزي نگفتم و ليوان و 

 .فينگيلي دلش از اينا خواست ديگه آره-

 اشک رز داشت سرازير ميشد که گفتم

 .ديدم که اونا خودشون اومدن سمتت بس کن و بيا اين و بخور-

 سرش و تکون داد و گفت

 .رز: باشه

دستش و گرفتم و کنار هم روي نيمکت نشستيم و شروع کرديم به خوردن بعد از اينکه آب 
 نارها تموم شد رز گفتا
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 .رز: ايليا بريم خونه

 .باشه بريم-

بلند شدم رز هم بلند شد و بازوم و گرفت و خودش و بهم نزديک کرد تا جايي که ماشين و 
پارک کرده بودم و پياده رفتيم به رز کمک کردم تا توي ماشين بشينه خودم هم ماشين و دور زدم و 

 .گي کردمسوار شدم و تا خونه توي سکوت رانند

سه هفته از اون روزي که فهميدم باردارم ميگذره بعد از اون روز عمه و زن عمو هر روز 
ولي نوبتي بهم سر ميزنن ايليا زودتر از هميشه مياد خونه و خيلي مهربون تر شده امروز هم نميدونم 

نذاشتن براي  کي بهش زنگ زد که از صبح رفته بيرون و تا حاال نيومد تنها ناراحتيم از اينه که
کنکور اسم نويسي کنم ايليا گفت سال ديگه اسمت و مينويسيم براي کنکور منم االن بچه ام برام 

 مهمتر از درسمه براي همين قبول کردم با صداي زن عمو از فکر و خيال بيرون اومدم

 .زن عمو: رز

 .جانم زن عمو-

 .زن عمو: بيا دخترم يه چيزي بخور

 .اومدم-

د شدم و رفتم توي آشپزخونه پيش زن عمو و پشت ميز ي نشستم که زن عمو از روي مبل بلن
 با چند نوع غذا پرش کرده بود

 .زن عمو: بشين که بايد همه اش و بخوري

 نشستم پشت ميز و گفتم

 .زن عمو آخه خيلي زياده من همه اش و نميتونم بخورم-

هم اون بچه بايد بخوري جون  زن عمو: بايد بخوري رزگلي هم بدنت به اين عذاها نياز داره
 .بگيري

 . ...آخه اين هم-

 .زن عمو: دختر حرف نزن غذات و بخور

با لبخند چشمي گفتم و شروع کردم به غذا خوردن در کنارش زن عمو هم هر چيزي رو که 
توي ظرف غذام ميذاشت و بايد ميخوردم توي حال و هواي خوردن غذاي خوشمزه ي زن عمو و 

 ها و گوش دادن به حرف

نصيحت هاش بودم که با صداي بلند در که محکم بسته شد ترسيدم از جام پريدم و دستم و روي 
 قلبم گذاشتم صداي فرياد ايليا بلند شد

 .ايليا: رز رز کجايي دختر رز

 زن عمو از جاش بلند شد و از آشپزخونه خارج شد منم به دنبال زن عمو رفتم
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 .و با اون صداي بلندت زن عمو: چه خبرته پسر سکته دادي رز

 ايليا تا زن عمو رو ديد سرش و انداخت پايين و گفت

 .ايليا: سالم مامان

 .زن عمو: سالم

 از رفتارهاي ايليا ترسي توي دلم نشست با ترس و صداي لرزوني گفتم

 .چيشده ايليا-

 ايليا نگاهم کرد اخم هاش توي هم بود و معلوم بود که حوصله نداره و کالفه است

 .يا: رز بيا اون پوشه اي که اون روز بهت دادم و بدهايل

 نميفهميدم از چي حرف ميزنه براي همين پرسيدم

 .کدوم پوشه چي ميگي ايليا-

 با حرص گفت

 .ايليا: بيا ديگه رز

 و رفت توي اتاق کارش از کارهاي ايليا تعجب کردم رو به زن عمو گفتم

 .ببخشيد زن عمو االن ميام-

 .عزيزم زن عمو: راحت باش

به طرف اتاق کار ايليا قدم برداشتم و وارد اتاق شدم ايليا وسط اتاق ايستاده بود و دستش و 
 روي سرش گذاشته بود قشنگ کالفگي از رفتارش مشهود بود در اتاق و بستم و گفتم

 .چيشده ايليا کدوم پوشه تو که پوشه اي بهم ندادي-

 گرفت و گفت ايليا برگشت سمتم اومد کنارم ايستاد دستم و

ايليا: رز يادته اون روز ازم پرسيدي به قول خودت چيشد يهو باهات بد شدم چيشد که دوباره 
 .باهات خوب شدم

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .آره يادمه-

ايليا: کم کم داره وقتش ميرسه که دليلش و بهت بگم ولي االن صدات زدم بگم که مراقب 
 .فن ناشناس هم جواب نديخودت باشي رز تنهايي جايي نري تل

من خودم به اندازه ي کافي گيج بودم رفتار و حرف هاي ايليا گيج ترم کرد ايليا دستم و رها 
 کرد رفت طرف ميزش و خم شد شروع کرد به نوشتن کارش که تموم شد برگشت سمتم و گفت
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 .تايليا: بيا اين شماره ي دوستم محمد يادته که روز عروسي اومد بهمون تبريک گف

 يادم نبود سرم و به معني نه تکون دادم و گفتم

 .نه يادم نيست-

ايليا: مهم نيست بعد که اومدم عکسش و نشونت ميدم رز هر کاري داشتي وقتي من در دسترس 
نبودم يا هر چيزي هر کس هر چيز که ناشناس بود يا اصال مزاحم بود هر چي بود و نبود و زنگ 

 .ميزني به محمد ميگي فهميدي رز

 سرم و تکون دادم و با ترس گفتم

 .ايليا داري من و ميترسوني اين پليس بازي ها براي چيه-

 .ايليا: بهم ايمان داشته باش رز

ايليا مهلت جواب دادن و بهم نداد يه پوشه از روي ميزش برداشت و از اتاق خارج شد انگار 
 که اصال نيومده بود با صداي زن عمو از فکر بيرون اومدم

 .مو: رز دختر خوبيزن ع

 .بله-

 .زن عمو: مطمئني

از جام بلند شدم و از اتاقي که توي طول پنج شيش ماه زندگي من با ايليا کمتر از سه چهار بار 
اون و ديده بوده بودم خارج شدم از اين اتاق متنفر بودم از اتاقي که شوهرم و پدر بچه ام و سرگرم 

 .رداشتم و از اتاق خارج شدمميکردن از ميز پر از کاغذ ايليا چشم ب

توي اين سه هفته اي که فهميدم دارم بابا ميشم بيشتر وقتم و توي خونه ام هم خودم دوست دارم 
کنار رز باشم و هم دستور مامان که اگه کنار زنت نباشي اينطور ميشه و اونطور ميشه آخر هم 

ميرسيدم که گوشيم زنگ خورد  منظورش و نفهميدم داشتم توي اتاق کارم داشتم به کارهاي شرکت
اسم محمد روي صفحه ي گوشي افتاده بود با خودم فکر کردم االن بازم ميخواد مسخره بازي 

دربياره که من اصال حوصله ي چرت و پرت هاش و نداشتم تماس و وصل کردم و تا خواستم حرفي 
 بزنم صداي هيجان زده ي محمد اومد

 .يه چيز جديد پيدا کردم محمد: ايليا سريع بيا خونه ي من که

 هيجان محمد به منم سرايت کرد پرسيدم

 .چي پيدا کردي محمد-

 .محمد: اسم و آي دي اصلي ارسال کننده ي ايميل

 .دروغ ميگي-

 .محمد: مرگ تو



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

123 

 

 .مرگ خودت من تا دنيا اومدن بچه ام قصد مردن ندارم-

 .محمد: خوب حاال تو هم سريع بيا بدو

 .باشه االن حرکت ميکنم-

گوشي و قطع کردم و رفتم توي اتاق خواب و لباس هام و عوض کردم و از اتاق خارج شدم 
 بلند گفتم

 .من دارم ميرم بيرون زود برميگردم-

 که مامان جلوم ظاهر شد و گفت

 .مامان: کجا ايليا مگه نگفتي امروز خونه ميموني

 همونطور که کفشم و ميپوشيدم گفتم

 .ظکاري پيش اومده مهمه خداحاف-

منتظر جواب نشدم و از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم و به سمت خونه ي محمد روندم 
اصال نفهميدم کي رسيدم يکي دو بار هم نزديک بود تصادف کنم باالخره رسيدم به خونه ي محمد در 

 يدباز بود سريع رفتم داخل از پله ها رفتم باال و در واحد محمد و زدم تا من و ديد با تعجب پرس

 .محمد: تو چطور اومدي باال مگه در ساختمان باز بود

 رفتم داخل واحد و گفتم

 .آره-

 محمد در و بست و گفت

 .محمد: البد اين همسايه جديده در و باز گذاشته

 .حاال ول کن اون در و بيا ببينم چي پيدا کردي-

 محمد نشست روي زمين و لپ تابش و باز کرد و گفت

 .يل ومحمد: نگاه کن اين ايم

 به مانيتور چشم دوختم و گفتم

 .خب-

 .محمد: حاال اين و نگاه کن

عکسي که روي پروفايل ناشناس بود و توي پيچ اينستاگرام بود به اسم نگاه کردمش تيام بهنيا 
 يه دونه محکم زدم تو سر محمد، محمد دستش و به سرش گرفت و گفت

 .محمد: چرا ميزني
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 با غيظ غريدم

 .س ممکنه تو هزارتا پيچ ديگه هم باشهخو بيشعور اين عک-

محمد: فکر اونجاش و هم کردم اين پيام ها رو بخون هکش کردم داداش اين هم ايميل هايي که 
 .براي تو فرستاده

متن هايي که محمد نشونم داد و خوندم آره همون چيزي بود که برام فرستاده بودن عکس 
ر که بهش ميخورد همسن و سال خودم باشه اندامي پروفايل و باز کردم يه عکس تمام قد از يه پس

نسبتا ورزيده و چشم هاي عسلي با رگه هاي سبز پوستي نزديک به سفيد چهره اش يه جورايي برام 
 آشنا بود احساس ميکردم قبال يه جايي ديدمش ولي هر چي فکر ميکردم يادم نميومد

 .محمد انگار من اين پسره رو قبال ديدم-

 رگشت سمتم و گفتمحمد با تعجب ب

 محمد: مطمئني؟

 .آره اما يادم نمياد کجا-

 .محمد: هر جا ديديش مطمئن باش رز هم اونجا بوده

 با تريد گفتم

 .شايد-

محمد: نگاه کن ايليا تو برو خونه به رز بگو نواظب خودش باشه بعد دوباره بيا برگرد اينجا 
 .ميگر اين پسره بشيم

 از جام بلند شدم و گفتم

 .باشه-

بعد از خداحافظي با محمد از ساختمان خارج شدم سوار ماشينم شدم و به طرف خونه راه افتادم 
توي راه همه اش به اون پسر تيام فکر ميکردم که من اين پسر و کجا ديدم که يهو يادم افتاد دو هفته 

که رفتم دنبال  قبل از اينکه اين ايميل ها بهم برسه اين پسر و دم آموزشگاه کنکور رز ديدم اون روز
رز تا با هم بريم خونه ي مامان اينا اون پسر و ديدم خدا اين پسر کيه که اينقدر به رز نزديک شده 

بود مطمئنم که عکس ها رو هم همون روز انداخته بود پام و روي پدال گاز فشار دادم تا زودتر 
ر کيه که اينقدر به رز برسم خونه عصبي بودم کالفه بودم حال خودم و نميفهميدم يعني اون پس

نزديک شده بدون اينکه کسي بفهمه اصال چرا اين عکس ها رو فرستاد انگيزه اش چي بود اينکه 
فقط رز و پيش من خراب کنه نه مطمئنم که يه دليل ديگه پشت اين کارش هست اما چه دليلي رسيدم 

ي بودم غيرتم زير سوال خونه ماشسن و دم ساختمان پارک کردم و از ماشين پياده شدم خيلي عصب
رفته بود اين کي بود که جرات کرده اين کار و بکنه در واحد و باز کردم و در و محکم به هم 
کوبيدم تا يکم از حرص و عصبانيتم کم بشه بلند رز و صدا ميزدم که مامان از آشپزخونه اومد 

 بيرون و بهم توپيد

 .بلندت مامان: چه خبرته پسر سکته دادي رز و با اون صداي



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

125 

 

 تا مامان و ديدم سرم و انداختم پايين و گفتم

 .سالم مامان-

 .مامان: سالم

 صداي لرزون رز و شنيدم که با ترس گفت

 .رز: چيشده ايليا

 نگاهم و دوخم به رز نميتونستم جلوي مامان حرفي بزنم براي همين گفتم

 .رز بيا اون پوشه اي که اون روز بهت دادم و بده-

 از چي حرف ميزنم با تعجب پرسيد رز که نميدونست

 .رز: کدوم پوشه چي ميگي ايليا

 با حرص گفتم

 .ايليا: بيا ديگه رز

و راهم و به سمت اتاق کارم رفتم و وارد اتاق شدم کالفه بودم عصبي بودم ذهنم همه اش دنبال 
 دليل براي اون کار پسره ميگشت اما چيزي پيدا نميکرد با صداي رز به سمتش برگشتم

 .: چيشده ايليا کدوم پوشه توکه پوشه اي بهم نداديرز

 رفتم و کنار رز ايستارم دستش و توي دستم گرفتم و گفتم

رز يادته اون روز ازم پرسيدي به قول خودت چيشد يهو باهات بد شدم چيشد که دوباره باهات -
 .خوب شدم

 رز سرش و تکون داد و گفت

 .رز: آره يادمه

ه دليلش و بهت بگم ولي االن صدات زدم بگم که مراقب خودت کم کم داره وقتش ميرسه ک-
 .باشي رز تنهايي جايي نري تلفن ناشناس و هم جواب ندي

از چشم هاي رز ميخوندم که گيج شده و چيزي از حرف هام متوجه نميشه دستش و ول کردم 
 مخم شدم روي ميز کارم و روي يه کاغذ شماره ي محمد و نوشتم گرفتم سمت رز و گفت

 .بيا اين شماره ي دوستم محمد يادته که روز عروسي اومد بهمون تبريک گفت-

 .رز: نه يادم نيست

مهم نيست بعد که اومدم عکسش و نشونت ميدم رز هر کاري داشتي وقتي من در دسترس -
نبودم يا هر چيزي هر کس هر چيز که ناشناس بود يا اصال مزاحم بود هر چي بود و نبود و زنگ 

 .ه محمد ميگي فهميدي رزميزني ب
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 رز سرش و تکون داد و با ترس گفت

 .رز: ايليا داري من و ميترسوني اين پليس بازي ها براي چيه

 .بهم ايمان داشته باش رز-

مهلت جواب دادن و بهش ندادم يه پوشه از پوشه هاي روي ميز کارم و برداشتم و از اتاق 
 خارج شدم قبل از اينکه از خونه بزنم بيرون رو به مامان که توي حال نشسته بود گفتم

مامان امشب من کارم طول ميکشه ميشه پيش رز بمونين يا اينکه اصال ببرينش خونه ي -
 .ن راحت ترهخودتون اونطور خيال م

 .مامان: باشه پسر رز و ميبرم پيش خودمون

 لبخندي زدم و گفتم

 .ممنونم مامان خداحافظ-

و از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم د روندم تا خ نه ي محمد وارد خونه ي محمد شدم و 
اون بهش گفتم که اون روز اون پسر و دم آموزشگاه رز ديدم حدس محمد اين بود که البد اون روز 

عکس ها رو اون روز انداخته چند ساعتي با محمد درگير بوديم تا بفهميم اين پسر کيه اينقدر خسته 
بودم که وقتي محمد رفت سفارش غذا بده سرم و روي بالشت گذاشتم و مثل عادت هميشگين ساعدم 

 .و روي چشم هام که نفهميدم کي خوابم برد

همه اش فکرم درگير رفتار و حرف هاي ايليا بود چند ساعتي از رفتن ايليا گذشته بود و من 
ساعت نزديک هاي شيش بود که زن عمو اومد تو اتاق و گفت که آماده بشم بريم خونه اشون 

مخالفت کردم ولي قبول نکرد و گفت اين درخواست ايلياست رفتم توي اتاق لباس پوشيدم کيف و 
اد من کاغذ و گذاشته بودم روي پاتختي روي گوشيم و برداشتم که چشم به شماره ي دوست ايليا افت

تخت نشستم کاغذ و از روي پاتختي برداشتم و شماره رو توي گوشيم ذخيره کردم و از اتاق زدم 
 بيرون

 .زن عمو: آماده اي رز

 .بله زن عمو-

زنگ زدم به آژانس ده دقيقه ي بعد ماشين اومد از خونه بيرون اومديم و سوار ماشين شديم و 
آدرس داد حدود نيم ساعت بعد رسيديم و در خونه ي عمو سهراب از ماشين پياده شديم و زن عمو 

 وارد خونه شديم از سکوت خونه معلوم بود که کسي نيست

زن عمو: آرام که کالس ثبت نام کرده آزيتا هم رفته پيش دوستش عزيزم عموت هم که حجره 
 .يک ساعت ديگه همه پيداشون ميشهاست تو برو تو اتاق ايليا استراحت کن تا نيم ساعت 

 .نه زن عمو خوبم کنارتون ميمونم-

زن عمو: وقتي ميگم برو استراحت کن يعني بايد بري دختر جان به فکر خودت نيستي به فکر 
 .نوه ام باش



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

127 

 

 خنديدم و گفتم

 .چشم زن عمو-

ده بودم تو اين به طرف پله ها رفتم و وارد اتاق ايليا شدم همه جا مرتب و تميز بود زياد نيوم
اتاق فقط دو يا سه بار که اون هم براي اول هاي ازدواجمون بود عکس هاي ايليا تمام ديوارهاي اتاق 
و دربرگرفته بودن يکي يکي به عکس ها نگاه ميکردم رو به روي يه عکس قدي ايستادم اين عکس 

نيم توي اتاق خوابمون ايليا و از بين عکس هاي ايليا خيلي دوست داشتم بايد بهش بگم بياره خونه بز
ي توي عکس يه پاشو از زانو تا کرده و به ديوار تکيه داده بود شلوار سفيدي با پيرهن مشکي که 

سينه ي پهنش و به نمايش گذاشته بود پوشيده بود و با همون اخم هميشگيش به لنز دوربين خيره شده 
خت دراز کشيدم تخت بوي ايليا رو ميداد بود از عکس دل کندم و ملنتو و شالم و دراوردم و روي ت

تنها بويي که حالم و بد نميکرد با صدايي که از پايين مياومد از جام بلند شدم و لباسم و تونيکي که با 
خودم اورده بودم و پوشيدم و از اتاق خارج شدم از پله ها پايين رفتم صداي عمو سهراب و ميشنيدم 

 رسي ميکردکه داشت با زن عمو سالم و احوال م

 .عمو سهراب: سالم خانم چه عجب فقط شما اومدين استقبال دخترها نيستن

 .زن عمو: سالم آقا آرام که کالسه آزيتا هم پيش دوستش رز هم داره باال استراحت ميکنه

 .عمو سهراب: رز اينجاست چيشده دعواشون شده

 .رم اينجا تنها نباشهزن عمو: خدا نکنه آقا نخير ايليا گفت شب دير مياد خونه رز بيا

عمو سهراب: پسره ي نفهم هنوزم دست از کارهاش برنداشته مثال داره بابا ميشه ها 
 .خيرسرش

 رسيدم توي سالن و گفتم

 .سالم عمو جون خسته نباشيد-

 .عمو سهراب: سالم دختر گلم خوبي

 .ممنون عمو جان خوبم-

شور و شوقي که عمو و زن کنار زن عمو و عمو نشستم و شروع کرديم به حرف زدن به 
عمو براي ديدن نوه اشون داشتن لبخند زدم يک يا دو ساعت بعد دخترها هم اومدن به گرمي با هم 

 برخورد کرديم آرام با ذوق يه جفت کفش ابري کوچولو گرفت جلوم که دلم براشون ضعف رفت

 .آرام: رز اين ها رو براي خوشکل عمه اش گرفتم

 با لبخند گفتم

 .زيزمممنون ع-

و کفش ها رو از آرام گرفتم يه کفش سفيد که روش خرس کوچولوي قهوه اي داشت وقت شام 
با کمک زن عمو و دخترها و شنيدن کمي غرغر که همه اشون با هم ميگفتن که دست نزن بشين و 
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نار خودمون انجام ميديم ميز و چيديم و شروع به خوردن غذا کرديم تا آخر شب که ايليا بياد دنبالم ک
 .هم خوش بوديم اون شب واقعا به من خوش گذشت

با احساس حرکت چيزي روي بدنم چشم هام و باز کردم محمد بيشعور داشت با دو تا انگشت 
اشاره و وسط مثل قدم زدن روي شکمم ميرفت و برميگشت از حرکت دستش قلقلکم ميشد دستش و 

 با غيظ گفت پس زدم يه دونه محکم هم زدم تو بازوش که صداش دراومد

 .محمد: تو روحت نفهم بيشعور گاوميش

 .چرا بيدارم کردي بيشعور-

 .محمد: پاشو برو خونه ات ساعت دوازده شد ديگه زنت تنهاست نفهم

 .خونه ي خودمونه-

 .محمد: پس بخواب

 نشستم و گفتم

 .نميخوام-

 .محمد: به جهنم من ميرم حمام خواستي بيا

 .با تو بيام حمام چيکار کنم-

 مد صداش و نازک کرد و با عشوه گفتمح

 . ...محمد: بيا عشقم بغلت کنم با هم بري

 پريدم وسط حرفش و گفتم

 .ببند محمد حالم و بهم زدي-

 محمد يه دونه زد تو سرم از کنارم بلند شد و گفت

 .محمد: بي لياقت خودم زن ميگيرم ديگه منت تو رو هم نميکشم

 بل خنده گفتم

 .هکي به تو زن ميده آخ-

 .محمد: هموني که به تو زن داد

با خنده به کارهاش نگاه ميکردم رفت توي حمام از جام بلند شدم و رفتم توي آشپزخونه پرس 
غذام روي اپن بود گذاشتم توي مايکروفر تا گرم بشه وقتي عذا گرم شد شروع کردم به خوردن غذام 

ه زدم بيرون و به سمت خونه ي مامان که تمام شد محمد اومد بيرون ازش خداحافظي کردم و از خون
اينا حرکت کردم رسيدم خونه و با رز برگشتيم خونه رز همه اش سوال ميپرسيد که چي شد کجا 

 رفتي اين حرف هايي که صبح زودي چه معني ميده و هزار تا سوال ديگه آخرش کالفه شدم و گفتم
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سه نگفتم که وقتش رسيده آخه رز بسه ديگه چقدر سوال ميپرسي گفتم وقتش کم کم داره مير-
 .عزيز من

 .رز: خب من و گيج کردي آخه

 خنديدم و توي بغلم گرفتمش و گفتم

وقتش رسيد ميگم همه ي اين سوال هايي که پرسيدي جواب داره ولي نه االن حاال هم بخوابيم -
 .که فردا صبح کلي کار دارم

 .رز: باشه

نزديک هاي صبح بيدار بودم و فکر ميکردم  و سرش و گذاشت روي بازوم و خوابيد اما من تا
 .که دليل کار اون پسر تيام بهنيا چيه

 صبح با صداي رز از خواب بيدار شدم

 .رز: ايليا

 چشم هام و باز کردم و به رز خيره شدم

 .رز: آقا مگه نگفتي صبح کار داري

 بلند شدم و گفتم

 .چرا بايد برم شرکت-

 .کنم تو بيا باشه رز: خيلي خب تا من صبحونه رو آماده

سرم و تکون دادم و از جام بلند شدم و رفتم توي حمام يه دوش ده دقيقه اي گرفتم و از حمام 
اومدم بيرون برگشتم توي اتاق و آماده شدم رفتم توي آشپزخونه رز ميز و آماده کرده بود نشستم 

و ندا پيدا شد رز و به  کنار رز و صبحونه رو با هم خورديم صبحونه که تموم شد سر و کله ي عمه
اون ها سپردم و از خونه خارج شدم سوار ماشين شدم و به سمت شرکت حرکت کردم رسيدم شرکت 

وارد اتاقم شدم منشي اومد توي اتاقم و قرارهاي امروزم و باهام هماهنگ کرد امروز فقط يه جلسه 
هم يه جلسه داشتم وقت  داشتم شروع کردم به رسيدگي به کارهاي عقب افتاده با حسابدار شرکت

استراحت ناهار نميتونستم برم خونه اما با رز تلفني صحبت کردم و گفتم که کارهام طول ميکشه و 
ممکنه امشب هم دير برم خونه که گفت ندا تا برگردم خونه پيش رز ميمونه باالخره کارم تموم شد 

د که از شرکت خارج شدم سوار کش و قوسي به بدنم دادم و وسايلم و برداشتم و ساعت هشت شب بو
ماشينم شدم و به طرف خونه حرکت کردم مثل هميشه هم سرعتم باال بود به يه سرعت گير رسيدم 

پام و روي ترمز فشار دادم ولي سرعتم کم نشد بازم فشار دادم ولي نه فايده اي نداشت ترمز 
تاد فرمون و تاب دادم و سعي نميگرفت براي اولين بار حس ترس و واقعا درک کردم مغزم به کار اف

کردم با کمک جدول ها ماشين و نگه دارم نزديک چهار راه بودم کنترل ماشين کامال از دستم خارج 
شده بود يهو يه بي ام دبليو جلوم ظاهر شد نفهميدم دقيقا چيشد اما ماشينم محکم کوبيده شد به ماشيني 

خورد به فرمون دردي رو که توي سرم حس که جلوم سبز شده بود به جلو پرت شدم و سرم محکم 
ميکردم غيرقابل تحمل بود دلم ميخواست فرياد بزنم اما نميتونستم آروم چشم هام و باز کردم اما همه 
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چيز و تار ميديدم و صداهاي اطافم و گنگ ميشنيدم يهو سرم تير کشيد و چشم هام خود به خود روي 
 .هم افتادن و من ديگه متوجه ي چيزي نشدم

صبح که بيدار شدم خودم و توي آغوش گرم ايليا پيدا کردم آروم دست ايليا رو از دورم باز 
کردم و رفتم توي حمام و دوش گرفتم ميز صبحانه رو آماده کردم رفتم توي اتاق رو تخت نشستم 

شد ايليا رو بيدار کردم بيدار که شد بعد از اينکه کارهاش کرد و لباس هاش و پوشيد بعد که آماده 
اومد توي آشپزخونه و با هم صبحونه خورديم قبل از رفتن ايليا عمه و ندا اومدن پيشم و ايليا رفت 

 شرکت در حالي که سيني شربت دستم بود گفتم

 .چه خبرا عمه-

 .عمه: سالمتي عزيزم خبري نيست

 سيني و گذاشتم روي عسلي و کنار ندا نشستم و گفتم

 .ندا خوبي-

 .ندا: آره خوبم

کرديم به صحبت کردن نيم ساعت بعد رفتيم توي آشپزخونه و شروع کرديم به غذا  و شروع
درست کردن عمه و ندا نميذاشتن دست به سياه و سفيد بزنم گوشيم زنگ خورد به صفحه اش نگاه 

کردم ايليا بود رفتم توي اتاق خواب و تماس و وصل کردم و شروع کردم با ايليا حرف زدن بعد از 
يا خداحافظي کرد و من برگشتم توي آشپزخونه که عمه يکم سر به سرم گذاشت ناهار و ده دقيقه ايل

خورديم بعد از ناهار موبايل عمه زنگ خورد نياز بود گفت که يکي از دوست هاي عمه اومده عمه 
هم مجبور شد بره خونه اشون اما ندا پيشم موند عمه گفت وقتي ايليا برگشت خونه عمو رضا رو 

 ه بياد دنبال ندا بعد از اينکه عمه رفت کنار ندا نشستم و گفتمميفرسته ک

 .چيزي شده ندا از صبح تو فکري-

 ندا آروم زمزمه کرد

 .ندا: نه

 با ناراحتي گفتم

 .غريبه شدم-

 .ندا: چرت نگو رز

 .پس چته-

 .ندا: نميدونم چطور بگم

 .يه راهي پيدا کن-

 .ندا: االن نميشه بگم بذار چند وقت ديگه باشه

 .باشه-
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 .ندا: راستي نوبت دکترت براي کي هست

 خنديدم و با ذوق گفتم

 .براي شنبه است-

 .ندا: به سالمتي خوش حالي نه رز

 .خوشحالي مال يه دقيقه است دارم بال درميارم-

ندا تا خواست حرفي بزنه گوشيم زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم شماره ناشناس بود تا 
 ليا تو ذهنم تکرار شدخواستم جواب بدم حرف اي

ايليا: وقتي من در دسترس نبودم يا هر چيزي هر کس هر چيز که ناشناس بود يا اصال مزاحم 
 .بود هر چي بود و نبود و زنگ ميزني به محمد ميگي فهميدي رز

 .ندا: چيشده رز کيه چرا جواب نميدي

غون اومد خونه و ازم به ندا نگاه کردم و شروع کردم به حرف زدن از اون روي که ايليا دا
معذرت خواهي کرد تا به امروز همه چي و براي ندا تعريف کردم ندا خيره شد تو چشمام و با 

 تعجب گفت

 ندا: رز ايليا واقعا معذرت خواهي کرد؟

 سرم و تکون دادم و با لبخنو گفتم

 .آره-

 ندا يه چيزي زير لب گفت که دقيقا متوجه نشدم چي گفت براي همين پرسيدم

 .ي گفتي نداچ-

 .ندا: بي خيال زنگ بزن به ايليا بگو يکي به گوشيت زنگ زد

 .باشه-

گوشي تلفن ثابت و برداشتم و به ايليا زنگ زدم ولي هر چي بوق ميخورد ايليا جواب نميداد به 
 ندا خيره شدم و گفتم

 .جواب نميده ايليا-

 .ندا: خب زنگ بزن دوستش اسمش چي بود

 .محمد-

 .نگ بزن بهش بگوندا: آره محمد ز

گوشي و قطع کردم و شماره ي دوست ايليا رو گرفتم بعد از چند تا بوق صداي مردي توي 
 گوشم پيچيد
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 .محمد: الو بفرماييد

 نميدونم چرا اما نتونستم حرف بزنم

. ...- 

 . ...محمد: الو... الو

. ...- 

 ندا بازوم و نشگون گرفت و من موتورم به کار افتاد و آروم گفتم

 .قا محمدآ-

 .محمد: بله خانم شما

 .رز-

 .محمد: گلش چرا جا افتاد

خنده ام گرفت از حرفش اما خودم و کنترل کردم و تا خواستم خودم و درست بهش معرفي کنيم 
 همچين داد زد آهان که يه لحظه ترسيدم

 .محمد: آهان شما زن ايليا هستيد رز خانم درسته

 .بله-

 .م جانم بفرماييد در خدمتممحمد: سالم خانم ببخشيد نشناخت

ببخشيد مزاحم شدم آخه ايليا بهم گفت اگه کسي مزاحم شد يا شماره ي ناشناسي بهم زنگ زد -
 .وقتي خود ايليا در دسترس نبود من به شما خبر بدم

 .محمد: خب االن مشکلي پيش اومده

 .يه شماره ي ناشناس که کد تهران هم نيست به گوشيم زنگ زده-

 .و بهم بگو محمد: شمارش

 .يه لحظه-

 گوشيم و از کنارم برداشتم و شماره رو براي محمد خوندم

 .محمد: اگه بازم زنگ زد بهم خبر بده باشه

 .چشم حتما-

 .محمد: ممنون

 .من ممنونم بيشتر از اين مزاحمتون نميشم آقا محمد-
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 .محمد: خواهش ميکنم خانم مراحميد

 .خداحافظ-

 گفتم و تماس و قطع کردم رو به ندا

 .ندا خوابت نمياد-

 .ندا: نه

 .اما من خوابم مياد-

 .ندا: خب برو بخواب

 .تو چي تنها ميموني-

 ندا خنديد و گفت

 .ندا: نترس بابا من االن يه سلاير دارم ميشينم نگاهش ميکنم

 .باشه پس من رفتم بخوابم-

 .ندا: خوب بخوابي

 .ممنون-

روي تخت دراز کشيدم و به جاي خالي ايليا نگاه و از جام بلند شدم و رفتم توي اتاق خواب و 
کردم کاش االن اينجا بود و من توي بغلش ميخوابيدم اينقود به ايليا فکر کردم که نفهميدم کي خوابم 

 .برد

دو ساعت بعد از خواب بيدار شدم رفتم توي دستشويي و صورتم و شستم بعد رفتم توي سالن و 
و حرف زديم و هله هوله خورديم که اگه ايليا ميديد دعوام ميکرد که کنار ندا نشستم با هم فيلم ديديم 

از اينا نخور بده هم براي تو و هم براي بچه به ساعت نگاه کردم ساعت يه ربع به نه بود و ايليا 
هنوز نيومده بود هر روز تا قبل از نه ميرسيد خونه و اگه قرار بود دير برسه زنگ ميزد کم کم 

م موبايلم و برداشتم و با ايليا تماس گرفتم اما بازم جواب نداد ندا که بيقراري من و داشتم نگران ميشد
 ديد گفت

 .ندا: چيشده رز

 .ندا ايليا نيومد هر روز تا قبل نه مي اومد خونه گوشيش هم جواب نميده-

 .ندا: البد تو ترافيک گير افتاده

 .ميترسم ندا-

 .ندا: از چي ميترسي آخه

 .ترسي به دلم افتادهنميدونم اما يه -
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 .ندا: نترس حاال بيا بشين االن ميرسه

ندا دستم و گرفت و من و گنار خودش روي مبل نشوند و شروع کرد به حرف زدن اما يه کلمه 
 از حرف هاش و هم متوجه نميشدم که آخر داد ندا دراومد

 .ندا: رز مثال دارم حرف ميزنما

 .ندا ساعت نه و نيمه ايليا چرا نيومد-

 دا با حرص گفتن

 .ندا: رز مگه بچه است که گم بشه صد سالشه مرد گنده و گاوميش

 .به ايليا نگو گاوميش-

 .ندا: دوست دارم ميگم شوهرت گاوميشه

تا خواست داد بزنم صداي زنگ موبايلم مانع شد به صفحه اش نگاه کردم شماره ي ايليا افتاده 
 بود سريع جواب دادم

 .الو ايليا-

 صداي بم ايليا صداي نازک يه دختر توي گوشم پيچيداما به جاي 

 .دختر: سالم شما با صاحب اين خط نسبتي داريد

 با صداي لرزوني گفتم

 .بله صاحب اين خط همسر منه شما-

دختر: من پرستار بيمارستان ... هستم زودتر خودتون و برسونيد همستون تصادف کردن 
 .حالشون زياد خوب نيست

موم شد بدنم سر شد دنيا داشت دور سرم ميچرخيد و اشک هام مثل سيل تا حرف اون دختر ت
روي گونه هام سرازير شدن ندا که حالم و ديد گوشي رو از دستم کشيد و شروع کرد به صحبت 

 کردن ندا صورتم و با دست هاش قاب گرفت و گفت

 .ندا: رز رز حالت خوبه رز

 با صداي آروم و لرزوني گفتم

 . ...يااي... ليا... ايل-

 ندا سرم و توي بغلش گرفت و گفت

 .ندا: هيشششششش آروم باش رز ايليا خوبه بيا بريم بيمارستان باشه بريم پيش ايليا
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يهو نميدونم از کجا اما انگار که بهم انرژي تزريق کرده باشن خودم و از بغل ندا بيرون کشيدم 
م توي سالن که ندا آماده و لباس پوشيده و بدو رفتم توي اتاق و لباس پوشيدم و آماده شدم و برگشت

 گفت

 .ندا: بيا بريم زنگ زدم به آژانس

با ندا از برج خارج شديم که يه ماشين جلوي پامون ترمز کرد سريع در عقب و باز کردم و 
نشستم ندا هم کنارم نشست ندا آدرس بيمارستان و به راننده داد و ماشين راه افتاد اشک هام بند نمي 

 ا يه دستمال گرفت طرفم و گفتاومدن ند

 .ندا: اشک هات و پاک کن رز هنوز هيچي معلوم نيست

 با گريه گفتم

 .ندا حال ايليا خوب ميشه مگه نه-

 .ندا: نترس شوهر گاوميشت قويتر از تين حرفاست که با يه تصادف از پا دربياد

 يهو ياد زن عمو و عمو افتادم رو به ندا گفتم

 . ...زن عمو-

 ت حرفم و تموم کنمندا نذاش

 .ندا: زنگ زدم به مامان و گفتم گفت خودش به عمو اينا زنگ ميزنه

حدود بيست دقيقه ي بعد راننده دم بيمارستان پارک کرد من از ماشين پياده شدم تا پام و توي 
 بيمارستان گذاشتم به سمت پذيرش رفتم و گفتم

 .آقايي به اسم ايليا محمدي رو اوردن اينجا-

 اسم ايليا رو توي سيستمش وارد کرد و گفتپرستار 

 .پرستار: بله االن توي اتاق عمل هستن

تا اسم اتاق عمل و شنيدم نزديک بود روي زمين آوار بشم که يکي بازوم و گرفت نگاهش 
کردم ندا بود اسم اتاق عمل توي سرم تکرار ميشد با ندا به سمت اتاق عمل راه افتاديم وقتي رسيديم 

 صداي آرام و شنيدم دم اتاق عمل

 .آرام: رز

به سمت صدا برگشتم زن عمو و آرام و آزيتا کنار هم نشسته بودن عمو هم کنار زن عمو 
ايستاده بود به سمتشون قدم برداشتم رسيدم کنارشون زن عمو از جاش بلند شد و من و توي بغلش 

 گرفت و با گريه گفت

 .دم اومدزن عمو: رز ديدي چيشد نگاه کن سر پسر شاخ شمشا

 .عمو: آروم باش ريحانه
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 زن عمو برگشت سمت عمو و با گريه گفت

 .چطور آروم باشم آخه نگاه کن ايليا چيشد-

 .عمو: ايليا خوب ميشه

 آزيتا با گريه گفت

 .آزيتا: اگه خوب نشه چي ميشه

 تا حرف آزيتا تموم شد نتونستم تحمل کنم و داد زدم

 .بايد بچه اش و ببينه خفه شو ايليا خوب ميشه بايد خوب بشه-

 آرام از روي صندلي بلند شد بازوم و گرفت و گفت

 .آرام: بيا بشين رز

روي صندلي کنار آرام و زن عمو نشستم ده دقيقه ي بعد سر و کله ي سهند و بابا و عمه هم 
و  پيدا شد ميترسيدم باليي سر ايليا بياد اشک هام تمام صورتم و گرفتا بودن و آروم هق هق ميکردم

تو دلم دعا ميکردم که باليي سر ايليا نياد نميدونم چقدر گذشته بود که در اتاق عمل باز شد و دکتر 
 بيرون اومد همه به سمت دکتر هجوم بردن و حال ايليا رو ميپرسيدن

از جام بلند شدم و عقب تر از بقيه ايستادم اما جوني توي پاهام نبود و سرم گيج ميرفت پرستار 
 اکت کرد و عمو دوباره پرسيدهمه مون و س

 .عمو: دکتر حال پسرم چطوره

دکتر: خوشبختانه ما تونستيم لخته ي خوني که توي سر بيمار بود و دربياريم و حالشون تقريبا 
 مسا

 .عده کتفش هم از جاش در رفته که با چند وقت بسته بودن دستش خوب ميشه

 ون زدم آرام اومد کنارم ايستاد و گفتصداي خدا رو شکر از هر طرف بلند شد يه لبخند بي ج

 .آرام: رز ديدي دکتر چي گفت ايليا حالش خوبه

 با خودم زمزمه کردم

 .حال ايليا خوبه-

ديگه بيستر از اين نميتونستم سر پا بمونم دو زانو روي زمين افتادم و دنيا داشت دور سرم 
 ميخرخيد سداي فرياد آرام و شنيدم

 .آرام: رز

 .مد چشم هام بدون اينکه بخوام روي هم افتادن و توي تاريکي مطلق گم شدمسهند به سمتم او
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آروم چشم هام و باز کردم که نور چشمام و اذيت کرد و مجبور شدم دوباره چشم هام و ببندم 
 بعد از چند دقيقه دوباره چشم هام و باز کردم و ايليا رو صدا زدم

 . ...ايليا -

 صداي عمه رو شنيدم

 .م عزيزم ايليا خوبه االن ميرم به دکتر ميگم به هوش اومديعمه: فدات بش

و با عجله از اتاق رفت بيرون به سقف زل زدم و اشک از گوشه ي چشمم سرازير شد به 
زندگيم فکر کردم که هيچ وقت نذاشت کامل شاد باشم هميشه درد و رنج برام گذاشته بود کنار و کم 

چشماي اشکي به سمت در برگشتم عمه با خانمي جون وارد شد  کم بهم هديه ميداد در اتاق باز شد با
 دکتر به سمتم اومد و با لبخند گفت

 .دکتر: حال مامان کوچولو چطوره

 .خوبم-

 .دکتر: گريه اصال برات خوب نيست نه براي خودت نه براي بچه ات دخترجون

 .عمه: حرف گوش نميده خانم دکتر

 لبخند تلخي زدم و گفتم

 .م و ميکنم که گريه نکنمباشه سعي خود-

 و اشک هام و پاک کردم

دکتر: خوبه، تو اين چند ساعتي که بيهوش بودي ازت آزمايش خون گرفتم بدنت خيلي ضعيف 
و اصال آمادگي بارداري و نداره براي همين چند تا آزمايش ديگه هم بايد انجام بدي همراه با 

 .سونوگرافي ميخوام از سالم بودن نطفه مطمئن بشم

 .چشم-

دکتر سرش و تکون داد و زنگ کنار تخت و فشار داد چند دقيقه ي بعد پرستار وارد اتاق شد و 
 دکتر براش توضيح داد که بايد چيکار کنه وقتي که دکتر از اتاق خواست بره بيرون صداش زدم

 .خانم دکتر-

 .دکتر: بله

 .ايليا همسرم خوبه ميشه ببينمش-

ستم ولي از پزشکش ميپرسم و بهت خبر ميدم درضمن تا وقتي دکتر: من دکتر معالج ايشون ني
 .که آزمايشات و انجام ندي نميذارم از پشت شيشه هم ببينيش اوکي

 .باشه-

 دکتر از اتاق رفت بيرون عمه کنارم نشست دستم گرفت تو دستش به عمه خيره شدم و گفتم
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 .عمه-

 .عمه: جونم

يا رو نميخواستم بهم دادش االن که ميخوامش چرا خدا فراموشم کرده نه عمه اون موقع که ايل-
 .داره اينطور ازم ميگيرتش

