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 صابری روژین|  روژا رمان

 
 

 روژا: رمان نام
 صابری روژین: نویسنده

 است شده ساخته رمان یک سایت در کتاب این
 اجتماعی-عاشقانه:موضوع

 

 پیشنهاد ما به شما

 دانلود رمان ناجی دوست داشتنی من

 دانلود رمان وصیت سرنوشت ساز

 دانلود رمان وصیت نامه
 

 مالی مشکالت و پدرش بیماری خاطر به که است روژ اسم به نووجونی دختر حکایت: خالصه
 .وابشه اش خانواده مشکالت از گرهی اینکه امید به میشه پدرش عموی پسر با ازدواج به مجبور
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 بزنید آثارش به سری خواستید! اید ندیده کجا هیچ که کشد می هایی رنج ست عجیبی نقاش پدرم )
 پشت رو بلندم موهای.( پدر دارم دوستت... خریده جان به را تمامشان او شوید خیره مادرم به کمی
 بیرون زدم اتاق واز کردم سرم رو ام بستم،مقنعه محکم سرم

 .بخور رو ات صبحونه بیا دخترم جان روژا-
 .اومد می آشپزخونه ازتو که بود مادرم صدای

 .برم باید شده دیرم جون مامان نه-
 :وگفتم سیدم*و*ب رو اش پیشانی رفتم پدرم سمت به

 حبیب؟ بابا نداری کاری
 .همراهت به خدا برو دخترم نه -

 لبخندم این پشت که دونست می خدا فقط.گرفتم فاصله ازش و زدم مهربونش ی چهره به لبخندی
 .شده پنهان وغصه غم چقد
 جون جا در خواست می دلم دیدم می حال این وبا وضعیت این تو رو حبیب بابا که بار وهر روز هر
 ...نیست پدر سرافکندگی ناراحتی از باالتر غمی هیچ دختر یه واسه بمیرم و بدم
 بی و مغموم حاال کرد می پر رو خونه کل هاش خنده صدای پیش وقت چند تا که عزیزم حبیب بابا

 .بود افتاده ای گوشه حرکت
 .نکنی ضعف بخور راه تو بگیر رو لقمه این دخترم بیا-
 .خداحافظ مامان ممنون-

 بود وایساده در پشت دست به شیرینی و گل که مسنی پوش شیک مرد دیدن با کردم باز رو حیاط در
 .خوردم جا
 بخیر صبح سالم-

 سسالم...س
 اینجاست؟ صبوری حبیب آقای منزل-
 جاست همین...بله-

 :گفت و زد مهربونی لبخند
 درسته؟ باشید حبیب دختر باید شما-
 !شما و بله-
 حبیب عموی هستم سعید من-

 عموی همون ایشون افتاد یادم.. سعید عمو...بابام عموی سعید. کردم حالجی رو حرفش ذهنم توی
 پدریم اقوام بود شده سهیل ی ستاره که بود،عمومی فامیل تو خیرش ذکر همیشه که باباست پولدار
 میزدن حرف ازش افتخار و تکبر با دائما
 اقوامش دیدن و شهرستان به هم بار یه سال چند چون ببینمش نزدیک از وقت هیچ کردم نمی فکر
 .اومد نمی
 :گفت و زد ای دیگه لبخند سعید عمو

 !خانم دختر دید می اجازه-
 :گفتم شرمزده و اومدم خودم به
 .داخل بفرمائید....ببخشید وای-

 .شد داخل و گفت بلندی هللا یا.رفتم کنار در جلو واز
 زدم پیامک جیران وبه کشیدم بیرون مانتوم جیب ازتو رو گوشیم برم امروز نیست قسمت اینکه مثل
 .شدم خونه وارد باعجله زدم دستم ی لقمه به کوچکی گاز.برم تونم نمی امروز که
 نرفتی؟ هنوز تو-
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 رم نمی امروز گفتم جیران به...نه -
 !نشه بد برات وقت یه-

 .میدم توضیح براش رفتم که عصر خوبیه خیلی زن خانم لیال نه -
 .میام االن منم ببر رو چای سینی این دخترم باشه-

 .رفتم مهمونش و پدرم سمت به دست به سینی
 .بفرمائید-
 چیه؟ اسمت نگفتی دخترم ممنون-
 جان عمو هستم روژا-
 .قشنگی اسم چه به به-

 .نشستم کنارش زانو دو هم خودم و گذاشتم چای پدرم برای. کردم کوتاهی تشکر
 .نشه دیرت..مدرسه بری بود قرار گویا دخترم -

 :وگفتم زدم خندی تلخ
 رم نمی نداره اشکالی-

 برس مشقت درس به برو پاشو!!بخواهیه دل هم رفتن مدرسه مگه -
 ره نمی مدرسه روژا جان عمو-

 :گفت میکرد مزه مزه رو چاییش که طور همون و گرفت خودش به متفکری ی چهره سعید عمو
 نمیاد که بهت!!!شده تموم درست نکنه!! ؟ چی یعنی-

 ..... .ولی دبیرستانم اول سال امسال نشده تموم درسم نه -
 :گفت غمگینی لحن وبا نشست من کنار و گذاشت سعید عمو مقابل رو شیرینی ظرف مادرم

 فروشگاهی یه وتو مدرسه نرفت امسال مشکالت بعضی و پدرش بیماری خاطر به روژا جان عمو -
 میکنه کار

 تو چشم حبیب بابا با خواست نمی دلم هیچ شدم انگشتام با بازی مشغول و انداختم پایین رو سرم
 غصه وچقد.داره پری دل چه من نخوندن درس موضوع از که دونست می خدا فقط چون بشم چشم
 .خوره می
 .بود فکر تو سخت سعید عمو شد حاکم سکوت ای دقیقه چند
 هستی؟ بیماری این دچار وقته چند دقیقا االن حبیب -
 رفت سیاهی چشام جلو ساختمون یه نقاشی سر که بود گذشته سال تابستون. میشه ماهی هشت-

 اهمیت اوایل شد شروع شون حسی بی هام پا و دست گز گز بعدشم وقت چند افتادم، بست دار واز
 همیشگی هام پا حسی وبی شد مداوم م دید تاری که وقت چند بعد اما نیست مهمی چیز وگفتم ندادم
 خونه بعد به موقع اون واز دارم اس ام که فهمیدم ای آر ام و آزمایش تا چند از وبعد دکتر رفتم

 . شدم نشین
 ندادن؟ بهت امیدی معالجه واسه دکترا خب-

 :وگفت کشید حسرت سر از آهی پدرم
 وسرعت حمالت شدت فقط میکنم مصرف که هاییم ودارو نداره وجود قطعی درمان میگن دکترا-

 ...میده کاهش رو بیماری پیشرفت
 بزرگه خدا جان حبیب نشو امید نا-

 رضاش به ،راضیم نیست شکی هیچ خدا بزرگی در -
 کردم جمع هارو استکان آورد هجوم چشمم به اشک و شد فشرده قلبم پدرم غمگین ی چهره دیدن با

 .بریزن محابا بی هام اشک دادم اجازه و رفتم آشپزخونه به شستنشون بهانه وبه
 روشنیدم سعید عمو صدای بعد دقیقه چند
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 ندیدم برادرهامو وقته خیلی بزنم واسماعیل احمد به سر یه برم باید االن میام دیدنت به بازم-
 نمیذارن آدم واسه بازدید دید و کشی سر وقت زندگی مشکالت
 !!!دارین گرفتاری و مشکل پولدارهام شما مگه گفتم دلم وتو زدم پوزخندی

 اومدید اینجا تا تهران از راه همه این و کشیدید زحمت شما میشه بد خیلی اینطوری جان عمو ولی-
 باشیم خدمتتون در نهار واسه بمونیم الاقل

 هستن منتظرم دادم قول اسماعیل به االن میدم زحمت بهتون حسابی و میام جان حبیب میام-
 :وگفتم شدم نزدیک بهشون

 .میشیم خوشحال بمونید جان عمو-
 . سید*و*ب رو پیشونیم

 بیام بازم میدم قول عزیزم ممنون-
 کردید سرافرازمون سعید عمو کشیدید زحمت خیلی-

 به خوام نمی میدونم کارت محل به هم رو تو دخترم جان روژا خانم، روشنک میکنم خواهش -
 بیافتی عقب ازکارت من خاطر

 رم می خودم نمیشم شما مزاحم-
 .میزنیم دیگه باهم هم گپی یه بریم بیا مزاحمتی چه -

 بود بارم اولین. وسوارشد زد دور هم ،خودش بازکرد برام رو خوشکلش سفید ماشین در سعید عمو
 میشدم سوار و دیدم می نزدیک از رو ماشینی همچین یه که
 برم؟ سمت کدوم از خانم روژا خب -
 کجاست؟ دونید می رو شهر قدیمی درمانگاه جان عمو-
 کردم زندگی اینجا سال بیست ناسالمتی دونممی آره آره-
 .درمونگاست همون نزدیک میکنم کار توش من که فروشگاهی-

 شد اصلی خیابون وارد کوچه ازطی وبعد کرد روشن رو ماشین
 سالته؟ چند گفتی جان روژا-
 سال پانزده-
 .کوچیکتر ما ساره از سال دو یعنی-
 دخترتونه؟-
 عوض در آروم خانمی تو چند هر....کجا ما ی پاره آتیش اون و کجا تو اما کوچیکمه دختر آره-

 بال و شیطون ساره
 :پرسید دوباره که دوختم چشم رو به رو وبه زدم لبخندی

 یه؟ مطمئن یه جا میکنی کار جاییکه اون دخترم -
 مهربون خیلی خانم مه مدرسه دوران دوستان از یکی ی خاله فروشگاه صاحب جان عمو بله-

 .میکنن کار اونجا هم دیگه دختر تا دو من بجز ومحترمیه
 جای االن تو باشی خودت مراقب خیلی باید باز تو وجود این با دخترم ولی شد راحت خیالم خوبه-

 یه از اما نمیری مدرسه فهمیدم وقتی شدم ناراحت خیلی.هستی حبیب دست عصای و ارشد پسر
 داره پذیر ومسئولیت عاقل دختر یه حبیب که خوشحالم خیلی هم طرفی

 لطفتونه نظر جان عمو ممنونم خیلی-
 زد به مهربون لبخند یه و چرخید سمتم به کرد متوقف رو ماشین فروشگاه جلو

 .شدم پیاده ماشین از خداحافظی و تشکر از وبه نگذاشتم جواب بی رو لبخندی
 .نیست تخفیفی هیچ جای باورکنید.خانم مقطوعه ها قیمت
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 سمتم به رو ها پول بعد لحظه چند.کشید بیرون پول مقدار یه و برد کیفش داخل دست راه اک با
 شمردمشون،.گرفت

 !کمه تومانش هزار سه که این ولی-
 فقط اینجا نداریم،من تخفیف خدمتتون کردم عرض خانم- نمیدم بهت هم لایر یه دیگه.کمه که کمه-

 کرد نازک چشمی پشت جوون دختر بذارم خودم جیب از باید هم تومن هزار سه این ام فروشنده یه
 خسته.  باشه مبارکتون – دیگه تومن هزار سه اینم بگیر بیا ای دنده یه چقد تو دختر اه-: وگفت

 سمتم وبه زد جوانی کم لبخند بادیدنم جیران.نشستم صندلی روی ها بامشتری زدن چونه از وکالفه
 خانما خانم نباشی خسته- اومد

 نشست و گذاشت مقابلم صندلی. ممنون-
 راهه؟ به رو چی همه جان روژا-

 عود داره بابام بیماری روز به روز راهه،فقط روبه آره-: گفتم و زدم پوزخندی کشیدم عمیقی نفس
 رو خونه یا خونه کرایه رو میزارم تومن صد یا ماه این آخر گفته بهم مون خونه ،صاحب میکنه
 ،هوا شکسته کمرمو پولی وبی گرونی شده تر گرون درصد ده حبیبم بابا داروهای میکنیم، تخلیه
 افسرده حبیبم بابا مهمتر ازهمه.... ندارن زمستونی ولباس پالتو هامون قلو ودو میشه سرد داره
 میگیرم من که حقوقی تومن چهارصد ماهی با کن حساب حاال خوردن غصه شده فقط کارش و شده

 سرد های دست رو رو گرمش های دست یانه؟ راهه روبه اوضاع زندگیم تو چوله چاله همه این و
 وگفت گذاشت من نحیف و
 :وگفتم زدم داری صدا پوزخند بزرگه خدا عزیزم نخور غصه-
 ما؟ مشکالت و گرفتاری از بزرگتر حتی-
 بی هاش کار از کدوم هیچ باش مطمئن بشه جا وتو من ذهن تو که چیزیه اون از بزرگتر خیلی آره-

 جیران خبریم، بی ازش خودمون که هست ما های بختی بد تو حکمتی چه دونم نمی- نیست حکمت
 درد میتونیم هم بعدش به این از کردیم سر وشرایط این با تاحاال خورم نمی رو نداری غصه من بخدا
 من نمیاد،غصه بر دستم از کاری و میشه آب هام چشم جلو داره روز به روز که حبیبمه بابا من

 گونه بچه های آرزو و ها خواسته تک تک رو دارن کمشون سن اون با که کوچولومن خواهرهای
 که اینی از بابام وضعیت اگه- افتاد می پایین هام ازچشم دونه دونه هام اشک کشن می خط شون
 خدا میگم بازم-: وگفت سید*و*ب رو سرم روی خواهرانه شد خم کنم چیکار بشه بدتر هست

 نیست ظالم خدا خودش به بسپر رو چی همه و کن محکم رو ایمان خوردن غصه جای بزرگه،،به
 شده تاریک هوا شدم خارج فروشگاه از نفر آخرین نمناک چشمی گرفته دلی با.  رئوفه هم وخیلی

 .شدم خونه راهی تند هایی قدم وبا انداختم زیر به سر.داشت هم سردی وسوز بود
 میخواد چی اینجا دیگه این گفتم خودم با دیدم رو سعید عمو ماشین ازدور
 زیر به رو بودن اومده بیرون روسری از لجوجانه که هایی مو و کشیدم سرم روی شال به دستی
 رسیدم بهش شد پیاده سعید عمو وزمانیکه برداشتم تر آهسته رو مونده باقی قدم چند فرستادم شال

 نباشی خسته خانم روژا به-
 ممنون جان عمو سالم-
 .تو ببریمش ماشین عقب وپرت خرت خرده یه کمکم بیا دخترم سالم-
 .رفت عقب در سمت به دوختش خوش کت کردن مرتب از بعد خودش و

 بودم گر نظاره حرکت وبی خیره طور همون من شدو می گذاشته زمین روی که بود وپاکت نایلون
 گرفتن صدقه مثه بودن ترحم مورد مثه وحشتناک حس یه گرفت رو وجودم تموم بدی حس
 فریاد سعید عمو کمک و دلبازی دست به رو اعتراضم رسا و بلند صدای یه با خواست می دلم

 کردم سکوت فقط اما بکشم
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 خودنمایی بین اون چشمم لرزون های مردمک وفقط وایسادم حرکت وبی خشک مجسمه یه مثل و
 .کردن می

 رفت خونه طرف وبه برداشت رو وسائل خودش دید رو من سکون سکوت که سعید عمو
 وبی آروم.کردم باز رو میکرد گز گز خوابی بی فرط از که رو هام چشم اذان صدای شدن بابلند

 بودن خواب هال تو سعید عمو و پدرم رفتم بیرون اتاق از حرکت
 گرفتم وضو انداخت لرزه به رو تنم پاییزی صبح های دم دم سرد هوای شدم حیاط وارد سالنه سالنه

 ازش خیلی وقته چند این که کسی همون شدم بامعبودم ونیاز راز مشغول پذیرایی تو جا همون و
 بودم دلخور

 شدم خم صورتش روی رفتم سمتش به اره بید که فهمیدم خورد می حبیب بابا که هایی تکون با
 کرده گریه وخفاء تاریکی تو بازم که فهمیدم سیدم*و*ب رو خیسش های وگونه
 :وگفتم زدم ندونستن به رو خودم

 بخیر صبحت جونم بابایی سالم-
 داد رو سالمم جواب سرش دادن باتکون

 بگیرید رو تون وضو بیارم آب برم-
 ممنون دخترم آره-

 تو بابام به وقته چند این معمول طبق و برگشتم حبیب بابا پیش گرم آب تشت یه با بعد دقیقه چند
 کردم کمک گرفتن وضو

 مسلمون پدر و دختر بر سالم-
 .بود سعید عمو صدای

 دعا التماس جان حبیب-
 :گفت آورد درد به منم دل که درد از پر لحن یه با حبیب بابا

 .....که شنید می رو من صدای اگه خدا-
 .کرد ادا رو نمازش نشسته طور همون و بشه شکری نا مبادا که گذاشت تموم نا رو حرفش

 فرد ترین منفور و شد باز در که موندم منتظر ای لحظه چند و دادم فشار رو در زنگ دوم بار برای
 کردم سالم زبون لکنت با شد ظاهر در چوب چار تو زندگیم

 سسالم-
 ماهت روی به سالم خوشگله روژا به به-
 هستن؟ خانم مهری-

 هیزش نگاه زیر گذاشت نمایش معرض به وکمال تمام رو بودنش زشت و زد آوری چندش لبخند
 دوختم زمین کف های موزاییک به رو نگاهم و نیاوردم تاب

 خانم روژا پیدایی کم-
 بشم مزاحم دیگه وقته یه برم نیستن خانم مهری اگه-
 هستی و بودی مراحم خدا همیشه مزاحمی تو گفته کی-

 :گفتم و گذاشتم جواب بی رو حرفش بازم
 من ولی بیارم بیشتر تومن صد بودن گفته آوردم رو خونه کرایه کنید صدا رو خانم مهری میشه-

 گذشت رو بار یه این بگید بهشون میشه اگه کنم جور رو قبل تومن هزار دویست همون تونستم فقط
 بیارم تومن صد سی دیگه ماه از میدم قول کنن

 :گفت قبلی لحن همون وبا کرد کریهی ی خنده
 گیرم نمی ازت هم رو تومن دویست همون باشی خوبی دختر و بیای راه باهام اگه -
 کرد خودش زمخت های دست اسیر رو من لرزون های دست آن یه در
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 شدم پاکش نا نگاه و سرخ های چشم میخ مضطرب که شو و گرفت رو تنم تموم شدیدی رعشه
 کردم تقال رهایی برای وجود تمام با و اومدم خودم به سریع
 شدم بیدهکو زمین به باسرعت ومن کرد ول رو من دست لحظه یه تو دید که رو من تقالی و ترس
 . خندید باصدا

 .گرفتم فاصله مون کوچه از دوان دوان و شدم بلند جا از هراسان
 تکیه برقی چراغ تیر به و انداختم اطرافم به نگاهی.بود نامتعادل هام قدم و لرزیدمی تنم تموم هنوزم

 .کردم پاک رو اشکم از خیس های چشم دست باپشت شدم خیره آلودم خون دستهای کف به زدم
 .شدم فروشگاه راهی اومد جا نفسم کمی اینکه از وبعد تکاندم بود شده خاکی که رو مانتوم پشت

 تو رو یخم مثه های ودست اومد سمتم به اومده پیش مشکلی که فهمید دیدنم محض به جیران
 گرفت دستش

 خوبه؟ حالت جونم روژا-
 های اشک ماوای شد جیران های وشونه کنه فوران اشکم ی چشمه تا بود کافی پرسش یه همین

 .انتهام بی
 .ریخت اشک پام به پا هم وجیران خودم کسی وبی پناهی بی برای زدم زجه دل ازته تاتونستم

 بهش خیلی کردن صحبت زدنشه،موقع حرف و حبیب بابا گیر در حسابی ذهنم که هست روزی چند
 اش همه و کرده نگرانم خیلی موضوع این و کنه ادا نیست قادر هم رو کلمات از بعضی و فشارمیاد

 .باشه بیماری خاطر به ترسم می
 تمام اما بودم ولختم بلند های مو کشیدن برس مشغول و بودم ایستاده اتاق ی خورده ترک آینه جلو

 .بود اخیرش وقت چند این زبون ولکنت حبیب بابا پیش حواسم و هوش
 روژا آبجی....آبجی-

 .توپیدم بهش عصبی روناک پی در پی های زدن صدا از کالفه
 .میکنی صدام بار چند کوفت و آبجی-

 وباچشم برد عقب به آروم رو بود کرده مانتوم پائینی ی گوشه به وصل که کوچولوش های دست
 .شد خیره بهم بود کرده چندان دو رو اش زیبایی اشک نم که ومشکیش درشت های

 :وگفتم زدم زانو مقابلش شدم پشیمون رفتارم واز گرفت دلم لحظه یه
 آبجی جان-
 نیستی؟ عصبانی دیگه-
 بگو دلم عزیز نه-
 معلم خانم امروز میشه سردمون خیلی مدرسه ریم می که ها صبح بگم خواستم می روژا آبجی-

 صبر باید فعال وگفت شد ناراحت مامان اما گفتم مامان به منم بپوشیم کاپشن فردا از گفت هم ممون
 گیری؟ می حقوق کی جون آبجی....... .بگیره رو حقوقش روژا آبجی تا کنیم

 چشم نگاهش عمق تو وتمنا خواهش برق که کوچولو فرشته این به من حاال. شد بلند نهادم از آه
 رو حبیب بابا های دارو حقوقم لایر آخرین با امروز همین که فهموندم می باید میزدچطور رو هام

 .خریدم
 :گفتم دردم و بغض از پر وبالحن سیدم*و*ب رو پیشونیش

 .عزیزم خرم می براتون زود خیلی -
 راسخ نیمه عزم یه وبا کردم باقلبم رو وستیزها جنگ آخرین فروشی جواهرات ویترین به خیره
 شدم، مغازه وارد



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

8 

 

 استفاده ازش مبادا روز تا خرند می انداز پس واسه رو وجواهرات طال ها خیلی که اینه از غیر مگه
 خواهرام که امروز همین ننوشتن تقویم تو که هم مبادا روز ها خیلی همون از یکی منم کنن،خوب

 مباداس روز من واسه میلرزن سرما از
 تولدم واسه یبمحب بابا پیش سال پنج که ظریفی گردنبند و بردم ،،،دست یادگاری و خاطره خیال بی

 کردم باز رو بود خریده
 .سپردم فروش طال مرد دست وبه کردم نگاش بار آخرین برای
 روبه ی پنجره از که مهتاب فانوس ای نقره نور گره نظاره و کردم سرم حائل رو هام دست از یکی
 کاپشن پوشیدن موقع هام کوچولو خواهر ی چهره آوری یاد از شدم تابید می اتاق درون به حیاط
 از بعد بودم تونسته که کردم شکر وجود تموم با رو خدا و زدم ای اراده بی لبخند شون نو های
 .کنم خوشحال رو روناک و رویا ها مدت

 .پیچید گوشم تو آشنایی صدای تن که بودم ها قفسه تو جدید های جنس چیدن مشغول
 خانم نباشید خسته-

 .زدم لبخند سعید عمو دیدن وبا برگشتم صدا صاحب سمت به
 !شما حال جان عمو سالم-
 !خوبن بقیه و حبیب چطوری؟بابا ممنون،خودت دخترم سالم-
 خوبیم همه خدا شکر-

 : وگفتم کردم تنگ رو هام چشم
 نیافتاده؟ که اتفاقی....کجا جااین و کجا شما-

 دارم کار خودت با خرده یه فقط.....نشده چیزی جون روژا نه -
 :گفتم و کردم اشاره خودم به
 !من؟ با-
 میشه؟ تموم کارت کی....باشما آره-

 انداختم مچیم ساعت به نگاهی
 خانم لیال با تونم می دارید عجله مهمه شما کار اگه ولی مونده فروشگاه تعطیلی به ساعتی نیم یه-

 بگیرم اجازه کارشون کنم صحبت
 میشه خوب خیلی که بگیری اجازه بتونی اگه-

 :وگفتم زدم تصنعی لبخند
 .میام االن بمونید منتظر لحظه چند-

 کرد اشاره سعید عمو به وبعد زد چشمک بهم جیران
 ازش رو ساعت نیم این اجازه و رفتم خانم لیال سمت به ویراست نیست مهمی چیز که زدم لب براش
 .گرفتم
 کردم جا به جا ام شانه روی رو کیفم کشیدم سرم روی شال به دستی

 بریم جان عمو ام آماده من-
 سعید عمو آنقدر موضوعی چه دونستم کردم،نمی رنگ ای قهوه مضطرب چشم دو میخ رو نگاهم

 آرام نا قهوه رنگ به های چشم این مردمک که بود قرار چه از جریان و بود کرده پاچه دست رو
 .بود ولرزان

 . گذشت مطلق سکوت در ای دقیقه چند
 :گفت داشت کنترلش در سعی که باصدایی و کشید عمیقی نفس

 رو تهش تا عاقل دختر یه مثه و نکنی هام حرف از بدی برداشت هیچ خوام می ازت جان روژا -
 .بدی گوش
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 داشتن واسه حبیب به دل ازته واقعا که نشستی دلم به چنان داشتیم باهم که اولی برخورد همون از
 خوردم حسد دختری همچین
 وخونواده پدر خاطر آرامش واسه و گرفت بزرگی خیلی تصمیم کمش سال و سن باوجود که دختری

 کرد استرس و تشویش از پر رو خودش وزندگی زد رو خودش ی آینده قید اش
 می کردن نمی حقم در فداکاری همچین یه هام بچه از کدوم هیچ بودم حبیب جای من اگه مطمئنم

 داری تو ها خواهر هوای بزرگتر برادر یه مثه که دارم خبر و هستی حبیب شرایط نگران چقدر دونم
 دوست خیلی رو حبیب خدا دارم حتم دختری همچین تربیت برای گفت آفرین حبیب به باید واقعا
 . داره
 .داد ادامه بعد لحظه چند و کرد مکث کمی

 دختر یه و بگردم فامیل دخترهای بین خواستم می شهرستان اومدم که پیش ماه چند جان روژا-
 امروزی های جوون و تغییرکرده زمونه دوره دونم می کنم انتخاب سیامک پسرم برای مناسب

 هستم پسرم دونه یه اینده نگران خیلی من اما کنن می انتخاب رو شون زندگی شریک خودشون
 کرد اطمینان خودش انتخاب به بشه که نشده عاقل قدری اون هنوز اما شده سالش سی
 از بیشتر من که دختر یه با اونم کنه ازدواج خواد می کرده درگیر حسابی رو ذهنم و فکر وقته چند

 رو موضوع این بتونه که کیه اما سیامک پول دنبال فقط چشمش دونم ومی شناسمش می هرکسی
 بفهمونه پسر این به

 اما نیست بدهکار گوشش میگم دختره این بدی از من هرچی و کرده کورش عشق
 واسه دونم ،می وسالی سن کم تو دونم می دخترم-

 رو پسرم تونی می کمت سال و سن همین با تو که میدونم اینم ولی ده زو خیلی هنوز ازدواجت
 چون کنم می استفاده سوء زندگیت شرایط از دارم کنی فک خودت پیش خواد نمی دلم کنی خوشبخت

 اون که دارم ویقین پسرم برای دخترم بهترین دنبال من نیست اینطور که گیرم می شاهد رو خدا
 .تویی بهترین
 خوام می ازت هم االن. کنم تامین هم رو اونها ی آینده میدم قول بهت نباش هم ات خونواده نگران
 کنی خبرم گرفتی تصمیم موقع وهر کنی فکر هام حرف به عاقالنه و درست

 که میکنم آرزو وجودم وباتموم عزیزی برام هنوزم منفی چه باشه مثبت چه جوابت بدون هم رو این
 .شی خوشبخت

 توی اصال. لرزیدم می درون واز بود کرده احاطه رو بدنم های سلول تک تک وافرمی سرمای
 .بشنوم سعید ازعمو پیشنهادی همچین و حرفها همچین که گنجید نمی ام مخیله

 .چرخید نمی دهانم وتو بود شده خشک چوب مثل زبانم نتونستم بزنم حرفی که کردم تقال چقدر هر
 آوردم می فشار مغزم به چقدر هر چون شده پاک کل به ام حافظه که کردم می حس لحظه اون در

 بدم نشون واکنشی هیچ تونستم نمی
 .کرد تالقی سعید عمو منتظر نگاه با نگاهم اراده بی باری چند

 بلند جام از سریع کنم ترک رو اونجا زودتر هرچه که داد فرمان وبهم افتاد کار به مغزم آن دریک
 .شدم
 :پرسید نگرانی لحن با من حرکات از مضطرب سعید عمو

 دخترم؟ شدی ناراحت-
 فاصله سعید عمو واز زدم لب رو خداحافظ مثل چیزی لب وزیر دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 برده یاد از هم رو زمان و مکان انگار انداختم اطراف به نگاهی گیج اومدم بیرون که کافه از. گرفتم
 .افتادم راه و کشیدم عمیق نفس چندتا کالفه بودم
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 از رنگی کم رد و نشست می زمین بروی مغرب رنگ کبود آسمان از رقصان و نرم برف های دانه
 .گذاشت می جا به خود

 .کردم هدایت زکم نا شال زیر وبه کشیدم ام گرفته برف های مو به دستی
 بروم پیش توقف ای لحظه بدون نامعلوم مقصدی سوی به ها ساعت خواست می دلم
 لرزید می تنم تمام و کشید می تیر قلبم بود گرفته درد وپریشان وته سر بی فکرهای از ذهنم و مغز
 به باره یک به دلی دو و تشویش همه این و شد نمی زندگیم وارد سعید عمو وقت هیچ کاش ای

 .شد نمی تزریق وجودم
 نا نامتعادل های قدم شد آوار سرم بر دنیا تمام حیاطمان در مقابل در شده پارک آمبوالنس بادیدن
 .ترشد لرزان لرزانم وتن تر متعادل

 .رساندم حیاط در به را جانم بی جسم خوردن سکندری بار چند وبا بود کرده تار را دیدگانم اشک نم
 دو و پدر به را خود معلق گام چند وبا زدم کنار را بود خانم مهری گمانم به که هیکلی درشت زن

 رساند بودن اش معاینه مشغول که پرستاری
 شده چی عزیزم بابای جونم بابا-
 .عصبیه حمله یه فقط کنید حفظ رو خودتون آرامش خانم نیست چیزی-

 .سه*و*زدمب آن به حرارت پر ای سه*و*ب و گرفتم دست در را سعید بابا نحیف های دست
 .گشود را غمگینش های چشم

 خوبه؟ حالت جونم بابا-
 .شد سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره
 گرفت آتش حبیب بابا پی در پی های اشک و محزون های چشم از درونم

 نداری؟ الزم چیزی یی بابا-
 هرچه و کرد می سنگینی ام سینه قفسه روی بر عظیمی جسم. داد تکان منفی عالمت به را سرش-

 به رو پنجره سمت به بار اشک های چشم ،با کنم تنظیم را کشیدنم نفس ریتم نتوانستم کردم تقال
 .شدم کشیده حیاط

 چشم به شدن،دستی اتاق وارد میانسالی پرستار با جوانی دکتر برگشتم عقب به اتاق در شدن باز با
 .شدم نزدیک ها آن وبه کشیدم اشکیم های
 :وگفت کرد جا جابه اش شده عمل و قلمی بینی روی را عینکش جوان دکتر

 بهترید؟ صبوری حبیب آقای خب-
 .بله یعنی. کرد بسته و راباز هایش چشم حبیب بابا

 شکر رو خدا خب-
 :وگفت چرخید من روبه بعد

 بودن؟ پزشکی چه نظر زیر پدرتون-
 :گفتم بغض با آمیخته ولحنی لرزان صدایی وبا کردم جدا هم از زحمت به را ام شده خشک های لب
 .رحیمی ناصر دکتر...رحیمی دکتر-

 :وگفت کشید پوفی
 نکردن؟ تجویز براشون رو عصبی حمالت کننده کنترل های دارو چطور کنم می تعجب-

 گرفت پیش در را ام گونه راه سمجانه اشکی قطره
 ....واقعیتش.... ولی کردن تجویز رحیمی دکتر-

 . نداشتم من که خواهد می جرات و دل زدن نداری از حرف
 اومدم می بر ها دارو نصف خرید پس از فقط ماه هر بگم نتونستم بخرم که نداشتم بگم نتونستم
 نمیام بر زندگیمون ومخارج خرج ازپس عرضه بی من بگم نتونستم
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 بابا تکلم قدرت دادن دست از مقصر رو خودم و ناتوانم آنقدر که کردم لعنت رو خودم بارها دل ودر
 .دونستم می حبیب

 دانستم می کردم پچ پچ زمین گوش در داشتم غمبارم دل در فریاد هرچه و گذاشتم سجده به سر
 .کند می اجابت موقع وبه شنود می را آن درآسمانها پروردگارم

 جام تو تعجب از سعید عمو دیدن وبا اومدم بیرون بیمارستان خانه نماز واز راپوشیدم هایم کفش
 شدم کوب میخ

 رفتم طرفش وبه کردم جور و جمع رو خودم کمی.پاشید روم به لبخندی
 عموجان سالم-
 چطوره؟ پدرت حال دخترم سالم-

 حرف از عاجز و دادم تکون طرفین به رو سرم.بود کرده باریدن هوس بار هزارمین برای هام چشم
 .کردم سکوت زدن

 :گفت مهربونی لحن وبا داد جا خودش مردانه و قوی های دست تو رو روحم بی های دست
 گذشت خیر به خدا شکر -
 بزنه حرف تونه نمی دیگه بابام-
 .کشه می نفس و است زنده عوض در ولی-

 .ایستاد مقابلم خودش و نشوند حوالی همون در نیمکتی روی و کشید خودش دنبال رو من
 .بریم کن حاضر رو حبیب برو کردن گریه جای به توهم بدم انجام رو ترخیصش کارهای رم می من-

 .داد می جوالن ذهنم و زندگی تو زیادی روزها این که مردی شد دور و زد رو حرف این
 رو ش مغموم های چشم. کشیدم زندگیم موجود عزیزترین های چشم روی گونه نوازش رو دستم

 .زد جونی نیمه لبخند و کرد باز
 .بریم شو حاضر پاشو جونم یی بابا-

 این وبالم دست دونست می هرکسی از بهتر حبیب بابا. کردم می درک رو هاش چشم عمق نگرانی
 .خالیه چقدر روزها
 :وگفتم زدم روش به بخشی اطمینان لبخند

 . بده انجام رو تون ترخیص کارهای رفت....اومده سعید عمو-
 .نشوندیمش ویلچر روی سعید عمو کمک وبا کردم تنش رو حبیب بابا های لباس

 دیدم،خواب ایآشفته خواب یه گذاشتم هم رو چشم اینکه محض به تهران رسیدم یک ساعت دیشب-
 پریدم خواب از اما مت بگیر که کردم دراز دست میشدی غرق مرداب یه توی داشتی که دیدم تورو
 برات اتفاقی ترسیدم نتونستم دیگه اما کردم تحمل ظهر تا.بود درگیرت فکرم خیلی پاشدم که صبح
 باشه افتاده

 اومدم و شدم راهی که بود این
 .داشته تعبیر خوابم فهمیدم شنیدم رو جریان مادرت واز در دم رفتم وقتی

 جان عمو ممنونم ازتون خیلی-
 .نکردم کاری هیچ من دخترم نیست الزم تشکر-

 کرد من های چشم مهمون رو خوابی وبی موند ما پیش سعید عمو شب اون
 .نبرد خوابم کنن متالشی رو مغزم بود نمونده کم که افکاری هجوم از صبح خود تا

 چهارمون در سه اتاق از ای گوشه و گرفتم وضو حیاط ،تو رفتم بیرون اتاق از صدا سرو بی
 شدم م خسته قلب پناه تنها با ونیاز راز مشغول
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 غمی واز داری جریان وجودم همه تو که خدایی ای تری نزدیک من به گردن رگ از که خدایی ای-
 درد باهات که سالی چند این تو شده که بارم یه برای فقط تری آگاه خودمم از کرده خونه دلم تو که

 بشنو رو صدام کردم ودل
 باشی همراهم مبذار قدم خوام می که راهی این تو خوام می ازت فقط.... خوام نمی ازت زیادی چیز
 .باشی کنارم بزنم رقم خودم واسه قراره که معلومی نا آینده این تو

 که م خوا می قوی سایه یه برم پیش تنهایی این از بیشتر تونم نمی آوردم کم و شدم خسته دیگه
 بگیره رو دستم لغزید پام هرجا و باشه همراهم

 م خونواده آسایش وفقط فقط االن بکشه انتظارمرو روزگاری چه و بیاد چی خودم سر نیست مهم
 خوردن وغصه بابام کشیدن زجر شاهد این از بیشتر تونم نمی دیگه مهمه برام خواهرام وراحتی

 باشم مادرم
 تکیه نفر یه به خوام کنم،می خداحافظی دخترانگیم دنیای با خوام ومی گرفتم رو خودم تصمیم آره
 کنم
 تره غریبه من واسه هرکسی از که شخصی اون به وهم من به هم تحمیله یه ازدواج این نیست مهم
 مهم اصال و سالمه پونزده فقط من نیست مهم میشه داغون وروانم ح رو ازدواجم این با نیست مهم

 .....است معامله یه فقط ازدواج این که نیست
 .مهمن روناک و رویا و روشنک حبیب،مامان بابا فقط حاضر درحال

 خوری؟ نمی رو ات صبحونه چرا کجاست خواست دخترم جان روژا -
 .بود مادرم صدای
 : وگفتم زدم ساختگی لبخند

 مامان نیست چیزی-
 کرد پریشونم،تالقی حال از آگاه مرد نگاه با نگاهم ثانیه صدم یک برای
 نوشیدم رو ام شده شیرین چای از قلپ یک و دزدیدم ازش نگاه سریع
 .برسونید فروشگاه تا روهم من نیست زحمت اگه جان عمو

 از وبعد زدم ای شانه بلندم موهای به برگشتم،سرسری اتاق به. بریم باهم شو ،حاضر دخترم باشه-
 رنگ و غمگین دختر تصویر وبه کردم توقف آینه مقابل لحظه چند برای بیرونم های لباس پوشیدن

 حرف و بودم گرفته که تصمیمی ازثانیه کسری در. دوختم چشم بود آشنا برایم کمی که ای پریده
 انگشت سر با بود کرده تار را دیدم که سمجی اشک کردم،قطره مرور رو بودم کرده آماده که هایی
 ی چهره بادیدن. کردم ترک را اتاق دلی ودو تردید از مال ماال قلبی با و کردم پاک ام زده یخ های

 ام دلی ودو شک کمی بود گرم نظاره غمگین نگاهی وبا نشسته ویلچر روی که حبیب بابا محزون
 عمیقی ،نفس خزیدم ماشین صندلی روی. شدم خارج خانه از قبل از تر مصمم اندکی کردو کش فرو

 آماده قبل از که کلماتی تمامی نداشت ای فایده هیچ اما شود، آرام کمی ام آشفته ذهن شاید تا کشیدم
 ودست کالفی که سعید عمو. برد می سر به کامل خال در مغزم. بودند گذاشته فرار به پا بودم کرده

 .زد رویم به ای کننده دلگرم لبخند دید رو من پاچگی
 فرصت آدم رو من خودت پیش شاید نیست ها حرف این برای مناسبی زمان االن دونم می دخترم
 تو مونه می فقط کردم راضیش ظاهر وبه زدم حرف سیامک با بدونی خواستم می اما بدونی طلبی

 ببین-. کردم رو فکرهام من سعید عمو-: گفتم تردید از شار سر وبالحن گذاشتم تمام نیمه رو حرفش
 رو خودم تصمیم من جان عمو نه –.... بدم ارت قر فشار تحت خوام نمی اصال دخترم
 حرفم نتونستم کردم هرکاری....... نباشم من اگه دونید می بهتر خودتون شما.....واقعیتش....گرفتم

 تو آب که کنم می کاری نباش اونا نگران اصال میگم بازم گفتم قبال عزیزم دونم می-. کنم کامل رو
. میکنم شون عملی کنی قبول و بذاری منت تو اگه هست سرم تو فکرهایی......نخوره تکون دلشون
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 پدر با. کنم می قبول...ق-: گفتم بگیره رو نفسم راه بود نمونده کم که بغضی و لرزان های لب با
 جوابشون که دونم می صورت هر در- دادم تکون منفی عالمت به رو سرم کنی؟ نمی صحبت مادرت

 ابائی هیچ بی هام اشک دادم اجازه ماشین شدن دور با گرفتم رو خودم تصمیم من اما...است نه
 .بده تسکین رو دردناکم ی گرفته بغض گلوی از کمی شاید تا بریزه
 .ریختم می اشک وقت چند این تموم مثه صدا وبی وآرام بودم داده تکیه اتاق شیشه به رو سرم
. اومد درد به ،قلبم کنم ازدواج خوام می فهمید که موقعی حبیب بابا عصبی ی چهره آوری بایاد

 اما.گرفت ازم نگاه و شد عصبی عزیزم حبیب بابا و کردن گریه خواهرام کوبید صورتش به مادرم
 خودم از وهمهرو کردم پافشاری تصمیمم ،رو کردم تکرار رو حرفم فقط لحظه اون دل سنگ من

 مقنعه مانتوو به دستی آیینه مقابل. کردم بلند رو جونم نیمه جسم و کشیدم حسرتی پر آه. رنجوندم
 میکردبا کجی ذهن بهم ام کرده پف های چشم و پریده رنگ ی چهره. کشیدم ام رفته رو و رنگ
 صورتش دیدنم محض به م بابا. رفتم بیرون اتاق از لرزیدن می محسوس طور به که هایی وپا دست

 مادرم از کوتاهی حافظی خدا شد م ها چشم مهمون که بود چرخوند،اشک ای دیگه سمت به رو
 سالم-. اومد سمتم به لبخند با بود شده پیاده ماشین از سعید عمو. شدم خارج خونه از و کردم

. کرد باز برام رو مشکی بلند شاسی ماشین عقب در. دادم تکون رو سرم فقط بخیر صبحت دخترم
 .کردم مختصری بود،نگاه نشسته فرمان پشت که ای غریبه وبه شدم سوار

 :چرخید سمتم به سعید عمو.کرد توقف آزمایشگاه مقابل ماشین
 بریم شو پیاده دخترم -

 شدم پیاده ها آن متعاقب هم من افتادن راه به آزمایشگاه سمت وبه شدند پیاده پسرش و سعید عمو
 تکیده هایی شانه و افتاده سری وبا

 .رفتم دنبالشان
 رفتم نکردم پیدا اما گشتم خالی صندلی دنبال به باچشم بودن آزمایشگاه سالن توی زیادی جمعیت

 .دادم تکیه ازدیوار ای گوشه وبه
 :وگفت شد نزدیک من به سعید عمو بعد دقیقه چند

 می منتظر شب تا باید شلوغی این با وگرنه بندازن راه رو کارمون شدن راضی دادم پول مقدار یه-
 .دخترم بیا من دنبال....ندیم مو
 :وگفت کرد باز برویم را اتاقی در

 جان روژا داخل برو
 نگاهم سریع.بود رنگ خاکستری غضبناک چشم دو دیدم، اتاق به شدن وارد از بعد که چیزایی اولین

 رفتم خواند می رو اسمم که جوانی زن سمت به دزدیدم رو
 صبوری روژا -
 بله-
 عزیزم بشین بیا-

 نگاه جرات. فهمیدم فاصله همین از را نگاهش بودن عصبی و تیزی.بودیم دیگر هم مقابل در درست
 .نداشتم را حوالی آن به کردن

 هستید اخمو پسر آقا این نامزد شما-
 .کرد اشاره سرش پشت به وبعد
 بله: گفتم گونه نجوا

 :گفت آرامی صدای با و زد لبخندی
 ایه تیکه بد عوض در ولی اخمو-
 .خندید ریز ریز و
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 .بشید خوشبخت انشاهللا هستی کلی خوش دختر هم خودت-
 . برام بود غریبی واژه چه خوشبختی. زدم خندی پوز دلم تو
 .کردم تنگ رو هام چشم و کردم جمع رو هام لب اراده بی دستم توی سوزن نوک رفتن فرو با

 تزریق بدنم های سلول تک تک به بدی حس یه سعید عمو پسر های لب روی عمیق پوزخند بادیدن
 .شد

 .میشیم مزاحم شام بعد امشب انشاهللا برسون سالم هم مادرت و حبیب به دخترم-
 .رفتم خونه سمت به ماشین شدن دور با.شدم پیاده ماشین واز کردم مختصری حافظی خدا

 .هستن خوب خونواده....خانم روژا متعالی عالی صبح-
 .دادم فشار زنگ روی بار چند متوالی را دستم بدهم جوابی اینکه بدون

 .افتادم در جان به مشت وبا کشیدم کنار رو خودم کمی کردم حس رو شدنش نزدیک
 خورم؟ خور لولو من مگه!هستی فراری من از انقدر چرا-

 .نشه روحم سوهان نحسش صدای این از بیشتر تا انداختم داخل رو خودم سریع بازشد که در
 کنی عروسی قراره میگه راست رویا... کنه، می گریه اش همه مامان رفتی که وقتی از روژا آبجی-

 :گفتم و انداختم معصومش های چشم به نگاهی
 .میگه راست آره-

 بر ی چهره با ومادرم شد باز شدت به اتاق در بعد لحظه چند.شدم اتاقم وارد کردم آرامی سالم
 .شد وارد ای افروخته

 .کردم کز اتاق از ای گوشه کردمو پرت سمتی به رو ام مقنعه
 چی ات بیچاره پدر و من دیروز از دونی نمی....روژا کنی می ما با داری رو کار این چرا-

 تو اصال.....انداخت مون زندگی تو رو آشوب این که نباشه راضی عموسعیدت از خدا.....کشیدیم
 شده علیل و افتاده ای گوشه بابات که همین......است چکاره کیه دونی می شناسی می رو پسر این
 بکنی؟ باید بخواد دلت که کاری هر

 دیگه اگه.........میدیم پس تقاص داریم اینطوری که کردیم گناهی چه بیچاره حبیب منو دونم نمی
 میکنم رو مردم خونه کلفتی رم می نرم،خودم ام دنده کور چشمم نرو کار سر بری نداری حوصله

 .بزنی زندگیت به آتیش تو دم نمی اجازه ولی
 چی خبر بی خدا از مرد این دونم نمی دونی نمی رو خودت شر و خیر سالته ده پونز هنوز تو دخترم
 .کرده هواییت آنقدر که گفته بهت
 وکاری؟ کس بی تو مگه زنه نمی رو حرفش نمیاد چرا کجاست خودش اصال

 :وگفتم کردم باز لب
 .بیان شب قراره-
 .گرفت شدت هم من قلب ضربان در زنگ صدای شدن بلند با

 .زدم بیرون اتاق واز کشیدم عمیق نفس چند.گذاشتم ام گرفته گر های گونه روی رو دستم
 به رویا و کنه باز رو در بود رفته وناک بارید،ر می ومادرم پدر های چشم از عصبانیت و غضب
 .کشید می سرک حیاط
 سردی غرق اومد می بیرون از علیک و سالم صدای.دادم تکیه ها کابینت وبه شدم خونه آشپز داخل

 .نشست تنم تموم رو
 کابینت رو رو گلی دسته و شیرینی جعبه شد خونه آشپز وارد عصبی ی چهره همون با مادرم

 :وگفت گذاشت
 .بیرون بیا بردار چای سینی یه

 رفتم هال وبه ریختم چای تا چند لرزون های بادست
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 .بودن نشسته بابام کنار پسرش و سعید عمو
 .سعیدوایسادم عمو مقابل دست به سینی و کردم سالم

 .دخترم ممنون-
 .گرفتم قرار غضب کوه مقابل مکث کمی از وبعد گذاشتم چای هم حبیب بابا برای

 ندارم میل-
 .نشستم مادرم کنار زانو دو و گرفتم فاصله ازش اصراری هیچ بدون
 تیک تیک صدای و هامون نفس صدای از وغیر بود شده حاکم سنگینی سکوت.گذشت ای دقیقه چند

 .رسید نمی گوش به صدایی هیچ ساعت
 ازش و کردم خواستگاری رو روژا پیش وقت چند من تون اجازه با خانم روشنک جان حبیب-

 خواستم فقط نذارید بودنم خود سر حساب به رو من کار.....کنه فکر پیشنهادم مورد در خواستم
 خواستگاری رو دخترتون رسما تا جاییم این پسرم و من هم االن...... بکنه هاشو فکر جان روژا
 و سر خواد می دلم....... داره مستقل زندگی و خونه خودش وبرای سالشه سی منهم سیامک...کنیم

 واگذار بهش رو خونه کار داره وا کنم نشست باز رو خودم راحت خیال با هم من تا بگیره سامون
 ........کنم
 بهمن رو قطعی جواب آینده روز دو وتایکی بکنید رو هاتون فکر درست خوام می ازتون هم االن
 .بیاریم در هم عقد به رو جوون دوتا این و بگیریم مختصر مراسم یه دیگه ی هفته انشأهللا تا بدید

 پس فردا ترسم می ساله و سن کم خیلی روژا ولی......اختیاری صاحب خودتون شما جان عمو-
 رضا دلش اصال حبیب دونم می بعدشم.......کنه شرمنده پیشتون رو وما سربزنه ازش خطایی فردا

 . نیست
 .بدید رو قطعی جواب بهم میشه حاضر ها آزمایش جواب که فردا پس تا و بکنید رو هاتون فکر-

 سنگین هام وپلک کرد می درد خوابی بی فرط از سرم.گذاشتم هم روی آروم رو ام خسته های چشم
 .. ......بود بس دیگه بودم ده فکرکرد ،هرچقدر بود شده
 خواست می ازم وتمنا خواهش و گریه با مدام ومادرم بودن دواج از این مخالف هنوز ومادرم پدر
 .بودم گرفته رو تصمیمم من نه اما بیام کوتاه که
 عمو که قولی به دلم میدونستم چاره راه تنها رو ازدواج که بود آورده فشار بهم چنان پولی بی

 ونه پسرش نه دونستم می بگیره سر ازدواج این شده طور هر خواستم ومی بود گرم بود داده سعید
 اصال وجود این با اما...نیست وصلت این به راضی سعید عمو خونواده اعضای از کدوم هیچ حتی
 ....بدم دست از رو قعیتی مو همچین شرایطی هیچ تحت خواستم نمی

 .میشد حل مشکالتمون از خیلی اجباری ازدواج این با
 .باشن آرامش تو ام خونواده تا کردم می ازدواج بشم خوشبخت که کردم نمی ازدواج من

 که بود من نوبت حاال....کنیم خوشبختی احساس ما تا گذاشت مایه دل و جون از حبیب بابا ها سال
 بود تر مهم برام خودم ی آینده از خواهرام ی آینده.بدم ها اون به آرامش کمی یه و بگذرم خودم از

 آرزو تک تک رو همیشه برای ازدواج این با هم حاال و نرسیدم جا هیچ وبه نشدم هیچی من چه اگر
 خواسته به رسیدن برای خواهرام به تونستم ومن خواست خدا شاید اما کشیدم سیاه خط یه هام

 .کنم کمک تونم می که حد همین در هاشون
 . کردم جا به جا رو پشتش ی تکمه ساعت زنگ صدای شدن بلند با

 .کار سر رفتم می امروز باید مرخصی هفته یک از بعد
 بیرون زدم خونه واز خوردم مادرم ناراحت و سنگین های نگاه زیر مختصری صبحونه

 .شدم چشم تو چشم مون خونه صاحب خانم مهری با در جلو
 بخیر صبح خانم مهری سالم-
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 هستن؟ خوب حبیب آقا.بخیر توهم صبح جان روژا سالم-
 خوبه خدا شکر-

 .بود مردد حرفی نگفتن و گفتن تو
 شده؟ چیزی-
 بهتر شما از هم ما وضع که شاهده خدا ولی تنگه بالتون و دست دونم می.... دخترم سیاه روم-

 به روز چند.....گرفتن رو بش جل حکم..... آورده باال بدهی کلی شده گور به گور فرشید.......نیست
 قرض بهمون هم لایر یه کس هیچ اما......کنم جور پول کم یه بتونم شاید تا میزنم در اون درو این
 دیشب.....شده پیدا مشتری براش گویا.....فروش برای بدم رو خونه شدم مجبور منم.....نداد

 فکر به بدم خبر گفتم.....کنیم تخلیه رو طبقه دو هر باید دیگه هفته یه تا وگفت زد زنگ بهم بنگاهی
 .باشید

 ممنون باشه-
 تر تند رو هام قدم ، انداخت دلم به ترس اومد می ام سایه به سایه که ماشینی بوق ممتد صدای
 .کردم

 خانم روژا -
 .ایستاد حرکت از هام پا اسمم شنیدن با
 .داد تکون برام دستی.برگشتم بود کرده توقف حاال که ماشینی سمت به تعجب با
 .دارم کارتون بشید سوار لحظه یه کنم خواهش شه می-
 .گیرم می رو وقتتون دقیقه چند فقط.... کنم می خواهش نداره خوبی صورت جوری این-
 .کردم باز رو عقب ودر شدم نزدیک ماشین به ناچاری سر واز اکراه با

 .سسسالم

 ’گفت و چرخید عقب به

 .شدم مزاحم ببخشید بخیر صبحتون سالم -
 .داشت فرق چقد بودم دیده دیروز که عصبی پسر با مودب پسره این

 هستن؟ خوب پدر-
 .ممنون-

 میدن در هاتون با رو موضوع تا چند خواستم واقعیتش کردید تعجب دیدنم از دونم می -
 شدن؟ راضی ومادرتون پدر بپرسم خوام می هرچی از اول.......بذارم

 :وگفتم انداختم زیر به سر زده خجالت
 .میکنم شون راضی..... دارم ولی هنوز نه -

 .کرد کوتاهی خنده
 شما که زده حرفی چه پدرم دونم نمی.....شماست مشغول فکرم خیلی دیشب از خانم روژا ببینید-

 دو خودم من.....کنم روشن براتون رو حقایق بعضی خواد می دلم.....بشید من همسر گرفتید تصمیم
 وقت خیلی نبود پدرم های مخالفت و تهدید و بهونه اگه و شدم دختری یه عاشق که میشه سالی
 آزمایش واسه اومدم هم دیروز و جام این من بینید می اگه هم االن......میکردم ازدواج باهاش پیش

 تهدید رو من پدرم......وتهدیدهاشه پدرم خاطر به وفقط فقط خواستگاری واسه اومدم هم شبش و
 ودر میکنه رو کار این که هستم هم مطمئن و کنه محرومم ارث از نکنم ازدواج شما با اگه که کرده

 نامم به رو کارخونه سهام نصف عقد روز همون کنم موافقت حرفش با اگه گفته بهم عوض
 االرثم سهم به باهاتون ازدواج با تونم می من که هستید کسی تنها شما االن پس.......کنه

 خوام می ازتون هم االن.بکنم کاری هر حاضرم پرند به رسیدن و خوشبختی برای من........برسم
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 ازدواج این دونم می خانم روژا ببینید....کنیم عقد زودتر چه هر که کنید راضی رو تون خونواده
 بخواید ازم هرچی که میدم قول بهتون کنید کمک بهم اگه......تحمیله جور یه هم شما برای

 من همسر نقش سال یه برای باید هم شما عوضش در فقط....کنم فراهم براتون وشرطی قید هیچ بی
 خونواده پیش پر دست با شما و کشه نمی طول سال یه از بیشتر باشید مطمئن.......کنید بازی رو

 ازدواج این...........نبره بویی زدم امروز من که هایی حرف از پدرم باید فقط.....گردید می بر تون
 خوبی دختر اگه......برسیم خوایم می که چیزهایی اون به که یه مناسب فرصت مون دو هر برای
 نمی آسیبی هیچ که دم می قول بهت ندی پدرم به رو من پورت را و کنی عمل هام حرف به و باشی
 چیه؟ نظرت حاال...کنی حساب من رو تونی می بزرگتر برادر یه مثل و بینی

 ازدواج دارم پول خاطر واسه فقط من که بود روشن روز مثل چیز همه نداشتم گفتن برای حرفی
 من اما......دیگه ره جو یه که پسرش از اینم و داد می وعده جور یه که سعید عمو از میکنم،اون

 وبا قیدی هیچ وبی آزاد دیگه سال یه خودش قول به چون.....داشتم دوست بیشتر رو پسرش وعده
 .این از بهتر چیزی چه.......برمیگشتم ام خونواده پیش پر هایی دست

 .قبوله-
 بری؟ خواستی می جایی.....هستی عاقلی دختر که برم می پی پدرم حرف به دارم-
 .کار سر برم خواستم می آره-
 .رسونمت می بده آدرس-
 .رم می خودم نمیشم شما مزاحم-
 .بشیم فامیل باهم قراره ناسالمتی حرفیه چه این-

 به نگاهی میکردن مرتب هارو قفسه مهستی و جیران.شدم فروشگاه وارد و شدم پیاده ماشین از
 .بودم کرده دیر ساعتی بود،یه نه نزدیک انداختم ام ساده نوکیا گوشی

 نباشید خسته ها بچه سالم -
 .دادن رو جوابم وتخم اخم با مهستی و لبخند با جیران
 .سیدم*و*ب رو جیران نرم های گونه

 عزیزم؟ چطوری-
 خوبم ممنون-
 چطوره؟ بابات-
 .بدنیست خدا شکر-

 .رفتم خانم لیال میز سمت وبه شدم جدا جیران از.  شدم خانم لیال بار مالمت والبته خیره نگاه متوجه
 وجود ابراز نحوی وبه کردم مصلحتی سرفه. داد نشون میز روی های فاکتور مشغول رو خودش

 .انداخت بهم نگاهی استکانی ته عینک زیر واز کرد بلند رو سرش.کردم
 .خانم لیال سالم-
 !آشنا امسال دوست پارسال.......شدی سهیل ی ستاره خانم روژا به به-

 .است طعنه هاش حرف آخر تا اول دونستم می
 .اومد پیش اینطور شرایط.خوام می معذرت-

 یه با که هم االن نیومدی فروشگاه شما که روزه هشت...... دادم مرخصی بهت روز پنج فقط من -
 دیگه دوتای اون و تو.....بدم کسی به ندارم مفت پول اینجا من جان دختر......اومدی تاخیر ساعت

 .ست اونا حق در کردن اجحاف تو اومدن طور این و.........میگیرید حقوق مقدار یه
 :وگفتم انداختم پایین رو سرم

 .باشماست حق-
 . گرفت مقابلم رو پاکتی



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

18 

 

 گذاشتم پاکت تو انعام مقدار یه اضافه به رو ماهت این حقوق نصف-
 : گفتم تعجب از شده گشاد هایی چشم با
 !!؟.....یعنی-
 .سالمت به-
 .گرفتم آغوش در تنگ را واو کردم حافظی خدا جیران از تار دیدگانی با

 که قدر اون نه ولی دادم می حق بهش نداشتم خانم لیال از رو خوردی بر همچین انتظار اصال
 شگاه فرو تو تونستم می کردم می راضی رو مادرم و پدر که زمانی تا اقل ال کاش......کنه اخراجم

 .کنم کار

 ”سولین بهداشتی و آرایشی”.انداختم فروشگاه در سر به نگاهی

 وشیرین تلخ خاطرات بودم فروشگاه تو که ماهی چند این تو. شدم دور اونجا واز زدم تلخی لبخند
 جیران دلتنگ خواهر یه مثه دونستم می.اومد لبم به لبخند شون تک تک آوری یاد وبا داشتم زیادی
 ..میشم
 استخوانها عمق تا سرما واین بود سرد هوا. میزدم پرسه ها خیابان در هدف بی که بود ساعتی چند
 .بود کرده نفوذ یم

 سمت به رو رفته راه و. پیچیدم خودم دور تر محکم رو بودم پوشیده مانتوم روی که نازکی ژاکت
 .برگشتم خونه

 وکالفگی گمی سردر.بود کرده رو خدا هوای جور بد دلم پیچید مون خلوت ی کوچه تو اذان صدای
 توی.میشدم آروم همیشه مثل تا میکردم ونیاز راز باهاش سیر دل یه باید میکرد ام دیوونه داشت

 داد می آرامش بهم که بود سری باال اون با ودل درد تنها داشتم که ذهنی های گیری ودر شرایط این
 های ودست نشستم زانو دو مقابلش.شدم نزدیک حبیبم بابا به آب لگن یه با گرفتم که رو وضوم

 گرفتم دستم تو رو نحیفش بسته پینه
 .کشید بیرون دستم از رو هاش ودست گرفت ازم نگاه لحظه یه تو
 .شد حس بی پام و ودست کشید تیر قلبم ته
 دلخوری دستم از جونم بابا-

 شد نزدیک بهم مامان
 .میکنم کمک بهش خودم بخون رو نمازت توبرو-

 .بود ناراحتی از پر هم مادرم لحن حتی
 تو باید چرا که.کردم شکایت و گله خدا به تونستم تا و خوندم رو نمازم اشک از پر های چشم با

 که بود خدا اون خود فقط و......برنجونم خودم از رو ومادرم پدر و بگیرم قرار موقعیتی همچین
 .دونست می رو ازدواج برای ها فشاری پا این از من وهدف قصد

 .داشتم برش طاقچه رو از گوشیم ویبره صدای شدن بلند با
 . بشه صاف کمی صدام تا کردم کوتاهی سرفه

 بله-
 جان روژا الو-

 سعید عمو سالم -
 خوبه؟ حالت دخترم سالم-
 :وگفتم کشیدم دردی پر آه
 ممنون جان عمو خوبم-
 روز سه تا و میشه آماده فردا ها آزمایش جواب کنی؟ راضی رو روشنک و حبیب تونستی باالخره-

 .....کنید عقد هست مهلت فقط بعدش
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 .کنیم صبر باید فعال راستش جان عمو-
 :پرسید زده هول

 شده؟ طوریش حبیب.......افتاده اتفاقی چطور-
 ....فقط.....خوبه حالش هم حبیب بابا.....  نیافتاده اتفاقی هیچ نه-
 چی؟ فقط-
 .باشیم جدید خونه یه دنبال باید فروخته رو خونه مون خونه صاحب-
 نیست الزم-

 :گفتم متعجب
 چی؟ یعنی-
 بخرم تون خونه صاحب از من قراره رو خونه اون-
. 
. 
. 

