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  گفت و نشست تنها پنجره کنار دختر

  تو به برم یم حد بهار دختر يا 

  ترا یسرمست و ترانه و گل پ عطر 

  تو ز خرم یم بخدا یطالب چه هر با 

  يا شکوفه یدرخت جوان نو شاخ بر 

  را بسته چشمان دو گشودیم ناز با 
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   ؟؟ کنم کار یچ ایخدا.... است خاموش روز هفت نیا مثل بازم یول گرفتم رو بابا ي شماره بازم

   خاموشه هم مامان ي شماره

 تو من و گذرهیم روز هفت ، دارن وركیوین به روزه دو سفر هی که گفت و گرفت تماس باهام مامان که يبار نیآخر از

 سالم هستن جا هر ایخدا...  رمیبگ ازشون يخبر که ستین بند ییجا به هم دستم... شمیم نگران کم کم دارم يخبر یب

  باشن

 ، زد زنگ تلفن که کردم موهام بافتن مشغول خودمو و شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از و گذاشتم سرجاش رو تلفن 

   برداشتم اتاقم همون از رو یگوش

  خبره با میزندگ هیچ همه از و دارم نانیاطم بهش که میزندگ فرد تنها بایتقر... بود دوستم نینگ ي شماره

   بله؟-

   ؟؟ يچطور.... بال و بله- نینگ

  ... بزن زنگ بعدا ندارم حوصله اصال نینگ-

  !!شده؟ یچ ؟ چته... تیشخص یب-نینگ

 یدونیم که تو...  دارم يبد ي دلشوره ؟؟ کنم کار یچ!!  ست هفته هی...  ندارم يخبر بابام و مامان از....  داغونم نینگ-

   افتهیم يبد اتفاق هی شهیهم و ستین لیدل یب من يها دلشوره نیا

  ??يخبر یب ازشون روز هفت که رفتن کجا مگه... دختر ریبگ نفس-نینگ

 کنم کار یچ نینگ ، گردنیبرم زود و دارن وركیوین به روزه دو هیکار سفر هی گفت و زد زنگ مامان شیپ ي هفته- 

  ! خاموشن دوتاشون هر ؟؟

  ... باش خوش و بکش راحت نفس هی ستنین تا حتینص تو به من از!  باشه خدات از دیبا که تو دختر-نینگ

 راه هی ؟ کنم کار یچ...  باشم خوش نبودشون تو ستمین نشناس نمک و محبت یب هم نقدرهایا نینگ بکش خجالت-

  !امیب در ینگران از نینگ پام جلو بذار

  ؟؟يزد زنگ یملک به ، کن ولش اصال...  که هم تو ادیب جا حالم ذره هی تو به دمیزنگ من... بابا يا - نینگ

   ؟؟یزنیم زنگ بهش تو... بزنم حرف آدم مثل کلوم دو تونمینم کهیمرت اون با من یدونیم که تو... نه-

  بهار؟؟؟ تو يخوایم یچ گهید...  لیوک...  دار هیما...  یماه اون به پسر... گهید تهیخنگ از نمیا آخهِ  د -نینگ
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  !؟ تو واسه بفرستمش يدار دوستش اگه نینگ نکن بحث من با

 مادرت پدر از گرفتن يخبر يبرا راهت تنها تو یول ندارم یلیدل چون زنمینم زنگ من...  مسخره نکرده الزم -نینگ

  !  يبا زمیعز نده دست از و وقت پس هیملک

  ... رمیمیم ینگران از دارم رمیبگ ازشون يخبر هی کن کمک ایخدا

   بزنم زنگ یملک به و باشم خونسرد کردمیم یسع داشتم و کردم قطع رو تلفن

   دمیشن نحسشو يصدا بوق دو از بعد و گرفتم رو شمارش

  میدید مونیگوش رو رو شما ي شماره بار هی و مینمرد ما باالخره خانم بهار سالم- یملک 

  ... یملک جناب سالم-

   کن صدام رامبد-یملک

   دادم رونیب نفسمو حرص با و شدم یعصب

   یملک جناب راحتم ينطوریهم من-

   جان بهار دییبفرما -یملک

  د؟یدار يخبر مادرم پدر از نمیبب...  تا باهاتون گرفتم تماس من راستش -

   ؟ینداشت یتماس باهاشون ؟ مگه چطور-یملک

 کرد یفظ|خد من با يجور و بود ناراحت یلیخ يآخر روز مامان راستش... نگرانشونم من خاموشن دو هر یول چرا -

   دارم دلشوره یلیخ من... نهیبیم منو داره باره نیآخر يبرا انگار

   وقتش دیرس پس:  کنان زمزمه یملک

   ؟ دیگفت يزیچ- 

   مینیبب رو گریهمد ما الزمه کنمیم فکر راستش...  نه... نه-یملک

 ادینم بر دستتون از یکمک اگه ندارم يباز خاله وقت من!  دینشد متوجه منو منظور اصال شما نکهیا مثل یملک يآقا-

  ؟! کنم قطع من

  ...  و بودم شده یعصب
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   مامانته و بابا راجب... بگم براتون دیبا که هست ییحرفا امینم يباز خاله يبرا منم -یملک

  ...  شدم نگران

   بگو تروخدا ؟ شده شونیطور -

  .... شاپ یکاف 5 ساعت... بهار نشده شونیطور - یملک 

   فعال باشه- 

 فکرشم یحت یول وفتهیم داره یاتفاقات هی دونستمیم...  شده حد از شیب دلشورم کردم حس و کردم قلع رو تلفن

   داره دنبال به يبد عواقب چه اتفاقات نیا که کردمینم

 سر و شدم آژانس سوار و رونیب زدم خونه از و دمیپوش رو بود دستم دم یلباس هر و گرفتم دوش ي عیسر و رفتم 

  ... شدم وارد و کردم باز رو شاپ یکاف در 5 ساعت

 يصدا با...  نشستم و رفتم سمتش به...  پنجره کنار دمید نفره دو زیم هی سر رو یملک شاپ یکاف کل به ینگاه با

   دید منو و اورد باال رو سرش یصندل

   ؟ یخوب جان بهار سالم -یملک

  ...یملک کنم غش که االنه استرس از من بحثمون موضوع سر دیبر عیسر شهیم...  ممنون -

 پدرت دیسع راستش مطلب اصل سر رمیم بهار....  که يبشنو ییزایچ یباش مجبور دیشا کن حفظ خودتو آرامش -یملک

 بگم يجور چه...  من کردم يریگ عجب بابا يا...  اممم... بهار راستش... بگم بهت رو یمطالب خواستن من از مادرت و

...  

  ...  یکنیم نگرانم يدار بگو کنمیم خواهش یملک-

  ....  چرا دونمینم بود نگران نگاهش حالت... زد زل چشمام به یملک

   ؟يدار رو قتیحق دنیشن طاقت-یملک

  !! قت؟یحق-

 درخواست به البته... دهیرس دونستنش زمان االن یول يبود محروم دونستنش از سال 3 و ستیب که یقتیحق آره -یملک

  شدیم برمال موضوغ نیا دیبا شیپ وقت یلیخ که من نظر به... دیسع

  ... ردمیمیم داشتم قلب تپش شدت از من بود نزده یحرف هنوز چرا دونمینم
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  یملک بگو دارم طاقتش... دارم-

   کند جاش از رو من قلب گفت که يا کلمه هر با و کرد شروع افتاده يسر و من و من با یملک

 آشنا هم با ایتالیا يتو که يبود دیسع دوست دختر تو...! یستین نیشه و دیسع دختر تو...  جان بهار رااستش -یملک

 و بود النا اسمش و بود ییایتالیا مادرت...  یپناه محمد بود یرانیا پدرت... يبود مهیون سال 1 موقع اون تو... بودن شده

 دونمینم اصال.... تو تا کردن سکوت تو خاطر به االن تا نیشه و دیسع!  بهار...  یپناه السا... ست السا هم تو هیواقع اسم

 رفتن از قبل نیشه و دیسع و داره يادیز امالك رانیا تو تیواقع پدر که بگم نمیا آهان... جان بهار گمیم دارم یچ

 هی راستش... اسناد و مدارك زدن نام به يبرا آمادست مدارك ي همه االنم...  کنم نامت به تا سپردن من به رو همش

 طالقان يالیو...!  یرفت اونجا تو که گهید زیچ هی و ، نیزم و ملک نیچند و است قلهک تو که هست يپدر ي خونه

  ... شده تو به متعلق امالك نیا ي همه االن و بوده تیپدر جد به متعلق الیو اون یعنی... اونجا... ؟!

  ...  نداشتم یالعمل عکس چیه قدرت و بود شده قفل دهنم یملک يحرفا شک تو

   ؟؟ خانم بهار یخوب-یملک

  بود نیا شد خارج دهنم از يا خفه يصدا با و یسخت به که يزیچ تنها

   ؟؟ اومد یچ میواقع مامان بابا سر -

 ، النا آخر لحظات در و کننیم فوت دم در دو هر وحشتناك تصادف هی تو بودن ایتالیا که موقع همون... آهان -یملک

 قبول رو تو هیسرورست شدن ینم دار بچه چون هم دیسع و نیشه و کنه مراقبت تو از خوادیم نیشه از ، مادرت یعنی

  ... نیشه و دیسع دختر بهار یشیم تو و کننیم

 يکرد یزندگ ییکسا با سال سه و ستیب یبدون سخته یلیخ...  نبود فیتوص قابل که بودم شوکه حرفاش از يقدر به

   کنم تحمل کن يکار... من يخدا اوه....  و نداشتن باهات ینسبت چیه که

  ....  ممکنه حرفا نیا دنیشن با دونمیم جان بهار-یملک

   شدم رهیخ شیمشک يچشما به و کردم قطع ستادنمیا با حرفشو

  ؟؟ نمونده يا گهید حرف- مرتعش ییصدا با

   بود شده متعجب صدام خشونت از 

  ... خودمونو بحث بازم خواستمیم راستش.... خانم بهار نه امممم... -یملک
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 يجلو خواستمینم یطرف از....  بکشه شیپ رو يخواستگار بحث خوادیم بازم دونستمیم چون کردم قطع حرفشو بازم

  ... کردمیم فرار مکان نیا از عیسر دیبا زهیبر اشکام یملک

  ?? دیمتوجه... بوده که هست همون شما به جوابم من یملک يآقا دینیبب -

  ... شد یخال بادش یملموس طور به 

   ؟ ستین متیتصم تو يرییتع چیه يجا یعنی -یملک

   ریخ متاسفم- 

   برگشتم دوباره و رفتم یقدم چند و کردم بهش پشتمو

   ؟ کنم صحبت نیشه و دیسع با تونمیم یک من یملک يآقا-

  !  رانیا گردنیبرنم گهید احتماال... دونمینم -یملک

   ؟؟؟؟ییییییییییییییییچ-

   ستادیا دستپاچه یملک و کرد نگاه ما به بود شاپ یکاف تو یکس هر که دمیکش يداد چنان

  ... یکشیم داد چرا جان بهار باش آروم-یملک

   ؟؟؟ برنگردن گهید دیشا یچ یعنی-

 که نهیا وقت و دادن انجام رو تو دنیرس سامان و سر به یعنی... کارشون گهید گفت... گفت بهم خودش دیسع -یملک

 اریاخت یب کردمیم يریجلوگ یملک مقابل در ختنشیر از مدت تمام که یاشک قطره...  شون خانواده شیپ برگردن

   کردن سیخ صورتمو اشکام بندش پشت و ختیر

   شد رهیخ من به يا کالفه حالت با یملک

 صحبت مادرت با یبتون کنم يکار بتونم دیشا..!  ستمین مقصر من...  نکن هیگر خدا خاطر به...  بهار نکن هیگر -یملک

  !! یکن

  .... کنمیم دق نشه اگه... بتونم بکن يکار یملک... بکن -  لرزان ییصدا با

 حرف هم با کنمیم هماهنگ هم مادرت با و يایب مدارك زدن نام به يبرا کنمیم خبرت گهید روز چند...  باشه-  یملک

  ... دیبزن
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  ...  ممنونم-  انداختم بهش سمویخ نگاه شناسانه قدر

  ؟؟يندار يکار... نکردم کاراشو هنوز صبح فردا دارم دادگاه برم گهید من... کنمیم خواهش - یملک 

   خداحافظ ممنون نه -

   فعال... سالمت به -یملک

   شد خارج شاپ یکاف از من از زودتر و برداشت کتشو و فیک 

 و دیسع يها یگوش هنوزم و شمیم تر افسرده روز هر من و گذرهیم روز اون از روز نشستم تختم رو اتاقم تو که االن

  ... کرد يهمدرد باهام و شد ناراحت یلیخ گفتم دوستم نینگ به رو موضوع یوقت...  خاموشه نیشه

   نداره درمون جوره چیه دلمه تو که يدرد نیا که دونهینم یول

   برداشتم رو تلفن و شدم خارج افکارم از تلفن زنگ يصدا با

   بله؟-

  ... خانم بهار سالم-یملک

   ؟؟ کنم صحبت مادرم با بتونم دیکن يکار دیتونتست سالم-

 زنگ بهت خودش ي شماره با 4 ساعت امروز شد قرار آره... حرف وسط ریبگ نفس هی...  خوب دختر آره - دیخند یملک

   ؟يندار يکار...  امالك و اسناد زدن نام به يبرا..... ایب صبح 9 ساعت فردا ضمن در...  حتما باش خونه.. بزنه

   ممنونم..  یملک يآقا ممنون -

  ... کنم کار یچ دیبا دونستمینم یخوشحال از و کردم قطع رو یگوش 

  ... کنم مرور مامانم با حرفامو تا داشتم وقت یساعت کی من و بود 3 حدود کردم نگاه رو ساعت

  دمیپر تلفن يصدا با من و شد 4 ساعت یک دمینفهم که بودم افکارم غرق اونقدر

  ... برداشتم رو تلفن بوق تا دو از بعد

   سالم -

  ؟؟ گلم یخوب زمیعز سالم... دخترم سالم - مامان
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   ؟ نیخوب شما... ممنون -

   ؟؟ شما شدم من حاال تا یک از -ماما

  !بردم میزندگ تو نهان راز همه نیا به یپ که یموقع همون از -

   نزنم دم و بشنوم دیبا....  حقمه!!!  یبزن زبون زخم يدار حق... بهارم يدار حق- مامان

 بودم یک با... بودم کجا...  هستم یک دونمینم یحت که جمیگ اونقدر من... یبزن حرف برام دیبا... یبزن دیبا مامان یول-

  ... بگو رو یچ همه بگو برام داغونم من مامان...

  .. یهرچ...  گمیم یبدون يبخوا یچ هر نکن هیگر گلم باشه- مامان

 از... بگو میواقع مادر پدر از برام...  بهار به شدم لیتبد السا از من يچجور نکهیا از... بابا از خودت از بگو برام... خوبه -

 حرفاارو نیا دیبا بهیغر هی چرا ؟؟؟ دیگذاشت تنها االن منو چرا... مامان چرا...  دیکرد سکوت راز نیا تو شهیهم چرا نکهیا

 دیبا بزرگ درد نیا با من يکرد فکر ؟؟ ادیم سرم به یچ حرفا نیا دنیشن از بعد من يکرد فکر چیه... بزنه من به

  ؟؟؟ دیکرد بد من با چرا بگو مامان ؟؟؟... زمیبر اشک و بذارم یک ي شونه رو سرمو

  ...  باش آروم...  گمیم بهارم باشه - مامان

 دیسع و من يآرزو که ملوس و نیریش دختر هی... يبود ساله کی تو میشد آشنا تیواقع مادر پدر با یوقت دیسع و من

 کردن قصد پدرت محمد و مادرت النا و گذشت تمونییآشنا از یماه چند...  میبش دار بچه میتونستینم چوقتیه ك بود

 دو هر... افتاد یلعنت اتفاق اون پروازشون از قبل روز چند... بشه بزرگ رانیا تو دیبا دخترمون گفتنیم... رانیا برگردن

 ازمون... سپرد دیسع و من به رو تو لحظات نیآخر تو النا....  بهار...  يبود مهد تو....  تو و شدن فوت تصادف تو شون

 خانواده يمخالفتها برابر در که میبود بچه داشتن مشتاق نقدریا دیسع و من و میکن بزرگ رانیا تو رو تو کرد خواهش

 که شد نیا... و میکرد شروع آرومو هیزندگ هی و میاومد رانیا به تو همراه و میستادیا بودن وركیوین تو هم که هامون

 و درس از و یکشیم عذاب شتریب یبدون اگرم گفتیم... بود دیسع ي خواسته... میبگ يزیچ بهت مینتونست االن تا

  یفتیم دانشگاهت

   شد جادیا مکث نمونیب یکم

  ... بگو يزیچ هی بهار - مامان

 يجور چه ؟؟ کنم کار یچ ییتنها من ؟؟یگذاشت تنهام ؟؟چرا یرفت چرا شده رو یچ همه که حاال ؟؟ مامان چرا-

  ؟؟ مامان کنم یزندگ
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  شدیم شتریب هم مامانم يهقا هق و رفتیم باالتر لحظه هر صدام

 نیا یکنیم فکر... جان بهار يشد بزرگ گهید تو... کردن مجبورمون هامون خانواده... جان بهار میشد مجبور -  مامان

 خودم با بودنتو خاطرات و زمیریم اشک شب تا روز هر م؟؟یکشیم یچ میدار ما یدونینم ؟؟؟ سخته تو يبرا فقط يدور

 رو تو اسم و زهیریم اشک تونهیم تا و اتاق از رونیب رهیم شبا...  داغونه خودش اما دهیم میدلدار دیسع... کنمیم دوره

 روشنه دیسع يبرا فقط لشیدال که کرده برگشتن به مجبور رو ما دیسع يبابا جان بهار میبود مجبور ما....  زنهیم ادیفر

...  ببخش رو ما جان بهار...  کنهیم نابود رو دیسع داره هست که یچ هر که دونمیم نویا یول یلیدل چه دونمینم من...

  ... فعال... يریبگ تماس باهام یتونیم یخواست وقت هر منه ي شماره نیا... ببخش

 یعنی ایخدا.... بودم ستادهیا گوش تو یگوش مترسک هی مثل من و دادیم رو تلفن شدن قطع از نشون تلفن يبوقا يصدا

   ؟؟؟یچ

 رو سخت تاوان نیا که ندارم یگناه من.. ندارم طاقتشو من... خدا سخته.... دمیم تاوان دارم گناه کدوم به من ایخدا-

 دمینفهم که ختمیریم اشک و زدمیم صدا رو خدا بلند يصدا با ؟؟؟ کنم کار یچ ییتنها من ایخدا....  یگرفت نظر در برام

  برد خوابم یک

   و برداشتم رو تلفن...  شده صبح ای شبه دونستمینم بود رفته در دستم از زمان شد باز چشمام تلفن زنگ يصدا با

   ؟؟ الو-

   ؟؟ خواب ساعت خانوم بهار سالم -یملک

   ؟؟ چنده ساعت... سالم-

  ... !  ي شماره ي دفترخونه 9 ساعت نره ادتی... صبحه 7 ساعت- دیخند یملک

   صبحه؟ واقعا-

   ؟؟ یخوب بهار -یملک

   فعال اونجام 9 من باشه... ممنون-

  ... االن؟؟ تا دمیخواب روزید ظهر 6 از من یعنی... بود گرد چشام تعجب از

 کردم وحشت خودم دنید از ستادمیا که نهیآ يجلو دمویپوش لباامو و خوردم صبحونه و گرفتم دوش هی شدمو بلند عیسر

  ... یییوا...  که بود پف يقدر به چشام... 
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 که بشه دهید کمتر پفش تا دمیکش چشام يباال و ریز یمشک مداد هی عیسر... دنیفهمیم همه کردمیم هیگر موقع هر

  ... نکرد يرییتغ چیه

 شدم من و میشد خونه دفتر وارد یملک با همراه 9 ساعت سر و رونیب زدم خونه از عیسر ومدینم بر دستم از يکار گهید

   بودم عاشقش که طالقان يالیو و خونه و ملک نیچند صاحب

   و میشد خارج خونه دفتر از یملک همراه

   رسونمتیم ایب -یملک

  ... کنم يرو ادهیپ دارم دوست ممنون-

  ... نبود تعارف دارم کارت-یملک

   شد شروع باز ایخدا

  ...یشگیهم موضوع همون بابت بازم اگه دینیبب-

 حوصلمو سکوتش.... افتاد راه و شدم نشیماش سوار یدودل و شک با... ستین موضوع اون نه - کرد قطع حرفمو یملک

   بود سربرده

   ؟ دیبزن یحرف دیخواینم -

  ... ستمیبا کن صبر چرا -یملک

  ... شد رهیخ چشمام به و برگشت سمتم به کامل و کرد پارك کنار رو نیماش اطیاحت با

  ...منتظرم-

...  تونمیخونوادگ لیوک باالخره من... بگو يدار دوست اگه ه؟؟یچ ندتیآ يبرا برنامت بدونم خوامیم راستش - یملک

  ؟؟؟ يخوایم کمک...  اموال و مال همه نیا با تنها دختر هی باالخره

  ...  زد حرفاشو صداقت با کردم حس دیشا...  ومدین بدم حرفاش از چرا دونمینم

 تا دمیم شما به طالقان يالیو و میپدر ي خونه جز به رو امالك ي همه اسناد من...  برم نجایا از گرفتم میتصم من-

  ... دارم اجیاحت پول به...  یبفروش رو همشون

   ؟؟ يبر يخوایم کجا و هیچ متیتصم بپرسم تونمیم -یملک



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١ 

 

 مال اونجا دمیفهم که حاال کنم یزندگ اونجا که بودم نیا عاشق شهیهم...  طالقان برم...  برم شهیهم يبرا خوامیم-

  ...  بمونم و برم درم دوست بوده میواقع پدر

   ؟؟ ادیب شیپ یمشکالت ممکنه... تنها دختر هی ، کیکوچ يروستا هی تو کردن یزندگ ییتنها یکنیفکرنم -یملک

   سرش پشت حرف تا هزار و تنها دختر هی... بزرگ تهران... ستین بودن نجایا مشکالت از شتریب مشکالتش قطعا -

 سختت تنها اونجا یول ستین یحرف باشه...  یکنیم سالح خلع خودم يحرفا با منو شهیهم که ادیم خوشم -یملک

   ؟؟ ستین

 يخطر و هست شمیپ اون...  جوره من با یلیخ که کنهیم یزندگ مسن خانوم هی يکنار يالیو... ستمین تنها اونجا -

  ... ستین

   ؟؟ میمر ننه منظورت -یملک

  ...  دارم دوستش منم... داره دوست منو یلیخ آره -

  ... نانیاطم قابل دمشید يبار چند... شناسمشیم -یملک

  ؟؟ یکنیم فیرد کارارو پس-

   ؟؟ يندار الزم يزیچ...  دختر نکنم تونمیم مگه -دیخند یملک

  ... نداره حرف فرمونم دست که یدونیم... باشه راحت آمدم و رفت بخر برام هم نیماش هی یگفت شد خوب!!  چرا -

   ؟؟ باشه یچ نداره یفرق مدلش باشه -یملک

   بمونه سالم سه دو واسه پول تهش که باشه يزیچ نه-

  .... میکرد گوش آهنگ سکوت تو و مینزد یحرف خونه به دمیرس تا... یاوک -  یملک

 نطوریهم و یپناه السا نام با شد درست میاصل ي شناسنامه یملک کمک با و گذرهیم محضر میرفت که يروز از هفته هی

 يالیوسا يسر هی با و شدم نمیماش سوار االن خالصه... یمشک يفرار... کردمینم فکرشمو که دهیخر برام ینیماش هی

  ... برم طالقان سمت به خوامیم میشخص

   افتادم راه و گذاشتم صدقه یتومن هزار پنج هی... تو دیام به ایخدا-

   بودم راه تو ساعت 3 و فتادم راه شب 8 ساعت بایتقر
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  .. بستم رو الیو هیچوب در و برپم الیو باغ داخل یآرام با رو نیماش و دمیرس که بود شب 11 ساعت

   بهتره خودم تیامن يبرا بذارم نجایا یحساب و درست هیآهن در هی دیبا -

 هزار با و بودم برق دیکل دنبال یکیتار اون تو دستم با و کردم باز رو الیو در دمیکل با و برداشتم نیماش از رو ساکم

  ... نشد روشن یچراغ یول زدم و... کردم داشیپ زحمت

  ...  بود خراب همش تاسف کمال در و کردم امتحان رو برق يدهایکل ي همه و رفتمیم راه الیو تو یآرام به

 رونیب اتاق از و آوردم در هم رو مانتوم و گذاشتم خودم اتاق يتو رو چمدون... بودم کرده وحشت الیو يتو هیکیتار از

  ... اومدم

  میمر ننه شیپ برم رو امشب گرفتم میتصم و کردم مرتب سرم رو شالمو و برداشتم رو چیسو

 یول خوابه میمر ننه دیفهم شدیم خاوشش يچراغها از یول ستادمیا میمر ننه يالیو درب يجلو و شدم خارج الیو از

  ...  نداشتم يا گهید ي چاره

 منتظر و زدم در دوباره...  شد باز يدر نه و شد روشن یچراغ نه یول گذشت يا قهیدق چند... موندم منتظر و زدم در

  ... گرفت درد خودم دست که يطور... زدم محکم رو در سوم ي دفعه...  نشد باز در هم باز و شدم

 تا بشه باز در ستادمیا منتظر و شدم کینزد در به خوشحال و زدم دل ته از يلبخند... شد روشن چراغ هیثان چند از بعد

   کنهیم ذوق من دنید از اونم نمیمطم... میمر ننه بغل بپرم

 بود روبروم که یکس دنید با نمیبب رو میمر ننه يبایز ي چهره تا بودم منتظر که من و اومد در چفت شدن باز يصدا

 قفل دهنم که بودم متعجب دنشید از اونقدر....  بسته يچشما و جذاب کلیه و قد با جوون پسر هی... شد گرد چشام

  ... کردینم باز چشاشو اونم البته و بود شده

 يا چهره... یگندم یپوست و ییطال به لیما بور يموها کردنش لیتحل و هیتجز به کردم شروع بود بسته چشماش تا

 دماغش نمیبب اومدم تا....  رهیت هیآب نیج هی و یلجن سبز رنگ به يا حلقه نیآست شرتیت هی و مردونه و جذاب اریبس

  ... شد گرد من يچشا مثل قایدق چشاش من دنید با و شد باز چشماش هیفرم چه

  ........... واوو

  ...  بود رهیت سبز چشاش

 لعنت خودمو داشتم... کردم غلط ایخدا...  استغفراهللا ؟؟ زنمیم دید و مردم پسر دارم زدم قاط یشب نصفه من چرا ایخدا

  کرد معطوف خودش به منو صداش که کردمیم
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   ؟؟ دیدار کاریچ نجایا ؟؟ دیهست یک شما -پسر

   که کردمیم نگاش گرد يچشا با داشتم... اومدم چرا بود رفته ادمی و بودم کرده هول چرا دونمینم

   ؟؟ يدار یمشکل ؟؟یالل خانم-پسر

   شدم یعصب ستین دارم جلو یکس و شمیم یعصب که شهیهم مثل و ومدین خوشم اصال زدنش حرف طرز از

  ... يستادی نجایا بسته چشم ساعته سه که يدار شما کنم فکر هم مشکل... ستمین الل رینخ -

   دیکش سرش به یدست کالفه پسره

  ؟؟ دیخوایم یچ من جون از و دیهست یک شما شناسمینم رو شما اصال من خانم-پسر

  گفتم يبلند نسبتا يصدا با بود رسونده اعال حد به رو یگستاخ گهید نیا

  ... کن صداش برو دارم کار میمر ننه با من -

   ؟؟ روستا يتو نه بده جواب شهر يتو را نیا یکنینم فکر منتها ؟ پسراست کردنه تور دیجد راه نمیا- زد يپوزخند پسر

  بره ورتمهی من اعصاب رو داره قصد امشب نیا نکهیا مثل... نه

   دارم کار میمر ننه با من ؟؟ یشب نصفه دارم یشوخ شما با من مگه محترم نا يآقا -

  ...  کارت یپ برو يدار دوست اگه حاال!! سرما ننه میندار میمر ننه نجایا ما -پسر

   گفتم یاروم يصدا با و رفت ادمی ناشیتوه میمر ننه نبودن دنیشن با

  ؟؟ دیاومد نجایا یک از ؟؟ دیهست یک شما اصال!  کردیم یزندگ نجایا میمر ننه ؟؟ یچ یعنی -

 من اومدن از قبل و نجایا اومدم ماهه 9 حدود گمیم اطالعتون محض ضمن در...  بدم جوابتونو نمیبینم یلیدل - پسر

   نبود نجایا یکس

 يالیو هیکیتار از ترس و سوال عالم هی با من و بست من يرو رو در شعوریب که کردمیم هیتجز ذهنم تو حرفاشو داشتم

  موندم بسته در پشت خودم

 ننه که رفتم فکر به و دارم هیتک در به و نشستم نیزم يرو و بستم رو در و رفتم خودم يالیو سمت به تیعصبان با

  ؟؟ رفته کجا میمر

   ؟؟ دیهست الیو نیا ساکن شما - پسر



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴ 

 

 دیدینم رو يزیچ هیکیتار تو چشام... بود بسته هم در و بودم خودم يالیو تو که من ؟؟ بود کجا از صدا...  کردم تعجب

  !... بوده یک يصدا نمیبب کردمیم نگاه اطراف و دور به یالک فقط و

  ... هستم وارید پشت من... نکن نگاه رو اونور نوریا نقدریا بسته... شکست گردنت -  پسر 

  ... کنهیم نگاه منو باغ کوتاه وارید از داره و هیراض خود از پسر همون دمیفهم صداش ي دوباره دنیشن با 

 بهش کردن نگاه بدون و شدم بلند نیزم از يتند به و چشمام جلو اومد بود کرده بهم که یینایتوه تموم دنشید با

   ستمیبا شد باعث صداش بازم که داخل برم تا گرفتم رو المیو سالن در ریمس

  ! ؟ دینداد جوابمو -پسر

  ... گفتم يبد لحن با و سمتش برگشتم

  ... بدم جوابتونو نمیبینم یلیدل -

  ... هه هه... دادم جوابشو خودش مثل درست

 و الیو سالن داخل رفتم سرعت با... نمیبب چشماش تو رو خورد جوابم از که یحرص تونستم هم یکیتار اون تو یحت

   دمیکوب هم به محکم رو درب

 رفتم فرو فکر به و انداختم روم و برداشتم ساکم از پتو هی و نشستم مبل رو رفتم و شد روشن یکم سالن لمیموبا نور با

...  

  ...  کردم رها رو میزندگ ي همه و نجایا اومدم بودنش و میمر ننه دیام به من ایخدا

  ...  درسته یچ دونمینم گهید ، کن کمکم ایخدا

 ؟ کجاست میمر ننه! ؟ منه ي هیهمسا یعنی ؟؟؟ نجایا اومده هیک پسره اروی نیا...  ؟ بمونم نجایا من هست صالح ایآ

  ... بفهمم دیبا

  ...  پرسمیم سوال یاهال از فردا

   دمینفهم يزیچ گهید و افتاد هم يرو چشام افکار نیهم با 

 محروم دنشونیشن از نهاینش شهر که گهید يصداها یلیخ و ها پرنده يصدا و آب شرشر مثل ییبایز يصداها با 

  ... دارم ادیز کار دمیفهم و کنم نگاه رو اطراف تونستم تازه و شدم داریب هستند
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 الیو خالصه... و بود خراب هم المپها ي همه...  نکرده یزندگ توش یکس ساله ده که بود ییجا مثل درست الیو 

  ... بود داغون

   گرفتم تماس یملک با و برداشتم رو تلفن

   برداشت بوق هی از بعد

   خانم بهار به به-  یملک

  ! ؟ رفته ادتی هستم السا گهید من-

   ؟؟ گذرهیم خوش ؟؟ خبرا چه... خانم السا سالم ، بله اوه -یملک

  !  شما کمک با البته گذرهیم هم خوش... خوبم ممنون... سالم -

   ؟ ادیم بر ازم یکمک چه -دیخند یملک

 لهیوس هی با برام رو همه و بده سفارش تو و کنمیم اس برات و سمینویم خونه لیوسا از ستیل هی من شهیم اگه -

   ؟؟ یتونیم... بفرست

  ...  ندارم شتریب که خواهر هی...  بدم انجامش نتونم من و بخواد يزیچ خانم السا شهیم مگه -یملک

   گفتم یخوب لحن با و نشست لبم رو يلبخند لحظه چند از بعد و خوردم جا یملک توسط خواهر لفظ دنیشن از

   رامبد ممنون - 

 یول باشم یخوب همراه برات نتونستم.........  جان السا ممنون...  دمیشن تو زبون از رو اسمم و نمردم باالخره - رامبد

  ...  بشم برات خوب برادر هی بتونم دیشا

   ؟؟ یبفرست رو لیوسا برام یتونیم یک تا ، ممنون... نمیمطم... یتونیم -

  ... فرستمیم حتما شب تا.. امروز نیهم - رامبد

   باش پشتم برادر هی مثل نذار تنهام... بدم ادامه تونمینم تو کمک بدون ، ممنون-

 تو مهم آدم هی... خواهر مثل يشد برام يداد رد جواب و یرفت یوقت از!! ... خواهر گفتم بهت که نهیهم ممیتصم- رامبد

   خوب خواهر هی مثل یول دارم دوستت هنوزم...  کرده فرق برام داشتنت دوست ،...  باشم مراقبش که میزندگ

  ... بگم یچ دونمینم....  ممنونم ازت واقعا -
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  ... ختیریم داشت اشکم

   فعال... بزن بهم زنگ هی يفرستاد رو بار وقت هر ، رامبد رمیم من پس -

   فعال باشه -رامبد 

  ...  ختیر فرو چشمم از یاشک رامبد هیمهربون خاطر به و کردم قطع رو یگوش 

  ...  کنه کمکم تا مونده برام یکی حداقل منونم... ینذاشت تنهام ممنونم ازت ایخدا-

 لیوسا اسم عیسر... ادیب لیوسا تا الزمه یاساس هیریگردگ هی که دمیرس جهینت نیا به و انداختم الیو کل به ینگاه 

  کنم شروع رو کار دیبا منم...  فرستمیم رو همه شب تا گفت جوابم در اونم و کردم اس رامبد يبرا ازموین مورد

  ... بکشم دستمال رو جا همه اونا با تا کردم پارشون برداشتمو کهنه لباس تا چند ساکم تو از و رفتم

 زیتم به کردم شروع و کردم مخلوط ولرم آب با رف هی تو و برداشتم... بودم آورده هم ییدستشو هیما خودم با ظرف هی

  .. .  ذاشتمیم سالن تو رو بود یاضاف یچ هر و اتاقا کردن

   شد زیتم گل ي دسته مثل اتاقها

  ...  زدیم برق داشت که شد زیتم نقدریا خالصه و نیزم کیسرام...  کمدها و تخت... وارهاید 

  ... بود سالن نوبت حاال و آشپزخونه تو گذاشتمشون...  بشورمشون تا برداشتم رو ها یروتخت

 اطیح يتو رو یاضاف لیوسا یسخت به و کردم باز رو الیو در و نییپا دادم شلوارمم يها پاچه.  انداختم سرم شال هی

  ...  دمیکشیم باغ

  ... نداشت یارزش و بود شکسته که بودم نایمامان تخت يها یتخت سر از یکی دمیکش نیح در 

  ... بود گرفته نفسم بود نیسنگ یلیخ ییخدا

 با و شکستم رو قلنجم و شدم لیمتما عقب به یکم و زدم کمرو به دستامو و ستادمیا صاف و کردم رها رو یسرتخت

 وارید اونور به چشمم که کردم باز رو چشام اومدن قوس و کش یکم از بعد و دمیکش یحساب ي ازهیخم هی بسته چشم

  ...  شد خشک

  ... شدم یحرص یکم ندادنش سالم و رهیخ نگاه از...  بود من رو نگاهش و بود ستادهیا پسره اروی

 من دادن جون و یتخت سر دنیکش یکم از بعد و ومدین ییصدا کدوممون چیه از و دادم ادامه کارم به تیاهم یب اما

  ... رفت و دیکش راهشو اروی
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  ...  ست فرانسه جمهور سییر انگار رهیگیم ژست نیهمچ کشهینم خجالتم...  ادب یب ي کهیمرت

 زیتم مشغول و شدم الیو داخل... شدنش تموم با و کردم خارج الیو از بزور هم رو لیوسا هیباق و سالن تو برگشتم

  ...  شدم ییرایپذ سالن کردن

 از هم سالن حاال و کردم زیتم سیخ دستمال با نداشت خاك و گرد و بود ملحفه روش نکهیا با هم رو مبلها يرو یحت

 کردم نگاه شاهکارم به کننیم نگاه افتخار با شاهکاراشون به که مت و پت مثل و ستادمیا يکنار....  دیدرخشیم يزیتم

  ... دونستمینم و بودم يمند هنر دختر چه من که دمیرس جهینت نیا به و

  ... بودم درس فکر به فقط من و دادیم انجام ییتنها خودش مامان رو خونه ي کارها ي همه شهیهم

  ... شدم دانشجو یسالگ 16 تو هم نیهم يبرا

  ...  دنید خون توان... ندارم توانشو من دمیفهم رشته اون تو لیتحص سال سه گذشت از بعد و شدم قبول یپزشک اولش 

 تنهام شهیهم يبرا بابا و مامان نکهیا از قبل پش ماه نیهم و شدم قبول کیالکترون هیمهندس و دادم کنکور گهید بار هی

  ... امیم حساب به مملکت نیا مهندس االن و گرفتم مدرکمو بذارن

  ...  کاریب مهندس البته

 پزشک ي اجازه ام هیروح...  یول بودن یراض کارام از یلیخ استادام...  گرفتم ادی سال سه اون تو یپزشک از زایچ یلیخ

  ... مدرك بدون اما دکتراست حد در اطالعاتم...  نداد بهم شدن

 رو بودند استفاده قابل ریغ و خراب دو هر که ییلباسشو نیماش و گاز و آشپزخونه يتو رفتم و زدم کنار رو پوچ افکار

 و دیکش طول ساعت 2 حدود آشپزخونه کار برگشتم آشپزخونه به و بردم سالن درب يجلو و دادم هول کایسرام يرو

  ... بره آبش یکم تا گذاشتم و شستم ییظرفشو نکیس تو دست با هم رو ها یروتخت

  ....  اطیح تو ببرم رو ییلباسشو نیماش و گاز کردم یسع و سالن تو برگشتم

 در و برگشتم شد سبک دستم دفعه هی که دمیکشیم رو گاز اجاق داشتم و بردم زحمت هزار با رو ییلباسشو نیماش

  .... کردیم جا جابه رو گاز داشت که دمید رو پسره اروی اون تعجب کمال

   دمیغر سمتش به و شدم یعصب و نظرم تو اومد صبحش الیخ یب ي چهره

   ؟؟ آقا دیکنیم کار یچ -

  ... رفت باال ابروهاش بلندم يصدا از پسره
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   ؟؟؟... خانوم یزنیم داد چرا -پسر

  ؟یکنیم کار یچ يدار گفتم -

  !  کمک -پسر 

   ؟؟ خواستم کمک شما از من -

 یچیه...  یخی سبز ي لهیت تا دو... نبود یچیه چشماش تو... چشمام تو بود زده زل جاش به... نگفت یچیه پسره

   نگفت

  ...  دییبفرما آقا ندارم یاجیاحت شما کمک به من -

 رفت یحرف بدون و انداخت نییپا رو سرش لحظه چند از بعد... بود کرده کالفم یکم که موند رهیخ چهرم به یکم

   خونه تو اومده يچجور نیا افتاد ادمی که بود دهینرس در به هنوز...

  ؟ خونم تو ياومد يچجور...  یه-

  ... برگشت سمتم به پسره 

   وارید رو از -پسر

  ... جلوش گرفتم دیتهد ي نشونه به اشارمو انگشت

   ؟؟ يدیفهم يذارینم نجایا پاتو اجازه بدون چوقتیه گهید - 

   کرد خورد شتریب اعصابمو که زد يپوزخند 

  ... نشناسن نمک ایبعض -پسر 

   زدم ادیفر یعصب 

 هم مرگ حال در اگه یحت و ینش کالم هم نشناس نمک نیا با گهید باشه حواست پس.. نشناسم نمک من... آره -

   ؟؟؟...  يدیفهم يندار رو قسمت نیا به ورود حق بودم

 مین بدون و خودش يالیو تو رفت و شد خارج الیو از متاسفم برات یعنی ك سرش دادن تکون با و زد يپوزخند ه پسر

  ... بست محکم رو در و خونش تو رفت بودم رهیخ بهش غرنده ریش هی مثل که من به ینگاه

  ... بکشم باال رو الیو نیب وارید و بذارم یآهن در هی دیبا فرصت نیاول در که کردم فکر نیا به و برگشتم الیو به یعصب
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  ... نوریا اومده پاشده اجازه بدون کشهینم خجالتم.. پرو ي پسره

 البته.. کردم پهن بود توش رخت بند هی که الیو باغ تو بردم و برداشتم رو میروتخت شد کاسته تمیعصبان از که یکم

  ... دارم وسواس یکم ستین خودم دست...  دمیکش دستمال هم رو رخت بند قبلش

  .... بودم مرگ حال در یخستگ از من و بود عصر 7 ساعت و بود شده مرتب یچ همه حاال 

   دمیپر جا از تلفن يصدا با 

  ...  داشتم برش و رفتم تلفن سمت به و دمیکش ترسم شدن یخال از قیعم نفس هی

   ؟؟ بله-

 صبح فردا دیببخش امیب نتونستم خودم.. رسهیم گهید ساعت 2 تا احتماال... فرستادم رو بارها من... السا سالم -  رامبد

  ...دونمینم موردش در یچیه و دارم دادگاه

  ...  شد فیرد کارام زود نقدریا شهینم باورم يوا... دادم زحمت بهت یلیخ رامبد ممنون- 

  ... بفرستم الیو هیکار زیتم و کار يبرا هم کارگر هی يخوایم -دیخند رامبد

   دل ته از دمیخند

  ... کردم کار بهتر کارگر از... ستین يازین -

   ؟ يدید رو میمر ننه...  نیآفر ؟؟ کارهارو ي همه يکرد خودت - رامبد 

  ...  کنهیم کار یچ مهیهمسا جوون پسر هی جاش به و ستین میمر ننه دیفهمیم رامبد اگه دونمینم...  شدم هول

  ...  دمشید آره... آره -

   نکرد شک دستپاچم لحن به رامبد

 اگه...  دختر ها ینکن بلند نیسنگ لیوسا خودت... بذارن کجا رو همه بگو بهشون اومد بار...  برم فعال باشه - رامبد

  ... زنتمیم بهت سر هی هفته نیا تو تونستم

  ...  شدم دستپاچه 

  ... میمر ننه ي درباره گفتم دروغ بفهمه نکهیا از

  ... جان رامبد راحته و خوب جام من ستین يازین- 
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 فعال نزن یالک حرف پس بزنم سر بهت امیب دارم حق برادر عنوان به...  السا نکن پاره کهیت تعارف من با -  رامبد 

  ... خدافظ

  ... فعال -

  ... گفتمیم دینبا ؟؟؟ گفتم دروغ چرا ایخدا...  گرفتم استرس من و شد قطع تلفن

  ... خوردیم بهم داشت حالم خودم عرق يبو از 

 یحساب دوش هی و رفتم حمام طرف به و شدم بلند...  گهید شهیم يزیچ هی باالخره...  کردم دور خودم از رو یمنف افکار

   گرفتم

   داشت يفسفر زیر يگلها که ییمویل شلوار بلوز هی... دمیکش رونیب ساکم از خوشگل لباس دست هی

  ... بود کتان جنسش هم شلوارش و بود بلند نیآست بلوزش

  ...  شدم رهیخ نهیآ يتو دختر به و نشستم اتاق دراور ي نهیآ يجلو 

  ...  نداشتم بابا مامان به یشباهت چیه من چرا فهممیم حاال

  ...  شدم ینم دادن جواب تو شونیدستپاچگ متوجه و دمیپرسیم ازشون رو سوال نیا شهیهم

...  پشت کم و یمشک و لخت یلیخ يموها با... دیسف مهین و یگندم بایتقر یپوست... زهیم زهیر و فیظر دختر هی من

 بایتقر مدل و کوتاه و متوسط هیپهن با هیمشک يابروها...  گرفتینم حالت جوره چیه و بود صورتم تو موهام شهیهم

 نیا دونمینم...  کردیم رییتغ لباسام رنگ با چشمام رنگ...  یشیم رنگ به دهیکش و درشت بایتقر ییچشما و هشت

 هییبایز که شکل یمثلث ي چونه و یاستخون بایتقر صورتم! ...? پدرم ای مادر... باشه تونهیم من به یک ارث چشما

...  بود دهیپر رنگ شهیهم که يا قلوه و برجسته یول کوچک ییلبها و کوچک و کوتاه هینیب با کردیم برابر چند صورتمو

 که بود هام گونه يرو چال کردمیم افتخار بهش شهیهم من و بود صورتم تو که يزیچ نیبهتر...  البته میماریب خاطر به

  ... کردیم رهیخ خودش به رو يا نندهیب هر چشم دنیخند موقع

  ...  اغراق حد نیا در نه اما بودم خوشگل داشتم قبول...  دهیند حاال تا من هییبایز به يدختر گفتیم شهیهم نینگ 

 نییپا و باال به یمشک مداد هی و زدم صورتم به کننده مرطوب کرم هی و دمیکش سشوار رو موهام و شدم خارج افکارم از

  .... شدم ام هیاثاث اسباب منتظر و سالن تو رفتم و دمیکش چشمام

  ...  بودم خورده مادر تییسکویب هی فقط صبح از بودم مرگ حال در یگرسنگ از
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 و بودم خوردن حال در نطوریهم و...  کردم خوردن ب شروع ولع با و کردم دایپ کیک هی و گشتم رو ساك تو رفتم

  ... رفتم فرو خواب به و شد گرم یک چشام دمینفهم که مبل يرو نشسته

  ... شد باز چشام الیو هیچوب در يصدا با

  ... شبه مهین و ده ساعت دمید و کردم نگاه رو مچم ساعت همه از اول

  ... اوووووه-

  ... کنم فکر اومد بارهام

  ... دمید بزرگ ونیکام هی الیو هیچوب در پشت و کردم باز رو در و انداختم سرم رو شال هی

   کردم بازش و رفتم در سمت به عیسر

  ..  دینباش خسته... سالم -

   ؟؟ دیهست یپناه السا خانوم شما - مرد

 گهید تونمینم تنها دست من چون... دیبذار گفتم جا هر رو اسباب شهیم فقط... دیایم بودن گفته یملک يآقا... بله -

  ...  کنم جابجا نارویا

  ...  بودن گفته هم یملک يآقا ، حتما بله - مرد

  ...  شدن کار به آماده و رونیب اومدن مرد تا 3 ونیکام پشت از کردم باز کامل رو در و دمیکش کنار خودمو

  ... اومد یبغل الیو در يصدا نیح نیهم در

  ...شده خشک لیوسا يرو نگاهش و ستادهیا در يجلو دمید و برگشتم

  ...  کرد متعجبم که کرد یاخم و کرد من سمت روشو من نگاه هینیسنگ با

   بست محکم رو در و شد خونش سالن وارد من به ینگاه مین بدون و بست و در و تو رفت یالعمل عکس بدون

  !؟ کنهیم اخم من واسه گرفتم پاچشو انگار ؟؟؟ کرد ينجوریا چرا نیا.... وا -

  ... داره یقاط اروی

  ...  ناشیتوه و بود اولش شب رفتار لممیدل و داشتم لیدل من اما ، بودم لج باهاش منم درسته! ؟ لجه من با چرا فهممینم
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  ... دونستمینم رو اون لیدل گهید

  ... یخی کامال و سرد.. کردیم جذب منو چشاش شتریب همه از

  ... باشه بوده ينطوریا من با رفتارش که نبوده يپسر حال به تا

  ... بگذره من از تونستینم يپسر چیه و بودم توجه مورد من آشنا و لیفام تو ای دانشگاه تو... جا همه شهیهم

 دیند منو که بود یکس نیاول نیا واقعا اما... دادمینم رو یکس به چوقتیه و ومدینم خوشم اصال نهایا از من البته

  ... کردیم نگاه من به پوزخند با و گرفتیم

  ...  باشه راحت اعصابم تا نکنم یتوجه بهش کردم یسع و شدم فارغ اون به کردن فکر از

  ... نذارن کجا و یچ و بذارن کجا و یچ گفتمیم مردا اون به و خونه داخل رفتم

  ... بود ستادهیا من کنار بود رامبد دوست احتماال که ي مرد و دیکش طول ییجابجا شب 2 ساعت تا 

  ...  دیرس یم نظر به یپاک چشم مرد چون کردمیم آرامش احساس اون وجود با

  ...  رفتم مرد اون سمت به و برداشتم رو چک دسته من و میرفت الیو از رونیب شد تموم کار یوقت

 دنید با و کنهیم ورزش گرمکن با داره یبغل الیو تو پسره که دمید و برگردونم رو سرم شد باعث ینگاه هینیسنگ حس

  ...  شد کردن ورزش مشغول و برگردوند روشو عیسر من نگاه

  ..! يکردیم نگاه رو نجایا یداشت دونمیم که من یخودت خر...  یآخ

  ...  نجاستیا گوشاش بودم نیمطم یول نبود نجایا چشاش 

   و برگردوندم مرد سمت به رومو

  ...  شمی متقبل دیبا چقدر...  دیکرد لطف یلیخ... آقا ممنون -

  ...  وقته رید داخل دییبفرما شما... کرده حساب رامبد...  خانم هیحرف چه نیا - مرد

  ... نشست ابروش رو یاخم هی و کنهیم نگاه پسره به يریز ریز داره دمید

  ... دنیکش زحمت یلیخ ونیآقا نیا...  جناب شهینم که ينجوریا آخه -

   کرد نگاه من به و گرفت یبغل الیو پسر از روشو مرد
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  ... کرده حساب رامبد که گفتم.......  خانم داخل برو -مرد 

  ... نداد من به رو يا گهید صحبت ي اجازه و افتاد راه و نشست راننده کنار عیسر

  ...  ستمیبا شد باعث صداش که رفتمیم در سمت به داشتم یآرام به و گرفتم بود شدن دور حال در که نیماش از نگاهمو

  ... سرما ننه يدار موندن قصد معلومه که نجوریا - پسر

  ... اول شب همون... بود گفته بهم نویا هم گهید بار هی... اومد بدم یلیخ سرما ننه لفظ از 

  ... لبشه رو يپوزخند دمید که سمتش برگشتم تیعصبان با

  ... بهش بگم یچ بودم مونده واقعا شد برابر چند تمیعصبان

  ...  دادم تکون واسش یافق صورت به سرمو که بود نیا اومد بر ازم که يکار تنها

  ...  متاسفم برات واقعا یعنی... بود حرف حرکتم تو یکل

   برم که کردم بهش پشتمو دوباره

  ... و نداره يا یحساب و درست کریپ و در که یهست ییالیو تو یترسینم -پسر 

   داد ادامه و... زد يشخندین

   ؟؟؟.. وارتهید به وارید ي هیهمسا هم جوون مرد هی - پسر

  ... ختمیر نگام رو داشتم ازش تنفر یچ هر و سمتش برگشتم

  !  نمیینم نجایا يمرد من -

  ... زدم يپوزخند

 رو و دهیم عذابم داره اومدنم اول روز از که ينامرد... نمیبیم نامرد هی فقط نجایا من بگم دیبا خودته منظورت اگه-

  ... رهیم راه اعصابم

  !! جوون مرد يآقا متاسفم برات واقعا... ارهیم دختر هی يبرو رو ترس داره ينامرد در از که ينامرد

 کور یول...  زبونم یب من کرده فکر حتما...  بدم ينجوریا جوابشو نداشت انتظار حتما... بود گرفته تعجب حالت چشاش

  ... هه!!  مرد يخوند
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   حرفاست نیا از تر پررو اروی نیا... نداشت دهیفا کردم صبر یچ هر االن تا 

  ...!!  ینیبیم رو السا يرو اون بعد به نیا از 

   دمیشن صداشو بازم که... رفتم در سمت به و گرفتم ازش رومو

  کوچولو خانم... ینیبیم ناتویتوه جواب -پسر

   سمتش برگشتم و اوردمین کم اما داشت برم ترس یکم که گفت یخاص لحن با رو کوچولو خانوم

  ... گفتم يدرار لج و روم لحن با

  ....دانه دانه گه خورد لپ لپ یگه... دانه پنبه ندیب خواب در شتر -

 یدونیم آخه.... شه خونت وارد یواشکی یکس ممکنه...  یکن قفل الرویو يدرا کن یسع...  بدم نشونت يشتر -پسر 

  ؟؟ هیچ

   زد يشخندین 

  !!  رمیم راه خواب تو شبا یبعض من آخه -پسر 

  ... گفتم تند

  !  کنم تیشکا ازت تونمیم ؟؟یکنیم دیتهد يدار -

  ... دیخند بلند پسر

  ...  برو باشه ؟؟؟ کنهیم باور حرفتو یکس ؟؟؟ کرده دیتهد منو روستا نیا دکتر یبگ يبر يخوایم ؟؟ یجرم چه به -پسر

  ؟؟...  یروان آدم نیا ؟؟؟؟ روستا نیا دکتر!!!! دکتر؟؟؟؟؟؟.....  شد گرد چشام

  ...  شده رهیخ بودم متعجب که من به و گرفته خودش به يروزیپ حالت دمید 

   گرفتم خودم به يخونسرد حالت...  رمیبگ حالشو دیبا

  ... بخونن یپزشک توننیم هم دار مشکل يآدما دونستمینم -

  شد رهیخ بهم یسوال و رفت باال حرفم با ابروهاش

  دار؟؟؟ مشکل -پسر 
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  !!  کنه دییتا رو شما بودن دار مشکل بتونه دیدیند حاال تا که یآدم هی از شما تنفر کنمیم فکر...  بله - 

   نشوند چهره به یاخم

  ... باشمش دهیند که یکس یحت...  ندارم تنفر یکس از من یول - پسر

  ؟؟؟ باشه تونهیم یچ روزید از من با رفتارتون نیا لیدل پس - زدم يلبخند 

  ...  ستین باغ تو اصال بابا نیا... نه دمید که ارمیدرب حرصشو دوباره خواستم... ارهیم کم دونستمیم...  نداد یجواب 

  ...  چرخهیم صورتم رو داره نگاش کردمیم حس چرا دونمینم

  ...  کنهیم نگاه لپام چال به داره دمیفهم دقت یکم با

  ...  کردم یمصلحت ي سرفه هی و کردم جمع لبخندمو عیسر

  کرد جور و جمع خودشو بالفاصله و برداشت صورتم رو از هول با چشاشو

   بعد يبرا بمونه شما جواب روقتهید برم دیبا من -  پسر 

  ... داداش وردم کم بگو.... هه 

  ...  دیکوب بهم رو در و رفت خونش سمت به بلند يقدمها با

  ... کنه دستپاچه هم رو خی کوه نیا که باشه حد نیا تا دونستمینم یول قشنگه یلیخ لپام چال دونستمیم