 .عمه: رز اين چه حرفيه يه بار ديگه بشنوم همچين حرفي زدي من ميدونم و تو

چيزي نگفتم و چشم هام و بستم و به ايليا فکر کردم نميدونم چقدر تو همون حالت بودم که 
 آزمايشات رفتم همه پرستار اومد و من همراهش براي انجام

آزمايش ها که تمام شدن رفتم براي سونوگرافي روي تخت دراز کشيدم دکتر لباسم و داد باال و 
ماده ي ژالتيني رو روي دستگاهي زد و کشيد روي شکمم نگاهم به دکتر بود که به اون مانيتور 

تر ميشد با ترس خيره شده بود و هر لحظه ابروهاش بيشتر تو هم گره ميخوردن و نگاهش جدي 
 ازش پرسيدم

 .مشکلي هست خانم دکتر-

 .دکتر: نه فقط بايد چند تا آزمايش ديگه هم انجام بدي و برام بياري

دکتر دستگاهش و از رو شکمم برداشت و چند تا دستمال بهم داد شکمم و تميز کردم و از روي 
رستار رفتم وقتي که کارم تمام شد تخت پايين اومدم و دوباره براي انجام اين سري از آزمايش ها با پ

به بخشي که ايليا اونجا بود رفتم و از دور ديدم که همه اونجا هستن به جز بابا و عمو سهراب و 
عمو رضا اولين کسي که متوجه ي من شد سهند بود تکيه اش و از ديوار گرفت و به سمتم اومد 

 دستم و گرفت و گفت

 .سهند: خوبي رز

 .ا چطورهآره سهند خوبم ايلي-

 .سهند: خوبه دکترش گفت بايد منتظر باشيم تا به هوش بياد بيا بشين

رفتم کنار زن عمو نشستم و دستم و روي دستش گذاشتم زن عمو نگاهم کرد چشم هاش سرخ 
 بودن

 .زن عمو: ازت غافل شدم دخترم ببخش

 .زن عمو اين چه حرفيه-

 .ز نبودي که از حال رفتزن عمو: ايليا بيدار ميشه بعد ميگه مامان مراقب ر

 .نه ايليا همچين حرفي و نميزنه زن عمو قول ميدم-

 زن عمو بغلم کرد بعد از چند دقيقه ازم جدا شد و رو به سهند گفت

 .زن عمو: سهند پسرم رز و ببر خونه بايد استراحت کنه
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 .نه من نميرم ميخوام اينجا باشم-

عزيزم به فکر خودت نيستي به فکر اون طفل شيما: لج نکن رز پاشو بيا بريم خونه ما پاشو 
 .معصوم تو شکمت باش

 دستم و روي شکمم گذاشتم فينگيلي من و ايليا نبايد باليي سرش بياد

 .باشه-

 .زن عمو: آفرين دخترم هر چي شد زود بهت خبر ميدم

من  سپهر: زن عمو خودتون هم پاشيد بريد خونه موندن هيچکس اينجا فايده نداره همه برين فقط
 .ميمونم که اگه اتفاقي افتا شد بهتون خبر بدم

 .زن عمو: نه سپهر جان من ميمونم

 .عمه: نگو نه ريحانه پاشو خسته شدي از ديشب تا االن بذار سپهر ميمونه ديگه

باالخره زن عمو هم راضي شد و همه به جز سپهر از بيمارستان خارج شديم سهند آرام و آزيتا 
 ر کرد و به طرف خونه ي عمه حرکت کردو زن همو و عمه رو سوا

شيما دستم و گرفت و به سمت ماشين سپهر رفتيم و سوار ماشين شديم و شيما ماشين و روشن 
کرد و به سمت خونه اشون راه افتاد وارد خونه شديم و من روي مبل نشستم شيما رفت توي اتاق بعد 

 حتي هم دستش بوداز چند دقيقه لباس عوض کرد اومد بيرون يه دست لباس را

 .شيما: بيا لباس هات و عوض کن رز تميزه تا حاال استفاده نکردم

 همونطور که لباس و از شيما ميگرفتم گفتم

 .شيما اين حرف ها چيه آخه-

 .شيما: برو تو اتاق مهمان لباس عات و عوض کن و يکم استراحت کن رز

 .باشه-

م داد لباس هام و عوض کردم و روي تخت از جام بلند شدم و رفتم توي اتاقي که شيما نشون
 .دراز کشيدم اينقدر خسته بودم که تا سرم و روي بالشت گذاشتم خوابم برد

آروم چشم هام و باز کردم و به اطرافم نگاه کردم يه اتاق سفيد با پرده هاي آبي رنگ رز کنارم 
ش بسته بود و معلوم بود که نشسته بود و دستم و گرفته بود و سرش و گذاشته بود کنار دستم چشم ها

خوابه مامان هم روي مبل توي اتاق نشسته بود و داشت قرآن ميخوند در اتاق باز شد و آرام اومد 
 داخل اتاق و به من نگاه کرد تا چشم هاي بازم و ديد گفت

 .سپهر: ايليا

 فتبا صداي سپهر رز از خواب پريد مامان از بلند شد و همونطور که به سمتم مي اومد گ

 .مامان: شکرت خدا پسرم سالمه خدايا شکرت
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و صداي گريه اش بلند شد رز دستم و توي دستش فشرد نگاهش کردم اشک توي چشم هاش 
حلقه زده بود لبخندي زدم رز چشم هاش و بست که اشک هاش از بين پلک هاي بسته اش ريخت 

 روي گونه اش با صداي آرومي پرسيدم

 .چيشد من اينجا چيکار ميکنم-

 .سپهر: تصادف کردي االن هم سه روز از عمل گذشته که باالخره به هوش اومدي

 با تعجب پرسيدم

 . ...تصادف... عمل-

 .سپهر: آره من برم به دکترت بگم بياد

و از اتاق خارج شد چند دقيقه ي بعد دکتر و سهند وارد اتاق شدن دکتر شروع کرد به معاينه 
 کردنم

 .شکلي نداريد و تا دو روز آينده براي احتياط بايد زير نظر باشيددکتر: خب آقاي محمدي شما م

 .باشه بعد از اون چي مرخصم-

 .دکتر: اگه مشکلي پيش نياد بله ميتونيد مرخص باشيد

 دکتر که از اتاق خارج شد مامان اومد کنارم و گفت

 .مامان: خوبي پسرم نصف جونمون کردي تو

 خنديدم و گفتم

 .ون بم آفت ندارهنترس مامان جان بادج-

 تا مامان خواست چيزي بگه يه پرستار اومد داخل و گفت

 .پرستار: وقت مالقات تموم شده فقط يه نفر ميتونه پيش بيمار بمونه بقيه بايد برن

 .رز: من ميمونم

 .مامان: باشه پس مواظب خودتون باشيد

 .رز: چشم زن عمو

 شدم و فقط مونديم من و رز صداش زدمچند دقيقه ي بعد بعد مامان و سپهر از اتاق خارج 

 .رز-

 .رز: جانم ايليا

 .بيا اينجا کنارم بشين-
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رز اومد و کنارم روي تخت نشست خيره شد به من تا هواستم حرفي بزنم با مشت کوچولوش 
 يه دونه زد به بازوي سالمم و گفت

 . ...شترز: ديگه اينکار و نکن ايليا خيلي ترسيدم داشتم ميمردم ايليا به خدا دا

 و بغض و اشک اجازه ي کامل کردن جمله اش و نداد لبخندي زدم و گفتم

 .آروم باش رز آروم باش عزيزم-

 .خوبي رز حال فينگيلي چطوره خودت چي-

 رز سرش و از روي سينه ام برداشت و با لبخند گفت

 .رز: فينگيلي خوبه منم خوبم فردا هم نوبت سونوگرافي دارم براي فينگيلي

 .کي بزرگ ميشه اين فينگيلي ما-

 .رز: کو تا فينگيلي بزرگ بشه

ي رز  سرم يکم درد ميکرد و دلم ميخواست بخوابم اما خواب بدون رز که لطفي نداره از چهره
 هم معلومه که خوب نخوابيده براي همين گفتم

 .رز بيا اينجا کنارم بخواب-

 و يکم جا براش باز کردم رز با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .رز: نه زشته يکي مياد

 .نترس رز کسي نمياد من خسته ام بدون تو هم خوابم نميبره پس بدون حرف بيا اينجا زود-

فم کردم که رز خم شد و کنارم دراز کشيد بس که رز و يکمي اخم مصلحتي هم چاشني حر
کوچولو بود تو اون يه ذره جا روي تخت يه نفره کنارم جا شد رز سرش و روي سينه ام گذاشت و 

 آروم زمزمه کرو

 .رز: دلم براي طپش هاي قلبت تنگ شده بود ايليا

اي بازي کردن با چيزي نگفتم و با موهاش بازي کردم منم دلم ميخواست به رز بگم دلم بر
موهاي بلندت تنگ شده بود اما نميدونم چرا نتونستم لب از لب باز کنم و حرفم و بزنم رز و توي 

 .بغلم گرفتم و سعي کردم بخوابم که موفق هم شدم

چهار روز از تصادف ايليا گذشته تو اين سه روز شيما و ندا و آرام همه اش پيشم بودن و 
و هر چي از سپهر و سهند ميپرسيدم ميگفتن خوبه و هنوز بي هوشه نميذاشتن که برم پيش ايليا 

امروز باالخره طاقتم طاق شد بدون توجه به کسي لباس هام و پوشيدم و رفتم بيمارستان سپهر که من 
 و ديد اخم کرد و گفت

 .سپهر: اينجا چيکار ميکني رز

 .ميخوام پيش ايليا باشم-
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 دستم و گرفت و گفتتا خواستم به سمت آي سي يو برم سهند 

 .سپهر: کجا

 .پيش ايليا-

 .سپهر: ايليا رو منتقل کردن بخش

 با خوش حالي گفتم

 .واقعا سپهر راست ميگي-

 .سپهر: آره حاال فقط بايد منتظر به هوش اومدن ايليا باشيم

توي دلم خدا رو شکر کردم که ايليا بهتر شده من و سپهر با هم به سمت اتاقي که ايليا اون جا 
ود رفتيم زن عمو هم اونجا بود بعد از سالم و عليک با زن عمو رفتم کنار ايليا و دستش و تو دستم ب

 گرفتم سرم رو دستش گذاشتم آروم باش حرف زدم

ايليا بيدار شو خواهش ميکنم خسته شدم از اين همه درد پاشو ايليا مگه قول ندادي مراقبم باشي -
 .پس بي معرفت بيدار شو ديگه

چطور گذشت که زير لب با ايليا صحبت ميکردم که با صداي سپهر سر بلند کردم و به  نميدونم
ايليا خيره شدم چشم هاش باز بودن و با تعجب به اطرافش نگاه ميکرد دستش و با تمام توانم فشردم 

که توجه اش به سمتم جلب شد خيلي خوشحال بودم اشک هام خود به خود روي گونه ام سرازير 
 ام و بستم و به حرفاشون گوش دادم ايليا با تعجب پرسيدشدن چشم ه

 .ايليا: چيشد من اينجا چيکار ميکنم

 .سپهر: تصادف کردي االن هم سه روز از عمل گذشته که باالخره به هوش اومدي

 ايليا با تعجب پرسيد

 . ...تصادف... عمل-

 .سپهر: آره من برم به دکترت بگم بياد

ا اومد و معاينه اش کرد و گفت که مشکلي نداره و فقط براي احتياط چند دقيقه ي بعد دکتر ايلي
چند روزي و بايد بيمارستان بمونه يه پرستار اومد و گفت که وقت مالقات تموم شده همه رفتن و 

 فقط من کنار ايليا موندم صدام زد

 .ايليا: رز

 سرم و بلند کردم و گفتم

 .جانم ايليا-

 .ايليا: بيا اينجا کنارم بشين
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و به تخت اشاره کرد از جام بلند شدم کنارش روي تخت نشستم تا خواست حرف بزنه با مشت 
 زدم به بازوي سالمش و گفتم

 . ...رز: ديگه اينکار و نکن ايليا خيلي ترسيدم داشتم ميمردم ايليا به خدا داشت

 و بغض و اشک اجازه ي کامل کردن جمله ام و نداد ايليا لبخندي زد و گفت

 .آروم باش رز آروم باش عزيزم ايليا:

 .ايليا: رز حال فينگيلي چطوره خودت چي خوبي

 سرم و از روي سينه اش برداشتم و با لبخند گفتم

 .فينگيلي خوبه منم خوبم فردا هم نوبت سونوگرافي دارم براي فينگيلي-

 .ايليا: کي بزرگ ميشه اين فينگيلي ما

 .کو تا فينگيلي بزرگ بشه-

 ندي زد و يهو گفتايليا لبخ

 .ايليا: رز بيا اينجا کنارم بخواب

 تعجب کردم و با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم و گفتم

 .رز: نه زشته يکي مياد

 .ايليا: نترس رز کسي نمياد من خسته ام بدون تو هم خوابم نميبره پس بدون حرف بيا اينجا زود

خوابم دلم براي آغوشش تنگ شده بود و با اخم نگام کرد خودم از خدام بود برم تو بغلش ب
دوست داشتم سرم و بذارم روي سينه اش براي همين کنارش روي تخت دراز کشيدم راحت هم جا 

 شدم الغر بودن هم چيز خوبيه سرم و گذاشتم رو سينه اش گفتم

 .دلم براي طپش هاي قلبت تنگ شده بود ايليا-

م فرو کرد اينقدر آغوشش بهم آرامش داد که ايليا چيزي نگفت و دستش و از زير شالم تو موها
 .چشم هام خود به خود بسته شدن و خوابيدم بعد چهار روز آروم خوابيدم

امروز قراره باالخره بعد از دو روز از به هوش اومدنم مرخص بشم حالم خوبه اگه از کتفم و 
خونه منتظرمون هستن  کوفتگي بدنم فاکتور بگيرم رز و مامان و بابا اومدن بيمارستان ولي بقيه

سوار ماشين شديم و به سمت خونه حرکت کرديم وقتي به برج رسيديم رز در واحد و باز کرد تا پام 
و گذاشتم توي خونه يهو يه نفر پريد تو بغلم دستم درد گرفت اما چيزي نگفتم که صداي آزيتا رو 

 شنيدم دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت

 .شکر که خوبي آزيتا: آخ داداشي خدا رو

 آرام من و نجات داد و گفت

 .آرام: آزيتا برو کنار بذار نوبت به همه برسه
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آزيتا ازم جدا شد و يه نگاه خصمانه به آرام کرد آرام نزديک من شد و من بغلش کردم با بقيه 
هم سالم و احوال پرسي کردم و روي مبل نشستم همه اومده بودن حتي آقا جون يک ساعت بعد از 

دنم بود که مهمونا رفتن تا من استراحت کنم و باالخره من و رز تنها شديم رز توي آشپزخونه بود اوم
بعد از چند دقيقه با سيني اومد جلوم روي ميز گذاشت و خودش هم کنارم نشست به سيني نگاه کردم 

 آب پرتقال بود و کيک شکالتي که من عاشق هر دوتاش هستم به رز خيره شدم و گفتم

 .براي چيه رز اينا-

 .رز: بايد بخوري ته بندي کني تا غذا آماده بشه

و خود رز کم کم کيک و توي دهنم گذاشت و با آب ميوه داد خوردم که انصافا خيلي بهم چسبيد 
 وقتي تمام شد گفتم

 .ايليا: رز بريم تو اتاق

 . ...رز: غذا

 .نميخوام بريم تو اتاق زود باش-

اتاق روي تخت نشستم چند دقيقه ي بعد رز اومد توي اتاق رو از جام بلند شدم و رفتم توي 
 بهش گفتم

 .بيا کمک کن پيرهنم و در بيارم اين باندها اذيتم ميکنه-

 .رز: باشه

و رو به روم روي زمين زانو زد دکمه هاي پيراهنم و باز کرد و کمک کرد تا درش بيارم 
زروي تخت بلند شدم که رز جلوي پام نشست شلوارکم و که کنارم بود و برداشتم و خواستم بپوشم ا

زيپ و دکمه ي شلوارم و باز کرد و يکم کشيد پايين خنده ام گرفت بود از حرکاتش رز داشت با 
چشم هاي بسته اين کار و ميکرد و لپ هاش سرخ شده بود ذوق ميکردم از اين خجالتش که بعد از 

د رز شلوارم و تا باالي زانوم کشيد پايين و تقريبا شيش ماه از زندگيمون هنوزم ازم خجالت ميکشي
از جاش بلند شد و پشتش و کرد به من از کارهاي رز بي صدا ميخنديدم شلوارکم و پوشيدم و روي 

 تخت خوابيدم و گفتم

 .بيا رز-

رز آروم برگشت سمتم و وقتي ديد خوابيدم روي تخت اومد و کنارم دراز کشيد و خودش اومد 
وابيد سرش و گذاشت بود روي بازوي سالمم صورتش دقيقا رو به روي سينه توي بغلم روي پهلو خ

 ام بود و نفس هاش ميخورد به پوستم و داغم ميکرد آروم زمزمه کردم

 .من و نگاه کن رز-

نگاهم کرد روش خم شدم که کتفم درد گرفت ولي توجه نکردم و لب هام و روي لب هاي رز 
و خوش مزه ترين لب دنيا بود ميفهميدم که نفسش گرفت ولي گذاشتم لب هايي که براي من بهترين 

نميتونستم ازش جدا بشم رز دستش و گذاشت روي سينه ام و بهش چنگ ميزد ازش جدا شدم و 
سرش رو توي سينه ام فشار دادم و پاهام و دور پاهاش حلقه کردم رز نفس نفس ميزد و نفس هاش 

 مبه سينه ام ميخورد گرمم شده بود آروم گفت
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 . ...ايليا: بخواب رز وگرنه

 رز همونطور که نفس نفس ميزد گفت

 . ...رز: ايليا

 کشدار گفتم

 .ايليا: بخوااااااااااب

 .چشم هام و بستم با بوي عطر تن رز خوابيدم

حدود يک هفته اي از مرخص شدن ايليا ميگذره و حالش خيلي خوب شده ماشين قبليش که 
ت يه المبورگيني سفيد و ناز که من خيلي دوستش دارم چي بود داغون شد اما يه ماشين جديد گرف

اون شاسي بلنده به زور سوارش ميشدم امروز هم قراره با ايليا بريم بيمارستان که دکتر دست ايليا 
رو دوباره معاينه کنه هم جواب آزمايش هاي من آماده شده و بايد بريم ببينيم حال فينگيلي چطوره 

آماده شده بود توي سالن بود منم سريع يه دست لباس پوشيدم و يه آرايش کمرنگ ايليا که قبل از من 
هم کردم و از اتاق خارج شدم ايليا روي مبل نشسته بود و با گوشيش کار ميکرد کنار ايليا ايستادم و 

 گفتم

 .من آماده ام ايليا بريم-

 هم گره خوردن و گفتايليا گوشيش و گذاشت کنار و به من نگاه کرد که يهو اخم هاش توي 

 .ايليا مگه قرار نبود ديگه آرايش نکني خانم خانما

و از جاش بلند شد يه دستمال کاغذي برداشت و مثل اون دفعه کشيد روي لب هام و رژ لب و 
 پاک کرد منم چيزي نگفتم و گذاشتم به کارش برسه بعد از اينکه رژ لب و پاک کرد گفت

 .ايليا: حاال شد

 .ره دير ميشهبريم ايليا دا-

 .ايليا: باشه عزيزم بريم

از واحد خارج شديم و وارد آسانسور شديم تا ايليا خواست دکمه ي پارکينگ و بزنه سريع 
 دست به کار شدم و قبل از ايليا دکمه ي همکف و زدم ايليا برگشت سمتم و گفت

 .ايليا: چرا همکف و زدي

 .چون شما قرار نيست رانندگي کني با آژانس ميريم-

 ايليا پوفي کرد و گفت

 .کي قراره اين دست خوب بشه خسته شدم-

به حرفش خنديدم آخه همچين با عجز گفت که آدم و به خنده ميانداخت ايليا هم يه نگاه غظب 
ناک به من کرد که باعث شد خنده ام و بخورم تا از برج خارج شديم آژانسي که قبال باهاش تماس 
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کرد در عقب ماشين و باز کردم و سوار شدم ايليا هم کنارم نشست و گرفته بودم جلوي پامون ترمز 
آدرس بيمارستان و به راننده داد بعد از يک ساعت موندن تو ترافيک باالخره رسيديم بيمارستان ايليا 
کرايه رو حساب کرد و از ماشين پياده شديم و شونه به شونه ي هم وارد بيمارستان شديم اول رفتيم 

 يا تا دستش و معاينه کنه در زديم و بعد از بفرماييد دکتر وارد اتاق دکتر شديمپيش دکتر ايل

 .ايليا: سالم دکتر

 .سالم-

 .دکتر: سالم آقاي محمدي سالم خانم

 دکتر قاسمي رو به ايليا گفت

 .دکتر: براي معاينه اومديد ديگه درسته

 ايليا سرش و تکون داد و گفت

 .ايليا: بله

 .لطفا لباستون و هم دربياريد دکتر: بشينين روي تخت

ايليا روي تخت نشست و کيفم و روي صندلي گذاشتم و رفتم کمکش تا بتونه کتش و دربياره 
 کت و انداختم روي دستم دکتر شروع کرد معاينه کردن دست ايليا بعد از چند دقيقه گفت

 .دکتر: درد هم داريد يا نه

 .شهايليا: بعضي وقتا آره درد ميگيره يا تير ميک

 .دکتر: خب براي اين دردها مسکن مينويسم

 .دست ايليا چند وقت ديگه بايد بسته بمونه دکتر-

 .دکتر: حداکثر تا دو يا سه هفته ي ديگه

بعد از گرفتن نسخه از دکتر خداحافظي کرديم و از اتاقش بيرون اومديم ايليا دستم و گرفت 
 بهش نگاه کردم که گفت

 .ايليا: حاال نوبت فينگيليه

لبخندي زدم و سرم و انداختم پايين با ايليا رفتيم و جواب آزمايش هام و گرفتيم و به طرف اتاق 
دکتر رفتيم در زديم و وارد شديم بعد از سالم و عليک با دکتر جواب آزمايش هام و به دکتر داديم 

رو ميرفتن دکتر با دقت به جواب آزمايش ها خيره بود و لحظه به لحظه اخم هاش بيشتر توي هم ف
ترس توي دلم لونه کرده بود به ايليا نگاه کردم اون هم اخم داشت و به من خيره شده بود با صداي 

 دکتر به سمتش برگشتم

 .دکتر: خانم محمدي

 .بله-
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 دکتر: شما از بلندي پرت شدين يا اين ضربه هاي محکمي به بدنتون خورده؟

 بود و روي پاش ميزد طاقت نيورد و پرسيدبا حرف دکتر به ايليا نگاه کردم دستش مشت کرده 

 .ايليا: مشکل کجاست دکتر بچه ناقصه

 .دکتر: ناقص يا سالم بودن بچه توي ماه چهارم بارداري مشخص ميشه آقاي محمدي

 حرف هاي دکتر من و ميترسوند با ترس پرسيدم

 . ...خب االن چيشده من مشکلي دا-

 دکتر وسط حرفم اومد و گفت

محمدي شما هيچ مشکلي نداريد ولي طبق اين آزمايش هايي که شما انجام دادين دکتر: نه خانم 
 . ...چطور بگم

 دکتر مکثي کرد يه نفس عميق کشيد و دوباره ادامه داد

دکتر: ببينيد توي سونوي قبلي که من از شما گرفتم به چند تا چيز شک کردم براي همين گفتم 
 .شخيصم مطمئن بشم بعد به شما بگماين آزمايشات رو انجام بدين تا اول از ت

قفل کرده بودم چشم هام به دهن دکتر بود دلشوره ي بدي به جونم افتاده بود ناخدآگاه دستم و 
 روي شکمم گذاشتم و سعي کردم حواسم و بدم به حرف هاش خيره شد توي چشمم و گفت

خص شده و اينکه دکتر: شما رابطه ي خشن با همسرتون داشتين درسته اين توي آزمايشات مش
ضربه هاي محکمي که به بدنتون خورده باعث ايجاد اون لخته ي خون توي رحمتون بر اثر عفونت 

 .شده و باعث شده که شما حالت هاي بارداري رو داشته باشيد

 ايليا با عصيانيت غريد

 .ايليا: يعني چي، چي دارين ميگين

 دکتر اين دفعه به ايليا خيره شد و گفت

است آقاي محمدي خانم شما باردار نيست اون لخته خون بود که ما رو به اشتباه دکتر: ساده 
 .انداخت و فکر کرديم که نطفه است

 با صداي لرزون و آرومي گفتم

 نه... نه... دروغ-

 .ميگيد

 از روي صندلي بلند شدم و بي اختيار فرياد زدم

 .نه دروغ ميگي-

 دکتر اخم کرد و گفت
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 .آروم باش دختر-

ر که عقب عقب ميرفتم سرم و با عجز به چپ و راست تکون ميدادم دکتر از آروم همونطو
 بودن من استفاده کرد و گفت

 .دکتر: بايد هر چه زودتر عمل بشي بايد اون لخته خون و دربياريم

 دوباره فريادم بلند شد

 . ...نه... دروغه-

 صداي ايليا هم باالخره دراومد

 . ...ايليا: رز عزيزم آروم باش

با نفرت به سمتش برگشتم و خيره شدم توي چشماش دلم ميخواست جيغ بزنم و بگم ازت متنفرم 
ايليا اما يه چيزي توي چشم هاش بود که مانع ميشد توي يک لحظه تمام اون رفتارها و کتک ها و 

رابطه هاش که برام سراسر درد بود و عذاب از جلوي چشمم گذشتن تمام التماس هاي من و بي 
تي ايليا ازش بدم اومد دلم نميخواست يک لحظه هم نزديکش باشم به طرف در اتاق رفتم و به تفاو

سمت در خروج بيمارستان دويدم به ايليا هم که داشت صدام ميکرد توجه نميکردم فقط و فقط 
 ميدويدم

 .ايليا: رز... صبر کن رز... رز

تاکسي دست بلند کردم يه تاکسي از بيمارستان خارج شدم و به سمت خيابون رفتم و براي يه 
 جلوي پام ايستاد در عقب ماشين و بازکردم و سوار شدم رو به راننده گفتم

 .راه بيوفت-

ماشين سريع راه افتاد به عقب نگاه کردم ايليا وسط خيابون ايستاده بود و دستش آسيب ديده اش 
بستم و چند تا نفس عميق کشيدم  و گرفته بود برگشتم و سرم و به پشتي صندلي تکيه دادم و چشمام و

تا آروم بشم اما بغضي که توي گلوم بود ترکيد و اشک هام رو گونه ام ريخت با صداي راننده چشم 
 هام و باز کردم

 .راننده: کجا برم خانم

 اشک هام و پاک کردم و گفتم

 .بهشت زهرا-

دونم چقدر گذشته بود که و سرم و به شيشه ي ماشين تکيه دادم و به مناظر بيرون خيره شدم نمي
تاکسي ايستاد پولش و حساب کردم و به سمت خونه ي ابدي مامان رفتم خونه ي که خيلي وقت بود 
نرفته بودم مزار مامانم پر خاک بود کنارش زانو زدم و دستم و روي سنگ سرد کشيدم گريه کردم 

هاي توي دلم و گفتم  اشک هام سنگ و خيس ميکردن لب باز کردم و گفتم از همه چي گفتم حرف
چيزهايي که به ندا هم نتونسته بودم بگم و هم گفتم از بابا سهند سپهر ايليا بچه ام بچه اي که گفتن 

نيست نبود ميگن فقط يه لخته ي خون تو بدنم سرم و بلند کردم باورم نميشد که از صبح اينجام االن 
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بهشت زهرا خارج شدم و براي اولين هم غروب شده به ساعتم نگاه کردم ساعت پنج عصر بود از 
 .تاکسي دست بلند کردم و سوار ماشين شدم

امروز قرار بود بريم دکتر که هم دست من و معاينه کنه هم جواب آزمايش هاي رز و فينگيلي 
رو بگيريم اول رفتيم پيش دکتر قاسمي و اول دست من و معاينه کرد بعد از معاينه و دادن مسکن 

و بيگاهم از دکتر خداحافظي کرديم و رفتيم جواب آزمايش هاي رز و گرفتيم و براي دردهاي گاه 
رفتيم پيش دکتر و جواب هاي آزمايش رز و بهش داديم و اون با دقت به برگه ها خيره بود از اخم و 
تاخير دکتر براي جواب دادن کالفه شدم و مشتم و به پام ميکوبيدم بعد از چند دقيقه سرش و از روي 

 ها بلند کرد و به رز خيره شدبرگه 

 .دکتر: خانم محمدي

 .رز: بله

 دکتر: شما از بلندي پرت شدين يا اين ضربه هاي محکمي به بدنتون خورده؟

تا حرف دکتر تموم شد رز به من خيره شد ترس و توي چشم هاش ميديم از سوال دکتر تعجب 
 کردم

 .مشکل کجاست دکتر بچه ناقصه-

 .ن بچه توي ماه چهارم بارداري مشخص ميشه آقاي محمديدکتر: ناقص يا سالم بود

 رز نگاهش و از من گرفت و با ترس پرسيد

 . ...رز: خب االن چيشده من مشکلي دا

 دکتر وسط حرف رز اومد و گفت

دکتر: نه خانم محمدي شما هيچ مشکلي نداريد ولي طبق اين آزمايش هايي که شما انجام دادين 
 . ...چطور بگم

 کرد يه نفس عميق کشيد و دوباره ادامه داد دکتر مکثي

دکتر: ببينيد توي سونوي قبلي که من از شما گرفتم به چند تا چيز شک کردم براي همين گفتم 
 .اين آزمايشات رو انجام بدين تا اول از تشخيصم مطمئن بشم بعد به شما بگم

ود به رز نگاه کردم از اين حرف هاي دکتر يه جوري شدم دلشوره ي بدي به جونم افتاده ب
دستش و روي شکمش گذاشته بود نميتونستم بفهمم حرف هاي دکتر چه معني ميده يه باره هم نميگه 
اينجوري صد بار نميريم و زنده بشيم اه تا خواستم چيزي بگم دکتر همونطور که به چشم هاي رز 

 خيره بود گفت

ي آزمايشات مشخص شده و اينکه دکتر: شما رابطه ي خشن با همسرتون داشتين درسته اين تو
ضربه هاي محکمي که به بدنتون خورده باعث ايجاد اون لخته ي خون توي رحمتون بر اثر عفونت 

 .شده و باعث شده که شما حالت هاي بارداري رو داشته باشيد
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تا اين حرف دکتر و شنيدم تنم يخ کرد نميتونستم باور کنم باعث ايجاد اون لخته ي خون منم 
 همين رو به دکتر با عصيانيت غريدمبراي 

 .يعني چي، چي دارين ميگين-

 دکتر اين دفعه به من خيره شد و گفت

دکتر: ساده است آقاي محمدي خانم شما باردار نيست اون لخته خون بود که ما رو به اشتباه 
 .انداخت و فکر کرديم که نطفه است

 خودش تکرار ميکرد با صداي رز به سمتش برگشتم لرزون و آروم زير لب با

 .نه... نه... دروغ ميگيد-

 از روي صندلي بلند شد و يهو داد زد

 .نه دروغ ميگي-

 دکتر اخم کرد و گفت

 .آروم باش دختر-

ميخواستم رز و آروم کنم از جام بلند شدم و به سمت رز رفتم اما اون فقط به دکتر خيره بود و 
 ي نميگه گفتقدم قدم به عقب برميداشت دکتر که ديد رز چيز

 .دکتر: بايد هر چه زودتر عمل بشي بايد اون لخته خون و دربياريم

 دوباره صداي فرياد رز بلند شد

 . ...نه... دروغه-

ميخواستم رز و آروم کنم نميتونستم اينطوري و توي اين حال زار ببينمش يه قدم به رز نزديک 
 شدم و گفتم

 . ...ايليا: رز عزيزم آروم باش

گشت سمتم حس کردم تمام تنم يخ زد توي چشم هاي رز نفرت موج ميزد نميدونم وقتي رز بر
چرا اما يه لحظه تمام عذاب هايي که به رز دادم از جلوي چشمم رد شدن صداي گريون رز توي 

 گوشم پيچيد

خدا ايليا... بسه... اي... ليا... تو رو خدا... تو رو... خدا... بس کن آيييييي... ايل... ليا... به -
 .من کاري نکردم ايليا

و صداي جيغ بلند رز اما من به جاي اينکه بس کنم يه سيلي محکم به صورتش زدم و به کارم 
 ادامه دادم سرم و تکون دادم تا اين افکار از سرم بيرون کنم آروم زمزمه کردم

 . ...رز-
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محکم به هم رز يهو برگشت و به سمت در اتاق دويد و از اتاق خارج شد با صداي در که 
کوبيده شد به خودم اومدم و منم به دنبال رز دويدم رز از من خيلي فرزتر بود هر چي صداش ميزدم 

 توجه نميکرد

 .ايليا: رز... صبر کن رز... رز

عصبي بودم کالفه بودم رز قبل از اينکه من بهش برسم سوار يه تاکسي شد و سريع راه افتاد 
شيد دستم و روي بازم گذاشتم ماشيني که رز سوارش شده بود از وسط خيابون ايستادم کتفم تير ميک

جلوي چشم ناپديد شده بود به خودم لعنت فرستادم که چرا ماشينم و نيوردم سريع يه ماشين دربست 
 گرفتم و رفتم خونه در واحد و باز کردم وارد شدم

 . ...رز... رز-

گشتم اما رز نبود سويچ ماشين و از صدام توي خونه ميپيچيد رفتم تک تک اتاق هاي خونه رو 
روي ميز برداشتم و از خونه زدم بيرون سوار ماشين شدم هرجايي که به ذهنم ميرسيد و گشتم اما 

نبود که نبود بيشتر از صد مرتبه هم به گوشيش زنگ زدم اما جواب نميداد به ساعت نگاه کردم 
نفرم که اينقدر زود هوا تاريک ميشه ساعت شيش و نيم بود و هوا تاريک از پاييز و زمستون مت

هنوز هيچ خبري از رز نداشتم هم نگران بودم و هم عصبي تا اين ساعت تو خيابون بودن رز برام 
سنگين بود خيلي سنگين هر جايي که به ذهنم رسيده بود و رفتم به جز خونه ي فاميل باالخره دلم و 

 چند تا بوق نياز گوشي رو برداشتبه دريا زدم و زنگ زدم خونه ي عمه سيمين بعد از 

 .الو نياز-

 .نياز: سالم خوبي ايليا

 خوبم-

 ممنون رز اونجاست نياز؟

 .نياز: رز... نه اينجا نيست

 .نياز گوش کن ببين چي ميگم رز اگه زنگ زد يا اومد خونه اتون بهم خبر ميدي فهميدي-

 .نياز: چي شده ايليا

 .فقط بهم خبر بده خداحافظ

رو قطع کردم و به خونه ي خودمون زنگ زدم خونه ي سپهر خونه ي عمو به  و سريع گوشي
سهند و آقاجون هم تماس گرفتم ولي رز نبود انگار آب شده بود رفته بود توي زمين در حد جنون 

عصبي بودم و سرم درد گرفته بود حال خودم و نميفهميدم با سرعت سرسام آوري رانندگي ميکردم 
رفتم خونه ي آقا جون ميدونستم االن همه اونجا جمع شدن بوق زدم سرايدار مسيرم و عوض کردم و 

در و باز کرد دوارد خونه شدم ماشين و تا نزديک ساختمون بردم از ماشين پياده شدم همين که در 
سالن و باز کردم و وارد شدم ندا از جاش بلند شد و به سمتم اومد و با مشت ميکوبيد به قفسه ي سينه 

 درد گرفت اما چيزي نگفتم ندا با گريه گفت ام دستم

ندا: بيشعور عوضي چيکارش کردي چه باليي سرش اوردي که از دستت فرار کرده هان 
 .بسش نبود اون همه کتکش زدي بدم مياد اذت بيشعور کثافت
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حرفي نداشتم که بزنم ندا همه چيز و لو داد يهو دست از زدنم برداشت و دو زانو افتاد جلوي 
آرام و نياز کمک کردن که بلند بشه و نشوندنش روي يه مبل سرم و بلند کردم و به بقيه نگاه پام 

 کردم همه داشتن با اخم نگاهم ميکردن حتي عمو ساالر هم اخم داشت با صداي بابا به سمتش برگشتم

ر بابا: چي شده ايليا رز کجاست ندا چي ميگه تو واقعا رز و زدي من اينطور تربيتت کردم پس
 .که دست روي زن بلند کني

حالم اصال خوب نبود سرم افتضاح درد ميکرد حوصله ي بحث با کسي و نداشتم براي همين 
 گفتم

 . ...بابا لطفا شروع نکني-

حرفم با درد طاقت فرسايي که توي کتفم پيچيد نصفه موند از درد فرياد بلندي زدم بعد از چند 
ي من گرفته بود و به ديوار چسبونده بود با صداي داد سپهر دقيقه موقعيتم و درک کردم سپهر يقيه 

 حواسم اومد سر جاش

 .سپهر: تو غلط کردي دست رو رز بلند کردي بي غيرت نامرد عوضي

 دست سالمم و گذاشتم روي سينه ي سپهر و با تمام قدرتم هل دادم عقب و فرياد زدم

 .يدن خونش و نريختمآره بي غيرت بازي دراوردم وقتي اون عکس ها رو ازش د-

با اين حرفم همه ساکت که نه الل شدن از درد ضعف رفتم ديگه نميتونستم روي پاهام بايستم 
روي دو زانو افتادم و کتفم و با دست سالمم گرفتم و چشم هام و محکم روي هم فشار دادم سهند اومد 

 داي آقا جون هم دراومدکنارم و کمک کرد از روي زمين بلند شم و روي صندلي بشينم باالخره ص

 .آقا جون: پسر بشين مثل آدم تعريف کن ببينيم چي شده منظورت از عکس ها چيه

 حرفي نزدم که آقا جون با اون صداي پر ابهتش فرياد زد

 .آقاجون: د بگو ديگه

به آقا جون خيره شدم اخم داشت و منتظر توضيح، در مقابل آقا جون نميشد حرف نزد براي 
و تعريف کردم از اول تا آخر ماجرا رو اما نميدونم چرا نتونستم بگم که عکس ها  همين همه چيز

 .فتوشاپ بودن و من و محمد داريم دنبال حقيقت ميگرديم

همه ناباور و شوکه بودن باورشون نميشد رز خيانتکار باشه که واقعا هم نبود رز من پاکه دلم 
 توي دلم مانع اين کار ميشد سپهر ناباور پرسيد ميخواست اين حرف ها رو بهشون بزنم اما يه چيزي

 . ...يپهر: يعني... ثابت شد رز

و حرفش و ناتمام گذاشت ميدونستم براش سخته که جمله اش و کامل کنه براي همين من 
 کاملش کردم خيره توي چشم هاش گفتم

 .آره... ثابت شد-

 عمه با بغض گفت
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 .اب کردن رز من ميدونمعمه: رز پاکه ايليا اينا نقشه است براي خر

و با گريه سالن و ترک کرد نياز و مامان هم به دنبال عمه رفتن به مبل تکيه دادم فکر کردم 
هر جايي رو که به عقلم رسيده لود و گشتم خدا کجا رو بايد بگردم اصال نميدونستم بايد چيکارکنم 

يلم و از توي جيبم دراوردم توي همين افکار بودم که گوشيم زنگ خورد فکر کردم رز سريع موبا
 اما با ديدن اسم محمد روي صفحه ي گوشيم بادم خالي شد تماس و وصل کردم

 .الو-

 .محمد: الو ايليا کجايي پسر

 .چيشده محمد حرفت و بزن قطع کن-

 .محمد: رز پيشته ايليا

 .چيکار به رز داري تو-

 .محمد: امروز رفته بودم بهشت زهرا اونجا ديدمش

 د شدم و پرسيدماز جام بلن

 .االن کجاست-

 .محمد: تو يه پارک نشسته

 فريادم بلند شد

 .چي-

 .محمد: چرا داد ميزني چيشده

 .محمد حواست بهش باشه نذار از جلو چشمات دور بشه-

 .محمد: باشه اما چيشده

 .آدرس و برام بفرست-

 .محمد: باشه

 تماس و قطع کردم سپهر پرسيد

 .سپهر: چيشده ايليا

 .و توي يه پارک ديده دوستم رز-

صداي اس ام اس گوشيم بلند شد پيام از محمد بود بازش کردم يه آدرس بود تا خواستم به سمت 
 در خروج برم سهند گفت

 .سهند: چرا نشستين بريم ديگه
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 .ندا: منم ميام

 .الزم نکرده کسي بياد تنها ميرم-

سالت خارج شدم سوار ماشين  و بدون اينکه به کسي مهلت حرف زدن بدم با قدم هاي بلند از
شدم و با حداکثر سرعت به سمت آدرسي که محمد داده بود رفتم ماشين محمد و ديدم يکم جلوتر از 

ماشين محمد ماشينم و پارک کردم پياده شدم و به سمتش رفتم خم شدم و به شيشه ضربه اي زدم 
 وقتي من و ديد از ماشين پياده شد و با اخم گفت

 .نميکشي زن حامله ات و ول کردي تو خيابون تا اين وقت شب محمد: تو خحالت

 با حرف محمد ويادآوري حرف هاي دکتر حالم گرفته شد گفتم

 .بعد برات تعريف ميکنم رز کجاست-

 .محمد: اونجاست روي اون نيمکت نشسته

ز به جايي که محمد اشاره داد نگاه کردم رز اونجا نشسته بود بدون توجه به محمد به سمت ر
 رفتم و کنارش ايستادم صداش کردم

 .رز-

برگشت و با چشم هاي سرخ که اشک توشون حلقه زده بود نگاهم کرد دستام و مشت کردم که 
يه وقت توي صورتش فرود نياد بازوش و گرفتم و به سمت ماشين رفتم در جلو رو باز کردم و 

بوق براي محمد زدم و با حداکثر هولش دادم تو ماشين خودم هم ماشين و دور زدم و سوار شدم يه 
سرعت به سمت خونه راه افتادم نزديک هاي خونه بوديم که گوشيم زنگ خورد مامان بود جواب 

 دادم

 .الو-

 .مامان: رز پيشته ايليا

 .آره کنارمه-

 .مامان: گوشي و بده به رز باهاش حرف بزنم

 .باشه يه لحظه گوشي-

رزون گوشي و ازم گرفت و شروع کرد به صحبت موبايل و به سمت رز گرفتم با دست هاي ل
 کردن

