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 من زیبای  رمان :

 رمان فوریو کاربر عبدی.م :  نویسنده

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

@Romankhone 
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 میترا زد به شونم و گفت:

 نظرت در مورد این لباس چیه

 میترا مطمئن باش این دیگه واقعا خیلی عالیه_

 میترا چشم چرخوند و رفت تو اتاق پرو...سارا خودشو با حالت غش زد و گفت:

 مردم دیگه...کاش اینو انتخابـ..

 خودشه!!!!_میترا

ی خوشحال اومد بیرون و لباس رو داد به فروشنده تا حساب کنه...خرکیف شدم...باالخره میریم خونه.از صبح پدر پاهام در اومد که این میتراو 

 ذلیل مرده یه چیزی انتخاب کنه...

 به همراه میترا و سارا از فروشگاه زدیم بیرون که سارا گفت:

 نیم؟بریم کافه یه چیری بخوریم بعد آیه رو برسو

 نه مرسی شما برین من میخوام قدم بزنم_

 با اینهمه خوشگلی پیاده بری میدزدنت ها_میترا

 نه بابا نمیدزدن..._

 و گونه دوتاشونو ب*و*سیدم و گفتم:

 فعال بای بای

 بای بای عسلم_سارا

 ب*و*س ب*و*س بای_میترا
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سالمه و دیپلم رو گرفتم دیگه درس  20ادم...اسمم آیه است...دست تکون دادم و از پاساژ خارج شدم...قدم زنان به سمت خونه راه افت

بهترین  نخوندم...وضعیت مالی مون زیاد مناسب نبود...میشد گفت نه پولدار بودیم نه فقیر...میترا و سارا از اون پولدار های شیراز هستن ولی خب

 دوستای منن...معموال برای کمم تو خرید باهاشون به اینجا میام...

 

#2 

 ا اینکه از صبح رفته بودیم خرید و منم خسته شده بودم اما دلم میخواست از راه کوچه باغ برم خونه ... دور ترین راه ممکن به خونه ب

 اما دلم هواى صفاى کوچه باغ و کرده بود ..

 بوى گل یاس و رز و عطر تازه اى که توى اون کوچه بود نشاط رو تك تك سلول هام تزریق میکرد. 

 به سمت کوچه باغ کج کردم. راهمو

 به خانوادم فکر کردم 

 مامانم ... که تو این چند سال همه چیزشو براى ما گذاشت 

 بابام ... که صبح تا شب کار میکنه 

 خواهر کوچولوم ... آیلین ... همش ده سالش بود.هم من اونو خیلى دوست داشتم هم آیلین منو 

 با هم خیلى ارتباط خوبى داشتیم ...

 یادآورى خانوادم لبخندى رو لبام نشست... با

 به کوچه باغ رسیدم تا تهش رو یه دور با چشم گذروندم 

 خیلى خوشحال بودم ... 

 درخت هاى بید مجنونى که خیلى تنومند بودن و االن شاخه هاشون با نسیم مالیمى تکون میخوردن .. 

 به راهم ادامه دادم کیفمو رو شونم جا به جا کردم ...
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 شتم از منظره هاى بکر لذت میبردم و قدم میزدم که یه دفعه با صداى نکره یه مرد برگشتمدا

 به به، خانم خانم ها ... احوال شما ؟ -

خواستم برگردم و سریع از کوچه برم بیرون که یه دفعه دستهام تو حصار دستاش قفل شد و بعد یه دستمال سفید با یه بوى زننده که جلوى 

 د بینیم گرفته ش

 دست و پا زدم 

 با صداى خفه کمك خواستم ولى کم کم دیگه بى جون شدم و رخوت همه بدنم رو گرفت ...

 و صحنه زیباى کوچه باغى بود که پیش چشمام تار و تار تر شد و سیاهى مطلق ...
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دهنم و دست و پاهام بسته شده...با وحشت به با سرگیجه چشمامو باز کردم...تو یه جایه تاریك بودم...هیچ چیز رو نمیدیدم ولی فهمیدم که 

مو باز اطراف نگاه کردم...یخ کرده بودم...یهو در باز شد و نور زیادی فضا رو پر کرد که باعث شد چشمامو ببندم و محکم فشار بدم...کم کم چشما

ود چیزی شنیده نشد...یکی از مردایی که به کردم و به دونفری که به سمتم میومدن چشم دوختم....خواستم جیغ بکشم ولی چون دهنم بسته ب

 سمتم میومد هیکل گنده ای داشت که با اون کت و شلوارش میخورد بادیگارد باشه...پوزخندی زد و گفت:

 صبح بخیر خانوم خانوما.

نگام میکرد...به سیگارش پك با نفرت بهش چشم دوختم...چشم برگردوندم و به مرد دیگری نگاه کردم...پسر بوری بود...با یه لبخند مرموز 

 عمیقی زد و با لهجه ی بریتانیایی گفت:

 واو!

 پشت سرش یه مرد چهارشونه و دوتا بادیگارد وارد شدن...به اونا نگاه کردم...مردی که وارد شده بود قد بلند و چشمای آبی داشت...بیخیال

مرده اولی سیگارشو انداخت زمین و رو به مردی که تازه وارد شده بود آنالیز کردنش شدم و بازهم صداهای نامفهومی از خودم ایجاد کردم...

 گفت:
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 نریمان پسر شاه ماهی تور کردی !

 و بعد رو به من با ه*و*س گفت:

 اینو فقط باید پرستید!چشاش...

 فکرکنم تعریف کردن از یکی از دخترایی که برای من آوردن زیاد برام جالب نباشه بردیا!_نریمان

 بهرحال این دختره رو راستش..._بردیا

 این دختره چی_نریمان

 دزدیه!_بردیا

 

#4 

 بردیا هزاربار بهت گفتم دزدیارو نیار آخر واسمون دردسر میشه ..._

 اونى که اسمش بردیا بود یه لبخند مرموزى زد و گفت:

 باشه اگه نمیخوایش مشکلى نیست میبرمش

 م نریمان بود گفت: داشت بهم نزدیك میشد که اونى که فك کن

 صبر کن بردیا...بیا عقب این یکى چه دزدى باشه چه خریده شده باشه مال خودمه...

 به بردیا نگاه کردم ... رفت عقب و ایستاد ... 

 منم با ترس نگاهم بین اینا رد و بدل میشد ... 

 باورم نمیشد یه همچین روزى هم تو زندگیم وجود داشته باشه .... 

 م حلقه زده بود ... اشك تو چشما

 اونى که نریمان بود اومد جلوم وایستاد



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 یکم خم شد که سرش درست رو به روى سرم قرار گرفت ...

 گریه نکن... از گریه خیلى بدم میاد... گریه نکن چون االن به جاى اینجا میتونستى با وضع فالکت بارى جاى دیگه باشى فهمیدى؟_نریمان

 م با حالت زارى بهش نگاه کرد

 اشکام از رو گونم سر خورد 

 کمرشو صاف کرد و ایستاد

 بردیا ببرش امارت به مادام هم بگو به سر و وضعش برسه که چند روز دیگه خبر میدم بیاریش..._

 بعد هم رفت بیرون و منو بهت زده تنها گذاشت...
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 حاال من مونده بودم این چند تا غولتشن عظیم الجثه... 

 یارن؟چرا منو دزدیدن؟؟؟خداااا...نکنه بالیى سرم ب

 اما نه اون یکى که رفت گفت ببرینش امارت ...

 امارت؟ واى یا خدا خونه این پسره ؟یعنی دیگه منو واقعا دزدیدن؟؟؟؟اشکم داشت درمیومد...

 خدایا خودت کمکم کن اى خداااا 

 یه دفعه پسره که بردیا بود اومد جلو 

 وحشت بهش نگاه کردم...غیر ارادى تو خودم جمع شدم و با 

 اومد جلوم زانو زد و شروع کرد به باز کردن طناب پام....

 پاهام سفت به هم چسبیده بودن 

 آخیش راحت شدم ...
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 زیر بازومو گرفت و بلندم کرد و من و کشون کشون برد به سمت در ..

 از در که خارج شدم با یه جایى مثل یه سوله روبه رو شدم ...

 ش میکشید من و دنبال خود

 از سوله خارج شدیم. یه جایى مثل بیابون بود . یه جاده باریك خاکى هم بود نه آب بود نه آبادى

 واقعا قالب تهى کرده بودم و از ترس نمیدونستم چه خاکی به سرم باید بریزم...

 ن راه میومدن...بهتر از این نمیشه! منو به سمت ماشین شاسى بلندى که شیشه هاش دودى بود برد ... اون دو تا بادیگارد هم پشت م

 سوار ماشینم کرد و درو بست 

 خودش رفت سمت راننده و بعد از اینکه سوار شد با وجود دسته بسته من قفل مرکزى رو زد ... 

 این دیگه با خودش چى فکر میکرد خدا میدونه!!!!

 راه افتاد و بى مقدمه گفت:

 تو هم خوابالویى هااااا 

 واسه یکم ماده بیهوشى زیاد نیست ؟ یه روز کامل 

 دهنم که با چسب بسته بود رو باز کرد 

 دور لبم بدجور سوخت 

 انگار مجبوره اینجورى چسبو بکنه 

 یهو گفت:

 اسمت چیه ؟  

  آیه…آ…با بهت بهش نگاه کردم و گفتم : آ
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 سرشو متفکرانه تکون داد و چند بار زیر لب اسممو تکرار کرد ... 

 یهو گفت :

 ید بدونى که تو رو آوردن تهران. اونطور که به من گفتن تو رو از شیراز آوردن ... درسته؟با

 فقط تونستم با وحشت و ترس نگاهش کنم و آروم سر تکون بدم...

 تو بهت بودم 

 من کجا و تهران کجا؟ 

 خانوادم....

 مامانم و بابام االن چقدر پریشونن 

 …یه دفعه از دهنم پرید و گفتم : خانوادم 

 ...دیگه باید فراموششون کنى االنم دیگه ساکت شو چیزایى که باید میدونستى رو فهمیدى حاال هم میبرمت امارت بقیه چیزارو مادام بهت میگه _

 باورم نمیشد .... چرا داشت چرت و پرت میگفت آخه؟! 

 من چجورى خانوادمو فراموش کنم؟ 

 ... مامان .... بابا ....  آیلینم

 انقدر فکر کردم که خوابم برد .

 تا بوق متوالى از خواب پریدم  3با صداى 

 موقعیتم یادم اومد 

 رو به روى در بزرگ سفید رنگى بودیم 

 در باز شد و یه حیاط فوق العاده زیبا 
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 بردیا وارد حیاط شد 

 د و انتهاى راه به یه امارت خیلى بزرگ و زیبا ختم میشد دو طرف راه ساخته شده باغچه هاى پر از گل و درخت بو

 داشت نزدیك اون امارت میشد که یه دفعه پیچید سمت راست 

 باورم نمیشد اینجا خیلى بزرگ بود 

به زیباى اون متر رفت و ایستاد اینجا یه خونه ویالیى بود به نظر میومد دو طبقه باشه ولى هیچى  ٥٠٠خیلى هم زیبا انواع گل ها کاشته شده 

 امارت وسط باغ نبود

 از طرف راننده پیاده شد و اومد در سمت منو باز کرد 

جلب زیر بازومو گرفت منو به سمت در خونه برد و زنگ خونه رو زد و منتظر شد....اونقدر نگران و ترسیده بودم که زیبایی باغ هم توجه ام رو 

 نمیکرد...

 

#6 

سال داشته باشه تو چارچوب در نمایان شد...با ترس  45رس داشتم...در باز شد و چهره ی زنی که میخورد کف دستم عرق کرده بود و خیلی است

 بهش نگاه کردم...با دیدن من لبخندی نشست کنج لبش.اما سریع رو به بردیا اخم کرد...بردیا گفت:

 میاد آماده باشهسالم مادام...دختر جدیده نریمان سفارش کرده به سر و وضعش برسین چندروز دیگه 

 چی هی آماده باشه آماده باشه؟ولم کنین میخوام برم خوووونمممممم_

 دزدیه؟؟؟مگه نریمان نگفـ.._مادام

 آره خوده نریمان هم اینو گفت ولی خب بهرحال نمیتونه از همچین حوری بگذره_بردیا

 فشردم و به مادام نگاه کردم...پوووفی کشید و گفت:با نفرت نگاهش کردم ولی اون تو چشمای مادام زل زده بود...دندونامو روهم 

 بیاتودختر
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 و منو کشید داخل و در رو روی بردیا بست...با التماس بهش گفتم:

 بذارید من برم...