 دنبال وضعیت این توی نبود قرار که این بود شده بهتر خیلی حالم سعید عمو با تماسم قطع از بعد
 .کرد خوشحالم خیلی باشیم مکان نقل فکر وبه خونه

 شدن اتاق وارد همزمان روناک و رویا شد باز اتاق در
 دارن حرفی که بود معلوم.کردم نگاه شون دوتا هر به چشمی زیر

 شنوممی خب-
 بگو خودت:گفت لب وزیر رفت ای غره چشم هم روناک........زد روناک به ای سقلمه رویا

 شده؟ چیزی -
 :گفت پته تته با روناک باالخره کردن پا اون و پا این کلی از بعد

 دستم از دوستم کارین مدادی جا.......مدرسه توی....... امروز.....چیزه راستش.. ....روژا آبجی-
 .شکست و افتاد
 .داد ادامه و شد بارونی هاش چشم

 دستم از یهو که کنم نگاش فقط خواستم بود خوشکل خیلی مدادیش جا.....بود اتفاقی بخدا-
 نداریم پول گفتم بهش...... میگه مون ناظم خانم به ندم رو پولش اگه گفت کارین هم االن......افتاد

 خیلی.......نکرد قبول اما ببره رو خودم مدادی جا گفتم بهش حتی ببخشه منو کردم خواهش ازش و
 .....کنه دعوام داوودی خانم ترسم می

 گرفت شدت اش گریه
 .برداشتم رو داد بهم خانم لیال که پولی از مقداری کیفم داخل واز شدم بلند

 دوستت به بده بگیر رو پول این بیا عزیزم نکن گریه-
 .کرد پاک ستینش آ سر با رو هاش اشک

 میکنی؟ چیکار حبیب بابا های دارو واسه بدی من به رو پول این اگه-
 وگفتم سیدم*و*ب رو اش شده بافته های مو روی

 بزرگه خدا هم بعد تا داره دارو فعال بابا-
 زد لبخند دید که رو من لبخند

 .جونم آبجی نکنه درد دستت-
. 
. 
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 رو هام تالش آخرین و بیرون میرفتم باید اما بودم کرده حبس اتاق تو رو خودم تاحاال ظهر سر از
 .کنم راضی رو مادرم اقل ال تا میکردم

 ساعت.بودم پیچیده هام زانو دور رو هام ودست بودم نشسته حیاط به منتهی سیمانی های پله روی
 همین تو جا همین خواست می دلم.بودم شده خواب بد عجیب امشب اما بود گذشته هم شب یک از

 کودکانه های ورویا ها آرزو مرگ واسه و بمونم صبح خود تا سرما
 .کنم وسوگواری بریزم اشک ام

 برگشتن دوباره امید.........سفید اسب بر سوار شاهزاده با ازدواجم ،،،،رویای شدنم پزشک آرزوی
 دست همیشه وبرای باختن می رنگ چشام جلو داشتن وهمه همه........دوستام وجمع مدرسه به

 .موندن می باقی نیافتنی
 خودش اجبار روی از و ظاهری وموافقت کرد صحبت تلفنی سعید عمو با مادرم پیش ساعت چند

 .کرد اعالم رو وپدرم
 .آوارشد سرم روی دنیا تموم و دیدم حبیب بابا های چشم تو رو اشک برق

 .بود ناک درد اندازه بی برام خاطرش رنجش و داشتم دوست رو حبیبم بابا پرستش حد به
 .رسیدم می هدفم به کامل که زمانی تا میکردم مقاومت باید اما

 دیگه چیز هر یا استفاده سوء.....برداری کاله...کردن اخاذی......بود چی کارم این اسم دونم نمی
 .بود ام خانواده برای ونگرانی تشویش بی زندگی یه ساختن فقط من هدف اما. ای

 خیدم چر عقب به. گرفت قرار ام شونه روی دستی
 .بود مادرم

 .نشوندم دستش روی کوتاهی ی سه*و*ب
 .نشست پله روی کنارم

 دخترم نخوابیدی چرا-
 نمیاد خوابم-
 شدی پشیمون-

 .گفتم ومحکمی قاطع نه
 .بشی وپشیمون بخوری افسوس هم لحظه یه برای که نرسه روزی اصال امیدوارم-
 .خوبیه مرد سعید عمو مامان-

 :وگفت زد داری صدا پوزخند
 چی؟ پسرش-
 .باشه خوبی آدم اونم شاید...... دونم نمی-
 بشی؟ زنش قراره وفردا دونی نمی-
 .نشه درگیر فکرم رو امشب یه بذار خدا تورو مامان-

 .گذاشتم ش پیراهن روی رو وسرم شدم خم
 سید*و*ب رو هام مو روی

 .همین فقط بشی خوشبخت امیدوارم-
 سینه تو رو سرم هام بچگی یاد وبه کشیدم دراز کنارش بود خواب در غرق که حبیب بابا بادیدن

 .کشیدم بو وجود تمام با رو تنش عطر تونستم وتا کردم گم اش
 وناب خاص عطر این از رو خودم که بود وقت خیلی فکر بی ومن میداد آرامش بهم عجیب بو این

 ام کودکانه دنیای از و شدم خودم وجود تو تغییراتی متوجه که وقتی از درست.بودم کرده محروم
 .گرفتم فاصله
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 این در رو خودم شدیدی دلتنگی با و گذاشتم ر کنا رو ام احمقانه های وخجالت شرم تمام امشب اما
 .کردم غرق پایان بی آرامش
 اقواممون تنها. کرد دعوتشون امشب وبرای زد زنگ ام عمه و هام عمو دوتا به مادرم صبح امروز
 مخالفت خیلی.نداشت زیادی وفامیل بود داده ازدست رو ومادرش پدر بچگی تو خودش مادرم بودن
 .نشدم مادرم حریف ولی کردم

 .بودم بیزار هام عمو اصطالح به و پدریم اقوام از نفرت حد سر تا
 میزدم دو سگ شب خود تا صبح از ومن بودیم غرق مشکالت تو ما که مدتی این تو که هایی عمو
 یا ایم زنده ما دونستن نمی و......نگرفتن ازما خبری یه هم خدا رضای محض حتی.....
 !هاشون زاده برادر و برادر دیدن به.....!بیان خواستن می رویی چه با واقعا حاال......مرده
 .اومدم بیرون مغازه واز کردم حساب رو ها میوه پول

 .بود نمونده هوا شدن تاریک به چیزی و بود عصر5 ساعت
 سکوت پیچیدم مون خلوت کوچه توی.لرزیدم می محسوسی کامال طور به و بود سرد سابقه بی هوا
 .فشاردادم دستم تو رو نایلون های دسته نایلون. بود کرده محاصره رو کوچه تاریکی آلودی وهم
 .پیچید کمرم دور مردانه دست دوتا لحظه یه تو

 .کشیدم کوتاهی جیغ
 .*** کن ولم-
 .باش خوبی دختر و نکن جیغ جیغ-

 .گرفتن پیش رو ام زده یخ ی گونه راه داغم های اشک. آور سام سر صدای این بازهم
 .نالیدم عجز با
 .کن ولم خدا تورو-
 .باشیم خوش کم یه وبزار نکن قلقی بد میریم کوچه این از ما دیگه روز چند تا-

 زدن وپا ودست کردن تقال به کردم شروع.کرد بد رو حالم هاش نفس گند بوی
 چموش ی دختره ننداز جفتک آنقدر-

 .زد نمی پر کوچه تو هم پرنده هوا سرمای اون تو اما خواستم کمک و زدم جیغ
 افتاد دستم از میوه های نایلون.برگردوند خودش طرف به رو ومن گرفت رو لرزانم های نه شو

 .شدن وپال پخش کرده یخ زمین رو ها ومیوه
 . خواستم کمک خدا از وجودم تموم با

 بهم محکم ماشین در. داد قلب قوت من به هاش الستیک جیغ صدای و پیچید کوچه توی ماشینی
 .شد سست هام شانه دور از فرشید های دست و شد کوبیده

 وبه جداکردم بود کرده خوش اسیر رو وجودم که کثیفی تن از رو خودم و کردم جمع رو توانم تمام
 .رفتم بود اومده در لرزه به بارم اشک های چشم ازپشت تصویرش که م ناجی مرد سمت

 روژا؟ خوبه حالت-
 .بخشید قوت رو هام اشک پروندوسیل سرم از برق صداش

 .... کردم می تموم فرشید های دست زیر کاش ای
 .گرفت توچنگ رو اش ویقه برداشت خیز فرشید سمت به شد نمی ناجیم صدا این صاحب و
 .مادر و پدر بی کردی می داشتی چیکار-

 .آورد در لرزه به رو کوچه فریادش صدای
 ژیگول؟ بچه چه تو به-

 .یافت التیام کمی من دل وزخم نشست فرشید گوی یاوه دهان بر محکمی مشت
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 ات زنده ببینمت روژا وبره دور دیگه بار یه خدا عوضیبه لغاشیه ته آباده جد هفت ژیگول بچه-
 .نمیزارم

 .سیامک مثه وقوی محکم حامی یه داشتن حس بود خوب چه و
 .کرد تش پر زمین به محکم و زد فرشید کبود صورت به ای دیگه مشت

 ژایی؟ رو ی کاره چی هستی کی تو-
 .بشم ماشین سوار خواست ازم و چرخید من سمت به

 حقوقم از که هایی پول آخرین با.بود زمین روی های میوه دنبال نگاهم هنوز اما شدم سوار مطیعانه
 .بود امشب برای مون پذیرایی وسیله تنها و خریدم رو ها اون بود مونده
 .شد ماشین سوار

 .کرد اذیتت-
 .داد لرزانم تن به ای دوباره جان ماشین بخاری گرمای. انداختم پایین رو سرم

 .ماشینه عقب...... آوردم شیرینی و میوه مقدار یه-
 .کردم تشکر لب زیر
 .بینمت می شب.........هستن منتظرم.برم باید منم.هستن اسماعیل عمو خونه ساره و پدرم

 .خوام می معذرت خیلی-
 . نکردی کاری که تو چی؟ واسه معذرت-

 .بکنه بدی فکر موردم در خواست نمی دلم
 .کنه می ایجاد مزاحمت برام خیلی که وقته چند مونه خونه صاحب پسره-
 .نکن فک بهش دیگه خیال بی-

 وبدون بستم سرم پشت رو بلندم موهای. پوشیدم رو رنگم آبی محلی لباس و گرفتم سری سر دوش
 .رفتم بیرون اتاق واز کردم سرم رو رنگم سفید شال آرایشی هیچ
 .کردم سالم بودن اومده هامون مهمون همه
 .نشستم مادرم کنار.دادن رو جوابم گرفته هایی صورت و اخم با همه
 :گفت میکرد چکه ازش غضب که هایی وچشم شده کشیده درهم های باابرو حسین عمو

 شده اینطوری حبیب کی از -
 .کردم نمی درک رو حسین عمو منظور زدم پوزخند دلم توی

 حسین آقا میشه ماهی یه-
 .بفهمیم االن باید وما شده الل حبیب میشه ماهی یه-

 نداشتم طاقت.کرد پاره تکه رو وقلبم اورد هام چشم به رو اشک حسین عمو رحمانه وبی تیز لحن
 این مقابل که داشتم سراغ خودم تو جرات انقدر کاش ای...... کنه هین تو حبیبم بابا به کسی ببینم

 .کردم می نثارش رو بود الیقش هرچی و ایستادم می آدم اصطالح به موجود
 .انداختین راه عروسی ساز و سور شما وقت اون و افتاده گوشه یه بیچاره حبیب-

 .انداخت زیر به سر و گزید لب مادرم
 .شدم بلند جا واز کشیدم خیسم های گونه به دستی. شد بلند در صدای

 پشت و هاشون سر وهم سعید عمو های برادر احمد عمو اسماعیل عمو وبعد عاقد مرد ازهمه اول
 .شدن داخل جوونی دختر و سیامک سعید عمو هام اون سر

 با جوون دختر و داد تکون برام رو سرش سیامک.سید*و*ب رو پیشونیم اومد سمتم به سعید عمو
 .کشید آغوشم در بشاش ای چهره

 بابا سلیقه به آفرین صد.......شدم خوشحال دیدنت از خیلی سیامک خواهر هستم ساره من عزیزم-
 .سعید
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 .نشستیم هال تو هم تنگ همه
 .بشینیم مقابلش خواست سیامک و من از عاقد مرد پذیرایی از بعد

 .الرحیم الرحمن هللا بسم-
 .......سنتی انکاح

 مهریه با دهید می وکالت من به آیا حبیب فرزند صبوری روژا خانم کار سر محترمه دوشیزه
 شما طال سکه وپانصد تومان میلیون صد ارزش به طبقه دو ساختمان دانگ شش سند شده مشخص

 وکیلم؟ آیا بیاورم در سعید فرزند صبوری سیامک آقای دائم عقد به رو
 ..افتاد همه بین پچ پچ سعید عمو توسط شده تعیین مهریه مقدار شنیدن با
 به ای کننده دلگرم لبخند.انداختم سعید عمو به دانی قدر و تشکر سر از نگاهی دار نم های چشم با

 .گذاشت هم روی بر آرام را هایش پلک و.زد رویم
 .بود شده من بغض از زون لر های لب میخ همه های نگاه

 :گفتم داشتم بودنش رسا در سعی که باصدایی
 .بله سعیدم عمو و پدرم اجازه با -

 .سید*و*ب نرم رو هام وگونه کرد بغلم ساره
 .عزیزم بشید خوشبخت-

 .داد سیامک دست به رو رنگی آبی مخمل جعبه
 .الهی بشه کوفتت کلی خوش این به عروس-

 .پاره آتیش سرت رو راستم دست -
 .آمین الهی وگفت. آورد باال نمایشی صورت به رو هاش دست

 .چرخید سمتم به سیامک
 .ببینم بده رو دستت-

 .گرفتم مقابلش رو دستم باشرم
 .کرد ملتهب رو هام وگونه کشید تنم به آتیش گرمش های دست

 .کوچولو خانم اومدی خوش زندگیم به-
 .نشد موضوع این متوجه من غیراز***  هیچ و انداخت ش راست انگشت تو رو خودش ی حلقه و

 .نشستم ساره و مادرم بین و برگشتم بقیه پیش
 :وگفت کرد نازک چشمی پشت فریده عمو زن

 نیومده؟ چرا جان روژا کجاست شوهرت مادر-
 .داد جواب ساره ازمن قبل

 .کنن فراهم رو فردا مراسم تدارکات تهران موندن ستاره و مادرم-
 .خورد گره هم توی فریده عمو زن های ابرو

 .نیومدن ندونستن قابل رو ما شاید گفتم-
 .باشیم خدمتتون در تهران میشیم خوشحال......حرفیه چه این دارید اختیار-

 .کرد من متعجب های چشم حواله وچشمکی
 . دوخت من به رو خیسش نگاه مادرم

 مون؟ شدن خونه صاحب.....ازدواجت قاطع دلیل بود این-
 .نداشت خبر مم روح کن باور مامان-
 .کردی ما فدای رو خودت بازم-
 ام آینده بگذرم جونمون از شما خاطر به حاضرم.نفرید چهار شما من زندگی.مامان حرفیه چه این-

 .نیست چیزی که
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 .دخترم بشی بخت سفید-
 رو گاهمن طاقچه روی رنگ ای نقره عکس قاب.دادم جا دستیم ساک تو داشتم که لباسی دست چند

 .کشیدم پر سمتش به.کرد خودش معطوف
 .بود مون نفره پنج جمع از تصویری.بود کشیده تصویر به رو عمرم روزهای بهترین از یکی
 .گذاشتم ساکم توی بعد وکمی. فشردم ام سینه به رو عکس قاب

 .زدم زجه دل وازته گذاشتم پاهاش روی رو سرم. زدم زانو حبیب بابا ویلچر مقابل
 .کشید دست سرم روی مهرش پر های دست با

 .سید*و*ب رو خیسم هایی وچشم کرد بلند پاهاش روی از رو صورتم
 غمگین های چشم تو سرزنش و دلخوری.بود نهفته زیادی ی نگفته های حرف سکوتش و نگاه تو
 .کرد تر تاب بی رو من تاب بی دل و آورد لب به امالبخند میزد موج ش

 .سیدم*و*ب رو شون وغمگین معصوم های صورت و گرفتم آغوش تو رو کوچولوهام خواهر
 .کردن ام بدرقه سیامک ماشین کنار و در دم تا هام خواهر و مادرم

 .اومد سمتمون وبه شد پیاده ماشینش از سیامک
 .بخیر صبحتون سالم-

 .بخیر توهم صبح پسرم سالم -
 .انداخت من جانب به نگاهی

 بریم ای آماده اگه-
 جان سیامک-
 جانم؟-

 .باش مواظبش سپارممی تو به خدا از بعد رو دخترم -
 .شم مراقب راحت خیالتون-

 .افتادم راه سیامک سر پشت و انداختم نگاهی مون کوچه و خونه به بار آخرین برای
 .گذاشت عقب صندلی روی و گرفت دستم از رو ساک و کرد باز برام رو جلو در

 تک تک کردم سعی اشکی حتی و حرف هیچ وبی وآرام دادم تیکه ماشین شیشه به رو سرم
 .کنم تداعی هام چشم جلو ام خانواده کنار در رو خوبم خاطرات

 نذاشته هم رو چشم تاحاال دیشب از.بود رفته فرو مطلقی سکوت در ماشین.شدیم خارج شهر از
 درست خورد می که کوچکی های وتکون ماشین سکوت.بودم خواب ی حصرخسته و حد وبی بودم
 .برد عمیقی خواب به رو من گهواره یه مثه
 هام چشم خورشید سوی کم نور.کردم باز رو آلودم خواب های چشم.خورد ماشین شیشه به ای تقه
 .بود گرفته بازی به رو

 .انداختم برم و دور به نگاهی زمانیم و مکانی موقعیت از گیج
 .شد زده شیشه به ای دیگه ی ضربه
 .داد انرژی بهم شیشه پشت از ساره نشاط پر و شیطون نگاه
 برام وفضا بود غریب برام جا همه.بودیم راهی بین رستوران یه جلو. شدم پیاده ماشین از آروم

 .داشت تازگی
 .خواب ساعت.... خانم عروس سالم -
 .نذاشته هم رو پلک صبح تا دیشب....... خوام می معذرت.... سالم -
 .هستن ن منتظرمو سیامک و بابا داخل بریم بیا عزیزم نداره اشکالی-

 .کشید خودش دنبال رو ومن گرفت دستش تو رو دستم
 .افتاد بهداشتی سرویس به چشمم.بود خلوتی ولی بزرگ رستوران
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 .میام منم برید شما-
 .عروسی تازه عجب.انداختم فروغم بی های وچشم پریده رنگ صورت به نگاهی
 .رفتم بیرون وضعم و سر کردن مرتب از وبعد زدم صورتم به آب مشتی

 .کردم پیداشون راحت نبود شلوغ زیاد ازجایکه
 بودن نشسته ای نفره چهار میز دور

 .سالم -
 .چرخید سمتم به ها نگاه

 چطوره؟ حالت دخترم سالم -
 .ونشستم کشیدم عقب میز پشت از رو سیامک روی به رو صندلی جان عمو ممنون-
 روژا؟ داری میل چی-

 پسرش دید می اینکه از دل ودر زد لبخند سعید عمو خواست می نظر ازمن بودکه سیامک صدای
 .بود خوشحال کرده قبول را اش شده تعیین پیش از همسر ومطیعانه رام آنقدر

 .بیچاره سعید عمو خوش حال این به زدم خندی پوز دل در
 که عمیقی لبخند و صورتش حالت تغییر با.شد بلند سیامک گوشی زنگ آهنگ. شدیم ماشین سوار

 .است خط پشت کسی چه زد حدس شد می بود بخشیده زینت فرمش خوش های لب به
 بله-
-. 
 چطوره؟ حالت عزیزم سالم -
-. 
 .خوبم منم-
 .گردم می بر دارم راهم تو-
-. 
 .ببینمت میام شب.شماست تنگ هم من دل-
-. 
 .باش خودت مراقب عزیزم نه-

 که دختری این خواست می دلم خیلی.کرد روشن رو ماشین وهیجان شور وبا کرد قطع رو تماس
 .کنجکاوی سر از فقط البته.ببینم رو خواستش می آنقدر سیامک

 یک به جمعیت همه اون و ساختمون همه اون دیدن و شدیم تهران شهر وارد بعد ساعت دو حدود
 نذاشته بیرون خودمون کوچیک شهر از رو پام تاحاال. بخشید من به ای لحظه چند وشعف شور جا

 .بودم
 پی بار چند سیامک کرد توقف داشت بزرگی رنگ سفید رو ماشین در که ویالیی خونه مقابل ماشین

 .گذاشت بوق روی رو دستش پی در
 .کرد باز رو در عینکی مرد پیر که نگذشت چیزی

 .برد داخل رو ماشین سیامک
 .شدم رو به رو زمینی بهشت ای تکه با کردم فک لحظه یه برای

 .کرد باز حرف به اراده بی رو هام لب بودم توش که ویالیی حد بی زیبایی
 .قشنگه قدر چه جااین وای-

 .انداختم پایین رو سرم بودم زده که حرفی از پشیمون و کرد معذبم سیامک لبخند و خیره نگاه
 .داد دست عینکی مرد پیر با و شد پیاده سیامک

 .بودم نشسته حرکت بی ماشین تو همینطور من اما
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 دلتنگی آن یه در. نداشتم رو شاهانه عمارت این های آدم با شدن رو به ورو شدن پیاده جرات
 .گرفت گریه هوای هام وچشم اومد سراغم به شدیدی

 .بازشد ساره وسیله به ماشین در
 هستی؟ چی معطل پایین بیا خب-
 یه فقط خواهرش و مادر اگه گفتم خودم وپیش شد قرص دلم ته کمی مهربونش لبخند و ساره دین با

 .باشن بدی های آدم تونن نمی باشن داشته شباهت ساره به هم درصد
 اطراف به سرسری نگاهی. شدم پیاده ماشین از و کشیدم پی در پی و عمیق نفس چند

 از رنگی سفید های فرش سنگ.بودن بسته صف مانند باغ حیاط دور دورا بلند های درخت.انداختم
 چیده زمین کف مارپیچ صورت به رنگ سفید غولپیکر ساختمان نزدیکی تا ها ماشین توقف جای
 .بود شده
 .شدم ساختمان جلوی بلند و پهن مرمری های پله ی روانه بقیه سر پشت

 باز رویی با داشت تن بر دوختی خوش دامن و کت که مسنی کوتاه قد زن و شد باز چوبی بزرگ در
 .آمد بیرون خندان لبی و

 .رفتم سمتش به و یافتم خاطر آرامش کمی مهربانش ی چهره بادیدن
 بخیر روزتون سالم -
 .اومدی خوش عزیزم سالم-

 عجیب. گرفتم آغوشش در اراده بی.نداشتم سعید عمو همسر از رو خوردی بر همچین انتظار اصال
 .داد می رو مادرم بوی

 داخل بفرمائید-
 بفرمائید شما اول-
 موندی؟ کجا تو باز روژا ا-

 .کشید داخل رو ومن گرفت رو دستم
 .بود شیک های عمارت از من تصورات از فراتر چیزی بود دیدم مقابل در آنچه

 طرز به که زیبا قیمتی واشیاء بود مبل کرد می کار چشم تا که داشت قرار رویم روبه بزرگی پذیرایی
 .بودن شده چیده سلیقه نهایت ودر زیبا
 خودش خیره رو ای بیننده هر چشم ای فیروزه مجلل های پرده و رنگ ای فیروزه استیل های مبل

 .میکرد
 .برد بودن اونجا هم بقیه که پذیرایی از ای گوشه رو من کشان کشان همانطور ساره

 رها هاش نه شو روی زیبایی طرز به رو رنگش شرابی بلند موهای که پوشی خوش جوان زن
 پای تا سر آمیز تمسخر گاهی بان هم جوان دختر و.بود شده من میخ برزخی های چشم با بود کرده
 .کرد خوش جا رنگش سرخ های لب رو پوزخند به شبیه چیزی آخر ودر کرد انداز بر رو من
 .نشنیدم جوابی ام.کردم سالم زبون لکنت با

 .بنشینم خواست ازم سعید عمو که بودم وایساده پا سر طور همون معذب و دست به ساک
 .نشستم بود هم بقیه از دور که مبل ترین دستی دم رو سعید عمو حرف از تبعیت به
 .کردم بلند رو سرم سعید عمو صدای با
 جوون دختر وبه) همسرم پوران.(کرد اشاره عصبی چهره خوش زن همون به)دخترم جان روژا -
 .بزرگم دختر ستاره:(وگفت انداخت نظری هم
 .دادم تکون سر عادت رسم به

 .اومد پذیرایی به شربت سینی با مش بود دیده در دم که میانسالی زن
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 رو سرم امکان حد تا و شدم تاب بی سعید عمو ودختر همسر آمیز تمسخر و سنگین های نگاه زیر
 بود شده حس وبی سرد وپاهام ودست لرزیدم می درون از.بردم فرو ام یقه تو
 راغس مه خان معصومه اسمش فهمیدم که مهربون زن همون واز شدم بلند جام از بعد کمی-

 .گرفتم رو بهداشتی سرویس
 .بود غریبه جمع اون از کردن فرار فقط قصدم

 .شد بلند بیرون از فریاد داد صدای توالت در بستن محض به
 .گرفت آرام کمی هم من قلب و خوابید صداها تا موندم توالت تو آنقدر

 .رفتم وبیرون شستم رو سرخم های وچشم متورم صورت
 .میزد غر آرومی نسبتا صدای با داشت هنوز خانم پوران اما
 دب همه اون با پوران گن نمی....... بدم نشون کارم و***  به چطور رو داهاتی دختره این من حاال-

 و چندین آبرو.گرفته پسرش تنها واسه رو ی دختر همچین یه چرا ثروت همه اون و وکبکبه وبه
 عقلش چطور احمق پسره این دونم نمی..... نگرده ازت خدا.....سعید دادی با به رو مون ساله چند
 داد تو دست رو
 .بدم نشونش کسی به میاد عارم اصال.....دونم نمی خودم عروس رو دختر این دارم عمر تا که من

 .شد حضورم متوجه سعید عمو
 بشین بیا دخترم بیا-

 رو روش اره بیز ازمن میزد داد که هایی چشم با خانم پوران. رفت همسرش به ای غره چشم وبعد
 .گرداند بر ازم
 ام شده مال لگد پا زیر شخصیت خودم چشم وبه شنیدم رو قلبم شکستن صدای خودم های گوش به
 بد انتظار حتی و بودم مالیده تنم به رو چیز همه پیه قبل از من. نزدم دم و کردم تحمل اما.دیدم رو

 خوشبخت تا نکردم ازدواج من که کردم تکرار خودم با باره ودو داشتم هم رو ها این تراز
 .داشت فاصله من زندگی هابا وفرسنگ بود من با واژه ترین غریب خوشبختی....بشم

 .کرد راهنمایی خودش اتاق وبه برد باال طبقه به رو من ساره
 .عزیزم تو بیا-

 .انداخت من سرخ های چشم به نگاهی
 جون روژا متاسفم خیلی-

 .زدم جونی کم لبخند
 .داره مشکل هم م بابا و من حتی باهمه......نگیر دل به تو....... عصبیه خرده یه مامانم-
 نیست مهم-
 :وگفت سید*و*ب رو ام گونه-

 صدات شام برای....کن استراحت خرده یه توم پایین رم می من......مهربونی آنقدر که بشم فدات -
 نداری؟ الزم که چیزی.......کنم می
 ممنون نه -
 .گرفتم تماس خونه وبا آوردم در رو گوشیم مانتوم جیب توی از

 .کردن باز سر هام زخم ی همه و نشست دلم تو یکباره به عالم تمام غم مادرم صدای باشنیدن
 .قطع تماس و شد تموم کارتم سیم اعتبار تا کردم وگریه گفتم آنقدر
 .گذراندم چشم به رو زیبایی همه اون و وایسادم عمارت حیاط به رو پنجره جلو
 من که جایی این.ببینم نزدیک از رو جایی همچین دیدم نمی هم خواب تو اصال کجا؟ جا واین کجا من

 اش فاصله آسمون تا زمین داشتم تعلق بهش که مکانی و همیشگییم جایگاه با بودم وایساده توش
 .بود
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 اومد ساره صدای بندش پشت و شد زده اتاق در به ای ضربه زیاد یا گذشت کم دونم نمی
 حاضره شام پایین بیا بیداری اگه جان روژا -

 همون با هام لباس کردن عوض وبدون.انداختم مانندم گچ چهره به نگاهی توالت میز آیینه توی
 .رفتم بیرون اتاق از بود تنم اومدن موقع که هایی لباس

 نشونه رو قلبم و شد آلود زهر تیر هم باز خانم پوران صدای.شدم سرازیر چوبی های پله از
 می بهم ریختنی اشک هر از حالم دیگه که بودن شده خالی و پر هام چشم وقته چند این ازبس.گرفت
 .خورد

 گیره می رو نفسم خونه این تو وجودش ببر اینجا از رو دختره این زودتر سیامک-
 .اینجا از مش بر می خودم بذار جیگر رو دندون دیگه ساعت نیم یه جان مامان چشم-

 . رفت اتاقش به خانم پوران من اومدن پایین محض به
 از زودتر هرچه خواست می دلم.بخورم نتونستم بیشتر لقمه چند داشتم که شدیدی ضعف وجود با

 میکشید رو انتظارم چیزی چه و بود جایی جور چه سیامک خونه نبود مهم.....فرارکنم خونه این
 .داشتم هراس خونه این از مرگ حد سر تا که بود این مهم

 .وجودم باره چند شدن کشیده تمسخر به و تم شخصی شدن خرد از هراس
 که هایی چشم وبا.گرفت خودش لطیف و نرم های دست تو رو ام شکننده نازک های دست ساره
 :وگفت شد خیره بهم میزد موج ناراحتی توش

 .بشه بهتر شرایط که امیدوارم ولی..... گذشت بد بهت خیلی امروز دونم می-
 کردم تشکر ازش و آوردم کش لبخند حالت به رو م ها لب زور به
 .من هم سرش پشت و شد داخل خودش اول و کرد باز رو خونه در

 .زد رو برق کلید.بود رفته فرو محض تاریکی تو خونه
 .شد باز تعجب از ممکن حد آخرین تا هام چشم روم به رو صحنه دیدن با
 .داد سر بلندی قه قه من متعجب ی چهره دیدن با
 بودی؟؟؟ ندیده مجردی خونه تاحاال-
 است؟ ریخته بهم آنقدر چرا اینجا-

 .کنه ردیفش بیاد یکی میگم فردا -
 .دنبالش به اردک جوجه مثل هم ومن افتاد راه به چوبی در سمت به
 منه اتاق اینجا-

 .دادم تکون تفهیم نشانه به رو سرم
 یه برات میگم فردا سرکن جوری یه رو امشب......کنی استفاده رویی روبه اتاق از تونی می توم-

 .بیارن خواب تخت
 .بخوابم خواب تخت رو ندارم عادت من.....نیست الزم-

 :وگفت زد لبخندی
 .راحتی هرجور-

 بزرگ چوبی کمد یه.اتاق تا بود انباری شبیه بیشتر.کردم باز رو بود داده بهم سیامک که اتاقی در
 گذاشته وسیله از بود پر اش همه که کارتن تا چند جلوش و بود گرفته کامل رو اتاق باالیی قسمت
 .بود شده پوشیده توری پرده یه با که بود خیابان به رو پنجره یه کمد از تر پایین کمی.بودن

 چیده کتاب از پر کارتن تا چند باز هام اون جلو و بود اتاق پائینی گوشه هم کتاب قفسه یه و مبل یه
 .بود شده
 .بود خواب رخت توش خوشبختانه.کردم باز آرومی به رو کمد در
 .گذاشتم اتاق وسط برداشتم پتو یه و بالش یه
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 .شد زده در به ای تقه
 بله-

 بود پوشیده جین شلوار یه و سفید پیراهن یه.شد ظاهر در چوب چار تو سیامک قامت و شد باز در
 .بود دستش روی هم مشکی کت ویه
 حافظ خدا.......گردم بر کی نیست معلوم....بیرون رم می دارم من -

 .بست رو اتاق ودر
 ژاکت یه و ای پارچه شلوار یه و آوردم در رو بود شده هم چروک حسابی که رو شلوارم مانتو

 .پوشیدم ضخیم
 به و بود شده وارد عصبی فشار بهم کافی اندازه به امروز.کشیدم دراز و کردم پهن رو خوابم رخت

 .داشتم نیاز واقعا استرس بدون خواب یه
 .کجام و کیم بفهمم تا کشید طول ثانیه چند.کردم باز چشم مفرط تشنگی حس با

 جونم به ترس که اومد می خونه آشپز تو از هایی صدا یه.رفتم بیرون و کردم باز رو اتاق در آروم
 که رو ای نه شو وچهار بلند قد مرد اپن رو واز شدم کشیده صدا سمت به سست هایی قدم با.انداخت

 کرختی به رو من وجود تمام همین و نبود سیامک.دیدم رو بود وایساده یخچال جلو من به پشت
 .نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی هام چشم افتاد دوران به سرم خوردم سر اپن کنار........کشوند
 تیله دو با که کردم باز رو هام چشم احتیاط با و آروم.رسید گوشم به مرد دو وگوی گفت صدای

 رنگ خاکستری
 .شدم مواجه آشفته

 خوبی؟ روژا -
 .شدن صورتم ی روانه اشک وقطرات زدم پلک
 :وگفت کشید اش خوشحال مشکی های مو به دستی کالفه

 .اینجا بیاد آریا کردم نمی فک خوام می معذرت-
 نشسته روییم به رو مبل روی حاال بودم دیده آشپزخونه تو که مردی همون.شدم خیز نیم جام سر
 .بود
 .یید اینجا شما دونستم نمی بخدا ام شرمنده.....بهتره؟ حالتون جوون خانم سالم -

 .پریدم جا از فنر مثه لحظه یک که بدم جواب خواستم و دادم عقب رو بلندم موهای
 .شد بلند جاش از هول با هم سیامک

 یکهو؟ شد چت-
 در وبه انداختم اتاق توی رو خودم گرفتم فاصله مکان اون از دو وبا گذاشتم سرم روی رو دستم
 .زدم تکیه

 عرق های دونه بودم خوابیده جوون مرد تا دو مقابل روسری بدون اینکه و قبلی صحنه آوری یاد با
 کاناپه روی شدم بیدار وقتی ولی رفتم هوش از اپن کنار لحظه آخرین یادمه.نشست پیشونیم رو

 . کوبیدم سرم روی دست تا دو با شد بلند نهادم از آه.بودم
 دوباره کردم سعی و کشیدم سرم روی رو پتو بود گرفته بازی به رو هام چشم سمجی نور پرتو

 .شد بلند در زنگ صدای که بخوابم
 یه ساکم جیب ازتو. شدم بلند و زدم کنار رو پتو صدا دوباره شدن بلند وبا کردم صبر لحظه چند

 . کشیدم بیرون روسری
 .نبود پذیرایی توی کسی

 کیه-
 بازکن منم-
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 .بود ساره صدای-
 .سیدنم*و*ب به کرد شروع و انداخت بغلم تو رو خودش کردم باز رو در لبخند با
 چطوره؟ حالت خانما خانم بخیر صحبت-

 :گفت میرفت کاناپه سمت به که طور همون و زد شیطونی چشمک وبعد
 نداری؟ که مطوری؟؟؟درد چطور-
 .نشستم مقابلش مبل روی و رفتم سمتش به گیجی با
 چرا؟ درد نه-
 نداری؟ درد هیچی یعنی ایول بابا-

 نه -
 ش اول یعنی........دادن غلط واطالعات زدن الکی حرف قدر ان که ببره منو های دوست شور مرد-

 نداشت؟ درد هم
 چی؟ واسه درد ساره میگی داری چی-
 خانم عروس دیشبتون برسی خاک های کار واسه-

 . گرفتم ازش نگاه زده خجالت........شدم متوجه رو ساره منظور و افتاد زاریم دو
 ......هیچی به هیچی نکنه!!!!میکنی عوض رنگ پرست آفتاب مثه چرا-

 .بیارم دست به اطالعات خورده یه اینجا تا اومدم کوبیدم رو راه اینهمه باش منو ......
 .شد بلند جاش از
 نداری؟ کاری برم دیگه من -
 عجله؟ این با کجا-

 یه فرداشب واسه قراره......خرید بریم دیگه هم با دنبالت میام عصری.........دارم کالس برم باید -
 .کنه معرفی اقوام به رو تو خواد می بابا...بشه برگزار شما افتخار به مهمونی

. 

. 
 وهم بود فال هم بود خوبی سرگرمی.بود ریخته وبهم نامرتب خیلی جا همه انداختم اطراف به نگاهی
 .کنم گرم سر رو خودم عصر تا تونستم می تماشا
 ساعتی سه حدود.میزد برق تمیزی از جا همه.زدم رضایت سر از لبخندی شده مرتب خونه بادیدن

 صدای بود نگشته بر سیامک هنوز اما میداد نشون رو ظهر از بعد یک دیواری ساعت بودم مشغول
 .کشوند آشپزخونه به رو من داشتم که ضعفی و شکمم قور و قار

 .کردم پیدا رو ماکارونی تهیه برای نیاز مورد وسائل کشیدم سرک رو یخچال ها کابینت ی همه توی
 وبه شستم رو م ها ظرف خوردم رو نهارم کامل اشتهای با ومن شد حاضر غذا بعد ساعت یه

 .انداختم بیرون به نگاهی پنجره از.برگشتم پذیرایی
. رفتم اتاقم وبه چیدم براش رو نهار میز و رفتم آشپزخونه به سریع شد پیاده ماشینش از سیامک

 جبار بال که داشتم براش رو همخونه یه حکم فقط من بشم رو روبه باهاش زیاد خواست نمی دلم
 .دونستم می رو خودم حد باید پس بود شده اش شناسنامه وارد اسمم
 چنگ رو روسریم فورا.خورد اتاق در به ای تقه که بود گذشته سیامک اومدن از ساعتی نیم حدودا

 .انداختم هام مو روی و زدم
 بفرمائید-

 .شد ظاهر در پشت از آراسته و مرتب همیشه معمول طبق سیامک و شد باز در
 سالم -
 بهترید بخیر روز سالم -
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 ممنون بله-
 بود شما کار نهار پختن و کاری تمیز........نمیاد پیش دیگه.......خوام می معذرت بازم دیشب بابت-
 بله-
 بندازید اذیت به رو خودتون شما نیست الزم ولی ممنونم-

 نظافت واسه میاد خانمی یه ها شنبه پنج
 .شد بلند در زنگ صدای

 کشید درهم ابرو
 کیه؟ یعنی-
 .باشه ساره کنم فک-
 وچلم خل برادر و خوشکلم داداش زن بر سالم-

 .میاورد حال سر رو کسی هر داشت ساره که مضاعفی انرژی و لبخند دیدن
 نشدی؟ آماده هنوز که تو-
 برید؟ قراره جایی-
 رو محترم لیدی دوتا ظفید مو شما که رسیده دستور باال مقامات از.......بریم؟ قراره جایی بگو-

 کنید فراهم رو واحتیاجاتشون خرید ببرید
 .ندارم حوصله و حال ام خسته من که بفرمائید باال مقامات همون به-

 .رفت اتاقش سمت وبه
 :گفت بلندی صدای با هم ساره

 .میگم با با به من ولی نیا درک به-
 :وگفت من به کرد رو بعد

 داری دماغی گند شوهر عجب
 وگفتم خندیدم

 است خسته البد-
 .شو حاضر جلدی میزنم چرت یه کاناپه این رو من تا

 .گرفتم ای دقیقه ده دوش یه و برداشتم لباس دست یه و حوله
 .کنی نمی پیدا تهران جای هیچ تو داره مزون این که هایی شب لباس....تو بریم جونم روژا بیا-

 بود ها مانکن تن تو که آنچنانی های شب لباس وبرق زرق شدیم وشیک بزرگ خیلی مزون یه وارد
 . میزد رو ای بیننده هر چشم

 :وگفت بودبرد تنش زیبایی رنگ یاسی لباس که مانکن یه سمت به رو من کشون کشون
 چیه؟ نظرت-

 : وگفتم انداختم لباس باز یقه و لخت های نه شو سر به نگاهی
 .بپوشم رو این بشم راضی من هم درصد یه کن فکر تو
 ها؟؟؟ عروسی تازه که این مثل....... نمیشه شب هزار که شب یه
 .پوشم نمی اصال لباسی همچین من صورت هر در-
 کنی؟ چول چاق چادر خوای می نکنه-

 پوشیده لباس یه میدم ترجیح......بشم ظاهر همه جلو باز لباس این با بینم نمی هم دلیلی ولی....نه -
 .بندازم گناه به رو بقیه وهم خودم هم و کنم توجه جلب خواد نمی دلم اصال.......بپوشم

 هستن هایی شخصیت تیپ چه دونی نمی.شناسی نمی رو مادرم اقوام....تو داری ای خجسته دل چه-
 .باشه داشته رو عبا حکم لباس این که ببینی نشون هایی لباس یه میدم قول بهت

 .خودشه داره اختیار هرکسی-
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 :گفت وبالبخند اومد سمتمون به ای میزه ریزه دختر
 کردید؟ پسند چیزی محترم های خانم-
 .بدید نشون بهمون پوشیده و بلند شب لباس یه میشه اگه-
 .بیایید من دنبال-

 .کرد راهنمایی مزون باالیی قسمت به رو ما
 .بشه پیدا اینجا خواهید می که چیزی اون کنم فک-

 سلیقه بادقت.بود ها قبلی از بهتر مراتب به انداختم بود ها مانکن تن که هایی لباس به نگاهی
 .شدم ها لباس وارسی مشغول
 ای گوشه آویزان ی ولوچه لب با که رو ساره کرد جلب رو نظرم رنگی زرشکی بلند ماکسی

 .زدم صدا رو بود وایساده
 بیا دقیقه یه ساره-
 چیه؟ لباس این مورد در نظرت-
 .نیست بد بگم چی-

 .پرو برای بده رو من سایز خواستم فروشنده دختر همون از
 زیبایی کاری ملیله هاش نه شو سر از وکمی سینه قسمت رو.داشت قشنگی خیلی خور تن لباس
 .بود شیک اندازه وبی پوشیده لباس یه.بود شده

 .اومدیم بیرون فروشگاه واز خرید رنگ آبی لباس یه من انتخاب به هم ساره
 لباس رو چقد دونی نمی.....میکنه رو پوستم مامانم مطمئنم کردی انتخاب تو که هایی لباس این با-

 .کنه بخیر رو فرداشب خدا....حساسه
 جون داشتم آرایشگر دست زیر که بود ساعتی چند واالن سعید عمو خونه بودم اومده ازصبح
 .بود تر سخت خیلی کردممی رو فکرش که چیزی اون از وابرو صورت اصالح.میدادم
 یه خواستم می که بار هر چون نداشتم رو دادنش تکون جرات ولی.بود شده خشک چوب مثه گردنم
 .میشدم رو به رو خونواده خصوصی آرایشگر خانم سرور های غره چشم با بشم جا جابه هم میلی
 شاگرد و ساره کمک با.بپوشم رو لباسم خواست ازم که برد می خوابم دستش زیر داشت دیگه

 خریده دیروز همون که بلندی پاشنه رنگ ای نقره های کفش ساره پوشیدم رو لباسم خانم سرور
 سیامک.......شدی ماه قرص یه مثه برم ماهت شکل اون قربون الهی-: وگفت کرد پام رو بودیم
 .خوبه نیافته پس امشب

 .نبودم زده هیجان اندازه این تا موقع هیچ زندگیم تو ببینم رو جدیدم ظاهر که نبود دلم تو دل
 . رفتیم اتاق گوشه قدی آیینه طرف به باهم و گرفتم رو ساره دست
 .کردم نگاه آیینه توی غریبه و دخترزیبا چهره به تعجب وبا دادم قورت رو دهانم آب باری چند

 اندازه به بود شده خیره من به باز نیمه ودهانی متعجب های چشم با که زیبا دختر این تصویر
 من که روژایی ی پریده رنگ و مغموم همیشه چهره با داشت وجود که مقدار و عدد هرچی

 .داشت فاصله شناختممی
 .شدم ریزششون از مانع سقف به شدن خیره با اما کردم حس رو هام چشم به اشک جوشش

 .شدی هم تر خوشکل بودی خوشکل-
 ای العاده فوق خور وتن بود تنم کیپ رنگ زرشکی ماکسی.انداختم جدیدم ظاهر به دیگر نگاهی
 ظریفی رنگ ای نقره تاج و بود شده شنیون سرم پشت زیبایی طرز به ومشکیم بلند موهای.داشت

 درشت های چشم و بود شده اصالح ای ماهرانه طرز به هایم ابرو.میکرد خودنمایی میانشان در
 .بود شده تر جذاب برابر صد ای نقره دودی آرایش آن با ومشکیم

 .منتظرن پایین ها مهمون عزیزم دیگه بریم-
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 شده زیبا اندازه بی شده بافت های مو وملیح آرایش با که ساره خوشگل و بانمک صورت به نگاهی
 :وگفتم انداختم بود

 وپوشیده باسلیقه طور همین همیشه امیدوارم میاد بهت خیلی تم ها ،لباس شدی خوشگل خیلی-
 .بپوشی لباس
 برام خیلی سانتی ده پاشنه های کفش اون با رفتن راه. رفتیم اتاق در طرف به هم دست در دست

 .بازکرد رو ودر شد خم ساره. بود مشکل
 کت با که سیامک متعجب چهره رویت و رویی روبه در شدن باز با شد زمان هم ما رفتن بیرون

 .بود دیگه وقت هر از تر خوشتیپ رنگش دودی وشلوار
 وقت یه نیافتی پس.....ببین رو قیافه-

 .روداد ساره جواب از غره وباچشم کشید کتش به دستی سیامک
 .انداخت جونم به دلهره و ترس اومد می پایین سالن از که ای همه وهم موسیقی صدای

 خوبی؟ روژا -
 روژا با میکنه تلفظ که یی روژا میکردم حس چرا دونم نمی. بود دستم کنار خوشتیپ مرد صدای
 .بود متفاوت مقدار یه شنیدم حاال تا که هایی
 .کردم بسته و باز بله معنی به سوالش جواب در رو هام چشم
 از باهم و کردم حلقه بازویش دور دست انداخته گل هایی گونه وبا شرمزده گرفت مقابلم رو وش باز
 .سرازیرشدیم ها پله
 .شد ما میخ ها نگاه ی همه و چرخید مان سمت به ها سر همه آن یک در
 ایم باره یک شدن هول و پاچگی دست این وبه شد متوجه سیامک.کردم تنگ را دستم حلقه اراده بی

 .زد لبخند
 چشم از تحسین کردم هایم روز این ناجی مهربان صورت به زوم را هایم چشم جمعیت میان در

 .کرد خاطرم آسوده کمی زد که مهربانی لبخند وبا بارید می هایش
 ومن کرد خوشبختی آرزوی وبرایمان سید*و*ب را رویمان هر صورت آمد مان سمت به سعید عمو

 .شدم اش ساده خیال نگران وجود تمام با
 .کردم ادب عرض آنها به سر دادن تکان وبا رفتیم ها مهمان ظرف به

 .میدادن را جوابم لبخند با هم کمی اندک و اخم با بعضی
 :گفت سعید عمو به رو وبعد کرد تعظیم من مقابل نمایشی طرز به و شد نزدیک ما به جوانی پسر

 هم آستینی یه......ما سر رو راستتون دست...........کردید؟ نمی رو و داشتید اقوامی چه سعید آقا-
 .بزنید باال ما واسه
 :وگفت شد عصبی حدودی تا اش چهره سعید عمو

 .نداره هرکسی که شروین آقا خواد می لیاقت هایی فرشته همچین داشتن-
 :وگفت زد پوزخندی شروین

 که؟ داری خبر........اومده هم پرند سیا راستی............نه؟ مگه داره سیامک رو لیاقت این-
 .شد عوض ثانیه از کسری در سیامک و سعید عمو چهره رنگ

 سالم-
 .چرخیدیم صدا سمت به همه
 همه این کنون تا.آورد بند رو نفسم بود مقابلم در درست که جوانی دختر حصر حدو بی زیبایی دیدن

 زمینی حوری این آفرینش در خداوند.بودم ندیده مونثی جنس هیچ در جا یک به رو ظرافت و زیبایی
 .بود رسونده کمال حد به رو چیز همه
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 انسانی هر فرمش خوش های لب بر نشسته ولبخند مانندش نقاشی صورت و نقص بی ،هیکل قدبلند
 .کرد می خودش جذب رو
 .کرد می مسخ آسونی به رو آدمی هر که بود شفاف و زالل حدی به هاش چشم آبی

 پرند؟ میکنی چیکار اینجا تو-
 .بود خشم روی از سیامک شده رگه دو صدای

 :گفت لطیفش و شده نازک صدای وبا زد فریبی دل و زیبا لبخند پرند
 برم؟ ناراحتی اگه.....جام این ستاره دعوت به-

 .گرفت فاصله جمع از عصبی سعید عمو و زد چنگ را موهایش کالفه سیامک
 :گفت تصنعی بالبخندی و دوخت من به را اش عشوه از پر نگاه پرند

 .بود ساخته برام بد ذهنیت یه ازت سیامک......... نیستی بد هم زیاد!........توئی؟ روژا -
 .زد قه قه مستانه وبعد
 حرفی هیچ ریختموبدون چشمام تو رو راحتیم نا و دلخوری تمام.دوختم سیامک به رو محزونم نگاه

 .گرفتم فاصله ازشون
 .بود تلنگر یه منتظر وفقط شده جمع هام پلک پشت اشک
 .نشستم روش همه به پشت و رسوندم مبلی به رو خودم

 .خانم روژا بخیر شب-
 .بود کرده خوش جا ام کناری مبل روی که بود آریا
 :گفتم نلرزه که داشتم کنترلش در سعی که صدایی وبا کردم جور و جمع رو خودم کمی

 .بخیر هم شما شب سالم -
 !!!تنهائی-

 کناره من صوری شوهر بگم تونستم نمی......نداشتم گفتن برای چیزی کردم سکوت فقط جوابش در
 .واقعییش ای معشوقه

 کشید پوفی
 آدم از بعضی..........خورده رو خالی و خط خوش مار همچین گول که متاسفم سیامک برای واقعا-

 .خیلی است ساده خیلی سیامک........ خورن می فریب زود خیلی ها
 .نزدم حرفی بازهم

 از وفقط بده اجاره رو اش خونه باال آدم میشه باعث دنیاست حس ترین رحم بی عشق من نظر به-
 تا شکر خدارو...... میاد مسخره منطق یه جاش و میره آدم هوش و عقل بگیره تصمیم احساس رو

 از خیلی اینکه وجود با سیامک نکنم اش تجربه هم بعد به این از وامیدوارم نکردم اش تجربه حاال
 بسته پرند های عیب تموم رو رو وچشمش زده نفهمی به رو خودش اما بینهمی رو پرند ایرادهای
 اما..........ره نمی کتش تو خوره نمی دردش به دختر اون که کنم حالی بهش خوام می هرچقدر
 .برسه نتیجه این به دیر خیلی که اینه از ترسم و بره می پی هام حرف صحت به روزی یه مطمئنم

 شه عاشق واقعا که کسی کنار فقط آدم....نداره کردن تا چار دوتا دو ارزش کوتاهه خیلی زندگی-
 .میکنه خوشبختی احساس

 کردن تا چار دوتا دو زندگی های واقعیت از بعضی.میکنیم شروعش دیر ما نیست کوتاه زندگی-
 .بپذیریمشون باید نیست

 اینجایی؟ تو جونم روژا -
 .شد نزدیک بهمون جوونی دختر با ساره

 .ساره خاله دختر هستم فلایر من....میگم تبریک عزیزم سالم -
 .فشرد گرمی به رو دستم
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 .ممنون-
 بقیه پیش بریم بیا-

 .ندکشا ای زنانه جمع طرف وبه گرفت را دستم.انداخت آریا جانب به کوتاه نگاهی ساره
 .بودن نشسته کنارهم دیگر میانسال و جوان زن چند و خانم پوران
 .کردم سالمی پا سر و معذب

 :وگفت انداخت یم پا تا سر به نگاهی داشت فلایر به زیادی شباهت که میانسالی زن
 .گذاشتی پا خوبی جایگاه به خانم دختر میگم تبریک-
 .ممنون-

 .گذاشت هم روی عشوه با را اش شده آرایش های چشم
 میکنن؟ زندگی کشور از خارج تون خانواده-

 .شدم متوجه رو کالمش تمسخر و طعنه
 .هستن شهرستان نه -
 نیاوردن؟ تشریف چرا پس-
 .بیان تونستن نمی بود احوال خوش نا کم یه پدرم-
 .کردم معذبت ببخش عزیزم آخی-
 پدر و شهرستانی خونواده همین من.......من افتخار باعث ام خونواده مورد در صحبت چرا معذب-

 خیلی اما وشهرستانی باشن ساده شاید من خونواده........ نمیکنم عوض دنیا تموم با رو مریض
 .هستن متمدن به بافرهنگ ظاهر به افراد از تر محترم

 فرهنگ؟ بی میگی من به-
 .شما نه بود فرهنگ بی افراد منظورم..... نمیکنم جسارت-

 :گفت مانندی جیغ صدای وبا کرد عوض رنگ اش کرده آرایش و زشت چهره
 .....داهاتی دختره ببین

 مامان کن تمومش-
 .بود فلایر صدای

 .بودن گرم نظاره خشم از پر و وزغی های چشم با جمع ی همه
 اجازه و نداشتم رو هام اشک مهارکردن قدرت دیگه بار این.گرفتم فاصله و گفتم کوتاهی ببخشید

 خواست می دلم. نبودم هایی آدم همچین و جو همچین تحمل به قادر. بریزن ای دغدغه هیچ بی دادم
 .کنم گریه سیر دل یه مزاحمی هیچ وبی خلوت جای یه به برم
 نفر یه شخصیت که دادن می اجازه خودشون به چطور ها آدم اصطالح به این از بعضی دونم نمی

 نشینی پایتخت و دارائی به رو ارزش که موجوداتی چنین از عجبم در واقعا.کنن مال لگد رو دیگه
 .دونن می
 تک با رو تنهایی و کسی بی.میشد تموم زودتر هرچه مزخرف مراسم واین لعنتی شب این کاش ای

 از دلم شدم خرد امشب عمرم تموم اندازه به ساله ده پونز من.کردممی حس بدنم های سلول تک
 وبابا بودم روشنکم مامان دلتنگ.بود آورده فشار بهم جور بد ودلتنگی بود گرفته زمان و زمین
 گریه یه داشت گریه هوای هام چشم.میزدم پر پر شون دوباره دیدن برای که ازجانم تر عزیز حبیب

 ای فیروزه نماز جا همون رو ومن گشت برمی عقب به زمان کاش.....دل ته واز مانند هق هق
 .میکردم وگلگی دل و درد زد رقم برام رو نوشت سر این که خدایی پیش ها ساعت خودم رنگ
 خلوت معبودم با ساعت هزاران ومن میشد متوقف لحظه همون در و همونجا در زمان کاش

 .میکردم
 .دوختم چشم پایان بی تاریکی وبه زدم تکیه بهش.رفتم حیاط به رو پنجره سمت به
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 !!روژا دخترم -
 :وگفتم کشیدم هام پلک زیر به دستی
 .جان عمو جانم

 .کشید عمیقی نفس.انداخت اشکیم های چشم به نگاهی
 آدم هیچ از که میکنیم کاری وندونم میزنه سر ازمون خطاهایی ها بزرگ آدم ما ها وقت بعضی-

 تموم وبا بردم اشتباهم به پی زندگیم تو بار اولین برای امشب........زنه نمی سر خلفی نا و جاهل
 بازی وارد خواسته نا رو گناه بی تو فکر بی من دخترم...........کاریم ندونم از شدم شرمنده وجود
 .بخشم نمی رو خودم دارم عمر تا.......ام اش آینده نگران سخت االن که کردم
 .زدم ساختگی لبخند

 خرده یه فقط هم االن.....ام شم مدیون دارم عمر تا من.....جان عمو میزنید که حرفیه چه این-
 .همین شدم مادرم و پدر دلتنگ

 انتهایی روی دعوتی هیچ بدون هم اندوهگین زده ماتم ومن شدن دعوت شام میز به ها مهمان همه
 .نشستم ازهمه دور و صندلی ترین
 جانم به ومرکزی حد بی پاچگی دست دیگر جوان پسر ودو شروین وقت وبی وقت های نگاه

 .انداخت
 .نشست آن روی لبخند با آریا رفت عقب ام رویی روبه صندلی

 .خانوم عروس تنهایی تو که بازم-
 .زدم بود کرده خطاب آن با را من که ای کلمه به پوزخندی دل در
 این میدی اجازه ته،چطور شوهر سیامک سالمتی نا باش داشته وتعصب حسادت خرده یه بابا-

 .بشه آویزانش آنقدر دختره
 .آوردم لب به رو عمییق پوزخند

 بشم؟ سیامک آقا آویزان منم دارید انتظار نکنه-
 :گفت شد ساالدش کردن مخلوط مشغول که حالی در و خاراند نمایشی را اش چانه

 .بشم بکار دست خودم باید....نمیشه گرم تو از آبی اینکه مثه نه -
 .کردم نمی درک رو پرند سیامک رابطه برای آریا مخالفت همه این دلیل

 پره؟ پرند از دالتون قدراین چرا شما بپرسم میشه-
 :گفت غذایش جویدن حین ودر گذاشت دهانش در را چنگالی

 هاست آدم همون از یکی دقیقا هم پرند.... نمیاد خوشم باز دغل و رو دو های آدم از اصوال-
 رو این ای دیوونه کدوم دونم نمی..... میگذره چی بش خرا کله اون توی دونم می که منم فقط......

 .اینجا آورده برداشته
 .شدن مشغول پایکوبی رقص به سالن وسط در ها تر جوان و شد تمام پذیرایی شام.

 .بستم رو ام خسته های چشم اطرافم وشلوغی همهمه به توجه وبی دادم مبل پشتی به رو ام تکیه
 .کردم باز رو هام پلک آروم.کردم حس کنارم رو کسی حضور
 .بود روش به رو میخ افروخته بر ای چهره وبا بود نشسته من دست کنار دقیقا سیامک

 رقصیدن مشغول بهم ممکن فاصله ترین نزدیک با شروین و پرند.کردم دنبال رو نگاهش مسیر
 .بودن

 .شد نزدیک همون به آریا.زدم اش آشفته ی چهره این به پوزخندی
 .زد روم به چشمکی

 تبریک مجددا...دنیا داماد و عروس ترین خوشتیپ به به-
 :گفت میزد موج توش عصبانیت که لحنی وبا گرفت آریا از رو نوشیدنی لیوان سیامک
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 .کنم وپارش لت نزدم تا بگیره فاصله پرند از بگو ناموس بی اون به برو آریا-
 .زد داری صدا پوزخند آریا

 .نیست میل بی زیاد هم پرند بینی می کنی دقت بیشتر خرده یه اگه-
 .کنم حالیش برم یاخودم میری......نگو وپرت چرت آریا شو خفه-
 .اصال چه من به......برو خودت-
 .بشه پا به شر نذار برو......ندارم رو بابام های کردن وتخم واخم ها کردن پیچ سوال حوصله آریا-

 :وگفت کرد تنگ رو هاش چشم.خورد رو نوشیدنی از قلپ یک آریا
 کم یه کنم فک......باش داشته رو زنت هوای بیشتر خورده یه خرکیت تعصب و غیرت این جای به-

 .میکنه غریبی احساس
 .انداخت من جانب به نگاهی نیم

 .پیشش بیاد بزن صدا رو ساره-
 :وگفت انداخت اطراف به نگاهی آریا

 .ندیدمش شب سر از-
 .دیدم کشوند مزخرف جمع اون به منو که موقع همون رو ساره بار آخرین منم بود آریا با حق

 :وگفت کشید هاش شقیقه به دستی
 .میشد تموم زودتر لعنتی شب این کاش ترکه می داره مغزم-

 :وگفت انداخت من به نگاهی
 بریم؟ چیه نظرت-

 .کردم استقبال پیشنهادش از
 .بشم حاضر رم می باشه -
 .رفتم ساره اتاق سمت به و رفتم باال ها پله از
 .خوردم جا ساره شده سرخ و متورم های چشم دیدن وبا کردم باز رو اتاق در
 اینجایی؟ تو ساره-

 .کشید اشکیش های چشم به دستی
 .گذاشتم تنهات امشب ببخش-

 . گرفتم دستم تو رو هاش دست زدم زانو تخت مقابل پاش جلو
 شده؟ چیزی کردی گریه چرا-
 .بود گرفته دلم خرده یه-
 چی؟ خاطر واسه-
 .میگیره دلم الکی ها وقت بعضی....دیگه خلم دونم می چه-

 بزنه حرف موردش در خواد نمی دلش اما داره مشکلی فهمیدم
 . سیدم*و*ب رو اش گونه

 نداری؟ کاری ریم می داریم-
 شده؟ تموم مراسم مگه کجا-

 .بریم گفت کرد می درد سرش سیامک ولی نه -
 .خوابم ومی کنم می عوض رو هام لباس منم سالمت به برید عزیزم باشه -

 .اومد می باال ها پله از داشت ستاره.رفتم بیرون وازاتاق برداشتم رو شالم و مانتو
 .داره کارش بابام پایین بیاد کنی صدا رو سیامک شه می-

 .کجاست ولی حتما باشه
 باشه تراس رو کنم فک-
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 .بود راهرو انتهای تراس.چرخیدم عقب به
 .کنم می صداش باشه -

 .نشست هاش لب رو داری معنی لبخند
 .اومد می سردی باد و بود باز نیمه درش.رفتم تراس سمت به آروم هایی قدم با
 .پیچید گوشم تو آشنایی زنانه ی خنده صدای که برداشتم دیگه قدم یه

 .شد رو زیرو دلم ته چیزی روم روبه صحنه دیدن با کشیدم سرک کنجکاو
 .بود صورتش متری میلی فاصله در پرند صورت و بود داده تکیه تراس های نرده به سیامک

 نهایت بی بشر این به من......بشه نزدیک بهت شروین بدی اجازه نداری حق بگم بهت دفعه چند -
 .دارم آلرژی

 نداری؟ اعتماد من به تو ببینم بعدشم.........یشه سیر چقد دونی می که تو سیا اه-
 :گفت آرومی صدای وبا سید*و*ب رو پیشونیش سیامک

 هیچ واال.....گیری می گرم شروین با که باشه آخرت دفعه-
 .بزارمش زنده که نمیدم تضمینی

 ....نباشه خیالم عین باید من گرفتن زن رفتن آقا که چطوره-
 مسخره ازدواج این به تن مون جفت ی آینده خاطر واسه دونی می خودت که تو..........کدومه زن-

 .دادم
 .شدم حالی چه دیدم کنارت رو دختره اون وقتی دونی نمی سیا-

 .کنی کم رو بچه دختر این وشر کنی تموم رو جریان این تر زود هرچه کن سعی
 :گفت اش عشوه از مملو وبالحن پیچید هاش انگشت دور رو سیامک کراوات

 .ندارم رو دوریت طاقت دیگه-
 حس هام مهره ستون رو رو عرق سردی.دادم تکیه یم کنار دیوار وبه اومدم داخل به سریع
 .کردم نمی درک رو خودم حال این دلیل.بارونی هام چشم و کشید تیر قلبم.کردم

 .شدم دور جا اون از سالنه سالنه
. 
. 

 ماشین حرفی هیچ وبی کرد شل رو رنگش مشکی کراوات ی ،گره انداخت ماشین عقب به رو کتش
 .کرد روشن رو

 ی اجازه هام چشم وبه کردم شیشه سمت به رو روم.شد انداز طنین پاشایی مرحوم انگیز دل صدای
 .دادم استراحت

 روژا......روژا -
 صدای و بود محض تاریکی جا همه.رسید می گوشم به ها دست دور از که بود آشنایی صدای

 .میشد اکو سیامک
 .میکرد نگاهم اشک از پر های وچشم محزون صورتی وبا بود نشسته ویلچر روی حبیبم بابا

 .شد بلند روناک جیغ و گریه صدای که برم سمتش به خواستم و زدم لبخند بادیدنش
 ....روژا-

 تاریکی اون وتو صورتم سانتی چند تو ای غریبه صورت بادیدن.کردم باز رو هام چشم زده وحشت
 .کشیدم بلندی جیغ

 . گذاشت دهانم جلو رو دستش
 .دیدی س*و*کاب کنم فک........سیامکم باش آروم-

 .خوردن سر هام گونه از دونه دونه هام اشک و گرفت هقم هق
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 :گفت آرامشی از پر وبالحن گرفت اش ومردانه قوی های دست تو رو لرزونم های دست
 .دیدی خواب نیست چیزی باش آروم-

 .شد تزریق وجودم به و شد مسکن کوتاه جمله همین
 .باشه افتاده پدرم برای اتفاقی ترسم می -

 :گفت میکرد نوازش آروم رو هام دست که طور همین
 تماس باهاشون تو بریم شو پیاده........نیست چیزی که هللا انشا نده راه بد دلت به-

 .شد تموم و بود خواب یه فقط نترس.........بگیر
. 
 .خوردم آروم وآروم ریختم آب لیوان یه.
 .بیار من برای هم آب لیوان یه نیست زحمت اگه-

 .اومد می پذیرایی ازتو که بود سیامک صدای
 .اومدم بیرون خونه آشپز واز ریختم اون برای هم آب لیوان یه

 .میداد ماساژ رو هاش شقیقه و بود کشیده دراز کاناپه روی
 بفرمائید-

 .گرفت ازم رو لیوان کوتاهی تشکر وبا شد خیز نیم
 گرفتی؟ تماس ات خونواده با-

 :گفتم میکردم بازی شالم های یشه بار که طور همون و انداختم پایین رو سرم
 نه -
 .بهش راحت خیالت تا گرفتی می تماس یه خب......؟ چرا-

 .خبرم بی ام خونواده از که هست هم روز سه و اومدم تهران به روزه پنج دقیقا االن
 .نمیشه دور ازم هم لحظه یه بد وافکار جوشه می وسرکه سیر مثل دلم

 ده فشردم دستم تو رو هام پول. بود شده تموم بودم اومده که اولی شب همون کارتم سیم اعتبار
 مخمصه این از رو پریشونم ذهن و بخرم اعتباری شارژ یه باهاش میتونستم داشتم تومن هزار
 .بدم نجات

 .کردم می حس رو شون خیسی که دادم فشار مشتم تو رو ها پول قدری به
 .گذشتم حیاط واز پوشیدم رو هام کفش
 یه داشت قرار توش سیامک خونه که خیابونی همین سر خرید بودم رفته ساره با که پیش روز چند

 .کنم تهیه اعتباری شارژ بتونم که بودم امیدوار.دیدم فروشگاه
 سالم -
 .بفرمائید سالم-
 . خواستم می اعتباری شارژ یه-

 .گرفتم طرف به رو شارژ فروشنده بلند قد دختر
 ای احمقانه کار چه فهمیدم تازه رسیدم که در جلو.افتادم راه خونه طرف وبه کردم حساب رو پولش
 .بودم مونده بسته در پشت االن و نداشتم کلید.کردم

 رمز کردن وارد از وبعد دادم تکیه در به.بود نذاشته برام حواس و هوش ام خونواده از خبری بی
 .گرفتم رو خونه شماره شارژ

 .گرفت رو وجودم همه شدیدی استرس گوشی های تکمه دادن فشار با
 .پیچید گوشی تو مادرم ی خسته خوردصدای که بوق سومین

 مامان سالم....الو-
 .مادرم تویی جان روژا -
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 شما؟ خوبید منم مامان آره-
 .گرفت شدت ضربانش و افتاد تالطم به قلبم.کشید دردی پر آه
 اومده؟ پیش مشکلی بابام واسه.........شده؟ چیزی مامان -
 ......فقط....نیست چیزی دخترم نه-

 !!!!مامان چی فقط -
 .کردیم بستریش روزی چند بود احوال خوش نا خرده یه بابات-
 .اشک از خیس هام گونه و شد بلند نهادم از آه
 :گفتم ترس با آمیخته لحنی و لرزون ای چونه با
 چطوره؟ حالش االن-
 چطوری؟ خودت.........بهتره خرده یه-

 :وگفتم کردم پاک رو هام اشک
 ندارید؟ الزم چیزی پولی-

 .تنگه وبالشون دست چقد دونستم می که من پرسیدم رو ممکن سوال ترین احمقانه
 .فرستاده برامون پول کم یه حسنت عمو عزیزم نه -
 خوبه؟ بابا باشه راحت خیالم مامان -
 .راحت خیالت عزیزم آره-
. 
. 

 ومن بود نیومده هنوز سیامک و بود ظهر از بعد یک ساعت.انداختم گوشی ی رو ساعت به نگاهی
 .بودم در پشت همچنان

 در از وکمی تکوندم رو مانتوم پشت.دیدم خیابون انتهای از رو سیامک ماشین موقع همون در
 .گرفتم فاصله
 .شدن پیاده سیامک وبعد آریا اول و شد متوقف ماشین

 .کردن براندازم متعجب های چشم با دو هر
 سالم -

 :وپرسید شد نزدیک بهم سیامک
 میکنی؟ چیکار اینجا-
 .داخل برم نداشتم کلید بعدهم بیرون بیام شدم مجبور داشتم خرید کم یه-

 . شد نزدیک بهمون هم آریا
 خانم روژا شد عرض سالم -
 .سالم-
 اومده؟ پیش مشکلی-

 .داد جواب سیامک من از قبل
 .مونده در پشت نداشته کلید نیست چیزی -

 .رفت داخل و شد رد کنارم از ای دیگه حرف هیچ وبی گفت رو این
 خانم روژا بفرمائید-

 .داد سوق خودش جانب به را سیامک سمت به ام شده کشیده نگاه که بود آریا صدای
 بفرمائید شما-

 .بفرمائید شما....ترن مقدم ها ،خانم یه ادب بی خانم سرکار نه -
 .شدم خونه وارد دیگری ی اضافه وتعارف حرف هیچ بی



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

41 

 

 آشپزخونه تو از سیامک صدای که برم اتاق به خواستم و دادم جا در دم کفشی جا تو رو هام کفش
 .اومد

 .......آشپزخونه بیا روژا-
 پا به قلبم تو آشوبی چه میکنه ادا که پیشوندی و پسوند بدون کوتاه ی روژا همین نداشت خبر

 .میکنه
 .میکردن نگاهم وخیره بودن نشسته چوبی خوری غذا میز پشت دو هر آریا با

 :وگفتم دوختم اپن روی سنگ به نگاه
 .ندارم میل ممنون-
 دیگه وقت هر اگر داشتم وحتم بودم شنیده زیاد رو تعریفش اما بودم نخورده پیتزا زندگیم تو حاال تا

 .میشدم پذیراش ودل جون با بود امروز از غیر ای
 .اومد سمتم وبه گذاشت میز روی رو بود دستش که پیتزای ی جعبه سیامک

 روژا؟ خوبه حالت-
 کالم هم همسرم با معذبی هیچ وبی راحت من تا دوخت ای دیگه سمت به نگاه ن که دیدم رو آریا
 جمالت و کلمات که اونه وجلو تره غریبه من برای ای غریبه هر از سیامک که نداشت خبر اما.بشم

 .میشن فراری من ذهن از
 اومده؟ پیش مشکلی......توام با-

 .کشیدم باال پهنش های شونه سر تا رو نگاهم
 ........فقط نه

 هیچ از تر خالی ذهنم تا بود کافی همین و کرد تالقی پرسشگرش نگاه با نگاهم لحظه یک برای
 .بشه

 .شد کشیده خوری غذا میز پای تا وپاهام گرفت قرار آتش از ای کوره میان دستم
 باش خوبی دختر پس......نمیزاره ام زنده بابام بشه کم سرت از مو یه اگه......امانتی من دست تو-

 هم استخون تا چار همین باشی خوراک کم و کنی اعتصاب طور همین اگه.....بخور نهارتو یا وب
 .مونه نمی ازت

 .شد تموم نشوند صندلی رو رو من وقتی دقیقا هاش حرف
 .گذاشت مقابلم رو پیتزا ی جعبه آریا

 .شوهرت یه جانب از دستوره یه این که بخور-
 .نموند دور آریا بین تیز نگاه از که آورد لبم به رو پوزخندی شوهر کلمه
 درمان رو من بودن پکر نتونست هم خوشرنگی خوشمزگی اون به پیتزای خوردن حتی
 چطور نداری و پولی بی با ام چاره بی در وما حالیه چه در االن حبیبم بابا که این فکر.........کنه
 .نکرد رهام هم ثانیه یک میکنه سر

 ایجاد که صدائی و سرامیک روی بر صندلی ی پایه شدن وکشیده صندلی روی از آریا شدن بابلند
 .شد پاره هم من افکار رشته شد

 نافذ خاکستری نگاه این از قلبم عمق تا دوم بار برای گرفتم دستم تو مونده پیتزای قاچ از که نگاه
 .سوخت

 همی؟ وتو گرفته آنقدر که شده چی گی نمی-
 .کنن طغیان هام چشم که شد باعث خاص آدم اون از تلنگر یه همین و پرسش یه همین

 ودل درد به شروع زبونون لکنت ول افتاده سری وبا انداختم جعبه تو رو ام نزده لب پیتزای قاچ
 .شدم گذاشته پا من قلب به ی غریبه همون با کردن
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 تماشای به مهربون من دید به نگاه یه با وفقط کرد تحمل رو هام وگریه کرد گوش رو م ها حرف
 .نشست
 .گرفت سمتم وبه ریخت برام آب لیوان یه کردم که سکوت

 دیگه که بدی قول اگه...........باشه خوب حالش االن امیدوارم و متاسفم خیلی پدرت وضعیت بابت-
 ....ببینی رو ات خونواده که ببرمت فردا همین میدم قول بهت باشی خوبی دختر و نخوری غصه

 داخلش از بانکی کارت یه کشد بیرون رو رنگش ای قهوه چرم پول کیف شلوارش عقب جیب از
 .گذاشت من مقابل میز روی و آورد بیرون

 میکنم واریز پول ماهانه........شیشه چهارتا رمزش بذار خودت پیش رو کارت این-
 ،شاید ات خونواده برای بفرست هم وباقیش کن خرج داشتی الزم خودت که رو هرچقدر.....روش
 رو کار این زودتر خیلی باید بود من جانب از کوتاهی ببخش........باشن داشته الزم االن

 ساره یا خودم به داشتی احتیاج چیزیهم اگه......نذاشته برام حواس کارخونه مشکالت....میکردم
 .بگو

 .انداختم سیامک به ای شناسانه قدر نگاه و کشیدم خیسم های گونه به دستی
 .کنم قبول رو این تونم نمی من ولی........ولی ممنونم لطفتون از خیلی-
 چه......وقانونا شرعا....منی همسر االن تو روژا ببین.......کنی؟ قبولش تونی نمی که چی یعنی-

 .مسئولم واحتیاجاتت تو درقبال من نباشه یا باشه صوری ازدواج این
 که چیزهایی از کدوم هیچ به من نبود تو با ازدواج اگه....مدیونم حضورت و تو به خیلی من بعدشم

 من اسم به رو کارخونه نصف شد راضی که تو وجود خاطر به پدرم.........رسیدم نمی دارم االن
 .بزنه
 .گذاشت تم مش تو رو کارت و گرفت رو دستم

 سری صدقه نه و لطف نه بدم بهت ماهیانه من قراره که هم پولی و هست کارت این رو که مبلغی-
 ....ته خود حق

 .پاشید رویم به ای کننده دلگرم لبخند
 میکرد تعریف ازت خیلی که بابام!!!یانه میاد بر ازت هم ای دیگه کار کردن گریه از غیر تو ببینم-

 هر من که گریانی های وچشم داری تو که وضعیتی این با ولی.....معنایی تمام به کدبانو یه گفت می
 !گذاشته سرم اه کل نکنه.میرسم پدرم های صحبت خالف به دارم میبینم روز
 .کرد من رنگ وبی خشکیده های لب مهمون هم رو لبخند سیامک خندون های لب و شوخ لحن

 .نیست زحمتی اگه البته وبیا بردار چای دوتا میشه اگه هم شما آریا پیش رم می من -
 ای شناخته نا حس یه مهربونی همین و بود شده مهربون عجیب امروز غریبه مرد این های چشم

 .داشت تازگی برام قلبم تو شده انباشته های وغصه غم تموم اندازه به که حسی.کرد هدیه قلبم به
 قلبم درد پر های سلول تک تک که قوی مسکن یه تاثیرگذاری وبه بود عسل شیرینی به که حسی یه
 .بود گرفته نشونه رو

 تکمه با رفتن کلنجار آریامشغول.رفتم پذیرایی به چای سینی یه با بعد کمی سیامک خواسته طبق
 .بود پس تا لپ گرم سرش هم سیامک و بود تلویزیون کنترل های

 .گذاشتم میز روی رو چای سینی
 .خانم روژا ممنون خیلی-

 گذرا نگاهی اش مطالعه عینک زیر از و گرفت مقابلش شکل مربعی ی صفحه از نگاه هم سیامک
 .انداخت من به
. 
. 
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 لب رو عمیقی لبخند نشون دید بار هر وبا کردم وارسی رو خریدم های پاکت حدی بی وشوق ذوق با
 .میکرد خوش جا هام

 و خندون های چهره تجسم بود ندیده خودش به رو وهیجان شادی حد این تا قلبم که بود وقت خیلی
 شادی از مال ماال رو قلبم بودم خریده براشون که هایی سوغاتی و ها لباس خطر به ام خونواده شاد

 .میکرد مهمون هام دیده به رو شوق واشک
 به رو من امروز بود گفته سیامک دیروز.شدم بیدار ای دیگه وقت هر از تر وسرحال زودتر صبح

 رو من حد این تا تونست می که بود چیزی تنها هفته یک بعد ام خونواده دیدن و بره می شهرستان
 .کنه خوشحال

 .پوشیدم رو بودم خریده دیروز که تازه لباس دست یه و گرفتم دوش صدا سرو وبی آروم
 .میکردم زمزمه لب زیر رو آهنگی مدام زیاد خوشحالی از
 . چیدم رو صبحونه میز وسلیقه حوصله با

 کرده حقم در که بزرگی لطف این خاطر به سیامک از نحوی یه به شده که جور هر خواست می دلم
 .اومد می بر ازم که بود کاری تنها مفصل صبحانه یه کردن آماده و کنم دانی قدر بود

 شال زیر رو بود ریخته پیشونیم رو که رو سرم جلو موهای و کشیدم رنگم سبز تونیک به دستی
 .فرستادم

 بلند آیفون صدای اتاق در به رسیدند محض به.رفتم سیامک اتاق سمت به و کشیدم عمیقی نفس
 .شد

 .داد می نشون رو صبح نه ها عقربه انداختم دیواری ساعت به نگاهی
 .پیچید گوشی تو ای زنونه صدای

. 
 .کردم باز آرومی به رو در

 .شد ظاهر مقابلم پرند ی شده آرایش و زیبا ی چهره
 .کردم سالم زبون لکنت با اش منتظره غیر دیدن از متعجب

 .شد خونه وارد و گذشت کنارم از داد، رو جوابم گونه نجوا
 وبه بستم رو در اتاق به شدنش وارد از کرد،بعد همراهیش سیامک اتاق در دم تا ام خیره نگاه
 .رفتم خونه آشپز

 .کردم مزه مزه رو ام شده سرد چای لیوان.نداشتم خوبی حس پرند ناگهانی اومدن این به
 بر اشتها میز از نگاه آشپزخونه های سرامیک روی بر اش میخی پاشنه های کفش تق تق باصدای

 .دوختم پرسشگرش آبی های چشم وبه گرفتم کرد می کجی ذهن بهم حاال که صبحانه انگیز
 .نشست اون روی ناز وبا کشید عقب میز ازپشت رو مقابلم چوبی صندلی

 .بود شده رها دورش بیش طال موهای خرمن و بود افتاده هاش نه شو روی رنگش صورتی شال
 کنی؟ می پذیرایی سیامک از مفصل همینطور همیشه-

 .نداشتم اعصاب جنگ و بحث و جر حوصله
 :وگفتم.گذاشتم میز روی رو لیوان

 .داره بستگی.....همیشه نه -
 .گرفت رو راستم دست مچ آن یک در که شم بلند جام از خواستم
 .کشیدم اش افروخته بر چهره سمت به اش خورده الک های ناخن از رو نگاهم

 یه حکم فقط سیامک برای تو......کنی گوشت آویزه بهتره که میگم بهت چیزی یه بچه دختر ببین-
 ها فکر با نکن سعی و نداره برت الکی خیاالت پس هستی هاش خواسته به رسیدن برای وسیله
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 من به رسیدن وبرای منه عاشق سیامک.........بدی تغییر رو جایگاهت احمقانه های وکار
 .داد ازدواج این به تن من کردن وخوشبخت

 .زدم داری صدا پوزخند اراده بی
 !چیه؟ واسه ست تر دیگه پس مطمئنی خودت به نسبت عشقش از اگه-

 به رو سیامک با خونه آشپز از خروج موقع. گرفتم فاصله ازش و کشیدم بیرون دستش از رو دستم
 .شدم رو

 .رفتم اتاق وبه کردم کوتاهی سالم
 .نزنه هم به رو شهرستان به برگشتنم جریان و بره زودتر پرند که کردم می خدا خدا فقط
 . شد زده اتاق در به ای تقه
 .کردم باز رو در عجله با