 .رز: الو

. ...- 

 .رز: سالم زن عمو

. ...- 
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 .رز: خوبم

. ...- 

 .رز: چشم

. ...- 

 .رز: خداحافظ

گوشي و قطع کرد و به سمتم گرفت ازش گرفتم و پرتش کردم روي داشبرد به برج که رسيديم 
بود در ماشين و باز کردم بازوي رز و گرفتم و  از ماشين پياده شدم اما رز هنوز تو ماشين نشسته

از ماشين پياده اش کردم وارد واحد شديم رز و هول دادم داخل خودم هم وارد خونه شدم و تمام 
 .حرص و عصبانيتم و سر در خالي کردم و در و محکم بستم

 براي اولين تاکسي دست بلند کردم و سوار ماشين شدم خم شدم و گفتم

 .در بست-

 .ده: بيا باال دخترمرانن

راننده يه مرد مسن بود در عقب و باز کردم سوار ماشين شدم و سرم و به شيشه تکيه دادم و 
به آدم هايي که رد ميشدن نگاه ميکردم هر کدوم درد و رنج خودشون و داشتن دستم و روي شکمم 

بود که من توي اين گذاشتم و اشک هام دوباره روي گونه هام سرازير شدن هنوز باورش برام سخت 
يه ماه تمام حرفام و به يه لخته ي خون ميزدم يعني واقعا بچه اي در کار نبود فينگيلي وجود نداشت 
يهو ياد اون روزي افتادم که فهميديم مثال باردارم همه چقدر از اين خبر خوش حال بودن تمام لحظه 

ايليا رفتيم سرويس خوابش و  هاي اون روز مثل يه فيلم از جلوي چشمم گذشت اون روز که با
انتخاب کرديم اين افکار داشت ديوونه ام ميکرد دوباره به بيرون خيره شدم که پارکي رو ديدم رو به 

 راننده گفتم

 .لطفا کنار اون پارک نگهداريد آقا-

 .راننده: باشه دخترم

ه نيمکت رو و ماشين و نگه داشت کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم و رفتم روي ي
به روي وسايل بازي بچه ها نشستم و به بازي بچه هايي که اونجا بودن نگاه کردم تعدادشون کم بود 

ولي بازم خنده هاي از ته دلشون برام شيرين بود نميدونم چند ساعت بود که به بچه هاي در حال 
بلند کردم و اولين  بازي خيره بودم که با صداي ايليا که اسمم و صدا ميکرد به خودم اومدم سر

چيزي که توي چهره اش ديدم اخم ترسناکش بود همونطور که به ايليا خيره بودم از روي نيمکت بلند 
شدم که بازوم و گرفت و به سمت ماشين کشيد در و باز کرد و من و هل داد خودش هم سوار شد و 

ش و ببينم ولي مشخص حرکت کرد براي ماشيني که همون طرف پارک بود بوق زد نتونستم چهره ا
بود که مرده جرات حرف زدن نداشتم ميدونستم اگه حرف بزنم مشت گره کرده اش ميخورد توي 

صورتم صداي گوشيش بلند شد از لحن حرف زدنش فهميدم داره با زن عمو صحبت ميکنه گوشي و 
 به سمتم گرفت ازش گرفتم

 .الو-
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 .زن عمو: الو رز

 .سالم زن عمو-

 .زم خوبي دخترمزن عمو: سالم عزي

 .خوبم-

زن عمو: رز مواظب خودت باش ميدونم االن ايليا خيلي عصبانيه چيزي نگي بيشتر عصبي 
 .شه ها باشه عزيزم من براي خودت ميگم

 .چشم-

 .زن عمو: چشمت بي بال عزيزم خداحافظ

 .رز: خداحافظ

سيديم ماشين و گوشي و قطع کردم و به سمتش گرفتم که پرتش کرد روي داشبرد به خونه که ر
توي پارکينک پارک کرد و پياده شد اما من از ترسم هنوز توي ماشين نشسته بودم ايليا اومد در 
سمت من و باز کرد بازوم و گرفت و من و از ماشين بيرون کشيد در خونه رو باز کرد و من و 

اهش کردم هول داد توي خونه و در و محکم بست از صداي در دست هام و روي گوشم گذاشتم نگ
 ميدونستم خيلي عصبيه از اخم هاي گره کرده اش مشخص بود ايليا شروع کرد به داد و بيداد کردن

ايليا: زن من چرا بايد تا ساعت ده شب بيرون از خونه باشه هان چرا رز من بايد از دوستم 
 .بيرون باشيبفهمم تو توي اون پارک هستي هان مگه تو نميدونستي که من دوست ندارم تا اين موقع 

نفهميدم چطور و با چه جراتي اما دست هاي مشت کرده ام روي سينه ي ايليا فرود اومد 
 همزمان هم داد زدم

بسه ايليا داد نزن خسته ام از همه چيز از همه اتون خسته ام ولم کن ديگه بايد چه باليي سرم -
 .بياري ها بسه راحتم بذار

 رفت و يه تکون محکم به من داد و فرياد زدايليا با دست سالمش هر دوتا دستم و گ

 .ايليا: بس کن رز آروم باش

 اما من تقال ميکردم که خودم و از دستش رها کنم يهو داد زدم

 . ...ولم کن ايليا ولم کن بيشعور ازت متنفرم ول-

حرفم با سيلي محکمي که توي صورتم فرود اومد نصفه موند دستم و روي گونه ام گذاشتم و به 
يا خيره شدم دستش و تو موهاش فرو کرد و پوفي کشيد ضعف و توي تمام بدنم حس ميکردم ايل

زانوهام تا شدن اما قبل از اينکه روي زمين آوار شم ايليا دستش و دور کمرم حلقه کرد و من و به 
خودش چسبوند اشک هام بي صدا ميرختن روي گونه هام با هم به سمت اتاق خواب رفتيم ايليا کمکم 

رد روي تخت دراز بکشم و خودش از اتاق بيرون رفت صداي در خونه که محکم به هم کوبيده شد ک
نشون از رفتن ايليا ميداد اشک هام و پاک کردم جاي ضرب دست ايليا درد ميکرد چشم هام و بستم 

 .و سعي کردم ذهنم و از هر چيزي خالي کنم و بخوابم
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چيزي خالي کنم و بخوابم اما نميشد نميدونم از  چشم هام و بستم و سعي کردم ذهنم و از هر
رفتن ايليا چند دقيقه گذشته بود که زنگ در به صدا دراومد حوصله نداشتم به سختي از جام بلند شدم 

شالم که رو شونه هام افتاد بود باز کردم و روي موهام کشيدم و از اتاق خارج شدم در و که باز 
 حضور باهم ديگه شون تعجب کردم در و کامل باز کردم و گفتم کردم سپهر و سهند پشت در ديدم از

 .سالم-

بدون اينکه جوابم و بدن وارد خونه شدن از رفتار سردشون اشکام دوباره روي گونه هام 
 سرازير شدن دلم يه آغوش ميخواست يه آغوش امن سهند يهو اخم کرد و پرسيد

 .سهند: کار ايلياست

 وزشش اخم کردم و گريه ي بي صدام به هق هق تبديل شدو دستش و کنار لبم کشيد از س

 سپهر با عصبانيت پرسيد

سپهر: چرا داري گريه ميکني چته رز هان اين بچه بازي چي بود امروز پياده کردي تو د 
 .حرف بزن

شونه هام و گرفته بود و محکم تکونم ميداد و من فقط گريه ميکردم يهو خودم و پرت کردم 
ش و توي مشتم گرفتم سرم و روي سينه اش گذاشتم و با گريه شروع کردم به توي بغلش و پيرهن

 حرف زدن

سپهر تو رو خدا تو رو جون شاهين من و از اينجا ببر نميخوام اينجا باشم به خدا هرچي بگي -
 .گوش ميدم اما منو ببر

 و صداي هق هقم بلند شد هق هق کردن هم نميتونست جلوم و بگيره که حرف نزنم

 .ر ايليا همه اش اذيتم ميکنه من و ميزنه تو رو خدا سپهر تو رو خدا من و از اينجا ببرسپه-

و صداي گريه ام به گوش فلک رسيد نميدونم چقدر توي بغل سپهر بودم گريه کردم تا خالي 
بشم تو بغل برادرم برادري که عشقش و با اومدنش به اينجا نشون داد که تکيه گاه دارم وقتي آروم 

 خودم و از توي بغلش بيرون کشيدم و گفتمشدم 

 .ببخشيد-

 تا خواستم از سپهر دور شم مچ دستم و گرفت رو سهند گفت

 .سپهر: سهند برو يه ليوان آب بيار

 .سهند: باشه

سهند به طرف آشپزخونه رفت سپهر دستم و کشيد و من و روي مبل دو نفره نشوند خودش هم 
و به پشتي مبل تکيه دادم و چشم هام و بستم سنگيني  کنارم نشست سرم داشت گيج ميرفت سرم

 نگاهش حس ميکردم چند دقيقه ي بعد صداي سهند و شنيدم

 .سهند: رز بيا اين و بخور



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

158 

 

چشم هام و باز کردم ليوان آب و از سهند گرفتم و يه ذره ازش خوردم حالم يکم جا اومد سپهر 
 ليوان و از دستم گرفت و داد دست سهند و گفت

 .حاال از اول بشين برام تعريف کن بگو چيشده دعواتون از کي شروع شد سپهر:

سري تکون دادم و تمام اتفاقات اين چند وقت اخير و براي سپهر و سهند تعريف کردم از اون 
روزي که خودشون اينجا بودن که بعد از رفتن شون ايليا رفت بيرون عصبي برگشتنش به خونه و 

من و عذاب داد و روزي که اومد خونه و گفت ببخشيد من اشتباه کردم کتک خوردن من دو ماهي که 
البته قسمت هاي رابطه ي خشن ايليا رو پياده سانسور کردم خجالت ميکشيدم جلوي داداشم از اين 
مورد حرف بزنم تا امروز صبح که چرا از پيش ايليا رفتم حرف هاي دکتر و هم مو به مو گفتم 

رفتن به اون پارک اومدن به خونه و اتفاقاتش حرف هام که تمام شد سرم رفتنم سر خاک مامان بعد 
و انداختم پايين و اشکم و پاک کردم با صداي بلند شکستن چيزي از جا پريدم سهند گلدون روي ميز 

 و پرت کرده بود سمت ديوار

 و صداي فريادش که داد زد

 .سهند: ميکشمش پسره ي عوضي رو

 سپهر آروم گفت

 .سر جات سهند سپهر: بشين

 سهند خيره شد تو چشم هاي سپهر و داد زد

 .سهند: بشينم سپهر، بشينم که دفعه ي بعد رز و بکشه هان

 سپهر يهو فرياد زد

 . ...سپهر: بسه سهند آرو

و صداي در باعث شد حرف سپهر نصف بمونه به سمت در نگاه کردم در باز شد و ايليا امد 
 قه اش و گرفت و داد زدداخل سهند به سمت ايليا رفت و ي

 .سهند: تو با رز چيکار کردي اون لخته چيه هان

 ايليا داد زد

 .ايليا: به تو چه از اينجا برو بيرون

تا حرف ايليا تمام شد سهند يه مشت زد تو صورت ايليا سپهر از جاش بلند شد و رفت تا اون 
هاشون و هم با داد و بيداد به هم دو تا رو از هم جدا کنه يکي ايليا ميگفت يکي سهند همه ي حرف 

 ميزدن تحمل اين يکي رو ديگه نداشتم از جام بلند شدم و از ته دلم جيغ زدم

 .بسه-

 با صداي من همه اشون برگشتن و با تعجب به من خيره شدن دوباره داد زدم

 .بسه ديگه خسته شدم از دعوا و کتک کاري خسته ام کرديد همه اتون-
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يدم وارد اتاق شدم و در و پشت سرم قفل کردم خودم و روي تخت به سمت اتاق خواب دو
انداختم و دوباره گريه رو از سر دادم نميدونم از ضعف بود يا از گرسنگي ولي هر چي بود باعث 

 .شد بخوابم

از صداي بلند در رز دست هاش و روي گوش هاش گذاشت و نگام کرد ديگه نميتونستم خودم 
 کنترل کنم داد زدم

ن چرا بايد تا ساعت ده شب بيرون از خونه باشه هان چرا رز من بايد از دوستم بفهمم زن م-
 .تو توي اون پارک هستي هان مگه تو نميدونستي که من دوست ندارم تا اين موقع بيرون باشي

داشتم حرف ميزدم که رز دست هاش و مشت کرد و با مشت هاي کوچولوش ضربه ميزد به 
 سينه ام

داد نزن خسته ام از همه چيز از همه اتون خسته ام ولم کن ديگه بايد چه باليي  رز: بسه ايليا
 .سرم بياري ها بسه راحتم بذار

 ...ضربه هاي رز به سينه ام درد نداشتن ولي حرفاش

 با دست سالمم هر دوتا دستش و گرفتم و يه تکون محکم بهش دادم و فرياد زدم

 .بس کن رز آروم باش-

 بود نميشنيد چي ميگم تمام حرف هاش و با داد ميزد اما انگار کر شده

 . ...رز: ولم کن ايليا ولم کن بيشعور ازت متنفرم ول

با جمله ي آخرش کنترلم و از دست دادم و يه سيلي محکم زدم توي صورتش رز دستش و 
يه روي گونش گذاشت و بهم خيره شد دستم و توي موهام فرو کردم و پوفي کشيدم به رز خيره شدم 
لحظه حس کردم االنه که روي زمين آوار شه براي همين دستم و دور کمرش حلقه کردم به سمت 

خودم کشيدمش با هم به سمت اتاق خواب رفتيم کمک کردم روي تخت دراز بکشه از اتاق زدم 
بيرون و رفتم توي آشپزخونه بطري آب و از داخل يخچال برداشتم و يکم آب خوردم تحمل فضاي 

م سخت بود از خونه زدم بيرون و در و محکم بستم سوار ماشين شدم و بي هدف توي خونه برا
خيابون ها چرخ ميزدم نميفهميدم چمه پشيمون بودم از اينکه دوباره دستم و روي رز بلند کردم اما 

نبايد اون حرف ميزد نبايد ميگفت ازم متنفره يعني واقعا ازم متنفر شده پوفي کشيدم و ضبط و روشن 
 دمکر

 عشق تو يه کاري کرد خواب از اين چشام بره

 قصه ي عشق مون و ميشه از هر کي شنيد

 همه حرفات و دلم با تموم جون خريد

 دنيا مثل ما دو تا حتي يک لحظه نديد

 خدا حرفام و شنيد خدا تنهاييم و ديد

 تو رو هديه داد به من عاشقت شدم شديد
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 وقتي که خسته بودم عشق تو از راه رسيد

 و برد از رو زمين به يه دنياي جديد من

 تو به دنيام اومدي اومدي خوش اومدي

 همه حرفات و يه جا با چشات بهم زدي

 آره من عاشقتم يه جورايي خيلي شديد

 بعد تو چشماي من ديگه هيچي نميديد

 خدا حرفام و شنيد خدا تنهاييم و ديد

 تو رو هديه داد به من عاشقت شدم شديد

 دم عشق تو از راه رسيدوقتي که خسته بو

 من برد از رو زمين به يه دنياي جديد

 (هديه سينا بهداد)

نگاهم به ساعت افتاد ساعت يک نصف شب بود و رز تنهاست تو خونه البد تا االن ترسيده 
خودش گفت که از شب تنها خونه موندن ميترسه اولين دور برگردون و دور زدم به سمت خونه رفتم 

و باز کردم چشمم به سهند و سپهر افتاد تا وارد خونه شدم تا در و بستم سهند اومد همين که در واحد 
 جلو يقه ام و گرفت و داد زد

 .سهند: تو با رز چيکار کردي اون لخته چيه هان

به ياد لخته ي خون و حرف هاي دکتر و نبودن فينگيلي آتيش خشمم دوباره شعله ور شد و 
 فرياد زدم

 .برو بيرونبه تو چه از اينجا -

تا حرفم تموم شد سهند يه مشت زد تو صورتم دستم درد ميکرد و نميتونستم خوب از خودم 
دفاع کنم اما بعضي از ضربه هاش و مهار ميکردم سپهر هم اومد و سعي داشت سهند و از من جدا 

ز کنه يهو صداي يه جيغ بلند و شنيدم سهند دست از کارش کشيد و همه مون با تعجب به سمت ر
 برگشتيم که دوباره داد زد

 .رز: بسه ديگه خسته شدم از دعوا و کتک کاري خسته ام کرديد همه اتون

و بدون اينکه مهلت حرف زدن به ما بده به سمت اتاق خواب رفت از صداي چرخش کليد 
 فهميدم که در و قفل کرد با صداي سپهر به سمتش برگشتم

 .سپهر: حرف بزن ايليا

 بي حال ناليدم

 .بگم چي-
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 .سپهر: هر چيزي رو که نگفتي

حرف هام رو دلم سنگيني ميکرد بايد همه چيز و به سپهر و سهند ميگفتم به سمت در رفتم 
 بازش کردم و گفتم

 .اينجا نميشه بريم تا همه چيز و از اول براتون تعريف کنم-

 از خونه زديم بيرون توي پارکينگ سپهر و صدا زدم

 .سپهر-

 م کرد سوئيچ ماشينم و گرفتم سمتش و گفتمبرگشت سمتم و نگاه

 .سپهر تو رانندگي کن دستم درد ميکنه-

سويچ و ازم گرفت سوار ماشين شديم قبل از اينکه ماشين و روشن کنه آدرس خونه ي محمد و 
به سپهر دادم اون هم حرکت کرد ماشين توي سکوت بدي فرو رفته بود ضبط و روشن کردم و 

پخش بشه سرم و به پشتي صندلي تکيه دادم و چشم هام و بستم با حس  گذاشتم همون آهنگ قبلي
توقف ماشين چشم هام و باز کردم به خونه ي محمد رسيده بوديم از ماشين پياده شديم و من زنگ در 

 خونه ي محمد و زدم بعد از چند دقيقه صداي خواب آلود محمد اومد

 .محمد: کيه

 .باز کن ايليام-

 .مگه االن وقت اومدنه محمد: د آخه گاوميش

 حوصله ي بچه بازي هاش و نداشتم غريدم

 .محمد باز کن اين در بي صاحاب و-

 در باز شد و وارد ساختمون شديم توي راه پله ها که بوديم سهند پوزخندي زد و گفت

سهند: الحق که گاوميشي معلوم نيست با رز چيکار کردي که اون لخته تو بدنش ايجاد شده بابا 
 .ه ي بي توجهي هاش به رز يه بارم دست روش بلند نکردبا هم

حرفي نداشتم که بزنم فقط به راهم ادامه دادم به واحد محمد که رسيديم باهاش رو به رو شديم 
محمد با رکابي توسي و شلوارک مشکي به در تکيه داده بود سالم کرديم و وارد خونه شديم محمد 

 رو به من گفت

 .کنيمحمد: ايليا معرفي نمي

 .سهند و سپهر برادرهاي رز-

 .محمد: خوشبختم

 و با هم دست دادن

 .ايليا: محمد هم دوست و همکار من
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 .سهند: ما رو اوردي اينجا که حقيقت بگي پس چرا مراسم معارفه راه انداختي

 خيره تو چشم هاي سهند گفتم

 .ايليا: صبر کن

 رو به محمد کردم و گفتم

هت دادم و با عکس اون پسره که پيدا کرديم و متن ايميل ها محمد برو اون عکس هايي که ب-
 .رو بيار

 محمد با تعجب فرياد زد

 .محمد: چيکار کنم

 .هيچي نگو فقط همين کاري و که گفتم و بکن-

محمد سرش و تکون داد و رفت توي يکي از اتاق ها خودم و روي مبل پرت کردم سهند و 
ون و گذاشت روي ميز وسط سالن روي زمين کنار ميز سپهر هم نشستن محمد با يه پوشه اومد ا

 نشستم و گفتم

 .بياين اينجا-

 تا خواستم پوشه رو باز کنم ياد يه موضوعي افتادم خيره شدم به محمد و گفتم

 .محمد گفتي رز و کجا ديدي-

 .محمد: بهشت زهرا

 با تعجب پرسيدم

 .تو اونجا چيکار ميکردي-

 محمد سرش و انداخت پايين و گفت

 .محمد: دلم هواي مهدي و کرده بود رفتم پيشش

مهدي داداش محمد بود دو سال از محمد کوچيکتر بود و تو يه تصادف کشته شده بود با کشيده 
 شدن پوشه از دستم به خودم اومدم و به محمد خيره شدم

 .چيکار ميکني تو نکبت-

 .م بخوابممحمد: اگه به توضيح دادن تو باشه من تا فردا هم نميتونم برگرد

پوشه رو باز کرد و شروع کرد به توضيح دادن همه چيز و براي سهند و سپهر تعريف کرد 
 بدون اينکه يه واو جا بيوفته منم فقط نگاهش ميکردم

 سپهر خيره شد بهم و با اخم پرسيد
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 سپهر: چرا وقتي خونه ي آقا جون بوديم نگفتي که عکس ها فتوشاپ؟

 خيره شدم تو چشم هاش و گفتم

 .نميدونم يه حسي بهم ميگفت نگو-

سهند: ايليا کمکت ميکنيم حقيقت و بفهمي آبروي رز آبرو همه ي ماست مخصوصا من و تو و 
 .سپهر

 سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم سرم داشت از درد ميترکيد رو به محمد گفتم

 .محمد قرص داري سرم درد ميکنه-

 .محمد: آره صبر کن االن ميارم

قه محمد با يه ليوان آب و يه بسته قرص اومد قرص و ازش گرفتم و با آب خوردم بعد چند دقي
محمد رفت توي اتاق و بعد چند دقيقه با چند دست بالشت و پتو و رخت خواب اومد بيرون با کمک 

 سپهر و سهند پهنشون کرد روي زمين سپهر گفت

 .سپهر: ايليا بيا بخواب که داري از خواب ميميري

 .راست ميگه ايليا بيا بخوابمحمد: سپهر 

محمد اومد کمکم و پيرهنم و دراوردم و دراز کشيدم تا سرم و روي بالشت گذاشتم از شدت 
 .درد و خستگي خوابم برد

دو هفته از اون همه درگيري و کشمکش ميگذره دو هفته اي که هر روزش عذاب بود اخالقم 
ايليا لج ميکردم به حرف هيچکس گوش عوض شده بود با کوچکترين چيزي صدام بلند ميشد با 

نميدادم همه ازم ميخواستن بستري بشم اما توجه نميکردم ديگه همه از دستم خسته شده بودن اين دو 
سه روز آخر نه عمه و نه زن عمو و نه ندا پيشم نيومدن يعني هيچکس نيومد ايليا کمتر باهام حرف 

ال بودم امروز از صبح تو خونه تنها بودم خودم ميزد و من از اينکه صداش و نميشنيدم خيلي خوشح
و با کارهاي خونه سرگرم ميکردم خم شدم که لباس ها رو توي ماشين لباسشويي بذارم که صداي در 

بلند شد سبد و روي زمين گذاشتم و به سمت در رفتم و بازش کردم از ديدن کسي که رو به روم 
 توپ شده بودن با صداش به خودم اومدمايستاده بود تعجب کردم و چشم هام اندازه ي 

 .بابا: نميذاري بيام تو

 با لکنت گفتم

 .س... سالم... بفر... بفرماييد-

باورم نميشد که بابا اومده باشه اينجا از جلوي درگاه در کنار رفتم بابا با همون غرور 
پارچ شربتي هميشگيش وارد شد و روي باالترين مبل توي سالن نشست به سمت آشپزخونه رفتم و 

که هميشه توي يخچال داشتم و برداشتم يه ليوان شربت براي بابا ريختم و کنارش کيک گذاشتم 
چايساز و روشن کردم و از آشپزخونه خارج شدم سيني رو روي ميز رو يه روي بابا گذاشتم و 

ه خونه روي مبل کناريش نشستم خونه تو سکوت بعدي فرو رفته بود من هنوز تو شوک اومدن بابا ب
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ام بودم اولين باري بود که ميومد اينجا حتي وقتي فهميديم مثال باردارم هم نيومد با صداش از فکر 
 بيرون اومدم و نگاهش کردم

 .بابا: شوهرت کي مياد

 تو يه کلمه خالصه و مختصر گفتم

 .شب-

از اومدن  بابا: از اومدن من به اينحا کسي خبر نداره پس حرفم و ميزنم و ميرم تو هم به کسي
 من به اينجا حرف نميزني فهميدي ؟

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .چشم-

 .بابا: شنيدم نميخواي عمل کني

 .درسته-

 .بابا: چرا

بغض کردم اشک هام دونه به دونه روي گونه هام سرازير شدن با بغض توي گلوم شروع 
 کردم به حرف زدن

ون هيچکس من و نميخواد حتي شما چون چيزي براي دوست داشتن ندارم چون اضافي ام چ-
بابا شما هم من و نميخواي من يادم نمياد يه بار من و به اسمم صدا کرده باشين پس به چه اميدي 

 .زنده باشم بابا

سرم و انداخته ام پايين و دستم و روي گونه هاي خيسم کشيدم بابا با لحن آرومي که توي کل 
 عمرم ازش نشنيده بودم گفت

 .اري دليل رفتارم و بدونيبابا: دوست د

 با تعجب سرم و بلند کردم به بابا خيره شدم و پرسيدم

 .چي-

 .بابا: آره يا نه تو يه کلمه جواب بده دختر

 معلومه که دوست دارم دليل رفتار بابا رو بدونم پس بدون هيچ مکثي گفتم

 .بله دوست دارم بدونم-

 .م جواب تمام سواالتت و ميدمبابا: پس عمل کن و خوب شو وقتي خوب شدي بيا پيش

 .بابا-
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حرفي نزد از جاش بلند شد و به سمت در خونه رفت قبل از اينکه در و باز کنه برگشت سمتم 
 و گفت

 .نيست بابا: يادت باشه دختر جون گذشته زيباتر از آينده نيست ممکنه بهتر باشه ولي بدتر

حرف هاي بابا يعني چي توي  از خونه رفت بيرون و در و بست هنوز توي شوک بودم شوک
گذشته ي بابا و مامان منه که شيرين نيست نميدونم چقدر توي همون حالت بودم و به حرف هاي بابا 

فکر ميکردم که در واحد باز شد و ايليا اومد داخل توي چشم هاش تعجب و ميديدم از اينکه من و 
رفتم توي اتاق ايليا اومد و روي مبلي توي سالن ميديد حق هم داشت توي اين مدت قبل از اومدنش مي

 که بابا چند ساعت پيش اونجا نشسته بود نشست و گفت

 .ايليا: خوبي رز

 سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم

 به سيني اشاره کرد و گفت

 .خوب خودت و تحويل گرفتي-

 و ليوان دست نخوره ي شربت و برداشت و يه نفس سرکشيد و گفت

 .يدايليا: گرم بود ولي چسب

يه تيکه از کيک و هم برداشت و رفت توي اتاق توي اين چند ساعت خوب فکر کردم تصميم 
خودم و گرفته بودم من بايد خوب ميشدم بايد دليل رفتار بابا رو ميفهميدم بلند شدم و رفتم توي اتاق 

 ايليا داشت پيرهنش و در مي اورد هنوز يکم دستش درد ميکرد ولي خودش ميتونست کارهاش و
انجام بده به سمتش رفتم و کمکش کردم تا لباس هاش و دربياره اصال هم به چشم هاي گرد شده اش 

 توجه نکردم و کار خودمو کردم ايليا با تعجب پرسيد

 .ايليا: خوبي رز

 .آره-

 .ايليا: مطمئني

 بدون اينکه جوابش و بدم گفتم

 .ايليا-

 .ايليا: جانم

 .من پشيمون شدم ميخوام عمل بشم-

 حرفم تموم شد ايليا با تعجب داد زدتا 

 .ايليا: هان
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هان نداره ميخوام عمل بشم و اون لخته ي خون و دربيارم ميخوام خوب بشم لطفا زود -
 .کارهاي پذيرش و بستري شدنم و انجام بده

 ايليا با خوشحالي دوباره داد زد

 .ايليا: جون من راست ميگي

 .آره-

 من و محکم توي بغلش گرفت و گفت ايليا دستش و دور کمرم حلقه کرد و

 .ايليا: قربون تو برم من رز گلي

توي بغل ايليا داشتم له ميشدم اما چيزي نگفتم و به خوشحاليش لبخند زدم يهو من و از تو بغلش 
کشيد بيرون از بس که ذوق کرده بود تلفن و برداشت و همه رو خبر کرد که من تصميمم عوض 

مه جمع شدن خونه امون شب خوبي بعد چند وقت کنار هم بوديم و شده به يه ساعت نکشيد که ه
 بهمون خوش گذشت همون شب ايليا گفت فردا ميره تا کارهاي بستري شدنم و انجام

دو هفته است که از دست رز زندگي ندارم همه اش درگيري همه اش بحث بچه بازي هاي رز 
من عمل نميکنم همه رو عصبي کرده خارج از تحمله به حرف هيچکس هم گوش نميده فقط ميگه 

ديگه از اون رز آروم خبري نيست فقط لج ميکنه مثل يه بچه ي پنج ساله لج ميکنه ديگه واقعا کالفه 
ام کرده اما با خودم ميگم اين همه من تازوندم و رز و اذيت کردم چند وقت هم رز بتازونه بلکه 

مل خونه موندن و با اين وضعيت نداشتم راضي بشه به عمل شدنش و دست از لجبازي برداره تح
امروز زودتر از هميشه از خونه زدم بيرون و رفتم شرکت اين چند وقت اصال حواسم درست و 

حسابي به کارها نبود توي اتاق مهندسين بودم و داشتم روي نقشه هاي پروژه ي جديد کار ميکردم 
 البته بيشتر نظارت ميکردم خب دست راستم در رفته

منم که دست راست بودم قشنگ اوج بدشانسي، داشتم به يکي از مهندس هاي تازه کار بود و 
 اشکال کارش و ميگفتم که منشي اومد توي اتاق و گفت

 .کريمي: آقاي مهندس يه خانم اومدن گفتن که با شما کار دارن

 با تعجب پرسيدم

 نگفت کيه؟-

 .کريمي: نه فقط گفت با شما کار داره

مهندسين خارج شدم و به سمت دفترم رفتم در و باز کردم يه خانم جوون با تعجب از اتاق 
 روي مبل نشسته بود وارد اتاقم شدم و در و بستم و گفتم

 .سالم-

 با شنيدن صدام از جاش بلند شد و گفت

 .خانم: سالم جناب محمدي

 . ...بفرماييد خانم-
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 .خانم: امامي هستم مهديه امامي

 چيکار داره اما گفتم نشناختم که کي بود و باهام

 .بله بفرماييد خانم امامي-

 روي مبل رو به روش نشستم و گفتم

 .چيزي ميل داريد بگم براتون بيارن-

 .امامي: نه تشکر عجله دارم زود بايد رفع زحمت کنم

 .بفرماييد در خدمتم-

 .امامي: من از طرف شرکت ... مزاحمتون شدم

 جي اومده بود بعد از يه مکث کوتاه گفتپس بگو اين خانم از طرف همون شرکت خار

امامي: شما ميخواستين توي شعبه ي دوم شرکت ما شريک بشيد اما مدارک الزم و تحويل 
 .ندادين مزاحمتون شدم که ببينم باز هم عالقه دارين توي شرکت ما حضور داشته باشيد يا نه

 يکم مکث کردم و گفتم

 .نه ديگه نميخوام توي اين شرکت سرمايه گذاري کنمخيلي ممنون از اينکه به فکر بودين ولي -

 .امامي: درست، پس اسرار نميکنم چون دليل هاتون فقط براي خودتون قانع کننده است

 .ممنون خانم-

 .امامي: ديگه مزاحمتون نميشم

و از جاش بلند شد و از اتاق بيرون رفت تا دم در بدرقه اش کردم تا خواستم برگردم توي اتاق 
ديدم که به در اتاقش تکيه داده و داره با يه لبخند مرموز نگاهم ميکنه با همون لبخندش لب  محمد و

 باز کرد و گفت

 .محمد: خوش گذشت

 و يه چشمک هم چاشني حرفش کرد اخم کردم و گفتم

 .به تو چه فضول-

 و رفتم توي اتاق هنوز در و نبسته بودم که خودش و پرت کرد توي اتاق و روي مبل نشست

 .حمد: زود تند سريع بگو دختره کي بود چي ازت ميخواستم

 اخم کردم و گفتم

 .فضولي-

 .محمد: بگو ديگه ايليا
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 ميدونستم تا نگم ول کن نيست و ميخواد همينطور رو مخم بره براي همين لب باز کردم و گفتم

 .اين خانمه از طرف همون شرکت خارجي اومده بود-

 محمد اخمي کرد و گفت

 .يکار داشتمحمد: خب چ

 .اومده ميپرسه چرا مدارک الزم و تحويلشون ندادم-

 .محمد: خب تو چي گفتي اصال چرا مدارک و تحويل ندادي

 .پشيمون شدم-

 محمد چشمکي زد و گفت

 .دليل اصليت و بگو گاوميش جون-

 اخم کردم و گفتم

 .به تو چه بلند شو برو رد کارت من به آدم تنبل حقوق نميدم گفته باشم-

 .مد: باشه نگو ولي من که ميدونم دلت و به رز باختيمح

چيزي نگفتم که يه لبخند زد و از اتاق خارج شد فکرم درگير حرف محمد شد يعني من واقعا 
رز و دوست دارم اين جمله ها و کلمه هاي محبت آميز با من خيلي غريبه بودن به ساعتم نگاه کردم 

ندن و نداشتم کتم و کيفم و برداشتم و از شرکت زدم ساعت پنج بعد از ظهر بود حوصله شرکت مو
بيرون سوار ماشين شدم از پارکينگ شرکت خارج شدم و به سمت خونه رفتم خونه اي که کم کم 

 داشت مثل يخ سرد و بي روح ميشد دستم و به سمت ضبط بردم و روشنش کردم

 خواستم برم جات بذارم

 يه خورده تنهات بذارم

 ارم دلم نيومدتو رو با غم هات بذ

 خواستم ازت دور بمونم

 مثل تو مغرور بمونم

 بگم باهات نميمونم دلم نيومد

 خواستم ازت جدا بشم

 مثل تو بي وفا بشم

 برم ازت دست بکشم دلم نيومد

 دست خودم نيست دلم باهاته
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 هنوز اسير عطر موهاته

 من به تو وابسته شدم بدجوري دلبسته شدم

 ت خسته شدماما يه کاري کردي که بگم از

 اگه دوستت نداشتم تو غصه جات ميذاشتم

 حتي روي غرورم واسه تو پا گذاشتم

 دست خودم نيست دلم باهاته

 هنوز اسير عطر موهاته

 من به تو وابسته شدم بدجوري دلبسته شدم

 اما يه کاري کردي که بگم ازت خسته شدم

 دست خودم نيست دلم باهاته

 هنوز اسير عطر موهاته

 (سينا بهداد دلم نيومد)

فکرم هنوز درگير حرف هاي محمد بود نيم ساعت بعد به خونه رسيدم ماشين و پارک کردم 
وارد برج شدم سوار آسانسور شدم و سرم و به ديواره ي آسانسور تکيه دادم و چشم هام و بستم با 

ن رز توي صداي ضبط شده به خودم اومدم و از آسانسور بيرون اومدم در واحد و باز کردم از ديد
 سالن تعجب کردم رفتم و روي مبل کناريش نشستم و پرسيدم

 .خوبي رز-

 بدون اينکه به نگاهم کنه سرش و تکون داد و چيزي نگفت

از رفتارهاش خونم به جوش مياومد ولي خودم و کنترل ميکردم يه نفس عميق کشيدم و به 
 سيني اشاره کردم و گفتم

 .خوب خودت و تحويل گرفتي-

 شربت و برداشتم و يه نفس سرکشيدم و گفتمو ليوان 

 .گرم بود ولي چسبيد-

يه تيکه از کيک و هم برداشتم و خوردم بدجور گرسنه ام بود رفتم توي اتاق خواب از داخل 
کمد يه شلوار بيرون کشيدم و روي تخت انداختم و مشغول باز کردن دکمه هاي لباسم شدم رز اومد 

و در بيارم رز امروز يه جوري شده بود مثل هر روز نبود به نظرم  توي اتاق و کمکم کرد تو لباسم
 آروم بود و باهام دعوا نداشت تعجبم و نميتونستم پنهون کنم براي همين دوباره پرسيدم

 .خوبي رز-
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 .رز: آره

 مطمئني؟-

 بدون اينکه جوابم و بده گفت

 .رز: ايليا

 .جانم-

 .رز: من پشيمون شدم ميخوام عمل بشم

 ز اينقدر تعجب کردم که ناخودآگاه فرياد زدماز حرف ر

 .هان-

 رز خونسرد خيره شد توي چشم هام و گفت

رز: هان نداره ميخوام عمل بشم و اون لخته ي خون و دربيارم ميخوام خوب بشم لطفا زود 
 .کارهاي پذيرش و بستري شدنم و انجام بده

 از حرف رز اينقدر خوشحال شدم که دوباره داد زدم

 .راست ميگي جون من-

 رز سرش و تکون داد و يه لبخند کوچيک زد و گفت

 .رز: آره

 تا آره ي رز و شنيدم دستم و دور کمر باريکش حلقه کردم و محکم به خودم فشردم و گفتم

 .قربون تو برم من رز گلي-

براي اولين بار بود که زبونم ميچرخيد و ميگفتم رزگلي عاشق اين اسمم از اين به بعد فقط 
لي صداش ميزنم از تو بغلم کشيدمش بيرون اينقدر از اينکه رز تصميمش و عوض کرده بود رزگ

خوشحال بودم و ذوق کرده بودم که گوشي تلفن و دستم گرفتم و به هر کسي که ذهنم ميرسيد زنگ 
ميزدم و ميگفتم رز تصميمش و عوض کرده همه هم سر يه ساعت جمع شدن خونه ي ما اون شب 

شب هاي زندگيم بود و قرار شد که فردا صبح بريم بيمارستان و کارهاي بستري  يکي از بهترين
 .شدن و رز و انجام بدم

ايليا فردا ي روزي که بهش گفتم رفت و کارهاي بستري شدنم و سريع انجام داد مثل اينکه 
کار کنم ميترسيد پشيمون بشم امروز بايد برم بستري بشم از صبح استرس داشتم و نميدونستم بايد چي

 ميترسيدم اما دليل ترسم و نميدونستم با صداي ايليا از روي تخت بلند شدم

 .ايليا: رز

 .بله-

 .ايليا: آماده اي
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 .آره بريم-

 ايليا خيره شد بهم و گفت

 .ايليا: خوبي رز چرا رنگت پريده

 خيره شدم تو چشم هاش و گفتم

 .ميترسم ايليا-

 ايليا دستم و گرفت و گفت

 .ز هيچي نميشه سالم برميگرديايليا: نترس ر

 .نه يه ترس ديگه اي به جونم افتاده ايليا حالم يه جوريه-

 .ايليا: تا من اينجام تا ايليا پشتته از هيچي نترس

 .ايليا: بريم

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .بريم-

ه شونه ي ايليا از خونه بيرون رفتيم سوار ماشين ايليا شديم و به سمت بيمارستان راه شونه ب
 افتاديم نصف راه به سکوت گذشت از اين سکوت کالفه بودم رو به ايليا گفتم

 .ايليا ميشه ضبط و روشن کني-

 ايليا نيم نگاهي بهم انداخت و دوباره به جاده خيره شد و گفت

 .ايليا: چرا که نه

 بط ماشين و روشن کردو ض

 تنهام نزار و نرو بي تو کارم تمومه

 بذار حيس کنم هستي نگاهت رو به رومه

 تنهام نذار و نرو من که رو به روتم

 ببين آخر خطم من رو به سقوطم

 گفتم نرو بي تو ميميرم

 من از عشق تو جون ميگيرم

 تنهام نذار بي تو ميميرم

 گفته بودم بي تو نميشه
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 واسه هميشهتو رو ميخوام 

 تنهام نذار بي تو نميشه

 نشستي رو به روم و حال و روزم و ديدي

 ديدي اشک هام و اما به من خنديدي

 نشستي رو به روم و به غصه هام ميخندي

 ميخندي رو دردام و چشم هات و ميبندي

 گفتم نرو بي تو ميميرم

 من از عشق تو جون ميگيرم

 تنهام نذار بي تو ميميرم

 تو نميشهگفته بودم بي 

 تو رو ميخوام واسه هميشه

 تنهام نذار بي تو نميشه

 (تنهام نذار مهراد خميري)

نميدونم چرا اما يهو تمام زندگيم اين شش ماه زندگيم با ايليا از جلوي چشم هام رد شد و اشک 
توي چشم هام حلقه زد اما قبل از اينکه بيشتر توي فکر غرق بشم و اشک هام روي گونه هام بريزه 
ماشين ايستاد همراه ايليا از ماشين پياده شديم ايليا دستم و گرفت و با هم وارد بيمارستان شديم و به 

 سمت اتاق دکتر رفتيم ايليا ضربه اي به در زد با صداي بفرماييد دکتر حبيبي وارد اتاق شديم

 .رز: سالم

 .دکتر: سالم گل دختر آماده اي که مهمون ما باشي

 گفتمسرم و تکون دادم و 

 .آره-

 .ايليا: خودتون عمل و انجام ميدين دکتر

دکتر: نه با خانم دکتر صبا صحبت کردم ايشون تخصص شون بيماري هاي زنان ايشون عمل 
 .و انجام ميدن

 .ايليا: ممنون

 .دکتر: وظيفه است

 دکتر خيره شد تو چشم هام و گفت
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ارهاي بستري شدنتون هم که دکتر: خب خانم محمدي از قبل که آزمايش ها رو انجام دادي ک
 .انجام شده بريم تو اتاقت

لبخندي زدم و پشت سر دکتر از اتاق خارج شديم دکتر به سمت اتاقي ابتداي راهرو رفت به 
شماره ي باالي در نگاه کردم دويست و بيست وارد اتاق شدم يه اتاق خصوصي که تخت و کمد و 

بود رو به رو تخت يه تلويزيون کوچک هم به يخچال داشت يه در ديگه هم که سرويس بهداشتي 
ديوار نصب بود دکتر از اتاق خارج شد تا به کارش برسه گوشي ايليا زنگ خورد به صفحه ي 

 گوشي يه نگاه انداخت و گفت

 .ايليا: رز تو لباس هاي جديدت و بپوش تا بيام باشه

باس هام و دراوردم و لباس سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم ايليا از اتاق بيرون رفت من هم ل
هاي زشت بيمارستان و پوشيدم لباس هاي خودم و توي کمد گذاشتم در يخچال و باز کردم يه بطري 

آب معدني کوچک برداشتم بازش کردم و يکم آب خوردم روي تخت که نشستم در اتاق باز شد و ايليا 
قط ايليا سرش و انداحن پايين اخم و سپهر و سهند اومدن داخل تا من و ديدن با هم زدن زير خنده ف