 من هم اگه بذارم از دست صدتا نگهبانی که بیرون هست نمیتونی فرار کنی.پس ساکت باش و دنبالم بیا_مادام

ترس دنبال مادام راه افتادم....خونه خیلی بزرگ بود...یه نشیمن خیلی بزرگ که از دو طرف پله میخورد به باال...سمت چپ و دستامو باز کرد...با 

نشیمن یه آشپزخونه بزرگ.بود و سمت راست یه اتاق که درش بسته بود...همه چیز سفید مشکی بود...مادام دست منو گرفت و از پله ها برد 

 تاق اینجا بود...مادام داد زد:باال...ووووووواو کلی ا

 دخترا بیاین بیرون

و  پنج دقیقه بعد چهارتا دختر خوشگل اومدن بیرون...یکیشون که از همه خوشگلتر بود با غرور نگاه میکرد...مادام به دختری که موهای بلوند

 چشمای ریز سبز و صورتی گرد و سفید داشت اشاره کرد و گفت:

 شمیم

 چشمای سبزآبی و موهای عروسکی فر و طالیی و لبای صورتی شبیه قلب و صورت گرد و سفیدی داشت اشاره کرد و گفت:بعد به دختر بعدی که 

 غنچه

 بعد به دختری که موهای مشکی و چشمای آبی و صورتی ساده داشت اشاره کرد و گفت:

 پارمیس

 سبزآبی و لبایی قلوه ای و سرخ داشت اشاره کرد و گفت: و مکثی کرد و رو به همون دختر مغرور که موهای خرمایی بلند و چشمای درشت

 سوگلی نریمان،آنا

 مادام به من گفت:

 خودتو به دخترا معرفی کن

 با لکنت گفتم:
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 من آیه ام...

گریه اما هنوز متعجب بودم...منو دزدیدن و آوردن به حرم سرای اون عوضی؟؟؟؟داشت گریه م میگرفت اما نمیخواستم جلوی اینا مخصوصا آنا 

 کنم...مادام گفت:

 خب آیه بیا تورو ببرمت به اتاقت...

 همون موقع موبایلش زنگ خورد و جواب داد:

 جانم آقا؟.....چی؟؟.....مطمئنین؟....چشم هرچی شما بگین

 و قطع کرد...با نگرانی نگاهش میکردم...رو به آنا گفت:

 آقا گفت که اتاق تورو بدیم به آیه

 چیییییی؟_آنا

 که گفتم وسایلتم جمع کن ببر بدو دخترهمین_مادام

کی دیگه از آنا با حرص وارد اتاقی که از بیرون هم معلوم بود از بقیه اتاق ها بزرگتره شد...کمی بعد با یه ساک اومد بیرون و بی هیچ حرفی وارد ی

 اتاقا شد...مادام دست منو کشید و به سمت اون یکی اتاق برد...

 

#7 

مشکی...یه تخت مشکی که مالفه های روش سفید بود...یه _دیدن اتاق کف کردم...خیلی بزرگ و خوشگل بود...با دکور سفیددر رو باز کرد...با 

دست مبل چرم مشکی هم سمت چپ اتاق بود...دوتا عسلی هم چپ و راست تخت بود...دوتا در هم تو اتاق بود که یکیشون سرویس بهداشتی و 

 گفت: اون دیگری هم حمام بود...مادام

 داخل کمد هرنوع لباسی بخوای هست...االنم برو حموم کن حوله پشت دره...

امو در و از اتاق رفت بیرون...نشستم رو تخت و بیصدا گریه کردم...واقعا ترسیده بودم...چرا من؟چرا این بال سر من اومد؟؟؟...بلند شدم و لباس

حموم لوکس و زیبا بود...سنگ های مرمر و روشویی که برق میزد از تمیزی...وان بزرگ و آوردم انداختم گوشه ای از اتاق...وارد حموم شدم...یه 
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ن سفید...آب رو باز کردم و آروم دراز کشیدم تو وان...بعد از کمی گریه کردن و حموم کردن،حوله رو پیچیدم دور خودم و اومدم بیرون...همو

 ی دهنم که جیغ نزنم...نگاهی به کل بدنم انداخت و لبخندی زد..موقع در باز شد و نریمان اومد تو...دستمو گذاشتم جلو

 سریع برگشتم تو حموم و در رو قفل کردم....بعد بلند گفتم:

 تو اینجا چیکار میکنی؟

 اینجا اتاق منه_نریمان

 یعنی من تو اتاق توام؟؟؟؟_

 آره_نریمان

 پس بیزحمت اتاق منو عوض کن_

زد و فقط قهقهه زد...گندش بزنن لباسام بیرونن...چشمم به لباسای این عوضی افتاد...یه پیراهن سفید و اینو با کنایه و نفرت گفتم...حرفی ن

یکم شلوار ورزشی بود...در اینکه توشون گم میشدم شکی نبود اما برشون داشتم و پوشیدم....شلوار که مدام به پام گیر میکرد...پیراهن هم تا 

 ن و موهامم با حوله پوشوندم...نریمان منو دید و با تعجب گفت:باالتر از زانوم بود...اومدم بیرو

 چرا لباسای منو پوشیدی؟

 جوابی ندادم و فقط ترسیده نگاهش میکردم اما با پرویی گفتم:

 دست از سرم بردار!

 همچین تحفه ای هم نیستی_نریمان

 اگه نیستم پس بزار برم!_

 رد کردم...دستشو گذاشت کنار سرم و با دیوار چسبوند و گفت:نریمان چیزی نگفت و نزدیك اومد که با ترس عقب گ

 من از دخترای سرکش خوشم میاد

 و بعد ازم دور شد و درحالی که بیرون میرفت گفت:
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 من دارم میرم

 زیرلب گفتم:

 بری برنگردی

 پوزخندی زد و رفت بیرون...با عصبانیت پامو کوبیدم به زمین و به طرف کمد رفتم...

 

#8 

 رو باز کردم ... در کمد 

 اوووو... چقدر لباس اینجاس 

 اصال حوصله انتخاب کردن نداشتم 

 مغزم زیادى درگیر بود. اتفاقات اخیر تو ذهنم تکرار میشد و فقط این جمله اکو میشد:

 چرا من؟  

 همینطورى دستم رو کردم تو کمد و یکى از چوب لباسى ها رو کشیدم بیرون 

 داشت هر چوب لباسى یه ست لباس 

 به لباس نگاه کردم 

 یه شلوار کتون سفید بود با یه تاپ دکلته که طرح چهارخونه سفید صورتى داشت و وسط سینه چین خورده بود

 سریع لباس ها رو با لباساى اون غول عوض کردم 

 قشنگ اندازم بود 

 یه دمپایى سفید هم برداشتم و پام کردم 

 حاال باید یه تلفن پیدا میکردم 
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 ر تو اتاق رو نگاه کردم هیچ تلفنى نبود یه دو

 رفتم سمت در 

 رفتم بیرون 

 دخترها رو دیدم تو حال نشسته بودن 

 اونى که اتاقشو با من جا به جا کرده بود پاشو انداخته بود رو پاش و عصبى پاشو تکون میداد

 اون سه تا هم دورش نشسته بودن 

 تا من و دید به سرعت اومد جلو با حرص گفت:

 ایسا بینم... چى کار کردى که هنوز نیومده نریمان منو از اون اتاق انداخت بیرون؟ و

 آها گرفتم خانم سوخته بود 

 به اون سه تا نگاه کردم دم مبل ها ایستاده بودن و بر و بر ما رو نگاه میکردن

 د بلند گفت : همینجور مشغول آنالیز کردن بودم که یه ضربه زد به تخته سینم و هولم داد و با فریا

 مگه با تو نیسـ...

 مادام روى پله ها بود. با داد گفت : اینجا چه خبره ؟!!

 یه دفعه رنگ از روى چهار نفرشون پرید 

 اومد جلو و گفت:

 آیه با من بیا ... آنا بعدا باهات یه صحبت مفصل دارم ...

 مادام از پله ها رفت پایین و منم دنبالش رفتم . 

 داشتم اصال دزدیده نمیشدم که حاال این دختره بخواد براى من عرض اندام کنه....من اگر شانس 
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 مادام وارد آشپزخونه شد..دنبالش رفتم.جلوم ایستاد و گفت:

 این خونه یه سری قوانین داره...اولیش که از همه مهمتره:دعوا نداریم!

 و که میخواد انجام بدی!دومیش:اگه آقا تورو خواست حق ناز کردن نداری و باید کاری ر

 درضمن آقا امارت شخصی خودشونو دارن...در هفته، فقظ چند شب میان امارت.تا حاال کسی تو اون امارت هم نرفته

 سومین قانون اینه:سعی نمیکنی فرار کنی!

 چهارم یا همون آخرین قانون:موقع شام یا ناهار میای سر موقع غذاتو میخوری!

 شی داشتمباشه فقط مادام یه خواه_

 بگو_مادام

 من میخوام با خانواده ام تماس بگیرم..._

 امکان نداره!اگه آقا بفهمه صد در صد عصبانی میشه_مادام

 توروخدا خواهش میکنم..._

 بهتره وقتی آقا اومد خودت بهش بگی...حاالهم برو باال و با دخترا بیشتر آشنا شو اما زیاد دور آنا نپلك..._مادام

رفت بیرون...سعی کردم آروم باشم....از پله ها باال رفتم...دخترا داشتن حرف میزدن و آناهم خداروشکر کنارشون نبود...غنچه با و از آشپزخونه 

 دیدن من لبخندی زد و گفت:

 بیا اینجا بشین

 بدی گفت:و جایی کنار خودش برام باز کرد...نشستم کنارشون و لبخندی زورکی زدم...شمیم پا روی پا انداخت و با لحن 

 شنیدم دزدی هستی!
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 و پوزخندی زد...پارمیس زد به شونه شمیم و با گله گفت:

 شمیم!

 غنچه با تندی گفت:

 شمیم شروع نکن

 اه اصال من میرم پیش آنا...شما با همین دختره دهاتی بمونین_شمیم

 بهم برخورد اما حرف مادام تو ذهنم تکرار شد:دعوا نداریم!

 درو کوبید پشت سرش...پارمیس با شرمندگی گفت: شمیم وارد اتاق آنا شد و

 خواهرمو ببخش!یکم حسوده!

 خواهرته؟_

 آره فکر میکردم از شباهت بینمون بفهمی_پارمیس

 آره اما تشابه اسمی نداشتین_

 اوهوم_پارمیس

 بگذریم.چندسالته؟اسمت فکر کنم آیه بود...درسته؟_غنچه

 اوهوم...بیست سالمه..._

 هنوز بچه ای_غنچه

 آهی کشید...با تعجب گفتم:و 

 شما چطور به اینجا اومدین؟

 منو شمیم به علت وضع مالی بدمون فروخته شدیم_پارمیس
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 غنچه آهی کشید و گفت:

 منم همینطور!

 آنا چی؟_

 اووف ول کن اون دختره ی لوس و حسود رو!_غنچه

 غنچه!!!_پارمیس

 و بعد رو به من گفت:

 هیچ مشکلی با این قضیه نداشت! اون هم دزدیه!البته از روزی که اومد

 غنچه با حرص گفت:

 نبایدم داشته باشه!اونکه مثل ما دختر نبود!
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 خیلى تعجب کردم !!! دختر نبوده ... 

 همونطوره با بهت تو فکر بودم که پارمیس گفت 

 موافقین که بریم تو بالکن و یه چایى بخوریم؟! اونم با کیك مخصوص مادام!_

 میشه...پاشو آیه، پاشو  آره عالى _غنچه

 خودش بلند شد و دست منم کشید و بلندم کرد ...

 رفتیم طبقه پایین 

 یه دفعه پارمیس و غنچه رفتن تو آشپزخونه خونه 

 وا ! اینا که گفتن بریم بالکن ! 
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 منم دنبالشون رفتم 

 مگه نگفتین بریم بالکن؟! _

 خب آره _پارمیس

 پس چرا اومدین آشپزخونه؟ _

 باید چایى و کیك ببریم که بخوریم. دیگهخب _

 رفتم جلو گفتم:

 خب حداقل بگید بشقاب از کجا بردارم؟ 

 تو کابینت باال سرت پیش دستیه_پارمیس

 پارمیس کیك رو برش زد. غنچه چای ریخت 

 بعدش از آشپزخونه خونه اومدیم بیرون 

 بالکن دور میز نشستیم کیك و چاى برداشتیم رو نشون میداد رفتیم تو   1به ساعت توى حال نگاه کردم ساعت 

 و شروع کردیم به خوردن 

 کلى صحبت کردیم 

 من بیشتر از خودم گفتم 

 از سارا و میترا 

 از وضع خانوادگیمون 

 از آیلین و اینکه چقدر بهش وابستم و االن دلتنگشم 

 خیلى با غنچه و پارمیس گرم گرفتم. دختراى خوبى بودن 
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 دوست روشون حساب باز کرد ...  میشد به عنوان یه

 گرم صحبت بودیم که یه دفعه مادام اومد و گفت:

 دخترا ساعت دو شد. بیاین ناهار... 

 من از اونجایى که کیك خورده بودم اصال گشنم نبود... 