 .بود وایساده در پشت همیشه معمول طبق مرتب و خوشتیپ سیامک
 . صبحونه خاطر به ممنون-

 .انداختم پایین رو سرم و زدم لبخند
 .بریم که بشم آماده خواد می ازم االن داشتم حتم
 .نمیام هم نهار برای ، بیرون میریم پرند و من روژا -
 فقط حرکت بی ای مجسمه مانند شده دوخته هم به هایی لب و زده بیرون حدقه از هایی چشم با

 فهمیدم که بود موقع اون تازه در شدن بسته صدای و شان رفتن از وبعد شدم هاش حرف شنوای
 .رفته و گفته چی
 .افتادم و خوردم سر در به پشت وهمونجا زدم پوزخند خودم لوحی وساده خیالی خوش به

 .بره ترکیه به کاری مسافرت یه برای قراره که وگفت اومد سعید عمو که بود عصر های نزدیکی
 رو کشیدن نفس و بود شده سنگین برام خونه هوای. دادم ماساژ کمی رو بغضم از درد پر گلوی
 .بود کرده مشکل برام

 .خواست مقصدمی وبی وقفه بی زدن قدم یه دلم.برم بیرون خونه از زد سرم به
 بارید می آسمون از که کوچیکی برف های دونه و هوا سردی به توجه وبی پوشیدم رو مانتوم
 بلد آدرسی هیچ و ندارم کلید که موضوع این به دادن اهمیت وبدون میداد رو سنگین برف یه ونوید
 .شدم دور خونه واز بستم رو در نیستم

 می مکثی کوچکترین حتی بدون هام وچشم کشید شالق به رو ام گرفته گر های گونه سردی باد
 ..بارید

 .بمونه یادم رو بازگشتم راه تا انداختم اطراف به سری سر نگاهی داشتم می بر که رو قدم هر
 .کرد توقف به وادار سرگیجه و ضعف که رفتم و رفتم اینقدر

 .نشستم حوالی همون در نیمکتی روی و
 روبه خیابان از توک و تک که هایی رهگذر به رو ام خسته نگاه و بود گرفته شدت برف بارش
 .دوختم میشدن رد روییم

 .میدادن ویراژ وسفید گرفته برف خیابان روی دلخراشی صداهای و آور سرسام باسرعت ها ماشین
 .کرد بازگشتم به مجبور سرما شدن فرسا طاقت و هوا شدن تاریک

 خونه راه متعادل نا و سست هایی قدم با و ضعف فرط از ای سرگیجه و سرما از لرزون هایی پا با
 .گرفتم پیش در رو

 .دیدم می زحمت به رو خودم متری چند تا که بود گرفته شدت حدی به برف بارش
 .انداخت جانم به ترس هوا محض تاریکی
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 سرعت هام قدم به شد می باعث شنیدم می که هایی پرت و وچرت وتوقفشون ها ماشین بوق صدای
 .بدم بیشتری

 . دیدم رو سیامک خونه به منتهی خیابون دور از
 توانی و بود خوردنش بهم امکان لحظه هر که تعادلی وبا رسوندم خیابون به رو خودم دوان دوان

 .رسوندم خونه به رو خودم رفت می تحلیل داشت کم کم که
 .جوابی از دریغ اما دادم فشار رو زنگ پی در پی و سرهم پشت بار چند

 .سوخت می جور بد گلویم وته میکرد گز گز سرما خاطر به هام چشم. دادم تکیه حیاط در به مایوس
 .نداشتم رو سعید عمو از غیر کس هیچ شماره.فشردم دستم تو رو گوشیم
 .سنگین هم من های پلک و دوچندان هوا سردی و بود شده کم برف بارش

 .دادم فشار دیگری از پس یکی را گوشی های تکمه وکرخ حس بی های انگشت با
 .اومد می گوشم به که بود صدایی تنها کشیده های بوق صدای
 .پیچید گوشم تو آشنایی تقریبا صدای که کنم قطع رو تماس بردم دست
 .گرفت رو هام چشم مطلق سیاهی بعد وکمی شد خارج دردناکم گلوی از ناله شبیه چیزی

 :آریا
 .دادم فشار رو ام خسته های چشم دست کف با

 .بود شب هشت ساعت انداختم مچیم ساعت به نگاهی
 .دادم نرمش کمی رو ام شده خشک گردن دادم بدنم به قوسی کش
 خالی نه شو کار زیر از سیامک بود طور همین بودم،همیشه مونده کاریم تایم از بیشتر ساعت چند

 .کنم کار مون جفت جای و بمونم بودم مجبور من و میکرد
 .برداشتم رو وساکم کردم تنم رو شدم،پالتوم بلند چرخانم صندلی روی از
 حدس.رسید گوشم به بابلی مو زنگ ضعیف صدای که برم بیرون خواستم و کردم قفل رو اتاقم در

 .باشه صبوری آقای اتاق از زدم
 .کردم باز رو ودر رفتم اتاقش سمت به

 چشمک روژا اسم داشتم برش میز روی از.بود گذاشته جا رو گوشیش سعید آقا بود درست حدسم
 .بود گرفته نقش موبایل صفحه روی زنون
 .کردم برقرار رو تماس

 ...بله-
 .رسید گوشم به مانندی ناله صدای

 :گفتم ترسیده و زده هول
 ...خانم روژا..... الو..... خانم روژا الو-

 .نشنیدم جوابی هیچ اما
 ماشین به رو خودم شتاب وبا شدم خارج وساختمان اتاق از هراسان
 .کردم روشن رو ماشین و کردم پرت کناریم صندلی رو رو ساکم.رسوندم
 .کرد بیشتر رو ترسم همین و بود خاموش گوشیش اما گرفتم رو سیامک شماره

 .ندم رو سیامک خونه سمت وبه رفتم بیرون کارخونه از برق سرعت به
 .داد نمی جواب اما گرفتم رو روژا شماره هم باری چند

 .بود شده سنگینی ترافیک و بود کرده سخت رو ها ماشین تردد برف بارش
 . گذاشتم بوق روی هم سر پشت و متوالی رو دستم

 و تجزیه قدرت داشتم که تشویشی و دلشوره اما نداره تقصیری کسی ترافیک این توی دونستم می
 .بود کرده سلب ازم رو هام کار تحلیل
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 .رسیدم سیامک خونه به ساعت نیم بعد داشتم که کمی دید و ها خیابون بودن لیز وجود با
 .کشیدم پر ها برف توی شده مچاله نحیف جسم سمت وبه شدم پیاده ماشین از
 .....روژا.......روژا -

 .بود رفته هوش از گویا اما زدم صدا رو اسمش باری چند
 .بود فایده بی اما زدم یخش همچون های گونه به ضربه چند
 .رسوندم ماشین وبه کردم بلندش زمین از کاه پر یه مثه
 یخ جون نیمه جسم و نکردم توجهی اما افتاد ها برف روی سرش از که دیدم رو رنگش مشکی شال
 .خواباندم عقب صندلی روی رو اش کرده
 ندم رو خودم خونه سمت به کردم زیاد رو بخاری درجه
 به هم بیمارستان و دادم پس بهش رو بود رفته هوش از روژا که شبی همون رو سیامک خونه کلید

 .شدم بیخیال احتمالی دردسرهای و شدن جیم سین خاطر
 .سالم جان آرش الو-

 شفیق؟ رفیق چطوره حالت......ماهت همچو روی به سالم...معرفت با آریای آقا به -
 کجایی؟ ممنون خوبم-
 .پرسیت احوال از مرسی.......قربانت خوبم منم-

 .میزنه حرف ریز یه صبح خود تا بدم اجازه اگه دونستم می چون.کردم قطع رو حرفش
 .برسون من خونه به رو خودت سریع هستی هرجا آرش ببین-
 اومده؟ پیش مشکلی-
 .برسون خودتو زود توهم خونه، میبرمش دارم.....رفته هوش از هام دوست از یکی-
 چیه؟ جریان!...... بیمارستان؟ نمیاریش چرا-
 .میکنم تعریف برات بیا-

 .اونجام دیگه ساعت نیم.......میافتم راه االن همین بیمارستانم باشه -
 .میکرد تکرار رو حبیبم بابا کلمه مثه چیزی و کرد می ناله لب زیر.انداختم عقب به نگاهی

 کشیده سختی خیلی کمش سن این با....خوردم تاسف بیچاره دختر این حال به وجود تموم با دل تو
 .بود
 .کردم متوقف میکردم زندگی توش که خراشی آسمان آپارتمان مقابل رو ماشین بعد دقیقه ده

 چند این معمول طبق هم آسانسورمون و بود پیکر غول ساختمون این چهارم طبقه تو من ی خونه
 .بود خراب وقته
 پرشیب و بلند های وپال چرخاندم در قفل تو رو کلید سختی وبه کردم بغل رو روژا و کشیدم پوفی

 .گذشتم پیچمون در پیچ های راهرو واز کردم طی رو
 .گیر نفس و بود زیاد ها پله اما نداشت وزنی روژا.آوردم کم نفس دیگه گذراندم که رو پله آخرین
 صورت تماس از که بیارم بیرون رو آپارتمان کلید پالتو ازجیب تا چسباندم ام سینه به رو سرش

 .خوردم جا ضخیمم ژاکت روی از ام باسینه روژا دار وتب داغ
 .خوابوندم تختم روی رو روژا و کردم باز پام با رو اتاق در

 داغش های گونه روی رو زدم،دستم زانو تخت کنار و کردم روشن رو پاتختی روی آباژور
 .بود باال خیلی گذاشتم،تبش

 .شدم مقابلم کوچولوی فرشته معصوم زیبا صورت خیره اراده وبی کشیدم عقب رو دستم
 گر های وگونه دار وتاب بلند های ،مژه شده افشان موهای اون با آباژور رنگ آبی نور زیر که

 .بود شده کننده محسور گرفته
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 شده جلب جهم تو اندازه و حد بی زیبایی این به تازه و دیدم می رو چهره این که بود اولم بار انگار
 .بود

 .شدم بلند جام از عصبی و کالفه زدم هام مو به چنگی
 با که بود باری اولین این عمر سال چند و سی حدود از بعد کردم نمی درک رو خودم حال این اصال
 .میشدم حالی این مخالف جنس یه دیدن

 .بکاهم رو وجودم حرارت از کمی هوا سردی دادم اجازه و کردم باز رو تراس در
 .دادم تکیه تراس های نرده به رو پشتم

 .شد نمی دور هام چشم جلو از هم لحظه یه روژا معصوم و زیبا تصویر
 .کردم باز آرش روی به رو در

 .آورد لبم به لبخند آرش خندون همیشه و بشاش ی چهره
 .خودم خوشتیپ دوست بر سالم -

 .کشیدیم آغوش در رو همدیگه
 .کرد آویزون در دم همون رو چرمش پالتو شد خونه وارد دست به ساک

 هوش از دوست این کجاست......شه چل چل هنوز انگار که باریده برفی چنان اما زمستون آخرای-
 رفتت؟

 .کردم اشاره اتاق سمت به
 .کردم روشن رو المپ کردم باز براش رو در
 :گفت پرسشگری بالحن و چرخید سمتم به تعجب با
 این غبرت بی.... ...شده؟ هوش بی که آوردی سرش مالیی بال نکنه.......آریا؟ کیه دختره این-

 کردی چیکارش ببینم بگو......کاه زیر آب آریای شی گور به گور... ...است بچه الف یه هنوز طفلی
 !!!!!رفته هوش از اینطور که

 . رفتم بهش به ای غره چشم
 .سیامک همسر خانم این.......میدم توضیح...... بگیر دهن به زبون دقیقه یه-
 سیامک؟ همسر چی-
 .کردن ازدواج است هفته یه..... سیامک همسر آره-
 شه؟ پدر فامیل همون نکنه-
 .خودشه آره-
 !کجاست خودش میکنه؟سیامک چیکار اینجا پس-

 .شد معاینه مشغول و زد زانو تخت جلو
 معلوم هم فکر بی سیامک......مونده در پشت وسرما برف این تو صبح از کنم فک نداشته کلید-

 .خاموشه میزنم زنگ هرچی......رفته گذاشته کجا نیست
 . بیار آب لگن یه برو میکنم وصل براش سرم من تا.......باالست خیلی تبش-

 .گشتم بر اتاق وبه کردم آبش وپر برداشتم کوچیک لگن یه کابینت تو از
 .کرد می تزریق سرم تو دارو سرهم پشت آرش

 :وگفت انداخت من به نگاهی
 هستی؟ چی منتظر-
 .بدم اش یه پاشو من خوای می یعنی-
 .....باش زود آره خب-
 .نشستم اون از ای گوشه و رفتم ام نفره دو تخت سمت به اکراه با
 .باال بده رو شلوارش پاچه-
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 حرکتی هیچ نتونستم کردم سعی که چقدر هر میشد روژا به شدنم نزدیک از مانع عظیمی نیروی
 .زدم بیرون اتاق از خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد. بکنم
 .گذاشتم مقابلم میز روی و وپاهام دادم تکیه کاناپه پشتی به رو سرم
 فکر قلبم تو شده شکوفا تازه حال و حس این وبه کشیدم می هام مو الی رو دستم وآروم نرم

 .میکردم
 !تو؟ چته-

 .زدم چنگ محکم رو هام مو
 نخوردی؟ رو ات قهوه چرا.......نیست چیزیم-
 .فکری تو جور بد......شدم تو زوم است دقیقه ده-
 .اونه گیر در ذهنم است ریخته بهم خیلی وقته چند کارخونه کارهای-
 ساده کارمند یه فقط اونجا تو......میکنی کارخونه مشکالت درگیر خودتو قد ان بیخود خوب-

 .شدی آش از تر داغ کاسه تو وقت اون نیست باشه فکر به باید که اونی......ای
 .رفت و کرد تکرار چندم بار برای رو الزم های توصیه آرش بعد ساعت نیم

 .کشیدم سرک یخچال وتو رفتم آشپزخونه طرف به هدف بی کردم بدرقه که رو آرش
 .زدم بهش محکم گاز یه و برداشتم سیب یه

 بود سیامک شماره داشتم برش عسلی میز رو از.شد بلند گوشیم زنگ صدای
 .کردم برقرار رو تماس اش شماره دیدن از عصبی

 بله-
 .کجاست روژا دونی نمی تو میگم......... آریا الو-

 .زدم پوزخند
 .بدونم باید کجا از من -
 دیوونه دارم آریا.......کجاست دونه نمی اونم زدم زنگ هم ساره به....نیست دیدم برگشتم االن -

 .نیست بلد رو جایی غریبه اینجا دختر اون.....میشم
 خبری؟ بی ازش کی از-
 .صبح از-

 !گذاشتی؟ تنهایش صبح واز نداره کاری و کس اینجا دونی می -
 .گرفتم تماس باهات بار بودی؟صد گوری کدوم حاال تا صبح از ببینم اصال

 سرم تو خاکی چه دونم نمی.......مهمه روژا شدن غیب االن نیست مهم بودم کجا من که این-
 .اره می در روزگارم از دمار بابام بیافته براش اتفاقی اگه.......بریزم
 پدر واکنش خاطر به فقط سیامک باشه،نگرانی غیرت بی تونه می چقدر مرد یه کشید سوت مغزم
 .نداشت براش اهمیتی هیچ روژا خود واال شه
 :گفتم گونه فریاد صدای با
 .بود قبرستان سینه تو دختر اون االن که نمیرسیدم من اگه غیرت بی آخه-
 داری؟ خبر روژا از تو-
 .اینجاست-

 .کردم قطع رو تماس و گفتم رو این
 تب و ملتهب صورتش هنوزهم.رفتم سمتش به دلی دو و مکث کمی وبا کردم باز آهسته رو اتاق در
 .بود شده ومنظم آروم کشیدنش نفس ریتم اما رسید می نظر به دار

 .نشستم وروش گذاشتم تخت مقابل و کشیدم کنار میز پشت از رو فلزی پایه صندلی
 .بفهمم رو پریشونم حال این علت خواستم می شدم دقیق صورتش تو
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 دل ته عمر یه از بعد که داره وجود چهره این تو طبیعی وراء ما و خاص چیز چه بدونم خواستم می
 .لرزاند رو من
 .نکردم پیدا متمایزی چیز اندازه بی معصومیت از غیر اما
 .شد داخل سیامک و شد باز باشتاب اتاق در
 .رفتم سمتش وبه شدم بلند صندلی رو از
 چطوره؟ حالش-
 .خوابه بزن حرف تر آروم خرده یه-

 .اومدیم بیرون اتاق از و گرفتم رو اش نه شو
 .کرد رها.کاناپه رو رو خودش و کرد پرت میز از ای گوشه رو سویچی

 میکنه؟ چیکار جا این روژا -
 بودی؟ کجا........بدی جواب من به باید تو اول-

 .فهمیدم رو ماجرا ته تا دیدم که رو سکوتش
 قبال در نخوای چه بخوای متاهلی،چه مرد یه االن تو!.....پرندی با هنوز کشی نمی خجالت سیامک-

 زندگی زن تو واسه پرند.....داری؟ نمی بر ها کاری کثافت این از چرادست........مسئولی دختر این
 ..نمیشه

 محافظ بشم االن که بشه زندگیم وارد روژا خواستم من مگه........آریا رو یات چرند این کن بس-
 داشته رو هواش هم خودش کرد بازی این وارد هرکس رو دختر این.........شخصیش

 هم االن گفتم همیشه.......دنبالش افتم بی کنم ول رو زندگیم و کار نیستم بیکار که من.......باشه
 .نداره من به دخلی هیچ م دختره این........والسالم پرند من زندگی آخر وو اول زن میگم

 .ات احمقانه فکر طرز این برای متاسفم واقعا -
 میکنه؟ چیکار اینجا نگفتی-
 مهمه؟ برات مگه-
 میکنه؟ چیکار مجرد پسر یه خونه تو من ی خونه هم بدونم خوام می که لحاظ اون از....مهمه-

 :وگفتم کردم هستریکی خنده
 غلطی چه دختره اون با نیست معلوم صبح از خودش....... کشته منو غیرتیت خوش همین-

 من......... منه خونه تو دونه نمی اصال بیچاره دختره این بگم باید اطالعتان محض.......میکرده
..... مونده وسرما برف تو ساعت چند نیست معلوم کردم پیدا ات خونه در جلو هوش بی رو روژا
 وپیش خودش شهر گرده بر بزار بده طاقتش فردا همین باشی مراقبش تونی نمی اگه سیامک ببین

 خواستی می که هایی چیز اون به تو.........گناهه بی دختر این نمیاد خوش رو خدا اش خونواده
 !داری نگه خودت پیش رو دختر این نداره لزومی دیگه پس رسیدی

 بابام بشم جدا روژا از االن همین من اگه نزده نامم به رسما رو ها سند هنوز بابام باشه باید فعال-
 .کنم صبر باید پس.... گیره می پس ازم رو چیز همه هم
 .باش دختر این مواظب خرده یه شده که هم خدا رضای خاطر به و بده خرج به مردانگی جو یه-

 :روژا
 بود تاریک جا همه.انداختم اطراف به گیج نگاهی.کردم باز رو هام چشم شدیدی درد سر احساس با

 .کردم درک رو مکان بودن غریب وجود این با اما
 .شد مانع دستم سوزش و درد سر که بشم خیز نیم جام از خواستم

 .بود وصل سرم دستم به
 تموم خفیفی لرزش یه و میکرد درد م استخوانها تموم.بود بریده رو امانم گلوم خارش و سردرد
 .بود گرفته رو وجودم
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 :گفتم بشنوه کسی داشتم شک که.وآروم گرفته باصدایی
 نیست؟ اینجا کسی-

 .شد ظاهر در چوب چار تو مرد دو قامت و شد گشوده سرعت به اتاق در ثانیه از کثری در
 .شدم مچاله خودم تو تاریکی عظیم حجم اون تو نشون دید از ترسیده

 . زد زانو تخت جلو شون یکی.شدن نزدیک بهم شون هردو
 روژا؟ خوبه حالت-

 شد طرف بر هام دلخوری تمام آن یک در و شد دمیده م کالبد به ای تازه جان انگار صداش باشنیدن
 .داد صداش شنیدن از خوشایند حس یه و عمیق دلتنگی یه به رو خودش جای و

 .زد رو برق کلید آریاست فهمیدم حاال که دیگه مرد
 میکنم؟ چیکار اینجا من! ؟ کجاست اینجا-

 من روژا متاسفم خیلی.....اینجا ومیاردت میکنه پیدات در دم هوش بی آریا.....آریاست خونه -
 .توام خوش نا احوال این مقصر

 لب مهمون لبخند جیران شماره بادیدن.داشتم برش و رفتم اتاق به گوشیم زنگ صدای شدن بلند با.
 .شد هام

 .......بله-
 .سالم جان روژا الو-
 خوبی سالم جونم جیران-
 ؟ هستن خوب چطوری؟خانواده تو عزیزم قربانت-

 :گفتم جاش به اما ندارم ازشون حسابی و درست خبر و مشون ندیده است هفته دو بگم خواستم
 کردی؟ ما از یادی که شد چطور......ممنون خوبیم همه-
 می فردا از بگم بگیرم تماس باهات خواست ازم خانم لیال.......دارم برات خوبی خبر یه راستش-

 .شلوغه سرمون حسابی و عیده نزدیک دونی می آخه....کارت سر گردی بر تونی
 :وگفتم زدم خندی تلخ

 ......من لطفش از ممنون بگو بهش-
 چی؟ تو-

 .شدم کار مشغول جا یه من -
 کجا؟-

 .کشیدم عمیقی نفس
 .تهران-
 !!!!!!تهران؟-
 و کشیدم اتو وسواس و دقت با بودم آورده بیرون شوئی لباس از تازه که رو سیامک های لباس.

 مختصری شام و کشیدم خونه وگوش سر به دستی.کردم آویزان کمدش توی رو اش دونه دونه
 .کردم آماده

 .دادم لم کاناپه رو خاطری آسوده با که بود غروب های نزدیکی
 کمتر و بودم کرده عادت خونه این به حتی و شهر این وبه زندگی این به دیگه که بود وقت چند

 فکر با دلم هنوزم اما بشم گرم سر آشپزی و خونه های کار با کردم می سعی و خوردم می غصه
 می گریه سیر دل یه ها وقت بعضی و گرفت می مون گاری یاد عکس دیدن و ام خونواده به کردن
 .کردم

 همین و فرستادم براشون پول مقدار یه هم پیش روز چند و بودم تماس در هاشون با روز هر
 .بود کرده راحت رو خیالم خرده یه خودش
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 وارسی رو ام آرایش از عاری صورت هزارم بار وبرای کشیدم رنگم آبی وشلوار بلوز به دستی
 .کردم
 زره فوالد شوهر مادر با مجدد دیدار یمن کرد می بیداد حرکاتم تک تک در وسواس و پاچگی دست

 .منتظرم پایین من......نشدی؟ شحاصرش.بود انداخته جانم به الوصفی زائد نگرانی ام
 وبا برداشتم رو بودم کرده آماده قبل از که رو رنگم آبی شال و سفید مانتو قبل لحظه چند از تر هول
 رفتم بیرون اتاق از هللا بسم

 .شدم خارج در کردن قفل از وبعد پوشیدم رو هام کفش زدم آشپزخونه به سری احتیاط محض
 .بود منتظر ماشین تو سیامک

 .شدید معطل خوام می معذرت-
 .انداخت صورتم به نگاهی

 ای؟ ساده طور همین همیشه-
 :گفتم ترسیده

 بدم؟ خیلی-
 مضطربی؟ اینقدر چرا راستی......بود سوال یه فقط نه-

 :وگفتم کردم قفل هم تو رو هام انگشت
 متنفره؟ من از هم هنوز مادرتون کنید می فکر-
 .خندید صدا با
 بده؟ تغییر موردت در شو نظر بخواد که شده عوض چیزی مگه -
 :گفت دید که رو من آویزان ولوچه لب
 از ایراد.......نمیاد خوشش خودش از غیر کسی هیچ از اصوال من مادر نکن ناراحت خودتو زیاد-

 .نیست تو
 .گرفت شدت هم من قلب ضربان و کرد توقف عمارت مقابل ماشین

 . کرد باز رو در قربون مش زد که بوق تک تا دو
 .آمدید خوش خانم سالم ، آقا سالم -

 .دادیم رو جوابش سر دادن تکون با سیامک و لبخند با من
 .بود ایستاده استقبال به خانم معصومه کنار رو خنده و خوشتیپ ساره

 .خودم معرفت بی ای روژ بر سالم -
 :گفت طرف اون از سیامک

 خونه؟ می خروس کبکت اینطور که اینجاست کی-
 .دیدم رو ساره کشیدن وخجالت شدن سرخ بار اولین برای

 .کرد سیامک بازوی حواله مشتی
 .نمک بی -

 حتی. گرفت من از نگاه درهم های ابرو با خانم پوران اما شدن بلند مقابلمان آریا و سعید عمو
 . نداد هم رو سالمم جواب
 محلی بی از دلخور هنوز من اما کرد پرسی احوال محبت با وآریا سید*و*ب رو پیشونیم سعید عمو

 فقط که هایی وچشم افتاده سری با. کردم خوش جا نفره سه مبل روی سیامک کنار خانم پوران
 .شدم پایم زیر رنگ ای ره فیرو فرش میخ بود شدن خالی برای تلنگر یه منتظر

 دخترم بفرما-
 بود مقابلم دست به چای سینی خانم معصومه

 .گرفتم خانم معصومه از رو چای سینی و شدم بلند
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 .میکنم تعارف من بدید-
 .منه ی وظیفه چرا شما خانم نه -

 . بود نشسته من دل به مهربان پیرزن این چقدر
 .باشه دستت کمک بزار معصومه نداره اشکالی-

 .بود خانم پوران تمسخر و طعنه از پر ولحن صدا
 خوبه؟ حالتون سالم

 پوران از اون بود ارثی شون خونواده تو خورد بر طور این انگار کرد اکتفا سرش دادن تکون به
 .پری خاله از هم واین خانم
 .کرد اندازم بر پاکش نا نگاه و ژوکوند لبخند با شروین کشید آغوشم در دوستانه و گرم فلایر
 یک درجه اقوام واین خانواده این به هنوز. نشستم ازهمه دور قبل از تر پاچه دست و تر معذب
 .کردم می غریبی احساس نشون بی و بودم نکرده عادت
 .رسید گوش به خانم پری ی شده رسا قصد از صدای

 فکر تو خیلی وقته چند شه فدات ات خاله.........جان؟ سیامک ه چطور حالت-
 واقعا ها بعضی ی پوسیده های فکر طرز هنوزم اما شده عوض زمونه دوره!..............وپکری؟

 روزگار از دمار ها در وما پدر از بعضی خواهانه وخود جا به نا های تصمیم و است دهنده آزار
 .نرسیدی دلت مراد به که برات بمیرم.......اره می در ها جوون
 .شد بلند فلایر گونه اعتراض صدای

 .مامان......ا-
 :وگفت نشست کنارم لبخند با. شد نزدیک من وبه شد بلند جاش از بود نشسته آریا کنار که سیامک

 تصمیم این خاطر واسه بابام از واقعا من اما......هستید من فکر به که این از جان خاله ممنون-
 ......مچکرم خودخواهانه

 .کرد حلقه من های نه شو رودور هاش دست از یکی
 . زد روم به چشمکی

 .است فرشته یه واقعا روژا -
 .انداختم زیر به سر نزدیکی همه واین حمایت این از شرمزده و معذب
 .لرزیدمی شرم و هیجان از پام و ودست بود گرفته گر هام گونه
 بهترین جمع اون تو پناه بی من برای اما بود کلمات با بازی فقط سیامک برای شاید ها حرف این
 .بودم شنیده عمرم تو که بود حرفی ترین ارزش وبا

 .بده شانس خدا-
 .انداخت من گردن دور رو هاش دست پشت از ساره

 .است دونه یه ما روژا-
 .بود کرده تالطم پر رو وقلبم ملتهب رو وجودم سیامک با م سانتی چند فاصله و نزدیکی

 تشویش سعید عمو های لب روی امالبخند میزد موج خواهرش و خانم پوران چهره در عصبانیت
 .کرد سرکوب رو من درونی
 در و رفتم آشپزخونه به نداشتم رو طعنه وپر تیز و تند های حرف شنیدن و ها نگاه تحمل دیگه
 . کردم کمک خانم معصومه به بود پایین پذیرایی سالن تو که شام میز چیدن

 خدا.......خوشحالم اومده گیرش شما مثه تمومی چی همه همسر سیامک آقا میبینم اینکه از واقعا —

 آقا خدا.......شنید رو صدام خدا که وهللا الحمد بوده سرش پشت خیرم دعای همیشه که دونه می
 .زد باال پسرش واسه آستینی همچین که نکنه کم بزرگی از هم رو سعید
 .نور وپر آسمانی چهره این به زدم لبخند
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 میشه مثبت وانرژی آرامش از سرشار نشون دید با آدم که هستن ها چهر و ها صورت بعضی واقعا
 ها آدم همون از دقیقا هم خانم معصومه و بزنه زل آرامش دریای این به ها ساعت خواد می ودلش

 .بود
 .بذارم رو کیفم و مانتو تا رفتم باال اتاق وبه گذاشتم میز روی هم رو مرغ دیس آخرین

 .کردم باز رو بوده سیامک های قبال به متعلق بودم فهمیده که اتاقی در
 . بود وسفید ای سرمه تماما وسایلش که بود ودلنشینی بزرگ اتاق
 انداختم تخت روی رو مانتوم.بود خودش خونه فعلی اتاق مشابه دقیقا وسایلش چیدمان و این دیز

 .انداختم پام تا سر به نگاهی دار آینه کمد وجلو
 نفسم به اعتماد کردم می فکر جمع اون در بودن به که زمانی ولی رسید می نظر به خوب هام لباس

 .انداخت می چنگ قلبم به شدن تمسخر مورد از ترس و رسید می صفر به
 فلایر کناری صندلی بودن نشسته شام میز گرد و پذیرایی تو همه گشتم بر پایین طبقه به که وقتی

 .کردم انتخاب نشستن برای رو ساره روی وبه ور
 . شد ظاهر مقابلم سوپ ای کاسه که بودم مردد غذا کشیدن تو

 .انداختم سمتش به نگاهی
 .بود گرم نظاره جالب چندان نه لبخند یه با شروین

 بهش نسبت بدی وحس نداشتم دوست اصال میزد که رو هایی لبخند و نگاه جنس چرا دونم نمی
 .داشتم

 .نمیاد خوشم سوپ از اصال من ممنون-
 .بخورم و کنم قبول شروین دست از رو سوپ کاسه این خواست نمی دلم گفتم الکی
 .کرد تالقی آریا خیره نگاه با نگاهم که بکشم ساالد کمی که بردم دست
 میزنه موج تحسین و رضایت نگاهش تو کردم حس چرا دونم نمی
 .شدم ایش دیقه به دم های شدن وسرخ آریا به ساره گاه وبی گاه های نگاه متوجه بین این تو
 .شدم ساالدم خوردن مشغول مغزم فایده بی های تحلیل و تجزیه به توجه بی

 .دوختم چشم کوچه عابران و رهگذران تکاپوی وبه ایستاده دست به چای فنجان اتاقم پنجره جلو
 .میسوزاند را ام گونه روان و داغ اشک قطره رد

 .بود بسته را نفسم راه تر بد و بود آورده فشار قلبم به بد دلتنگی
 .رحم بی گر طغیان بغض این کند فروکش اندکی بلکه تا نوشممی چای جرعه جرعه

 و خلوت دیواری چار این های دیوار رسید می اتمام به داشت هم تهران در ام زندگی روز بیستمین
 در بودند شدن خرد حال در هایم استخوان و آورد می فشار من نحیف و ضعفیف تن به کور و سوت

 .......اجباری تنگنای این
 .آمد می خانه به دیر اخیر شب چند این معمول طبق احتماال سیامک نداشتم رو شام تهیه حوصله

 .انداختم آن روی دمر را خود و کردم پرت ای گوشه کشیدم بیرون کمد از سبکی پر بالش
 .کرد خیزم نیم ازجا در شدن بسته بلند صدای که بودن شدن گرم حال در هایم چشم

 .رفتم بیرون اتاق از پوشیدن از وبعد زدم چنگ بود افتاده ای گوشه که را ام روسری
 .بود سیامک

 .کرد پرت کاناپه روی را کتش
 .کردم آرامی سالم
 .داد تکان جواب معنای به سری کردن نگاه بدون

 .داد وباال کرد تا را پیراهنش های آستین
 .بچین رو شام میز سریع-
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 .نداریم شام ولی-
 .دوخت من رابه خشم از شده سرخ های وچشم کرد بلند سر
 .افتاد شماره به نفسم ترس از
 نداریم؟؟؟؟ شام که چی یعنی-
 ......نداشتم حوصله-

 .برخاست هوا به فریادش صدای که بود نشده تمام هنوز ام جمله
 .سابقه وبی موقع بی فریاد این از لرزیدم وضوح به
 کنی؟ زندگی اینجا بخواد دلت طور هر که هستی کی کردی فکر نداشتی؟؟،،،،،،؟تو حوصله-

 .حرفی هر بیان از بود عاجز زبانم و لرزید ام چونه
 . ......االن اما ندارم خانه این در ای وظیفه هیچ که گفت من به اول روز همان خودش

 .رفتم آشپزخونه سمت به اومدم خودم به
 .میکنم آماده چیزی یه االن همین-
 .سریعتر-

 مهار قابل دستانم لرزش ، ای شیشه ظرفی سینک روی واز برداشتم زمینی سیب کابینت زیر سبد از
 .نبود کردن

 .شد آور وهم سکوت آن انداز طنین ظرف شدن شکسته صدای
 جمع را ها سرامیک روی شده وپال پخش های شیشه خرده دست کف وبا زدم چمباتمه زمین روی
 .کردم

 .کرد احاطه را پشتم سنگینی حضور
 .پیچید دستم در عمیقی سوزش

 .کشیدم بلندی هین
 .اش برزخی های چشم همان با زد زانو کنارم عظیم سایه
 .گرفت پیش در را هایم گونه راه و جوشید هایم چشم

 .ناپدید اش چهره افروختگی بر و شد محو کم کم هایش چشم سرخی
 .کرد نقاشی را سفید های سرامیک خون از باریکی رد
 !!!خودت با کردی چیکار-

 .هایش حرف میان انداخت پارازیت موقع نا ای سکسه
 .گرفت دست در رو خونینم های دست

 میکنه؟؟؟ جمع دست با رو شیشه خرده عاقل آدم آخه-
 ....هیع.....هیچ-

 .بازگشت آن یک در ام رفته تحلیل توان زد لبخند
 داری؟؟؟ درد!.....چیه؟ واسه اشک همه این-
 هیع......ترسیدم-

 میشود باز موقع بد که دهانی به لعنت
 .پیچید هایم ریه در ناشناس عطری و کرد تجربه ای سابقه بی گرمای سرم

 خالی تو سر بود خرد ای دیگه جای از اعصابم.....بود من تقصیر....خوام می معذرت-
 حاضر بعدشم.......بردار زخم چسب یه کابینت کشو تو واز بشور رو روت و دست پاشو........کردم
 بیرون بریم شام شو

 .ام زندگی زخم ترین بخش لذت و ترین شیرین خاطره شد واین زد چشمکی
 .آورد من ی ساده دل سر بر چه دانست ونمی کرد ترک را آشپزخانه
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 وخون عمیق سوزش که هایی دست وبا کردم تجربه که آنچه واز بودم دیده که ازآنچه مات و گیج
 عجیب ای ثانیه چند آرامش که بودم بلندی قد مرد رفتن مات بودم کرده فراموش را آن از گرفته راه
 آمیزیم اغراق و کودکانه های رویا در دل ساده فکر کوته من حال و.  بود کرده تزریق وجودم به ی

 .بودم ور غوطه
 جا از سراسیمه ایم دقیقه چند آرامش منبع صدای دوباره شنیدن با اما دانم نمی را گذشت دقیقه چند
 . شدم کنده

 خوری؟ نمی تو غذا چرا-
 در دادن جوالن حال در ذهنم و است اش ای لحظه چند آغوش گرم هنوز سرم که دانست می چه او

 .ها آسمان
 .گرفتم پرسشگرش خاکستری های تیله از نگاه

 :گفتم نداشتم شدنش شنیده به اطمینانی که باصدایی
 .خورم می -

 می کشیده دنبالش به مدام ها نگاه که مقابلم خوشتیپ مرد کنار در بودن و رستوران آن در بودن
 .بود اش زندگی از ساله پانزده دختر یک ی خواسته اوج شود
 .دانست نمی را دلیلش احدی سری باال وآن خودم از وغیر بودم حال سر صبح
 و رسوندم ااتاقم به رو خودم اتاق از خروجش از قبل و چیدم همیشه از تر مفصل رو صبحانه میز

 .نشستم خوشی سر روی از لبخندی با بسته در به پشت
 زخم تمام و کرد زنده دوباره رو بود شده رنگ کم برام شب یک فقط که دلتنگی مادرم صدای شنیدن

 .کرد باز سر نو از دلم های
 .کرد گریه او و کردم ودل درد من ریختم اشک ومن کرد گله مادرم
 .شد ها دقیقه گذشت آور یاد اعتبارم اتمام هم دفعه واین رفت در دستم از زمان حساب

 .را دیگر ارتباطی وسیله وهر موبایل و تلفن مخترع پدر بیامرزد خدا
 بود آمده تنگ به ماه یک دوری این از قدری به دلم اما کردم حس را اشک از ام سجاده شدن نمدار

 . نداشتند آمدن بند خیال هایم اشک که
 .رسید گوشم به سیامک صدای و شد زده اتاق در به ای ضربه

 ...روژا -
 .بودم خبر بی موضوع این از ها سال من و اسمم بود زیبا و آهنگ خوش چه و
 .رفتم اتاق در طرف وبه کشیدم هایم چشم به دستی شدم بلند سجاده روی از
 .گفتم گریه خاطر به شده گرفته صدایی وبا کردم باز رو در
 بله-

 .کرد مکث کمی
 ببینمت کن بلند رو سرت-
 .شدم ور غوطه رنگ خاکستری دریایی ودر کردم بلند سر اکراه با
 !!!کردی؟ گریه باز تو-

 .بود جوابم سکوت
 .کشید پوفی
 .بزنیم حرف باهم باید بیا دنبالم

 .رفت پذیرایی سمت وبه گذشت باریک راهرو از
 .رفتم دنبالش کردم جمع رو چادرم پایین
 .بود کرده قفل هم در رو هاش انگشت بود نشسته ای نفره دو مبل روی
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 .بشین-
 .دوختم پذیرایی کف های سرامیک به رو نگاهم نشستم مقابلش در درست

 میکنی؟ گریه داری مدام که چیه مشکلت بپرسم تونم می -
 .خشکید دهانم تو کالم سردش نگاه بادیدن که بدم رو سوالش جواب تا کردم بلند سر
 .. ....روژا توام با -

 ......گریون همیشه های چشم این به لعنت
 ......فقط... فقط....ندارم مشکلی-
 چی؟؟؟؟ فقط-

 شده تنگ ام خونواده برای دلم
 .شد بلند جاش واز زد موهایش به چنگی

 خونه کار اوصاع رومه عصبی فشار خیلی ها روز این. شدم کار فراموش اقدر که برمن وای ای -
 جای به داری مشکلی وقتی توهم خوب دختر ولی نبود یادم اصال خوام می معذرت نیست خوب اصال
 تا امشب همین از خواد می دلم کن حش مطر من وبا بیا بگیری آبغوره گوشه یه بنشینی اینکه
 امشب همین.........بذاری میون در باهام رو هات خواسته و مشکالت باشی اینجا قراره که زمانی

 وسایلت سریع شو بلند....بدونی اونجا هم تعطیالت بعد تا تونی می شهرستان بری میدم رو ترتیبش
 کن جمع رو
 من که بود این تر کننده نگران و تر بد چه و رو بودنم موقتی آورد یادم به دوباره که بود بد چه و
 .....شدم دلگیر موضوع این یادآوری از
 .بره یادتون باز ترسممی-

 :وگفت کرد کوتاهی خنده
 .دنبالت میام شام بعد بیرون رم می هم االن....بمونه یادم دیگه دفعه این میدم قول

 .اومد داخل سیامک و چرخید در قفل تو کلید که بود شب نه ساعت.
 .بودم نشسته پذیرایی توی آماده و دست به ساک

 .زد مهربونی لبخند بادیدنم
 رفتن؟ واسه داری عجله خیلی اینکه مثه-
 .نبودم دور ام خونواده از آنقدر وقت هیج زندگیم تو.....خیلی آره-
 .ماشین تو ببر رو وسایلت میزنم صورتم و سر به آب یه من تا

 .رفتم بیرون و برداشتم رو ها سوغاتی نایلون و ساک
 زن هم.میخورد چشم به زیادی جمعیت انداختم اطراف به نگاهی.کرد متوقف ترمینال تو رو ماشین

 .وسیله بدون وهم دست به ساک هم مرد وهم
 بود سالم دوازده موقع اون.بودم رفته جایی همچین یه به که بود پیش سال سه بار آخرین یادمه
 آوری یاد با.بریم کرد می زندگی اونجا ام عمه که شهرستانی به س*و*اتوب با همگی بود وقرار

 .نشست لبم رو لبخند روز اون خاطرات
 شو پیاده-

 اون بفرسته شهرستان به تنها رو من خواست می نکنه.انداختم سیامک چهره به نگاهی مستأصل
 تنها و بودم نرفته جایی تنهایی وقت هیچ.لرزیدم وضوح به موضوع این تصور از شب موقع این هم

 .بود مدرسه دوران های اردو تنهاییم های مسافرت
 نمیشی؟ پیاده-

 .دادم قورت رو دهانم آب
 شم؟؟؟ پیاده-
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 !نداری رو ازمن دوری طاقت شدی؟؟؟؟؟؟حتما پشیمون شهرتون؟نکنه بری خوای نمی مگه-
 .داد سر بلندی قه قه
 .بودم ام شبانه مسافرت این فکر تو هنوزم من اما
 .شدم پشیمون.....راستش.......چیه دونید می -
 چی؟ یعنی-
 .برم خوام نمی-
 چرا؟ آخه-
 .نرفتم جایی حاال تا تنهایی...... میترسم من واقعیتش-

 .ومردونه آروم بار این اما خندید بازم
 .انداخت مارکش ساعت به نگاهی

 .بزنیم جاده به که اینه قسمت اینکه مثل-
 .خونه برگردیم.....نیست الزم-
 .بدید ادامه گیریتون آبغوره به شما بازهم که خونه برگردیم-

 .گرفت رو ای شماره و کشید بیرون کتش جیب از رو اش گوشی
 سالم آریا الو-
 اومده پیش برام کاری یه من.....بیافتید راه شما.....نباشید من منتظر-

 .میافتم راه صبح فردا منم برید شما آره-.
 مطلق تاریکی غرق رو نگاهم و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 .کردم مقابلم
 حس کنارش در بودن.بود گرفته بازی به رو ام وشامه بود پیچیده ماشین توی سردش ادکلن بوی
 .بود انداخته دلم به ترس جور بد حالت همین و بود کرده انگیخته بر وجودم تو رو جدیدی های

 عجیب حس این بدم اجازه نباید بمونه خونه هم همون و صوری شوهر همون باید من برای سیامک
 دل گاهش وبی گاه های توجه این به نباید و نبود من سهم سیامک.بده دستم کار زده شکوفه تازه و

 .میکردم خوش
 .......بشه مشغولش این از بیشتر فکرم میذاشتم نباید
 .......بود من نخواستن و خواستن به مگه اما

 .شد گرم کی چشمهام نفهمیدم که کردم ستیز و جنگ قلبم با دلم وتو کردم فکر آنقدر
 .رسیدیم شو بیدار روژا -.
 به شوق اشک تاریکی اون تو مون خونه دیدن با انداختم اطراف به نگاهی.پریدم جا از فنر مثل

 .آورد هجوم هام چشم
 .رسیدیم زود اینقدر چطور-

 .نشست فرمش خوش های لب روی پوزخند شبیه چیزی
 .دارید تشریف خواب وشماهم میکنم رانندگی من که ساعته پنج دقیقا-

 .خوام می معذرت واقعا -
 برسون سالم.....خیال بی-
 پایین؟ نمایید یعنی-
 .باشم شمال باید صبح فردا گذاشتیم قرار ها بچه با نه-
 .کنم جبران رو لطفتون این بتونم روزی امیدوارم.......ممنونم ازتون خیلی-
 .نکن زبونی بلبل هم آنقدر پایین برو-

 .رفتم در سمت وبه برداشتم عقب صندلی از وسایل بقیه با رو دستیم ساک
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 .گذاشتم در روی سرهم پشت بار چند رو دستم
 .شد دور و زد بوقی تک سیامک
 .نبود کسی انگار اما......دادم فشار رو زنگ باره چند و دوباره
 انداختم گوشیم ساعت به نگاهی

 .نشست وجودم تو عجیبی ترس میداد نشون رو شب سه
 .گشتم کلیدهام دنبال کیفم داخل هول با

 .دادم ادامه جون و جست به لرزون های دست با.شنیدم سرم پشت رو پایی صدای
 .اینجاست کی ببین به به-

 .نشست کمرم های مهره روی سردی غرق
 .میکرد چیکار اینجا این

 .گرفتم رو سیامک شماره سریع و فشردم دستم تو رو گوشیم
 .شد نزدیک بهم

 خودتی واقعا یا میبینم خواب من خدای وای-
 .بودم داده ازدست رو ام تکلم قدرت اما شد بلند خط ور اون از سیامک صدای-

 .کشیدم کوتاهی جیغ اراده بی نشست وسردم لرزون های دست روی که دستش
 میکنی رم چرا بابا چته-

 .کردم پنهون ام یقه تو رو سرم وو چسبیدم در به.میشد کوبیده هم روی صدا با هام دندون
 دیگر پاهایم لرزش و میشد کوبیده ام سینه قفسه به تندتر هم من قلب میشد تر نزدیک او که هرچه

 .نبود کردن مهار قابل
 .......کشیدم بلندی جیغ کرد لمس رو ام زده یخ دستان که دستش

 .ماشینی الستیک جیغ با شد همراه من جیغ
 .انداختم اطراف به نگاهی هراسان
 :گفت ای ترسیده لحن با زده بیرون حدقه از هایی چشم با سیامک

 !!!بدی کشتننمون به بود نمونده کم میزنی جیغ چرا تو چته-
 .کردم نگاهش فقط واج و هاج
 .بود عرق از خیس صورتم و بود شده مقطع هام نفس

 دیدی؟؟؟؟ بد خواب خوبه؟؟؟؟باز حالت-
 .دادم ماساژ رو ام شده خشک گردن کشیدم خیسم صورت به دستی. کردم پایین و باال رو سرم

 کجاییم؟......بود واقعیت عین.....نبود خواب-
 راه تا نداری چیزی فریادی جیغی دیگه اگه.......رسیممی دیگه ساعت یه از کمتر نمونده چیزی -

 !بیافتیم؟
 .انداختم پایین رو سرم شرمزده

 .......خوام می معذرت-
 .شدیم راهی دوباره و کرد روشن رو ماشین
 ندیده واضحی این به خوابی هیچ عمرم تو.رفت نمی کنار هام چشم جلو از هم لحظه یه فرشید چهره
 شد ترسناک بت به فرشید کی از نمیدونم دقیق.لرزید می هاش دست تماس از تنم هم هنوز.بودم
 و فرشید با شدن رو روبه از شدیم ساکن خونه اون تو که اولی روز همون از یادمه خوب اما برام
 .داشتم هراس باهاش شدن تنها

 .بردم بیرون رو بود شده عرق از خیس که رو سرم و کشیدم پایین کمی رو شیشه
 .نبودن واقعا انگار اما.کردم در حوالی هم مشت چند و دادم فشار رو زنگ بار چند
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 میای؟ داری ندادی خبر -
 .کنم گیرشدن غافل گفتم نه-

 .زد پوزخندی
 .باشه افتاده اتفاقی بابام واسه میترسم-
 ندارن؟؟ همراه تلفن کدوم هیچ ،پدرت مادرت........نده راه دلت به بد-

 .دادم تکون رو سرم بود بند زور به ام گریه که درحالی
 باران این با ریتم هم هم من های اشک و آید می فرود ماشین شیشه روی بر آهسته و نم نم باران

 .شده هایم گونه ی روانه بهاری
 .است من ی وقفه وبی صدا بی های اشک مسبب همسفرم وکالفه عصبی چهره
 .شکست را حاکم سکوت اش گوشی زنگ صدای

 اونجام دیگه ساعته دو تا راهم تو آره.....عزیزم سالم -
 .باش خودت مواظب توهم.....گلم باشه.

 .کرد پرت ماشین جلو به را گوشی
 .منم خردی اعصاب این بانی و باعث دونستم می

 شهرستان رفتن اینا حبیب بابا که شدم متوجه پدرم خونه باالی طبقه مستاجر طریق از دیشب همون
 خبر شنیدن از بمونن اونجا رو تعطیالت از روز چند قراره و اونجاست ام عمه ی خونه که ای دیگه

 وقتی اما دادم ترجیح خودم دلتنگی به رو اونا وشادی شدم خوشحال خیلی ام خونواده مسافرت
 سیامک همراه که شد باعث هم همین و بردم پی فاجعه عمق به دیدم رو سیامک برزخی صورت

 .....بشم شمال راهی
 .نیست خوشحال من همراهی از هیچ که فهمید میشد سیامک چهره حالت از و

 .نداشتم رو گفتنش روی و جرات اما بود آورده فشار بهم جور بد تشنگی و گرسنگی
 هیچ هم اون و موندم ماشین تو من صبحانه خوردن برای شد پیاده سیامک که هم وقتی حتی

 .نکرد شدنم پیاده واسه اصراری
 .بود کرده گیرم دل خیلی همین و داشتم بودن مزاحم و بودن بار سر حس

 .رسیدیم که بود ظهر نزدیک
 سفرم ی تجربه اولین اینکه وجود وبا داشت که زیبایی و سبزی سر همه اون با شمال ی جاده حتی
 یک حتی سیامک بودیم جاده تو که ساعتی چند این تموم تو.کنه خوب رو حالم کمی نتونست هم بود

 .کنم حفظ رو سکوت این کردم سعی هم ومن نزد.هم با هم حرف کلمه
 در پشت از آریا خندان ی چهره و شود باز مون رو به بزرگی ویالیی در وبعد زد بوق تک دوتا

 .شد ظاهر
 .آورد داخل سیامک سمت شیشه از رو سرش

 .خوشبخت زوج این به آمد خوش و سالم -
 بسا چه و نیست من منتظر ویال این تو هیچکس دونستم ومی میزنه طعنه هم آریا دونستم می

 .خونده نا مهمون این از میشدن ناراحت هم ها بعضی
 به رو ام موقع بی حضور و ناراحتی لحظه چند برای بستم رو هام چشم و شدم پیاده ماشین از

 به لبخندی کردم استشمام وجودم تموم با رو خورده بارون خاک انگیز دل بوی و سپردم فراموشی
 .آوردم لب

 .بود شمال های ویال از من ذهنیت و تصور از تر زیبا و فراتر چیزی م رو روبه گونه نقاشی منظره
 گل های بوته و بود کرده علم قد دیدگانم مقابل در رنگی خاکستری نمای سنگ ی طبقه دو ساختمون

 .بود بخشیده زینت را ساختمان دور تا دور زیبا چینی پر مانند رز
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 چوبی آالچیق تر طرف آن کمی و کرد می خودنمایی مواجی رنگ آبی دریای ساختمان راست دست
 نهایت حد به را رویایی مکان آن زیبایی چوبی تماما و درختان تنه از هایی وصندلی میز با بزرگی

 .بود رسونده
 :گفتم اختیار بی زیبایی همه این از زده هیجان

 . قشنگه خیلی اینجا-
 در کالم بود ایستاده ساختمون به منتهی های پله روی که بلندی قد دختر عصبی چهره دیدن وبا

 .شد محو کم کم ولبخندم خشکید دهانم
 گرم نظاره میکرد فوران ها اون از عصبانیت که هایی وچشم شده کشیده هم در هایی ابرو با پرند
 .بود

 .کردم سالم پته تته با
 .برگشت داخل به سیامک جانب به ای غره چشم وبا من به دادن جواب بدون
 ویال وارد آریا و عصبی سیامک سر پشت زشت اردک جوجه ومثه کشیدم بیرون ماشین از رو ساکم
 .شدم
 .بود مشکی و آتشین سرخ رنگ به وسایلش وتمامی بود بیرونش زیبایی به هم ساختمون داخل
 های چشم مقابل در شدید زدگی هول و پاچگی دست با و م داد فشار دستم تو رو ساک های دسته
 .ایستادم صورتم به شده میخ
 .کرد حلقه ام نه شو دور رو دستش و اومد سمتم به فلایر که موندم حالت همون تو چقدر دونم نمی

 .عزیزم اومدی خوش خیلی-
 .ممنون-
 .اتاق تو بذار رو وسایلت باال بریم بیا-

 میشد شون اکثر نگاه از که انداختم پذیرایی توی حاضرین نگاه به گذرا نگاهی و کردم بلند رو سرم
 .ان راضی نا من بودن از چقدر فهمید

 .کرد باز روم به رو رنگی مشکی چوبی در
 .....اتاق این تو بذار رو وسایلت عزیزم-
 .شدم مزاحم.  خوام می معذرت خیلی-
 شما جورایی یه و سعیده عمو مال ویال این شدیم شما مزاحم که ماییم این عزیزم حرفیه چه این-

 .پیشمون برگرد و کن عوض تو ها لباس بذار رو وسایلت......مهمون ما و ای خونه صاحب
 .رفت و بست رو اتاق در

 .انداختم اتاق دور تا دور به نگاهی
 هم رو اتاق کف.سوخهت ای قهوه رنگ وبه چوبی همه وسایلش که بود متری سی تقریبا اتاق یه
 .بود پوشانده رنگ گردویی فرش یه

 .زدم کنار رو پرده رفتم اتاق گوشه پنجره سمت وبه گذاشتم تخت رو رو ساکم
 .بود شده خلق زیبا حد بی منظره یه و بود مقابلم دریا از کاملی نمای
 دوستم می که افرادی بین و بیام ویالیی همچین و مسافرت همچین به که رسید نمی ذهنمم به حتی
 بگیرم قرار بیزارند ازم چقدر

 .انداختم ام وضع و سر به نگاهی کمد روی آینه تو واز آوردم در رو مانتوم
 جمع توی واسه بود مناسب گفت میشد بود پام راسته مشکی شلوار یه و خردلی ساده نیک تو یه

 .بودن
 .کردم باز رو بود بهداشتی سرویس گمانم به که رو اتاق گوشه رنگ ای قهوه در

 .بود درست حدسم
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 بیرون اتاق از مشکیم شال و هام مو کردن مرتب از وبعد زدم صورتم به آب مشت یه. رفتم داخل
 .رفتم

 .بود پوشونده رنگ مشکی های پارکت رو کفش که بود عظیم راهرو یه مقابلم
 .داشت قرار راهرو اون تو دیگه در چهار بود توش من وسایل که اتاقی در از غیر
 .اومد می بیرون مانندی بحث و جر صدای یه و بود باز نیمه شون یکی در که
 کشیده باز نیمه در سمت وبه شدم کنجکاو شنیدم رو خودم اسم لحظه یک گذشتم که در کنار از

 .شدم
 .رسید می گوش به بیشتری وضوح با بحث جرو صدای بودم شده نزدیک که حاال

 شمال؟؟؟؟ننه بیاری رابندازی خودت دنبال رو داهاتی دختره این باید تو چرا سیامک چی یعنی-
 میگردوندی برش یا.......میکردی ولش شده خراب همون تو جا همون درک به نبودن باباش

 تهران؟
 چی رو بابام جواب تهران بردمش می اگه نیستم راضی اصال اومدنش از خودمم من بخدا پرندجان-

 ......نداره وجود روژایی کن فک اصال.....نکن ناراحت خودتو شده که یه کار تازه هم االن میدادم؟
 میکنی؟ ناراحت رو خودت اینطور اهمیتی بی موضوع همچین یه خاطر به نیست درست

 ..........دختره این یا جاست این من جای یا سیامک نمیشه حالیم ها حرف این من -
 شبیه چیزی زد چنگ رو دلم ته بدی حس یه.نشه مال لگد شخصیتم این از بیشتر تا نموندم دیگه

 حسادت هم شاید یا حقارت
 می حس وجودم پود و تار با رو کسی بی و تنهایی و ریختنمی هام گونه روی هوا بی هام اشک

 دو دلم نداشتم کردن ودل درد برای رو کسی هیچ و بود شده تلمبار دلم تو زیادی ی ها کردم،حرف
 تا شون تلخی که قلبم اعماق تو کرده خوش جا های حرف شنیدن برای خواستن می شنوا گوش تا

 .میسوزوند رو گلویم
 بود گرفته ای دیگه کس هر از بیشتر خدا از دلم
 ساله ده پونز من...........چرا واقعا بپرسم ازش فقط و ببینمش نزدیک از شد می خواست می دلم
 که منی......بودم آورده کم و بودم جازده بد اولش همین که بزرگی این به معامله به چه رو

 عملی هر بچگی. از که منی....بود سالگی ده تو کوچیک دروغ یه زندگی تو وخطام خبط بزرگترین
 با نوجوانی اوایل همون از الهی عقوبت از ترس که منی باشه گناه مبادا که لرزیده دلم ته کردم که

 کردم می حس بود وقت چند که منی......بزنم دم نتونم و بشم خرد اینطور باید چرا شد عجین خونم
 این عاقبت و آخر به کردن فکر که منی.....شه می گرفتار معامله این تو داره قلبمم ذهنم از غیر

 این با و حقارت این با کنم چیکار بگو خودت خدا ای...........میلرزوند رو بدنم ستون چهار معامله
 ..........میکنم پیدا دارم که وابستگی

 ...دوختم دریا های موج به رو خیسم نگاه و برداشتم چوبی میز از رو سرم
 کردید؟ خلوت که میبینم-

 .نشست می روم به ،رو آالچیق تو چوبی میز پشت داشت که بود آریا صدای
 .نشدم که مزاحم-

 آنالیز قدرت که مخدوش و بود پر آنقدر ذهنم......نه یا مزاحم دونستم نمی واقعا......نداشتم جوابی
 .نداشتم وجه هیچ به رو آریا موقعیت کردن

 ...... ... تو عشق و..... کسی بی از اقیانوسی در ام شده غرق-
 ..........دنیایم مطلق خاموشی در شد سوئی کور روشن فانوسی همچون که تو عشق از امان

 .بود کرده گل اش شاعرانه طبع گویا که آریایی به زدم پوزخند
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 فضولی اگه بدونم؟؟؟؟؟البته رو معصوم های چشم این سرخی و انتها بی های گریه این دلیل میشه-
 !نیست

 دلتنگیه فقط دلیلش-
 ........باشه دلتنگی فقط دلیلش امیدوارم-
 ......اینجایی که خوشحالم خیلی-

 .جانبش به کشید پر نگاهم
 .بود مواج دریای خیره زدن پلک بدون و بود شده خیره ها دست دور به

 .نبود من با سخنش روی داشتم حتم
 بودید؟ من با -

 خندید.چرخید سمتم به نگاهش
 برم فرستادن منو ها بچه میرفت یادم داشت راستی.... نبودم دنیا این تو اصال ببخش-

 .شد عوض تم هوا و شایدحال.......بیای همراهم چیه نظرت......خرید
 :گفتم زده هیجان و شدم خوشحال پیشنهادش از
 .....از ممنون خیلی-

 .موند تمام نیمه من حرف و اومد ویال بیرون از ماشینی بوق صدای
 .باشه دکتر گمانم به-

 .برداشت چوبی میز رو از رو سوئیچش
 .بیا زود توم آرش واسه میکنم باز رو در رم می-

 ......نرفتن یا رفتن واسه مردد.موندم همونجا مردد ومن رفت ویال در طرف به آریا
 .شد پیاده ودرشتاندامی بلند قد جوان بعد وکمی شد وارد رنگی سفید بلند شاسی ماشین

 .اومد سمتم وبه زد لبخند.شد کشیده من سمت به جوان نگاه و داد دست باهاش آریا
 .ایستادم آآالچیق پله روی پاچگی دست کمی با و شدم بلند صندلی رو از
 چطوره؟ حالتون خانم روژا سالم به-
 بودم ندیده رو پسر این حاال تا من.دادم جواب داشتم کردنش جمع به سعی که باز نیمه دهانی با

 .شناخت می رو من کجا از........
 ممنون سالم -
 چطوره؟ سیامک-

 :گفت آریا که بدم رو پرسیش احوال جواب خواستم
 .اومد خودش بردید رو اسمش تا است زاده حالل هاش اونا-

 های لب و سیامک بازوی دور پرند شده حلقه های دست دیدن با و انداختم نگاهی ویال سمت به
 .شد خالی سرم بر یخ آب سطلی گویی دویشان هر خندان

 .میشد تر دشوار هم من برای کشیدن نفس میشدند تر نزدیک ما به عاشق کبوتر دو آن که قدم هر
 .سوزاند را جوانحم تمامی که بود پا بر وسیع آتشی درونم اما. زد یخ باره یک به تنم تمام

 :گفت سریع که شد حالتم متوجه آریا گمانم به
 بریم تو و من بهتره روژا -

 هوس باره هزار که هایی چشم و تکیده هایی شانه با سرش پشت درنگ ای لحظه بدون ومن
 .افتادم راه بود کرده باریدن

 میرید؟ دارید کجا
 . بود سیامک صدای

 .شد هام لب نقش اراده بی جونی کم لبخند و گرفتم قلب قوت کمی
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 .برگشتیم سیامک سمت به و ایستادیم هردومون
 .من میخ پرند جانب به حق نگاه و بود هاش بازو گرد لعنتی های دست اون هم هنوز

 .بخریم نهار برای چیزی یه میریم داریم-
 .شد تر نزدیک ما وبه کرد رها بازوش درو از رو پرند های دست

 بیاد؟ باهات هم روژا الزمه-
 . بیاد من با گفتم تنهاست هم روژا و شلوغه سرت حسابی شما دیدم فقط نه که الزم-

 .گرفت خود به متفکری قیافه و کشید درهم ابرو
 بری؟ خواد می دلت هم خودت روژا-

 ای لحظه چند غیرت و تعصب این به زدم پوزخند دل در
 خواد می دلم آره-

 .شد انداز طنین ماشین مسکوت فضای در بخشی آرام ملودی صدای
 .شد معطوفم آریا نگاه که کشیدم دردی پر آه
 اومد؟ سراغت به دلتنگی باز شد چی-

 .کردم حس بخوبی رو کالمش طعنه
 .هست و بوده همراهم رسید تهران به پام که اولی روز همون از دلتنگی-

 .زد پوزخند
 .میکنه درگیرت بیشتر میبینی باهم رو پرند و سیامک که هایی وقت دلتنگی این میکنم فک من اما-

 ....بگم دروغ نمیتونستم که خودم به اما کنم انکار تونستم می االن شاید نداشتم جوابی
 پابند رو سیامک وهم تو هم خواست می دلم خیلی بودی شده سیامک زندگی وارد تازه که اوایل-

 پاک دختر تو.......شدم پشیمون دیدم رو تون دو هر موضع وقتی اما کنم اجباری ازدواج این
 یک و رنگ یک راه وهم شریک یه و خواد می لیاقت واقعا باهات کردن زندگی و هستی ومعصومی

 همون و همسر همون بشه و بیاد عقل سر سیامک خواست می دلم خیلی ها قبال......خودت مثه دل
 دیوونه هنوز و داده دست از رو عقلش کل به سیامک اما کنی تکیه بهش بتونی تو که کسی
 هم االن........نمیشه مسخره عشق این بردار دست نخوره سنگ به سرش تا مطمئنم..........پرند
 .نیست نفعت به اصال این و میشی سیامک دلبسته داری میکنم حس......توام نگران فقط
 .گرفتم خودم به تهاجمی حالت چرا دفعه یه دونم نمی

 از هم اون نه و هستم سیامک ی دلبسته من نه اشتباه گمان و حدس یه فقط هاتون حرف این ببینید-
 .بشه تموم لعنتی سال یه این زودتر هرچه امیدوارم من بعدشم.......کشهمی دست پرند

 .گرفت پیش در رو ام گونه راه سمج و مزاحم اشکی قطره رسیدم که حرفم جای این به
 من دل بگم و بکشم فریاد سردلم بر میتونستم محکم و قاطع طور همین و بود طور همین کاش ای
 ......نیست سیامک با

 کاش وای نیست من دهن لقمه سیامک که کنم حالی دلم به میتونستم اطمینان با قدر همون کاش ای
 .بودم می تحمیلی زندگی سال یه این رسیدن پایان به منتظر گفتم که طور همون

 . ....... افسوس صد و دریغ ولی
 .شد پیاده ماشین از آریا و شد متوقف ماشین

 در زمانیکه تا و نکردم دنبال رو رفتنش مسیر نگاهم با حتی که داشتم ذهنی درگیری قدری به
 .نشدم آریا دوباره حضور و غیبت متوجه نشد باز مجددا ماشین

 .گرفت سمتم به ای شابه نو و ساندویچ
 چیه؟ این-
 ساندویچ میگن بهش ما والیت تو-
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 .بگیرید نهار بقیه واسه نبود قرار مگه-
 .میشه حاضر هم بقیه مال رگ تو بزنیم رو ساندویچ این ما تا -
 .بشم مشغول خواست منم از اشاره و ایما با و زد ساندویچش به بزرگی گاز خودش و
 خیره میکرد نگاهم لبخند با که ای غریبه نسبتا مرد به و سنجیدم رو مکانیم موقعیت لحظه یه تو

 .....شدم
 حاال میرفت رژه آگاهش ناخود ضمیر تو مخالف جنس با شدن تنها از هراسی مدام که روژایی
 .......بود نشسته خاطر آسودگی و آرامش این با جوونی پسر کنار چطور

 .کرد نمی اذیتم اش خیره نگاه حتی و هاش هاش،خنده ،حرف آریا کنار بودن چرا دونم نمی
 شدی؟ میخ اینطور که ندیدی نزدیک از خوشتیپ مرد یه حاال تا چیه-

 .کشیدم خجالت کمی وفقط نداد بهم بدی حس هم سوال این حتی
 .بودن نشسته هم گرد پذیرایی توی همه
 .کردم سالم
 .دادن رو جوابم مهربونی لبخند با آرش و فلایر

 .گشنگی از مردیم شما کجائید بابا-
 .بود شروین آمیز اعتراض صدای
 وسایلم که اتاقی همون به توجهی جلب هیچ وبدون آروم اومد سراغم به بودن زیادی حس بازهم
 .رفتم بود توش

 .کشیدم بیرون مانتوم جیب تو از رو گوشیم
 .بود ام عمه ستان شهر از هم اش همه و داشتم پاسخ بی تماس چند

 .موندم تماس اتصال منتظر و گرفتم رو شماره
 ی چهره تصور وبا شد سرازیر وجودم به حدی بی دلتنگی خط پشت از روناک صدای شنیدن با

 .شد هام گونه راهی اشک هام کوچولو خواهر خوشکل و مهربون
 .شد ظاهر فلایر ی کله بندش پشت و شد زده اتاق در به ای تقه

 .تو بیام هست اجازه-
 .آوردم لب به لبخندی و کشیدم هام چشم به دستی

 .تو بفرمائید میکنم خواهش-
 .اومد داخل و بست رو در

 .کرد تنگ رو هاش چشم
 کردی؟ گریه تو-

 .انداختم زیر به سر
 .... ببینمت-

 اومده؟ پیش مشکلی
 .شد تنگشون دلم خرده یه کردم صحبت ام خونواده با نه-

 .کشید آغوشم در
 .عزیزم آخی-
. 

 سال دیگه ساعت چند پایین بریم بپوش خوشکل لباس دست یه و بزن صورتت و سر به آبی یه برو
 .باشه اشکی هات چش تحویل سال دم نداره شگون.....تحویله

 هست؟؟؟ وجودت تو زنانه حسادت و تعصب اسم به چیزی اصال تو بعدشم.....
 .کردم نگاهش منگ و گیج
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 .....سیامک و پرند منظورم-
 . نشستم تخت لبه روی

 میزنه؟ چمباته سیامک دور داره چطور پرند هست حواست......دختر توام با-
 .زدم خند تلخ

 .پرند نه منم سیامک زندگی تو اضافی فرد-
 .نشست کنارم

 .پرند نه تویی سیامک شرعی و رسمی همسر اما-
 لگد خودت بخت به داری تو اما.....دارن و داشتن رو تو االن موقعیت داشتن آرزوی ها خیلی.....