 کردم و گفتم

 .به چي ميخندين-

 سهند همونطور که ميخنديد گفت

 .سهند: رز تو اين لباس ها خيلي با مزه شدي

و دوباره زد زير خنده به ايليا نگاه کردم فقط داشت نگاهم ميکرد بغضم گرفت و اشک هام مثل 
نقدر اعصابم تحريک شده بود که با کوچکترين سيل روي گونه هام سرازير شدن اين چند وقت اي

چيزي يا داد و بيداد ميکردم يا ميزدم زير گريه يهو خنده ي سپهر و سهند قطع شد سپهر با تعجب 
 پرسيد

 .سپهر: رز چرا گريه ميکني خواهري

 سهند اومد جلو و من و توي بغلش گرفت و گفت

 .کنيم سهند: ببخش خواهري فقط ميخواستيم حال و هوات و عوض

 و اشک هام و پاک کرد و پيشونيم و 

يد دلم ميخواست بدونم چرا رفتار سپهر و سهند اينقدر ضد و نقيضه وقتي مجرد بودم نزديکم 
نميشدن حاال که متاهل شدم اينقدر خوب شدن باهام چرا وقتي به حمايتشون احتياج داشتم هيچ کاري 

يدي گفت در اتاق باز شد و يه پرستار با يه سري نکردن يه ضربه به در اتاق خورد ايليا بفرماي
وسيله اومد داخل اومد سمتم و گفت دراز بکشم روي تخت خوابيدم و پرستار سرمي که همراهش بود 
و به دستم وصل کرد قبل از اينکه از اتاق بره بيرون گفت که فقط يه نفر ميتونه بمونه سپهر و سهند 

ايليا ايليا هر جايي رو نگاه ميکرد به جز چشم هام از رفتارش  باهام خداحافظي کردن و مونديم من و
 حس ميکردم شرمنده است اما چيزي ب

 روز نميداد يکم به سرم خيره شد و گفت

 ايليا: خب حاال چيکار کنيم رز بخوابيم؟
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نميدونم پرستار چي توي اون سرم ريخته بود که بي حالم کرده بود سرم و تکون دادم و آروم 
 دمزمزمه کر

 .بخوابيم-

 .ايليا: قراره يه تخت ديگه هم بيارن اينجا رز تو بخواب تخت و اوردن منم ميخوابم

 زير لب گفتم

 .باشه-

 .و چشم هام بدون اينکه خودم بخوام روي هم افتادن و من به خوابي عميق فرو رفتم

فرداي شبي که رز گفت تصميمش و عوض کرده و ميخواد عمل بشه رفتم بيمارستان و 
کارهاي بستري شدن رز و انجام دادم از وقتي هم که موضوع عکس ها رو لو دادم آقا جون هر 

روز بهم زنگ ميزنه ميگه رز و ببرم پيشش ميدونستم اگه رز و ببرم اونجا عمرا جنازه ي رز هم 
دم دستم برسه هر دفعه که زنگ ميزنه ميگه اون ه.ر.ز.ه رو بيار پيشم و من وقتي اين کلمه رو ميشني
جوش مياوردم آقا جون نميدونه رز بي گناهه من که ميدونم رز پاکه مثل يه فرشته تو اين چند روز 
فشار هاي آقا جون بيشتر شده بود اگه سپهر کمکم نبود حتما از پا درمياومدم بعد از اينکه کارهاي 

ديم رسيديم بيمارستان و انجام دادم به طرف خونه رفتم و با رز به طرف بيمارستان راه افتا
بيمارستان با رز به سمت اتاق دکتر رفتيم دکتر بعد از يکم توضيح ادن درمورد اينکه کي قراره 

عمل و انجام بده رز و به طرف اتاق خصوصي که براش گرفته بودم وارد اتاق شديم رز تمام اتاق و 
نگ خورد به صفحه از نظر گذروند تا خواستم ازش بپرسم که از اتاقش خوشش اومده يا نه گوشيم ز

 اش که نگاه کردم اسم سپهر افتاده بود رو به رز گفتم

 .ايليا: رز تو لباس هاي جديدت و بپوش تا بيام باشه

 رز سرش و تکون داد و چيزي نگفت از اتاق بيرون اومدم و گوشي و جواب دادم

 .بله-

 .سپهر: ايليا کجايي

 .تو اتاقي که براي رز گرفتم-

 .االن تو سالن انتظاريم سپهر: اتاق کجاست ما

 .همونجا بمونيد تا بيام-

 .سپهر: باشه

گوشي و قطع کردم و به سمت سالن انتظار رفتم از دور سپهر و سهند و ديدم به سمتشون قدم 
برداشتم يعد از سالم و دست دادن به سمت اتاق رز رفتيم وارد اتاق که شديم سهند و سپهر تا رز و 

داشتن رز با اون لباس گشاد بيمارستان روي تخت نشسته بود اما من ديدن زدن زير خنده حق هم 
خنده ام نميومد اينکه رز االن روي اين تخت نشسته و اين لباس زشت و پوشيده مقصرش منم رز بهم 

 خيره شد تاب نگاهش و نداشتم سرم و انداختم پايين رز اخم رو به سپهر و سهند گفت
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 .رز: به چي ميخندين

 که ميخنديد گفت سهند همونطور

 .سهند: رز تو اين لباس ها خيلي با مزه شدي

و دوباره زد زير خنده اما من نميتونستم حرفي بزنم رز همونطور که بهم نگاه ميکرد اشک 
 هاش روي گونه هاش سرازير شدن يهو خنده ي سپهر و سهند قطع شد سپهر با تعجب پرسيد

 .سپهر: رز چرا گريه ميکني خواهري

اب سپهر و نداد و فقط گريه ميکرد دلم ميخواست رز و توي بغلم بگيرم و آرومش اما رز جو
 کنم اما تا من به خودم بجنبم سهند زودتر از من رفت سمت رز و بغلش کرد و گفت

 .سهند: ببخش خواهري فقط ميخواستيم حال و هوات و عوض کنيم

از اومدن سپهر و سهند يد هنوز چند دقيقه ب*و**سو اشک هاي رز و پاک کرد و پيشونيش و 
نگذشته بود که يه پرستار اومد داخل اتاق تا ما رو ديد گفت فقط يه نفر ميتونه بمونه به رز هم گفت 

دراز بکشه تا سرمش و وصل کنه رز روي تخت خوابيد پرستار آستين لباس رز و زد باال و سرم و 
وم بود که خيلي دردش اومد به دستش وصل کرد وقتي پرستار اينکار و کرد از چهره ي رز معل

ديگه تحمل درد کشيدن رز و نداشتم به خاطر من خيلي درد کشيده تا االن پرستار قبل از اينکه بره 
بيرون گفت فقط يه نفر ميتونه بمونه سپهر و سهند خداحافظي کردن و گفتن بازم ميان تا به رز سر 

 بزنن وقتي رفتن رو به رز گفتم

 بخوابيم؟خب حاال چيکار کنيم رز -

 رز بي حال سرش و تکون داد و آروم زمزمه کرد

 .رز: بخوابيم

 .قراره يه تخت ديگه هم بيارن اينجا رز تو بخواب تخت و اوردن منم ميخوابم-

 زير لب زمزمه کرد

 .رز: باشه

و چشم هاش روي هم افتادن صداش کردم اما جوابم و نداد از نفس هاي منظمش هم فهميدم که 
ندلي کنارش نشستم و بهش خيره شدم همه اش داشتم فکر ميکردم که کي اون عکس خوابيده روي ص

ها رو بدام فرستاد و انگيزه اش از خداب کردن رز پيش من چي بود من چرا اين کار و با رز کردم 
چرا نميتونم عصبانيتم و کنترل کنم رز االن به خاطر منه که توي اين وضغيته اينقدر فکر کردم و 

که سرم درد گرفت از جام بلند شدم و روي مبلي که توي اتاق بود دراز کشيدم و به عادت فکر کردم 
 .هميشگيم ساعدم و روي پيشونيم گذاشتم و چشم هام و روي هم گذاشتم و نفهميدم چطور خوابم برد

سه روز که توي بيمارستان بستري شدم شب دوم شکم درد گرفتم که دکتر اصال خوشش نيومد 
اطر دير اومدن منه و اصال خوب نيست امروز هم از صبح مرتب دکتر و پرستاره که و گفت به خ

ميان و ميرن دکتر گفته که بايد امروز حتما بايد عمل بشم از صبح ندا و آرام و سهند اومدن شديد 
استرس دارم ترس زيادي هم دارم اما ترسم از مرگ نيست از چيز ديگه اي ميترسم که نميتونم 
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اون حس رو، چهار ساعت بيشتر به عمل نمونده بود روي تخت نشسته بودم و به حرف بيانش کنم 
هاي ندا که سعي داشت سرگرمم کنه تا به عمل فکر نکنم گوش ميدادم که خانم دکتر حبيبي اومد 

 داخل و رو به ايليا گفت

 .دکتر: آقاي محمدي يه مشکلي پيش اومده

 سمت دکتر و گفتايليا که کنار پنچره ايستاده بود برگشت 

 .ايليا: چيشده

دکتر: خانم دکتر صبا کسي که قرار بود خانم شما رو عمل کنه مشکلي براشون پيش اومده که 
 .از مازندران نميتونن بيان تهران براي عمل

 سهند با تعجب و عصبانيت پرسيد

 سهند: يعني چي خانم؟

ايد رضايت بدين که خانمتون و دکتر: اين عمل بايد امروز انجام بشه فقط آقاي محمدي شما ب
 .اورژانسي با هلي کوپتر بفرستم شمال

به ايليا نگاه کردم اخم هاش توي هم بودن و به يه جا خيره بود داشت فکر ميکرد برگشتم سمت 
 دکتر و با ترس گفتم

 . ...رز: شمال چرا خب يه دکتر ديگه عم

 دکتر حبيبي پريد وسط حرفم و گفت

 .اي نيست که به راحتي به کس ديگه اي واگذار بشهدکتر: نميشه عمل ساده 

 دوباره به ايليا نگاه کردم اومد و کنارم ايستاد نيم نگاهي به من انداخت و گفت

 .ايليا: اين سفر خطري براي رز نداره

 .دکتر: خطر نرفتن به اين سفر بيشتر از رفتنش هست

 .مراه رز ميامايليا: باشه رضايت نامه رو بدين امضا کنم فقط خودم هم ه

دکتر: شما و خانواده اتون بايد خودتون برين گروه پزشکي توي هلي کوپتر همراه ايشون هستن 
 .نميشه که شما يا کس ديگه اي باشيد

 .ايليا: باشه

 دست ايليا رو محکم گرفتم و گفتم

 . ...رز: نه ايليا من نميرم

 ايليا دهن باز کن تا حرفي بزنه که دکتر با لحن تندي گفت

 .دکتر: دختر جون نرفتنت مساوي با مرگته
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به دکتر نگاه کردم ديگه حرفي نزدم در عرض کمتر از دو ساعت همه چيز آماده شد قبل از 
 اينکه سوار هلي کوپتر بشم با بغض گفتم

 .ايليا کي ميرسي دوست ندارم اونجا تنها بمونم-

 .باشم ايليا: زود خودم و ميرسونم رز سعي ميکنم قبل از عملت پيشت

 .باشه-

سوار هلي کوپتر شدم و خيلي زود رسيديم مازندران خود خانم دکتر حبيبي همه ي کارهاي من 
و کرده بود تا رسيدم من و به سمت يه اتاق با کلي وسايل پزشکي بردن و من اونجا بسترس شدم 

درخت  پرستارها هم مرتب ميومدن يا بهم سرم ميزدن يا عوضش ميکردن پشت پنجره ي اتاق يه
بزرگ بود که يه گنجشک اونجا لونه کرده بود داشتم بهشون نگاه ميکردم که با صداي در به سمتش 

برگشتم يه خانم نسبتا جوون با روپوش سفيد فکر کنم همسن و سال هاي عمه بود توي درگاه در 
براي  ايستاده بود و داشت با تعجب نگاهم ميکرد لب هاش تکون ميخورد اما من چيزي نميفهميدم

 همين گفتم

 .سالم-

 با صدام به خودش اومد وارد اتاق شد و با لبخند گفت

 .دکتر: سالم بر بيمار پر ماجرا خوبي

 لبخند محوي زدم و گفتم

 .ممنون-

 دکتر پرونده ام و از پايين تخت برداشت و همونطور که سرش پايين بود گفت

 .دکتر: رز محمدي، ميدوني چطوري تشکيل شده اين بيماري

 و خيره نگاهم کرد گفتم

 .نه همکارتون گفتن وارد شدن فشار-

دکتر: اول اين که فشار زياد ولي يه عفونت هم بوده عفونت و خيلي از دخترها تو سال اول 
عروسيشون دارن که با فشار زيادي که بهت وارد شده باعث شده که اون لخته ي خون توي رحمت 

 .ي جنين ديده بشه به وجود بياد که اون لخته به شکل نطفه

 .ممنون خانم دکتر بعد کي عمل و انجام ميدين-

 .دکتر: تا يه ساعت ديگه ميري اتاق عمل

 . ...پس خانواده ام-

 دکتر پريد وسط حرفم خنديد و گفت

 .دکتر: گوشي خانم قاسمي و ترکوندن بس که باهاشون تماس گرفتن خانواده ات توي راه هستن
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صبا از اتاق خارج شد دوباره روم و برگردوندم به سمت پنجره لبخندي روي لبم نشست دکتر 
کاش ايليا زودتر برسه نميدونم چقدر به پنجره خيره بودم که در اتاق باز شد و چند تا پرستار اومدن 

و کمکم کردن تا آماده بشم روي تخت ديگه اي خوابيدم و من و به سمت اتاق عمل بردن استرس 
 به کار خودش مشغول بود دکتر صبا اومد باالي سرم و گفت داشت خفه ام ميکرد هر کسي

 .دکتر: آماده اي رز

 سرم و تکون دادم و آروم گفتم

 .ميترسم-

 .دکتر: از چي

 اشک توي چشم هام جمع شد و گفت

 .ميترسم مثل مامانم توي اتاق عمل بميرم-

 .دکتر: نترس صلوات بفرست اميدت به خدا باشه دخترم

 گذاشتن دکتر گفتيه ماسک روي صورتم 

 .دکتر: تا ده بشمار

 . ...يک... دو... سه... چهار-

تا چهار عدد بيشتر نتونستم بشمارم کم کم چشم هام روي هم افتادن و ديگه متوجه ي چيزي 
 .نشدم

سه روز از بستري شدن رز توي بيمارستان ميگذره و حالش اصال خوب نيست دکتر ميگه رز 
پنجره ايستاده بودم و داشتم بيرون و نگاه ميکردم که دکتر حبيبي  بايد زودتر عمل شه رو به روي

اومد و گفت براي دکتري که قرار بود رز و عمل کنه مشکلي پيش اومده که از مازندران نميتونه 
بياد تهران ترس خاصي رو توي چشم هاي خوشگلش ميديم دکتر ميگفت که رز بايد اورژانسي با 

رف هاي دکتر من و ميترسوند نميدونستم بايد چيکار کنم دلشوره داشتم هلي کوپتر منتقل بشه شمال ح
دلم ميخواست هر جا رز هست منم اونجا باشم اما دکتر گفت نميتونم همراه رز برم رضايت نامه رو 

امضا کردم خيلي سريع همه ي کارها انجام شد رز و آماده کردن و من همراهش تا پشت بوم 
نکه رز و سوار هلي کوپتر کنن بهش قول دادم که تمام سعيم و بکنم که قبل بيمارستان رفتم قبل از اي

از عملش خودم و برسونم از تخت رز فاصله گرفتم رز و سوار هلي کوپتر کردن عقب تر ايستادم و 
به بلند شدن هلي کوپتر نگاه کردم چند دقيقه ي بعد از پشت بوم پايين اومدم وارد آسانسور شدم و از 

خارج شدم نميدونم سپهر و سهند کجا غيبشون زد حوصله ي منتظر موندن و نداشتم سوار  بيمارستان
ماشين شدم تا خودم و به رز برسونم رزي که مقصر همه ي دردهاش منم رزي که اول 

نميخواستمش اما کم کم خودش و توي دلم جا کرد رزي که االن شده آرامش قلبم که بدون اون قلبم 
ودم اعتراف ميکنم من ايليا محمدي قلبم لرزيد قلبم براي رز اون دخترک ظريف بي قراره آره پيش خ

و شکننده لرزيد من جلوش کم ميارم جلوي نگاه معصومش کم ميارم پام و روي پدال گاز فشار دادم 
و به سرعت رانندگي ميکردم گوشيم زنگ خورد از روي داشبورد برداشتمش و به صفحه اش نگاه 

 کردم سپهر بود
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 .هر: الو ايليا کجا رفتي توسپ

 .شمال-

 .سپهر: ميموندي با هم ميرفتيم ديگه

 .ميتونستم صبر کنم سپهر خودتون بياين-

 .سپهر: باشه

بدون خداحافظي گوشي و قطع کردم پام و بيشتر روي گاز فشار دادم و با سرعت روندم تا 
بارون مياومد داشتم خفه ميشدم  رسيدم به جاده ي شمال هواي شمال هم مثل دل من ابري بود و نم نم

شيشه رو پايين کشيدم و دستم و توي موهام فرو کردم ديگه نميتونستم سکوت مرگبار ماشين و تحمل 
 کنم ضبط ماشين و روشن کردم تا فقط اين سکوت و بشکنم

 نميدوني تو بارون

 گريه کردن هم شيرينه

 خوبي بارون اينه

 اشک هات و هيشکي نميبينه

 ميميرم از دردبرگرد دارم 

 شدم يه عاشق ولگرد

 نميري از تو خاطرم

 بسه اين دوري دلم و شکسته

 منتظر تو يکي نشسته

 با اين پاهاي خسته کجا برم

 کاش ميدونستم عشقم

 نميموني پاي حرفت

 تو رو به يادم مياره

 شيشه ي يادگاري عطرت

 بي تو قلبم هميشه ميگيره

 نفسم واسه نفس تو ميره

 و ديرهواسه برگشتنت نگ

 طفلي قلبم بي تو داره ميميره
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 يه روزي بي تو عشقم

 ميميرم از درد دوري

 ميگي طاقت بيارم

 آخه عزيزم چه جوري

 برگرد دارم ميميرم از درد

 شدم يه عاشق ولگرد

 نميري از تو خاطرم

 بسه اين دوري دلم و شکسته

 منتظر تو يکي نشسته

 با اين پاهاي خسته کجا برم

 کاش ميدونستم عشقم

 نميموني پاي حرفت

 تو رو به يادم مياره

 شيشه ي يادگاري عطرت

 بي تو قلبم هميشه ميگيره

 نفسم واسه نفس تو ميره

 واسه برگشتنت نگو ديره

 طفلي قلبم بي تو داره ميميره

 (يادگاري ميثم ابراهيمي)

وشه ي بارون ميباريد جاده خلوت بود پرنده هم پر نميزد ديگه نميتونستم تحمل کنم ماشين و گ
جاده پارک کردم صداي بلند ضبط توي اون سکوت جاده ميپيچيد از ماشين پياده شدم تا يه بادي به 

سرم بخوره صورتم و به سمت آسمون گرفتم قطره هاي تند بارون به صورتم ميخورد دستم و مشت 
 ا برسهکردم و رو به آسمون با تا بلند ترين تن صدام فرياد زدم دلم ميخواست صدام به گوش خد

خدا چرا رز و به زور بهم دادي وقتي نميخواستمش چرا حاال که ميخوامش ميخواي ازم -
 .بگيريش هان چرا خدا ازم نگيرش رز و نگير خدا

فريادم توي صداي بلند آهنگ گم شد ديگه نميتونستم سر پا بايستم زانوهام سست شدن و روي 
فتاده بود واقعا من به خاطر يه دختر به اين حال و زمين افتادم دستم و روي زمين گذاشتم سرم پايين ا

روز افتادم رز چيکار کردي با من که غرورم و پيش خودم شکستم آب از سر و روم ميچکيد خيس 
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خيس شده بودم بعد از چند دقيقه از جام بلند شدم کتفم تير ميکشيد بدون توجه بهش سوار ماشين شدم 
فشار دادم و دوباره با آخرين سرعت حرکت کردم حدود  آهنگ و عوض کردم پام و روي پدال گاز

يک ساعت بعد رسيدم بيمارستان ترمز وحشتناکي کردم چند نفري که توي محيط بيمارستان بودن 
 برگشتن و خيره نگاهم کردن از ماشين پياده شدم و وارد بيمارستان شدم به سمت پذيرش رفتم و گفتم

 .خانم من و اوردن اينجا-

 .مشونپرستار: اس

 .رز محمدي-

 .پرستار: بله درسته

 .االن کجاست-

 .پرستار: ده دقيقه ي پيش بردنش اتاق عمل

 .اتاق عمل کجاست-

 .پرستار: طبقه ي دوم سمت چپ انتهاي راهرو

 .ممنون-

به سمت آسانسور رفتم آسانسور توي همون طبقه بود سريع واردش شدم و دکمه ي طبقه ي 
زش خارج شدم و به سمت آخر راه رفتم روي صندلي هاي کنار اتاق دوم و زدم آسانسور ايستاد ا

عمل نشستم توي دلم دعا ميکردم که رز سالم و سرحال از اون اتاق بياد بيرون نميدونم چقدر توي 
 حا

ل خودم بودم که با دستي که به شونه ام خورد به خودم اومدم به کسي که اينکار و کرده بود 
 و آرام و ندا هم اومده بودن سپهر پرسيد نگاه کردم سپهر بود سهند

 .سپهر: چيشد ايليا

 .دير رسيدم نتونستم ببينمش وقتي رسيدم برده بودنش اتاق عمل-

 سپهر نفس عميقي کشيد و چيزي نگفت و روي صندلي نشست آرام کنارم نشست و گفت

 .آرام: خوبي داداشي

م سه ساعت گذشته بود که من اينجا سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم از انتظار خسته شده بود
نشسته بودم اعصابم داغون بود دلم ميخواست داد بزنم کالفه بودم تا از جام بلند شدم در اتاق باز شد 

 و دکتر بيرون اومد و گفت

 .دکتر: همراه محمدي

 .سپهر: بله
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ش دکتر با ديدن سپهر ساکت شد با تعجب نگاهش ميکرد يه نگاه گلي به جمع انداخت نگاه
روي سهند ايستاد چشم هاش از تعجب گشاد شده بودن زير لب چيزي مثل باورم نميشه گفت طاقتم 

 طاق شد رو به دکتر گفتم

 .دکتر چيشده حال همسرم خوبه-

 دکتر از شوک بيرون اومد نگاهش و به من دوخت و گفت

يارنش تو دکتر: بله حال خانمتون خوبه عمل موفقعيت آميز بود دو يا سه ساعت ديگه هم م
 .بخش

 نفس عميقي کشيدم لبهندي روي لبم نشست گفتم

 .ممنون-

 .دکتر خواهش ميکنمي گفت و رفت توي دلم خدا رو شکر کردم که رز و سالم بهم برگردوند

آروم چشم هام و باز کردم درد شديد و طاقت فرسايي و توي شکم و کمرم احساس ميکردم آخي 
م فشار دادم صداي ميشنيدم که ميگفت دکتر به هوش اومد از گفتم و چشم هام و از زور درد روي ه

درد ناله ميکردم با حس سوزش توي دستم درد کم کم آروم شد نفس عميقي کشيدم و چشم هام و بستم 
 .و خوابم برد

با احساس اينکه کسي داره صدام ميکنه تا چشم هام و باز کردم صورت ندا رو توي نزديکترين 
 ندا تا چشم هاي بازم و ديد گفت فاصله به خودم ديديم

 . ندا: قربونت برم خواهري باالخره بيدار شدي

 . ...ايليا-

 .ندا: همينجاست رفته پيش دکتر االن مياد

 چشم هام و روي هم گذاشتم و چيزي نگفتم که ندا بازم آرامشم و بهم ريخت و گفت

 .ندا: رز خوبي

 ازم حرف بکشهتوان صحبت کردن نداشتم ندا هم به زور ميخواست 

 .اوهوم-

 .ندا: چيزي الزم نداري

 دلم ميخواست خفه اش کنم چشم هام و باز کردم و زمزمه کردم

 .آب-

 .ندا: عزيزم فعال نبايد آب بخوري تازه دکتر معاينه ات کرد
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دوباره چشم هام و بستم نميدونم چقدر گذشته بود که در اتاق باز شد چشم هام و باز کردم سهند 
رام اومدن توي اتاق و حالم و ميپرسيدن ناراحت شدم ايليا نبود مگه نرفته بود پيش دکتر و سپهر و آ

 از سپهر پرسيدم

 .سپهر ايليا کجاست-

 سپهر سرش و انداخت پايين و گفت

 . ...سپهر: تا يه ستعت پيش اينجا باال سرت بود اما

 سريع پرسيدم

 .اما چي-

کارگرهاش از داربست افتاده پايين بايد سپهر: از طرف شرکت بهش زنگ زدن که يکي از 
 .ميرفت اونجا

اشک توي چشم هام جمع شد چشم هام و بستم تا اشک هام سرازير نشن از يه طرف به ايليا 
حق ميدادم که بره چون رئيس شرکت بود از يه طرف ديگه اين فکر که ارزش من پيش ايليا از 

 .دکارگرش کمتره که من و رها کرد و رفت عذابم ميدا

دو روز از عمل ميگذشت تو اين دو روز چند مرتبه با ايليا صحبت کردم گفت که تا فردا مياد 
پيشم مثال ندا اومده بود همراهم باشه اما نيم ساعت پيش گفت گرسنه اش شده و ميره يه چيزي بگيره 

نم دکتر صبا و زود مياد اما هنوز نيومده بود روي تخت نشسته بودم و داشتم يه رمان ميخونم که خا
 اومد توي اتاق بعد از معاينه کردنم روي تخت نشست و گفت

دکترصبا: رز تو دخترخوشگلي هستي من و ياد دو تا آدم ميندازي خيلي شبيه دو قلوهايي 
 .هستي که ميشناسم

 .اميدوارم اين يادآوري تلخ نباشه-

 .دکتر صبا: يه سوال بپرسم

 .بفرماييد-

 .ي ميترسي مثل مامانم توي اتاق عمل بميرمدکتر: چرا توي اتاق عمل گفت

 سرم و انداختم پايين و گفتم

 .چون مامانم موقع دنيا اومدن من فوت شد-

 و سرم و بلند کردم و به دکتر خيره شدم با اين حرفم دکتر يکم تعحب کرد آروم و زير لب گفت

 .دکتر: دروغ جالبي بهت گفته

وي خودم نيوردم دکتر صبا تو چشم هام خيره شد و شنيدم خانم صبا با خودش چي گفت اما به ر
 يهو پرسيد
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 .دکتر: رز تو با خانواده ي مادريت در ارتباط هستي

 از حرف دکتر چشم هام از تعجب گشاد شدن با تعجب گفتم

نه تا حاال هيچکس از خانواده ي مامانم و نديدم از داداش هام هم پرسيدن اما اونا هم چيز -
 .زيادي نميدونن

 ر دستم و توي دستش گرفت و گفتدکت

 .دکتر: دوست داري ببينيشون

 سرم و تکون دادم و گفتم

آره مهم ترين دليلي که راضي شدم عمل و انجام بدم اين بود که بابام گفت گذشته رو برام -
 .تعريف ميکنه

 دکتر: ميخواي من کمکت کنم زودتر بفهمي؟

 . ...نم ولي شمامن دوست دارم راجع به مادرم و خانواده اش بدو-

 دکتر اومد وسط حرفم و گفت

 .دکتر صبا: فردا ميام دنبالت که بريم يه جاي خوب مياي

 . ...ايليا-

دکتر: من خودم براي همسرت توضيح ميدم فردا براي چند ساعت از بيمارستان خارح ميشيم 
 .باشه

 .باشه-

 دکتر صبا لبخندي زد و از جاش بلند شد و گفت

 .رم اما بازم بهت سر ميزنمدکتر: فعال بايد ب

سرم و تکون دادم و چيزي نگفتم دکتر از اتاق بيرون رفت حرف هاش فکرم و درگير کرده 
بود چرا بايد کمکم کنه اين چيزها رو از کجا ميدونه مگه اين دکتر صبا کيه روي تخت دراز کشيدم 

 .دکتر فکر کنمو چشم هام و بستم تا يکم فکرم تمرکز بشه و بتونم درست به حرف هاي 

از وقتي که عمل رز تمام شد همه اش باال ي سرش بودم خيلي خوشحال شدم که حال رز خوبه 
اصال حس اون لحظه اي که رفتم توي اتاق دکتر صبا و بهم گفت که ديگه خطري رز من و تهديد 

ه از خودم نميکنه و فقط بايد استراحت کنه و ديگه رفتار گذشته ام باهاش تکرار نشه خوب خوب ميش
و رفتارهام شرمنده بودم ولي به خودم قول دادم که حتما همه ي بدي ها رو جبران کنم براي دختري 

که شده بود زندگيم از اتاق دکتر که بيرون اومدم همه ي استرس و نگرانيم از بين رفته بود با قدم 
و ندا هم توي اتاق بودن هاي بلند به سمت اتاقي که رز اونجا بستري بود رفتم سپهر و سهند آرام 

وارد اتاق شدم به ديوار تکيه دادم و به رز که آروم خوابيده بود خيره شدم با صداي سهند به خودم 
 اومدم
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 .سهند: بيا اين و بخور ايليا

 و يه ساندويچ و به سمتم گرفت بدون اينکه بهش نگاه کنم گفتم

 .گرسنه نيستم-

 .ي بگير بخور ببينمسهند: چرت نگو ايليا از صبح هيچي نخورد

تا خواستم ساندويچ و از سهند بگيرم تا اينقدر به جونم غر نزنه که بيا اين و بخور گوشيم زنگ 
خورد موبايل و از جيبم دراوردم و به صفحه اش نگاه کردم اسم محمد روي صفحه ي گوشي افتاده 

 بود تماس وصل کردم قبل از اينکه چيزي بگم محمد گفت

 .کجايي محمد: الو ايليا

 .شمال-

 .محمد: شمال چيکار ميکني تو االن مگه وقت خوش گذرونيه با اون وضعيت رز

 .دکتري که رز و عمل کرد شمال اصال تو چيکار به اين کارها داري حرفت و بزن-

 .محمد: ايليا زود خودت و برسون تهران که پليس اومده شرکت

 با صدايي که سعي در کنترلش داشتم گفتم با شنيدن اسم پليس تکيه ام و از ديوار برداشتم و

 .چي پليس-

 با اين حرفم توجه همه به سمت من جلب شد

محمد: آره پليس، زود بيا ايليا يکي از کارگرهاي برج صدف از داربست افتاد پايين انگار 
 .داربست باز شده زود خودت و برسون

 .يعني چي داربست باز شده من متخصص اين کار و اوردم-

من نميدونم کسي که داربست ها رو بسته و پيدا کرديم قسم و قرآن و آيه رديف کرده که  محمد:
 .همه چيز و چک کرده مشکل نداشتن االن هم پليس داره بررسي ميکنه

 .مگه چه باليي سر اون گارگر اومده که پاي پليس اومده وسط-

 .محمد: هنوز معلوم نيست فعال بي هوش فقط زود بيا

 .سه ساعت ديگه خودم و ميرسم خداحافظباشه تا دو -

و بدون اينکه اجازه ي حرف زدن به محمد بدم گوشي و قطع کردم و برگشتم سمت سپهر و 
 گفتم

 .بايد برم تهران-

 .سپهر: برو حواسم به همه چيز هست هرچي هم شد بهت خبر ميدم
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ج شدم و به سمت با همه خداحافظي کردم و آخرين نگاه و به رز انداختم از بيمارستان خار
ماشين رفتم و سوار شدم نگاهي به درجه ي بنزين انداختم بنزينم کم داشتم خودم و به يه پمپ بنزين 
رسوندم باک ماشين و پر کردم و با آخرين سرعت به سمت تهران رفتم دو ساعت بعد تهران بودم 

يه دوش آب سرد بگيرم لباسم مناسب نبود اول رفتم خونه و لباسم و عوض کردم خيلي دوست داشتم 
ولي وقت نداشتم از خونه بيرون رفتم و به سمت شرکت راه افتادم ماشين پليس و از دور ديدم تا 

 وارد شرکت شدم صداي محمد و شنيدم

 .محمد: جناب سروان من باهاشون تماس گرفتم تو راه هستن دارن ميان

 .سالم-

 محمد به من اشاره کرد و گفت

 .رئيس شرکت محمد: بفرماييد اين هم

 مردي که رو به روي محمد ايستاده بود برگشت سمتم و گفت

 .سروان: جناب ايليا محمدي

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .بله خودم هستم-

 .سروان: شما بايد به چند تا از سوال هاي ما جواب بدين

 .حتما بفرماييد توي اتاق-

سواالتشون با محمد رفتيم بيمارستان به سمت اتاقم راهنمايي شون کردم بعد از جواب دادن به 
خدا رو شکر حال اون پسر خوب بود اسمش علي زماني بود يه پسر بيست و پنج ساله که هم خرج 

پدر و مادر پيرش و ميداد هم درسش و ميخوند علي به هوش اومده بود و فقط دستش شکسته بود که 
يستاده بود بعد از اينکه مطمئن شدم اين هم به خاطر اين بود که علي روي داربست طبقه ي اول ا

حالش خوبه از بيمارستان خارج شدم محمد گفت يه کاري داره و بايد به اون برسه به سمت برج راه 
افتادم در و باز کردم و وارد واحد شدم خونه توي سکوت فرو رفته بود اين خونه بدون رز واقعا 

م و روي دسته ي مبل پرت کردم رفتم تو عذاب آور بود همون جا توي سالن لباس هام و دراورد
حمام و دوش آب سرد و باز کردم و چند دقيقه اي زيرش موندم بعد از ده دقيقه از حموم بيرون 
اومدم حوله اي که تو حمام بود و دور کمرم بستم و رفتم توي آشپزخونه در يخچال و باز کردم 

ذا سفارش دادم و رو به روي تلويزيون غذايي توي يخچال نبود تلفن و برداشتم و از رستوران غ
نشستم تا خواستم تلويزيون و روشن کردم صداي گوشيم بلند شد به صفحه اش نگاه کردم سپهر بود 

 سريع جواب دادم

 .الو سپهر چيشده رز خوبه-

 سپهر با خوشحالي گفت

 .سپهر: رز به هوش اومده پسر خوشحال باش

 از جام بلند شدم و فرياد زدم
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 .ا راست ميگيجون ايلي-

 سپهر خنديد و گفت

 .سپهر: آره راست ميگم ايليا بعد باهات تماس ميگيرم ندا صدام ميزنه فعال

و گوشي رو قطع قطع کرد خدا رو از ته دلم شکر کردم و رفتم توي اتاق لباس هام و عوض 
ا نبود کردم و زنگ زدم به رستوران سفارشم و کنسل کردم تحمل موندن توي خونه اي که رز اونج

 و ندا

شتم از خونه خارج شدم و به سمت خونه ي محمد رفتم قبلش دو پرس جوجه کباب هم گرفتم 
رسيدم خونه اش و مثل اينکه غذا ها رو دستم ديد چون سريع در و باز کرد وارد خونه اش شدم و 

 غذا ها رو روي اپن گذاشتم و به محمد که داشت با تعجب نگاهم ميکرد خنديدم و گفتم

 .يشده چرا اينقدر تعجب کرديچ-

 محمد اومد سمتم دستش و گذاشت روي پيشونيم و گفت

 .محمد: تو خوبي ايليا تب که نداري

 .خوبم بهتر از اين نميشم-

 .محمد: پس چته خيلي وقت بود نديدم اينطوري بخندي ببينم چيزي خورده تو کله ات

 .نه بابا رز به هوش اومده حالش هم کامال خوبه-

 .خب خدا رو شکر حاال چي اورديمحمد: 

 .جوجه کباب بيا بخوريم که من دارم از گرسنگي هالک ميشم-

و نشستم و شروع کردم به خوردن محمد هم اومد و رو به روم نشست و شروع کرد به خوردن 
بعد از شام با محمد نشستيم و يکم درمورد اين پسره تيام بهنيا حرف زديم هنوز هيچي جز عکس و 

 نداشتيم ساعت دوازده بود که محمد گفت اسم ازش

 .محمد: پسر بريم بخوابيم ديگه من خوابم مياد

 .باشه بخوابيم-

محمد رخت خواب ها رو اورد توي هال روي رخت خواب دراز کشيدم و ساعدم و رو چشم 
 .هام گذاشتم و نفهميدم کي خوابم برد

بار با رز صحبت کردم و از  دو روز از اومدن من به تهران ميگذشت تو اين دو روز چند
صداش انرژي گرفتم و بهش قول دادم حتما تا فردا بعد از ظهر خودم و بهش برسونم رفتم شرکت 

سمت شرکت و به چند تا از کارهاي عقب افتاده رسيدم بعد از وقت اداري شرکت رفتم سر 
کارم که سر ساختمان ساختماني که اون پسر ازش افتاده بود و گفتم داربست هاي جديد کار بذارن 

تموم شد به سمت بيمارستاني که علي زماني اونجا بستري بود رفتم تا حالش و بپرسم وارد 
بيمارستان شدم و به سمت پذيرش رفتم اسم علي و به پرستار دادم اون خانم هم شماره ي اتاق و علي 

 داد به سمت اتاقش حرکت کردم در زدم و با صداي بفرماييد وارد اتاق شدم
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 .علي: سالم آقاي مهندس

 .سالم علي آقا خوبي-

 علي با خجالت گفت

 .علي: ممنون آقا خوبم

پالستيک آب ميوه و کمپوت و دسته گلي که قبل از اومدنم به اينجا خريده بودم و به سمت خانم 
 مسني که به احتمال زياد بايد مادر علي باشه دادم اون خانم ازم گرفت

 .زحمت کشيدينپدر علي: آقاي مهندس چرا 

 لبخندي زدم و گفتم

 .وظيفه است پدر جان-

 علي به پدر و مادرش اشاره کرد و بهم معرفيشون کرد

 .علي: ايشون پدرم و ايشون هم مادرم

 بعد دستش و به سمت دختري که بهش ميخورد پونزده يا شونزده ساله اش باشه گرفت و گفت

 .ايشون هم خواهر کوچيکه ي من-

ختي کردم و يکم کنارشون موندم واقعا خانواده ي خونگرمي بودن بعد از بازم اظهار خوشب
بيست دقيقه از جام بلند شدم تا برم خونه و اين و هم گفتم که نگران خرج و مخارج بستري بودن 

علي و نباشن چون همه ي کارگرهاي شرکت من بيمه هستن هر اتفاقي براي هر کدومشون بيوفته 
نه خوش حالي و ميتونستم توي چشم هاي مادر و پدر علي ببينم ازشون بيمه خسارت و جبران ميک

خداحافظي کردم و از بيمارستان خارج شدم سوار ماشينم شدم و به سمت خونه حرکت کردم در 
واحد و باز کردم و وارد خونه ي سوت و کورمون شدم بعد از دوش گرفتن چمدون و از زير تخت 

هاي خودم و رز و توي چمدون گذاشتم وقتي لباس هاي رز و بيرون کشيدم و چند دست از لباس 
توي دستم گرفتم يه لحظه خنده ام گرفت احساس ميکردم لباس يه دختر بچه و توي دستم گرفتم بس 

که کوچولو هستن و من عاشق اين ريزه ميزه بودن رز قشنگ توي آغوشم جا ميشه کارم که تمام شد 
چاي ساز و به برق وصل کردم و براي خودم چايي درست  زنگ زدم رستوران و غذا سفارش دادم

کردم و خوردم نيم ساعت بعد پيک موتوري غذا رو اورد تنهايي بهم نميچسبيد اما يکم ازش و 
خوردم بايد فردا تا قبل از ظهر مازندران باشم به خاطر همين تا همون چند لقمه رو تموم کردم رفتم 

تختي که رز کنارم نبود تا از وجودش آرامش بگيرم و بتونم توي اتاق خواب و روي تخت خوابيدم 
 .راحت بخوابم

روي تخت نشسته بودم و داشتم به حرف هاي ديروز دکتر صبا فکر ميکردم يعني رابطه ي 
دکتر صبا با خانواده ي مادريم چيه که اين همه چيز و ميدونه از ديروز تا حاال اينقدر فکر کردم که 

ز صبح زود هم سهند و آرام حرکت کردن سمت تهران من مجبورشون کردم مغزم ارور ميده ديرو
که برن همين سپهر و ندا اينجا هستن بسه امروز صبح قرار بود ايليا برسه که زنگ زد و گفت که 

فردا مياد پيشم وقتي اين حرف و بهم زد دلم ميخواست جيغ بزنم اما فقط آروم گفتم اما توي دلم ولوله 
زودتر برسه دلم بي قرار ديدن ايلياست نگاهم و به ندا دوختم بايد بفرستمش دنبال  به پا بود کاش
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نخود سياه که بتونم با دکتر صبا از بيمارستان برم بيرون با جرقه اي که توي ذهنم خورد فهميدم بايد 
 چيکار کنم رو به ندا گفتم

 .ندا-

 ندا سرش و از تو گوشيش بلند کرد و نگاهم کرد و گفت

 .بلهندا: 

 .ندا حوصله ام سر رفته-

 .ندا: زيرش و کم کن سر نره

و صداي خنده اش بلند شد با حرص فقط نگاهش ميکردم دلم ميخواست سرش و از تنش جدا 
 کنم بعد از چند دقيقه خودش و کنترل کرد و گفت

 .ندا: به نظرت من بايد چيکار کنم

 با حرص گفتم

 .ينگفتم که تو بخندي گفتم که يه فکري بکن-

و روم و برگردندم سمت پنجره فکر کنم نقشه ام گرفت چون ندا از جاش بلند شد اومد کنارم 
 نشست دستم و گرفت و گفت

 .ندا: خيلي خب بگو چيکار کنم

 برگشتم سمتش و با ذوق گفتم

 .ميري چند تا کتاب بخري-

تا يه استراحتي کنه  ندا: رفتنش و که ميرم اما جواب سپهر و تو بايد بدي گفت نبايد تنهات بذارم
 .و برگرده

 .باشه جواب سپهر با من تو فقط برو چند تا کتاب خوب برام بخر بخونم حوصله ام سر نره-

 ندا از روي تخت بلند شد و دستي به شالش کشيد و گفت

 .ندا: باشه پس من برم خداحافظ

 .خداحافظ-

کسي در اتاق و زد دکتر صبا کيفش و هم برداشت و از اتاق خارج شد تو همين فکرها بودم که 
 وارد اتاق شد اومد سمتم و با لبخند گفت

 .دکتر صبا: خوبي رز

 سرم و تکون دادم و گفتم
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 .خوبم ممنون-