 غنچه و پارمیس هم خیلى کیك خورده بودن 

ببینه رفتم  tvکه خیلى خیلى خسته بودم بر خالف اصرار غنچه که مى خواست  وسایل روى میز رو جمع کردیم و بردیم آشپزخونه و من از اونجایى

 تو اتاقم که بخوابم 

 وارد اتاق شدم و بعد از عوض کردن لباسم با یه لباس راحتى گل گشاد بدون شلوار رو تخت بیهوش شدم ...
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ی نگاهی رو روی خودم حس میگردم...با ترس برگشتم نگاه با حس تشنگی چشمامو باز کردم...از تو پنجره میشد فهمید شب شده...سنگین

.پا کردم که با دیدن نریمان یه متر پریدم و با ترس خودم رو چسبوندم به تخت...رو مبل نشسته بود و چشمای آبیش که خمار بود نگاهم میکرد..

 م...بلند شد و اومد سمتم که با پرویی گفتم:روی پا انداخت و کرواتشو شل کرد....با ترس نگاهش میکردم و زبونم نمیرفت چیزی بگ

 چی میخوای؟

 الزمه بگم؟_نریمان

 به من نزدیك نشو...برو کنار_

 االن به حرفتون گوش میکنم سرورم_نریمان

 با نزدیك شدنش بوی گند الکل رو حس کردم...صورتم رو مچاله کردم و گفتم:

 مشروب خوردی...گفتم نیا نزدیك جیغ میکشما
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 بکشخب _نریمان

 غول بی شاخ و دم..._

ی و خواستم در برم که تو حصار دستاش اسیر شدم..در مقابل اون خیلی ریزه پیزه بودم...مثل مورچه تو بغل فیل...دستو پا زدم که در برم ول

...سریع با انگشتام نقطه سرشو نزدیك گوشم آورد و نفس عمیقی کشید که مور مورم شد....یاد حرکتی که بابا از شوخی بهم یاد داده بود افتادم

 حساس کمرشو گرفتم که یهو شروع کرد به مکزیکی رفتن و سریع منو هل داد اونور...عصبی یورش آورد سمتم و گفت:

 میخواستم باهات مالیم باشم...خودت خواستی...

 و اومد به سمتم....
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 به سرعت اومد سمتم که فرار و بر قرار ترجیح دادم ...

 ر رفتم و پریدم رو تخت از زیر دستش د

 چهار دست و پا اومدم برم اون طرف که جفت پاهام رو از ساق گرفت و کشید 

 دیگه کارم تموم بود 

 دیگه داشت گریه ام درمیومد و فقط خدا رو صدا میکردم 

 دستاش رو نوارش گونه روى پام میکشید 

 …نفسم حبس شده بود مغزم ارور داده بود نمیدونستم چى کار کنم

 ولى با صداى تلفنش نفسم رو آزاد کردم 

 یه پوف بلند کشید و گفت : 

 بر خرمگس معرکه لعنت 
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 …وتلفنش و جواب داد 

 بله بردیا؟ مگه نگفته بودم هیچوقت این موقع با من تماس نگیر؟ _

_……… 

 جداً؟ پیداش کردین؟ _

_………… 

 زیر زبونش بکشین بیرون. منم اومدم  خیلى خوب منم االن میام.شما ببینین تا من بیام چى میتونین از_

 منم وقتى این داشت صحبت میکرد سریع پریدم تو دستشویى و در و قفل کردم 

 یه دفعه منو صدا کرد 

 کار بدون خوب و چیز یه ولى …آیه....باالخره که میاى بیرون. باید با مادام صحبت کنم اینجور که پیداس درست قوانین رو تو گوشت نکرده _

 رام کردن اسب هاى چموشى مثل توئه من

 بعد هم صداى در اومد که بهم کوبیده شد. 

 با احتیاط از دستشویى اومدم بیرون و رفتم کنار پنجره  تمام قدى

 پرده حریر سفید رنگ رو زدم کنار و دیدم که با ماشین از باغ خارج شد...
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تاد...بعد از قفل کردن در،خودم رو انداختم رو تخت و پتو رو کشیدم رو خودم...کم اشکام شرشر میریخت...باورم نمیشه داشت چه اتفاقی میاف

 کم با فکرهای ناحوری که به سرم میزد به خواب رفتم....

 

 

***** 
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ی و دست و با برخورد نور آفتاب تو صورتم چشمامو باز کردم...خمیازه ای کشیدم و موهامو انداختم رویه شونه ام...بلند شدم و رفتم تو دستشوی

 صورتمم رو شستم...بعد از خشك کردن صورتم اومدم بیرون...لباسامو با یه پیراهن ساده بافتنی به رنگ سبزآبی و شلوار جین عوض کردم...

م و از اتاق اومدم بیرون هیشکی نبود...دستگیره در اتاق غنچه رو گرفتم و باز کردم...داشت خواب هفت پادشاه رو میدید...آروم در رو بست

 خواستم بچرخم که با صورت اخموی آنا مواجه شدم...یه قدم رفتم عقب و بعد با اخم گفتم:

 این چه طرز اومدنه؟زهرم ترکید...

 خودتم بترکی_آنا

 برو بابا حوصله تو ندارم_

 و راه افتادم سمت پایین که پشت سرم میومد و گفت:

 ؟همچین خوشگلم نیستی من از تو خوشگلترمنگفتی چطور اینقدر نریمان رو تحت تاثیر قرار دادی هان

 برگشتم نگاش کردم و گفتم:

 اووف هی مثل کنیز حاج باقر دم گوشم ور ور ور ور ور ور

 ببینم تو به کی گفتی کنیز حاج باقر؟_آنا

 اینجا چه خبره دخترا؟؟؟؟_مادام

 هیچی مادام...داشتیم به هم صبح بخیر میگفتیم_آنا

 زخونه...مادام رو به من گفت:و پوزخندی زد و رفت تو آشپ

 من یکم کار دارم...تو برو دهترا رو بیدار کن بیان ناهار بخورن

 ناهار؟_

 آره دیگه خیلی از وقت صبحانه گذشته._مادام

 و برگشت رفت تو آشپزخونه.از پله ها دوباره باال رفتم و وارد اتاق غنچه شدم...داشت هذیون میگفت:
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 نکن...امییییر...نه حالل واری 

 زدم به شونش و تکونش دادم:

 غنچه؟؟؟؟

 غنچه چشماشو باز کرد و گفت:

 آیــه؟

 آره منم...بیدارشو برای ناهار_

 بلند شد نشست تو جاش و سرشو خاروند...بلند شد و رفت تو روشویی و گفت:

 تو برو منم میام

 باشه_

 .از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق شمیم و پارمیس رفتم..

 پارمیس رو بیدار کردم که گفت:

 تو برو من خودم شمیم رو بیدار میکنم

 خیلی خب._

 و اومدم بیرون که غنچه رو دیدم..لبخندی بهم زد و گفت:

 دیشب صدای جیغت میومد؟چیشد؟

 اخمی کردم و گفتم:

 هیچی خداروشکر...

 غنچه سری تکون داد و باهم از پله ها رفتیم پایین...
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 یز نشستیم رفتیم دور م

  رفتم بهش جانانه غرّه چشم یه منم که انداخت بهم کفرى نگاه یه …آنا هم نشسته بود

 تو این خونه که پناهى نداشتم نباید جلوى این شل وا میدادم 

 وگرنه حسابم با کرام الکاتبین بود... 

 بعد چند دقیقه هم پارمیس با لبخند و شمیم با اخم از پله ها اومدن پایین 

 موندم خواهر دوقلو چه جورى انقدر با هم تفاوت دارن... من 

 شمیم کنار آنا نشست پارمیس کنار من غنچه هم سر میز من و آنا هم رو به رو هم بودیم 

 ناهار کشیدیم و شروع کردیم به خوردن 

 انقدر زیر نگاه عصبى شمیم و آنا بودم که اشتهام کور شد 

 همین خاطر گفتم: تصمیم گرفتم سر صحبت رو باز کنم به

 چه قدر جالبه این جا شما همه چشماتون رنگیه.

 یه دفعه غنچه گفت چون نریمان از دختراى چشم رنگى و بور خوشش میاد 

 ابرو هام رو انداختم باال گفتم: 

 اهو .... ماشاهلل خوش اشتها هم هستن...

 یه دفعه آنا با لحن بدى گفت: 

 چى تو خوشش اومد که تو رو آوورد اینجا... آره خوش اشتها بود ولى نمیدونم از 

 خیلى بهم بر خورد. یعنى چى منم آدمم.
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 یه دفعه پریدم بهش و گفتم: 

 وایسا وایسا ببینم، پیاده شو با هم بریم.... یه چیزو خوب بدون هر چى و تحمل کنم توهین و تحمل نمیکنم ها.. حواست و جمع کن 

 میکرد همشون با بهت و آنا با حرص بهم نگاه

 از سر میز پاشدم از پله ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم و درو بهم کوبیدم

 رفتم ته اتاق و دوباره رفتم پشت پنجره و به باغ رو به روم خیره شدم 

 پشت این پنجره آرامش خاصى داشتم 

 وقتى از اینجا باغ رو نگاه میکردم تو حالت خلسه فرو میرفتم...

 به فکر فرو رفتم 

 درم به پدرم و آیلین و همه فکر کردمبه ما

 من دختر قوى نبودم و االن هم توى بدترین شرایط زندگیم قرار گرفته بودم وقتى به خودم اومدم و ساعتو نگاه کردم 

 نیم ساعت بود که پست پنجره داشتم اشك میریختم
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 بلند شدم و به سمت تختم رفتم...من 

 دم وگرنه اگه اینجا اون نریمان عوضی بهم ت*ج*ا*و*ز کنه چی؟؟....باید یه راهی برای فرار پیدا میکر

.دوتا نه نه خدانکنه...اگه این اتفاقا بیفته من خودمو میکشم...مطمئنم...دوباره به سمت پنجره رفتم و به پایین نگاه کردم...به خشکی شانس..

تشویی و وارد شدم...چشمم به پنجره کوچیکی خورد...پامو گذاشتم.رو نگهبان پایین پنجره بودن...ارتفاعشم زیاده که...اوووف.رفتم سمت دس

به امید صندلی کوچیکی که اونجا بود و به پایین نگاه کردم....ارتفاعش همونقدر بود...ولی کسی پایین نبود.میتونستم یه بالشت پرت کنم پایین و 
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د تاثیر داشته باشه....آروم نشستم لبه پنجره و بسم اهلل گفتم و درحالی که یه چرخش خدا بپرم...البته میترا پارکو کار بود به منم یاد داده بود..شای

 توی هوا زدم پریدم پایین...چشمامو محکم روهم فشار دادم...رو زمین  فرود اومدم...نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم...
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 از جام بلند شدم ...

 رفتم جلو پاورچین پاورچین و آروم از کنار دیوار 

 از پشت دیوار که حدودا آخر باغ بود باغ رو دید زدم 

 دو تا نگهبان رو دیدم 

 دوباره رفتم پشت دیوار و محوطه پشت دیوار که پشت ساختمان خودمون بود رو گشتم اما هیچى نبود به جز درخت ها و گیاه هاى پیچ خودرو که

 رو دیوار رو پر کرده بود

 یه فکرى به ذهنم زد 

 یکم براى فرار زود بود االن

 باید اول اعتماد همه رو به خودم جمع کنم 

 بعد هم همه سوراخ سمبه هاى این خونه رو بشناسم

 حاال باید یه جور برمیگشتم تو خونه 

 از جلوى اون دو تا هم باید رد میشدم

 خودمو ریلکس کردم و خیلى شیك از جلوشون رد شدم 

 به دفعه یکیشون اومد جلو گفت: 

 خشید خانم شما اینجا چى کار میکنید؟ بب
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 فهمیدم اینجاس که باید دست پیش و بگیرم که پس نیفتم 

 پس صدامو انداختم رو سرم و گفتم:

 اى بابا مگه زندانیم؟ اومدم تو باغ یکم احوالم عوض شه

 ولم کنید بابا 

 حالم از همتون بهم میخوره بروکنار ببینم

 خونهو جلوى نگاه بهت زدشون رفتم تو 
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 نفس عمیقی کشیدم و وارد خونه شدم...مادام دست به کمر گفت:

 کجا بودی؟

 رفته بودم هوا بخورم...نکنه اکازه این کارم ندارم؟_

 ندیدم بری بیرون!_مادام

 خب حواست نبوده!_

 کردم...دست به کمر گفت: با شك نگام کرد...چشم چرخوندم و از پله ها رفتم باال که باز با این دختره ی برج زهرمار برخورد

 انگار راه رفتنم بلد نیستی دختره ی دهاتی

 اوال که تو زدی به من...دوما جواب ابلهان خاموشیست..._

 و خواستم برم که مچ دستمو گرفت و چشماشو ریز کرد و گفت:

 ببین نمیدونم چیکار کردی که نرینان جذبت شده ولی نمیتونی جای من رو براش بگیری جادوگر
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.یه ی با صدای پای نریمان دوتامون سرمون چرخید سمت پله ها...سریع دست منو ول کرد و منتظر به پله ها نگاه کرد...ترس بدی افتاد تو دلم..ول

 قدم عقب رفتم که اومد تو دیدم...عینك آقتابیشو درآورد و با شك نگاهمون کرد و گفت:

 خانوما؟

کاری در اتاقم رو قفل کردم...که دستگیره ش شروع کرد به چرخیدن...چندقدم عقب رفتم که سریع چرخیدم و وارد اتاق شدم...برای محکم 

 افتادم رو تخت...نریمان آروم گفت:

 کاریت ندارم...در رو باز کن میخوام برم حموم...باز کن درو آیه...