 تون زندگی تو جاشو پرند نذار بره دستت از سیامک و زندگیت نذار جان روژا ببین.......میزنی
 .پرند مال بشه خوردن آب سادگی به توه حق که چیزی نذار......کنه محکم

 منه؟ خواستن به مگه-
 یک و رفتی رو راه بیشتر نصف یعنی شه شناسنامه تو اسمت و سیامکی همسر االن تو کن گوش-

 که کنی کاری تونی می کنی بیرون سیامک ذهن از رو پرند تونی می بخوای اگه.......جلویی هیچ
 .بزنه رو پرند قید سیامک

 .داد ادامه و کشید حسرتی پر آه
 یکیش.......باشن داشته رو تو االن موقعیت آرزوشونه وخیلیا......بودن سیامک عاشق ها خیلی
 .هستی االن تو که چیزی بشه سیامک زن میزنه آتیش و آب به پرند همین
 از قبل بده نشون خودی داری عالقه سیامک به هم درصد یه اگه حتی بیا خودت به خوب دختر
 .بشه دیر اینکه
 مغزم تو داشت اش کلمه به کلمه و بود کرده پا به مغزم و قلب تو عظیمی آشوب فلایر های حرف

 .شد می اکو
 ....کنم حفظ رو زندگیم خواستم می اگه من
 .میکردم زندگی این ادامه به مجبور رو سیامک باید
 .کشیدم می دوش به ابد تا رو تمسخر و تحقیر این بار باید
 .میشدم سیامک سربار داشتم جون تا باید

 .موندم می زیادی و اضافی موجود یه سال سالیان باید ومن
 .تونستم نمی من نه اما

 ....خواست نمی رو من سیامک
 ......خواستن نمی رو من اش خونواده

 .......بود دیگه یکی با سیامک دل
 و بود کرده خودش مال رو سیامک ذهن تمام پرند

 ......موند می سیامک قلب تو پرند ابد تا
 ........من واسه بود بزرگ زیادی لقمه یه سیامک

 ممنوع رویای من واسه دونستم می که چیزهایی به وقت هیچ و بودم سیر دل و چشم بچگی از من
 .بود ها ممنوعه همون از یکی دقیقا من واسه سیامک و نداشتم نظر نیست من حق و است
 نیست حقم دونستم می ای دیگه کس هر از بهتر خودم که زندگی خاطر به و بمونم گفت می دلم

 .کشید می فریاد دلم سر بر مغزم و بجنگم
 رژه داشت مغزم تو زیادی های شاید و باید کردم، می طی رو اتاق عرض و طول گم در سر و کالفه

 .بود کرده سلب ازم رو درست گیری تصمیم قدرت و میرفت
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 بود همراهم که کوچیکی نسبتا حوله گذاشتم تخت روی و کشیدم بیرون ساکم تو از لباس دست یه
 .رفتم اتاق گوشه بهداشتی سرویس سمت به و برداشتم رو
 خودم دور ور کوچیک حوله برهم و درهم افکار همون با و نکشید طول گرفتنم دوش بیشتر ربع یه

 .اومدم بیرون حمام از و پیچیدم
 ........مشغول فکرم و بود پایین سرم

 افتاد لرزه به مقابلم شخص دیدن از وجودم تمام و کردم بلند سر لحظه یه
 .بود رنگ خاکستری چشم دو گردان سر های مردمک میخ ومتعجبم ترسیده نگاه

 .نداشت حرکتی هیچ قدرت و بود چسبیده زمین به پاهایم
 لرزیدن به شروع اختیار بی.  میکردم احساس خوبی به را اعضایم تمامی شدن حس بی و شدن سر
 .م کرد
 تمامی به که لرزشی همان و اندک نیروی همان با. شد تزریق پاهایم به نیرویی اندک آن یک در

 . گرداندم باز حمام به را سردم تن بود کرده سرایت وجودم
 سردی عرق به را خود جای وجودم لرزش.افتادن و شدن رها اجازه پاهایم به و دادم تکیه درش به
 .میشد حس بدنم تمام بر اش خیسی که داد
 .انداخت می جانم به رعشه ام برهنه نیمه بدن بر سیامک شده میخ نگاه آوری یاد

 پشت را زیادی دقایق و کردم نفرین و لعن پرتی حواس و گیجی این خاطر به را خودم بار هزاران
 .کردم سپری وضعیت همان وبا بسته در همان

 کجایی؟ جان روژا -
 .بود فلایر صدای

 .دادم رو جوابش ام حنجره از آمده در زور به صدایی با
 .رفتم بیرون و کردم جدا بهداشتی سرویس کف سرد های سرامیک از رو سردم تن سختی به

 بیرون اتاق از شرم از ملتهب و گرفته آتش هایی گونه و فلایر اصرار وبا راپوشیدم هایم لباس
 .رفتم
 فرو ام یقه تو رو سرم تونستم تا عسلی میز روی کوچک سین هفت سفره دور شدن جمع موقع
 . بردم

 .شدم چشم تو چشم سیامک با اراده بی کردن دعا موقع و سال تحویل لحظه
 انداختم پایین سرم تونستم تا و گرفتم ازش نگاه نور سرعت به

 انگشت افتاده سری با و بودم نشسته بکم صمم من فقط بین اون در و خندیدن می و گفتن می همه
 .بودم گرفته بازی به رو دستم های

 و باال اتاق تو حواسم و هوش تمام و روح اما بودم نشسته ای نفره تک مبل رو و جمع تو جسما
 .بود مونده ام آورده بار به افتضاح کنار
 بار هزار رفت می رژه هام چشم جلو سیامک تصویر که دفعه هر و کردم می فکر بهش که بار هر
 .شدم می زنده و مردم می
 .باشن کرده صدام که اومد گوشم به لحظه یه

 .کردم اونجا جمع رو حواسم کمی و چرخوندم جمع بین رو گیجم نگاه
 خانم؟؟؟ روژا چیه نظرتون شما-

 : گفتم قبل لحظه چند از تر گیج
 چی؟؟ درمورد-

 .زد داری صدا خند پوز پرند
 .نیست باغ تو اصال......شوته کال دختر این بابا-
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 !!!!پرند-
 .داد می قرار مخاطب رو پرند بارش شماتت لحن با که بود آریا صدای
 :گفتم پرند حرف از رنجیده

 .نبود حواسم اصال ببخشید-
 :گفت طرف اون از شروین

 .شام واسه کنه حاضر چیزی پاشه یکدومتون-
 .دادن رو بیرون غذای پیشنهاد و کردن اعتراض پرند و ستاره

 توهین خاطر به شاید کنم حاضر من رو امشب شام که کرد خطور ذهنم به لحظه یه چرا دونم نمی
 تنها رو خوبم پخت دست.دارم خوبی پخت دست چه که بدم نشون بهش خواستم می و بود پرند

 .دونستم می سالحم
 . کنم آماده شام تونم می من بخواید اگه -

 .زد لبخند روم به فلایر و کردن استقبال آریا و آرش و شروین
 .بود دستش تو گوشی میخ فقط نظری و حرف هیچ بی هم سیامک

 .کنه اش تهیه بکشه زحمت تون یکی باید خوام می وسیله مقدار یه فقط-
 :گفت مهربونی لحن با آریا

 بیرون بریم شو بلند.......خونگی غذای یه واسه زده لک دلم نخوردم خونگی غذای وقته خیلی.
 .بخریم داشتی الزم هرچی

 .داد جواب سیامک من از قبل
 .بکشی زحمت شما نیست الزم -
 :گفت و من به کرد رو
 .میکنم تهیه میرم خودم بنویس خوای می که رو چیزهایی-

 .شد بلند جاش از و گفت رو این
 ناپدید پرند درهم های ابرو و عصبی های چشم بادیدن که کرد خوش جا هام لب رو رنگی کم لبخند

 .شد
. 
. 
 می دلم. کنم درست بود قرار که بودم مرغی با پلو زرشک فکر تو. رفتم آشپزخونه سمت به.

 .بزارم تموم سنگ خواست
 .شنیدم سرم پشت رو پایی صدای

 .برگشتم عقب به
 .بود سانتیم چند فاصله در درست پرند

 بازی بچه با نکن سعی میگم بهت که دومم بار این دادم اخطار بهت بار یه گشنه گدا ی دختره ببین-
 و جد همه اندازه به داری.......سیامک به چه رو امل تو.......کنی نزدیک سیامک به خودتو هات

 کنن قلم پاهاتو جفت دم می میکنی تر دراز گلیمت از پاتو آبادت
 فهمیدی؟

 .کرد تار رو هام چشم اشک ی پرده و لرزید ام چونه
 صدای شنیدن با اما بدم پروا بی دختر این به شکن دندون و محکم جواب یه خواست می دلم

 .رفتم ظرفشویی سینک طرف به و شدم جدا نحسش ی وسایه پرند از سیامک
 خواست نمی دلم کردم لیوانی شستن مشغول رو خودم اما کردم حس کنارم رو سیامک حضور
 .ببینه رو اشکیم صورت
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 .گرفت قرار دستم کنار کابینت روی نایلون چند
 .شستم می رو لیوان گونه وسواس طور همون من اما
 روژا -

 .گفتنش روژا این از ریخت فرو باره یک به قلبم تمام
 .بله-

 کن بلند تو سر
 .نکردم حرکتی هیچ

 .کن بلند تو سر گفتم-
 .چرخوند خودش سمت به رو صورتم و گرفت دستش تو رو ام چونه
 .کشیدم باال بیشتر نه و گردنش تا رو خیسم نگاه

 گفت؟؟؟ بهت چیزی پرند-
 .دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 گی؟ نمی که دروغ-
 .دادم تکون رو سرم دیگه بار یه
 اذیتت پرند دیگه بار یه فقط اگه!........میاری کجا از رو اشک همه این بچه الف یه تو موندم من -

 .بگو خودم به کرد
 نکردن کاری هیچ خانم پرند-
 کرد؟؟ می چیکار تو دل ور آشپزخونه تو اینجا پس-
 .کنه کمکم بود اومده فقط.....فقط.....هیچی-

 .صدا با خندید
 .گرفت ام خنده منم اون ی خنده از
 .میشه سال جک ترین بامزه........کنه کمک تو به بیاد پرند-

 .کشید رو دماغم نوک
 .......کوچولو نیستی بلد هم گفتن دروغ-

 .رفت همراهش باره صد هم من دل و رفت بیرون خانه آشپز از
. 
. 
 .شد حاضر شام بعد ساعت یه حدود و شد دستم کمک فلایر.

 .کشیدم ظرف تو رو غذا هم ومن چید رو پذیرایی توی خوری غذا میز فلایر
 پذیرایی سمت به و برداشتم رو مرغ ظرف آخرین هم من و اومدن کمکمون به هم آرش و آریا
 .رفتم

 .میکردن اندازم بر دوستانه چندان نه نگاهی با و بودن داده لم مبل روی پرند و ستاره
 .رفتم میز سمت به و گرفتم ازشون نگاه

 گوشه به پیشانیم و خورد بهم تعادلم و گرفت رو راهم جلوی که دیدم رو پرند پای لحظه یک در
 .افتاد زمین رو صدا با مرغ ظرف و کرد خورد بر غذا میز فلزی

 .کردم حس پیشانیم روی رو خون داغی و جوشش
 .برداشتن خیز سمتم به همه

 .آمیخت هم در سیامک فریاد صدای با پرند و ستاره ی خنده صدای
 .دوختم مقابلم ی جاده به و گرفتم دستم کنار مرد درهم رخ نیم از نگاه

 .شمال از برگشت راه تو و ماشین تو سیامک و من و بود فروردین اول امروز
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 .کرد گذر هام چشم مقابل از کوتاه فیلم یه مثه درست دیشب اتفاقات
 برزخیش اهنگ ، نماییش مظلوم و زاری و گریه ، پرند سر رو سیامک فریاد ، من پیشونی شکستن

 ....ستاره با شون شبانه برگشت من، جانب به
 و حاال تا دیشب از همه و همه هوا میش و گرگ این تو مون شدن راهی و مون نخورده دست شام
 خوردن بهم بانی و باعث رو من همه داشتم یقین و بود افتاده اتفاق ساعت هشت از کمتر در

 .دونن می مسافرتشون
 . کردم لمس بود کشیده رو زحمتش آرش ،که پیشونیم بانداژ دست با
 .......میشد گرم داشت کم کم هام پلک و بودم نزاشته هم رو پلک هم لحظه یه دیشب از
. 
. 
. 
 .بودیم برگشته شمال از روزیکه از دقیق.  شده سرد خیلی باهام رفتارش سیامک روزه چند.

 این از دلم.گشت می بر خونه به شب اواخر هم همیشه و بشه رو به رو باهام کمتر کرد می سعی
 دونستم نمی سیامک محبت و توجه الیق رو خودم واقعا من زدم نمی دم اما گرفت می سردش رفتار

 ......کجا سیامک و کجا من پرند قول به
 و بود شده قضا هام نماز از خیلی مدت چند این صبح اذان وقت با کردم تنظیم رو گوشیم ساعت
 .بیارم جا به رو شون قضا داشتم تصمیم
 .وایسادم نماز به و گرفتم وضو
 .شدم بلند جانماز رو از هراسان در زنگ شدن بلند با و نکردم حس رو زمان گذر

 .انداختم دیواری ساعت به نگاهی و شدم پذیرایی وارد
 .داد می نشون رو صبح نیم و هفت

 وضع و سر و آلود خواب های چشم با هم سیامک و شد باز هم سیامک اتاق در موقع همین در
 .اومد بیرون اتاق از نامرتب

 .افتادم خنده به ظاهرش دیدن با
 .شد بلند در زنگ صدای دوباره

 .بیافتم زمین رو مخ با بود نمونده کم و رفت پام زیر نمازم چادر. برداشتم قدم عجله با
 .افتاد خنده به که بود سیامک دفعه این

 . گرفتم ازش نگاه
 .کرد می نگاهم لبخند با که دیدم در پشت رو سعید عمو کردم باز که رو در
 جان عمو سالم -
 .بخیر صبحت دخترم سالم-

 .سید*و*ب رو پیشونیم و شد خم
 .باشه قبول-
 چی؟-

 .کرد اشاره چادرم به
 .باشه حق قبول ممنون. ....آهان-
 .جان عمو تو بفرمائید-

 .اومد داخل سعید عمو و رفتم کنار در جلو از
 .کردم مرتب رو شالم و گذاشتم کمد تو رو چادرم برگشتم اتاق به
 .جان عمو اومدید خوش خیلی-
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 ......شدم مزاحمتون صبحی اول ببخشید.......دخترم ممنون-
. 

 .شدم صبحانه میز چیدن مشغول و کردم روشن رو ساز چای
 .شدیم جمع صبحانه میز دور تایی سه و کردم صدا رو سیامک و سعید عمو بعد کمی
 فضولی و کنجکاوی.از....بدونم رو روز از وقت این تو سعید عمو اومدن دلیل خواست می دلم خیلی
 .مردم می داشتم

 .شد انداز طنین در زنگ صدای دیگه بار کردم نزدیک لبم به که رو چای استکان
 !!!!!باشه؟؟؟ تونه می کی یعنی-

 :گفت نوشید می رو چایش طمانینه با که حالی در و آورد لب به لبخند سعید عمو
 .کن باز رو در بکش زحمت جان روژا......رسید سفارشم کنم فک-

 .میاوردم در شاخ داشتم تعجب از
 .کردم باز رو در آیفون تکمه دادن فشار از بعد و رفتم در سمت به اکراه با

 .... ها وقت بعضی
 .....یهویی اتفاقات بعضی

 ....منتظره غیره مالقات یه مثه
 .......هات عزیزترین دیدن مثه
 ....دلتنگشونی سخت که هایی کس دیدن مثه
 ....باشه کوچیک معجزه یه تونه می

 . ......باخبره دلت احوال از خوب که باشه خدایی جانب از هدیه یه میتونه
 .بایسته هیجان شدت از قلبم بود نمونده کم در پشت افراد دیدن از کردم باز که و در

 لب رو ام وقته چند این های دلتنگی تموم وسعت به لبخند یه و آورد هجوم هام چشم به شوق اشک
 .نشست هام

 .بود باور قابل غیر برام بود مقابلم در که چه اون.ریختم اشک و خندیدم
 .بودم رویا و خواب عالم تو انگار

 آغوش در تنگ رو هام کوچولو خواهر و کردم باران سه*و*ب رو مادرم اشک از خیس صورت
 .کشیدم

 .رسیدم ترینم عزیز به زمانیکه بودم افتاده هق هق به
 . زدم زانو ویلچرش مقابل
 .ببینم رو بابام چهره بتونم واضحتر تا کشیدم اشکیم های چشم به دستی
 درد به سخت رو قلبم احوال مریض و شکسته چهره این و بود شده قبل از تر نحیف و تر پیر خیلی
 .آورد
 به رو وجودم تمام کرد می لمس رو صورتم که وقتی لرزونش های دست و اشکیش های چشم
 .کشید آتیش

 نگاه به رو ش دلتنگی از گر بیداد و خسته نگاه و گرفت قاب رو صورتم لرزان های دست همون با
 .دوخت خیسم

 حالت همون به ها سال حتی و ها ساعت و کرد متوقف رو زمان ها وقت بعضی میشد کاش ای
 .موند

 های مهمون این آوردن خاطر به آریا و سعید عمو از مدام و شناختم نمی پا از سر خوشحالی از
 .کردم می تشکر عزیز
 .بردم پذیرایی به و چیدم ظرف تو رو بود یخچال تو هرچی و ،شیرینی میوه
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 .چیدم روش تعداد به رو ای شیشه های استکان و کشیدم بیرون کابینت تو از ای نقره سینی
 .کرد لمس رو بازوم دستی
 .بود مادرم
 .شدم مهربانش صورت خیره زدن پلک بدون و دقیق
 .کرد می نمایی خود هایش گونه و پیشانی روی ریز چین چند

 .گرفتم دستم تو رو گرمش های دست
 .بود تنگتون دلم چقدر دونید نمی-

 .گرفت رو هاش چشم اشک نم
 .کرد پاک رو چشمش های گوشه روسریش ی گوشه با
 !خوشبختی.......نداری؟ مشکلی......دخترم؟ خوبه حالت-

 .پایان بی های نگرانی این و ها مادرانه این به زدم لبخند
 مالمت رو خودم اش همه......خوردن غصه شد کارمون شب و روز حبیب با رفتی که روزی از-

 خاطر به کن حاللمون دخترم....کنی ات آینده خودتو با کاری همچین دادم اجازه چرا که کردم می
 ......ما

 .گرفت شدت اش گریه
 .بود زده حلقه هام چشم تو اشک خودمم حالیکه در سیدم*و*ب رو خیسش های گونه

 .......ندارم مشکلی هیچ من بخدا......برم خوشگلت های چشم اون قربون الهی-
 .....خوبه خیلی سیامک

 .دخترم بشی بخیر عاقبت و خوشبخت الهی-
 :گفتم هواش و حال کردن عوض خاطر به و سیدم*و*ب رو هاش دست

 خوشگله؟ چیه مون خونه مورد در نظرت راستی-
 .زد لبخند

 .قشنگه خیلی تون خونه......عزیزم باشه مبارکتون-
 .صاحبش مبارک.گفتم پایان بی حسرت یه با دلم تو

 .دادم نشون بهشون رو خونه تمام هیجان و شور با و گرفتم رو دستش
 پایین و باال روش شادی با و شدن زده ذوق کلی خوابش تخت و سیامک اتاق دیدن با هام خواهر
 حاال تا من بدن نداشتن خبر و داری نرمی خواب تخت چه بحالت خوش آجی گفتن می مدام و کردن
 .داره تازگی اونا اندازه به هم من خود واسه و نداشته خواب تخت اون با تماسی هیچ

. 

. 
 .بود عطر خوش و رنگ خوش انداختم قابلمه توی خورش به نگاهی

 .نباشی خسته-
 .زدم لبخند

 .ممنون-
 خوای؟ نمی کمک-
 ......سیامک آقا نه-

 .دل ته از و بلند خندید
 .آب رو ریختی رو مون پته که سیامک آقا بگی هم ات خونواده جلو اگه دختر -

 .خندیدم شرمزده
 .موندید خونه ما خاطر به امروز که ممنونم ازتون هم خیلی و ام شرمنده خیلی-
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 .بخش آرامش و مهربون زد لبخند بار این
 ....نکردم کاری هیچ من -

 .....میده آدم به خوبی حس واقعا شما خونوادگی جمع تو بودن بعدشم
 ....کرد ملتهب رو هام گونه که بود نگاهش خیرگی اون تو چی دونم نمی
 و کرد هدیه وجودم تموم به بخشی لذت گرمای یه که نگاه صاحب این داشت نیرویی چه دونم نمی
 ......شد قرص ناب نگاه این از دلم ته

 مهمون والوصفی زاید و خوشایند حس یه و رفت پیش قلبم های نزدیکی تا گرما این رفته رفته
 .شد ام ساده قلب همیشگی

 یه و نیست عشق هست که هرچی اما باشه تونه می چی اسمش احساس این و حالت این دونم نمی
 ......داشتنه دوست و عشق از فراتر حسی

 ......شدید وابستگی مثه قوی حس یه
 ....نیست عشق وابستگی.نگیرید اشتباه عشق با رو وابستگی
 .بیماریه وابستگی

 ......گذروندن روزگار عشقشون بدون هاست سال و عاشقن که هستن ها خیلی
 .....ممکنه نا برات کشیدن نفس اون بدون یعنی شدی کسی وابسته وقتی اما

 .محضه محاله کردن زندگی اون بدون یعنی
 .....نه وابسته ولی میشن عاشق که هایی کس بحال خوش

 .ظرفیته کم و دار کمبود های آدم مختص شدن وابسته
. 
. 

 .خوردم می ام خونواده کنار که بود نهاری ترین دلچسب و ترین خوشمزه این ماه دو حدود از بعد
 چون کنن استراحت کمی یه اتاق تو و برن خواستم عزیزم های مهمون از و کردم جمع هارو ظرف

 .شدم کاری مرتب مشغول خودم و راهه کلی تهران تا مون شهرستان از و راهن خسته میدونستم
 .کردم حس کنارم رو کسی حضور

 .چرخوندم سر
 .بود ایستاده ازم فاصله با آریا
 .بمونه پیشمون رو نهار خواستیم ازش لطفش جبران پاس به و ام خونواده آوردن خاطر به
 دارید؟ الزم چیزی -
 .تون العاده فوق پخت دست بابت کنم تشکر ازتون خواستم فقط نه-
 .ممنونم خیلی شما از منم.......جان نوش کنم می خواهش-
 ........نکردم کاری هیچ من نزنید حرفشم-

 خونه شام و نهار واسه اکثرا سیامک وقته چند این چرا که داشت سوال جای ام واسه خیلی
 .کردید بندش پا تون معرکه های غذا با شما نگو.....بود

 .کردم تشکر مجددا و زدم لبخند
 .اومد آشپزخونه داخل سیامک

 .انداخت آریا جانب به مشکوکی نگاه
 میکنی؟ چیکار اینجا تو-
 .کنم تشکر اش خوشمزه نهار واسه روژا از اومدم-
 .بیام منم تا کن روشن ماشینتو برو کردی رو تشکرت اگه خب-

 .آورد باال حافظ خدا معنی به رو دستش آریا
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 .دادم تکون براش رو سرم
 نکن حاضر امش واسه چیزی.......بیام زودتر غروب میکنم سعی......کارخونه رم می دارم من -

 .بیرون میریم
 .ممنون خیلی-

 نداری؟ الزم چیزی -
 .نه
 رو ات خونواده روژا.......بگردید شهر تو کم یه برید بیاد عصر ساره به میگم پارکینگ تو ماشین-

 .بگیر براشون دارن الزم هرچی و ببر
 .انداختم پایین رو سرم و کردم تشکر فهمیدی؟ دستوره یه خواهش نه و تعارف نه حرفم این
 ها حرف این از بدی حس االن چرا دونم نمی گرفتن سری صدقه و ترحم از بودم بیزار که منی

 .شدم خوشحال هم کلی بلعکس و نداشتم
 یعنی این و میداد نشون رو عصر پنج هاش عقربه افتاد ساعت به نگاهم اومدم بیرون که حمام از

 .کردم خشک رو هام مو و پوشیدم و هام لباس تند تند بشه پیداش ساره که هاست االن
 .اومد در صدا به در زنگ
 .داشت برش بود کنونی جون هر وبه رفت آیفون سمت به رویا
 .است ساره داشتم حتم
 .پوشیدم رو مانتوم و رفتم اتاق به

 بیرون اتاق از و انداختم خودم به آیینه تو نگاهی هولکی هول.شنیدم رو ساره انرژی پر سالم
 .اومدم
 .اومد سمتم به لبخند با ساره

 خودم معرفت بی داداش زن بر سالم -
 .سید*و*ب محکم رو هام گونه

 خوبی؟ بود تنگت دلم چقدر دونی نمی.....آخیش-
 چطوری؟ تو خوبم ممنون-
 بریم؟ حاضرید........میره و میاد نفسی یه.نیستم بد ای-
 .میریم بعد بیارم برات شربت لیوان یه بشین-
 .عزیزم دستت قربون-

 .نشست مادرم کنار و رفت
 .برگشتم پذیرایی به دست به سینی و ریختم شربت همه برای
 .ساره بانمک و شده آرایش صورت خیره لذت با ها قلو دو و بودن صحبت گرم ساره و مادرم

 .نشستم پدرم کنار خودم و کردم تعارف شربت همه به
 .گرفتم دستم تو رو ش دست

 .دوخت بهم رو نگاهش
 .......بود توش حرف دنیا یه که نگاهی
 .....میزد موج توش پدرانه نگرانی هزاران که نگاهی
 .....بود هویدا توش یاب کم و خالص محبتی که نگاهی
 .بود من زندگی تموم کالم یک در که نگاهی
 .بود زندگی بخش نوید برام که لبخندی.داد لبخند با رو جوابم زدم لبخند

. 

. 
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 بیاید؟ خواید نمی مطمئنید مامان-
 .نیم مو می خونه پدرت و من برید شما.ممنون دخترم آره-

 .اومدم بیرون و کردم خداحافظی و سیدم*و*ب رو اش گونه
 جا عقب صندلی رو روناک و رویا و بود آورده بیرون پارکینگ تو از رو سیامک ماشین ساره
 .بودن کرده خوش

 .نشستم و کردم باز رو جلو در
 بریم؟ کجا محترم و خوشگل های لیدی خب-

 :گفتن همزمان روناک و رویا
 .پارک-
 انجام رو محترم داداش آقا سفارشات بریم سر یه باید اول اما.......میریم هم پارک چشم به ای-

 .بدیم
 وسیله و لباس مقدار یه ام خونواده برای من و گذروندیم بزرگ خرید مرکز یه تو رو ساعتی دو

 .خریدم
 فراهم رو هام کوچولو خواهر های خواسته تونستم می خوردن آب راحتی به وقتی موقعم اون حس
 .زد حلقه هم هام چشم تو شوق اشک شون خوشحالی دیدن با و نیست توصیف قابل برام کنم
 خوشحالی از تر باال خوشی چه و.......کنی شاد رو عزیزانت بتونی که این از تر بزرگ شادی چه

 .هام کوچولو خواهر
. 
. 

 .شدن پیاده ماشین از شادی با ها بچه و کرد متوقف پارکی مقابل رو ماشین ساره
 .نشستیم نیمکتی روی و شدیم پارک داخل سرشون پشت فاصله با ماهم
 :گفت و زد روم به داشتنی دوست لبخند ساره

 چطوره؟ سیامک با میانتون!!!!خبر چه -
 .کردم فوت بیرون به رو عمیقم بازدم کردم حلقه هم تو رو هام انگشت

 .خوبه نیست بد-
 .باشه عالی معنی به میگی که خوبی این امیدوارم ولی دونم نمی رو خوب کلمه از تفسیرت-

 .نمونده کنکور به چیزی میکنی چیکار درسات با خودت از خبر چه -
 افتضاح افتضاحم-

 .خندید
 .داشت فرق اش همیشگی انرژی پر های خنده با اش خنده این کردم حس چرا دونم نمی اما
 خوبی؟ ساره-

 .چرخید سمتم به
 .میزد موج آشکاری غم مهربونش نگاه عمق تو
 ای؟ پایه خواد می شنوا گوش دوتا دلم وقته چند.....بزنیم خواهرانه گپ یه چیه نظرت-

 . زدم لبخند روش به
 .پایم پایه-

 ....کشید عمیقی نفس
 زیبایی و سبزی سر که مقابلمون کشیده فلک به سر های درخت بین نگاهش و زد تکیه نیمکت به.

 .شد گم بودن گذاشته دید معرض به سخاوت با رو شون
 ......شدم دچارش جوری چه و کی دقیقا دونم نمی-
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 .......بودنم دلیل تنها شد چرا دونم نمی
 .....ام واسه خصوص به آدم یه فهمیدم شد باز مون زندگی به پاش که وقتی از اما

 ...... داره فرق آسمون تا زمین ، حاال تا بودن اطرافم که هایی کس همه با فهمیدم
 ... ..من نبودن با میشه مساوی نبودنش فهمیدم و

 .... بود سالم ده فقط موقع اون
 که گفت شدن آشنا باهم باشگاه تو و شه دوست که گفت و خونه آوردش خودش با سیامک روز یه

 پیش و داده دست از تصادف یه تو رو اش خونواده همه بوده سالش نه وقتی گفت نداره رو کسی
 یادمه. شده قبل از تر تنها کرده فوت که هم بزرگش مادر و کرده زندگی سال چند پیرش بزرگ مادر

 .......خوردم غصه براش و کردم گریه کلی کم سن همون با موقع همون
 .کردم می شماری لحظه دیدنش دوباره برای و میشدم زده ذوق کلی دیدمش می که بار هر

 از متفاوت حس یه بهش نسبت حسم فهمیدم ها بعد اما سیامک مثه برام اونم میکردم فکر اوایل
 .....کردم تجربه حاال تا که هایی حس تموم
 .......نداشتم خبر خودم و بودم شده آریا عاشق من
 قلبم تو قبل از بیشتر دیدمش می که بار هر اما کنم سرکوب قلبم تو رو عشق این که کردم سعی کلی
 .میکرد خوش جا

 ......آریا به کردن فکر بود شده روزم و شب
 ......کردم می سپری آریا مورد در ام گانه بچه های پردازی خیال و رویاها با رو روزگارم و

 .دوخت بهم رو خیسش نگاه
 ......میدم جون عشقش و اون برای من و خواد نمی رو من آریا شم می دیوونه دارم بخدا روژا -

 .کنم چیکار طرفه یه عشق این با دونم نمی
 .افتاد هق هق به

 نه شو دور رو دستم شدم نزدیک ساره به و کردم پاک دستم پشت با رو خودم اشکی های چشم
 .گذاشتم سرش روی رو سرم و کردم حلقه هاش

 .عزیزم فهممت می -
 داری؟ دوسش دونه می -

 .داد تکون طرفین به رو سرش
 رو تو اونم شاید معلوم کجا از!!!است طرفه یه عشقت میگی وقت اون و داری دوسش نداره خبر -

 باشه؟ داشته دوست
 .زد تلخی پوزخند

 نداره؟ بهم ای عالقه فهمم می نگاهش از.....نیستم که خنگ-
 هست؟ زندگیش تو کسی-

 .خوشه دلم همین به......نیست زندگیش تو کس هیچ نه -
 .....باز و ای دیگه کس عاشق دونم می من بهتره من از خیلی شرایطت گفتم دلم تو
 .اومدیم خودمون به ها بچه خنده صدای با

 .نشدیم ش متوجه که بودیم صحبت گرم قدری به ما و بود شده تاریک هوا
 .گرفتیم پیش رو خونه راه و شدیم سیامک ماشین سوار
 .شکستنش ،می هاشون سوال با ها دوقلو گاهی گه که گذشت سنگینی سکوت یه با راه تموم

 .کرد توقف ما از کمی فاصله با هم آریا ماشین ما رسیدن محض به
 .شد می دیده وضوح به ساره پریدگی رنگ و پاچگی دست
 .بکنم کاری هر عشقش به رسیدن برای خواست می دلم و داشتم دوست خیلی رو ساره
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 .بیان بیرون شام برای ما با هم ساره و آریا شد قرار من اصرار به و شدیم پیاده ماشین از همه
 .بشن تنها باهم ساره و آریا که بشه فرصتی خواست می دلم

 . کرد متوقف رو ماشین مجللی و شیک رستوران جلو سیامک
 .کردیم ویلچر سوار و پیاده ماشین از رو پدرم سیامک و آریا کمک با

 .گرفت دلم صحنه این دیدن از چقدر دونست می خدا فقط
 .کافیه برام کشه می نفس که همین خدا رضای به راضیم بازم اما

 سیامک بودن خوب به هم بابام گویا شد ثبت ذهنم تو همیشه برای حبیبم بابا شاد نگاه و شب اون
 .بود شده راحت خیالش من ساخته خود زندگی این بابت از کمی و بود برده پی

 و نمیشه تکرار بار دو ها آدم زندگی تو خوبی حس هیچ میگن
 و بودم غافل موضوع این از من موقع اون و بگذریم مون زندگی های خوشی کنار از راحت نباید

 .... خوردم رو حسترتش بار هزاران بعدها
. 
. 

 .برسونه رو ساره آریا که شد این بر قرار و شدیم سیامک ماشین سوار ما
 .کنه عالقه ابراز ساره به آریا بازگشتشون حین تو میکردم خدا خدا دلم تو مدام
 .........بود زده رقم مون برا هایی بازی چه سرنوشت اینکه از غافل
 .کردم پهن خودم اتاق تو و آوردم بیرون کمد تو از خواب رخت دست چند

 .گذاشتیم ها خواب رخت از یکی رو رو حبیب بابا و مامان کمک با
 .بردیم اتاق به سیامک با رو بود برده خوابشون مبل رو رسیدنمون محض به که هم روناک و رویا

 .چیز همه بابت ممنونم خیلی تون از سیامک آقا
 .بخیر شبتون.نکردم کاری هیچ من -

 .رفت بیرون اتاق از و گفت رو این
 .ته منتظر شوهرت بخواب بر توهم دخترم خب-
 گرفت گر هام گونه و زد بیرون حدقه از هام چشم حرف این شنیدن با

 . مه منتظر شوهرم برم.....چی گفتم خودم پیش
 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم سریع

 .بخوابم ها شما پیش رو امشب خواد می دلم من اما-
 !.خوابیدی نمی ما پیش هم قبال که میزنی؟؟؟تو حرفیه چه این-
 .خوابم می شما پیش امشب اما-
 .بخوابی هم تو که نمیشه جا اینجا اصال.....بخواب همیشگیت جای سر برو زشته دخترم خواد نمی-

 ........سیامک اتاق نه منه همیشگی جای اینجا بگم خواستم
 .ایستادم ای گوشه مستأصل

 .دخترم برو-
 .اومدم بیرون اتاق از و گفتم کوتاهی بخیر شب ی ناچار سر از و درماندگی با

 .دید می تلویزیون داشت سیامک
 .چرخید سمتم به اتاق در شدن بسته با

 .ریختم خودم برای چای لیوان یه و رفتم آشپزخونه به بارید می صورتم و سر از گی کالفه
 .کردم حلقه لیوان دور رو هام انگشت و نشستم خوری غذا میز پشت
 .شنیدم رو سیامک صدای که بودم چای رقصان بخارهای خیره

 دمغی؟؟؟ اینقدر چرا چته-
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 .کشیدم پوفی
 .نیست چیزی -

 .کشید بیرون هام انگشت حصار از رو چای لیوان حرکت یه تو و نشست مقابلم
 .بودم کرده چای هوس چقدر دونی نمی.......مرسی-
 .جان نوش-
 !نداری خواب جای نکنه........چته؟؟؟؟ گی نمی-

 .شد باز ممکن حد آخرین تا هام چشم
 .نوشید رو چایش قلپ قلپ من به توجه بدون و آرامش با
 .بمونی من اتاق تو رو امشب میدم اجازه نزنی لگد خواب تو بدی تضمین و باشی خوبی دختر اگه-
 .بخوابم کاناپه رو میدم ترجیح ولی تون لطف از ممنون-
 .راحتی جور هر-

 .روبستم هام چشم و کشیدم دراز وی تی جلو کاناپه رو و اومدم بیرون آشپزخونه از
 :که بود نشده گرم هام چشم هنوز

 .اینجا ببیننت زشته......من اتاق تو بریم شو بلند-
 .نشستم کاناپه رو و کردم باز رو هام چشم

 .راحتم جا همین ممنون-
 پیش و شده آب شکر بینمون میکنه فکر خوابیدی اینجا ببینه شه بلند شون یکی شب نصف اگه-

 ........شده اختالف این باعث اونا اومدن حتما میگه خودش
 .نمیاد پیش مشکلی هیچ که میدم امضا سفید چک بهت اتاق تو بریم شو بلند

 .انداختم اتاق جای همه به نگاهی ترسیده و مردد
 .رسید می نظر به غریبه و ترسناک برام چیز همه چقدر

 .کشید دراز تختش روی و رفت سیامک
 .خندید دید که رو من ی ترسیده و درمانده نگاه

 پریده؟ رنگت چرا تو-
. 

 ........نیست چیزی -
 :گفتم و کردم پا اون و پا این کمی

 دارید؟ اضافه بالش ببخشید-
 .دار برش بیا تخته رو یکی آره-

 .گذاشتمش زمین روی خواب تخت از فاصله با و برداشتم رو بالش و رفتم
 .میدم امضا سفید چک گفتم که من بخواب تخت از گوشه یه هم تو میگیری؟بیا درد کمر-

 .شدم سرخ گوش بنا تا حرف این شنیدن از
 .بخوابم تخت رو ندارم عادت من.......ممنون نه-

 .لرزید می وضوح به پایم و دست و بود انداخته جانم به وافرمی سرمای دونفره خلوت این از ترس
 که کندنی جان هر به و ای سابقه بی و عجیب سردرد با و شدم مچاله خود در ماهه چند جنینی مثه
 .رفتم خواب به بود

 .پریدم خواب از ارتفاع از شدن پرت حس با
 خودم وقته چند این خواب جای تو که فهمیدم محض تاریکی وجود با و داشت تازگی برام جا همه

 .نیستم
 .کشیدم بود روم که تختی رو به دستی.بفهمم رو موقعیتم تا برد زمان کمی
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 .بست نقش لبانم بر زندگیم روزهای این مرد مهربانی از عمیقی لبخند
 خیلی رو ختیت رو شدم بلند جام از صدا و سر بی و آروم باشه شده صبح نماز وقت که میزدم حدس

 .اومدم بیرون اتاق از و انداختم سیامک رو محتاطانه
 با و سقف یه زیر هردو و بودم اتاق یه تو سیامک با االن تا دیشب از که موضوع این به کردن فکر

 بودیم خوابیده هم از کمی نسبتا فاصله
 .میکرد سرازیر وجودم به مختلف های حس از موجی
 .ایستادم نماز به پذیرایی تو و گرفتم وضو

 کردم شکر وجود تموم با رو خالقم مدت همه این تموم مثه و
 ......دارم زندگیم تو که چیزهایی همه و عزیزانم وجود خاطر به

 .بودیم نشسته پذیرایی تو ها قلو دو و حبیب بابا و مامان با و بود عصر
 .رفت خونه کار به اینجا از پیش دقیقه چند همین هم سعید عمو و بود کارخونه سیامک

 .بخوره رو هاش دارو تا بیارم بابام برای آب لیوان یه تا رفتم خونه آشپز به
 .شد بلند در زنگ صدای کردم باز که رو آب شیر

 .برگشتم پذیرایی به و کردم آب از پر رو لیوان
 .برداشتم رو آیفون

 بله-
 .رسید گوشم به ای غریبه زنانه صدای

 .کن باز رو در-
 .شد می صورتش رویت از مانع که بود طوری آیفون مقابل مجهول زن گرفتن قرار نحوه
 .کردم باز رو راهرو به منتهی در بالفاصله و زدم رو تکمه

 .شدم مقابلم شخص خیره زده بیرون حدقه از هایی چشم و باز نیمه دهانی با
 .اومد می باال ها پله از داشت عصبیش و درهم چهره همون با خانم پوران

 :سیامک
 ......بود کرده خرد حسابی رو اعصابم کارخونه بد وضعیت

 .رسیدم می نتیجه به کمتر میکردم فکر بیشتر هرچی و لنگید می کار جای یه
 .زد می کارخونه ریشه به تیشه داشت بود که هرچه اما بود کجا اصلی مشکل دونستم نمی

 .بود مادرم شماره.گرفتم مانیتور صفحه از چشم گوشیم زنگ صدای شدن بلند با
 ........ کردم قرار بر رو تماس
 برسم عشقم به من که کنه کاری خواست می اون.داشت وا فکر به رو من سخت مادرم های حرف

 .برداره راهم سر از رو خوشبختی مانع و کنه مادری حقم در خواست می
 رو شما دختر من پسر بگه و بریزه روژا مادر و پدر دست رو رو پاکی آب و بره خواست می اون
 .خواد نمی
 .کنه حذف من زندگی از رو روژا خواست می اون
 .......خواست می اون

 .شدم بلند جام از هراسان
 .بکنه رو کار این مادرم میدادم اجازه نباید من
 .بره روژا میدادم اجازه نباید من
 .بیافته اتفاق این میذاشتم نباید من نه

 ........رفت می نباید روژا اما دونستم نمی شو چرا
 رسوندم خونه به رو خودم سرعتی چه با و چجوری دونم نمی
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 .کردم طی دقیقه بیست تو رو ساعته یه مسافت که میدونم اینو فقط
 .سوندمر چوبی در به رو خودم و کردم یکی رو پله تا چهار و چرخوندم در قفل تو رو کلید

 .کشیدم عمیقی نفس
 .شدم داخل و کردم باز رو در

 .آورد درد به رو قلبم که بود روژا معصوم و محزون نگاه دیدم که چیزی اولین
 .شد آوار سرم رو دنیا انگار
 .بود شده شد می نباید که چیزی اون پس
 چندان نه جمع اون به رو خودم مطمئن نا هایی قدم با و گذاشتم در جلو کفشی جا رو ، رو کلید

 .رسوندم صمیمانه
 .کردم سالم وار زمزمه
 .زد لبخند رو به و انداخت سمتم به نگاهی خاصی غرور و تکبر با مادرم
 .بود گرفته بازی به رو شالش ی گوشه که شدم مقابلم کوچولوی فرشته خیره و گرفتم ازش نگاه
 .بارونیه هاش چشم االن داشتم حتم

 واسه داشتم عجیبی واهمه هم طرفی از و زده هایی حرف چه مادرم بدونم خواست می دلم خیلی
 .فهمیدنشون

 ........ زدم رو هام حرف من جان سیامک-
 : گفتم و پریدم حرفش میان

 مامان؟؟ هایی حرف چه-
 :گفت من حرف از متعجب

 .دادم توضیح اش خونواده برای رو روژا و تو زندگی واقعیت-
 ....من......مامان؟من واقعیتی چه-

 :گفتم و کشیدم هام مو تو دستی کالفه
 .بره روژا خوام نمی من -
 .کرد تالقی نگاهم با روژا خیس و متعجب نگاه لحظه یه تو

 :گفتم بارید می هاشون چهره از ناراحتی که روژا پدر و مادر به رو و کشیدم عمیقی نفس
 .دارم دوست رو روژا االن........اما.......کردم ازدواج روژا با پدرم اصرار به من درسته-

 .ایم دیگه کس عاشق دونستم می خوب که منی........ زدم داشتن دوست از حرف
 .بگم که رسید نمی ذهنم به ای دیگه چیز هیچ لحظه اون تو واقعا
 ......بره خواستم نمی چون دارم دوسش گفتم
 .....بودم کرده عادت زندگیم تو حضورش به چون
 .بیاره معصوم دختر این سر بالئی چه تونه می کلمه دو همین دونستم نمی و دارم دوسش گفتم
 عجیب حس عالمه یه که خیس نگاه یه و معصوم مشکی چشم تا دو کردم بلند رو سرم که بار این

 .بود شده ام خیره میزد موج توش
 ......نگاه این از شدم شرمگین

 .......صحتش به داشتم شک خودم که بودم آورده زبون به حرفی من
 .ها چشم سیاهی این از و پاک نگاه این از لرزید قلبم ته لحظه یه
 .زدم لبخند روش به

 .نیست رفتن به راضی هم روژا دل داشتم اطمینان اما چرا دونم نمی
 .اومد سمتم به کرد می فوران ازش غضب که نگاهی با و برداشت رو کیفش مادرم

 میشه؟ چی پرند پس خوای می رو دختر این اگه........؟ شده چت هست معلوم هیچ -
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 نمی هم رو روژا بودن به عادت اما نداشتم شک سوزن سر اندازه به پرند به ام عالقه و عشق تو
 .بشم منکر تونستم
 ....بمونه روژا باید میدونستم اینو فقط شده دردم چه دونستم نمی هم خودم

 .کشید می فریاد دلم سر بر رو اون درون از کسی انگار و نبود من حرف حرف این
. 

 ...... سیامک متاسفم برات واقعا -
 .کردم حلقه مادرم ی شانه دور رو دستم

 .مامان باش آروم-
 .رفت بیرون خونه از حرفی هیچ بدون و کرد جدا اش شانه از رو دستم عصبانیت با
 .......میزدم پا و دست گمی سرد از گودالی یه تو

 میشد؟؟؟؟ چی پرند پس بود مادرم با حق
. 
. 

 :روژا
 رو مون تک تک قلب و شد می آگینی زهر تیر شد می خارج خانم پوران دهان از که حرفی هر

 .گرفت می نشونه
 .ریختم می اشک فقط صدا بی و آروم و نداشتم رو مادرم و پدر صورت به کردن نگاه روی

 انداخته زیر به سر فقط دل بز من و بود شده گرفته سخره به شون غرور و شخصیت و ام خونواده
 .ریختم می اشک و

 .بودم شکسته های قلب این بانی و باعث من
 مطلق حاکم که کسی از دوری و رفتن فکر اما بود محض حقیقت خانم پوران های حرف همه درسته

 .آورد می درد به رو قلبم بود شده روزها این تو من مغز و قلب
 .موندم می سیامک با ام وعده پایان تا حداقل شد می کاش ای
 .بود صفر موندنم احتمال بودن شنیده ام خونواده امروز که هایی حرف با اما

 . بودم تابم بی دل نگران ام خونواده و خودم و غرور شدن دار جریحه از بیشتر
 .اومد فرود سرم رو سنگینی پتک مثه حرفش آخرین

 اجباری وصلت این به تر زود هرچه و برگردانید شهرستان به خودتون با رو تون دختر بهتره-
 .بدید خاتمه
 .باریدن می مکث ای لحظه حتی بدون و آسا سیل هام اشک

. 
 .ام گرفته غم قلب در شد سوئی کور سیامک ی منتظره غیر اومدن
 .شنیدم می واقعیت از دور به و خواب تو انگار رو سیامک های حرف

 .بود تر ممکن غیر برام ممکنی غیر هر از باورشون
 .....داره دوست رو من گفت سیامک......برم من خواد نمی گفت سیامک

 !!!!!!!بودم بیدار من یعنی خدا ای
 .بود گذشته هم شب ده از ساعت
 .گذاشتم سینک تو رو ها ظرف و و خوردم تنهایی رو شامم

 .نداشتم ازش هم خبری و بودم ندیده صبح امروز از رو سیامک
 کردن پیدا امید به رو ها کابینت و یخچال تمام.گذاشتم کابینت رو و کردم آبکشی هم رو ظرف آخرین

 .نبود اما کردم رو زیرو مسکن قرص یه
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 . بود بریده رو امانم درد سر
 .بود دیروز جریانات خاطر به حتما

 نفس راه و نشست ام سینه قفسه رو عظیمی جسم بود افتاده که اتفاقاتی تموم و دیروز آوری یاد با
 .کرد سد رو کشیدنم
 کمی شاید تا گرفتم هام دست تو رو سرم.  نشستم روش و کشیدم بیرون میز پشت از رو صندلی
 .لعنتیم سردرد این کنه پیدا تسکین
 ......خانم پوران های صحبت
 ........سیامک های حرف
 ......رفتن موقع مادرم و پدر مغموم و ناراحت های چهره

 .کرد می ام دیوونه داشت خودم االن کالفی و گمی در سر و
 و بودم، شده شهرستان راهی عصر دیروز همون ام خونواده با من و بود نیومده سیامک کاش ای
 دیدم می لطمه که بودم خودم فقط صورت اون در. رسید می اتمام به جا همون بازی شب خیمه این

 .....شد می دار جریحه احساساتم و
 تو بار هزار بیافتن زندگیم و من یاد که لحظه هر روشنکم مامان و حبیب بابا داشتم حتم االن اما

 .شکنن می خودشون
 .چرخید در قفل تو کلید
 .رفتم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند جام از

 .بود سیامک
 .سالم -

 .داد رو جوابم بهم کردن نگاه بدون
 خوردید؟ شام-

 .رفت اتاقش طرف به و داد تکون رو سرش
 .رفتم اتاقم به هم من و کشیدم پوفی
 .زدم کنار رو پرده و ایستادم پنجره کنار
 خاطر به هام چشم.کرد می عبور رهگذری یا و ماشین توک و تک و خلوت کوچه و بود تاریک هوا

 .بود افتاده گز گز به شدیدم سردرد
 .بودم شاکی ازش بهانه بی و بود گرفته و سیامک از دلم دلیل بی
 بچه و خام خیاالت و بود رفته باال ازش انتظاراتم سقف اراده بی دیروز های حرف شنیدن از بعد

 .بود کرده پر رو مغزم تمام گانه
 .شد می تکرار ذهنم تو بخش آرام ملودی یه مثه هاش حرف مدام

 .گذاشتم میز روی و کشیدم بیرون رو آبمیوه پاکت یخچال تو از
 .میداد رو سیامک کار شدن تموم از خبر حمام دوش صدای شدن قطع
 لیوان تو هم رو آبمیوه.کنم برطرف بود احتمالی نقص گونه هر تا انداختم میز به سرسری نگاه

 .شدم اش سینه به سینه که برم بیرون آشپزخونه از تا چرخیدم و ریختم
 .کردم سالم زده هول.رفت می ور موهایش با و بود دستش کوچیکی حوله
 .زد رنگی کم لبخند

 ......بخیر صبح سالم-
 .کردم هاش چشم میخ رو خواهشم از پر نگاه
 .داشت برام رو نوازشگر یه حکم که رنگی خاکستری های چشم
 .بود گرفته اش هفته یک این سرد رفتارهای از آسمون تا زمین فاصله اندازه به دلم
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 ....بیشتر نه و بود ثانیه چند فقط و فقط رنگ خاکستری تیله دوتا اون به شدن خیره برای طاقتم
 .شدم جدا ازش و گفتم کوتاهی ببخشید

 ......روژا -
 .بودم شنیده که یی روژا این از گرفت ضربان وجودم تمام

 .چرخیدم عقب به
 .اخیر وقته چند این معمول طبق بود سرد نگاهش

 .ترکیه برم روزی چند باید کاری مسافرت یه واسه-
 کنم؟ آماده براتون دارید الزم چیزی -
 .بمونه پیشت رو روز چند این و اینجا بیاد گفتم ساره به........برم نمی خودم با زیادی وسیله نه -

 .زدم لبخند
 .داشتم اهمیت براش ذره یه هنوز یعنی ها حرف این

 .شد بلند میز پشت از و کشید سر رو اش آبمیوه لیوان
 .دارم پرواز دیگه ساعت دو تا کنم جمع رو وسایلم رم می من -

 .برگشتم پذیرایی به و کردم جمع رو میز
 .شدن بارونی واسه بود تلنگر یه منتظر فقط هام چشم و بود گرفته دلم دلیل بی

 .اومد سراغم به باز وقته چند این لعنتی سردرد
 .بود کرده عود دوباره میگرنم گمانم به

 .دادم ماساژ دست با رو هام شقیقه و نشستم کاناپه روی
 .اومد اتاقش در شدن باز صدای

 .شدم بلند جا از
 .بود دستش هم کوچیکی چمدان و بود پوشیده جینی شلوار و مشکی شرت تی
 نداری؟ کاری رم می دارم من -
 فقط......... نه-

 .شد کنجکاو و متعجب نگاهش
 .باشید خودتون مواظب فقط-

 .نشست هاش لب رو زیبایی لبخند
 .شد نزدیک بهم

 .گرفت شدت قلبم ضربان
 .داد اش همیشگی گرم و مهربون نگاه همون به رو جاش و شد محو تدریج به نگاهش سردی
 .فشرد هاش انگشت بین رو دماغم نوک

 بیارم؟ برات خوای نمی چیزی.......کوچولو خانم باش خودت مراقب توهم-
 .لرزید ام چونه و شد هام گونه راهی اشک ناخواسته و اراده بی

 و رسوندم اتاقم به رو خودم و شدم دور ازش سرعت به و گرفتم ازش نگاه
 .کردم خفه بالش تو رو هام گریه هق هق
 .شدم دلتنگش شد بسته خونه در که لحظه همون از و رفته سیامک که ساعته هفت دقیقا االن

 بگم تونستم می جرات به حاال و بود تر غریبه ای غریبه هر از برام پیش ماه یک تا که کسی دلتنگ
 .بود کرده خودش مال رو روحم و قلب تمام

 .رسه می شش ساعت حوش و حول گفت گرفتم تماس ساره با
 .پوشیدم می لباس داشتم هم االن و رفتم ،حمام پختم شام ساره و خودم برای کردم، مرتب رو خونه

 .میداد نشون رو شش به دقیقه ده دیواری ساعت
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 .کردم تنم مشکی ساپورت یه و رنگ سفید ساده شومیز یه
 .کنم آرایش کمی حوصلگی بی رفع برای زد سرم به

 .ردمک نگاه خریدارانه رو خودم آینه تو از شد تموم کارم که بعد ربع یه و شدم مشغول
 به دست که اولی بار برای و بودم نشده بد کل در گرفتم می فاکتور رو ام کوله و کج چشم خط اگه

 .بود خوب میشدم آرایش
 .کردم گیری اندازه رو ام گونه چال عمق انگشت با و زدم لبخند

 .زدم غذام به سری و رفتم آشپزخونه به
 .کردم اضافه نمک مقدار یه کردنش مزه از بعد و کردم کم رو زیرش شعله

 .شد بلند زنگ صدای
 گوشی زنگ صدای شنیدن با و کردم باز رو راهرو در زدم رو آیفون تکمه بود ساره گمانم به

 .رفتم اتاق به دوان دوان موبایلم
 .بود شده قطع تماس من رسیدن محض به

 .انداختم اش صفحه به نگاهی
 .اومد لبم به لبخند.بود جیران شماره

 .گردم بر ساره پیش بود بهتر االن گرفتم می تماس باهاش فرصت سر حتما
 کوشی؟ سارهی-
 سالم-
 . شد خشک لبخندم و ماسید دهنم تو کالم آریا دیدن با
 .کردم سالم زبان لکنت با
 شما؟.......سسسسسالم-
 صندوق گاو تو که خواستم می رو اسناد سری یه راستش شدم مزاحم خبر بدون شرمنده-

 ........سیامک
 .پریدم جا از ها گرفته برق مثه لحظه یه

 . برگشتم اتاق به حرفش ادامه به توجه بدون و کشیدم بلندی هین
 .زدم پیشونیم به دست کف با

 . انداختم سرم روی و کشیدم بیرون کمد تو از رو رنگی مشکی شال
 . میرفتم بیرون رویی چه با حاال
 .کردم ترک رو اتاق کشیدم که رو هام خجالت و کردم عوض که رنگ مقدار یه

 .بود نشسته مبلی روی آریا
 .نشستم کاناپه روی و گفتم آمد خوش بهش کردن نگاه بدون

 .میشم تون ناراحتی باعث میکنم خورد بر شما با من که بار هر.........ببخشید-
 :گفتم ای شرمزده لحن با
 ....کردم خیال. بودم ساره منتظر.......ببخشید شما-
 .بود ای دیگه کس من جای به شاید کن دقت بیشتر بعد به این از ولی.......کنم می خواهش-

 .کردم باز رو در آیفون به کردن نگاه بدون خنگ منه بود آریا با حق
 .......بود آریا جای به ای دیگه کس اگه
 .بودم نکرده ریزی آبرو کم هم االن که چند هر
 اتاق؟ تو برم تونم می من -
 .بفرمائید بله-

 .پذیرایی برای کنم آماده چیزی تا آشپزخونه رفتم هم من و رفت سیامک اتاق سمت به آریا
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 .شون شستن به کردم شروع و ریختم سینک تو رو ها میوه
 .بیاد ساره تر زود کاش ای کرد می معذبم آریا با بودن خونه تو تنهایی

 .گرفتم تماس باهاش و برداشتم رو گوشیم اپن رو از
 .داد جواب خورد که بوق سومین

 .روژا جانم-
 :گفتم نشه بلند زیاد کردم می سعی که صدایی با
 ساره؟ کجایی هست معلوم هیچ-
 .کنه می بیچارم بفهمه اگه رفتم کش رو ستاره ماشین.......میرسم دیگه دقیقه ده راهم تو-
 .بیا زودتر خدا رو تو-
 شده؟ چیزی چرا-

 ......فقط نه -
 .خانم روژا -

 .بود آریا صدای
 ساره؟ نداری کاری-
 اونجاست؟ کسی-
 .میگم بهت بیا-

 .کردم قطع رو گوشی حافظی خدا بدون
 .رفتم پذیرایی سمت به

 .بود ایستاده آریا
 .بله-

 .......ندارید؟ کاری.رم می دارم دیگه من -
 .بنشینید بفرمائید.....کردم آماده میوه-
 .نمیشم مزاحم ممنون-

 . مزاحمتی چه میکنم خواهش
 .نشست مبل روی و رفت خواسته خدا از

 روی ساره قولی بد برای کالفه و بود ساعت به نگاهم که طور همون ها میوه کردن تعارف از بعد
 .نشستم مقابلش مبلی

 کردید؟ پیدا رو داشتید الزم که چیزهایی-
 .کردم پیدا رو تاش چند یه آره-

 پرسیدم؟ کردن فکر بدون و نسنجیده
 گرده؟ می بر کی-

 بود لبش گوشه پوزخند شبیه چیزی یه که حالی در و زد دستش توی سیب قاچ به کوچکی گاز
 :گفت

 .......سیامک؟-
 .ام احمقانه سوال این برای گفتم ناسزا کلی خودم به دل در و گزیدم لب

 من به رو اش سفیه اندر عاقل نگاه و داد مبل به رو اش تکیه.گذاشت میز روی رو دستیش پیش
 .دوخت

 شده؟ تنگ براش دلت االن همین از نکنه........گرده می بر شنبه سه-
 .گشت می بر دیگه روزه پنج یعنی بود شنبه پنج امروز کردم کتاب حساب ذهنم تو لحظه یه تو
 :گفتم کردم می بودنش تفاوت بی به سعی که لحنی با
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 .بود سوال یه فقط-
 .زد پوزخند بازهم

 .بره تر زود کاش.میکرد خرد رو اعصابم متفکرانه نگاه این و پوزخند این
 نگفته؟ بهت چیزی برگشتنش از بعد تصمیمش از سیامک-

 :پرسیدم متعجب
 تصمیمی؟ چه-
 .....نبازی دل کن سعی نصیحت تو به من از فقط.......فهمی می برگشت که خودش کن صبر-

 .ای دیگه کس دلبسته دونی می خوب که کسی به اونم
 ....... سیامک

 .زد موهایش به چنگی کالفه
 .....روژا ببین-

 وجودم تمام و ندادم پیشوندم و پسوند بدون اسم به اهمیتی هیچ که بود شده گرفته حالم قدری به
 .کشید می رو انتظارم که تلخی حقایق شنیدن برای بود شده گوش

 ........تونم زندگی عاقبت و آخر نگران خیلی بخدا اما نکنی باور رو حرفم شاید-
 .....پرند به رسیدن فقط هدفش و مشخصه تکلیفش که سیامک
 .....تو خاطر به من نگرانی

 لطمه و میشه سخت خیلی برات ازش شدن جدا که وقته اون و بشی عالقمند سیامک به ترسم می
 .میزنه بهت بزرگی

 رو وجودم تمام نداشت خبر و بشم مند عالقه سیامک به من ترسید می آریا ، زدم پوزخند دلم تو
 .باختم بهش

 ادامه زندگی این به داره که االرثشه سهم به رسیدن و پرند به رسیدن واسه فقط و فقط سیامک-
 .......میده
 ......نکن پیدا براش ای دیگه تعبیر خودتت پیش کرده کاری یا زده حرفی اگه

 .....کنم می خواهش ازت
 .میزد سیلی صورتم به رو ها واقعیت رحمانه بی اینطور که شدم متنفر آریا از لحظه یه تو

 .شدم ریزششون مانع سقف به شدن خیره با اما.کردم حس هام چشم به رو اشک جوشش
 .خواست می ازم ممکن غیر و نداشت خبر من دل اوضاع از آریا
 .میزنه ضربه روانم و روح به داره هاست واقعیت واین ها حرف این دونست نمی اون
 داره رو یاس آیه حکم سیامک از کشیدن دست واسه گفتن و گذشته کار از کار دونست نمی اون

 .من برای
 شده سیامک دلبسته ممکنم سن ترین حساس تو و هام کمبود و مشکالت اوج تو که منی برای
 .بودم
 هرشبم س*و*کاب زندگیش از رفتن و شده بند سیامک نفس به نفسم خواسته نا که نداشت خبر آریا
 .شده

 .محض حقیقت همه این هجوم از گرفتم درد سر بازهم
 .بره تر زود آریا کاش ای که بود چیز یک فقط دلم تو و

 .آوردم در پر آیفون سمت به گسیخته قفس از ای دیوانه مثه ، شد بلند که در زنگ صدای
 از بعد سیامک تصمیم که سوال این اما شدم خاطر آسوده کمی آریا های حرف شدن قطع از

 .بود کرده گیر در حسابی رو ذهنم باشه تونه می چی ترکیه از برگشتنش
 .کردم باز رو در
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 .ایستادم استقبالش به غمزده ای چهره با من و اومد باال ها پله از بشاش ای چهره با ساره
 .داداشم زن دونه یه یکی بر سالم-

 .سیدم*و*ب رو اش گونه هوا رو و دادم رو سالمش جواب گونه نجوا
 تو؟ چته-

 .کردم اشاره پذیرایی به ام دیگه دست با و کردم نزدیک بینیم به سکوت عالمت به رو دستم
 .چیه موضوع که کرد می اشاره بهم ابرو و چشم با

 .نیست چیزی که زدم لب
 .ایستاد خورده یکه آریا دیدن با و برداشت دیگه قدم چند

 .نداشت اصال رو دیدنش انتظار انگار.کرد سالم زبون لکنت با
 .کرد رفتن عزم ساره با کوتاهی پرسی احوال و سالم بعداز و شد بلند جاش از آریا

 .گشتم بر و کردم اش بدرقه در دم تا
 .بود نشسته ای گوشه کرده بغ ای چهره با ساره

 . بود اومده خوشایند نا اش مذاق به حسابی اومدنش از بعد بالفاصله آریا نموندن و رفتن این
 .نداشتم رو ساره دادن دلداری توان اصال که بودم داغون و درگیر خودم قدری به

 .کردم پایین و باال رو ها کانال هدف بی و برداشتم رو تلویزیون کنترل
 .کردم صدا رو ساره و چیدم رو شام میز
 .نداد جوابی اما
 جایی جابه سانت یک بدون و مبل همون رو هم هنوز ساره انداختم پذیرایی به نگاهی اپن رو از

 .بود نشسته
 .زدم صداش دوباره

 داد جواب بار این
 .میام االن-

 .اومد آشپزخونه به هاش لباس تعویض از بعد و رفت سیامک اتاق به
 .بود هم تو و ناراحت هم هنوز اش چهره حالت اما

 باعث ظرف به مان چنگال و قاشق برخورد صدای گاهی گه که مطلق سکوت یک در رو مون شام
 .خوردیم شد می شکستنش

 آماده زود خیلی هم شام از بعد و نداشتیم رو کردن دل و درد حتی و زدن حرف حوصله کدام هیچ
 . شدیم خوابیدن

 فاصله این از رو عطرش بوی بار اولین برای و کشیدم دراز سیامک تخت روی بار اولین برای
 .کردم استشمام نزدیک

 .فرستادم هام ریه داخل به رو داشتنی دوست بو این عمیق دم با پی در پی و بار چند
 .هایم لحظه مطلق حاکم عطر بوی با شدن عجین بود بخشی لذت تجربه

 .کردم باز چشم شدیدی درد سر حس با
 .انداختم اطرافم به نگاهی
 پذیرایی تو از و نبود ساره.شد پخش اتاق تو رنگی آبی نور کردم روشن رو آباژور و بردم دست
 .کشید می سرک اتاق درون به در زیر از سوئی کم نور

 .اومدم پایین تخت از و گرفتم تخت لبه به رو دستم
 .بود بریده رو امانم درد سر

 .بود کرده رو خودش کار اون از ناشی عصبی فشار و آریا های حرف
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 می عصبی و ناراحت موضوعی از که بار هر و بود طور همین بچگی از و داشتم عصبی میگرن
 . اومد می سراغم به درد سر شدم
 دست ساعد و بود کشیده دراز باز طاق کاناپه روی ساره شدم پذیرایی وارد و کردم باز رو در

 .بود گذاشته پیشانیش روی رو راستش
 .شد حضورم متوجه

 .شد خیز نیم جاش سر
 کنی؟ می چیکار اینجا تو-

 .نشستم کاناپه روی کنارش و گفتم رو این
 شدی؟ بیدار چرا تو......شدم خواب بی-
 .میرم می دارم کنه می درد سرم-
 .میارم برات االن دارم مسکن کیفم تو-
 .ممنون-

 .رفت اتاق سمت به و گذاشت میز رو رو هندزفریش و گوشی
 .گذاشتم هم رو رو هام چشم و دادم تکیه کاناپه پشتی به رو سرم

 .خانمی بیا-
 .کردم باز رو دردناکم های چشم

 .بود ایستاده مقابلم بود دستش کف که قرصی و آب لیوان یه با
 .آوردم کش لبخند حالت به رو هام لب زور به

 .گرفتم ازش رو قرص و لیوان و کردم جونی کم تشکر
 .کشید حسرتی پر آه
 .چرخیدم سمتش به
 ساره؟ چته-

 .فرستاد گوشش پشت به دست با رو بلندش موهای
 در روزگارم از دمار داره آریا های محلی کم.......تونم نمی دیگه.........آوردم کم دیگه-

 .کنم صحبت باهاش باید........میاره
 ...........شدی؟ خل-
 .......کنه پیدا خاتمه جایی یه باید قضیه این........کنم؟ چیکار گی می پس-

 .شده تموم طاقتم دیگه
 میگم بهش.......میزنم رو حرفم حسینی و راست باهش و رم می.کشم می عذاب دارم ساله سه

 . والسالم هستم عاشقش
 ......جوابش و واکنش از نداری ترسی وقت اون-

 .باشم نداشته میشه مگه -

 .کنی صبر فعال بهتره من نظر به—

 تو خاکی چه من وقت اون اومد خوشش دختری از و شد عاشق آریا و اومدیم!!!!......کی؟؟؟ تا-
 .بریزم سرم

 باهاش بخواه دیگه یکی از اصال یا........نزن حرفی و نبر سوال زیر رو شخصیتت میگم من ولی-
 کنه؟ صحبت مستقیم غیر طور به
 کی؟ مثال-
 .رفیقی دوستی دونم می چه-
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 سراسر که بالحنی و گرفت دستش تو رو هام دست.چرخید سمتم به هیجان با بعد و کرد مکث کمی
 :گفت بود هیجان و شادی

 کنی؟ می حقم در رو لطف این تو-
 :گفتم پیشنهادش از زده شوک

 ........من ولی!!!!!!من؟؟؟؟؟ چی -
 ........خدا تورو........روژا کنم می خواهش-

 .جان ساره تونم نمی من -
 .گردوند بر رو ازم و شد غمگین نگاهش

 .کردم قبول ی ناچار روی از و کالفه
 .کن صحبت باهاش و برو فردا همین پس-
 .روش ام دیگه ماه دو کردی صبر ساله سه زودی این به چرا حاال-

 .برام بده انجام رو کار این نگشته بر سیامک تا کنم می التماست.........روژا -
 .دوخت نگاهم به رو تمناش و خواهش از پر نگاه

 .بود هاش اشک ریزش احتما لحظه هر که بود لرزون غمگینش های چشم مردمک قدری به
 راه هیچ و بود من خود جانب از احمقانه پیشنهاد واین نیست تدبیر رو کرده خود معروف قول به

 .بود نذاشته برام پیشی و پس
 .دادم قورت رو دهانم آب

 .شد برقرار تماس خورد که بوق چهارمین
 بله-

 شد می مانع ساره وجود اما کنم قطع رو تماس خواستم و شدم پشیمون لحظه یه
 .....الو-
 .سسسسالم....س......الو-

 .بفرمائید سالم -
 . هستم روژا آریا آقا-
 هستید؟ خوب خانم روژا چطوره حالتون-
 شدم مزاحم ببخشید......ممنون-
 . کنم می خواهش-
 ....خواستم می....راستش-
 .کردم جور و جمع رو خودم کمی ساره ی سقلمه با
 .ببینمتون خواستم می میشه اگه-

 .کشیدم آسودگی سر از عمیقی نفس
 .خدمتم در حتما-
 .....شاپ کافی پنج ساعت عصر امروز پس-
 .عصر تا پس-

 .حافظ خدا.......گرفتم رو وقتتون ببخشید -
 .نگهدارتون خدا -

 .کردم ولو مبل روی رو خودم کردم قطع که رو تماس
 .مردم می داشتم ساره نکشتت خدا -
. 
. 
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 .کرد متوقف شاپ کافی جلو رو ماشین
 .بود زده یخ استرس شدت از پام و دست

 .کنی می چیکار ببینم برو خب-
 .بفرست رو ای دیگه کس یه داری دوسش که کسی هر جان......نرم من شه می-

 :گفت تمنا به آمیخته بالحنی و سید*و*ب رو ام گونه
 .من خاطر به کنم می خواهش-

 .شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در
 .رز گل اسم به بود ،رستوران شاپ کافی یه مقابلم
 .دادم هل رو ایش شیشه در بردم دست و گرفتم در باالی تابلو از نگاه
 .داشت داشتنی دوست و جالب فضای که بود روم روبه بزرگی نسبتا سالن

 .خوشگل و کوچیک های عکس قاب از بود پر دیوارش درو و بود سفید و مشکی همه وسایلش
 .گشتم آریا دنبال چشم با شد تموم که اطرافم کردن آنالیز

 .داد تکون دست برام.بود ایستاده سالن باالیی قسمت
 .رفتم سمتش به
 .سالم -
 .بفرمائید......بخیر عصر سالم -

 .نشستم مقابلش صندلی روی
 چطوره؟ حالتون-

 .ممنون
 .نداشتم گفتن برای حرفی هیچ و کردم می بازی هام انگشت با

 .بود شده فراموشم بود کرده دیکته برام ساره که هایی حرف تمام
 .اومد سفارش گرفتن برای جوونی پسر

 .کشید سوت مغزم غریب و عجیب اسم همه اون دیدن از.برداشتم رو بود مقابلم که منویی
 .دادم سفارش سنتی بستنی و گذاشتم رو منو
 .داد سفارش من عین هم آریا
 .کرد می ام پاچه دست و معذب کمی منتظرش و خیره نگاه

 .شنوم می خب-
 .کشیدم عمیق نفس تا چند

 خوام می.....من.....راستش.......بپرسم سوالی یه تون از تا جام این من واقعیتش آریا آقا-
 ......بدونم
 .آوردم کم نفس
 نه؟ یا هست تون زندگی تو کسی شما

 .کردم بلند سر لحظه یه
 .نشست آریا های چشم تو شادی از برقی
 .خندید مردونه و کوتاه

 درسته؟ نه یا دارم دوست رو کسی من بدونی خوای می -
 .دادم رو جوابش سرم دادن تکون با

 .چید میز روی رو ها بستنی خدمت پیش
 :گفت و انداخت ام چهره به دقیقی نگاه
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 پرسی؟ می چی واسه بدونم میشه-
 .نگید خواید نمی اگه نیست اجباری........نگم میشه -

 .گذاشت دهنش تو رو بستنی از قاشقی
 خبر خودش ولی.......دارم دوست رو خانمی دختر یه.......گفتم دروغ که نیست کسی بگم اگه-

 .نداره
 .شناسمش می من -

 .قبل دفعه از تر بلند بار این خندید
 .شناسیش می هم خوب خیلی.......شناسیش می آره-

 .داشت دوست رو ساره هم آریا پس.شد زده دلم تو امید از ای جرقه
 ذارید؟ نمی میون در باهاش چرا پس-
 .کشید حسرتی پر آه
 خیلی من کنم می فک آخه......نکنه قبول رو عشقم و من ترسم می.......بزنه پسم ترسم می آخه-

 .کنم صبر باید......راهمه سر موانع سری یه فعال بعدشم.......ش واسه کمم
 .زدم لبخند

 .کنه می قبولتون مطمئنم.....بگذارید میون در باهاش بهتره من نظر به ولی-
 .زد لبخند

 خیلی و ساله و سن کم دارم دوسش من که کسی اما........گی می تو که باشه همینطور امیدوارم -
 غیر کار خوام نمی........بشم ناراحتیش و رنجش باعث بهش ام عالقه ابراز با خوام نمی نازک دل

 .راضیم بینمش می دور از که همین به فعال........بدم دستش از و بدم انجام عقالنی
 .گرفتم رو وقتتون ببخشید.اومدید که ممنونم ازتون خیلی-
 مواظب بگید عشقم به هم من قول از.......گذاشتی وقت که ممنونم تو از منم کنم می خواهش-

 دونه می خدا فقط ببینمش ناراحت وقت هیچ دیگه خواد نمی دلم نخوره غصه دیگه و باشه خودش
 .میشم حالی چه بینمش می ناراحت که بار هر

 خداحافظی از بعد و باشه گفتم اما نفهمیدم رو نخوره غصه دیگه بگم بهش گفت که این از منظورش
 .شدم پیاده کوتاهی

 .دادم فشار رو در زنگ
 .شد ظاهر جلویم ساره و شد باز در بالفاصله

 کردی؟ کار چی جونم روژا شد چی-
 .بعد برسم بذار-
 .شدم رد کنارش از و
 دارم کن تعریف خدا رو تو-.کرد مبلم رو نشستن به وادار و گرفت رو دستم واردشدنمون محض به
 .کنم می دق

 .گذاشتم دونفره مبل ی گوشه رو کیفم و انداختم گردنم دور رو شالم
 رو نارنجی نازک و سال و سن کم دختر یه آره گفت اونم.......هست زندگیت تو کسی پرسیدم ازش-

 ......شناسم می رو دختره اون خوب خیلی منم گفت بهم.......داره دوست
 .کنه اشاره تو به زبونی چه با دونست نمی چاره بی
 چیه؟ واسه محلی کم و سردی همه این پس........بودم من منظورش گی می یعنی-

 کنه صبر خواد می فعال و بزنه آب به گدار بی خواد نمی گفت -
 .بشه وارد ای لطمه درست به خواد نمی کنم فک
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 ش داغون ناراحتیت گفت بخوری غصه کم و باشی خودت مواظب بگم بهت گفت بهم بعدشم......
 .کنه می

 :فتگ بلندی صدای با و برد باال رو دستش.  شد سرازیر هاش چشم از دونه دونه شوق اشک
 شکرت جونم خدایا........خیلی. .......کرتم نو خیلی کریم اوستا-
 .زدیم زار مون دو هر دیگه هم بغل تو دقایقی و کرد باران سه*و*ب رو من هم آخر در و

 .....سیامک برگشتن روز و بود شنبه سه امروز
 .کردم می شماری لحظه دیدنش واسه و نبود دلم تو دل
 لباس کشیدن اتو و اتاقش کردن تمیز و خونه کردن مرتب به کردم شروع و شدم بیدار زود صبح از

 .هاش
 رنگ توسی شومیز هام لباس بین وسواس با و گرفتم دوش و رفتم عجله با نهار کردن آماده از بعد
 .کردم انتخاب پوشیدن برای رو مشکی ساپورت و

 از بعد و کردم رنگی کم و ملیح آرایش داشتم که مهارتی اندک همون با پوشیدم که رو هام لباس
 .بیام خوب سیامک چشم به خواست می دلم. اومدم بیرون اتاق از رنگم سفید شآل پوشیدن
 .بود نمونده چیزی اومدنش به و بود ظهر از بعد نیم و یک ساعت
 .شد بلند در زنگ صدای که شدم میز چیدن مشغول و زدم غدا به سری

 .دادم فشار رو اش تکمه و رفتم آیفون سمت به وصف قابل غیر استرسی و هیجان با
 در چوب چهار تو ای نه شو چهار و بلند قامت در شدن باز با و اومد سر به انتظار بعد دقیقه چند

 .شد ظاهر
 به که بود موقع اون و بودم تنگش دل چقدر که فهمیدم تازه لبخندش و مهربون صورت دیدن با

 .بردم پی سیامک به ام عالقه فاجعه عمق
 .دوخت بهم رو اش خسته و مهربان نگاه

 .داد رو جوابم لبخند با.کردم آرومی سالم گرفته گر هایی گونه با
 .بودم خندون های لب این دیدن دلتنگ و محتاج وقته چند این چقدر دونست می که بود خدا فقط
 .... کن کمکم خودت کاشتی وجودم تو رو عشق این جوانه که کسی ای خدا ای

 .کرد می اش بدرقه همچنان هم من نگاه و.داد لم کاناپه روی و رفت
 .شد وارد دست به چمدان آریا و شد باز در بعد کمی
 خندونش و بشاش صورت از رو این سرحال و بود شاد

 .فهمیدم
 سالم -
 خوبی؟ سالم -

 .کرد می معذبم کمی زدن حرف طرز این و لحن این
 :گفتم و گرفتم ازش نگاه

 ...... ممنون-
 وجد به لعاب و رنگ خوش های غذا دیدن از.چیدم رو میز و رفتم خونه آشپز به معطلی بدون
 .اومدم

 .بدم انجام سیامک برای تونستم می که بود کاری تنها این
 شده نگرانیم و ترس باعث همین و بزنه حرف هام با خواد می بود گفته سیامک نبود دلم تو دل
 .بود

 توبیخ منتظر که ای ساله سه کودک مثل سینه به دست و گذاشتم عسلی میز روی رو چای سینی
 .نشستم مقابلش شدنه تنبیه و شدن
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 که انگار سیامک فراری و گم در سر نگاه این از بود داشته برم ترس اما بودم نکرده خطایی و خبط
 .بود کرده پاچه دست هم رو خودش موضوع این

 .گرفت طرفم به ای شده پیچ کادو جعبه
 :گفتم هیجان از لرزان صدایی و تعجب از شده گرد هایی چشم با
 چیه؟ این-
 ...........سوغاتیه-

 بی بغض یه و اشک قطره چند به رو خودش جای رفته رفته و نشست هام لب رو عظیمی لبخند
 .داد پایان
 می فرار به پا الخلقه عجیب بشر این مقابل در ها واژه تمامی.نکردم پیدا تشکر برای کالمی و حرفی

 .گذاشتند
 .بودم خوشحال منتظره غیر سوغاتی این از عمیقا و کردم می حس وجود تموم با رو خوشی

 روژا-
 .تشویش به آمیخته لحن این از لرزیدم اراده بی

 .کشیدم باال آرامش نا های مردمک تا و گرفتم رنگ صورتی شده پیچ کادو جعبه از نگاه
 .بله-
 ...نشد قسمت اما کنم صحبت باهات خوام می وقته چند-

 ...من روژا
 .بود واضح و مشهود کامال کرد می ادا که کلماتی حتی و کات حر تک تک در کالفگی

 .....جان روژا ببین....خوام می من -
 .افزود اضطرابم به تر بد و نکرد ایجاد قلبم در خوبی حس هیچ گفت که جانی این چرا دونم نمی

 .....کردم ازدواج تو با مسائل سری یه خاطر واسه فقط من که دونی می بهتر خودت-
 ......بود پرند به رسیدن هم یکیش که

 .نشست ام سینه قفسه روی سنگینی وزنه کردم حس کرد وارد روانم و روح به رو ضربه اولین
 ....پیش هفته یه.....من روژا -
 .داد قورت سختی هر به رو دهانش آب
 .نداره خبر موضوع این از هم کس هیچ و کردم ازدواج من -

 هدف به درست که هم الحق و بود گرفته نشونه رو قلبم دقیقا.بود کاری اش ضربه آخرین و دومین
 .زد

 .افتاد دستم از جعبه
 .شده وجودم از جزئی کردم می حس که همون پیش دقیقه چند جعبه همون
 .داشت ضربان هنوز که قلبی به داشتم شک و بودم شنیده که هایی حرف به داشتم شک

( 
 . پیچید قلبم تو فرسایی جان درد
 رو هاش طپش آخرین قلبم دیگه لختی تا داشتم یقین که بود وحشتناک و سخت درد این قدری به

 .کنه می تجربه
 .نریختم هم اشک حتی و نزدم دم اما شدم خرد و شکستم

 .باشه وجودم های ویرانی گواه خواستم نمی و باشه شاهدش سیامک خواستم نمی
 .......رو افتادنم پا از ببینه عین به خواستم نمی

 کلمات بیان جرات و جسارت که وقتی بشه خونده نگاهت تو از هات بغض همه خواد می دلت گاهی
 ......نداری رو قلبت اعماق تو شده تلمبار های بغض و



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

93 

 

 .ببره درونیم آشوب به پی سیامک خواستم نمی من نه اما
 و یادگاری نماد نه و بود عشق سمبل نه برام دیگه که ای جعبه ظاهر حفظ خاطر به و بردم دست
 .گذاشتم مقابلم میز روی بار این و برداشتم رو ، ای دیگه چیز هیچ نه و بود جعبه یه فقط

 ................چیز همه به دادن ترتیب برای بدم مجال ذهنم به کردم سعی
 ..............نبود وقتش االن اما بود کرده باریدن هوس اندازه بی هام چشم

 .چیدم هم کنار بود که مصیبتی هر به رو کلمات
 :گفتم اومد می بیرون چاه اعماق از انگار که صدایی با و
 .بشید خوشبخت انشاهلل........مبارکه-

 بابا بشیم جدا ازهم قراره زمانیکه تا خوام نمی.........نگو چیزی کسی به کنم می خواهش ازت -
 .بفهمه چیزی

 .......طبیعی حق یه نشنیدن دروغ اما خواد نمی زورکی داشتن دوست هیچکس
 شنیده دارم دوستت کردم خوشبختی آرزوی براش االن که کسی همین دهان از پیش روز ده من

 .بودم
 .گم نمی چیزی کسی به قبوله-

 .کردم فرار کرد می سنگینی برام جور بد هواش که فضایی اون از و شدم بلند
 .نداشتم کدومشون هیچ واسه جوابی هیچ و بود ریخته مغزم تو سوال آسمون تا زمین اندازه به

 . زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره کنار
 .بکاهه رو درونم های حرارت از کمی مالیم نسیم این اینکه امید به و کردم باز رو پنجره

 ام شده بریده بریده های نفس و شده خم کمر از رو این...... بودم شده پیر شبه یک جوونی اوج تو
 ......فهمیدم

 از همیشه برای من نزاشت و ایستاد مادرش مقابل چرا پس خواست نمی رو من سیامک اگه
 .........بشم حذف زندگیش

 .بگیره پس ازش رو اموالش و مال و بفهمه پدرش ترسید می البد
 .ام احمقانه افکار و خیاالت همه اون به زدم خند پوز

 .......شده عاشقم واقعا سیامک اینکه خیال
 ........سیامک با رویایی زندگی یه وفکر
 .......... برات ماوا ترین امن میشه پتو زیر ها وقت گاهی
 .........ات وقته چند های بغض کردن خالی برای جا بهترین میشه

 .برد خوابم که بود صبح های نزدیکی
 .اومد می بیرون از صداهایی

 به نگاهی آینه تو از و برداشتم بود افتاده ای گوشه که رو ام روسری.شدم بلند و زدم کنار رو پتو
 .انداختم وضعم و سر

 .بودن صورتم های مشخصه کرده پف های چشم و پریده رنگ صورت
 .رفتم بیرون و کردم باز رو در

 .اومد می صدا اتاقش تو از االن اما نه یا بود خونه دیشب سیامک دونم نمی
 .روشدم روبه پرند با که بزنم صورتم و سر به آبی تا رفتم بهداشتی سرویس سمت به

 .بود کرده خوش جا لبش گوشه موزی مر لبخند یه و بود همیشه از تر خوشتیپ و تر زیبا
 .نقصش بی ی سلیقه این به گفتم احسنت و سیامک به دادم حق واقعا
 .خواد می رو من سیامک کردم می فک حسابی چه رو دونم نمی

 .چیکار خواست می رو من دیگه زیبایی این به ای الهه داشتن وجود با سیامک
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 سرحال و بود شاد پرند هرچقدر
 .... پژمرده و بودم دار غصه من
 :گفت که بشم رد خواستم و کردم سالم لب زیر

 .بردارم رو سیامک شخصی وسایل و ها لباس اومدم-
 .پیچید سرم تو عجیبی درد
 .بره خونه این از خواست می سیامک پس

 .گرفتن پیش رو ام گونه راه هام اشک
 :گفتم بغض از پر و لرزون صدایی با
 .سسسالمتی.........ببببببه-

 .......... انداختم بهداشتی سرویس تو رو خودم
 نداشت تمومی که هایی اشک و میزد خون رنگ به که هایی چشم با پریده رنگ دخترک تصویر

 .زد می بهم رو حالم
 ...........بودم شده بیزار خودم از سیامک جای به
. 
. 
. 