 .دکتر: زود آماده شو که بايد بريم

 .باشه فقط ميشه اين سوزن و از دستم دربياريد-

 و گفت تا حرفم تموم شد لبم و گزيدم و سرم و انداختم پايين دکتر خنديد

 .دکتر: باشه

اومد کنارم و سوزن سرم و از دستم بيرون کشيد راحت شدم باالخره اين سوزن بدجوري اذيتم 
ميکرد از روي تخت بلند شدم و لباس هاي بيمارستان و با لباس هاي خودم عوض کردم برگشتم 

 سمت دکتر صبا و گفتم

 .بريم من آماده ام-

سوار ماشينش شدم و ماشين راه افتاد توي فاصله زماني  با دکتر صبا از بيمارستان خارج شديم
نسبتا کوتاهي رسيديم به يه خونه ي بزرگ وياليي با در آهني بزرگ دکتر صبا در و با ريموت باز 

کرد حياط سرسبز خونه شديم دکتر ماشين و تا نزديکي در ورودي برد و از ماشين پياده شد منم پياده 
م وارد سالن که شدم اولين چيزي که توجه ام و به خودش جلب شدم و پشت سرش وارد خونه شد

کرد قاب عکس بزرگي که به ديوار وصل بود بي حرکت ايستادم انگار داشتم خودم و توي اون آينه 
ميديدم با پاهاي لرزون به اون سمت حرکت کردم اون ديوار پر بود از عکس هاي جديد و قديمي، 

اين عکس ها اينجا چيکار ميکنن با تعجب برگشتم سمت دکتر عکس هاي من سهند سپهر گيج بودم 
 صبا و با صداي لرزون گفتم

 اينجا چه خبره؟-

 به قاب عکس اشاره کردم و گفتم

 .اينا کي هستن چرا اينقدر شبيه من هستن عکس هاي من و برادرهام اينجا چيکار ميکنن-

 دکتر صبا اومد سمتم دستم و گرفت و گفت

 .همه چيز و از اول اولش برات تعريف کنم دکتر: بيا بشين تا

با پاهاي لرزونم به طرف نزديکترين مبل رفتم و نشستم نگاهم و توي سالن گردوندم به جز من 
و دکتر چند نفر ديگه هم اونجا بودن دو تا مرد همسن و سال هاي بابا يا کمتر يا بيشتر با دو تا خانم 

 مسن باال با صداي دکتر صبا به سمتش برگشت

دکتر صبا: دو تا دختر دو قلو تو اين خانواده به دنيا امدن رويا و رها بچه هاي وسطي اين 
خانواده و خواهرهاي بزرگ من دوتا دختر مهربون و خنده رو شاد همه چيز خوب بود تا اينکه پدر 

ضا اين خانواده با يه خانواده آشنا شد خانواده ي محمدي حاج رضا محمدي تاجر بزرگ فرش حاج ر
 .سه تا پسر و يه دختر و زنش که جونش و براش ميداد

 گيج بودم خيره به دکتر صبا فقط به حرف هاش گوش ميدادم
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دکتر صبا: رفت و آمد حاج رضا محمدي با حاج يوسف صبا زياد شد حاج يوسف هم دو تا 
گ حاج رضا پسر و سه تا دختر داشت همه اين بچه ها با هم بزرگ شدن تا اينکه دل ساالر پسر بزر

و سبحان پسر کوچکش لرزيد اون هم چه لرزيدني خونه ي همه رو خراب کرد رابطه ها تيره و تار 
شدن ساالر مرد جدي عاشق رها شد سبحان پسر آروم و سر به زير هم عاشق رها شد اين وسط 

رويا عاشق ساالر بود رها هم جونش و براي سبحان ميداد همه چيز خوب بود تا اينکه موقع 
خواستگاري رسيد خواستگاري رها براي ساالر و رويا براي سبحان همه شاد بودن بدون اينکه دل 

دخترها رو درنظر بگيرن يه هفته بيشتر نمونده بود به عقد يه هفته اي که هيچکس خبر نداشت قراره 
شت هنوز دو تا خانواده رو نابود کنه هيچکس از کاري که رها و رويا ميخواستن انجام بدن خبر ندا

 .هم هيچکس نميدونه چيشد که دو تا خواهر اين کار و کردن

 دکتر صبا مکثي کرد بي طاقت پرسيدم

 .چيکار کردن-

 دکتر دوباره خيره شد تو چشم هام و گفت

دکتر صبا: شب عقدکنون رسيد در ظاهر رويا کنار سبحان بود و رها کنار ساالر ولي رويا و 
ن رها شده بود رويا رويا شده بود رها وقتي عاقد شروع کرد به رها جاشون و با هم عوض کرده بود

خوندن خطبه اسم ها رو خوند دنيا يک لحظه ايستاد سبحان و ساالر تو شوک بودن که رويا و رها 
بله رو گفتن شب عروسي با همه ي عروسي ها متفاوت بود تو عروسي دعوا شد رها و رويا براي 

 .اولين بار از پدرم کتک خوردن

دکتر صبا باز هم مکث کرد و يه نفس عميق کشيد چرا اينقدر حرفش و قطع ميکنه تا خواستم 
 چيزي بگم دکتر با حرف اومد

دکتر: رز مردي که تو پدر صداش ميکني زندگي رويا رو تلخ کرد تلخ تر از زهرمار رها و 
ابطه اش و با همه سبحان با هم خوب بودن ولي ساالر رابطه اش و با برادرش قطع کرد در واقع ر

قطع کرد ساالر مغرور مغرورتر شد و تلخ تر زندگيش با رويا همه اش دعوا بود و بحث و کتک تا 
اينکه ناخواسته رويا حامله شد و سپهر به دنيا اومد با به دنيا اومدن سپهر رفتار ساالر با رويا نرم 

ه رها اجاقش کوره و بچه دار تر شد ولي بحث باردار نشدن رها نقل مجالس شد همه اش ميگفتن ک
نميشه و هزار تا حرف ديگه از اون طرف رويا دوباره حامله شد و سهند به دنيا اومد رويا ديگه 

اجازه ي باردار شدن و نداشت به خاطر ضعيف بودن بدنش و قلبش که دو تا از رگ هاش بسته شده 
و دادن همه خوشحال شدن تو اين بودن سه چهار سال بعد حال رويا بدتر شد که خبر حاملگي رها ر

نه ماه رها چاق و چاق تر ميشد و رويا ضعيف و ضعيف تر رها دردش گرفت همه بيمارستان بوديم 
حتي رويا با اون حال بدش ولي با به دنيا اومدن اون بچه همه چيز بهم ريخت سبحان توي راه 

زايمان به خاطر فشار خون  بيمارستان به خاطر سرعت زيادش تصادف ميکنه و فلج ميشه رها سر
باال سکته ميکنه و ميميره رويا با خبر شنيدين فوت خواهر دو قلوش بي هوش ميشه و ديگه به هوش 

نمياد دو خواهر تو يه روز به فاصله ي ده دقيقه ميان و تو يه روز به فاصله ي ده دقيقه ميميرن 
و مادري نداره چي ميشه بر خالف  هيچکس نميدونست تکليف بچه اي که پدرش ديگه توانايي نداره

همه ي تصورها ساالر بچه رو پيش خودش بزرگ کرد اون بچه تويي رز تو دختر رها و سبحان 
هستي رها و سبحاني که واقعا عاشق هم بودن ما خانواده ي تو هستيم رز ما هر سال و هر لحظه با 

دمت باورم نميشد شک داشتم ولي عکس هاي تو و سهند و سپهر زندگي کرديم وقتي تو بيمارستان دي
وقتي سپهر و سهند و اونجا ديدم مطمئن شدم پرونده ي پزشکي ات و هم چند بار خوندم باورمون 
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نميشد ساالر به اسم خودش و رويا برات شناسنامه گرفته قبول اسم ايليا توي شناسنامه ات به عنوان 
 .همسرت برامون سخت بود

 توي سرم ميچرخيد يه جمله توي مغزم اکو ميشدحرف هاي دکتر يا همون خاله ام 

 .تو دختر رها و سبحان هستي-

خونه دور سرم ميچرخيد صداها رو گنگ ميشنيدم درک اين موضوع برام سخت بود من يعني 
من پدر و مادر نداشتم يعني من برادر ندارم ديگه تحمل نداشتم دلم ميخواست جيغ بزنم سرم گيج 

تم اشک هام تمام صورتم و خيس کرده بودن چشم هام و بستم سوزشي و ميرفت دستم و به سرم گرف
 .توي بازوم حس کردم کم کم بدنم سست شد و ديگه متوجه ي چيزي نشدم

چشام هام و با بي حالي باز کردم سرم درد ميکرد نگاهي به اطرافم انداختم کردم توي يه اتاق 
کس هاي دو تا خواهر دو قلو در اصل خاله و بودم با دکور سفيد و آبي ديوارهاش هم پر بود از ع

مامان من توي بعضي از عکس ها هم يکي از قل ها کنار مردي ايستاده بود از روي تخت بلند شدم 
و رو به روي آينه ايستادم لباس هام و مرتب کردم و از اتاق بيرون رفتم با صداهايي که مي اومد 

سالمي کردم که با صدام همه به سمتم برگشتن دکتر مسير و پيدا کردم همه توي سالن نشسته بودن 
 صبا يا خاله ام سريع بلند شد به سمتم اومد و گفت

 .دکتر: خوبي رز

 لبخندي زدم و گفتم

 .خوبم ممنون-

و نگاهي به جمع انداختم به جز اون چند نفري که اول که اومدم اينجا ديدم چند تا دختر و پسر 
 گفت جوون هم توي سالن بودن دکتر صبا

 .رز بيا همه رو بهت معرفي کنم-

دستم و گرفت و با هم به سمت يه مرد هم سن و سال بابا رفتيم قبل از اينکه دکتر صبا چيري 
 بگه اون مرد جلو اومد و گفت

 .مرد: من امين دايي بزرگه ات هستم اين هم خانمم زهرا خانم

از چهره اش ميباريد به دو تا دختر و به خانم تپلي که کنارش ايستاده بود اشاره کرد مهربوني 
 و يه پسري که اون طرف ايستاده بودن اشاره داد و گفت

 .دايي امين: سحر و حديث و حميد هم بچه هام هستن

 دکتر صبا دست من و گرفت و برد سمت يکي ديگه از مردهاي تو سالن و گفت

 .دکتر صبا: اين آقا هم دايي احسان هستن دايي کوچيکه ات

 که کنارش ايستاده بود اشاره کرد و گفت به خانمي

 .دايي احسان: همسرم سمانه و دخترم سارا
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 .دکتر صبا: و در آخر من خاله آرزو اين ها هم بچه هام تينا و تيام

لبخندي زدم و اظهار خوشبختي کردم خاله دستم و کشيد و من و برد سمت يه خانم مسن که 
افتاد حس کردم خيلي وقته ميشناسمش رو به روش زانو روي ويلچر نشسته بود نگاهم که به نگاهش 

زدم و دست هاي سردش و توي دست هام گرفتم که اشک هاش از حصار چشم هاش آزاد شدن و 
 ريختن روي گونه هاش منم بغض کرده بودم صداي دايي امين و شنيدم

ديگه نتونست دايي امين: اين خانم هم مامانمه بعد شنيدن خبر مرگ رويا و رها سکته کرد و 
راه بره بعد از اينکه پدرم يعني پدربزرگ تو فوت شد هم قدرت تکلمش و از دست داد اوايل بهتر 

بود اما وقتي ساالر رفت و هر سه تاتون يعني تو و سهند و سپهر و با خودش برد و فقط عکس 
 .هاتون و برامون ميفرستاد بدتر شد

همه چيز و فهميدم به همه ي سوال هام جواب از اين کار پدرم خيلي خجالت کشيدم اون روز 
داده شد به جز يه سوال که اون و بايد از بابا ميپرسيدم لحظه ي آخر که داشتم از خونه خارج ميشدم 

ازم خواستن که بيام پيششون منم گفتم که بابا ميخواد گذشته رو برام تعريف کنه ميرم ولي بازم 
شتيم وارد اتاق که شدم ندا رو ديدم که هي از اين طرف اتاق برميگردم همراه خاله به بيمارستان برگ

 ميرفت اون طرف اتاق صداش زدم

 .ندا-

ندا تا من و ديد اومد سمتم و من و توي بغلش گرفت صداي گريه اش بلند شد يهو من و از تو 
 بغلش کشيد بيرون و با حرص گفت

 .م به سپهر زنگ بزنمندا: کجا رفته بودي رز داشتم سکته ميکردم حتي جرعت نداشت

 لبخندي زدم و گفتم

 .معذرت ميخوام خواهري رفته بودم همين اطراف قدم بزنم-

 ندا زد تو بازوم و گفت

 .ندا: ميميردي تا من بيام بعدش با هم ميرفتيم خب

 خودم و مظلوم کردم و گفتم

 .خوب حوصله ام سر رفته بود تو هم ديرکردي حاال برام کتاب خريدي-

 تکون داد و گفتندا سرش و 

 .ندا: بله خانم خريدم

 رفتم سمت کمد و همونطور که لباس هام و عوض ميکردم گفتم

 .چي گرفتي حاال-

 .ندا: سليقه ات و ميدونستم چند تا رمان گرفتم بيا بخونيم

 .باشه-
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روي تخت نشستم و يکي از کتاب هايي که ندا گرفته بود و برداشتم و باز کردم مثال داشتم 
اما چيزي نميفهميدم همه ي فکرم توي اون خونه ي وياليي و آدم هاش جا مونده بود دو  ميخوندم

ساعت بعد سپهر اومد پيشم و خبر اومدن ايليا رو داد هر چند خبرش دست دوم بود و ميدونستم اما 
بازم با شنيدنش خوش حال شدم دلتنگ ايليا بودم خيلي، سپهر ندا رو فرستاد تا بره هتل و خودش 

ارم موند دوست داشتم درمورد اتفاقات امروز با سپهر صحبت کنم نميتونستم حرف بزنم اول بايد کن
 .با بابا صحبت کنم و حرف هاش و بشنوم

با صداي زنگ گوشيم از خواب پريدم موبايل و از روي پاتختي برداشتم و با صداي خواب 
 آلود جواب دادم

 .بله-

 .ز بري شمالمامان: بله و بال مگه قرار نبود امرو

 .سالم مامان-

 .مامان: سالم

 .چرا امروز راه يعني چند ساعت ديگه راه ميوفتم-

 .مامان: ديروز آرام و سهند هم برگشتن زنگ زدم بهت بگم بياي دنبالم منم همراهت ميام

 .چشم تا نيم ساعت يک ساعت ديگه ميام دنبالتون-

 .مامان: خب پس کاري نداري

 .نه خداحافظ-

 .احافظمامان: خد

و گوشي و قطع کرد موبايل و پرت کردم کنارم روي تخت و از جام بلند شدم و رفتم توي حمام 
يه دوش کوتاه گرفتم و حولم و دور خودم پيچيدم از داخل کمد يه شلوار جين سياه با پيرهن آبي 

اومدم توي  برداشتم و تنم کردم بارونيم و هم برداشتم و با چمدون و بقيه ي وسايل از خونه بيرون
پارکينگ شير فلکه اصلي گاز و بستم آب و برق و هم قطع کردم، سوار ماشين شدم و به سمت خونه 
ي پدريم حرکت کردم ريموت و از داشبرد برداشتم، در باز کردم و رفتم تو خونه وارد سالن که شدم 

ي توجه ام و به از سکوت خونه فهميدم که هنوز خواب هستن از پله ها باال رفتم که صداي ضعيف
خودش جلب کرد دقت کردم صدا از اتاق آزيتا بود آروم خودم و به پشت در اتاقش رسوندم و فال 

گوش وايسادم کاري که از بچگي تا به االن ازش متنفرم اما نميدونم چرا پشت در اتاق آزيتا ايستادم 
 و به حرف هاش گوش دادم

ه همه چيز با ما بود اما يه نفر چند تا عکس آزيتا: راحيل چرا ايمل ها رو قطع کردي ديوون
 .س.ک.س.ي براش فرستاد

. ...- 

 .آزيتا: آره بدم مياد ازش هميشه از من بهتر بود دختره ي نچسب
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. ...- 

 .آزيتا: نميدونم فقط اگه بفهمه منم توي اين بازي بودم من و ميکشه شک نکن

. ...- 

 .م قربونت بايآزيتا: باشه پس من برم يه ساعت ديگه کالس دار

از اتاق فاصله گرفتم و سريع خودم و به سمت اتاق خودم رسوندم و وارد شدم فکرم درگير شد 
يعني چي آزيتا داره چيکار ميکنه منظورش از ايميل ها چيه خودم و روي تخت پرت کردم و ساعدم 

ف ميزدم بلند شدم و روي پيشونيم گذاشتم هر چي فکر ميکردم به نتيجه اي نميرسيدم بايد با يکي حر
گوشي و سوئيچ و از کنارم برداشتم و به سمت خونه ي محمد رفتم سکوت و توي ماشين دوست 

 ندارم براي همين ضبط و روشن کردم و به آهنگي که پخش ميشد گوش سپردم

 اين احساسي که من به تو دارم

 مثل حس تلنگر بارونه

 وقتي نيستي چقدر بد و داغونم

 و واردنهتوي سختي دنياي بد 

 چقدر آيينه ها مثل چشماتن

 اما چشم هات چقدر از من دوره

 وقتي برگردي بياي من اينجام

 واسه زندگي مون همه چي جوره

 دلتنگتم مثل اون وقتيا

 تنهام نذار توي دلتنگيام

 اصرار من تکرار توئه

 ديوونه ات شدن اجباره برام

 يه چند ثانيه که از تو دورم

 روزهولي هي ميگي که مثل دي

 هر کي حالم و ميبينه ميگه

 چقدر حال تو تب داره ميسوزه

 بيا سهمم و از عشق بيشتر کن

 نذار بيشتر از اين تنها باشم
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 توي خاطره هامون جا موندم

 دارم اين جوري از هم ميپاشم

 دلتنگتم مثل اون وقتيا

 تنهام نذار توي دلتنگيام

 اصرار من تکرار توئه

 ديوونه ات شدن اجباره برام

 (تلنگر بارون عليرضا روزگار)

به خونه ي محمد که رسيدم پياده شدم و زنگ زدم در با صداي تيکي باز شد وارد خونه شدم 
محمد لخت روي مبل افتاده بود و فقط يه شلوارک تا باالي زانو پاش بود لبخند خبيثي زدم از پارچ 

ش محمد مثل گربه ها از خيس رو ميز يکم آب ريختم توي دستم و دست خيسم و گذاشتم روي صورت
شدن بدش مياومد و بعضي وقت ها مثل االن کرمم ميگرفت و خيسش ميکردم محمد مثل برق گرفته 

 ها از جاش بلند شد و فرياد زد

 .محمد: د آخه گاوميش اين چه کاريه نفهم ميدوني بدم مياد

 .خيلي خب حاال بيا بشين کارت دارم-

 ارم نشست دستم و گرفت و گفتمحمد يه دفعه لبخندي زد اومد کن

 .محمد: جونم عزيزم

لبخندي زدم اما با يادآوري حرف هاي آزيتا اخم هام و کشيدم توي هم و هر چي از حرف هاش 
 و شنيده بودم و براي محمد تعريف کردم حرف هاش محمد و هم به فکر برد بعد چند دقيقه گفت

 .محمد: خواهرت مشکوک ميزنه ايليا

 با اخم گفتم

 .يدونمم-

 .محمد: بايد يه نفر مراقبش باشه و از کارهاش سر دربياره

 خيره به محمد نگاه کردم و گفتم

 .کي مثال-

 محمد يکم فکر کرد و گفت

 .محمد: ندا خانم

 .ندا شماله پيش رز-
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 محمد پنچر شد اما بعد از چند دقيقه يهو بشکن زد و انگار که کشف بزرگي کرده باشه گفت

 .اهرت اسمش چي بودمحمد: اون يکي خو

 .آرام-

محمد: آره همين آرام خانم ميتونه بيست و چهار ساعت مواظب رفتارهاش باشه و کارهاش و 
 .بهمون بگه

 .اما آرام از هيچي خبر نداره-

 محمد دوباره با ذوق گفت

 .محمد: خب بهش ميگيم

 .نميدونم چي بگم-

 .محمد: هيچي نگو فقط زنگ بزن

دم و به آرام زنگ زدم و بهش گفتم بره شرکت محمد هم آماده شد و با موبايلم و از جيبم دراور
هم رفتيم شرکت وقتي رسيديم آرام توي سالن انتظار نشسته بود سالم و احوال پرسي کرديم و وارد 
اتاق شديم و من همه ي ماجرا رو حاال يکم با سانسور براي آرام تعريف کردم آخ خدا چند نفر بايد 

 ار بشن آخه اول چند دقيقه با اخم فقط نگاهم کرد و گفتاز حماقتم خبر د

 .آرام: باشه کمک تون ميکنم

 قدردان نگاهش کردم و گفتم

 .ممنون-

 محمد: خيل

 .ي بايد مراقب باشيد

 آرام خنديد و گفت

آرام: همچين ميگيد بايد مراقب باشيد انگار ميخوام برم يه عمليات سري، آزيتا خواهرمه و 
 .د باهاش رفتار کنمميدونم چطور باي

 .محمد: اين ماجرا کم از عمليات سري نداره بس که پيچيده است

 رو به آرام گفتم

آرام من چند روزي نيستم ميرم شمال پيش رز هر چي شد اگه من دردسترس نبودم به محمد -
 .زنگ بزن

 .آرام: باشه
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ه صبح بود تا محمد و آرام شماره هاشون و رد و بدل کردن به ساعت نگاه کردم ساعت د
االنش هم کلي دير کرده بودم با محمد حداحافظي کردم و به همراه آرام سوار ماشين شدم تا بريم 

خونه تا پشت ماشين نشستم آرام با مشت زد به بازم با تعجب برگشت سمتش اشک توي چشم هاش 
 جمع شده بود با تعجب پرسيدم

 .تو چت شد يهو-

 آرام جيغ زد

هان ميخواستي مردونگي ات و ثابت کني که زورت به يه دختر مظلوم آرام: چرا رز و زدي 
رسيده آره ايليا من کبودي و روي بدنش ديدم اما همچين دروغ گفت که داشتيم بازي ميکرديم ايليا 

 .نشکونم گرفت که باورم شد

 و بارون مشت هاي کوچولوش بود که به جون ميخريدم يهو فريادم بلند شد

يفهمي از حال من وقتي عکس هاي زنت و تو بغل يکي ديگه ببيني هان چه بسه آرام تو چي م-
ميفهمي بسه خودمم به اندازه ي کافي عذاب وجدان دارم به اندازه ي کافي دارم زجر ميکشم بسه 

 .همين که حال بد رز تقصير منه بسمه

حرکت  به آرام که خيره نگاه ميکرد پوزخندي زدم و ماشين و روشن کردم و به سمت خونه
 کردم وقتي رسيديم بدون اينکه به آرام نگاه کنم گفتم

 .برو به مامان بگو بياد به اندازه ي کافي دير شده-

 آرام از ماشين پياده شد و وارد خونه شد بعد از چند دقيقه دوباره اومد و گفت

مامان آرام: ايليا مامان گفت بيا داخل بهتره فردا صبح حرکت کنيد دوست مامان دعوتش کرده 
 .هم نتونسته بگه نه حاال هم اگه بري ميخوري به تاريکي

 .باشه-

ماشين و پارک کردم و پياده شدم و بعد از سالم و احوال پرسي با مامان و بابا رفتم توي اتاقم 
 .تا يکم فکرم آزاد بشه

ي داشتم با ندا روي يه قسمت از رماني که با هم خونده بوديم بحث ميکرديم که چرا اين طور
شد و اون شخصيت توي اون موقعيت نبايد اين کار و ميکرد و براي خودمون پيش بيني ميکرديم که 
قراره چه اتفاقي بيوفته حاال نه من و نه ندا حاظر نبوديم کتاب و دست بگيريم و بريم بقيه ي داستان 

در دوختم که با  و بخونيم همينطور داشتيم با هم بحث ميکرديم که در اتاق باز شد نگاهم و به سمت
زن عمو و پشت سرش ايليا اومدن داخل با ديدن ايليا لبخند عميقي روي لبم نشست فقط داشتم نگاهش 
ميکردم دلم پر ميزد که برم توي بغلش زن عمو اومد سمتم و بغلم کرد دست هام دور کمر زن عمو 

ش توي دلم احساس نميکردم حلقه بودن ولي نگاهم به ايليا بود ايليايي ک ديگه هيچ تنفري نسبت به
نميدونم چرا ديگه ازش بدم نمي اومد واقعا چرا ديگه از ايليا بدم نميومد با صداي زن عمو به خودم 

 اومدم و نگاهش کردم

 .زن عمو: خوبي دخترم

 .ممنون زن عمو خوبم-
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 .زن عمو: الهي قربونت برم من که اينقدر الغر شدي گوشتي به تنت نمونده که دختر جون

 خندي زدم و گفتملب

 .زن عمو الغر بودن خوبه که-

 .ندا: الغر بودن نه چوب خشک بودن

 با حرص رو به ندا گفتم

 .چوب خشک خودتي پرو-

 ندا بي تفاوت گفت

 .ندا: چوب خشکي ديگه اگه نبودي که سوزن نوزادي برات استفاده نميکردن

تم هم دلم ميخواست بزنمش که من روم و از ندا گرفتم و با اخم به ايليا خيره شدم و چيزي نگف
و اينجا ول کرد و رفت هم اينکه دلم براش تنگ شده بود و ولم ميخواست بپرم بغلش ايليا به حرف 

 اومد و گفت

 .ايليا: عليک سالم من خوبم شما خوبيد

 صداي خنده ي زن عمو و ندا بلند شد ايليا لبخند عميق تري زد و اومد کنار تخت ايستاد و گفت

 .: خانم باور کن بچه زدن ندارهايليا

 بدون اينکه اخم هام و از هم باز کنم گفتم

 .بچه بايد کتک بخور تا ادب بشه-

 روم و برگردندم سمت ندا که داشت با چشم هاي گرد شده نگاهم ميکرد

 .چيه چته چرا اينطور نگاهم ميکني-

 ندا با تعجب گفت

 . ...ي صحبت ميکني االن همندا: رز خودتي جان من تو که فقط با من اين طور

و حرفش و نصفه گذاشت زن عمو و ندا يکم توي اتاق پيشم موندن و بعد از بيست دقيقه به 
بهانه اي از اتاق رفتن بيرون ايليا که روي مبل نشسته بود و با موبايلش ور ميرفت بلند شد موبايل و 

که با صداي چرخيدن کليد  توي جيبش گذاشت و به سمت در رفت فکر کردم ميخواد بره بيرون
 لبخندي زدم که با برگشتن ايليا به سمتم لبخندم و خوردم و با اخم گفتم

 .چرا در و قفل کردي-

 ايليا همونطور که به سمتم قدم برميداشت گفت

 .ايليا: خانمم بد اخالق شده چند روز پيشت نبودم رز گلي خانم
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حن گفتنش هستم تو دلم داشتن کله قند آب دومين بار بود که بهم ميگفت رز گلي و من عاشق ل
 ميکردن اما همونطور با اخم گفتم

 .بودم-

ايليا روي تخت پشت سرم نشست چون من وسط تخت نشسته بودم پشتم نسشت و پاهاش و دو 
طرفم باز کرد و من و کشيد عقب افتادم توي بغلش حرات بدنش و کامال حس ميکردم آغوش گرمش 

 ور بودم ايليا دست هاش و دور شکمم حلقه کرد و دم گوشم گفتکه اين چند روز ارزش د

 .ايليا: کوچولو بودي کوچولوتر هم شدي عزيزم

 لبخندي زدم و چيزي نگفتم

 .ايليا: رز

 .بله-

 .ايليا: رز

 .بله-

 ايليا کالفه گفت

 .چرا نميگي جانم-

 ي گفتماز لحن حرص دارش خنده ام گرفت با خنده برگشتم عقب و با لحن بچه گونه ا

 .دوش دالم-

 ايليا هم لبخندي زد چشم هاش برقي زد و گفت

 .ايليا: که دوست داري هان

با تکون دادن سرم حرفش و تاييد کردم که ايليا دستش و از زير روسري فرو کرد تو موهام 
لب هاش و گذاشت روي لب هام ناخوآگاه به يقه ي لباس ايليا چنگ زدم و کشيدم سمت خودم ايليا لب 

م و محکم بين لب هاش فشار ميداد نفسم گرفته بود که لب هاش و برداشت پيشونيش و چسبوند به ها
 پيشونيم و گفت

 .ايليا: دلم برات تنگ شده بود رز

 آروم و با خجالت گفتم

 .منم-

و سرم و گذاشتم روي سينه ي ايليا و به ضربان منظم و کوبنده ي قلبش گوش دادم يهو ياد 
 ور که سرم روي سينه اش بود گفتمدستش افتادم همونط

 .دستت خوبه ايليا چرا بازش کردي-
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 .ايليا: دو روز پيش رفتم پيش دکتر قاسمي بعد از معاينه اش گفت خوبه و بازش کرد

لبخندي زدم و چيزي نگفتم نميدونم چقدر توي همون حالت بوديم که با باال پايين شدن دستگيره 
ندا مشکوک اومد داخل اتاق محلش ندادم و روي تخت دراز کشيدم ي در ايليا بلند شد ندا مشخص شد 

 کتاب و برداشتم و شروع کردم به خوندن

 .ندا: ايليا يه لحظه بيا بيرون کارت دارم

 .ايليا: باش بريم

سنگيني نگاه ايليا رو حس ميکردم اما نگاهم و از کتاب برنداشتم حس کنجکاوي يا در اصل 
کرد که بفهمم ندا با ايليا چيکار داره بايد از زير زبون ندا دربيارم اما همون فضولي خودمون ولم نمي

در موقعيت مناسب حاال وقتش نيست سرم و با کتابم گرم کردم تا ايليا بياد داخل اتاق چند دقيقه ي بعد 
 ايليا اومد داخل اتاق و نشست کنارم منم همچنان سرم توي کتاب حاال هيچي هم نميفهميدم ايليا کتاب

 و از دستم کشيد و گفت

 .ايليا: چي ميخوني

 وقتي اسم کتاب و ديد گفت

 .ايليا: آخه اين رمان هاي مزخرف چيه ميخوني تو

 نشستم و زدم به بازوش و گفتم

 .نگو مزخرف ايليا قشنگن من دوست دارم-

 ايليا با خنده کتاب و داد دستم و گفت

 .ايليا: باشه بگير بقيه اش و بخون

ش گرفتم و باز کردم و الکي مثال داشتم ميخوندم اما تمام حواسم به ايليا بود دلم کتاب و از دست
ميخواست باهاش حرف بزنم اما نميدونستم چي بگم ده دقيقه ي بعد سپهر و زن عمو و ندا اومدن تو 

و اتاق يکم پيش من موندن پرستار اومد و تذکر داد که فقط يه نفر ميتونه بمونه که ايليا موند پيشم 
 .سپهر و ندا و زن عمو رفتن هتل و گفتن که فردا صبح دوباره ميان

صبح با صداي مامان از خواب بيدار شدم سرم درد ميکرد فکر کنم به خاطر بي خوابي ديشب 
باشه ديشب از بس به آزيتا و حرف هاش فکر ميکردم دير خوابم برد با بي حالي از جام بلند شدم و 

از حمام کردن لباس هام و تنم کردم از پله ها پايين اومدم رفتم توي  يه دوش کوتاه گرفتم و بعد
آشپزخونه نگاهم به ميز چيده شده افتاد اصال اشتها نداشتم فقط يه فنجون چاي خوردم از آشپزخونه 

 بيرون اومدم و مامان و صدا زدم

 .مامان بيا ديگه-

 صداي مامان و از باالي پله ها شنيدم

 .بيا اين چمدون و بردارمامان: داد نزن بچه 

 با ديدن چمدون گفتم
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 .مامان خونه رو بار کردي با خودت-

 .مامان: بسه حرف نزن بيا اين چمدون و بردار دستم افتاد

 سريع از پله ها باال رفتم و چمدون و از مامان گرفتم و گفتم

 .بده اش به من-

امان سوار ماشين شده بود چمدون و از مامان گرفتم و بردم بيرون و گذاشتم صندوق عقب م
منم بعد از چک کردن دوباره ي وسايل سوار شدم و ماشين و از پارک دواردم پام و روي گاز فشار 
دادم و تخته گاز روندم تا شمال دو يا سه ساعت بعد به مازندران رسيديم قبل از رفتن به بيمارستان 

خريدم پولش و حساب کردم و از دم يه سوپري ماشين و نگه داشتم و يکم چيز مقوي براي رز 
 مغازه اومدن بيرون دوباره سوار ماشين شدم و پالستيک خريدهام و روي پاي مامان گذاشتم

 .مامان: چي گرفتي ايليا

 شونه هام و انداختم باال و گفتم

 .يکم خوراکي-

 .مامان: خوبه رز اين مدت خيلي ضعيف شده

تي به بيمارستان رسيديم مستقيم به سمت اتاق سرم و تکون دادم و به سمت بيمارستان رفتم وق
رز رفتيم صداي بحث کردن رز و ندا مي اومد وارد اتاق که شديم رز برگشت و من باالخره بعد از 
چند روز دوري ديدمش رز با چشم هايي که از تعجب گرد شده بودن نگام ميکرد نفس راحتي کشيدم 

رز نميديدم مامان به سمت رز رفت و حال و  نگاه سبز رز آروم بود هيچ تنفري توي چشم هاي
احوالش و پرسيد و يکم باهاش صحبت کرد بعد از چند دقيقه مامان و ندا از اتاق به بهانه اي بيرون 

رفتن من که تا اون موقع داشتم با گوشيم ور ميرفتم موبايلم و توي جيبم گذاشت و به سمت در رفتم و 
 خم من و نگاه ميکرد بهم توپيدقفلش کردم برگشتم سمت رز داشت با ا

 .رز: چرا در و قفل کردي

 همونطور که به سمت رز قدم برميداشتم گفتم

 .خانمم بد اخالق شده چند روز پيشت نبودم رز گلي خانم-

 اما رز همونطور با اخم گفت

 .رز: بودم

پشت سر رز نشستم دست هام و دور شکمش حلقه کردم و کشيدمش توي بغلم حرارت بدنش 
 شت ديوونه ام ميکرد و من عاشق اين اين ديوونگي بودم دم گوش رز زمزمه کردمدا

 .کوچولو بودي کوچولوتر هم شدي عزيزم-

 رز چيزي نگفت آروم اسمش و صدا زدم

 .رز-
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 .رز: بله

 دوباره صداش زدم

 .رز-

 .بله-

با لحن دلم ميخواست جانم و از زبون رز بشنوم اما رز فقط ميگفت بله براي همين کالفه و 
 حرصي گفتم

 .چرا نميگي جانم-

 رز با خنده برگشت سمتم و با لحن بچه گونه اي گفت

 .رز: دوش دالم

 لبخندي زدم و گفتم

 .که دوست داري هان-

با تکون دادن سرش حرفم و تاييد کردم که دستم و از زير روسري فرو کردم توي موهاي مثل 
م بعد از چند دقيقه لب هام و برداشتم و نفسي تازه ابريشم رز و لب هاي رز و بين لب هام فشار داد

کردم پيشونيم و چسبوندم به پيشوني رز و عطر تنش و به ريه هام کشيدم باالخره با خودم کنار اومدم 
 و حرف دلم و گفتم

 .دلم برات تنگ شده بود رز-

ز رز آروم و با خجالت زمزمه کرد منم و سرش و روي سينه ام گذاشت از عکس العمل ر
 لبخند عميقي روي لب هام نشست رز خمونطور که سرش روي سينه ام بود گفت

 .رز: دستت خوبه ايليا چرا بازش کردي

 .دو روز پيش رفتم پيش دکتر قاسمي بعد از معاينه اش گفت خوبه و بازش کرد-

رز چيزي نگفت نميدونم چقدر توي اون خلسه ي شيرين فرو رفته بوديم که با باال پايين شدن 
دستگيره ي در از جام بلند شدم تا در و باز کنم اما قبل ندا مشکوک اومد داخل اتاق و گفت که کارم 
داره از اتاق که رفتم بيرون با سپهر رو به رو شدم کشيدمش کنار و تمام اتفاقات اين چند روز توي 

اق رز شديم و نيم تهران و براش تعريف کردم سپهر رفته بود توي فکر با صداي مامان با هم وارد ات
ساعتي و کنار همديگه بوديم با اومدن پرستارو گفتن اينکه فقط يک نفر ميتونه بمونه سپهر مامان و 

 .ندا رو برد هتل و من کنار رز موندم

با سر و صداي ندا از خواب پريدم از جام بلند شدم و روي مبلي که خوابيده بودم نشستم ديشب 
کنارم بود باعث شد آروم بخوابم همونطور که به حرف هاي ندا  جام راحت نبود ولي همين که رز

 گوش ميدادم پيرهنم و از روي دسته ي مبل برداشتم و پوشيدم

 .ندا: تو چرا لختي ايليا، پسر بد پرستار مياد اينجا خجالت نميکشي لخت خوابيدي
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 .واي ندا اينقدر حرف نزن-

 .و کني بچه ات مثل من بشهندا: دلتم بخواد صداي من و بشنوي بايد بري آرز

 نگاهش کردم و با لحني که مطمئن بودم حرص ندا درمياد گفتم

 .بچه ام مثل تو بشه پرتش ميکنم بيرون از خونه-

 ندا اول چشم هاش از تعجب زد بيرون بعد يهو داد زد

 . ...ندا: چي، بيشعور غلط

نگاهم و به رز دوختم  با صداي ضعيف و خوابالوي رز ندا ساکت شد و به سمتش برگشت منم
 که با موهاي نامرتب و چشم هاي سرخ به ندا نگاه ميکرد

 .رز: بسه ندا هر روز بايد با اون صداي نکره ات جيغ و داد راه بندازي و من و بيدار کني

 ندا با خرص گفت

 .ندا: بيخود کردي چوب خوشک صداي من به اين نازي

 .نياز کجا برهرز: چوب خشک خودتي اگه صداي تو نازه صداي 

از دعواي بين رز و ندا خنده ام گرفته بود تا حاال اين روي شيطون رز و نديده بودم شيطوني 
هاش و خنده هاش برام جذاب بود و اين شيطوني کردن هاش بيشتر من و به خودش جذب ميکرد با 

 وارد شدن پرستار نگاهم و از رز گرفتم پرستار گفت

 .فا بفرماييد اتاق دکتر صباپرستار: همراه خانم محمدي لط

 .بله ممنون چند دقيقه ي ديگه ميرم خدمتشون-

پرستار رفت به کارش برسه از جام بلند شدم و رفتم توي سرويس بهداشتي که توي اتاق بود 
دست و صورتم و شستم و با دستمال خشک کردم موبايلم و از روي ميزم برداشتم و به سمت اتاق 

 دکتر صبا رفتم و در زدم

 .دکتر: بفرماييد

 وارد اتاق شدم و گفتم

 .سالم با من کاري داشتين-

 .دکتر صبا: سالم آقاي محمدي بله بفرماييد بشينيد

 روي صندلي رو به روي دکتر نشستم و گفتم

 .درخدمتم-

دکتر: خواستم بياين تا چند نکته راجع به خانمتون بگم به بدن خانمتون نبايد فشاري بهش وارد 
 .مدت هم نبايد رابطه داشته باشينبشه تا چند 
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 سرم و تکدت دادم و چيزي نگفتم که دکتر بازم به حرف هاش ادامه داد

دکتر: براي بارداري هم حتما بايد زير نظر پزشک باشيد فعاليت خانمتون هم بايد کم باشه و 
يلويي اضافه اينکه خانمتون کمبود وزن دارن و اين کمبود وزن بايد جبران شه و ايشون بايد چند ک

 .کنن تا قد و وزنشون متعادل بشه

 .بله حتما ولي رز کي مرخص ميشه-

 .دکتر: همين امروز، من دستور ترخيص و دادم فقط شما بايد کارهاي اداريش و انجام بدين

 خوشحال از روي صندلي بلند شدم و گفتم

 .بله ممنون دکتر با من کاري ندارين-

 .دکتر: نه جناب

 .خدانگهدار-

ظر جواب دکتر صبا نشدم و از اتاق بيرون اومدم و رفتم تا کارهاي بيمارستان و انجام بدم منت
 کارهاي ترخيص رز يه نيم ساعتي طول کشيد وقتي تموم شد برگشتم توي اتاق پيش رز و گفتم

 .خب رز خانمي پاشو وسايلت و جمع کن که دکتر ميخواد از بيمارستان بيرونت کنه-

 .ندا: يعني چي ايليا

 همونطور که به سمت کمد ميرفتم گفتم

هيچي دکتر درستور ترخيص رز و داد تمام کارها رو هم انجام دادم فقط بايد آماده بشيم که -
 .برگرديم تهران

 رز با ذوق گفت

 .واقعا ايليا راست ميگي-

 برگشتم سمت رز و گفتم

 .آره-

 به ندا که کنار رز نشسته بود نگاه کردم و گفتم

 .ايل و جمع کن تا يه زنگ به سپهر بزنمندا بيا وس-

 .ندا: باشه

گوشيم و از جيبم دراوردم و به سپهر زنگ زدم و گفتم که رز مرخص شده گفت که مياد 
بيمارستان يه ساعت بعد سپهر و مامان اومدن بيمارستان دکتر هم اومد رز و براي آخرين بار معاينه 

تا سوار ماشين بشه ندا و مامان هم با ماشين سپهر  کرد از بيمارستان خارج شديم به رز کمک کردم
به سمت تهران حرکت کرديم به رز نگاه کردم به بيرون خيره بود براي همين ضبط ماشين و روشن 

 کردم
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 واسه حضور تو تو خاطراتم به خودم هي دارم تبريک ميگم

 واسه اين همه آرامش محضت که کنارمي و نزديک ميگم

 کنارم نشستي و من و تشويق کردي واسه لحظه به لحظه که

 به تموم همون چيزي که دارم تموم خوبيم و تصديق کردي

 تبريک ميگم به خودم که نزديک مني و همش توي هوامي

 گرماي دست هاي تو آرامش ميده به من و ممنون که باهامي

 به تو دلم و چشم و بستم چون ميدونم هميشه پا به پامي

 پاي حرفم ميمونم باتمن به چشم هات قسم خوردم 

 تو همه دنياي مني و تا ته دنيا ميام پا به پات

 تبريک ميگم به خودم که نزديک مني و همش توي هوامي

 گرماي دست هاي تو آرامش ميده به من و ممنون که باهامي

 به تو دلم و چشم و بستم چون ميدونم هميشه پا به پامي

 (تبريک عليرضا روزگار)