دم و پرو پرو نگاش کردم...کتش رو انداخت رو تخت و از دادش ترسیدم و سریع در رو باز کردم...با اخمای توهم داشت نگام میکرد...کم نیاور

 کرواتشو شل کرد و رفت تو حموم...عوضی حالم ازش به هم میخوره...از اتاق اومدم بیرون و خواستم وارد اتاق غنچه بشم که صدای آنا از تو

 اتاق باعث شد بایستم:

 یعنی چی؟

 آنا بس کن این بچه بازیارو_غنچه

 ختره دهاتی بیشتر از مـ...یعنی شما به اون د_آنا

 بهتره در مورد دوستمون بهتر صحبت کنی..._پارمیس

 

#18 

سال باهام زندگى کردید رو به این زنیکه دو روزه فروختید؟ معلومه بعدا باطن نحسشو بهتون  ٢دوستتون؟! واقعا که براتون متاسفم منى که  -آنا

 ه شد؟ من شدم شیطان رجیم هــــــــان؟!نشون میده .... با دو تا قربونت برم فدات بشم فرشت

 هان رو با داد بلندى گفت که من یه هین کشیدم 

 یه دفعه پریدم تو اتاق غنچه و با بهت گفتم: 

 غنچه، پارمیس!! چى شده؟ 
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 هیچى آیه تو برو ما خودمون حلش میکنیم... -غنچه

 آخه... -

 آخه نداره آیه تو برو ما خودمون حلش میکنیم...-پارمیس

 باشه -

نه صبر کن. کجا میخواى برى؟ وایسا ببین . ببین که دوستامو ازم دور کردى .... ببین که نیومده جاى منو پیش نریمان پر کردى  -آنا)با فریاد(

 ازت متنفرم ، ازت متنفرم زنیکه دهاتی...

 و یه دفعه صداى محکم نریمان اومد با داد گفت:

 ! اینجا چه خبره؟ آنا چرا معرکه گرفتى؟

 هنوز موهاش خیس بود

 من یه دفعه با بهت برگشتم سمت در و همون طور هم با بهت به نریمان نگاه کردم 

 نگاه نریمان بین همه ما میچرخید و منتظر جواب از آنا بود

 ..  ام …ام -آنا

 چرا ام ام میکنى؟ آیه جان تو برو تو اتاق -نریمان

 بله،بله ؟ این االن چى گفت؟ آیه جان؟؟ 

 به هر حال باید االن اینجا رو ترک میکردم ولى

 سریع از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو اتاقم 

 درو بستم صداى جروبحثشون میومد

 یه دفعه چشام برق زد 

 موبایل نریمان رو عسلى بود ... ریسك بود اما به امتحانش مى ارزید....
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گرد کردم...حداقل االن زنده ام اگه نریمان بفهمه میخواستم اینکارو کنم خونم دستمو خواستم ببرم سمت موبایلش که پشیمون شدم و عقب 

حالل بود...همون موقع نریمان وارد شد و من خداروشکر کردم که دست به موبایل نزدم وگرنه مچمو میگرفت...آب دهنمو قورت دادم و نگاهش 

 کردم...با اخم گفت:

 یکم حسوده...

 یکم؟_

 ش درست برخورد کن فهمیدی؟زیادم دور و برش نپلك...تکرار میکنم باهاش یکی به دو هم نکنخب حاال...باها_نریمان

و برگشت رفت تو حموم...خون خونمو میخورد...عووووووووووضی....از حرص لیوان آب که تو دستم بود اونقدر فشار دادم که تو دستم 

 یمان دوباره اومد بیرون و با دیدن دست من که غرق خون بود داد زد:شکست...دستمو گذاشتم جلوی دهنم که از درد جیغ نزنم...اما نر

 چیکار کردی با خودت احمق؟

 و اومد سمتم...فقط شلوار پاش بود و پیراهن نپوشیده بود...دستمو گرفت و با عصبانیت غرید:

 چیکار کردی؟

 مـ..من...اتفاقی بود..._

 بزنیخوشبحال ما امروز باالخره شنیدیم شما حرف _نریمان

 و از تو کشو باند رو درآورد و انداخت رو تخت...دست منو کشید دنبالش تو حموم که جیغ زدم:

 چیکار میکنی؟؟؟
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 دنبالم بیا باید دستتو باند پیچی کنم _نریمان 

 ولم کن من با تو بهشتم نمیام_

 او بابا چرا رم میکنى بیا کاریت ندارم...حداقل االن کاریت ندارم -نریمان

 قول بده _

 یه لبخند محو زد و گفت:

 باشه قول میدم ....

 رفتیم خورده شیشه ها رو از دستم در آوورد و بتادین ریخت روش

 اومدیم بیرون و با باند دستمو پیچید و گفت: 

 چرا این کارو کردى؟ 

 از قصد نبود. نترس من هنوز یه امیدى دارم تو دلم_

 پس چرا اینجورى شد؟ _نریمان

 همه حرص خوردم. حرصمو سر لیوان خالى کردم.از دست _

 و انتهاى جمله من مصادف شد با تموم شدن باند پیچید دستم 

 دستمو کشیدم و گفتم:

 خیلى خوب ، بسه کافیه، مرسى

 از رو تخت بلند شدم و رفتم به محل آرامشم پشت پنجره 

 فقط صداى فنر تخت رو شنیدم و بعد هم صداى کوبیده شدن در ....
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رفتم...با چشمامو روهم فشردم و دوباره باز کردم...از اتاق خارج شدم بدو بدو از پله ها رفتم پایین دنبال نریمان که ته راهرو دیدمش و بازوشو گ

 تعجب نگام کرد...سریع بازوشو ول کردم و گفتم:

 ام من حوصلم سر رفت

 به من چه_نریمان

 تو دلم گفتم:درد...

 داختم پایین و گفتم:ولی در واقعیت سرمو ان

 خب گوشیتو میدی بازی کنم؟

 میدونم ترفند جالبی نبود اما شاید بگیره...نیشخندی زد و صورتشو برگردوند و داد زد:

 یاسین

 یاسین بدو بدو اومد و گفت:

 جانم آقا؟

 یکی از موبایل های منو بیار_نریمان

گنگ نگاه میکردم...نریمان جلوی چشم من سیم کارتشو در آورد و نصف کرد و  یاسین رفت و پنج مین بعد با یه موبایلش برگشت...با تعجب و

 گذاشت رو میز...بعد درحالی که سرش تو موبایل بود گفت:

 چه برنامه هایی رو میخوای؟

 سریع گفتم:

 الین بیتالك...

 سریع یه کارایی کرد و درحالی که موبایلش آیفون سیکس رو به سمتم میگرفت گفت:

 وایفای وصل بشی...تلگرام و اینستا ریختم برات...میتونی به 
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 بعد سرشو آورد باال و تهدید کرد:

 اگه سعی کنی با یکی ارتباط برقرار کنی...

رنامه سریع سرمو تکون دادم و از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم...عووووضیه به تمام معناست...بخاطر این ازم پرسید چی نصب کنم که من ب

ی...قفل ه از طریقشون میتونم با یکی تماس بگیرم رو بگم و اونم نریزه...اخه هیشکی از رفیقام و فامیالمون اینستا و تلگرام نداره....ایییییییهایی ک

ل به وایفای وصل موبایل رو باز کردم و رفتم تو برنامه ها سرک کشیدم...چندتا بازی دخترونه بود...اه اینا چیه... موهای بلندمو کنار زدم و با موبای

 شدم رفتم تو اپ استور و چندتا بازی زامبی و اینا گرفتم ...موبایل رو پرت کردم رو تخت و خودمم دراز کشیدم و پوفی کشیدم...
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 واقعا نمیدونستم چى کار کنم. حوصلم پوکیده بود...

 از روى تخت بلند شدم... یکم تو اتاق راه رفتم . 

 ... روش پر از انواع عطر و لوازم آرایش بود چشمم به میز آرایش افتاد

 رفتم نشستم رو صندلى 

 به چهرم نگاه کردم 

 غم و میتونستى از چشماى که برقى نداشت بفهی

 من، آیه دخترى که همیشه شاد بودم حتى با وجود مشکالت زندگى االن کم آوورده بودم 

 یه قطره اشك از چشماى پر آبم پایین اومد 

 زدم و پاکش کردم یه لبخند تلخ 

 شروع کردم به وارسى وسایل روى میز 

 عطر ها و رژ هاى نصفه و نیمه واقعا که حتما اون دختره استفاده کرده 
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 من که نمیخواستم کال استفاده کنم ولى براى اذیت کردنشون هم شده من جدیدشو میخوام 

 از اتاق رفتم بیرون. پله ها رو رفتم پایین . 

 دم:بلند بلند صدا کر

 ماداااام، ماداااام ...

 بله من تو آشپزخونه ام -مادام

 میشه لطفا یه کیفى چیزى به من بدى؟ -

 با شك بهم نگاه کرد و گفت: 

 واسه چى میخواى؟ 

 این عطر هاى نصفه و نیمه و وسایل آرایش رو نمیخوام... ارزونى همونى که استفاده میکرد -

 من نو اونا رو میخوام 

 ابروهاى باال رفته گفت: مادام با 

 حاال چرا آمپر چسبوندى دختر جون ؟ به سرى کیسه محکم تو کشو اول هست اونا رو بردار 

 رفتم کیسه ها رو برداشتم و رفتم باال 

 در هر چى روى میز بود و نبود و خالى کردم تو کیسه و دوباره از پله ها رفتم پایین در ورودى امارت و باز کردم گذاشتمشون پشت 

 قدم بعدى ابن بود که نریمان رو مجبور میکردم که منو ببره خرید 

 داشتم میپوسیدم تو این خونه 

 حاال اونو باید بزارم واسه وقتى که اومد بهش بگم 

 دستم میسوخت. یکم باند خونى شده بود . فك کنم زخمش باز شده بود
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 و و ملحفه تمیز بدى؟ دوباره رفتم تو آشپزخونه و گفتم: مادام میشه یه سرویس پت

 میخواى چى کار؟  -مادام

 میخوام سرویس رخت خواب رو عوض کنم -

 نمیشه  -مادام

 با تعجب گفتم:

 چرا؟ مگه اونجا اتاق من نیست؟ 

 اونجا اتاق آقاس. ایشون دستور میده چى کار کنیم... -مادام

 ینجا نگهم داشته بودن میخواستم تا وقتى اینجام خوب زندگى کنم باورم نمیشد، اى خداااا ، حاال که از خانوادم دور بودم و به زور ا

 دقیقه هم تو اون اتاق نیست . من بدبخت همش اون تو ام  ١٥به من ربطى نداره، این آقایى که میگى سر جمع  -

 آیه به من ربط نداره، به خودش بگو  -مادام

 چشمام رو چرخوندم و اومدم بیرون 

 باید با اون لندهور صحبت کنم به این فکر کردم که چقدر
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 اصن این چرا میاد پنج دقیقه بعد میره؟؟؟...

 رو به مادام گفتم:

 میشه یه زنگ بزنم؟

 آیه دفعه قبل هم گفتم کـ.._مادام

 به نریمان منظورم بود!!!!!_
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 آهان آره._مادام

 و شماره شو با موبایلش خودش برام گرفت و موبایل رو داد دستم...