  !!! جنبه یب..  بخندم روت به گهید باشم من 

  ... کردم روشن رو سالن بود فرستاده برام رامبد که يا يشارژ المپ با و خونه داخل رفتم و شدم الیخ یب

  ...  یحساب و درست ي خونه هی شکل شد نجایا حاال خوبه...  شد روشن شیآخ

  .... خوب مبلمان

  ....  ينهارخور زیم

  ....  ییلباسشو نیماش و گاز اجاق

  ... ویماکروو و ییظرفشو نیماش

  ... کنم درستشون فردا دیبا که میس و المپ عالمه هی
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  به به

  ...  امیبرب خودم يکارا نیا پس از دیبا... گهید مهندسم 

   نتهایکاب تو کردم جابجا رو بود بستم ماهم کی يبرا احتماال که رو ییموادغذا

  .... دمیخواب و اتاقم تو رفتم که بود چند ساعت دونمینم

  ...  شدم داریب آب حرکت و ها پرنده يصدا با بازم صبح

  ... محاله یخوشبخت همه نیا منو ایخدا

 يا چاره اما...  ختمیر اشک خوبم يبابا و مامان ادی به... گرفت میگر و دیترک بغضم و... افتادم بابا و مامان ادی هوی

  ...  بوده نیا هم من سرنوشت...  امیب بر ییتنها به خودم پس از دیبا ستین

   گرفتم دوش هی رفتم شدمو بلند

 فنجون هی و آشپزخونه تو رفتم و کردم سرم کالهشم و دمیپوش رو پوشم تن حوله و اتاقم تو برگشتم نیم ده از بعد

  ...  شدم خوردن مشغول تیسکویب هی با و کردم درست قهوه

   بپوشم لباسامو تا اتاقم تو رفتم و کردم جمع رو زیم و شدم بلند شدنش تموم از بعد

  .... ومدیم بهم یلیخ که رنگ ییمویل بلند نیآست زیبول هی با دمیپوش رهیت سبز نیج هی

  ... زهینر دورم تا دمیچیپ دور چند پسیکل با شهیهم مثل و کردم خشک موهامو

   چشمام رو ختیر موهام يجلو بازم دیرسیم کمرم نییپا تا که بلندم يموها کردن جمع از بعد

  .... کردم محکمش و عثب بردمش سنجاق هی زور با

  ... نباشه کارم مزاحم تا زدم گره پشت از و انداختم سرم رو شالمو 

 میترم رو دهید بیآس يها یکش میس و المپها زحمت و زور به سالن تو آوردم و دمیکش رونیب يانبار تو از رو نردبون

  ... شد درست خونه کل برق و کردم

  ...  خوردیم المپ تا 4 حدود که بود باغ المپ نوبت

  ... شدم یاول کردن درست مشغول و بردم هم رو مهایس و المپها هیباق و باغ تو بردم و برداشتم رو نردبون

  ... شد حلقم وارد یکم و صورتم تو ختیر خاکش و گرد
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 دیرس یچهارم به نوبت و کردم درست رو المپ تا 3... دادم ادامه کارم به اما...  ستین خوب برام خاك و گرد دونستمیم 

  ... فتمیب سرفه به شد باعث حد از شیب خاك و گرد که

  ...  نشستم باغ استخر لب و اومدم نییپا نردبو از

  ... شم بلند کردم یسع...  خونه داخل رفتمیم دیبا.. شدیم بدتر لحظه هر هام سرفه

  ... الیو تو برم شدم بلند جام از... اومده فوضول هیروان ي پسره نیا بازم دونستمیم اومد یبغل الیو در يصدا

  ... نداشت یتموم هام سرفه

 شد اهیس چشام کردم حس لحظه هی که گرفتم شیپ راهمو و ندادم تیاهم اما... کردمیم حس خوب نگاهشو هینیسنگ

  ... نیزم افتادم و نشد بند ییجا به دستم شد یچ دونمینم فتمین که رمیبگ وارید به دستمو اومدم

  ... فتمیب هیگر به شد باعث وحشتناکم يها سرفه گهید طرف از و پام و کمر درد طرف هی از

   گفت دستپاچه و هول کردم حس کنارم رو یکس که دمیدیم چشمام به رو مرگ داشتم

   ؟؟يافتاد چرا شده؟؟ تیزیچ -پسر 

  ...  بدم جوابشو ومدیم باال نفسم من مگه یول

  ...  دمیکش کنار خودمو کم هی که کنه بلندم خواست

  ... شد رهیخ بهم یبرزخ يچشما با و گردنش پشت برد کالفه حالت به دستشو

  !  پزشکم من.. کنم کمکت بذار ؟؟؟ من کنم کار یچ -پسر

  ... گفتم يا سرفه و دهیبر يصدا با که بود نیا ومدیبرم ازم که يزیچ تنها

   اری...ب... يپر...  اس -

  ..  بگو گهید بار هی ؟؟؟یچ -  پسر 

  بگم نالمو گهید بار هی شدم مجبور... آورد دهنم کینزد گوششو حرفش نیا با همراه

  ..  ار...یب... مویر...پ...اس - 

  گفت گشاد يچشا با و رفت عقب یپسرکم
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   ؟؟يدار آسم ؟؟ ياسپر - 

 پرسهیم نشسته ارهیب مویاسپر و بره نکهیا يجا به... بود خنگ واقعا نه ای خنگه نیا کردمیم فکر ينجوریا من دونمینم

  ... نه ای دارم آسم

  زد داد و شد بلند هول که دید صورتم تو یچ دونمینم 

   ؟؟ کجاست -پسر 

   فم...یک... اقم...ات...تو- 

 به ياسپر البته. ... برگشت لحظه چند از بعد... دادمیم جون داشتم اطیح وسط منم... رفت و شد بلند جاش از عیسر

  گرفتم دستش از رو ياسپر که بزنه رو ياسپر و کنه باز دهنمو خودش خواست...  دست

  ...  شد باز نفسم راه تا دهنم تو کردم سیپ بار چند و دهنم يجلو بردم زور به

  ... کردم باز چشامو و دمیکش یقیعم نفس

  ...  برگشتم ایدن به تازه کردمیم حس

  ... شدم یعصب نگاهش هیرگیخ از شد قفل سبزش يچشا تو چشام

   د؟یکنیم نگاه ينجوریا چرا بپرسم تونمیم -

  ... دیکشیم کشدار ينفسها.. هیعصب بود معلوم

  ... دارم جذام من انگار یکنیم رفتار يجور هی ؟؟يدیم نشون العمل عکس ينجوریا چرا بپرسم شما از من شهیم -پسر

  ! ؟ فهممینم منظورتو-

  ...  ندونستن به زدم خودمو یول ها گهیم یچ داره دمیفهمیم خوب حاال

  ...  بشم کتینزد ياسپر با يذارینم..  کنار یکشیم کتینزد امیم یوقت که نهیا منظورم - پسر

  ... نرفته ادمی اولت روز يحرفا هنوز مغرور ي پسره...  دمیخندیم بهش داشتم دلم تو...  خورهیم حرص داره دونستمیم

 به يازین کردنش استفاده يبرا و همدممه عمره هی... بلدم رو کارش خودم هم رو ياسپر...  دیکن کمکم ودین يازین - 

  ...  ندارم یکس کمک

   ؟؟يایب يندار حق قسمت نیا بودم هم مرگ حال در اگه بودم گفته من رفته ادتی نکهیا مثل دکتر يآقا.. ضمن در-
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  ...  ينبود ایدن نیا االن که بودم ومدهین اگه آخه دِ - دیخند یعصب پسر 

  ... میداشت فاصله هم با قدم هی تنها ستادمیا کشینزد و رفتم سمتش به یقدم یعصب و شدم بلند 

  ...  شد رهیخ میشیم يچشما به يجد و شد محو لباش رو از کم کم خنده... بدم حرصش خواستمیم

 يپسرا...  کنم تور رو تو ندارم قصد من آخه... نوریا يایب يندار حق بودم هم مرگ حال به اگه یحت بعد به نیا از-

   ؟؟یفتیب تورم تو يبخوا خودت نکهیا مگه ؟؟؟ نه بهترن يشهر

  بکشه خجالت کمی تا اوردمیم بروش داشتم اولشو روز يحرفا

   بود کرده جشیگ بهش میکینزد و آروم لحن 

  ... بود رهیخ گنگ چشام به چشماش فقط...  دینشن حرفامو از کلمه کی یحت بخورم قسم حاضرم

  ... فتهیب لپام چال رو نگاهش بازم شد باعث که زدم يلبخند 

  ... کنم يریحالگ خواستم شده مسخ يادیز دمید 

   گفتم يبلند يصدا با

   ؟؟ ییکجاها... عمو یه -

  رفت عقب قدم هی و شد هول پسره

  ... گهید رمیم من... نجامیهم -پسر

   بره کرد پشتشو

   ؟؟ گهید گفتم یچ يدیشن -

   کرد نییپا باال سرشو و سمتم برگشت جیگ پسر

  دمیفهم... آره... آره - پسر

  ... شد بیغ سوت 3 سر و خودش يالیو تو رفت بلند يقدمها با بعد 

  ... شدم ولو اطیح کف خنده شدت از 

  ... بذارم اثر یکس رو تونمیم حد نیا تا دونستمینم
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  ... کردم رو کار نیا چرا نکهیا از ناراحت هم و بودم کرده ازش یاساس هیریحالگ هی نکهیا از بودم خوشحال هم 

  ... نبود من تیشخص با مناسب کار نیا

  ... بود الزم یکم اما

  ... کردم خوردن به شروع ولع با و کردم آماده یماکارون هی عیسر و سالن تو رفتم و کردم ول گهید رو چهارم المپ 

 دمیند هم رو هیهمسا اروی نیا و نرفتم ییجا الیو باغ جز به روز چند نیا تو من و...  گذرهیم داره روز اون از يروز چند

...  

  ... بزنم الیو به یحساب و درست قفل و یآهن در هی عیسر خودم تیامن يبرا بودم گرفته میتصم 

  ... خوابمیم استرس با شب هر 

  ... 9 ساعت و بود صبح 

  ...  دیسف هینخ شال و روشن هیآب کتان شلوار هی با روشن هیآب رنگ به دمیپوش زانو ریز تا ینازک و ینخ مانتو 

  ...  شد ست لباسام رنگ با چشام رنگ بازم 

  ...  روندم میرفتیم دیخر يبرا شهیهم که ییجا سمت به و شدم نیماش سوار و برداشتم چمویسو 

   انداخت یم راه منو کار که بود توش يا مغازه هی که کیکوچ ي بازارچه هی 

  ... الیو ادیب قفل و در نصب يبرا ظهر 2 ساعت شد قرار و کردم صحبت دار مغازه با و جلو رفتم 

   رفتم و دادم بهش رو الیو آدرس 

 که بودم میکودک خاطرات در غرق اونقدر و زدم قدم اطراف و دور هم یکم و نشستم اچهیدر کنار یکم 2 ساعت تا 

   شد 2 ساعت یک دمینفهم

  ... الیو رفتم و شدم نمیماش سوار سرعت به 

  ... من يوا یه 

  ...  بود کالفه یکل و بود اومده اروی چارهیب 

  ... قفل و در کردن درست به کرد شروع اروی یخواه معذرت یکل با 
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 الیو هیداخل در و باال بلند و بزرگ هیآهن در هی...  نیمطم يالیو کی به شد لیتبد من نینامطم يالیو ساعت 3 از بعد 

  ...  دار مادر پدر قفل هی با گذاشت حفاظ هم رو

  .. بود عصر 5 ساعت... شد تموم که کارش 

  ... میباش خدمت در ییچا هی دییبفرما جان پدر - 

  .. دخترم ممنون -مرد 

  ...  موندمیم داریب صبح تا...  ندارم تیامن کردمیم حس بودم اومده نجایا که يروز از... دیکرد لطف یلیخ - 

   ؟؟ییتنها... جان بابا يکرد یخوب کار -مرد 

   کردم عوض رو بحث شهیم وارد میخصوص لیمسا به داره گهید دمید 

   ؟؟ بدم خدمتتون دیبا چقدر - 

 سن دمید من اما.. گفت حقشو برابر دو و شد شل ششین و رفت ادشی حرفش دیرس مشامش به پول يبو که مرد 

  ... دادم بهش و نکردم کل کل باهاش داره منو بابابزرگ

  ...  شدم رهیخ حفاظ و در به ذوق با... ..  رفت باز یشین با و گرفت رو پولش 

  !  یقالب دکتر...  نکنه یفضول من هیزندگ به اروی نیا گهید تا بره باال دیبا وارید...  بکنم هم گهید کار هی دیبا 

  ... برگردوندم رومو اخم با و بستم شموین شد داشیپ اروی نیا باز که کردمیم ذوق نهایا دنید با اطیح تو داشتم 

  ...  کنهیم نگاه حفاظها و ها در به داره دونستمیم 

   یبکن رو کار نیا دیرس عقلت نقدریا باالخره...  خوبه -پسر 

  ... برگشتم سمتش به یعصب اومد جوش به خونم نشیتوه از 

   ؟؟ دیکنیم نیتوه من به یجرات چه به شما - 

  ...  دهیم رو جرات نیا همه به دختر هی کردن یزندگ تنها...  ییتنها تو که یجرات همون به -زد يپوزخند پسر 

 زهیریم اشکم دونستمیم چون بدم جوابشو تونستمینم... بودم بغض از پر و شوکه میکس یب راجب اش پرده یب يحرفا از 

...  

   کردم سکوت 
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 یزندگ تنها و ایدن ي گوشه نیا ياومد که یهست یآدم جور چه ستین معلوم ؟؟ يدار قبول خودتم ؟؟يدید -پسر 

   ؟؟ یکنیم

  ...  نبود زیجا سکوت گهید 

   ؟؟ یکنیم محکوم نکرده کار به و گرانید شهیهم ؟؟یکنیم قضاوت آدما راجب زود نقدریا شهیهم - مرتعش ییصدا با 

   ختیر هام گونه رو اشکام همزمان که دادم تکون براش تاسف حالت به سرمو 

 يانتظار هیبق از یبزن رو حرف نیا یهست مملکت نیا ي لکردهیتحص و دکتر که ییتو... متاسفم برات -دادم ادامه 

  ... رهینم

  ...  ادینم ذهنم به يا گهید تفکر -پسر 

  ...دوختم چشماش به نفرتمو از پر نگاه 

  ...  شدم متنفر چشماش سبز رنگ از بار نیاول يبرا 

 بود نیهم منظورت!! بکشونم فساد به هم رو تو ممکنه... ینزن حرف من با گهید بهتره یکنیم فکر ينطوریا اگه - 

   آره؟؟! ؟ گهید

 خروش به نیتوه همه نیا از و خوردم سر در پشت همون و دمیکوب رو در و الیو تو رفتم لرزون و بلند ییقدمها با 

  ... اومدم

  ... بشنوه نارویتوه جور نیا داره حجاب جلوشون و دهینم هم دست آشنا و لیفام به یحت که یآدم سخته یلیخ 

  ... شکستم 

  ... شکست غرورم 

  ... بود گرفته چشمامو يجلو خون که بودم یعصب حرفاش از يقدر به

  ...  نداشتم نجایا موندن جز يا چاره که فیح 

  ...  زدنیم پشتم بدترها نیا از ننیمطم تهران رفتمیم اگه 

 کمتر تا نمیبب رو اروی نیا کمتر من شهیم يچجور که کردن فکر به نشستم و کردم روم خودمو قیعم ينفسها با 

  ... بخورم حرص
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  ...  دمیرس جهینت هی به فقط 

  ... نهیهم آره 

   کنم یعمل دهیند تا رو نقشم زودتر چه هر و شم داریب تا کردم کوك صبح شیش لمویموبا ساعت و خوردم سبک یشام 

  ... یتقلب دکتر يخوریم يدار کجا از ینفهم که بدم نشون بهت ییالسا هی 

  ... شدم داریب لمیموبا زنگ يصدا با صبح 

  ...  دمیدیم رو نقشم خواب داشتم شب تمام 

 بکشه باال رو وارید نیا کرد قصد ییبابا که پارسال از... انبار تو رفتم دمویپوش ژاکت هی و شال هی و شدم بلند عیسر 

  ...  و مانیس و آجر عالم کی بود مونده نجایهم لشیوسا

  ... دیبر هم من نفس شد تموم یوقت و دمیکش اطیح تو انبار از زور به هاش جعبه با رو آجرها رفتم 

  ...  رهینگ نفسم تا زدم رو آسمم ياسپر 

  ...  چسبونهیم بهم رو آجرها که کنم درست يمواد هیشب يزیچ هی آب و مانیس با کردم یسع و شدم مشغول دوباره 

 دمیچ روش تک تک رو آجرها و زدم وارید يرو به میاختراع مواد اون از کردم شروع قابلمه در هی با شد تموم که کارم 

 ...  

  ... دمیچ فیرد دو االن تا و کردم تکرار رو نکاریا دوباره 

  ...  درازش قد اون با داشت دید نوریا به هنوز پسره اروی اون ننیمطم یول بود اومده چشمام يباال تا 

 بعد و آجرها يرو چشمش و تو اومد جون دکتر متعاقبش و اومد یبغل الیو در يصدا که زدمیم آجر يرو مواد از داشم 

  ... موند رهیخ من

  ... خورهیم حرص داره دونستمیم...  بود شده کشدار که دمیشن نفسهاشو يصدا هیثان چند از بعد 

  ... هنوز بود رهیخ بهم اونم دوختم بهش و گردوندم چشممو نمیبب خوردنشو حرص داشتم دوست 

  ... داداش يخوریم حرص قشنگم چه.... جان يا 

  ...  یباش خوشگل کنمیم يکار بعد به نیا از نباش ناراحت... یشیم تر خوشگل يخوریم حرص 

   شدم آجرها گذاشتن مشغول و گرفتم ازش نگامو 
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  ... بست محکم رو در و خونش تو رفت بلند ییقدمها با 

  ...  نشکسته حاال تا داره توان چقدر در نیا موندم من 

   نهیبب رو نوریا تونهینم ادیب هم دراز لنگ بابا اگه نمیمطم دمیچ هم گهید فیرد پنج و آوردم رو نردبون 

  دمیخواب عصر تا و رفتم وا مبل رو و الیو تو رفتم جنازه هی مثل و کردم زیتم رو اطیح کارم از یراض و خوشحال 

  ...  شکر رو خدا دمیند رو اروی نیا گهید من و گذرهیم انیجر اون از يروز دور یکی

  !!!  یتقلب دکتر دونم یم بابا چرا...  دنمینم اسمشم یحت جالبه

  ... اومد لمیموبا يصدا که خوردمیم قهوه داشتم و کردم درست کیپنک خودم يبرا صبحونه صبح امروز

   داشتم برش عیسر... بود رامبد ي شماره

   ایدن برادر نیبهتر بر سالم-

   ؟ یخوب... السا سالم - رامبد

  ... ناراحته ای و یعصب کردم حس چرا دونمینم

   ؟؟ یخوب تو... یمرس-

  ... اونجا امیم دارم امروز من... بله - رامبد

   شدم هول 

  ... ایب باشه.. ب...  یگیم راست اِ -

   ؟؟ يشد هول چرا... شده یچ - رامبد 

  ... گهید ایب گفتم منم... يایم یگفت... رامبد يدیم جو چرا بابا یچیه -

  ... نرو یآب ریز من برا خبره چه اونجا دونمیم من السا نیبب - رامبد 

   شدم متعجب

   ؟؟ برم یآب ریز دیبا چرا من ؟؟ خبره چه نجایا.. دیببخش -

   السا؟؟ شده خراب اون تو يموند چرا میمر ننه نبود با ه؟؟یچ یبغل الیو تو پسره نیا ي هیقض - رامبد
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  ...  ذارمینم...  کردیم خورد غرورمو داشت نمیا... کردیم نیتوه داشت نمیا...  زدیم داد داشت یعصب

   گفتم يبلند يصدا با

 ؟؟ بود نیا چشمات از شتریب من به داشتن نانیاطم ؟؟ بود نیا یگفتیم که برادر برادر ؟؟ خان رامبد هیچ منظورت -

   ؟؟ هان ؟؟ برادر جناب بدم یچ ناتویتوه جواب

   زد داد تر بلند رامبد 

 میمر ننه از يخبر ینگفت چرا ؟؟يکرد یمخف من از چرا پس ؟؟ گهید یگیم راست يدار ادعا ؟؟ یگیم راست - رامبد 

  السا؟؟ کنهیم یزندگ اونجا الغوزی ي کهیمرت هی میمر ننه يجا ینگفت چرا ؟؟ ستین

  ... نجایا بمونم ينذار دمیترس ، دمیترس... رامبد دونمینم... دونمینم -

 یحساب و درست کریپ و در نه که ییالیو اونم ؟؟ يبود یلعنت اون يالیو کنار مدت همه نیا تو...  من بر يوا - رامبد

  ...  قفل نه داره

  ... کردم نصب یآهن در من خدا به... ينجوریا نگو رامبد - 

...  دمیکش باال رو الیو تا دو نیا مشترك وارید روزیپر نیهم قرآن به... نیبب ایب یکنینم باور اگه... داره حفاظ الیو در-

  ...  ییتنها خودم

   اونجام گهید ساعت 2 تا من - رامبد

  ...  یکن ناکار خودتو ینزن...  کن یرانندگ آروم خدا ترو رامبد - 

   کرد قطع یحرف بدون رامبد

   گرفتم يبد استرس من

  ... گهیم بهش بود اومده لیوسا آوردن يبرا که دوستش اون باالخره دونستمیم

  !؟ گفته رید نقدریا چرا موندم منتها

  .. راه تو نشه شیزیچ که رامبد يبرا کردن دعا و خوردن حرص جز بدم انجام تونستمینم يکار استرس از

   کرد باز رو در دمیپر بود خوب لباسامم و کردم سرم شال هی عیسر اومد درب يصدا مین و ساعت دو از بعد 

  ... بندازم نییپا نیشرمگ سرمو شد باعث که بود يجو چه دونمینم... شدم مواجه رامبد هیبرزخ ي چهره با 
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  ... دیکش يبلند ينفسها و نشست مبل يرو یحرف بدون

  ...  نشستم روبروش و سالن تو برگشتم و کردم درست قهوه فنجون تا دو و آشپزخونه رفتم

   گفتم یآروم يصدا با

  ... رامبد خوامیم معذرت -

  ... دوختم چشم بهش متعجب که زد یحرف یآروم لحن با هم رامبد 

 یمیمر ننه یبگ و یبزن زنگ بودم منتظر روز هر گفت بهم احسان که يروز از...  السا خوامیم معذرت منم - رامبد

 راجبت یخوب يفکرا... السا ببخش منو...  ومدیم سرم به بد يفکرا همش...  نشد يخبر یول هیک تیهمسا و ستین

  ... نکردم

  ... شد رهیخ سقف به و ختیر چشمش از یاشک تعجب کمال در

  ... ببخش منو ایخدا...  ببخشه منو خدا - رامبد

  ...  برده یپ اشتباهش به که بودم خوشحال

  ...  نزدم یحرف

  ...  میخورد رو مون قهوه سکوت در

   بزنم حرف تیهمسا با برم خوامیم - رامبد

  ؟؟ یبگ يخوایم یچ -

  ! کهیکوچ یآبج نباشه تیکار تو ست مردونه يحرفا - رامبد

  ؟؟ يکرد درست خودت واقعا رو وارید نیا - رامبد

   انداختم غبغب به يباد افتخار با 

  ...  گهید درسته کارم!!  بله - 

  ...  بزنه حرف یتقلب دکتر با تا رفت رامبد يعصر و میخورد هم با رو نهار

  ... گنیم یچ نمیبب ستادمیا وارید پشت و رفتم سرش پشت منم
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  ... کردم زیت شتریب گوشامو...  کرد سالم بهش رامبد و شد باز دکتر يالیو در که بودم کرده زیت گوشامو

  ...  بشنوم حرفاشون تا بودم منتظر

   د؟؟یداشت يامر!  دییبفرما... سالم -یدک

   ؟ ستین یمشکل که باشم مزاحمتون لحظه چند اگه... بله - رامبد

  م؟؟یشناسیم گرویهمد ما فقط ، داخل دییبفرما... ریخ -یدک

  ...  میشیم آشنا اما...  نه - رامبد

  ! ؟.. شمینم متوجه منظورتونو - یدک

   م؟یبزن حرفامونو داخل میبر شهیم - رامبد

   دییبفرما ، حتما بله - یدک

  آخرش و قدمهاشون يصداها و اومد خانه درب شدن بسته يصدا

  !  ست ختهیر هم در یلیخ خونه راستش... میبزن حرفامونو اطیح تو اگه ستین یمشکل - یدک

  ...  ستین یمشکل نه - رامبد

  ...  هستم السا برادر من راستش

  ! ؟ دیببخش هیک السا ؟؟ السا - یدک

  !  تونیکنار ي هیهمسا - رامبد

   شد جادیا نشونیب مکث یکم

   اد؟یم بر من از یکمک چه... خوشبختم خوب - یدک

   ه؟؟یچ شما اسم بپرسم تونمیم - رامبد

  ...  هستم ینام ریام من!  حتما بله -یدک

   ؟ هیچ شغلتون بدونم تونمیم بشه جادیا شبهه براتون دیشا نکهیا با - رامبد

  ...  عروق و قلب تخصص.. هستم پزشک ، یول... هیچ انیجر دونمینم هنوز نکهیا با -یدک
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  ؟ گهید کنم صدات ریام تونمیم... جان ریام نیبب - رامبد

   بله - ریام

  ... نجایا اومدم من دونهینم اصال السا جان ریام خوب - رامبد

 باعث شد وارد بهش که ییها ضربه و السا مادر پدر فوت..  زهیبر بهم مونیزندگ شد باعث یخونوادگ مشکل هی راستش

  ... ارهیب پناه نجایا به السا شد

  ... داره آرامش نجایا فقط و بوده شیپدر جد مال نجایا

 ننه يجا به داد خبر بهم دوستام از یکی شیپ روز چند یوقت یول شدم یراض میمر ننه وجود خاطر به لیاوا من راستش

 لکردهیتحص و تیشخص با دم که نمیبیم و دمید رو شما که االن یول...  شدم خواهرم نگران یکم دیینجایا شما میمر

   یهست يا

  ... بشه وارد يا صدمه السا به تونهینم تو جانب از شدم نیمطم

  ... مادرتون پدر بابت متاسفم...  نانتونیاطم از ممنون -ریام

 یگاه ممکنه و شده دچار یکودک از که داره هم يا يماریب هی السا... بگم خوامیم هم گهید زیچ هی راستش - رامبد

  ...  و دیدکتر شما باالخره دیبزن سر بهش دیبر دیدیشن يزیچ يا سرفه يصدا موقع هی... ادیب شیپ مشکل براش

  ه؟یچ شونیماریب -ریام

 امکان... دونهیم نگفت شد خوب یول ؟؟ گهید دارم آسم من یدونینم تو ندونستن به زنهیم خودشو چه نیبب موزمار يا

   بشه نیب بد بهم رامبد داشت

  ..  گهید يدکتر خودت باالخره.. حالش يایجو و دیبزن سر بهش یگاه...  داره آسم - رامبد

  ...  حتما باشه-ریام

   ؟ یتونیم..  باش مواظبش خواهرت مثل خوامیم ازت من فقط... نموند یحرف گهید خوب - رامبد

  ...  چشم... باشه راحت التیخ نکهیا يبرا اما... يدیم بهم يدار یسخت تیولیمس نکهیا با -ریام

   مینیبب همو بازم دوارمیام نجایا امیب تونمینم کارم خاطر به لمیوک من - رامبد

  نطوریهم منم - ریام
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   خدانگهدارت گهید برم من خوب - رامبد

   دارید دیام به - ریام

  ستمیبا شد باعث ریام يصدا که داخل برم خواستم دادیم رو رامبد رفتن از خبر و اومد یبغل يالیو در شدن بسته يصدا

 منو خدا.. بگذره راتمیتقص سر از خدا ، يزد دختر نیا به که یشرم یب يحرفا چه.. ریام کنن سرت بر خاك -ریام

   زدم تیعصبان رو از و نداشتم يمنظور یدونیم خودت ببخش

   نکنه شک بهم رامبد تا آشپزخونه تو رفتم و الیو تو بپرم سر با شد باعث خودم يالیو در يصدا

  ...  ریام مونیپش يحرفا خاطر به بود اومده لبم رو يلبخند

  ... زد بهش حرفارو نیا رامبد که خوشحالم

  نمونه برادر هی گنیم نیا به واقعا

  ...  شده کننده کسل و کنواختی برام یکم یزندگ راستش و گذرهیم رامبد رفتن از يروز جند

  ... کنم نرمش یکم و بخورم صبحونه اچهیدر کنار برم شدنم کسل از يریجلوگ يبرا کردم قصد صبح امروز

  ...  میورزش گرمکن ریز ختمیر پشت از موهامو ي همه و کردم سرم شال يجا به رو کاله و دمیپوش یورزش گرمکن 

   کردم پارك اچهیدر کنار و شدم نمیماش سوار کامل ي صبحونه هی با همراه

 گرفتم میتصم قبلش و دمیچ روش سفره همراه رو لیوسا ي همه و کردم پهن اچهیدر کنار نیزم يرو رو ریحص 

  ...  بخورم صبحونه بعد کنم ورزش

 تو خودم يبرا و نشستم استراحت يا قهیدق چند از بعد و شدم ولو ریحص رو یخستگ با و کردم ورزش یساعت مین هی 

  ...  شدم خوردنش مشغول کیک با و ختمیر قهوه مصرفم با هی وانیل

  ...  دمید رو ریام تعجب کمال در و کردم نگاه عقب ب و داشت برم ترس ییپا يصدا دنیشن با

   دیدویم ساحل کنار داشت و بود تنش گرمکن اونم

   رفت و شد رد کنارم از یحرف بدون و زد دور منو دیرس که من کینزد به

  ... شدم خوردنم مشغول و کردم نثارش یتیشخصیب لب ریز
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 تخته هی رو و آب تو رفتم شتریب و دادم باال یکم شلوارمو يها پاچه ستین یکس دمید و آب تو رفتم خوردنم از بعد 

  ... نشستم اچهیدر وسط سنگ

  ... دادیم نشون بهم رو یواقع لذت که خوردیم پاهام به يادیز سرعت با آب

  ... کنهیم آروم رو آدم يزیچ هر از شتریب عتیطب واقعا 

  ببرم اذت آب شر شر يصدا و سکوت از شتریب تا بستم رو چشمام 

 وانیل تو خودش يبرا داره و نشسته من ریحص رو پرو پرو که دمید رو ریام و شد باز چشمام يا گهید يصداها با که 

  ... زهیریم قهوه

  بود پررو بشر نیا چقدر 

  ... گرفتینم هم اجازه یحت 

   آب تو خوردم زیل و رفت پام ریز یچ دونمینم که سمتش رفتم محکم يقدمها با و شدم بلند تیعصبان با

   دمیکش باال خودمو کندن جون یکم از بعد و آب ریز رفت بدنم کل یول وفتادماین محکم البته

  ... خندهیم من به داره و ستادهیا آب کنار ریام دمید ك زدمیم نفس نفس داشتم 

  ... شعوریب

   گفتم کم بازم بدم فحشش یچ هر

  شدم رهیخ چشماش به و ستادمیا کشینزد رفتم باالخره رفتم آب از رونیب و سمتش رفتم نیمطم ییقدمها با دوباره

  ... کردمینم درك که بود چشماش تو یطنتیش هی 

   ؟؟ بوده دار خنده نقدریا یچ دیبگ شهیم -

  ... بزنه رجهیش و کنه شنا ينجوریا که بودم دهیند رو يدختر حال به تا...  شما يبایز ي رجهیش -يمرموز لبخند با ریام

   نامرد کردیم مسخرم داشت

   ؟؟ دیریگینم اجازه مربوطه گرانید به که ییکارها بابت وقت چیه شما -

   شد رهیخ بهم یسوال
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  ...  من ریحص رو نشستن و من لیوسا از قهوه خوردن منظورم -

  !  شماست مال دونستمینم من -ریام

  ... ارهیب در حرصمو خوادیم و بود دهید منو دونمیم...  گفت یم دروغ داشت...  مثل

   لطفا دینش مزاحم و دییبفرما دیدیفهم که حاال باشه - 

  نگاش که بود چشمام به رهیخ هنوز یول کرد گرد عقب ریام

   کرد بهم ییپا تا سر ینگاه و شد طونیش باز 

   ؟؟ دینکن حجاب کشف یعموم مکان تو ستین بهتر - ریام

  ...  کردم نگاه بهش و شدم بلند بازم و نییپا دادم شلوارمو يها پاچه و نشستم عیسر....  شده سرم به یخاک چه گرفتم 

  !  سرما ننه نبود شلوار منظورم من یول - ریام

  ??... گمینم درست... افتاده سرت از يزیچ هی آب تو احتماال... 

   گفته یچ رمیبگ تا دیکش طول یکم

  ... ستین سرم کالم دمید و دمیکش سرم به یدست 

  ...  آبروم یب سر بر خاك

  ... نبود گشتم یچ هر و آب سمت رفتم و گرفتم ازش رومو عیسر

  ... نبود ریام گهید برگشتم دیناام یوقت 

   برگشتم الیو به عیسر و شدم نیماش سوار و کردم جمع امروزم هیزیآبرور از يخورد اعصاب با لمویوسا

 به گهید کردم یسع و شدم خالص بودم گرفته اچهیدر تو افتادنتم خاطر به که يبد يبو شر از گرم آب دوش هی با

  نشم یعصب تا نکمنم فکر امیکار افتضاح

  ... کردمیم فرار ریام از بایتقر يزیآبرور اون از بعد

  ...  نه... ها باشه داشته یبخصوص لیدل نکهیا نه 

  ...  دمیکشیم خجالت ازش چرا دونمینم 
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  !!  شلوارم يها پاچه از اونم...  شدم يروسر بدون اروی نیا يجلو... داشتم حجاب همه مقابل که یمن 

  ... بودم دهیند هم رو ریام که بودم خوشحال البته...  بودم دهیند رو یکس مدت نیا تو من و بود گذشته يروز چند 

 دمیپر بودم دهیخواب کش دراز حالت به که مبل رو از یزن ادیفر يصداها با ادمهی فقط ستین ادمی و ساعتش بود طهر 

  ... گشتمیم صدا منبع دنبال و نییپا

  ... دمیشن درست آره 

 نبود واضح که دیرسیم گوشم به یزن يصداها فقط و دمیند يزیچ یول چرخوندم چشم و آشپزخونه ي پنجره کنار رفتم 

...  

  ... دمیپوش هم رو اونها کفشام دنیپوش نیح در رونیب زدم الیو از و برداشتم شال و مانتو هی عیسر 

  ...  شد تر واضح صداها که بودم اطیح تو 

  ... بود جون یدک ي خونه یعنی... یبغل اطیح از آره 

  ... بشنوم قشنگ تا وارید به چسبوندم گوشمو و رفتم 

  ! کن کمکم بچت جون رو تو -زن 

  .... کالیبار! ؟ داره هم بچه و زن ما هیدک ؟؟ بچه... شد گرد چشام 

  ... بچه به برسه چه ندارم زن من ضمن در... تونمینم تنها دست... تونمینم ؟ حرفمو یکنینم قبول چرا خانم -ریام 

...  کردمیم یبررس رو یدک نیا تاهل تیوضع داشتم وال و هول نیا تو من بود گرفته خندم... نداره بچه و زن پس یآخ 

  ... سپردم جان گوش حرفاشون به دوباره و برداشتم افکارم از دست

  ؟؟یستین دکتر تو مگه...  کن کمک یعل به رو تو -زن 

 کامل یلیخ زاتمیتجه نجایا من... داره یجراح عمل به اجیاحت سام دینیبب... ينجوریا گهید نه یول هستم دکتر -ریام 

  ... بکنم تونمینم یغلط چیه اریدست بدون داشتم هم زاتیتجه اگر ضمن در...  ستین

   رهیمیم يزیخونر از شهر برم تا یدونیم خودت دکتر -  زن 

  ...  ارمیب سرش ییبال همکار و لیوسا کمبود با ترسمیم... ادینم بر يادیز کار من دست از-ریام 
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 چه نیبب... خدا امون به کنم ولش تونمینم... دکتر دستت سپرمیم رو یچ همه من...  کن کمکم خدا تورو - زن 

   ؟ داره يا يزیخونر

  مکث یکم از بعد 

  ...  ها خودته يپا عمل ي جهینت یول... باشه -ریام 

   باشه..  باشه -زن 

   گفت زن هیثان چند از بعد و ستادمیا گهید یکم...  رفت کجا و رفت یک دونمینم که اومد ییپا يصدا 

  ... بهت سپردم بچمو ایخدا...  کن کمکش خودت ایخدا -زن 

  .. داخل دیاریب رو سام کنمیم آماده رو اتاق من تا -  يبلند يصدا با ریام 

  ...  برد فکر به منو اریدست نبودن يبرا حرف همه نیا و بچش واسه زن اون ي خالصانه يدعا دنیشن با چرا دونمینم 

  ...  کمک برم دیبا کردمیم حس 

  ... وفتهیم خطر در انسان هی جون کنم ییخطا عمل نیح اگه یول 

 شدمیم االن اال و کردم ول رو یپزشک که فیح...  داشتم تجربشم...  دارم شوییتوانا دونستمیم...  بلدم کارمو که من اما 

  ...  اعصاب و مغز پزشک

  ...  زدم در و کشوند یبغل يالیو سمت به منو ییروین هی چرا دونمینم 

  ...  شد ظاهر در چارچوب تو شونیپر و ونیگر یزن و شد باز در اون متعاقب و اومد ییپا يصدا 

   ؟؟يدار کار دکتر با... سالم -زن 

  ...  نمیبب رو دکتر تونمیم آره... راستش...  راستش... نه - 

  ...  کنهیم کار بچم رو داره... نه -  زن 

  ...  گهیم یچ داره دونستینم بود هول نقدریا خدا بنده 

   زدم روش به يلبخند 

  ... اومدم نجایا نیهم با رابطه در - 
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  ...  شد یسوال زن ي چهره 

  ...  دارم تجربه...  باشم دکتر کمک تونمیم من - 

  ... زد صورت يپهنا به يلبخند و شد باز چهرش زن 

   ؟ یگیم راست -زن 

   گفت بغض با و باال برد دستاشو زن که دادم تکون دییتا ي نشونه به سرمو 

  ... يذارینم تنهام دونستمیم...  ایخدا...  دونستمیم -زن

 ابروهاش من دنید با و شد اطیح وارد هم ریام شدنم وارد با همزمان و بست رو در و تو دیکش و گرفت دستمو هم بعد 

  رفت باال

  رفته باال يابروها با -ریم

   د؟؟یدار يکار... سالم- 

   زنهیم حرف آدم با طلبکارانه لحن با ومدهین هنوز... بشر نیا نداره تیترب...  کردم یاخم 

  ! دارم يکار یعنی نجایا اومدم یوقت طبع به... بله...  سالم -

  ... دییبفرما - ریام 

   برد فرو باشیج تو دستاشو

  ....  دارم عمل گهید لحظه چند تا چون زود فقط -ریام

  ...  نجایا اومدم نیهم يبرا -

  ...  رفت ابال ابروهاش بازم ریام

   جون یدک سرت فرق به دیچسب ابروت بابا نکن

  !؟ نشدم متوجه من - ریام 

  ...  دمیشن حرفاتونو یاتفاق...  اومدم عمل نیا تو کمک يبرا من - 

   د؟یدار مدرك شما - ریام
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   بندازه دستم خوادیم دونستمیم

   دارم بله -

   ؟ یچ مدرك بپرسم تونمیم - ریام 

  !  کیالکترون یمهندس... بله -

  ...  بود پوزخند کنم فکر...  شد شهیم کج يور هی لبشون که ایا سکته نیا مثل ریام

  ! ؟ بشه الزم عمل برا دیشا ؟ دیآورد همراهتون میس و خیم - ریام

  .... داره نیا اونوقت کمک اومدم من...  شعوریب کردیم مسخرم داشت

 به االنم...  کردم ول یلیدال به یول... خوندم یپزشک سال 4 بودم هم یپزشک یانصراف يدانشجو من محترم يآقا- 

  ! خانم نیا ي بچه جون يبرا فقط البته... باشم کمک تونمیم اریدست عنوان

  ؟؟یچ دیبنداز خطر به رو بچه جون... کنم قبول تونمینم من - ریام 

  ...  کنم ناز یکم دیبا و ستین نجایا جام گهید کردم حس

  رفتم در سمت به و کردم بهش پشتمو

   برنگشتم یول ستادمیا!  لطفا دینر -ریام شد بلند ریام داد يصدا که بستمیم رو در داشتم خدافظ... باشه - 

  کنم کار بتونم بهتر اریدست با کنم فکر -ریام 

  !!  یفتین پا به آخرش ما واسه این فیق...  جون یدک يشد کنف...  نشست لبم رو یبدجنس يرو از يلبخند 

  ... برگشتم سمتش به لبخند بدون و بستم رو در و عقب برگشتم

  .. میبر - 

  ...  دنبالش من و رفت جلوتر ریام 

  ... بغل اتاق رفت خودش و دستم داد ماسک و کاله و دیسف روپوش هی

  ... بود رفته که یاتاق به رفتم و دمیپوش اونارو و درآوردم لباسامو عیسر



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴۶ 

 

 سرش يرو ادیز يخونها از باالسرش رفتم...  بود خوشگل چقدرم...  ساله پنج حدود بود يپسر بود تخت يرو يا بچه

  ...  ستادمیا محکم و کردم مقابله اما داد دست بهم تهوع حالت

  ....  نشد حرف نمونیب يزیچ دادمیم بهش من و داشت الزم که يابزار جز به...  زدمینم حرف ریام با اصال

  ...  کردیم نگاه کارم به دقت با ریام و زدم هیبخ من رو یدگیبر محل شد تموم که عمل

  ... کنه مسخره خواستیم احتماال... بود قیدق کارم به نجوریا که بود ذهنش تو یچ دونمینم

  ...  دیبر خودم کف که زدم هارو هیبخ مرتب نقدریا من اما

 از يخبر و گذشت يا قهیدق چند... یخستگ از نشستم نیزم رو اتاق همون تو من و رونیب رفت ریام شد تموم که عمل

  ... کنهینم دیتهد رو بچه يخطر گهید دونستمیم...  نشد ریام

 دمیپوش خودمو يلباسها شستمو دستهامو و يکنار اتاق به رفتم و شدم بلند بودم دیمف انسان کی يبرا بودم خوشحال 

  ...  اطیح تو رفتم و

  بغل و سمتم دیدو خورد بهم چشمش تا مادره...  کردیم صحبت بچه مادر با داشت ریام

  ... کرد م

 صلم.ح که کرد ریخ يدعا نقدریا... ... یبش خوشبخت یاله...  بده بهت خدا يبخوا یچ هر یاله... ینیبب ریخ یاله -زن

  ... رفت سر

  ...  دیکن تشکر شونیا از...  بودن شونیا دکتر... نکرد يکار که من خانم -

  .... کرد کردن دعا به شروع ریام با بارم هی زنه خالصه 

  ... دمیخواب یحساب دوش هی از بعد و خودم يالیو رفتم و شدم خارج الیو از صدا و سر بدون 

  بود گرفته مویانرژ هم خون دنید و عمل و بودم خسته یلیخ

  ...  نبود يزیچ خشک سالم هی و اخم جز به دمیدیم همو بار هر انیجر نیا از بعد

  م؟؟؟یبود لج هم با ما چرا دونمینم

  .... تیشخص یب هم ادبِ یب هم که گفتم...  نکرد تشکر ازم کمکم بابت هم بار کی یحت 

  ...  باشه شیزندگ روز نیبهتر ممکنه یکس هر يبرا که بود يروز امروز
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  ...  ارهیب هم کادو هی براش ادیز احتمال به و بزنه سر بهش تا داره انتظار هیبق از یکس هر که بود يروز امروز

  ...  بودم تر کسل يروز هر از ومن بود تولدم روز امروز درسته

  !! ؟؟ سخته چقدر من يخدا... رامبد یحت... نبود ادشی هم نینگ یحت ، تر افسرده

  ...  و نگه کیتبر بهش کس چیه تولدش روز آدم کنندست ناراحت یلیخ...  نباشه کس یب من مثل یکس کنه خدا

  ...  رمیگیم تولد خودم يبرا خودم کن ولش اصال

 و شستم رو صورتم و دست و رونیب رفتم... دمید رو دادیم نشون رو صبح 8 که رو ساعت و شدم بلند تخت رو از 

  ... بپوشم رو لباسم نیبهتر کردم یسع و اتاقم تو رفتم اومدم رونیب

  ...  دمیپوش و کردم انتخاب یلباس خالصه...  دیدینم منو هم یکس نداشت که يرادیا بود خودم يبرا

 بودم يا شبکه دنبال ها شبکه تو و اتاق از رونیب رفتم...  ختمیر دورم و کردم رها پسیکل بند از بلندمو هیمشک يموها

  ... شبکه کی از غیدر...  غیدر یول...  ادیب جا رقص با حالم کمی تا باشه آهنگ که

  .. گهید بود من شانس نمیا ؟؟ چرا دونمینم 

  ...  رفتم فرو فکر به و نشستم مبل رو همونجا

  ...  دیبر همه کف که گرفت تولد هی برام مامان که پارسال به

  ...  ستین من فکر به گهید یکس دیجد تولد خیتار و دیجد ي شناسنامه هی با االن اما

 و کردم سرم شال و مانتو هی و دمیپوش رو میشگیهم يلباسا و دمیکش رونیب خشونت با لباسمو رفتم و شدم بلند کالفه

  ... رونیب رفتم و برداشتم رو چیسو

   اچهیدر برم بهتره 

   دمیرس سوت سه سر و شدم نیماش سوار...  کنهیم آرومم شهیهم 

   هه هه...  تولدم از نمیا ایب...  یتنقالت چیه نه و آوردم انداز ریز نه دمیفهم شدم ادهیپ که نیماش از

 کردن دل درد اچهیدر با کردم شروع که بود پر نقدریا دلم اچهیدر کنار يسنگها همون رو نشستم آب کینزد جلو رفنم

 ...  
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 دیبا من هیزندگ چرا ایخدا...  ستین مهم براش تولدم یحت یکس! ؟ ستمین مهم یکس يبرا ینیبیم ؟؟ ینیبیم -

  ... شدیم ينجوریا

  ...  ختمیریم اشک و زدمیم حرف 

   ؟؟ شدمیم داشته يعاد هیزندگ هی هیبق مثل دینبا من چرا -

 منو ست هیگر نیهم ؟؟ نکنم شهیم مگه اما ستین خوب برام هیگر دونستمیم... شهیم مقطع داره نفسم کردمیم حس 

  کنهیم یخال

 ادیفر شدمو بلند هیثان چند از بعد...  آب ریز بردم و بدنم کل و نشستم حرکت هی تو و آب تو رفتم زانو تا و ستادمیا 

  ... دمیکش

  ...ایخدا... خدا - 

  ...  بود شده قطع نفسم کردمویم سرفه 

 داشتم دوست بار نیاول يبرا...  برم داشتم دوست...  خواستینم دلم چرا دونمینم اما بزنم مویاسپر دیبا کردمیم حس

  ... مادرم پدر شیپ برم... برم

  ...  نکرد قبولم یکس که ایدن نیا تو... کنن قبول منو اونا دیشا

  ... شدم آخرم ينفسها دنیکش مشغول و نشستم اچهیدر آب همون تو میاسپر برداشتن از الیخ یب

  ...  بردیم خودش با منو داشت ینفس یب و بود شده خشک هام سرفه 

  ... شتونیپ امیم دارم بابا مامان - دمینال

  آب تو رفتم سر با و رفت یاهیس چشمام 

  ...  کشهیم خودش تو منو داره آب کردمیم حس

  ... رفتم باهاش...  خوادیم منو یکی حداقل خوبه

 النا.. مادرم به دارم کردمیم حس لحظه هر نبود مهم برام...  دمیم دهیکش قشیعم يجاها و اچهیدر اواسط داشتم 

  ...  محمدم بابا...  شمیم کینزد...

 ك بودم افکار نیا او...  نشه باورش یکس دیشا که دارم بهشون نسبت دلم تو يخاطر تعلق اما دمشونیند چوقتیه

  ... شدم سبک
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  ... شمیم دهیکش باال به دارم دمید و کردم نگاه اطرافم به...  کردم حس خودم دور ییگرما 

  ...  شدمیم دهیکش باال سمت به شتاب با... وفتهیم یاتفاق چه داره دونستمینم!  نخواست منو هم ایدر پس 

  ...  دهیم نجاتم داره یکس دمیفهم اومد رونیب آب از که سرم

 گذاشت اچهیدر کنار يسنگها رو و دیکش رونیب منو آب از کردیم شنا داشت دستش یکی اون با و بود کمرم دور دستش

  ...  نمیبب رو میناج ي چهره تونستم تازه من و

  ...  یعصب هم بودم متعجب هم

  ...  بکشم نفس خوب تونستمینم

 تر گشاد لحظه هر چشام و بود بند نفسم بازم یول نشه بد یلیخ حالم بود شده باعث بود دهیرس بهم آب از که یژنیاکس

  ... شدیم

  ... کردیم سرفه و رونیب کرد فوت شدت با نفسشو و سرم باال نشست ریام 

   کرد باز رو مانتوم يها دکمه و جلوتر اومد ریام

  ...  بودم گرفته استرس حال همون تو...  کنه کاریچ خوادیم دونستمینم

 و گذاشت نمیس قفسه رو گذاشت يضربدر حالت به ،دستاشو انداخت طرفم دو رو هاش لبه و کرد باز کامل مانتومو

  ... کردیم وارد یفیخف يفشارها ییها شماره گفتن با همراه

  ... رونیب ختیر دهنم از بودم خورده آب یچ هر که کرد تکرار رو کار نیا نقدریا

  ....  خوابوند منو پهلو حالت به و گرفت منو هام سرشونه از رونیب ختیر آب نکهیا محض به

 یم رو سکوت که بود من یپ در یپ يها سرفه فقط و نبود یچیه گهید...  زهیبر رونیب همش آبها شد باعث کارش

  ... شکست

  ... نداشتم رو یالعمل عکس چیه توان که بودم سست يقدر به

  ??... بود لج من با که نیا...  دهیم نجات منو داره چرا دمیفهمینم 

  ... اومدم خودم به صداش با 

   ؟؟ کجاست تیاسپر - ریام 
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  ...فمی...ك....نیش...ما...  تو -

  ... رفت نمیماش سمت به بلند ییقدمها با و شد بلند 

  ... کرد یخال نیزم يرو رو لشیوسا تمام و برداشت نیماش از رو فمیک

  ...  دیدو سمتم به سرعت به و کرد دایپ رو ياسپر باالخره 

 دهنتم تو رو ياسپر و کرد باز دهنتمو دست هی با و نشست کنارم اومد بزنم یحرف ای رمیبگ ازش رو ياسپر نکهیا از قبل

  ... ادیب باال نفسم شد باعث که داد فشار بار چند و گذاشت

  ... بود شده خورده يآبها اثرات از که کردمیم سرفه هنوز یول بود بهتر حالم

  ... کنمیم سرفه دارم که تنگه نفسم هنوز کرد فکر ریام 

 بودم خم جلو به یکم و نشستم کمکش بدون و یسخت به و گرفتم دستش از که بذاره دهنم رو رو ياسپر بازم خواست 

...  