شد برگشت و با لبخند نگاهم کرد منم جوابش و با لبخندي از ته دلم دادم رز وقتي آهنگ تموم 
چون آروم ميرفتيم چهار پنج ساعت طول کشيد تا برسيم تهران سپهر مامان و ندا رو برد رسوند 

خودش هم رفت خونه اش به برج که رسيديم ماشين و پارک کردم و از توي پارکينگ شير اصلي 
رز وارد واحد شديم و مستقيم رفتيم توي اتاق خواب کمک کردم رز لباس گاز و آب وصل کردم و با 

هاش و عوض کنه و روي تخت بخوابه منم لباس هام و عوض کردم و کنار رز روي تخت 
درازکشيدم و سه روز از مرخص شدنم و اومدنمون به تهران ميگذره تو اين سه روز ندا مرتب بهم 

ابا که ايليا نذاشت و گفت خودش منو ميبره، با سيني چاي از سر ميزنه چند بار خواستم برم پيش ب
 آشپزخونه بيرون اومدم و کنار ايليا روي مبل نشستم اما ايليا با اخم بهم خيره شد با تعجب پرسيدم

 .چيه چرا اخم کردي ايليا-

 ايليا به ندا اشاره کرد و گفت

 .ايليا: مگه اين ندا برگ چغندره که تو چايي اوردي

 سن مبل و پرت کرد سمت ايليا که خورد تو سرش ندا گفتندا کو

 .ندا: برگ چغندر عمه اته

 .ايليا: عمه ام که مامان خودته

و با لبخند بزرگي به ندا نگاه کرد ندا که ديد کم اورده پوفي کرد و از سالن رفت بيرون محکم 
 يه دونه زدم تو بازوي ايليا که با چشم هاي گرد شده برگشت سمتم و گفت
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 .ايليا: چرا تو و آرام گير دادين به اين بازوي من کبودش کردين بابا

 خنديدم و گفتم

 .حقته چرا خواهرم و اذيت ميکني-

ايليا: ندا حقشه، يه چيز ديگه شما هم حرص نخور اون ندا خودش شيش متر زبون داره ميتونه 
 .از حقش دفاع کنه

 خواستم بخورم ايليا گفت خنديدم و چيزي نگفتم فنجون چايم و برداشتم و تا

 .ايليا: رز نظرت چيه فردا همه رو دعوت کنيم اينجا

 به ايليا نگاه کردم و با تعجب پرسيدم

 .چرا-

 ايليا شونه اي باال انداخت و گفت

 .ايليا: همينطوري دور هم باشيم

 .خيلي هم خوبه-

 .رهايليا: پس غذا و مخلفاتش و و بقيه ي چيزا رو از رستوران ميگيريم چطو

 .خودم درست کنم-

 يهو ايليا اخم کرد و با تحکم گفت

 .ايليا: نه تازه فقط سه روزه از بيمارستان مرخص شدي دلت ميخواد بازم برگردي اونجا

 با يادآوري محيط بيمارستان و بوي الکل که واقعا ازش بدم ميومد و چندشم ميشد گفتم

 .نه، باشه از بيرون غذا بگير-

ام خنده اش گرفت اون روز با کمک ندا چيزهايي که براي مهماني نياز  ايليا از حالت چهره
بود و نوشتم و دادم به ايليا تا بخره عصر ايليا ندا رو برد خونه اشون و خودش رفت بازار تا 

خريدها رو انجام بده منم حوله ام و برداشتم تا برم دوش بگيرم از بخيه هام هم نميترسيدم چون جذبي 
داشت يه دوش آب گرم گرفتم ربدوشامپرم و تنم کردم و شل بستم از حموم بيرون بودن مشکلي ن

اومدم تا برم توي اتاق خواب در خونه باز شد و ايليا با دست هاي پر از خريد وارد شد تا وارد خونه 
شد و من و با اون وضعيت ديد نگاهش روي من ميخکوب شد خودم هم انگار چسبيده بودم به زمين 

يا بين سينه ام که کمي مشخص بود و لب هام در گردش بود ايليا يهو خريدها رو روي زمين نگاه ايل
 .گذاشت و به سمتم ايليا: بخواب رز

 به ساعت پشت سر ايليا نگاه کردم ساعت هفت و نيم بود با تعجب گفتم

 .ايليا يه نگاه به ساعت بنداز مگه االن وقت خوابه-

 ايليا با لحني کالفه گفت
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 .بخواب رز ايليا:

 .لباس نپوشم-

 ايليا پوفي کرد و دست هاش و از دورم شل کرد و گفت

 .ايليا: زود باش رز بپوش و بيا

زير نگاه سنگين ايليا لباس هام و پوشيدم و روي تخت کنارش دراز کشيدم که دوباره من و 
 زنداني آغوش گرمش کرد

 . ...ايل-

 .ايليا: هيسسسسسسس

ه چرا حرف نميزني تا برم برات يه چيزي درست کنم شکمت آخه آقايي وقتي گرسنه ات-
 .اينطوري کنسرت راه نندازه

اما ايليا چيزي نميگفت و فقط با لبخند نگاهم ميکرد توي نگاهش يه حس خاصي بود داشتم توي 
 نگاه خوش رنگ ايليا غرق ميشدم که گفت

 .ايليا: بريم يه غذاي حاظري درست کنيم

 نشستم و گفتم

 .بريم-

ايليا وارد آشپزخونه شديم و با کلي شوخي و خنده يه غذاي حاظري درست کرديم ايليا  با
 نميذاشت تنهايي درست کنم و هي مزاحم کارم ميشد آخر هم دستش و گرفتم و گفتم

 .ايليا جان من برو بشين رو صندلي بذار به کارم برسم-

 .ايليا: دفعه ي آخرت باشه که قسم ميديا رز

کرد و روي صندلي نشست از حالتش خنده ام گرفته بود باالخره شام و درست  و با اخم نگاهم
کردم و با ايليا شام و خورديم بعد از شام ايليا ظرف ها رو داخل ماشين ظرف شويي به ساعت که 

 نگاه کردم ساعت ده شب بود که ايليا سرش و کج کرد و مظلوم گفت

 .ايليا: بريم بخوابيم

 با خنده گفتم

 .يزمبريم عز-

ميدونستم خسته است فردا صبح هم بايد بره شرکت تا وارد اتاق شدم رفتم يه لباس خواب 
راحت پوشيدم ايليا هم روي تخت لخت دراز کشيده بود عادتش بود که بدون لباس بخوابه بايد اين 

عادت مسخره اش و از سرش بندازم کنارش روي تخت دراز کشيدم که دوباره من و زندوني آغوش 
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ش کرد و من عاشق اين اين زندون تنگ و گرم بودم زندوني که فقط من توش جا ميشدم نميدونم گرم
 .چقدر گذشته بود که کم کم خوابم برد

 صبح زود با صداي ايليا از خواب بيدار شدم

 .ايليا: رز بيدار شو

 چشم هام و باز کردم و نگاهش کردم که دستم و گرفت و من و روي تخت نشوند و گفت

 .ا: بلند شو ديگه رز ندا و آرام اومدن براي کمکايلي

 .باشه-

 قبل از اينکه از جام بلند بشم ايليا گفت

 .ايليا: رز من االن بايد برم شرکت

 سرم و تکون دادم

 .باشه فقط زود بيا-

 .ايليا: زود ميام خداحافظ

 .خداحافظ-

آبي به سر و صورتم زدم و  ايليا از خونه بيرون رفت منم از جام بلند شدم و رفتم دستشويي يه
رفتم توي آشپزخونه ندا و آرام هم اونجا بودن بعد از سالم و عليک کردن شروع کرديم به درست 
کردن ساالد و دسر ناهار و که ايليا از رستوران ميگرفت با کلي شوخي و خنده کارمون و انجام 

ه بيرون رفتيم و سه تامون از داديم که باالخره ساعت يازده و نيم کارمون تموم شد از آشپزخون
 خستگي روي مبل ولو شديم

 .ندا: آخ که چقدر خسته شدم

 .آرام: نه اينکه خيلي عم کار ميکردي همه اش که داشتي ناخنک ميزدي تو

 .ندا: شما دو تا هم که کم نذاشتيد تا اومدم بردارم زدي رو دستم هنوز درد ميکنه

 .حقته-

 گفتآرام يه نگاه به ساعت انداخت و 

 .آرام: رز برو حمام تا يک و نيم ساعت ديگه بقيه ميان به کارات نميرسي ها گفته باشم

 از جام بلند شدم و گفتم

 .باشه فقط شما چي-

 .ندا: ما ميرم خونه آماده بشيم با خانواده هامون بيايم ديگه مگه نه آرام
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 .آرام: راست ميگه ندا ما هم بريم

 .باشه-

 لبخندي زدم و گفتم

 .ها دستتون درد نکنه خيلي خسته شدين بچه-

 .ندا: خفه بابا قيافه هاي ما به آدم خسته ميخوره مگه

 خنديدم و گفتم

 .نه-

 .ندا: پس حرف نزن فعال بعد ميبينيمت

بعد از بدرقه ي ندا و آرام حوله ام و برداشتم و رفتم حموم سريع يه دوش آب گرم گرفتم که 
کردم و از حموم بيرون اومدم و رفتم توي اتاق در کمد لباس هام  خيلي بهم چسبيد ربدوشامپرم و تنم

و باز کردم نميدونستم کدوم و بپوشم همونطور داشتم لباس ها رو زير و رو ميکردم که يهو حس 
کردم يکي من و از پشت گرفت توي بغلش از ترس جيغ خفيفي کشيدم و که صداي ايليا رو از پشت 

 سرم شنيدم

 .رس منمايليا: آروم رز نت

 نفس راحتي کشيدم و برگشتم سمتش و گفتم

 .ترسونديم چرا يهو مثل جن ظاهر ميشي-

 ايليا يکي از اون خنده هاي نادرش و رو کرد و گفت

ايليا: براي نرسوندن رز کوچولو بچه هم که بودي همين بودي چند بار از پشت ترسوندمت من 
 .يه بار هم که سکته رو رد کردي

 و کوبيدم تو سينه اشدستم و مشت کردم 

ميدونستم تو بودي که همه اش من و ميترسوندي اما مدرک نداشتم تو هم که شيطنتت و رو -
 .نميکردي همچين اخم هات تو هم بود کسي باورش نميشد کار تو باشه

 .ايليا: ديگه ديگه

 .کوفت-

 و دوباره برگشتم سمت کمد و لباس ها رو زير و رو کردم

 .ايليا: چيکار ميکني

 همونطور که لباس ها رو اين طرف و اون طرف ميکردم گفتم

 .نميدونم کدوم و بپوشم-
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 .ايليا: اون و بپوش

 با تعجب و خيره به چشم هاي ايليا پرسيدم

 .کدوم-

ايليا من و کشيد کنار و خودش به طرف کمد رفت و يه لباس از کمد کشيد بيرون به لباس نگاه 
ندي بود تا زانو و يقه قايقي داشت با آستين هاي بلند نگاش کردم کردم يه لباس آبي آسموني لباس بل

 گفتم

 .چرا اين لباس و نديدم-

 .ايليا: توي اين کمد شلوغ شما شتر با بارش گم ميشه چه برسه به لباس

 خنديدم لباس و از دست ايليا گرفتم و گفتم

 .مونا سر برسنتا تو بري دوش بگيري منم آماده ميشم زود باش که االن هاست که مه-

 .ايليا: خيلي خب

و حوله اش و برداشت و از اتاق خارج شد در کمد لباس هاي ايليا رو باز کردم و يه شلوار 
کتون سفيد و يه پيراهن چهارخونه اي آبي و سفيد و برداشتم و گذاشتم روي تخت تا ايليا بپوشه سريع 

ار سفيد فقط يه مداد توي چشم هام کشيدم و لباس هام و پوشيدم يه شال سفيد انداختم روي سرم با شلو
تمام رفتم توي آشپزخونه ميوه ها رو توي ميوه خوري چيدم و گذاشتم توي يخچال شربت و از قبل 

آماده کرده بودم با صداي زنگ در از آشپزخونه بيرون رفتم که ايليا از اتاق خواب بيرون اومد 
ده بود ايليا به سمت در رفت و در و باز کرد همون لباس هايي که براش گذاشته بودم و تنش کر

اولين مهمان آقاجون و بابا و سهند بودن آقاجون که اصال نگاهم نکرد بابا هم که مثل هميشه سرد بود 
کم کم بقيه ي مهمون ها هم اومدن بعد از نيم ساعت غذاها اومدن و من و عمه و آرام غذاها رو 

شروع کرديم به خوردن ناهار بعد از ناهار شاهين همه  کشيديم توي ظرف و گذاشتيم توي سفره و
اش دور من ميچرخيد و به حرف کسي هم گوش نميداد سپهر چند بار بهش گفت که بره بشينه اما 

گوشش بدهکار نبود چايي و ميوه ها رو که تعارف کردم کنار ايليا روي مبل دو نفره نشستم که 
 شاهين اومدم جلوم ايستاد و گفت

 .مه لزشاهين: ع

 با لبخند گفتم

 .جونم-

 .شاهين: شما که بيمالستان بودي بابام پيش شما بود

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .بله-

 .ت ميکردب*و**سشاهين: يعني اونجا چون مامانم نبود بابام لو شما خوابيد 
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از حرف شاهين هم خنده ام گرفته بود و هم عصبي بودم آخه بچه ي چهار پنج ساله و چه به 
 حرف ها سپهر عصبي شاهين و صدا زداين 

 .سپهر: شاهين

 سپهر با اخم به شاهين نگاه ميکرد شاهين خودش وتو بغلم قايم کرد و گفت

 .شاهين: بله بابا

 تا سپهر خواست حرفي بزنه آقاجون گفت

آقاجون: دختر جون وقتي ازت عکس خراب ميفرستن براي شوهرت پس اينکه با برادرت هم 
 .ار نيستباشي دور از انتظ

 منظور آقا جون و نفهميدم با تعجب نگاهش ميکردم که ايليا گفت

 . ...ايليا: آقاجون رز کاري نکرد

 .آقاجون: بشين سرجات پسر

 با اين حرف آقاجون ايليا ساکت شد هيچکس هيچي نميگفت من دوباره پرسيدم

 .چه عکسي آقاجون متوجه ي منظورتون نشدم-

 .خاطرش عمل کردي آقاجون: همون عکس هايي که به

 به تعجب به ايليا نگاه کردم که سرش و انداخت پايين بازوي ايليا رو گرفتم تکونش دادم و گفتم

 .يعني چي حرف بزن ايليا-

ايليا نگاهم کرد وقتي ديد منتظرم چشم هاش و بست و دوباره سرش و انداخت پايين و شروع 
اون همه کتک از اون همه دعوا از اون  به حرف زدن کرد از همه چيز گفت از اون عکس ها از

همه عذاب ايليا همينطور حرف ميزد و من تو شوک حرفاش بودم درکش برام سنگين بود که از من 
عکس ناجور بفرستن برن براي ايليا از مني که حق نداشتم تنها جايي برم هنوز داشتم به حرف هاي 

ايليا نابود شدم ايليا چشم هاش و باز کرد و رو  ايليا فکر ميکردم تا بتونم درکش کنم که با حرف آخر
 به آقاجون گفت

ايليا: آقاجون اون عکس ها فتوشاپ بودن رز بي گناهه من اشتباه ميکردم دارم دنبال مقصر 
 .ماجرا ميگردم

 حرف ايليا تو ذهنم تکرار ميشد

 .ايليا: اون عکس ها فتوشاپ بودن

 يهو فريادم بلند شد

 .چي-
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من جلب شد از جام بلند شدم و رو به روي ايليا ايستادم اون هم ايستاد و به توجه همه به سمت 
 من نگاه کرد خيره توي چشم هاي شرمنده اش گفتم

 .چي گفتي ايليا حرفت و دوباره تکرار کن-

 اما ايليا جواب نميداد فقط نگام ميکرد جيغ زدم

شده من و چند ماه عذاب با توام حرف بزن االن گفتي فتوشاپ تو براي عکس هاي فتوشاپ -
 .دادي هان زندگي و برام جهنم کردي فقط براي فتوشاپ آره ايليا

توان ايستادن رو پاماهو نداشتم رو مبل افتادم که ايليا کنارم روي مبل نشست دستم و گرفت و 
 گفت

 . ...ايليا: رز

 دستم و کشيدم و جيغ زدم

ين شما که منو نمي خواستين چرا نذاشتين خفه شو از همتون بدم مياد از همون اول عذابم داد-
 .پيش خاله ام و دايي هام بمونم هان چرا بابام و کجا بردين

 .بابا: چي گفتي

با صداي فرياد بابا تازه فهميدم چي گفتم دستم رو دهنم گذاشتم و به جمع نگاه کردم همه با 
اشون بود سهند با تعجب تعجب بهم نگاه ميکردن اما عمه و عمو و بابا يه جور ترس توي چشم ه

 پرسيد

 . ...سهند: چي ميگي رز بابا که

 پريدم وسط حرف سهند و گفتم

 .پدر تو و سپهر-

 روم و به سمت عمو ساالر برگردندم و گفتم

 .و عموي ارشد من درسته-

 بابا اومد سمتم بازوم و گرفت و بلندم کرد و گفت

 .ساالر: کي در اين مورد باهات حرف زده هان

 فرياد بابا گوش هام سوت کشيد اما گفتم از صداي

 .خاله ام-

و همه چيز و از مالقات با دکتر صبا گرفته تا تعريف هاي خاله از گذشته رو گفتم صورتم از 
 اشک هام خيس شده بود دست بابا رو گرفتم و گفتم

و ببر  بابا تو رو خدا منو ببر پيش بابا بذار ببينمش خاله ميگفت فقط شما ميدوني کجاست من-
 .پيشش خواهش ميکنم
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 بابا روي مبل نشست فقط با اخم به من نگاه ميکرد دوباره گفتم

 .بابا من و ببر پيش بابام-

 .عمو سهراب: رز نميشه دختر جون

 برگشتم سمت عمو سهراب و گفتم

 .چرا نميشه عمو چرا نميشه من ميخوام ببينمش-

 .کسي رو به رو بشه حالش خوب نيستعمو سهراب: رز عمو عزيزم سبحان فعال نميخواد با 

 جيغ زدم

 .من ميخوام ببينمش-

 .بابا: بسه دختر اگه ميخواي سبحان و ببيني برو آماده شو

 لبخندي زدم و از جام بلند شدم که توجه ام به عمه جلب شد

 .عمه: منم ميام ساالر

ست ميخواي عمو سهراب: نه سيمين ديدن رز براي سبهان به اندازه ي کافي شوکه کننده ه
 .باليي سرش بياد

 .عمه: اما من ميخوام برادرم و ببينم

 .بابا: بذار براي بعد سيمين

 .عمه: چند ساله همين و ميگي ساالر هان

 .بابا: بسه ديگه دختر جون برو آماده شو ديگه

 سريع رفتم توي اتاق و يه مانتو پوشيدم و از اتاق خواب بيرون اومدم که ايليا گفت

 .ا رز بره منم ميامايليا: هر ج

 .نميخوام بياي ايليا نميخوام نزديکم باشي اين و بفهم-

 صداي فرياد ايليا بلند شد

 . ...ايليا: رز

بدون توجه به حرف هاي ايليا همراه بابا و عمو از خونه بيرون رفتم سوار ماشين عمو شديم 
و چشم هام و بستم  عمو سهراب توي سکوت رانندگي ميکرد سرم و به پشتي صندلي تکيه دادم

 نميدونم چقدر گذشته بود که با صداي عمو چشم هام و باز کردم و به عمو نگاه کردم

 .عمو سهراب: پياده شو عمو رسيديم
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از ماشين پياده شدم و به تابلو نگاه کردم آسايشگاه شهيد ... وارد ساختمان آسايشگاه شديم هر 
مد ميگفت مستقيم به سمت آسانسور رفتن و دکمه ي کسي بابا و عمو رو ميديد سالم ميکرد و خوش آ

 طبقه ي سوم و زدن پشت در اتاق که رسيديم بابا گفت

 .بابا: بشين رو اون صندلي تا صدات کنم

و به صندلي توي راه رو اشاره کرد روي صندلي نشستم که بابا و عمو وارد اتاق شدن و در و 
مو سهراب ازم خواست برم داخل اتاق وارد اتاق بستن نميدونم چقدر گذشت بود که در باز شد و ع

که شدم عمو و بابا رفتن بيرون و در و بستن به مردي که رو به روم روي ويلچر نشسته بود نگاه 
کردم موهاي شقيقه اش سفيد شده بودن و از نظر ظاهري شبيه آقاجون بود بابا خيره نگاهم ميکرد 

 يي بغض دار گفتاشک توي چشم هام جمع شده بود بابا با صدا

بابا: پس باالخره همه چيز و فهميدي دختر بابا چقدر شبيه رها هستي عزيزم انگار رها رو به 
 .روم ايستاده

 .بابايي چرا خودت و ازم گرفتي هان ميدوني چقدر اذيت شدم ميدوني چقدر عذاب کشيدم-

ون کردم دخترم اما بابا: خودم هم تو اين سال ها دنبال جواب بودم که چرا خودم و ازت پنه
 .جوابي پيدا نکردم

رفتم جلوتر که بابا دست هاش و از هم باز کرد و من از خدا خواسته خودم و توي بغلش 
ه ميزد روي سرم ب*و**سانداختم و صداي گريه ام بلند شد بابا همه اش فربون صدقه ام ميرفت و 

 سرم و از روي سينه اش برداشتم و گفتم

 . ...ت شدمبابايي ميدوني چقدر اذي-

 بابا پريد وسط حرفم و گفت

بابا سبحان: ميدونم عزيزم از همه چيز خبر دارم ميدونم براي ساالر سخت بود که دختر عشق 
 .سابقش و بزرگ کنه و بهش محبت کنه

 .پس چرا من و دادين به عمو ساالر چرا نموندم پيش عمو سهراب يا حتي خانواده ي مادريم-

ازه ازدواج کرده بود رز نميتونستم قبول کنم تک عروس محمدي بابا: سهراب اون موقع ت
 .عذاب و سختي ببينه

اون روز تا شب با بابا حرف زدم بابا گفت توي جشن عروسيم بود حتي خداحافظي دم برج و 
هم ديد ولي ميترسيد بياد جلو خودش و معرفي کنه من قبول نکنم که پدرم بابا سبحانه حتي رضايت 

و هم خودش امضا کرد بابا ميگفت عمو ساالر همه چيز و کامل براي عاقد توضيح نامه ي عقدم ر
داده بود اون شب دلم ميخواست پيش بابا بمونم که قبول نکردن همراه بابا و عمو سوار ماشين شدم و 

 عمو راه برج و در پيش گرفت اصال دلم نميخواست پيش ايليا بمونم براي همين گفتم

 .وقت پيشتون بمونم بابا ميشه بيام چند-

 بابا يا همون عمو ساالر گفت

 .چرا که نه تا هر وقت دلت خواست ميتوني بموني-
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 لبخندي زدم و گفتم

 .ممنون بابا-

و نگاهم و به بيرون از ماشين دوختم عمو سهراب ماشين و دم برج خونه در برج منو پياده 
 کردن عمو سهراب گفت

 .عمو: همين جا منتظرتيم تا بياي

 .شه عمو زود ميامبا-

در واحد و باز کردم و وارد خونه شدم ايليا روي مبل نشسته بود که با ديدن من به سمتم اومد تا 
خواست چيزي بگه کنارش زدم و وارد اتاق خواب شدم چمدون و از زير تخت بيرون کشيدم و 

تم داخل چمدون که گذاشتم روي تخت در کمد و باز کردم و چند دست از لباس هام و برداشتم و گذاش
 صداي ايليا رو شنيدم

 .ايليا: اين کار يعني چي رز هان

اما من بدون اينکه بهش توجه کنم به کارم ادامه دادم تمام وسايل مورد نيازم و برداشتم و داخل 
 چمدون گذاشتم که ايليا اومد و بازوهام و توي مشتش گرفت و گفت

 .لت و جمع ميکنيايليا: رز اين چه کاريه هان چرا داري وساي

 زدم تخت سينه اش و خودم و از دستش آزاد کردم و گفتم

 .دوست دارم دلم ميخواد نميخوام اينجا باشم نميخوام کنارت باشم اين و بفهم ازت متنفرم ايليا-

سريع چمدون و برداشتم و رفتم توي سالن تا خواستم در و باز کنم بازوم از پشت کشيده شد 
ور دستم بلند شد و روي صورت ايليا نشست ايليا دستش و روي صورتش برگشتم و نفهميدم چط

 گذاشت و ناباور بهم خيره شد داد زدم

ولم کن بهم دست نزن ايليا خودت يه کاري کردي ازت متنفر بشم چرا همه اش من عذاب -
 .بکشم هان چرا همه اش من ولم کن از زندگيم برو بيرون ديگه نميخوام ببينمت

م و از خونه خارج شدم تا از آسانسور خارج شدم بابا اومد سمتم و چمدون و از در و باز کرد
دستم گرفت با هم از برج خارج شديم قبل از اينکه سوار ماشين بشم به پنجره ي خونه امون نگاه 

کردم ايليا پشت پنجره ايستاده بود سوار ماشين شدم و عمو سهراب ماشين و روشن کرد و به سمت 
راه افتاد تا رسيديم خونه بدون توجه به کسي سريع خودم و به اتاقم رسوندم و در و قفل  خونه ي بابا

کردم و بدون عوض کردن لباس هام روي تختم دراز کشيدم دلتنگ اين اتاق بودم عروسک بزرگ 
خرسيم و توي بغلم گرفتم و اشک هام روي صورتم سرازير شدن خودم هم دليل گريه ام و نميدونستم 

 .م ميخواست گريه کنم نميدونم چقدر گذشته بود که کم کم خوابم برد وسط گريه هام خوابم بردفقط دل

با صداي زنگ گوشيم از خواب پريدم همه ي تنم درد ميکرد روي کاناپه خوابيدع بودم آخه اين 
جا هم جاي خوابيدنه يه دستم روي گردنم بود با دست ديگه ام گوشيم و برداشتم و تماس و وصل 

 دم تا خواستم چيزي بگم صداي عصباني محمد و از پشت خط شنيدمکر

 .محمد: الهي بميري من از دستت راحت بشم گاوميش کدوم گوري هستي تو
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 بدون توجه به حرف هاي محمد گفتم

 .عليک سالم-

 .محمد: سالم و درد ميگم کجايي همه رو کشتي از نگراني

 با تعجب گفتم

 .باشم به نظرت نگران چي من خونه ام کجا بايد-

 دوباره فرياد محمد بلند شد

 .محمد: اين در بي صاحب و باز کن تا بهت بگم

 با تعجب پرسيدم

 پشت دري؟-

 .محمد: پنچ ساعت که پشت درم صد بار رفتم و اومدم در باز کن ايليا

گوشي و قطع کرد و از جام بلند شدم رفتم در باز کردم محمد با اون اخم هاي تو هم رفته و 
 ره ي سرخ از عصبانيت خيره شده بود به منچه

 منم اخم هام و کشيدم تو هم و گفتم

 .هان چيه چرا اينطور نگاهم ميکني-

محمد من و از درگاه در کنار زد و اومد داخل تا خواست چيزي بگه بدون توجه به محمد رفتم 
رده توي يخچال سمت دستشويي دست و صورتم و شستم و اومدم بيرون که ديدم محمد کله اش و ک

 چاي ساز و روشن کردم که صداي محمد هم دراومد

 .محمد: آرام خانم بهم زنگ زد

 اخم کردم و پرسيدم

 .چرا-

 .محمد: جريان ديشب و نصفه نيمه برام تغريف کرد

 در يخچال و بست و اومد رو به روم ايستاد و گفت

 .محمد: آرام خانم بهم گفت که رز رفته قهر

 با همون اخم گفتم

 .خب حاال که چي-

 محمد با غيط غريد
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محمد: حاال که چي و کوفت بشين درست مثل آدم برام تعريف کن ببينم چي شده از حرف هاي 
 .آرام خانم که چيز زيادي متوجه نشدم

 .اول بگو ببينم چرا آرام به خودم زنگ نزد-

که جواب ندادي  محمد: يه نگاه به گوشيت بندازي بد نيست ايليا خواهرت اول به تو زنگ زد
 .نگرانت شدن بعد زنگ زد به من منم که از ديشب دنبالتم تا پيدات کنم نگو آقا خواب تشريف دارن

 روي مبل نشستم و گفتم

 .چي بگم-

 .محمد: هر چيزي که باعث شده بشي اين ايلياي بي حوصله

م هللا تا نون سرم و انداختم پايين و دستام و توي موهام فرو کردم و محکم کشيدم از اول بس
پايان و براي محمد تعريف کردم از اول مهموني تا سيلي که رز زد تو گوشم سرم و بلند کردم محمد 

 با چشم هاي گرد شده و دهن باز نگاهم ميکرد پرسيدم

 .چيه چرا اين شکلي شدي-

 محمد با تعجب گفت

 .محمد: يعني تو يه عمو داشتي و نميدونستي، رز بچه اون عموته

 کون دادم و چيزي نگفتمسرم و ت

 .محمد: واقعا عموت و يادت نمياد

 سرم و به معني نه تکون دادم و گفتم

اون موقع من هنوز بچه بودم دو يا سه ساله ام بود از سپهر که بچه بزرگه است هم پرسيدم -
 .اون يادش نبود چه برسه به من

 .محمد: اين هيچي، جون محمد واقعا رز تو رو زد

 ين حرف و زد و نيشش تا بناگوشش باز بود يه لگد به ساق پاش زدم و گفتممحمد با ذوق ا

 .نيشت و ببند قسم هم نده-

 .محمد: هوي گاوميش چرا لگد ميپروني

 .حقته پاشو برو شرکت تا منم بيام-

 .محمد: نچ ماشينم بنزين تمام کرد در خونه ات با خودت ميام شرکت

باس پوشيدم و اومدم بيرون با محمد از خونه زديم سري تکون دادم و رفتم توي اتاق خواب ل
 بيرون توي راه شرکت بوديم که محمد گفت

 .محمد: ايليا دوباره بگو واقعا رز تو رو زد
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 يه نيم نگاه به محمد انداختم و نفسم و محکم دادم بيرون و گفتم

 .آره زد بسه محمد تمومش کن-

 .محمد: يه سوال ديگه بپرسم همين آخريشه

 ردم و گفتمپوفي ک

 .بگو-

 .محمد: ايليا بگو ديگه رز چطور تو رو زد دردت هم اومد

 نفس عميقي کشيدم و گفتم

آره دردم اومد خيلي هم دردم اومد درد از سيلي که بهم زد نه درد از تمام عذاب هايي که من -
زيادي هم  بهش دادم همه اش با خودم فکر ميکنم رز تمام اون عذاب هاش و با اون يه سيلي که زور

 .نداشت به من نشون داد

 محمد تا خواست چيزي بگه ماشين و دم شرکت پارک کردم و گفتم

 .محمد تمومش کن حق نداري در اين مورد به کسي بگي-

 نگاهم و دوختم به چشم هاي رنگي محمد و گفتم

 .فهميدي-

 .محمد: باشه بابا

نج به کارهاي شرکت رسيدگي کردم از ماشين پياده شديم و با هم وارد شرکت شديم تا ساعت پ
با تموم شدن وقت اداري همراه محمد از شرکت بيرون اومديم سر راه از پمپ بنزين گرفتيم و محمد 
ريخت تو ماشينش و رفت خونه اش منم به سمت خونه ي بابا حرکت کردم بعد از نيم ساعت رسيدم 

داشت ميرفت سمت راه پله ها که ماشين و پارک کردم در سالن و باز کردم و وارد شدم مامان 
 برگشت تا من و ديد اومد سمتم و بغلم کرد و گفت

 .مامان: خدا رو شکر بچه ام سالمه

 مثل بچگي هام توي آغوش مامان آروم شدم منم گفتم

 .مامانم چطوره-

 .مامان: پسره ي بي فکر نميگي دلم هزار راه ميره چرا گوشيت و جواب نميدادي

 با لبخند گفتم

 . ...ت مامفدا-

با شنيدن صداي بابا حرفم و ادامه ندادم و نگاهش کردم بابا پشت سر مامان ايستاده بود و با 
 عصبانيت به من نگاه ميکرد
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 .بابا: ايليا چرا همون شب گم شدن رز نگفتي عکس ها فتوشاپ هستن هان

صباني شد جوابي نداشتم که بدم پس سکوت بهترين گزينه است بابا که از سکوت من بدتر ع
 فرياد زد

 .بابا: با توام

 مامان پا درميوني کرد و گفت

 .مامان: سهراب جان بچه ام تازه از راه رسيده بذار استراحت کنه بعد به سواالت جواب ميده

 بابا رو به مامان غريد

 .بابا: شما ساکت باش لطفا

 بابا دوباره نگاهش و دوخت به چشم هام و فرياد زد

 .ايليا جوابم و بده-

 با صداي آرومي گفتم

 .اون موقع دليلي نداشت بگم-

 .و دوباره صداي فرياد بابا خط انداخت روي اعصابم

 .بابا: دليلي بهت نشون بدم کيف کني

 و بلند تر فرياد زد

بابا: تو به چه حقي دست رو رز بلند کردي هان ساالر با اون همه سختي که براي بزرگ 
 .نت سبحان نزدکردن رز کشيد يه سيلي هم به اما

 .آرام: بابا آروم باش تو رو خدا

 اما بابا بدون توجه به آرام دوباره فرياد زد

 .بابا: ايليا حرف بزن

نميدونم چيشد يهو چشم هام و بستم و دهنم و باز کردم و هر چي که روي دلم سنگيني ميکرد و 
 گفتم صدام و انداختم روي سرم و فرياد زدم

رو ميديدي همين کار و ميکردي من با ديدن اون عکس ها تنها  بابا شما هم اون عکس ها-
چيزي که تو ذهنم بود خيانت بود خيانت خيانت خيانت من اون موقع تو اوج عصبانيتم چطور بايد به 

 .فکر ميرسيد عکس ها فتوشاپ هستن هان

از پشت و بدون اينکه منتظر کسي بمونم سريع عقب گرد کردم تا از سالن بيرون برم که دستم 
 کشيده شد

 .مامان: کجا ميري مادر
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برگشتم تا جواب مامان و بدم که چشمم به آزيتا افتاد که با ترس نگاهم ميکرد تا نگاهم و به 
 خودش ديد سريع نگاهش و دزديد و رفت باال نگاهم و از راه پله گرفتم و به مامان دوختم و گفتم

 .ميرم خونه ام خداحافظ-

اب کسي باشم از سالن بيرون اومدم سوار ماشين شدم و به سمت برج و بدون اينکه منتظر جو
حرکت کردم رسيدم و وارد واحد شدم سکوت خونه عصبي ام ميکرد تحمل اين سکوت مرگبار و 

نداشتم دستم و به سرم گرفتم از درد شديد سرم داشتم ديوونه ميشدم رفتم توي آشپزخونه و دو تا 
شه رفتم توي اتاق خواب و بدون عوض کردن لباس هام خودم قرص مسکن خوردم تا دردش آروم ب

و روي تخت انداختم و چشم هام و روي هم گذاشتم طولي نکشيد که قرص ها اثر کرد و به خواب 
 .عميقي فرو رفتم

با صداي آالرم گوشيم از خواب پريدم دست دراز کردم و گوشيم و از روي پاتختي برداشتم و 
روي شقيقه هام گذاشتم و محکم فشار دادم آخ که سرم چقدر درد ميکنه صداش و قطع کردم دستم و 

از جام بلند شدم و رفتم توي دستشويي دست و صورتم و شستم و برگشتم توي اتاق لباس هام و 
 پوشيدم و رفتم توي آشپزخونه بي بي داشتن ميز صبحانه رو ميچيد رو بهش گفتم

 .سالم بي بي جون-

 دوخت به من و گفت بي بي با لبخند نگاهش و

 .بي بي: سالم به روي ماهت دخترم

تا روي صندلي نشستم سهند هم اومد توي آشپزخونه بعد از سالم کردن به بي بي رو به روم 
 نشست و گفت

 .سهند: سالم خواهر کوچيکه

 .سالم-

 سهند دستش و دراز کرد و يه لقمه ي گنده براي خودش گرفت قبل از اينکه گازش بزنه گفت

 .د: چرا آماده اي کجا ميخواي بري اين وقت صبحسهن

 لقمه ي تو دهنم و قورت دادم و گفتم

 .ميرم آسايشگاه پيش بابا-

 .سهند: من ميرسونمت

 لبخندي زدم و گفتم

 .باشه-

بعد از خوردن صبحانه از سالن خارج شديم سوار ماشين سهند شدم و سهند پاش و روي گاز 
زم ايليا تمام فکر و ذکرم شده ايليا شده ايلياي نامرد کسي که بعد از گذاشت سريع ميروند مثل ايليا با

شب مهموني که فهميدم ايليا دو ماه من و خودش و عذاب داد به خاطر عکس هاي فتوشاپ شده اي 
که معلوم نيست کي براش فرستاده ايليايي که يه ماهه از من خبر نگرفته ايليا آخ که دلم پر ميزنه 
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دنش اما اون نامرد حتي باهام تماس نگرفته که رز برگرد خونه نميدونم چرا با تمام براي يه لحظه دي
اين بي احساس بودن و بي توجه بودنش به من بازم به فکرش هستم البته زن عمو چند بار پا 

درميوني کرد براي برگشتنم اما من گفتم ايليا بايد بياد که نيومد آخ که چقدر دوست دارم بدونم االن 
 ست و چيکار ميکنهکجا

 .سهند: رز

 با صداي بلند سهند به سمتش برگشتم و گفتم

 .بله-

 .سهند: کجايي تو دو ساعته دارم صدات ميکنم

 سرم و انداختم پايين و گفتم

 .حواسم نبود ببخشيد-

 .سهند: اوکي خواهري رسيديم نميخواي بياده بشي

 با تعجب به سهند نگاه کردم و گفتم

 .کجا-

 روي پيشونيم گذاشت و گفتسهند دستش و 

 .سهند: خوبي رز تب که نداري رسيديم آسايشگاه ديگه

 نگاهي به دور و اطرافم کردم و گفتم

 .آهان ممنون داداشي-

 و در ماشين و باز کردم و تا خواستم پياده بشم سهند گفت

 .تو تب ايليا داري ميسوزي و دم نميزني رز-

 کرد چيزي بگه سريع گفتم برگشتم و به سهند نگاه کردم تا لب باز

 .خداحافظ-

 و از ماشين پياده شدم و به سمت ورودي آسايشگاه رفتم صداي سهند و از پشت سرم شنيدم

 .سهند: کارت تموم شد زنگ بزن بيام دنبالت

برگشتم سمت ماشين و سرم و به معني باشه تکون دادم و وارد آسايشگاه شدم مستقيم به سمت 
 تاق بابا شدم و مثل هر روز با صداي بلندي گفتماتاق بابا رفتم وارد ا

 .سالم صبح بخير بابايي-

 بابا با لبخند نگاهم کرد و گفت
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 .بابا: سالم دخترم صبح تو هم بخير عزيزم

 همونطور که به سمت تخت بابا ميرفتم گفتم

 .خوبي بابا جون-

 .بابا: با ديدن عزيز دوردونه ام مگه ميشه بد باشم

تخت کنار بابا نشستم و دست هام و دور گردن بابا حلقه کردم و گونه اش  لبخندي زدم و روي
 يد سرم و انداختم پايين و با خجالت گفتمب*و**سيدم بابا هم پيشونيم و ب*و**سو 

 .بابا-

 .بابا: جان بابا

 لبم و گزديدم و گفتم

 .ميشه از خاطراتون با مامان برام تعريف کنيد-

 بابا لبهند محزوني زد و گفت

 .چرا که نه عزيزمبابا: 

و شروع کرد به تعريف کردن خاطرات بچگي از خاطرات دانشگاه از دوران نامزدي که فکر 
ميکرد مامان خاله روياست از زندگي مشترکشون از همه چيز من با جون دل به حرف هاي بابا 

 گوش ميدادم يهو بابا گفت

 .بابا سبحان: رز

 .جونم-

هر نکرديم هميشه دلخوريمون براي چند ساعت بود حتي بابا: من و مادرت هيچ وقت با هم ق
 .چند بار خيلي عصبي شدم و سيلي هم زدم تو گوشش

 با تعجب پرسيدم

 .واقعا-

بابا: آره خيلي هم پشيمونم هر مردي وقتي دست رو زنش بلند ميکنه وقتي عصبانيتش خوابيد 
 .پشيمون ميشه که چرا اينکار و کرده

 مخيره تو چشم هاي بابا گفت

 . ...ولي بابا نه مثل ايليا اون-

 .بابا: مگه من اسم ايليا رو اوردم

 سرم انداختم پايين و چيزي نگفتم
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 .بابا: دوستش داري رز اين از رفتارهات مشخصه پس باهاش آشتي کن

بابا اون حتي يه زنگ هم به من نزده تو اين مدت چرا بايد باهاش آشتي کنم، تازه من ميخوام -
 .م، بابا بيا برگرد خونه ديگه دوست ندارم بابام اينجا دور از من باشهکنار شما باش

 بابا لبخندي زد و گفت

 .بابا: من ديشب با ساالر حرف زدم فکر کنم ديگه وقتش رسيده باشه که برگردم خونه

 يدم و بلند گفتمب*و**ساز خوشحالي جيغ کشيدم و پريدم تو بغل بابا و گونه اش و 

 .بابايي عاشقتم-

از بابا جدا شدم و رفتم سراغ کمد تا وسايلش و جمع کنم که با کمد خالي رو به رو شدم زود 
 برگشتم و با تعجب گفتم

 .بابا لباس هات کو-

 .بابا: همون ديشب ساالر همه رو برد

 اخم کردم و با ناراحتي پرسيدم

 .چرا به من نگفتين-

 بابا با خنده گفت

 .بابا: ميخواستم غافلگيرت کنم

 و گفتمخنديدم 

 .مرسي بابايي-

به درخواست بابا با عمو ساالر تماس گرفتم و ازش خواستم که بياد دنبالمون عمو ساالر هم 
اومد توي راه که بوديم گفت براي امشب يه مهموني ترتيب داده و همه رو دعوت کرده از ته دلم 

 .خوشحال شدم چون امشب باالخره ميتونستم ايليا رو ببينم

صورتم ميخورد چشم هام و باز کردم کش و قوسي به بدنم دادم و از جام بلند  با نوري که به
شدم حوله ام و از روي مبل توي اتاق برداشتم و رفتم حمام آب گرم و باز کردم دوست داشتم حموم 

بخار بگيره يهو چشم به عکس توي آينه ي بخار گرفته افتاد رو به روي آينه ايستادم و دستم و کشيدم 
شه اش و بخارها رو پاک کردم اين مردي که تصويرش توي آينه افتاده بود واقعا من بودم روي شي