 .بودم نشسته صندلی روی اتاقش تراس تو نبود سیامک که وقت چند این معمول طبق و بود عصر
 .ندارم ازش خبری هیچ و رفته جدیدش خونه به سیامک که روزه هفت دقیقا
 .........نمونده برام خوراک و خواب که روزه هفت دقیقا
 .......دارم جنگ سر قلبم و خودم با که روزه هفت دقیقا

 .کنم فراموش تا میدم جون دارم که روزه هفت دقیقا و
 .کنم می تصور رو بودنش لحظه هر و کنم می زندگی اش خونه تو دارم که رو کسی کنم فراموش

 .رسید گوشم به در زنگ ضعیف صدای
 .رفتم پذیرایی به و شدم بلند فلزی صندلی رو از ناتوانی با

 .بود در پشت سعید عمو
 .شد باز در و زدم رو تکمه

 .انداختم نامرتب خونه به نگاهی
 نبود نپختم غذا خودم واسه هم بار یه حتی و بودم نکرده تمیز رو خونه هم بار یه هفته یه این تو

 .بود نذاشته برام شوقی و ذوق هیچ سیامک
 ....متحرک مرده یه بودم شده

 .نبود جاش سر چیزی هیچ انگار نبود که سیامک
 .کشیدم خونه روی و سر به دستی هولکی هول
 .شد زده در به ای تقه
 .کردم باز رو در

 وحشتناک خیلی صورتم کنم فک شد ام چهره ی خیره تعجب با هم بعد و لبخند با اول سعید عمو
 .بود شده

 .جان عمو سالم -
 .سالم -
 .داخل بفرمائید-

 .شد داخل او و رفتم کنار
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 .هم از کمی فاصله با و هم کنار نشستیم مبلی روی دو هر
 .انداخت جانبم به نگاهی

 .دخترم خوبی-
 .زدم زورکی لبخند

 .ممنون بله-
 ندارید؟ مشکلی که سیامک با....چرا پس-

 .زدم قه قه و خندیدم دلم تو
 .همین بود رفته فقط نداشتم مشکلی

 !!!!!بود نبود مشکل که گذاشتن تنها و رفتن
 .نداریم مشکلی نه-
 باشه؟ راحت خیالم-

 .شدم خیره ایش قهوه های چشم عمق تو
 !من ناراحتی از شد می ناراحت واقعا یعنی
 !من ی غصه از شد می دار غصه واقعا یعنی
 .خواست می رو پسرش خوشبختی اونم حال هر به دونستم می بعید

 .کرد می حس رو خوشبختی اوج پرند پیش االن که هم پسرش
 !!!کجاست؟ سیامک-

 !!!عروسش نو پیش شه جدید خونه گفتم می دادم می باید جوابی چه
 .بیرونه-

 .سیامک مورد در حرفی و سوال هر از کردن فرار برای اصل در و آوردن چایی بهانه به شدم بلند
 .گشتم بر پذیرایی به و گذاشتم سینی روی چای فنجان دو بعد کمی
 ......من قلب ی گرفته شدت های تپش علت و شد باز در.چرخید در قفل تو کلید
 .اومد داخل داغونم احوال و حال این بانی و باعث و من قلب تو کرده لونه غم علت

 می ضربان وجودم تمام دیدنش با هم هنوز و بودم دلتنگش دوری سال هزاران اندازه به که این با
 .رفتم سعید عمو پیش و گرفتم ازش نگاه گرفت

 .روژا-
 .لرزوند رو قلبم های دیواره تمام بازهم که بود سیامک صدای

 .کردم حس رو هام چشم به اشک جوشش
 .خشکید دهانش تو کالم پدرش دیدن و پذیرایی به اومدن با

 .دوخت بهم رو اش ترسیده نگاه
 .گفتم سعید عمو به رو چیز همه بود کرده خیال گمانم به
 .پسرم خوبی-

 .داشت بر من رو از رو سنگینش نگاه
 .اومدی خوش بابا سالم-
 .جان سیامک ممنون-

 .کشید آسودگی سر از داری صدا عمیق نفس
 .نشست پدرش کنار و اومد
 .نشستم شون هردو مقابل و رفتم هم من
 .....دادن قرار شون تصمیمات الشعاع تحت رو زندگیم تمام که نفری دو
 ...بودن من روز و حال این مسبب که نفری دو
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 ....بخشیدنشون برام بود سخت که نفری دو
 پسرم؟ بودی کجا-

 .کرد تالقی هراسانش نگاه با نگاهم
 .بودم بیرون-
 .ببرش خودت با بری قراره هم جایی اگه....بذار تنها کمتر رو روژا جان سیامک-

 .نداشت تمامی من امروز های پوزخند
 .بابا چشم-
. 
. 

 .کردیم بدرقه در دم تا رو سعید عمو هم دوش دوشا
 .......خوشبخت زوج دوتا مثه درست

 .شدم راهی اتاقم سمت به
 .نگفتی چیزی بابا به که ممنون-

 .ندادم جوابی
 .باشه رفته هم سیامک اینکه امید به موندم اتاق تو رو زیادی دقایق و رفتم

 .بود کشیده دراز که دیدمش کاناپه رو پذیرایی به ورودم محض به
 .نداشت رفتن خیال انگار

 .بود رفته فرو تاریکی تو جا همه و بود غروب
 .زدم رو برق کلید

 .برداشت پیشانیش رو از رو ساعدش
 .بود خواب اینکه مثه زد می سرخی به هاش چشم
 .نگاه این صاحب برای و خاکستری نگاه این برای تپید می تالطم پر قلبم هم هنوز چرا دونم نمی

 !مونید؟ می شام-
 .زد عقب رو پیشانیش روی شده ریخته موهای و زد هاش مو میان چنگی.شد خیز نیم جاش سر

 کنی؟ بیرونم بخوای مگه-
 .کرد پیدا التیام قلبم ی دیواره های ترک از اندکی و زد لبخند

 ها مدت تا شاید که فرصتی این و نفره دو خلوت این برای کنم حاضر غذایی تا رفتم خونه آشپز به
 .شد نمی نصیبم دیگه
 .زدم صدایش و ایستادم اپن کنار

 .....سیامک آقا-
 .نشنید انگار

 .کردم تکرار رو اسمش دوباره
 .بله-
 .حاضره شام-

 .نشستم میز پشت و رفتم خودم
 .نشست مقابلم و آمد

 را حیاتیم عالئم تمام سیامک حضور و بودن بود طور همین همیشه.شد دشوار کمی کشیدنم نفس
 .کرد می مختل

 اشتها و ولع با انداختم سیامک به نگاهی چشمی زیر.کردم می بازی غذا با فقط و نداشتم اشتهایی
 .شد هایم لب مهمان لبخند اراده بی.خورد می را غذایش
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 خوری؟ نمی تو غذا چرا-
 .سوالش از خوردم جا کمی

 .خورم می-
 .گرفتم بازی به رو بشقابم محتویات بازهم

 .روژا-
 .گفتنش روژا این از شد سیخ سرم موهای تمام
 .کرد نمی صدام اینطور دیگه وقته هیچ کاش ای
 شده؟ چیزی-

 .پرسید رو ممکن سوال ترین احمقانه
 .نشده هیچی نه-
 ناراحتی؟ کنم می حس چرا پس-

 .ناراحتم فقط که کرد می حس سیامک وقت اون رفت می تحلیل ذره ذره داشت من وجود
 .......سیامک وقت اون طرفه یک عشق این فشار زیر شدم می خرد و شکستم می داشتم من

 !!!!!!ترسی می.....ترسی؟ نمی تنهایی که ها شب-
 .نه-

 .حقیقتش به داشتم شک خودم اما گفتم محکم و قاطع
 ازم همیشه برای قراره که یه روز از من ترس نیست شب و تنهایی از من ترس بگم خواستم می
 .........بشی دور

 اما.....هستی خودت فقط و فقط پرسی می ازش که ناراحتی این و گرفته حال این دلیل بگم خواستم
 .کردم چال قلبم از ای گوشه تو همیشه مثه رو هام حرف و گزیدم لب

 .رفت بیرون آشپزخونه از و کرد تشکر خورد رو شامش ای دیگه پرسش و حرف بدون
 ........بره سیامک بلکه تا دادم طول ممکن حد تا رو ها ظرف شستن و میز کردن جمع قصد از

 .فرسا طاقت و بود سخت برام باهاش شدن رو روبه تحمل
 و بدی انرژی خودت به و بزنی گول رو خودت که این......الزمه و نیاز زدن گول ها وقت گاهی
 ...شه می درست چی همه بگی خودت به دروغ به شده حتی
 ریست و راست اوضاع که قلبم به دادن واهی امید و خودم زدن گول بود شده من کار روزها این

 ......شد نمی که صورتی در میشه
 ...نشد شد می باید که اونی که نیست این از من ناراحتی
 .... اشتباهه راهم دونستم می که این وجود با اینه از من ناراحتی

 ....است احمقانه وابستگیم
 .....بچگانه عشقم و

 .ببازم ممکن شکل بدترین به تا ایستادم و دادم ادامه باز
. 
. 
. 

 .دیگه دنیایی یه در و مشغول فکرم و بود روم روبه آسفالت سیاهی خیره نگاهم
 اش گوشه گوشه که ای خونه اون از گرفتم تصمیم خونگی حبس روز دوازده از بعد باالخره امروز

 به شده که هم دقیقه چند برای و بخورم هوا کمی تا بیام بیرون انداخت می سیامک یاد رو من
 .ندم رو افکارم به ورود اجازه سیامک

 .بود همرام اش همه سایه یه مثه و نبود خونه اون مختص فقط سیامک وخیال فکر انگار اما



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

98 

 

 .کردم تهیه رو نیازم مورد وسایل از مقداری و رفتم فروشگاهی به
 .اومدم بیرون فروشگاه از و برداشتم رو خریدم های نایلون کردم حساب رو پول

 .روژا-
 .زد می صدا رو اسمم سر پشت از که بود آشنایی صدای

 .رفتم خیابان طرف اون به و زدم ساختگی لبخند راننده دیدن با
 .شد پیاده ماشین از
 خوبه؟ حالت سالم-
 .ممنون....سالم-
 .شدم نگرانت.......نبودی خونه در رفتم هم االن گرفتم تماس گوشیت با بار چند صبح از-

 .کردم نمی درک رو خودم برای آریا شدن نگران.بدم نداشتم جوابی
 .جایی تا بریم شو سوار-

 .کردم نگاهش دستوریش لحن از متعجب
 .کنم صحبت باهات حتما باید-

 .باشیم داشته تونستیم می باهم مشترکی حرف چه آریا و من دونم نمی
 .افتاد ساره به یادم و شد زده ای جرقه ذهنم در لحظه یه در
 .مه همراه وسیله........بیام جایی تونم نمی من که االن ولی-

 بعد خونه میذاریم رو وسایل
 .بزنید رو حرفتون ماشین تو همون میشه-

 .کرد درک رو بودنم معذب
 .کنیم می صحبت ماشین تو نیست مشکلی باشه-
. 
. 
 .کرده ازدواج سیامک که داری خبر-

 .ساره نه شد می مربوط سیامک به صحبت موضوع پس
 .دارم خبر بله-
 می رو خودش صالح و خیر بهتر هرکسی حال هر به کنم توجیه بد یا خوب رو کارش خوام نمی-

 .نیست سیامک صالح به پرند با ازدواج معتقدم هنوزم من که چند هر دونه
 .دوختم خیابان به ماشین جلو شیشه از رو نگاهم

 کرده فکر موضوع این به کافی اندازه به خودم مدت این تو.نداشتم رو ها حرف این شنیدن حوصله
 .کنه مرور برام رو همه آریا خواست نمی دلم اصال االن و بودم

 :گفتم بود بعید من از که تیزی و تند لحن با
 به نه جریان این و کرده ازدواج رفته سیامک مربوطه خودش به کسی هر زندگی آریا آقا ببینید-

 ..........نداره ارتباطی هیچ من به حتی نه و شما
 ..........بود همین سیامک و من قراره هم اولش از اصال
 .برسم زندگیم به گردم بر هم ومن برسه عشقش به بره اون بود قرار
 .سوخت هام چشم ، کردم حس رو هام چشم به اشک نیش
 .شدم پیاده ماشین از و گفتم آرومی حافظ خدا

 می آزار رو من سخت شد می مربوط سیامک به که هرچیزی و سیامک مورد در کردن صحبت
 .دادم
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 شکلی هر به رو موضوع این خواستن می آدم و عامل تموم انگار و بود نخواسته رو من سیامک
 .بفهمونن من به شده که

 .شدم وارد و چرخوندم قفل تو رو کلید
 رو خوب زندگی یه و خوشبختی انتظار وقت هیچ وقته هیچ من بخشید شدت رو بغضم خونه سکوت

 نداشتم هم رو تنهایی عظیم حجم این انتظار اما نداشتم خونه این تو
 .......نداشتم هم رو پشتم شدن خالی یهویی انتظار

 ..........مون ساله یک وعده شدن تموم تا کرد می صبر اقل ال سیامک کاش ای
 سیامک و خودم بین نوشته نا داد قرار اون شدن تموم و زمان گذشت از ترسم تمام پیش وقت چند
 تو من حضور و بودن من با بتونه ماه چند فقط سیامک که کردم نمی هم رو فکرش اصال بود

 .کنه تحمل رو زندگیش
 و کردم رها داشت، وجودش تو رو عطرش هنوز که خوابی تخت رو رو خودم و رفتم اتاقش به

 ...........بشه جاری دوباره تمومم نا های اشک سیل دادم اجازه
 .شد بلند در زنگ صدای
 .کردم باز رو هام چشم
 .بود تاریک جا همه
 . دادم ماساژ رو هام چشم دست پشت با باری چند
 .شد بلند زنگ صدای هم باز
 .کشید سوت مغزم داد می نشون رو شب ده دیواری ساعت.رفتم بیرون ااتاق از

 .داشتم شدیدی گرسنگی و ضعف
 .بست نقش صفحه تو آریا تصویر.برداشتم رو آیفون گوشی
 .شدم عصبی و کالفه

 .بله-
 .آوردم برات بودی گذاشته جا ماشین تو رو وسایلت سالم-
 .ممنون خیلی.... سالم-

 .شد باز تیکی صدای با در.دادم فشار رو تکمه
 .باهاش شدن تنها و آریا اومدن از داشت برم هول لحظه یه

 .زد در به ای تقه
 .کردم باز رو در ترسیده و ناچار

 .شد عرض سالم مجددا-
 .سالم-
 .وسایلتون بفرمائید-

 .گرفتم دستش از رو ها نایلون
 .ممنون-

 .گفتم بفرمائید عادت رسم به
 حرف اون که..........شب فردا واسه کنم دعوتتون اومدم عصر راستش..........برم باید ممنون نه-

 می خوشحال گرفتم خودم خونه تو کوچیک جشن یه تولدمه فرداشب بگذریم..........و اومد پیش ها
 .بیای هم تو شم
 .مه چند فردا اینکه پیش رفت حواسم لحظه یه

 .ماه همون دوازدهم هم من تولد و بود خرداد دهم فردا
 :گفتم ای کودکانه هیجا با
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 .ماهه همین دوازدهم هم من تولد اتفاقا جالب چه-
 .زد مهربونی لبخند

 .میشه سالت چند راستی.........تفاهمی عجب-
 .شانزده-

 .زد لبخند بازهم
 .بیای حتما فرداشب-
 .ممنون-
 نداری؟ کاری-
 .افتادید زحمت تو ببخشید-
 .خوش شب.کنم می خواهش-
 .تون نگهدار خدا-

 .رفتم بیرون اتاق از آلودگی خواب با شد بلند در زنگ پی در پی صدای
 .بود پایین ساره کردم نگاه آیفون تو از
 .کردم باز رو در
 .شد وارد ای دیگه وقت هر از تر نشاط با
 .خودم ی خفته زیبای بر سالم-

 .سید*و*ب رو ام گونه چال
 مطوری؟ چطور......بشم ات گونه روی های چال اون فدای خودم الهی-

 .افتادم خنده به بانمکش لحن و حد بی هیجان از
 سال ده اندازه به که لعنتی روز سیزده همون.بود روز سیزده این از بعد من ی خنده اولین خنده این

 .بود کرده پریم
 .کرد پرت ای گوشه رو کیفش

 .میز رو کرد دراز رو پاهاش و نشست مبل رو
 .داریم کار کلی شب تا........بریم شو حاضر زود و نکن فس فس مادرت جان-

 .آوردم پذیرایی به و ریختم آبمیوه لیوان دو مون دو هر برای و رفتم آشپزخونه به
 .گذاشتم عسلی میز رو رو سینی

 .حاضرم منم بخوری رو ات آبمیوه تا گفتم و خوردم خودم آبمیوه از قلپ چند
 تاق از و برداشتم رو کیفم ، کردم سرم هم ای قهوه شال یه پوشیدم ای ساده مشکی شلوار و مانتو

 .اومدم بیرون
 .بریم حاضرم من-
. 
. 

 .بود پارک در جلو ستاره ماشین
 رفتی؟ کش رو ستاره ماشین باز-
 .داد بهم خودش بار این نه-

 .شد سوار و خندید
 .شدم سوار و کردم باز رو جلو در
 یه فکر تو اش همه نذاشتم هم رو پلک حاال تا دیشب از........ حالیم چه دونی نمی روژا وای-

 .بودم خاص کادوی
 بهتره؟ بگیرم آریا برای چی بنظرت
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 ........دونم نمی-
 :گفتم و کردم فکر کمی

 چطوره؟ ادکلن-
 .کشید هم در ابرو

 .بگیرم براش خوشگل مارک ساعت یه خوام می.......میاره جدایی ادکلن و عطر میگن نشنیدی-
 هست؟؟ نیست مشکلی که من واسه.....گیرم می ادکلن منم خب-
 .خوبه بگیر رو ادکلن همون تو نه-
. 
 ساعت یه ساره.گرفتیم رو منو نظر مورد هدیه کدوم هر باالخره خوردن چرخ ساعت دو از بعد.

 نزدیک سیامک ادکلن به خیلی اش رایحه که ادکلنی هم من و گرفت چرم دسته با مارک گرون خیلی
 .خریدم رو بود

 ...ولی خریدم می سیامک واسه هم یکی خواست می دلم چقدر
 بهترین یافتن برای جو و جست بالفاصله و خوردیم فودی فست یه تو و پاساژ همون تو رو نهار
 .کردیم شروع رو ساره برای لباس

 باید دید می که رو لباسی هر و رفتیم می بار سه دو باید رو مغازه هر که بود پسند سخت حدی به
 .کرد می پرو حتما

 .انداختم ام ساده نوکیای گوشی ساعت به نگاهی
 .داد می نشون رو عصر پنج

 .دیره بجنبون دست خرده یه ساره-
 :گفت کالفه

 .....میشم دیوونه دارم بخدا-
 بگم؟ چیزی یه-

 :گفت کرد می لمس رو ساتنی لباس دستش کف با حالیکه در
 .بگو-
 .........بردار شیک و ساده لباس یه من نظر به-
 کنه؟ نمی توجه جلب که ساده لباس-
 .ده می نشون وقار با و خانم خیلی رو تو اما نکنه توجه جلب شاید-
 .خاراند رو پیشانیش-
 .بیام زیبا و شیک خیلی آریا چشم به خواد می دلم.........بپوشم تک خیلی چیز یه خواد می دلم-

 .کشیدم خودم دنبال و گرفتم رو دستش
 .بپوش ساده رو بار یه این و کن گوش من حرف به-

 .دادم نشون بهش بادست رو رسید می نظر به زیبا و شیک اندازه بی که بلندی رنگ آبی پیراهن
 چطوره؟ اون-
 آبیه؟ اون کدوم-
 .آره-
 .اس ساده خیلی که اون وای-

 .کرد نگاهش خریدارانه بار این و گذاشت اش چانه زیر رو دستش
 .چطوره ببینم کنم می امتحانش........نیست بدم-

...... 
 .شدم ولو کاناپه روی خودم و گذاشتم اتاق در دم رو ها پاکت
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 .کرد می درد بشدت پاهام کف
 .خواست می آهنین کفش خرید برای ساره همراهی

 بپوشی؟ چی امشب واسه خوای می تو راستی-
 .بهم بود سیامک هدیه که صورتی جعبه و پیش روز سیزده به رفت فکرم

 . کردم بازش روز همون فردای
 چند برای و اومدم وجد به لباس زیبایی دیدن با که طوری.بود توش شیک خیلی مجلسی پیراهن یه

 .کردم فراموش رو بزرگی اون به غم دقیقه
 بپوشی؟ خوای می چی نگفتی-

 .اومدم بیرون فکر از
 .پوشم می رو اون آورده پیراهن یه برام ترکیه از..........سیامک-

 :گفت و کشید رو دستم زده ذوق
 .ببینم بده نشونم شو بلند-

...... 
 احتیاط با شکستنی کاالی یه و قیمتی شئ یه مثه رو رنگ صورتی جعبه و کردم باز رو کمد در

 .آوردم بیرون
 .کرد باز رو جعبه در هیجان با و کشید دستم از عجله با ساره
 .کشید بلندی سوت

 ذوق حتما شی؟سیامک می چی بپوشی رو لباس این تو......لباس این نازه چقدر من خدای وای-
 .ببینتت میشه مرگ

 .کرد باز سر دلم زخم بازهم و اومد سیامک اسم هم باز
 . کردن خروش من قبلی آگاهی بدون هام اشک
 .شد نزدیک وبهم گذاشت جعبه رو رو لباس ساره
 کرده احاطه رو هاش چشم اشک از ای هاله هم خودش که حالی در و گرفت دستش تو رو هام دست
 :گفت ارزون صدایی با بود

 !!!!!یهو تو شد چت جونم روژا-
 .....کاستی کم هیچ بدون کردم تعریف براش رو ماجرا تمام
 .ریخت اشک پام به پا هم ساره و کردم گریه من

 ...شده یکی روزم و شب نبودش در االن و شدم سیامک وابسته گفتم
 ...گذاشته تنهام ممکن شکل بدترین به بعد و کرده امیدوارم زندگی به گفتم
 .دادم تسکین رو گلوم تو های بغض دونه دونه و گفتم و گفتم
 .داشتم احتیاج کردن خالی این به و دل درد این به خیلی

........... 
 .کردم می شماری لحظه العملش عکس دیدن برای پوشیدم رو سیامک سوغات رنگ کرم لباس

 .بیام سیامک چشم به بلکه تا کنم وجود ابراز مقدار یک خواست می دلم
 نقش بود زده ام کله به جور بد امشب اما دونستم نمی پرند رقیب رو خودم وقت هیچ که این با

 .کنم بازی رو هووش
 .گیریم تصمیم تو نبود تاثیر بی هم ساره های پیشنهاد و ها حرف

 .کردم رها هام شونه روی سادگی به رو بلندم های مو و کردم ای ساده آرایش
 .میزد موج مون هردو های چشم تو رضایت و تحسین برق آیینه مقابل گرفتن قرار موقع
 .آورد می پایین رو نفسم به اعتماد اش کننده خیره زیبایی و حضورش و پرند به کردن فکر
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............ 
 مشکیم بلند مانتو و رنگ کرم نازک شال پوشیدن از بعد هم من و کنه آماده رو ماشین رفت ساره
 .رفتم بیرون خونه از و برداشتم رو بود توش آریا کادوی که پاکتی

............ 
 .کرد پارک داشت سکونت اون در آریا که آپارتمانی مقابل رو ماشین ساره

 .رفتم می اونجا به که بود بار دومین و شناختم می رو آپارتمان این
 در و آریا تولد برای هم االن و بودم هوش بی که حالی در و آگاهیم بدون و مریضیم موقع بار یک

 ...........تا بودم اومده هوش تمام که حالی
 .شد می شنیده هم آپارتمان از بیرون در موسیقی صدای

 .بود شده حس بی شدن سرد فرط از هایم انگشت نوک و افتاد جانم به استرس
 .گذاشت زنگ روی وقفه بی را دستش ساره
 .شد باز مان روی به در بعد لحظه چند
 .شد ظاهر مقابلمان همیشه از تر شیک و خندان رویی با آریا

 .اومدید خوش خیلی خیلی محترم و خوشگل های لیدی به به-
 .شدیم داخل سرش پشت

 من اضطراب به همین و بودن آمده گرد هم دور بزرگ چندان نه سالن همان در زیادی نسبتا جمعیت
 .زد می دامن
 .کرد اعالم رسایی صدای با آریا

 .آوردن تشریف هم من افتخاری های مهمون-
 .کنیم می شروع رو مهمونی بعد به لحظه این از

 های چشم با آریا صحبت به توجه بی من اما شه می آب ساره دل تو قند حرف این با دونستم می
 .بودم نفر یک جوی و جست در فقط دلتنگم و مضطرب

 .شد حبس سینه در نفسم دیدنش با که
 ........ایستاد حرکت از زمان
 ..........کوبید می ام سینه قفسه به گونه حشی و و وقفه بی قلبم

 .......بود چسبیده زمین به حرکتی هیچ بی پاهایم
 .......لرزید می محسوس نا هایم دست

 می وقفه بی و مدام و نگرفت آرام دم یک که ام چاره بی های چشم از هایم،،،،،امان چشم و
 ..........بارید
 او به ممکن فاصله ترین نزدیک با و بود کرده حلقه سیامک بازوی دور را هایش دست پرند

 .........بود ایستاده
 .بود گرم نظاره مرموزی لبخند با و

 .بود همراهش و همسر میخ فقط و دید نمی را سیامک دیگر هایم چشم
 مرا قلب بین این در که موردی تنها و نخوردم جا دیدنش از و نداشت تازگی برایم صحنه این دیدن

 .بود دیگر یک به دو آن شدن محرم آورد می درد به
 .بود شدنشان همبستر و همسر و بود بودنشان هم کنار

 .........بود من رفتن برای معکوس شمارش و خطر زنگ
...... 
 .زد پهلویم به ای سقلمه ساره
 .کردم ساره معطوف و گرفتم خوشبخت زوج آن از را ام گرفته اشک نگاه
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 .بیا من دنبال-
 .کرد باز رویم به را آریا اتاق در

 .بودم کرده سپری آن در را روز شبانه یک که اتاقی همان
 .....شعور بی ی پسره-

 .است سیامک منظورش دونستم می
 .زدم تلخی لبخند

 ببینی که کجایی سعید آقا.........بیارم در کاسه از رو شون دو هر چال و چش برم گه می شیطونه—

 ..........نیست هم خیالش عین و گیره می زن تا دو تا دو پسرت آقا
 تخت ی لبه روی هم خودم و گذاشتم تخت ی دسته روی رو مانتوام.کشیدم هایم پلک زیر دستی

 .نشستم
 .بدم سامون و سر رو ام آشفته و برهم و هم در افکار کم یه تا
 و بودم می دیگه دردناک ی صحنه چند شاهد شب آخر تا نبود معلوم شدم پشیمون سخت اومدنم از

 .بیاد ام چاره بی دل سر بالئی چه مهمونی شدن تموم تا نبود قرار
 .شدم خارج اتاق از ساره سر پشت و انداختم مغمومم صورت به آینه تو از گذرایی نگاه
 قرارم بی قلب ریتم با شده پخش موسیقی ریتم
 .شد آوا هم

 .آمد سمتمان به لبخند با فلایر
 سالم-

 .کرد دراز طرفم به رو دستش
 .دادیم دست باهم

 .کشید عقب رو دستش خورده جا
 دختر؟ یخه ت دست انقدر چرا-
 :گفت و کرد اشاره بودن ایستاده پرند و سیامک که ای گوشه به ابرو و چشم با
 ......آره؟؟؟ تان دو اون دلیلش-

 .زدم خند تلخ
 !!!!!!نداره که حقیقت.......شنیدم پرند از هایی پرت و چرت یه راستی
 .نداشتم گفتن برای حرفی

 .دادم ترجیح جوابی هر به رو سکوت
 .برگشتم سمتش به متعجب سیامک صدای شنیدن با
 چی؟ واقعیت دیگه پرته و چرت گی می که خودت-

 .خورد گره رازش و رمز از پر نگاه به غمگینم نگاه اراده بی شد تر نزدیک که من به
 . زد لب
 خوبی؟-

 .ساده پرسی احوال این از گفت گر هام گونه
 .گردوند بر رو روش و رفت سیامک به ای غره چشم ساره

 زد؟ ساره شانه به ای ضربه سیامک
 کنی؟ می رم چرا تو چته-

 .چرخید سیامک سمت به کرد می فوران ازشون غضب که هایی چشم با ساره
 پوست که بفهمه بابا اگه!...........هان؟ بشه؟ آویزونت انقدر میدی اجازه رو پر دختره این به چرا-

 .کنه می قلفتی رو سرت
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 .بود زنده سیامک ازدواج از حرفی که بودم خوشحال
 .داد خالی جا و کشید جیغ ساره که بریزه بهم رو ساره موهای برد دست سیامک

 . چرخید سمتش به ها سر همه آریا صدای با
 .اومدن بیرون آشپزخونه از دست به کیک دو هر آرش و آریا
 .گذاشتند سالن وسط میز رو رو کیک دوتا هر

 .شد کم آریا خواست در به موسیقی صدای
........ 

 اومدید که ممنونم دوستان همه از-
 .......داریم تولد تا دو ما تولد یک جای به امشب
 .اینجا بیای و کنی لطف میشه روژا

 .شدم آریا خیره باز دهانی با بودم شنیده که چیزی از زده شوک
 .باشه کرده کاری همچین آریا شد نمی باورم
 .بود شده کشیده من سمت به ها نگاه همه
 .دادم قورت ام شده خشک چوب مثه گلوی از بود که کندنی جون هر به رو دهانم آب
 روژا-

 ......بود آریا صدای
 .ایستادم کنارش و شدم کشیده سمتش به اراده بی
 .کنم یکی رو هامون تولد گرفتم تصمیم بود نزدیک بهم روژا و من های تولد تاریخ-

 . شدم زده ذوق بود روش خودم اسم که کیکی دیدن از ساله پنج های بچه دختر مثه
 .بود شده موقعم بی لبخند میخ عصبی مردمک جفت دو ، کردم سربلند
 .باخت رنگ شادم نگاه و ماسید لبم بر لبخند
 .کردن شمردن به شروع همه و کرد روشن را کیک دو هر روی شمع آریا
 .بودم سیامک افروخته بر صورت خیره منگ و گیج همچنان من اما

 .کنم خاموش رو شمع خواستن ازم و زدن صدام بقیه و آریا
 .کردم آرزو رو سیامک قلب صمیم از آگاه خود نا و بستم ثانیه چند برای رو هام چشم
 .کردم شمع شعله روانه آرامی فوت و کردم باز چشم

 .بود تر باارزش برایم همه از وجودش که کسی اال گفتن تبریک همه شد بلند زدن کف صدای
 .ندیدمش کردم بلند سر که بار این

 .مبارک تولدت-
 .چرخاندم سمتش به رو ام گشته سر نگاه

 .نبودم زحمتتون به راضی واقعا......ممنونم ازتون خیلی-
 .زد لبخند روم به فقط

 .گرفت جانبم به رو ای جعبه میز رو از و برد دست
 آورده جا به غریبه من برای بخوبی را برادری حق آریا شک بی نشست هایم چشم در شوق اشک

 .بود
 .دوختم بهش رو ام دانی قدر از سرشار نگاه

 :گفت و زد چشمکی
 میاد؟ خوشت ببین کن باز-

 .جعبه کردن باز به کردم شروع احتیاط با و آرام
 .درخشید می جعبه درون رنگی صورتی لمسی گوشی
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 کنم؟ قبول رو این تونم نمی من ولی-
 .خورد گره هم در هایش ابرو

 ...چی؟ یعنی-
 !کنی رد رو کسی هیچ کادوی نباید
 .ته مقابل طرف به احترامی بی جور یه این

 ....آخه ولی-
 .گذاشت بینشی روی سکوت نشانه به رو دستش

 .آخه بی آخه-
 .کنم تشکر ازتون چطوری دونم نمی واقعا-
 .نیست تشکر به نیازی-

 .بود ساره.کردم حس کنارم رو کسی حضور
 .گرفتم طرفش به رو جعبه خوشحالی با
 .موند ناتمام حرفم ساره عصبی و هم در چهره دیدن با
 ....ببین ساره-

 .کردم نمی درک رو همه جانب به حق های نگاه و درهم های صورت این علت
 .شدم بزرگی خطای مرتکب انگار کردن می نگاهم طوری همه
 پناه بقیه از مبل ترین دور و ترین دنج به و داشتم بر رو اش هدیه. کردم تشکر آریا از دیگه بار

 .بردم
 .آمد درد به ناگفته از لبریز و پروا بی نگاه همه این از سرم
 .گفتم نمی آریا به رو تولدم تاریخ شب آن کاش ای

 .شود باز موقع بی که دهانی به لعنت واقعا
 دختری و شروین با صحبت گرم سیامک نبود به توجه بی هم پرند و نبود سیامک از خبری هنوز
 .بود دیگر

 .شدم بلند جا از داشتم دست در رو آریا هدیه که حالی در
 .کردم باز آرومی به رو آریا اتاق کناری در

 .نبود آنجا کسی ظاهر به و بود تاریک اتاق
 .شدم اتاق انتهای در ای پرده خوردن تکان متوجه که راببندم در بردم دست
 .بستم سرم پشت رو در و رفتم داخل

 .خورد صورتم به مالیمی باد
 .زدم کنارش و رفتم پرده سمت به
 .بود مقابلم تراس باز نیمه در
 .کشیدم سرکی تراس درون به
 .افتاد شماره به نفسم بود داده تکیه تراس های نرده به که ای شانه چهار مرد دیدن با

 .شد ام متوجه که گردم بر و کنم گرد عقب خواستم
 .بده در دم تو بیا-

 .گذاشتم تراس به پا زیر به سر و شرمزده
 .سسسالم-
 .خانم روژا مبارک تولدت-

 .ده می طعنه بوی کالمش کردم حس چرا دونم نمی
 .دادم رو جوابش وار زمزمه
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 .ممنون-
 .نشست لبش گوشه پوزخندی و انداخت داشتم دست در که ای جعبه به نگاهی

 آریاست؟ هدیه-
 .دادم تکون مثبت عالمت به رو سرم

 .خودت به چسبوندیش سفت انقدر که ارزشه با برات خیلی که این مثه-
 ......فقط بخدا نه-

 .شد نزدیک بهم
 چی؟ فقط-

 .داد نوازش رو ام شامه عطرش بوی
 .هیچی-

 .کرد می سلب ازم رو شدن خیره توان نافذش های چشم. پایین انداختم رو سرم
 .سوزاند رو استخوانم عمق تا نگاهش گرمای و نفوذ

 .شدی خوشگل-
 .بودم شنیده که چیزی به داشتم شک

 .کردم بلند سر تعجب با
 .بود شده هاش لب بخش زینت همیشگیش مهربون لبخند همون
 .سیامک حرف این از و نزدیکی این از گرفت گر هام گونه
 .کرد می تعریف ازم سیامک که بود بار اولین

 .....کوچولو ناز فرشته یه......شدی ها فرشته عین لباس این با-
 مهربان عجیب امشب که سیامکی مقابل در و انگیز اعجاب نگاه این زیر سوختم و گرفتم گر بازهم
 .کند دیوانه را من تا بود گرفته بازی به را کلمات طوری و بود شده

 .داشتم یقین داد می من دل دست کار امشب سیامک
 .شدم می خوش دل هم ساده پرسی احوال یک به که ای ساده من دست کار
 .....بخشکانم کمی قلبم در را سیامک عشق ریشه تا کندم جان که منی
 .....داد می جوانه نو از نهال این کننده مسحور صدای این و کم فاصله این با حال اما

 .کشید بیرون درخشانی شیء شلوارش جیب از و برد دست
 بهت رو تولدت که هستم نفری اولین کردم می خیال خودم پیش.....بهت مش بد فردا خواستم-

 ...مبارک تولدت حال هر به.....بود تر زرنگ آریا انگار اما........گم می تبریک
 .گذاشت جا به دارم تب های گونه روی بر سوختگی از ردی اشک داغی

 . ........کوچولو خانم مبارک تولدت-
 .داد قرار میانش در ظریفی گردنبند و گرفت را دستم
 .کرد گیر گلویم ی میانه در مانندی سیب بغض
 .شد می جاری هایم چشم از وقفه بی و هم سر پشت اشک قطرات و میزدم پلک

 .کند تمام را نمایش این تا کردم می التماس را سیامک و میزدم ضجه دل در
 .....نداشت یکباره به را هیجان همه این و نزدیکی همه این طاقت من قلب

 افتاده شماره به هایم نفس و بود آمده درد به قرارم بی قلب پی در پی های کوبش از ام سینه قفسه
 ....دویده ها کیلومتر که بودم ای دونده بسان بود

 ......سیامک-
 .رسید گوشمان به سر پشت از پرند صدای

 .گردم می دنبالت دارم ساعته یه!!!!کنی؟ می چیکار اینجا سیامک-
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 .کرد ترک را تراس ای دیگه حرف بدون و قهر حالت با
....... 
 .آورد درد به رو مغزم موسیقی کننده کر صدای
 .نشست کنارم ساره

 .زدم لبخند بروش
 ....بود حرف از پر و خیره نگاه یه فقط جوابم

 .کرد مقابلش در معلوم نا ای نقطه میخ را مغمومش و گردان سر نگاه و کرد سکوت
 .چرخید سمتم به نگاه رنگ همان با بعد کمی

 .بپرسم ازت سوال یه میشه-
 .مربوطه ش سورپرایز و آریا به هست که هرچی دونستم می
 دونستم می خوب خودم منکه اما کرد ایجاد همه ذهن تو زیادی های سوال عالمت کارش این با آریا
 برادری فقط بود شده عجین لحظاتم تک تک با غربت و بودم غریب شهر این تو که منی حق در

 .همین بود کرده
 عزیزم بپرس-
 !!!دونست؟؟؟؟ می چطور رو تو تولد تاریخ آریا-
 ....کردم وارد گیجگاهم به کمی فشار انگشت با

 .کرد می خودش پیش هایی فکر چه ساره نبود معلوم
 .کردم تعریف براش رو جریان

 .زد رویم به تصنعی لبخند ولی نشد قانع زیاد
 .خوشگله خیلی لباسم گفت بهم آریا راستی-

 .شدم خوشحال
 مهمه برام آریا نظر فقط ولی......شدم ها کولی شبیه گفت می.......کرد بارم متلک کلی ستاره اما-

 ......کافیه برام پسندیده آریا که همین
 :گفت و شد زده هیجان دفعه یک بعد

 .......زد؟ تون غیب کجا سیامک با ببینم بگو کلک
 .....میزد بال بال اش همه کنده سر مرغ مثه نیستین جفتتون فهمید وقتی پرند
 .بود شده دار خنده صورتش آی

 فراموش را آریا ی هدیه آریا،تولدو جریان زودی این به که همین.بودم پاکش دل و ساره عاشق
 .داد می اش کینه بی دل از ،خبر خود بود کرده

 .کردم باز ساره های چشم مقابل بودم داشته نگه توش رو سیامک گردنبند که رو مشتی
 آوردی؟ کجا از اینو........ خوشگله چقدر من خدای وای-

 .گرفت ازم رو گردنبند
 .ماند ثابت گردنبند به آویز کوچک فرشته ی رو نگاهم
 .......کوچولو فرشته مبارک تولدت

 .........بودم شنیده زندگیم تو که بود ای جمله ترین زیبا این شک بی
 ......داشت زایدالوصفی و عجیب حال و حس بودن سیامک فرشته

 .خریده برام سیامک-
 قهو و درشت های چشم در اشک از نمی و شادی از برقی

 .نشست اش ای
 .کردم پی پایین باال هارو کانال هدف بی و گرفتم دستم رو ماهواره کنترل
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 .بودم شده عاصی تنهایی و نشینی خونه این از
 ......داشتم خودم برای گرمی سر یه حداقل کاش
 .بود خیابون سر فروشگاه از م بار یک روز چند های خرید تفریحم و گرمی سر تنها

 .انداختم دیواری ساعت به گذرا نگاهی
 .داد می نشون رو عصر شش

 .کردم دم چای خودم برای و رفتم آشپزخونه به
 جواب هم رو کدوم هیچ که اخیرش وقته چند های تماس و جیران پیش رفت فکرم لحظه یک در

 .بودم نداده
 .برداشتم رو گوشیم و اتاق تو رفتم
 .بود مونده باقی اش جعبه تو نخورده دست که باالیی مدل گوشی به افتاد نگاهم لحظه یه برای

 .نداشت رو سیامک کردن ناراحت ارزش لمسی باالی مدل گوشی اون از کردن استفاده
 .نیومده خوشش هیچ اش هدیه این از و آریا کار اون از سیامک که فهمیدم تولد شب همون
 . گرفتم رو جیران شماره و دادم فشار دیگری از پس یکی رو گوشیم ی رفته رو و رنگ های تکمه

 .شد قرار بر تماس خورد که بوق چهارمین
 الو-
 .......بفرمائید الو-

 .بود ای غریبه مرد صدای
 .افتادم زبان لکنت به
 .گرفتم اشتباه بببببخشید-

 .کردم قطع رو تماس و گفتم رو این
 .نبود کار در اشتباهی هیچ بود خودش ولی کردم وارسی رو شماره

 .باشه تونست می کی غریبه مرد این ولی
 .بود داده دست از بچگی تو هم رو پدرش و نداشت برادر که جبران

 .برگشتم پذیرایی به و شدم جیران با زدن حرف خیال بی
 .کشیدم بلندی هین بود آشپزخونه تو که مردی دیدن با
 .بود سیامک.برگشت سمتم به
 اومدید؟ کی شما.....سالم-
 ترسیدی؟ سالم-
 .خوردم جا خرده یه فقط نه-
 چطوره؟ حالت-

 .ساده پرسی احوال همین به شدم دلخوش بازهم
 .ممنون خوبم-
 .یخچال تو بذار گرفتم پرت و خرت سری یه-

 .رفت اتاقش طرف به و زد دور رو اپن
 قرمه عاشق سیامک که بودم فهمیده وقته چند این تو......غذا پختن به کردم شروع اشتیاق با

 .......سبزیه
 .گذاشتم بار رو م خورشت و کردم آماده رو نیازش مورد وسایل

 .سیامک با نفره دو شام یه برای زد می پر پر دلم
........ 

 .نشستم خوری غذا میز پشت اومدم و گذاشتم رو قابلمه در
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 .داشتم برش اپن رو از و رفتم.شد بلند موبایلم گوشی زنگ صدای
 .اومد بیرون اتاقش از سیامک
 .بود آشنا مقدار یک برام شماره
 .کردم قرار بر رو تماس

 .بله-
 ......روژا الو-

 .دادم قورت رو دهانم آب بود آریا صدای
 .....آریا آقا سالم-

 .شد من ی خیره و کرد سرش ستون رو هاش دست.شد نزدیک اپن به سیامک
 چطوره؟ حالت-
 .ممنون خوبم-
 .ببینمت خوام می-

 .زد که حرفی از خوردم جا
 خارج دهانم از صدایی هیچ زدم لب و کردم تقال که چقدر هر.بودم داده دست از رو تکلمم قدرت
 .نشد

 .....روژا-
 :گفتم گونه نجوا توانم تمام با و گزیدم رو لبم گوشه

 .بله-
 .کشید لرزانم دستان از را عرق از شده خیس گوشی سیامک
 .شد پخش آریا صدای

 .....کنم صحبت سیامک با خوام می گرفتم رو تصمیمم من.....روژا-
 .....بده طالقت تر زود بخوام ازش خوام می

 .....شده یکی روزم و شب داری دوسم هم تو که گفتی بهم و اومدی روزیکه از بخدا
 .....ندارم شک هم ذره یه بهت نسبت عشقم به بخدا روژا
 .بودم شنیده که غریبی و عجیب های حرف از کشید سوت مغزم

 ....من بر وای ای
 .بود کرده تعبیر خودش پیش ای دیگه نحو به رو م های حرف آریا

 .شد بلند نهادم از آه
 .کرد قطع را تماس سیامک

 فک و نشسته خون به های چشم دیدن با که بزنم موضوع شدن روشن برای حرفی تا کردم بلند سر
 .شدم ساکت سیامک شده منقبض

 .نگذاشت برایم کردن صحبت توان و پراند سرم از برق برزخی نگاه این
 .کرد پرت اپن روی رو گوشی

 :گفت خشم از شده رگه دو صدای با
 گه؟ می داره چی آریا-
 ......بخدا-

 .رفت باال صداش ولوم
 .لرزید می وضوح به تنم تمام

 نیار رو خدا اسم-
 .انداخت رعشه به رو تنم تمام فریادش
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 .نالیدم عجز با
 .بگم چیزی هم ساره مورد در ترسیدم.....من کنید باور-

 .شد بلند هقم هق
 .انداخت سایه سرم رو قدش بلندی
 .هاش شونه سر نزدیک تاجایی کشیدم باال رو خیسم نگاه
 .آورد می درم پا از داشت قلبم وقفه بی و مداوم های تپش

 .......کردم نمی رو حماقتی همچین من و گشت می بر عقب به زمان کاش ای
 .......بشه روشن سیامک برای چیز همه کاش ای
 .......نکنه بدی فکر موردم در سیامک کاش ای
 ........کاش ای
 .متاسفم برات واقعا-
 . شد دور ازم بلند هایی قدم با

 .نداشت طپش و کرد توقف لحظاتی جوشم و جنب پر قلب
 .بود ابدی توقف این کاش ای که کردم آرزو دل در من و

 .پیچید ام سینه قفسه در وحشتناکی درد
 برای بود شده ای بازیچه من زندگی گویی که خدایی از کردم مرگ آرزوی زندگی در بار اولین برای

 .....فراغتش اوقات
 .افتادم اپن کنار جا همان و شد خم هایم زانو

 .نبود آن در شکی هیچ بودم داده دست از همیشه برای را سیامک
 ....سوخته دهان و نخورده آش بود شده حکایتم
 ...... رفتنش و بود سیامک دار و گیر در فکرم
 ......کرد هوار سرم بر را دنیا تمام که رفتنی
 ....گشتش باز بود محال که رفتنی
 .داد می فشار را در زنگ وقفه بی دستی

 . کردم جدا خانه آشپز کف های سرامیک از را جانم نیمه تن توانی نا با
 .برداشتم را آیفون گوشی بغض از گرفته صدایی با

 .شد نمایان سعید عمو تصویر
 ....گذاشتم می دلم کجای را او زارم حال این با
 .بزنم صورتم به آبی آمدنش از قبل تا رفتم بهداشتی سرویس به و کردم باز را راهرو در

 .....کردم خنک آب مشتی با را قرمزم و کرده پف صورت
 ....بخشد مرهم توانست می آب کدام را ام گرفته آتش دل اما

 .بود نشسته کاناپه روی من به پشت سعید عمو
 .کردم آرامی سالم

 .نشنیدم جوابی اما
 .نشستم مقابلش و رفتم

 .سعید عمو سالم-
 .داد جواب لب زیر بار این-

 ......اش سابقه بی برخورد این از داشت برم ترس
 !!!!!!!!! باشد زده حرفی سیامک نکند
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 عصبانیت از رگی که صدایی و افروخته بر ای چهره با صورتم به کردن نگاه ای لحظه حتی بدون
 :گفت بود مشهود آن در
 با و کنی قبول بودم وار امید کردم صحبت ازدواج این با رابطه در باهات و اومدم که روزی-

 ......بدی سامون و سر سیامک زندگی به ، اومدنت
 ......ببینم رو سیامک و تو خوشبختی عوض در بدم رو ام مایه سر و زندگی همه بودم حاضر

 ...بودم تو فکر به سیامک از بیشتر گیرم می شاهد رو خدا
 ....کردم می فراهم رو مایحتاجشون تمام و میرفتم ات خونواده دیدن به بار یه وقت چند هر

 ....دونستم می ناراحتیت بانی و باعث و زندگیت مسئول رو خودم
 بار هر و تحمیلی ازدواج این به بشه پابند کردم خواهش ازش و کردم صحبت سیامک با بارها

 .......بودم کرده باور ساده خیال خوش من و داد می دروغی قول و واهی امید بهم سیامک
 انتخاب براش من که کسی اون با داره و شده راه به سر سیامک که کردم می شکر رو خدا مدام
 .......کنه می زندگی کردم

 ... شنیدم امروز همین که این تا
 .کشید عمیقی نفس

 .کرده ازدواج سیامک شنیدم امروز-
 .... نداشتم انتظار ازت-

 ....صوری زندگی سال یه واسه گذاشتی قرار و قول سیامک با هم اولش همون از فهمیدم
 ....من کردن فرض احمق سال یه واسه
 ....خندیدن من ریش به سال یه واسه

 ...کنی راهش سربه تو داشتم امید من اما بود اهل نا سیامک-
 .... کنی آگاهش تو بودم امیدوار من و بود غافل سیامک

 ....بودی خودت منافع فکر به فقط تو اما
 .....داشتم رو چیزی هر انتظار سیامک از من
 ..... تو از اما

 .....نداشتم ازت بدی انتظار و کردم خوبی بهت فقط
 ..... نادرستم انتخاب این برای خودم حال به خورم می تاسف واقعا

 ....نخورد تکانی ترین کوچک ام شده دوخته هم به های لب
 بی من و بود حقش هم شاید نبود حقش که چیزهایی شنید می که بود هایم گوش فقط بین این در و

 .........بودم خبر
 ...شدم متحمل را لطمه بیشترین و بودم دیده را آسیب بیشترین اجباری ازدواج این در من
 ......بودم باخته رابطه این در را احساسم تمام من
 می روزگار بود شده تکه تکه که قلبی با حال و بودم آمده اکبند و نخورده دست قلبی با من

 ......گذراندم
 ....شدم زنده و مردم بار هزاران زندگی ماه چند این در و رابطه این در من

 ..... نزدم دم و شدم گرفته تحقیر و تمسخر به مرتبه هزارن
 ...من

 ....سیامک به وابستگی بار زیر وجودم رفت تحلیل به ذره ذره که منی
 ....شدم پیر شبه یک سیامک رفتن از بعد که منی
 ...شدم می قضاوت گونه این حال

 .بودم شکسته نمکدان و بودم خورده نمک
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 .....بود گذشته من بر سختی روزهای چه دانست می که بود خدا فقط
 .بود من شبانه های بغض و ها اشک شاهد خدا فقط و

....... 
 ....نگفتم هیچ و ماندم خاموش

 .بودم دیگری وقت هر از تر دفاع بی و تر کس بی امروز من نداشتم کردن دفاع و گفتن برای چیزی
 برای نداشتم چنته در چیزی و بود سیامک برخورد و آریا های حرف شوک در هنوز وجودم تمام
 .......کردن ارائه
 :گفتم بود شده حک ذهنم در تکش تک که هایی محبت پاس به وار زمزمه و آرام فقط

 .متاسفم واقعا عموجان باشماست حق-
 .....گذاشت جا به گمی در سر از دنیایی در مرا و نزد حرف دیگری کالم و رفت

 ........بودم مقابلم در نامعلومی نقطه خیره همچنان من و گذشت ها ساعت
 حد بی های حماقت شمارم می و ام نشسته گرفته آغوش به زانو هایم لحظه خزان از ای گوشه در
 .......را حصرم و

 ........ ببینی که کجایی خدایا
 .........را عالم تمام گرفته خزان تو حضور بدون

 ...........درونشان جوشان فشان آتش گیرد آرام دمی شاید تا را دردناکم های چشم بندم می
 هام حماقت و خودم از دلخورم

 ، هاش بازی و روزگار از ،
 هاش، کرده مقدر و سرنوشت از
 .........کنند می قضاوت راحت اینطور که هاش بنده از و خدا از

 . رفتم آشپزخانه به هراسان رسید مشامم به ناخوشایندی بوی
 .بود کرده پر را آشپزخانه ی فضا تمام دود و سوختگی بوی
 . کردم خاموش رو گاز شعله
 .گرفتم دستم تو رو قابلمه ی دسته پرتی حواس و دقتی بی نهایت با و کردم باز رو ها پنجره

 .شد زمین نقش قابلمه ، کشیدم بلندی جیغ
 .پیچید دستم تو تحملی قابل غیر سوزش

 .بشه کم سوزش از کمی بلکه تا دادم می تکون هوا تو رو دستم و پریدم می پایین و باال
 .نداشت ای فایده هیچ اما

 .بود شده متورم و قرمز.انداختم دستم کف به نگاهی
 محض به اما شد ساکت دردش ثانیه چند برای داشتم نگه زیرش رو دستم و کردم باز رو آب شیر

 .خاست بر هوا به م جیغ بازهم آب شیر بستن
 .اومدم بیرون آشپزخانه از و گذاشتم داخلش رو دستم ، کردم آب از پر رو ای کاسه
 .بگیرم تماس باهاش که نداشتم ساره جز رو کسی

 .رفتم اپن روی ام شده پرت گوشی سمت به
 .بود شده خاموش
 .گرفتم تماس ساره با و کردم روشنش

 .بله-
 ساره الو-

 .رسید گوشش به کردنم فین فین صدای
 روژا؟؟ شده چی جانم-
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 .بگیری برام پماد یه و کنی لطف میشه سوخته دستم-
 .یامم االن همین!! ..... دختر تو کنی نمی جمع رو حواست چرا......بده مرگم خدا وای-

 .کردم قطع رو گوشی
 .بودم نکشیده رو سختی درد همچین عمرم تو حال به تا نداشتم قرار و آرام

 .کردم می طی رو پذیرایی عرض و طول همچنان من و گذشت دقیقه بیست
 .بود شده تار دیدم که بودم کرده گریه حدی به

 .شدم کشیده در سمت به ومن چرخید در قفل تو کلید
 ..........سار مردم وای-

 .موند تموم نا حرفم
 .عصبانیت همون با و نگاه همون با چهره همون با بود سیامک

 سوزش حس با.گرفت سر از رو تپیدن شدت به قلبم کردم فراموش رو دستم درد لحظه چند برای
 . شد بلند نهادم از آه دوباره عمیقی

 .خودت با کردی چیکار ببینمت-
 .داد می دلخوری بوی لحنش

 .گرفت خودش ی مردانه و قوی های دست تو رو نحیفم و سوخته دست.شد نزدیک بهم
 .کشید هم در ابرو

 :گفتم لرزان صدایی با
 .سوزه می خیلی-

 .شد اشکیم های چشم خیره
 بر رو ازم که حالی در و گشت بر اولش حالت به سریعا اما شد آب نگاهش یخ ثانیه صدم چند برای

 :گفت گرداند می
 .شو حاضر سریع.....منتظرتم ماشین تو-

 .مانتو پوشیدن برای رفتم اتاق به و شدم حرفش مطیع چرا و چون بی
 از ام آشفته وضع و سر به دادن اهمیت ذره یه حتی بدون و پوشیدم ای مانتو بود که مکافاتی هر با

 .رفتم بیرون خونه
 .شدم سوار و کردم باز رو ماشین عقب در

 .شد کنده زمین از سرعتش آخرین با ماشین و داد فشار گاز پدال روی رو پاش
 .شدم پیاده و کشیدم هایم پلک زیر دستی.کرد توقف ماشین بعد ربع یک

 .شدم بیمارستان ساختمان وارد متعاقبش هم من و تر جلو سیامک
 .شدم می کشیده دنبالش اردک جوجه مانند هم ومن رفت می سیامک

 .ایستاد رنگی سفید در مقابل که بود دوم طبقه
 .گشود را در و زد در به تقه چند
 .کشیدم سرک اتاق داخل به

 .داد می دست سیامک با جوانی پزشک
 .انداخت جانبم به نگاهی

 .تو بیا-
 .رابستم در و رفتم داخل

 .آمدید خوش خیلی خیلی خانم روژا به به-
 .بود آریا و سیامک دوست آرش شناختم را جوان دکتر

 .کشیدم حسرتی پر آه آریا آوری یاد با
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 .سیامک با ات ساله چند و چندین دوستی با و من با کردی چه آرای
 .آمد نزدیکم هم آرش و نشستم صندلی روی

 .خانم روژا ببینم رو دستت-
 .گرفتم مقابلش رو دستم
 .بود زده تاول و بود شده چروک دستم کف

 .یه سطح سوختگیش نیست مهمی زیاد چیز-
 . داد می زجر رو من اینطور و نبود مهمی زیاد چیز

 .میام االن بمونید جا همین-
 .موندیم تنها سیامک و من و رفت آرش

 .شد بیرون خیره اتاق گوشه کوچک پنجره واز شد بلند جاش از
 .کنم صحبت باهاش صراحت با خحواست می دلم

 .کنه گوش رو هام حرف بودم امیدوار
 .سیامک آقا-

 .نداد جوابی
 .زدم صداش دوباره

 .کرد نفوذ جانم عمق تا نگاهش سردی.چرخید سمتم به
 .....امروز بابت-

 .اومد بند نفسم
 ......کنید باور-

 .کردم تازه نفس
 .کنید می فکر شما که نیست طوری اون موضوع بخدا-

 .بینانه ریز و شد متفکر نگاهش
 .آریا و من-

 . نشست لبش گوشه کجی پوزخند
 است غریبه باهاش پشت هفت که آریایی با وقت اون......سیامک آقا میگه شم همسر که من به-

 .......میگه
 .......بودم خبر بی ازش من و آریا با کردید که غلطی هر االن تا خانم دختر ببین

 .زد موهایش به چنگی
 .است سخت برایش باره این در زدن حرف بود مشخص

 ......تو و مونم می من باشی داشته خوردی بر ترین کوچک آریا با دیگه بار یه فقط اگه بخدا-
 .شدن داخل جوانی دختر و آرش و شد باز اتاق در

 .کرد حالم خوش کنه ناراحتم که این بجای سیامک های حرف و عصبانیت
 ......داد می نشون واکنش اینطور موضوع این به نسبت سیامک که این از شدم خوشحال

 مردانه تعصب و غیرت از تر بخش لذت دنیا تو چیزی هیچ و داشت غیرت رومن که این یعنی این
 .نبود مونث جنس یک برای
 .گرفت سمتم به رو داروها پاکت

 .خوام می معذرت.....ممنون-
 .کرد روشن رو ماشین و گرفت ازم نگاه حرفی هیچ بدون

 .شد بلند موبایلش گوشی زنگ صدای
 .داشت برش داشبورد رو از
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 .داد جواب و شد پیاده داشت نگه ای گوشه رو ماشین کالفه
 .شد بلند بیدادش و داد صدای

 .رفتم فرو صندلی توی ترسیده
 . باشه خط پشت آریا که بود این از ترسم
 .شد سوار و کرد باز رو ماشین در عصبانیت با بعد دقیقه چند

 .کرد پرت داشبورد رو رو گوشی
 .کرد روشن رو ماشین مجددا و داشت نگه بیرون رو هاش دست از یکی داد پایین رو شیشه
 .شد می روشن و خاموش مدام گوشیش صفحه
 .انداختم گوشی روی شده نوشته اسم به نگاهی دزدکی

 .بود پرند اسم
 .کشیدم آسودگی سر از نفسی و نشست لبم رو رنگی کم لبخند

....... 
 پیش در که معلومی نا ی آینده به و بودم انگشتانم حصار میان در شده اسیر چای فنجان خیره
 .کردم می فکر داشتم

 .....بودم مهمون خونه این تو دیگه وقته چند تا که این
 .......باشم داشته ام شناسنامه تو رو سیامک اسم دیگه مدت چه تا قراره یا

 غریب خونه این کردم می حس موقع اون گذاشتم خونه این تو رو پام که اولی شب به رفت یادم
 .........منه با خاکی کره این آدم ترین غریبه سیامک و برام زمین نقطه ترین

 همیشه برای رو صاحبش و خونه این بود قرار که روزی به کردن فکر از لرزید می قلبم ته االن اما
 ......کنم ترک
 .......کرد می سخت برام رو کشیدن نفس هم بهش کردن فکر حتی
 .....ذاشت نمی زندگیم تو پا وقت هیچ سیامک کاش ای
 باز پایتخت به پام وقت هیچ و بودم مونده شهرستانی بسته گوش و چشم دختر همون هنوز کاش ای

 .....شد نمی
 .....کاش ای و کاش ای
 .کرد پاره رو ام ته و سر بی افکار رشته در زنگ صدای شدن بلند

 .رفتم آیفون سمت به و گذاشتم میز رو رو چای فنجان
 .بود ساره

 .هایم لب بر شد حک لبخندی دیدنش با هم باز
 . داشتم هنوز را ساره که خوب چه
 .بود مونده برام ساره فقط خانواده آن تمام از
 چطوری؟.....دختر گل سالم-

 .کشیدم آغوشش در سفت
 چطوری؟ خودت خوبم-
 .عزیزم خوبم-

 :گفت و کرد اشاره بهش.داشت دست در بزرگی ساک
 .......بندازم لنگر بخورم کنگر اومدم-

 .نیستم که مزاحم......باشم مهمونت رو روزی چند خوام می
 ساره روزه چند موندن همین شنیدم احوالم بازار آشفته این تو و روز چند این تو که خبری بهترین

 .بود
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 .عزیزم اومدی خوش خیلی خیلی-
 .کن فراهم رو پذیرایی اسباب هم شما اتاق تو میزارم رو وسایلم میرم من تا-

 .شد دور و زد کی چشم
 .شد بلند مجددا در زنگ صدای بعد کمی. رفتم آشپزخونه به
 .کنم می باز من-

 .بود ساره صدای
 .اومدم پذیرایی به دست به میوه ظرف

 بود؟ کی-
 ........ آریا-

 .شد زده راهرو در به ای ضربه
 .بودم ایستاده زده شوک همچنان من و کرد باز رو در لبخند با ساره

 .آمد دهانم به قلبم گذاشت پذیرایی داخل قدم دست در گلی دسته با که اریا دیدن با
 .رفت فرو من چشم به و شد خاری داشت دست در آریا که گلی شاخه هر

 .داشت لب به لبخند.ایستاد مقابلم
 .بفرمائید...سالم-

 .بود آمده اینجا به دست به گل دسته جراتی چه با آریا.شد هایم گونه روانه اشک قطرات و زدم پلک
 .سیامک وای ای.فهمید می سیامک اگر
 .گذاشتم اپن رو رو میوه ظرف و برگشتم عقب به

 .زدم پس دست پشت با رو هام اشک
 اول دست به گل دسته هنوز که آریا سمت وبه کشیدم لباسم به دستی کشیدم، عمیق نفس چند

 .کردم تند قدم بود ایستاده پذیرایی
 ....نداشتم انتظار تون از واقعا آریا آقا-

 دارم همسر که منی به و دادید اجازه خودتون به شما که زده سر ازمن رفتاراشتباهی چه دونم نمی
 ...میاید دیدنم به گل دسته با و کنید می عالقه ابراز

 ...برید اینجا از تر زود کنم می خواهش
 .نشست مبلی روی رفت و گذاشت حوالی همان در میزی روی بر رو گل دسته من واکنش از متحیر

 ...روژا نمیارم در سر-
 ....نه؟ یا هست زندگیم تو کسی پرسیدی ازمن و اومدی خودت تو
 رو ابرازش جرات حتی که عشق این به من که کردی کاری رفتارت و ها حرف با که بودی تو

 ....بدم بال و پر نداشتم
 سیامک و تو زود یا دیر....فهمیده رو سیامک ازدواج قضیه سعید آقا....کرده ازدواج سیامک روژا
 ....بشید جدا هم از باید

 ....است دیگه یکی گرم سرش که کنی می تقال کسی خاطر به داری
 .فهمم نمی رو ت نقیض و ضد های رفتار این علت
 .عصبی و بود کالفه

 .نداشتم او از کمی دست هم من
 .کردم می روشن رو ساره قضیه تر زود هرچه باید

 ....نبود درست من کار دم می حق بهتون آریا آقا ببینید-
 ....شما پیش فرستاد ساره رو من
 نه؟ یا هست تون زندگی تو کسی ببینم و بیام خواست ازم که بود اون
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 ....بود ساره نبودم من نفر یه اون اما خواد می رو شما نفر یه بفهمونم شما به تا اومدم من
 .افتاد ساره به یادم
 .نبود اما زدم صداش بار چند

 .گرفت شدت ام گریه
 .بود شنیده رو سیامک های حرف تمام ساره

 با دارید چرا ساره از اینم سیامک از اون....کردید خراب رو چیز همه تون نسنجیده کار این با-
 ....کنید می بازی من زندگی

 فکر کارتون این عواقب به هیچ شما....کنم نگاه خونواده این چشم تو رویی چه با دیگه من
 !!!!!نکردید

 ....زنید می زندگیم ریشه به تیشه هاتون کار این و عالقه ابراز این با نکردید فکر این به
 .کرد هستریکی خنده

 هیچ تو.....خوشبخته پرند با اون....خواد نمی رو تو سیامک.....بفهمی خوای نمی چرا تو روژا-
 ....نداری سیامک فکر حتی و زندگی تو جایی
 .آورد نمی دوام آریا شالق تازیانه زیر من نحیف وجود
 .نشستم مبلی روی
 مرا خسته تن گونه رگبار که هایی واقعیت برای زدم ضجه دل ته از و گرفتم دستانم میان در را سرم
 .بود گرفته هدف

 ....رو ها حرف این کنید بس خدا رو تو-
 .کردم حس کنارم را حضورش

 .نکردم بلند سر اما
 .....دی می عذاب رو خودت اینطور داری چرا روژا-

 .... کردم حبس خونه تو رو خودم روزه دو بخدا
 ....کردم فکر تو به ام عالقه عاقبت و آخر به مدام
 ..... سالمه سی من روژا

 .....نیست گانه بچه هوس و هوا یه عشقم
 ....کنم می خوشبختت کنی قبولم تو اگه باورکن

 ....داره رو ام نداشته خواهر حکم من برای ساره
 ....روژا-

 .چرخید در قفل تو کلید
 شد حسب سینه در نفسم

 .اومد داخل هاش دست تو نایلون تا چند با سیامک و شد باز در.شدم بلند جام از هراسان
 .بود شده کننده کر قلبم ضربان صدای

 .بود شده حس بی حس بی بدنم از سمت یک
 .کرد زدن به شروع پلکم زیر
 .گرفت نشونه رو مون دو هر آلودش غضب نگاه

 . کرد تند قدم آریا سمت به و افتاد دستش از ها نایلون
 هان؟ کنی می چیکار اینجا تو-

 .پیچید جوارحم تمامی در و کرد نفوذ جانم عمق در وافرمی سرمای
 ...لرزیدم می خود به

 .شد بلند مبل روی از خونسردی با آریا
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 ....نبر باال رو صدات-
 .مون آینده مورد در.....کنم صحبت روژا با اومدم

 .گرفت مشت در را اش یقه و برداشت خیز سمتش به
 ......منه زن کنی صحبت ات آینده مورد در خوای می باهاش که اونی ناموس بی کردی غلط تو-
 .....روژا نه پرند تو زن-

 .شد دهانش حواله مشتی
 .لرزید می فقط هایم لب ظاهر در اما زدم فریاد و کشیدم جیغ دل در

 .کشید لبش گوشه به دستی
 .بشه باز هم روی تو رومون نذار سیامک بردار ام یقه رو از رو دستت-

 .افتادم زمین به زانو با آمد فرود آریا صورت روی بر که سیامک دوم مشت
 .......باشم نداشته خوردی بر هیچ آریا با دیگر که بود داده هشدار من به سیامک

 ....احمق من اما
 .شدند گالویز باهم و شد بلند دو هر فریاد صدای

 نمی بر بودم هم اتفاقات این تمامی مسبب که عرضه بی من از کاری ریختن اشک و لرزیدن جز
 .آمد
 .شد زمین نقش و کرد گیر مبل از ای گوشه به آریا پای

 .فشرد را گلویش توان تمام با و زد خیمه رویش سیامک
 سیامک دست زیر آریا دیگر دقیقه چند تا شک بی کردم می کاری باید شد فعال مغزم های سیگنال

 .داد می جان
 .رساندم ها آن به را خودم شتاب با

 .کردم التماسش و گرفتم را سیامک شانه
 .داد هولم عقب به دستش دو هر با و چرخید سمتم به

 به را خودم دیگر بار و نداشتم بر تقال از دست اما افتادم زمین به و خورد میز گوشه به کمرم
 .رساندم سیامک

 .بود فایده بی اما آریا از کردنش جدا برای زدم زور وجود تمام با
 .زدم جیغ دل ازته

 خدا رو تو.....کن ولش کشتیش-
 .شد شل دستش کمی

 .آمد من سمت به نشسته خون به نگاهی با
 .میزد گونه گنجشک قلبم

 .بود شده مقطع هایم نفس
 .افتادم سکسکه به
 .....کردم.....ک غلط-

 .شد بلند دستش
 .شدم پرت عقب به و سوخت صورتم از قسمتی

 .بود شده بلند جایش از آریا
 ....نمیزارم ات زنده بخدا شه بلند روژا رو دستت-

 ....نداره تقصیری هیچ اون
 .کرد پاک را لبش گوشه پارگی از شده جاری خون و کشید لبش گوشه به دستی سیامک

 ....بگیری تصمیم روژا آینده مورد در نداری حق تو-
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 ....بشی روژا مانع نداری اجازه و کردی ازدواج خودت تو
 .داد می کشتن به را خودش آریا

 .برداشت خیز سمتش به دیگر بار سیامک
 .رساندم سیامک به رو خودم خیز سینه و زدم جیغ هم باز

 .کردم تمنایش و کشیدم آغوش در رو پاهاش
 .نگریست مرا اش نشسته اشک به نگاه با

 .افتاد مبل روی و کرد رها را آریا شده پاره یقه
 .رفت در سمت به و کرد مرتب را هایش لباس کمی آریا

 .کشید هوار سیامک
 .میارم در ت روزگار از دمار بیاری رو روژا اسم دیگه بار یه بخدا-

 .شد کوبیده بهم صدا با در
 . رساندم اتاقم به را خودم نامتعادل های قدم با و کردم جمع سالن کف از را جانم نیمه و لرزان تن

 .کرد عبور هایم چشم مقابل از غمباری تراژدی مثه بود افتاده اتفاق عصر از که هایی صحنه تمام
 .ریختم اشک تکشان تک مرور با

 .شد نمی زندگی من برای دیگر زندگی این یقینا
 به زنده های آرزو تمامی برای و شدم مچاله خود در جنینی همچون و کردم کز اتاق از ای گوشه

 .کردم سوگواری و ریختم اشک ام شده گور
.... 