  ... کردمیم سرفه هنوز

  ! کن استفاده رو ياسپر بازم ؟؟ یکنیم لج چرا -ریام

   دوختم بهش دردمندمو و خمار نگاه 

  !  گرفته درد گلوم...  ستین نفسم هیتنگ از هام سرفه -

  ...  خوبه مینکن پهلو نهیس....  رهیبگ درد دمیبا -ریام

  .... شدم رهیخ نیزم يسنگها به و انداختم نییپا سرمو

  ... بابام مامان شیپ امیب ینذاشت چرا ؟؟ شتیپ امیب ینذاشت چرا ؟؟ من يخدا چرا

  ... یلعنت يایدن نیا به برگشتم دوباره چرا...  شدم ترد آدم هی من ؟! خوادینم منو یکس ینیبینم 

   کردم نگاه ریام به و گرفتم سنگها از چشم يا سرفه يصدا با 

   شد طونیش چشاش حالت خودش به من ي شده معطوف نگاه دنید با

   بودم ناراحت و اخمو همچنان من یول 
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  ؟؟یبگ يزیچ هی دیبا االن یکنینم فکر -ریام 

  کردم نگاش یسوال 

   ؟؟یچ - 

  ... جونت ددن نجات از يا یقدردان!  يتشکر مثال -ریام 

  ...  رفتم خودم من دونستینم.. شمیم غرق دارم من کرده فکر هه

   ؟ تشکر ؟؟؟ بدم هم مدال بهت کارت نیا با يدار انتظار-

   نشست شیشپنیپ رو يزیر اخم ریام

  !! نکنه... نکنه ؟؟ هیچ منظورت -ریام

   گفتم يبلند يصدا با بودم یعصب

 چرا ؟؟ یلعنت يداد نجاتم چرا ؟؟یکنیم تمیاذ کنمیم يکار هر چرا ؟؟ يداد نجاتم چرا...  درسته نکنه همون...آره -

  ... شم خالص یلعنت هیزندگ نیا از ینذاشت

  ... کرد سیخ هامو گونه و ختیر اشکام

   ؟؟؟ میزندگ باشه نیا دیبا من ؟؟چرا چرا ؟؟ چرا ؟؟ینخواست منو هم تو....خدا- زدم ادیفر 

  آروم و بود رفته لیتحل صدام

  ... خسته... شدم خسته ؟؟ بشه یچ که نجایا بمونم ام؟؟یب ینذاشت چرا ایخدا ؟؟ چرا-

  ؟یکن یخودکش یخواستیم تو یعنی حرفا؟؟؟ نیا یچ یعنی -ریام

   زدم ادیفر بازم 

  .... بعد ي دفعه... خورهیم بهم یزندگ نیا از حالم... خورهیم بهم ازت حالم... ینذاشت تو یول... یلعنت آره... آره -

  ... شد بسته دهنم که شد یچ دمینفهم... دیماس دهنم تو حرف

  ...  کردم حس لبم ي گوشه از رو یگرم عیما زشیر و سوخت صورتم طرف هی دونمیم فقط

  ... افتاد بود رونیب مانتوم نیآست از که دستم ساق يرو يا قطره که گرفتم ردشو
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  ...  بود خون کردم نگاه 

  ؟؟ گوشم تو زد زد؟؟ رو من یعوض نیا یعنی! من؟ يخدا

  ...  مشت دستاش و بود نییپا سرش اون اما دوختم بهش نگاهمو بهت با 

  ... جلوش بردم دستمو و گرفتم باهاش رو لبم خون و آوردم باال دستمو

   ه؟؟یچ نیا -

   بود دستم به نگاش یول نگفت يزیچ

  !! ام؟؟ تو با... یلعنت هیچ نیا - زدم داد 

 و گرفت ازم نگاشو يا کالفه حالت با بعد و شد خشک لبم رو نگاش و شد رهیخ صورتم به و باال ورد آروم نگاهشو

  ... دیکش گردنش پشت دستشو

  ...  ختیر دوباره اشکم 

  ...  شدم بلند یسخت به نیزم به هیتک با و بستم رو مانتوم يها دکمه از تا سه لرزون يدستا با

  ...برنگشتم اما ستمیبا شد باعث صداش که رفتمیم داشتم و کردم بهش پشتمو 

  ...  خواستمینم... متاسفم -ریام

   کردم قطع دمیکش که يداد با حرفشو

  !!  شو ساکت -

   دمیپاش صورتش به و ختمیر نگام تو داشتم تنفر یچ هر و سمتش برگشتم

  ... ننیهم همه... دینیهم همتون...  همتون از... متنفرم ازت -

  ...  ببخش منو ایخدا... داد نشونم زورشو هم خدا...  دنیم نشون زورشونو

   دوختم بهش نگامو

  ...  نمتیبب خوامینم گهید... ادهیز هم تو زور دمیفهم -

   شد دهیکش بازوم که بودم برنداشته قدم هی هنوز که برم برگشتم
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  دیغر زودتر اون که برگشتم سمتش تیعصبان با

 ای یبزن یخودکش از حرف گهید بار هی فقط اگه...  ستمین مونیپش اما... کردم که يکار بابت خوامیم معذرت من -ریام 

   کنمیم برخورد باهات يبر سمتش

  ... زدم بهش يپوزخند

  ؟؟ دکتر داره یربط چه تو به اصال مثال؟؟ يبرخورد چه-

  ... رمیبگ تماس برادرت با مجبورم -ریام

  ... هیگر هم خنده هم گرفت خندم برادر لفظ دنیشن با

  ... زدم زار و گرفت میگر هام خنده وسط... بود رهیخ حرکاتم به متعجب ری،ام زدم قهقهه...  بلند... دمیخند 

  ... نشست روبروم هم ریام که افتادم نیزم رو زانو دو با

...  برخاستم و کردم یاخم...کنهیم ترحم بهم داره کردمیم حس... باشه نگران دیبا چرا چرا؟؟؟..  کردیم نگاه بهم نگران

  ... نیماش سمت رفتمیم داشتم... کردم بهش پشتمو

  ... گفتینم يزیچ

  ... سمتش برگشتم

   بود چشمام تو نگاش

   بود زده یلیس که گونم رو گذاشتم و آوردم باال دستمو 

  ...بود متفاوت که بود تولدم روز يکادو نیاول!!  يزد که يا یلیس بابت ممنون-

  ... المیو رفتم سرعت با و شدم نیماش سوار و ندادم فرصت بهش اما... یمونیپش از پر بعد شد متعجب اول صورتش

  ....  خونه داخل رفتم و کردم پارك اطیح تو رو نیماش

  رفتم خواب به که ییجا تا...کردم هیگر تونستمیم تا و مبل رو افتادم وضع همون با

  اومد ادمی یچ همه بعد یکم اما ندادم صیتشخ تمویموقع اول... بود گرفته بدنم ياعضا ي همه شدم که داریب

  ... شد شهیهم از شتریب ریام به نسبت نفرتم و 
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  ... زد شعوور یب نیا که بود نزده منو یکس یزندگ تو حاال تا

  .... دمیکش دراز توش و کردم گرم آب از پر رو حمام وان و دراوردم نمدارمو يلباسا شدمو بلند

  ... اومدم رونیب و شدم خسته که بودم توش یساعت هی

  .... شب و بود کیتار هوا 

  ...ومدینم خوابم من اما

 زمزمه يصدا که بردمیم لذت رکهایرجیج و ها پرنده يصدا از داشتم...  نشستم اطیح تو و رفتم و دمیپوش یگرم لباس

  ... پروند لذتمو يا

  ...  رفتم صدا سمت به و ستادمیا 

  ... بود يا یعرب يها کلمه يصدا

  ...  خونهیم نماز داره ریام دمیفهم دادن گوش یکم از بعد

  داد دست بهم یآرامش یعرب ي کلمه چند نیهم دنیشن با چرا دونمینم

 تا چشام هیگر يصدا با که بودم رفته فرو يا خلسه حالت به...  سپردم گوش صداها به و نشستم وارید پشت همون 

  ...  شد گشاد داشت جا که يحد

  ... کردم زیت گوشامو

 غلط ایخدا...  خواستمینم یدونیم خودت... بزنم خواستمینم...  ببخشه منو کن يکار... ببخش منو... ایخدا - هیگر با ریام

 تونمیم من و اونه کردم حس ، بزنمش يتکرار يحرفا اون با دارم حق کردم فکر...  اونه کردم فکر آن هی... کردم

  ... بدم نجاتش

  ...  ببخش و سحر ایخدا...  ببخش منو ایخدا

  ...  نه شیگر اما شد قطع صداش

  ... رو حرفاش دمیفهمینم

 ه؟؟یک سحر ؟؟ هیک اون از منظورش دمیفهمینم یول...  شده که هیکار گهید اما مونهیپش زده منو نکهیا از دونستمیم

  ؟؟يتکرا يحرفا
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   زدم پس افککارمو... بودم گنگ 

   چه؟؟ من به-

  برد خوابم تا دادم جون تختم تو ساعت چند و خونه تو رفتم

  ...  شد صبح 

  ... امییتنها و بودم من بازم

  ... اومد در يصدا که خوندمیم آواز خودم برا داشتم

  ... کردم تعجب

   ؟؟يزود نیا به صبح باشه تونهیم یک

  ....خودمونه یدک که دمید و کردم باز رو در و رونیب رفتم و کردم سرم يروسر هی کردمو عوض لباسمو عیسر

   کردم اخم و افتادم یلیس اون ادی دنشید با

  ...  بشه بسته نذاشت و گذاشت در يال رو پاش که ببندم رو در خواستم

   کردم نگاه بهش اخم با

  ! دیبردار رو پاتون ؟؟یچ یعنی کارا نیا -

  ... رمیم حرفام زدن از بعد -ریام

  .... آقا ندارم یحرف شما با من -

   زدم يشخندین

   ؟؟؟ دیکن متقارن صورتم رو رو تونیطراح يخوایم نکنه-

  ... صورتمه رو انگشتاش تا چهار يجا دونستمیم انداخت نییپا رو سرش یناراحت با... شد رهیخ صورتم به حرفم با

  ... رمیم... بزنم حرفامو بذار -ریام

  ... روستا نیا دکتر جناب ندارم یحرف شما با من گفتم - 

  ...  خونه تو رفتم و بستم روش به محکم رو در 
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   بزنه حرفشو نذاشتم نکهیا از بودم ناراحت هم یطرف از و گرفتم حالشو که بودم خوشحال یطرف از

  ... اومد در يصدا باز که خوردمیم صبحونه داشتم

  زدم داد در کردن باز با و رفتم تیعصبان با رهیام بازم نکهیا تصور با

  .... مزاح نگفتم مگه - 

   موند باز دهنم روبروم فرد دنید با

   دوستم نینگ و بود رامبد

  ... فحش باد به رشیبگ بعد هیبدبخت کدوم ینیبب بشه باز در ؟؟بذارينکرد ترك عادتتو نیا هنوزم... نکبت سالم -نینگ

   ؟؟ یخوب... السا سالم - رامبد

  ... سالم-

  ... چلوندمش و کردم بغل رو نینگ دمویپر ذوق با

   يکرد میتف که بس رمیبگ دوش برم دیبا ومدهین هنوز يکرد بد حالمو... بابا کن ولم....  اًه -نینگ

   بود شده تنگ اتیباز خل برا دلم... یاقتیل یب یلیخ-

  ... کردیم نگاه نینگ به یمیمال لبخند با... نبود من به حواسش...  کردم نگاه رامبد به

  ؟؟ هییخبرا ؟؟نکنه بابا نه اوهووو

  ... نینگ محو هم رامبد و بود باغ محو و داخل رفت نینگ 

   گفتم گوشش ریز و کشینزد رفتم

  !  يکرد یخوب انتخاب -

  ... دستپاچه و کرد نگام زیت و برگشت طرفم به عیسر حرفم با

   السا؟ یگیم یچ- رامبد 

  !  قتویحق -

  ... بفهمم بگو واضح - رامبد
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   کرد انکار شدن دیسف و سرخ با همراه رامبد که کردم اشاره نینگ به چشم با

  ! یکنیم اشتباه ؟ السا یگیم یچ - رامبد

  زدم روش به يلبخند

  ...  شده عاشق میداداش خوشحالم... کنهینم اشتباه وقت چیه من ي زنانه حس - 

  ... تو عاشق زمون هی یدونیم که منم... شهیم عاشق با هی فقط کس هر...یکنیم اشتباه - ارمبد

  ...  کرد قطع حرفشو که گذاشتم لبم رو بودن ساکت ي نشونه به انگشتمو

  ... فهمهیم خوب دختر هی نویا...  رامبد نبود عشق من به احساست -

  ...  شدنت عاشق باشه مبارکت! ؟؟يشدینم دستپاچه و دیسف و سرخ ينجوریا من برا

  ... نگفت يزیچ و نییپا انداخت سرشو

   شد رهیخ بهم مرموز و ورد باال سرشو دفعه هی رامبد

   بود؟؟ شده مزاحمت یکس ؟؟يزد داد و يکرد باز رو در يطور اون چرا یراست - رامبد 

   شدم هول

   مجرم من و دادگاهه نجایا يکرد فکر نکنه!  هیا افهیق چه نیا ؟؟یکنیم ییبازجو يدار!  بابا نه....نه -

  ! يشد مجرما شکل - رامبد

  رفت باال ابروهاش و موند رهیخ گونم به و دیچرخ صورتم رو نگاش

  ... دمیکش عقب که صورتم رو بذاره خواست آورد باال دستشو 

   کرد نگام یپرسش

   ؟یمحرم نا رفته ادتی نکنه-

   ؟ هیچ ي؟جا صورتت رو هیچ يجا نیا - رامبد

  ... اومد سمتمون به نینگ که بود برده باال صداشو

   ؟يزد داد چرا خان رامبد شده؟؟ یچ - نینگ
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  ! یبپرس خانم نیا از دیبا - رامبد

  ... کرد نگاه من به رامبد حرف با نینگ

  ؟؟يزد يگند چه باز السا؟؟ شده یچ - نینگ

  ؟؟ صورتت رو هیچ يجا نیا... پرسمیم گهید بار هی فقط السا - رامبد

   شد گرد چشاش و شد رهیخ گونم به رامبد حرف با نینگ 

   ؟؟ ستین انگشت... يجا...  يجا نایا السا؟ -نینگ 

  ... گشتمیم تیواقع از ریغ یجواب دنبال و شدم هول بدتر نینگ حرف با

 و شد دهییسا شاخه تا چند به صورتم..  رفتمیم راه باغ تو داشتم...  بود کیتار شبید ؟یگیم یچ نینگ بابا نه -

  ... شد ينجوریا

  ... یخودت خر یعنی که گفت یآهان نینگ

  ... کردیم نگاه بهم اخم با یول رامبد

   ؟؟ دیستادیا نجایا چرا داخل دییبفرما -

   که برم بعد شه وارد رامبد موندم منتظر و تو دادم هول رو نینگ دستم با

  ...  برو تو اول- گفت رامبد

   زدن حرف به مینشست و...  برگشتم قهوه فنجون تا سه با و آشپزخونه رفتم من و نشستن مبل رو

   ؟؟ ما به دیداد افتخار شد یچ خانوم نینگ خوب - 

  کرد اصرار خان رامبد بدم افتخار خواستمینم - نینگ

  ... ریز رفت سرش رامبد نینگ حرف نیا با 

  ...  خان رامبد گرفتم مچتو... يآ يآ

  ...  کنم دیسف و سرخ نمینگ کمی دیبا

   خان؟؟ رامبد شده یملک يآقا حاال تا یک از -
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  ...  کرد هول نینگ

  ! ؟... بمونم خبر یب من و جان رامبد بشه فردا نکنه-

   و کردن نگاه من به هم با تاشون دو هر

  ! الساا؟:  گفتن

  ... دینر یآب ریز من واسه گمیم و تیواقع دارم... هیچ -

  ... بست محکم و در و رونیب رفت پاشد بود سرخ نقدریا که رامبد

   ؟؟يکرد تشیاذ بچمو چرا...  السا رو تو يریبم ياً -نینگ

  ...  بودم رهیخ بهش متعجب

  ! گهید بهش چپوندم خودمو... شهیم فیح داره مردم ي بچه... ادینم در يبخار تو از دمید بابا؟؟ هیچ -نینگ

  ...  کردم بغلش و نشستم کنارش رفتم و زدم قهقهه حرفاش از 

  ... نمیبیم و عشق جفتتون يچشا تو...  گمیم کیتبر بهتون-

  ...  رو تو هنوزم ترسمیم! ؟ السا ؟یگیم راست -نینگ

   گذاشتمو لبش رو دستمو

  ...  دمیند چشاش تو من چوقتیه...  تو دنید با زنهیم برق رامبد يچشا تو که يزیچ نیا...  نینگ نکن اشتباه -

 نفر دو بحث يصدا اون متعاقب و در شدن باز يصدا که میدیخند و میگفت پرت و چرت هم با یکم و کرد بغلم نمینگ

  ....میدیشن رو شه داخل زودتر کدوم که

  شد گرد چشام رامبد و ریام دنید با که هیک نمیبب دوختم در به چشم

   ؟؟ من ي خونه تو اومده يا اجازه چه به اروی نیا 

  ... نزدم یحرف رامبد خاطر به اما بودم یعصبان

  ...  سالم - نینگ به رو ریام

  نشست و کرد یآروم سالم افتاده ریز سر با و کرد من به روشو
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  ... زد آرنجم به يا سقلمه و دیفهم نینگ که بودم یعصب نقدریا 

   کردم نگاش 

  !يکرد سوراخم ؟ بابا چته -

  ... ؟یکنیم نگام ينجوریا اروی نیا به يدار چرا -  نینگ 

  مثال؟ کنمیم نگاه يچجور-

  ... یکن لهش و یپاش يخوایم لحظه هر انگار - نینگ

  ... نزدم یحرف

  .... اریب قهوه هم ریام يبرا جان السا - رامبد 

   نشدم بلند حرصم از 

  !! شم بلند تونمینم... رفته خواب پام -

  ... شد بلند من يجا نینگ و کرد من به یاخم رامبد

  ... ارمیم من -نینگ

  ... دینکش زحمت ممنون - کرد ینگاه مین نینگ به ریام 

  ... ستین یزحمت - نینگ

  ... آشپزخونه تو رفت نینگ

  ... کرد نگاه بهم تعتجب با رامبد که شدم بلند دوتا نیا شیپ نشستم چغندر برگ نیع دمید

   السا؟؟ نبود خواب پات مگه - رامبد

   مبل رو افتادم و شدم هول

  ...لحظه هی رفت ادمی... چرا... چرا -

  ... هیدروغک دیفهم یعنی که کرد بهم یواضح اخم رامبد

  ؟؟ هیچ از دونستمینم که بود لبش رو يلبخند ریام 
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   گذاشت زیم يرو رو قهوه و نشست من کنار و اومد قهوه با نینگ لحظه چند از بعد

  ... ممنونم - نینگ به رو ریام

  ... کنمیم خواهش - نینگ

   گفت و اومد گوشم دم نینگ 

  ...  ومدمیم زودتر دونستمیم اگه... ناقال هست کیکوچ يروستا نیا تو هم ها هلو نیا از يبود نگفته - نینگ

  ... کنهیم یشوخ داره دونستمیم

  پررو بچه نکن انتیخ داداشم به... شو خفه -

  ... کنهیم داداشم داداشم یه..... حاال خوبه - نینگ

  بود ممکن قابل ریغ برام ریام تحمل چرا دونمینم 

  ...  بودم شده کالفه 

 خنده با...  نبود بهشون حواسم اصال من اما... کردیم شرکت بحثاشون تو هم نینگ یگاه گه و زدیم حرف ریام با رامبد

  ... کردم نگاشون و آوردم باال سرمو هاشون

  ... بودند رهیخ من به شرمنده يلبخند با ریام و خنده حال در ریام و نینگ

  ... شدم هول

   ؟؟ شده یچ -

  ... نکردم يکار من خدا به-

  ... ترکوند رو الیو هاشون خنده کیشل حرفم نیا با 

  ... دیخندیم بلند هم ریام یحت

 بشه قطع ریام و نینگ ي خنده شد باعث که شدم بلند جام از محکم...  نهایا ي مضحکه شدم نکهیا از بودم یعصبان 

...  

 بگردم شد باعث و اومد صداش رامبد که رفتمیم داشتم اتاقم سمت به و گرفتم ازشون رومو...  دیخندیم هنوز رامبد اما 

  ... طرفشون
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  ؟ نه ای یموافق حاال - رامبد 

  گفتم تند... کنن مسخرم بازم که موافقم یچ با بگم دمیترس اما... نه ای باشم یچ موافق دیبا بودم مونده 

  ... آره - 

   میش حاضر میبر...  میفتیم راه گهید ساعت هی تا پس - رامبد

   ؟ جان رامبد ارمیب ییزهایچ چه من -ریام 

  ...دارهیبرم و داره السا باشه الزم یچ هر اریب تویشخص لوازم فقط - رامبد

  ... خوردیم کیک و بود نشسته مبل رو رامبد در سمت رفت ریام که کردمیم نگاشون گنگ داشتم هنوز 

  .... بردارم الرویوسا برم من پس -  نینگ 

  ....  خبره چه نجایا که بودم مونده نجوریهم

  ... خوابهیم ساعت هی گفت و اتاق تو رفت نینگ

  ... تنها موندم من و اتاق یکی اون رفت هم رامبد

  م؟؟یبر کجا میخوایم یعنی 

  .... کجا داره یفرق چه جهنمه واسم برم یدک نیا با جا هر که من!  جا هر... 

  ... آوردن فیتشر که میبود یتقلب دکتر يآقا منتظر الیو رونیب همه ساعت هی از بعد 

  ... ارهین کم نیبنز هوی تهران به برگشتشون موقع رامبد نیماش که میبر من نیماش با شد قرار

   رامبد دست دادم رو چیسو

  ...  کن یرانندگ تو خستم من - 

  ریام سمت گرفت چویسو رامبد

  ... بوسهیم رو تو دست جان ریام - رامبد

  ... گرفتم رامبد از رو چیسو و بزنه حرف نذاشتم که رهیبگ اجازه من از خواست ریام 

  ... ستین بلد یکس هر داره قلق نیماش نیا... بود رفته ادمی جان رامبد نه-
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   نکن رنگ رو ما یآبج برو هیمعن به انداخت باال ابرو هی رامبد 

  ... نشتن عقب مردها و نشست من کنار ریام شنهادیپ به هم نینگ و نشستم فرمون پشت رامبد به توجه یب 

  ... دمیچیپیم گفتیم ریام جا هر 

  ...  بود مانند تپه که میدیرس يسرسبز يجا به رامبد يهاییراهنما با... میریم کجا میدار دونستمینم هنووز

  ... میشد ادهیپ همه و کردم پارك نشییپا رو نیماش

 و دمویکوب بهم دستامو....  نبودم خودم به ریام ي رهیخ ينگاهها متوجه که بودم زده ذوق نقدریا اونجا يبایز طیمح از

  ... دمیچرخ خودم دور دور چند و کردم بازشون بعد

  ... بهشته مثل نجایا رامبد يوا -

  ..... خودشه خانوم یآبج ستین مثلش - رامبد

 یطول.... بودن الیوسا و انداز ریز دنیچ حال در و بودن نییپا همه... رفتن باال به کردم شروع و دمیدو تپه سمت به

  .... شدم رهیخ نییپا به باال اون از و دمیرس تپه يباال به دینکش

  ... بود بایز باال نیا از اطرافش یلیخ یول داشت ارتفاع فقط متر پنجاه چهل کینزد دیشا

  ...  هستم یتیموقع چه تو بود رفته ادمی اصال... شدم رهیخ دوردستها به و نشستم یسنگ تخته يرو 

 به...  شد حلقه کمرم دور یدست که نییپا شم پرت بود مونده کم و دمیپر جام از ییصدا با که بودم خودم يفکرا تو 

  ...  شد راحت المیخ رامبد دست دنید با و کردم ینگاه بود شکمم رو که یدست

  ... کن ولم... رامبد خوبم - 

  ...شدم متعجب ریام دنید با که سمتش برگشتم و شد باز دورم از دست

   کو؟ رامبد -

   نهییپا -ریام

   د؟؟یگرفت منو شما -

   زد یجذاب لبخند ریام

  ... بله -ریام 
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   نشسته عقد ي سفره سر انگار بله گهیم میمال نیهمچ 

  ؟ دینکرد یدرست کار -

  ...دیکنینم نییتع شما رو بودنش نادرست ای درست -ریام 

   کنه؟یم نییتع یک حاال...  نیآفر... اِ -

  .... بنده شخص -ریام

  ... زد روم به يدرار حرص لبخند

  ... سمتش برگشتم آن هی که رفتمیم نییپا سمت به داشتم و ندادم جوابشو

 کینزد من به يندار حق بودم هم مرگ حال در هستم حرفم رو هنوزم... خورهیم من به دستت باشه يآخر ي دفعه -

  ...یبش

  ... میکرد حال یکل هم با يعصر تا و ها بچه کنار رفتم يروزیپ با من و شد محو لبخندش حرفام با 

  ...  میخورد همونجا رو نهارمون

  ... بدن به میزد کرد درست دهیکوب برامون رامبد

  ... ستمین باغ تو که کنن مسخرم بازم بپرسم هم یکس از دمیترسیم... میبمون قراره یک تا دونستمینم راستش 

  ...نموند چارهیب منه يبرا جا و شدن ولو انداز ریز رو همه نهار از بعد 

  ....  شدم لمیموبا با يباز مشغول و نشستم و ها سبزه رو رفتم خواسته خدا از منم 

   برداشت رو یگوش رامبد و خورد زنگ رامبد هیگوش گذشت که يا قهیدق چند 

   بله؟ - رامبد

  ... ؟؟ گذرهیم خوش ؟ دیهست خوب... سالم - رامبد

  ...  بهش بدم رو یگوش دیخوایم شمهیپ االن... متوجهم.. بله بله - رامبد

  ...  خدافظ من از پس... باشه - رامبد

   گفتم آروم گرفت سمتم به رو یگوش رامبد
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   ه؟یک -

  ...  انیشا - رامبد

 کنه جمعش داشت یسع که نشست صورتش تو کمرنگ یاخم...  خاص یحالت با ریام و شد رهیخ بهم ینگران با نینگ

  ...  ای... بودم زده توهم من دونمینم...

  ... نکنم یتوجه بهش کردم یسع

  ...نشنوه صدامو یکس که يا گهید سمت رفتم دو با شدمو بلند دمویقاپ رامبد از ایتقرب رو یگوش

  ... ییبابا سالم -

   ؟یکنیم صدام بابا هنوزم... خداروشکر - انیشا 

 انیشا بابا شده تنگ براتون دلم یلیخ...  کنه ثابت خالفشو تونهینم هم یکس... گهید یمن يبابا شما... ییبابا معلومه -

...  

  ... رانیا میایب يروز چند نوروز دیع يبرا دیشا...  زمیعز نطوریهم منم - انیشا 

  ... عاشقتم ؟ یگیم راست...يوااا-

  کردم ینیه هی ترس از میقدم چند تو ریام دنید با و برگردوندم رومو

   دخترم؟؟ شد یچ - انیشا 

  ...  دمید ترسناك زیچ هی!  یچیه -

   نموند پنهون ریام دید از که زدم يموزمار لبخنو

  ؟یکن صحبت هم مادرت با يخوایم زمیعز -انیشا

  ...  ییبابا آره - 

  ... موند رهیخ من به و...  شد گرد چشاش ریام حرفم نیا با

   مادر؟ یخوب زکمیعز سالم - مامان

  ...  خوبم...  بشم قربونت سالم -
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   خوبه؟ میمر ننه راسته؟ ؟یکنیم یزندگ طالقان تو يدار و یرفت دمیشن - مامان

 دمشیند اومدم که یموقع از...  یمامان کجاست دونمینم هم میمر ننه... بهتره تهران از نجایا...  نجامیا... یمامان آره -

  ... ازش نداشتن خبر یول دمیپرس هم یاهال نفر چند از...

  زم؟یعز ستین سختت يتنها -مامان 

   ؟...کنم نگرانتون که نهیا جز آره بگم... گفتم دروغ که نه بگم...  یمامان يبشنو يخوایم یچ- 

  ...شتیپ ارتمیب نوروز يبرا داده قول انیشا یول... سخته هم ما يبرا... سخته برات مبدونم - مامان

  ...  مونمیم روز اون منتظر - 

  ... خدافظ جان بهار بزنم یحرف تونمینم گهید- کرد هیگر مامان

  ... ختیر فرو چشمم از یاشک قطره و کردم قطع رو یگوش 

  !؟یکنیم صدام بهار هنوزم - گفتم کنان زمزمه 

  ... داده گوش حرفام به تهایشخص یب مثل که اومد ادمی ریام دنید با و آوردم باال سرمو 

  گرفتم خودم به يخونسرد لحن

  ؟ دیاومد نجایا چرا شما - 

  ... کردمیم يرو ادهیپ -ریام 

   ؟؟ تلفنم ي مکالمه تو گوش با و من صورت تو چشم با ای نیزم يرو پا با يرو ادهیپ اونوقت... آهان -

  ...  شد شوك آشکارا طور به ریام

  ... ارمیب بروش شویفضول واضح نقدریا نداشت انتظار دونستمیم

  ...  نزد یحرف

  ... بود رهیخ چشام تو چشاش جاش به

  ... بندازم نییپا سرمو شد باعث که بود چشماش تو یچ دونمینم

   که رفتمیم داشتم و گرفتم ازش رومو
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  ! داشتم؟ یسوال هی -ریام 

  ...  ستمین ییپاسخگو به موظف - سمتش برگشتم

  ؟یچیه که... نه اگرم و دیبد جواب دیداشت دوست اگه پرسمیم -ریام

   گهیم یچ نمیبب تا ستادمیا منتظر 

  ... کردن؟ فوت مادرتون پدر واقعا شما -ریام 

  ...  کردم بغض چرا دونمینم

   ارهیم بروم رو میکس یب داره کردم حس

   ؟ براتون مهمه -

  ... دمیپرسینم نبود مهم اگه -ریام

  ...  نداره یربط چیه شما به من هیشخص هیزندگ...  کنمینم فکر نطوریا من یول -

  .... رفتم و دمیکش رامو

  ... رامبد و نینگ شیپ رفتم

  م؟یبر میخواینم -

  ! ؟ یداشت دوست جاهارو نجوریا شهیهم که تو السا؟؟ -متعجب رامبد 

  ...ووردمین هم مویاسپر...  ستین خوب حالم -

  ... اومد سمتم به نگران نینگ 

  ؟یمونیم زنده میبرس تا ؟ یخوب االن -نینگ

  ...  خنده ریز زدم نینگ حرف با 

  کردیم نگام بهت با نینگ

  ...  هیالک مگه... احمق اخه - 

  ... کردیم جمع لویوسا داشت و شد بلند کالفه رامبد
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  ... وستیپ جمع به ریام 

   جان؟ رامبد یکنیم کار یچ -ریام

  ...  میبر میکنیم جمع میدار - رامبد

  ...  میبمون شب نشد قرار مگه چرا؟؟ -ریام

   ؟ بمونن بود قرار شب... جان 

  ... ستین خوب حالش گهیم و ووردهین شویاسپر السا یول... چرا- رامبد 

  ...  ستین يزیچ که نیا -ریام

  ...  میکرد نگاه بهش بهت با همه

 ادشونی خانم السا دیشا دونستمیم چون...  هست توش هم ياسپر...  آوردم خودم با هیاول يکمکها ي جعبه من -ریام

  ... آوردم بره

  ... دیکوب بهم دستاشو نینگ 

  ...میمونیم جون آخ... يوااا -نینگ

  ... انداخت بهم یعصب ینگاه رامبد

  ؟يندار يا گهید ي بهانه - رامبد

   گفتم حرص با...  ارمیم بهونه دارم دهیفهم دونستمیم...  شدم ناراحت حرفش از 

  ... رینخ -

  ...  زدن حرف به نشستن دوباره همه 

 کردن نگاه من به همه که شدم بلند کالفه... کردمیم گوش حرفاشون به داشتم مثال و بودم ساکت من فقط نیب نیا در

...  

  ... بزنم اطراف يدور هی رمیم -

  ... نشو دور ادیز - رامبد
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   ؟ میبر هم ما دیخوایم -ریام 

  ...  بکنم دیبا کار یچ نمیبب رو تو نخوام من!  بابا يا

  ... خستم من...  نه -نینگ

   شد کنف ریام کردم حال...  جون نینگ قربونت يآ 

  ! ؟ نباشه تنها يبر السا با یتونیم رجانیام مونمیم نینگ شیپ من - رامبد

  ... نه-

  ...  کردن نگام بهت با همه که گفتم یمحکم ي نه چنان

  ...  کرد نگام رامبد

   نه؟ یچ یعنی - رامبد

  ....  شدم هول رامبد خشن و یعصب لحن از

  ...  یچیه... یچیه -

   ؟ يریم -  ریام به رو رامبد

  ... شد بلند ریام

  ...  لیم کمال با -ریام

 من با همگام قایدق...  چیه نکرد که گمم...  غایدر اما... کنه گمم تا رفتم سرعت با و انداختم بهش يزیانگر نفرت نگاه

  ... سمتش برگشتم یناگهان حرکت هی تو...  زدیم قدم

   ؟ يخوایم جونم از یچ -

  ... باشه ازم سوال نیا منتظر انگار...  کرد نگاه بهم خاص یالعمل عکس بدون

  ...  خوامینم يزیچ -ریام 

  ...  بذار تنهام پس -

   تونمینم - ریام
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  چرا؟؟ -

  ...  باشم مواظبت دادم قول برادرت به -ریام

  ....  ندارم يبرادر من ؟ برادر - پوزخند با

   خورد بهت از یتکون واضح

  ؟ینداشت انتظارشو هیچ-

  ... برادرته گفت بهم خودش رامبد ؟یچ یعنی -ریام 

  ... ارین در محافظارو يادا برام...  کن ولم ؟يدیفهم...  ندارم ایدن نیا تو یکس چیه من...  ندارم يبرادر من -

  ...  کرد یاخم و رفت عقب قدم هی ریام

   زدم يپوزخند

 بگو بهم؟؟ یبگ اولتو يروزا يتهمتها يخوایم بازم نکنه ؟يدیکش عقب بازم ندارم رو یکس يدیفهم تا ؟؟ شد یچ -

  ... دارم شویآمادگ..

  ... مونهینم گهید يفکرا يبرا ییجا دروغاتون و شما يکارا نیا با -ریام

...  تو از من و يمتنفر من از تو که حالت همون به میبرگشت که خوشحالم...  اول ي خونه سر میبرگشت پس... خوبه- 

  ... نمتینب گهید پس

  ... کردم بهش پشتمو

   داره؟ ینسبت چه تو با رامبد- ریام

  سمتش برگشتم دوباره

  ... یخانوادگ لیوک...  میندار ینسبت - 

  ! ؟ جفتتون دیکنیم يباز نقش خوبم چه! يا کاره نیا زدمیم حدس دیبا...  معشوقه و -  پوزخند هی با ریام

   دیتهد ي نشونه به سمتش بردم اشارمو انگشت شیقدم کی تو درست...  ستادمیا کشینزد و رفتم رو نمونیب قدم چند

 رامبد ذارمینم اما... نگفتم يزیچ بازم يکرد نثارم خودته قهیال یچ هر... نگفتم يزیچ بهم يکرد نیتوه...  اروی نیبب -

  !یبکش لجن به رو
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  ... زد يدرار حرص لبخند ریام 

  ...  کنهیم هم يا يطرفدار چه -ریام

  ...  نداشتم رو رامبد به ناشیتوه تحمل گهید 

 دهییزا که مزخرفت يحرفا با... داره دوست رو نینگ رامبد! ؟یزنیم تهمت راحت چقدر...  یوجدان یب یلیخ - زدم ادیفر

  .... زینر بهم رو هیبق هیزندگ شونتهیپر ذهن ي

  ...  نزد یحرف گهید حرفم با 

   بود نگاش تو هنوز نگام یول رفتم عقب عقب

 ي بنده ي شرمنده یول... داره لذت خدابودن ي شرمنده...  یبش خدا ي بنده ي شرمنده که نزن یحرف وقت چیه -

  ... داره خفت بودن خدا

   ختیر اشکم

 که هیبار نیسوم نیا...  بشکنه باره سه و دوباره نکهیا حال به يوا... خورهیم جوش رید بشکنه که یدل باشه ادتی -

  ...يشکوند دلمو

  ... بترس خدا از اما... ستین مهم برات دونمیم

  ... رفت لیتحل بودن دودل حالت به یبدجنس حالت از چهرش ریام و ختیر وقفه یب اشکام 

  ... کردم هیگر نفهمه یکس شستم رو صورتم و رودخونه سمت رفتم و گرفتم ازش رومو

  ... ها بچه سمت رفتم شدمو بلند رفتم یکیتار به رو یکم هوا که بعد و نشستم رودخونه کنار یکم

  ... دیخندیم و گفتیم ریام

  .. من حال تو زده که انگار نه انگار

   کرد صدام رامبد که رفتمیم ور داشتم میگوش با و نشستم يکنار و رفتم

   بله؟-

  ... نجایا ایب - رامبد

  ...  کردنیم نگاه ما به ریام و نینگ
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  .. نشستم ششیپ رفتم و شدم بلن

  ...  شد خم طرفم به یکم

   خبره؟ چه نجایا یبگ من به يخواینم - رامبد

   ؟یداداش مگه خبره چه-

  ؟؟ دیسازینم باهم چرا...  اهللا بسم تو جن شده ریام چرا ه؟؟یچ ریام نیا با تیقض.. بگو رو هیقض - رامبد

  !! میبود عیضا يادیز ما دمیشا بود؟؟ زیت چقدر... کردم نگاه بهش بهت با

  ...  ستین يا هیقض-

  ؟؟ شده یچ صورتت.. ینگ نداره بیع نویا خوب... عر عر که منم باشه - رامبد

  ... به شد دهییسا که گفتم رامبد - 

 که کنهیم باور نویا یاحمق آدم کدوم ؟؟ درخته ي شاخه يجا نیا ؟؟يکرد فرض یچ منو السا - يبلند يصدا با رامبد

  ... کنم باور منم

  بگه؟؟ دروغ دیبا چرا السا ؟؟ خان رامبد یزنیم داد چرا -نینگ 

  ... میبپرس دیبا خودش از... دونمینم -رامبد 

   گفتن يبرا ندارم يزیچ -

  ... ای یکنیم فیتعر رو زیچ همه آدم ي بچه مثل ای السا - دیغر رامبد

  ... کن ولم ؟یکنیم دمیتهد چقدر ؟؟ یچ ای - 

  زد داد که شم بلند خواستم 

  ... نیبش - رامبد 

   نشستم دمویترس... مثل

  ...  بزن حرف... بگو ؟؟ السا کنه بلند تو رو دست کرده جرات یک ؟؟ صورتت تو زده یک!  السا - رامبد

  .. . گفتمینم یچیه
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  ...درخت ي شاخه که گفتم -

 حرف یکنیم باور تو خان ریام ؟؟ يبد نشونم و درخت نیا شهیم... درخت ي شاخه یگفت آره -  دیخند بلند رامبد

   خواهرمو؟

  ..  انداخت ریز رو سرش شرمنده ریام

  ... کرده نکارویا صورتم با وجدانش یب خود.. بکشه خجالت دمیبا بله

 يا افسرده... یداغون... يا گرفته... یخودت تو اومدم که یموقع از ؟؟ياریم در شورشو يدار گهید السا -زد ادیفر رامبد 

 کرده جرات یک ؟؟ صورتت به خورده یک دست آورده؟؟؟ سرت رو بال نیا یوجدان یب کدوم بدونم دینبا چرا چرا؟؟...

 رو ادیب دستش کرده جرات یک...  نخورده بهش دستم هنوز برادرشم دارم ادعا که من که ییالسا... بزنه تو به دست

  تره؟؟؟ پاك گل برگ از که نهیبش ییالسا صورت

  ... ختیر ها گونه رو اشکام 

   زدمش من -ریام 

  ....  شک تو میرفت همه

  ... بهت با نینگ

   تعجب با من

  شد رهیخ ریام به خشم با رامبد 

  کرد بلند اونو و باال دیکش رو قشی و ریام سمت رفت بلند و محکم يقدمها با رامبد

   ؟؟یگفت یچ بگو گهید بار هی - رامبد 

  ... دادیم تکونش و دیغر یم رامبد...  زدمش من -ریام

  چرا؟؟ ؟؟ وجود یب يکرد بلند من خواهر رو دست یجرات چه به تو - دیرام

   داد نجات منو فقط اون...  باشم شرمنده اون يجا دیبا من کردمیم حس...  شرمنده و بود ساکت ریام 

 تهران رفتم و بهت سپردم رو السا بگو خرو من ؟؟يکرد بلند من خواهر رو دست چرا ؟؟يکر... کهیمرت توام با -  رامبد

  ... یباش مراقبش خودت خواهر مثل که يدار رتیغ نقدریا کردم فکر...
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   زدم داد و سمتشون رفتم شدمو بلند بود دعوا امکان لحظه هر نبود زیجا درنگ

  ...  کن ولش رامبد -

   ؟؟یکنیم دفاع وجدان یب نیا از يدار ؟؟ السا یگیم یچ - سمتم برگشت و شد شل دستش رامبد

  ... بودم خودم مقصر...  رامبد کن ولش گفتم -

  ... سمتم برگشت بهت با و افتاد کامل دستش رامبد

  ؟؟يکرد سرم به یخاک چه بفهمم بزن حرف السا ؟؟یچ مقصر - رامبد

  ...  کنهیم اشتباه داره دمیفهم 

   هان؟؟ ؟؟ يآورد سرش ییبال چه - دیغر ریام سمت رامبد

  .. . دمیم حیتوض برات...کن ولش گفتم رامبد -

  ...  شده کم نفسم کردمیم حس 

   ؟! ينکرد سرم به جون تا بگو - رامبد 

  ... من... من... راستش -

   ؟؟ السا یچ تو- رامبد

  .... یخودکش.. داشتم...  بودم ایدر...  ایدر تو.. خواستمیم... من -

  ...  سوخت صورتم طرف هی... موند دهنم تو حرف ومدهین در دهنم از حرف هنوز 

  ... انگشت تا چهار يجا طرف دو هر.. شد متقارن صورتم شکر خدارو خوب

  میکردیم نگاه رامبد با بهت با هممون

  ... شدم شوکه رامبد کار از

...  خواست دلم اصال...  دیکن ولم...  رامبد بدبختم چقدر یدونیم که تو..  هیچ دردم یدونیم که تو ؟؟یزنیم ؟چرا هیچ -

  .... یخودکش بازم...  کنمیم بازم یرفت که نیهم ؟؟ يا کاره چه

  ...  نه هم باره سه یحت... نه دوباره... نه باره هی سوختم
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  ... دیکوبیم صورتم طرف دو به نشیسنگ يدستا با ها وونهید مثل رامبد

   گرفتش و سمتش دیدو ریام 

  ..! شیکشیم يدار ؟ يشد وونهید ؟؟ یکنیم کار یچ -ریام 

  .. زدیم فواره خون دهانم و ینیب از 

  ...  ومدینم باال نفسم

  ... نیزم رو افتادم و شد سست زانوهام

  ... زدیم نفس نفس رامبد

... ...  بود يقو که بود من خواهر ییالسا... حرفا نیا با خورد بهم حالم ازت.... مرد رامبد... ینیبینم منو گهید السا - رامبد

  ... تهران میریم االن نیهم کن جمع نینگ...  شناسمینم رو تو...  مرده السا اون

  ... شدم خورد شهیهم از شتریب حرفاش دنیشن با

  ... دیدینم شدمو کبود ي چهره یکس و بود نییپا سرم 

  ...  صدا و سر یب مرگ... بود بهتر ينجوریا دیشا خوب

   که طرفم ادیب خواست نینگ

  ...ینیبینم گهید منو ششیپ يبر نینگ - رامبد

  .. رامبد شیپ رفت آخر که بود دودل نینگ 

  ...  هه

  ... بکنم تونستمینم یعنی...  نکردم یحرکت

  زد زانو روبروم اومد ریام...  دمیکشیم آخرمو ينفسها داشتم

 نجایا االن اونوقت دیسا.... کردمیم رو رامبد کار بودم تیموقع نیا تو منم که زمون اون کاش...  بده حق بهش -ریام 

  ... بود شمیپ سحرم یآبج نکهیا ایو... نبودم

  ؟؟ بوده کرده یخودکش هم سحر یعنی..... شد رفع خانم سحر مورد در میکنجکاو رفتم دم شکر خدارو خوب
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  ...  زد صدا رو رامبد و زد ادیفر و دیپر روش از رنگ دنمید با ریام که آوردم باال سرمو 

  ...  شدم ولو نیزم رو و دادم کف از طاقت من و عقب برگشتن بودن نشده دور ایز هنوز که نینگ و رامبد

  ...  موند رهیخ اهیس آسمون به چشام

  ...  من هیزنگ مثل درست اههیس

 بودم کرده رد رو خطر مرز... نداشت يا دهیفا یول دادیم فشار دهنم تو رو ياسپر ریام...  ومدیم هیگر و دنیدو يصدا

  ...  بود کم برگشتم امکان...

   شتونیپ امیم دارم.. محمد بابا... النا مامان... امیم دارم...  بود بایز چقدر آسمون

  ... رهیمیم داره... شده کبود کن يکار هی آقا ریام -  نینگ 

  ... بده نجاتش ریام - رامبد

  ...  ادینم باال نفسش ادینم باال... دهینم ؟؟جواب کنم کار یچ - زد ادیرفریام

 نه و ومدیم نفس نه نداشت يا دهیفا یول کردیم وارد فشار و کرد قالب نمیس رو دستاشو اچهیدر کنار روز اون مثل بازم

  ... ادیب داشتم دوست من

   رهیم دست از داره ریام کن يکار هی - رامبد

   بدم بهش یمصنوع نفس دیبا شده تموم ياسپر -ریام 

  ...  شهیم بسته چشاش داره باش زود -  زد ادیفر نینگ 

  ....  سوزوند زدمو خی تن که کردم حس لبهام يرو رو يزیچ هیگرم که بودم خودم عالم تو

  ... بود رهیخ من يچشما به که دمید سبز چشم جفت هی کم یلیخ ي فاصله تو و کردم باز رو چشمام

   نبود صورتم يجلو یچشم گهید که اومدم خودم به یوقت وفتهیم یاتفاق چه داره دونستمینم... بودم شوك تو

   ستین کبود گهید خداروشکر -زد ادیفر نینگ 

  شکر ایخدا - رامبد

  ... کردیم سرفه و نیزم رو افتاد یعقب عقب ریام
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  بودم سبز يچشما و گرما اون شک تو هنوز من یول

  ... شکرت ایخدا يوا - نینگ

  ... امیب نشد بازم چرا شد؟؟؟ یچ ایخدا

   قا؟؟یدق کرد کار یچ نیا... نمیبب سایوا...  بود تیخاص یب دکتر نیا ریتقص همش

  ... گرفتم ازش رومو...  افتادم اشیلیس ادی... نمشیبب تونستم که کینزد اومد رامبد

  ...  ختیریم اشکام يها قطره

  !... کنهیم ضعف ،االن دهیشد شینیب هیزیخونر... خونه مشیببر بهتره -ریام

  ... نیماش تو دشیاریب دیکن بلندش دیکن یکمک شهیم خانوم نینگ -ریام

  ... کنه بلند منو جون یب کلیه نتونست کرد يکار هر و سمتم اومد نینگ

  ...گرفتم ازش رومو و کردم جمع خودمو که کنه بلندم ادیب خواست رامبد

  ... دیکش يبلند پوف...  کمرش رو گذاشت شویکی و گردنش پشت برد دستشو هی رامبد

  ...! السا ارین در يباز بچه - رامبد

  ... سمتش برگشتم

  ...بردار سرم از دست-

  ... رفتم نیماش يایکینزد تا یکس کمک بدون و شدم بلند یسخت با

  ...  بود کارش و ریام از تمیعصبان شتریب که یصورت در... گفتمینم يزیچ ریام به که بود جالب

  ...نشست کنارم اومد يکاغذ دستمال عالم هی با ریام و شد باز سمتم در که نشستم عقب یصندل رو حرف یب

  مینیب رو گذاشت خودش و زد تا حوصله با رو دستمالها

  ...  خوادیم هیبخ لبت ادیز احتمال به...  ادیب بند خونش دار نگه محکم! رشیبگ خودت -ریام

  زد داد بلند و بست رو در و رونیب رفت

  ...  ادیز ستین خوب حالش خانم السا...  ها بچه میبر دیایب -ریام
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  کنهیم دعوا رامبد با داره من خاطر به نینگ دونستمیم...  کردنیم بحث داشتن نینگ و رامبد

   نشست تیعصبان با رامبد و نشست کنارم اومد عبوس يا چهره با نینگ

  ...  کردیم سرفه یهرزچندگاه و کردیم یرانندگ ریام

  !...  کارت نیا واسه رمیگیم حالتو!... یمصنوع تنفس...  یتقلب دکتر...  بره در جونت تا کن سرفه

  ... شمیپ اومد ریام که خودم يالیو برم خواستم الیو به میدیرس

  ... من يالیو ایب... داره اجیاحت هیبخ به لبت- ریام

  ... بخوابم رمیم کنهیم درد سرم من...  برو همراهش نینگ - رامبد

  ... نمینب رو رامبد که برم ییجا داشتم دوست فقط االن

  ... ومدیم کنارم نینگ و ریام يالیو رفتم حرف یب

  …بخشمشینم تو با کارش نیا برا...  ریام با کردم دعوا بخدا جون؟؟ السا یخوب -نینگ

   گفتم بود دیبع ازم حاضر حال در که متیمال با و سمتش برگشتم

...  زد داد سرم ای زد منو نکهیا خاطر به نه اما... ناراحتم هم یلیخ.. ناراحتم ازش...  نکن دعوا باهاش من بخاطر نینگ -

 خورده اعصابش دونمیم...  ششیپ برو...  کرد خورد غرورمو جمع جلو کارش نیا با... کردیم رو کار نیا هیبق يجلو دینبا

  ... کن آرومش برو... کارش از

  شد جمع چهرم... صورتم درد از که کرد بغلم و زد یتلخ لبخند نینگ

  ؟؟ گرفت دردت ؟؟ شد یچ - دینگ

  ...  امیب تونمیم خودمم شد تموم دکتر کار... امیم بر خودم پس از من برو -

  ... یلیخ... السا یخوب یلیخ - نینگ

  ... دیدو در طرف به يبلند يقدمها با و ختیر اشکش

  ...  گردهیم نینگ دنبال داره چشم با دمیفهم و اومد ریام هیثان چند از بعد...  نبود ریام از يخبر و بودم ستادهیا اطیح تو

  ...رامبد شیپ فرستادمش _ 
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   زد يرلبخندیام -

  ... کردم آماده رو لیوسا داخل دییبفرما -ریام

  ...  داخل رفتم و کردم مرتب دست با شالمو

  ... بود دهنم تو قلبم چرا دونمینم

   بود ختهیر روش رو لشیوسا و بود کرده پهن يا ملحفه تخت رو اتاقش تو

  ...لطفا نیبش... شه یعفون زخمت ممکنه نکردم زیتم آخر ي دفعه رو کارم اتاق میاومد نجایا که دیببخش -ریام

  ... کردم نگاه لشیوسا به و نشستم تخت ي لبه

  .. بود آورده يا یصندل خودش يبرا و اومد قهیدق چند از بعد و رونیب رفت

  ... نداشت يا فاصله زانوهامون...  نشست من از یکم ي فاصله با و گذاشت من يروبرو

   کرد نخ رو یجراح سوزن

  ... لبت رو بمونه جاش که باشه نداشته دنیکش به يازین که کنمیم استفاده یجذب نخ از -ریام

  ... بود من دییتا منتظر

  ...بودم رهیخ فرش گل به مجسمه مثل من یول

   کنهیم کار یچ داره دمیدینم و بود نییپا سرم

 درست يزیچ هی...  نهیبش ازم کم ي فاصله نیا با ریام و باشم نجایا دیبا چرا نجام؟؟یا من چرا که کردمیم فکر داشتم

  بگم؟؟ يزیچ ریام به تونستمینم چرا!!  بشه کینزد بهم حد نیا دادمینم اجازه یکس به که من... وسط نیا ستین

   گرفت دردم که لبم تو رفت یحس یب آمپول که برم خوامیم بگم که کردم بلند سرمو

  ...يآ -

  ... ستمین مقصر من یول... خوامیم معذرت -ریام

  ...شدم ساکت منم برد باال سرمو یکم و گذاشت چونم ریز دستشو

  ...  بود چشمم يجلو شیپ ساعت چند که يسبز يچشما به من و بود رهیخ لبم به اون
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  ... شد قفل چشمام تو اومد و دیلرز چشاش

  ؟؟ درسته شده حس یب کنم فکر - ریام

   دادم تکون ها شده مسخ نیع سرمو

  ...  جلوتر اومد

  ....نه! ؟ باشما داشته یحس بهش نکهیا نه...  رمیبگ گر بود شده باعث بهش حدم از شیب هیکینزد

  ... نبودم کینزد حد نیا تا يپسر چیه به حال به تا...  احساسات با دخترم هی من باالخره خوب

  ... الیخ یب اون اما بود خراب حالم من

*****  

  ... دیچرخیم چشاش و دستش نیب چشمم من و بود رهیخ لبم به فقط چشمش

  ...  شدم زنده و مردم ربع هی نیا تو من که دیکش طول کارش یربع هی

  ...  باال رفت ابروش دنمید با و کرد نگاه من به کرد یچیق که رو نخ

  .... گذاشت میشونیپ رو و آورد باال دستشو ریام

  ... هیعصب فشار از احتماال... يدار تب -ریام

   کن فکر ينجوریا تو... آره

  برم؟؟ من عقب يبر شهیم -

   کنار رفت و شد بلند جاش از اروم و کرد نگاه بهم تعجب با ریام که زدم رو حرف نیا میمال اونقدر

 و چرخوندم دستمو فتمیب نکهیا از قبل و رفت یاهیس چشمام که شدم بلند جام از و دمیکش یمحسوس ریغ قیعم نفس

  ...فتمین تا گرفتم رو دیرس بهش دستم که يزیچ نیاول

   ادیب جاش سر حالم تا دیکش طول يا هیثان چند

   بودم گرفته دستشو مچ که خودم دست و دمید روبروم رو ریام و کردم باز بستمو يچشا

  ... بزنه يلبخند شد باعث که انداختم دستمو عیسر
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   انداختم نییپا سرمو

  ... دیببخش -

  ...  ارمیم کم مقابلش در داشتم که بود گرفته حرصم خودم از...  دیببخش گفتم چرا دمینفهم اصال

   بود شده رهیخ من به یجذاب لبخند با و نگفت یچیه ریام

   در سمت رفتم و شدم رد کنارش از

   گفت آروم یلیخ ریام

  ...  نزن حرف یخودکش از گهید -ریام

 صرافت از منو بخواد نکهیا یول.... حتما بوده خواهرش يبرا....  دونستمایم یعنی....  بود صداش تو یحزن هی چرا دونمینم

  ...بود یعیطب ریغ یکم بندازه یخودکش

  رونیب رفتم سکوت با که بود من برخورد تر یعیطب ریغ

  ...رمیگیم حالشو بازم بعد ي دفعه از کردم؟؟ سکوت برابرش در چرا..  بود اومده در خودم از لجم

  ...  خودم يالیو رفتم و شدم خارج ریام ي خونه ز

   بود سکوت جا همه

  ....  دنیخواب بود معلوم

  !! تازه بود شب نه ساعت

  ... خوابه دمید رو رامبد کردمو باز رو اتاقم در رفتم

  ...خوابه اونحا هم نینگ دمید و اتاق یکی اون تو رفتم و رونیب اومدم 

  ... کردن اشغال اتاقامم اومدن نایا بده حالم من مثال!  گهید خوبه

  .... شدم رهیخ اسمون به...  استخر آب تو انداختم پاهامو و... استخر لب نشستم الیو باغ تو رفتم

 قاموس تو یخودکش...شدم فیضع نقدریا من چرا... ؟؟ خورمیم بسته در به کنمیم يکار هر چرا کنم؟؟ کار یچ... ایخدا-

   ؟؟...ذهنم تو اومد فکرش چرا...  بود نشده فیتعر لغاتم ي رهیدا تو... نبود من
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  ...  آب ریز رفتم سرم تا و استخر تو دادم زیل خودمو

  ...  نکنه عفونت که نخوره ام هیبخ به آب کردم یسع

  ... ختمیریم اشک و زدمیم قدم آب تو

 يدیکش رخم به چرا!! ه؟؟یچ غصه و غم دونستمینم که من....  بودم يشاد دختر که من ؟؟ شد ينجوریا چرا ایخدا -

  ... قدرتتو

  ....  یگرفت ازم مادرمو پدر چرا...  یعالم...  ییتوانا... يقادر دونستمیم من

  ؟؟ االن چرا

  ؟؟ کنم یزندگ تنها يجور چه ؟؟ بگو ؟؟تو کنم کار یچ...  شمیم وونهید دارم ایخدا 

  ... شدم خسته کردن یزندگ تنها از...  شدم خسته 

  ... بترسم شد باعث ییصدا

  ... بود رامبد

  ... بود نشسته استخر لب 

  ... انداخت ریز سرشو دید خودش به نگاهمو که رامبد 

 افتخار با يدیکش دست زدن از یوقت...!  بود باال سرت يزدیم که یموقع ؟؟يندازیم ریز و سرت چرا خان؟ رامبد هیچ-

  ... باال اریب سرتو نه؟؟ییپا سرت شده یچ خورد؟؟یم بهم ازم حالت و يزد یگفتیم

  نه؟؟؟... بکشن رخ به زورو نیا دارن دوست بار هی وقت چند هر و ادهیز زورشون مردا!  گهید يمرد... 