 بله مادام؟_نریمان

 الو سالم_

 آیه؟_نریمان

 آره خودمم._

 کاری داری؟_نریمان

 راستش من میخوام برم خرید_

 چی؟این از کجا دراومد؟_نریمان

 خب یه چیزایی الزم دارم_

 چه چیزایی؟بگو من خودم میگیرم_نریمان

 اه همه چیز رو که نمیشه به تو گفت _

 نریمان پوفی کشید و گفت:

 ودم یکساعت دیگه میام به بادیگاردها هم اعتماد دارم ولی میترسم در بریباید وایسی خ

 زیرلب گفتم:

 مگه کش شلوارم در برم؟

 اما بلند گفتم:

 خیلی خب حاال!
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 دیگه چیزی نیست؟_نریمان

 آها من میخوام سرویس رخت خواب رو عوض کنم_

 خب عوض کن_نریمان

 زه ندن نمیشهاخه مادام گفت تا آقــــــا)با طعنه گفتم(اجا_

 خب حاال اجازه دادم_نریمان

 دستت درد نکنه خیلی لطف کردی شرمنده ت شدم بخدا...اییییش بای_

 و قطع کردم...موبایل رو دادم دست مادام و گفتم:

 آقا اجازه داد

 با تعجب گفت:

 ولی به آنا اجازه نداد

 بمنچه...خب حاال چندنفر بفرست عوضش کنن_

 باشه توهم برو باال_مادام

 رفتم باال در حالی که وارد اتاقم میشدم صدای گریه شنیدم...حدس میزدم آنا باشه اما نریمان گفته بود دور و برش نپلکم

 جدا از اون دیگه دنبال دعوا نمیگردم پس بی توجه دارد اتاقم شدم و در رو هم پشت سرم بستم...رو تخت دراز کشیدم و از بی حوصلگی خوابم

 برد...

***** 

 س نوازش هایی روی گونه ام پلکم رو تکون دادم...با ترس به نریمان نگاه کردم...دستشو برداشت و گفت:با ح

 بیدار شو میخواستی بری خرید

 ها؟آره_
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 و سریع از زیر دستش در رفتم تو حموم و در رو هم برای اطمینان قفل کردم...بعد از یه دوش مختصر و سریع،شلوار جینمو پوشیدم و پیراهنم

فید آستین کوتاهمم روش پوشیدم...اومدم بیرون که دیدم نریمان رو تخت دراز کشیده و ساعدش رو چشماشه...بی توجه به اون از داخل کمد س

 یه مانتو مشکی ساده در آوردم و انداختم رو تخت....یهو نریمان گفت:

 موهاتو خشك کن

 نمیخواد خودش خشك میشه_

 ندارم مریض میشی حوصله مریض داری_نریمان

م و تو دلم گفتم نیست همه اش تو خونه ای و تو باید مریض داری کنی...رفتم جلوی آینه نشستم و باالخره بعد از کلی گشتن سشوار رو پیدا کرد

خواستم موهامو خشك کنم که نریمان از دستم گرفتش و خودش مشغول خشك کردن موهام شد....یهو دستشو گذاشت جلوی بینیش...جوری 

تابلو نشه خودمو بو کردم....وا بوی شامپو و صابون میدادم که...نریمان سشوار رو خاموش کرد و شونه رو گرفت و مشغول شونه کردن موهام که 

 شد....
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 بعد از اینکه موهامو شونه کشید گفت: 

 پایین جلو در منتظرم. زود بیا ...

 باشه منم تا چند دقیقه دیگه میام ... -

 د و رفت...سرشو تکون دا

 رفتم سمت کمد... 

 یه مانتو سبز از کمد کشیدم بیرون 

 آستیناش تا آرنجم بود، جلوش باز بود ... پایین مانتو یه ورش به سرى طرح هاى کوبیسم بود با رنگ هاى مختلف... 

 سمت مخالف نصف آستینش با همون طرح بود 
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 اونو سریع تنم کردم 

 ال ساده مشکى هم برداشتم سرم کردم موهام رو با یه کلیپس بستم و یه ش

 به کالج مشکى هم برداشتم پوشیدم 

 به همراه یه کیف مشکى ...

 کلى هم حرص خوردم که االن من چى بزارم تو این کیف 

 آخر انقدر حرص میخورم پیر میشم 

 یه پوف بلند کشیدم و بیخیال گوشى رو که به کارم نمیومد انداختم تو کیف

 هیچى بود حداقل بهتر از 

 یه بار به خودم تو آینه نگاه کردم 

 خوب شده بودم

 از اتاق رفتم بیرون درو هم بستم و رفتم سمت اتاق غنچه

 یه در زدم و صبر کردم ...

 بفرمایید -غنچه

 رفتم تو دیدم پارمیس هم اونجاس...

 بچه ها من دارم میرم بیرون فعال خدافط... -

 یه دفعه ابروهاشون پرید باال ...

 چجورى اونوقت؟!  -پارمیس

 ام... با نریمان-
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 به هم نگاه کردن گفتن :

 خدافط خوش بگذره 

 آره مگه به اون غولتشن خوش بگذره ... -

 در اتاق رو بستم و از پله ها رفتم پایین و رفتم از خونه بیرون 

 نریمان تو ماشین نشسته بود و منم رفتم کنارش نشستم

 یه دفعه گفت:

 ا... ماشاهلل... چقدر زود اومدی

 دیگه همین بود که از دستم بر میومد...-

 سرشو به طرفین تکون داد و حرکت کرد...

 حاال سرکاره خانم چه خریدى دارن؟  -نریمان 

 ام خب خیلى چیزا... اوال که من تو اون خونه پوسیدم  -

 دوما که من یه چیزایى مثل عطر و لوازم آرایش و غیره میخوام... 

 همه اینا که رو میز آرایش اتاق بود!!!!  -نریمان

 اونا مال من نبود آقاى محترم... -

 من چیزایى که استفاده میکنم باید مال خودم باشه 

 حالت متفکرانه گرفت و گفت باشه

 به یه مرکز خرید رسید و رفت داخل پارکینگ

 بعد از پارک کردن با آسانسور رفتیم باال 
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 اساژ بشیم که دست راستمو تو دست چپش قفل کرد...میخواستیم از آسانسور وارد پ

 با تعجب نگاهش کردم... با بیخیالى شونه اى باال انداخت و منو دنبال خودش کشید...

 منو از این مغازه به اون مغازه میکشید همه چى برام میخرید

 انواع لباس مانتو ، شال، عطر، و لباس تو خونه اى ...

 خرید که همه چى توش داشتیه جعبه لوازم آرایش هم 

 در آخر با کلى کیسه خرید راه خونه رو در پیش گرفتیم...

 ام... خب ...میخواستم بگم دستت درد نکنه...-

 خواهش میکنم... چون دست دوم دوست نداشتى لباس هم خریدم برات با اون قدیمى ها هر کار دوست دارى بکن... -نریمان

 دم که لباس ها رو بدم به آنا...سرمو تکون دادم و به این فکر کر
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 رسیدیم خونه. 

 من پیاده شدم که خرید ها رو بردارم که گفت:

 تو برو تو، خریدارو میارن ....

سرم و تکون دادم گفتم حتما چند دقیقه دیگه خودش میاد اما همون موقع که خرید ها رو برداشتن ماشین و حرکت داد و رفت سمت اون امارت 

 بزرگه....

 منم پله ها رو در پیش گرفتم و دیدم بهترین کار اینه که اونا رو جا به جا کنم 

 همه عطر ها و لوازم آرایش ها رو چیدم سر جاى خودشون 

 و رفتم سراغ کمد 
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 اکثر لباس ها رو برداشتم و تا کردم و گذاشتم تو کیسه و لباس هاى جدید خودمو به جاش گذاشتم تو کمد 

 کیسه رو برداشتم رفتم تو اتاق آنا...بعد از اتمام کارم 

 به در زدم که گفت: 

 بفرمایید 

 اگه میدونست من پشت درم که به جاى بفرمایید میگفت:

 برو گمشو 

 از افکارم خندم گرفته بود ...

 در و باز کردم وقتى منو دید گفت: تو اینجا چیکار میکنى؟! برو گمشو.... انگار تنت میخاره ها....!!! 

 حرفش یه لبخند زدم) برو گمشو ( و گفتم : بخاطر 

 اومدم لباس هاتو بهت پس بدم ... اینا رو تو استفاده میکردى االنم تو استفاده کن

 نمیخواستم باهاش دعوا کنم 

 اووووو، بابا آیه خانم شما چقدر سخاوتمندید. خدا رو شکر که شما اومدى ... یه دفعه )با لحن بد و جدى(گفت : -آنا

 زى به حاتم بخشى تو یکى ندارم من نیا

 بعد هم با پوزخند اضافه کرد: 

 خودت اینا رو بردار میترسم بى لباس بمونى...

 نه انگار شمشیرشو دیگه از رو بسته بود... من خواستم باهاش مدارا کنم اما نمیخواد... باشه منم میدونم باهات چى کار کنم...

 حرصش دربیاد: منم کیسه ها رو برداشتم یه جور گفتم که

 نه من که بى لباس نمیمونم. امروز نریمان منو برد خرید و یسرى وسایل جدید برام خرید .... اینارو هم میبرم ... تو نمیخوایشون دیگه
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 با بیخیالى شونه اى باال انداختم و از پله ها رفتم پایین

 لوم بود که خیلى داغ کرده...ولى خیلى خوب چشماى آنا یادمه... انگار آتیش از توش میزد بیرون مع

کارى اومدم پایین و براى لجبازى با اونم که شده لباس ها رو دادم به کسى که همیشه اونجا پشت در وایمیستاد و گفتم: بیا اینم لباس ببر هر 

 میخواى بکن ... بده نیازمندى یا کسى که میخواى

 ممنونم خانم. -

 اللبخندى زدم و سرمو تکون دادم و اومدم با

 وارد خونه که شدم آنا رو دیدم که با حرص داشت به کیسه تو دست اون مرد نگاه میکرد

 اومدم بیخیال از کنارش رد شم که محکم بازو مو گرفت و گفت: همه این کارا رو واسه درآووردن حرص من میکنى... 

 منم یه قیافه بهت زده به خودم گرفتم و گفتم: مگه چیکار کردم؟

 پوزخند حرص در بیارى رفتم تو اتاق...بعد هم با یه 
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************* 

 چند روز گذشته بود و خدا رو شکر اون نره غول هم این امارت نیومده بود...

 منم از فرصت استفاده کرده بودم و اکثر جاهاى این خونه رو یاد گرفته بودم

 درست کرده بودم... محافظ ها رو هم در نظر گرفته بودم و اکثر برنامه هامو براى فرار

 دقیقه محافظ ها از دم این امارت میرفتن که من میتونستم تو همون مدت زمان که هر چند کم بود خودمو برسونم به نزدیك در ٥حدود 

 تصمیم گرفتم اول یکم حموم کنم ...

 رفتم تو حموم و وان و پر کردم و نشستم توش 
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 انتظارمهبه این فکر کردم که حاال اون بیرون چى در 

 به هیچ کس نمیشه اطمینان کرد

 بعد چند دقیقه پاشدم یه دوش گرفتم بعد از اینکه حولم رو پوشیدم اومدم بیرون

 سریع لباس پوشیدم یه تاپ سرخابى که طرح هاى محو ابر و بادى مشکى داشت

 یه شلوار مشکى کتونم پام کردم.

 به کتونى سرخابى هم برداشتم و پوشیدم

 ده نکردم چون یکى میومد و میفهمید اونوقت کارم ساخته بود...وسایلم رو آما

 بود و وقت نهار  ٢دیگه ساعت نزدیك 

 رفتم پایین و همه سر میز نشستیم

 خیلى استرس داشتم که حتى پارمیس و بقیه فهمیدن

 آیه! حالت خوبه چرا انقدر رنگایى پریده؟!  -پارمیس

 من؟ نه بابا حالم خوبه ... -

 گفتم. غذا هم نتونستم زیاد بخورم. آخر فدان یه لیوان آب خنك خوردم و پا شدم دیگه چیزى ن

سریع رفتم باال یه کیف نسبتا بزرگ مشکى برداشتم و یه دست لباس اضافه و سوییشرت برداشتم گوشى رو هم برداشتم تا یه سیم کارت بخرم 

 بندازم توش 

 خیلى نگران بودم

 نباشمیه تیپ مشکى زدم که زیاد تو چشم 

 حاال وقتش بود 
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 دقیقه که محافظا این جا نیستن ٥رسیدم به همون 

 از پنجره دستشویى پریدم پایین 

 کناره باغ رو گرفتم جلو 

 فقط خدا باید کمکم میکرد...
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د که با بادیگارد ها داشت به بادیگارد ها رفته بودن...کفشامو درآوردم و از زیر سایه ها پاورچین پاورچین میرفتم که یهو چشمم به نریمان خور

 سمت دیگه باغ میرفت...نفس تو سینه ام حبس شد...چشمامو بستم و خدا خدا میکردم نبینتم...چشمامو باز کردم..

 دمایستاده بود و به دماغش چین میداد و با شك به اطراف نگاه میکرد...دوباره راه افتاد و از دیدم خارج شد...فرصت رو غنمیت شمردم و دوی

 سمت در...یه قدم به آزادی مونده بود که حس کردم اسیر دو دست قوی شدم...

 تشریف داشتین حاال_نریمان

 و با شدت برم گردوند...مثل سگ ترسیده بودم و زبونم بند اومده بود...تمنا کردم:

 خئاهش میمنم بزار من برم...قول میدم درباره تو به کسی نگم...بزار برم...