 .داد مطلق تاریکی به را خود جای هوا روشنی
 .گستراند آسمان پهنای به سیاهی پرده شب

 ....کشید دردم پر قلب بر غم و اندوه از چتری ام دخترانه های حسرت ابرک
 تمامی خاموشی تا شک بی بودکه افتاده راه به پایانی بی ستیز و جنگ احساسم و منطق میان

 ....داشت ادامه ستارگان
 ....رفتن مغزم و خواست می ماندن دلم
 ....داد می جان تدریج به که بود م رنجور دل تنها برابر نا جدال این در

 ...دنیا این در کردن زندگی خواست می بزرگ دلی
 ....نبینی را چیزها از خیلی که بزرگی دل

 ....نشنوی را چیزها خیلی
 ....بگذری چیزها خیلی واز

 .شد می خالصه وجودش در ناچیزم وجود تمام که کسی از بگذرم خواستم می من و
.... 
 .زدم را برق کلید
 .زد را دردناکم های چشم روشنایی این و شد روشن اتاق

 ...ایستادم آیینه برابر
 خندی تلخ متورم و آمده در خون رنگ به های چشم آن با مقابلم درمانده و عاجز دخترک دیدن از
 .نشست ام کرده ورم لب گوشه هایم حسرت تمامی عظمت به

 .فرستادم شال زیر را ام آشفته موهای
 .افتاد ام سوخته دست کف به نگاهم

 .داد نمی ناچیز و مقدار بی سوزش این به خودنمایی مجال بود نشسته قلبم در که عمیقی سوزش
 .کردم باز را اتاق در کرد می منجمد را در دسته سردیش که دستی با
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 . دادم بیرون سینه قفسه از بود که کندنی جان هر به کوتاهی نفس
 .بود رفته فرو مخوفی تاریکی در پذیرایی

 .بود آنجا هنوز سیامک که نداشتم شک
 .فهمیدم پذیرایی فضای در پیچیده عطر بوی از را این

 . کردم روشن را المپ ترین دستی دم و اولین
 داده لم کاناپه روی نداشت من های رویا سیامک با شباهتی کوچکترین که احوالی آشفته مرد
 ....بود

 .رساندم غریبه مرد آن به را خودم لرزید می محسوسی طور به که هایی پا با
 .بود هیچ از تر خالی ذهنم و بودند گذاشته فرار به پا بازهم کلمات
 .کرد ام حواله ترسناکی نگاه

 .کشیدم ام شده خشک های لب روی بر زبانی
 .سیامک آقا-

 .نشست تماشایم به ترسناک نگاه همان وبا شد خیز نیم
 .مخشوشم افکار به دادن سامان و سر امید به شدم خیره مقابل به
 .... ازتون.....خوام می-

 .....من
 ....خواهش

 .گویی پرت و چرت همه این از شدم کالفه
 ...بدید طالقم تر زود هرچه خوام می ازتون سیامک آقا-

 .شکافت را تنم تمام اش درنده نگاه
 .داشت وجود غرشش امکان لحظه هر که بود ای خورده زخم پلنگ بسان

 ....را اش طعمه بدرد که آن امکان
 .داشت بر قدم سمتم به
 .رفتم عقب به دلهره با و شدم بلند جا از

 .کرد قدرتش پر دستان اسیر رو لرزانم های شانه.شد تر نزدیک
 .کرد نزدیک صورتم به را صورتش

 .کن تکرار دوباره رو حرفت-
 .رسید مشامم به عجیبی و خوشایند نا بوی

 .بودم گرفته زبان لکنت
 ...طالق....ططط-

 .میزدم حرفی نباید شاید
 .گرفت قاب هاش دست با رو صورتم

 ...بشی آریا زن....بری که بدم طالقت-
 .بودم گرفته تهوع حالت
 .بود شده زیاد صورتم و سر بر هایش دست فشار

 .کنید ولم-
 بشی؟ آریا زن خوای می نگفتی-

 .نداشت ای فایده اما.صورتم کردن رها برای کردم تقال
 .نالیدم عجز با.بود انفجار حال در سرم

 .کن ولم خدا رو تو...کن ولم-
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 .بدی جون دستم زیر جا همین کنم می کاری-
 .کشیدم جیغ

 ...عوضی کن ولم-
 .بیاید در کاسه از بود نمانده کم هایم چشم

 .پیچید دستش دور را پریشانیم موهای بار این و کرد رها را صورتم
 ...داهاتی ی دختره کردی غلطی چه-

 .کرد می سیر دیگری دنیای در سیامک انگار اما کردم می التمایش
 .برسم حسابت به باید قبلش اما....دم می طالقت باشه-

 .گرفت رعشه را تنم تمام
 .سیامک حرف این از شد سیخ تنم های مو

 .مالید صورتم به را صورتش
 .زدم صدا را خدا دل ته از و زدم زار

 .بگذره خوش میدم قول بهت عروسک نکن گریه-
 .کرد پرتم زمین روی
 .کشید تیر کمرم

 .زد خیمه رویم اشنایش نا نگاه همان با
 ...رهایی برای کردم می تقال و زدم می پا و دست
 .بود آمیز جنون حرکاتش و هستریک هایش خنده

 .غریبه مرد این حد بی نزدیکی از گرفت نبض وجودم تمام و شد غریبه برایم باره یک به
 ... لرزیدم می ترسیده و پناه بی ای گربه بچه مانند
 .دادم می قسم مقدسات تمامی به را او و ریختم می اشک

 ...فغان و فریاد همه این از سوخت می گلویم ته
 .شد وارد وجودم به شدیدی شوک کرد قرار بر تماس ام زده یخ و لرزان تن با که داغش دست

 .آمد تر پایین بدنم دمای و تر شدید هایم لرزش
 .کردم می حس را همدیگر روی بر هایم دندان سایش

 .سوزاند می را استخوانم مغز تا گذاشت می را دستش که کجا هر
 .آمد درد به همه صوتیم تارهای و رفت تحلیل به صدایم که زدم فریاد و کشیدم جیغ آنقدر
 .بود حتمی امشب من مرگ
 .دادم می جان هایش دست زیر....بود گفته سیامک که شد می طور همان

 .بود گرفته نظر در را تنبیه ترین بد گناه بی من برای سیامک
 .پیچید شکمم زیر وحشتناکی درد

 .گرفت را هایم چشم محض تاریکی و زدم فریاد را خدا اسم توان تمام با
( 

 :سیامک
 .کردم باز چشم عجیبی درد سر حس با

 .بود زهر طعم به دهانم و بود شده خشک گلویم
 با رو ام شده خشک چوب مثه گردن.بودم پذیرایی کاناپه روی انداختم اطراف به نگاهی منگ و گیج

 .دادم فشار دست
 .دادم ماساژ رو کم نا درد های شقیقه باری چند و شدم نیمخیز جام سر
 .کرد آوار سرم بر را دنیا که بود دیدگانم مقابل در ای صحنه کردم بلند سر که بار این
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 .بود کشیده دراز سالن کف های سرامیک روی عریان و لخت روژا
 ....بود کنارش خون از ای شده خشک رد

 .پرید سرم از برق
 .آمد درد به قلبم

 .میزد ضعیف نبضش و بود سرد دستانش رفتم سمتش به هراسان
 .کوبیدم سرم بر دست دو هر با

 ....بودم کرده غلطی چه دیشب من
 ...بودم آورده بیچاره دختر این سر بالئی چه

 ....چرخیدم می خود دور وار دیوانه و بودم کرده گم را پایم و دست
 .کردم تنش بود که سختی هر به و کردم جمع زمین روی از را هایش لباس زدم چنگ

.... 
 .بود کرده تار را دیدم اشک های قطره
 .کردم نمی جدا هم لحظه یک گاز پدال از را پایم
 ....رسیدم می جنون به یقینا آمد می پیش مشکلی روژا برای اگر

 ...معصومیتش
 ...هایش خنده
 ....اش دهنده آرامش و پاک های نگاه

 ...خجالت از اش دقیقه به دم های گرفتن گر
 ....معصومیتش و....معصومیتش

 .گرفت نمی فاصله چشمانم مقابل از هم آن یک
 ....شدم بیمارستان حیاط وارد هراسان و کردم بغلش
 .بود شده ها فرسنگ برایم اصلی ساختمان تا حیاط اندک فاصله

 .رساندم اورژانس به را اش شده سرد تن و روژا بود که مکافاتی هر به
 .آمد سمتم به میانسالی پرستار

 .گذاشتم تختی روی را روژا
 .رفت دستم از همسرم برسید دادم به خدا رو تو خانم-

 .شدن جمع روژا دور دکتر و پرستار چند بعد کمی
 .کردم رها حوالی همان در صندلی روی را خودم.نداشتم ایستادن پا روی برای توانی

 او هم بار یک سن این به تا و امروز به تا خواستم می یاری کسی از و میزدم صدا را کسی دل در
 .بودم نخوانده را
 .داشت قبول قلبش صمیم از را او روژا دانستم می اما

 ...کردم تمناییش و التماس
 .نگیرد ازمن را روژا که دادم قسم روژا خود پاکی به را او و

... 
 .نشست ام شانه روی دستی

 سیامک-
 .رسید گوشم به آشنایی صدای

 کنی؟ می چیکار اینجا تو-
 .زدم موهایم به محکمی چنگ

 روژا...آرش-
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 .زد زانو کنارم
 چی؟ روژا-
 .میره دستم از داره روژا-

 .لرزید هایم شانه و شد بلند هایم گریه هق هق
 .نشستم صندلی روی تختش کنار

 .گرفتم دست در را نحیفش و سرد دستان
 ...شکنندگی و نحیفی همه این از کشید تیر قلبم ته
 آرش؟ نمیاد بهوش چرا-

 .کرد جا به جا بینی روی را اش طبی عینک
 ....شده وارد بهش شدیدی شوک-
 !!!نیاد بهوش نکنه!...چی؟ یعنی-

 . کرد باریدن هوس دوباره هام چشم
 .زد ام شانه روی به ای ضربه

 ....میاد بهوش انشاهللا نترس...نیست چیزی گنده مرد نکن گریه-
 ....نداره خاصی مشکل اما اومدنش بهوش ببره زمان احتماال ضعیفه مقدار یک

 .بخشم نمی رو خودم وقت هیچ بیاد پیش براش مشکلی اگه....آرش ترسم می خیلی-
 االن آریا زدم زنگ... بزنم ام دیگه های مریض به سر یه برم من...نیست چیزی نترس که گفتم-

 .پیشت میاد
 .بود خبر بی آریا و من میان اختالف از آرش.کشیدم پوفی کالفه
 .شدم مقابلم فرشته معصوم و پریده رنگ صورت خیره بار هزارمین برای من و رفت آرش

 ...کرد خاکستر و کشید آتش به را وجودم تمام آسمانی چهره این معصومیت
.... 
 .شد باز شتاب با در
 به بود هویدا آن در ناگفته کالم و حرف هزاران که ترسیده هایی چشم با آریا.شدم بلند صندلی رو از

 .آمد سمتم
 !!!غیرت بی کردی چیکارش-

 ...فهمیدم اشتباه رو هاش حرف احمق من....نداشت گناهی هیچ بیچاره دختره این
 .شود هایش مشت اسیر پیراهنم یقه دادم اجازه و ایستادم مقابلش

 .داشتم احتیاج اساسی مالی گوش یک به من
 ...بودم شده بخششی قابل غیر خطای دچار من

 ...بودم مجازات بدترین سزاوار
 ....سراغم اومد ساره خواست به روژا-

 ...شه خود نفر یه اون کردم فکر عقل بی من و منه عاشق نفر یه گفت
 ...خیلی سیامک پستی خیلی

 .گرفت فاصله ازمن و کرد رها را ام یقه
 کاریم ندانم از ندامت... افتاد دوران به سرم... آمد فرود سرم بر سنگینی پتک مانند آریا های حرف
 .داد می م عذاب سخت
 .کردم مرور دل در را آریا های حرف
 .شد هایم چشم مهمان شوق اشک
 ...این از تر شیرین حقیقتی چه و نداشت دوست را آریا من ی روژا
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 .شد بیرون خیره اتاق گوشه پنجره از و رفت
 :روژا

 .کردم باز چشم ای قوه چراغ نور مستقیم تابش با
 .نداشتم بود اطرافم در آنچه از ذهنیتی هیچ.رسید می نظر به واقعی غیر و مبهم ها تصویر

 .بودند آشنا غیر ها صدا و غریبه ها چهر
 .شنوید می رو من صدای....اومدن بهوش کنم فک-

 .زدم لب
 ...آب-

 .شد کم اطرافم شده جمع حاضرین از میانسالی زن
 ...ببینمش تونم می دکتر آقای-

 .آشنایی صدای زنگ شنیدن از حالم شد گون دگر
 .پوشاند را ام پیشانی عرق سرد های دانه.لرزیدم درون از

 .کردم حس لعنتی عطر همان استشمام از را شدنش نزدیک
 ...ندهد را زندگیم تمام بود برده تاراج به که آشنایی غریبه به شدن نزدیک اجازه دکتر بودم امیدوار

 .دیدگانم مقابل در شد قابی شب آن دردناک های صحنه تمام شدنش نزدیک با و آمد تر نزدیک اما
 ....پیچید تنم تمام در درد

 ....بود شده وجودم در ناپذیر درمان دردی مسبب خود حال هایم درد تمامی مرهم
 ...کرده نا گناهی قبال در سنگین بس تقاصی دادم پس تقاص
 ....شکست هم در را وجودم که تقاصی
 .ساخت متحرک ای مرده من از و کشید آتش به را زندگیم
 ...گرفت دست در را حسم بی های دست.ایستاد مقابلم

 ...انزجار و بود تنفر بود هرچه نشد ایجاد وجودم در خوشایندی حس کوچکترین
 ... گرفت می نبض تنم تمام هم سیامک سانتی چند فاصله از که منی
 ...نداشتم را جادویی های چشم آن به شدن خیره قدرت که منی
 هیچ و بود آورش مالل و خسته نگاه میخ دردم پر نگاه و بود دستانش میان در هایم دست حال

 .نداشتم دل در خوشی
 آشنا غریبه همین رحمی بی تازیانه زیر قلبم و بود مرده من وجود در بود خوب حال و حس چه هر

 ...بود شده پاره تکه
 .میداد جوالن ام خسته ذهن در مدام که زیادی های سوال عالمت از بود لبریز مغزم و

 چرا؟؟؟
 ...میدادم پس را گناهم کدامین تقاص من

 ...بود طرفه یک عشقی گناهم تنها که منی
 .سوخت می دیگری کس عشق تب در خودش که کسی عاشق
 .کرد نزدیک هایم لب به آبی لیوان

 .جان روژا بخور-
 .بودم شنیده ممکن زمان ترین موقع بد و موقع بی در که جان این به زدم پوزخند دل در من و

 ...را شبم آن دادن جان ببرد یادم از کوتاه جان همین که ای اندازه به نه اما احمق و بودم لوح ساده
 .بود واژه و حس هزاران حامل نگاهش که او و ماندم من فقط و شد خلوت اطرافم بعد کمی
 .کالم پر نگاه این به بودم بسته دل گوش من اما
 نداری؟ الزم چیزی-
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 .دادم تکون رو سرم
 ....روژا-

 .ندادم جوابی اما.درمانده و بود مستأصل لحنش
 .همین....متاسفم واقعا-
 .کرد نمی دوا من از دردی هیچ سیامک خوردن تاسف.کردم خارج دردناکم سینه از دردی پر آه

 دیگر خوردن تاسف هزاران و تاسف احساس این و بردم می سر به کامل نابودی و نیستی در من
 .بخشید نمی وجود من به دوباره

 .بود بریده را امانم پوچی احساس و کردم می حس وجودم در بزرگی خال
 .شد خارج اتاق از و کرد پشت
 . ام زده یخ قلب بر شود مرهم کمی اشک گرم قطرات دادم اجازه و بستم چشم
 .پوشاند را آرامم نا های چشم خواب پرده تا زدم ضجه دل در و ریختم اشک آنقدر
..... 

 .کردم باز چشم کرد می لمس را هایم دست گونه نوازش که دستی تماس با
 .بود ایستاده تختم کنار میانسالی پرستار

 !خوابیدی؟ انقدر نشدی خسته....خانما خانم-
 باال بس از شده یکی روزش و شب که روزه سه ات بیچاره همسر...کن باز چشم و بده رضایت بابا
 ...نشسته تو سر
 .دادم ام شده خشک بدن به قوسی و کش

 .داشتم شدیدی ضعف احساس
 .گشنمه خیلی-
 .میارم غذا برات رم می االن-

 تخت کنار.آمد من تخت طرف به یکراست و آمد داخل سیامک و شد باز اتاق در بعد کمی و رفت
 .ایستاد

 خوبی؟ روژا-
 .آمد بند نفسم

 .بود نشده زندگیم وارد سیامک وقت هیچ کاش ای
 ....بمونی باشه بهتر شاید گفتم من اما کرد مرخصت دیروز دکترت-

 بدم؟ انجام رو ترخیصت کارهای تا بهتری امروز اگه
 .شد اتاق وارد میانسال پرستار همون و شد باز مجددا اتاق در بدم جواب من اینکه از قبل

 .گرفت دستش از رو سوپ کاسه سیامک
 .ممنون خیلی-

 .رفت بیرون اتاق از لبخند وبا زد رویم به چشمکی پرستار
 .نشست صندلی روی تخت کنار هم خودش و گذاشت تخت لبه روی رو سوپ کاسه

 ....روژا-
 ...هایم نفس ریتم شدن منظم امید به کشیدم عمیقی نفس

 ...روژا-
 .کرد می پا به دل در آشوب که اندوهگینی لحن همان با زد صدایم دوباره
 .زدودم انگشت با را چشمم گوشه اشک قطره

 ...دلخوری ازم دونم می-
 ...باهات کردم بد دونم می
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 ....شه بخش قابل غیر خطام دونم می
 ....بدی حق بهم شده که هم سوزن سر یه اندازه به خوام می ازت اما

 ...بودم مست من شب اون روژا
 ...کنم می غلطی چه دارم ندونستم

 .نداشتم رو ها س*و*کاب آن دوباره مرور و ها حرف این شنیدن طاقت
 .آوردم باال رو دستم
 .کرد تالقی دارش نم نگاه با خیسم نگاه

 .کنم می خواهش...بشنوم هیچی خوام نمی دیگه-
 .شوم داخل من تا ایستاد کنار و کرد باز برایم را در
 .آورد هجوم ذهنم به باره یک به شب آن های صحنه تمام ورودم محض به

 ...هایم فریاد و جیغ
 ...تمناهایم و التماس

 ...هایم ضجه و ها گریه
 ...پیچید تنم در که وحشتناکی درد

 . گرفتم دیوار به را دستم
 .آمد درد به روحم
 .تپید می وحشیانه قلبم.زد یخ دستانم و شد سست پاهایم
 ... بودم شده پناه بی کودکی همانند
 .بود نشسته دلم در عجیبی ترس و واهمه
 :گفت هراسان و شد نزدیک.شد تم حال متوجه انگار

 روژا؟ خوبه حالت-
 .دادم سوق جانبش به را ام یاغی نگاه

 .بارید می هایم چشم از انزجار
 ...سیامک بود سیامک فقط من حال این مسبب
 ....بیار طاقت ولی است سخت دانم می بگویی و بگذاری قلبت روی دست است الزم ها وقت گاهی

 نمی دم و کردم می سر باید اما تاریکی از تر مخوف هایم شب و بود شده شب از تر تیره روزهایم
 .نبود تدبیر را کرده خود زدم

 ...بود رحمی بی بغض درونم خورده زمین دوستانش پیش که کودکی همانند
 ...نداشتم برنده و تیز بغض این و جانفرسا درد این برای تسکینی

 ... هایم غصه تمامی ماوای شد پتو همان و کشیدم سرم روی پتویی و گذاشتم بالش بروی سر
 ...زدم زار پناهش در
 ...کردم گی گله
 ...کردم دل در

 ... کردم خالی وبغض
..... 
 .داشت وا سکوت به مرا داشتم دل در که عظیمی درد

 .کردم می سپری آن با را لحظاتم تمام که سکوتی
 ..بود هایم ناگفته تمام فریاد که سکوتی
 .بود کرده پیدا جریان خونم و رگ در که سکوتی
 .کرد می عطا آرامشی اندک من به که سکوتی
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..... 
 ال را آب لیوان و گذاشتم دهانم داخل را بود شده ام وقته چند این مونس که آوری خواب قرص
 .کشیدم سر جرعه
 .کرد می تعیین قرص این فقط را ام بیداری و خواب زمان

 .خورد زنگ موبایلش گوشی
 .بود نگذاشته تنهایم هم لحظه یک که بود روز دو دقیقا

 .شد بلند جا از هراسان
 .اومدم...چطوره؟ حالش االن....کی؟-

 .کرد قطع را تماس
 .بود کالفه و پاچه دست

 .اومد سمتم به.بدانم را علتش تا بودم کنجکاو
 ...بیمارستان رم می دارم من روژا-

 .ترسیدم
 .کرد پا آن و پا این کمی

 .کرده خودکشی...ساره....ساره-
 .بود شده شد می نباید که آنچه
 .بود شده شدنی بود ممکن غیر چه هر وقته چند این در اصال

 ....سیامک به من دلبستگی
 ....سیامک ازدواج
 ....آریا جریان
 ....سیامک رحمانه بی تنبیه

 ....ساره کشی خود هم حاال و
 .... بودم آورده کم کلمه واقعی معنای به
 ...مرد شد می ، شده که هم ساعت یک برای فقط کاش ای
 ....گرفت می آرامش دمی و داد جان بود مشغله دل و تشویش آنچه کنار شد می

 و...انداخت می چنگ جانم تمام به خرچنگی همچون ساره برای نگرانی
 .جوشید می سرکه و سیر مثه دلم

 .گرفت نمی فاصله هایم چشم از هم لحظه یک اش داشتنی دوست و مهربان تصویر
 .بهبودش برای دعا جز آدم نمی بر دستم از هیچ

 .بود طرفه یک عشقی خورده زخم من همچون هم ساره
 معبودم یگانه با قهر و دوری روز چند از بعد

 ....عالم بخش هستی یگانه
 ...شد نمی جدا درخت از برگ اذنش بی که همان
 .... کشیدن نفس برای داد می فرصت من به روز هر که همان
 ...گذاشت دامانم در را ساز سر درد عشق این که همان

 ، داشت دلیلی و حکمت کارش هر که همان و
 ....ایستادم اش سایه در و کردم پهن سجاده

 ....وجود تمام با بودم دلتنگش
 ...بود مادرش عطر پر آغوش پی در که نوزادی همانند
 ...حضورش عطر استشمام به بودم محتاج
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 ...درگاهش به مناجات برای بودم طاقت بی
 ...است باز نومیدش بندگان روی به همیشه اش خانه در دانستم می

 .دارند یکتا ریپروردگا که افتد نمی یادشان نیاید گرفتاری و مشکالت تا که خطایی سراپا بندگان
 در شد خالی داشتم دل در غصه هرچه و شدم خم شد می خالی شدن خم با که آبی ظرف همانند

 ...پیشگاهش
 .کشیدم فریاد دل در را هایم ناگفته تمام و زدم زار ، کردم سجده
 .رفتم خواب به و گذاشتم سجاده کنار را سرم رفت تحلیل به انرژیم تمام و نماند برایم نایی
..... 

 .کردم باز چشم در زنگ پی در پی صدای با
 .شدم بلند جایم از سختی به.بود شده کرخت و سست تنم تمام

 .پی در پی های زنگ این از افتاد جانم به عجیبی ترس
 .رفتم آیفون سمت به و گذاشتم کناری را چادرم

 .افزود ترسم بر چشمانم مقابل در بسته نقش تصویر
 .دادم قورت را دهانم آب

 .دادم جواب و برداشتم را آیفون گوشی
 .بله-
 .کن باز رو در....روژا-

 ...منتظره غیر آمدن این از شدم پاچه دست
 .شد زده در به کوتاه ای تقه
 .کشیدم پی در پی و عمیق نفس چند

 .کشیدم پایین را وآن گرفتم را در دستگیره
 .گیر نفس و بود نقص بی همیشه معمول طبق.شد نمایان در پشت از قامتش

 .کردم سالم زبان لکنت با
 سرش پشت.نشست کاناپه روی و رفت تعارفی هیچ بدون. داد جواب خودش خاص تکبر همان با

 .نشستم مقابلش در و افتادم راه
 .سنگینش نگاه زیر و برابرش در درست

 کلمه هر که صحبتی.کردن صحبت به کرد شروع و کرد نازک چشمی پشت.کرد معطوفم را نگاهش
 .گرفت می نشانه را وجودم های ویرانه از قسمتی و شد می آگین زهر تیری اش

 .بالغ و عاقل آدم تا دو مثه....دوست دوتا مثه.....بزنم حرف باهات اومدم-
 ....داشتیم باهم دوستی چه پرند و من.دوست کلمه به زدم پوزخندی

 ...دشمنی و بود اختالف بود هرچه
 .بود سیامک ما اشتراک نقطه تنها

 .کردیم ازدواج که وقته چند سیامک و من داری خبر-
 .شوهرم ازدواج از بودنم باخبر برای دادم تکان سر

 هرچه بخوام ازت اومدم....کردن قبولش و فهمیدن رو موضوع این هم سیامک خونواده همه-
 ...بری زودتر

 ....سیامک شناسنامه از هم و زندگی از هم
 باید هم تو طبیعتا و شده عوض شرایط اما بود سال یک سیامک با قرارتون و قول اول از دونم می
 ...بری تر زود

 ...کنه می دین احساس و مسئولیت احساس بهت نسبت....فشاره زیر خیلی سیامک
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 ...برسه آرامش به هم سیامک تا برو تر زود خواهشا
 و کار از سیامک بودی احوال مریض که روزی چند این.سره درد مایه فقط سیامک واسه وجودت
 ....افتاد زندگی
 این از شده عاصی سیامک.....باشیم داشته نرمالی زندگی نمیزاره تو به نسبت سیامک ترحم حس

 .وضعیت
 رو حقوقت و حق میدم قول بهت...بده طالق تقاضای و تون شهرستان برگرد فردا همین خواهشا

 ....کنیم پرداخت کمال و تمام
 . کنم تقسیم ای دیگه کس با رو بودنش تونم نمی من خوام می کمال و تمام رو سیامک من روژا
 دیگه من پس شده راضی هم اون االن که بود پدرش سیامک و من خوشبختی و زندگی مانع تنها

 .موندنت واسه بینم نمی دلیلی
 کدومشون هیچ تکرار به لزومی که باشی عاقل قد ان که وارم امید و زدم رو هام حرف همه من

 ...نباشه
 .رفت و زد چشم به را اش آفتابی عینک

 .گذاشت جا به گمی ودر سر از دنیایی در رو من و رفت
 .بود رسیده داشتم هراس آن از که روزی باالخره

 .بود هایم شب نیمه بیداری دلیل آمدنش که روزی همان
 .بود وقتم بی و وقت های بغض بهانه که روزی همان
 شماری لحظه اواخر این روزیکه همان و آمدنش دیر برای کردم می التماس را خدا که روزی همان

 .رسیدنش برای کردم می
 نکرده که آنچه هر به شدم محکوم زندگی این در ناحق به من خواستم نمی حقوقی و حق هیچ من

 ...بودم
 .نبود بودنم گناه بی حقانیت به من برای حقی هیچ

 ...بود حقیقت ظالمانه پرند های حرف
 ....لرزاند می را وجودم بند بند که حقیقتی

 ....ایستادم پاهایم روی بر سختی به
 ...را سفرم بار ببندم که بود رسیده آن زمان
 تعلق آن به که جایی به گردم باز و بکشم دوش به را هایم غصه بار کوله که بود شده آن وقت

 .داشتم
 ... بود شده عجین لحطاتم تک تک با کسی بی و غربت شهر این در

 ...بود شده فرسا طاقت و دشوار برایم دیگر پیکر و در بی شهر این در کشیدن نفس
 ...خواست می را زادگاهم هوای دلم

 ...ام داشتنی دوست کوچک شهر
 ....دلگیر شهر کالن این در زندگی بود بس
 ....بود زده لک ام خانواده دیدن برای دلم
 سبک و کنم دفن ای گوشه در را انجامم سر بی رویاهای و خاطرات تمامی امشب همین خواستم می
 ...بروم بار

 ...شود هایم آرزو تمامی گورستان توانست می حوالی همین در جایی
 ...بود کرده ابری را هایم چشم هوای کار اول همین که رفتنی
 ...غمبارم قلب به انداخت می چنگ که رفتنی
 .بود گذاشته من بر ماه پنج این در که آنچه تمام کنم فراموش و بروم داشتم تصمیم
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 ...نداشتند رفتن برای میلی هم پاها حتی وقتی بود تصمیم ترین لعنتی ، کردن فراموش و
..... 
 .برداشتم را بود همراهم آمدنم موقع که همان ام رفته رو و رنگ و کوچک ساک
 .چپاندم ساکم داخل را بود خودم به متعلق که قدیمی لباس دست چند همان
 سپری روزگار خواستم می من شد می من همسفر و همراه نباید خانه این از و زندگی این از چیزی

 یاد به مرا که چیزی نباید پس بسپارم فراموشی دست به را صاحبش کنار و و خانه این در ام شده
 .باشد همراهم بیاندازد روزها آن

 .آوردم بیرون کمد از هم را مان خانوادگی عکس قاب
 .ام خانواده دیدن با نشست لبم بر جانی کم لبخند
 بود ها آن ی دوباره دیدن به کردن فکر و بود ام خانواده فقط و فقط زندگی ادامه برای من امید تنها
 .کرد می آسوده من بر را رفتن این مشقت که

..... 
 ....جمعیت از پر و بود شلوغ جا همه

 .بودند ایستاده هم کنار پوش سیاه مردمان کرد می کار چشم تا
 .بود پیچیده فضا تمام در زنی جیغ صدای

 .کردم می نگاه پوش سیاه سیل این به و بودم ایستاده ای گوشه هراسان و ترسیده
 .شد کشیده دستم

 .بود گرم نظاره گریان های چشم با روناک.افتاد پایین به نگاهم
 .رسید گوشم به جیغ همان صدای بازهم

 .افتادم سرفه به بود شده خشک گلویم.کردم باز چشم ترسیده
 .پیچید می گوشم در هم هنوز ای زنانه جیغ صدای

 همه به لعنت و بار آخرین و دیدار آخرین شد مان عصر دیروز دیدار همان و نیامد دیشب سیامک
 .خبریم بی آن از که بارهایی آخرین
 .نبود روشن دلم با تکلیفم

 کرده حقم در که ظلمی خاطر به هم طرفی از و بود قلبم اراده بی های طپش دلیل هم هنوز سیامک
 .داشتم دل به او از تنفر بود

 خانه در بار آخرین برای و خوردم مختصری صبحانه.داد می نشان را صبح هفت دیواری ساعت
 .زدم گشتی

 .شد سرازیر دلم بر غصه از موجی و کردم باز را سیامک اتاق در
 .کردم پاک را هایم اشک ام زده یخ های انگشت سر با

 .داشت خود در را سیامک از تصویری که ای چوبی عکس قاب به افتاد نگاهم
 .سیامک از من یادگاری تنها شد می این.داشتم برش و بردم دست اختیار بی

 .ظریفم دورگردن بود کشیده حصار که گردنبندی به افتاد نگاهم. ایستادم آینه مقابل
 .... کردنش باز برای بردم دست

 .نبودند کردنش باز یارای هایم دست اما
 .داشت قلبم با گسستنی نا پیوندی گردنبند این
 .قلبم مطلق حاکم او و بودم سیامک فرشته من که بود زمانی مال گردنبند این
 .قلبم ضربان اتمام یعنی شدنش جدا

 .کشید بیرونم اتاق از در زنگ صدای
 .انداختم نگاه دیواری ساعت به دیگر بار
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 .باشد توانست می کسی چه یعنی.داد می نشان را صبح نیم و هفت
 .آمد داخل سعید عمو و کردم باز را در

 .کردم سالم شرمزده
 .نشست و رفت.داد جواب محبت با
 .دخترم...روژا-
 .جان عمو بله-
 شهرستان؟ بریم سر یه چیه نظرت-

 .منتظره غیر پیشنهاد این از شدم متعجب
 .اومده پیش مشکلی جان عمو چرا-
 می دلت هم تو اگه شهرستان برم سر یه گفتم و کارم بی روزی چند فقط...مشکلی چه عزیزم نه-

 .بریم باهم بیا خواد
 .خدامه از....خواد می دلم که معلومه-

 .بشم حاضر رم می
.... 
 از دست به ساک و کردم وداع ام ماه چند این ماوای با دل در و انداختم جا همه به دیگری نگاه
 .آمدم بیرون اتاق

 .بروم تنها نبود الزم دیگر سعید عمو پیشنهاد خاطر به بودم خوشحال
 چطوره؟ ساره راستی جان عمو-

 .شد غمگین نگاهش
 مرگ پای تا رو آدم روز هر زمونه و دوره این های جوون....گذشت بخیر شکر خدارو-

 .بریم حاضری اگه....میبرن
 .نگذاشتم بگیرد را ساکم برد دست

 .آمدیم بیرون خانه از هم با دو هر
 .کردم سیامک با مشترکمان غیر زندگی منزل بدرقه را نگاهم آخرین و چرخیدم عقب به
 .بودم کرده تجربه خانه این در آنچه هر کنم فراموش تا دادم می جان باید شک بی
 .شد می تر رنگ پر و زنده ذهنم در خاطرات تک تک شدم می تر دور چه هر
 ماه پنج این طول در من
 می جان به را ها مشقت این تمام بودم باخته دل چون اما بودم کشیده سختی زندگیم کل اندازه به

 ...سیامک کنار در بودن امید به تنها خریدم
 تمام و خودش قلبم از ای گوشه در تر منتظره غیره و شد قلبم وارد منتظره غیر که سیامکی

 ...شد دفن خاطراتش
 .شدم می رنگش خاکستری و مهربان نگاه آن دلتنگ بزودی نداشتم شک اما
 در را یادم و من یا شد می من دلتنگ شده که هم لحظه یک برای حتی هم او دانستم می کاش ای

 .کرد می خاک مغزش بخش ترین انتهایی
..... 
 ام گداخته قلب از گرفته نشات که صدا بی اشک همه آن از بعد رنگی کم لبخند شدیم شهرمان وارد

 .نشست هایم لب بود،روی
 از اندکی و کرد پیدا جریان تنم تمام و خون در مسکنی کردن تزریق همانند ام خانواده دیدن شوق

 .زدود را هایم غم
 .کرد متوقف را ماشین سعید عمو مان کوچه به مانده خیابان یک
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 .شد دور هایم لب از یکباره به لبخند نگرانش نگاه دیدن با که برگشتم سمتش به لبخند با
 .بودم عاجز درکش از من که بود ناگفته حرف دنیایی نگاهش در
 :گفتم ردک می فوران آن از نگرانی که لحنی با و پیچید می تنم تمام در کم کم که ترسی با
 .جان عمو اومده پیش مشکلی-
 .دخترم نه-
 کردید؟ توقف چرا پس-
 .گرفت من گر پرسش های چشم از را گردانش سر نگاه زد فرمان به ضربه چند دست کف با
 .میافتیم راه االن نیست چیزی-

 .انداخت دلم به پایانی بی نگرانی و تشویش سعید عمو عجیب رفتارهای این
 .مزاحم افکار این شدن دور امید به خواندم می را بودم بلد که صلواتی جور هر و قرآن لب زیر

 .شد متوقف ما خانه به مانده کمی بازهم ماشین
 .بود شلوغ سابقه بی کوچه

 .بودند ایستاده ما خانه نزدیکی در افتاده سر با سینه به دست پوش سیاه مرد چند
 .افتاد لرزش به آن یک در تنم پود و تار تمام

 .آورد درد به را مغزم دیگر هم روی بر هایم دندان سایش کننده کر صدای
 .شدم پیاده ماشین از لرزان پایی و دست با

 .دیدم خانه حوالی در را مان نزدیک و دور اقوام از نفر چند
 .دادم قورت بود که کندنی جان هر به را دهانم آب
 .بود شده سست پاهایم و نامتعادل هایم قدم
 .داشتم بر دیگر قدم چند شد می افزوده اش سستی بر لحظه هر که یی پاها با
 .بود مقابلم در که آنچه دیدن از افتادم زمین به زانو با

 ...پیچید هایم زانو سر در سوزشی
 .... زد بیرون حدقه از هایم چشم
 ....نماند برایم نفس
 ...افتاد خس حس به ام سینه

 ...شد متوقف قلبم ضربان
 ...نرسید مغزم به خون
 ...افتاد دوران به سرم

 ....شد بلند اطرافیان میان در همهمه و پچ پچ
 ...پیچید مغزم در دوباره م دیشب س*و*کاب زنانه جیغ صدای
 ...نشست ام شانه روی بر دستی
 ...رسید می اتمام به داشت ام زندگی
 ...بودم نشسته نظاره به خود های چشم با را مرگ

 ...شد تار و تیره دنیایم آسمان آن یک در
 ...پیچید سرم در سابقه بی دردی

 ...گرفت نو از آوری سام سر سرعت با را طپیدنش قلبم
 ....کشید آتش به را وجودم تمام لعنتی اعالمیه آن گوشه عزیزم پدر عکس دیدن

 .درد بدون کشیدنی نفس امید به گرفتم را دردناکم گلوی دست دو هر با
 .گرفت باریدن آسا سیل هایم چشم

 .پاشو دخترم-
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 .دادم سوق سعید عمو سمت به را باورم نا نگاه
 .بود خیس هم او های چشم
 .بود محض واقعیت بود مقابلم در که آنچه یعنی پس

 .شد آوار سرم بر که واقعیتی
 .آوردم در پر خانه سمت به و شدم کنده زمین از ها دیوانه مانند

 استخوانم عمق ،تا آمد بند نفسم.آورد فرود متشنجم اعصاب بر را پتک آخرین حیاط گوشه تابوت
 .شد ناممکن برایم دیگر قدمی برداشتن و سوخت
 .شد روحم سوهان ای زنانه شیون و جیغ صدای

 آسودگی با را عزیزم پدر دیگر بار یک من تا شد می قطع ها صدا همه و نبود کس هیچ کاش ای
 .دیدم می
 .رساندم تابوت به را خودم اما چگونه دانم نمی

 .کرد باز را گلویم راه فریاد.آورد هجوم هایم چشم به اشک
 .زدم کنار را سفید ملحفه و بردم دست

 .بود مقابلم در لبش گوشه همیشگی لبخند همان با حبیبم بابا سفید و نحیف صورت
 به من های چشم اندازه بی که همان بود بسته را شبقش همچون های چشم دیگر که تفاوت این با
 .داشت شباهت آن

 کردم می التماس کشید نمی نفس دیگر که عزیزم پدر به و زدم می ضجه دل ته از کردم نمی گریه
 .کند باز چشم دیگر بار
 ...بود بند نفسش به نفسم که همان مهربانم پدر

 ...بود گاهم تکیه و حامی تنها که همان
 ...کنم زندگی آسوده من تا داد را اش جوانی که همان
 ...بود پناهم ترین امن گرمش آغوش که همان
 ...لبخندش در ام شادی که همان

 ...شد می خالصه غمش در ام وناراحتی
 ...نباشد دیگر که شد نمی باورم
 ...شود تمام جا یک به محبت و مهر همه آن شد نمی باورم
 .آمیخت هم در بقیه شیون و گریه صدای با شد می خارج گلویم از که نامفهومی اصوات و ها فریاد
 .آمد نزدیکم بار اشک صورتی با مادرم

 ...بیای تو تا شد خشک در به چشمش پدرت دخترم..... جان روژا-
 .فرسا طاقت و امان بی سوزشی سوخت می قلبم

 .آمد طرف آن از صدایی
 .خاک سر ببریمش باید بمونه زمین رو میت نباید این از بیشتر-

 .کردم بلند سر وحشتزده
 .کرد می تکه تکه را قلبم تیز ای برنده همانند الوصفی زاید اندوه و ترس
 ....دادند می خراش را بازوانم فقط کنند جدا پدرم از مرا آمدند که هایی دست
 ...شده تمام چیز همه که کنم باور توانستم نمی و خواستم نمی
 ....نیست عزیزم حبیب ،بابا پدرم دیگر که
 .کردند جدا پدرم از مرا سختی به دخترش و بزرگم عموی زن
 ...شکستم می خود در صدا بی و زدم می زار
 ... پدرم بهنگام نا رفتن این
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 ...غیرمنتظره کوچ این
 ...کشت می مرا شک بی

 ...بود عالم واژه ترین معنا بی پدرم بدون من وجود
 .افتاد راه به ماشین و کردند ماشینم سوار

... 
 .کردن خاک برای بردند را پدرم کوچکم های خواهر و من وحشتزده های چشم مقابل
 .شد زده ذهنم در ای جرقه

 ...بود پدرم حضور های لحظه آخرین این
 ...دیدم نمی را پدرم دیگر من و شد می تمام چیز همه

 ..کردم رها را هایم کوچولو خواهر دست
 .رساندم مردها جمعیت به را خودم دوان دوان
 ..رساندم پوشم سفید پدر به را خودم و زدم کنار را نفری چند
 ..بود رفتنم حال از امکان لحظه هر و بود نمانده برایم نایی
 ..کردم می مقاومت باید من نه اما
 ..دیدم می را پدرم دیگر بار باید من

 .شدند نزدیک من به خورده گره های ابرو با هایم عمو
 .کشیدند می نشان و خط نگاهشان با کدام هر
 ..بدهند را ترینم عزیز دیدن دوباره مجال من به کردم شان التماس و افتادم پایشان به

 ..بودم راه خسته و بودم آمده غربت از تازه
 ...بودم دلتنگ دوری ماه چند اندازه به

 .نبینم را پدرم سیر دل یک نبود انصاف
 .کرد دور جا آن از را هایم عمو و کرد وساطت سعید عمو

 ...شد نمی فراموشم لطفش این داشتم عمر تا و شدم سعید عمو ممنون قلب صمیم از لحظه آن در
 .رساندم آنجا به را خودم لرزید می استخوانش عمق تا که هایی پا با

 . کرد خالی را دلم ته تاریک و تنگ گودال آن دیدن
 ...کرد وارد وجودم به وحشتناکی شوک پدرم جدید ماوا و خانه دیدن از ترس
 ...شد می کوبیده هم بر وقفه بی هایم دندان

 ...لرزید می وضوح به تنم
 ...رفت می تحلیل صدایم
 ...نفهمیدم چیزی دیگر و سیاهی هایم چشم
.... 

 ...گشودم هم از را دردناکم های چشم ام سینه قفسه بر سنگینی وزنه حس با
 ...داشت امانی بی گز گز هایم چشم و کرد می درد سرم
 ...آشنا نا مکان آن در چرخاندم نگاه

 یک به را بود آمده سرم به که چه بعدهر کمی و شدم متعجب اول مقابلم شده سرخ چشم دو دیدن با
 .آوردم یاد به باره
 .شدم خیز نیم

 ...بابام سیامک...س-
 .شد گم گرمش آغوش در سرم
 ...بخشید قرارم بی قلب به آرامشی اندک قلبش منظم ریتم
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 ...زدم کردم،زار گریه
 ...کردم دل درد
 ...دمکر رها دانه دانه بازوانش میان در را ام وقته چند های بغض تمام و کردم گی گله

 .کردم حس را هایم اشک از پیراهنش شدن خیس
 .انداختم زیر به سر بودم آن در که حالتی از شرمزده و کردم بلند سر

 بعد و بود کرده باز سر تازه دلم زخم انگار شدم خود بی خود از و دادم کف از عنان دقیقه چند برای
 ...قلبم در شده انباشته غصه کوه کردن خالی برای کردم پیدا شنوا گوش دو ها مدت از

 ...بودم اش پی در ها مدت که مونسی همان شد و کرد گوش هایم حرف تمام به ، کرد صبوری
 ی سینه و بیاید امروز را دردم پر قلب بود شکسته دیروز همین تا که سیامکی دانست می چه کسی
 ....هایم گریه و ها بغض تمام ماوای بشود ش ستبر
.... 
 ...بود کرده تسخیر را وجودم تمام کشنده دردی... قرار بی و بودم تاب بی

 .کردم می واری سوگ عزیزم پدر فقدان برای و دادم می سر ناله دل در عاجزانه
 .گرفت نمی فاصله دیدگانم مقابل از هم دم یک مهربانش چهره

 تمام به زدم می خند تلخ دل در من و کرد صبوری آرزوی برایمان نحوی به و زد حرفی آمد که هر
 ...ها همدردی این
 ...ها درد ی همه انتهای شد می همین و کشید نمی نفس دیگر و نبود دیگر عزیزم پدر

 ....ها مصیبت ی همه آغاز سر شد می همین
 ...ها کسی بی ی همه ابتدای شد می همین
 ...من زندگی پایان شد می همین

 ...ها ترحم تمام اول شد می همین و
 .داشت معنایی چه دیگر زندگی و بود کجا صبوری

 .سوزاند می را هایم چشم اشک نیش
 ... هایم خواهرکوچولو نگران نگاه

 ...پناهم بی مادر غمبار صورت
 .را هایم نفس آورد می تنگ به همه و همه

 .دخترم-
 .شدم خطاب آن با که ای کلمه این از خوردم جا
 ....بود آرمیده خاک ها خروار زیر در حال که بودم پدری دختر تنها من

 .را قلبم آورد درد به باره هزار کند خطاب دخترم مرا تا نیست پدرم دیگر که این حس
 .جوشاند را هایم اشک چشمه موضوع این به کردن فکر

 .جان عمو بله-
 .میای در پا از داری کن استراحت و بخواب خورده یه و برو عزیزم-

 ....گرفتم می آرام دمی شاید تا مردم می کامل روز چند باید شد نمی درست خوابیدن با من درد
 :سیامک

 کنم تصادف بود نزدیک هم چندبار برسم بیمارستان به زودتر تا روندم می آوری سام سر سرعت با
 .داشتم نمی بر گاز پدال رو از رو پام باز اما
 .نداشت آرامش فکرم هم ساعت یک روزه پنج چهار این تو

 .کرد می ام دیوونه داشت وجدان عذاب
 ....آوردم بیچاره دختره اون سر رو ممکن بالی ترین بد من
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 ...داشتم که بود راهی تنها داشتنش نگه برای اما
.... 
 دادش به تر زود اگه دیوانه ی دختره...بودم عصبی مرگ حد سر تا ساره خریت و حماقت از

 ....اومد می سرش به چه نبود معلوم االن بودن نرسیده
 .رسوندم ساره اتاق به رو خودم بلند هایی قدم با و کردم متوقف بیمارستان حیاط تو رو ماشین
 .کنه آرومش هاش حرف با کرد می سعی هم پدرم و بود کرده پر رو اتاق کل مادرم گریه صدای
 .نداد هم رو سالمم جواب حتی.کردم سالم
 .بود سنگین سر باهام و ناراحت دستم از هنوز
 یادم رو بیاره در سر پرند با ازدواجم جریان بودن دروغ و راست از تا اومد که روزی وقت هیچ
 ...ره نمی
 .بیافته براش اتفاقی ترسیدم می لحظه هر که بود عصبی و ناراحت حدی به

 ...نبود همیشه معمول طبق اما گرفتم مادرم از رو ستاره سراغ
 .رفتم بود خوابیده روش ساره که تختی سمت به یکراست

 .بود شده بانداژ دستش دو هر مچ
 جاش اینجا که حیف اما بدم شق کل ی دختره این به حسابی مالی گوش یه خواست می دلم خیلی
 .نبود
 ...نبود نونت... نبود آبت احمق دختره بگه نبود یکی آخه
 .کردی که بود کاری چه این
 باشه؟ کرده کشی خود آریا خاطر به ساره نکنه آریا روز اون های حرف پیش رفت فکرم لحظه یه
 .کوبیدم پیشونیم به دست کف با و شد بلند نهادم از آه

 .شد بلند موبایلم گوشی زنگ صدای
 .دادم جواب کالفگی با و رفتم بیرون اتاق از.بود پرند شماره

 ...الو-
 .آورد درد به رو مغزم ش جیغ صدای

 ...هستی؟ گوری کدوم روزه سه هست معلوم هیچ-
 .بودم خونه-

 ...کشید جیغ بازهم
 مجبور بود مریض روژا....نکن ترش بد دیگه تو خواهشا هست خورد کافی اندازه به اعصابم پرند-

 .بمونم پیشش بودم
 .آوردم رو ممکن دلیل بدترین انگار

 .شد بلند هوارش
 می صحبت باهاش تا شد می بیدار زودتر کاش ای ساره اتاق برگشتم و کردم خاموش رو گوشی
 ...کردم
 .ببینم رو مشکلش و ناراحتی نداشتم طاقت و بود عزیز برام خیلی ساره

 از بعد روژا روزه چند این سکوت.بود درگیرش فکرم خیلی و بودم ندیده رو روژا عصر دیروز از
 .شد عایدم که بود تنبیهی بدترین اتفاق اون
 .آورد می درد به رو قلبم سنگینش سکوت و محزون نگاه
 ...روژا معصوم و گرم نگاه اون شدن سرد جز میدادم پس رو تاوانی هر کاش ای

 .شدم داخل و درچرخوندم قفل تو رو کلید
 .بود خواب روژا زیاد احتمال وبه بود صبح نه ساعت
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 .انداختم اتاق داخل به نگاهی یواشکی و کشیدم پایین رو در دستگیره احتیاط با و آروم
 در گوشه از دزدکی اینطوری بود خواب روژا و اومدم می موقع هر بود همیشگیم عادت کار این

 .کردم می نگاش
 .نبود روژا اما
 .زدم صداش باری چند و برگشتم پذیرایی به
 .نبود بازهم اما کردم رو و زیر رو خونه تمام... شدم دیوونه نبود واقعا اما

 .کرد سست رو پام و دست باشه اومده پیش براش مشکلی که این از ترس
 .گرفتم رو اش شماره عجله با

 .اومد بیرون اتاق تو از ضعیفی زنگ صدای
 .بود پنجره جلو اش ساده نوکیای گوشی زدم کنار رو پرده

 .نشست لبم رو لبخند حالم اون با و وضعیت اون تو
 رو نخورده دست طور همون اش جعبه تو آریا گوشی و داشت رو ساده گوشی همون هم هنوز روژا
 .بود کمد
 .داشت ارزش برام دنیا تموم اندازه به کارش این
 ...خریدم می براش گوشی یه فرصت اولین تو باید

 .بکنم باید چیکار دونستم نمی شدم عصبی...نداد جواب اما گرفتم تماس بابام گوشی با
 آریا سمت رفت فکرم

 از آریا که این احتمال حتی...باشه داشته خبر روژا از اون شاید بگیرم تماس باهاش شدم مجبور
 .لرزوند می رو تنم باشه داشته خبر روژا

 .داد جواب خورد که بوق دومین
 .ببینم رو تماسم از تعجبش تونستم می هم خط پشت از
 .کجاست روژا دونی می-

 .زد پوزخند کردم حس
 .دونم می آره-

 .زد یخ قلبم
 کجاست؟-
 .شهرستان برگشت-

 .پرید سرم از برق
 شهرستان؟؟-
 که این مثه شهرستان از گرفتن تماس(گفت می رو پدرم)صبوری آقای با صبح....شهرستان آره-

 .کرده فوت زنت پدر
 .اومد در به قلبم زد که حرفی شنیدن با اما کردم حس رو کالمش طعنه
 .بود شده فوت روژا پدر

 .کرد تار رو نگاهم اشک ای هاله
 ...نبود خوبی وضعیت تو اصال روژا...وای ای
 .اومد می در پا از حتما اتفاق این با هم االن و بود داغون روحی لحاظ از

 ...کردم لعنت رو خودم بار هزارمین برای
 .افتادم راه و شدم ماشین سوار درنگ ای لحظه بدون
 ...کردم رانندگی توقف ای لحظه بدون مداوم ساعت پنج

 .رسیدم که بود ظهر از بعد سه ساعت حدود
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 .شدم پیاده و کردم پارک ای گوشه رو ماشین
 .کردم تشکر ، گفتن تسلیت بهم.دادم دست باهاشون و دیدم رو پدرم اقوام از تا چند

 .داد جواب.گرفتم تماس بابام شماره با
 .سالم بابا الو-
 .سالم-
 شما؟ کجائید-
 ...شهرستانم-
 کجائید؟ دقیقا االن که اینه منظورم...دونم می-

 ...کشید ناراحتی و حسرت سر از آهی
 .بیمارستان میبرمش دارم رفته هوش از روژا-

 .شد فشرده قلبم
 .کردم مشت رو هام دست

 .برسونم زود رو خودم بدید آدرس-
 کجایی؟ تو-
 .شهرستان-

..... 
 .سوخت هام چشم خواب تخت روی نحیف و شده مچاله جسم دیدن با

 .بود سرمش کردن چک مشغول جوانی دختر
 چطوره؟ حالش-
 دارید؟ باهاش نسبتی چه شما....رفته هوش از نیست مهمی چیز-
 .همسرشم-

 .رفت بیرون اتاق از و کرد نازک چشمی پشت
 .نشوندم پشتش آرومی سه*و*ب و گرفتم دستم تو رو سردش های دست. شدم نزدیک بهش

 ....عزیزم کوچولوی فرشته من بیچاره روژای
 ...بذارم روژا به نسبت حسم رو تونستم نمی تشبیهی و اسم هیچ
 ...داشتم عجیبی حال و حس یه روژا کنار من
 ...داشتن دوست از فراتر حسی یه آسمانی حس یه

 ...من به نزدیک و من کنار...باشه روژا ولی بدم رو جونم بودم حاضر
 .شدم مهربونش صورت خیره و نشستم تختش کنار

 ....لرزوند رو دلم اش خسته و غمگین صورت
 ....نداشتم رو مغموم چهره این دیدن طاقت

 ... نشست می لبم رو لبخند اراده بی لپش گوشه چال و لبخند دیدن با
 ...شد می دلم مهمون غصه غمش و ناراحتی با و

 ....بود شده قلبم وارد ناخواسته و یهویی خیلی روژا
 کنارش بودن که دونستم می خوب اینو اما نداشتم داشت قلبم تو که جایگاهی از درستی درک هیچ

 ....داره برام ناپذیری وصف آرامش
 ...بود معصومیت و پاکی سنبل من واسه روژا
 .نشست پیشونیش رو اخم از غلیظی خط و خورد تکون هاش پلک
 .کرد باز رو هاش چشم

 .انداخت اطراف به نگاهی
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 .چرخوند من سمت به رو سرش
 .شد خیز نیم تخت رو باور نا

 .افتاد لرزه به مشکیش های چشم مردمک
 .بابام...سیامک...س-

 .برد می کار به پیشوند بدون رو اسمم که بود بار اولین
 .نکرد مخالفت.گرفتم آغوشم تو رو سرش
 .کرد ودل درد و کرد گریه
 .آورد زبون به رو بود شده تلمبار کوچیکش دل تو که هایی حرف همه
 .بودن روژا صبور سنگ بود خوبی حس
 :روژا

 ...دنیایم تیرگی
 ...هایم نفس بریدگی
 ...هایم چشم سوزش

 ... هایم لحظه تابی بی
 ...هایم درد از صدا بی فریاد

 ...را عظمت آن به دردی شد نمی فراموشم ولی دادم می جان شک بی.شد می ابدی شک بی
 ...کرد می بیداد هایم لحظه میان در پدرم خالی جای

 ...بود کرده ایجاد قلبم در عمیق ای حفره اش خالی جای و بود کرده سفر من عزیزترین
 ...وجودش نعمت از شدم می نصیب بی من و نبود دیگر
 ....اش دوباره دیدن برای ماندم می دل به آرزو من و نبود دیگر
 ....مقدسش و بسته پینه های دست سیدن*و*ب و لمس برای
 .کند ریست و راست را هایم لحظه احوال و من حال توانست نمی دیگر کس هیچ و چیز هیچ
 .کردند همدردی ابراز و گفتند تسلیت ، رفتند و آمدند همه
 .کرد می سنگینی هایم شانه بر که غم از دنیایی و ماندم ومن

... 
( 

 اندازه به بود نشسته روانم و روح بر که زخمی...  گذشت هم ناگهانی مصیبت آن از روز دومین
 ....بود شده رنگ کم نه و بود یافته بهبود نه هم سوزنی سر

 از ای دسته بدرقه برای رفتیم سیامک و سعید عمو و من و بودند خانه داخل هایم خواهر و مادرم
 .ها مهمان

 .بگیر تماس باهام حتما داشتی کاری اگه....گردم برمی دارم من دخترم-
 .جان عمو لطفتون از ممنون-

 .نداشت رفتن قصد او انگار انداختم سیامک جانب به نگاهی
 .بده انجام بود کاری اگه مونه می سیامک-
 .گردن بر بهتره هم ایشون...نیست کاری هیچ جان عمو نه-

 .را حضورش کردن تحمل توان طور همین و نداشتم را اش چهره به کردن نگاه توان
 .مونم می من-
 .برسید تون زندگی به برگردید بهتره....نیست شما موندن به احتیاجی هیچ که گفتم-

 .کرده حس که دانستم می.داد می طعنه بوی کالمم
 .گردیم می بر باهم دیگه روزه چند مونم می-
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 .برگردم که بودم نیامده من.زدم پوزخند دل در
 .رفت بیرون و کرد کوتاهی حافظی خدا سعید عمو
 :گفتم اش چهره به کردن گناه بدون

 ....تون همدردی و لطف از مرسی-
 .گردم نمی بر من ولی....ولی

 چی؟ یعنی-
 .بهمراهتون خدا....داخل برم من بهتره-

 .بروم داخل که کردم گرد عقب
 .روژا-

 .شد زمین میخ پاهایم
 .نگفت هیچ و کرد مکث کمی

 .بود سختی لحظات
 .خداحافظ

 .زدم لب
 .نگهدار خدا-
 .کردم پاک را چشمم گوشه مزاحم اشک قطره دست پشت با

 .نخواست اضافی توضیح و کرد درک را حالم که بودم ممنونش
 و بودم شده سنگ گویی روزها این من اما نشیند می دلم بر دیگری زخم هم او رفتن با دانستم می

 ...داشتم را دردی هر تحمل توان
 .انداختم نگاهی قبر سنگ روی تاریخ به

 .وفات تاریخ – تولد تاریخ
 .بودند شده جدا هم از فاصله خط یک با فقط

 .بود کرده زندگی عزیزم پدر که بود مدتی تمام ی دهنده نشان کوچک فاصله خط همین
 .بود داده جا خود در را شیرین و تلخ خاطره دنیا یک کوچک فاصله خط همین
 ...بود کرده خالصه خود در را عمر سال چهل فاصله خط همین
 ...بود پدرانه عشق...بود محبت دنیا یک فاصله خط همین
 ...بود من هستی و زندگی تمام
 ...بود شده مختصر کوچک تیره خط همین در فقط اینها تمام

 ...ست ابدی زندگیش و جاودانه عمرش کرد می گمان که آدمی بود خیال خوش چه و
 همه زندگی تمام که چرا بدانیم را مان های بهترین قدر کاش ای و کردیم می زندگی بهتر کاش ای

 .شد می گنجانده تیره خط همان در فقط مان
 ...نشد تمام دنیا و گذشت روز بیست
 ....نیافت خاتمه زندگی و گذشت روز بیست
 ....بودم زنده هنوز ومن گذشت روز بیست
 ...نبودنش به کردم عادت من و گذشت روز بیست
 می گمان کنیم می حس رو کمبودی و خال یا و کنیم می خورد بر مشکالتی به تا زندگی در ما همه
 فراموش یا خورشید، دوباره طلوع با اما است رسیده انتها به زندگی و رسیدیم بست بن به کنیم

 .دهیم می ادامه مان ناراحتی به کردن عادت با یا و را مان مشکل میکنیم
 ....ندارد جریان دیگر پدرم بدون زندگی کردم می خیال بود دنیا آخر و بست بن من برای پدرم مرگ
 اورم نمی دوام دیگر او بدون من کردم می گمان



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

142 

 

 ...بود دیگری چیز طبیعت قانون اما
 ...ها ناهمواری تمام با داشت ادامه زندگی
 ...ها نامالیمتی تمام با داشت ادامه زندگی
 این با اما نبود سنجش قابل مقداری و عدد هیچ با حجمش که داشت پی در عظیمی غم پدرم مرگ
 . کردیم زندگی بازهم وجود

 .تکاندم را ام مانتو دست پشت با و شدم بلند
 ...بود شده روزم هر کار کردن سپری پایان بی خلوت این در پدرم کنار را دقایقی و آمدن اینجا
 .شدم دور آنجا از و کشیدم هایم پلک زیر دستی

.... 
 .کردم باز رو حیاط در و کشیدم بیرون کیفم تو از رو کلید
 .زد را هایم چشم ورنی مشکی کفش جفت دو برق

 .انداختم کوچه داخل به نگاهی و رفتم بیرون مجددا
 اصال آمدن موقع که بود مشغول فکرم حدی به. بود شده متوقف حوالی همان در سیامک ماشین
 .مش بود ندیده

 ... نبودن من اختیار در بدنم اعضای از کدام هیچ اما نروم داخل اصال و برگردم عقب به خواستم
 .بشه منظم کشیدنم نفس ریتم تا کشیدم عمیق نفس چند

 .فرستادم شال زیر سختی به رو هام مو وهمه کردم مرتب رو هام لباس
 .فلزی در کردن باز برای بردم دست و زدم دریا به دل باالخره کردن معطلی دقیقه چند از بعد

 .انداختم زنانه و مردانه کفش جفت دو به نگاهی
 .دانم نمی را بود کسی چه مال زنانه های کفش اما است سیامک به متعلق نداشتم شک ها مردانه

 .کرد عرق هایم دست کف.گرفتم استرس
 کنار اندام الغر دختر خیره متعجب هایی چشم با.رفتم داخل و شد باز در.کشیدم پایین را دستگیره
 .نداشت ساره به شباهتی کوچکترین که بودم سیامک

 افتاده گود هایش چشم زیر و بود شده استخوانی صورتش
 .نبود خبری زد می موج ها آن در شیطنت از برقی همیشه که خندان های چشم آن از دیگر.بود

 .برداشت قدم سمتم به.گرفت دلم دیدنش با
 معرفت؟ بی نامرد چطوری-

 کسی.بود شنیده آریا دهان از که هایی حرف و کذایی روز آن به رفت یادم.کشیدم خجالت دیدنش از
 .پرستید می خودش قول به که
 .شد می حذف زندگیم تقویم از کل طور به روز آن کاش ای

 .گرفت آغوشم در تنگ و شد تر نزدیک.نخوردم تکان هم ای ذره ازجایم
 .پیچید هم در هایمان گریه هق هق
 ...عشقش برای او و پدرم دادن دست از درد برای من
 .بخوانم توانستم می را نگاهش ناگفته درد