  ...میبزن تو خوادینم... هستم ییخدا ي خورده کتک من...  نده نشون من به زورتو...  کنمیم بهت یحتینص هی یول -

  ...  گمینم کفر.... خدا يرضا به میراض 

  ...  خستم اما

  ... خسته

  ...  یفهمیم
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 رو یزندگ نیا من... نداشتم دوست رو یزندگ نیا من...  ستین کردن یزندگ نیا!  کنمیم کار یچ دارم دونمینم

  ... خوامینم

  ... ختیر اشکام 

  ... سمتش برنگشتم یول ستادمیا رامبد يصدا با که رفتمیم داشتم...  رفتم رونیب آب از و استخر لب رفتم

  ... داغونم زدمت که لحظه همون از...  السا ببخش منو - رامبد

  ...  بخشمینم خومو... ببخش منو....  يروز هی شه بلند روت دستم کردمینم فکرشم

   بود بهش پشتم که همونجور...  کارش از مونهیپش دونستمیم...  داشت لرزش صداش

...  منم مقصر... يکرد تو که کردمیم رو يکار نیهم بودم منم دمید جات گذاشتم خودمو...  ببخشم ينکرد يکار - 

  ...  میاضاف من...  منم یچ همه مقصر

   ؟؟ يا یاضاف یچ یعنی ؟ یزنیم مسخره يحرفا که بازم - رامبد

 و يبر فردا خوامیم ازت یول ببخش منو رامبد... بردم یپ میاصل تیماه به فقط...  کنمینم یخودکش گهید...  نترس-

  ... باشم تنها وقت چند دیبا... يببر هم رو نینگ

   ببخش منو! ...السا فقط...  میریم... باشه - رامبد

  ... دمیبخش - کردم زمزمه آروم 

  ...  الیو تو رفت و شد رد کنارم از یلرزون يقدمها با

  ...  دمیخواب مبل يرو صبح تا

  ...  نبود هم رامبد نهیماش و بود یخال اتاقا!...  نبودن نینگ و رامبد شدم داریب که صبح

  !...؟ رفتن پس

  ...  شهیهم مثل شد بازم 

  ...خودم موندمو من

  ...  ستادمیا نهیآ يجلو و اتاقم تو رفتم
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 دادیب ها یلیس يجا صورتم تو...  شدیم دهید يقرمز يها رده میشیم يچشما تو...  بود تر رنگ یب شهیهم از صورتم

  ...  داره بزن دست شوهرم کنهیم فکر ندونه یک هر.....  کردیم

   دادم ماساژ هارو یلیس يجا ولرم آب با و حمام رفتم

  ...  داشتم درد

  ...  بود گرفته درد فکم

  ... کردم درست خودم يبرا يسبز قورمه هی نهار يبرا و رونیب اومدم

  ...گرفتمیم لیتحو خودمو داشتم مدتها از بعد 

  ...نبودم بلدم 

   میسبز قورمه همچنان یول بود ظهر 2 ساعت 

  ...  شناور روش موهایل و بود یآبک 

  ...  داشت یخوب يبو فقط

 نشستم و ظرف تو ختمیر بود يسبز با شده مخلوط آب هیشب شتریب که میسبز قورمه از یکم و ظرف تو دمیکش برنج

  ... زیم سر

  ... دراومد صدا به در زنگ که بخورم رو اول قاشق خواستم 

   ظهر؟؟ وقت نیا هیک -

  ... کردم لباسام به ینگاه و شدم بلند

  ... نبود بد

  ... اطیح تو رفتم و کردم سرم شال هی

  ... نبود در يجلو یکس کردم باز رو در یوقت

  ...  صورتم جلو اومد علم نیع یکی که بردم رونیب سرمو

  ... چشامه يجلو مردونه لباس ي قهی دمیفهم کردم که نگاه
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  ...دمید رو ریام تعجب کمال در...  يظهر سر گرفته شیشوخ که هیک نمیبب رفتم یعقبک

  ...  کردیم نگام طنتیش با 

  دید که نگامو

  ... شد عرض سالم -ریام 

  ... گرفتم قلب تپش چرا دونمینم 

  ...  نداشتم مرضا نیا از که من 

   کرد یاخم و دستم رو دیچرخ نگاهش ریام که قلبم رو گذاشتم و بردم باال ناخداگاه و دستم

   شد؟؟ یچ -ریام

   گنینم يزیچ راست جز به که ها ساله دو بچه نیا نیع منم

  ...  دارم قلب تپش -

  ... کرد نگام مرموز يلبخند با بعد اخم با اول ریام

   ؟يا ينجوریا یک از -ریام 

  ... کنم عوض رو بحث خواستم

  ؟ دیداشت يکار -

   داد تکون رو سرش مظلوم يها بچه مثل ریام 

  ؟ یچ - 

   ؟ دیپخت يسبز قورمه شما - ریام 

   ؟؟... رفته رونیب تا غذام يبو یعنی...  کردم تعجب

  !؟ چطور آره-

  !د؟یدیم منم به -ریام 

   کردم یاخم...  کرده بودن یخودمومن احساس یلیخ ؟ گفت یچ االن نیا ؟ یچ...  شد گرد چشام 
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  بدم؟؟ دیبا چرا -

  ! ... چرا دونمینم...  دیخند ریام 

   ؟يبد يخواینم یعنی - گفت بالبخند ریام 

  ... دمینم ، نوچ-

   شد لیتبد قهقهه به ریام ي خنده 

  ... خندهیم نیا گمیم یچ من مگه....  شدم یحرص 

   د؟یدیم قلقلک خودتونو ، خودتون -

  ...  رفتیم لبخندش مگه اما...  کنه جمع خندشو کرد یسع حرفم با ریام 

   گذاشت در رو دستشو که بستمیم رو در داشتم

  ... کردم نگاش

  ...  دارم دوست يسبز قورمه من... کنمیم خواهش -ریام 

   گفتم لجبازا نیا مثل

  ...کن درست خودت...  چه من به -

  ... ستمین بلد من -ریام 

  ...  بپزه برات مامانت بگو - 

  ...  شد محزون... کرد رییتغ چهرش کدفعهی ریام

  ...  نمشونیبینم بارم هی ماه چند من....  هستند شهرستان پدرم مادر -ریام

  ...  سوخت براش دلم

  ... افتادم خودم هیآبک هیسبز قورمه ادی که بدم بهش خواستم

  ... رهیم آبروم بدم بهش اگه 

  .. . داره گناه هم یطرف از یول 
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   اومد صداش که رفتمیم کلنجار خودم با داشتم

   ؟ داخل امیب يدیم اجازه -ریام

 مظلوم و آروم سبز يچشما اون غرق منم بود رهیخ بهم یمظلوم ي چهره با ریام! نه؟ ای کنم قبول بودم شک به دو

  ...  بودم

  ... کردم باز شتریب رو در و کنار رفتم در يجلو از ناخداگاه

  ... داخل اومد و شد باز ششین ریام

  ... بستم رو در 

  ...  بود باز ششین

  ...  بودم شده هول چرا دونمینم

  ......  رفته کجا محکم يالسا اون پس

  ؟ دیکن تعارفم دیخواینم -ریام

  ... داشت فرق درونم...  ظاهر به البته... محکم يالسا جلد تو رفتم

  ...  ارمیم کشمیم ظرف تو براتون دیباش نجایهم...  نه -

  شد بسته ششین ریام

  ...  باشه -ریام

  ...  آشپزخونه تو رفتم

 نکیس يرو ظرف که دمیکش دستمو يتند و سوخت دستم که بردرم خواستم رو قابلمو در ستادمویا گاز اجاق سر رفتم

   داد يبد يصدا و افتد ییظرفشو

  ...  شد میتقس قسمت هزار به بشقاب... بود کیسرام آشپزخونه چون

  ... رونیب زهیریم آب داره قابلمه در درز از دمید کردم نگاه خورشت ي قابلمه به

  ... بله دمید و برداشتم رو قابلمه در شالم با و برداشتم شالمو
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  ... ستین يسبز قورمه که نیا

  ...  نداره برام يزیچ يزیر آبرو جز ریام به نیا دادن

   هوا دمیپر گوشم دم ییصد با که بودم رهیخ بود يسبز قورمه هیشب که يزیچ به وسانهیما نطوریهم

  ...  دمید پشتم رو ریام و برگشتم

   بود رهیخ بهم ییبایز بالبخند

   ؟ دیگفت يزیچ -

  ... بله -ریام

  ...  گفته یچ نگفت یول..  بله گفت

  ... کنه مسخرم که االنه و دهید رو غذا دونستمیم

   نجا؟؟یا دیاومد چرا شما -

  ... دمیترس دمیشن شکستن يصدا -ریام

  ... بودمش دهیند ينطوریا حاال تا...  بود يجور هی نگاهش حالت چرا دونمینم

  ...  رونیب دییبفرما -

   ؟؟ بشه درست تیسبز قورمه يخوایم - ریام

  ... کردم نگاه بهش تعجب با

   ؟؟يبلد مگه شما-

 رو ذاشتیم پختیم موادش که بعد... ذاشتیم پز زود تو اول شویسبز قورمه خورشت شهیهم مامانم ادمهی یول نه -ریام

  ... فتهیب جا تا گاز

   کردم نگاش تعجب با

  ؟ گازه رو غذاتون ساعته چند -ریام

  ... ساعت 2 -
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  ...اول از بوده ادیز یلیخ آبش بعدشم...  باشه گاز رو ساعت 3 دیبا حداقل...  کمه یلیخ -ریام

  ...  شهیحال شتریب من از یلیخ کردم حس

   ستادمیا کنار رفتم

  ... کن امتحان ایب شما -

   زد یطونیش لبخند ریام

  ... کنمینم تموم رو یکس کار من... گهید نه -ریام

   باال انداختم هامو شونه

  !  نهار یب نهار پس -

  ... برم گهید من پس - تفاوت یب ریام

  ...  کرد بهم پشتشو

  ... آوردم در اداشو و رونیب وردم در زبونمو

  ... بزنه یحرف که سمتم برگشت عیسر حرکت هی تو که رونیب رفتیم داشت

  ...  موند باز دهنش و شد خشک من ي اومده رونیب حلق ته از زبون رو نگاش

  ... شد باز خنده به لبش و شد بسته دهنش واشی واشی

 خدافظ... يشد سرتق يها بچه دختر شکل... دمید ازت االن که کارت نیا با و شال بدون...  بگم خواستم -ریام

  ...  کوچولو

  ...  رونیب رفت

  ... گفت یچ االن نیا کردم فکر و دهنم تو کردم فرو آروم زبونمو

  ... شده سرم به یخاک چه نمیبب باال آوردم آروم دستمو

  ...  نشست شالم یب سر رو دستم

  ... شدم آبرو یب سرم بر خاك-
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  ... کوچولو؟؟ گفت سرتق؟؟ گفت من به..

  .... شهیم ادیز روش يادیز داره گهید

  ...  خودمه ریتقص

  ... رمیبگ حالشو شهیهم مثل بازم دیبا

  ...  شده ينجوریا اومدم کوتاه خودم

 با برنجمو و آشغال تو کردم یخال رو يسبز قورمه ي قابلمه و کردم جمع رو نیزم يها خورده شهیش و برداشتم رو جارو

  ... خوردم ساالد

  ... نبود بدك

  ...  دیچسب هم یلیخ

  ... يرازیش ساالد با برنج

  ... دیچسب یلیخ بار نیاول يبرا

  ... گذرهیم رفت آبروم یآبک هیسبز قورمه با که روز اون از يروز چند

  ...  گرفتم حاد هیافسردگ کردمیم حس

  ... کاریب

  ... حرف یب

  ...  برم نداشتم هم ییجا

  ...  خورد زنگ میگدش که بودم غرق پوچم افکار تو

  ... بود رامبد برداشتم

  ... بودن کسل نیا از ادیب جا حالم کمی بلکه کنم تشیاذ یکم خواستم اما.. نبودم ریدلگ ازش و بودمش دهیبخش نکهیا با

   بله؟ -

   ؟؟یخوب خانوم السا سالم - رامبد
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  ... گفتم خشک یلیخ

  ...  ممنون-

  ... گفت يشاد لحن با بازم و کرد مکث یکم

   گذره؟؟یم خوش خبرا؟؟ چه - رامبد

  گفتم خشک بازم

  ...  ستین بد -

  ...  شد یخال بادش گهید رامبد

   ؟؟يدلخور ازم هنوزم السا - رامبد

   نباشم؟؟ -

  ... خواستم معذرت که من - رامبد

  ...  نبود يزور قبولش -

  ...  من سر بر خاك...  دستم بشکنه...  نمیبیم کابوس دارم شب هر بخدا...  کن قبول مغذرتمو السا - رامبد

  ... حرفاش از بود گرفته خندم

  ... بود دنیم دار خنده يفحشا که زنک خاله يزنا نیا نیع

  ...  دمیخندیم من و گرفتیم شیگر داشت اون

   گفت بعد کرد مکث لحظه هی

   ؟؟یگذاشت کارم سر ؟؟يخندیم يدار!! السا؟؟؟ - رامبد

   دمیخند بلند و گرفت شدت خندم

   ؟ بگم خوشمو خبر...  يخندیم يدار که حاال... من بشم قربونت - رامبد

   ؟؟يخبر چه -

  !  بعد بده مشتلق اول - رامبد
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   ؟؟يخوایم هم مشتلق شهینم پاك هم گهید سال تا که صورتم رو گالت دسته نیا با...  هم تو گمشو برو -

   مونده؟؟ جاش ؟؟ واقعا - رامبد

  ...  یفضول از مردم بگو رو خبرت...  بله -

  ...  سونمیم زن دارم - رامبد

  ... گرفت خندم بامزش و شیاصفهان لحن از

   ؟؟؟ بدبخت زن نیا هست یک -

  اد؟؟یم دلت! السا؟ - رامبد

  ؟؟..بشه خونت خانوم...  بشه زنت شده حاضر یک شصتت ضرب نیا با... ادین چرا -

  ...  بزن حدس - رامبد

  ...  گهید نهینگ دونستمیم

  ...شهیم له دستت ریز ستین يقو من مثل اون...  رامبد نکن چارشیب بدبخته؟؟؟ نهینگ -

  ... دمیخند بلند

  ... کردمو که یغلط اریب روم به یه حاال - رامبد

  ... بذارم نینگ واسه یهیتوج ي جلسه هی دیبا...  کمته نیا تازه -

   ؟؟...  شد خوب..من خواهر شدم گرفتن زن الیخیب من اصال... بابا يا - رامبد

  ... سونمیم نوینگ برات خودم...  نشد که نه -

  ... شکر خدارو خوب - رامبد

  شد يجد و عوض لحنم

  ...  دیبش خوشبخت -

  کنم؟؟ دعوتت یعروس يبرا... يخواهر یمرس -شد يجد مثل هم رامبد

  ...  باشم هم يخواستگار مراسم تو دیبا من ؟؟ هیچ یعروس... تیشخص یب يا -
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  !..؟يخواستگار هوم؟؟ - گفت هول رامبد

  ...  کردم شک بهش

  ! ؟ نامرد یرفت يخواستگار نکنه -

  .... کردن بدل و رد حلقه و موقت عقد هی و یخودمون مراسم هی نه که يخواستگار - رامبد

  ... بود مونده باز دهنم

  ؟؟یگیم راست -

  ...  شد ییهوی یچ همه.... بخدا اره - رامبد

 دوستم ؟؟يکردیم حال هفته هی نیا تو دیداشت شما بعد افسرده کس یب تنها نجایا من...  جفتتون دیشعور یب یلیخ -

  ؟؟ تیبرادر بود نیا...  میقد يدوستا

  ...  کنه قهر باهام بگم السا به ترسمیم گفتیم نینگ شبید... شد ییهوی نقدریا بخدا..  السا دیببخش... - رامبد

   دیاریب اسممو دیندار حق گهید..  جفتتون با...  کنمیم که بله -

   السا؟؟؟- رامبد

   ؟؟ تونهیعروس یک...  کردم یشوخ بابا-

  !گهید هفته 2 - رامبد

   ؟؟ دیهول نقدریا چرا ؟؟؟ییییچ -

  ...  گهید خوبه جفتمون تیموقع خب.... خوب - رامبد

  ...  معرفتا یب دیبگ قشویدق روز بهم یاس ام اس.. . جفتتون هول سر بر خاك -

  ...  کردم فکر نینگ و رامبد به و کردم قطع رو یگوش رامبد با زدن کله و سر یکل از بعد

  .. دیش خوشبخت.. انیم هم به چفدر-

  ... نداشتم یچیه من و..  گهید روز 11 قایدق یعنی..  بعده ي هفته ي جمعه شونیعروس داد اس رامبد روز اون يفردا

  ...  کفش نه 
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  ....  لباس نه

  ....  گهید زیچ چیه نه

  ... بکنم ینترنتیا دیخر ای دیخر تهران برم دیبا

  .....  ستین دیبع زمونه دوره نیا تو... واهللا دونمینم د؟؟؟یخر ینترنتیا لباسم شهیم 

  ...  دیخر تهران برم فردا صبح گرفتم میتصم

  ... وسواسم هم یکم...  داشتم دوست کردنو کار یول چرا دونمینم...  کردم یحساب هیتکون خونه هی

  ...اومد هم یبغل الیو در يصدا که رفتمیم رونیب در از داشتم آماده و حاضر من و دیرس هم فردا خالصه

  ... رهیام دمید برگشتم 

  ... زد يلبخند من دنید با

  ...  شد عرض سالم -ریام 

   سالم -

   ؟؟ دیبریم فیتشر ییجا -ریام 

  ...  بله -

   نگفتم يزیچ یبدجنس با اما بدم ادامه بود منتظر

   ییجا رمیم دارم منم -ریام

  ... سالمت به -

  ... خورد میکنار ي شهیش به تقه دو که کنم روشنش خواستم و شدم نیماش سوار 

   دادم نییپا رو شهیش 

  ! ؟ دییبفرما -

  ... بخرم شلوار و کت خانم نینگ و رامبد مراسم يبرا...  تهران رمیم دارم راستش -ریام

   سرم فرق به دیرس تعجب از ابروهام 
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   ؟؟ دیدعوت هم شما مگه - گفتم بلند

  ... اجازتون با البته... بله -  زد يلبخند ریام

  ... دیپر میعروس حال و حس تمام 

   چرا؟؟؟-

  ؟؟یچ چرا -ریام

  ؟؟ دیدار دااماد عروس با ینسبت چه مگه شما - 

  ؟؟ دیدار ینسبت چه خودتون شما مگه ضمن در... دوست هی - ریام 

   خواهر هم دوست هم - 

   نه؟؟... گهید يبرادر خواهر توهم البته-ریام 

  ... بگم یچ موندم...  آوردم کم

  ... دیچرخ صورتم رو نگاهش که زدم يلبخند خونسرد منم...  بود لبش رو یکن روکم لبخند

  ... کردم روشن نویماش و... باال دادم آروم رو شهیش لبانم بر لبخند با 

  ... زد رو شهیش دوباره و اومد خودش به نیماش کردن روشن با 

  دادم نییپا رو شهیش یکالفگ با 

   ؟؟ هیچ گهید - 

   ؟ تهران دیریم دیدار -ریام

  ؟؟ بدم جواب دیبا -

   ؟ دیدار دوست اگه -ریام 

  ؟؟... رمیم کجا مهمه شما يبرا و -

  ! یکم -ریام 

  چطور؟؟ -
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  ...  دیبرسون منم دیریم تهران اگه -ریام 

   گرفت گوشاشو ریام که بود بلند صدام چقدر دمینفهم

  ؟یییییچ-

  ...  شهیم دایپ کم نورایا نیماش...  که خورمینم نتویماش...  دیبد دیند ؟؟ مگه شهیم یچ...  شدم کر... بابا خبره چه - ریام 

  ..  کنم کار یچ بودم مونده

  ... شهینم دایپ نیماش نجاهایا... گفتیم راست هم یطرف از نداشتم ساعت چند اونم نمیماش تو رو تحملش یطرف از

  ... شد کباب براش دلم که داشت يا مظلومانه حالت 

  ! ؟ شرط هی به -

  ... قبول باشه یچ هر -  زد لبخند ریام

  ... دیزنینم حرف تهران میبرس تا -

  ... شد متعجب

   چرا؟؟ -ریام 

  ... بزنه حرف باهام یرانندگ نیح یکس شهیم پرت حواسم من چون.... چون -

  ... کنمیم مویسع یول...  سخته کمی شرطتون - ریام

  ! دیبد قول... نه یسع -

  ...  سنگدل....  بابا نخواستم اصال - ریام

  ...  سنشه سال یس کم کم... کشهینم خجالتم...  ارهیب در اداها نیا از پسر هی شدینم باورم... بود گرفته خندم

  ... ایدر به زدم رو دلم

  ...  تهران رمیم دارم رسونمتونیم... دیایب -

  ... شد باز گوشش بنا تا ششین و طرفم برگشت
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 رهیخ من به لبخند با و بست رو در و نیماش تو دیپر یعنکبوت مرد نیع که رمیبگ پس حرفمو و رمیبگ حالشو خواستم

  ... شد

  .. .میبر -ریام

  ...  نخورم حرص تا بدم یرانندگ به حواسمو تمام کردم یسع و گرفتم پرروش صورت از نگاهمو

 من به يریز ریز یه و شده کالفه که دمیدیم اما نزنه حرف کردیم یسع هم ریوام میبود راه تو که بود ساعت مین حدود

  ...  کشهیم پوف و کنهیم نگاه

  ...  بودم شده خسته خودمم و بود گرفته خندم

 به دنیرس تا سکوت به میشد محکوم ما یعنی نیا و بودم گذاشته جا رو فلشم دمید نیماش پخش سمت بردم دستمو

  ... مقصد

   که بودم خودم حال تو

   زد بهم افکارمو ي رشته ریام

  ! ؟ خانم السا -ریام

  ... کنم تشیاذ يکاریب رفع يبرا خواست دلم و اومدم خودم به صداش با

  ! ؟ هوم -

  ... رفته سر حوصلم من امم... -ریام

  ;..؟؟ ولشمیمس من -

  ...  کرد مکث یکم ریام

  ... نخوره بهم اقتدارم تا داشتم نگه خودمو اما بود گرفته خندم

 شما که داره نگهم ساکت یطوالن مدت نیا بود نتونسته مادرمم حاال تا منو...  دیباش سنگدل نقدریا شهینم باورم- ریام

  ... گمیم کیتبر... دیتونست

   ممنون -

   برگشت سمتم به متعجب
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   د؟؟یکن یرانندگ سکوت تو دیبا چرا -ریام

  ... نکنم تصادف چون -

   رو؟؟ یرانندگ دیدار دوست یلیخ -ریام

   ؟ چطور-

  ...  دیکنیم یرانندگ لذت با و دقت با یلیخ -ریام

 رو نیماش بودم یرانندگ عشق که من و دیخرینم نیماش برام انیشا بابا که ییروزا... رفتم فرو فکر به و نزدم یحرف

  ..  کردیم دعوام یکل و شدمیم میج و دانشگاه به زدمیم و رفتمیم کش

  ... یلفظ يدعوا فقط البته

  گفتم بلند خداگاه نا

  ...  عاشقشم آره -

  سمتم برگشت و خورد یتکون ریام

   ؟؟یک عاشق - بهت با ریام

  سمتش برگشتم تعجب با

   ؟؟یک عاشق یچ یعنی -

  ! ؟؟ دیدار دوستش یلیخ معلومه...  یعاشقش دیزد داد االن شما... دونمینم من -ریام

  ... ستین ادشی سوالش و شده رد موضوع اون از دمیفهم

  ... دارم دوستش که معلومه -

  ! ه؟؟یک بپرسم تونمیم - ریام

  ....  دادم سوالتونو جواب من!!  دیدیپرس یچ من از رفت ادتونی نکهیا مثل ستین يازین -

  ...  باشم دهیپرس ازتون یسوال یعاشق و عشق از ادینم ادمی من یول -ریام

   شدم رهیخ سبزش يچشما به و زدم يلبخند
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   ؟؟ دیدینپرس یرانندگ به يمند عالقه راجب من از شما مگه -

  ... گفت بلند باشه افتاده شیدوزار تازه انگار بعد و کرد نگام خنگا مثل ریام

 هم شما مقصر البته....  نظرتونه مد یکس کردم فکر من دیعاشق دیگفت محکم و بلند شما نیهمچ آخه... آهان- ریام

  ...دیداد جواب ریتاخ با شما!! کنم فکر اشتباه من که دیبود

   ؟؟ خودتونه نیماش -ریام

  ... بله -

   ؟! دیبود يثروتمند ي خانواده مشخصه پس -ریام

  ... اتفاقا نه -

  ...!! طالقان يالیو...  دار هیما گفت بهش شهیم معموال داره يفرار که یکس -ریام

  ... نداره االنم ي خانواده به یربط دارم االن که یینایا -

  ! ؟ داره خانواده تا چند کس هر مگه االنتون؟؟ ي خانواده...  فهممینم منظورتونو - کرد زیر رچشاشویام

  ... داشتم فرق من یول... دونه هی کس هر طبع به -

   ؟!يبد حیتوض برام شهیم -ریام

  ... ندارم بهیغر هی يبرا میزندگ دادن حیتوض يبرا یلیدل -

  ... برگردوند روشو و کرد يزیر اخم ریام

  ... مینزد یحرف گهید میبرس تهران به تا بایتقر

  ... رهیدا رو زمیبر براش مویزندگ تونمینم که من اما... شده ناراحت حرفم از دونستمیم

  ! دکتر؟ يآقا کنم ادتونیپ دیبا کجا -

  .... کرد دایپ خوب شلوار کت هی بشه که ییجا -ریام

 دیبد آدرس لطفا پس... بشناسم رو جاها جور نیا که بوده میزندگ تو يمرد نه و کردم دیخر پدرم يبرا نه حاال تا من -

...  
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  ...گفتم که شدیم ادهیپ داشت و رفتم و روندم سمت همون به من و گفت یآدرس لب ریز ریام

  !ینام جناب -

   بله؟ -ریام

 تموم دتونیخر میبرگزد هم با دیبود لیما اگه... داره طول دمیخر یساعت سه دو هی تهران اومدم دیخر يبرا هم من -

  ....  که نه اگرم...  دیریبگ تماس باهام شد

   ؟؟ دیخر میبر هم با دیخوایم اصال...  کشهینم طول اون از شتریب کارم منم -ریام

  ... رهیم باال کولم و سر از دادمیم بهش رو ذره هی که بود پررو نقدریا بشر نیا... کردم تعجب شنهادشیپ از

   و شد ریش دید که سکوتمو ریام

  ... دیبمون منتظر نیماش تو ای دیایب من با دیخواست اگه بعد میریم شما يبرا اول -ریام

  ... نشست دوباره و کرد باز رو در که بدم جواب یچ بودم مونده

  ... هستن بایز یلیخ هم جا نیا ي زنونه يلباسا... نگیپارک تو برو يکرد قبول که حاال -ریام

   بودم عجب در ییپررو همه نیا از

  ... دکتر؟ يآقا کردم قبول مگه من -

   ؟؟ينکرد یعنی - ریام

  .... نگیپارک تو رفتم و کردم روشن رو نیماش یحرف بدون که گفت مظلومانه نقدریا

 از...  ادیم داره اقتدارم سر به یچ ایخدا...کنم مقاومت تونمینم بشر نیا مظلوم ي چهره برابر در من چرا دمیفهمینم

 ورد هم با همقدم و کردم پارك رو نیماش چون... نبود يا چاره گهید اما کردم قبول که بودم یعصب خودم دست

  میشد آسانسور

  ... گرفته تپش قلبم دوباره کردم حس که میبود آسانسور تو

  کردم نگاه خونسردش ي چهره به یعصب و شدم کالفه ریام ي رهیخ ينگاهها از

   د؟؟یشد رهیخ ينجوریا یچ به بپرسم شهیم -

  !... یک به... نه یچ به -ریام
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   نبود نامیآست تو جواب من اما دادیم جوابشو خوب بود نینگ اگه...  بود پررو یلیخ اروی نیا

   ؟؟یک به -

  ! شما به -ریام

  !؟ چرا اونوقت -

  ... يکاریب رو از کن فکر -ریام

  ... يکاریب از دیکن نگاه نهیآ به -

  ... شد رهیخ من به نهیآ از بازم و برگردوند نهیآ به روشو و خورد خندشو حرفم با ریام

  ....  ومدینم در خونم يزدیم کارد

  ...دیخندیم لب ریز اونم

  ... دیکنیم مونمیپش اومدم باهاتون نکهیا از دیدار -

  ... انداخت ریز رو سرش و شد يجد ریام

  !...  دیشیم ناراحت دونستمینم...  بود یشوخ -ریام

  ... شمیم ناراحت بجا نا يهایشوخ از -

   میبود رهیخ آسانسور کف به دو هر و نزد یحرف گهید ریام

  ... میدیرس مجتمع ششم ي طبقه به تا

  ...  بود زنانه هیمجلس يکفشها و زنانه شب يها رهنیپ يفروشگاهها همه

 قلبم تپش اون بر عالوه و بود یچ دونمینم که داشتم یحس هی دیخر بودم اومده مرد هی با بار نیاول يبرا نکهیا از... 

......  

  ... دمیند يزیچ من و میکرد نگاه رو نهایتریو ي همه بایتقر

  .... کرد جلب خودش به نظرمو یرهنیپ که میبود آخر ي مغازه نیتریو

  ... گرفت نگاهمو رد و اومد سمتم به دوباره و ستادیا من ستادنیا دنید با که رفتیم داشت ریام
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  ! باستیز -ریام

  ... ییایرو چه ؟!؟!؟ باستیز!!  اوهو 

  ... اومد دنبالم هم ریام.. مغازه داخل ورفتم برگردوندم رو ازش بود یسوال نگاش که کردم نگاش تمسخر با

  ... شد وارد ریام من پشت و شدم مغازه وارد اول

  ... گفت من از جلوتر ریام که بزنم یحرف فروشنده به خواستم 

  ...آقا سالم -ریام 

   و کرد اشاره مغازه يتو رهنیپ به دست با 

  ... میخواستیم رو رهنیپ اون -ریام

  ...  ومدین خوشم اصال کارش از

  ...  کنم اخم شد باعث که شد رهیخ کلمیه و من به بود زیه یکم و فشن و جوون يپسر که دار مغازه

  ... آورد من زیسا به رو رهنیپ و لباسها رگال سمت رفت

 و گردش ي قهی تا نهیس يباال از.  میضخ هیمشک ي پارچه با مانند دکلته حالت و یمشک رنگ به بود ییبایز رهنیپ 

 نظر به...  بود خوب که بود زانو ریز انگشت چند تا هم شیبلند...  بود یمشک ریحر جنس از ربعش سه ينهایآست

  ... بود مناسب و دهیپوش

  ... داد دستم و گرفت پسر از رو رهنیپ ریام 

  ...  دمیپوش رو لباس و مغازه پرو سمت رفتم...  دمیکش بایتقر یعنی...  گرفتم ازش اخم همون با 

   اومدم که رونیب دمیپوش دوباره لباسهامو و درآوردم... بود اندازم کامل...

   جلوم اومد ریام

   بود؟؟ خوب -ریام 

  کردم بهش واضح یاخم

  ... بله -
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  دار مغازه به رو ریام

  ... آقا میداریبرم نویهم -ریام 

  ...  گذاشت شخوانیپ يرو و گذاشت یپاکت داخل و کاورش تو گذاشت رو لباس پسر 

  ... میاومد رونیب مغازه از هم با و کردم حساب بزنه یحرف ریام نکهیا از قبل کارتم با

   ؟؟یکن فتیک تو دست دینبا يریم رونیب يمرد با یوقت یدونینم شما هنوز -ریام

   زدیم حرف تیعصبان با

 یلیدل ضمن در...  دیزنیم حرف من يجا به که اللم من انگار ؟؟یچ شما دکتر؟؟ يآقا یفتین پس یگرفت شیپ دست -

  ... دیکن حساب شما رو من يدهایخر نکهیا يبرا نمیبینم

   نه؟؟... دیدینم گوش حرفم به پس -ریام 

  ... رینخ -

  ...  میکن جدا هم از راهمونو بهتره پس -ریام 

  ...دونهیم خدا که بودم یعصب يقدر به

  ... خدانگهدارتون...  حتما -

  ... یمجلس فیک و یفروش کفش يها مغازه سمت رفتم و شدم جدا ازش بلند ییقدمها با

  ... دمیند گهید رو ریام

 کفش ِستِ که یکوچک هیدست فیک... بود قشنگ یلیخ... پشتش ونیپاپ هی با بود ساده که دمیخر یمشک ریج کفش هی

  ... اومدم رونیب و دمیخر رو ریج و بود

  ...  بودم ناراحت چرا دونمینم

  ... شده گرفته حالم کردمیم حس

  ...  بود گرفته حالمو ریام

  ....  بودم مونیپش العملم عکس از یکم
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  ... کردم يبد کار کردمیم حس

  ....  بود درست برخوردم دمیشا دونمینم... نبود يا چاره اما 

  ...  نگیپارک رفتم شدمو خارج مجتمع از نازك ساپورت هی دیخر از بعد شدمو الیخ یب

  ...  شدم سوار و گذاشتم عقب یصندل دهامویخر

  بکشم یفیخف غیج ترس از شد باعث که شد باز میکنار در که کنم روشن نویماش خواستم

   ؟؟ ترسوندمتون - ریام

  ...  بود گرد چشام تعجب از

  ... کردم ناراحتش کردمیم فکر که بگو منو

   شد سوار هم اجازه یب پررو...  زنهیم شنگول که نیا

   ؟؟ يا زنده -ریام 

   شد لیتبد اخم به تعجبم

   ؟؟ دیدار نگه رو احترامتون -

   نداشتم؟؟ نگه -ریام

  ...بود نشیآست تو جواب لحظه هر در

  ... کردم روشن رو نیماش و گرفتم ازش رو کالفه

  ... میبود ریمس تو حرف یب و عقب هیصندل گذاشت رو يا بسته ریام

  ...  میبر بعد دیببر ییجا هی تا منو شهیم -ریام 

  کجا؟؟؟ -

   اونجا؟؟ دیببر منو بخوام ازتون تونمیم... خواهرمه ي خونه االن مادرم راستش -ریام 

  ...کردم نگاش متعجب

  ?... هستم تونیشخص ي راننده من مگه!  دایببخش -
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  ... شده تنگ براشون یلیخ دلم فقط... السا خانوم نه -ریام 

  ...  داشت لرزش چشاش... زهیبر خواستیم چشمش از یاشک قطره کردم حس

  ...  نمشونیبب برم تونستمیم من و بودن هم اونا کاش....  افتادم خودم مادر پدر ادی

   گفتم اریاخت یب

   ؟؟ برم دیبا کجا -

   کردیم نگام بهت با ریام

   ؟؟ کجاست خواهرتون ي خونه آدرس ؟؟ هیچ -

  ...  بود هیطریق... بودم بلد بایتقر...  داد رو آدرس ریتاخ با ریام

  ... میدیرس ساعت مین از بعد

  شدیم ادهیپ داشت ریام

  !! یبرگشتن مینخور شب به دیکن عجله فقط ینام يآقا - 

  ؟؟ داخل يایب يخواینم شما یعنی -ریام

  ...  باال رفت ابروهام 

   ام؟یب دیچرابا....  شناسمینم نجایا رو یکس من -

  ...ینشست نییپا نیا شما بفهمن شنیم ناراحت خانوادم! دیشناسیم که رو من -ریام

  ... دیاومد یتاکس با دیبگ بهشون - 

  ...اومدم شما با گفتم قبال...  شهینم -ریام 

   د؟؟یکرد یمعرف یک منو و - 

  ؟؟؟... ستین نطوریهم مگه!  دوستم خواهر -ریام

  ... دونمینم -

  ...  کنمیم خواهش دییبفرما -ریام
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  ...شدم ادهیپ و کردم پارك رو نیماش و گرفتم ممویتصم باالخره که بودم منگنه تو

  ... ستین یدرست کار کنمیم حس آخه- 

   دییبفرما ه؟؟یحرف چه نیا -ریام 

  ...برجه هاوس پنت خواهرش ي خونه دمیفهم من که میشد آسانسور سوار هم با همراه 

  !؟ باشن ثروتمند یلیخ دیبا خواهرتون- 

   د؟یکنیم فکر نطوریا چرا... نه -ریام 

  باشه؟؟ یخوب لیدل تونهینم خونه نیا-

  ...  دامادمونه رهن تو االن که خواهرمه شوهر هیعمو مال خونه نیا -ریام 

  .. اوهوووم - 

  ....  باال اومدم باهاش چرا که فرستادم لعنت رو خودم بارها من و ستادیا آسانسور

  د؟؟یایب شما تا نیماش تو برم من ستین بهتر -

  ... کرد یاخم ریام

  ؟؟یچ گهید -ریام

   شد باز در و زد رو در زنگ 

  ...  شاداب بود يدختر

  !... ؟ يشد الغر چقدر يوا.... ریام داداش سالم -  دختر

   کرد بغلش و سمتش رفت ریام

  ؟؟ کجاست یحام ؟ جان ساغر ییایچطور -ریام 

  ... نجاهاستیهم - ساغر

  ...افتاد من به چشمش ساغر

  .... کردم سالم آروم و بردم نییپا یکم شرم با رو سرم 
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  ؟ تو یهست یخجالت نقدریا چرا... زمیعز سالم - ساغر 

  ...  شد رهیخ من به متعجب ریام 

   مردومو؟؟ دختر یکنیم نگاه ينجوریا چرا ر؟؟یام هیچ - ساغر

  ....خجالته دمیند خانم السا از حاال تا که يزیچ تنها آخه - ریام

  ....  کردم نگاش تند...کردمیم رفتار درست باهات خانوادت يجلو داشتم که من فهیح شعوریب يا

   ؟؟... ازش يدید ایچ - ساغر

  ... گرفتن چشم زهر و دادیب و داد... دعوا...  غرور -ریام

   زدیم حرف همچنان ریام و شد بسته در و دخل میرفت

  .... ازش دمیترسیم... نزدم حرف ساعت 3 که بود کرده اومدن موقع یاخم چنان... ساغر شهینم باورت -ریام 

  ...  میبرگرد طرفش به شد باعث یزن يصدا

  .... شناسمیم رو پررو يتو من...  باشه ينطوریهم دمیبا - زن

  ... نشست دلم به زن مهر ناخداگاه.... کرد درك منو یکس خوشحالم 

  .... خودمه مادر کردم حس 

  ....  بود کرده باترشیز که یشیآرا ته و دیسپ یصورت و کوتاه و روشن يموها و مسن بایتقر یزن 

  ...  رفته مادرش به چشماش رنگ ریام دمیفهم

  ... نییپا ختیر چشمم از سمج یاشک قطره... خواست دلم منم...  هم بغل تو رفتن و ریام طرف اومد زن

   و خورد من به چشمش...  هنوز بود ریام بغل تو که زن

  مادر؟؟ یکنیم هیگر چرا -  زن 

  ...  من سمت اومد و شد جدا ریام از همزمان 

  ...  کردنیم نگام تعجب با هم ساغر و ریام

  ...  کرد پاك اشکمو دستش با زن
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  قشنگ؟؟ دختر شد یچ -زن

  ...افتادم مادرم...ما.. ادی!  یچیه...  یه -

  ... دنیم یخوب يبو مادرا ي همه...  دادیم مادر يبو... کرد بغلم جلو اومد زن 

  .... کردم بغلش محکم

 اول روز مثل نکنه...  کنن ییفکرا خوشون با نکنه ؟؟یچ که کردم بغلش ينطوریا ؟؟؟ کنمیم کار یچ دارم من ایخدا

  ... کردم پهن تور پسرشون رو کنن فکر ریام

  ...کرد نگام یسوال و کرد تجب زنه که اومدم رونیب بغلش از عیسر

  ...خانم کنمیم کار یچ دارم نبود حواسم... دیببخش - 

  ...ترم راحت یکن صدا اسممو... میمر اسمم -زن 

  ... زدم بروش يلبخند 

  ...جون میمر چشم -

  ... پام تو زد يزیچ هی با و سمتم اومد جت مثل يزیچ هی که انپاختم نییپا سرمو

  ... رفت نفسم 

  ... بود زلزله کنم فکر 

  ...  بود يکار چه نیا ؟؟یییحام - ساغر

  ... ریام اصل برابر یفتوکپ دمید رو ي بچه پسر و کگردم نگاه رو نییپا...  گهید هیک یحام

  .... زده منو اون با دمیفهم که بود دستش يریشمش...  بود شده کوچک ریام انگار

  .... کردم ناله و گرفتم پام به دسمو و کرد گل طنتمیش 

  !...  تن بن دمیشا ؟؟ یهست یعنکبوت مرد تو نکنه ؟؟؟ گهید هیک نیا...  مُردم يآ -

  ... سممتم اومد و دیخند یحام 

   ؟؟یشناسیم رو تن بن و یعنکبوت مرد شما - یحام
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  ...  شناسمیم که بله -

   ؟؟یشناسیم هم زورو - یحام

  ه؟؟یک دونمیم هم سوپرمن تازه...  شناسمیم اونم بله -

  ...  بغلم دیپر و کرد یذوق یحام 

  ؟؟یشیم دوست من با... شناخت همشونو... یمامان يوا - یحام

  ...  شمیم که بله - 

  ...  بود یحام به حواسم فقط من اما دنیخندیم من يکارا به داشتن همه

  ...  هام بچه عاشق

  !یحام اتاق رفتم اصرار یکل با من و ییرایپذ تو رفتن همه

  ... بهتره نرم شونیخونوادگ جمع تو... بهتر

  ... اومد در جونم که میکرد يباز شنیاست یپل هم با یساعت هی حدود 

  ... برد من از رو هایباز ي همه...  شدن زرنگ امروز يها بچه ماشااهللا

  ... نشستم خیس ترس با ریام يصدا با که دمیکش دراز یحام تخت رو 

   م؟؟یبر -ریام

  ...میبر بله -

  ...  میشد طالقان هیراه ریام خواهر و مادر از هیخدافظ از بعد

  ... بود بسته چشماش ریام و بود کیتار هوا

  ...  نه ای بود خواب دونمینم

  ...  گرفتیم خوابم داشت

  ... بپره خوابم حداقل بذارم نداشتم آهنگم

  ...  نبره خوابم تا کنه شلوغ کنم داریب رو ریام دیبا
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   دکتر؟؟ يآقا -

  ...  نداد یجواب 

  ...!  دکتر-

  ...ینام يآقا -

   دادینم جواب کردمیم صداش یچ هر...  

  گفتم بلند آخر

   ؟! یتقلب دکتر... بابا ياِ - 

  ... شد باز چشماش بهت با ریام حرفم نیا با

  ؟؟ دیگفت یچ شما -ریام

  ...شدم هول 

  ... سرم بر خاك

  ... کردم صداتون دکتر يآقا... یچیه...یه -

  ....  دمیشن گهید زیچ هی من... رینخ -ریام

  ...  گرفته خوابم من و میندار هم آهنگ...  دیدار دوست جونتونو اگه دینخواب لطفا... ضمن در...دیدیشن اشتباه -

   نبره؟؟ خوابت تا بزنم حرف باهات يخوایم یعنی - طنتیش با ریام

  ...شد ریجوگ نیا باز

  ...  نقدریا شهیهم -

  کنم تموم حرفمو نذاشت

   پرروام؟؟ - ریام 

  ! قایدق -

  ! ؟ بگم یچ دیدار دوست خوب -ریام



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١١١ 

 

  ..یچ هر... دونمینم -

  ؟؟ بگم خوانوادم و خودم از دیخوایم -ریام 

  ؟! دیدار دوست اگه دونمینم - 

  ... باشه -ریام 

   سحر؟؟ -...  شد فوت... شونیکی که داشتم خواهر تا دو...  خونمونم پسر تنها 

  ... کرد یخودکش... بله -ریام

  ...  شد عرفان عاشق که شد یچ دمینفهم...  بود من دوستِ...  پسر هی خاطر به...  

  ... زد پسش عرفان که شد یچ دمینفهم

  ...  رونیب دمشیکش نیماش يچرخا يال از يچجور دمینفهم

  ...  کانادا رفت شهیهم يبرا و زد پس منو گل مثل خواهر عرفان چرا دمینفهم 

  ... زد یخودکش به دست پسر هی خاطر به خواهرم چرا دمینفهم

  ...گرفتم شیآت 

  ...میکن آزاد رو راننده ما و کرده یخودکش خودش بود نوشته نامه تو

  ...دونمیم مقصر خودمو شهیهم 

  ... کردم باز خونمون به رو یعوض عرفان اون يپا من 

  ...من

  ...  بودم مقصر من

  ...زدمت...  اچهیدر تو....  روز اون نیهم يبرا

  ... جلومه سحر کردم فکر آن هی 

  .. ختیر اشکم...  نداشتم ازش یکم دست منم...  کردیم خفش داشت بغض

  .... گذاشتم فرمون يرو رو سرم و کردم پارك يا گوشه رو نیماش
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 تو خودمو و رفتم خونه از نیهم يبرا... بودم نزده حاال تا یکس به حرفارو نیا...  کردم ناراحت هم رو تو ببخش -ریام 

  ...  نشد کمتر یول شد شتریب... نشد که بشه کم وجدانم عذاب از یکم خواستم... کردم میقا کوره ده اون

  ... نزد یحرف و شد ساکت

  ...  کردم روشن رو نیماش کردمو پاك اشکامو ربع هی از بعد

  ...  بود رهیخ روبرو به و بود باز چشماش ریام

  ...ووردمیم دینبا دیشا که آوردم زبون به رو ییزایچ و شد باز دهنم چرا دونمینم

  ... بود بهار اسمم-

  ... کرد نگاه بهم بهت با جملم نیا با ریام 

  ...  بود کننده قانع لمیدل من اما... شد فیح سحر... نبود ارزش یب پسر هی سحر مثل یخودکش يبرا لمیدل من -

   خانواده دختر تک...  نیشه و انیشا دختر بهار....  بود بهار شیپ ماه چند تا اسمم -

 یزنگ بودم دهینفهم هنوز... یچ یعنی یزندگ دونستمینم...  يا غصه و غم هر از فارغ... يدرد هر از فارغ و خوشبخت 

  .... فهموندن بهم که یچ یعنی

  ... فهموندن بد

  ...بودم مادرم پدر عاشق

  ... میپدر ي خانواده دنید روز سه يبرا وركیوین رن یم فردا گفت و اتاقم اومد مادرم روز هی 

  ....  کردینم جدا خودش از منو و کردیم هیگر.... کردینم یخدافظ يجور نیا وقت چیه... بود بیعج برام مادرم رفتار

  ....بودم گرفته دلشوره چرا دونمینم

  ...  رفتن 

  ... هفته هی شد روز سه

  ...روز هشت

  ... ومدنین
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  ... ازشون ینشون دنبال در به در من و خاموش اشونیگوش

  ... رمیبگ تماس بود خانوادمون لیوک که رامبد با گفت... کنم کار یچ گفتم و گرفتم تماس نینگ با 

  ... بود خواستگارم موقع اون رامبد

  ...  کرد زورم نینگ اما رمیبگ تماس باهاش نداشتم دوست

  ... بگه بهم رو یقیحقا تا گذاشت قرار باهام دیفهم رو ماجرا که رامبد

  ...نمیبینم رو نیشه و انیشا گهید گفتیم بهم یحس هی

  ... رامبد با قرار سر رفتم نکهیا تا 

   ؟؟ گفت بهم ایچ یدونیم

  ...  شدم خورد

  ... شدم خورد یواقع يمعنا به

  ...  ستنین میواقع مادر پدر نیشه و انیشا گفت 

 به سپرنیم منو.... رنیمیم تصادف تو میواقغ مادر پدر که کردمیم یزندگ خوانوادم با ایتالیا تو بوده سالم هی یوقت گفت

  ....کنن بزرگ رانیا منو خوانیم ازشون و نیشه و انیشا

  ... رانیا انیم و کننیم ول خارج تو شونویزندگ ستنین من از ينگهدار به یراض هاشون خانواده دنید که هم اونا 

  ... بود قشنگ میزندگ شیپ ماه چند نیهم تا

  ...  شکستم شمیپ انینم گهید دمیفهم یوقت

  ... دید شدنمو خورد رامبد

  ...  نبودم خوشحال دختر اون گهید

  ...شدم تنها گهید

  ...  السا شد بهار 

  ... نباشم نگران گفت رامبد...  بود سخت یلیخ
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  !?... شهیم مگه اما... کنمیم یزندگ راحت عمر آخر تا که گذاشتن برام راثیم و ارث يقدر به میواقع مادر پدر گفتیم

  ...بودم نیزم ي کره آدم نیتر ریفق من و بودن مادرم پدر انیشا و نیشه هنوز بودم حاضر...  ستین پول یچ همه

  .... مهیکودک خاطرات ي کننده رنده الیو نیا 

  ...... نیشه و انیشا با قشنگم خاطرات

  ... میمر ننه يجا به اما شدم مستقر و اومدم میمر ننه ي پشتوانه با

  ... دمید رو شما

  ...دمیفهم روز اون رو یزندگ تلخ قتیحق

  ...جامعه نیا تو تنها دختر هی بودن فاسد و من بودن بد يبرچسبها با ییتنها اسم به یقتیحق

   بودم؟؟ مقصر من بگو يدیفهم رو قتیحق که حاال... یگفتیم نارویا که يا تو یول 

 شهر ي نقطه نیبهتر تو...  بزرگ یلیخ و ییالیو میواقع پدر از یراثیم ي خونه هی....  بودم تر راحت موندمیم تهران اگه

  ....تهران تو مردم حرف از يریجلوگ يبرا کوره ده يا تو اومدم تو قول به و کردم ول رو

  ...  زدمیم نفس نفس داشتم 

  ... شدمیم تنها دیبا سن نیا تو که نبودم مقصر من...  نبودم مقصر من -

  سخته؟؟ چقدر دختر هی يبرا ییتنها یزندگ یفهمیم

  ...یشیم خفه يدار...  السا کن بس زد داد ریام که بودم يا افهیق چه دونمینم 

  ...کردم استفاده میاسپر از و برداشتم فمویک لرزون دست با و يکنار کشوندم رو نیماش

  ... گفتم ریام به رو اومد جا یکم که حالم 

 باهام رفتارتون دیکن یسع حرفا نیا دنیشن با ضمن در...  بشه زده یکس شیپ حرفا نیا ندارم دوست...  ینام يآقا-

  ... متنفرم ترحم از... خورهیبرم بهم که نشه عوض

 ترحم تو به تونمیم چطور من...دل درد يبرا یدونست منوقابل و... يزد حرفاتو که ممنون...  راحت التونیخ -ریام

  ...  نشکن و محکم نقدریا تو کنم؟؟؟

  ... نبودم محکم..... دمیلغز ییجاها هی من یول - 
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  ...  میدیرس

  .... بود کرده کوتاه برامون رو ریمس زدن حرف

  ... دمیخواب دوش هی از بعد خودمو يالیو تو رفتم شدمو جدا ریام از یخستگ با

  ...واستادم گوش در پشت و داشت برم ترس شد واضح صدا یوقت...  شدم بلند ییصداها با که بود شب يها مهین

  ... ومدیم پچ پچ يصدا

  ....  بودن مرد تا دو

  ...  تختم پشت رفتم ترس از و... کردم قفل روم رو در

  ...  بود ریام نجایا و االن نجاتم راه تنها و برداشتم رو لمیموبا

  ... گرفتم آروم رو شمارش...  بزنگم بهش داشتم يکار تا بود داده بهم رامبد رو شمارش

  .. . کردمیم هیگر ترس از

  ...  برداشت بوق تا شیش از بعد

  گفتم یآروم يصدا با...  خوابه بود معلوم

  ! الو؟ -

   ؟ بله -ریام

  ..دکتر...يآقا -

  شده؟؟ يزیچ ؟؟ییشما خانوم السا -ریام

  ...نفرن دو یعنی...خونمه تو یکی -

  ن؟؟یک ؟؟یییییچ-  زد داد ریام

  ...کردم قفل اتاقمو در من... دونمینم -

  ... امیم االن-ریام

  ... رفت نییپا باال در ي رهیدستگ همزمان و شد قطع تلفن
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  ...کردم خفه غمویج و دهنم سمت رفت دستم ترس از

  !?...قفله در نیا - مرد

  ... هست توش یمهم زیچ دیشا...  دونمینم -یدوم مرد

  ... بود گشاد چشام ترس از و وارید به دمیچسب من و شد باز محکم در ضربه هی با

... دمیلرز خودم به که کردن نگاه من به یفیکث لبخند با بعد و..  بهت با اول... داشتن یرنگ اهیس نقاب که مرد دو اون

   که ییدستشو تو بدوم خواستم

  ... دیمج رشیبگ - مرد

  ... من به دیچسب خودشم و وارید به چسبوند و گرفت منو کمرم از و سمتم دیدو یکی اون

  ...  بود شده چندشم

  ...کرد بد حالمو که خورد صورتم به بود یچ دونمینم و گاریس يبو

  ...کرد یتالف کوچولو خانوم نیا اما... مینشد کاسب يزیچ امشب... دیحم نازه چقدرم.. جان يا - مرد

   نجا؟؟یهم ای مشیببر - دیحم

  ...دمیلرز

  ... اومد خوردن جر يصدا و نییپا دیکش تاپمو ي قهی و دهنم رو گذاشت دستشو که بزنم داد خواستم

  ... حالم چه در دونستمینم بود برده عقب محکم رو سرم

  ...کردیم نگام يبد نگاه با داشت و جلو اومد هم یکی اون

  ... دهنمو دستشم هی با و بود گرفته دستامو...  شدیم بد داشت حالم

  ...  کرده قفلم یکی انگار

  ... دیباریم وقفه یب اشکام

  .... دادن بهم رو ایدن انگار که اومد ریام ادیفر يصدا همزمان و شد شل دستاش دفعه هی

  ... بشم خوشحال نقدریا يروز هی خونم به ریام اومدن با کردمینم فکر چوقتیه
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  ... وارید کنار دمیکش خودمو و نیزم يرو افتادم

  ...رفتن در کولشونو رو گذاشتن دمشونو هم اونها و شد ریدرگ باهاشون ریام

  ... اومدن در ریام خجالت از یحساب قبلش البته

  ...بود داده هیتک وارید به و بود نیخون صورتش

  ... نشست روبروم و سمتم اومد شتاب با دید که منو

  ... کردمیم هیگر وقفه یب

  ...  بود کالفه

  ...  بود معلوم کشدارش ينفسها از

  ... شد گرد چشاش افتاد که من به نگاش و کرد روشن رو چراغ و شد بلند

  ... گرفت بازوهامو گرمش يدستا با و نشست پام يجلو و سمتم اومد سرعت با

  ... داد تکونم

  ... ؟؟یخوب السا -ریام

  ...یحرف بدون بودم رهیخ بهش

   ؟؟ آوردن سرت ییبال!!  السا توام با -ریام

  ...نتونستم که نه بگم خواستم

  ...  بود رونیب ستمین و هست ي همه و بود خورده جر وسطا تا که تاپم رو رفت نگاش ریام

  ... پوشوندم بازوهامو دست با کردمو جمع خودمو

  ...سرم رو هم یکم و دوشم رو انداخت و کنارم اومد و برداشت رو میتخت رو ي ملحفه رفت و کرد ولم ریام