يه مرد ژوليده و به هم ريخته پس اون برق استواري که توي چشم هام ساخته بودم کجاست رز آخ 
رز تو با من چيکار کردي تصوير لبخند مليح رز جلوي چشم هام جون گرفت زير دوش ايستادم و به 

ک ماه فکرکردم يک ماهه که من بدون رز توي اين خونه زندگي ميکنم يک ماهه که هر روز اين ي
صبح زنگ ميزنم به سهند و خبر رز و ازش ميگرم اما به خود رز حتي يه تک زنگ هم نزدم 

دلتنگم دلتنگ يه دختر بي معرفت که يه ماهه گذاشته رفته مامان چندين و چند بار ازم خواست که 
رز اما من گفتم رز ول کرده رفته خودش هم بايد برگرده از طريق سهند هم فهميدم که ايليا برم دنبال 

بايد بياد يه لحظه خنده ام گرفت حوله ام و دور کمرم بستم و رفتم تو آشپزخونه آشپزخونه ي تميز 
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ر رز االن پر شده بود از ظرف هاي نشسته در يخچال و باز کردم پاکت شير و برداشتم و همونطو
از تو پاکت و سرد يکمش و خوردم و دوباره گذاشتمش تو يخچال به ساعت نگاه کردم ساعت ده 
صبح بود بايد ميرفتم شرکت رفتم توي اتاق خواب و لباس هاي بيرونيم و پوشيدم و از خونه زدم 

 بيرون سوار ماشينم شدم و طبق عادت اين يک ماه اخير آهنگي که عاشقش بودم و پخش کردم

 زت ي طرف چشماي نازت ي طرفهمه را

 نديدم چشمي رو که تو نخ چشمتو نرفت

 يادت يار من سکه ي بازار منه

 من گرفتارتو هم عشق گرفتار من

 تو ميخواستي بري راستي بري ابم ميکني

 تو جوابم ميکني خونه خرابم ميکني

 . اخه ليلي تو رو خيلي شبا کم داره دلم

 دلماره غم داره دلم واي تورو کم داره 

 همه روزت ي طرف چشماي نازت ي طرف

 نديدم چشمي رو که تو نخ چشم تو نرفت

 يادت ياره من سکه بازار منه

 من گرفتار توهم عشق گرفتار منه

 زندگي بي تو برام ارزش خاصي نداره

 ارزش اينکه به پاشه لحظه وسعي نداره

 تو که دوري بارصبوري روزمو شب ميکنم

 ميکنم من فقط پيش تو خوابمو مرتب

 يا ي روزي دغ ميکنم يا تو رو عاشق ميکنم

 يا ي روز دغ ميکنم يا تور عاشق ميکنم

 . همه رازت ي طرف چشماي نازت ي طرف

 نديدم چشمي رو که تو نخ چشم تو نرفت

 ياد تو يار منه سکه بازار منه

 من گرفتار تو هم عشق گرفتار منه

 ( پويا بياتي اهنگ راز)
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ارد شرکت شدم مستقيم به سمت اتاقم رفتم سرگرم کارهام بودم که در از ماشين پياده شدم و و
 اتاق باز شد هيچکس هم جز محمد در اتاق من و يدون در زدن باز نميکنه

محمد: ايليا بيا ببين اين مدل جديد چطوره تازه تمومش کردم ميخوام چاپ بزنم بدم قسمت ماکت 
 .سازي

 .باشه بريم-

حمد رفتم توي اتاقش پشت سيستم نشستم و طرح محمد و زير و رو از جام بلند شدم و همراه م
 کردم بعد از چند دقيقه نگاهم و از مانيتور گرفتم و به چشم هاي کنجکاو محمد دوختم

 .محمد: خب نظرت

 بي تفاوت فقط گفتم

 .خوبه-

 محمد يهو چشم هاش گشاد شد و گفت

 .محمد: بي احساس فقط خوبه

 .پس انتظار داشتي چي بگم-

 .محمد: عاليه طرح به اين خوبي

 بعد اومد کنارم بازوم و گرفت و من و از روي صندلي بلند کرد و گفت

 .محمد: پاشو پاشو مقصر منم فکر کردم آدمي خواستم ببينم نظرت چيه پاشو برو رد کارت

از کارهاي محمد خنده ام گرفت تا خواستم چيزي بگم صداي گوشيم بلند شد به صفحه اش نگاه 
 م مامان بود تماس و وصل کردم و گفتمکرد

 .جانم مامان-

 .مامان: ايليا کجايي

 .شرکت-

 کمي مکث کردم و پرسيدم

 .اتفاقي افتاده-

 .مامان: نه زنگ زدم بگم امشب خونه ي عموت مهمونيه تو هم بايد بياي

 تعجب کردم مهموني به چه مناسبتي عمو مهموني گرفته بود براي همين پرسيدم

 .سبتي مامانبه چه منا-

 .مامان: به مناسبت برگشتن سبحان پدر رز تو هم حتما بايد باشي ايليا
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لبخندي روي لبم نشست باالخره امشب رز و ميتونستم ببينم لبخندم و جمع کردم و بي تفاوت 
 گفتم

 .باشه ميام فقط ساعت چند-

 .مامان: قبل شام خودت و برسون ايليا

 .چشم مامان-

 .ي مزاحمت نشم خداخافظمامان: خيلي خب سرکار

 .مراحمي مامان جان خداحافظ-

 همين که تلفن و قطع کردم با خوشحالي برگشتم سمت محمد و گفتم

 .فکر کنم امشب آشتي کنونه-

 .محمد: خدا رو شکر کاش امشب آشتي کني اينقدر خونه ي من پالس نباشي

 اخم کردم و گفتم

 .خيلي هم دلت بخواد-

ف زدن به محمد و بدم از اتاق خارج شدم کيف و وسايلم و برداشتم و بدون اينکه اجازه ي حر
و رو به خانم کريمي گفتم که همه ي جلسه ها رو کنسل کنه از شرکت زدم بيرون و سوار ماشين 

شدم و با سرعت روندم تا خونه رسيدم خونه سريع لباس در اوردم و رفتم توي حمام ريش تراش و 
ردم آخيش االن شدم ايليا برگشتم توي اتاق خواب و زفتم سر کمد از تو کمد دراوردم و اصالح ک

رفتم سر کمد لباسي که چند روز پيش با محمد گرفتيم و پوشيدم کت و شلوار قهوه اي سوخته با 
پيراهن سفيد کفش هاي چرم و هم پوشيدم به آينه نگاه کردم يه تيپ کامال رسمي شده بودم ايلياي قبل 

روي يه گل فروشي ايستادم و يه دسته گل گرفتم و به سمت خونه ي عمو  سوار ماشين شدم رو به
ساالر حرکت کردم پشت در خونه که رسيدم بوق زدم سرايدار در و برام باز کرد وارد حياط شدم 

از ماشين پياده شدم و رفتم توي سالن همه بودن انگار من آخرين نفر رسيده بودم سالم کردم با 
ه ها به سمتم برگشت دست گل و دادم دست بي بي يه نگاه کلي به سالن شنيدن صدام همه ي نگا

انداختم رز کنار مردي همسن و سال بابا شايد هم کوچيکتر نشسته بود فهميدم که اون مرد عمو 
سبحان، به سمت آقاجون و عمو و بابا رفتم و سالم کردم در آخر به سمت عمو سبحان رفتم رو به 

سالم عمو جان خوشحالم -ه سمتش دراز کردم دستش و توي دستم گذاشت روش ايستادم و دستم و ب
 .که ميبينمتون

 .عمو سبحان: سالم پسر تو بايد ايليا باشي پسر سهراب و داماد من

نيم نگاهي به رز انداختم داشت با لبخند به عمو نگاه ميکرد نگاهم و دوختم به چشم هاي عمو 
 سبحان و گفتم

 .درسته عمو جان-

 کناريش اشاره کرد و گفت به مبل
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 .بشين پسرم-

نشستم کنارش هر کسي از هر دري صحبت ميکرد همه ي تالشم و به کار گرفته بودم که به 
رز توجه نکنم اما زير چشمي حواسم به رز بود يکمي تپل شده بود ولي هنوز هم در برابر من 

بي که گفت شام آماده است کوچولو بود تپلي بودنش و دوست داشتم ملوس شده بود با صداي بي 
همگي به سمت سالن غذا خوري رفتيم تا شام بخوريم هر کاري کردم سر سفره کنار رز بشينم نشد 

 بعد از شام دوباره برگشتيم توي سالن بعد از چند دقيقه يهو عمو سبحان گفت

 .عمو سبحان: ايليا

 با لبخند برگشتم سمت عمو و گفتم

 .بله عمو جان-

از اين دختر خسته شدم يه ماه که مثل سريش چسبيده به من بيا زنت و ببر عمو سبحان: من 
 .پيش خودت بشينين کنار هم

قربون دهنت عمو جانم توي دلم عروسي بود اما ظاهرم مثل هميشه خونسرد بود البته با چاشني 
 اخم تا خواستم چيزي بگم رز گفت

 .رز: من نميخوام کنار برادر زاده ات بشينم بابا

 . ...بحان: رزعموس

 رز پريد وسط حرفش و آروم گفت

 .رز: نميشنم پيشش بابا

 پوزخندي زدم و گفتم

فکر کردي من خيلي مشتاقم کنارت بشينم زني که يک ماه خونه زندگيش و ول کنه بره معلوم -
 .سرکش ميشه

 رز با بغض و چشم هايي که اشک توشون جمع شده بود گفت

اي که امنيت توش نبود خونه اي که به بهانه هاي الکي من و  رز: انتظار داشتي بمونم تو خونه
 .ميزني

قربون صداي زخميت بشم رز آخ که چقدر دلم ميخواست رز و توي بغلم بگيرم و اينقدر 
 فشارش بدم که صداي استخون هاش بلند شه اما اخم هام و غليظ تر کردم و آروم گفتم

 .اون يه اشتباه بود-

 ش سرازير شدن يهو داد زداشک هاي رز روي گونه ا

 .رز: از کجا معلوم که بازم از اين اشتباه ها پيش نياد هان، ايليا جوابم بده

 تا خواستم چيزي بگم صداي فرياد آقاجون بلند شد
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 .آقاجون: بسه

 رز با گريه گفت

رز: نه آقاجون بس نيست بذارين ادامه بده اين آقا توي اين يه ماه اصال من زنگ زد گفت 
خونه اصال حال من و پرسيده چرا بايد برگردم توي خونه اي که روزهاي خوبم اونجا انگشت  برگرد
 .شماره

همه ساکت بودن تنها چيزي که سکوت سالن و ميشکست صداي هق هق هاي ريز رز بود 
 گريه اش چنگ ميزد به قلبم آقاجون گفت

 .آقاجون: من ميخوام آشتي کنيد حرف منو قبول ميکنيد

 رز حرفي نميزديم آقاجون نگاهم کرد و گفت نه من و نه

 .آقاجون: بگو قبول داري يا نه

 .اين چه حرفيه آقاجون معلومه که قبول دارم-

 آقاجون برگشت سمت رز و گفت

 .آقاجون: دختر جون حرفت و بزن

 اما رز چيزي نگفت فقط و فقط هق هق ميکرد عمو سبحان گفت

 .عمو سبحان: آره يا نه جواب بدين

 ز کردم و گفتملب با

من با زندگيم مشکلي نداشتم يه سوءتفاهم بود که حل شد من مشکلي ندارم اگه رز اين بچه -
 .بازي رو تمام کنه

 عمو برگشت سمت رز و گفت

 .عمو سبحان: رز چي ميگي

 رز ناليد

 . ...رز: آخه بابا

 .عمو سبحان: آره يا نه رز جواب بده

 رز يکم فکر کرد و گفت

 .وم که بازم من و نزنهرز: از کجا معل

 سرم و انداختم پايين حرعي نداشتم که بزنم رز حق داشت اين حرف و بزنه

 .آقاجون: بيا به من بگو خودم اين دفعه طالقت و ازش ميگيرم
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 با تعجب به آقاجون نگاه کردم تا خواستم چيزي بگم بابا گفت

 .بابا: حرف نزن ايليا اين حق رز

 .ميگيعمو سبحان: خب رز االن چي 

 .رز: باشه حرفي ندارم

 با شنيدن صداي رز نگاهش کردم توي دلم عروسي بود يهو عمو سبحان گفت

 .ميشه آخر هفته بريم مازندران ميخوام برم سر مزار رها-

 .عمو ساالر: چرا که نه ميريم همه با هم ميريم

دا با هم بيايم و دو ساعت بعد همه عزم رفتن کردن رز رفت باال تا آماده بشه قرار شد که فر
وسايلش و جمع کنيم بعد از چند دقيقه رز حاظر و آماده اومد با همه خداحافظي کرديم و سوار ماشين 

شديم ضبط ماشين و روشن کردم و با يه دنيا خوشحالي از وجود رز کنارم به سمت خونه حرکت 
 .کردم

ن اوايل تنها حسي که بهش سوار ماشين ايليا شدم بعد از يک ماه سوار ماشين مردي شدم که او
داشتم ترس بود و ترس ولي االن حس ميکنم که دلبسته اش شدم چون اولين نفر بود که به من محبت 

کرد اولين نفر بود که به عالقه هام توجه کرد داشتم باهاش خو ميگرفتم که با يه اتفاق ترسم ازش 
محبت کمش اون تعصبش که هيچ  چند برابر شد دو ماه عذاب دو ماه زندگي جهني ولي بازم اون

وقت از سهند و سپهر نديدم قلب شکسته ام و نرم کرد مردي که يک ماه تمام ازش دور بودم هر 
لحظه به فکرش بودم هر شب به ياد آغوش گرمش ميخوابيدم ولي اون من و يادش نبود فراموشم 

هاي امشبش بازم اشک و کرده بود چرا من اين مرد و دوست دارم چرا بهش دلبسته شدم چرا حرف 
مهمون چشم هام کرد يعني اون همه گريه بسم نبود چرا بازم توجه دارم به اين مرد و برام مهمه نيم 

نگاهي به ايليا انداختم اصال به من توجه نداشت و رانندگيش و ميکرد دوباره تمام اتفاقات امشب و تو 
ردم خونه ايليايي که يعد از يک ماه ديدمش دلم ذهنم مرور کردم من واقعا چرا قبول کردم با ايليا برگ

پر ميزد براي آغوش گرم و تنگش تنها جايي که فقط براي من بود ايليايي که از وقتي اومد توي 
سالن اصال نگاهم نکرد من تمام حواسم و به ايليا داده بودم اما اون حتي يه نيم نگاه هم بهم نيانداخت 

ي که توي ماشين ايليا نشستم بيشتر از صد بار از خودم اين سوال چرا دارم باهاش برميگردم از وقت
و پرسيدم چشم هام و بستم و سرم و به پشتي صندلي تکيه دادم نميدونم چقدر گذشته بود که با صداي 

 ايليا چشم هام و باز کردم

 .ايليا: رز

 تچشم هام و باز کردم و نگاهم و دوختم به چشم هاش که نگاهش و ازم گرفت و گف

 .ايليا: رسيديم پياده شو

و در و باز کرد و از ماشين پياده شد ايليا چرا اين کار و با من ميکنه اگه من و نميخواد چرا 
اينطور عذابم ميده بغض کردم از ماشين که پياده شدم ايليا دزدگير ماشين و زد وارد آسانسور شديم 

ا ازش خارج شديم ايليا در و باز کرد و اول ايليا دکمه ي طبقه ي دوازدهم و زد آسانسور ايستاد و م
وارد شد منم پشت سر ايليا وارد خونه شدم در و پشت سرم بستم که يهو تو آغوش کسي فرو رفتم و 

اون آغوش گرم کسي نبود جز ايليا آغوشش گرمم کرد که يهو لب هاش و روي لب هام گذاشت با 
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ت هام و روي سينه اش گذاشتم و با تمام اين کارش انگار برق سه فاز بهم وصل کرده باشن دس
زورم به عقب هولش دادم و چند قدم ازش فاصله گرفتم به ايليا نگاه کردم چشم هاش از تعجب گشاد 

 شده بودن اخم کردم و گفتم

 .اين چه کاري بود کردي هان تو حق نداري بهم نزديک بشي من هنوز باهات قهرم-

 توي هم و يه قدم بهم نزديک تر شد و گفتايليا به خودش اومد اخم هاش و کشيد 

 .ايليا: به حق اينکه تو زنمي

 پوزخندي زدم و گفتم

 .زني که يه ماه تمام ازش بي خبر بودي-

 .ايليا: تو چي تو اصال به ياد من بودي

 چشم هام و بستم و داد زدم

 .نامرد من هر روز و هر دقيقه به ياد تو بودم يه شب آروم نداشتم بدون تو-

 ليا هم به تبعيت از من داد زداي

 .ايليا: نه اينکه من داشتم هان هر جاي اين خونه رو نگاه ميکردم تو رو ميديدم

چشم هام و باز کردم و نگاهم و دوختم توي چشم هاس بغض کرده بودم با صداي بغض دارم 
 گفتم

يا امروز مياد پس چرا نيومدي دنبالم هر روز که از خواب بيدار ميشدم با خودم ميگفتم ايل-
 .دنبالم اما دريغ از يه زنگ

اشک هام روي گونه هام سرازير شدن که ايليا فاصله مون و پر کرد و دوباره من و توي 
آغوش گرمش گرفت سرم و روي سينه اش و با صداي بلند گريه ام و سر دادم پيراهنش و توي مشتم 

 گرفته بودم و رها نميکردم

گلي آروم باش عزيزم ديگه نميذارم از کنارم تکون بخوري ايليا: هيشششششش آروم باش رز
 .من اينجام

ايليا همه ي اين حرف ها رو توي گوشم ميگفت کم کم آروم شدم سرم و از روي سينه اش 
برداشتم که ايليا صورتم و تو دست هاش قاب گرفت و با انگشت شستش اشک هام و پاک کرد 

 يد و گفتب*و**سپيشونيم و 

 .نداري اشک هات و بريزيايليا: ديگه حق 

 سرم و تکون دادم و ازش جدا شدم که گفت

 .ايليا: هنوزم قهري

 .شايد-
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نگاهم و از ايليا گرفتم تا خواستم برم تو اتاق نگاهم به سالن به هم ريخته افتاد به هم ريخته که 
 نه بازار شام بود با تعجب برگشتم سمت ايليا و با تعجب و گفتم

 .ااينجا چه خبره ايلي-

 .ايليا: چرا نميري تو اتاق لباست و عوض کني

 يهو داد زدم

 .ايليا-

 ايليا خونسرد گفت

 .ايليا: چرا داد ميزني رز

 با دست به خونه اشاره کردم و گفتم

 .اينجا چه خبره-

 ايليا دستش و پشت گردنش کشيد و گفت

 ايليا: اومممم خوب خونه است ديگه فقط يکم بهم ريخته شده

 با طعنه گفتم

 .معني يکم و هم فهيديم-

 يهو ايليا به سمتم اومد بغلم کرد و گفت

ايليا: حرص نخور رز کوچولو اين لپ هاي کوچولويي که دراوردي آب ميشنا من لپ دوست 
 .دارم

 دستم و مشت کردم و زدم به سينه اش و گفتم

 .ز بشهآهاي آقاهه من هنوز باهات آشتي نکردما تازه اول اين خونه بايد مرتب و تمي-

 . ...ايليا: خونه رو ولش کن فردا تميز ميشه ولي براي گزينه ي بعدي

 يه دفعه من و روي دست هاش بلند کرد جيغ زدم

 .ديوونه من و بذار زمين-

ايليا به سمت اتاق رفت من و گذاشت روي تخت و خودش هم کنارم دراز کشيد و من و توي 
 . ...آغوشش گرفت و لب هاش و روي لب هام گذاشت

سه روز از شب مهموني که همراه ايليا اومدم خونه تو اين سه روز خوب فهميدم که ايليا خيلي 
تغيير کرده و مهربون تر شده توي خونه هم مرتب سر به سرم ميذاره حتي توي کارهاي خونه هم 

م وسايلي کمکم ميکنه مثل اينکه اين يه ماه دوري به ايليا ساخته امروز قراره بريم شمال از صبح دار
که از ديشب آماده کرده بودم و چک ميکردم که يه وقت چيزي جا نمونه ايليا هم رفته بود ماشين و 



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

233 

 

از تعميرگاه بگيره چمدون و سبد خوراکي و کنار در گذاشتم و دوباره نگاه کردم تا مطمئن بشم که 
 يهو در واحد باز شد و ايليا اومد تا من و ديد گفت

 .مايليا: سالم رزگلي خان

 لبخندي زدم و گفتم

 .سالم خسته نباشي ماشين و گرفتي-

 . ...ايليا: بله گرفتم تو هم زود آماده شو که

 صداي زنگ موبايل ايليا بلند شد گوشيش و از جيب شلوارش دراورد و جواب داد

 .ايليا: الو محمد چي ميگي از صبح

يه سفيد مشکي با زير سارفاني  وارد اتاق شدم و ديگه صداي ايليا نيومد در کمد و باز کردم و
سفيد بيرون کشيدم و يه جليقه ي بلند مشکي با طرح هاي گل طاليي شال سفيد و هم سرم کردم کيف 

يک طرفه ي مشکيم و هم به خودم آويزون کردم وسايل الزم و هم داخل کيفم گذاشتم و از اتاق 
 گفتمبيرون رفتم به ايليا که وسط سالن ايستاده بود نگاه کردم و 

 .من آماده ام-

 .ايليا: بريم

از خونه خارج شديم ايليا چمدون ها رو توي صندوق عقب گذاشت سوار ماشين شديم و ايليا به 
سمت خونه ي عمو ساالر حرکت کرد قرار بود همه برن اونجا و از اون طرف حرکت کنيم ايليا 

م آرامش ميداد بعد از نيم ساعت توي ماشين يه موزيک بي کالم گذاشته بود خيلي قشنگ بود و به آد
 رسيديم خونه ي عمو ساالر تا پياده شديم صداي غرغر همه بلند شد

 .سپهر: ديرتر مي اومدي ايليا هنوز وقت داريم

 ايليا خنديد و گفت

 .ايليا: نشد زودتر بيايم

 از ايليا جدا شدم و رفتم کنار نياز و آرام و ندا و شيما شيما تا من و ديد گفت

 .خدا رو شکر که اومدين رز خوش ميگذرهشيما: 

 و چشمکي زد با لبخند گفتم

 .قربونت عزيزم همه چيز خوبه-

 جاي خالي يه نفر خيلي تو ذوق ميزد براي همين پرسيدم

 .آرام پس آزيتا کجاست-

 آرام پوفي کشيد و گفت
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 .آرام: خانم کالس داشت ميگفت نميشه کالسم و کنسل کنم

ه چي ميشد مثال شب ها کي پيشش ميمونه پس اگه قرار به نيومدنش ندا: خب با ما ميومد ديگ
 .باشه

آرام: ميگفت نميشه کالس زبانم و کنسل کنم اين چند روزي هم که نيستيم و هم ميره پيش 
 .دوستش ميمونه

 صداي سهند توجه همه رو به خودش جلب کرد

 .سهند: جمع کامل شد ديگه چرا راه نميافتيم

 .قراره با ما بيادايليا: محمد دوستم 

 .عمو سهراب: سفر ما خانوادگيه ايليا چرا دوستت و دعوت کردي

 ايليا به عمو سهراب نگاه کرد و گفت

ايليا: بابا من از محمد مطمئنم پسر خوبيه پدر و مادرش هم کانادا زندگي ميکنن ديروز تو 
 .ميشهشرکت حالش گرفته بود دعوتش کردم با ما بياد يکم حال و هواش هم عوض 

 کسي چيزي نگفت يعني اينکه راضي شدن که محمد با ما بياد

 يهو صداي زنگ موبايل ايليا بلند شد به صفحه اش نگاه کرد و جواب داد

 .ايليا: بگو محمد

. ...- 

 .ايليا: باشه

 ايليا تلفن و قطع کرد و گفت

 .ايليا: محمد بيرون منتظره بريم ديگه

عليک کرديم همه توي ماشين ها نشستيم و به سمت شمال  از خونه خارج شديم با محمد سالم و
حرکت کنيم توي جاده ي شمال بوديم من سرم و به پشتي صندلي تکيه داده بودم و نگاهم به بيرون 
بود از ضبط موزيک آرومش بخش و بي کالمي پخش ميشد تکون هاي خفيف ماشين هم باعث شد 

 .که چشم هام کم کم گرم بشن و خوابم ببره

 حس تکون هايي آروم چشم هام و باز کردم که با چهره ي ايليا رو به رو شدم با

 .ايليا: رز رسيديم

 با صداي خواب آلودي گفتم

 .کجا-

 ايليا خنديد و بازوم و گرفت و من و از ماشين پياده کرد و گفت
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 .ايليا: رسيديم شمال

با تعجب به ايليا نگاه کردم و  به دور و اطرافم که نگاه کردم با ويالي خانوادگيمون مواجه شدم
 گفتم

 .ايليا چرا اومديم اينجا-

ايليا: چون بد موقع رسيديم يه نگاه يه ساعتت بکن ساعت فعال اومديم اينجا تا فردا بريم 
 .پيششون

 سري تکون دادم و گفتم

 . ...بقيه-

 .ايليا: خوابيدن

دم و با همون لباس ها روي تخت همراه ايليا وارد ويال شديم و به سمت اتاقم راه افتادم و خو
 انداختم که ايليا گفت

 .ايليا: رز بيا لباس هات و عوض کن

 .خسته ام ايليا-

 .ايليا: تنبلي نکن دختر جون

ايليا اومد سمتم و بازوم و گرفت و بلندم کرد يه دست لباس داد دستم خودش هم شروع کرد به 
اس هام و عوض کردم و سريع خودم و عوض کردن لباس هاش منم که ديدم چاره اي ندارم لب

 انداختم روي تخت و چشم هام و بستم با همون چشم هاي بسته آروم زمزمه کردم

 .خوابم مياد-

 ايليا من و کشيد توي بغلش و گفت

 .ايليا: بخواب لپ کوچولوي من

خودم و به ايليا نزديک تر کردم و سرم و به سينه ي لختش فشار دادم ايليا هم حصار دست 
 .اش و تنگ تر کرد و من مثل هر شب توي آغوش گرم ايليا آروم تا خود صبح خوابيدمه

 با صداي رز از خواب بيدار شدم رز با حرص گفت

 .رز: ايليا پاشو ديگه همه منتظرن

 زمزمه کردم

 .باشه-

کش و قوسي به بدنم دادم و از جام بلند شدم رز با حوله ي پيچيده شده روي سرش جلوي آينه 
بود و آرايش ميکرد پشت سرش ايستادم و از توي آينه خيره نگاهش کردم و با صداي آروم  نشسته

 ولي لحن محکم گفتم
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 .نکن-

 رز از توي آينه نگاهم کرد و با تعجب پرسيد

 .رز: چي

 .آرايش نکن-

 رز برگشت سمتم و با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .رز: چرا

 .چون من ميگم-

 .رز: ايليا

 خوردن خيره به چشم هاي رز گفتم ابروهام تو هم گره

رز با من بحث نکن چند بار بگم دوست ندارم آرايش کني هان مخصوصا امروز که همه ي -
 .فاميل مادريت ميخوان جمع بشن و نميدونم کي به کيه

 رز دوباره گفت

 .رز: ايليا

ري بيرون فهميدي اينقدر ايليا ايليا نکن تا آرايشت و پاک نکني نميذارم پات و از اين اتاق بذا-
 .رز

اين و گفتم و وارد سرويس بهداشتي توي اتاق شدم و همونطور با لباس تنم زير دوش ايستادم 
سه روز از اومدن ما به مازندران ميگذره فرداي روزي که اومديم شمال رفتيم خونه ي حاج صبا 

به خاله اش و گفت که اما خونه نبودن چون خبر نداشتن که ما اومديم شمال رفته بودن رز زنگ زد 
شمال هستن دکتر صبا هم به رز گفته بود که ديشب پرواز دارشتن و امروز ميان ويالي ما حوله رو 

دور خودم پيچيدم و و از سرويس اومدم بيرون رز توي اتاق نبود از داخل کمد يه دست لباس 
رفتم توي سالن همه جمع برداشتم و پوشيدم موهام و هم مثل هميشه مدل دادم از اتاق خارج شدم و 

 بودن فقط رز نبود کنار محمد نشستم و يه سالم کلي به همه دادم رو به مامان کردم و پرسيدم

 .مامان رز کجاست-

 مامان نيم نگاهي بهم انداخت و گفت

 .مامان: تو آشپزخونه

سرم و تکون دادم و مشغول حرف زدن با محمد و سپهر و سهند شدم محمد هم خوب با سپهر 
يهند جور شده بود داشتم به حرف هاي سپهر گوش ميدادم که يهو يه سيني جلوم ظاهر شد سرم و  و

 بلند کردم و با تعجب به کسي که رو به روم ايستاده بود نگاه کردم

 .رز: ايليا ليوانت و بردار
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افه اين کسي که رو به روم ايستاده بود واقعا رز بود مگه بهش نگفتم که آرايش نکنه اين چه قي
ايه که براي خودش درست کرده رز ليوان چاي رو جلوم گذاشت و از کنارم رد شد رز يه شلوار 

کتون سفيد با زير سارافاني مشکي پوشيده بوده يه سارافان مشکي هم تنش بود و شال سفيد خوشتيپ 
ي شده بود و اما صورتش رز چشم هاش و سياه کرده بود و با رژلب صورتي پر رنگ آرايشش زياد
بهش مياومد و خوشگلترش کرده بود اصال دوست نداشتم کسي به جز من زيبايي هاي ذاتي رز و 

ببينه اعصابم از اينکه به حرفم گوش نداده بود خورد شد هيچي از حرف هاي بچه ها نميفهميدم رز 
ره با پررويي رو به روي من نشسته بود و داشت با ندا حرف ميزد با اخم به رز خيره بودم باالخ

خانم سنگيني نگاهم و حس کرد و نگاهش و به من دوخت با سر بهش اشاره کردم بريم تو حياط من 
هم سريع از سالن خارج شدم و رفتم توي آالچيق نشستم و منتظر رز شدم بعد از چند دقيقه رز اومد 

 و گفت

 .رز: ايليا چته چرا اخم کردي

 جيب شلوارم دراوردم و گفتم بازوي رز و کشيدم و نشوندمش کنارم يه دستمال از

 .پاکش کن-

 رز که متوجه ي منظورم شده بود گفت

 .رز: ايليا کم رنگه که چيزي نداره

چشم هام و بستم و يه نفس عميق کشيدم تا آروم بشم با همون چشم هاي بسته و دندون هاي 
 چفت شده گفتم

چشم کسي به جز من احمق جون آرايش زيادي بهت مياد خوشگلتر شدي من هم نميخوام که -
بهت بيوفته شيرفهم شد نميخوام چشم ه.ر.ز.ه دنبال تو باشه بفهم رز من که پسرهاي فاميل مادريت و 

 .نميشناسم پس بدون حرف پاکش کن

رز چيزي نگفت تا خواست دستمال و از دستم بکشه نذاشتم و خودم دستمال و روي لب هاي 
 رم شنيدم برگشتم که با ندا و نياز رو به رو شدمرز کشيدم که يهو يه صداي خنده رو از پشت س

 .ندا: عجب صحنه ي عشقوالنه اي مگه نه نياز

 و دوباره زدن زير خنده رز با عصبانيت توپيد

 .رز: نخندين

 ندا و نياز به زور خنده اشون و جمع کردن ندا گفت

 .نجاندا: عمو سبحان گفت بياين داخل خاله ات اينا چند دقيقه ي ديگه ميرسن اي

و بدون حرف اضافه اي به سمت سالن ويال رفتن بعد چند دقيقه منم دست رز و گرفتم و با هم 
وارد ساختمون ويال شديم بعد از چند دقيقه خاله و دايي هاي رز اومدن و بازار احوال پرسي و 

معارفه گرم شد ديدن عمو سبحان همه رو خيلي خوشحال کرد مخصوصا مادربزرگ رز و دايي 
 که ي رز خاله ي رز يه چيزي گفت که بدجور فکر من و مشغول کردکوچي

 .خاله ي رز: ببخشيد ديگه تيام کار داشت امشب نميتونه بياد
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تا اسم تيام و شنيدم ياد کسي که اون عکس ها رو براي من فرستاد افتادم به محمد نگاه کردم 
و خانواده چند ساعتي رو کنار هم اون هم با شک نگاهم ميکرد دو تامون به يه چيز فکر ميکرديم د

ديگه بوديم بعد از شام بود همه توي سالن نشسته بوديم جمع زنونه مردونه شده بود به رز نگاه کردم 
امشب خنده از روي لب هاش پاک نشده بود خيلي خوشحال بود و من خوشحاليش و درک ميکردم 

ند نگاهش ميکردم که با صداي عمو عاشق خنده هاي از ته دلش بودم به رز خيره بودم و با لبخ
 ساالر به سمتش برگشتم

 عمو ساالر: با اجازه ي

 .آقاجون که قبال باهاشون حرف زدم

 عمو کمي مکث کرد و به عمو رضا شوهر عمه سيمين نگاه کرد و گفت

عمو ساالر: ميخواستم ندا رو خواستگاري کنم براي سهند خودتون که سهند و ميشناسيد چطور 
 .ارش چيه از همه چيز هم خبر داريدپسريه و ک

عمو رضا: اختيار داري ساالر جان سهند که شناخته شده است در خوب بودنش که شکي نيست 
 .اما نظر خود ندا شرطه خودش بايد تصميم بگيره

با اين حرف آقا رضا به رز نگاه کردم که داشت با لبخند نگاهم ميکرد نميدونم چرا حس کردم 
 خواستگاري الکي خودمون افتاد با صداي آقاجون بهش نگاه کردم رز هم مثل من ياد

 .آقاجون: پس بهتره اين دو تا جوون برن حرف هاشون و با هم بزنن

سهند و ندا از جاشون بلند شدن و رفتن بيرون بعد از نيم ساعت مگس پروني اون دو تا هم 
 اومدن آقاجون پرسيد

 .آقاجون: چيشد به نتيجه اي هم رسيدين

 .ند: بله آقاجونسه

 .عموساالر: خب ندا عمو جوابت چيه

 ندا سرش و انداخت پايين و سرخ سرخ شده بود با صداي آرومي گفت

 .ندا: بله

صداي کل از هر طرف بلند شد تاريخ نامزدي هم مشخص شد قرار شد آخر هفته که ميريم 
بود که خانواده ي صبا تهران ندا و سهند برن براي آزمايش و بقيه ي کارها ساعت دوازده شب 

خداحافظي کردن و رفتن همه رفتن توي اتاق هاشون تا بخوابن من هم لباس هام و دراوردم و با 
شلوارک خوابيدم روي تخت رز هم تاپ و شلوارک سفيدش و پوشيد و اومد روي تخت کنارم دراز 

 کشيد گرفتمش توي بغلم و گفتم

نم نگاه الکي سر يه رژ تو الکي شديم سوژه جبران آرايش امروزت و بعد ميکنم رزگلي خا-
 .خنده ي ندا نبين االن ساکت شده بعدا ميکوبه تو سرمون

 رز خنديد و گفت
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 .رز: نميتونه آقايي من آتو دارم ازش با همون ساکتش ميکنم

 و لبخند بزرگي زد با انگشت اشاره ام زدم به بينيش و گفتم

 .دوباره خواهرشوهر شدي-

 رز با ذوق گفت

 .: آره براي ندا خواهرشوهر بازي درميارمرز

 .شيما چي-

 .رز: شيما خوبه دلم نمياد سر به سرش بذارم اما ندا اون خيلي اذيتم ميکرد

خنديدم و رز و بيشتر به خودم نزديک تر کردم و رز سرش و روي بازوم گذاشت و چشم 
 .هاش و بست منم چشم هام و بستم و نفهميدم کي خوابم برد

ه ميخورد توي چشمم از خواب بيدار شدم به رز که کنارم خوابيده بود نگاه کردم با نوري ک
گونه اش و يدم و از جام بلند شدم رفتم توي حمام شير آب گرم و باز کردم و گذاشتم تا وان پر بشه 

برگشتم توي اتاق رز و روي دست هام بلند کردم و بردم توي حمام خودم نشستم توي وان رز سرش 
ه ام بود نشوندمش روي پام رز يهو لرز کرد تا خوايت جيغ بزنه دستم و جلوي دهنش روي سين

 گذاشتم با اخم بهش توپيدم

 .چته چرا ميخواي جيغ بزني-

 چند دقيقه طول کشيد تا رز موقعيتش و بفهمه تا فهميد کجاست مشتي به سينه ام زد و گفت

 .رز: ديونه ترسيدم چرا من و اوردي اينجا

 و با خنده گفتمچشمکي زدم 

 .ميخوام براي اولين بار با خانمم حمام کنم بينم چه مزه اي داره-

 رز با چشم هاي گرد شده نگاهم کرد و گفت

 .رز: من نميخوام

رز اومد از بغلم بلند بشه که من پاهام و از هم باز کردم رز افتاد کف وان پر آب دست دراز 
 . ...کردم و دوش باز کردم

ر خودش پيچيد و از حمام بيرون رفت منم حوله ام و دور کمرم بستم و رز حوله اش و دو
 پشت سرش از حمام بيرون رفتم روي تخت نشستم و گفتم

 .ساعت چنده رز-

 رز يه نگاه به گوشيش کرد و گفت

 .رز: ده
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 .زود آماده شو بريم پايين رز براي نهار برنامه داريم-

 .رز: باشه

ردم و يه تيشرت جذب آستين کوتاه حاکستري برداشتم پوشيدم با از جام بلند شدم در کمد و باز ک
شلوار مشکي کفش هاي اسپرتم و هم پوشيدم رو به روي آينه ايستادم موهام و شونه زدم رز هم آماده 

شده بود يه مانتوي کتي خاکستري و شلوار و شال مشکي پوشيده بود مداد چشم هم کشيده بود توي 
 چشم هاش گفتم

 .ده اي رزايليا: آما

 .رز: آره بريم

از اتاق رفتيم بيرون همه در تکاپو بودن و داشتن آماده ميشدن رز رفت توي آشپزخونه بعد چند 
 دقيقه با دو تا ساندويچ نون و پنير و گردو برگشت يکيش و به سمت من گرفت و گفت

 .رز: بگير بخورش ايليا وقت نيست صبحونه بخوريم

 فتملقمه رو ازش گرفتم و آروم گ

 .اين لقمه از دست خانمم خوردن داره-

رز لبخندي زد و يه گاز کوچولو به ساندويچ توي دستش زد بعد از تموم شدن لقمه ام دو تا از 
سبدهايي که دم در سالن بودن و برداشتم و گذاشتم توي صندوق عقب ماشين بعد بقيه ي سبدها رو هم 

شاهين هم لج کرده بود و با اون زبون بچگونه  توي ماشين سهند جا شدن همه سوار ماشين ها شدن
اش ميگفت ميخوام پيش عمه لز باشم من هم گفتم بياد تو ماشين ما سوار ماشين شديم و به سمت 

جنگل حرکت کرديم با خانواده ي صبا توي جنگل قرار گذاشتيم ضبط و روشن کردم و يه آهنگ بي 
يم تا زير انداز و پخش کرديم سهند و سپهر بساط کالم آروم گذاشتم بعد از يک ساعت به جنگل رسيد

واليبال و بر پا کردن بعد يارکشي افراد بازي شروع شد بعد از چهار ست بازي کردن تيم ما باخت 
آخ که چقدر از واليبال بدم مياومد فوتبال و عشقه بابا واليبال چيه از خستگي روي زمين ولو شده 

 بوديم که صداي مامان بلند شد

 .: پسرا بيايد ناهارمامان

توي رودخونه اي که اونجا بود دست و صورتم و شستم و کنار رز نشستم و شروع کردم به 
خوردن جوجه کبابي که دايي امين دايي بزرگ و عمو ساالر درست کرده بودن خيلي خوشمزه بود 

بوديم من  بعد از ناهار همه دور هم نشسته بودن و حرف ميزدن اما من و رز از جمع يکم دورتر
دراز کشيده بودم و سرم و روي پاي رز گذاشته بودم خيلي خورده بودم و سنگين بودم آخ که چقدر 

 خوابم مياومد

 .محمد: ايليا

 نگاهش کردم و گفتم

 .بله-

 محمد با يکم من و من گفت
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 .محمد: بيا کارت دارم

همونطور که کفش هام و  و ازم دور شد با خودم گفتم اين پسره ديوونه شده ها از جام بلند شدم
 ميپوشيدم گفتم

 .من برم ببينم اين ديوونه چيکارم داره-

 .رز: زود بيا

 با لبخند گفتم

 .باشه-

به سمت راهي که محمد رفته بود رفتم بهش رسيدم و کنارش راه افتادم فقط قدم ميزديم از جمع 
 خيلي دور شده بوديم به محمد توپيدم

 .دزير لفظي ميخواي حرف بزني محم-

 محمد رو به روم ايستاد و گفت

 .محمد:باشه ايليا ميگم

 چشم هاش و بست و مثل راديو شرکع کرد به صحبت کردن

محمد: ببين ايليا من ميدونم تو اعصاب نداريا ولي به جون خودم و خودت که مثل داداشمي آقا 
بود و يکي دو بار  همه چيز يه دفعه اي شد به خدا اصال نفهميدم چيشد فقط در حد تلفني حرف زدن

 . ...کافي شاپ رفتن به خدا همين بود اي

 يه کلمه از حرف هاي محمد و نفهميدم براي همين داد زدم

 .چي ميگي ديوونه مثل آدم حرف بزنن بفهمم چي ميگي-

 محمد چشم هاش و باز کرد و روي کنده ي درختي که چند قدم از ما دورتر بود نشست و گفت

 .يگم برات ميگممحمد: االن از اولش م

 منم به درخت رو به روي محمد تکيه دادم محمد بعد از چند دقيقه شروع کرد به صحبت کردن

محمد: چند باري که تو گوشيت و جواب نميدادي آرام خانم با من تماس ميگرفت براي جريان 
بار هم  عکس ها و چيزهايي که فهميده بود و بهم ميگفت تا اينکه خودم هم نفهميدم چطور شد چند

همين طوري الکي زنگ زدم به اين بهانه که خبر جديدي داره يا نه چند هفته پيش هم رفتم پيش حامد 
 .ميشناسيش که

 .آره-

محمد: تا حالم و ديد گفت عاشقي شدي اما من جدي نگرفتم ولي فکرم خيلي درگير آرام خانم 
نکه يه روز توي کافي شاپ ديدمشون بود دلم ميخواست ببينمش اما نميدونستم به چه بهونه اي تا اي