 هی باهات تا کردم فکر کردی خبریه بیا اون رومم االن نشونت میدم نه انگار_نریمان

 جیغ زدم:

 نــــــــه ولم کن

ولی همینطور با خشونت منو دنبال خودش میکشید...فهمیده بودم چطور فهمیده...همون موقع که به دماغش چین داد...عطری که خودش خریده 

شدیم و مقابل چشمان متعجب مادام منو از پله ها کشید باال...وارد اتاق شد و منو هل داد رو بود رو زده بودم...بوش رو حس کرده...وارد خونه 

 تخت...از وحشت داشتم میمردم...کل تنم یخ کرده بود...در رو قفل کرد و موبایلش رو خاموش کرد...جیغ زدم:
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 خواهش میکنم بهم دست نزززن

 نریمان انگار کر شده بود...
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 گه بالیی سرم بیاره چی؟خب خره میخواد بالیی سرت بیاره...نریمان تیشرتش رو درآورد و یورش آورد سمتم...جیغ زدم:وایییی خدایا ا

                                                                                                                   نیا من پریودم...                                                                                                             

نمیدونم چطور این فکر به سرم زده بو ده بود...یه لحظه از اینکه این جمله رو گفتم خجالت کشیدم و گونه هام سرخ شد...نریمان با حرص 

 زیرچشمی بهم نگاه کرد و گفت:

و تنش کرد و از تنبیهی که برای فرارت در نظر گرفتم منصرف بشم                                                                     و تیشرتش ر این دلیل نمیشه

اگه اون در رو باز کرد و رفت و در رو کوبید...نشستم تو جام و زدم زیر گریه...خاک تو سرت دختره ی بی عرضه...چطور نتونسنتی فرار کنی؟

؟؟؟؟؟خوبی عوضی نمیومد االن فرار کرده بودم...با حرص چندتا کوبیدم به تخت...در زده شده و غنچه با نگرانی گفت:                آیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                                                                                       بیا تو غنچه                                                                                                                  _                                                        دختر؟؟؟؟؟؟چه اتفاقی افتاد؟                                                                                       

 غنچه و پارمیس هردو وارد شدند و در رو پشت سرشون بستند...غنچه با نگرانی گفت:

 خواستی فرار کنی؟   

شید و ووفی کآره اما نریمان...                  نتونستم ادامه شو بگم و زدم زیر گریه...پارمیس با ناراحتی اومد سمتم و درحالی که بغلم میکرد پ_

 گفت:

 بد کردی...نریمان باهات سر لج میوفته..
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 با هق هق گفتم:
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 انتظار نداشتی که بمونم اینجا؟

 اخه فکر کردی فرار به این راحتیه؟نریمان همه جا دوربین گذاشته...تو اتاق ها،حیاط،باغ،حتی حمام..._غنچه

 نباید فرار میکردی.._پارمیس

 میکرد که تو زدی وحشیش کردی نریمان داشت نرم نرم باهات رفتار

 مطمئنم که خام گریه هات نشده...چطور شد که بهت..._غنچه

 بهش گفتم پریودم_

 دروغ گفتی نه؟_پارمیس

 آره._

 دیر یا زود اینکارو میکنه..._غنچه

 من نمیزاررمممم...مگه شهر هرته؟دختر مردمو بدزدن و باهاش حال کنن؟_

نیست...بردیا کثافت همه آتیشا از گور اون علف هرز بلند میشه...نریمان بهش اخطار داده بود که کسی رو ندزده نریمان اصن اخل دزدی _غنچه

 اما انگار بردیا نتونسته از تو بگذره..

 ای خدااااا من چه گ*ن*ا*هی کردم؟_

 نه...زمزمه کنان گفتم:و دوباره زدم زیر گریه...پارمیس با نراحتی شونه هام رو مالش میداد و سعی میکرد آرومم ک

 چادر و سجاده دارین؟

 میخوای نماز بخونی؟_پارمیس

 همیشه میخوندم...وقتی به این عمارت کذایی اومدم دیگه نتونستم بخونم_

 پارمیس پاشو بریم...االن برات میارم سجاده و چادر نماز_غنچه



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

ورتم رو پاک کردم...موهام رو با کش دم اسبی بستم که همون موقع و دست پارمیس رو کشید و رفتند بیرون...خودم رو ولو کردم رو تخت و ص

 غنچه وارد شد و سجاده و چادر رو گذاشت رو تخت...تشکری کردم و اونم رفت بیرون...چادر سفید گل گلی رو انداختم رو سرم...سجاده رو پهن

 کردم و قضای نماز صبح و نماز ظهر رو خوندم...بعد شروع کردم به دعا کردن:

الم خدایا به بزرگی خودت کاری که من بتونم از اینجا برم...مطمئنم االن خانواده ام خیلی نگرانمن...یعنی حالشون خوبه؟خدایا خانواده ام س

 باشن...

 م...و کلی درد و دل کردم با خدا...اخر سر مهر رو ب*و*سیدم و سجاده رو جمع کردم و گذاشتم روی دراور...پوفی کشیدم و رو تخت ولو شد
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 داشتم به اتفاقات امروز فکر میکردم

 اگر من اون عطر لعنتى رو نزده بودم االن حداقل تو راه شیراز بودم و چند ساعت دیگه میرسیدم....

 باورم نمیشد.... فرار که نکردم هیچ بد تر اون غولتشنم با خودم لج کردم....

 تاق راه میرفتم و با خودم فکر میکردم....بلند شدم طول و عرض اتاق رو طى میکردم... عصبى تو ا

 االن مامان ، بابا و آیلین چیکار میکنن؟ 

 واى عزیز دلم آیلین

 با یاد آوریشون اشك تو چشمام جوشید

 سر خوردم کنار دیوار و با صداى بلند گریه کردم

 دیدى خدا اینجا هم صداى گریه منو شنیدن

 دیگه کار نداشتم کسى میشنوه یا نه 

 فکر میکنه  کسى چى
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 داشتم گریه میکردم که مادام اومد تو اتاق. اومد کنارم نشست

آخه دختر جون چرا اینکارو کردى؟ من بهت نگفتم که فکر فرار به سرت نزنه؟ میدونى االن نریمان لج کرده باهات؟ در آینده نه چندان دور _مادام

 کارى باهات میکنه که با اون بچه ها کرده 

 کارت ساختس....

 من دوباره حجوم استرس رو حس کردم  و

 این استرس داشت با بند بند وجود من عجین میشد

 و االن همون استرس داشت ستون بدن من رو میلرزوند... 

 از استرس بلند شدم شروع کردم به راه رفتن تو اتاق

 سرگیجه شدید گرفته بودم

 به خاطر استرس حالت تهوع داشتم

 دل درد شدید کرده بودم

 به شدت درد میکردسرم 

 از اینکه نمیتونم از خودم دفاع کنم نفرت داشتم

 تمام عصب بدنم کشیده شد

 فکم قفل شده بود

 تمام عضله هام گرفت و

 نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و چشم هام تار شده بودن

 و در نهایت افتادم زمین و همه چیز سیاه شد....
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کردم...نریمان باالی سرم بود و با اخم و جدیت داشت به بیرون نگاه میکرد...خیلی تشنم بود و گلوم خشك شده با سردرد بدی چشمامو باز 

 بود...زمزمه کردم:

 آب...

ن با بهم نگاه کرد و بعد بی تفاوت یه لیوان آب ریخت داد دستم..آروم نیم خیز شدم و یکم از آب خوردم و بعد لیوانو گذاشتم رو عسلی...نریما

 یت گفت:جد

 من کار و زندگی دارم بیکار نیستم تا هی بیام تورو از این ور اونور جمعت کنم اینقدر ضعیف نباش

 مگه من بهت گفتم بیای؟_

 اگه نمیومدم مرده بودی...فکرنکن نگران جونت بودم،فقط نمیخواستم یه جنازه بیفته رو دستم_نریمان

 همین االنشم یه جنازه رو دستته..._

 شیدم رو خودم...صورتم عین گج سفید و لبام خشك و کبود شده بود...عینهو جسدی بودم....و پتو رو ک

 پاشو یه آبی به دستو صورتت بزن...قیافتو هرکی االن ببینه سکته میکنه از ترس میمیره_نریمان

 میگم چطوره من قیافه امو نشونت بدم؟_

 غرید:

 زیاد حرف میزنی...

 افتاد...یکم نگاهشون کرد و چشماشو ریز کرد...آروم گفت:یهو چشمش به جانماز و سحاده 

 مگه تو...

 مکث کرد و ادامه حرفشو نگفت...آب دهنمو با صدا قورت دادم....دست کشید الی موهاش و گفت:

 چه احمقم...
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 سرشو آورد باال و تهدید کنان گفت:

 به قیافه ت بده شبیه جن شدی امشب میام هیچ بهونه ای روهم پذیرا نیستم االنم برو یه سر و.سامونی

 با ترس جیغ خفیفی کشیدم:

 خودمو میکشم

 خفه شو_نریمان

 و رفت سمت حموم و درش رو قفل کرد و از اتاق خارج شد....با حرص و گریه پامو می کوبوندم به تخت...مادام سراسیمه وارد شد و گفت:

بود و میخواست خودش آزادت کنه...خودت همه پل ها رو خراب کردی کاریشم نگفتم باهات لج میکنه...قبل از اینکه فرار کنی ،مهربون شده 

 نمیشه کرد

 میخواستم از حرص سرمو بکوبم به دیوار...فقط سه کلمه..رو به آسمون داد زدم:

 اززززززت متــــــنـــــــفرم نریمان
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 بعد هم نشستم به هق هق

 به معناى واقعى زار میزدم

 وسش نداشتممن نمیخواستم....من د

 مادام هم سعى داشت منو آروم کنه اما من حالم بد تر از این حرف ها بود

 میدونستم خدا منو نمیبخشه اما صبرم تموم شده بود.

 مادام پشت هم میگفت:

 دختر آروم باش-
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 اى بابا بسه دیگه تو باید باهاش کنار بیاى-

 این تقدیرته-

 یه دفعه عصبى داد زدم:

 ـــــــم.... اى خــــــدا جون ... چرا نمیزارین برم زندگیمو بکن.... ولم کنید.... نمیخوام.... نمیخــــــــــوام.بابا منم آدمــــــ

 با داد و بیدادهای من بچه ها ریختن تو اتاق

 غنچه پارمیس با نگرانى و غم نگاهم میکردن

 آنا و شمیم با بهت 

 با دیدن غنچه و پارمیس فقط هق هقم شدید شد 

 مادام رفت بیرون و غنچه و پارمیس اومدن اینور اونورم نشستن که دلداریم بدن

 اما من داشتم تحلیل میشدم

 مثل یه تیکه جسمى بودم که بزور انداخته بودنم تو اسید و حاال داشتم حل میشدم...

 تحلیل رفتن سلول هام رو احساس میکردم

 نداختم رو تختانقدر گریه کردم که آخر بى حال خودم رو از پشت ا

 غنچه و پارمیس هم رفتن بیرون تا تنها باشم 

 بعد نیم ساعت از روى تخت بلند شدم و رفتم حمام طبقه پایین

 یه دوش گرفتم و تیغى که اونجا بود رو برداشتم

 اگر شده بود که از خودم میگذشتم باید نریمان رو از اینکارش پشیمون میکردم

 جوونیم جلوى چشماش بود کارى میکردم که عذاب وجدان بگیرهاگر حتى به قیمت تموم شدن 
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 بعد پوشیدن حوله رفتم تو اتاقم...

 کمد رو باز کردم 

 یه پیرهن سفید برداشتم پوشیدم

 حریر بود و خیلى تو تنم قشنگ بود

 امشب دیگه آیه اى وجود نداشت 

 رم بشم...میخواستم این امشب رو به بهترین شکل و خوشگل ترین شکل ممکن تو عم

 بغض داشتم و گلوم درد گرفته بود

 پشت میز آرایش نشستم و یه لبخند تلخ به تصویر تو آینه زدم

 صورت بى روح

 چشماى سبزى که زیرشون گود رفته و سیاه شده بودن

 موهاى بلند و بورى که حاال خیس بودن رو شونم رها بودن

 چند قطره اشك ریخت پایین... پاکشون کردم

 و برداشتم و صورتم رو قشنگ کرم زدمکرم پودر ر

 دیگه گودى زیر چشمم و سیاهیش معلوم نبود

 پشت چشمم یه سایه ترکیبى طوسى و مشکى زدم

 دور چشمم رو یه مداد مشکى کشیدم که سبز بودن چشمم رو زیادى نشون میداد 

 یه رژ گونه محو صورتى 

 و در نهایت با یه رژ خیلى قرمز آرایش رو تکمیل کردم
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 خودم نگاه کردم تا حاال این شکلى نبودم به

 چون تا حاال اینطور آرایش نکرده بودم

 خوشبو ترین عطرم و برداشتم و کلى باهاش دوش گرفتم...