  ... بود نییپا هنوز سرم

   ؟؟ نکردن که تتیاذ -یآروم يصدا با ریام

  ... کردم نگاش بردمو باال سرمو
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   نه-

  ...  بست چشماشو و دیکش یراحت نفس ریام

  ...  شد رهیخ من به و شد باز چشماش هیثان چند از بعد

  ...  زدم بهت من که هیا یلیس همون منظورم... بود تولدت ي هیهد نیتر متفاوت نیا یگفت بهم روز هی ادتهی -ریام

  ...دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو اما شدم متعجب بحث رییتغ از

  ... گرفتم تولدمو ي هیهد نیتر متفاوت امروز منم -ریام

  ...  بودم رهیخ بهش بهت با

  ... خانوم السا میشد يمساو -ریام

  ...  شد بلند و زد يلبخند

 تو نجایهم هم تو...  خوابمیم مبل رو سالن تو رمیم...  مونمیم نجایا امشب من...  میکن عوض صبح قفالرو دیبا-ریام

  ... بخواب اتاقت

 زیتم تا دمیساب خودمو یساعت 3 حدود و حموم رفتم عیسر بود شده چندشم خودم از که من و رونیب رفت یحرف بدون

  ... بشم

  ... کمرمه و بازوها رو فشیکث يدستا يجا و فمیکث هنوز کردمیم حس همش

  ... دمیخواب حمام از بعد

  دمیخواب آرامش با خونم تو ریام حضور با

  ... نشد دزدا اون از ياثر چیه و شد عوض خونه يقفال ي همه ریام کمک با فرداش و گذشت روز اون

  ...نبودن اصال انگار 

  ...نهینگ و رامبد هیعروس روز امروز 

  ...  حمام رفتم و شدم داریب صبح از 

  ... ي؟؟قرمز یرنگ چه اونم... زدم الك
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  ... نشد که کنم فر یکم صافمو يموها کردم یسع کردمو زیتم ابروهامو

  .. .شدم الیخ یب سر اخر 

  ...  دمیخواب ظهر بودم کاریب يقدر به 

  ... یعروس به برسم تا وتادمیم راه نجایا از ظهر 4 دیبا حداقل

  ... بخوابم 2 ساعت تا گرفتم میتصم

  ... بود گرد چشام دمید که ساعتو و شدم داریب در يصدا با 

  ... بود مین و سه ساعت

  ....  اومد بند نفسم پشیت دنید با من و ستادهیا آماده حاضر ریام دمید در دم رفتم و کردم سرم یشال 

  ... بود شده پیت خوش یلیخ یول...  کنمینم اغراق البته

  ...بچم بود ییاروپا افشیق...  بود کرده جذابش ششیر ته و بود کرده فشن رو بورش يموها

  کردیم نگام بهت با ریام

   ه؟؟یچ - 

   ؟؟یستین حاضر چرا -ریام

  ... موندم خواب... آهان -

  نداره؟؟ که یاشکال امیب تو با منم... شو حاضر عیسر برو- ریام

  ...شم حاضر من تا داخل ایب...  نه - 

   شد سالن وارد من وهمراه تو اومد تعارف یب ریام

  ...دمیپوش رهنمویپ بعد ساپورتمو اول و اتاقم تو رفتم سره هی

  ... دمویپوش کفشامم

  ...  به به

  ... کنم شیآرا نکهیا به برسه چه دمیم کشته شیآرا بدون
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  .... دمیکش چشمام نییپا و باال به یمشک مداد و زدم صورتم به کننده مرطوب یکرم 

  ... باشه اهیس دورش چشام ایعروس تو که بودم نیا عاشق شهیهم

  ..... شدمیم تر جذاب

  ...زدم چونم و هام گونه به یمیمال ي گونه رژ و زدم يقرمز رژ

  ... کردم ضعف لپام چال از خودم که زدم يلبخند 

  ... داشتن جلوه شتریب گونه رژ با

  ...بودم کرده رها رشیز باز موهامم کردمو سرم مویمشک ریحر شال 

  ... برداشتم فمویک دمویپوش هم رو میمجلس يمانتو 

  ...  بود ختهیر رونیب جلو و پشت از که داشتم وجدان عذاب موهام بودم رونیب خاطر به یکم 

  ... شهینم شب هزار که شب هی اما

  ... دارن غمخوار... دارن اری همه کنه؟؟یم نگاه من به یک تازشم 

   هه هه

  ... رفت شدم هم شاعر 

  ... شدم سالن ورد و رفتم رونیب اتاقم از 

  ... بود من به پشتش ریام

  ... همانا دهانش موندن باز و همانا برگشتنش...  برگشت سمتم به و شد بلند کفشم يها پاشنه يصدا با 

  ... بود رهیخ بهم يا هیثان چند

  ... دیچرخیم جا همه چشاش

  ..  اومد خودش به يا یمصلحت ي سرفه با

  م؟؟یبر -ریام

  !... يزیچ هی فقط... میبر - 
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  ؟؟یچ -ریام

  ...  ها پاشنه نیا با من ؟؟یکن یرانندگ شما شهیم - 

  ... کرد قطع رحرفمویام

   دییبفرما حتما بله -ریام 

   امروز شده مودب چه یدک آقا

  ... بودم شده خسته یلیخ راه تو

  ... کردیم نگاه منو یچشم ریز یگاه گه و زدینم یحرف ریام 

  ...نطوریهم هم من البته

  ...  برد خوابم یک دمینفهم که بودم رونیب يها منظره غرق نقدریا

 به خورد سرم که دمیکش عقب عیسر شدمو هول کینزد ي فاصله تو ریام دنید با و شدم داریب بازوم رو یدست تکون با

   گرفت درد و شهیش

  ...يآ يآ -

  ؟؟يکرد نیهمچ چرا -ریام 

  ...دمیترس هوی... دونمینم - 

  ... میدیرس دیش ادهیپ -ریام

  ...  میشد سالن وارد همقدم و ریام همراه 

  ... من يرو پسرا از یبرخ نگاه و بود ریام يرو دخترا نگاه

  ... نینگ و رامبد شیپ میرفت راست هی

   مختلطه؟ مراسم سرم بر خاك 

  ... نینگ يبازو تو زدم دونه هی

   شعور؟؟ یب سالمته عوض نمیا...  يآ -نینگ 
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  ؟؟يمرد همه نیا يجلو جلف لباس نیا با یکشینم خجالت...  مختلطه مراسم چرا تو؟؟ ای شعورمیب من -

  ... کنه نگاه بد تونهینم عروس به یکس - زد يلبخد حرفم دنیشن با رامبد 

  ...رتتیغ یب سر تو خاك يا -

  ... میشد جدا ازشون و میداد بهشون سکه هی کدوم هر ریام و من

  ... گفت رفتن راه هنگام ریام 

   ؟؟ باشم همراهت امروز يدیم اجازه -ریام 

  ... ومدین بدم حرفش از چرا دونمینم

  ...  کردم موافقت و کرد سالح خلع منو بازم که بود یتیمعصوم نگاهش عمق تو

   مینشست يزیم سر دو هر

  .... کردم نگاه بهش ریام يصدا با که بودم رهیخ هیبق به

   ؟؟ياریب در رو لباسات يخواینم -ریام

  ... چرا.. چرا...هوم -

  کردم مکث یکم 

   ؟؟ یمعطل چرا پس -ریام 

  ... باشه بد لباسم ترسمیم... هینجوریا مراسم دونستمینم من...  آخه-

  ... زد بروم يلبخند ریام 

  .. . نترس ستین بد -ریام 

  .. کردم هم قفل زیم رو دستامو و جام سر نشستم گذاشتم کنار هیصندل رو و درآوردم رو ومانتوم شال شدمو بلند دودل

  ...کنم بلند سرمو دمیکشیم خجالت 

  ...  ریام از همه از شتریب 

  ... داشت لرزش یکم دستام 
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  ...  دیشد قلب تپش و داشتم استرس 

  ... نبودم یپیت نیا یمختلط مراسم تو حاال تا

  ...  دمیپوشیم دامن و کت ای شلوار کت شهیهم

  .... دستمه رو ریام دست دمید و وردم باال نگامو...  شد گرم دستم که بودم خودم افکار تو

  .... گذاشتم پام رو زیم ریز دمویکش رونیب دستش ریز از عیسر دستمو 

  ...کردم نگاش کردمو بلند سرمو آروم 

  ...  بود لبش رو یآروم لبخند 

   گفت گوشم ریز و شد کینزد یکم دید که نگاهم

  ... یکن سر رو شالت یتونیم یستین راحت اگه -ریام

  ... انداختم سرم رو شال بردمو دستمو درنگ یب

  ...  شد رهیخ سالن وسط رقصندگان به و زد یجذاب لبخند نکارمیا با ریام

  ...دمید رو یغیت غیت و فشن يپسر و سمتش برگشتم زد یحرف گوشم ریز یکس که بودم خودم يهوا و حال تو 

  ...  دادیم مشروب گند يبو دهنش 

   ؟؟ دیدیم رقص افتختار.. بایز يبانو - پسر

   خوردیم بهم داشت حالم 

  ...  ریبم برو -

  ! ؟ ادب یب چه -  رفت لبخندش پسر

  ...  زد يشخندین 

  ... یجذاب باز یباش ادبم یب -پسر

  ... هوا رفت آخش يصدا که رهیبگ دستمو خواست

  ...چونهیپیم داره و گرفته رو پسره دست که دمید رو رامبد که شده یچ نمیبب کردم نگا 
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  ...  رامبد داداش ول يا 

  ... رفت و افتاد کردن غلط به پسر

  ؟؟يدارینم بر يباز قلچماق و دعوا از دست هم تیعروس شب هی - 

  ... ولمیمس تو قبال در من- رامبد 

  ... کرد صدا رو ریام بلند 

  ... اومد سمتمون به دور از ریام 

  بذارم؟؟ مراقبش رو يا گهید کس ای مراسم آخر تا یباش السا مراقب یتونیم.. جان ریام - رامبد 

  !!نه که چرا - بالبخند ریام 

  ... نشست کنارم ریام و شد جدا ازمن رامبد 

  ... ستین يعاد حالتش کردمیم حس 

  .... دیخندیم کشدار و زدیم حرف کشدار 

  خوبه؟؟ حالتون... دکتر يآقا- 

  ...  السا شمینم نیا از بهتر - دیخند ریام 

  ... خورده مشروب شدم نیمطم گهید

   د؟؟یخورد مشروب شما -

  ... دیشا...  دونمینم -ریام

  ... بود کرده بد حالمو زشتش يها خنده و صداش لحن

  ... بغلش تو رفتم و دیکش دستمو یکس که نینگ سمت رفتمیم داشتم شدمو بلند

  ... کردم نگاش برگشتم

  ... بود پسره همون

  ...  شد چندشم
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  ...  نشد کنه ولم کردم يکار هر

 چشام تو سبز چشم جفت هی و کردم باز چشمامو من و شد شل دستش که کردیم بد حالمو داشت گندوش بو ينفسها

  ... شد قفل

  ... تماس نیکمتر با بازم و شونم رو هم دستش یکی اون و بود کمرم رو تماس نیکمتر با دستش 

   خانم؟؟ السا يشد بلند جات از دفعه هی چرا -ریام

  ..شده يعاد حالتش کردم حس

  ... اومد بدم ازت -

  چرا؟؟ - رفته باال يابروها با ریام 

  ؟! دیخورد مشروب شما - 

  ؟؟يکرد يفکر نیهمچ چرا -ریام

  ... زدنتون حرف مدل از - 

  ...یمست به زدم خودمو برم در خوردنش ریز از خواستم -ریام 

   ؟؟ هیزور خوردنم مشوب مگه -

  .... رمیبگ حالشو خواستم خوند يکر برام یکی...  نه -ریام

  ... دمیکشیم خجالت وضع نیا تو اونم.. باهاش بودن از

  م؟؟ینیبش میبر شهیم -

  ... برداشت بدنم از رو دستاش و زد يلبخند ریام 

  ....  بود قفل چشام تو چشماش هنوز یول

  ...بستم چشامو دمویترس که باال آورد دستاشو

  ... هیعصبان دستم از شدم جدا ازش چون کردم فکر 

  ... کردم حس که یاون جز بودم ازش یحرکت هر منتظر 
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  ...سرم رو انداخت و برداشت رو شالمو و گردنم ریز رفت دستش 

  ... نهیبب قشنگتو يموها یکس چوقتیه نذار... سرما ننه بود افتاده سرت از شالت -ریام

  ....شدم شوك ریام حرف از 

  ... ؟؟؟ قشنگم يموها 

  ...  خورده مشروب کن باور

   کرد مظلوم افشویق که کردم نگاه بهش ظن سوء با

  خوبه؟؟ رمیگیم پس حرفمو اصال...  نخوردم یچیه خدا به بابا -ریام

  ..نشنوم حرفا نیا از هم گهید...  آره - 

  ... داره جنبه قلبم من آخه... گفتم دلم تو 

  ....بودم گرفته گر حرفش و ریام به ادیز هیکینزد از 

  ... تفاوت کی با مینشست و زمونیم سمت میرفت و میشد جدا هم از 

  ..... داشتینم بر ازم چشم ریام 

  ...میکرد مسخره رو هیبق هم یکم البته و مینشست همونجا یمهمون آخر تا

  ....میافتاد راه طالقان سمت به شبونه همون ما و شد تموم شب دو ساعت یمهمون

  ...میزدینم یحرف چکدوممونیه راه يتو

  ... نبود خوب حالم اصال من یول دونمینم اونو 

  ...  داشتم دیشد درد دل 

  ...  چرا دونمینم

  ....رفتیم نییپا دوباره و ومدیم گلوم سر تا بودم خورده یچ هر و رفتیم چیپ دلم

  ...کردیم عود دردش داشت معدم 

  ... کنمیم کار یچ دارم دمینفهم اصال که آورد فشار بهم يقدر به تهوع حالت که میبود طالقان کینزد 
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  ... نیماش تو ارمین باال تا دهنم به دستمم هی و دستش رو گذاشتم دستمو 

  ..  داره نگه فهموندم بهش سر حرکت با 

  ... وردم باال بودم خورده یچ هر و شدم ادهیپ که بود ستادهینا کامل نیماش هنووز

 ي دهیپر رنگ صد در صد ي چهره به و کرد خم سرشو و نشست کنارم اومد و بود رهیخ بهم تعجب و ینگارن با ریام 

  ....  کرد نگاه من

   ست؟؟ین خوب حالت -ریام

  ...اصال -

  ما؟؟ میخورد یچ...  گرفتم خودمو جلو یلیخ االنم تا...  مینجوریهم منم راستش- ریام 

  ...  دونمینم - 

  ... آوردم باال دوباره و کردم سرفه

  ... ارهیم باال داره دمیفهم زدناش عوق با و کرد بهم پشتشو و شد کیتحر من وردن باال از انگار ریام

  ... اوردیم باال و بود افتاده نیزم رو 

  ...بهش دادم و وانیل تو یکم ختمیر و آوردم رو یمعدن آب نیماش از رفتم...  بدتره من از حالش کردمیم حس 

  ...  خورد شمیبق... کرد زیتم دهنشو و دستش تو ختیر رو یکم 

  ...  کردم رو کار نیهم منم

  ...  میافتاد راه و میشد نیماش سوار که میبود بهتر یکم دو هر 

  ...  نداشت تعادل اصال ریام

  ...  رهیم کوله و کج داره نیماش کردمیم حس

  .. بود قرمز چشاش که چشه نتمیبب شونش رو زدم

  ... بده یلیخ حالت شما؟؟ چتونه - 

  ... نیماش يجلو به خورد محکم سرم و خورد یوحشتناک تکون نیماش دفعه هی که زدمیم حرف داشتم 
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  موند سالم من سر یول شد خورد داشبورد 

 ...  

  ...  بشکنه دستم ای سرم کنم تصادف نتمیماش با... موندم دل به آرزو.. بابا يا

  ... بود فرمون رو سرش ریام اما بود سالم جام همه

  ...  سالمه اونم دمید که باال آوردمش 

  ... خوبه

  ... مینخورد محکم

  ...چیپ کنار گارد به خورده دمید شدمو ادهیپ

  ...میبو تپه ته االن وگرنه... بود نجایا گارد نیا میآورد شانس 

  ...  ستین خوب حالم اصال.. متاسفم - کرد باز چشماشو ریام 

  ...يکرد داغون نموینازن نیماش...نمیبش خودم کنار ایب ستین خوب حالت ؟؟ یچ یعنی -

  ... کردیم نگاه من به بهت با ریام 

  ... داشت حق

  ... کردم یقات دفعه هی

  ...  داشتم حق اما

  ... کنهیم ناکار رو ما زنهیم نیا بعد... دستش دادم یشب نصفه جونمو

  .... نشست يکنار هیصندل و شد ادهیپ ریام

  ... نباشه يخطر که درآوردم کفشامو و نشستم راننده يجا و رفتم منم 

  ...  بود بهتر ينجوریا 

  ...  بود خواب ریام برسم تا

  ... کردم باز رو ریام سمت در...  شدم ادهیپ و کردم پارك الیو يجلو... کردیم هم خروپف یحت
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   دکتر؟؟ - 

  !  دکتر يآقا -

  ...  اروی یه... ینام -

  ... هوا دیپر متر هی که گفتم بلند نقدریا

  شده؟؟ یچ -ریام 

   بود گرفته خندم 

  ... خونت برو پاشو.. میدیرس -

  ...  رفت و شد بلند یحرف چیه یب ریام 

  ...  نداشتم ازش یکم دست

  ... ادیز نه اما بود بد حالم

  ...  کرد هم افاقه که ادیب جاش سر حالم که گرفتم خی دوش هی و الیو تو رفتم 

  ... شدم مونیپش که کنم شنهادیپ هم ریام به برم خواستم

 نظرم از که شمیم یخودمون دارم باهاش يادیز وقته چند نیا کردمیم حس کنم شتریب باهاش فاصلمو دیبا کردم حس

  ... ستین خوب ادیز

  ... گرفتم هم میتصم و پروروندم سرم تو يافکار بخوابم تا...  تختم تو دمیپر دمویپوش لباسامو 

  ...  برسونم حداقل به رو ریام با رابطه دیبا 

 صبح نه شهیهم اروی نیا آخه...  صبحه 9 ساعت دمیفهم صداهاش از و شدم داریب خواب از گرد دوره هی يصدا با صبح

  ...کنهیم چه چه و رونیب ادیم

  ... بود دهیرس دمیرس من که يا جهینت به هم ریام کنمیم فکر...  دمیند رو ریام اصال من و گذشت يروز چند 

  ... نبود بد بود یچ هر 

  .... شدم الشیخیب اما رهیگیم نشات کجا از دونستمینم که داشتم بهش نسبت یدلتنگ حس هی نکهیا با
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 گرفته جشن رو نیشه و انیشا اومدن االن از من که بود یباق نیفرورد اول به روز هشت بایتقر و میبود دیع کینزد

  ...بودم زده ذوق بودمو

  ... بود زده رقم برام يا گهید جور سرنوشت که غایدر اما

  ... دمیگنجینم خودم پوست تو یخوشحال از که بود مونده دیع به روز دور

  .... بود نیشه و انیشا دنید دوباره میزندگ اتفاق نیبهتر

  ... ممکن شکل نیباتریز به بودم کرده هم کادو و بودم دهیخر هم کادو براشون

  ...کردم فیک خودم که دمیچ ینیس هفت سفره

  ... زدیم شور دلم یگاه گه چرا دونمینم 

  ... ..  کردمیم دورش خودم از کردمویم قانع خودمو اما

  ... شلوارم و مانتو کردن اتو مشغول من و هست دیع شب

  .. دارم ذوق نوروز اومدن با شهیهم 

  ..  پوشمینم نو يلباسا چوقتیه یول

  ...  ندارن دنیپوش نو به ياعتقاد

  ... مهمتره دنیپوش کیش

  ..  زد زنگ میگوش که بود شب ده ساعت

  ... بود رامبد برداشتم

  ...  ایدن برادر نیبهتر بر سالم - 

   ؟ السا یخوب... سالم - رامبد

  ؟؟ هنوز ينشد ؟؟بابا خوبه نینگ ؟ یخوب تو ممنون-

  !...  وانهید بابا نه - رامبد 

   ؟؟... فردا رسنیم یک بابا و مامان یدونیم رامبد یراست -
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  ...  کردیم من و من و شد هول رامبد کردم حس

  !  کنهیم دق بشنوه دفعه هی...  رامبد بگو بهش -  اومد نینگ يصدا طرف اون از

  .... گرفتم قلب تپش

  .... مونده لباس رو نبود حواسم و شد ول دستم از لباسم رو اتو 

   ؟؟... گفت یچ االن نینگ... رامبد -

   برم؟؟ من يندار يکار...  زمیعز یچیه - گفت هول رامبد

  ؟؟؟ گفت یچ االن نینگ.... رامبد - زدم داد

  بگم؟؟ يجور چه...  السا...  راستش - رامبد 

  !  گهید بگو... يکرد جونم نصفه رامبد - 

  ...  تهران دنیرس شبید نیشه و انیشا - رامبد

   زدم داد یخوشحال از 

   ؟؟یداداش یگیم راست... يوا -

  ...  کردن تصادف شبید... راستش السا... آره - رامبد

  ...  دیماس لبخندم... شد خشک خندم

  ؟؟ رامبد یگفت یچ -

  ... شیپ ساعت کی نیهم هم نیشه...  کرد تموم شبید همون انیشا... کردن تصادف نیشه و انیشا شبید - رامبد 

  ... ومدیم شیگر يصدا هم نینگ و زدیم حرف هیگر با داشت ارمبد 

  ...  نه من یول

  کنم؟؟ هیگر دیبا چرا 

  ..  نجایا انیم نیشه و انیشا فردا 

  ... باشم شاد دیبا
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  ... برم دیبا دارم کار یکل من يندار يکار رامبد -

   ؟؟ گفتم یچ اصال يدیشن!  السا - رامبد

  ... کنم باور نخواستم اما.. دمیشن

  ... نجایا انیب خوانیم مامان و انیشا... دارم مهمون فردا کنم قطع دیبا رامبد...  دمیشن..  بابا آره- 

  ...  گم؟؟یم یچ من یفهمیم اصال ؟؟ یگیم يدار یچ! ؟ السا - رامبد

  دم؟؟؟یفهمیم

  ! دونم؟؟ینم 

  ... شد خورد که وارید تو کردم پرت رو میگوش

   دمیخند

  ... من دارم مهمون فردا...  خان رامبد یبزن مفت حرف یتونینم گهید ایب -

  ....  بزنم حرف تو با همش که ستمین کاریب

  ... کجاست از کردمینم درك حاضر حال در اما ومدیم یسوختگ يبو

  ... اومد خونم در صدا 

  ... کردم باز رو در رفتم يهمونجور نبود لباسام به حواسم

  ... شد گرد چشاش لباسام دنید با بعد و کرد نگام لبخند با اول بود ریام

  ..ندادم یتیاهم

   ؟ يدار يکار سالم - 

   ؟؟ یخوب سالم -ریام

  ... دمیخند

  !؟ پرسنیم منو حال همه امروز چرا.. آره -

  ؟؟يسوزوند يزیچ...  نجاسیا از دمید اومد یسوختگ يبو راستش -ریام
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  دمیخند 

  ...  دونمینم -

   ؟؟ السا خوبه حالت -  کرد نگام مشکوك ریام

  ...  گهیم یچ داره دمیفهمینم اصال

  ...  الیو تو رفتم در بستن و بهش دادن تیاهم بدون

  ... اتو زیم کنار نشستم

  ...  بود اونا کردن فراموش میسع تمام و رامبد يحرفا به حواسم و فرش يگال رو نگام 

 و سمتم دیدو تیوضع اون تو من دنید با و تو اومد زدن در هی با ریام قهیدق چند از بعد... سوزهیم داره مانتوم دونستمینم

  ... برداشت رو اتو

  ...موند بود شد جدا ازش اتو کف طرح که مانتو رو چشمام اتو برداشتن با 

  ...  کنمیم کار یچ دارم دمیفهمینم 

  ... دمیخند

  ... شد لیتبد قهقهه به خندم

  ... کردینم نگام ریام که تنمه یچ دونستمینم هنوز

  ... شد رهیخ بهم بهت با خندم يصدا با اما

   ؟؟يشد ينجوریا چرا چته؟؟ امروز تو ؟! السا-ریام

  ... ندادم جوابشو

  ... شد شتریب خندم

  ... گذاشت میشونیپ رو دستشو و نشست روبروم و کنارم اومد ریام 

  ؟؟يخورد يزیچ ؟؟ يا ينجوریا چته؟؟چرا! ؟يندار تبم!  السا -ریام

  ... گفتم هام خنده وسط 
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  نجا؟؟یا انیب نیشه و انیشا فردا ستین قرار مگه -

  .. نجایا انیم دیع يبود گفته ادمهی... چرا -ریام 

  ... انینم گهیم وونهید رامبد اون...  انیب خوانیم يدار قبول هم تو گفتم يدید-

   ؟؟...  انینم گهیم چرا رامبد -ریام 

  دمیخند

 گهیم دروغ...  نیشه هم شیپ ساعت هی و کرد تموم انیشا روزید گهیم...  کردن تصادف روزید گهیم... دونمیم چه -

   نه؟؟...

  ... کردیم نگاه من به بهت با ریام

   گفت؟؟ بهت نارویا یک -ریام

   نه؟؟ کردم یخوب کار... رهیبگ تماس باهام نتونه گهید شکستم مویگوش شده وونهید رامبد... االن نیهم-

  ...  کردیم نگام يجور هی ریام

  ... بگه راست دیشا ؟؟يشکوند تویگوش چرا -ریام 

  دمیکش ادیفر حرفش با

 خوامیم... رونیب برو...  نجایا برسن صبح قراره نیشه و انیشا... دارم مهمون فردا من...  گهیم دروغ... شووو خفه- 

  ...کنم زیتم رو خونه

  ... السا میبزن حرف هم با بذار -ریام 

  ... دکتر رونیب بروووو- 

  ...  گرفت دستش تو بازوهامو و کمینزد اومد

  ...دمیلرز کرد نفوذ من بدن هیخی به دستاش هیگرم

  ...  دمیلرز دما اختالف نیا از 

  ... کردم نگاه خودم به
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  ... زانو يرو تا شلوارك با بود تنم تاپ هی

  ... رفتم عقب قدم هی و رونیب دمیکش دستاش تو از دستمو... بود پوستم با میمستق تماس در دستاش 

  ...ریام رونیب برو -

  کنمیم صداش اسم به دارم نبود حواسم اصال 

  ... جلو اومد ریام

  !  ستین خوب حالت کنمیم حس السا -ریام 

   باشم؟؟ بد شهیم مگه... بود میزندگ روز نیبهتر فردا... بهترم شهیهم از... خوبم من - دمیخند

  .... دهنش رو گذاشتم دستمو کف و جلوش رفتم که بزنه یحرف رخواستیام

  ... نبود خودم دست کارام

  ...کرد نگام رفته باال يابروها با

   نمیبب خوامینم رو انیشا و نیشه جز یکس...  رونیب برو...  رینگ وقتمو.. نزن.. حرف - 

  ...کردم قفل و بستم رو در و رونیب دادم هولش دست با

  ...  شدم کارام مشغول و ندادم یتیاهم کردناش صدا و داداشیب و داد به

  ...!شدم ییکدبانو چه نهیبب دیبا نیشه فردا

  ...  کنم درست فردا يبرا دیبا یچ گهید کردمیم فکر داشتم

  ...  رهیبگ طعم تا بودم گذاشته مواد يتو یماه

  ... بودم پخته هم جو سوپ یماه جز به

  ....  بود عاشقش نیشه....  کنم درست هم يفرانسو ساالد داشتم دوست

  .... کنم خوشحالشون دیبا

  ... کردم قارچها و کالباس کردن خورد مشغول رو خودم
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 آبکش که رو یچیپ چیپ هیرنگ يها یماکارون...  ختمیر یبزرگ ظرف تو و آوردم در کنسرو از هم رو ها یفرنگ نخود 

   ظرف تو ختمیر هم رو بودم کرده

  ...  ختمیر هم رو خورد يقارچها و کالباسها

  ...  تونیز روغن قاشق هی و سس عالم هی و توشو ختمیر کیبار خالل هیا دلمه فلفل هم یکم

  ... شده خشک دیشو هم يخور يچا قاشق نصف

  ...  بود عاشقش نیشه که يهمونجور...  شد یعال اممم 

  ...  خچالی يتو گذاشتم ختمویر ییبایز ظرف يتو رو ساالد

  ... فردا يبرا بود لیتکم یچ همه

  ...  برد خوابم یک دمینفهم و کردم کار شب تا 

  ...  شدم داریب در يصدا با صبح

  ... در کردن باز با و در سمت دمیدو دمویپوش خوشگالمو لباس و کردم سر شالمو انیشا و نیشه اومدن از زده ذوق

  .... شدم شوك

  ... بودن نینگ و رامبد 

  ... کردن هیگر االن نیهم تا که زدیم داد دور از 

  ... بود کنارشون هم ریام 

  ...  بود اهیس لباسهاشون...  بودن رهیخ من خندون صورت به نگران همشون

  ... زدم يلبخند روشون به 

 دینیبش افهیق نیهم با دیخوایم اگه انیب خوانیم انیشا و نیشه االن...  دیزد برك غم چرا... مبارك دتونیع... سالم -

  ... تو دیاین

  ....  زد پاش جلو سنگ به يا ضربه پاش با و انداخت نییپا رو سرش ریام 

   دیکش یپوف و گذاشت گردنش پشت یدست کالفه رامبد
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  ...  کردیم هیگر زیر و دهنش جلو گذاشت دستشو...  نینگ 

  ... نبودن برام اصال اما

  ...کردم باز کامل رو در

  ... سالن تو میرفت و داخل اومدن همشون

  ... ششونیپ برگشتم و... کردم درست قهوه براشون و آشپزخونه رفتم 

  ... دییبفرما-

  ...  زدنینم یحرف کدوم چیه 

  .......  رسنیم یک قیدق یدونینم... جان رامبد خوب -

  ... دمینشن یجواب

  ... پختم براشون ییغذاها چه یبدون اگه -

  ...  دیبمون دیبا! گه؟ید دیمونیم نهار هم شما- 

  ... ییدستشو رفت دو با نینگ

  ؟؟... نینگ شد یچ... رامبد -

  ... دونمینم - رامبد 

  ... شد جادیا یسکوت 

  ...نداشتم دوست رو نگاهشون 

  ... قرمز و پف يچشا با برگشت نینگ

  ؟؟ جان نینگ یخوب-

  ... نزد یحرف نینگ 

  ...  کرد نگاه من به لرزون یلبان و قرمز يچشا با جاش به

  !؟ السا - رامبد
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  !بله- 

  ؟؟ ادتهی روزمید يحرفا - رامبد 

  ؟؟؟ بود ادمی 

  !! دونمینم 

  ... باشه ادمی خواستمینم دیشا 

   ؟؟ییحرفا چه-

  ... کرد نگاه ریام به نگران رامبد

  د؟؟یاریب خنک آب وانیل هی من يبرا شهیم - ریام

  ... حتما... بله - 

  ...کردم گوش و ستادمیا همونجا آرومشون يصداها با که ششونیپ گشتمیبرم داشتم و رفتم و شدم بلند 

   کنه؟؟یم رو کار نیا چرا دونمینم -ریام

   ؟ جان ریام میکن کار یچ...  دیشنینم رو من حرف انگار اصال روزید - رامبد

...  نهیزم رو شده خورد شیگوش دمید اومدم من... نبود خودش حال تو انگار... بود بد حالش یلیخ روزید راستش -ریام

  ...دیخندیم شدن ناراحت يجا به و بود سوزونده اتو با مانتوشو

  ...  نبود خودشم به حواسش اصال 

   ؟؟ شده وونهید یعنی م؟؟یکن کار یچ -نینگ

  ...کرده ش شوکه نیشه و انیشا مرگ... شده شوك! ؟ هیچ وونهید!  خانم نینگ نه -ریام

  ... ستادمیا خشم با روبروشون و رفتم بلند يقدمها با و شدم یعصب ریام حرف از 

   ؟؟ دیگیم پرت و چرت چرا ه؟؟یچ حرفا نیا- 

  ... میبزن حرف باهات دیبا... جان السا نیبش - رامبد 
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 ينجوریا شما و انیم نیشه و انیشا االن...  خوامینم مهمون من... دیبر دیپاش اصال... ندارم گفتن يبرا یحرف من -

  ... هاتون افهیق نیا با...  دیکنیم زهرشون رو دیع

  ... انینم اونا! خانوم السا -ریام

  چرا؟؟- 

   ؟؟ یدونینم یبگ يخوایم یعنی -ریام 

  ...  بدونم بگو شما...  دونمینم که نه -

  ...زدن حرف يبرا خواستیم دییتا ازش انگار.. کرد نگاه رامبد به ریام

  ... سمتم برگشت دوباره 

  ...  شدن فوت نیشه و انیشا -ریام

  ...  بود يتکرار حرفش

  ... نشد عوض صورتم حالت

  ... بودن رهیخ من به ینگران با همشون

  ...  دمیخند 

  ... دل ته از

  ... زدم قهقهه 

  کردنیم نگاه گهیهمد به نگران اونا اما

   ؟؟يبشنو رو تیواقع يخواینم چرا السا - رامبد

   ته؟؟یواقع شما مهمالت نیا نکنه!  رامبد ؟؟ تیواقع -

  !  ستین مهمل نایا -ریام

  ... ماست نیب بحث هی نیا...  ساکت لطفا شما -

  ... رامبد سمت برگشتم 
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   ؟؟يدیفهم... نجایا رسنیم ظهر امروز گفت و گرفت تماس من با صبح روزید انیشا رامبد نیبب-

  !!  تیوااقع مادر پدر مثل...  مردن اونا...  ستنین گهید اونا...  السا یکن باور يخواینم چرا - نینگ

  ...  بود ادیز ضربه

  ...  بود توانم حد از شیب یلیخ نینگ حرف ي ضربه

  ...  بودم رهیخ اتاق از يا نقطه به بهت با

  ... شدم مات 

  ...  نداره تیواقع نه... نه 

   ؟؟یگفت بد که تو ؟؟ بود مدل چه نیا!  نینگ - رامبد

  ...  نمشیبب ينجوریا تونمینم...  رامبد ستین خودم دست -نینگ

  .... زنهینم هم نبضم یحت کردمیم حس

  ... بودم رهیخ نقطه هی به و چشم بود شده میاتیح میعال تمام

  \.... شمیپ انیب و رونیب بزنن نقطه اون تو از نیشه و انیشا خواستمیم انگار

  ...  و دنیدو يصدا متعاقبش و دمیشن رو ریام ادیفر يصدا که شد یچ اصال و گذشت چقدر دونمینم 

  ... صورتم طرف هی سوزش

 خودم به پشتش هم نینگ و رامبد و بود ستادهیا یکم ي فاصله با کنارم که ریام به و شد کنده نقطه اون از نگاهم

  ... اومدم

  ؟؟؟... سوختیم صورتم چرا دونمینم

  ...  کردم لمسش و گونم طرف بردم رو دستم 

  ...!  سوزهیم -

  ... زد ادیفر رامبد بار نیا

  ؟؟یفهمیم.. شدن... فوت... مردن نیشه و انیشا! السا؟-رامبد 



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۴١ 

 

  ... شد ملموس برام کردم حس که کردیم ادا محکم و شمرده شمرده رو کلمات 

   کنم؟؟ باور 

  ...  شدم تنها بازم کنم باور ایخدا

   ؟؟ییتنها چقدر

  ؟؟ چرا

  بختم؟؟ بد نقدریا چرا من ایخدا 

  دم؟؟یم پس دارم رو یچ تاوان

  !!  نداشتم یگناه که من 

  ...  ختیر چشمم از یاشک قطره

  ... بود من رو نگاهشون همشون

   کردم زمزمه آروم... دمیفهمینم يزیچ نگاهشون از 

  ...  میبزن حرف مینیبش میبر-

  ...  نشستن مبل رو و اومدن بعد شد یچ دنینفهم اول همشون

  ...  امیم االن من -

  ... آشپزخونه رفتم

  ...  بود گاز رو پلو يسبز ي قابلمه 

  ...  بود شده يسخار يها یماه توش که يا تابه یماه

  ...  کردم باز رو خچالی در

  ... بود عاشقش نیشه که يساالد

  ... داشت دوست انیشا که ییها ژله... 

  ...  کردنیم یکج دهن بهم داشتن همه و همه 
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  ... گذاشتم نتیکاب يرو رو ساالد

  ...  گاز سمت رفتم 

  ... آشپزخونه يکایسرام رو کردم پرتش و برداشتم رو برنج ي قابلمه

  ... آشپزخونه درگاه تو اومدن عجله با همهشون که داد يبد يصدا 

   زدم ادیفر که سمتم ادیب خواست نینگ 

  ... دیبذار نجایا پاتونو دیندار حق...  دیسیوا همونجا -

  ... ستادنیا و شدن شوکه ادمیفر با همشون 

  ...  کردم نگاه بود نیزم رو که ییپلو يسبز به هیگر با 

  ...  بودم پخته اونا يبرا...  بود دیع يپلو يسبز نیا -

  ... شد بسته چشام سوزشش از...  دستم تو گرفتمش سوزهیم داره دستم نکهیا از فارغ و برداشتم رو تابه یماه در

  ...  السا نکن - رامبد 

  ...  دیش ساکت-

  ... نیزم رو کردم پرت هم رو تابه یماه

  ... چرا؟؟...  بودم پخته اونا واسه هم رو نایا - 

  ... شکست شیا شهیش در...ينهارخور زیم رو کردم پرت و برداشتم هم رو سوپ ي قابلمه...  نبود خودم دست حرکاتم

  ...خورهیم بهم نایا از حالم -

  کردم نگاه نینگ به و برداشتم نتیکاب رو از رو ساالد 

  ؟؟.. بود ساالد نیا عاشق... جون نیشه ادتهی نینگ- 

  ...انداخت نییپا رو سرش هیگر با نینگ 

   ؟؟...بخوره نیا از و ادیب نشد چرا- 

  ... شد تکه هزار شیا شهیش ظرف...  نیزم رو کردم پرتش
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  ... گرفتیم جلوشونو و ذاشتینم ریام سمتم انیب خواستنیم نینگ ای رامبد بار هر 

  ... کردم نگاشون و وردم باال سرمو 

  ؟؟ خوبه ییرایپذ واسه نجا؟؟یا شد قشنگ -

  ... کردیم هیگر بلند چرا دونمینم نینگ 

  زدم داد سرش یعصب

  نقدر؟؟؟یا یکنیم هیگر چرا!  نینگ کن بس - 

  ... کردیم ذوق ذوق دستام من و شد ساکت نینگ

  ... سوختیم 

  ...  بود سوخته شتریب قلبم یول

  ...  بود چیه قلبم سوزش برابر در دستم سوزش 

  ...کردم نگاه رامبد به

  ...  رامبد-

  ...  کردم تعجب خودم بود آروم يقدر به لحنم

   کرد نگام بغض با رامبد

  دم؟؟یم پس ویچ تقاص دارم من -

   کردم نینگ به رومو 

   دم؟؟یم ویچ تاوان دارم من.. بگو تو!  نینگ -

  ... نگفتم یچیه و کردم نگاه ریام به 

  ... انداختم نییپا رو سرم 

  ... سوزهیم داره دستم... سوزهیم داره قلبم... سوزمیم دارم -

  ... آوردم باال سرمو
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   کردم نگاشون

  ......رم؟؟یمینم چرا من -

   ؟؟... رنیمیم من انیاطراف چرا-

  ... ؟؟؟ یگرفت ازم رو نیشه و انیشا چرا...  نگفتم يزیچ... دمینفهم یگرفت رو میواقع مادر پدر!!  ایخدا-

  ... کردم سکوت

  ...  رونیب دیبر-

  ....کردنیم نگام رفته باال يابروها با همشون

  ... لطفا رونیب دیبر-

  ... میبمون تو شیپ میاومد ما...  السا - رامبد

  ... نمیبب رو یکس خوامینم االن من-

  ...  میبذار تنها رو تو میخواینم ما -  نینگ 

  ... رونیب دیبر...  دارم ازین ییتنها به من-

  ... رفتن آروم و کردن نگاه هم به دیترد با که بود یچ لحنم دونمینم

  ... در يجلو رفتم 

  ...  شهیم خوشحال نتتیبب انیشا...  برگرد عصر رامبد -

  ؟!السا -نینگ

   جانم؟- 

  ...یفهمینم چرا... مردن اونا...  انیشا یگیم دوباره... میزد حرف تو يبرا ما همه نیا - نینگ

  ...  دادم هول دستم با نوینگ

  ! ؟ هااان تو؟؟ یگیم یچ -

   کردم نگاه رامبد به
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  ...  نمیبب ختشویر خوامینم...  رونیب ببر بردار نویا -

  ... کردم نگاه دوباره نینگ به

  ... رونیب گمشو-

  ...  کنهیم عفونت...  بشه پانسمان دستت دیبا!...  خانم السا -ریام 

  ... بود زده تاول دستم کف و انگشتام نوك....  کردم نگاه دستم به

  ??...  کنم پانسمانش برات يدیم اجازه -ریام 

   کردم نگاش

  ؟؟ مردن نیشه و انیشا یگیم هم تو -

  ...  آره -ریام 

  ... رونیب برو... ینیبب دستمو ذارمینم... نه -

  ... رمیم پانسمان از بعد -ریام

  ...  اتاقم تو رفتم و خونه داخل رفتم حرفش به توجه بدون 

  ... دمیکش دراز

  ... داشتم اجیاحت ییتنها به

  ... نشستم تخت رو يا تقه يصدا با 

   ه؟؟یک-

  ... ریام منم -ریام

  ... نگفتم يزیچ 

  ...  شد بسته و شد باز در

  ...  شد ظاهر جلوم یمشک کفش جفت هی

  ... داشت يقرمز يها رگه سبزش نگاه... آوردم باال سرمو
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   ؟؟يخوایم یچ- 

  !  دستت پانسمان -ریام

  مهمه؟؟ برات چرا-

   ؟؟ دکترم چون -ریام 

  ...زدم یتلخ لبخند

  ... برو خوبه دستم...ستمین مهم یکس يبرا دونستمیم- 

   گرفت دستمو و زد زانو روبروم نیزم يرو ریام

  ... گرفت محکم که رونیب بکشم دستش از خواستم 

  ... کن ولم- 

  ...  شهیم بد کنه عفونت دستت ریبگ اروم قهیدق هی -ریام 

  !شدم؟؟ راحت مردم عفونت از دیشا....  بهتر!  بشه-

   ؟...یزنیم مردن از حرف که بازم -ریام

  ؟؟يبذار تنهام شهیم بازم؟؟ -

  ...  رمیم دستت پانسمان ار بعد... که گفتم -ریام 

  ... برگشت هیاول يکمکها ي جعبه با و کرد دییتا بر یتلق که نگفتم يزیچ

  ... کرد مداوا به شروع و گذاشت اتاقم هیتخت سر يرو دستامو

  .... کنهیم کار یچ داره دونستمینم 

  ... مادرم پدر با خاطراتم شیپ فکرم و بود دستام به چشمم

   کرد نگام ریام چقدر دونمینم از بعد

  ...  شد تموم -ریام 

  ...  نمشونیبب قشنگ تا کردم رو و پشت و آوردمشون باال... کردم نگاه میچیپ باند يدستا به
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  ... رونیب برو حاال -

  ....  رفت یحرف چیه یب ریام

  ...  شد بسته در

  ..... دمیخواب و دمیکش دراز و درآوردم شالمو

  ...بودم دهید رو نیشه و انیشا خواب...  بود سیخ صورتم هیگر شدت از شدم که داریب

  ... رفتم فرو فکر به 

  ...  بمونم نجایا تونمینم گهید...  رمیبگ یمیتصم هی دیبا 

  .... نهیشه و انیشا خاطرات و ادی از پر نجایا

  ... بودم گرفته مویتصم

  ... برم دیبا

  ... ستین من يجا گهید نجایا 

  ...  صدا و سر یب رفتن هی 

  ... رفتم کجا نفهمه یکس که یرفتن

  ... نکنه دامیپ یکس

 رو همه و برداشتم رو محمد و النا هیراثیم ي خونه و الیو يدهایکل و چیسو و يضرور يلباسا و برداشتم یچمدون

  !!برم شب دیبا...  گوشه هی گذاشتم

  ... بود شب

  ...سکوت جا همه و 10 حدود ساعت 

  ...  رونیب زدم چمدون با دمویپوش لباسامو 

  !!...اونجان ها بچه بود معلوم ریام يالیو يصداها و سر از

  ...  ومدیم رامبد يصدا 
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  ...  شدم نمیماش سوار

  ... برم سرعت با دیبا انیب دنبالم نتونن نکهیا يبرا

 به هم دنمید فرصت یحت که کردم روشن رو نیماش سرعت با چنان... شدم نیماش سوار و کردم باز کامل رو الیو در

  ...  ندادم یکس

  ... رفتم فهمنیم باز در دنید با دونستمیم

  ......  میخال کمد دنید با 

  ...  روندم و روندم

  ...محمدم بابا ي خونه به دمیرس که بود صبح میون دو حدود ساعت

  .....  نرفتم حاال تا که ییجا 

  ...  داخل بردم هم رو نیوماش کردم باز رو در

  ...  ختیریم واراشید از اصالت...  بود ییبایز ي خونه

  ...  موزه بودم اومده انگار... یسنت ي شده رنگ يها شهیش...  يکار نایم يستونها

  ... کنم ه نگا فقط ها شده مسخ نیع بود شده باعث کنندش رهیخ هییبایز

  ...  خونه سالن داخل رفتم

  ...  بود دوبلکس

  ...بودم دهیند اونها هییبایز به حاال تا که یباف دست يفرشها

  ...کننده رهیخ يتابلوفرشها 

  ...دیرسیم هم نییپا ي طبقه به دوم ي طبقه سقف از که يبلند و بزرگ يلوسترها 

  ...العادست فوق نجایا....  من يخدا -

  ... نرم رونیب خونه از مدت هی که کنم ییکارا دیبا کنه دامیپ رامبد نکهیا از قبل

  ...باشم داشته ندهیشو و یخوراک مواد دیبا
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  ...  بود گرد چشاش فروشنده که کردم دیخر خونه کینزد فروشگاه از نقدریا و رونیب رفتم شد که صبح 8 ساعت

 نزدم دست هم یفیکث و برگ از پر استخر و باغ به...  نشه دهید در يال از تا باغ ته بردم هم رو نیماش و خونه برگشتم

  ...کنه جلوه یعیطب تا

  ... کردم قفل درو و شدم سالن داخل 

  ...کردم آماده کس چیه بدون يا یزندگ کی يبرا خودمو

  .... کنواختی هیزندگ

  ... غصه و غم از پر هیزندگ

  ...تنها هیزندگ

  

  ... هیگر بود شده شبم و روز

  ...  رفت ستین يخبر دید یوقت یول اومد رامبد فرداش 

  ...گشتیبرم درازتر پا از دست و ومدیم روز هر بایتقر

  ... شه نیمطم تا تو ادیب تا دیپریم در رو از نداشت زیت سر يها نرده روش خونه در اگه بودم نیمطم

  ... گذرهیم روز اون از یماه هی حدود

  ...  ومدیم ونیم در روز چند... ومدینم روز هر گهید چون شده الیخ یب نجایا من بودن از رامبد کنم فکر

  ... فکر ای م کردیم هیگر ای شب تا روز هر

  ... بودم تیم هی شکل 

  ...بودم شده صیتشخ قابل ریغ که بودم شده الغر يقدر به

  

  ...کردمیم وحشت خودم دنید از خودم 

  ... دادمینم صیتشخ رو شبم و روز
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  ... دمیخوابیم کم...  بودم داریب

  ... بود گذشته چقدر دونمینم

   ؟؟ روز چند

   ؟ هفته چند

  ....  چند دمیشا ای و ماه؟؟ چند

  ...  بود شده تموم غذاهام که اومدم خودم به يروز که دونمیم نویا فقط

  ...  رفتمیم رونیب دیبا

  ...نداشتم حرکت ينا که بودم فیضع يقدر به

  ...  شدم حاضر

  ....  دار خنده و بود گشاد همه لباسام

  ...شدم مونیپش آخر ي لحظه که برم نیماش با خواستم

  ...شدم خارج در از ادهیپ 

  ... رفتمیم مغازه سمت به و زدمیم قدم سست و آروم و رفتم رو ادهیپ سمت به 

  ...وفتمین تا گرفتم وارید به دستمو و رفت یاهیس چشمام که بودم راه وسط

  ... شده گم تریت با بود من عکس...  پاره و بود نیزم که يا روزنامه به افتاد چشمم

  ...دمیترس

  ...بشناسه منو یکس دمیترس 

  ...  خوردم نیزم شد یچ دونمینم که... برم خونه به زودتر تا کردم ادیز سرعتمو 

  ...  نیزم فتمیب شد باعث میسست و میناتوان ي عالوه به ضعفم اما گرفت درد زانوم فقط.. . نه محکم البته

  ... زد يا ضربه صورتم به دست با و نشست کنارم دنمید با و دیدو سمتم به یخانم

  ... کردم باز چشامو خوردیم صورتم به که ییها ضربه با



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵١ 

 

  ...  شد گرد چشام زن دنید با 

  ...  کردم وحشت

  ... دمینفهم یچیه گهید دمویترس

  ... بود دستم به یسرم که دستم يرو دیچرخ چشمام دستم سوزش از... کردم باز که چشمامو

  ... دمیترس باز و افتادم زن اون ادی سرم دنید با 

  ... برم دیبا 

  ... نمشینب دوباره برم دیبا 

  گفت بازم يچشما دنید با و داخل اومد يپرستار

  ... خوشگله خانوم سالم - پرستار 

  ... نگفتم يزیچ

  ؟؟یخوب -پرستار

  ... دادم تکون سرمو 

  ... یشکنیم يدار کردمیم حس تخت رو متیذاشتیم میداشت...  دختر یفیضع نقدریا چرا تو -پرستار

  ...  اومد تو ومدیم دینبا که یاون و شد باز در

  ؟؟یخوب! دخترم سالم -خانوم

   کردم نگاش وحشت با 

  ...  دمیلرز

  ...افتادم سرفه به و شد تنگ نفسم

  .. ینام خانوم رونیب دیبر- پرستار 

  ...  کرد صدا رو دکتر و زد ادیفر پرستار 

  ...  بشه وارد ازش ریام داشت امکان لحظه هر که بود يدر به چشمم فقط وسط نیا من 
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  ... دینکش طول ادیز انتظار نیا و

  ...  نشناخت منو بود مینیب و دهن رو که یژنیاکس ماسک که من دنید با و شد وارد ریام 

  ... باشه طالقان دیبا نیا! کنه؟یم کاریچ نجایا دمیفهمینم

  بود 6 رو فشار و گرفت فشارمو ریام

  ...  رمیبگ ازشون قلب نوار هی رونیب دییبفرما...  بشه چک ساعت مین هر فشارشون يریام خانوم -ریام 

  ... شد بسته در و رونیب رفتن پرستار و مادرش

  ... رهیبگ تپش قلبم بود شده باعث دنشید مدت همه نیا از بعد 

  ...  بود شده عوض نظرم دنشید با

  !... چرا دونمینم...  نهیبب منو... بشناسه منو داشتم دوست... برم نداشتم دوست

  ... کردیم وصل پاهام و دستها به رو مهایس داشت و کینزد آورد رو قلب نوار ردستگاهیام 

  ...  گرفتم دستشو که ببره باال لباسمو خواست 

  ...  انداخت چشمام به ینگاه

  ...  شد قفل چشام تو چشاش

  ...  گردهیم ییآشنا از يرد دنبال داره دونستمیم

  ...  شد عوض نگاهش رنگ ناگهان

  ... کرد نگام بهت با

  ... برداشت مینیب و دهان رو از رو ماسکم لرزون دست با 

  ... کردیم نگاه صورتم ياجزا تمام به 

  ...  شهینم باورم -ریام

  ... یتقلب دکتر ستین قلب نوار به يازین -

  ...  نداشت باور انگار هنوز ریام
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  ... نجایا اومدنم و بود یحکمت چه مادرت دنید دونمینم...  آورد منو مادرت -

  السا؟؟ يبود کجا -ریام

  مهمه؟؟... خدا آسمون ریز- 

  ... میگشت دنبالت یلیخ -ریام 

   د؟؟یگشت -

  ... نینگ....  رامبد...  من... آره -ریام

  ... شهیم چندشم داره کن جدا ازم رو مهایس نیا - 

  ... کرد پاك رو پام و دست يرو يها ژل دستمال با و برداشت رو مهایس ریام 

  ... گرفت دستش تو رو دستم و یصندل رو بروم رو نشست ریام 

  ... کردم یاخم بهش و رونیب دمیکش دستمو 

   ؟؟یکنیم ينجوریا چرا -ریام 

   ؟؟یچ یعنی نامحرم یدونینم نکهیا مثل -

  ! محرمه؟ دکتر یدونیم...دکترتم من -ریام

  ...نمیبینم یضیمر نجایا من یول...محرمه آره -

   بود؟؟ یچ لتیدل - ریام 

  ... آرامش- 

   ؟؟يکرد داشیپ - ریام 

  ...  تو یحت... نینگ و رامبد...  شما يبرا... خواستمینم خودم يبرا آرامش -

   ؟؟ میداشت آرامش رفتنت با یکنیم فکر و -ریام

  ... باشم تنها بود الزم... بود عذابتون و بودنم از بهتر بوده یچ هر یول.. دونمینم -

  کرد کلمیه کل به ینگاه ریام 
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 از يمعتاد کردمیم فکر دمتیدیم رونیب اگه ؟؟يکرد درست خودت يبرا هیختیر چه نیا ؟؟ دیارز یم نظرت به -ریام 

   ؟؟يدیند وقته چند نهیآ تو صورتتو!! يبر راه یتونینم و یسست

  ....وقته یلیخ... دونمینم -

 دمتید يروز هی اگه بودم کرده عهد خودم با... چرخهینم زبونم که شدم شوك دنتید از نقدریا... بگم یچ دونمینم-ریام

 دیبا یچ دونمینم یحت... دونمینم... االن یول... یبترسون رفتنت با دینبا رو یکس یبفهم بزنمت بهت يا دهیکش چنان

   ؟؟!!بگم بهت

  ! ینگ یچیه بهتره -

  ..... مدت نیا ؟؟يکرد کارایچ ؟؟؟ يبود کجا...  بگو تو -ریام 

  ...بودم میپدر ي خونه - 

  ! ؟ اونجا اومد بار هزار که رامبد - بهت با ریام 

  ... نکردم باز-

   اونجا ستین ازت ياثر چیه گفتیم آخه -ریام

  ...  خواستم خودم -

  بود؟؟ نگرانت چقدر یدونیم ؟؟ اومد دلت چجور -ریام

  ! ؟ ستین گهید!بود؟ - 

   ؟؟یکنیم فکر یچ تو -ریام

  ...برفت دهید از آنکه هر برفت دل از نکهیا... کنهیم حل رو یچ همه زمان گذشت نکهیا -

  !! هیانصاف یب تینها که نیا -ریام 

  گذشته؟؟ چقدر... قتهیحق یول-

   ماه 6 -ریام 

 و رونیب لومدم ماه 6 از بعد که بود يبار نیاول امروز شهیم باورت... بودم خونه...  باشه شتریب کردمیم فکر...خوبه -

  ؟؟ینیبیم رو یبدشانس.. رفتم لو امروزم نیهم
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   ؟؟يشد هم یخرافات -ریام 

...  نینگ و رامبد هم خودت هم...  ریام شو دور ازم...  رهیمیم منه با یک هر شومم...  شانسم بد من...  ستین خرافات -

  ... فتهیب براتون يبد اتفاق خوامینم

   ؟؟يشد وونهید...  کن بس -  زد داد ریام

  زدم دد خودش مثل

 ؟..نبودم یشکل نیا که نبودم ووونهید...  خونه تو موندمینم ماه 6 که نبودم وونهید ؟؟یداشت شک! گهید وونمید... آره- 

 نکن نیمع فیتکل برام... نده دستور بهم... نکن ترحم بهم ریام... بدبخت هی شدم ستمین السا گهید من...  کن نگام

  ...  نداره تو به یربط چیه من يکارا...