 .بود هم میخ هنوز مان خیس نگاه اما.شدیم جدا ازهم وساطتش و سیامک صدای با
 .اومدم دیر ببخش....گم می تسلیت...جان روژا متاسفم خیلی-

 .خواهر یک مثه درست داشتم دوستش.گرفتم دست در را هایش دست
 .عزیزم اومدی خوش-

 افسوس صد اما بودم گذاشته مایه دل و جان از کردنش فراموش برای که شد کسی معطوف نگاهم
 .بود مغزم و قلب اعماق در ای گوشه جایش هم هنوز که
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 . بود دلتنگ نگاهم
 .بود حرف از پر نگاهش

 :گفت زد می موج آن در دلخوری که لحنی با
 .خانم روژا شما حال-

 .کند تجربه نو از را تپیدن تندی به قلبم میدادم اجازه نباید...آمد می دلم سر بال داشت بازهم
 .شود یاغی دوباره شده مدفون حس این دادم می اجازه نباید
 .شد می بسته عشقش و سیامک پرونده باید

 .دادم جواب افتاده سری با خاکستری دریای آن به کردن نگاه بدون
 .ممنون خوبم-

 .گرفت را هایم دست دوباره.نشستم ساره کنار
 .شد بارانی بازهم نگاهش

 .داشتم خبر هرکسی از بهتر دلش حال از من
 .بس و داند دل سوخته را سوخته سخن معروف قول به

 ...بازند می رنگ تو کنار ها عاشقانه ترین عاشقانه
 ...دارد دیگر بوئی و رنگ تو حضور با زندگی

 ...بود نخواهی و نبودی من قسمت تو که حیف ولی
 ...بود ممکن ممنوعه ی میوه ترین شیرین خواستنت

 ...دارند خیالشان در را ات مردانه دستان در شدن غرق حسرت همیشه تا هایم انگشت
 ...بود خواهد فراری نافذت نگاه از همیشه تا خواهشم از پر نگاه

 ...بردارد درونم راز از پرده مبادا که
 ... کرد نخواهند تجربه گاه هیچ را تو کنار زدن قدم پاهایم

 .شد نخواهی و...نیستی...نبودی من مال تو
 ..دسترس از دور و کودکانه بس خیالیست داشتن را تو

 ...تر دور ها فرسنگ تو های دست و است نزدیک من دردهای
 ...توست به رم وا دیوانه بستگی وا از من سهم تنها یادت با کردن زندگی

.... 
 خوبی فرصت.شون روحیه شدن عوض برای بردیم پارکی به رو ها بچه ساره و سیامک پیشنهاد به

 .بگم سیامک به رو بودم کرده آماده مدت این که هایی حرف تمام تا بود
 .کردن بازی برای برد سمتی به رو ها قلو دو ساره

 .من توان از خارج خواست می نیرویی نشستن کنارش و بودن کنارش که اویی...او و ماندم من
 .برگردم باید گفت شد باز صحبت سر.نشستیم نیمکتی روی

 .بیام تونم نمی من...من....من-
 ...نمیارم در سر چی ؟؟؟یعنی!!بیای تونی نمی-
 ...نبود وقتش االن نه اما...شد می بارانی داشت هایم چشم-
 منم...رسیدید خدا شکر که برسید عشقتون به بود قرار شما...رسیده انتها به مون صوری زندگی-

 ...نشد که...بسازم ام خونواده واسه آرومی زندگی یه بود قرار
 ...خواستید می شما که شد طور اون چیز همه حال هر به
 ...به هم و رسیدید تون االرث سهم به هم

 .عشقت معشوقه از کردن صحبت خواست می دادن جان
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 و حق هیچ...بشیم جدا هم از صدا و سر بی تا بدید رو ترتیبش خواهشا...گردم نمی بر دیگه من-
 ...فقط...بزنم نامتون به دوباره هم رو خونه این حاضرم حتی خوام نمی هم حقوقی

 .بدید طالقم فقط
 .ماه شش نه بود سال یک ما قراره-
 .روش اینم شد، و نبود قرارمون تو ها چیز خیلی-
 .روژا-

 .کننده دیوانه لحن این از گرفت ضربان سرم
 !!یادته رو لعنتی شب اون...بذارم میون در هات با رو واقعیتی یه خوام می من-

 ..را ماهم یک این های س*و*کاب دلیل...نباشد یادم شد می مگر
 ..را دستانش زیر دادنم جان شود فراموشم شد می مگر
 .اتفاقات آن یادآوری از لرزید پشتم

 ..نبودم مست شب اون من روژا-
 .شد خالی سرم بر یخ آب سطلی انگار

 ..من... داری عالقه آریا به تو کردم می فکر من...بری خواستم نمی من..من-
 تمام حرفش این با سیامک...بود مفهوم نا و گنگ اصواتی بود که هرچه شنیدم نمی چیزی دیگر
 را وجودم تمام وحشیانه طور آن و بود هوشیار او...کرد آوار سرم بر را ممکنم غیر های آرزو کاخ
 ...گرفت بازی به
 ..بود برده غارت به رحمانه بی گونه آن مرا دخترانه دنیای و نبود مست او
 کرده عادت حضورت به هام لحظه...روژا خواستم می رو بودنت من....کنی ترکم خواستم نمی من-

 . بودن
 را ممکن دلیل ترین بد سیامک.بود جاری هایم اشک و سوخت می هایم چشم.کشید سوت مغزم
 .آورد اشتباهش توجیه برای
 !!!اشتباه حدس یک خاطر به.آورد سرم به را بال آن و دارم عالقه آریا به من کرد می فکر

 .کرد مجازاتم طور آن و خواست می را من بودن
 ...روژا-

 من برای سیامک امشب همین شک بی.نداشتم را هایش حرف از دیگر ی کلمه یک شنیدن تحمل
 .مرد می

 حرف شنیدن با داشتم شک ازتون شدن جدا برای ذره یه اگه...نگید هیچی دیگه کنم می خواهش-
 نکردم حقتون در بدی هیچ یادمه که جایی تا سیامک آقا...شد برطرف هم شک ذره یه اون هاتون

 ترین سخت غلط و اشتباه فرضیه یه خاطر به شما...زدید من به رو ممکن ضربه ترین بد شما اما
 ...گرفتید نظر در برام رو تنبیه

 . نداره هم صدا که خدا چوب از بترسید
 .نیمکت روی از شدم بلند

 یه کردم اشتباه من باتوه حق...نشده تموم هام حرف هنوز...کن صبر کنم می خواهش...روژا-
 کم برات میدم قول بهت میستم وای پات آخرش تا...اما بخشش قابل غیر و بزرگ اشتباه
 .بخوره تکون دلت تو آب نمیذارم...نذارم

 را بعید و محال های چیز همه سیامک کنار من.رفتم در کوره از آرام و صبور منه. رفتم در کوره از
 .بودم کرده تجربه

 .شد گونه پرخاش لحنم و رفت باال صدام اختیار بی
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 همین!...نذاری کم م واسه خوای می چطوری پرند وجود با...وایستی؟ پام خوای می جوری چه-
 ...خوردن تکون من دل تو آب یعنی محض، گذاشتم کم یعنی خودش پرند بودن
 نارک و من پشت خوای می چطوری همسرت وجود با...نیست روشن هم خودت با ت تکلیف واقعا

 . بشه عوض بهت نسبت ذهنیتم این از نذاربیشتر و برو کنم می خواهش...باشی؟ من
 .اومدن می سمتمون به ها بچه با که دیدم دور از رو ساره
 .درونم طغیان شدن آرام برای کشیدم عمیق نفس چند

 پام خواید می که ممنون...محبتتون از ممنون...کنید تموم جا همین رو قضیه این خدا تورو-
 مه بس...برسم زندگیم به منم بذارید و برید...ندارم رو گذشتگی خود از این لیاقت من...وایسید

 .کشم نمی دیگه
 .رسوند بهم رو خودش دو با روناک

 .گذشت خوش بهمون انقد!! نیومدی؟ هم تو چرا آبجی-
 .لبخند جای به کردم کج رو لبم گوشه

 .ها بچه خاطر به جان ساره ممنون-
 ...عزیزم کنم می خواهش-

 .نشست سیامک کنار و رفت
 شده؟ غرق هات داداشی؟کشتی چته-
 .بریم شو حاضر-

 .شد جا به جا دلم ته چیزی یه
 بریم؟ کجا-
 .برگردم االن همین باید حتما اومده پیش برام مهمی کار یه...تهران-
 ...ولی باشه-
 .منتظرتم ماشین تو-

 پارک مقابلمان در درست که ماشینش سمت به من جانب به نگاهی کردن کوتاه بدون و بلند جاش از
 .رفت بود شده

 ...ببینمش کی بعد ی دفعه نبود معلوم...کردم دنبالش نگاهم با شدنش سوار تا
 ...بود کار در بعدی دفعه اگه البته

 .کشیدن پیش پا با و زدن پس دست با بود شده ،کارم شک بی بودم شده دیوونه
 .نشستم ساره کنار نیمکت روی و برگشتم.کردم نمی درک رو خودم حال هم خودم

 !!برگردی؟؟ خوای نمی تو...جونم روژا-
 تکون رو سرم.بود رفته پیش گلوم تو خفگی مرز تا سنگینی بغض.نداشتم زدن حرف توان و نا

 .دادم
 .شد خم زانو رو مقابلم و رفت

 .ببینمت روژا-
 .گرفت پیش در رو ام گونه راه دیگری از پس یکی اشک های قطره و کردم بلند سر

 ...روژا کنی می اینطوری خودت با چرا-
 .گزیدم رو لرزانم های لب گوشه

 خبرم؟ بی ازش من و اومده پیش مشکلی-
 .زدم کنار رو هام اشک ام زده یخ دست پشت با.کشیدم حسرتی پر آه
 .نیومده پیش مشکلی هیچ عزیزم نه-
 گردی؟؟ نمی بر ما با چرا پس-
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 .بشه تموم روزی یه باید اجبار این...ندارم جایی هیچ سیامک زندگی تو من-
 بشید؟؟؟ جدا ازهم خواید می یعنی-

 رو تو مثه ای فرشته لیاقت سیامک...نیست دور روز اون خوره می سنگ به سرش سیامک....
 .میافته پات و دست به و میاد روزی یه سیامک همین میدم قول بهت...نداشت
 هیچ سیامک رفتن.نداره حقیقت کدوم هیچ دونستم می.نکرد خوشم دل هم ذره یک ساره های حرف

 .نبود پشتش برگشتنی
 .داشت که بود وجدانی عذاب ذره یه خاطر به فقط برگردم گفت بهم و اومد هم امروز اگه
 شخص اون اگه حتی باشم کسی بار سر تا بشم غرق کسی بی اقیانوس تو دادم می ترجیح من اما

 ...باشه سیامک
 .برگشت سمتم به دستش تو پاکتی یه با و بازکرد رو عقب در رفت ماشین طرف به
 .گرفتش طرفم به
 .نکن قطع هام با رو ارتباطت کنم می خواهش...توه مال این-
 چیه؟ این-
 .گرفته برات سیامک.  کارت سیم یه و موبایل گوشی یه-
 .کنم نمی قبول رو این من ولی کن تشکر ازش من طرف از-
 .روژا-
 .ساره کنم می خواهش-
 باشیم؟؟ ارتباط در باهم چطور آخه ولی-
 .حفظم رو ات شماره...گیرم می تماس باهات و گیرم می جدید خط یه و گوشی یه-

 .نشست اشک نم مون دو هر های چشم تو.گرفت رو دستم
 .باش خودت مواظب...بگم برات نشد وقت شده تلمبار دلم تو غصه عالمه یه-

 .کشیدمش آغوش به
 .عزیزم باش خودت مواظب توهم-

 رو خونه راه و گرفتم دستم تو رو هام کوچولو خواهر دست.رفت ساره و کردیم حافظی خدا هم از
 .گرفتم پیش

 اتاق درون به پنجره از مهتاب فانوس ای نقره نور.ام نشسته گرفته بغل به زانو اتاقم از ای گوشه
 .کند می افشانی پرتو
 راهم جلو که بعدش روز به سیامک با دیدارم اولین به رفت فکرم. گذاشتم هام زانو روی رو سرم
 رو سیامک با خاطراتم تک تک... عقدمون شب داد،به رو صوری ازدواج این پیشنهاد و شد سبز

 .ریختم اشک و کردم مرور
 .کرد روشن باره یک به رو اتاق داخل پذیرایی نور و شد باز اتاق در
 .دخترم جان روژا-

 .کرد می رو رو دلم دست بغض از لرزونم لحن نداشتم دادن جواب جرات
 تونست نمی مادرم و بود تاریک هنوز اتاق که بودم خوشحال.اومد سمتم به و بست رو اتاق در

 .بشه اضافه بهشون هم من درد خواست نمی دلم نداشت درد کم خودش.ببینه رو اشکیم های چشم
 :وگفت کشید عمیقی نفس.نشست زانو دو کنارم

 که روزی اون تا تولدشون بدو از که آدمایی هستن....مونم می خدا کار حکمت تو ها وقت بعضی-
 هیچ از شون خوشبختی و خوشحالی برای خدا...ان شادی و خوشی غرق کنن می ترک رو دنیا

 ...میگن چی به غصه و چی یعنی غم دونن نمی وقت هیچ ها آدم این...کنه نمی دریغ چیزی
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 از هم لبخند یه شون زندگی تو و نمیشن خوشبخت وقت هیچ که هایی کس هستن هم طرف اون از
 .زنن نمی دل ته

 ... غصه از شه پرمی شون زندگی تمام
 .شون روز و شب همدم میشه غم و
 .کشید حسرتی پر آه

 ازشون ذهنیتی هیچ و تصویر هیچ...دادم دست از بود سالم چهار وقتی رو مادرم و پدر
 کشیدم می نقاشی رو شون تصویر و نشستم می شدم می دلتنگشون خیلی که ها وقت بعضی...ندارم

 .هام غم صبور سنگ و مونس میشدن ام شده نقاشی مادر و پدر همون و
 می...بارم سر که کردم می حس بچگی عالم همون تو کردم می زندگی عموم زن و عمو پیش

 جرات عموم زن های تنبیه ترس از و خوابیدم گرسنه شکم با که ها شب چه... ام زیادی که دونستم
 ...نداشتم اعتراض

 ...معناشون تمام به خدمتکار و هاشون بچه پرستار شدم که بود سالم شش
 ...سزام شد می ها شکنجه ترین بد میزد سر ازم که خطایی و خبط کوچکترین

 .دادن شوهرم که نداشتم بیشتر سال دوازده
 .نشدم دچار که های مصیبت چه به و نیومد سرم که بالها چه شدم پیر و شکستم جوونی اوج تو
 ...دیگه طرف یه از باهام پدریت خونواده دشمنی و طرف یه از نداری غم

 ...بود مهربون باهام اش خونواده های رفتاری تند تمام با که بود حبیب زندگیم تو دلخوشیم تنها
 .بود خوب باهام پدرت عوض در کردن می بد هم به ها اون چقدر هر
 فقط کردم می تحمل رو چیز همه...پدرت عشق به و امید به ساختم زندگی های کاستی و کم تموم با
 .حبیب خاطر به
 حس یه کم سن تو شدن مادر...گرفت خودش به ای دیگه رنگ ما زندگی اومدید که ات خواهر و تو
 ...مادری نه و داشتم خواهری نه که منی واسه اونم داره خوبی حال و
 ...چیزم همه شدی تو خواهرم شدی تو رفیقم شدی تو

 خودم بودم حاضر...خواستم می رو تو خوشبختی خدا از فقط...تو آینده شد ام دغدغه تموم دیگه
 ...نره تو پای به خار اما بشم له زندگی فشار زیر

 ...کشیدیم می نقشه تو آینده و زندگی واسه و نشستیم می شب و روز حبیب با
 ...کردم التماس درگاهش به ات خواهر و تو شدن خوشبخت برای رفتم سجده به که هربار
 باوجود دونم می...نیست خوب دارم انتظار مادرت منه که جور اون زندگیت دونم می جان روژا

 قبول عروس عنوان به رو تو اصال شوهرت مادر دونم می...نیستی خوشبخت شوهرت بودن پولدار
 ...نداره

 ...کردی گریه صبح تا رو زیادی های شب دونم می...گذروندی رو سختی روزهای دونم می
 ...گذاشتی جا خونه اون تو رو دلت که دونم می اینم حتی

 ...کنی ازدواج دادم می اجازه نباید بودم من اصلی مقصر بود من از کوتاهی
 ..کنی بازی خودت زندگی با اینطور نمیزاشتم و میستادم وای جلوت باید
 ...داره درمانی یه دردی هر اما
 ...ای چاره راه مشکلی هر و داره میانبری به راهی هر
 ...خودت به بدی فرصت و نگیری تصمیم عجوالنه رو بار این بخوام ازت خوام می
 رو بار این خوام می ازت ولی.هستم پشتت من بگیری بخوای تصمیمی هر دخترم بدون هم رو این

 و باشه گیر دیر دیگه جای دلش باشه قرار اگه ولی نیست بدی پسر سیامک..بگیری تصمیم عاقالنه
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 وقتی تا زندگیه آفت دلی دو و شک چون...بزنی رو زندگی این قید بهتر کنه فکر دختر اون به هنوز
 ...میشه زهر بهت زندگی باشی داشته شک احساسش و شوهرت به تو که
 ...مامان-
 ...عزیزم جانم-
 ...سیامک-
 ..دخترم بگو-
 و شرعا شه زن دیگه االن داشت عالقه بهش که دختری اون....کرده ازدواج سیامک-

 ...خیلی کرد بد خیلی من به سیامک...حالیم چه دونی نمی مامان...قانونا
 ...هنوزهم احمق من اما

 رو سرم روی شد خم.گذاشتم هاش زانو رو رو سرم.گرفت هاش دست تو رو هام دست
 .گرفت شدت ام گریه.سید*و*ب

 .کشید هام مو رو گونه نوازش رو هاش دست
 گرم داشت کم کم هام چشم و پیچید گوشم تو آهنگش خوش و زیبا صدای...هام بچگی مثه درست

 .شد می
 .شدم فروشگاه وارد بود زده یخ استرس فرط از که پاهایی و دست با و کشیدم شالم به دستی
 .اومد لبم به بودم اونجا که روزهایی آوری یاد با کمرنگی لبخند.بود قبل مثه درست چیز همه
 .رفتم جلو و کردم جا به جا ام شانه رو رو کیفم
 .برگشت سمتم به.کردم کوتاهی سرفه.بود ها قفسه کردن مرتب مشغول خانمی دختر

 .نباشید خسته بخیر روز سالم-
 .خدمتم در بفرمائید سالم-
 ...احمدی جیران داشتم کار احمدی خانم با-
 ...نیومده امروز جیران-

 .شد آویزون ام لوچه و لب
 نیستن؟ هم ایشون چی خانم لیال-
 .بیرون میان االن کنید صبر لحظه چند هستن انبار تو خانم لیال چرا-

 ام چانه زیر رو دستم.انداختم فروشگاه کل به دیگه نگاهی.شد کارش مشغول مجددا و زد لبخندی
 .دوختم چشم رنگارنگ های قفسه به و گذاشتم

 ..روشنک-
 .بود دستش بزرگ کارتن یه.برگشتم صدا سمت به.بود خانم لیال صدای

 .سالم-
 .گرفت خودش به تعجب رنگ نگاهش.انداخت بهم نگاهی استکانیش ته عینک زیر از
 خودتی؟...روژا-

 . زدم لبخند
 .خودمم بله-

 .داد روشنکه اسمش دونستم می دیگه حاال که جوان دختر دست به رو کارتن
 .کشیدیم آغوش تو رو همدیگه.. شدم نزدیک بهش

 !!روژا؟ چطوره حالت-
 چطورید؟ شما ممنون-

 .زد تلخی لبخند
 .نکرد رهام وجدان عذاب هم لحظه یه رفتی که روزی از بخدا-
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 نیست؟ جیران.کنید فراموش خیال بی-
 ...نمیاد روز چهار میاد روز یه...شده شلوغ سرش حسابی نیست نه-
 مگه؟ چطور-
 نداری؟ خبر-
 !!!...نه-

 .زد لبخند
 .کرده نامزد که وقته چند-

 :گفتم بودم شنیده که حرفی از زده هیجان
 گید؟ می جدی-
 .کنم تعریف برات مفصل تا بشینیم طرف اون بریم بیا... آره-

 اگه...نیستم دیگه منم نباشه پدرم اگه کنم می دق بمونه طوری همون اوضاع اگه کردم می احساس
 هیچ...نکردم دق من و موند طوری همون اوضاع اما.میشه معنی بی برام زندگی دیگه بره سیامک

 هیچ که شد ایجاد قلبم تو عمیقی های زخم.... کردم عادت بهشون فقط نشد فراموشم دردهام از کدوم
 کردن می باز سر دوباره فکری کوچکترین با بار یک وقت هرچند و نکرد پیدا التیام وقت هیچ وقت

 ...پیچید می ام سینه قفسه تو شدیدی سوزش و
 ...کنم می تجربه بار چند روزی رو درد این من و داره درد ها خاطره از بعضی به کردن فکر
..... 
 .شدم فروشندگی مشغول دوباره خودم کردن سرگرم برای و برگشتم فروشگاه به که روزه ده حدود

 .کرد می تر آسون برام رو زندگی تحمل مقدار یک بودن جبران کنار دوباره
 همین و ندارم سیامک از خبری هیچ اما کنم می صحبت تلفنی گاهی هراز سعید عمو و ساره با

 .کرد می عصبیم و داد می عذابم ای دیگه هرچیز از بیشتر
 تمام مادرم.کردم می گریه ها ساعت مسائلی ترین کوچک سر و بودم شده حساس زیادی اوایل این

 ی روژا....بود ممکن کار ترین نشدنی کار این اما سابق روژای همون بشم من کرد می رو تالشش
 روژا اون از و شد زنده و مرد بار چند ماه دو از کمتر طول در ش شناختنمی همه که همونی سابق

 . برام بود مونده اسمش فقط
 کوتاهی خواهی عذر.شد بلند موبایلم زنگ صدای که بودم مشتری تا چند با زدن کله سرو مشغول

 .دادم جواب و کردم
 ..بله-

 صبوری؟ خانم همراه...الو
 .اومد آشنا گوشم به.صدا این لحن شنیدن از لرزید دلم ته چرا دونم نمی

 .بفرمائید بله-
 ... روژا-
 .افتاد جونم به بختک مثه ترس.گرفت نفسم-

 آورده کجا از رو من شماره آریا اصال...نداشتم آریا با شدن صحبت هم از خوبی ی خاطره هیچ من
 .بود

 .پیچید قلبم تو درد دوباره و زد صدا رو اسمم دوباره
 .بله-
 خوبه؟ حالت سالم-

 .کرد می اذیتم صداش توی غم
 .ممنون سالم-
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 !!بگیرم رو وقتت لحظه چند تونم می-
 ....آریا آقا-
 ....کشه نمی طول زیاد کنم می خواهش-
 .نالیدم عجز با
 به بدم توضیح براتون باید بار چند...ندارم شما با حرفی هیچ من بردارید سرم از دست خدا رو تو-

 سرم به ها بال بدترین شما خاطر به...کردید می فکر شما که نبود طور اون جریان پیغمبر به پیر
 .شید نمی متوجه چرا...اومد

 و من به شده هم بار یه واسه فقط خوام می ازت اما...دارم خبر اش همه از بخدا دونم می-
 .کنی فکر پیشنهادم

 .کشید سوت مغزم
 تو اسمم همسر عنوان به هنوز من...گید می دارید چی هست معلوم هیچ...پیشنهاد کدوم آریا آقا-

 صحبت پیشنهادتون مورد در راحت اینطور دید می اجازه خودتون به چطور شما سیامک شناسنامه
 !!!کنید

 .نباشه آریا با بحثم و جر شاهد کسی تا اومدم بیرون فروشگاه از
 .پیچید گوشم تو محزونش صدای دوباره

 .دارم دوست من باورکن...بشی جدا سیامک از دیگه وقت چند تا قراره که دارم خبر من روژا-
 ...نخوره بهم تعادلم تا گرفتم دیوار به رو دستم افتاد دوران به سرم

 سیامک اندازه به شاید...باشی داشته خوبی زندگی سیامک از شدنت جدا از بعد که داری حق تو-
 تو خوشبخته خیلی پرند کنار سیامک روژا....کنم خوشبختت میدم قول بهت اما باشم نداشته دارایی

 که هم بار یک فقط کنم می خواهش ازت...کنی محروم حقته که چیزی از رو خودت خوای می چرا
 دیده زجر آدم من روژا میکنم صبر من بخوای تو که موقع هر تا کن فکر هام حرف به و بشین شده
 دست به که چیزهایی و زندگیم قدر...رسیدم کندن جون و زحمت با دارم که هرچی به هستم ای

 ...مطمئنم مطمئن تو به نسبت مم عشق از...دونم می خوب خیلی رو آورد خواهم دست به و آوردم
 .داد بیرون صدا با رو نفسش

 .مونم می جوابت منتظر...نمیشم مزاحمت دیگه-
 ...حافظ خدا
 .نگهدار خدا

 و بود مشغول فکرم.نشستم فروشگاه جلو سنگی ی پله روی همونجا و کردم قطع رو تماس
 .بودم نداده زدن حرف اجازه آریا به کاش ای...درهم

 دنیا نبودم من اگه دونستم می کاش ای..کشیده برام هایی نقشه چه روزگار دونستم می کاش ای
 .کرد می خالی کی سر رو هاش عقده
 داشتم سیامک به نسبت که حسی وقت هیچ تونستم نمی اما دختری هر واسه بود آیا ایده مرد آریا
 .داد می م عذاب سخت هم بهش کردن فکر حتی.کنم تجربه آریا با دوباره رو
.... 

 .دیدم رو سعید عمو ماشین دور از شدم که کوچه وارد
 ...کنه معلوم رو سیامک و من تکلیف بود اومده نکنه ترسیدم و خوردم جا

 ...کنه یکسره رو کار تا بود اومده نکنه
 تو اسمش حضور همون زندگی تو دلخوشیم تمام اما داشتم دل به کینه سیامک از خیلی درسته

 ...بود ام شناسنامه
 .باشم نداشته هم رو اون دیگه که روزی به وای
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 .رسوندم خونه در به رو خودم منظم چندان نه هایی قدم با و فشردم مشتم تو رو کیفم دسته
 بود حس بی کامال هام دست داشتم برش و شدم خم.افتاد دستم از در، مخزن طرف به بردم رو کلید

 .کنم باز رو در تونستم سختی به و
 .سسالم-

 .تلخ اما زد لبخند.کرد بلند رو سرش
 چطوره؟ حالت نباشی خسته دخترم سالم-

 .دادم فرو رو دهنم آب
 .بخیر رسیدن...ممنون-

 .نشستم زانو دو ازش فاصله با و رفتم
 هام انگشت نوک و لرزید می نامحسوس طور به هام دست.انداخت می چنگ دلم به دلهره و ترس

 .بود زده یخ
 دشوار برایم را کشیدن نفس و ابری را هایم چشم هوای...برید را دلم امان سعید عمو های حرف

 .کرد
 .بردنم در به سالم جان نداشت تضمینی داد می ادامه رحمانه بی طور همین اگر
 جانم نیمه پیکر بر مهلک ای ضربه کدامشان هر اما داشتم را تکشان تک شنیدن انتظار چه اگر

 .خشکاند را جانم ریشه کشنده سمی همانند.میزد
 .پیچید جانم در ذره ذره وحشتناک دردی و
 دخترم؟ گی می توچی-

 به سیامک...بود روشن روز مثل چیز همه.بود مانده زدن برای هم حرفی مگه بگم که داشتم چی
 عنوان به را سیامک جدید همسر بود کرده قبول هم سعید عمو...بود رسیده بود خواسته که آنچه

 او بودم گفته خودم که شد همان...کرد محروم ارث از نه و کرد عاق نه را سیامک و عروسش
 .داد می ترجیح من وجود تمام به را پسرش خوشبختی

 :گفتم آمده بیرون چاه اعماق از صدایی با
 .بگم که ندارم چیزی-
 سیامک؟ از جدایی برای نداری مشکلی هم تو یعنی-

 .بود کرده اعالم را موافقتش قبل از سیامک یعنی هم تو کلمه این زدم پوزخند
 .امیدم از مانده باقی های روزنه شدتنها خاکستر و گرفت آتش

 .نظرم مورد جمله برای کردم ردیف هم کنار را کلمات کنند جان سختی به
 .ندارم مشکلی منم...منم نه-

 .شد بارانی هم سعید عمو نگاه کردم حس
 تون جدایی واسه دارم راحت اینطور که القلبم قصی چقدر من که نگی خودت پیش دخترم جان روژا-

 عمر تا.میکنم سپری دارم رو عمرم های لحظه بدترین که گیرم می شاهد رو کشم،خدا می نقشه
 ...بزرگم خطای این خاطر به بخشم نمی رو خودم دارم
 ...ولی خواستم می رو تون دو هر خوشبختی من که قسم بخدا
 .کشید عمیقی نفس

 .... شهرستان فرستم می رو سیامک آینده روز چند طی-
 .کرد مکث و سکوت کمی بازهم
 حساب من رو همیشه خوام می ازت و کنم می پرداخت کمال و تمام رو حقوقت و حق همه دخترم

 .مشکلی هر و هرکار برای کنی
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 گفت که بودم اش جمله آن زده هیجان هنوز من شد خارج سعید عمو دهان از که کلماتی تمام بین
 ...اینجا میاد سیامک

 ...بود امکسی اومدن مهم دیدارمون آخرین بشه دیدار اون و اومدن اون نبود مهم لحظه اون تو
 .باشم داشته عادی زندگی شده که هم روز چند برای تونستم می دوباره وقت چند بعد اینکه

 .مغزم عصبی های سیستم تمام کننده هدایت و کننده کنترل بود شده سیامک
 .جدید های جنس چیدن برای بودم ها قفسه کردن پاک مشغول دست به دستمال

 .بودم ها قفسه گیری گرد مشغول که بود تمام ساعت یک و نداشتم کار حوصله و حال
 می زندگی دارم فقط و نیستم زنده من که متوالی روز سه...گذشته سعید عمو اومدن از روز سه
 و پر خاطر به فقط کشم می نفس که متوالی روز سه...پوشه سیاه دلم که متوالی روز سه...کنم

 س*و*کاب که متوالی روز سه و...شده جهنم برام زندگی که متوالی روز سه...هام ریه شدن خالی
 ...گیره می خودش به واقعیت رنگ داره هام چشم مقابل ام گذشته های

 کیه؟؟ دیگه این من خدای وای-
 .توپید بهش تشر با جیران.بود روشنک صدای

 حیا بی سفید چش دختره بکش خجالت-
 .شده پیداش کجا از این کنم می غش دارم من جون خدا وای-

 .ببینم رو روشنک بحث مورد شخص تا برگشتم و نشست لبم رو ای کوله و کج لبخند
 می ام سینه قفسه به وار دیوانه و اشتیاق با قلبم. افتاد گز گز به هام چشم و افتاد دستم از دستمال

 .کوبید
 .بود مقابلم در که قامتی بلند مرد جز باخت رنگ نگاهم در چیز همه
 تو اش پیچیده عطر بوی...تر تاب بی و تر قرار بی هم من دل و شد تر نزدیک و برداشت قدم چند
 .کرد هوشم مد فضا

 ...سالم-
 حوالی همون تو صندلی روی و گرفتم ها قفسه ی لبه به رو دستم.نداشتم خودم از اختیاری هیچ

 .نشستم
 ...روژا-

 .داد جوانه نو از آشنا صدای زنگ این و آرامبخش لحن این با وجودم خشکیده و پیر درخت
 خوبه؟ حالت-

 .اش پرسی احوال جواب در نداشتم هم سرم دادن تکان برای توانی حتی
 .زدنی هم بر چشم بدون و خیره ثانیه چند برای کرد نگاهم

 ...اش ریشتری چند نگاه مقابل در دلم شد یکسان خاک با
 .منتظرتم ماشین تو بیرون-

 .برداشتن خیز سمتم به جیران و روشنک رفتنش از بعد بالفاصله
 بود؟ کی پسره این روژا-

 را روانم و روح با سیامک نسبت هم خودم واقعیت در...نداشتم روشنک برای درستی جواب هیچ
 .. وابسته یا هستم دلبسته دانستم نمی هم را این حتی...دانستم نمی
 .وجودم کالبد به دماند ای تازه روح آمدنش که دانستم می را این فقط

 .هامونه آشنا از-
 با صحبت مشغول آویزون ای لوچه و لب با هم روشنک و کشید نشون و خط برام نگاهش با جیران

 .شد مشتری
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 بیرون فروشگاه از و شدم بلند جام از بودند زده زنجیر و غل ها آن به انگار که هایی پا و دست با
 .رفتم

 دوباره دیدنش با....بود ایستاده کنارش هم خودش و بود شده پارک خیابان طرف اون ماشینش
 .برم هوش از خیابان وسط همونجا بود نمونده کم و رفت تحلیل انرژیم
 ....پیمودنش کشید طول سالها مان میان متری چند فاصله

 برایش نفس و بود دویده ها کیلومتر که بودم ای دونده بسان میزدم نفس نفس رسیدم که او به
 .بود نمانده

 .شو سوار-
 سال سالیان برای زمان کاش ای.شد جاری وجودم در حیات و زندگی.نشستم کنارش و شدم سوار

 مثه درست اند ناتوان و عاجز شان وصف در کلمات که هست زندگی در هایی حس.شد می متوقف
 .سیامک کنار در کشیدن نفس و بودن

 .پایان بی هایی ناگفته از مملو سکوتی بود حاکم مان بین هیاهویی پر سکوت
 روژا-

 .کردند می گم را پایشان و دست کلمات تمام و ریخت می بهم چیز همه کرد می صدایم که همین
 پیشته؟؟؟ مدارکت-

 .افتاد جانم به خوره مثل ترس.شد هوا دود زدنی هم بر چشم فاصله در خوب های حس آن تمام
 .بله-

 .بود همراهم کم مدار همیشه که من به لعنت
 .شد مقابلش خیره و گرفت من از نگاه کشید عمیقی نفس

 سوال یه ازت خوام می قبلش اما بشیم جدا توافقی هم از و بریم تا اومدم امروز من تو خواست به-
 ...بپرسم

 !!!بشی؟ جدا ازم خوای می چرا
 بازهم سیامک از جدایی برای بهانه و دلیل همه آن با من.پرسید را ممکن سوال ترین جواب بی

 .کردن بیان برای نداشتم دلیلی
 .باتوام...روژا-

 و داد می دلم دست کار داشت دوباره رمزش پر و نافذ نگاه همان و بود چرخیده من سمت به دوباره
 .کرد می نفوذ جانم عمق تا داشت دوباره

 .شدم خسته-
 کی؟ ازچی؟از-

 .رفت می باال داشت صدایش
 از بهتر که او... بود زده ندانستن به را خود واقعا سیامک.آورد هجوم هایم چشم به اشک نیش

 با مشترکم اصطالح به زندگی ماه پنج فقط ماه پنج برای بود آمده من سر بر چه دانست می هرکسی
 .او
 !!نبوده؟ موثر گرفتی که تصمیمی این تو آریا های حرف-

 .نداشت باور مرا و داشت شک من به هم هنوز سیامک...شد می لبریز داشت صبرم کاسه
 .نشست بغضم از لرزان های لب گوشه خندی تلخ

 .نبود هم تاثیر بی-
 .را قلبم امان بی سوزش همه آن کنم تالفی کمی شاید که این برای فقط گفتم دروغ

 .بود ممکن اتفاق بدترین این و نداشت اطمینان من به سیامک
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 ماشین کوچک فضای آن در اش گونه نعره صدای.سوخت لبم های نزدیکی تا صورتم از قسمتی
 شد انداز طنین

 !!!کردی؟؟ غلطی چه-
 .گذاشتم صورتم گرفته آتش سمت روی بر دست

 . متنفر متنفرم ازت-
 ...داهاتی دختره شو خفه-

 .شکست هم در وجودم تمام
 بر سیامک که هایی زخم تمامی برای ریختم اشک صورت پهنای به اما گرفتم اللمانی و شدم خفه
 .بود کرده وارد روانم و روح

 ...نامعلوم مقصدی سمت به شد کنده جا از سرعت با ماشین
 .دادم سوق جانبش به ترس با را نگاهم...بشویم خارج شهر از بود نمانده چیزی
 همچون ترس.بود آور سام سر ماشین سرعت.میزد سرخی به صورتش و بود شده منقبض فکش
 .بود شده کرخ و حس بی پاهایم و دست.افتاد جانم به بختک

 ...سیامک آقا-
 .نشنید انگار

 ...سیامک... آقا-
 .کرد می پرواز داشت ماشین

 سیامک...س-
 .شد معطوفم ویرانگرش نگاه
 .افتادم هق هق به.شکافت می را جان عمق تا برنده و بود تیز

 ...دی می کشتنمون به...تر آروم خدا رو تو-
 .زد فریاد

 نرسی؟ دلت مراد به و بمیری میترسی نکنه چیه-
 جیغ.شد می نزدیک ما به جهت همان در که دیدم را کامیونی.گرفتم اش درنده های چشم از نگاه

 .دوخت رو روبه به را نگاهش.کشیدم
 .بود شده دیر اما... فرمان چرخاندن برای برد دست

 بر در را هایم چشم مطلق سیاهی.کشیدم جیغ دوباره...رسید گوش به وحشتناکی و مهیب صدای
 .گرفت
..... 

 سفید سراسر اتاقی در.بود شده فراموشم مکان و زمان بعد.گشودم چشم عجیبی درد سر حس با
 .کردم تر زبان با را ام شده خشک های لب.بودم

 .شد ظاهر دیدگانم مقابل در عصبی سیامک از تصویری
 .شد زده ذهنم در ای جرقه

 زن دو.آمدند داخل نفر چند و شد باز شتاب با در.خواستم کمک و زدم فریاد. شدم خیز نیم جایم سر
 .مرد یک و
 .کجاست سیامک بگید خدا رو تو کجاست سیامک-

 .گرفت را هایم دست جوانی زن
 ..عزیزم باش آروم-
 کجاست؟ سیامک خبره چه اینجا بگید بهم خدا رو تو-



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

155 

 

 که وضعیتی این با مخصوصا.... نیست مساعد زیاد هم خودت حال باش آروم خرده یه جان دختر-
 ...داری
 ...سمه تو برای استرس...لطفا باش آروم پس...کرد رحم خیلی ات بچه به هم و خودت به هم خدا
 ...نیاوردم در جوان پرستار های حرف از سر

 ..کجاست االن بگید بهم.مه همسر سیامک....ندارم ای بچه که من میزنید حرف چی از دارید-
 .شد ام معاینه مشغول مسن مرد-
 ...گرافی نو سو برای بره باید سریعا-

 .زدم زار
 .کجاست بود همراهم که مردی اون بگید بهم خدا رو تو-
 .نداشتن مساعدی چندان وضعیت کردیم اعزام رو شوهرت عزیزم باش آروم-

 پیشی یک از سمجانه اشک های قطره. داشت درد وجودم تمام.کشیدم ام شده بانداژ سر به دستی
 ...بود کرده سد را تنفسم راه تلخ و سنگین بغضی.شدند متورمم و دار تب های گونه راهی و گرفته
 ...بود ممکن های چیز ترین نکردنی باور شنیدم می که آنچه

 ....هایم هق هق کردن خفه برای گزیدم لب
 .بود باور قابل غیر برایم داشت حیات من بطن در زنده موجودی اینکه درک
.... 

 ...ببینم را سیامک دادند اجازه تا کردم تمنا و زدم زار کردم، التماس
 اگر و نداشتند را ناچیزم وزن تحمل پاهایم....وضعیت آن در دیدنش با شد آوار سرم بر دنیا تمام

 ...شدم می زمین نقش شک بی بود نگرفته را ام شانه مادرم
 چندان نه حال آن با را خودم توانستم تا آمد سرم بر چه ساعت چند این طول در دانست می خدا فقط

 ....برسانم سیامک به مساعدم
 تار دیدنش برای دیدم رفتم می تر جلو که هرچه....شدم نزدیک تخت به لرزان و سست هایی قدم با
 . کردم مقاومت بود که طور هر اما...شد می تر

 .بود آرمیده دستگاه ها خروار زیر که هوش بی سیامک دیدن بود دردناک برایم
 .بود گذاشته تنهایمان مادرم رسید گوشم به اتاق در شدن بسته صدای
 ..دستش گرفتن برای بردم دست
 مرد دستان لمس برای شدم می قدم پیش که بود باری اولین. این...زد می وار دیوانه قرارم بی قلب

 گرمش های دست لمس.بود آرزویم هم دادن جان کنارش که کسی....ام ماهه دو جنین پدر...زندگیم
 ...شد جانم آرام
 ....بخشید گرما ام زده یخ وجود بر و شد امیدی شمع....کرد تزریق آرامش اندکی قرارم بی قلب به

 .شد می کشیدنم نفس دلیل بودن همین و بود هنوز سیامک یعنی دستانش بخش زندگی گرمای همین
 ... شد می که کاش ای بود شده تلمبار دلم در غصه کوهی
 .کرد وجودم سرازیر حدی بی ترس اتاق از بیرون در زنی فریاد و جیغ صدای
 .رفتم بیرون اتاق از سراسیمه.شد تر نزدیک و بیشتر ها صدا رفته رفته

 آورد هجوم سمتم به خانم پوران.بود آمده هم پرند حتی. بودند اتاق در پشت همگی سیامک خانواده
 و نحسم قدم به... ام خانواده وبه خودم به گفت بیراه و بد و داد فحشم. زد چنگ را شالم های گوشه

 جدا برای کردند تقال ساره و سعید عمو.. سوخت می امان بی هایم چشم... ام اضافی حضور
 .آمد یاریم به اشک از خیس هایی چشم با مادرم....کرد خورد بر دیوار به کمرم داد هولم.... کردنش

 .... کردم پنهان هایم دست میان را سرم...نشستم اتاق در مقابل صندلی روی و رفتم
 ؟؟؟!!!!!ای نگرفته اشتباه پیامبرت ایوب با مرا خدا ای
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 ....ای حنجره نه و دارم ای پنجره نه بارالها
 ...کسان بی پناه تنها ای باش کنارم و بخوان ام خسته نگاه از را هایم ناگفته

... 
 .شدم مچاله خود پیچید،در شکمم زیر و کمر در شدیدی درد

 دخترم؟ شد چی-
 ..دارم درد مامان-

 .رفت پرستاری ایستگاه سمت به هراسان
 آمد؟ نزدیکم سعید عمو

 نیست؟؟ خوب حالت...جان روژا شده چی-
 .دادم تکان سر

 شدم بلند جا از سعید عمو کمک به.میزد دامن دردم به و شد می روحم سوهان خانم پوران صدای
 .آمد مان طرف به جوانی پرستار همراه به مادرم.
 خانم؟ شده چی-

 .دادم جواب سختی به
 کنه؟ می درد شکمم زیر-

 .کرد می فوران غضب هایش چشم از.شد معطوفم پرند برنده و تیز نگاه
 ...ی دختره میزنم آتیشت باید سیامک سر بالئی اگه بخدا-

 .رفت جانبش به ای غره چشم پرستار
 .میدون چاله نه بیمارستانه اینجا...بیرون برید لطفا-

 .مادرم سمت به کرد رو
 .بیاریدش من دنبال-

 می اشک وقفه بی.داشت درد هم هنوز شکمم زیر.بود کرده ام کالفه درد سر.کشیدم دراز تختی روی
 دست از ترس.بود شده وجودم از ای تکه ماهه دو جنین همین.بود افتاده جانم به ترس ریختم
 .لرزاند می را پودم و تار دادنش

 .پیچید دستم در سوزشی
 .بار شماتت و بود عصبی جوان پرستار نگاه

 از تر بد برابر صد وضعیتی شما...داده ترخیص برگه شما به پزشکی کدوم دونم نمی واقعا-
 به سالم جون تصادف اون از ات بچه هم و خودت هم که بوده خدا معجزه واقعا...دارید همسرتون

 ....بردید در
 هر که اومده پایین حدی به ات بچه جفت....باشی ویژه مراقبت تحت ساعت دو و هفتاد باید حداقل
 ...داره وجود سقطش امکان لحظه

 .اومدم بیرون بیمارستان از خودم رضایت با-
 ...که واقعا-

 خبرمون زود داشتی که مشکلی هر...میشه طرف بر دردت تدریج به کردم تزریق آرامبخش برات
 .کن

 .شدند نزدیک تختم به متعجب نگاهی با سعید عمو و اشک از خیس های چشم با مادرم
 !!!بارداری؟ تو...تو...گفت می چی پرستار این...روژا-

 .شدم سرخ گوش بنا تا و گرفت گر هایم گونه
 ...دم می تهران به رو تون دو هر انتقال ترتیب امشب همین-

 ...بیاد بهوش تر زود هم سیامک کنه خدا فقط
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 هر احتمال گفت می... خورده سرش به بدی ی ضربه گفت می معالجش پزشک....نیست دلم تو دل
 ...داره وجود چیزی
 ...لرزید هایش شانه

 ....مرد یک های گریه دیدن بود سخت چه و
 سه برد، می سر به اغما حالت در سیامک که بود روز سه بودیم، آمده تهران به که بود روز سه

 .بود شدن فنا حال در من هستی تمام که بود روز
 و شد شوکه آریا.کرد ترک را بیمارستان و کرد پا به معرکه پرند...رافهمیدند ام بارداری جریان همه
 من پای به پا ساره و شد بستری من کناری اتاق و گرفت درد قلبش خانم پوران.کشید هم در ابرو

 .ریخت شوق اشک
 ...بود خداوند گاه در به التماس و کردن گریه فقط کارم روز سه این در

 .بود شده وجودم از بخشی تمنا و تضرع
 .آمد داخل آرش بعد کمی و شد زده اتاق در به ای تقه

 .شد تر نزدیک تخت به آرش و شد بلند جا از مادرم
 .زد رویم به رنگ کم لبخندی

 نداری؟ که درد...چطوره؟ حالت-
 .دادم تکون نفی عالمت به رو سرم

 .میشم مرخص کی-
 .ممنوع خوردن غصه و زاری و گریه و استرس....باشی مراقب خیلی باید فقط...امروز همین-
 ..آرش آقا-
 ...جانم-
 میاد؟ هوش به کی...سیامک-

 را اشک که کشید حسرتی پر آه.زد اش ای قهوه موهای به چنگی...گرفت خود به غم رنگ نگاهش
 .نشاند من های چشم به
 .نمیاد بر کسی دست از کاری...نیست معلوم-

 .ببارند صدا بی گونه همان هایم اشک و نشود بلند ام گریه صدای تا گزیدم لب
 .کنی گریه نباید گفتم بهت االن همین من-
 .زدم پس را هایم اشک دست پشت با
 .کنم می رو خودم سعی-

 .کرد عوض را بحث موضوع
 .مرخصی دادنش انجام از بعد احتیاط، محض نویسم می سونوگرافی یه برات-

 .رفت بیرون اتاق از و زد مهربونی لبخند.کردم تشکر وار زمزمه
.... 

 را اتاقش به ورود اجازه.شدم اش خیره زدن پلک بدون و.... دادم تکیه اتاق شیشه به رو سرم
 .بود شیشه همین پشت از فقط او با دیدارم و نداشتم
 .بود آریا... کردم حس کنارم را کسی حضور
 ...غم از پر و بود خیس نگاهش

 خوبه؟ حالت-
 ...نه-
 ...باشی سیامک امانتی و خودت مواظب خیلی باید-

 . زد خند تلخ.کردم نگاهش
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 ...بفهمه و بیاد هوش به وقتی میشه خوشحال خیلی سیامک-
 .کرد سکوت.نداشت را حرفش دادن ادامه توان انگار

 .سیامک خیره و بود خیس هم هنوز نگاهش
 ...بود معرفت با و لوتی خیلی نشست دلم به دیدمش باشگاه تو که اولی بار همون از-

 هر ،که کنن اخراجم بود نزدیک بار چند...پیشش رفتم می و کردم می ول رو کارم اومد می وقت هر
 ورزش برای هم آرش و سیامک و کردم می کار اونجا من.شد می حل قضیه سیامک وساطت با بار
 .اومدن می

 مرد خیلی سیامک.بشم کشیده شون سمت به اراده بی میشد باعث همین و بودیم سن هم تقریبا
 ...خیلی
 ...گرفت رو بالم و پر زیر و کرد کمکم بزرگتر برادر یه مثه دانشگاه برم خواد می دلم فهمید وقتی

 ...هام دل و درد صبور سنگ شد...فابریکم رفیق شد...زندگیم ناجی شد
 ...سیامکم مدیون رو دارم که هرچی

 ..رو دارییم همه...رو زندگیم همه
 ....من ولی کرد خوبی خیلی من حق در سیامک

 ...کردم اون با رو ممکن کار بدترین غیرت بی من ولی
 تمام بشید نزدیک بهم دوتا شما تا کردم رو سعیم تموم شدی سیامک زندگی وارد تازه که وقتی
 تو از انقدر...بود پرند پیش فکرش تمام سیامک اما...بشه مند عالقه بهت سیامک تا کردم رو تالشم

 ....شدی ذهنم ملکه ناخواسته که گفتم براش هات خوبی و
 بعد ساله دو و سی من...دیدمت می که بود بار اولین انگار بردمت خودم خونه به هوش بی که شبی

 معصومت صورت بعد به شب اون از... لرزید دلم تو دیدن با بار اولین برای زندگی عمر یک از
 ...نشست هام پلک پشت
 .بود انفجار حال در سرم

 ....رو ها حرف این کنید تمومش کنم می خواهش-
 ...متاسفم واقعا....شما وقت اون افتاده بیمارستان گوشه هوش بی طور این سیامک

 .ندارم ها حرف این بیان از بدی قصد بخدا...روژا-
 ...بشنوم هیچی دیگه خوام نمی-
 ....بعد به لحظه این از بگم بهت اومدم فقط من-

 .داد ادامه رو حرفش کالفه و مردد
 ...کنی حساب من رو برادر یه مثه تونی می بعد به این از-

 .چرخوندم در قفل تو رو کلید
 واسه که شبی همون مثه دقیقا بود نامرتب خونه...شد سرازیر دلم به غصه و دلتنگی از موجی
 ...مجردی خونه گفت می بهش سیامک که موقع همون مثه...گذاشتم خونه این تو پا بار اولین
 ...بود کرده زندگی مجردی بازهم سیامک من رفتن از بعد یعنی
...  زدم پس رو دستش.گرفتنم برای آورد دست سراسیمه مادرم.شد خمیده هام زانو و فشرده قلبم
 ...زدم زار دل ته از و نشستم زانوهام رو

 برای....کوتاهم خوشبختی برای...مون زندگی برای....مون بچه برای...سیامک برای...خودم برای
 ...ندونستم رو شون قدر وقت هیچ که سیامک کنار بودن های لحظه

 و خوردن غصه...گفتن می چی ها دکتر رفت یادت...نده عذاب رو خودت انقدر خدا رو تو دخترم-
 ...خطرناکه ات بچه برای کردن گریه

 ...خواستم می پدرش با رو بچه این من زدم پوزخند دلم تو
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 .نیستیم دیگه هم بچه این و من نباشه سیامک اگه
 ...نیاد بهوش سیامک اگه مامان-
 .بزرگه خدا.. دخترم نزن بد نفوس-
 سرم بال یه داره روز هر... افتاده لج سر من با چرا دونم نمی اما نیست شکی خدا بودن بزرگ تو-

 ...کنه می نازل
 ...گیره می قهرش خدا...عزیزم نگو کفر-

 !!!بگیرد قهرش شد می هم این از بیشتر مگر زدم خند تلخ
 !!!بیاید سرم بال میشد هم بیشتر این از مگر..

 ...بود گرفته قهرش پیش وقت خیلی از خدا
... 
 فقط و بود شده خوب سرم زخم.گرفتم مختصری دوش و کردم عوض رو هام لباس مادرم کمک به
 .کرد می خودنمایی پیشونیم روی اون از باریکی رد

 .نشستم کاناپه روی گرفته بغل به غم ی زانو و رفتم
 .اومد سمتم به آب لیوان یه و هام دارو پاکت با مادرم

 ...کنی استراحت خرده یه و بری خوردی که رو هات دارو بهتره جان روژا-
 .دادم بیرون رو نفسم صدا با
 .بخوابم تونم نمی اصال...درگیره خیلی فکرم مامان-
 ... شد آروم هم اعصابت کم یه و بخوابی تونستی شاید بکش دراز برو-
 .تنهان روناک و رویا...شهرستان برگرد فردا...افتادی زندگی و کار از هم شما مامان-
 !!بذارم؟ تنهات تونم می چطور داری تو که وضعیتی این با-

 ...نباش نگرانشون عموت زن به سپردم تم ها خواهر
 .نداشت جایی آن در هایم کوچولو خواهر تنهایی که داشتم زندگی در نگرانی آنقدر

 تو که شبی به رفت یادم.اومد سراغم به که بود اشک و دلتنگی بازهم کردم باز رو سیامک اتاق در
 .نشوند هام لب روی تلخی لبخند سیامک های حرف آوری یاد.خوابیدم اتاق این

 .بودن سیامک کنار های لحظه تکرار از سوخت هام چشم
 .کشیدم دراز تختش روی و رفتم
 .بود سیامک مختص فقط که بخشی زندگی رایحه همون.کردم حس وجود تموم با رو عطرش بوی

 رو آغوشش بخش امنیت گرمای سرم دستم شدن زخمی از بعد بار اولین برای که شبی اومد یادم به
 جایی تنها شد آغوشش و.شد ماندگار آگاهم ناخود ضمیر تو همیشه برای عطرش بوی و. کرد حس
 .مردن برای و زیستن برای
 وشد...عمرم تولد هدیه ترین داشتنی دوست شد که گردنبندی و آریا تولد شب به شد کشیده فکرم

 ...وجودم الینفک جز
 .لمسش برای بردم دست
 هم رو پلک.اومد درد به انتهام بی های اشک خاطر به هام چشم و خیال و فکر هجوم فرط از سرم

 .برد خوابم که نگذشت چیزی و گذاشتم
 بیمارستان این به اومدن که کامل ماهه سه. شدم بیمارستان ساختمان راهی و شدم پیاده ماشین از
 ...شده روزم هر کار یو سی آی اتاق در پشت نشستن و

 خبر یه امید به میشینم اتاق بسته در پشت ها ساعت دو، هر و میاد روز هر تقریبا هم سعید عمو
 ...منتظره غیر اتفاق یه امید به...خوب
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 سیامک که دارم ایمان هم هنوز من اما سیامک اومدن بهوش واسه کردن امید قطع ها پزشک همه
 .میشه خوب
 .بودم شده آشنا پرسنل همه با تقریبا مدت این تو شدم بیمارستان سالن وارد

 .نباشید خسته سالم-
 خوبه؟ کوچولوت نی خوبی؟نی خانما خانم سالم-

 .گذاشتم کوچکش آمدگی بر و شکمم روی رو دستم اراده بی
 .کردم می حس را بودنش که بود روز چند
 .فهماند می من به را بودنش ریزش های تکان با بود روز چند

 .ببینم نزدیک از رو سیامک تونم می امروز فریدی خانم...خوبیم دومون هر خدا شکر-
 .زد رویم به ای دوستانه لبخند

 وضعیت ،تو تو....ته خود خاطر واسه فقط بخدا بری اتاق اون داخل دیم نمی اجازه ما اگه عزیزم-
 ...نیستی نرمالی

 .کرد اشاره شکمم به
 .دقیقه چند فقط کشه نمی طول زیاد کنم می خواهش-

 .گذاشت ام شانه روی رو دستش
 .دقیقه چند فقط ولی خانمی باشه-
 .ممنونم خیلی-

 ...شدم سیامک اتاق راهی و گرفتم فاصله جوان پرستار از
 .شدم نزدیک تختش به...شد تار دیدم ثانیه از کثری در

 حکم اش صفحه روی بر آمده در نقش به معوج و کج های خط...  شدم مقابلم مانیتور صفحه خیره
 .داشت مرا حیات

 بود زده لک دلم...نشاندم آن روی بر نرم ای سه*و*ب و گرفتم دست در را دستش و نشستم کنارش
 ...چشمانش خاکستری در شوم غرق دیگر بار
 ...او با شدن صحبت هم دوباره برای میزد پر پر دلم
 زندگی...چرخید می عکس بر ساعتم... داشت تکرار شده که هم بار یک برای اقل ال زندگی کاش ای
 ...دانستم می بیشتر را هایم داشته قدر من و رفت می عقب به

 .شدند هایم گونه راهی وقته چند این معمول مطابق و قبلی آمادگی بدون هام اشک
 ...کرد می سنگینی ام سینه قفسه روی بر غصه و غم عالم تمام اندازه به

 ریختنی اشک هیچ با که بود شده گلویم وقته چند این همیشگی مهمان گیر نفس و مانند سیب بغضی
 .یافت نمی تسکین هم
 ...شدم صورتش خیره حرفی هیچ بی
 .آمد داخل مردی پرستار و شد باز اتاق در
 .شدم بلند جا از
 .سالم-
 .داره مسئولیت ما واسه اتاق این تو شما بودن بیرون برید کنید لطف...بخیر روزتون خانم سالم-
 .رفتم بیرون اتاق از و انداختم سیامک به ای دیگه نگاه.کردم پاک رو هام اشک دست پشت با

 .اومد می طرفم به که دیدم سالن ابتدای رو سعید عمو
 حس رو اومدنش.بستم رو هام چشم و دادم تکیه صندلی پشت به رو سرم و نشستم صندلی روی
 .کردم
 .بود نشسته کنارم.کردم باز رو هام چشم آروم
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 ...من از تر خسته حتی خسته و بود دلگیر هم او
 .نباشید خسته....جان عمو سالم-

 .آمد می بیمارستان به کارخانه از مستقیم روز هر
 .داد رو جوابم کردن نگاه بدون

 خوبه؟ حالت....دخترم سالم-
 سال چند اندازه به ماه سه این در سعید عمو.شد کشیده اش شده سفید دست یک موهای به نگاهم

 .بود شده پیر
 .زدم تلخی لبخند

 .ممنون خوبم-
 .است دیگه روزهای از تر ناراحت امروز کردم حس

 ...جان عمو-
 شک.بود مقابلم در تشویش از دریایی شدم می خیره هایش چشم عمق به که حال.چرخید طرفم به

 .آرامند نا اینطور ای قهوه های مردمک این که آمده پیش مشکلی نداشتم
 !!!نیومده؟؟ پیش که مشکلی!!!...خوبن خانم پوران...خوبه؟ حالتون-

 .سوز جگر و تلخ زد لبخند
 .دخترم خوبیم-
 .نیومده پیش مشکلی هیچ یعنی-

 .نشست اشک نگاهش ته
 ...دخترم بگم چی-

 .زدن حرف براش بود سخت انگار
 ساله چند و چندین آبروی بود اومده.. کنه پا به معرکه بود اومده....کارخونه بود اومده پرند امروز-

 ...بپاشه من زخم رو نمک بود اومده...بده باد به رو من
 این از شده خسته گفت می...خواست می رو اش مهریه...خواست می رو حقوقش و حق

 این از شده تاق طاقتش گفت می و نمیشه شوهر اون برای دیگه سیامک گفت می....بالتکلیفی
 ....وضعیت

 سیامک گفت می...کنه شکایت ازمون و بره نکنیم روشن رو تکلیفش اگه که کنه تهدید بود اومده
 ....گذاشته سرش کاله

 .داد بیرون پایان بی حسرت یه با و صدا با رو نفسش
 از شدن خالص برای االن زدی سینه به رو سنگش همه اون که کسی ببینی که نیستی جان سیامک-

 .رضایت به راضیم....شکرت خدایا....کرده پا به خاک و گرد دستت
 ...برنده و عمیق سوزش یه.سوخت گلوم ته

 .بودم مطمئن من اومد می بهوش سیامک
 دادن تشکیل کمیسیون یه دیشب که گفت گرفت تماس باهام سیامک معالج پزشک صبح امروز-

 ...برم دیدنش به حتما امروز خواست سیامک،ازم برای
 .افتاد جانم به خوره مثه ترس

 :گفتم لرزید می وضوح به که صدایی با
 بیام؟ باهاتون منم....میشه-
 .باشی نداشته رو شنیدنش طاقت تو که بشه زده حرفی شاید دخترم-

 .کرد گم را پایش و دست دلم بازهم.رفت می تحلیل داشت انرژیم شدم مانده در
 .باشم منم بزارید کنم می خواهش-



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

162 

 

 ...جان روژا-
 .کردم قطع رو حرفش

 ...بدید اجازه خدا رو تو-
 .دادم فشار رو گلوم بار چند دست با.آوردم کم نفس

 ...اینطوریه احوالت تو نرفتیم هنوز-
 .نمیاد پیش مشکلی میدم قول-

 عظیم کوه مقابل در آوردند می کم کلمات تمامی نداشتم حالم توصیف برای ای واژه و حرف هیچ
 ...تو نبود از من حال وصف در بودند ناتوان چه کلمات و....هایم غصه

 ..آورد می درد به مرا دل آنچه تمام بر بکشی بطالنی خط و بیایی شد می کاش ای
 ....کنم حس دردناکم های سلول تک تک با را حضورت دیگر بار شد می کاش ای
 ...نیست واهی نت برگشت از من امید دادی می نشان همه به و آمدی می شد می کاش ای
 می رشد من وجود از ای گوشه در که دویمان هر مشترک نقطه خاطر به فقط گشتی می بر کاش ای

 ...شد می بزرگ و کرد
 کامل تا داشت ادامه همانطور کاش ای...پیچید جوانحم تمامی در وحشتناک کلمه از فراتر دردی
 ...جانم گرفتن
 .داد نمی تسکینم هم ریختن اشک حتی دیگر
 ...بریدند نمی و بودند گذاشته گلویم بر چاقو انگار
 .... وقت هیچ سیامک...اومد می هوش به سیامک نداشت واقعیت کدام هیچ دکتر های حرف
 ...را گیر نفس و آور وهم سکوت آن شکست هام گریه هق هق صدای

 رضایت با خواست می ازمون اون....کردم نمی درک رو رئوفی دکتر های حرف از یک هیچ
 جدا سیامک از رو ها دستگاه تا بدیم رضایت ما خواست می اون بدیم کشتن به رو سیامک خودمون

 ...کنن
 ... من زندگی شدن تموم یعنی ها دستگاه اون شدن جدا

 ....ام هستی تمام شدن فنا یعنی
 .کردم جدا صندلی از را جانم نیمه تن
 .دارم اطمینان من...میاد بهوش سیامک....بکنید رو کار این نمیدم اجازه بمیرمم اگه حتی-

 . کردم دکتر روح بی و سرد نگاه میخ را محزونم نگاه
 ...صفره زیر شما همسر اومدن بهوش احتمال کنید می صحبت احساسی دارید شما محترم خانم-

 .پوشاند را قلبم خورده ترک های شیشه تمام غم غبار
 اون مانیتور صفحه روی های خط اون وقتی تا...است زنده یعنی بزنه سیامک قلب که وقتی تا-

 .سیامک برگشتن به دارم امید من نشده صاف ها دستگاه
 ...جان روژا-

 .برگشت سعید عمو سمت به نگاهم
 .بود خیس خیس هایش چشم و تکیده هایش شانه

 قلبش هنوز است زنده هنوز سیامک نکنید گوش هاشون حرف به کنم می التماستون جان عمو-
 ...هنوز میزنه
 .برید را امانم گریه

 ...خودتونه با صالح دیگه...است بسته پزشک منه دید از پسرتون پرونده-
 .کنم گوش پزشک اصطالح به مرد آن منطق بی های حرف به تا نماندم دیگر
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 آن شنیدن...نداشتم رفتارم و اعمال روی کنترلی هیچ.آمدم بیرون اتاق از و کوبیدم بهم صدا با را در
 .بود کرده دیوانه مرگ حد سر تا مرا ها حرف
 را تنگنایم این و حصار این به ورود اجازه هیچکس به و بودم تنیده خود دور به تنهایی از ای پیله
 .دادم نمی
 تلنگری کوچکترین با و داشتم جنگ سر همه با بود وصف قابل غیر و وحشتناک م روز و حال

 .شد می روان هایم اشک
 سیامک مرگ به راضی رو من خواستند می نحوی به همه و بودند گرفته قرار من مقابل در همه
 ...کنن
 اینکه به من کردن متقاعد برای کرد می رو تالشش تمام و کرد صحبت باهام بار چند سعید عمو

 .سیامک از ها دستگاه کردن جدا برای بدم رضایت
 ...نیست سیامکی دیگه کنم قبول اینکه به
 ...کنم بزرگ تنهایی باید رو ام بچه بشه باورم که این به
 باور وجودم تموم با رو معجزه و بودم کرده تجربه رو زیادی های ممکن غیر زندگیم تو من اما

 .داشتم
 ....اومد می ها ناباروری تمام میان از سیامک که شد می روزی من زندگی روز بهترین

 از قاچاق صورت به ساره گفته به و گرفت سعید عمو از را اش مهریه تمام پرند پیش روز چند
 ....آورد در پا از پیش از بیش رو سعید عمو جریان این.شد خارج ایران
 .بود سیامک غصه از بدتر برابر صد زد پرند که ای ضربه

.... 
 از تر فروغ بی هام چشم و میزد گچ سفیدی به رنگم.انداختم روحم بی چهره به نگاهی آیینه تو از

 ....بود ای دیگه هروقت
 .زد می وجودم ریشه به تیشه داشت سیامک نبود

 ...مانندم توپ شکم سمت به شد کشیده دستم اراده بی هاش دکمه بستن ،موقع پوشیدم رو م مانتو
 ....بودم نکرده صبح باهاش کردن ودل درد با رو هایی شب چه
 بود کسی تنها...داشت را ام تنهایی حریم در گذاشتن پا اجازه که بود کسی تنها ماهه شش جنین این
 .بود شده من خوابی بی های شب همراز و مونس که
 .شدم ام ماهه چند این مشخص مقصد راهی و شدم خارج خونه از
 اضافه که بود پر حدی به دلم.بودم ای دیگه هروقت از تر دلتنگ.رفتم داخل و کردم باز رو اتاق در

 ...کرد می چکه هام چشم از داشت اش
 ....سیامک با کنم حجت اتمام بودم اومده امروز
 ....نمیارم طاقت رو دوریش دیگه بگم بهش که بودم اومده
 ...برم اون پیش خوام می من برگرده نیست قرار اگه بگم بهش اومدم

 ....ریختم اشک و زدم حرف تمام ساعت یک
 ... زدم زار و کردم گی گله

 ....زدم ضجه و خوردم دل خون
 .شدم بلند جا از هراسان دستگاه آژیر صدای شدن بلند با

 .بود مانیتور صفحه روی بسته نقش راست خط خیره منگم و گیج نگاه
 .شدن جمع سیامک دور نفر چند شد باز شتاب با اتاق در...کشیدم فریاد صدا بی
 داشت هام چشم... پیچید وجودم در شدیدی ضعف.... گرفتم دیوار به رو دستم.شد سست هام پا

 .رفت می سیاهی
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 .بود آرش مضطرب چهره دیدم که ای صحنه آخرین
 ....یکیتار و بود سیاهی کرد می کار چشم تا...میزدم پا و دست سیاهی از ای کرانه بی در
 .کردم زمزمه گونه نجوا.فشردم هم روی بر را ام شده خشک های لب
 ...آب-

 ...تاریکی و بود سکون و بود سکوت
 :زدم لب بازهم...دادم تکان را جسم بی های دست

 ..آب-
 ...دهم انجام حرکتی ترین کوچک که بودم آن از تر توان نا

 فرو را دهانم در شده جمع بزاق اندک بود که کنونی جان هر به و گذاشتم هم روی بر را هایم پلک
 .دادم
 ...شد می گرم داشت دوباره هایم چشم
 .رسید می گوشم به نامفهوم و گنگ هایی صدا

 ...داره تب هنوز-
 ...پایینه هنوز هم فشارش-
 .کنید پیج رو پازوکی دکتر-
 .االن همین باشه-

 گیر آتش از ای کوره در انگار...حرارت پر و بود سنگین سرم...هایم چشم گشودن از بودم عاجز
 ....بودم افتاده

... 
 .تابید هایم چشم بر ضعیفی نور

 .گذاشتم هایم چشم مقابل سو کم نور همان با مقابله برای را دستم
 .بود ایستاده تختم کنار پوشی سفید زن.کردم باز هم از را هایم پلک آرام

 .خوام می آب تشنمه-
 .زد لبخند روم به

 ...اومدی هوش به که شکر رو خدا...خوبه؟ حالت....عزیزم سالم
 .خوام می آب-

 خسته نگاه مقابل در خوشایندی نا های صحنه و ها لحظه.بست رو اتاق در و رفت.میارم برات االن
 ...آمد در رژه به ام

 .شد دار صدا و منظم نا قلبم های طپش
 .بود آورده فشار بهم تهوع حالت و گیجه سر.شد نزدیک تخت به که دیدم را آرش.شد باز اتاق در
 گرفتی بس روزه سه... دادی کشتن به رو مون همه که تو...خوبه؟ حالت...خانما خانم سالم-

 .خوابیدی
 :گفتم زحمت به
 ....سیامک-

 .باخت رنگ نگاهش کردم حس
 :گفتم بلند بار این و دوباره.افتاد مشکل به کشیدنم نفس ریتم

 ....سیامک-
 .میاد پازوکی دکتر االن صبرکن لحظه چند-

 .شد می تر بلند و بلند داشت صدام اراده بی.فشردم مشتم تو رو ملحفه و زدم چنگ
 کجاست؟ سیامک گفتم-
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 .رفت بیرون اتاق از حرفی هیچ بی و من به کرد پشت
 .شد می تار و تیره دیگر بار برایم دنیا.دیدم می خود چشم به رو دادنم جان
 .شد باز اتاق در بار چندمین برای
 ....بعدهم و بزرگ گلی دسته ابتدا
 خیالی مقابلم سیامک نداشتم شک...دیدم می خواب نداشتم شک.....ایستاد حرکت از لحظه چند قلبم
 ...نیست بیش
 ...محض واقعیت محال و بود شده ممکن ممکن غیر.بود مقابلم در آنچه از گرفت باریدن هایم چشم
 که هایی چشم و الغر صورتی با من، قوی سیامک...جدید سیامک این دیدن آمداز درد به قلبم

 .بود ویلچری بر سوار رنجور و ناتوان بود افتاده گود زیرش
 ...معجزه و بود غنیمت بود که همین گفتم شکر دل در را خدا باره هزار اما
 .شد نزدیک من به سیامک آرش هدایت و کمک با

 جلوی را دستم...شد می سردم های گونه راهی که بود شوق اشک.... شد حبس سینه در نفسم
 ...هایم هق هق کردن خفه برای گذاشتم دهانم

 ...خورد پیوند بهم هایمان قلب.کرد تالقی هم به نگاهمان
 لبخند هردویمان روی به خدا...پیچید هایم ریه در زندگی رایحه...بازگشت جانم نیمه جسم به حیات

 مان های لب اما...روزگار های نامالیمتی از...ها غصه از...ها ناگفته از بود مملو مان قلب.زد
 .خاموش و بود ساکت

 .تون سیامک اینم بیا-
 .گرفت مقابلم و برداشت سیامک پاهای رو از رو گل دسته آرش

 .نالیدم عجز با
 ...سیامک-

 .بود اش خسته نگاه فقط جوابم
 ...نمیشه باورم-

 .آمد جلو آرش
 .کنه صحبت تونه نمی فعال.....سیامک جان روژا-

 .آمد فرود تنم بر و شد شالق حرفش
 چی؟ یعنی-
 همسر وجود با سیامک مطمئنم من اما....طبیعیه کامال چیز یه بودن کما تو ماه چند از بعد-