 و حاال فقط نیم ساعت مونده بود که نریمان بیاد

 فقط از خدا طلب آمرزش میکردم

 با هر قدمم فقط از خدا میخواستم منو مجازات نکنه

 نجره رفتم پشت پ

 دیگه آخرین بار بود اینجا مى ایستادم

 پرده ها رو لمس کردم 

 یه دور اتاق رو از نظر گذروندم و با صداى ماشین که وارد باغ شده بود حواسم به باغ جمع شد

 ماشینش رو دیدم...

 دوباره استرس، بغض، اشك ، سردرد و...

 رم...از ماشین پیاده شد و من فهمیدم که چقدر از این مرد متنف

 امشب بعد از کارش منم کارم و انجام میدم 

 جلوى چشماش...

 جلوى دو تا چشمایى که منو از دریا متنفر کردن... اونو به حیرونى توى جنگل وادار میکنم...

 تیغ رو برداشتم و گذاشتم تو کشو عسلى خودم

 و روى تخت نشستم و سعى کردم فکرم رو متمرکز کنم....
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 کنم رو چیزى که دلم نمیخواد فکرم رو متمرکز

 عقل و قلبم میگه رضایت نده

 میگه که نزار بهت نزدیك بشه

 اما از طرفى میگم شاید اگر منو بدست بیاره بزاره راحت شم و نجاتم نده و دیگه از این زندگى نکبت بار برم بیرون...

 آره من مصممم... تصمیمم رو گرفتم...

 و در و بست با صداى در فهمیدم اومد تو اتاق 

 با صداى قفل دلم پیچید

 برگشتم و سرد و خشك بهش زل زدم

 نمیدونست میخوام چى کار کنم...

 تعجب رو میشد از چشماش خوند 

 میدونم به چى فکر میکرد 

 حتما فکر میکرد چه سریع با خودم کنار اومدم ...

 شایدم فکر کنه خیلى میخوامش

 کنار تخت ایستادم و تو چشماش زل زدم  یه پوزخند زدم و از روى تخت بلند شدم و

 ابروهاش رو انداخت باال آروم آروم اومد نزدیك....

 فاصله باهام یه قدم شد و گفت:

 خوبه حرف گوش کن شدى.... البته دیگه فهمیدى که بهتره با من راه بیاى.... چون راه دیگه اى ندارى
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 کتش رو در آوورد و یه نگاه به سر تا پام انداخت 

 له رو پر کرد و دستش رو نوارش وار روى گونم کشید و گفت:فاص

 خوشگل شدى... همیشه همینطور به خودت برس

 وبعد آروم نزدیك شد و گردنم رو بو کشید و ب*و*سه هاى متوالى به سمت لبام...

 همونطور هم منو به سمت تخت هدایت میکرد 

 ر میدم...بغضم گرفته بود که چه راحت خودمو دارم در اختیارش قرا

 انقدر رفتیم عقب که من افتادم رو تخت....

 اشکام روون شده بود 

 عقل و قلبم میگفت جلوش رو بگیر اما خیالم به این خوش بود که بعد از این نجاتم نمیده...

 گذاشتم کارشو بکنه 

 دیگه از خودش بیخود شده بود

 و در نهایت منى بودم که از دنیاى دخترونم خداحافظى کردم
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نریمان بعد از اتمام کارش افتاد رو تخت و از خستگی خوابش برد...حالم داشت از خودم بهم میخورد...حس میکردم دیگه پاک نیستم...خودمو 

مت باال کشیدم که درد وحشتناکی تو کمرم پیچید....لبمو گزیدم که هق هقم بلند نشه...با چشمای اشکی از تو پنجره به ماه نگاه کردم...به س

چهره  عسلی کنار تخت خم شدم و تیغ رو از توش دراوردم...دستام میلرزید و قلبم تند تند میزد...استرس گرفته بودم...نگاهی برای آخرین بار به

وز مردی که دیگه برای من یه هیوال ترسناک محسوب میشد کردم...مردی که زندگیمو نابود کرد...با دستای لرزون تیغ رو به سمت رگم بردم...هن

م کمرم درد میکرد...تیغ رو فشار دادم و کشیدم...لبمو اونقدر محکم گاز گرفتم که خونی شد...با دست خونی تیغ رو روی اون یکی دستمم کشید

و زخم عمیق دیگه ای درست کردم...از درد میخواستم جیغ بکشم اما فقط یه آخ آروم گفتم..حس ضعف و سرگیجه اومده بود سراغم...تیغ از 
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 افتاد و برخورد کرد به لیوان شیشه ای کنار تخت و صدای نسبتا بلندی ایجاد کرد که از شانس بد من نریمان از خواب پرید...با بهت به من دستم

 نگاه میکرد...چندبار محکم پلك زد و بعد یهو نعره کشید:

 آیـــــــه...

 بغلش...محکم میزد تو گوشم:دیگه داشتم میرفتم...بدنم شل شد که نریمان سریع منو کشید تو 

 آیه آیه نخواب...به من نگاه کن...

 اما دیگه دیر شده بود...چشمامو بستم و به خواب عمیق فرو رفتم....
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 }نریمان{ 

 باورم نمیشد...

 چشماش...چشماش بسته شد... واى... استپ کرده بودم به دخترى که تو بغلم رنگ پریده بود...

 دم و مخم هنگ بود...از خواب بیدار شده بو

 ن آمبوالنسسریع پریدم پایین و لباسام رو پوشیدم دوییدم بیرون و بلند بلند داد زدم: ماداااااااااااااام، ماداااااااااام آمبوالنس سریع زنگ بز

 مادام سریع از تناقش خارج شد و با دو اومد طبقه باال با دیدن آیه رفت سمت تلفن

 رنگ مادام هم پریده بود

 ریع رفتم تو اتاق و یه پیرهن سفید که دکمه داشت برداشتم تنش کردم س

 یه شلوار مشکى هم پاش کردم 

 دخترا جلوى در جمع شده بودن

 پارمیس و غنچه گریه میکردن
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 نگاه آخر آیه رو یادم نمیره

 بازم یه نگاه بى روح و سرد بود

 اون نگاه با سردیه تمام داشت منو آتیش میزد 

 د و سریع بردنش تو ماشینآمبوالنس رسی

 دو تا رگش رو زده بود

 سریع رفتیم بیمارستان....

 بردنش اورژانس 

 حالم خیلى بد بود 

 من باعثش بودم

 بیخود نبود شب اینقدر راحت کنار اومد... دلش به خودکشیش گرم بود...

 واى آیه ... آیه ....

 چرا اینکارو با خودت کردى؟ 

 دکترش اومد بیرون 

 سمتش یه دفعه گفت: من پریدم

 شما همسرشى؟ 

 من یکم مکث کردم و سرم و تکون دادم

 متاسفانه خانمتون خیلى خون از دست دادن  -دکتر
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نه ... اگر حدود نیم ساعت دیر تر آوورده بودینش از دست میدادینش...اما االن هم حال بهترى نداره.... دستاش رو بخیه زدیم اما هوشیاریش پایی

 اى ویژه و خون بهش تزریق میشه... ایشاهلل شفا پیدا کنهمیره مراقبت ه

 و رفت...

 بى جون افتادم رو صندلى...

 خیره شده بودم به رو به روم...

 نگاه آخر آیه داشت دیوونم میکرد

 بردنش تو مراقبت هاى ویژه 

 رنگ به روش نمونده بود 

 دو تا مچ دستاش باند پیچی بود... 

 . باورم نمیشد....باورم نمیشد..... همین....

 

#36 

با اجازه ی دکتر رفتم تو اتاقش و کنار تخت نشستم...صورتش عین گچ سفید بود...از خودم بدم میومد..باعث و بانی این اتفاق من 

بودم...دستشو گرفتم...از سردی دستش یه لحظه ترسیدم و به مانیتور ضربان قلبش نگاه کردم...زنده بود...پس چرا اینقدر دستاش 

سرده؟برعکس دستای اون دستای من گرم بود...دستای نرم و ظریفش رو گرفتم تو دستام بلکه گرم شن...روی دستش ب*و*سه آرومی 

 زدم...خودمم از اینکارم تعجب کردم...همون موقع موبایلم زنگ خورد...از تو جیبم درش آوردم:

 بله؟

 کجایی تو پسر؟چرا جواب نمیدی؟_بردیا

 خودکشی کرده!بیمارستانم...آیه _
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 میدونستم....خر ما از کرگی دم نداشت!حاال حالش چطوره؟_بردیا

 خون زیادی ازش رفته معلوم نیست_

ببین پسر این دختره همین آیه نمیدونم چطور اینقدر ارزشمند شد،االن یکی از معتبرترین کله گنده شیراز داره در به در دنبالش _بردیا

ازده پسرش دختره رو خاستگاری کنن...بنظر من دختررو یه جوری دهنشو ببندیم توهم که بهش دست نزدی میگرده...ظاهرا قرار بوده برای ش

 بدیمش بـ...

 بهش دست زدم_

 چی؟_بردیا

 بهش دست زدم...امشب باهاش رابطه داشتم_

 گاومون زایید پس. _بردیا

..اگه هم پیداش کنن آیه رو مجبور میکنم بگه فرار کرده بهرحال چه غلطا...اون دیگه زن منه...بعدشم از کجا میخوان تو تهران پیداش کنن._

 وقتی من اینکارو باهاش کردم بجز من تکیه گاهی نداره

هرجور صالح میدونی ولی بنظر من این دختره خیلی مارموزه اگه این قضیه رو بفهمه هرکاری میکنه در ره...دست کمش نگیر چارچشمی _بردیا

 بچسبش....بـــــــــای

 به نصیحتات نیاز نداشتم گل پسر من خودم چندساله اینکارم....بــــای_

 و قطع کردم....اه تو این وضعیت این یارو دیگه از کجا پیداش شد...کالفه پوفی کشیدم و رو صندلی ولو شدم....

 

#37 

******* 

 }آیه{
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کم پلکامو رو هم فشار بدم...کم کم که چشمام به نور عادت کردم چشمامو با سرگیجه باز کردم...نور زیاد باعث شد دوباره چشمامو ببندم و مح

ده چشمامو باز کردم...گنگ به اطراف نگاه کردم که چشمم به نریمان افتاد...با نفرت نگاهش کردم...پس اون نجاتم داده...رو صندلی خوابش بر

 ز خواب پرید...با نگرانی گفت:بود...یکم دستمو تکون دادم که سوزش شدید حس کردم...آخی گفتم که نریمان ا

 خوبی بهوش اومدی؟

 جوابشو ندادم...انگار زبونم نمیچرخید باهاش حرف بزنم...

 سرمو برگردوندم...دکتر رو صدا زد...

 دخترم خوبی؟_دکتر

 بازم حرفی نزدم...

 چرا حرف نمیزنه؟_نریمان

 خودش نمیخواد...فردا میتونه مرخص شه_دکتر

 ممنون_نریمان

 بود وظیفه_دکتر

 و رفت بیرون

 آیه؟؟_نریمان

ق جوابی ندادم...کالفه بلند شد و رفت بیرون...بعد از رفتنش پوفی کشیدم و یه لیوان آب ریختم...داشتم میخوردم که یه پسر جذاب وارد اتا

 شد...آب پرید تو گلوم که پسر سریع گفت:

 هیییس صداشو درنیار

 متعجب بهش نگاه کردم...پچ پچ کنان گفت:

 ادینممن ر
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 من تورو نمیشناسم_

 خب جالبه چون منم تورو نمیشناسم...فقط ساکت باش من االن مادرم دنبالمه وقتی رفت منم میرم قبوله؟_رادین

چیزی نگفتم...پاورچین پاورچین به سمت گوشه دیوار رفت و خودشو قایم کرد...گنگ نگاهش میکردم که نریمان وارد اتاق شد...سریع اخم 

مصلحتی...نریمان بدون اینکه رادین رو ببینه اومد و نشست رو صندلی...رادین چشماش گرد شده بود...قیافه بامزه ای کردم و سرفه 

داشت...چشمای آبی موهای مشکی و صورت شیش تیغه...پاورچین پاورچین به سمت در رفت و در یه حرکت خارج شد ..نریمان سریع چرخید و 

 با خشم گفت:

 کی اینجا بود؟

 

#38 

 بازم جوابشو ندادم 

 رومو برگردوندم ازش 

 بهت میگم کى اینجا بود؟.  -نریمان

_...... 

این پسره اومد نتونسته بودم آب بخورم واسه همین دستم رو دراز کردم براى خودم آب بریزم که وقتى میخواستم پارچ رو بلند کنم دستم 

 سوخت...

 نریمان سریع بلند شد و برام آب ریخت

 آب رو خوردم ازش گرفتم و

 به دستام نگاه کردم...