 دوست من ؟؟يآورد روزم به چه نیبب ؟ نیبب منو دم؟؟یکش یچ مدت نیا تو یدونیم...  یلعنت داره...داره- زد ادیرفریام

 ؟؟ یشیم میقا ؟؟ باشکه میقا ؟؟ هیباز بچه یزندگ ي همه يکرد فکر...  یرفت و يدینفهم ؟!يدینفهم.... السا داشتم

   ماه؟؟ 6 اونم

  !! گرفته یافسردگ نینگ

  ...  داره کم انگشت هی االن و کرد تصادف اومد تو دنبال که شب همون رامبد

  ...شدمیم عاشقت داشتم تازه تازه... شدم داغون....  یلعنت منِ!  من

  ...  بودنت محکم عاشق

  ... اتیباز غد عاشق

  ...  بودنات مغرور

  ... اتیتوجه یب

  ...  بودنت مهربون

  ....  بودنت خشن حال نیع در و بودنت رحم دل

  ... یرفت اما

  ... ینذاشت



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۵۶ 

 

  ...یکشت رو قلبم

  ...  دادمیم گوش حرفاش به بهت با

   ؟؟ انگشت... شده؟؟رامبد یچ نینگ گفت

   ؟؟ یگفت یچ بگو گهید بار هی-

  ... بست رو اتاق در و رونیب رفت تیعصبان با ریام

  .... نییپا دادم نتامویآس و دمیکش دستم از رو سرم و نشستم تخت رو یسخت به

  ... ستادمیا دمویپوش کفشامو 

  ... داشتم جهیگ سر هنوزم

  ... در سمت رفتم و برداشتم رو فمیک

  ...شدم ریام ي نهیس به نهیس و شد باز سرعت به که کنم باز خواستم

  شد رهیخ وارید به و برداشت عقب به یقدم ریام

  ! يبر یتونیم -ریام 

  ...ریام -

  کرد قطع حرفمو ریام 

  ... ینام دکتر... هستم ینام -ریام 

  ... ختیر اشکم

  ....شکست غروررم

   گفت محکم بازم و انداخت میاشک يچشا به ینگاه ریام 

  ! ؟يدیفهم... ستین مهم برام االن....زدم که شمویپ قهیدق چند يحرفا -ریام

 من عشق کرده غلبه بهش ضعفش که یکس.. ستمین ضیمر و سست يالسا عاشق..  ستمین تو االن عاشق من یعنی

  ... ستین
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 من!...  ینکن یالبافیخ خودت يبرا پس ستین من عشق آورده خودش روح و جسم سر بالرو نیا درد هی با که یکس

  ...  سالمت به...  تتیوضع نیا با ندارم دوست گهید

  ... شکست تمیشخص و قلبم

   زدم چشماش به يپوزخند

  ... نداشت یتیاهم برام حرفاتون...ینام دکتر يآقا -

  ؟! کرده کار یچ باهام یزندگ که یدونیم... ستمین البافیخ من ضمن در

  ... یبزن رو حرفا نیبعدا یکن درك یتونستیم منو يدردا کاش یول... ستین درك قابل برات 

  ... ینام جناب کنمیم یباف ایرو تیالیخ عشق و تو راجب نه و.. بندمیم دل یکس به نه من

  ... حافظ خدا

  ... رونیب زدم مارستانیب از دو با و رونیب رفتم

  ....  خونه دمیرس و شدم یتاکس سوار و رفتم 

  ...  خونه تو رفتم

  ...  بود کننده خفه برام خونه يفضا

  ...  رونیب زدم و برداشتم چمویسو

  ...میرفتیم نیشه با شهیهم که ییجا رفتم چرا دونمینم

  ...صالح امامزاده

  ...  تو رفتم و شدم ادهیپ 

  ... دستم داد يچادر یزن

  ... انداختم سرم و گرفتم ازش 

 خواستم ازش...  شه عوض میزندگ خواستم خدا از...  دونهیم خدا که ختمیر اشک اونقدر... حیضر به دمیچسب...  تو رفتم

  ... شدم خسته گهید خودمم... امیب خودم به کنه يکار
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  ...گرفتم ییمایتصم نطوریهم و... دمیطلب يادیز يحاجتا و کردم نذر

  ... رونیب زدم بود شب دوازده ساعت 

  ... زدم زنگ رامبد هیگوش به و ستادمیا تلفن هی کنار راه تو 

  ... اومد رامبد مانند ناله يصدا بوق تا چند از بعد

   بله؟؟ - رامبد

  ...دمیکش ینفس

   ؟؟ دییبفرما - رامبد 

  

  ...  ختیر اشکام و نزدم یحرف بازم 

   ه؟؟یک -نینگ

  ...  ادیم دنیکش نفس يصدا فقط... دونمینم - رامبد

  ... کن قطعش -نینگ

   گفتم عیسر که کنه قطع خواست رامبد 

  ....  سالم-

   اومد رامبد ادیفر يصدا بعد... شد جادیا یسکوت

   ؟؟ییتو السا-رامبد 

  ... شکر رو خدا يوا ؟؟ الساست- زد داد هم نینگ

  ...بشنوم رو صدات بزن حرف ؟؟ییکجا...بگو يزیچ هی... السا - رامبد

  ... گرفت اوج هقم هق

  ؟! السا ییکجا... نکن هیگر برم قربونت...  السا نکن هیگز - رامبد

   رامبد ستین ادمی...  بده بهم رو خونت آدرس رامبد بده آدرس - 
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  ... خونشون رفتم من و داد رو آدرس هیگر با

  ...بودم دودل چرا دونمینم که بودم ستادهیا در يجلو

  ... فشردم رو زنگ و کردم غلبه بهش

  ...رفتم فرو يا مردونه آغوش تو من و شد باز در دینکش هیثان به

  ... من يخدا

  ...  بود شده تنگ من يبرا دلش نقدریا رامبد یعنی

  ..... هم نینگ... هم من... کردیم هیگر و دادیم فشار منو

   گفتم گوشش ریز

  ...ینامحرم يدینفهم هنوزم... شد شیحسود نینگ... بکش خجالت-

  ... شو ساکت.. السا یمن خواهر تو- رامبد 

  ... کرد بغلم يا گهید طرف از و جلو اومد هم نینگ

  ... میکردیم هیگر هم آغوش در سه هر 

  ...شم جدا رامبد از دیبا دمیفهمینم که بودم دلتنگ و ریجوگ يقدر به

  ... ست برادرانه و خواهرانه حسمون که دونستمیم یول

  ...میکرد نگاش تعجب با رامبد هم من هم که زد بهم یمحکم یلیس تعجب کمال در نینگ میشد جدا که گهیهمد از

  ...شعوریب يکرد کاریچ من با...  یبفهم تا... زدم نویا -هیگر با نینگ

  !!  نینگ بود يکار چه نیا - رامبد

  ... شدینم خنک دلم زدمینم اگه...  حقشه -نینگ

  ...بودم کرده آماده هم نیا از بدتر يبرا خودمو من - زدم يلبخند

  ...مینشست و میرفت تعارفشون با

   ؟؟ السا يشد یشکل نیا چرا - رامبد
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   ؟یشکل چه -

  ...  مونیم شکل -نینگ

  ... يدار لطف ممنون یلیخ -

  !؟ وقت چند نیا يبود يگور کدوم -نینگ

  ... میپدر ي خونه -

  ... اونجا اومدم بار هزار... نگو دروغ - رامبد

  ... کردمینم باز روت به درو...  باشم تنها خواستمیم! ؟ رفتم خبر یب یچ برا من ينکرد فکر مثال-

  ! نبود نتمیماش آخه - رامبد

  ... باغ ته بودم گذاشته -

  ... شد رفع ابهامات ي همه و میزد حرف یساعت هی خالصه

  ... شدم بلند...  بود شب دو ساعت

  ...رهید یلیخ.. برم گهید من ها بچه خوب -

   کجا؟ - تعجب با رامبد

  .. گهید خونم -

  ...يببر ییجا گورتو ذارمینم گهید...  بتمرگ... السا شو خفه - نینگ

   ؟؟... فحشه تاش 99 یزنیم يدار که يا کلمه تا صد هر از يکرد دقت!  نینگ -

  ... تو به فقط اما... آره -نینگ

   چرا؟؟-

  ....ملسه خورت فحش - نینگ

  ...  بگو زنت به يزیچ هی رامبد-

  ...  زمیعز... جان نینگ - رامبد
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  ... نزن حرف تو اصال... خورد بهم حالم.... ياً -

  ...  شده ذره هی برات دلم...  بمون شمیپ يروز چند السا... گذشته یشوخ از - نینگ

  ...  زدیم حرف بغض با

  ... شوهرم و زن هی مزاحم کنمیم حس یول... بمونم دارم دوست-

 شمونیپ يروز چند... میدار دوست نینگ هم من هم..  یمن خواهر تو...  هیحرف چه نیا.. بکش خجالت.. السا - رامبد

  ! بمون

  ...ووردمین خودم با هم لباس آخه-

  ... بهت دمیم گهید دارم من...يدیم فحش چرا گهیم بعد! مرض -نینگ

  ...خورهیم فینح من به چاقالو هیتو يلباسا آخه-

   پهلوم تو زد دونه هی نینگ

  ...گهینم شوهرش جلو رو یکس بیع آدم...يشعوریب یلیخ -نینگ

  ...... کنهیم يحسود داره!!  شده عصا شکل خودش که نه...  يندار یبیع تو زمیعز - رامبد

  ... دیبوس گونشو و گرفت درآغوش رو نینگ بعد

  ...  شهیم يخطر داره اوضاع گهید برم من -

   دیکش رونیب رامبد بغل از خودشو نینگ و دنیخند جفتشون

  ...  ست بسته گوش و چشم بچم... رامبد بکش خجالت - نینگ

  ... خوشحال و خوردم غبطه شونیخوشبخت به من و دنیخند جفتشون بازم

  ...شدم یحال هی نداشت کیکوچ انگشت هی که ریام چپ دست دنید با که بودم خودم حال تو

  ...  گرفتم رو رامبد دست و جلو رفتم خداگاه نا

  ... بکش منو ایخدا

  ! يشد ينجوریا من خاطر به که بکشه منو خدا-
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   ؟؟یدونیم کجا از - رامبد

  ... گفت بهم ریام -

  ...  شد دکترم ریام و مارستانیب برد منو مادرش... اتفاق هی تو... دمشید ماه 6 از بعد امروز-

  !؟ نگفت ما به يزیچ چرا - رامبد

  ... نمشیبب نجامیا تا خوامینم...  موندنم نجایا داره یشرط هی فقط...  دونمینم-

  ... دوست اون ؟!چرا؟- رامبد

  ...کردم قطع حرفشو

   ؟؟یاوک.. نمشیبب خوامینم...  کرد خوردم بعدش یول....  بهم زده حرفاشو خودش -

  ...اون یول -نینگ

  ... رمیم من پس -

  ... تو ایب... بابا باشه - رامبد

  ...  باشم خوش تا رفتم روز چند يبرا من خالصه

  ...میزد حرف صبح يها مهین تا و میدیخواب اتاق هی تو نینگ با مایقد ادی به شب

  ... گذرهیم نجایا به اومدنم از روز سه

  ...  برم خوادینم دلم که گذرهیم خوش نقدریا

  ... ستمین مزاحم کنهیم ثابت بهم کاراش با رامبد اما مزاحمشونم کردمیم فکر اول

  ... دهیم انجام من يجلو خجالت بدون خوادیم دلش کار هر

  ... برم هفته اخر بود قرار 

  ...  وزنم رو رفته لویک سه قایدق روز سه نیا تو 

  ... شده بایز بازم صورتم

  ...  رامبدم و نینگ ونیمد رو نهایا ي همه و شدم پر تو 
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  ... شکرت ایخدا

   روز هر مثل ستین رامبد دنستمیم هم امروز صبح

  رونیب رفتم خوابم رهنیپ همون با

  ...  ریبخ صبح - 

  ... رونیب برم دیبا میبخور صبحونه ایب السا.. ریبخ صبحت - زد داد نینگ 

  ... بزنم مسواك کن صبر- 

  ... نشستم زیم سر رفتم زدمو مسواکمو

  ... رونیب میدیم تپل ي السا هفته آخر تا...  ایشیم تر خوشگل روز هر... تخته به بزنم - کرد بهم ینگاه نینگ

   میدیخند

   ؟؟...يبر يخوایم کجا -

  امیم زود... برگردم کنم شیراه برم.. مشهد رهیم داره مامانم -نینگ

  ?... بذارم نهار - 

  !؟ ستین زحمتت اگه-نینگ

  ... خوبه ایالزان...  زنهیم حرف من واسه قلمم لفظ چه!  گمشو برو -

  ... شد رمید که برم...  عاشقشم اممم-نینگ

  .. امیم االن سایدا -

  و آوردم چمویسو رفتم

  ! نینگ- 

  ...سمتم برگشت نینگ

  .. سمتش کردم پرت رو چیسو

  دنشید با و گرفتش هوا تو



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١۶۴ 

 

   يبا.. بود رمید.. یمرس السا يوا -نینگ 

   ؟ یکن ناکار خودتو ینزن-

  نداره آفت بم بادمجون - نینگ

  .. . خدافظ- 

 چقدر دونمینم...  زهینر غذام تو مو کردم جمع یاسب دم باال موهامو...کردم ایالزان پختن مشغول خودمو و آشپزخونه رفتم

  ...  زدن در که بود گذشته

  ... نهینگ دونستمیم

  ... نسوزه هام ایالزان تا برگشتم عیسر کردمو باز 

  ... کرد خشک منو ییصدا که ویماکروو هینیس تو دمیچیم رو ها ایالزان داشتم 

  ... بود ریام يصدا

   ؟؟ خانم نینگ -ریام

  ؟ دییکجا

  ... دنبالش فرستاده منو گذاشته جا پرونده هی رامبد دارم یواجب کار دیایب خانوم نینگ -ریام 

  اتاقش؟؟ برم تونمیم

  شما؟؟ دییکجا خانوم نینگ... بابا يا 

  .. شد گرد چشاش افتاد من به که چشمش و اومد ریام که بودم خشک دست به ریکفگ و ینیس ها گرفته برق مثل 

   ؟؟ شما...شش..ش -ریام

  ...  انداخت نییپا سرشو عیسر افتاد که بدنم رو نگاش

  ...  رفته ادشی پروندشو... فرستاده منو رامبد -ریام

  ... اتاقش تو يبر یتونیم -

  ...  رفت من به ینگاه مین با 
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  ... کردم خودم به ینگاه و اومدم خودم به

  ...دنمیپوش لباس نیا با من سر بر خاك یعنی... خاك

  من؟؟ به يداد بود لباس نیا شور مرده نینگ آخه 

  ؟؟ پوشهیم لباسا نیا از دختر 

  ...  بود زانوم يباال تنگشت سه دو تا شیبلند نازك يبندا با بود تنم یرهنیپ 

  ... ببخش منو ایخدا

  !  اومد ییهوی اون 

   ؟!!هیک دمیپرسیم دیبا بود منم ریتقص

  !  کمک دیایب شهیم...  کنمینم داشیپ - ریام

  ... کنم کمک که کجاست دونمینم من -

 هیا پرونده...  دهیم دست از رو ونیلیم ده حدود دادگاه تو نره پرونده نیا با گهید ساعت هی تا اگه رامبد.. خانم السا -ریام

  ... هینارنج پوشش گفت... کنهیم کار روش وقته یلیخ که

  ... خوندمشیم داشتم روزید از...  بود من اتاق تو که اون.. اوه

  ...  امیم االن.. کجاست دونمیم -

  ...خودم اتاق رفتم و برداشتم رو بود يورود در کنار که رو نینگ چادر

  ...  دیندزد نگاهو گهید چادر تو دنمید با و اومد دنبالم کجاست دونمیم بود دهیفهم که ریام 

 یوقت و موند ریام يپا ریز چادرم ي گوشه که برگردم خواستم و برداشتم تخت ي ملحفه ریز از رو پرونده و رفتم

  ... تخت رو افتادم و خورد بهم تعادلم من هم... اومد در سرم از هم و شد دهیکش برگشتم

  ... شدم تخت پخش خودمم و تخت رو دورم ختیر پوشه يها برگه تمام

   برداشت رو پاش ریام که شدم زیخ مین

  ..... تقص خوامیم معذرت-ریام
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  ...  شد قطع حرفش من دنید با

  ....شدم سرخ نگاهش از چرا دونمینم

  ... شدمیم یعصبان دیبا

  ...  اما

  ... بود رهیخ من به همونجور و نگرفت نگاشو آشپزخونه تو مثل ریام

  ...  دیچرخیم بدنم رو نگاش

 شونم سر يرو رو يا یگرم که بردارم پام ریز از رو چادر خواستم و نییپا دمیکش بود رفته باال که رهنمویپ دستم با

  ... کردم حس

  ... کردم نگاش و آوردم باال سرمو

  ...  شده يجور هی کردمیم حس چرا دونمینم

  ...  ستمیبا شد باعث که باال دیکش منو... گرفت رو بازوم تا دو دستاش با

  ...  رفتیم جا همه به چشمام دوتا يرو از نگاهش

  ...  موند موهام يتو دستش و... زد کنار صورتمو يرو يموها دستش هی با

  ...بودم شده ساکت که بود یحکمت چه دونمینم

  ...  داشت لرزش چشماش

  ...  شهیم کینزد بهم داره کردم حس

  ...  کینزد یلیخ

  ...  شد بسته چشماش

  ...  اومدم خودم به و شدم خارج سبز يچشما اون يجادو از شد بسته که چشماش

  ... اومد ادمی مارستانشیب يتو يحرفا

  ...کردم مقاومت اما کردیم دگرگونم خوردیم صورتم به که نفسهاش
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  ...  بکنم کارها نیا از که نبودم يدختر من

   گفتم يا خفه يصدا با

  ...  ریام کن ولم-

  ... نداد یتیاهم

  ... نشیس تو دمیکوب و آوردم باال رو آزادم دست که بود کمتر هم سانت هی از دیشا فاصلمون

  ... شد باز بهت با چشاش

  ... کنار برو!! ینام يآقا..  گهید کن ولم - زدم داد

  ...نشیس به دمیکوبیم مشتام با

  ...عقب رفت و کرد ول موهامو و بازوم باشه اومده خودش به تازه انگار

  ... ببخش ؟! السا...  خواستمینم...من...مم- ریام

 یاحوالپرس و سالم يصدا که شد یچ دونمینم که رونیب رفت دو حالت با و کرد جمع رو تخت رو يها برگه سرعت با

  ... اومد

  .... بود اومده نینگ

  ... ریام به یکینزد از بودم کرده داغ

  ... بود دهنم تو قلبم

  ... بهش دارم ییحسا هی مسکردم حس

  ... اما

  ....  خوادینم منو اون ؟؟ حرفا اون

  کرد نگام یمشکوک لبخند با و شد اتاق وارد نینگ

   مرگته؟؟ چه -

   زیم رو گذاشت رو چیسو نینگ
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  ...  نیماش بابت ممنون- نینگ

   خواهش-

   ؟؟يدید رو ریام - نینگ

  ! بله-

   ؟؟ يبود ينجوریهم - نینگ

  !  بود رهیخ لباسم به چشم با

   نجا؟؟یا ینیبینم رو چادرت.. رینخ-

  ...  بدونه نخواست دلم چرا دونمینم

  !  سرت بر خاك ؟؟ بود سرت چادر جلوش یعنی - نینگ

   ؟؟ چرا -

...  ینوبرش که هم باچادر....  شده اسکلت که یهست يا سوسکه خاله شینجوریهم...  اهیس دم ي قورباغه آخه- نینگ

  ..کنهینم نگاتم گهید

  !  جهنم -

  ! ادب یب -نینگ

  ....  خونه اومد رامبد که بود يعصر

  ... میزدیم حرف و میبود نشسته همه

   ؟؟ خونه يفرستاد رو ریام تو -نینگ

   کرد نگاه من به عیسر رامبد

  ...  بودم مجبور..... السا ببخش- رامبد

  !  ستین مهم... دونمیم-

  ....  ریبخ شب.... گهیم برگشته ، کنه یخدافظ من از نکهیا يجا به! ها شهیم شیزیچ هی رمیام نیا - نینگ
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 اصال... دد یسوت تا چند منم يجلو... بشر نیا بود یقاط کال امروز ؟؟...زدم حدس درست پس ؟؟یگیم راست - رامبد

  ... نبود حواسش

  ... کرد من به يمرموز نگاه نینگ

  ! ها؟ یسوت نیا رهیگیم نشات یچ از مینیبب دیبا -نینگ

  ....  کردیم نگام لبخند با هم رامبد

  ... منحرفا ه؟؟یچ-

   ؟!خداا به بود پرت یلیخ امروز السا؟؟ یگفت بهش يزیچ - رامبد

   بابا نه -

  ... کرده سرش هم چادر جلوش برداشته تازه - نینگ

  ... یحال با یلیخ!  السا ؟؟ یگیم راست... يوا - رامبد

  ... دیخند

  ... بود گرفته خندم منم

  ... بود رفته آبروم يجور چه دونستنینم

  ... جلو ومدینم نداشت دوستم اگه... داره دوستم هنوزم ریام کردم حس امروز

  ... ! کنه تظاهر خوادیم

  ...نمیمطم

  ... یتقلب دکتر... ریام نداره يرادیا

   ؟؟...یکن يباز يخوایم

  ... باشه

  ... کنمیم يباز

  !!  یکن يباز یتک باهام ذارمینم
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  ... تو فقط نه... میکن يباز هم با تره عادالنه

  ...کنمینم یمخف ازت خودمو گهید

  !! برمیم ازت يباز تو من

  ... خودم ي خونه به رفتن حال در من و بود هفته آخر

  ... میتونیم ما یول سخته درسته...میکن تحملت يجور هی میتونیم ما نبود بد يموندیم- رامبد 

   بازوش تو زدم 

 گهید اما بمونم دارم دوست یلیخ راستش... گذشت خوش بهم یلیخ مدت نیا بابت ممنون... دینامرد یلیخ -

  ... یمرس...  برام بود سال نیا يروزا نیبهتر هفته هی نیا...شهینم

  ... نالهیم هم قلم لفظ چه - نینگ

   ؟؟ يدیم راهمون که خونت میایب شااهللایا - رامبد

  ... کنم فکر دیبا-

  ...میدیخند هممون

  ...میمونیم هم هفته هی میایم! ... ?يکرد فکر- رامبد

  ...شمینم مزاحمتون من دیکن کار هر که هست بزرگ نقدریا اونجا... دیکنیم خوشحالم نیایب-

  ...خنده از مردن جفتشون که زدم نینگ به يزیر چشمک

  ؟!ها يشد منحرف نجایا يموند هفته هی - رامبد

  ...  يبا فعال پس... مینیا ما!  گهید میکن چه-

  ... دادم دست رامبد به دمویبوس رو نینگ

  ... شدم راحت رامبد با یلیخ هفته هی نیا تو 

  ... برداشت زور به سرم از هم رو میروسر نینگ آخر روز یحت

   هه هه هه... خداخواسته از منم



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧١ 

 

  ...  شهینم آدم خود ي خونه جا چیه... دمیکش راحت نفس هی و بستم رو خونه در

  ....اومد در صدا به تلفن زنگ

  برداشتم رو تلفن 

  بله؟؟- 

   السا؟ يدیرس - رامبد

  ...يزد زنگ یمرس... بله -

  ؟؟يبود نجایا االن ینداشت دوست -نینگ 

  ...شهینم آدم خود ي خونه جا چیه دمیفهم االن تازه...نداشتم دوست نه... ضمن در ؟؟ آیفون رو دیزد شما باز - 

   دمیخند

  ...  ما يهایخدمت خوش رهیبگ چشمتو ياً - رامبد

  ! نه؟؟ ای نطورهیهم واقعا مینیبب میبمون اونجا ماه هی میایب ما چطوره... یکنیم فیتعر نجوریا تو که حاال -نینگ

  ... دییبفرما... چشمام يرو قدمتون -

  ! ها؟ میایم - رامبد

  ... ندارم تعارف -

  ... بگم بهتون رفت ادمی.. گرفتم یمیتصم هی شبید یراست

  ... بگو - رامبد

  ... رمیبگ کیکوچ جشن هی خونم تو خوامیم... تولدمه گهید روز نه -

  ! ؟ نجایا نشه جمع اوباش اراذل فقط! یکن دعوت تمیحساب درست يدوستا یتونیم و دیهست شما

  .... انیب گمیم رو یونی يها بچه از تا چند منم!...  ول يا -نینگ

  ... باشه -

  ؟ بگم رم ها یبعض تونمیم - رامبد
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  ... رهیام منظورش دونستمیم 

  ؟؟ یک-

  ...یدونیم خودت - رامبد

  گفتم مکث یکم با

  ... يدار دوست جور هر - 

  ... گهیم دونستمیم

  !... نقشم بره لو نکنم عیضا خودمو خواستم

  ... گمیم پس - رامبد 

  ...  نگفتم يزیچ

  ! خوبه؟ میباش نفر چند- رامبد

  ... ندارم رو یشلوغ ي حوصله یلیخ...  مینش نفر شصت پنجاه از شتریب-

  ... خوبه خودتم ي هیروح يبرا هیخوب یلیخ فکر... باشه - رامبد

  ...کردم مرتب رو خونه یکم و کردم قطع رو تلفن

  ...  بود کرده رییتغ درجه صد ام هیروح

  .. .  کرد ضعف و رونیب رفت شیپ ي هفته که هییلسا همون السا نیا که انگار نه انگار

  ... خوشحالم

  ... بسنجم خودم به نسبت رو ریام رفتار یمهمون نیا تو داشتم دوست 

  ... دمیکش دراز تخت رو و گرفتم یدوش 

  ... زدن به کردم شروع و برداشتم تارمویگ

  ...  بخونم همراهش خواست دلم

   کن حاالنوازش منو
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   دست از نره فرصت نیا که

  باره نیآخر نیا دیشا 

   هست بایز احساس نیا که 

   کن نوازش حال منو

  کردم تب که حاال نیهم

   دیشا یکن لمسم اگه 

   برگردم تو يایدن به

   بود عاشق شهیم هنوزم

   ستین یسخت کار یباش تو

   باش من با مرز بدون

  ستین یوقت گهید چه اگر

   رفتن دم نیا نمینب 

   نهیشیم غصه چشمات تو

   بوسمیم اشکاتو همه

  نهیا قسمتم دونمیم

  يخوند من يچشما از تو 

   خستم یزندگ نیا از که 

   آرومم نقدریا کنارت

   ترسمینم هم مرگ از که

   انگار یول سرد تنم

   شهیآت تو يدستا تو
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   يبندیم پلکامو خودت

  شهیم تموم قصه نیا و

  بود عاشق شهیم هنوزم 

   ستین یسخت کار یباش تو 

   باش من با مرز بدون

   ستین یوقت گهید چه اگر

  برد خوابم یک دمینفهم کردمو پاك اشکامو 

  ....و گذشت باد و برق مثل روز 8 نیا 

  ... بودم نکرده يکار چیه هنوز و بود جشن روز فردا قایدق

  ...  بود کرده دعوت رو نفر ده هم نینگ و نفر شش و ستیب حدود رامبد 

  ... دمیدیم تدارك نفر چهل يبرا دیبا بایتقر

  ... زدیم برق يزیتم از خونم که بود نیا شیخوب 

  ... دیخر رفتمیم دیبا که بود نه ساعت صبح

  ... ندم یفرنگ يغذا تولدا هیباق مثل داشتم میتصم

  ... بود بهتر یسنت يغذا

  ... يسبز قورمه

  ... جو سوپ

   کلم و کاهو ساالد 

  ... مختلف يها طمع با دلستر و متنوع يها ژله

 خراب میسبز قورمه که کنهیم هیروح فیتضع دونستمیم چون نخواستم نظر هم نینگ از...  نبود يفکر بد کنم فکر

  ... شهیم



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ١٧۵ 

 

  .. رفت شدم ورشکست... کردم هارو دیخر ي همه 

  ...رفته باال خرج نقدریا دونستمینم

  ...! بگم نفر چهل کردمیم غلط دونستمیم

  ... کردم یشوخ البته...!  انیب گفتمیم رو رامبد و نینگ و ریام فقط

  ... بود بزم هی قصدم

  ....نشه خراب تا بالکن تو دمیچ رو ها کلم و کاهو و گذاشتم رو ها ژله ي همه سوت سه سر 

  ...  فتهیب جا فردا تا قشنگ تا بذارم بار رو يسبز قورمه و سوپ ظهر 4 ساعت داشتم میتصم

 تا باشه نجایا 4 ساعت فردا تا دادم نفر پنجاه يبرا برنج و دهیکوب و جوجه تا چهل سفارش و زدم زنگ هم رستوران به

  ... بخوابونم کره تو

  ...  داشتم ذوق یلیخ 

  ... کردمیم برگزار داشتم میزندگ تو ییتنها به خودم که بود يا یمهمون نیاول

  ... زدم رو یبغل خونه زنگ و گذاشتم رونیب رو آشغالها و شدم خارج خونه از

  ... من مال مثل درست بود یباغ

  ... دارن نوکر نایا کالیبار اوهوو يخدمتکار لباس با کرد باز رو در یزن 

  ... دارم کار صاحبخونه با-

  ... اومده یک بگم -زن 

  ...  هستم یبغل خونه صاحب من -

   ؟؟ ها یپناه ي خونه ؟؟ خونه نیهم -  گفت تعجب با زدیم مسن بایتقر که زن

  .. شناسهیم خانوادمو نکهیا از کردم تعجب

   د؟؟یشناختیم منو مادر پدر شما -

   ؟؟ السا.. تو...  نکنه ؟؟ییآقا محمد دختر تو یعنی ؟؟ییچ -زن
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  ؟؟ دیشناسیم رو ما کجا از شما-

  ... بودم بابات خدمتکار من.... برم قربونت- کرد بغل منو هیگر با زن 

  !!!  دیشد فوت هم با همتون میکرد فکر همه ما

  .... کنمیم یزندگ نجایا ماهه 7 االن من و کرده بزرگ بابام دوست منو... السام من... نه-

  ... ارهیم در بال یخوشحال از بگم خانوم ملک به -زن

  ست؟؟ صاحبخونه-

   بله -زن

   ؟؟.. دیشناختیم خوب منو مادر پدر شما - 

  ... خوب یلیخ - زن

  ... شد قطع لچریو يرو یزن اومدن با حرفش

  ه؟؟یک جوان خانوم نیا دیگفت اگه... دیبد مژده... خانوم سالم - زن

   کرد زیچشماشور یکم و کرد من به یخشک نگاه بایز بود دهیچروک و ریپ نکهیا با هم یلیخ که خانومه 

   ؟؟ دیهست یک شما -ملک

  ...  النا و محمد دختر... هستم السا من -

  ... خورد تکون یواضح طور به زن

   ؟؟یچ..چچ...چ- ملک 

 دینزن زنگ سیپل به شد ییصدا و سر من ي خونه فردا اگر بگم بودم اومده... برم دیبا ندارم وقت االن من راستش -

   شه؟؟یم...  تولدمه مهمونه.. ستین یپارت...

  ...  برد نییپا باال سرشو بهت با خانوم ملک

 من فردا پس تولدمه که فردا بدونم دیبا مادرم پدر از زایچ یلیخ!! کردما دایپ رو شما تازه من یول... رمیم من پس -

  ... امیم حتما
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  ... گفتن يبرا دارم يادیز يزایچ!! ایب حتما - ملک 

  ...  لرزهیم صداش کردم حس

  ... داشتم بهش یخوب حس چرا دونمینم

  ... دمشیبوس و جلو رفتم

  ... خدافظتون... ممنون-

 درکش که بود يزیچ نگاهش تو... خانوم ملک به رفتیم فکرم همش چرا دونمینم...شدم خونم وارد و رونیب رفتم

  ...  زد برق چشاش..السام دیفهم یوقت... کردمینم

  ... دونمینم

  ...  شه کنف ریام و بشه خوب تا کنم فکر يسبز قورمه به فقط کردم یسع و زدم پس افکارمو

  ...ریام و افتادم شمیپ ماه چند هیآبک هیسبز قورمه ادی

  ... دوباره نکنم خراب کردم جمع حواسمو و دمیخند روز اون اتفاقات از 

  ......گذاشتم بار هم رو سوپ

  ...  باشم سرحال فردا يبرا تا دمیخواب یکم 

  ... شدم داریب بود شب

   دوباره گرفتینم خوابم

 شدیم کمتر صبح يبرا هم کارم و بود بهتر يکاریب از ساالدها کردن درست به کردم شروع و رفتم... بود شب دو ساعت

 ...  

  ...  بود نینگ شدم داریب تلفن يصدا با بود میون ده ساعت و دمیخواب دوباره که دیکش طول یساعت سه بایتقر

  ... میکرد قطع و گفتم پرت و چرت نینگ با یکم

   ؟؟..بپوشم یچ امروز يبرا نمیبب کمدم تو رفتم

 گره پشت از و یگردن دور و بود ستادهیا قهی که گرفت چشممو رنگ پر بنفش و مخمل جنس به یرهنیپ نشونیب از

  ... پشت از بود بلند زانوهام تا بند تا دو مثل و خورده یونیپاپ ي گره ریحر اون و... بنفش ریحر هی با خوردیم
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  ... اشک شکل به بود باز پشتم کوچک ي حلقه هی

  ... نبود چشم تو ادیز

  .... بود زانوم تا و بود تنگ نییپا تا...  خوردیم هم دکمه که یمچ ربع سه ينایآست

   دادیم نشون قشنگ کمویبار کمر

  ...  خان ریام دراد چشت تا - 

  ... نباشه لخت پام تا گذاشتم هم يا یمشک کلفت ساپورت

  ... رونیب گذاشتم هم رو ممیمشک ریج يکفشا

  ... حمام رفتم و زدم یبنفش الك

  ... بود آماده زیچ همه و نداشتم يکار چیه که بود 5 ساعت بایتقر

  ... ستادمیا شیآرا بدون آماده دمویپوش لباسامو 

  ... کردمیم دیبا ریام لج از یول کنم شیآرا نداشتم دوست

  ... کردم اهیس قشنگ چشامو دور اهیس مداد با و زدم يقرمز ي رژگونه و رژ

  .. بود دهیکش شهیهم از شتریب چشام

  ... بود دهیرس کمرم ریز تا گذاشتم باز موهامم

  ... مهمونا منتظر نشستم و اومدم رونیب اتاق از گذاشتم هام شونه رو رها و باز رو یباق و بستم رو باال از یقسمت هی

  ..!!! بود شده يزیچ هی میسبز قورمه

  ...خودمه کار نکنه باور یکس داشت امکان که افتاده جا قشنگ و خوشمزه نقدریا

  ... دادیم مهمون نیاول اومدن از نشون در زنگ يصدا

  !!  مهمون نیاول تازه و پنچه االن که بود 4 ساعت از میمهمون من

  ... بود ریام تعجب کمال با و فونیآ سمت رفتم

  ... بود دستش بزرگ یگل دسته
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  ...کردم باز رو در و اومدم خودم به دوم زنگ با

  ...  باشه مهمون نیاول دیبا چرا ایخدا

  ...  ستین بد هم یطرف از البته

  ...ختمیر شربت وانیل دو و آشپزخونه تو رفتم و کردم باز رو سالن در

  ...  ینیس تو گذاشتم

  ....  شد بسته اومدکه در يصدا

  ... شد گرمم و گرفتم قلب تپش

  ... آروم... باش آروم-

  .... سالن تو رفتم محکم ییقدمها با و دمیکش یقیعم نفس

  ...  بود من به پشتش و بود داده لم یمبل يرو 

  ... نخورد هم تکون یحت که کوبوندمیم نیزم به هامو پاشنه قصد از

  ...  شد شروع يباز 

   زدم يلبخند روبروش نشستم و زیم رو گذاشتم رو ینیس یحرف بدون و جلوش رفتم

  !! نیاومد خوش -

  ...  نبود باغ تو ااصال ریام

  ...  بود مات و رهیخ من به عیضا یلیخ

  !!ینام يآقا -

   گفتم تر بلند که نداد جواب 

   ؟! دکتر يآقا-

   و خورد تکون جاش تو یکم و اومد خوش ربهیام

  ... باشه مبارك تولدتون... سالم -ریام
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  ... دیکن لیم شربتتونو دییبفرما... ممنون-

  ! ومده؟ین یکس بهیعج -ریام 

  ...  دیاومد همه از اول شما...  بود بیعج منم يبرا-

  .... نامهربونم و خشک لحن از خورد جا

  مگه؟؟ نبود 4 ساعت از!!  مهین و پنج ساعت االن آخه.. درسته -ریام

  !  چرا- 

  ...  شدم رهیخ زیم به و انداختم میگرید يپا يرو رو پام و برداشتم شربتمو نگفتم يزیچ گهید 

  ...  کردمیم حس نگاهشو هینیسنگ قشنگ

   بود قفل چشام تو چشاش که کردم نگاش هوا یب

  شدم بلند و گذاشتم زیم رو نصفه شربتمو

  ... بزنم سر ها غذا به برم من- 

  ... حتما.. بله - ریام

  ...  کنهیم نگام داره کردمیم حس هم پشت از یحت یول رفتم

  ... انیب نینگ و رامبد زودتر چه هر کردم دعا گذاشتمو چونم ریز دستمو نتشستمو زیم سر آشپزخونه تو

  ... شد گذاشته زیم رو یخال شربت وانیل تا دو که کردمیم زمزمه لب ریز یآهنگ و بودم خودم يهوا و حال تو

  ... بود من تدارکات و غذاها به نگاهش که دمید لب بر يلبخند با رو ریام شدمو بلند هول با

  !  دیکردیم صدام د؟؟یدیکش زحمت چرا شما -

  ...  بندازم ینگاه هی تونمیم-  گفت غذاها به شاره با ریام

  ... دییبفرما-

  ... کرد نگام رفته باال يابروها با و کرد باز رو ها قابلمه ي همه در و گاز سمت رفت

  خوتونه؟؟ کار -ریام
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  !بله ها دهیکوب جوجه و برنج ریغ-

  ... رونیب رفت و داد تکون يسر یحرف بدون ریام

  ... شد گرد چشمم که بشورم خواستم برداشتم رو وانهایل

   بود؟؟ یخال وانیل تا دو هر چرا

  !! ؟؟ بود مونده شربتم شتریب نصف که من

  ...  منو هیدهن.. ریام ؟؟... نکنه...  یعنی

  ... چندش ؟؟؟ منو هیدهن فیکث ي پسره... ياً

  ... بود ستادهی یعکس قاب کنار که سالن تو رفتم و شستم رو وانهایل

  ...  بودنم ماهه هی تو من و النا و محمد عکس 

  شد من متوجه که ریام

  ... دیهست مادرتون به هیشب یلیخ -ریام 

  ...  دونمیم.. بله-

   و نشست مبل رو رفت

   د؟؟یکرد دعوت منو چرا -ریام

  ... شدم شوك سوالش از

  ... بودم نکرده آماده سوال نیا يبرا خودمو

  ...  شد شروع ریام هیباز

  ... کردم حفظ مویخونسرد

  !د؟یایب دینداشت دوست -

  ... شد شوك من مثل اونم 

  ... زدم بهتون من که ییحرفا اون با کردمینم فکر...  نبود نیا منظورم -ریام
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  ...کردم قطع حرفشو

  ... مونهینم ادمی ستین مهم برام که ییحرفا... ستین ادمی يزیچ من-

  ... رفت هم در چهرش

  ... چیه کی خوبه

  ... شد قطع يباز فعال 

  ... دادیم رو مهمونا اومدن از خبر فونیآ يصدا

  ... ستادمیا کنارش و کردم باز رو سالن در و کردم بازش و در سمت رفتم ارهیب در رو ریام حرص که یساختگ یشوق با

  ... بودند نینگ و رامبد

  ... خانوم السا کرده چه... اوه -نینگ

   رسهینم که ما خانوم يپا به - رامبد

  ...مغول قوم تو دیایب... رامبد ییپررو یلیخ -

   کرد نگاه در جلو کفش به نینگ

  ؟؟ اومده همه از زودتر یک -نینگ 

  ! ینام دکتر يآقا - 

  ر؟؟یام-  گفتن هم با دو هر بهت با و انداختن بهم ینگاه نینگ و رامبد

   د؟؟یشد متعجب چرا... اوهووم- 

  ؟؟... رامبد ادیب خواستینم که اون - نینگ

  ... هست هولم... حاال که اومده زودتر همه از!؟ بدونم چه- رامبد

  کرد احوال حال باهاشون ریام و تو میاومد هم با سه هر

   جان؟؟ ریام ياومد شد یچ -رامبد 

  ... یشنگول آب و حال و عشق و هیمهمون.. میبریم هم یحال هی... امیب دمید شد تموم زود کارام راستش -ریام
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  کردم یاخم که دندیخند رامبد با همراه

  !  ستین خبرا نیا از من هیمهمون تو - 

   ؟؟یگیم راست - تعجب با رامبد

 هم فردا...یپارت... و تنها دختر هی مال خونه هی و ادیب سیپل هی هیکاف...  ها کنهیم یزندگ خانواده داره نجایا ؟ په نه -

  ... روش ذارنیم فساد ي خانه اسم

  ... رفت شیپ کجاها تا..اوووه-نینگ

  !! خانوم نینگ کن عوض رو لباسات باال میبر پاشو!!کنم روشن خواستم-

   باال میرفت نینگ با همرا

  ... بعد به نیا از گهید کین کیپ نجایا میایم هفته هر ما...  نشه کوفتت ؟؟ السا يدار يا خونه چه- نینگ

  ...  شمیم خوشحالم-

 بره کرد اشاره نینگ به دست با رامبد که نییپا میرفت هم با زانو ریز تا بود تنش یجذب و يا حلقه هیمشک رهنیپ نینگ

  .. ششیپ

   ؟؟ دیکرد شروع اتونویکار چندش شما باز...ياً-

  ... دیبوس رو نینگ سر يرو رامبد و نشست رامبد بغل تو رفت نینگ

  بود خودشون به حواسشون و بودن من الیخ یب که اونها به رو و کردم نگاشون لبخند با

 نمیبب خواستم و کردم پاکش عیسر من و ختیر زهینر کردمیم یسع که رو یاشک...  دیش خوشبخت- کردم زمزمه 

  ...  بود رهیخ چشمام تو قیدق ریام یول عشقوالنه فاز تو رفتن کال که رامبد و نینگ دمید که نه ای دید یکس

  ... شدم بلند شدمو هول

  ... اومد لبش رو يلبخند

  ... شه باز گوشم و چشم که االنه.. خان رامبد بکش خجالت- 

 ؟؟ رفت ادتی خودت ي خونه ياومد دوباره...يبود کرده عادت ما ي خونه هفته هی اون تو که تو - زد قهقهه رامبد

  ... بابا باشه
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   نشت ازش فاصله با و کرد ول موهاش رو بوس هی با رو نینگ

   شدم؟؟ ستیب معلم؟؟ خانوم خوبه - ارمبد

  ...  کنمیم کم نمره دو آخر بوس اون بابت... رینخ-

  ... دیخند هم ریام یحت هممون

  ... بلند

 هیباق و بودم وآمد فت در ییرایپذ و شپزخونه راه تو فقط من و شد شروع جشن و اومدن همه بعد ساعت مین تا مهمونا

  ...  مختلف يکارها حال در افراد

  ...  رقص

  ... و دنیکش گاریس

  ...  شطرنج هیباز

 با من و شد حلقه کمرم دور یدست و شد دهیکش دستم که شدمیم رد دنیرقصیم داشتن یگروه که سالن وسط از داشتم

  ... کنم باز دستاشو ي حلقه داشتم یسع و هیک دمیدینم وحشت

  ...یول

  ...  بودم شده یعصب تونستمینم یول نمشییبب تا برگشتم

   ومدینم در خونم يزدیم کارد

  ... کردم فرو بود شکمم يرو که دستش گوشت تو ناخونمو

  ...  نشد باز یول شد شل دستاش 

  ... برداشت دستشو که شکمش تو کوبوندم آرنجم با و شدم الیخیب رو آبرو و بود اومده جوش به خونم گهید

  ... بود زده زل من به که یغیت غیت يموها با دمید يپسر ختمیر چشمام يتو رو خشمم تمام و سمتش برگشتم 

  ... کردنیم نگاه تعجب با ما به و بودن ستادهیا يکنار همه تقربا

  ... زدم صدا رو رامبد بلند يصدا با
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  ...  ستادیا کنارم اومد رامبد

   ؟؟يکرد دعوت تو رو اروی نیا -

  ...  میهمکار ، آره.. زشته... سیه- رامبد

  دادم ادامه بلند يصدا با بازم

  ...  نکن دعوت اوباش اراذل بودم نگفته مگه - 

  ... ختیریم چشماش از شیآت پسره

 چنگ و دستم که باشم طلبکار دیبا من ضمن در...  دیباش جنبه یب نقدریا دونستمینم...  مینیبینم یاراذل ما - پسر 

  ...  دیانداخت

  ... دیدار نگه رو یمهمون نیا احترام و دیکن کنترل خودتونو دیتونینم اگه-

  ... کردم اشاره در به

  ...  رونیب دییبفرما-

  ...کوچولو خانوم رسمیم حسابتو-  گفت آخرشم کرد نگاه من سمت به رونیب تابره 

  ...  رفت و دیکوب رو در خشم با که کردم نثارش یباش الیخ نیهم به منم

  ... شدم چشم تو چشم ریام با کردم بلند که سرمو و کردم حس رو ینگاه هینیسنگ

  ... آشپزخونه تو رفتم و کردم یاخم بهش من که زد يمحو لبخند 

  ... میبود ریام و نینگ و رامبد و من فقط و رفتند همه که بود وقت رید شب 

  ... میبود ولو مبل رو همه

   ؟؟ السا يکرد رو کار اون چرا - رامبد

   ؟؟یگیم رو کا کدوم -

   ؟؟يکرد رونیب رو فرهود چرا - رامبد

   ؟؟ هیخر کدوم فرهود -
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   ؟...يکرد رونیب رو نفر چند امروز تو مگه.. ارین در يباز مسخره السا- رامبد

   ابنجا؟؟ شیاریب يریبگ رو یآدم نیهمچ دست نداشتم انتظار ازت!  رامبد -

  ... رهیم یلیخ خرشون و هیقاض پدرش... لیوک نیبهتر...  زند فرهود... نبود یکس هر اون - رامبد

 برگشته پررو تازه...  کردمیم رو کار همون بودم جا همون اگه بازم...  نهایا ي همه با یول...  حالشون به خوش خوب -

  ... رسمیم حسابتو...  گهیم من به در يجلو

  ... کردند بهم ینگاه ریام و رامبد

  زد؟؟ رو حرف نیا خودش - رامبد

  ...  رمیبگ ازش یحال نیهمچ... کنهیم دیتهد منو روشن روز... کشهینم خجالتم... بابا آره-

  !! کردمینم دعوتش اصال کاش!  زنهینم یالک رو یحرف اون... نکن يکار توروخدا السا - رامبد

   دمیخند رامبد نگران ي چهره به

   ؟؟ یترسیم ازش...  گنده مرد بکش خجالت -

  !! يدیترسیم شیشناختیم من ي اندازه به هم تو اگه - رامبد

  ...  هیقاض که پدرشم...  داره قانون مملکت ؟؟ هرته شهر مگه...  وانهید نترس -

***  

 فرهود، ، پسره هیعصب ي چهره یوقت و دمیترس یکم رامبد يحرفا با چرا دونمینم یول و شد تموم یخوب به شب اون

  ... دمیترسیم شتریب ومدیم ادمی

  ...نکنم فکر بهش اصال کردم یسع

 که دادیم اس ام اس روزها یبعض فقط هم ریام و داشتم یتلفن تماس فقط نینگ و رامبد با من و بود گذشته یوقت چند

  ...  یمعمول احوال حال اشیبعض و بود یمناسبت اکثرش

  ... زد زنگ میگوش که دمیدیم لمیف داشتم مبل رو

  ... بود رامبد 

  بله؟؟ -
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  !!ایدن هیآبج نیبهتر بر سالم - رامبد

   ؟؟؟یکنیم خرم يدار -

  ! یینجایا شام امشب!!؟؟ السا هیحرف چه نیا - رامبد

   ؟؟یکنیم دعوتم يدار... نیآفر - 

  ... گهید آره - رامبد

   شده؟؟ شل ت سهیک سر شده یچ حاال - 

  !  مجبورم گهید یخواهرم تو... کنمینم شل یکس برا... - رامبد

  ...  امینم اصال ؟؟ کردنه دعوت مدل چه نیا...  مرض -

  ... اومد نینگ يصدا

  ... کردم درست يدار دوست که یاون... ها يایب جون السا -نینگ

  ؟؟ مهیق ؟؟یگیم راست- 

  ... فتیب راه االن نیهم ، ایب زود.. بله-  نینگ 

   بود 5 ساعت 

  ... امیم رمیگیم دوش هی باشه -

  ...  بود يا حلقه ناشیآست بایتقر که دمیپوش یکوتاه و تنگ لباس نبود يا بهیغر چون و گرفتم دوش هی عیسر

  ...  داشت نیآست کوچولو هی...  نبودها

  ...  ببرم براشون برداشتم رو بودم دهیخر خودم يبرا تازه که شکالت جعبه هی شدمو حاضر عیسر

  ...  دمیرس ربع هی سر

  ...  بودم خونشون در يجلو و نگیپارک تو بردم رو نیماش

  ... زدم در

  ... کرد باز رو در نینگ
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  ... داخل میرفت و میکرد یبش و خوش هم با 

  ... سالن تو رفتم و برداشتم رو بود شکالت توش که فمیک همراه و درآوردم شالمو و مانتو و خواب اتاق سمت رفتم

   ؟؟ ستین رامبد-

  ...  انیم االن - نینگ

  ... نشستم و نکردم توجه ادیز بستش جمع فعل به

  ... اومد پشتم از یی صدا

  ...  بود رامبد

  ... گفتم خنده با و زیم رو گذاشتم و آوردم رونیب فمیک از رو شکالت

  !! یکن ییرایپذ ازم خوب ارمیب نویا گفتم... يکرد دعوتم منت با دمید خان رامبد سالم -

  ... کردم واضع یاخم و شد جمع لبخندم شیکنار فرد و رامبد اومدن با که بود لبم رو لبخند 

  ...  شد عرض سالم - فرهود 

   رامبد به دوختم نمویخشمگ نگاه و ندادم جوابشو

  !! يدار مهمون دونستمینم - 

  خودمونه از فرهود... شد ییهوی - رامبد

 دمویپوش مانتومو و اتاق تو رفتم شدمو بلند عیسر...  خورد بهم حالم بود نوسان در بدنم رو که فرهود ي رهیخ نگاه از

  ... کردم سرم هم رو شالم

   شد بلند متعجب رامبد که سالن تو برگشتم

   السا؟؟ يریم کجا - رامبد

  ... برم خوامیم من کرده فکر وانهید

  !  یداداش رمینم ییجا -

   ؟؟ يشد حاضر چرا پس - رامبد
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  ... ترم راحت ينجوریا... نشدم حاضر-

  ...  باش راحت...  جان السا خودمونه از فرهود - رامبد 

  ...  مصونم نگاهها یبعض از و راحتم ينجوریا من -

  ... زهیه فهموندم بهش بسته رو و قیدق و قشنگ

  ... خوردیم خونشو خون که انداختم بهش ینگاه

  ...  نجاستیا اروی نیا که کردم هیگال نینگ از یکل و آشپزخونه رفتم و ندادم یتیاهم 

   زدن رو در زنگ که بود گذشته یساعت کی حدود

   ن؟؟ینگ هیک-

  ! رهیام حتما-نینگ

   ؟؟؟ ادیب یگفت رمیام مگه-

  ...  گهید آره- نینگ

  ... نکن دعوت منو اصال گهید ي دفعه کن لطف نینگ-

  ...  رونیب رفت سر تکون با و دیخند نینگ 

  ... شم روبرو زیه فرهود با بازم و سالن برم خواستینم دلم

  ... نشستم و کردم سالم هم ریم به و رفتم زدیم صدام که رامبد يصدا با و يمجبور یول 

  خانم؟؟ السا یخوب -ریام

 گرم زدمو يلبخند ریام يرو به یآن میتصم هی تو...  کنهیم نگاه رهیخ فرهود دمید که بدم جوابشو کردم بلند سرمو 

   گفتم

   ؟؟... یخوب تو... ممنون -

  ...ممنون یلیخ- گفت بهت با و خورد جا برخوردم از آشکارا ریام
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 نجاستیا هم فرهود نکهیا به حواس بدون که بودم کالفه نقدریا... کردنیم بحث اقتصاد وضغ راجب همه شام تا 

   بلندگفتم

  ... گهید دیکن عوض رو بحت... خورهیم بهم داره حالم!! بابا گهید بسته-

  ...  گرفت گاز رزنایپ مثل زبونشو و کرد يا اشاره فرهود به چشم با رامبد

  ... دمیخند

   ؟؟ يریگیم گاز زبونتو رزنهایپ خاله مثل ؟؟چرا رامبد هیچ -

  رامبد به رو و کرد يا بامزه ي خنده حرفم با ریام

  ...  بود یجالب ي صحنه یلیخ ییخدا -ریام 

  ... ذارهینم فراتر پا خودش حد از بودم نیمطم دیشا...  دمیخندیم ریام يپا به پا داشتم چرا دونمینم