 .میزنه حرف دوباره هم و میشه پا سر هم زود خیلی راهتون تو نی نی خاطر به و تو مثه مهربونی
 ....کجا ناتوان و رنجور سیامک این و کجا من سیامک...شد می فشرده وقفه بی و مدام قلبم
 یک خدا اما بود باور قابل غیر و محال چیزی سیامک برگشت....بود باقی شکرش جای بازهم اما
 ضریب و مطلق هوشی بی ماه چهار از بعد سیامک و گذاشت نمایش به را اعجازش از انگشت سر

 .داشت وجود هم شدنش خوب امکان پس....بود برگشته دوباره صفر تقریبا هوشی
 .هایم گریه هق هق میان در رویش به زدم لبخند

 .نشست لبش گوشه جان کم لبخندی و زد برق نگاهش
 از بود کرده اش پژمرده زیادی عطش که خشکیده گیاهی برای آب همچون و شد مسکن که لبخندی
 .شد سرازیر جانم تمام به وجودم ریشه

 ...بگیرد باریدن باران خشک و گرم تابستانی در شود می
 ....دهد جوانه درخت سوزناک و سرد زمستانی در شود می
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 ها امیدی نا اوج در شود می و...شود نمایان آسمان زاللی تار و تیره ابرهای پس در شود می
 ...باشد وجودمان در یکتا خالق از ایمان ای ذره حتی اگر ماند امیدوار

.... 
 زندگی و بود شده جاری هایم رگ در دوباره خون.گرداند بر اتاقش به را سیامک بعد کمی آرش
 .داد می نشان من به را خوشش روی داشت بازهم

 .آمدند داخل خانم پوران بعد کمی و ساره ، سعید شدعمو باز اتاق در
 و آورد در پر سمتم به خوشحالی با ساره.شدم شان خیره منگ و گیج خانم پوران آمدن از شوکه
 شده امید از پر و روشن دوباره هم او نگاه...آمد جلو سعید عمو...کرد باران سه*و*ب را هایم گونه
 .شد نمی دور هم لحظه یک برای هایش لب از خنده.بود

 دخترم؟ چطوره حالت-
 هایش دست در که گلی دسته با اتاق ابتدای همان که بود خانم پوران خیره هم هنوز من نگاه

 .بود ایستاده کرد می سنگینی
 و ضعف کمی.اومدم پایین تخت از... بود کرده جدا هایم دست از را سرم آرش پیش دقیقه چند همین

 اش چهره به دقیق نگاهی.شدم نزدیک خانم پوران به و کردم تحمل اما داشتم سرگیجه
 پاشیده اخیرش وقت چند شاداب و جوان صورت آن به پیری گرد سیامک غصه و نبود...انداختم

 .بود
 .کردم سالم وار زمزمه

 ...هایم چشم مرکز تا دقیقا کشید باال را نگاهش
 ...لرزید اش چانه و لب
 .گلم عروس...سالم-

 .ام خورده ترک و خشکیده های لب روی بر کرد خوش جا وسیع لبخندی
 .گرفت سمتم به را گل دسته

 را هایش دست تا شدم خم.ها گل گرفتن برای بردم دست و کردم پاک را هایم اشک انگشت سر با
 .سید*و*ب رو ام گونه و کرد ممانعت...سم*و*بب

 ...دخترم کن حاللم-
 !!!یانه؟؟ داشت را یکباره به خوب اتفاق همه این گنجایش قلبم دانم نمی
... 
 .زدم اتاق در به ای تقه

 ...داخل بفرمائید-
 .کردم باز رو اتاق در دکتر صدای شنیدن با
 ...دکتر آقای هست اجازه-
 ...داخل بفرما...کنم می خواهش-

 چشم از را اش طبی عینک و بست را ش تاپ لپ.نشستم مقابلش در مشکی چرم مبل روی و رفتم
 .آورد بیرون هایش

 .زد رویم به مهربان لبخندی
 تو...جریانشه گیر در حسابی فکرم روزه چند....همسرتون اومدن هوش به واسه گم می تبریک-

 .شد معجزه که واقعا...نداشتم موردی همچین وقت هیچ ام طبابت سابقه سال بیست
 .کنه می ممکن رو ناممکنی هر خدا اعجاز-
 داشتید؟ امری...طوره همین دقیقا-
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 برام گرفته قرار توش سیامک که وضعیتی از کلی توضیح یه تا اومدم دکتر آقای واقعیتش-
 .بدم انجام بهبودیش برای رو تالشم تمام خواد می دلم...بگید

 .کرد بازی عینکش های دسته با
 :وگفت کرد بلند سر

 هیچ بدون بالفاصله کما حالت از شدن خارج محض به افراد تلویزیونی های سلایر اغلب تو-
 رخ کمتر واقعی زندگی تو موضوع این اما گردن می بر شون عادی زندگی به مشکلی

 واکنش کندی به اطرافش های پیشامد به و گیجه غالبا میشه خارج کما از فرد که هنگامی...میده
 میزان و شده کما باعث عاملی چه که داره بستگی نکته این به هم موضوع این البته...میده نشون
 .بوده مقداری چه تا مغز به دیدگی آسیب

 چیز همه یعنی...شن می قبل مثه درست میشن خارج کما از وقتی بیماران از کمی خیلی صد در یه
 همسر...دارن نیاز درمان به دیگه تعدادی اما...بدن انجام تونن می رو کاری هر و میارن یاد به رو

 ...شده حس بی بدنشون راست قسمت همچنین و داده دست از رو تکلمش قدرت شما
 توانی باز و درمان برای و بشن درمانی گفتار جلسه چندین باید زدنشون حرف مشکل درمان برای

 ...فیزیوتراپی باید هم بدنشون راست قسمت
 ....میاید بر هم این پس از مطمئنم من گذاشتید سر پشت رو مراحل ترین سخت شما صبوری خانم

 .گید می شما که باشه طور همین امیدوارم-
 .زد رویم به بخشی اطمینان لبخند
 تمام و میدادم خرج به همت باید من بود پا به آشوب ذهنم و دل تو.شدم خارج اتاق از و کردم تشکر
 ...سیامک کامل بهبود برای بردم می کار به رو توانم

 من چون...نذاره تنهام بازهم که...باشه پشتم بازهم که کردم ش وتمنا و زدم صدا رو خدا دل ته از
 ....کنم تکیه بهش که نداشتم رو کسی خدا از غیر
 ...کردم برخورد آریا با بیمارستان ورودی راهرو تو
 ...سالم-

 زمین تا آسمان سابق آریای با که فهمیدم اینو اما...نداشتم رو هاش چشم تو شدن خیره توان
 .فرقشه

 خوبه؟ حالت سالم-
 .محزون لحن این از کشید تیر قلبم ته
 .ممنون-
 .اومد هوش به که هم سیامک شکر رو خدا-

 .کشیدم عمیقی نفس
 .اومد بهوش خدا شکر بله-

 .فهمید را ام سردرگمی که انگار.گشتم می فراری راه دنبال
 ..برم و بزنم سیامک به سر یه اومدم...نشم مزاحم-

 .آریا دیدن از سیامک احتمالی واکنش از ترسیدم
 .خوند نگاهم از رو ترسم
 .زد رنگی کم لبخند

 .رم می زود و کنم می نگاش شیشه پشت از فقط نترس-
 بلندی و پستی همه آن شوم می تماشاگر و میزنم ورق هم باز و میزنم ورق...میزنم ورق را زندگی

 ...است شده جا ام زندگی دفتر در که را
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 بودم گذاشته سر پشت را هرچه خواست می دلم...شدم متولد نو از هم من انگار سیامک برگشتن با
 اول اول از را زندگی فرزندم و همسر کنار در خواست می دلم...کنم دفن سرم پشت در همانجا
 . کنم شروع
 دلم دست شدم، داخلش اول بار برای که پیکری غول عمارت همان.شد متوقف عمارت مقابل ماشین
 آمده عوضی را راه فهماند من به که همان....بود شده سر دو دیوی برایم که همان...لرزید

 ...روزها آن آوردن یاد به با نشست لبم بر تلخ لبخندی.ام
 به هم االن و داد ترخیص تشخیص معالجش دکتر و بود گذشته سیامک آمدن هوش به از روز هفت

 .بزرگ عمارت این در ای ماهه چند زندگی برای بودیم آمده سعید عمو و خانم پوران اصرار
 می خاکستر و سوزاند می را وجودم تمام دیدنش هربار و مغموم و بود ساکت هم هنوز سیامک

 .کرد
 .کردم می گریه خون دل در و میزدم لبخند او روی به
 وسایل چیدن مشغول و گذاشتم سیامک اتاق داخل رو سیامک و خودم شخصی وسائل ساره کمک به
 .فشرد رو قلبم سیامک دار صدا های نفس صدای.کشید طول کارم دقیقه چند.شدم کمد تو
 .نشستم تخت کنار زانو دو.بود سقف خیره نگاهش و بود کشیده دراز.رفتم تختش طرف به

 برای شد کشیده دستم اراده بی.شد سرازیر چشمش گوشه از اشکی قطره.چرخید سمتم به نگاهش
 ...کردنش پاک

 ....سیامک آقا-
 .زد لبخند
 هر شدم کالفه و مردد.کردن خطاب آقا را ات بچه پدر بود دار خنده هم واقعا.گرفت گر هایم گونه
 اسمش آگاه خود نا که مواقعی در اال بزنم صدا پیشوند بدون رو اسمش تونستم نمی کردم می کاری

 .شد می جاری لبم رو
 به رو من و گرفت رو دستم چپش دست با لحظه یک در.گرفتم ازش نگاه و شدم حرفم خیال بی

 .کشید خودش سمت
 .گذاشت خودش سینه روی رو سرم
 ام شامه وجودش عطر.شد دار تب و گرفت گر تنم تمام.کشید تالطم به را وجودم قلبش آرام نا ریتم
 راه دیگری از پس یکی اشک های قطره...رو بخش زندگی رایحه این کشیدم بو ولع با... کرد پر رو

 ....گرفتند پیش را خود
 :گفتم آلودم بغض لحن با
 .میشی خوب که دارم هم ایمان نت برگشت واسه داشتم ایمان که طور همون-

 ...آمد در گردش به موهایم روی بر گونه نوازش دستش
 رسیده خود اوج به قلبم های طپش ریتم. حد بی نزدیکی این از نبود وصف قابل دلم احوال و حال
 .بود مقطع و دار کش هایم نفس و بود
 ...کرد می تازه را دلم داغ اش بارانی نگاه.کردم بلند سر

 مردی.. را قلبت باشد برده غارت به که مردی...برایت باشد اسطوره که مرد،مردی یک گریه دیدن
 های دیواره تمام...برد می سوال زیر را هایت باور تمام...بقایت برای باشد دلیلی وجودش که

 ...شکند می درهم را وجودت
 ...داشتنی دوست تنگنای و آغوش آن از...خفقان آن از گذاشتم فرار به پا

 .ام خسته های پلک پشت در شده اسیر های اشک بریزند محابا بی دادم اجازه و شدم راهرو وارد
 ...روژا-

 .برگشتم عقب به
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 .بود ایستاده راهرو ابتدای در خانم پوران
 اومده؟ پیش مشکلی-
 .نیست چیزی...نه-
 کنی؟ می گریه چرا پس-
 .گرفت دست در را هایم دست.آمد نزدیکم.نداشتم جوابی هیچ.کشیدم دردی پر آه

 .کشیدم باال را نگاهم کنان فین فین
 .مرگ حد سر تا داشتم هراس او از روزی که زنی نگاه رسید می نظر به مهربان دیگر

 ... باید تو...ته بچه و تو به امیدش فقط االن سیامک....باشی قوی باید تو روژا-
 .ریختیم اشک هم پای به پا را زیادی دقایق.گرفت اش گریه هم خودش

 .زدم را برق کلید.بود رفته فرو تاریکی در اتاق.شدم وارد و زدم اتاق در به کوتاهی تقه
 نزدیک تخت به دست به سینی.لبخند برای آوردم کش را هایم لب.بود کشیده دراز باز تاق هم هنوز
 .کرد معطوفم را سردش نگاه.شدم

 ...خواب ساعت-
 ... لبش گوشه نشست پوزخندی.زدم را ممکن حرف ترین احمقانه انگار

 .آوردم رو شامت-
 پاچه دست.داد بالش به را اش تکیه و شد خیز نیم سختی به.گذاشتم پاتختی روی رو سینی
 .گرفتم دست به رو سوپ کاسه و نشستم تخت گوشه معذب.شدم

 پرستار و همسر نقش بعد به این از کردم جمع را توانم تمام.پیچید هایم دست در خفیفی لرزش
 .گذاشتم می کنار را احمقانه شرم این و بودن پا و دست بی این باید و داشتم را سیامک

 خیره توان باید قدم اولین برای.دادم سوق چشمانش خاکستری به را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس
 .نگاهش به خوردن گره برای شد می جسور نگاهم باید.کردم می پیدا را نافذ چشمان آن در شدن
 .کردم نزدیک هایش لب به را سوپ قاشق اولین و بردم دست

 تعبیر برایت دیگر نحوی به را لغتنامه های واژه تک تک خاص افرادی از خاص های نگاه بعضی
 ..کنند می

 ...بودند من زندگی ناپذیر تکرار های خاص همان جزء نگاهش و سیامک
 ....آورد می در پرواز به آسمان های کرانه بی تا مرا چشمانش خاکستری

 .چشمانش آسمان در پرواز داشت آرامشی چه و
 خودم در تخت از ای گوشه در و خزیدم پتو زیر صدا سرو بی و آروم و کردم خاموش رو المپ
 بودن او از کمی فاصله در و بود عادی غیر چیزی سیامک کنار در بودن برایم هم هنوز.شدم مچاله
 همه و همه...بدنم دمای....کشیدنم نفس...قلبم ضربان. کرد می مشکل دچار را حیاتیم اعمال تمام
 .خورد می بر مشکل به سیامک، بودن االشعاع تحت
.... 

 سیامک خودش عصر هرروز سعید عمو... شد شروع سیامک درمانی گفتار و فیزیوتراپی جلسات
 سیامک و اش بهبودی برای داشتیم امید همه...جلساتش اتمام تا ماند می کنارش و برد می را

 .داد می انجام رو فیزیوتراپیست پزشک حرکات تمام جدیت با هم خودش
 !!!!دهد نشان خوش روی ما به دیگر بار زندگی شد می یعنی

 پی در پی و عمیق نفس چند و بستم رو هام چشم.گرفتم بود درمقابلم که زیبایی منظره از رو نگاهم
 .کشیدم
 .آورد لبم به لبخند ام داشتنی دوست کوچولوی درشت و ریز های تکان

 ....خانم روژا-
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 و گرفتم دستش از رو چای سینی و شدم بلند ازجا.بود ایستاده کنارم خانم معصومه کردم باز چشم
 .گذاشتم میز روی

 ...وضعت این با نده خجالتم خدا رو تو دخترم-
 .کنم می خواهش-

 :گفت و زد رویم به ای مادرانه لبخند
 ته؟ وقت چند-

 .گرفت گر هایم گونه
 ...هفتمم ماه تو-
 آره؟ پسره ات بچه-

 :گفتم متعجب
 .دونم نمی یعنی...نه-

 .کرد لمسش و گذاشت شکمم روی رو دستش. شد نزدیک
 .پسره مطمئنم....کنه می هم ای ورجه ورجه چه عزیزم جانم ای -

 سیامک شبیه و باشه پسر ام بچه اینکه تصور از زدم لبخند.نشست دلم تو خوشایندی حس
 .شد هام چشم مهمون شوق اشک....بشه

 ...خانم معصومه نباشی خسته-
 .بود خانم پوران صدای

 .جان خانم ممنون-
 .نشست تراس های نرده به نزدیک صندلی روی رفت و برداشت چای فنجانی

 شده؟ چیزی-
 .دادم می تشخیص رو تون نوه جنسیت داشتم جان خانم نه-

 :گفت کرد می نزدیک هاش لب به رو چای فنجان حالیکه در و زد لبخند
 :نتیجه حاال خب-
 ...پسره بچه که من بنظر-

 کمد تو و کردم تا رو باقیمانده لباس دست چند.داد می نشون رو شب یازده انداختم ساعت به نگاهی
 با.بود من کوچولوی پسر اتاق اینجا یعنی.چرخوندم اتاق دور تا دور رو هیجانم از پر نگاه.گذاشتم

 پر پر دیدنش برای دلم اومد می زودتر کاش ای.کردن می آب قند دلم تو کیلو کیلو بهش کردن فکر
 ماهه یه این تو شکمم.شدم بلند سختی به و گرفتم خوشگلش سفید و آبی تخت لبه به رو دستم.میزد
 .بود کرده سخت برام رو ام روزانه کارهای که بود شده بزرگ بقدری آخر
 .اومد داخل ساره و شد باز اتاق در
 .بخیر شبت خودم توپولوی داداش زن بر سالم-

 اما نشد قبول رو کنکور اگرچه... انرژی پر و شاد شد می تبدیل سابق ساره همون به داشت ساره
 .بود شده بهتر خیلی اش روحیه

 بعد به موقع اون از اما داشت دوست بیشتر هم شاید حتی قبل مثه رو آریا هم هنوز داشتم اطمینان
 .نداره هم رو کردنش فراموش توان حتی بود معلوم...زد نمی درموردش هم حرفی کوچکترین حتی

 .بخیر هم تو شب سالم-
 .خنده زیر زد دفعه یک

 .رفتم سمتش به ای غره چشم
 خندی؟ می چرا-
 ....بینم می رو ات کرده باد دماغ موقع هر نیست خودم دست تو جان به-
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 .خندید صدا با زهم با
 حلقه امه نه شو دور رو هاش دست از یکی شد نزدیک بهم.گرفتم ازش نگاه و کردم تصنعی اخم
 .گذاشت شکمم روی رو اش دیگه دست و کرد

 چطوره؟ عمه عسل حال....نیست خودم دست که گفتم دیگه نشو اخالق بد-
 .خدمتتون داره سالم خوبه-

 .پیچید دلم زیر خفیفی درد آن یک
 .گفتم کوتاهی آخ
 شد؟ چی-
 .میشم اینجوری بار یه ساعت دو هر عصر از دونم نمی-
 وقتشه؟ نکنه-
 .مونده هفته یه بابا نه-
 ...اومده فشار بهت و شدی خسته اتاق چیدن تو امروز که اینه خاطر به شاید-
 .شاید دونم نمی-
 .میشی خوب کن استراحت خرده یه-

 .رفتم اتاق در سمت به
 بخوابی؟ نمیای تو-
 .بعد بمونم اینجا دیگه کم یه-
 .بخیر شبت پس-

 . زد چشمک روم به
 .بخیر هم ت نی نی و تو شب-

 مطالعه میز پشت.کشیدم سرک داخل به و کردم باز آروم رو اتاق در.رفتم خودمون اتاق طرف به
 .بود تابش لب صفحه خیره و بود نشسته اش
 هنوز که طوری داشتنی دوست و مهربون زد لبخند روم به.شد من متوجه تازه بستم که رو اتاق در
 .لرزید می پام و دست دیدنش از هم
 شد؟ تموم کارت-
 .چیدم رو وسایل همه آره-

 .چرخید سمتم به و گذاشت میز روی رو اش مطالعه عینک.شدم نزدیک بهش
 .گفتم جانبی به حق لحن با
 کنی؟ خسته رو خودت زیاد نباید گفت دکتر-
 .کردم نگاه رو داری حساب های پرونده از سری یه فقط نکردم که کاری-

 تونست می دوباره.بود خوب وضعیتش خدا وشکر بود درمان تحت سیامک بود ماه سه به نزدیک
 که شد می مشکل دچار مقدار یک رفتن راه موقع فقط.بود برگشته کامل دستش حس و کنه صحبت
 .میشه طرف بر مونده باقی فیزیوتراپی جلسه چند طی بود داده اطمینان بهمون معالجش پزشک

 هول سیامک.شدم خم درد از که طوری.قبل های دفعه از بیشتر خیلی بار این و داشتم درد زهم با
 .شد بلند جاش از زده

 ...روژا-
 .نشست هام چشم تو اشک.کردم بلند رو سرم

 یهو؟ شد چت-
 .کشیدم هام چشم به دستی

 .نیست چیزی-
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 .گرفت رو دستم
 عرق...بودم شده مچاله خود در جنین مانند....بود شده بار یه ثانیه چند هر و مکرر هایم درد

 .شد سرازیر کمرم های مهره از سردی
 می خود به درد زور از.فشردم مشتم در را روتختی.بود شدن خرد حال در هایم استخوان

 ....افتاد شماره به هایم نفس...لرزیدم
 .کردم خارج ام شده خشک گلوی از نامفهومی اصوات کندن، جان به
 ...دارم سیامک...دار..سی..س-

 ...میرم می
 .شد خیز نیم هراسان سیامک و خورد تکان تخت

 ...روژا-
 .میرم می دارم-

 .اومد سمتم به.کرد روشن رو پاتختی روی آباژور برد دست
 .گرفت دست رو عرقم از خیس و لرزون های دست
 .شد تزریق جانم نیمه تن به آرامشی اندک

 شده؟ چی جان روژا-
 .دارم درد-

 .شد سرازیر هایم اشک
 ...بیمارستان برمت می االن... عزیزم نکن گریه-
 ...سیامک-

 .کشیدم بلندی جیغ
 .خانمم جانم-

 .کرد بلندم تخت از و گرفت رو ام نه شو زیر
 .زد صدا رو مادرش و پدر و ساره بلند صدای با

 باز اتاق در.دادم سیامک به کامل رو ام تکیه.رفت سیاهی هام چشم جلو اتاق در به مونده قدم چند
 .آورد بند رو نفسم درد...شد ظاهر مقابلم همه ی ترسیده های چهره و شد
 تو ساره و سیامک. شدم سعید عمو ماشین سوار و اومدم پایین ناله و آه با را ها پله بقیه کمک به

 کنده جا از سرعت با ماشین و شدن سوار هم خانم پوران و سعید عمو و نشستن کنارم عقب صندلی
 .شد

 دست در را نحیفم های دست سیامک.کشیدن جیغ برای حتی نبود توانی و بود نمانده برایم جانی
 می را ساره آرام های گریه صدای.رفت می ام صدقه قربان مدام و بود داده جا خود ی مردانه های

 ...شنیدم
 .نفهمیدم چیزی هیچ دیگر و میشد گرم داشت هایم چشم
 است شده ساخته رمان یک سایت در کتاب این

 .آمدند می پایین سرهم پشت و سرعت به که شد سرم قطرات خیره نگاهم و کردم باز چشم
 .کرد تالقی خندان خاکستری چشم جفت دو با نگاهم و چرخاندم سر

 می احساس وجودم در شدیدی خال.بود برآمدگی بدون و تخت شکمم.شکمم لمس برای بردم دست
 .کردم

 ...سالم-
 ...ماهت روی به سالم-
 ...ام بچه سیامک-
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 .کرد ساختگی اخم
 ...گیری می رو سوخته پدر اون سراغ نشده هیچی هنوز-

 .گفتم کوتاهی آخ.کردم حس شکمم زیر شدیدی درد.گرفت ام خنده
 .اومدند داخل خانم پوران و سعید عمو و شد باز اتاق در-

 .کردم دو آن معطوف رو ام خسته نگاه
 .نشست نگاهش عمق تو اشک از نمی.سید*و*ب رو ام پیشانی و کشید آغوشم در سعید عمو

 مدیونتیم داریم عمر تا مون همه....کنم می شکر تو داشتن خاطر واسه رو خدا بار هزار روزی-
 خیلی تو مثل همسری داشتن با سیامک....نبود جاش سر چیزها خیلی نبودی تو اگه...دخترم

 .خوشبخته
 .بودم پدرش حرف تصدیق پی در سیامک سمت به کشید پر نگاهم
 .کرد می رو و زیر را دلم که ها همان از زد لبخند

 ...داد می شکوفه دیدنش با قلبم که ها همان از
 ...کرد می دگرگون را حالم که ها همان از
 .شد دار تب هایم گونه زد رویم به کی چشم.گرفتم را جوابم کوتاه لبخند همان با
 .شد داخل بود کشیده بغل به را رنگی آبی پتوی که حالی در ساره بار این و شد باز مجددا اتاق در

 .گرفت ساره آغوش از ذوق و شوق با را پتو خانم پوران
 سیامک های بچگی عین دقیقا بخدا... من برم پسرم گل قربون الهی-

 ...وجودم از ای تکه دیدن برای نبود دلم تو دل
 ...عشقم هدیه دیدن برای زد می وار دیوانه قلبم

 ...گرفتنش برای کردم باز رو هام دست
 ...زمینی فرشته این دیدن از شد هام گونه راهی شوق اشک
 ...نشست دلم تو غریبی و عجیب حس

 ...شکفته نو و تازه حس یه
 های دست و زدم پس رو هام اشک.کردم می تجربه داشتم زندگیم تو بار اولین برای که حسی یه

 .سیدم*و*ب نرم و گرفتم دستم تو رو کوچولوش
 ..دارم دوسش جونم از بیشتر کردم حس لحظه همون در

 .خورد گره نفسش به نفسم کردم حس
 .شد نزدیک بهم بیداد و داد با ساره

 !!!نرفته من به هیچیش چرا فسقلی این... دارم اعتراض من... نیست قبول-
 .خندیدیم صدا با همه

 :گفت شوخی لحن با سیامک
 ابد تا رفت می تو به هم سوزن سر یه حتی اگه...کنم شکر رو خدا موضوع این خاطر به باید من-

 .داد نمی زن بهش هیچکی و موند می عذب
 .خندیدیم بازهم
 ...شد ور حمله سیامک سمت به جیغ با ساره

 .شد نزدیک بهم خانم پوران.شد انداز طنین فضا تو کوچولوم پسر دلنواز و ضعیف گریه صدای
 ...بدی شیر بهش باید...گشنشه ات بچه دخترم-

 .نشست مقابلم صندلی روی و رفت سیامک.رفت بیرون اتاق از سعید عمو.گرفت گر تنم تمام
 :توپید بهش تشر با ساره

 ...بیرون بفرما...کنی می داری چیکار...هوی-



                 
 

 

 Sepidtgh | رویاهای ممنوع رمان

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

 کنید

 

174 

 

 .شد بلند صندلی رو از و کشید هم در ابرو
 .رسونه می رو خودش عصر تا گفت دادم خبر مادرت به روژا راستی-
 .ممنون-

 .اومد پسرمون سمت به
 :گفت آروم و سید*و*ب نرم رو دستش

 !!!طرفی من با واال...ها نکنی اذیت زیاد رو مامانت کوچولو آقا-
 ...نشد سرازیر من قلب به امروز که خوبی های حال و حس چه
 خواب به کنارم من داشتنی دوست کوچولوی و دادم شیر پسرم به ساره و خانم پوران کمک به

 ...رفت فرو عمیقی
 .بودم دیده عمرم به که بود نوزادی زیباترین من چشم به اما داره شباهت کی به دونستم نمی
 قابل که نبود طوری اما داشت درد کم یه هام بخیه خاطر به شکمم زیر.کشیدم دراز احتیاط با و آروم
 .نباشه تحمل

 و بود نرسیده هنوز مادرم.داد می نشون رو عصر چهار انداختم روم روبه دیواری ساعت به نگاهی
 .بیاره بیمارستان به رو مادرم و بره دنبالش به عموسعید رسیدنش محض به بود قرار

 شده آلود خواب مقدار یک بودن کرده تزریق بهم که مسکنی و آرامبخش داروهای خاطر به
 ....برد خوابم که نگذشت چیزی و گذشتم هم روی رو هام پلک.بودم

 :سیامک
 .شدم بلند صندلی رو از
 آرش؟ برم دیگه من-
 .حاال زودی؟؟؟بودی این به کجا-
 .بزنم پسرم و روژا به سر یه برم بهتره ممنون-
 ...سیامک-

 .بود پرسشی لحنش
 ...بله-

 .گذاشت ام روشونه رو دستش.شد نزدیک بهم و شد بلند میزش پشت از
 .دارم حرف باهات بمون دیگه خرده یه-
 حرفی؟ چه-
 ...پرند مورد در-

 .شد گونه پرخاش لحنم اراده بی.پیچید هام شقیقه تو شدید دردی
 .بشنوم موردش در چیزی خوام نمی-
 .کشیدم نمی پیش ازش حرفی وقت هیچ نبود الزم اگه باش مطمئن-
 .دل دو و بود مردد.نشست مقابلم هم آرش.نشستم صندلی روی چار نا
 و واضح رو چیز همه خوام می االن من اما...دونی می حد چه تا رفتنش و پرند مورد در دونم نمی-

 از خوام می فقط نیست تو کردن ناراحت ها حرف این زدن از قصدم...کنم تعریف برات کامل
 ...بشی باخبر اومده پیش تازگی به که جریاناتی

 ایران از قاچاق صورت به باشروین...با و گرفت پدرت از رو اش مهریه تمام پیش ماهه سه پرند
 تو ولی بود آمریکا اونا مقصد...رسوندن ترکیه به رو خودشون دریایی طریق به....شدن خارج
 و بودن بازداشت ترکیه تو دوماهی تقریبا شدن بازداشت قانونی غیر ورود جرم به ترکیه همون

 .ایران برگشتن االن...
 .شد مشت خودآگاه نا هام دست و شد منقبض فکم
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 میاد فردا و امروز مطمئنا. جدید نقشه و فکر عالمه یه و خالی جیب با برگشته پرند...سیامک-
 این باشه دستت گوشی بگم بهت خواستم شه شناسنامه تو تو اسم و توه همسر هنوز ،اون سراغت

 همه روژا...باشه مرده باید تو برای پرند طبیعتا و داری بچه و زن تو نخوری رو گولش دیگه بار
 لیاقت روژا...نکش تشویش به رو زندگیش دوباره کنم می خواهش رسیده آرامش به وقته چند اش

 عذاب خیلی روژا...بکنی کردنش خوشبخت برای رو سعیت تمام باید تو...داره رو زندگی بهترین
 یه بشه دوباره پرند نده اجازه و بدون رو قدرش خواهشا...سابق سیامک همون شدی تو تا کشید
 وارد خدشه داری االن که خوشبختی این به و زندگی این به پرند نذار....تون زندگی تو شوم سایه
 .کنه
 به و موندم نمی کاش بود ریخته بهم رو اعصابم بدجور هاش حرف.اومدم بیرون آرش اتاق از

 دیوار به رو دستم.بودم کرده پیدا آلرژی اسمش و پرند به اندازه بی.دادم نمی گوش هاش حرف
 ... داشتم مشکل مقدار یه رفتن راه تو هم هنوز.برداشتم قدم احتیاط با و گرفتم
 لب مهمون دل ته از لبخندی.رفتم داخل و شد باز در.کشیدم پایین رو دستگیره آروم و بردم دست
 می خالصه وجودشون تو من زندگی تموم که نفری دو.زندگیم مهم فرد دو دیدن با شد هام
 .آوردم دست به دوباره بودنم های بهانه دیدن با رو ام رفته دست از آرامش.شد

 رو دارم کنارش که آرامشی این و روژا تونستن نمی اومدن می هم دنیا تموم اگه بود سهل که پرند
 .بگیرن ازم
 خیره رو نگاهم.نشستم تخت مقابل صندلی روی.بودن خواب غرق شون هردو.شدم نزدیک تخت به

 .کردم زندگیم ناجی و فرشته صورت
 اشتباهاتم و ها خطا صبوریش با که کسی...داد من به بزرگی های درس کمش سن همون با که کسی

 هدیه بهترین که کسی...موند کنارم و نکرد ترکم شرایطم بدترین تو که کسی...فهموند بهم رو
 .داد بهم رو نازم کوچولوی عمرم،پسر

 .خواستم می رو خاطرش چقد و داشت قلبم تو جایگاهی چه دونست می که بود خدا فقط
 .فشردم مشتم تو رو مخملی جعبه و کتم جیب طرف به شد کشیده دستم
 .کرد باز رو شبش رنگ به های چشم و خورد تکون هاش پلک
 .گذاشت نمایش به رو لپش چال و زد لبخند

 اینجایی؟ وقته خیلی...سالم-
 خوبه؟ حالت...اومدم که است دقیقه چند اش همه نه-

 .فشرد هم رو حرفم تایید نشونه به رو هاش پلک
 تو درد از هاش ابرو لحظه یه که بده سرش پشت متکای به رو اش تکیه و بشه خیز نیم خواست

 .شدم بلند جام از.خورد گره هم
 .کنم کمکت وایسا-

 .گرفتم رو اش شونه زیر و رفتم
 .ممنون-
 ...روژا-
 .بله-

 .کشیدم بیرون رو رنگ زرشکی مخملی جعبه کتم جیب از و بردم دست
 رو اش حلقه.گرفتم دستم تو رو ظریفش ودست و بردم دست.کرد جعبه میخ رو متعجبش نگاه

 حصار انگشتش دور رو بودم خریده براش که جدیدی ی حلقه و کردم باز رو جعبه در.کشیدم بیرون
 .نشوندم اون روی کوتاه ای سه*و*ب و رسوندم دستش پشت به رو هام لب.کشیدم
 .بود شوکه و متعجب نگاهش هم هنوز
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 .روژا-
 .زد لب آروم

 .بله-
 .کردم معطوفش رو عشقم از پر نگاه

 می ازت...کنی فراموش رو گذشته همه خوام می ازت....بمونی کنارم همیشه تا خوام می ازت-
 .بمونم خوشبخت همیشه تا بذاری و بمونی خوام
 آغوشم تو رو سرش.شدم نزدیک بهش.لرزید هاش لب و چونه.شد اشک از خیس مشکیش نگاه

 .گرفتم
 ...سیامک-
 عزیزم جانم-
 ..نداری تنهام وقت هیچ دیگه بده قول خدا تورو-

 .سیدم*و*ب رو سرش روی و شدم خم
 . خانمم میدم قول بهت-

 گل هاش گونه هم هنوز.زد کنار رو صورتش توی موهای و کشید بیرون آغوشم تو از رو سرش
 .من با نزدیک تماس از انداخت می

 از بود گرفته ام خنده.دزدید رو ش شرمگین نگاه.زدن برهم چشم بدون و خیره کردم نگاهش
 .کارهاش

 .شد بلند کوچولومون گریه صدای
 .کنم بغلش کنی کمک میشه-
 .چشم روی به ای-

 شک بی شبقش رنگ به های چشم.آوردم بیرون آبیش پتوی تو از رو پوشم آبی پسر و زدم دور
 .سیدم*و*ب رو نرمش های گونه و شدم خم.بود روژا های چشم کپی

 .شد بلند روژا آمیز اعتراض صدای
 .سید*و*ب رو نوزاد گونه نباید دونی نمی مگه... نکن سیامک ا-

 .کوچولوم فرشته مادرانه نگرانی برای رفت ضعف دلم
 .شد زده اتاق در به ای تقه

 .بفرمائید-
 .کشید سرک داخل به آرش و شد باز در-
 .هست اجازه-

 .دادم ماساژ رو پام کمی دست با و نشستم صندلی روی داشت درد پاهام مقدار یک
 .تو بیا-
 ها؟؟ نیستم تنها-

 بود دستش تو که بزرگی گل دسته با آریا متعاقبش و آرش اول.بود همراهش کی یعنی شدم متعجب
 .اومدن داخل

 روژا برای که گلی دسته همون به رفت یادم گل دسته دیدن با.خورد گره هم تو هام ابرو اراده بی
 ...بود خریده

 .ایستاد مقابلم.شد خطی خط اعصابم
 .مبارک رسیده نو قدم.سالم-

 طرفم به رو دستش.شدم بلند صندلی رو از مجدد.باشم داشته عادی برخورد تا کردم رو سعیم تمام
 .دادم دست باهاش باالجبار.کرد دراز
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 ...بینمت می پا سر خوشحالم-
 .... برزخی هم هنوز نگاهم و بود سکوت جوابم
 .شتگذا تخت دست کنار میز روی و گرفت آریا دست از رو گل دسته و کرد پادرمیانی آرش
 .اومد دهانم تو قلبم.رفت روژا تخت سمت به آریا

 .مبارک رسیدتون نو قدم...میگم تبریک خانم روزا-
 مخاطب ببینم نداشتم تحمل.کشید طول ها ساعت من نظر در حرف کلمه چند این ادای چرا دونم نمی
 .شد می اکو مغزم در گاهی هم هنوز تلفن پشت از روزش اون های حرف تمام.ست روژا آریا

 .کرد تشکر شکسته پا و دست و زبون لکنت با بود مشهود کامال روژا بودن معذب و پاچگی دست
 .برگشت من سمت به
 .برم دیگه بهتره...کنم عرض تبریکی یه اومدم فقط-

 من تفاوت بی و سرد نگاه میخ رو ش غمگین نگاه.بمونه کنم اصرار نچرخید زبانم کردم کاری هر
 .کرد

 .اجازه با...برات کنه حفظشون خدا-
 .بود هم روژا به منظورش

 .حرف کلمه یک حتی از دریغ اما کردم تقال بازهم
 که کرد نمی خطور هم ذهنم به وقت هیچ.سرش پشت هم آرش رفت بیرون اتاق از و کرد گرد عقب
 من برای آریا...بیافته اختالف مون ساله چند و چندین رفاقت وجود با آریا و من بین روزی یک
 .داشت رو برادرم حکم

 خیره و ندادم اهمیت اما داشت درد هم هنوز پام رفتم اتاق گوشه پنجره سمت به کالفه و عصبی
 .شدم مقابلم منظره
 :روژا

 صورت خیره.کردم مرتب سانان روی رو پتو.کردم پاک رو عرقم از خیس پیشانی پیراهنم آستین با
 . رفتم اش صدقه قربون کلی دلم تو و شدم ماهش مثل

 . گرفتم فاصله تختش از آروم
 .اومدم بیرون اتاق از و کردم جمع رو زمین رو شده پال و پخش های لباس

 .بود برگشته بیرون از انگار کردم برخورد ستاره با گذاشتم راهرو تو رو پام اینکه محض به
 نکرده قبول رو وجودم هم هنوز جورایی یه و بود سرسنگین هام با هم هنوز که کسی تنها

 .بود بود،ستاره
 به و کرد مکث کمی که بره اتاقش به خواست.داد رو جوابم سرد همیشه معمول طبق.کردم سالم
 .چرخید سمتم

 بیداره؟ سانان-
 .هام لب رو نشست لبخند

 .خوابید االن همین نه-
 ستاره برای رو من بودن تحمل خونه این تو سانان بودن. رفت اتاقش به ای دیگه حرف هیچ بدون

 .بود کرده ممکن
 .پایین سمت به شدم سرازیر چوبی های ازپله
 شام تدارک مشغول خانم معصومه.رفتم آشپزخونه سمت به. رسید می نظر به خلوت زیادی خونه

 .بود
 .نباشید خسته-
 .کرد نگاهم لبخند با
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 .خوابید کوچولو شازده....دخترم نباشی درمونده-
 .نشستم میز پشت های صندلی از یکی روی و کشیدم کالفگی سر از پوفی

 نیست؟ خونه کسی....خوابید باالخره بله-
 از برگشتن االن همین هم خانم ستاره...دوستانشون از یکی خونه بودن دعوت رو شام خانم و آقا-

 .باشن اتاقشون تو کنم فک هم خانم ساره...بیرون
 .شد کارش مشغول بازهم و گفت رو این

 !!خانم؟ معصومه میاد بر من دست از کمکی-
 که هاست االن....کنید صدا رو ها دختر هم شما چینم می رو شام میز من تا نمونده کاری عزیزم نه-

 .بشه پیداشون هم سیامک آقا دیگه
 .باال رم می من پس باشه-

 .زدم اتاق در به ای تقه.رفتم باال سمت به و کردم ترک رو آشپزخونه و شدم بلند میز پشت از
 .بله-

 .بردم داخل رو سرم و کردم باز رو در از ای گوشه
 .هست اجازه-

 .زد روم به لبخندی و شد خیز نیم جاش سر دیدنم با.بود کشیده دراز تختش روی
 .تو بیا-

 .کرد مرتبشون مقداری یه و کشید اش شده شلخته موهای به دستی.رفتم داخل و بستم رو در
 .کجاست عمه جیگر-

 .نشستم تخت روی کنارش
 .خوابوندمش مکافات تا هزار با-

 .زد لبخند دوباره
 ...بشه فداش عمه الهی-
 ...ساره-
 .جانم-
 شده؟ چیزی-

 :گفت و گرفت ازم نگاه
 چی؟ مثال نه-
 اما بودم سانان درگیر زیاد ماه چند این تو شاید...خودتی تو خیلی دوباره وقته چند دونم می چه-

 .کرده خودش درگیر رو تو و افتاده اتفاقی یه کنم می حس....بود هم تو به حواسم
 .داد دیوار به رو اش تکیه و زد کنار رو پرده.رفت پنجره سمت وبه شد بلند جاش از کالفه

 روزی چنین رسیدن منتظر خیلی...میاره در روزگارت از دمار یهویی اتفاقات ها وقت بعضی-
 .کنم می فکر بهش وقتی میده دست بهم خفگی حس دیگه االن اما...بودم
 .نیاوردم در هاش حرف از سر
 .پرسیدم تعجب با
 .شم نمی منظورت متوجه....چی؟؟؟ یعنی-

 .آورد درد به رو دلم هاش چشم تو نشسته اشک برق.چرخید سمتم به
 .داد قورت رو ش بغض

 .کردنش فراموش برای دادم می جون داشتم که وقتی درست اونم.....کرده خواستگاری ازم آریا-
 .بود نشسته هام چشم تو شوق اشک.شدم نزدیک بهش و شدم بلند جا از
 .شه نمی باورم!!!...گی؟ می جدی-
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 .کشید اشکش از خیس های پلک زیر به دستی
 ...مترح و دلسوزی خاطر واسه فقط...کنم می حس گذشته اتفاقات کردن فراموش برام سخت-

 .شد بلند هاش گریه هق هق...گرفت دهانش جلوی رو دستش
 این من بود ترین آشنا برام ساره درد...ساره کردن آروم و دادن تسلی برای نبودم بلد حرفی هیچ
 چه. کردم سر ها شب و گذراندم روزها آشنا درد این با من.بودم کرده حس وجود تموم با رو درد

 .بود نشده همدم و رفیق که هایی بغض چه و ها گریه
 .آوردم در گردش به هاش شونه روی نرم رو دستم. گذاشت ام شونه ،رو رو سرش

 داری چرا ساره...داده بهت رو پیشنهاد این قلبیش خواسته با آریا مطمئنم من...عزیزم نکن گریه-
 مایه هم جونت از بودی حاضر بهش رسیدن برای که ممکنیه غیر همون این دی می عذاب خودتو
 .بذاری
 .بود حرف از پر نگاهش.کرد جدا ام نه شو روی از رو سرش
 .بخونم تونستم می رو تهشون تا که هایی حرف

 همین ذهنیش مشغله بزرگترین که کردم می درک...بود من به آریا عالقه ساره مشکل
 عالقه برادرش زن به قبال دونست می که کسی با سال سالیان تونست می چطور ساره.موضوعه

 .کنه زندگی داشته
 آور یاد که حرف از مملو نگاه این از فرار برای بودم راهی دنبال. بودم کالفه و عصبی اندازه بی

 .برام بود زیادی ناخوشایند اتفاقات
 .شد گرمون نظاره تعجب با بعد کمی و لبخند با اول.اومد داخل سیامک و شد باز اتاق در هوا بی

 .شدم خوشحال چقدر منتظره غیر اومدن این از دونست می خدا فقط
 .رفتم سمتش به
 .نباشی خسته سالم-

 .زد جونی کم لبخند
 ...ممنون...خانمی سالم-
 .کرد اشاره بود کرده ما به رو پشتش که ساره به ابرو و چشم با

 .زدم لب
 .نیست چیزی-
 ...بیا هم تو میریم داریم ما حاضره شام جون ساره-

 .بستم رو اتاق در و کردم هدایت اتاق بیرون به رو سیامک
 .گرفت رو سانان سراغ کرد می تا رو پیراهنش های آستین که حالی در و داد دستم رو کتش

 .کجاست بابا جیگر-
 .کردم ساختگی اخم و خورد گره هم تو هام ابرو

 سراغ بعد بکن باهام ساده پرسی احوال یه الاقل....گیری می رو سانان سراغ نرسیده راه از هنوز-
 .بگیر تو شازده

 .بذارم رو کتش تا رفتم مشترکمون اتاق طرف به و گردوندم بر رو
 یه با که کردم گرد عقب و کردم آویزون رو سیامک کت.رفتم آویز رخت سمت به و کردم باز رو در

 .کردم خورد بر محکم و سفت چیز
 کنی؟ می چیکار اینجا تو...شد خورد دماغم آخ-
 .اومدم حسود کوچولوی خانم یه دنبال-
 .دادم مالش رو م دماغ دستم با
 .دماغتو ببینم بردار رو دستت-
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 .همانا سیامک منتظره غیر سه*و*ب و شرم از هایم گونه شدن داغ و همانا من برداشتن دست
 چطوره؟ حالت ببینم بگو حاال....خانمم احوال و حال اینم-
 .افتادم اش سینه جان به مشت با

 از رو هام ریه توان تمام با.کرد کمرم حلقه رو اش دیگه دست و گرفت دستش یک با رو هام دست
 ...کردم پر سردش عطر رایحه
 نمی دووم عطر صاحب روزه یک شدن دور و عطر این روزه هر استشمام بدون من نداشتم شک

 .آوردم
 .کرد وارد سرم به کمی فشار اش چونه با
 .کرد می گریه چرا ساره-
 .نبود مهمی چیز-
 باشم؟ مطمئن-
 .کنم می تعریف برات بعدا-

 .کشیدم بیرون بغلش ازتو رو خودم
 .منتظرن بقیه پایین بریم-

 .رفتیم بیرون اتاق از باهم و گرفت رو دستم
 ساعد و بود کشیده دراز تخت روی سیامک.گذاشتم اش گهواره توی احتیاط با و آروم رو سانان
 .بود گذاشته پیشانیش روی هم رو راستش دست

 ...آخیش-
 بلند که بزنه حرفی کرد باز لب.چرخید سمتم به و برداشت رو دستش.دادم بدنم به قوسی و کش
 از برداشتنش برای برد دست و شد خیز نیم جاش سر.شد مانع موبایلش گوشی زنگ صدای شدن

 .پاتختی رو
 .پرید جا از فنر مثل

 .شب وقت این کیه....شده؟ چیزی سیامک-
 .داد جواب کنه نگاهم اینکه بدون.بود خورده گره توهم ابروهاش

 .میام االن منم بخواب تو نیست چیزی-
 اتاق در سمت به و دادم گوشم پشت رو بلندم موهای.رفت بیرون و کرد باز شتاب با رو اتاق در

 .میزد بدی و نامنظم جور یه قلبم.رفتم
 باز راهرو انتهای تو تراس در اما نبود کسی انداختم راهرو تو نگاهی و کردم باز رو اتاق در

 و گرفت تماس سیامک با که بود کی شب وقت این یعنی بود افتاده جونم به خوره مثل ترس.بود
 باری چند.اومدن در حرکت به تیک صورت به و اراده بی هام پا و دست.کرد اش آشفته اینطور

 پنجره سمت به.شنیدم حیاط تو از رو ماشینی شدن روشن صدای کردم طی رو اتاق عرض و طول
 بیرون عمارت حیاط از بعد کمی و شد روشن سیامک ماشین چراغ.زدم کنار رو پرده.درآوردم پر

 خورد که بوق سومین.گرفتم رو اش شماره تند تند و برداشتم مطالعه میز روی از رو ام گوشی.رفت
 .شد زده اتاق در به ای تقه.جوشید می سرکه و سیر مثل دلم.زد تماس رد
 .بفرمائید-

 .کشید سرک داخل به ساره و شد باز در
 ...روژا-
 .جانم-
 شب؟؟ وقت این رفت کجا عجله با سیامک-

 .گرفتم بازی به رو هام مو از ای گوشه کالفه.رفتم طرفش به
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 رو ماشینش شدن روشن صدای بعدهم و رفت بیرون اتاق از خورد زنگ گوشیش...دونم نمی-
 .شنیدم
 .گرفت دستش تو رو سردم های دست

 .خیره که انشاهلل نترس عزیزم نیست چیزی-
 .رفت سمتش به لبخند با.سانان گهواره سمت به شد کشیده نگاهش

 بخوابونیش؟ خودتون پیش ها شب خوای می کی تا....خوابیده ناز قد ان که بشم فداش الهی-
 .بدم ساره به جوابی نتونستم اصال که بود رفتنش و سیامک درگیر فکرم حدی به
 تو؟ چته روژا-
 ..ساره ترسم می-

 .برداشت قدم سمتم به
 !افتاده؟ اتفاقی مگه چرا-

 .نشستم تخت لبه روی
 شده چیزی ترسم می اش همه...ریخته هم به رو اعصابم سیامک هولکی هول رفتن این دونم نمی-

 .زد تماس رد گرفتم تماس باهاش...باشه
 .بگیر رو اش شماره دوباره خب-

 .داد جواب خورد که بوق پنجمین.گرفتم رو اش شماره حرفش از تبعیت به
 ...سیامک الو-
 ..روژا جانم-
 !شب؟ وقته این رفتی کجا-
 زود منم عزیزم بخواب تو...میزنم بهش سر یه رم می کرده تصادف هام دوست از یکی دادن خبر-

 .گردم می بر
 .باش خودت مواظب پس باشه-
 .حافظ خدا-
 .نگهدار خدا-
 !گفت چی...شد؟ چی-
 .بزنه بهش سر یه رفته کرده تصادف هاش دوست از یکی گفت-

 .گذاشت دهانش جلوی رو دستش.ترسید نگاهش
 ....باشه؟ آریا نکنه-

 کشیده سرک اتاق درون به در شده باز گوشه از ضعیفی نور کردم باز رو پلکم از ای گوشه
 روی.اومد تخت سمت به ای سایه و شد بسته اتاق در.کشیدم آلودم خواب های چشم به دستی.بود

 .شدم خیز نیم تخت
 :گفتم آرومی باصدای

 تویی؟ سیامک-
 .کرد روشن رو آباژور و برد دست.نشست تخت لبه روی و اومد

 .منم آره-
 چنده؟ ساعت-
 .صبحه های نزدیک-

 .کرد پرتش ای گوشه و کرد باز رو پیراهنش های دکمه
 .کشید دراز تخت رو و کشید عمیقی نفس

 ...سیامک-
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 .عزیزم جانم-
 چطوره؟ دوستت-
 .نیست بد خوبه-

 .کشیدم دراز کنارش آروم
 ...سیامک-
 ...هووم-
 شده؟ چیزی-

 .کشید پوفی کالفه
 .دادی گیر شبی نصفه.... کن ول بابا نه-

 .خزیدم پتو زیر و کردم پشت بهش.زد حلقه هام چشم تو اشک و شدم دلگیر تندش لحن و حرف از
 کردن مهار برای گرفتم دندون به رو هام لب از ای گوشه.شنیدم می رو عمیقش های نفس صدای
 .هام اشک

 ...روژا-
 .کرد روخیس هام گونه هام اشک

 ...جونم روژا-
 .کشید آتیش به رو گردنم پشت گرمش های نفس.شد حلقه کمرم دور هاش دست

 .ببینمت برگرد...خانمم؟ باهام قهری-
 .نخوردم تکونی کوچکترین

 .زد کنار رو صورتم توی موهای و آورد دست.گردوند برم زور به
 .برخورد بهت انقدر که بهت گفتم چی من آخه....کردی گریه باز که تو من وای ای-
. 
 .من برم نازکم دل خانم قربون الهی-

 .خوابوند رو درونم تشویش از کمی قلبش منظم ریتم.دادم تکیه اش سینه به رو سرم
 ...سیامک-
 ...دلم جان-
 شده؟ چی بگی خوای نمی-
 کنی؟ می درگیر انقدر رو کوچیکت مغز چرا عزیزم نشده چیزی-

 .سید*و*ب رو هام چشم روی
 .رم می می دارم ام خسته...بخوابیم بزار نیار فشار هم من به و خودت به انقدر فندقی مغز-

 :گفتم فورا
 .نکنه خدا-

 ریختم ای سربسته های ظرف تو رو سیامک سهم کردیم جور و جمع خانم معصومه با رو شام میز
 های وسایل. بود نیومده شما برای سیامک شب چند این معمول طبق هم امشب.گذاشتم یخچال تو و

 .شنیدم پذیرایی تو از رو سانان گریه صدای. چیدم کابینت تو رو شده خشک
 .برس پسرت به برو دخترم نکنه درد دستت-
 .نکردم کاری که من کنم می خواهش-

 سرخ هاش چشم.گرفتم سعید عمو از رو سانان.رفتم پذیرایی به و گذاشتم میز روی رو دستمال
 .میاد خوابش که بود مشخص بود سرخ

 ...وروجک ببینم بیا-
 . شد بلند مبل رو از سعید عمو
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 !!دخترم؟ برنگشت سیامک-
 .داد نمی نشون رو شب یازده.سالن گوشه چوبی ساعت سمت به شد کشیده نگاهم

 .برنگشته هنوز جان عمو نه-
 :گفت سالن طرف اون از خانم پوران

 نزدی؟ زنگ بهش-
 .نمیده جواب اما زدم زنگ بار چند چرا-

 و ضد حرکات و سیامک وقته چند این های اومدن دیر....نزدن ای دیگه حرف هیچ کدوم هیچ
 باالی.رفتم باال ها پله از بغل به سانان.بود کرده مشغول رو مون همه فکر حسابی داشت که نقیضی

 .شد نزدیک بهمون.کردم برخورد ستاره با ها پله
 .گرفت بازی به رو هاش انگشت و زد لبخند سانان روی به
 برنگشته؟ سیامک-
 ....نیومده هنوز نه-

 .نشست سرخش های لب گوشه پوزخند شبیه چیزی
 .بخوابید برید شما...برگرده ها زودی این به نکنم فکر-

 .نداشتم ستاره مجهول های نگاه و ها زدن پوزخند از خوبی ی خاطره من شد فشرده قلبم
 !!!کجاست سیامک دونید می شما-

 ....پوزخند بازهم
 زودی این به نتونه و باشه گرم جایی سرش شاید وقته دیر گم می فقط....بدونم کجا از من نه-

 .برگرده
 .بود پهلو دو هاش حرف
 تا زخمی ماری مانند.شد ور شعله وجودم در زنانه حسادت. رفت اتاقش طرف به و گفت بخیری شب

 اما ایستادم انتظار به پنجره مقابل رو ساعتی دو حدودا.پیچیدم خودم به سانان رفتن خواب به موقع
 .افتاد گزگز به و گرفت درد هام پا.نبود سیامک از خبری
 به و اومدم پایین تخت از.اومد داخل سیامک و شد باز اتاق در که بودم کشیده دراز تخت روی

 .رفتم سمتش
 نخوابیدی؟ هنوز تو...سالم-
 بودی کجا شب وقت این تا.....گذاشته من واسه خوابم تو کارهای این مگه...نخوابیدم نه-

 دادی؟ نمی جواب چرا رو گوشیت!!!...سیامک؟؟؟
 .داشتم کار-
 کشه؟ می طول شب نصف تا که یه کار چه این-

 :گفت بلندی نسبتا باصدای و.شد براق صورتم تو
 .بدم توضیح بخوام که بینم نمی دلیلی هم این از بیشتر...داشتم کار که گفتم-

 .شد بلند سانان ی گریه صدای
 .بود شده روحم سوهان سانان های گریه صدای.رفت خواب تخت سمت به و زد کوتاهی تنه بهم
 مشتم تو رو ماشین در دستگیره. کرد نفوذ استخوانم عمق تا عمیقی لرزش.کشید تیر قلبم ته

 غم چنگک.کرد عرضه وجودم تموم به رو درد مقابلم تصویر دیدن.بود دوران حال در سرم.فشردم
 .فشرد رو گلوم

 ....روژا-
 .آوردم باال رو دستم

 ...بریم-
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 تو؟ خوبی-
 .خوب خیلی خوبم آره-

 .گذاشت فرمون روی سرشو و کرد حلقه فرمون دور رو هاش دست
 .کردم بازشون دوباره و نیاوردم طاقت اما.نشه شکسته قلبم این از بیشتر تا بستم رو هام چشم

 زنی اگرچه.کرد باز پرند روی به رو بود مشترکمون خونه زمانی یک که رو ای خونه در سیامک
 بود فرقش آسمون تا زمین از سابق پرند با بود سیامک کنار دست به عصا و گرفته گچ دست با که
 ....دقیق و خوب خیلی شناختمش اما
 چند بلعیدن امید به کشیدم پایین رو ماشین شیشه.نموند برام نفسی دیگه بستن که رو خونه در

 ....هوا از مولکول
 .ترحم از پر و بود خیس نگاهش برداشت ماشین فرمان رو از رو سرش

 .اومدیم نمی سیامک دنبال و دادم نمی گوش حرفت به اصال کاش ای-
 .زدم کنار دست پشت با رو آسام سیل های اشک

 ...ساره بریم-
 روژا؟؟؟ شه می چی حاال-

 .نشست هام شونه روی ساره های دست.زدم زار صدا بی و کردم پنهون هام دست بین رو صورتم
 که سانان فکر به.کرد باهام رو ممکن کار ترین بد سیامک.آوردم نمی دووم دیگه بار این شک بی

 .شد کشیده آتیش به دنیام افتادم
 تراس تو بغل به سانان خانم پوران.رسیدیم که بود غروب های نزدیک.آورد در حرکت به رو ماشین
 قدم با.آورد هجوم هام چشم به دوباره اشک و شد تازه دلم داغ کوچولوم پسر دیدن با.بود نشسته

 بهم رو خودش دو با کرد پارک که رو ماشین ساره.رفتم باال رو سنگی های پله متعادل نا هایی
 .کشید خودش طرف به رو ام شانه شدنش باز از قبل.چرخوند در قفل تو رو کلید.رسوند

 بخواه دلیل ازش بزن حرف باهاش برگرده سیامک کن صبر...نگو چیزی کسی به خدا رو تو روژا-
 ...شاید
 کنار سیامک بودن تونست می منطقی و دلیل چه.رفتم داخل و دادم هول رو در و زدم خندی تلخ
 ...کنه توجیه برام رو پرند

 ...اومده کی ببین جونم سانان-
 .بود ایستاده پذیرائی های پله ابتدای خانم پوران کردم بلند رو سرم

 .سالم-
 .اومد داخل هم ساره
 .شنیدم سر پشت از رو ساره صدای.کردم کج سالن گوشه های پله سمت به رو راهم

 ...باال ببرم من بده رو سانان مامان سالم-
 !!!بود چش روژا...ساره؟؟؟ شده چی-
 .نیست چیزی-

 .افتادم تخت روی دمر خودم و کردم پرت ای گوشه رو کیفم. کردم باز رو اتاق در
 که هایی عذاب تموم اندازه به...افتاد برام که بدی اتفاقات تموم اندازه به مدیونم خودم به من

 به...هام حماقت تموم اندازه به...هام پناهی بی تموم اندازه به...هام کسی بی تموم اندازه به...کشیدم
 همیشگی خزون اندازه به....کردم سکوت مقابلشون در من و شد حقم در که هایی بدی تموم اندازه
 .هام لحظه

 .کنه می قراری بی سانان...جونم روژا-
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 دیدنم محض به سانان.شدم بلند تخت روی از حالی بی با.دادم فشار هم روی دردناکمو های پلک
 .کردنش بغل برای کردم باز رو هام دست.گرفت سر از هاشو گریه

 رو سرش روی...ماهم چهار پسر حال به خوردم افسوس....فشردم ام سینه روی رو سرش
 .سیدم*و*ب
 .بخوابونیش تا بیرون رم می من-

 .دادم تکون حرفش تایید برای رو سرم
.... 

 سانان برای هم دست چند و خودم برای لباس دست چند و کشیدم بیرون تخت زیر از کوچکی چمدان
 .دادم جا چمدان تو مانندم هق هق های گریه میون و کردم آماده

 بیرون اتاق از و انداختم موهام روی نازکی شال کردم جمع کلیپس با سرم پشت رو بلندم موهای
 .رفتم
 .سیامک حتی...بودن شده جمع شام میز دور همه
 .نشستم بقیه از صندلی ترین دور رو و کردم کوتاهی سالم

 ...روژا-
 .دادم جواب کردن بلند سر بدون.بود سیامک صدای

 .بله-
 ...روژا-
 .زدم گره نگاهش به رو نگاهم و کردم بلند سر اکراه با
 !کردی گریه چرا.....شده؟؟؟ چیزی-

 :گفتم بود هاش چشم میخ نگاهم که طور همون
 .باشم داشته آلرژی کنم فک شده سرخ هام چشم فقط نکردم هم گریه....نشده هیچی نه-

 خواهی عذر خوردم که ای لقمه چند.کردم شام خوردن مشغول رو خودم.شد موشکافانه نگاهش
 می حس خودم روی رو همه سوال از پر و سنگین های نگاه کامال شدم بلند میز پشت از و کردم
 .کردم

 شدم مطمئن بودنش خواب از وقتی و رفتم سانان اتاق به
 تو زیادی های چرا.کردم می شماری لحظه اتاق به سیامک اومدن برای.برگشتم خودمون اتاق به

 .پرسیدم می ازش رو تکشون تک باید که بود مغزم
 .شد پاره ام وته سر بی افکار رشته اتاق در شدن بسته و باز صدای با

 .افتاد جانم به استرس.بود خودش
 .افتاد سانان خالی گهواره به نگاهش.برداشت شرتی تی و راحتی شلوار و رفت کمد سمت به
 کجاست؟ سانان-
 ...خودش اتاق تو-
 نخوابوندیش؟؟؟ اینجا چرا-

 .کشیدم عمیقی نفس
 .کنم صحبت تو با خواستم می چون-

 صفحه از داشتند هم باز کلمات.کردم حلقه هم در رو ام شده کرخت های انگشت و نشستم تخت لبه
 .شدند می محو ذهنم
 بلند سر نکردم جرات.آوردم کم نفس پیچید مغزم تو که عطرش رایحه.نشست کنارم و اومد بعد کمی
 .تصمیمم از کنه منصرفم و بده دلم دست کار چشمانش خاکستری مبادا تا کنم

 .خدمتم در...خانم بفرما خب-
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 .بگم خواستم می چی بود رفته یادم اصال.دادم قورت سختی به رو دهانم آب
 !!!بودی کجا امروز-

 .کردم حس رو لبخندش
 دیگه....بودم کارخونه خب...بودم کجا امروز بدونی که اینه خاطر واسه فقط ناراحتی همه این-

 ؟!چی
 حالم کردم می حس....شدم اش خیره و ریختم هام چشم تو رو خشمم تمام.شد لبریز صبرم کاسه
 .خوره می بهم ازش دیگه

 نبودی؟ پرند با امروز تو....امروز تو...سیامک گی می دروغ چرا-
 دیگه طرف به روشو دید که رو من خشم از پر نگاه.باخت رنگ ثانیه یک از کمتر تو خندونش نگاه
 .چرخوند ای
 !!روژا؟؟؟ گی می داری چی-
 ...سیامک کن نگاه هام چشم تو-

 .شد بلند جاش از
 .توام با سیامک-
 .کنیم می صحبت باهم دیگه فرصت یه سر بذار....نیست خوب حالت تو روژا-
 عصر همون نبودم اینجا االن که بود خوب حالم اگه...نیست خوب حالم من باتوه حق دقیقا آره-

 ....رفتم می و گرفتم می رو سانان دست
 .برگشت سمتم به عصبانیت با
 ...پرند با که نبودی تو عصر امروز بگی خوای می چیه-

 .نداد بهم رو هام حرف ادامه اجازه گریه
 .هام شونه گرفتن برای آورد دست شد نزدیک بهم

 ازت و ببینمت که بود این خاطر واسه فقط نرفتم عصر همون اگه...سیامک نزن دست من به-
 واسه هم و خودم واسه هم متاسفم واقعا!!!کنی؟؟ می بازی مون زندگی با داری چرا بپرسم

 ....پرند دنبال افتادی دوباره که تو واسه و کردم اعتماد تو به دوباره که خودم واسه...تو
 فقط انگار رفت ایران از ات خاله پسر با و کنه تحمل رو نبودت ماه چند فقط نتونست که پرندی
 .سیامک غیرتی بی که واقعا... کنه ترکت که بود فرصت یه منتظر
 .شدم زمین نقش و دادم دست از رو تعادلم نشست صورتم رو که محکمش سیلی

 ... نداری خبر هیچی از وقتی ببند دهنتو-
 تا ریم می االن همین...مونیم نمی اینجا هم دیگه ثانیه یک حتی دیگه خوره می بهم ازت حالم-

 .وقت هیچ...بخشمت نمی وقت هیچ باشه یادت اینو ولی...برسی زندگیت به راحت
 .شدم بلند زمین روز از
 ....دم می توضیح برات کن صبر-

 .کشیدم بیرون آویز رخت تو از رو مانتویی
 ...اما بودم پرند با من توه با حق...کنی می فکر تو که نیست طور اون اصال بخدا...روژا-

 خودش سمت به رو ام شانه شتاب با کرد لمس رو در دستگیره که دستم.شدم رد کنارش از
 .چرخوند

 .کن صبر میگم توام با-
 .زد می نفس نفس خشم از و بود شده منقبض فکش و سرخ صورتش

 .دیدم خودم های چشم با رو چیز همه...بشنوم چیزی خوام نمی-
 .گرفت خودش به تمنا و خواهش رنگ نگاهش.زد موهاش تو چنگی
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 بده فرصت بهم دقیقه چند حد در فقط خدا رو تو...کنی می اشتباه خودت جان به سانان جان به-
 .شهرستان ببرمت امشب همین خودم دم می قول بهت نکردی قبول اگه بزنم رو هام حرف

 .کشید عمیقی نفس دید که رو من سکوت
 از سانان و تو آرامش واسه حاضرم من کنی می فکر تو که نیست طور اون قضیه بخدا روژا -

 رو مون بچه و تو قید پرند خاطر واسه که کردی فکر خودت پیش چرا...بگذرم جونمم
 ....بشه فراموشم پرند کار که ام شده غیرت بی انقدر یعنی!!!...میزنم

 .شد دار تب و خیس نگاهش
 .گردوندم بر رو صورتم.کرد نوازش رو سیلیش جای دستش با
 اش خونواده گفت می ببخشمش که کرد التماسم و افتاد پام و دست به کارخونه اومد پیش روز ده-

 کشیده باال هاشو پول و گذاشته سرش کاله شروین گفت می...نداره رو کسی دیگه و کردن طردش
 می کرد می تهدید و میزد زنگ مدام... بیرون انداختمش اتاقم از و گرفتم و دستش فقط من بخدا اما

 یکی خونه... دستش از شدم عاصی...بکنه کاری هر تونه می و مه شناسنامه تو اسمش هنوز گفت
 خواستم ازش ، بشه مزاحمم نداره حق دیگه گفتم بهش بود تنها اونجا رفتم روز یه بود دوستاش از

 برم گفتن گرفتن تماس باهام شب.  بیرون زدم خونه از شد مون دعوا...بدم طالقش بیاد
 .باشه مرده که کردم آرزو بار هزار بخدا...پایین بود کرده پرت بوم پشت از رو خودش...بیمارستان

 رو اش مهریه ی بقیه شد قرار کردم شکایت ازش و رفتم...شدم می دیوونه دستش از داشتم دیگه
 های کار دنبال بودم رفته هم امروز...بزنم نامش به رو خونه شدم مجبور...کنه گم رو گورش تا بدم

 فکری دغدغه برات دوباره خواستم نمی....ببری بویی جریان شدن تموم تا خواستم نمی...طالق
 ....دادگاهمونه آخر جلسه هم فردا همین....کنم درست

 .شم می خالص شرش از همیشه برای فردا
 .کشیدم آسودگی سر از نفسی

 ...هات اومدن دیر اون پس...پس-
 بود کرده داغون رو اعصابم حدی به پرند...بپرسی ازش تونی می کنی نمی باور...بودم آریا پیش-

 ....خونه گردم بر احوال و اوضاع اون با تونستم نمی اصال که
 می مطرح باهات رو موضوع اول همون باید.... نبود درست کارم دونم می کردم اشتباه دونم می

 ...بهتره اینطوری کردم فکر بخدا اما کردم
 کاری زندگیم تو وقت هیچ دیگه دم می قول بهت...ببخش منو و کن بزرگواری هم بار یه این بیا

 .بشی ناراحت که نکنم
 خوشحال...کردن آب قند دلم تو بوده آریا پیش که حرف این شنیدن با احوال و اوضاع اون توی
 .شده رفع آریا به ساره رسیدن موانع از یکی و شده سابق مثل آریا با که بودم
.... 

 پوشیده رنگی نباتی بلند پیراهن.شد هام لب مهمون رضایت لبخند.ایستادم آرایشگاه قدی آینه مقابل
 .بودم کرده جمع سرم پشت ساده شنیون یه با رو موهام و بودم

 .پات کف چشمم...خوشگله خانم...ماشاهلل هزار-
 .بود شده ها فرشته عین سفید عروس لباس اون توی.برگشتم سمتش به
 .شد هام گونه راهی اشک.کشیدیم آغوش تو رو همدیگه.رفتم طرفش به
 .عزیزم بشی خوشبخت انشاهللا-

 .اومد سر پشت از ای خنده صدای
 .گیرن می ای آبغوره چه ببین رو دوتا این-

 .کرد فلایر بازو حواله مشتی ساره.شدیم جدا هم از
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 .بازوش دادن ماساژ به کرد شروع و کشید جیغی
 .برسه بیچاره آریای بداد خدا....هنوز نه آدم ولی شدی هم عروس-

 .خندیدیم صدا با هرسه
 .شد اضافه جمعمون به آرایشگر دستیار

 .منتظرن در پشت داماد آقا-
 :گفت زده هول ساره

 نشد؟؟؟ خراب آرایشم...دادی دستمون که بساطی این با روژا نکشتت خدا-
 .سیدم*و*ب نرم رو اش گونه

 .شدی ماه عین عزیزم نه-
 از داماد و عروس رفتن از بعد و پوشیدم رو شنلم.کردم همراهیش در نزدیک تا و گرفتم رو دستش
 .رفتم بیرون سالن

 و کت شون دو هر. شدم زده ذوق دیدنشون از بود ایستاده ماشینش کنار بغل به سانان سیامک
 .رفتم خوشتیپ پسر و پدر این صدقه قربون کلی دل تو.بودن پوشیده مشکی شلوار
 اما بود شده مردی خودش واسه ام ماهه ده پسر.کرد می قراری بی من پیش اومدن برای سانان
 .بود مامانی و وابسته حد بی هم هنوز

 .رفتم طرفشون به
 ...سالم-
 بدی؟ بدبخت من دست کار امشب خوای می....خودم زیبای عروس بر سالم-

 .زدم لبخند براش عاشقانه
 .سیدم*و*ب رو تپلش و نرم های گونه و گرفتم ازش رو سانان

 .من برم خوشگلم پسر قربون-
 .شدن سوار برای زدم دور رو ماشین

 ...روژا-
 .چرخیدم عقب به
 .زد ضربه قلبش رو انگشت با
 .میزنه تو واسه فقط-

 ...ناپذیر انکار خوشبختی این به عمیق و دل ته از زدم لبخند
 ...باشی داشته سفارشی و توصیه آنکه بی بزن صدا را خدایت*

 ...باشی طلبکارش و بدهی نسبت او به را هایت نداشته تمام ویا
 ...کن صدایش فقط
 ...تو قلب غنای از نامش خالصانه شنیدن برای او

 *.کند می شماری لحظه
 .خدا یاد از پر تون لحظه به لحظه
 پایان

 پیشنهاد ما به شما

 رمان ملکه یخی من | دختر زمستان

 رمان متاهل )جلد دوم( | سیده پریا حسینی

https://forum.1roman.ir/threads/17234/
https://forum.1roman.ir/threads/18942/
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