 .انگار با دوستشون اومده بودن اونجا يکم با هم حرف زديم
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محمد مکثي کرد و زير چشمي نگاهم کرد براي اينکه بترسونمش اخم هام و بيشتر کشيدم توي 
 هم و گفتم

 .خب-

ه هم مطمئن محمد: چند بار همديگه رو ديديم و با هم حرف زديم تا اينکه باالخره از حسمون ب
 .شديم

 محمد نگاهم کرد و با عجز گفت

ايليا به خدا نفهميدم چيشد من به ناموست بد نگاه نکردم خودت من و خوب ميشناسي که چشمم -
 .دنبال ناموس کسي نيست

 سرش و انداخت پايين و گفت

 .محمد: ولي من عاشق آرام خانم شدم ايليا عاشق خواهرت شدم

د ولي خدا ميدونست که من از ته دلم راضي بودم که خواهرم با اخم هام همينطور توي هم بو
 مردي مثل محمد ازدواج کنه ولي اخم هام توي هم کرده بودم تا سرکارش بذارم بد نگاهش ميکردم

 محمد با عجز و درموندگي که توي لحن و صداش کامال مشخص بود گفت

 .برات گفتممحمد: به خدا ما کاري نکرديم ايليا هر چي بود و نبود و 

 چشم غره اي به محمد رفتم و با حرص گفتم

 .خيلي پررويي محمد بيا و کاري هم بکن-

محمد: وقتي درمورد آرام با مامان و بابام حرف زدم گفتن تا سه ماه ديگه نميتونن بيان ايران 
شد تا اينکه حالم بد شد آرام خانم هم گفتن که ميخواين برين شمال وقتي با خبر شدم حالم بيشتر گرفته 

 .تو دعوتم کردي و من کله قبول کردم

 .از بس پررويي تو، مرتيکه خجالت نکشيدي-

 .محمد: ايليا به جون خودم همه چيز و برات تعريف کردم

محمد اين حرف و زد و سرش و انداخت پايين ديگه دلم نيومد بيشتر از اين اذيتش کنم رفتم رو 
 به روش ايستادم و با لبخند گفتم

 .دونم آرام چطور بايد تحملت کنه آرام ساکت و تو شيطون کنار همديگه چي بشيدنمي-

 يهو محمد سرش و بلند کرد يه لحظه حس کردم گردنش رگ به رگ شد سريع ايستاد و گفت

 .محمد: داداش قربونت بره

 و از گردن من آويزون شد به زور خودم و ازش جدا کردم و با شوخي گفتم

 .ني من نيستم و آرام حاال هم بريم پيش بقيهکسي که بايد بغلش ک-
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 .محمد: بريم

وقتي رسيديم آرام و ديدم که گوشي دستش بود و داشت بين درخت ها رژه ميرفت محمد تا آرام 
 و ديد گفت

 .محمد: اوه بدبخت شدم قرار بود اگه بله رو گرفتم بهش تک بزنم

اه کرد بعد به سمتي که من و و سريع گوشيش و دراورد و تک زد آرام اول به گوشيش نگ
محمد ايستاده بوديم نگاه کرد وقتي من و ديد سرش و انداخت پايين از محمد جدا شدم و به سمت آرام 

 رفتم کنارش که رسيدم گفتم

 .مبارک باشه خواهر کوچولو راضي کردن مامان و بابا با خودم-

 آرام سرخ شد و چيزي نگفت لب باز کردم و گفتم

 .يه فقط زياد حرف ميزنه و شيطونهمحمد پسر خوب-

خنديدم آرام هم لبخند محجوبي زد و سرش و انداخت پايين از کنار آرام رد شدم و نشستم کنار 
 رز

 .رز: چرا اينقدر دير کردي ايليا

 چشمکي زدم و سرم و به رز نزديک تر کردم و دم گوشش آروم گفتم

 .مثل اينکه دو تا عروسي در پيش داريم-

 نگاهم کرد و به تبعيت از من آروم گفت رز با تعجب

 .رز: آرام و آقا محمد

 با لبخند سرم و تکون دادم رز هم لبخندي زد و گفت

 .رز: حدس ميزدم بس که سرشون تو موبايلشون بود

در کل روز خوبي بود و خيلي بهمون خوش گذشت عصر که شد همگي خسته و کوفته 
 .لو شدبرگشتيم ويال و هر کس يه طرف از خستگي و

يک هفته اي از اومدن ما به مازندارن ميگذره امروز قرار بازم با بابا بريم سر خاک مامان ده 
دقيقه اي ميشد که آماده منتظر بابا سبحان توي سالن نشسته بودم باالخره بابا از اتاق خارج شد دسته 

ايستادم نتونستم  هاي ويلچر و گرفتم و به سمت در خروجي سالن رفتيم که با صداي جيغ زن عمو
 قدم از قدم بردارم

 . ...زن عمو: خدا بچه ام

صداي گريه ي زن عمو تا آسمون ميرسيد عمو سهراب زن عمو رو توي بغلش گرفته بود و 
سعي ميکرد آرومش کنه ايليا به زور دست زن عمو رو گرفت و خاله به زن عمو ي يه آمپول 

افتاد توي بغل عمو سهراب عمو زن عمو رو برد تزريق کرد بعد از چند دقيقه زن عمو بي حال 



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

244 

 

توي اتاق و اومد بيرون همه دور هم نشسته بوديم اما کسي چيزي نميگفت با صداي آروم و لرزون 
 که از شدت ترسم بود گفتم

 .چيشده-

عمو سهراب: دختره ي ديوونه آزيتا با دوست هاش رفته بود بيرون بود که تصادف کردن االن 
 .هم بيمارستان

 .عمو ساالر: زود آماده شين برميگرديم تهران

از جام بلند شدم تا برم توي اتاق تا وسايل خودم و ايليا رو جمع کنم قدم از قدم برنداشته بودم 
 که با صداي فرياد محمد ايستادم و خيره بهش نگاه کردم

 . ...محمد: تو

 .تيام: چه خبرته چرا داد ميزني

سمت تيام پسر خاله آرزو حمله ور شد و گرفتش زير مشت و نفهميدم چيشد که ايليا يهو به 
لگدهاش محمد و سپهر و سهند به زور تونستن ايليا رو از تيام جدا کنن فرياد از ته دل ايليا تنم و 

 لرزوند

 .ايليا: ميکشمت عوضي

 تيام همونطور که خون بينيش و با دستش پاک ميکرد داد زد

 .ستيتيام: چي ميگي رواني تو ديگه کي ه

خاله به سمت پسرش رفت و دستش و گرفت و نشوندش روي صندلي و چند تا دستمال کاغذي 
 برداشت و گذاشت زير بيني تيام بعد با عصبانيت برگشت سمت ايليا و گفت

 .خاله: اين رفتار يعني چي آقا ايليا

 ايليا با پوزخند گفت

 .ايليا: هيچ ميدونيد اين شازده چيکار کرده

 ک تر شدم بازوش و توي دستم و گفتمبه ايليا نزدي

 .ايليا چرا اينطوري ميکني حرف بزن-

ايليا دستش و توي موهاش فرو کرد و نفس عميقي کشيد و روي مبل نشست منم کنارش نشستم 
 تا خواستم دوباره دليل اين کتک کاري و از ايليا بپرسم سپهر به تيام اشاره کرد و با پوزخند گفت

 .سيه که عکس هاي فتوشاپ شده رو براي ايليا ايميل کرداين آقا پسر همون ک-

چشم هام گرد شد از تعجب نزديک بود شاخ دربيارم به تيام نگاه کردم اون هم به من خيره بود 
يعني واقعا تمام عذاب هايي که من کشيدم زير سر پسر خاله ام بود باورم نميشد تيام مگه چه دشمني 

و کرد خاله همه اش انکار ميکرد اصال توي باورش نميگنجيد که  با من و ايليا داشت که اين کار
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پسرش اين کار و کرده باشه اينقدر شوکه بودم که حتي نفهميدم کي به پليس زنگ زد و کي پليس 
اومد و کي تيام و بردن همه راه افتادن سمت تهران فقط من و ايليا و محمد و آرام مونديم شمال ايليا 

اره پليس ايليا وقتي اومد خيلي عصباني بود اصال جرات نميکردم برم سمتش و محمد رفته بودن اد
محمد گفت تيام راضي نشده حرف بزنه آرام کمکم کرد تا وسايلمون و جمع کنم بعد از بيست دقيقه 
همگي سوار ماشين ايليا شديم ايليا تمام حرص و عصبانيتش و سر پدال گاز خالي ميکرد از ترس 

شتم فقط چشم هام و محکم روي هم فشار ميدادم سرعت ايليا سرسام آور بود جرات جيک زدن ندا
مسير سه ساعته رو ايليا توي دو ساعت و نيم طي کرد باالخره به تهران رسيديم ايليا دم برج ايستاد 

 و گفت

 .ايليا: رز پياده شو

 نگاهش کردم و گفتم

 .منم ميام ايليا تنها نميمونم اينجا-

 وي هم گذاشت و گفتايليا چشم هاش و ر

 .ايليا: رز برو خونه من زود ميام

به چشم هاي ايليا خيره بودم چشم هاش سرخ سرخ بودن معلوم بود که سردرد داشت منم اصال 
دوست نداشتم اذيتش کنم در ماشين و باز کردم و از ماشين پياده شدم ماشين ايليا با سرعت از جلوي 

تم توي آشپزخونه و يه ليوان آب خوردم رفتم توي اتاق خواب چشم هام ناپديد شد وارد خونه شدم رف
و بدون اينکه لباس هام و دربيارم روي تخت دراز کشيدم و چشم هام و بستم خيلي خسته بودم اصال 

 .نفهميدم کي خوابم برد

رز و در خونه پياده کردم و با سرعت به سمت بيمارستان حرکت کردم با اون سرعتي که من 
وندم سر بيست دقيقه رسيدم بيمارستان همراه محمد و آرام از ماشين پياده شدم به سمت ماشين و مير

پذيرش رفتيم و اسم آزيتا رو به پرستار دادم بعد از چند دقيقه گفت آزيتا تو آي سي يو هستش به 
سمتي که پرستار گفته بود رفتيم وقتي رسيديم ديدم مامان توي بغل عمه داره گريه ميکنه همه 

احت بودن بابا به ديوار تکيه داده بود و به يه نقطه ي نامعلوم خيره بود يه لحظه ترسيدم اما به نار
 خودم مسلط شدم و گفتم

 .چيشده-

 مامان تا صداي من و شنيد خودش و از عمه جدا کرد و همونطور که گريه ميکرد گفت

 .مامان: بدبخت شديم ايليا بچه ام رفت تو کما خواهرت رفت تو کما

ا شنيدن حرفا مامان به معني واقعي کلمه هنگ کردم يعني چي کما صداي جيغ آرام روي ب
نروم بود روي نزديک ترين صندلي نشستم تا بتونم به خودم مسلط بشم تا شب همه ي کارها رو 

انجام دادم محمد و سپهر کنارم بودن ساعت نه شب بود که تمام کارهاي بستري شدن آزيتا رو انجام 
 روهاش و هم خريدم و تحويل پرستار دادم کنار بقيه ايستاده بودم که بابا گفتدادم دا

 .بابا: ريحانه برين خونه تو و آرام و بقيه همه بريد فقط من ميمونم

 .مامان: نه سهراب بذار بمونم ميخوام کنار بچه ام باشم
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ت کن فردا عمه: بلند شو بريم اينجا کاري از دست کسي ساخته نيست بيا امشب و استراح
دوباره برگرد با هزار زور و زحمت باالخره مامان راضي شد فقط بابا بيمارستان بود عمه و سپهر 

و آرام و مامان سوار ماشين سپهر شدن سپهر کفت همه رو ميرسونه خونه ي عمو سهراب همه 
ميره سوار امشب اونجا ميموند به محمد گفتم سوار شه تا برسونمش اما راضي نشد و گفت با تاکسي 

ماشين شدم و به سمت خونه حرکت کردم وقتي رسيدم ماشين و پارک کردم و وارد واحد شدم خونه 
غرق در سکوت و تاريکي بود يه لحظه ترسيدم نميدونم از چي اما خيلي ترسيدم چراغ سالن و 

دم نفس روشن کروم و با قدم هاي بلند به سمت اتاق خواب رفتم وارد شدم و چراغ اتاق و روشن کر
راحتي کشيدم رز روي تخت خوابيده بود لباس هام و دراوردم و چراغ و خاموش کردم کنار رز 

روي تخت دراز کشيدم و رز و توي بغلم گرفتم رز چشم هاش و باز کرد تا من و ديد خودش و بهم 
 نزديکتر کرد و گفت

 .رز: خوبي ايليا چه خبر از آزيتا

 .کي بيدار بشه آزيتا تو کماست رز معلوم هم نيست-

 صداي هين بلند رز روي اعصابم بود چشم هام و بستم و چيزي نگفتم

 .رز: گرسنه ات نيست ايليا شام نميخواي

 زيرلب گفتم

 .نه-

رز و توي بغلم گرفتم تا يکم آروم بشم تا مثل هميشه از وجود رز آرامش بگيرم نميدونم چقدر 
خره خوابش برده من هم کم کم چشم هام گرم شد و گذشته بود از نفس هاي منظم رز فهميدم که باال

 .ب*و**سبه خواب رفتم اون هم چه خوابي خوابي پر از کا

يک هفته اي از تصادف آزيتا ميگذره يک هفته اي که براي همه سخت بود مشخص شد که 
آزيتا با دو نفر از دوست هاش بوده که يکيشون دستش شکسته بود و اون يکي سالم بود تو اين مدت 

ه درخواست آقاجون جمع شديم خونه باغ و ندا و سهند توي يه مراسم ساده و بدون بزن و بکوب ب
نامزد شدن و دوست آقاجون آقاي توکلي يه صيغه ي شش ماهه بين سهند و ندا خوند من هم ايليا رو 

يت راضي کردم که از شکايتش بگذره و تيام آزاد بشه که ايليا بعد از فکر کردن گفت ميره و رضا
ميده بعد از اينکه تيام آزاد شد از ايليا خواست که با من صحبت کنه ايليا چنين اجازه اي بهش نداد 
منم مشتاق شنيدن حرف هاش نبودم ايليا از صبح رفته بود شرکت قبل از اينکه بره به من گفت که 

که برم بيمارستان بعد از شرکت ميره بيمارستان من هم تحمل تنها خونه موندن و نداشتم آماده شدم 
الاقل کنار زن عمو باشم قبلش با ايليا تماس گرفتم و گفتم که ميرم پيش زن عمو حرفي نداشت و 

گفت مواظب خودم باشم از بدج خارج شدم و سوار تاکسي شدم بعد از نيم ساعت رسيدم بيمارستان 
ي که آزيتا اونجا بود پول آژانس و حساب کردم و وارد بيمارستان شدم به سمت آي سي يو يعني جاي

رفتم زن عمو و آرام و از دور ديدم قدم هام و تند کردم و خودم و بهشون رسوندم و سالم کردم و 
کنار زن عمو نشستم زن عمو داشت خودش و داغون ميکرد از وقتي که خبر تصادف آزيتا رو 

تا و شب ها به زور ايليا شنيده بود آروم و قرار نداشت همه ي روز و توي بيمارستان بود و کنار آزي
و عمو سهراب برميگشت خونه آرام هم که از هميشه ساکت تر و آروم تر شده بود نيم ساعت به 
 سکوت گذشت که از دور ايليا و سپهر و شيما رو ديدم از جام بلند شدم تا به ما رسيدن شيما گفت

 .شيما: سالم
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سپهر هم سالم دادم کنار ايليا ايستادم  آرام فقط سرش و تکون داد جواب سالم شيما رو دادم به
 و گفتم

 .کارهات و انجام دادي ايليا-

ايليا فقط سرش و تکون داد نگاهش و از زمين گرفت و به زن عمو که هنوز متوجه ي حضور 
ايليا و سپهر و شيما نشده بود و سرش توي کتاب دعاش بود نگاه کرد و آهي کشيد شيما رو به آرام 

 گفت

 .ر از آزيتا آرامشيما: چه خب

 آرام با صداي پر بغض گفت

 .آرام: هيچي هنوز همون طوريه تغييري نکرده

 .سپهر: دکترش چي گفته

 .آرام: نميدونم از صبح که اومدم نديدمش

 .سپهر: پس من ميرم پيش دکترش

و از جمع جدا شد و به سمت ايستگاه پرستاري رفت نگاهم به ايليا بود تا خواستم چيزي بگم يه 
 ختر جوون همسن آرام شايد هم يکي دو سال بزرگتر اومد کنارمون و گفتد

 .دختر: ببخشيد آقاي محمدي

 ايليا با اخمي که هميشه بين ابروهاش جا خوش کرده بود برگشت سمت صدا دختر دوباره گفت

 .دختر: آقاي ايليا محمدي

 ايليا کالفه گفت

 .ايليا: بله

 .دختر: ميشه چند لحظه وقتتون و بگيرم

 .ايليا: در چه مورد

 .دختر: من ديانا رحماني هستم خواهر راحيل رحماني دوست آزيتا جان

 ايليا بدون حرف به دختر خيره بود تا حرفش و بزنه ديانا بعد از يکم اين پا و اون پا کردن گفت

 .ديانا: راحيل ميخواد با شما حرف بزنه

 اخم بين ابروهاي ايليا عميق تر شد و گفت

 .ر چه موردايليا: د

 ديانا سرش و انداخت پايين و گفت
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 .ديانا: راستش نميتونم اينجا بگم ميشه بيايد توي اتاق راحيل

 .ايليا: بريم

 تا ايليا يه قدم ازم دور شد صداش زدم

 .ايليا-

 ايليا ايستاد و نگاهم کرد آروم گفت

 .ايليا: زود برميگردم رز

دوست آزيتا با ايليا چيکار داره که خواهرش و  و همراه اون دختر رفت برام سوال شده بود که
فرستاده دنبال ايليا ذهنم همه اش دنبال جواب براي اين سوال بود اما چيزي پيدا نميکرد بعد از يک 

ساعت ايليا با اخم هاي تو هم گره خورده و چشم هايي که از خشم سرخ شده بودن اومد و دورتر از 
مثل يه انبار باروته که فقط منتظر يه جرقه ي کوچيکه تا منفجر  بقيه ايستاد حس ميکردم ايليا االن

بشه تمام حالت هاي ايليا رو توي اين هشت ماه زندگي مشترک از بر شده بودم بعد از چند دقيقه ايليا 
 اومد و رو به من گفت

 .ايليا: رز بريم خونه من بايد برم شرکت

 سرم و تکون دادم و گفتم

 .باشه-

کرديم و از بيمارستان امديم بيرون ايليا با سرعت رانندگي ميکرد بعد از  از جمع خداحافظي
 بيست دقيقه رسيديم خونه وارد خونه که شديم ايليا با صداي خسته اي گفت

 .ايليا: رز

 نگاهش کردم و گفتم

 .جانم-

 ايليا در حالي که روي کاناپه ي جلوي تلويزيون مينشست گفت

 .ايليا: چاي دم ميکني

 ه چهره ي خسته و اخم آلودش زدم و گفتملبخندي ب

 .باشه-

و رفتم توي آشپزخونه و چاي دم کردم دو تا ليوان چاي همراه با پولکي که خودم درست کرده 
بودم و توي ليوان گذاشتم ميدونستم ايليا پولکي دوست داره رفتم توي سالن سيني و روي عسلي 

ن چاي و برداشت و آروم آروم شروع به خوردنش کرد گذاشتم و کنار ايليا روي مبل نشستم ايليا ليوا
 طاقت نيوردم و پرسيدم

 .ايليا-
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 ايليا نگاهش و دوخت به چشم هام و گفت

 .ايليا: جانم رز

 لبم و گزيدم و گفتم

 .اون دختر دوست آزيتا چي بهت گفت که اينطور به هم ريختي-

 گفتايليا ليوان چاي و برگردوند توي سيني و از جاش بلند شد و 

ايليا: بعدا بهت ميگم رز فعال خسته ام ميرم بخوابم بعدش هم بايد برم شرکت يادت نره بيدارم 
 .کني

 .نه نترس قبل از ناهار بيدارت ميکنم-

ايليا لبخند زورکي به من زد رفت توي اتاق خواب و در و بست من هم ليوان ها رو برداشتم و 
ولي قبل از اينکه شروع کنم به آماده کردن غذا رفتم  رفتم توي آشپزخونه مواد کتلت و آماده کردم

 توي اتاق تا لباس

هام و عوض کنم چشمم به ايليا افتاد رفتم کنارش نشستم و دستم و توي موهاي پرپشت و مشکي 
رنگش فرو کردم ايليا بدون اينکه لباس هاش و عوض کنه روي تخت به پهلو دراز کشيده بود و اخم 

 د ايليا از هر طرف تحت فشاره و من خيلي نگرانش هستم ميترسيدم اين همه هاش شديدا توي هم بو

صبح زود از خواب بيدار شدم رز هنوز خواب اي روي پيشونيش کاشتم آماده شدم و از خونه 
خارج شدم سوار ماشين شدم حالم خيلي خراب بود رز از ديروز همه اش ميپرسيد چيشده که اينقدر 

االن هم دارم ميرم پيش محمد اصال باورم نميشد مغزم داشت تير ميکشيد داغونم و من ميپيچونمش 
باورش برام خيلي سخت بود چند ماه از زندگيم نابود شد اون هم به دست خواهرم پوفي کشيدم و 

دستم و بين موهام فرو کردم پام و روي پدال گاز فشار دادم و به سمت خونه ي محمد رفتم از ماشين 
 در و زدمپياده شدم و رنگ 

 .محمد: بله

 .باز کن محمد-

 .محمد: من ديگه زن و بچه دارم با تو نميگردم

 .باز کن اعصاب ندارم-

 .محمد: يه سوال تو اصال کي اعصاب داري

 .محمد فکر آرام و از سرت بيرون کن خواهرم و رواني ميکني تو با کارهات-

 .محمد: نه فدات عشقم بيا باال

 رفتم محمد توي درگاه در ايستاده بود گلدون تزئيني خونه هم دستش وارد شدم و از پله ها باال
 بود با تعجب پرسيدم

 .اين چيه-
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 محمد با نيش باز گفت

 .محمد: اومدم استقبالت عزيزم

 با دست محمد و کنار زدم روي مبل نشستم و گفتم

 .آدم باش پسر بيا بشين کار واجب دارم عجله هم دارم-

 د جدي بودنم و درک کرد اومد کنارم نشست و گفتخدا رو شکر باالخره محم

 .محمد: چيشده

 دهنم و باز کردم و هر چي که روي دلم سنگيني ميکرد و به محمد گفتم

ديروز ساعت نه از شرکت زدم بيرون رفتم بيمارستان کنار رز ايستاده بودم يه دختره اومد و -
 .گفت خواهر راحيله و راحيل ميخواد باهام حرف بزنه

 د با تعجب پرسيدمحم

 .محمد: راحيل کيه

دوست صميمي آزيتا، آزيتا و راحيل و يکي ديگه از دوست هاشون توي ماشين بودن که -
 .تصادف کردن

 .محمد: خب

با دينا خواهر راحيل رفتم تو اتاقش محمد اين دختره چيزهايي برام تعريف کرد که داغونم -
 .کرد

هاي راحيل براي بار هزارم توي ذهنم تکرار محمد چيزي نگفت و منتظر نگاهم کرد حرف 
 شد

راحيل: آقا ايليا اولين باري که ديدمتون اومده بودين دانشگاه دنبال آزيتا ازتون خوشم اومد بود 
از اون روز به بعد به بهانه هاي مختلف مي اومدم خونه اتون تا دوباره بتونم ببينمتون چند بار هم 

ما شما روي خوش نشون ندادين تا دو سال همه چيز به همين قصد کردم که باهاتون دوست بشم ا
صورت گذشت آزيتا همه اش درمورد دختر عموش حرف ميزد از زيبايش از آروم بودنش از 

زرنگ بودنش توي درس ها آزيتا به رز خيلي حسودي ميکرد تا اينکه شما با رز ازدواج کردين 
فتم و همه چيز و گذاشتم کف دست آزيتا بهش وقتي خبر ازدواج تون به دستم رسيد داغون شدم ر

گفتم که عاشق شما هستم چند هفته بعدش آزيتا با من تماس گرفت و گفت ميخواد کاري بکنه که شما 
رز و طالق بدين نقشه ي آزيتا اين بود که براي شما ايميل بفرستيم که رز داره به شما خيانت ميکنه 

و مزاحمت تلفني براي شما درست کنيم يه روز که توي يه  کم کم يه پسر و مرتب بداريم سر راه رز
کافه نشسته بودم و عکس رز و نگاه ميکردم که يهو يه پسر جوون ازم خواست که به حرف هاش 

گوش بدم بهم گفت صاحب اين عکس و ميشناسه خودش و معرفي کرد گفت اسمش تيام بهنيا هست و 
تيام گفت هر ماه يه سري عکس از رز و برادرهاش پسر خاله ي رز اما رز از وجودش خبر نداره 

ميرسيد دست خانواده ي مادريش گفت که از روي اين عکس ها عاشق رز شده رز که االن ازدواج 
کرده و اون ميخواد از خانواده ي پدري رز انتقام بگيره من هم خودم و معرفي کردم و نقشه ي آزيتا 

براي شما پيشنهاد تيام بود به من گفت که از عکس رو براش تعريف کردم فرستادن اون عکس ها 
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هاي قديمي که از رز داشت و عکس هاي جديدي که دم آموزشگاه از رز گرفته بود تيام عکس ها 
رو داد به دوستش و اون برامون عکس ها رو فتوشاپ کرد آزيتا خبر باردار شدن رز رو به من داد 

يا نفرستيم و زندگيشون و خراب نکنيم من هم گفتم باشه اما و گفت که بيا ديگه اون ايميل ها رو به ايل
من رفتم و خبر باردار بودن رز و گذاشتم کف دست تيام اين خبر همه مون و عصبي کرد ولي وقتي 

مشخص شد که رز باردار نيست و مشکل از جاي ديگه است من خودم و کشيدم کنار ديگه دوست 
هيچ خبري از حضور تيام توي اين نقشه نداره اون فکر ميکنه  نداشتم توي اين بازي کثيف باشم آزيتا

 .همه ي داستان کار خودم و خودشه آزيتا حتي از ارسال عکس به شما خبر هم نداره

 حرف هام که تموم شد به محمد نگاه کردم و گفتم

تا حاال من چيکار کنم محمد باورش برام سخته چند ماه از زندگيم به خاطر فکر و ايده ي آزي-
 .نابود شد

 محمد سرش و انداخت پايين و گفت

 .محمد: نميدونم چي بگم پسر

تا خواستم حرفي بزنم گوشي محمد زنگ خورد چون موبايل روي مبل کنارم بود گوشي و 
برداشتم تا بدم دست محمد به صفحه ي موبايل که نگاه کردم اسم آرام روي صفحه افتاده بود به 

 محمد نگاه کردم و گفتم

 .م با تو چيکار دارهآرا-

 محمد بلند شد اومد سمتم تا خواست گوشي و از دستم بکشه تماس و وصل کردم

 .آرام: الو سالم خوبي محمد کجايي

 با حرص گفتم

 .عليک سالم آرام خانم خواهر گلم-

 آرام از شنيدن صداي من ترسيد ترشس و حس ميکردم آرام تيکه تيکه و با صداي لرزون گفت

 . ..... من... محمد... سالمآرام: ايليا.

 از ترس آرام خنده ام گرفته

 بود اما خنده ام و خوردم و با لحن آرومي گفتم

 .کاري داشتي زنگ زدي-

 آرام که به خودش مسلط شده بود گفت

آرام: آره اول با خودت تماس گرفتم داداش اما گوشيت خاموش بود براي همين زنگ زدم به 
 .به هوش اومده محمد که بهت خبر بده آزيتا

 ابروهام باال پريدن و با تعجب پرسيدم
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 .جدي آزيتا به هوش اومد-

 .آرام: آره حالش هم تقريبا خوبه

 .باشه االن ميام بيمارستان-

 تا خواستم تماس و قطع کنم صداي آرام و دوباره شنيدم

 .آرام: ايليا

 .بله-

 آرام بعد از يکم من و من کردن پرسيد

 .آرام: االن کجاين

 .خونه محمد-

 .آرام: باشه خداحافظ

 .خداحافظ-

 تا گوشي رو قطع کردم محمد موبايل و از دستم کشيد و گفت

 .محمد: ديوونه کي گفت جواب بدي

 .خودتي، محمد من بايد برم بيمارستان آزيتا به هوش اومده-

 .محمد: منم باهات ميام

 .باشه زود آماده شو پس-

عد چند دقيقه همراه محمد از خونه خارج شديم و به سمت محمد رفت توي اتاق تا آماده بشه ب
بيمارستان حرکت کرديم آزيتا حالش تقريبا خوب بود دکترش ميگفت چند روزي بايد تحت نظر باشه 
بعدش اجازه ي ترخيص داده ميشه راحيل و خواهرش هم اومدن توي اتاق راحيل خم شد و در گوش 

با چشم هاي پر از ترس نگاهم کرد منم فقط با اخم نگاهش  آزيتا چيزي گفت که آزيتا برگشت سمتم و
ميکردم وقت مالقات که تموم شد همه ي کسايي که اومده بودن آماده ي رفتن شدن من هم همراه رز 
از بيمارستان خارج شدم و به سمت خونه حرکت کردم نيم نگاهي به رز انداختم به بيرون خيره بود 

پازل و هم ميذاشتم رز بايد ميفهميد همه چيز زير سر خواهر ته بايد همين امشب آخرين تيکه ي 
 .تغاري و لوس منه حقش بود که بفهمه رسيديم خونه حتما بهش ميگم

نزديک يک ماه از مرخص شدن آزيتا ميگذره ايليا همون روزي که آزيتا به هوش اومد بهم 
ر و عمو سبحان وقتي فهميدن گفت که همه ي اين عذاب ها زير سر آزيتاست اما بابا و عمو ساال

موضکع از چه قراره برخورد شديدي با آزيتا داشتن هيچکس هم حاضر به دفاع و طرفداري از 
آزيتا نبود توي اين يک ماه اتفاقات قشنگي افتاد محمد دوست ايليا از آرام خواستگاري کرد سهند و 

م قراره عروسيشون و سه ماه بعد ندا عقد کردن هفته ي بعدش هم عقد آرام و محمد بود محمد و آرا
وقتي که پدر و مادرش از کانادا برگشتن بگيرن ندا هم گفته که بعد از تموم شدن درسش مراسم 

بگيرن سهند هم سه روز غرغر ميکرد و عصبي بود حق داشت ندا نبايد سهند و چهار سال لنگ در 



                 

 

 

 رمان پسر غیرتی

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

253 

 

عضي وقت ها حالش خوب بود هوا نگه ميداشت توي اين مدت رفتار ايليا خيلي عوض شده بود ب
ميگفت و ميخنديد ولي يه دفعه اي بد عنق ميشد امروز هم از صبح رفته بود بيرون هنوز هم نيومده 

بود خونه دو ساعت منتظر ايليا موندم که با هم نهار بخوريم اما آقا معلوم نيست کي ميخواد پيداش 
صداي در بلند شد ولي من از جام تکون بشه سرم و روي ميز گذاشته بودم و چشم هام و بسته بودم 

نخوردم ايليا: توي اين مدت خيلي کالفه بودم رز ولي باالخره با خودم کنار اومدم و رفتم اين فرم و 
 .گرفتم

 و به پاکت روي ميز اشاره کرد پاکت و برداشتم و گفتم

 .فرم چي-

گه ي داخلش و کشيدم ايليا با چشم هاش به پاکت زرد رنگ اشاره کرد پاکت و برداشتم و بر
بيرون با ديدن فرم ثبت نام کنکور چشم هام گرد شدن اصال باورم نميشد چند بار به ايليا درمورد 

دانشگاه رفتنم گفته بودم اما اون حتي جوابم و نداد بود بغض کرده بودم خيره خيره به ايليا نگاه 
 ميکردم با صداي پر از بغض صداش زدم

 .ايليا-

 گفتايليا با لبخند 

 .ايليا: جونم

 .ممنونم اصال نميدونم چي بگم-

 .ايليا: خواهش ميکنم بانوي من

و خوبي همراه ايليا سپري کردم ناهار و با هم خورديم و بعد از يه چرت کوتاه آماده شديم و 
رفتيم بيرون توي بازارها چرخ ميخورديم شام و هم بيرون خورديم بعد از شام توي پارک قدم زديم 

برگشتيم خونه هر روزم کنار ايليا خيلي خوش ميگذره اما کاش ايليا زبون باز کنه و بگه  و آخر شب
 .چه حسي نسبت به من داره

چند روزه که زندگي من توي شرکت و کارهاي عقب افتاده اش خالصه ميشه حتي وقت ندارم 
نوز مونده امروز که با رز وقت بگذرونم اين محمد بيشور هم معلوم نيست کجا رفته تمام کارهاش ه

سه تا جلسه ي مهم داشتم ماکت يکي از پروژه ها رو امروز الزم داشتم اما محمد هنوز تحويلش 
نداده آخه خدا اين محمد قبال که فقط رفيقم بود حريفش نميشدم االن هم که شده داماد ما هر چي که 

گوشم زنگ خورد همونطور  ميشه آرام و پر ميکنه ميفرسته جلو داشتم به نقشه ها نگاه ميکردم که
 که سرم توي نقشه ي جلوم بود گوشي و جواب دادم

 .الو-

 .سپهر: الو کجايي ايليا

 .شرکت-

 سپهر با لحني که ناراحتي درش موج ميزد گفت

 .سپهر: پاشو بيا بيمارستان ايليا
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 با شنيدن کلمه ي بيمارستان خيلي نگران شدم پرسيدم

 .چرا-

 .خواد همه بيان پيشش بيا ايلياسپهر: حال آقاجون بد شده مي

 از جام بلند شدم و گفتم

 .رز خونه است يا نه-

 .سپهر: سهند رفته دنبالش تو راهن دارن ميان اينجا تو زود بيا پسر

 .باشه باشه همين االن ميام-

 تماس و قطع کردم و کتم و برداشتم و از اتاق زدم بيرون رو به خانم کريمي گفتم

 .سه هاي امروز و کنسل کن يه کاري پيش اومده بايد برمخانم کريمي تمام جل-

و بدون توجه به مهندس مهندس گفتن هاي کريمي از شرکت خارج شدم سوار ماشينم شدم و به 
سمت بيمارستان رفتم ترافيک خيلي سنگين بود انگار تصادف شده بود از شلوغي جاده عصبي شده 

ايي و چي شدي هم بيشتر عصبيم ميکرد بود همين بودم تماس هاي سپهر و سهند که هي ميگفتن کج
که راه باز شد با آخرين سرعتم به سمت بيمارستان رفتم وقتي رسيدم سريع به سمت پذيرش رفتم تا 

 خواستم اسم آقاجون و بدم صداي سپهر و از پشت سرم شنيدم

 .سپهر: ايليا

 م سپهر با صداي آرومي گفتبرگشتم تا چشمم به سپهر افتاد به سمتش رفتم تا خواستم چيزي بگ

 .سپهر: دير اومدي ايليا تمام کرد

 صداي فريادم بلند شد

 .چي-

 .سپهر: آقاجون سکته کرده بود

 .واي خدا-

 . ...باورم نميشد تمام حضور آقاجون توي زندگيم از جلو چشمم گذشت

 دو ماه بعد

ذيتم ميکرد نفهميدم تمام مراسم هاي آقاجون به خوبي برگذار شد فقط اين وسط حال بد رز ا
آقاجون قبل از اينکه من برسم توي اتاق به رز چي گفت که رز اينقدر بهم ريخت هر چي هم ازش 

ميپرسيدم فقط ميگفت آقاجون ازم قول گرفت به هيچکس هيچي نگم، توي شرکت بودم و داشتم روي 
اموش ميشد يه نقشه کار ميکردم که گوشيم زنگ خورد عکس رز روي صحفه ي گوشي روشن و خ

 سريع جواب دادم

 .جانم بانو-
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 .رز: سالم دايي جون

 با تعجب گفتم

 .هان-

 رز با ذوق غير قابل وصفي گفت

 .رز: وايي ايليا داري دايي ميشي

 . ...چي... دايي... آرام نه-

 تيکه تيکه حرف ميزدم شوکه بودم از اين خبر رز که ديد شوکه شدم خنديد و گفت

 .داري دايي ميشي رز: آرام بارداره ايليا

 با تعجب پرسيدم

 .آخه چرا-

 رز با خنده گفت

 .رز: از رفيقت بپرس آقا

 .ايليا: اينجا که نيست فعال

رز:ايليا يه وقت بهش نگيا آرام ميخواد يهويي به محمد بگه شب تو جمع که همه خونه ي عمو 
 .سهراب جمع ميشم

 .باشه بهش نميگم-

 .ي دارهرز: ايليا زن دايي شدن خيلي حس خوب

 خنديدم و گفتم

 .نه دايي شدن بهتره-

 .رز: نه زن دايي شدن

 .دايي شدن-

 .رز: زن دايي شدن ديگه حرفي هم نشنوم روشن شد، ايليا برو به کارت برس خداحافظ

و تماس و قطع کرد به گوشي که توي دستم بود نگاه کردم با خودم گفتم رز چرا بهم نميگه 
نه ها خودم هم جواب خودم و دادم معلومه چون خودم تا حاال بهش عزيزم يا دوست دارم عين ديوو

نگفتم که عاشقشم اتودم و دستم گرفتم تا دوباره مشغول کارم بشم ولي حس خوب دايي شدن نميذاشت 
بي خيالش شدم و کتم و برداشتم و از شرکت زدم بيرون و به سمت خونه ي بابا حرکت کردم سر 

فتم با دو تا بسته ي شيريني سوار ماشينم شدم و به سمت خونه راهم يه عروسک خرسي بزرگ گر
 .ي بابا حرکت کردم
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 . تو سالن خونه عمو ،همه کنار هم نشسته بوديم که ايليا با خرس سفيد بزرگي امد داخل

 . همين که اومد همه زدن زير خنده

 .شيما _ايليا تو که اين قدر ذوق کردي عروسک خريدي محمد چيکار ميکنه

 . ا _اون ولش کن مهم دايي اونم دايي يکي يدونهايلي

. 

 ... ايليا _تبريک ميگم اجي جان .ولي قيد لباس عروس و برن بايد بري ماه عسل

 ارام سرش و انداخت پايينو حرفي نزد

 ,ضربه اي زدم رو شونش

 ذيت نکننرز_ ا

 .يه چند ساعتي باهم بوديم که کم کم بابا ،عمو و همه اومدن

وقتي محمد امد بهش گفتن ارام بارداره رو دو زانو نشست سجده کرد اين کارش همه رو شوکه 
 کرد بعدشم از خونه زد بيرون

هيچ تماسي جواب نميداد ارام نگران شد بود ي ساعت بعد محمد با دستاي پر امد داخل کنار 
 ارام نشست گفت

 محمد_بيا خانمم بيا بخور دختر بابا قوي بشه مثل شيرر بشه

 ارام _محمددد

 محمد . جانم

 .و نگاه به ظاهر دلخور و قندايي که مطمئنن تو دلش اب ميشد

 .. ارام _ زشته

 محمد . زشت چيه اصال کجا زشته درستش کنم تو فقط بگو اين ايليا انجام ميده

 . تو انجام نميدمايليا . به کوري چشم 

 محمد_مگ دست خودت ميخواي مجاني دايي بشي عمو بشي هاننن گاميش

 :يه اخم تصنعي رو پيشوني و آرام و گفت

 ارام _ به داداشم نگو گاميش داداشم ورزش کاره

 ... محمد . زرشک کار

 ايليا . هوي
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 محمد ساکت . اقا من ميخوام رن عمو ببرم خونه خودم

 ن جنش نگرفتين توزن عمو . وا محمد جا

 محمدد. فردا جشن ميگيرم

 عمه . فردا که نميشه

 محمد يا جشن بگيرين من رن عمو ببرم خونه ام يا از اينجا تکون نميخورمم خود دانيد

 .و دست به سينه شد

 ايليا . تو بيخود ميکني پاشو برو بيرون

 محمد به توچه

 .ايليا . بردار زن ت هستما

محمد بحث ميکردن عمو سهراب عمو ساالر بابا با عمه زن عمو . تو همين حين که ايليا و 
 . و... قرار شد هفته ديگه جشن بگيرن اين دوتا برن سر خونه زندگيشون

 . اخر شب بعد خدا حافظي رفتيم خونه خودمون

 . وارد خونه شديم داشتم به سمت اتاق ميرفتم

 ايليا _رز

 . مانتومو رو انداختم رو دستم

 رز. بله

 :هره ي متفکر و با مزه اي گفتبا چ

 ايليا . چرا ما بچه نداريم

 با چشاي گرد شده نگاش کردم گفتم

 رز. چييييي

 ...يه خنده ي کوتاه و با صدا

 ايليا . چي نداره من چند ماهها زود تررر از محمد عروسي کردمه بچه نداريممم

 اري ؟؟؟بعد محمد عقد بچه داره چرا ن. اصال تو چرا به من نميگي دوسم د

باورم نميشدد ايليا اين حرفااا رو بزنه. داشتم شاخ در مي اوردم . دست به کمر رو به روم 
 ايستاد. گفت بگو دوسم داري

 . از لحنش خنده امم گرفت بلند خنديدم
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 رز. واييي ايليا

 ايليا . ايليا کوفتتت

 رز. _ايليا . حسودي؟ داشتيم؟؟

 ايليا . بچه ميخواممم

 .ال و انگشت اشارم که تو هوا تکون خوردابرو انداختم با

 رز. نوچ نوچچ

 :لبخند بد جنسي زد

 ايليا . مگه دست تو دست خودمه ..خانم

 :مطمئن گفتم

 رز. نميتوني

 ايليا . حاال ميبيني

 داشتيم با هم کل کل ميکرديم

 پشت مو کردم بهش گفتم

 رز_ ايليا

 ايليا . هوم

 ست دارمرز. من هم ازت ميترسم هم ... هومم.. دو

 . سريعي به سمت اتاق رفتم

رو تخت نشستم دستم رو قلبم گذاشتم ايليا امد داخل به در تکيه داد با لبخند نگام ميکرد به سمتم 
 امد بلند شدم . رو به روش ايستادم

 . ايليا . رز گل من ديگه کاري نميکنم که ازم بترسي منم دوست دارم عزيزم

 . شد با ناراضي بودنزندگي من ايليا . به سختي شروع 

ولي با تمام سختي ها باهم زندگي کرديم ...با تموم سختيا اين زندگي پا گرفت...ستوناش قوت 
 ... گرفتن

 . خوشحالم که حاال زندگي خوبي دارم . در وکنار خانواده ام

 &رقيه و زينب&دوستان گلم اميد وارم از رمان لذت برده باشين 

1394/12/28 
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