  ...  ستینگریم من به خشم با که انداختم ینگاه مین فرهود به برگشتم

   گفتم و دادم کف از طاقت

  خوردم؟؟ باباتونو ارث شما؟؟؟ دیکنیم نگاه من به ينجوریا چرا -

  ... ستادیا مقابلم و اومد سمتم به قدم هی و شد بلند و شد یشیآت چشماش 

  چشماش تو زدم زل قدرت با و ندادم نشون اما کردمیم سیخ خودمو داشتم ترس از 

  ... زهیت و تند زبونت کردمیم فکر که یاون از شتریب -  فرهود 

  و زدم يدرار حرص لبخند

  ...  شتریب اونم از - 

  ... شد مشت دستش

  ... فکم تو ادیب مشتش که االنه گفتم

   کنمیم کوتاهش -  فرهود

  ... نشده زاده مادر از -
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  ... یفهمیم کردم یوقت -  فرهود

  ...  دوختم چشماش به خشم با چشممو و ستادمیا مقابلش تیعصبان با

  ...يندار جراتشو-

   ؟؟ینشناخت هنوز منو نکهیا مثل -  زد يپوزخند فرهود 

  ... گفته زایچ یلیخ رامبد... اتفاقا چرا-

  ... ادیم بر ازم يکار هر یدونیم پس خوبه -  فرهود

  ... زند يآقا ترسمینم ازت من یول...  ادیبرم يزیچ هر تو مثل یآدم از -

  ... یترسیم موقعش به -  فرهود

   کنار دیکش و گرفت بازومو و اومد ریام

  ؟؟ دیکن دیتهد دیبلد فقط شما - فرهود به رو ریام 

  ... بده شویگستاخ جواب دیبا یکس هر...  بگم يزیچ شما به نمیبینم الزم -  فرهود 

   ؟؟... دیستین کس هر اون جزو شما -ریام

  ... ریام ول يا

  ...  دیهست شما یول... نه -  رفته باال يابروها با فرهود

  ... بود تنگ نفسم یکم ومن نشستن رفتم رامبد بس آتش با که کردن نگاه بهم خشم با یکم

  ورودمین مویاسپر سرم بر خاك

  .. گفتم شدمو بلند...  کردیم نگام زیر يچشما با اخه دهیفهم حالمو ریام کردمیم حس 

   برم دیبا... دارم يکار افتاد ادمی االن من رامبد-

  ! کشمیم رو غذا دارم ؟؟یگیم یچ -نینگ

  ... بود شده دهیکش نفسهام یکم

  برم دیبا... نینگ ممنووون-
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  ...  کردیم نگاه من به تعجب با نینگ 

  ... بود اتاق تو فمیک

  ... يایب دیبا رو هی حتما یول برو... يدینم گوش من حرف به وقت چیه تو یول... بگم یچ دونمینم - رامبد

  ...  بردارم چمویسو و فیک رمیم... حتما - 

  ... داشتم برشون خواب اتاق تو از و باال رفتم

  ... بود بد حالم یکم

  ... ناکه خطر وضع نیا تو یرانندگ کردمیم حس 

   نشستم مبل رو بازم و نییپا رفتم 

   ؟؟یبزن زنگ آژانس به شهیم رامبد -

   ؟؟يووردین نیماش مگه - رامبد

  ... کنم ریگ توراه ترسمیم... زدیم لق یوکم بود پنچر چرخش... چرا-

  ... کنمیم فشیرد برات سوت سه میبر - رامبد 

  ! بزن زنگ.. ندارم هم یرانندگ ي حوصله!!  رامبد- 

   و کرد نگام شک با رامبد

  ...  زنمیم زنگ من - نینگ

  ... ادیب آژانس تا منتظر نشستم

  ... بود شده صدادار نفسهام 

  ...  کردیم من به یمشکوک ينگاهها فرهود

   شما؟؟ يدار یمشکل -  فرهود

   گفتم ینفس یب حالت با

  چطور؟؟-
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  ... کردم خالصش بزنم حرف یطوالن تونستمینم 

  ...  دیشیم خفه دیدار انگار...  کنمیم حس دونمینم -فرهود

   نشست کنارم و اومد سمتم به ریام و کردن نگاه من به همه فرهود حرف با

  ؟؟...  کجاست تیاسپر -ریام

  ... رمیبگ حالشو خواستم

  ... نتونستم یول

  ... نبود خوب کل کل يبرا حالم

  ... ووردمین- 

  ؟؟يدار خونه تو-ریام

  .... آره- 

   ه؟؟یچ ياسپر-  دیپرس کنجکاو فرهود

  سمتش برگشتم

  ... میبگ يزیچ شما به مینیبینم الزم - 

  ... دادمیم بهش یحال هی دیبا منم کرد دفاع من از... نبود ریام منو هیباز وقت االن

  ...  رسونمتیم من شو بلند -ریام

  ...کنمیم خبرتون خونه دمیرس... رمیم خودم... ریام نکن اصرار -

   کرد قبول آخر و کرد نگام یدودل با ریام

  ...زیه فرهود اون جز کردم یخدافظ همه با من و اومد آژانس 

  ... ستادهیا در يجلو یکس کردم حس که دمیپوشیم کفشامو داشتم رونیب رفتم

  ... کردم بلند سرمو

  ...  بود فرهود
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  ... دیکن یخدافظ من با رفت ادتونی -  فرهود

   نخواستم خودم... نرفت ادمی -

   د؟؟یدار رو رفتار نیا بهیغر يآدما با شهیهم شما -  فرهود

  ... دمیند یآدم... نه-

  ... باش خودت مراقب... یلیخ... زود یلیخ... رمیگیم حالتو-  دیغر فرهود

  ... ترسمینم تو امثال از من... نترسون تیخال تو يدایتهد از منو.... بودم گفته بارم هی -

  ... ندادم بهش يا گهید حرف فرصت و رفتم گهید که زد ترسناك يشخندین فرهود

  ... ادیب بر ممکنه دستش از يکار هر... شدم دهن به دهن باهاش که کردمیم لعنت خودمو

  ... کرد شدینم يکار گهید

  ... خونه رفتم و شدم الشیخیب

  ... بود گذشته رامبد ي خونه یمهمون از يروز دو یکی

 يحرفا دمیشا...  نیا دیتهد اما بودم نترس نکهیا با...  دارهیم برم ترس وفتمیم فرهود يحرفا ادی موقع هر چرا دونمینم

  ... ووردیم فشار ي شتریب ترس بهم رامبد

  ...  بودم دهیخر مانتو هم ییتا چند و شلوار و لباس عالم کی و دیخر میبود رفته نینگ با روزید

  ...  دمیپوش رو بودم دهیخر روزید که یشلوارک تاپ و اومدم حمام از

  ... حالم تو زد تلفن يصدا که کردمیم حال لباسام و خودم از نهیآ يجلو داشتم

  ...  بود نینگ

  ؟ بله-

  ؟... ییتنها ؟؟یکنیم کارا چه ؟؟ یخوب!  السا سالم -نینگ

  ...  گرفت خندم همش پشت يسوالها از 

  ؟!چطور ، تنهام آره.. ممنون خوبم... سالم -
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  ؟؟يا کاره یچ ندهیآ روز چند نیا -  نینگ 

   ه؟؟یچ منظورت- 

   ؟؟يایم شمال میریم يدار ها بچه از تا چند و رامبد با - نینگ

  د؟؟ینفر چند-

  ... هستن رامبد يدوستا از نفرم هشت حدود...  مینفر چهار تو و ریام با رامبد و من -  نینگ 

   هست؟؟ فرهودم-

  ... نگه بهش گفتم رامبد به... راحت التیخ نه -نینگ

   ؟؟ ارمیب نیماش فقط...  امیم باشه-

  ...بدم بهت باره نیا در زحمت هی خواستمیم اتفاقا -نینگ

  ؟؟یچ-

  ... یتونیم یعنی..اممم...شهیم... میریم خودمون که رامبد و من -  نینگ 

  ... نینگ بزن حرفتو-

   ؟؟ياریب تو هم رو ریام یتونیم -نینگ

  ...  باشه داشته نیماش دینبا چرا دکتر هی دونمینم من -

  ... دمیپرس رامبد از روزید نویهم منم اتفاقا - دیخند نینگ

   ؟؟يدیشن یچ جواب-

  ... بپرس خودش از... گمینم -نینگ

   ؟! گهید بگو... خدا به يا مسخره-

  ... نگم یکس به خوردم قسم رو رامبد جون السا -نینگ

  !! يخورد قسم که بوده مهم نقدریا یعنی-

  ؟؟یتونیم حاال....  بایتقر آره -نینگ
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  ... نه- 

   بشه؟؟ ازدواجشونه از بعد سفر نیاول که جوون شوهر و زن هی مزاحم جوون پسر هی ادیم دلت -نینگ

   م؟؟یدار جا ؟؟ حاال میریم یک...  بابا باشه-

 راه ما ي خونه در يجلو از همه...  میفتیم راه 7 صبح فردا... یدنگ میکنیم اجاره خونه هی میبر... میندار جا فعال -نینگ

  .... نجایا ایب صبح هم تو... میفتیم

  !  اونجام 6 من پس... باشه -

   ش؟یش چرا -نینگ

  ... گهید يبد صبحونه بهم-

  ... دمیم بهت هم صبحونه ایب باشه.. ییپرو یلیخ -نینگ 

  ... دیکن حساب دیبا شما منم دنگ تازه...  دارمیبرم دوشتون رو از خر سر هی دارم من... نذار منت-

  ...  شمال میرینم ما اصال... جون السا قربونت -نینگ 

  ...  فعال فردا تا پس کردم یشوخ... بابا نترس - دمیخند

  ... کردم مرتب رو خونه پاش و ختیر یکم شب تا و کردم قطع

 یکل خودش هم لیوسا هیریگردگ همون باالخره اما شهیم فیکث رید البته... کردنش زیتم سخته یلیخ بزرگ ي خونه

  ...  برهیم کار

  افتادم مونیبغل هیهمسا ادی که بود طهر سه ساعت

 زن اون دنید بار هی همون با چرا دونمینم ، نرفتم هنوز... امیم گفتم بهشون یمهمون روز از من... سرم بر خاك - 

  ...  بود افتاده دلم به مهرش

  ... رونیب بکشم ازشون یحرف مادرم پدر راجب تونمیم نمیبب ششونیپ برم االن گرفتم میتصم

  ...زدم خونشونو در و رونیب رفتم و انداختم سرم یشال و دمیپوش یدست دم شلوار و مانتو هی غیسر 

  ... ومدین ییصدا

  ... ومدین ییصدا بازم زدم بازم
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  ... نکرد باز رو در یکس اما زدم يبار چهار ای سه حدود

  ... بستم رو در و تو رفتم و خونم برگشتم شده کنف

  ... بودم خوشحال یلیخ... فردا سفر سمت رفت فکرم و نشستم مبل رو 

  ...  و شمال

  ... ریام همه از مهمتر

  ... کنم تشیاذ تونمیم

...  که کنمینم تشیاذ تازه...کرده تیاذ یلیمنوخ اونم خوب!?... هستم پسر نیا کردن تیاذ فکر به نقدریا من چرا ایخدا

  ... کنم کل کل باهاش دارم دوست

   ؟؟ دیکن کل کل یه یکس با دیباش داشته دوست که دیداشت حسو نیا حاال تا

  ...  نهیهم ریام به حسم قایدق االن منم

  ... بکنم کارمو نذاشت تلفن يصدا بازم که ببندم چمدونمو خواستم درآوردمو شالمو و شلوار و مانتو و اتاقم تو رفتم

  بله؟؟- 

   د؟؟یخوب سالم-اومد ییصدا

   شما؟؟... ممنون-

  !شدم مزاحم فردا يبرا راستش... رمیام-

  فردا؟؟-

  ...  نگرفتن تماس باهاتون خانم نینگ گهید آره -ریام 

  ...  کنم تشیاذ داشتم دوست

  خبره؟ چه فردا.. نه-

 منم و... دیایم هم شما گفت خانم نینگ...  برم باهاشون داشتم دوست منم... شمال برن خوانیم ها بچه راستش -ریام 

  ..! امیب شما با تونمیم
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  ... دارم کار یکل.. برم تونمینم من یول-

   ؟؟ يندار يکار.. خانم لسا شدم مزاحمت دیببخش پس خوب... اِ -ریام

  ... کنم درستش خواستم کنمیم يخرابکار دارم دمید 

  ... بعد يبرا بذارم کارهامو و امیب تونمیم نمیبیم کنمیم فکر که االن راستش-

  واقعاا؟؟ -ریام

  ... دیشا -

  ام؟؟یب شما با تونمیم من پس-ریام 

  د؟؟یندار نیماش یعنی شما- 

   تونم؟؟یم... نه -ریام 

  ... کردم مکث یکم

  ! ؟ شرط همون با فقط... ستین یمشکل باشه-

  ... نمیشیم ساکت میبرس تا من... چشم -ریام

  ...  فردا تا پس باشه-

   6 ساعت شما ي خونه قرارمون -ریام

  !رامبد ي خونه... نه-

  ...تر نییپا کوچه دو بایتقر..  شماست ي خونه کینزد خونمو ما آخه -ریام 

   واقعا؟؟-

  ... بله -دیرخندیام

  !  شهرستانه خونتون دیبود گفته شما آخه-

  ...تهران میاومد بابا کار خاطر به ماهه چند...بود -ریام

  ... رامبد ي خونه بندازم خودمو هم صبحونه خوامیم من که دیایب زودتر پس... باشه- 
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   خانم؟؟ السا امیب زودتر چقدر -دیخند بلند ریام

  گه؟؟ید میرسیم ربعه هی...خوبه دیباش نجایا شیش به ربع هی-

  ... خدانگهدار... کمکتون بابت ممنون... صد در صد -ریام 

   فردا تا... باشه-

  ...ارمین کم تا برداشتم زایچ نیا و نیج و لباس دست چند ، چمدونم سراغ رفتم و...  کردم قطع 

  ... هفته هی گفت نینگ که دمیپرس اس ام اس با ؟؟ میمونیم روز چند دمینپرس یراست-

  ... کاریب هم مردم و بود لیتعط هفته هی نیا آخه

  ... فردا 5 ساعت تا خواب رفتم زدمو بدن به هم یشام هی و دمید لمیف تا چند و بستم که رو چمدون 

 چشمم دور یاهیس مداد و کرم یکم آلوم خواب ي چهره به و گرفتم یهول هول دوش هی شدمو داریب 5 ساعت صبح

  ... بود یمشک بردارم بود قرار که هم یفیک و کفش و یسرخاب شال و اسپرت یمشک شلوار مانتو و دمیکش

  ... بود توپ پمیت

  ... زدن زنگ شیش به ربع هی قیدق و برداشتم رو چیسوو 

   رونیب زدم و تیرعا هم یمنیا نکات کردمو قفل رو درها ي همه

  ...  بود نیماش کنار نگیپرک تو ریام 

  ریام به دمیرس و زدم رشویدزدگ رو نیماش

   ؟؟ دیهست خوب... سالم -ریام 

  ... وردنیدرن صبحونشونو ته تا میبر زودتر دینیبش.... سالم-

  ... شد سوار خنده ا رامبد

  ...  کردم روشن نویماش شدمو سوار

   د؟؟یا صبحونه هول نقدریا که دیباش شکمو ادینم بهتون- ریام
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 هی ضمن در...  کنمیم در صبحونه نیا با دارم که داشت من گردن ینید هی نینگ...  که ستین بودن شکمو خاطر به-

  ...  گهید بشه یخال هم رامبد ي سهیک باالخره يجور هی دیبا....متِیغن هم خرس از کندن مو

  ...  بودا ریام خود... نینگ نید از منظورم حاال

  ...  زدیم قهقهه داشت ریام

   د؟؟یشد خنده خوش نقدریا شما شده یچ-

  ! دیشد مزه با هم شما امروز آخه -ریام

  ...  گرفت خندم هم خودم که کردم یتصنع یاخم

  ؟!خندهیم من به داره نیا! کنما تشیاذ خواستمیم من مثال! ایب

  !... بدن به میزد یمفصل ي صبحانه نینگ و رامبد جوار در و باال میرفت و میدیرس 6 قیدق 

  ...  کردیم نگاه يریرزیز من به رامبد چرا دونمینم

  ... تونهینم بگه يزیچ خوادیم کردمیم حس

   ؟؟یبگ يزیچ يخوایم کنمیم ؟حس رامبد شده يزیچ-

  ... ستین يزیچ... نه... نه - رامبد

  ...  زدن رو فونیآ زنگۀ

  ... موند باز دهنم که دمید رو یکس فونیآ تو و رفتم شدمو بلند زیم سر از بودم نشسته من در کینزد چون

  دشتم برش

   بله؟؟- 

 کوچه وسط لگنشو! تهیشخص یب یلیخ ؟؟ هاتونه هیهمسا از یکی کدوم مال هیمشک يفرار نیا!  خانم نینگ-فرهود

  ...  احمق کرده پارك

  ...  دهیم فحش من به داره نیا ؟؟یچ

   ؟یکنیم یاحترام یب من نیماش به...  اروی یخودت احمق -بردم باال صدامو
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   باال رفت ابروهاش فرهود

  ... رامبد يآقا واحد با من...  زدم یاشتباه رو زنگ نکهیا مثل خانم دیببخش -فرهود

   بزنه حرفشو نذاشتم 

  ... کن پارك گهید يجا لگنتو...  منه مال نیماش نیا...  دیزد زنگ درست-

  ... کردنیم نگاه یناراحت با ما يدعوا به نینگ و ریام و رامبد 

  ...کردم قطع رو فونیآ

  کنه؟؟یم کار یچ نجایا اروی نیا! رامبد-

  .... افتاد پته تته به رامبد

  ... کرده دعوت خودشو خودش...  دهیشن ها بچه از!!  السا ادیب نگفتم من خدا به - رامبد

   زدم داد بلند 

  ؟؟...  ادیب خوادیم هم کهیمرت نیا ؟؟؟یییییچ-

  .... متاسفانه آره -نینگ

  ... امینم من-

  ... نزن حرف اصال باهاش... نکن يلجباز!  السا - رامبد

  ...ریام به کردم رو 

  ... دیباش راحت تا بهتون بدم نمویماش تونمیم من دیبر دیخوایم شما اگه رآقایام امینم من -

  ...  رمینم منم ينر شما اگه... السا ممنون -ریام 

  ... کردم نگاش مات

  ...!رهینم اونم نرم اگه گفت نکهیا هم... کرد صدام السا نکهیا از هم 

   گه؟؟یم یچ نیا 

  بره؟؟ دینبا من بدون چرا
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   نییپا اندخت سرشو آخرش و کرد یمن و من گفته یچ باشه دهیفهم تازه انگار من ي افهیق با

  ... کردنیم نگاه ریام به متعجب هم نینگ و اون که چرخوندم رامبد طرف بهت با سرمو

  ... کرد سکوت و نکرد حیتصح حرفشو ریام که بود نجایا شیجالب

  ...  شدم سرخ چرا دونمینم... سراغم اومد قلبم تپش بازم

  ...  باشم تفاوت یب کردم یسع

   ه؟؟یاحمق کدوم مال لگن نیا گهیم... لگن گهیم من نیماش به... خورهیم بهم نیا از حالم من! امینم من صورت هر در-

  ...بره کن دکش برو... رامبد! خودشه احمق... کرده خودیب-  آورد باال سرشو ریام 

  ... ترسمیم... گندس کله یلیخ... تونمینم خدا به - رامبد

  ...  کوچه يتو میرفت و رونیب میاومد میبود حاضر که هممون و برداشتم چمویسو و فیک

  ...بودن اومده رامبد يدوستا تمام بایتقر

  ... شدم نیماش سوار ریام همراه و رفتم اخرش و کردم یاحوالپرس و سالم فرهود جز همشون با 

  ... بودن ناراحت رامبد و نینگ

 هفته هی تا من...  دیبر خودتون خونم دیبرسون منو... زدم بهم رو شما خوب سفر نکهیا از دارم وجدان عذاب من آقا ریام-

  ...  ندارم نیماش به يازین

  ... دارم کار منم اصال... نه که گفتم -ریام

  ... کنهیم نگاره من به داره پوزخند هی با که دمید رو فرهود کردمو روشن نویماش

  ... ستمین آدم ندم رو خرفت نیا جواب من-

   که نییپا دادمیم داشتم رو شهیش و شدم کینزد بهش آروم 

  ! شهیم شر.. السا کن ولش- ریام

  ...هییجز هیریحالگ هی... که ندارم يکار -

  ... بود مقابلم درست فرهود و اومد نییپا کامل شهیش 
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  ... زدم متعجبش ي چهره به يپوزخند

 احمق ضمن در... کن جمع پوزخندتو اون پس... یستین یچیه من واسه یهست فرهود یهرک واسه... خان فرهود نیبب-

  !؟ سفر نیا به دیانداخت خودتونو دمیشن... بگذره خوش...  خودته هیگار نیا هم لگن و یخودت

  ... دیباریم چشماش از شیآت که فرهود 

 بودن نترس ي؟؟ادعايزد جا امیم دارم من يدید تا...شد یچ! کوچولو خانومم يذاریم پا دمم رو يدار یلیخ - فرهود

   ؟؟ياینم هستم من يدیفهم یوقت که یترسیم ازم اونقدر...ياینم گفت رامبد! ؟ فقط يدار

  !  امیب خواستمینم هم اولش از - 

  ... مشخصه عقب هیصندل يچمدونها از -فرهود

  ! کن ولش... السا میبر -ریام

  ریام به رو و نییپا آورد سرشو فرهود 

  خان؟؟ ریام دیارینم فیتشر هم شما -  فرهود

  !دادن جا سفر نیا تو زور به خودشونو میستین راحت باهاشون ما که ایبعض میدیشن منتهاش...  میبر میخواست -ریام 

   زد يدرار حرص لبخند فرهود 

  !  مار شین شده شونیا مثل زبونتون هم شما -فرهود

   کردم پارك و رفتم جلوتر یکم و باال دادم چشماش برابر در رو شهیش

  د؟؟یستادیا چرا -ریام

   ؟؟ میبر هم ما دیحاضر - 

   باال رفت ابروهاش ریام

   ارمین کم گرفتم ادی من... ارمیم کم دارم کنمیم حس!امیب کوتاه یگستاخ همه نیا برابر در تونمینم-

  !  دیبش تیاذ خودتون ترسمیم... دونمینم -ریام

   ؟؟یکنیم کمکم-
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  ! دهید رو هفتگانه بیعجا از یکی انگار که بود متعجب نیهمچ ریام

  ؟؟یچ -ریام 

   م؟؟یریبگ حالشو دیکنیم کمک بهم گمیم- 

   -ریام

   ؟؟ دیخوایم کمک من از که واقعا دییشما نیا

 یول... يمتنفر ازم يزد مارستانیب تو که ییحرفا اون با دونمیم... ادینم خوشت من از دونمیم... خان ریام نیبب -

  !ینینب منو گهید انیجر نیا از بعد دمیم قول ، کن کمکم...

  ...دمیکش خجالت که کردیم نگام يجور ریام 

  ؟؟یکن فراموش رو مارستانیب يحرفا شهیم...شهیم...کنمیم کمکت -ریام 

  شد؟؟یم 

  ... کرد درست شکونده بار چند که رو يغرور شدیم

  ... دونمینم

  ...زمان گذر با دیشا

  ... نه االن... یول

  ... بودم نیچرک دل حرفاش و ازخودش هنوز

   بگم؟؟ صادقانه-

  ! آره -ریام

 دونمیم... یشکست حرفات با غرورمو و دلمو که بود يبار نیچندم نیا... شد خورد...غرورم...دلم... حرفا اون با...شهینم- 

 اما...  سخته آدما ي شکسته دل آوردن بدست ، بودم گفته بهت بارم هی! يکرد بارم ایچ هست ادتی خوب رو بارش هر

...  

 هنوزم اما... ندادن ادی بهم رو بودن يا نهیک مادرم پدر نه ای خوبه دنمینم! ؟ چرا دونمینم... دمتیبخش موقع همون من-

  ... کنه درست زمان دیشا! یکن درك دوارمیام... کنم فراموش حرفاتو بتونم که ستین صاف باهات دلم
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  ... انداخت نییپا رو سرش مظلوم يچشما با ریام

  ... حرفام با کردم ناراحتت يبار چهار سه دونمیم...  متاسفم زدم بهت که يبد يحرفا تموم بابت -ریام

  ... ختیر يهر دلم داشت خاص یلرزش که چشماش عمق دنید با که آورد باال سرشو

  !دمیم قول.... بره ادتی کنمیم يکار -ریام

  ... دیپر حسمون يکنار نیماش بوق با 

  ... بود رامبد

   نییپا دادم رو شهیش

  بله؟؟-

   فظ خدا میریم ما - رامبد 

  ... میایم هم ما-

  ...  جون ؟؟آخ السا یگیم راست يوا -نینگ 

  ... میافتد راه خالصه

  ...  تنها بود فرهود شیکی که هم تاشون دو و بودن همسرشون با رامبد يدوستا از تا سه 

  ...  بود گرفته خوابم که میبود توراه

  ...نخوابم که میبزن حرف خواستم

  ؟؟یکنیم کمکم یگفت پس-

   ؟؟یبکن يخوایم کار یچ... بله -ریام 

  .... ادیب شیپ تشیموقع دیبا! بگم تونمینم االن...  یکن کم رو هی -

  گرفته؟؟ خوابت -ریام

  ؟؟يدیفهم کجا از آره-

  ... شده شیشیم رنگ هیقاط قرمز رنگ که ییچشما از... یخواب خمار -ریام
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  ؟؟ینیبیم منو يچشما کجا از تو-

   گفت یخاص لحن با ریام

  ...ینباش چشمام يجلو اگه یحت...نمیبیم رو تو شهیهم من -ریام

  ... دمیشن من یول گفت لب ریز درسته 

   ؟؟یگفت يزیچ- 

  !  گهید دمید يکرد من به روتو.. نه.. نه -ریام

  ... نکردم نگاش افتادم راه که یموقع از من که دونستمیم من یول

  ... من يخدا

  ...  رمیگیم شیآت دارم من چرا

   شده؟؟ مونیپش مارستانشیب يحرفا از ریام نکنه

  !...داره؟ دوستم هنوزم یعنی! داره دوستم بازم نکنه

  .. ایخدا

  ؟؟ گمیم یچ دارم من

  ؟؟ خوشحالم

  داره؟؟ دوستم ریام نکهیا از خوشحالم

  ! يدار دوستش خودتم چون یخوشحال آره گفتیم دلم ته يزیچ هی انگار 

  داشتم؟؟ دوست رو ریام من یعنی

  ! دونمینم

  ...برمیم لذت حرفاش و دنشید از... میکن کل کل... میبزن حرف... نمشیبب دارم دوست... دارم بهش یخوب حس یول

  ... شدنه عاشق میعال نایا دونستمیم خوب... شمیم سرخ موقعا یبعض...رمیگیم گر

  ... کنم قبولش خواستمینم اما
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  !تونستمینم

  .... ندارم یاقوام چیه.. ندام مادر پدر... تنهام من... داره فرق من با یلیخ ریام 

   چرا؟؟

  ! ؟ کنه ازدواج من مثل يکار و کس یب آدم با دنینم اجازه ریام ي خانواده

  ! هستم هم ثروتمند تقربا من... بودن لیاص خانوادم.... ستمین بصب و اصل یب که من اما

   ست؟؟ین یکاف دختر هی انتخاب يبرا نیا 

  ! ذهنم؟ تو اومد ریام فکر چرا... گمیم دارم یچ من

  ... امروز دامنم تو یانداخت رو ریام نیا تو که نینگ کنه کارت یچ بگم خدا يا 

  ... هوا دمیپر بازوم يرو يا ضربه با

  شده؟؟ یچ-

  ...شده یچ مینیبب برگرد... چرا دنمینم... ستادنیا ها بچه ؟؟يدینم جواب کنمیم صدات یچ هر چرا -ریام

  ؟؟ بازوم تو يزد شما- 

  !مونیند کشتن دختر؟به بود کجا حواست!خودکار نیا با آره -ریام

   ناراحته یلیخ و پنچره چرخش تا دو فرهود نیماش دمیفهم يکنجکاو یکم با و گرفتم عقب دنده و کردم یاخم 

   شد؟؟ یچ چتر نیا عاقبت يدید هه هه -

  چتر؟؟ -ریام

  ...  ما سفر تو بود کرده پهن چترشو... گهید آره- 

   نییپا دادم رو شهیش

  شده؟؟ یچ رامبد -

  ...  داره زاپاس هی فقط... پنچره چرخش تا دو جان فرهود نیماش -رامبد 

   ببرتش ادیب یکی بسپر نجایهم بذار نویا شو گهید نیماش هی سوار خوب گفت ه بچه از یکی
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  ! میبر من با ایب... هیخوب فکر- رامبد

  ... شماست عسل ماه بایتقر نیا.. شمینم شما مزاحم نه -  فرهود

 هی سوار برادرش زن و برادرش با بود تنها که هم یاون... بودن يشوهر و زن همه و میبود نیماش تا چهار کل در

  ... بود نیماش

  ... زدم بود من به نگاهش که فرهود به يپوزخند 

   ما سمت اومد تعجب درکمال فرهود

  ...امیم السا خانم با من -  گفت بلند فرهود

  ... سرم سقف به دیچسب تعجب از ابروهام

  ؟؟ کردم دعوت رو شما یک من-

  ! ستمین یدعوت من- فرهود 

  ریام سمت برگشتم

  ... گهیم یچ نیا - 

  ! دیبر کزادین يآقا با دیتونیم -ریام 

  ... امیب شما با داشتم دوست -ریام به رو فرهود

  ...جناب دیبش لگن سوار ستین شما شان در ؟؟ ستین لگن من نیماش مگه-

  ... دمیم حیترج نایماش هیباق به نویا من یول -  فرهود

  ...  نشست و کرد باز رو عقب در بزنم یحرف نکهیا از قبل

  ... نداشت من از یکم دست اونم که کردم ریام به یمتعجب نگاه

  ...میبر آمادم من-  فرهود 

  ... کنه تیاذ خوادیم کردمیم حس

  ...  بره يا گهید کس با تونستیم
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  ... بودم یعصب

  ...بودم هنگ

  ... رفتنیم داشتن تک تک ها بچه نیماش

  ... میمونیم عقب...  السا برو -ریام

  ... میبود حرکت در یساعت کی حرف بدون..  کردم روشن رو نیماش دیترد با

  ... فونیآ رو زدم دیزنگ تلفنم

   ؟ بله-

  ...  میبخور صبحونه دیایب... میستادیا جلوتر ما یال -نینگ

  ؟؟..يخورد صبحونه من يتا دو که تو... بخوره شکمت اون به کارد ياِ - 

  ! خره شونه گرسنه ها بچه -نینگ

   شدم یعصب دادیم فحش بهم داشت نایا يجلو نکهیا از

   نینگ کن صحبت درست -

  ... شده آدم من واسه...  گمشو -نینگ

  ... نرفته آبروم نیا از شتریب تا کردم قطع 

   ؟؟ میبذار يدار آهنگ -ریام 

  !  بذار خودت دار برش اونجاست.. دارم فلش هی آره -

   ؟؟ يندار نیماش شما... خان ریام -  فرهود

   جان؟؟ فرهود چطور -ریام 

  ... دیایم خانم السا با دیدار آخه -  فرهود

  ...  دیرس ذهنم به يفکر لحظه هی 

  ...  خواستم ازشون من-
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   چرا؟؟-  فرهود

  !  کنهینم دایپ یربط شما به -

   ؟يندار لهیوس پس -ریام به رو فرهود

  گفتم بده جواب ریام نکهیا از قبل دوباره

  ؟؟ کنهینم دایپ یربط شما به اونم- 

  ...  کردمیم دفاع ازش داشتم من چرا؟؟ دونمینم که کرد بهم یاخم ریام 

  ... میستادیا صبحونه يبرا ییجا

  ...  گرفت دستمو مچ ریام که شدمیم ادهیپ داشتم شد ادهیپ زودتر فرهود

   زد داد سرم اون بزنم داد سرش نکهیا از قبل و سمتش برگشتم اخم با.. نذاشت که رونیب بکشم خواستم کردم داغ

  ...! یزن یم حرف من يجا باشه آخرت ي دفعه-ریام

  !؟؟ دونمینم ؟؟یعنی کردم يبد کار.... بود یعصب نیهم يبرا یعنی

  ... نیماش رونیب رفتم و رونیب دمیکش دستش از بزور مچمو 

  ... اومد اونم ریتاخ یکم با

  ... میافتاد راه دوباره و میخورد يا صبحونه همه

  ... خورد زنگ میگوش که میبود راه تو

  ...بود رامبد

  رامبد فونیا رو گذاشتم بازم

  ؟؟يندار سراغ نجایا رو ییجا ؟؟ میبر کجا!  السا سالم- 

  ...  بدن دنگشونو دیبا هم همه.. گهید میکن اجاره رو ییجا میتونیم... نه - 

   ؟؟يدیم دنگتو هم تو یعنی- رامبد

  ... کنمینم بمیج تو دست من یهست تو که ییجا ؟؟یستین داداشم تو مگه!  گهید نه-
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  ... یامالک رمیم پس - رامبد 

  ... شد برداشته کنارم از یگوش که شد یچ دونمینم 

  ...  کردم بود دستش تو میگوش که فرهود به ینگاه 

  ... زدیم حرف داشت اون یول

 من برادر... میشیم جا همه بابا آره... هست هم بزرگ آره... دارم الیو هی ایدر کینزد من راستش... داداش سالم- فرهود 

  ...  کنمیم اس ام اس برات رو آدرس االن پس یاوک...  گهید کنم جبران دیبا اومدم دعوت یب من... نکن تعارف نقدریا

  ... ندادش یول کرد قطع رو میگوش

  د؟؟یزنیم دست گرانید هیشخص لیوسا به اجازه یب شهیهم شما-

  ... نه -  فرهود 

  ... نگفت يا گهید زیچ نیهم 

  ... جاش سر دیبذر رو میگوش- 

  ! کنمیم اس ام اس بهشون رو الیو آدرس دارم-  فرهود

   ؟؟ دیندار لیموبا خودتون مگه-

  ... نداشتم هم وقت چیه... نه -  فرهود

  ... خنده ریز زدم چرا دونمینم

  ندارن؟؟ نیماش چرا دیپرسیم هیبق از اونوقت دیندار لیموبا شما- 

  ...  نزد یحرف یول کرد نگام تیعصبان با فرهود 

   داد هیتک دوباره و جلو گذاشت رو میگوش هیثان چند از بع

  ...  میکرد گم رو ها بچه کنم فکر...  بده هم ما به رو آدرس جان فرهود -ریام 

  ... میدیرس ساعت مین سر و داد رو آدرس فرهود

  ... میدیرس خوب... بود مین و1 ساعت بایتقر 
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  ... یعال يویو هی و جالب يرنگها به کیش و بزرگ يالیو هی بودم الیو مات من و میشد ادهیپ همه 

  ... دادم کش خودمو یکم و شدم جمع پام نوك رو و کردم باز هم از دستامو و دمیکش یقیعم نفس 

   ختیر قلبم گوشم دم ییصدا از 

  ... بود ریام برگشتم

  نه؟؟ هیقشنگ يجا -ریام

  ! یلیخ آره- 

  ... زود یلیخ... بزنم حرف باهات دیبا...باهات... دیبا من!السا -ریام

   ر؟؟یام شده يزیچ-

  ...  بزنم حرف مفصل باهات... زدم مارستانیب تو که ییحرفا راجب دیبا... آره یعنی... نه -ریام

  ... دستت از ستمین ناراحت که گفتم! ستین مهم...ریام-

  ...  ارین نه حرفم رو... السا -ریام 

  ؟؟؟یک! باشه -

  ... بعد کنم فکر یکم خودم بذار! فردا دیشا... دونمینم االن-ریام

  ... بده خبر بهم.. باشه-

  ... عاشق يمرغا گهید دیایب-  فرهود

  ...  بود لبش رو يپوزخند کردم نگاش

  !یکن يلجباز باهاش خوامینم! السا... نده یتیاهم بهش-ریام

  ...  میریبگ حالشو یکنیم کمکم ریام يداد قول بهم چرا؟؟تو- 

  ! ستین تو يکارا به يازی،ن شهیم گرفته حالش موقع به اون -ریام

  ...ریام آخه-

  ! السا گفتم که نیهم-
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  ... بود یعصبان

  ...بزنم یحرف حرفش رو نتونستم چرا دونمینم

  ... بود نیهم اومدن از هدفم من یول... باشه- 

  ... رمیگیم حالشو موقع به خودم... کن اعتماد من به -ریام

  ... شدم الیو وارد ریام از قبل و دادم تکون سرمو 

  ... کردنیم نگاه باز دهان با رتیح از همه میشد که الیو وارد

 کس هر نهییپا تا تا چهار و باال اتاق تا چهار..دیبدون خودتون ي خونه مثل نجارویا.. دینکن هم تعارف.. دییبفرما -فرهود

   بره خوادیم جا هر

  ..  بخوابم تونمینم زنم بدون که من - رامبد 

  ... دنبالش رفت خنده با هم نینگ و اتاقا از یکی تو رفت دو حالت با

  ... برداشتن اتاق هی خودشون يبرا هاهم شوهر و زن ي هیبق 

  ... بود مجرد که پسره یکی اون و ریام و فرهود و من میبود مونده

  ... میباش داشته یاختصاص اتاق هی دیبا کدوم هر ما و شد ما نفع به نکهیا مثل... خوب -  فرهود 

  ... میرفت باال ما اجبارا و بود پر نییپا ياتاقا 

  ...  بود داشته برم ترس توشه مجرد پسر تا سه که باشه يا طبقه تو اتاقم نکهیا از 

  ... ستادیا يکنار اتاق هم ریام و اتاق نیآخر سمت رفتم

   کردم صداش اتاقش تو بره ریام نکهیا از قبل و گذاشتمو داخل چمدونمو و کردم باز رو در 

   ؟؟ يایب لحظه چند شهیم ریام-

  ... ستادیا کنارم اومد ریام

  ... بگم خواستمیم.. ریام -

  ....  شدم خبره سبزش يچشما به 
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  ... ترسمیم نجایا من ؟؟يدار هوامو-

   زد يا کننده دلگرم لبخند ریام 

   عاشقتم؟؟ من رفته ادتی... هست بهت حواسم -ریام 

   دم؟؟یشن یچ

   ؟؟ داشت دوستم هنوزم ریام یعنی

   بود؟؟؟ یچ مارستانشیب يحرفا اون پس.. شم نیمطم دیبا

  ... میب تو که ییحرفا اون پس-

  ...  شدم خشک تعجب و حرارت از لبم رو انگشتش گذاشتن با

  ...  بود نزده دست بهم لیدل بدون و میمستق ينطوریا ریام حاال تا

   گفت گوشم ریز و اومد کینزد یکم ریام

 نیا.. کن فراموش شویبق... باشه ادتی رونیب برم اتاقت از نکهیا از قبل رو زدم مارستانیب تو که ییحرفا ي همه -ریام 

  ! بار هزار

  ....  کرد لمس رو لبم... لبم رو از برداشتن موقع انگشتش و برد عقب سرشو

  ... دوخت چشمام به و گرفت لبهام ز نگاهشو 

  !!من ي السا گمیم بهت رو همه!  فردا دمیشا ؟ امشب... دارم برات يادیز يحرفا -ریام

  ... اتاقش تو رفت و زد يلبخند که بودم حرفاش بهت تو 

  ...  بودم خشک سرجام هنوز من یول

  ... دمید رو فرهود کردمو بلند رو سرم يصدادار پوزخند با

 تمومش یخال و خشک... بودم ریام ي جا اگر من یول ؟! بود هم يا عاشقانه اعتراف چه ؟؟؟یکنیم ذوق يدار -فرهود

  ... کردمینم

  !  چشمام به بالفاصله و شد رهیخ لبهام به حرفش نیا با 



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢١۵ 

 

   نه؟؟! يکردیم ذوق شتریب ينجوریا هم تو کنم فکر -فرهود

   دیرس جوش به خونم وقاحتش از

  ...  ستنین وونیح تو مثل که همه-

 و گذاشت دهنم يجلو دستشو بکشم یغیج نکهیاز قبل و سمتم ومد دو با.. شد یعصب نقدریا حرفم نیا با چرا دونمینم

  ...چسبوندتم وارید به و بست هم رو در و اتاقم تو دتمیکش

   کرد کینزد گوشم به لبهاشو گوشمو پشت داد شالمو دستش یکی اون با و آورد جلو سرشو فرهود

   ؟؟؟يدار دوست!  کنم يباز برات هم رو وونیح هون نقش بهتره! یکنیم فکر ينطوریا اگه وونم؟؟یح من - فرهود 

  ... شدینم یول امیب رونیب چنگش از کردمیم تقال داشتم

 رمیام از تونستمینم و بودم خفه دستتاش يتو همونجور من و نیزم يرو کرد پرت و برداشت شالمو حرکت هی با فرهود 

  ... بخوام کمک

  !! ایخدا 

   اد؟؟یم سرم داره ییبال چه

  ...  کن کمکم 

   گرفت درد گردنم که شد یچ دونمینم و گردنم هیگود تو کرد فرو سرشو

 کرد زمزمه آروم و برو عقب سرشو و شد خشک فرهود يدستا ریام يصدا با که برسه دادم به یکس کردمیم دعا دشتم

   ؟؟يدیفهم... دیبش مونیپش کردن یزندگ از که ارمیم جفتتون سر به ییبال بفهمه اگه-

  ... دادم تکون سرمو ترس با

  ...داره کارت یچ نیبب برو االنم -فرهود

 گفت ریام نکهیا از بعد و کردم باز رو در و نداختم سرم رو شالم دمیکش یقیعم نفس که برداشت دهنم يجلو از دستشو 

  ...  بستم رو در نهار يبرا نییپا میبر

   و فرهود به کردم رو
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 همکارات يجلو هم رو تو يآبرو و شمیم الیخ یب تمویثیح و آبرو نمتیبب نجایا گهید بار هی...  نمتینب نجایا گهید - 

   ،افتاد؟؟ برمیم

   گفت زیانگ وهم یحالت با و برگشت بازم که رفتیم داشت بر و دور به ینگاه با و رفت در طرف و کرد نگام حرص با

   افتاد؟؟ ،یدست تو يبعد ي دفعه...  یجست بار هی -  فرهود

  ...  رفت و بست رو در

  ... شه پاك بدنم از نجسش يدستا يجا تا شستم گردنمو و صورت و دست و درآوردم مانتومو

 بود مشخص مصرف بار هی ظروف از و بودن زیم سر همه نییپا رفتم دمویپوش ساده یشال و لوله نیج با يبلند کیتون 

  ! گرفتن غذا رونیب از

 با من و نشست فرهود کنار و شد بلند ریام ، فرهود يلبها نیب يلبخندمرموز و بود فرهود و ریام نیب فقط یخال يجا

  ...خوردم لذت با غذامو و نشستم رامبد و ریام نیب يدرار حرص لبخند و یخوشحال

   که رفتمیم اتاقم داشتم سفر، راه هیخستگ کردن در و يمروزین خواب يبرا اتاقاشون رفتن غذا از بعد همه و 

   ؟؟يبشنو حرفامو يحاضر! کنهیم ینیسنگ دلم رو داره حرفام... اتاقت امیم گهید ساعت هی -ریام

  ... بست خودش رو در و تو فرستاد منو و کرد باز اتاقمو در دستش ب که زدم تیرضا از يلبخند 

  ....دمیمگنجین خودم پوست تو یخوشحال از 

 عالقه ابراز بهم داره خودش شدینم عسلم همنی با بودم طالقان که اوال که يریام! ریام يروز هی کردمینم فکرشم

  ! کنهیم

  .... عاشقمه و داره دوستم اونم گهیم بهم داره داشتم دوستش که یکس شدینم باورم

  ... برد خوابم دختونه يایرو یکل با و تخت رو دمیپر

  ...نشستم شدمو داریب خواب از زده وحشت گونم يرو ینوازش حس با 

  .... کردیم نگام ینگان با و بود روبروم درست که دمید رو ریام

  ...  رونیب فرستادم قیعم نفسمو دمویکش یراحت نفس بود ریام نکهیا از 

  ؟؟یکنیم کار یچ نجایا تو -
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  ! یمعصوم یلیخ خواب تو... اما کنم دارتیب خواستمینم -ریام 

   ستم؟؟ین يداریب تو یعنی-

  ... یمعصوم...یآروم... ییبایز من يبرا حالت همه در...  زمیعز چرا -ریام

  ...  اتاق سیسرو سمت رفتم و شدم بلند تخت رو از

  ... ستین سرم شال دمیفهم تازه و رونیب ومدم کردمو خشک يکاغذ دستمال با و شستمو صورتمو

  ...ستادیا بهم کینزد و روبروم ریام که گشتمیم شالم یدنبال داشتم چشم با 

   ؟؟يگردیم نیا دنبال -ریام 

  ... عقب برد که رمیبگ خواستم بود دستش تو شالم که دمید

   نشست کنارم خودشم و تخت ي رو نشوند و گرفت دستمو که کردم نگاش یپرسش 

  ... کردیم میعصب داشت و بود صورتم تو حالتم یب و صاف يموها

   ؟؟ دادینم شالمو چرا

   م؟؟یبود کرده سکوت دو هر چرا دونمینم

   ؟؟ بده شالمو تا زنمینم داد سرش چرا

   کنه؟؟؟ ول دستمو زنمینم داد چرا

  ...سپردم حرفاش به گوش و ومدم خودم به ریام يصدا با 

  ... عشقم خود با عشقم ي درباره اونم سخته کمی برام زدن حرف... بگم دیبا یچ دونمینم!  السا- ریام 

   ؟؟ قلبم تو ياومد یک از یدونیم السا...  ندارم طاقت گهیید کنم تمومش دیبا یول

   ؟!يدید خونه اون تو منو میمر ننه يجا به و ياومد که یشب همون از

 بستم بروت رو در... کردم برخورد بد باهات...  کنم باور نخواستم ، کردیم جذبم...  زدیم برق یکیتار اون تو چشمات

 ي همه يشد یوقت! يداریب تو خواب تو... بود چشام يجلو چشات بعدش يها هیثان و لحظه هر چرا دونمینم اما...

  ....کنم باور خواستمینم میزندگ
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  ...کنم قبول خواستمینم

  !شد.... شدیم دینبا من دید از که يزیچ اون... نشد یول ، بود نیهم واسه بدم يحرفا و رفتار و کردمیم يکار هر

  ... شدم عاشق من 

 من ،اما عامه و خاص زبونزد یطونیش و يشاد تو گفتیم دوستش نینگ که يدختر... نیغمگ و تنها دختر هی عاشق

  ...بود داغون بود، بد ،حالش بود ساکت بود ناراحت که شدم عاشقش یموقع

  ....اما

 تو یوقت...  کرد مقاومت و ستادیا یول... بود کرده بد بهش زمونه نکهیا با...  بود ستادهیا خودش يپا رو... بود يقو 

  ... يایب خودت به کنم يکار حرفام با خواستمیم بود، دروغ همش سحر خواهم روح به زدم رو حرفا اون مارستانیب

  ... نه ای شد دونمینم 

  ...  دمیشنینم حرفو نیا ردمویمیم کاش کردم آرزو شکوندم دلتو بار چند یگفت بهم یوقت مونمیپش حرفام از... مثل ما

  ...کن باور... عاشقتم... کن باور دارم دوستت.. من يالسا... السا

  ؟؟؟یکن ازدواج باهام یکنیم قبول ؟؟؟..یکنیم باورم

  ... قفل چشام تو چشاش و بود دستاش تو دستام 

  !؟ من يخدا

   ؟؟ گفت بهم یچ ریام 

   کرد؟؟ يخواستگار... من از

  ؟! بخوام ازت یچ گهید!  ایخدا

  ... بگم دیبا یچ دونستم ینم یخوشحال از 

  ...  زدمیم بهش یدهن تو هی بود ریم يجا االن یک ؟هر بود اومده سرم به یچ

  ... نه ریام اما

  ... زدیم برق چشاش
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  ... دیلغزیم صورتم ياجزا تمام رو چشماش رهیخ اونم و بودم رهیخ چشماش به ریناپذ وصف یشوق با

  ...دهنم تو اومد قلبم کرد که يکار با 

  ... موند موهام تو دستش و گوشمو پشت فرستاد و دستش تو گرفت موهامو و آورد جلو دستشو ریام 

  ...  ایخدا... بودم مرگ حال در 

  ... نییپا آوردم و دستم تو گرفتم رو بود موهام رو که دستش بردمو باال دستمو

  ...  ختیر ازچشمام یاشک قطره

  ... دیبوس چشممو و جلو آورد سرشو و گرفت اشکمو آزادش دست با

  ... مرگم حال در چشمم ي رو بوسش از کردمیم حس...  بود دهنم تو قلبم!  من يخدا 

  ...  بده حالم چقدر نهینب تا نییپا انداختم سرمو 

  ...  کردم نگاش و سرمو بردم باال یکم از بعد

  ...ریام -

  ... جانم -ریام 

  ... شد قفل دهنم و موند دهنم تو حرف

  ... رفت ادمی

  شدم زدیم برق که سبزش يچشما غرق 

   ؟! بزن حرف... السا کنمیم سکته دارم السا؟؟؟ یش من خانوم یکنیم قبول -ریام 

  ... گفتم شدیم دهیشن بزور که ییصدا با اومد رونیب ازم که یحرف تنها 

  ! دارم دوست... ریام-

 نکرده درکش حاال تا که شدم ییگرما در غرق من و گرفت آغوشش تو منو ریام حرفم نیا از بعد بالفاصله

  ...  نداشتم رو بودن کس یب و ییتنها حس گهید...  بود قشنگ چقدر... بودم نکرده حسش...بودم
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 ، بود کرده هیگر اونم... رونیب اومدم بغلش از... بشم تنها دوباره من و نباشه ریام روز هی نکهیا از دمیترس...دمیترس آن هی

  ...  کردم قاب صورتش رو و دستام و کردم پاك اشک از صورتشو دستم با و سشیخ يچشما به دمیخند

  ! یباش شمیپ شهیهم یتونیم...  بشم تنها دوباره نمخوام...کسم یب یلیخ من ریام ؟!يذارینم تنهام يدیم قول ریام-

 شمیپ از هیثان کی یحت ذارمینم بعد به نیا از -ریوام دیبوس دستمو تا دو هر کف و برداشت صورتش رو از دستامو ریام 

  ....يبد نجوریا جوابمو کردمینم فکرشم...  شهینم باورم هنوزم...  السا!  يبر

  ... ترسمیم فرهود از من... ریام- 

  شد بلند تخت رو از و کرد یاخم ریام 

 يحاضر... طاقتم کم من السا.... و يخواستگار امیم تهران میبرگرد که نیهم! بکنه تونهینم یغلط چیه... نترس -ریام 

  ؟؟یکن ازدواج من زودبا یلیخ

  و انداختم باال ییابرو طنتیش با 

  ... بگه رامبدم داداش یچ هر - 

  ...  بود بازوهام تا دو رو دستاش و کرد بلندم و سمتو اومد ریام 

  ...کمرم رو گذاشت و آورد باال دستشو هی

  ؟؟؟يندازیم در رامبد با منو -ریام

  ... شهیم صورتم کینزد داره سرش کردم حس که دمیخندیم داشتم 

  ... شد قطع خندم 

  ... دیبوس یطوالن و مکث یکم با مویشونیپ و بست چشماشو ریام 

  ... کرد لذت در غرق رو من که يا بوسه

  ... ایخدا

  ! خوبه ریام چقدر

  ... رفت یعقب عقب و شد جدا ازم 

  گفت چشمام به رهیخ و کرد باز رو در دستش 
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  ....من يالسا دارم دوستت -ریام 

  ....رونیب رفت

  ...  گذشته ما نیب ییزهایچ چه شدینم باورم هنوز من 

  ... برد خوابم دمویکش دراز تخت رو دوباره...  میشد هم مال ریام و من شدینم باورم

 که گشتم برق دیکل ونبال يا قهیدق چند بلندشدمو ترس با بود کیتار اتاق شدم داریب یوقت دمویخواب عصر يکاینزد تا

  ...  دمیکش یراحت نفس و کردم داشیپ

  ... بود عصر 7 ساعت 

  ...نبود سالن تو یکس نییپا رفتم دمویپوش یمناسب يلباسا

  ... شدم وارد زدن در با رامبد نوینگ اتاق رفتم 

  ... نبودن هم اونها 

  ...  بود داشته برم ترس یکم 

  !؟ نه ای شهیم یکس از يخبر نمیبب تا نشستم یمبل يرو 

 و شد یخال بادم بود روبروم که یکس دنید با شدمو بلند مبل رو از خوشحال که اومد ییپا يصدا یکم مدت از بعد 

  ووردمین بروم یول گرفتم ریناپذ وصف یوحشت

   ؟؟يدیخواب ؟؟خوبیخوب....خانووووم سالم - فرهود 

  .... دیکشیم رو کلمات... بود شده ينجوریا لحنش چرا دونمینم 

  ... ستادیا کمینزد و اومد 

  ... بودم ستادهیا روبروش خشک چوب هی مثل نداشتم يکار چیه قدرت 

  ... داشت نوسان لبهام و چشمام ي رو چشماش 

  ... خطرناکه نگاهها نیا دادیم اخطار بهم درونم تو يزیچ هی 

  ...  شدیم چندشم ازش 
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  ... گفتم صدام تو یمحسوس لرزش با و رفتم عقب قدم هی 

   کجان؟؟ هیبق- 

  و کرد کم دوباره رو فاصله فرهود 

  ....ایدر کنار رفتن - فرهود 

  ؟؟ینرفت چرا شما- 

 کس اون نکهیا مخصوصا... باشم مراقبش دیبا منم الستیو تو هنوز یکس یوقت...  المیو صاحب من - فرهود 

  ...السا.. باشه تو مثل یعروسک

  ... کردمیم نگاه بهش وحشت با 

  ...  بود شده ترسناك 

  ...  برگردوند خودش سمت به و گرفت منو پشت از که الیو در سمت رفتم دو با 

   کوچولو؟؟؟ خانوم یترسیم من از- فرهود 

  ... دیکش گونم يرو انگشتش با 

  ... ترسناکم من....یبترس دمیبا - فرهود 

  ... شم خالص دستش از کردمیم تقال 

  زدم ادیفر 

  ... کن ولم... کثافت کن ولم- 

   داخل دیپر ترس با ریام هیثان چند از بعد و شد جدا ازم مکث با 

  ؟؟يزد ادیفر چرا السا؟؟ شده یچ -ریام 

  ... گرفتم دستشو و ریام کینزد رفتم 

  ؟؟یگذاشت تنهام چرا- 

  کرد نگاه فرهود به اخم با ریام 
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   کرد؟؟ تتیاذ-ریام 

  ... کردمیم آرومش داشتم من.. بود دهیترس و بود دهید خواب السا... جان ریام نه -  فرهود 

  !  السا نه... خانوم السا - فرهود به رو ریام 

  کرد من به رو 

   ؟؟ گهیم راست -ریام 

  ... کردم دییتا حرفشو ترس با 

  ...دمیترسیم ازش 

  ... مینشست زیر يسنگها يرو و ساحل میرفت ریام با 

 دمینفهم من که برگشت یک دونمینم.. بود رونیب فرهودم... کنم دارتیب نخواستم یخواب دمید... ببخش منو السا -ریام 

...  

  بودم خواب اگه یحت!  نذار تنها منو چوقتیه گهید- 

  گذاشت شونش يرو سرمو و گرفت دستش تو بازومو و کرد رد کمرم از دستشو ریام! 

  ... راحت التیخ -ریام 

  ... دیوز پوستم ریز ییگرما ریام قلب تمیر و ایدر بخش آرامش يصدا و شب هیکیتار در 

  ... ریام آب تو برم دارم دوست- 

  .... سرده! الیو میبر ایب -ریام 

  ... کنمیم خواهش... نه- 

  ریام سمت برگشتم و رفتم زانو تا و آب تو رفتم و درآوردم کفشامو شدمو بلند 

   ؟؟يایب يندار دوست - 

  زد يلبخند و انداخت باال ییابرو ریام 

  ... بودم آب تو کمرم وسط تا بایتقر و آب تو رفتم یعقب عقب همونطور 
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  !...خطرناکه ایدر.. السا برگرد -ریام 

  ... رفتم بازم و باال انداختم خودش مثل ییابرو 

  ... آب تو رفتم پشت از سر با و خوردم زیل که شد یچ دونمینم 

  ... بودم بلد شنا 

 دور یدست که گذشت چقدر دونمینم...خودش تو دیکشیم منو و بود کرفته منو يدستا که بود آدم هی مثل ایدر آب یول 

  ... باال دیکش منو و گرفت رو کمرم

  ... بود ریام 

  ساحل يشنا رو گذاشت منو میدیرس که ساحل به و بود کرده بلند منو دستاش تا دو رو 

   سا؟؟؟....ال... یب....خو -ریام 

  ...  زدیم نفس نفس 

  ... بود شده قطع نفسم من یول 

  ... نداشت یفرق چیه یول داد فشار رو نمیس قفسه یکم دستش با 

  ... الیو سمت دیدو و کرد بلند دستاش تا دو رو منو 

  ... بود ما منتظر انگار و بود سالن تو همه میدیرس که الیو به 

 و رامبد يدستا رو گذاشت منو ریام که دیپرسیم یسوال کس هر دنیدو سمتمون به همه ریام يدستا رو من دنید با 

   زد داد

  ... ارمیب شویاسپر... اتاقت ببرش رامبد -ریام 

  ! گذاشت تختشون رو و اتاقشون برد سرعت به منو رامبد 

  ...  بود رهیخ بهم پوزخند هی با که فرهود جز بودن سرم باال نگران همه و بود گرفته دستمو نینگ 

  ... ارمیم کم دارم کردمیم حس و گرفتم رو ازش 

  زد داد نینگ ناگهان 
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  !... شهیم کبود داره... بدوووو ریام-نینگ 

  ... رمیم دارم کردم حس... نبود ریام از يخبر یول 

   زد داد و شد اتاق وارد سرعت با ریام 

  ...  بکن يکار هی رامبد... ستین شیاسپر -ریام 

  کنم؟؟ کار یچ من! يدکتر تو -رامبد 

  ...سمتم اومد نینگ 

   ؟؟؟ کجاست تیاسپر-نینگ 

  ... فرهوده کار گفتیم بهم يزیچ هی 

  کردیم اثبات شتریب حدسمو نیا مرموزش لبخند و پوزخند اون 

  ... بزنم یحرف نتونستم 

  ...دمینفهم یچیه گهید من و گرفت آغوشش تو و کرد بلندم ریام لحظه نیآخر در و رفت یاهیس چشام 

  ...کردم باز چشمامو و شدم داریب و دیپر پلکم دستم سوزش با 

  ...  نبود کنارم یکس 

  ... مارستانمیب که بود نیا از نشون بودم توش که يدیسف اتاق 

  ... شد انینما ریام زونیآو و افسرده ي چهره و شد باز مکث با در 

  ... بستم چشمامو چرا دونمین 

  ... شده کمینزد دادیم نشون قدمهاش يصدا 

  گرفته دستش تو دستتامو که بود نیا از نشون دستم يگرما 

 داریب یال...  ست هفته هی ؟؟...دمیند چشاتو روزه چند یدونیم... کنمیم دق دارم! گلم شو داریب من يالسا... السا -ریام 

  ... رمیمیم تیدور از دارم گهید که شو

  ... حرفش از کردم تعجب 
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  ؟؟ بودم هوشیب هفته هی من یعنی 

  ! چرا؟!  من يخدا 

 تشویرضا هم رامبد...  عاشقتم دوننیم همه کردم هیگر همشون جلو نقدریا...  وونتمید دنیفهم همه... یال پاشو -ریام 

  ! گلم منتظرن همه که شو داریب... خانوم کردم یراض داداشتم يدید... داده بهم

 بیج تو فرزاد بود؟؟ برداشته تویاسپر اون یدونیم کردم؟؟ کار یچ فرهود با یدونیم... یال...کن کمکش... ایخدا -ریام

  ! میآورد سرش ییبال چه هم با رامبد با یدونیم...  گفت رامبد به و بود دهید رو تیاسپر  فرهود ساك

  ....  ندارم تویدور طاقت گهید که پاشو...گلم پاشو 

  ...بودم زده حدس درست پس 

  چرا؟؟ آخه یول! بود ناکسش خود کار 

  !بود؟ کرده جونمو قصد یعنی 

   چرا؟؟؟ آخه 

  ... بود بس کردن تیاذ گهید 

  ...کردم باز چشامو وآروم مکث با.. زدیم پر چشاش و ریام يبرا داشت دلم خودمم 

 رو افتاد یصندل که اتاق از رونیب دیپر چنان هوی... نداشت باور انگار... زد پلک بار چند بعد شد گرد چشاش اول ریام 

  ... نیزم

 يا گوشه ریام و کردیم چک داشت رو میعال هیباق و گرفت فشارمو دکتر اتاق تو برگشت پوش دیسف دکتر هی با 

  ... قفل چشام تو چشاش و بود ستادهیا یاشک يچشما با مبهوت

  ... ختیر منم اشک 

  ... زد دست شونش به و ریام سمت رفت دکتر 

  !يدکتر که خودت... باش مراقبش... کنهینم دیتهد خانومتو يخطر گهید... گمیم کیتبر-دکتر 

  ... کرد بدرقش و کرد يتشکر بزور و گرفت و دکتر يدستا ریام 

  ... زد يا بوسه روش و گرفت دستش تو دستمو و نشست کنارم تخت يرو و سمتم اومد ریام دکتر رفتن با 
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  ...کردمیم دق داشتم! یال نذار منتظرم گهید -ریام 

  ...  دیچک دستم يرو اشکش قطره 

  ...گفتم بزور گرفته و وخسته بود کلفت که ییصدا با 

   ری..ام - 

  ...جانم -ریام 

  ... عاشقتم - 

 ***  

  ... خونم برگشتم ومن گذرهیم شدنم مرخص از يا هفته دو حدود 

  ... بود خوب یلیخ حتالم 

  ... بود کرده راحت فرهود بابت از المویخ رامبد 

  ...  داشت نخواهم یمزاحمت گهید طرفش از بود راحت المیخ 

  ... يخواستگار ادیب گهید روز هشت ریام شد قرار 

  ...دمیگنجینم خودم پوست تو یخوشحال از

  !فیح.... بودن هم مادرم پدر يخواستگار مراسم تو کاش

  ... افتادم یبغل هیهمسا ادی بازم دفعه هی 

  ... کنهیم اونجا رفتن به وادار منو یحس هی چرا دونمینم...نمشونیبب برم دیبا 

   بود؟ یچ دونمینم...  داشتم بود ملک اسمش که خانوم اون به که یحس هی 

  !دونهیم مادرم پدر از ایچ نمیبب برم دیبا 

  ... صبح فردا نیهم 

  ... شدم داریب لمیموبا يصدا با صبح

  دادم جواب آلود خواب



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٢٨ 

 

  بله؟؟- 

   ؟؟یخوب... زمیعز سالم -ریام

   ؟؟یخوب تو ممنون-

   رون؟؟یب میبر يدار دوست ؟؟يا کاره چه امروز...  خوبم گهید االن -ریام

  !  برم ییجا دیبا... جان ریام نه-

   ؟!من بدون...زیعز کجا -ریام

  !! نگفتم يزیچ تو به یموضوع هی راجب من راستش. ریام-

  شده؟؟ يزیچ...  نمیبب بگو االن -ریام

  !گرفتم یمهمون خونم تو که شیپ وقت چند من... ریام- 

  ... خوب -ریام 

  ... ندن خبر سیمل سیپل به موقع هی شد ییصدا سرو اگه تا یبغل خونه رفتم روز اون - 

   ؟!خوب -ریام 

..  کرد برخورد آشنا من با...  یلیخ هستم النا و محمد دختر من دیفهم یوقت خدمتگارش... رفتم یوقت راستش -

  ... هستم السا من دیفهم یوقت اونم که بود یرزنیپ هی هم صاحبخونه

  ... شد شوك

 و محمد ي خونه خدمتکار... خدمتکارشونم یراست...  دوننیم پدرم مادر از یچ نمیبب ششیپ برم روز هی دادم قول منم 

  ... بوده النا

  واقعا؟؟ -ریام

  ...  دارم دلشوره کمی... اما...  آره-

  ...  میبر هم با امیب يخوایم -ریام 

  ...  نبود يبد فکر
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  ؟؟يکاریب.. دونمینم-

  ...من زیعز کارمیب تو واسه شهیهم من -ریام

  !  ایکنیم لوسم يدار... ریام- 

  ... من بشم شدنات لوس اون و تو قربون -ریام

  ؟!میبر هم با يایم پس... ریام...اِ-

  ! اونجام گهید ساعت مین تا -ریام 

  ... ممنون-

   یگل يبا - ریام 

   گرفتم کوتاه دوش هی رفتم کردمو قطع تلفنو 

 انتخاب یسرخاب هم رو شالم و نیج...  یسرخاب رنگ به یسارافون ریز و دمیپوش یصورت رنگ به یسارافون 

  ... دمیپوش هم رو میصورت يصندال...کردم

  !!  ریبخ ادشی

 و زدم هم یسرخاب رژ هی باال ادیب تا اومد که ریام... بود دهیخر برام رو نهایا ي همه خودش...  بود یصورت عاشق نیشه

  ...  کردم باز رو در رفتم و کردم اهیس مداد با رو چشام

  ...چرخوندیم پام تا سر از رو چشماش و بود مونده باز دهانش من دنید با ریام

  ... زمیعز سالم- 

  ...میبر ایب زود داخل... امینم من -ریام 

  ... کردم درست قهوه... ریام...اِ - 

  ... ترسمیم - ریام 

  .... کردم نگاش تعجب با 

   من؟؟ از-



 آوا تاوان بی گناھی

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٣٠ 

 

  ... مینرس یعروس به و کنم یقلب ي سکته یخوش از بایز يالسا نیا با ترسمیم.. خودم از... نه -ریام

  ... تو ایب.... مسخره... نکنه خدا!ریام..اِ-

  ...  نشست مبل رو و داخل اومد و شد رد کنارم از

  ...  نشستم کنارش و جلوش گذاشتم رو قهوه

  ...  داشتم استرس و دلشوره

  ...  بود یحس هی

  ... داشتم اجیاحت شیهمدرد و ریام به

  ... شدم رهیخ بهشون کردمو قفل هم تو دستامو و نشستم مبل رو کنارش 

  ... کردمیم حس خوب رو ریام نگاه هینیسنگ

  ... چرخوند خودش سمت به منو و گرفت هامو شونه تا دو و ورد باال دستاشو هیثان چند از بعد

  ...  بود نییپا سرم هنوز یول

  ... بودم عاشقشون که ییچشما به زدم زل ناچارا من و برد باال سرمو و گرفت دستش تو چونمو انگشتاش با

  ...  زد يلبخند 

  ؟؟!!کرده شونیپر نجوریا رو من خانم یچ -ریام

  ...وفتهیم یاتفاق هی دارم استرس وقت هر...  دارم استرس چرا دونمینم...ریام -

   ؟؟ بد ای خوب -  آروم یلحن با ریام 

  ! ترسمیم فقط دونمینم... دونمینم -

  ...دمیبلع عطرشو وجود تمام با و شدم غرق گرمش بازوان يتو من و دیکش خودش سمت به منو ریام

  ...نشیس به چسبوند سرمو و سرم پشت گذاشت و آورد باال دستشو هی ریام 

  ؟! افتاد... ششمیپ من تا بترسه دینبا من عشق! یال... السا -گفت گوشم ریز ریام

  ...  بود گرفته خندم 
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  ... دادنشه يدلدار نمیا

  ...  دهیم داره دستور

   کرد نگام تعجب با و کرد جدا خودش از منو دیفهم که خندمو

   من؟؟ ي عشقوالنه يحرفا وسط يخندیم چرا -ریام

  دستور؟؟ ای بود عاشقانه يحرفا مثال نایا-

   دیخند و برداشت رو قهوش و شد جدا من از ریام 

  ... یبترس دینبا هستم من تا... نره ادتی حرفم فقط... کن حساب يخوایم یچ هر -ریام

  ... هم من و خورد قهوشو

   م؟؟یبر -ریام

  ! میبر-

  ...  میرفت ریام همراه و میزد يلبخند هم به ینگاه با و میشد بلند هم با

  ... گذرهینم حدش از ریام که بودم خوشحال یلیخ

  ... مینکرد يکار کردن بغل بار سه ای دو جز به اما میبود تنها هم با بارها

  ... اما باشه بد ایبعض نظر از نمیهم درسته

  ...کنن کنترل خودشونو بتونن و باشن هم عاشق نفر دو یوقت شهینم خوب

  ...مینگدروند حدش از هم ما البته 

  ... میبود ستادهیا میکنار ي خانه در يجلو ریام همراه

  ! بشه باز در نکهیا ومنتظر 

  ... گرفت گرمش يدستا تو لرزونمو يدستا ریام 

  ...شد جادیا خودم يدستا هیسرد با ریام يدستا هیگرم برخورد از یفیخف لرز 

  ... میبرگرد يخوایم....  کرده خی دستات ؟ خوب دختر يلرزیم چرا باش آروم!  یال -ریام 
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  ...  دهیم عذابم داره یه؟؟ولیچ دونمینم... جانیه ای دلشوره مثل یحس هی.... دارم یحس هی فقط ، نه....نه- 

  ...میبست رو در سرمون پشت و میشد وارد هم به ینگاه با ریام و من و شد باز یکیت با در 

  ؟؟يدیفهم.... شه بد حالت بازم خوامینم... زمیعز باش آروم -ریام 

   اوهوووم- 

 یقیعم هیاحوالپرس و کرد بغل منو و رونیب ومد لبخند با خدمتکاره همون و شد باز در میدیرس که سالن در کنار و میرفت 

  ... کرد باهام

  ... شناسهیم منو سالهاست انگار 

  ... داشتم بهش حسو نیهم منم چرا دونمینم 

  ...  شد رهیخ من به یپرسش یحالت با و کرد نگاه ریام به خدمتکاره 

  ... گفتم زدمو يلبخند 

  ! ینام ریام دکتر... هستن ریام شونیا- 

 به شباهت یب که یبزرگ هیسلطنت يمبلها يرو و میشد سالن وارد هم همراه و کرد یبش و خوش و سالم هم ریام با 

  ...  مینشست نداشت کاخها

  ...کنمیم صدا رو خانم االن-خدمتکار 

  ... رفت و 

  ...  بارهیم ازش اصالت... یلیوسا چه!! ؟؟يا خونه عجب -ریام 

  ... ستین من ي خونه با سهیمقا قابل... هیقشنگ ي خونه یلیخ...  آره- 

  ! شما خانم ملک نیا ادیم رید چقدر -ریام 

  ....  دونمینم- 

  ... کرده شیآرا و آراسته یرزنیپ و مدرن و کیش یلیخ لچریو هی ورود و اومد در شدن باز يصدا 

   میکرد سالم لبخند با و میبرخاست احترامش به ریام و من 
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  ! لطفا دینیبش...آقا سالم...دخترم سالم- ملک 

  ... گرفت قرار روبرومون و اومد هم رزنیپ و مینشست 

  !جان السا بودم منتظرت نایا از زودتر... نیاومد خوش - ملک 

 خدمت االن که شد نیا...  نبود یکس یول اومدم شیپ روز چند بارم هی...  داشتم ادیز يریدرگ وقته چند نیا راستش- 

  ...دمیرس

  ... برگشتم روزه دو منم راستش و اقوام دنید يبرا ایتالیا رفتم شیپ روز چند آره - ملک 

  ... افتادم میمادر نیسرزم ادی ایتالیا گفتن با چرا دونمینم 

 چشمامه يجلو چهرتون رفتم نجایا از که يروز از... دیدونیم من مادر و پدر از یچ بدونم دارم دوست...  ملک خانم- 

  ...  دیبگ من به دیدونیم یچ هر شهیم!  هیچ دونمینم... درم بهتون یحس هی راستش..

 االن تا چرا ؟؟يدیرس نجایا يچجور ؟!يکرد یزندگ یک با و يبود کجا االن تا نکهیا.. تیزندگ از... بگو تو اول- ملک 

  نداشتم؟؟؟ ازت يخبر

  ؟ دیبگ بهم خانوادم راجب دیدونیم یچ هر شماهم حرفام از بعد دیدیم قول- 

  ... زمیعز آره- ملک 

 یزندگ بابام يدوستا انیشا و نیشه با نکهیا از کردم فیتعر ملک يبرا مختصر طور به مویزندگ و دمیکش یقیعم نفس 

  ... گفتن رو قتیحق بهم سالها از بعد اونا و کردم

  ... موندم تنها من و مردن االن نکهیا 

 سیخ چشمام یک دونمینم و آورده فشار بهم االن تا یزندگ چقدر و ندارم يخبر چیه میواقع ي خانواده اقوام از نکهیا 

  ... شدم غرق گرمش آغوش يتو و رفتم فرو خانم ملک آغوش به یک دمینفهم و شد

  ... کردیم هیگر هم ریام یحت 

  ...  نشستم کنارش همون هم من و کرد پاك اشکامو ملک حرفام اتمام از بعد 

  ...  منتظرم مشتاقانه من! خانم ملک شماست نوبت حاال- 

  ... شدم خشک که گفت رو يزیچ من به رو و کرد تر لبهاشو زبونش با ملک 
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  ؟؟يکردیم کاریچ! يدار بزرگ مادر هی يدیفهمیم اگه السا - ملک 

  ... شدم خشک 

  ... شدم مات 

   ؟؟یچ یعنی 

  ! ؟ نباشم تنها من داشت امکان یعنی ؟ باشم داشته بزرگ مادر من داشت امکان یعنی 

   گفت يا منتظره ریغ صورت به دید حالت اون تو منو که ملک 

  ....  مادرت!  النا مادر! ينور تاج ملک...  بزرگتم مادر من - ملک 

  ... گفتم يا خفه يصدا با 

   ؟؟یییچ- 

  ... تو بزرگ مادر و هستم النا مادر من - ملک 

  ... دیهست یرانیا شما...  بوده ییایتالیا هی السا مادر... النا! ممکنه؟ چطور -ریام 

   ؟ دیهست دنیشن ي آماده...  شیپ سالها به گردهیبرم...  براتون گمیم - ملک 

  .... کردن فیتعر به کرد شروع ملک و کرد اعالم دشوییتا هم ریام دادمو تکون یسست با سرمو 

  ... بود فرش تاجر...  ينور اسد... پدرم...  بود سالم 12 یوقت شیپ سالها -ملک

  ... ایتالیا میبر دیبا گفت و خونه اومد شب هی 

  !  شهیم رو اون به رو نیا از مونیزندگ میبر اگه و دهیکش زحمت یلیخ ایتالیا تو کار نیا بابت گفت 

  ... هیروس و ایتالیا بودم رفته يبار چند 

  ... کرد مجبور رو مادر و من پدر اما داشتم دوست رو رانیا... نبود اقامت يبرا اما 

  ... شد فوت امرزیخداب و گرفت سرطان سال 2 از بعد مادرم میرفت یوقت 

  ... فقط داشتم سال چهارده 

  ... تنها و مادر بدون و بیغر شهر هی 
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  ... سکه بود شده کارش...  ومدیم خونه بزور هم شبها که داشتم يپدر فقط 

   شدمیم دورتر بابا از روز به روز و خوردیم بهم داشت پول از حالم که بود شده خوب نقدریا یمال نظر از وضعمون 

 که زیعز دو قبر و بیغر کشور هی هنگفتو ثروت هی با موندم من و کرد فوت تصادف هی تو بابا سال پنج گذشت از بعد 

  ... رانیا برگردم نتونستم ومدینم بر ازم گذاشتنشون تنها

  ... برگردم و بذارم اونجا پدرمو مادر تونستمینم 

  ... خوندم درس رفتم 

  ... بود اقتصاد ي رشته 

  ...دیمکوا جورج اسم به میداشت ياستاد هی اونجا 

  ... یشیم يچشما با جوون پسر هی 

  ...  شدم جذبش بار نیاول که ییچشما 

  ... بود ه شد من جذب اونم 

  ... میکرد ازدواج هم با شنهادشیپ به آخرش و دوست میشد که گذشت چقدر دونمینم 

 ییایتاالیا ملک هی من از... ایتالیا گشور.. ییایتالیا همسر هی... نموند من تو بودن یرانیا از ياثر ازدواج از بعد گهید 

  ...  ساخت

  .... رانیا برگردم بود آرزوم شهیهم یول 

  ... داد بهمون خدا خوشگل دختر هیو میشد دار بچه سال دو از بعد 

  ... بود هیشب جورج پدرش يچشما به که ییچشما و یمشک لخت يموها و دیسف پوست با دختر هی 

  ... رنگ یشیم 

  ... النا میگذاشت جورج شنهادیپ به اسمشو 

  ... بود رفته ادمی از رانیا گهید که بود گرفته ییبو و رنگ مونیزندگ 

  ... اومدن ما هیگیهمسا به یرانیا ي خانواده هی.... بود ساله هفده النا که بعد سال چند 
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  ...  دونستیم خدا که بودم خوشحال هموطن هی اومدن از نقدریا 

  ... محمد اسم به جوون پسر هی با مسن بایتقر شوهر و زن هی 

  ...بودن اومده پسرشون لیتحص يبرا 

 یمیصم محمد با داشت دوست یلیخ هم رو یفارس زبان و داشت عالقه من کشور فرهنگ به یلیخ که ییاونجا از النا 

  ... شدن هم عاشق آخرش و شد

  ... گرفت ازم رو النا کردن يخواستگار بار هی با محمد 

  ... شد فوت سال همون جورج 

  .. .  کس یب و تنها موندم من 

  ... شدم ساکن و دمیخر رو خونه نیا و رانیا برگشتم 

  ... ست حامله النا که دیرس خبر بهم وقت چند ز بعد 

  .... انیم مدرکشون گرفتن از بعد محمد با گفت و ومدین اما رانیا ادیب گفتم بهش 

  ... خودمونه يالسا نیهم که... النا دختر اومدن ایبدن از بعد 

  ... حیتفر يبرا رانیا اومدن 

  ...  دمیخر براشون رو میکنار ي خونه 

 النا يبرا هم نیزم و ملک چند و کردم النا شوهر محمد اسم به رو خونه نبودنم تنها و آوردنشون بدست يبرا یحت 

  ... کردم نامش به و دمیخر

  ... رانیا برگردن بعد مین و سال کی یعنی... مدرکاشون گرفتن از بعد شد قرار و برگشتن دوباره ماه چند از بعد و اومدن 

  ... کردیم زیتم کارگر رو خونشون روز هر 

  ... برگردن دمیکش انتظار ساعت و روز هر 

  ... اما 

  ... غیدر 
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  ... کردن تصادف دمیشن که رانیا برگردن بود مونده هفته هی درست و نداد مهلتشون اجل 

  .... کردن فوت همشون ددمیشن 

  ...ست زنده النا يالسا دمیشن 

  ... زمیعز يالسا بردن يبرا ایتالیا اومدم 

  ... دمیرس رید اما 

  ...رفتن خبر یب و برداشتن رو بچه هم اونها و یرانیا ي خونواده هی به سپردن رو السا النا و محمد گفتن 

  ... نداشتم السا از يخبر بعد به روز اون از 

  ...  مرد روحم 

  ... بودن رفته مادرم پدر 

  ...  بود رفته شوهرم 

  ... رفتن شوهرش با دردونم زیعز دختر 

  ... موندم من و رفت هم السا 

  ...  تنها بدبخت هی 

  ... ایتالیا تو دانشگام به برد منو چشمات رنگ خونت تو يدار جشن یبگ تا خونم ياومد که يروز 

  ...جورج يچشما 

 مینیبب میستادیا سرش باال جورج و من و پام رو گذاشتن خوشگل دختر هی و کردم مانیزا که يروز به برد منو 

  ... شد باز زمیعز يالنا يچشما یوقت و رفته کدوممون به چشماش

  ...آورد لبم رو يلبخند چشماش رنگ هیشیم 

  ...نکردم شک هم لحظه هی یحت ییالسا یگفت یوقت اونشب 

  ... بود خاص من ي النا و جورج يچشما 

  ... زمیعز يالسا تو يچشما مثل درست 
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  ... رو ییتنها کردم تحمل االن تا يچجور دونمینم ؟؟ میک من يدیفهم حاال 

  ... االن دارم یحس چه یدونینم یول 

  ... یخوشبخت حس 

  ... نبودن تنها و لیفام هی داشتن حس 

   نه؟؟؟ مگه يذارینم تنها منو!  دخترم... السا 

  ...بودم شده محوش 

  ... حرفاش محو 

  .... کردم داشیپ یکسیب اوج تو!  االن و یبزرگ نیا به يایدن نیا تو داشتم بزرگ مادر هی من کردمینم باور 

  ... بکنم دیبا یحرکت چه دونستمینم 

 ریام و میختیر اشک میتونست تا و...بزرگم مادر باز آغوش به رفتم ناتوان ییقدمها با که بود نیا تونستم که يکار تنها 

  ... دیلرزیم هاش شونه و بود نییپا سرش هم

 و درشت و یشیم يچشما.. یمشک و صاف يموها... یهشیشب یلیخ....  دختر يندازیم خودم يالنا ادی منو تو -ملک

  ...  يدار النا از تر رهیت یکم پوست...  دهیکش

 به ینگاه چشم ي گوشه از و گذروند نظر از صورتمو ياجزا ي همه چشماش با و دیکش رونیب آغوشش از منو ملک 

   و کرد ریام

   شوهرته؟؟ - ملک 

  ... میگر وسط گرفشو خندم 

  ... لب بر يلبخند با ما به دوخت سشویخ يچشما و آورد باال سرشو رمیام 

  ! .. خانم ملک نه- 

 به االنم تا و موندم تو زبون ز جون مادر گفتم حسرت تو عمر هی خانوم؟؟ ملک ینگ بهم کنم خواهش تونمیم - ملک 

  ...دختر نمردم دیام نیهم

  جون مادر.....ملک نکنه خدا- 
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  .... کرد بغلم منو بازم و دیدرخش ملک يچشما 

   ته؟؟ شوهر دکتر يآقا نیا خوب - ملک 

  !  میگرفت مشویتصم تازه راستش.... نه- 

  ...دینکرد ازدواج هنوز که خوشحالم - ملک 

  ...میکرد نگاش تعجب با ریام و من 

   ؟؟ بهشه خوشحال دیبا چرا 

  ؟! خوشحاله ریام و من نکردن ازدواج از 

  چرا؟؟ 

  ... میشد تر متعجب ما که کرد يبلند ي خنده دید رو ما ي دهیترس و متعجب يصورتها که ملک 

  ... باشم کسم نیزتریعز هیعروس تو تونمیم خوشحالم که نهیا منظورم - ملک 

   میدیکش یراحت نفس دو هر 

 خوشبخت شاءاهللا ان! پسر يکردیم سکته یداشت ينجوریا که يدار دوست منو يالسا یلیخ معلومه -ریام به رو ملک 

  ... دیباش

  ...و میموند ششیپ هم شام و نهار و میموند ملک کنار شب تا یخوشحال و حرف یکل با 

  !.... رفت و نموند رو شام ریام البته 

  ... بود باور قابل ریغ که بودم خوشحال نقدریا و موندم مادرجونم شیپ رو شب 

  ...دارم بزرگ يایدن نیا تو یبزرگ مادر هی و ستمین تنها گهید که شدینم هنوزم باورم

  ...هستم مادرجون ي خونه افتاد ادمی بعد که کردم هول آشنا نا يجا دنید از اول شدم داریب که صبح 

  !؟يوا 

  !! جون مادر 

  ... جون مادر گمیم یوقت دارم یخوب حس چه ایخدا 
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  ست؟؟ین خواب نایا یعنی 

  ... شکرت ایخدا 

  ...شکر 

  ...دمید آشپزخونه تو جونو مادر و نییپا رفتم 

  ... خوردیم صبحونه دشت و بود نشسته زیم پشت

  ... دمیبوس لپشو و جلو رفتم 

  ....یخوشبخت نیا شهینم باورم هنوزم ایخدا يوا 

  ! ایدن جون مادر نیبهتر بر سالم- 

  ... دمیند تویچهارسالگ و ستیب تا که یمن... نهیبهتر کجام دختر؟؟من يندازیم متلک - ملک 

  ...کردم بوسش بازم 

  ... جونم مادر االنه مهم- 

  ... میخورد صبحونه بهم مشتاق ينگاهها با دو هر و کنارش نشستم 

  ...و انداخت شونم دور دستشو جون مادر مینشست هم کنار بازم و سالن تو میرفت صبحونه از بد 

  ؟؟یبگ برام ریام از يخواینم... زمیعز ي السا خوب - ملک 

  ...!!جون مادر بگم یچ- 

 ییمایتصم چه ندهیآ يبرا و دیداشت هم با يا رابطه چه االن تا و دیشد آشنا هم با يچجور بدونم دارم دوست - ملک 

   ؟... ! دیدار

  ...موندم مییتنها اوج و من و گذاشن تنهام انیشا و نیشه یوقت... راستش- 

  ... طالقان يالیو برم گرفتم میتصم 

  ...  رفتم اون ي پشتوانه به بشتر.. میمر ننه اسم به بو یخانم هی..بودم رفته يبار چند 

  ... بود داشته برم ترس کیتار يالیو هی تو من و بود شب مهین ساعت رفتم یوقت 
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  ... باشم ششیپ شبو و میمر ننه شیپ برم گفتم خودم با 

  ... نبود یمیمر ننه رفتم یوقت 

  ... بود رفته کجا و کجاست دونمینم االنم تا 

  ... کرد باز رو در بسته يچشما و ختهیر بهم يموها با پسر هی جاش به 

  ... کالمون کل و ریام و من يکارا از میدیخند یکل و کردم فیتعر جون مادر يبرا رو ماجراها و داستانم ي همه 

 هم شما دارم دوست.... میخواستگار ادیم هفته نیا ریام تا شد نیا و ریام منو داستان بود نیا... خوشگلم جون ماد آره- 

  شه؟یم ؟...! دیباش

  ... کرد بغلم جون مادر 

  ... دخترم هستم حتما!؟ نباشم خانوده دختر تک مراسم تو من شهیم مگه-  ملک

   ؟؟یشینم ناراحت... بشه برگزار من ي خونه مراسم دارم دوست... دارم ازت يا خواسته هی- ملک 

  !! عاشقتونم...  ستمین تنها که خوشحالم هم یلیخ...  جون مادر نه- 

 ...  

  ... دیرس يخواستگار روز و گذشت هم روز چند نیا 

  ... داشتم يادیز استرس 

  ... داشتم استرس بازم... خانوادشو هم و شناختمیم رو ریام هم نکهیا با 

 نیچ نهیس ریز از که دیسف يزیبول با دمیپوش داشت بگ حالت هم یکم که روشن کرم رنگ یتیکبر مخمل شلوار هی 

 شده جمع کش با ساعدم يرو هم اونها که ربع سه یینهایآست و یخشت ي قهی با بود ییبایز يطرحها روش و خوردیم

  ... بود

  ... دمیپوش هم رو تختم پاشنه رنگ کرم يصندال و کردم سرم هم یرنگ کرم هیمجلس شال 

 گهید و زدم لب رنگ بایتقر یلب رژ و کردم اهیس يمداد با چشمامو دور و ختمیر صورتم يتو کج هم رو موهام يجلو 

  ... چیه

  ... داشت یخاص تیجذاب یسادگ نیع در پمیت 
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  ... بپوشم دامن کت ای شلوار کت يخواستگار روز تو نداشتم دوست وقت چیه 

  !! ظاهره تو کردن غلو جور هی کنمیم حس 

  ...هستم شهیهم که باشم یهمون دیبا من 

  ... بخوان هستم که همونجور منو دیبا هم اونا 

  ...  رفت باال قلبم تپش در زنگ يصدا با 

 و مادر و ریام و شدم رهیخ اطیح به منتظر و ستادمیا لچرشیو کنار...  دمید منتظر در کنار رو جون مادر و نییپا رفتم 

  ... دمید رو زادش خواهر و خواهر

  ...  بهمون دنیرس 

  ... کردن یروبوس و سالم من با بعد و جون مادر با اول هم اونها و کردم یسالم بهشون لبخند با 

  ... دیبوس صورتشو و داد دست جون مادر با هم ریام 

  ... بود دهنم تو قلبم داد دستم به یوقت رو گل دسته 

  ... بزنم تونستمینم هم لبخند یحت استرس از 

  ... نیزم يرو يبانو نیبهتر بر سالم -ریام 

  ...رفت باالتر قلبم تپش 

   سالم- 

   داخل؟ میبر يبذار يخواینم -ریام 

  ... ستادمیا جلوش دمیفهم تازه 

  ... میشد سالن وارد هم با و گذاشت کمرم پشت دستشو و کنارم اومد لبخند با ریام که رفتم کنار خجالت با 

  ... نشستم جون مادر کنار منم و نشست ریام 

  ....دمینفهم يزیچ شده زده يصحبتها از اصال که بودم خودم حال تو نقدیا 

  ...  پهلوم تو رفت جون مادر انگشت که اومدم خودم به یوقت 
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  ...يآ- 

  ... دنیخندیم بهم همه 

  .... ریام یحت 

  خجالت از شده سرخ صورتم دونستمیم و شدم هول 

  !دیبرگرد زود و دیبکن رو تونیینها يصحبتا و ببر اتاقت به رو جان ریام....خوبم دختر کجاست حواست- مادرجون 

  گفتم ریام به رو و شدم بلند 

  ... دییبفرما - 

  ... بودم اونجا رو شب چند که میشد یاتاق وارد و باال میرفت و میکرد حرکت کنارم و ستادیا هم ریام 

   دستاش تو گرفت دستامو و ستادیا روبروم اومد و بست رو در عیسر ریام 

  ... گهید دمتیدینم امروز اگه!  بود شده تنگ برات دلم السا يوا -ریام 

  ... مینشست تختم رو هم با و دیکش دستامو 

   االن؟؟ میبگ دیبا یچ - ریام 

  بودم شده الل امروز!  کردمایم يدراز زبون واسش بلبل مثل شهیهم...  بودم شده سرخ من چرا دونمینم 

   ؟؟یکنینم نگام چرا!  یال -ریام 

  ... خندهیم داره کردم حس ومدیم نفسهاش يصدا نییپا انداختم شتریب سرمو 

  ...و برد باال سرمو اومدم خودم به چونم ریز انگشتش حس با 

  شده؟؟ یخجالت نقدریا امروز ما خانوم شده یچ -ریام 

  ... زدم ینیشرمگ لبخند 

  ...  داره دوست آدم! شده سرخِ  سرخ صورتت ؟ دختر تو یکشیم خجالت بامزه چقدر! السا يوا- دیخند ریام 

  ...  کرد نگام طنتیش با و خورد حرفشو 

  !  ایح یب يپررو يا 
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  ... کرد بغلم و انداخت شونم دور دستشو و دیخند بلند که رفتم بهش يا غره چشم 

  و دمیکش رونیب دستش از خودمو

   ؟؟یکنیم مسخره منو يدار یه تو بعد رمیمیم استرس از دارم من! ریام... اِ- 

  ! خانوم بکنم غلط من- ریام 

  بود رهیخ بهم يجد یحالت با و شد جمع خندش ریام که میبود رهیخ هم يچشما به یکم 

  ! السا -ریام 

   گفتم اریاخت یب 

  ...جانم- 

  ...و زد یبرق چشماش 

 شدم عاشقت یگشت میمر ننه دنبال و يکرد دارمیب خواب از و خونم دم ياومد که يروز از من.... السا -ریام 

  ؟؟یکن ازدواج من با يحاضر....

  ...  یمعمول یلیخ آدم هی...  ستمین معروفم...  قلب جراح دکتر هی... ینام ریام با يحاضر 

  ... ندارم هم يادیز اموال و مال 

  ... دمیخر روزید یدونیم که نیماش و خونه هی 

  ... خوب خواهر هی و مادر هی 

  ...داشت خواهم رو ایدن همسر نیبهتر بخواد خدا اگه و 

  ...  شکستم دلتو حرفام با بار نیچند خودت قول به که یمن با ؟؟یکن ازدواج من با یمعمول طیشرا نیا با يحاضر 

  !!میکردیم دعوا هم با فقط شیپ وقت چند نیهم تا که یکس 

  ؟!یال بده جوابمو! ییتو آرزوم تنها ؟؟یشیم عروسم! السا 

  ...  بود گرفته خندم دادینم زدن حرف ي اجازه بهم نکهیا و وستشیپ بهم يحرفا از 

  ... دمیم جوابتو... يبد منم به زدن حرف ي اجازه اگه- 
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  ...  کرد نگام منتظر ریام 

...  کنم ازدواج شکوند دلمو که یکس با حاضرم...  کنم ازدواج هیمعمول آدم هی خودش قول به که يمرد با حاضرم من- 

   چرا؟؟ یدونیم

  کرد نگام یسوال ریام 

  ...  شدم عاشقت بغلت تو بپرم میمر ننه يجا بود مونده کم که یشب همون از.... چون...چون- 

  ... برد دلمو شد باز یوقت که بسته يچشا اون عاشق 

  ...  شد یچراغون چشاش حرفم نیا با ریام 

  ....  کردم نگاش لبخند با 

  ! خان ریام کنم ازدواج تو با حاضرم من- 

  ... گرفت دردم که خودش به دادیم فشارم نقدریا... شدم خفه گفتم که کرد بغلم چنان ریام دفعه هی 

  ... اوردمین خودم يرو به اما 

  ...  بودم عاشقش...  داشتم اجیاحت بهش خودمم 

  ... ایخدا 

  ... یخوش دوره هی و نهیبیم یسخت شیزندگ از دوره هی تو آدم گنیم که راسته 

  ... بود من هیخوش ي دوره االن نیا 

  ! شکرت ایخدا 

  ...  جونم مادر بودن يبرا شکرت 

  ...  میزندگ تو ریام حضور يبرا شکرت 

  .... شکر 

  ... شدم غرق دخترونم يایرو تو من و گذشت روزها ي همه مثل هم يخواستگار روز

  ...  ریام وجود از پر ییایرو 
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  ... نداشت یمعن توش يا ییتنها چیه که ییایرو 

  ....شیآزما يبرا شگاهیآزما میبر تا دنبالم اومد ریام بعد روز 

  ....  آمدهامون و رفت يبرا میباش راحت تا میکن عقد فرداش شد قرار و بود خوب هم شهامونیآزما شکر خدارو 

  ...  شدم داریب جون مادر يصدا با خواب از صبح 

  ِ ... نه ساعت...  میدار قرار 11 ساعت محضر پاشو...  دنبالمون ادیم ریام االن... زمیعز شو داریب... دخترم - ملک 

  ... حمام تو دمیپر و نییپا دمیپر تخت از جت مثل ساعت دنیشن با 

  ...  نییپا رفتم یمیمال شیآرا با و دمیپوش يدیسف پا تا سر يلباسها و گرفتم کوتاه دوش هی 

   نشستم کنارش رفتم بود نشسته مبل يرو آماده و حاضر هم جون مادر 

  کرد بغلم 

  ...  کنم لمس رو یخوشبخت نیا بتونم کردمینم فکر وقت چیه... برم خوشگلم دختر قربون - ملک 

  .... دیبش خوشبخت شااهللایا!  باشم کسم نیتر زیعز عقد سر کردمینم فکرم یحت 

  ...  ختیر هم اشکاش بندش پشت 

  ... اومد در صدا به خونه زنگ بزنم یحرف خواستم تا 

  ...  میشد ریام نیماش سوار یهمگ و میرفت جون مادر با 

 با هم ریام و مینشست پشت خواهرش و ریام مادر و من و نشست جلو جون مادر... مادرجون يپا مشکل خاطر به 

  .... روند محضر سمت به سرعت

  ... مهیزندگ ي لحظه نیبهتر االن کنمیم حس 

  ... دیسف یرهنیپ و یمشک يشلوار و کت يتو هم ریام و دیسپ يچادر با نفره دو مبل هی يرو ریام کنار 

  ...دادم رو میزندگ جواب نیبهتر دستام يرو ریام يدستا يگرما با من و خوند رو عقد ي خطبه هم سوم بار يبرا عاقد 

  ! بله 

  ...دمید که يمرد نیبهتر به دادم بله 
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  ...  کردم انتخابش 

  ... نشست لبم يرو يلبخند مونییآشنا اول يروزها به کردن فکر با 

  ...کنم ازدواج ریام با روز هی کردمینم فکر وقت چیه 

  ... شد یکس هر از یخال اتاق میداد انجام که رو عقد يامضاها 

  ...  چرخوند خودش سمت به سرمو و برداشت سرم يرو از رو چادر ریام 

  ... نداشتم استرس اصال يخواستگار روز برعکس 

  ...  زدم روش به يلبخند 

  ...شده محرمم شهیم يا قهیدق چند که یکس يرو به 

  .... ما شهیم من با بعد به نیا از که یکس 

  ... ندهیا يتو که یکس 

  ... هامه بچه پدر 

  !  باشه پدر ادیم بهش چقدر... پدر 

  ... نشست لبم يرو فکر نیا از يلبخند 

  ! شن؟یم یچ هامون بچه 

  ... حتما شنیم خوشگل 

  ...  میا افهیق خوش دوتامون هر ما 

   زم؟یعز يخندیم یچ به -ریام 

  ... کردم نگاش 

  ...  بود تر آروم امروز من مثل اونم 

  ... میشیم یخوب يبابا مامان چه تو منو نکهیا به- 

  ... زد ینیدلنش لبخند حرفم نیا با ریام 
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   ؟؟یکنیم فکر روز اون به يدار االن از -ریام 

  !  ستین دور ادیز روز اون - 

  دیخند بلند ریام 

  !!؟؟ ستین مجالت خجالت کار تو اصال ما خانوم ؟؟امروز شده یچ -ریام 

  انداختم باال ییابرو 

  ... گهید مینیا ما- 

  ... خوبه یلیخ حسم... آوردم بدست رو نیزم يرو جواهر يبهتر کنمیم حس! یال دارم یخوب یلیخ حس -ریام 

  ...  شد بسته دهنم که کرد يکار مقدمه یب 

  ...و کنم حس ابراز بهش منم نذاشت 

  ... دمیدیم رو ریام ي بسته يچشما و بود شده باز حد نیآخر تا چشام فقط من و دیبوسیم منو ریناپذ وصف یاقیاشت با 

  ...  بزنم یحرف نه و کنم يکار تونستمیم نه 

  ...  گرفت فاصله یکم ازم... شد باز که چشماش 

  ... زدیم نفس نفس... شدیم پخش صورتم تو نفسهاش زدیم که حرف 

  ... شد قفل چشام تو چشاش 

  ... شدم عشق غرق و دمیبوس اونو من نباریا و شدم سبزش يچشما غرق 

  ...  ریام عشق 

  ...کردم باز آروم چشامو شدم جدا که ازش 

  ... کرد باز چشماشو آروم یمکث با اونم 

  ... عاشقتم! السا دارم دوست -ریام 

  ... ریام دارم دوست...منم- 

  ... اومد خون بود حساس نقدریا و ریام هیشونیپ به خورد دماغم شدم هول نقدریا من و میدیپر جفتمون ییصدا با
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  جون؟؟ السا شد ی،چ سرم بر خاك - ساغر 

  ... مینیب رو گذاشت و درآورد بشیج از یدستمال هول با ریام 

   اومدنه؟؟ وضع چه نیا!  ساغر یکنیم کار یچ- ریام 

   شهیم ينجوریا دونتمینم... کنم یشوخ خواستم خدا به - ساغر

  ؟؟ياریب در برام يباز شوهر خواهر اول نیهم از یخواست نکنه کلک...  جون ساغر نداره يرادیا- زدم يلبخند 

  ! ریام جان به نه - ساغر

  گرفت خندم

 دماغ نیا شد قسمت دیشا...  که نشد يزیچ.. دینکن ناراحت خودتونو... نبود قصد از دونمیم... جان ساغر کنمیم یشوخ -

  ... کردم دایپ کردنش عمل يبرا بهانه هی من و شکست

  ... برد رونیب نهار يبرا رو من جون مادر از اجازه گرفتن با ریام و میرفت رونیب محضر از خنده و یشوخ یکل با خالصه

  ! نفره دو نهار نیاول

  ... بود یقشنگ يجا یلیخ یسنت ي خونه سفره هی میرفت

  ... بودم یمیقد يجاها عاشق

  ...  میبود هم يوروبرو مینشست یتخت يرو هم با

  ... دمیکشیم خجالت ازش یکم

  السا؟؟ نهار يبرا يخوریم یچ -ریام

  . ستین مهم!یچ هر... دونمینم- 

  !نه یگینم بدم سفارش هم يزید اگه یعنی -ریام 

  ...  هستم يزید عاشق من... نه- 

  ... رو قشنگه يزید اون میزنیم پس... ولیا - ریام

  ...  اومد هم سفارشها نشستنمون با همزمان و میبرگشت و میشست دستامونو و میرفت دو هر و داد رو يزید تا دو سفارش 
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   م؟یبخور -ریام

  ... میبخور-

  ... غذاهامون به میکرد حمله همزمان

  ... غذا خوردن به کردم شروع راحت و تعارف یب شهیهم مثل 

  ...  شده رهیخ من به لبخند هی با ریام دمید و آوردم باال سرمو دنیجو حال در که بودم وسطاش 

  شده؟؟ يزیچ-

   ؟؟؟يخوریم بامزه یلیخ... نه-ریام 

   ؟ يجور چه یعنی بامزه-

 هم گهید پرس هی داره دوست و ادیم اشتها سر تو با آدم...  راحت خالصه و کالس به توجه یب... الیخ یب -ریام

  ... بخوره

  ... میخوریم یکیشر... بده سفارش هم گهید پرس هی یخواست باش راحت-

  ... رفت باال ابرواهاش 

  ؟؟یگیم يجد يدار-ریام

  ... ندارم یشوخ شکمم با چوقتیه من... آره- 

  یباش شکمو ادینم بهت کلیه نیا با-ریام 

  ... خورمینم ادیز برنج و نون...  خورمیم دیمف... خورمینم ادیز -

  ... جالبه -ریام 

  ... میبود رونیب عصر تا ریام با که بود یخوب یلیخ روز خالصه و داد سفارش هم گهید پرس هی ریام 

   رسوند منو در يجلو تا

  ...  گذشت خوش یلیخ... ریام ممنون-

  !  ياومد میزندگ به که یمرس...  یال بود میزندگ روز نیبهتر.. امروز -ریام
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  فشرد دستمو و دیبوس گونمو و شد خم

  یلیخ...دارم دوست -ریام 

  ...  فعال... ریام نطوریهم منم- 

  ... خودم ي خونه داخل رفتم شدمو ادهیپ نشیماش از

  ...داشتم فرصت هفته هی فقط یعروس تا

  ...  بکنم ییکارها چه دیبا دونستمینم

  ... میکرد کردن دیخر صرف رو گشید روز سه اما دمیند رو ریام روزش دو رو هفته هی نیا 

  ...  و یعروس سیسرو تا گرفته لباس از

  ...داشتم استرس عمرم يروزها ي همه از شتریب من و دیرس یعروس روز

  ...بودم مرگ حال در کالم ي خالصه در یعنی 

  ... کرد شگاهیآرا هیراه استرس یکل با منو و نداد میدلدار ادیز که بود مضطرب يقدر به خودشم دنبالمو اومد صبح ریام

  ... کنهیم کار یچ صورتم رو داره دمیفهمینم اصال بودمو شگاهیآرا تو

  ...انداختمیم بند صورتمو که بود بار نیاول يبرا

  ...بودم مرگ حال در درد از

  ... نگو که الممیبیس

  ...شدم زنده مردمو

  ... کنم زیتم صورتمو دیبا کردمینم حس چوقتیه که بود بور يقدر به صورتم يموها

  ... بود بور و کم يخداداد

  ... موهام برعکس درست

  ... یمشک هیمشک

  ... کگذاشت باز طرفم دو شویباق و کرد جمع سرم باال شو یکم موهامو
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  ...خودم ي خواسته به البته

  ... کرد برابر دنیچند چشمامو هییبایز که دهیکش و بایز یلیخ یچشم خط و یمشک ي هیسا هی با کوتاه هیهشت يابروها

  ... کرد بایز یلیخ شمویآرا

  ...ظیغل نه و کم نه

  ... کردم تنم رو پف یلیخ نییپا تا کمر يرو از و دکلته یرهنیپ که عروسم لباس کمکش با

  ... رفتیم راه میمتر هی دیبا ریام که بود پف نقدریا

  ...  گرفت خندم

  ... گفت شگاهیآرا يکارآموزا از یکی

  ...اومد داماد آقا...خانم عروس-

  ... افتاد تپش به قلبم

  ... رفتم رونیب شگریآرا همراه انداختمو تنم و سرم رو شنلمو

 دید از همه و پاداش بابت گذاشت شگریآرا اسپند هینیس يرو یتراول که یدست و... دمیدیم براق يکفشها با ییپاها فقط

  ... شدند خارج

  ... لمبرداریف و ریام ماندمو من

  ... برداشت شنلمو و آورد باال دستشو مکث با ریام

  ...رفت لبش رو از لبخند دنمید ب و آورد باال صورتمو دست با

  ... انداخت نیطن قلبش تپش يصدا

  ... دیکاویم صورتمو ياجزا تمام سوزانش نگاه

  .....!کردم دایپ رو نیزم يرو فرشته نیباتریز -ریام

  ...  دیبوس مویشونیپ و اومد جلو

  ... لمبرداریف دست يدلقکا میشد لمبرداریف يهاییراهنما کمک با و سرم رو انداخت دوباره شنلو و گرفت دستمو
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  ...ریام مادر ي خونه باغ سمت به میرفت زود و دراومد صداش ریام که عکسا انداختن سر کرد خستمون نقدریا

  ... ونیپاپ صورت به زده روبان يها یصندل و زیم از پر باغ يجا همه و... بود یچراغون جا همه

  ...بودم ریام و جون مادر صورت محو فقط من و بودن مهمونها اکثر

  ... دمیشنینم رو انیاطراف سالم يصدا اصال که بود ادیز يقدر به استرسم

  ... شدمیم رد و دادمیم سالم فقط

  ... سوختمیم ریام نافذ نگاه ریز یعروس آخر تا

  ... وسط میرفت ریام همراه که کرد نفره دو رقص درخواست ازمون ارکستر درآخر

  ...  گذاشت کمرم يرو آزادشو دست خودشم و گذاشت شونش رو دستمو هی و گرفت دستش تو دستمو هی ریام

  ...  میدیرقص آروم و نرم و میشد کینزد هم به

 چشمم از یشوق اشک قطره داد نشون بهم رو یخوش يرو بازم خدا نکهیا از خوردمویم چیرپیام آغوش تاب و چیپ در

  ... دیچک

  ...  ریام بودن از

  ... کنارم عشقم بودن از

  ؟؟یال بود یچ يبرا دیمروار نیا -ریام

  دمیپاش روش به يلبخند

  ...! میزندگ ي بهانه نیبهتر... تو بودن يبرا -

 حرکت نیا از همه و چرخوند خودش دور دور چند و کرد حلقه کمرم دور دستاشو و کرد ول دستمو حرفم نیا با ریام

  ... دنیکشیم هورا و دست و اومدن وجد به ریام

  ... بودم لذت غرق من

  ... مینشست و گاهمونیجا يتو میرفت هم همراه میشونیپ دنیبوس با و گذاشت نیزم يرو آروم منو

  ... عاشق دو هر
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  ... قرار یب

  ... تپش پر

  ... خالصه...و ومدنیم دنبالمون که یینهایماش و زدن بوق یکل با شد تموم یعروس باالخره

  ... ریام ي خونه میدیرس

  ...بودم دهیند حال به تا که گذاشتم يا خونه به پا بار نیاول يبرا

  ... میرفت خواب اتاق سمت به و میشد وارد هم دست در دست و ریام همراه

 به کردن ي دراز زبون هی با ریام همراه و کردم پرت لمبرداریف يبرا رو گل دسته من آخر در و مینشست تخت يرو

  ...کنه بدرقه رو لمبرداریف تا رفت ریام و شد بسته اتاق در يبا يبا هی و نیدورب

 چند... بود باز موهام شتریب چون سرمم يها رهیگ کندمو تنم از زور به لباسمو و حمام تو رفتم عیسر بود برنگشه ریام تا

  ... دوش ریز رفتم داشتمو برشون.. نبود شتریب ییتا

  ...سرم تو کوبوندم دست هی با برنداشتم لباس و حوله افتاد ادمی کردمو کوتاه دوش هی

  ...زدم دید رو اطراف آوردمو رونیب غاز مثل سرمو کردمو باز رو در

  ... شدینم دهید ریام

 آسوده ینفس و دادم ریگ دمویچیپ دورم برداشتمو عیسر دمید رو یرنگ ییمویل ي حوله و کمد سمت دمید عیسر

  ...دمیکش

  ... اومد در يصدا

  ... بود ومدهین داخل ریام هنوز پس

  ... يبند و کوتاه و بود یرنگ دیسف و نازك رهنیپ که لباسمو

  ... همانا هم ریام به برخورد و همانا اومدنم رونیب و...  دمیپوش و حمام داخل رفتم عیسر برداشتمو

  ... نگاه کی برخورد

  ... دست دو برخورد

  ... جسم دو برخورد
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  ...دمیرس ارزوم به دخترا از یلیخ مثل من و گذشت شب اون

  ... میزندگ عشق نیاول به دنیرس يآرزو

**  

  ... بود دوقلو پسر و دختر تا دو جشینت که میزندگ از سال سه گذشت از بعد

 فرزندم دو و ریام داشتن يبرا رو خدا هزارم بار يبرا من و... اول روز از تر نیریش... بود نیریش برامون هنوزم یزندگ

  ...یسالمت يآرزو براشون و کردم شکر

  

 پایان