 اون شب رو یادم اومد
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 صحنه ها عین فیلم  جلو چشمام جون گرفتن 

 باز بغض کردم 

 اگر اون تیغ لعنتى نمى افتاد االن راحت شده بودم...

 لعنت بهت نریمان، لعنت به اون لیوان، لعنت به اون تیغ، لعنت به ....

 دوباره اشکام سرازیر شد 

 خودم خجالت میکشیدم....از خداى 

 نریمان دستم رو گرفت و لب باز کرد که چیزى بگه که با نفرت بهش نگاه کردم و دستم  رو از دستش در آووردم....

 پشیمونى رو میدیدم تو چشماش ....

 ولى کم بود فعال براش 

 باید بیشتر از اینا میکشید

 دوباره رو تخت دراز کشیدم و پشتمو کردم بهش 

 م هاش رو میشنیدمصداى قد

 کالفه بود....

 آیه...آیه؟ خب چرا حرف نمیزنى آخه؟اى بابا..._

 و با قدم هاى بلند از اتاق رفت بیرون 

 و من باز رفتم تو فکر کسى که یه دفعه پرید تو اتاق 

 گفت اسمش رادینه....

 گفت داره از مامانش فرار میکنه 
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 وااااا، مگه آدم از مامانشم فرارمیکنه؟

 احساس ضعف داشتم پس تصمیم گرفتم یکم چشمام رو بزارم رو هم هنوز

 خسته بودم

 دیگه حتى از خودم هم خسته بودم...
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 با تکون های دست یك نفر چشمامو باز کردم...نریمان باال سرم بود...بی تفاوت سرمو برگردوندم که با مهربونی گفت:

 گرسنه نیستی؟برات غذا آوردم

هم از این مهربونی ها بلده...سینی رو از دستش گرفتم و آروم آروم مشغول خوردن ساالد ماکارونی شدم...بعد از اتمام غذا هه مگه این هیوال 

 سینی رو گذاشتم کنار تخت روی میز که نریمان یه لیوان آب داد دستم...ازش گرفتم و بی هیچ حرفی خوردم...با ناراحتی گفت:

 چرا حرف نمیزنی؟

باره دراز کشیدم...نریمان عصبی پاشو رفت بیرون...فکرم درگیر این پسره رادین شده بود...اخه مگه میشه آدم از دست جواب ندادم و دو

 مامانش فرار کنه؟؟؟؟

 همون موقع در زده شد...باز این اومد...اما در باز شد و درکمال تعجب رادین وارد شد...با گنگی گفت:

 تو آیه هستی؟

 ...رادین سریع چرخید و به بیرون نگاه کرد...زبون باز کردمو گفتم:همون موقع صدای پا اومد

 نمیدونم کی هستی و چکاره ای اما اگه نریمان تورو ببینه خونت حالله

 تو میتونی حرف بزنی؟!_رادین

 پ ن پ فقط خودت میتونی_
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اده که هیچی دیگه تعجب آور و مهم نیست...ولی درگیره رادین ایشی کرد و سریع از اتاق خارج شد...تعجب نکردم...یعنی اینقدر اتفاق برام افت

 اینم که رادین منو از کجا میشناسه؟؟؟ول کن بابا اصن مهم نیست...

ستش و همون موقع مادام وارد شد...اومد باال سرم و لبخندی بهم زد اما در جوابش فقط اخم کردم...از همشون متنفرم...از نریمان...آدمای زیر د

 اون ربط داره...هرچیزی که به 

 خداروشکر که زنده ای_مادام

 فقط زنده بودن مهم نیست...وقتی زنده هم هستم نمیبینم مُرده تر از خودم..._

 کفر نگو دختر...خدا بهت لطف کرده که زنده ای...وقتی من دیدمت با اون وضع فکر کردی جا در کا تموم کردی_مادام

 و سرشو تکون داد و گفتم:

 ر...گوش شیطون کراووف بال به دو

 

#40 

 به دفعه نریمان اومد تو و گفت :

 آیه باالخره حرف زدى؟

 ولى من باز هم جواب ندادم

 واااا آقا! مگه حرف نمیزد؟! -مادام

 نه نمیزد -نریمان

 منم داشتم همینطور صامت بهشون گوش میدادم

 یه چیزى بگو دیگه -نریمان 

 اما من فعال قصد صحبت نداشتم
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 کشید و گفت:نریمان پوفى 

 میبینى مادام؟ فك کنم دقیقا میخواد با من صحبت نکنه... راستى فردا صبح مرخصى .... مادام شما هم دیگه برو خونه من صبح میام با آیه

 باشه.... فعال خدافظ -مادام

 در جواب مادام فقط سرمو تکون دادم...

 مادام رفتو من دراز کشیدم...

 من زل زد ....  نریمان هم نشست رو صندلى و به

 انگار میخواست یه چیزى بگه اما نمیتونست حرف بزنه

 انقدر بهم زل زد که اعصابم خورد شد 

 یه نگاه کفرى بهش کردم و دوباره خوابیدم

******** 

 با تکون هایى که به شونم میخورد بیدار شدم ....

 نریمان رو باالى سرم دیدم و هوایى که روشن شده بود

 .صبح شده بود...

 نریمان با لبخند گفت:

 صبح به خیر آیه خانم.... کاراى ترخیصت انجام شده...

 پاشو لباس بپوش بریم خونه...

 هه خونه ! کدوم خونه؟ اونجا براى من جهنمه

 از جام بلند شدم
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 ض کردنلباسام رو برام آوورد میخواست کمکم کنه که از دستش گرفتم و گذاشتم رو تخت و شروع کردم آروم به لباس عو

 بعدش آروم قدم برداشتم به سمت در 

 اومد زیر بغلم رو گرفت که خودم رو کشیدم کنار 

 یکم مکث کرد بعد راه افتاد 

 منم دنبالش راه افتادم که سرم گیج رفت و ایستادم

 دوباره بازوم رو گرفت و گفت:

 میدونم از دستم ناراحتى ولى حداقل لجبازى رو بزار کنار لطفا...

 رفتیم از ببمارستان بیرون  همون طور

 کمکم کرد که بشینم تو ماشین و درو بست

 خودش هم اومد نشست و حرکت کرد به سمت همون جهنم ...
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 هیچی نگفتم رسیدیم خونه...به کمك نریمان پیاده شدم و وارد خونه شدیم...به محض وارد شدن دخترا جمع شدن دورم...

 آیه خوبی؟_پارمیس

 مارو دختر توکه کشتی_غنچه

 خودتونو خسته نکنین...حرف نمیزنه_نریمان

رد شد بی تفاوت نگاهی بهشون انداختم و از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم...در رو پشت سرم بستم و آروم رو تخت دراز کشیدم...نریمان وا

 فت:و وسایلم رو گذاشت رو صندلی...به سمتم اومد که با ترس نگاهش کردم..مکث کرد و گ

 چیزی الزم نداری؟
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 چیزی نگفتم...هوووفی کشید و گفت:

 استراحت کن

 و رفت بیرون....دراز کشیدم که آنا اومد تو...بر خرمگس معرکه لعنت. .نگاهش کردم...پوزخندی زد و گفت:

 خوب بلدی چطور مظلوم نمایی کنی...

 و پوزخندی زد و رفت بیرون...خله ها...

 گفتم: قبل از اینکه بره بیرون بهش

 نریمان ارزونی خودت...

 و دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رو خودم...
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 داشتم سعى میکردم بخوابم ولى نمیشد

 بلند شدم از جام....

 حتى از این تخت بدم میومد...

 بود ١١به ساعت نگاه کردم 

 در زده شد ....

 به سمتش نگاه کردم...

 نریمان بود که یه سینى دستش بود

 از تعجب پرید باال...ابروهام 

 لبخند!!!!!!! -سینى-نریمان
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 با لبخند نزدیك شد و گفت :

 مادام برات سوپ درست کرده شکمت خالى نمونه تا نهار...

 میخواست برات بیاره ولى گفتم خودم برات بیارم....

 اشت جلوم و خودش هم نشست کنارم....دستم رو با احتیاط از آرنج آروم گرفت و کشوند سمت یه مبل دو نفره منو نشوند سینى رو گذ

 یه نگاه به سر تا پاش کردم

 نگاهم رو ازش گرفتم و چون خیلى گشنم بود شروع کردم به بررسى محتویات داخل سینى 

 یه کاسه سفید چینى به اندازه متوسط که پر سوپ بود....یه نون گرد برشته و یه دستمال که روش یه قاشق شیك استیل بود...

 چرا خوب انقدر نگاهش میکنى آیه؟ بخور دیگه... -نریمان

 قاشق رو آروم برداشتم و شروع کردم به خوردن

 زیر چشمى حواسم به نریمان بود

 همش به من خیره بود

 اى باباااااااااا

 اینم دست از سر کچل من بر نمیداره ....

 .. خودم رو بقل کردم و به باغ خیره شدم...وقتى سوپم تموم شد بدون اینکه نگاهش کنم بلند شدم رفتم کنار پنجره...

 دستم درد نکنه...-نریمان 

-........ 

 خواهش میکنم.....-نریمان

-...... 

 آخر سر هم یه پوف بلند کشید و با سینى از اتاق خارج شد....
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 وقتى از اتاق رفت بیرون رفتم سمت کمد...

 میخواستم لباسام رو عوض کنم

 گشاد با طرح گل که از جلو دکمه میخورد برداشتمیه تاپ حریر یقه دار سفید 

 با یه شلوار مشکى جذب....

 رفتم نشستم جلو آینه 

 این دختر دیگه آیه نبود

 آیه همون موقع مرد

 دیگه این تصویر آیه نبود....

 یه صورت پژمرده رنگ پریده...

 واقعا که به چه روزى افتادم ...
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 که نریمان پرید تو اتاق و داد زد: بیخیال پاشدم که برم بشینم رو تخت

 یافتم

 سکته ناقص رو زدم...دستمو گذاشتم رو قلبم و با چشمای گرد شده نگاهش کردم...

 خوبی_نریمان

 جوابی ندادم...سر تکون داد رو گفت:

 میگم مادام وسایلت رو جمع کنه میریم مسافرت....من و تو

http://www.roman4u.ir/


 

 
71 

 

افتاد به تنم اما نمیخواستم روزه سکوتمو بشکنم...نگاهش نکردم و دراز کشیدم و پتو رو کشیدم  از اینکه قرار بود تنها باهاش برم مسافرت لرزه

 رو خودم

 چه بخوای چه نخوای میریم_نریمان

تو  و رفت بیرون...از این اخالقش بیشتر از همه چیزش متنفرم...زورگو و خودشیفته...مرتیکه چلمنگ عوضی آشغال...موبایلم رو برواشتم و رفتم

 "میترا سعیدی"تلگرام...داشتم میچرخیدم که برخوردم به اسمی...

 سریع رفتم تو پروفایلش...عکس خودش بود...سریع براش نوشتم:

 میتررررراااااااا منم آیه...منو دزدیدن...

 و برام ارسال کردم اما عالمت تعجب قرمز خورد.....نـــــــــه!

بشی بجز مخاب های تو موبایل خودت که شمارشونو داری نمیتونی به کسی پیام بدی(از عصبانیت  ریپورت شدم...ای خدااااا)نکته:وقتی ریپورت

 میخواستم موبایلو بکوبم به دیوار...وسط این عصبانیت من یه خری اومد تو اتاق...

 احتماال وقتی میگم خر منظورم از خر رو میفهمین که با کیه؟درسته

 آنا!

 با حرص گفت:

 ت؟دارین میرین مسافر

 چشم چرخوندم و خواستم دراز بکشم که حس کردم موهام کشیده شد...جیغی کشیدم...آنا داد زد:

 همـ...فکر کردی با این مظلوم بازیات میتونی نریمان رو خام کنی؟؟؟؟من میدونم تو موندگار نیستی....خودم اینو میدونی...اینو از چشات میشه ف

 م هوا...نریمان موهاشو گرفت و چرخوندش و زد تو گوش...اما همانا با ول کردن موهای من جیغ رفت
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 با صداى چك نریمان تو گوش آنا چشمام گرد شد...

 همون طور دستم رو سرم بود و کف سرم رو ماساژ میدادم

 از یه طرف هم هنگ کار نریمان بودم

 یه ور صورت آنا بدجور قرمز شده بود

 ایستادم....سریع از تخت اومدم پایین و سیخ 

 آنا تو بهت بود...

 یه دفعه شروع کرد مثل دیوونه ها به خندیدن بعد هم شروع کرد به گریه و با صداى بلند شروع کرد به داد زدن:

 از وقتى تو بى صاحاب اومدى تو این خونه من همش دارم تحقیر میشم...الهى بمیرى من راحت شم.... لعنت به تو ....

 کاش اصال به دنیا نیومده بودى .... لعنت به قیافت ....اى

 یه دفعه نریمان خودش داد سمت دیوار و دستش رو گذاشت رو دهنشو تو صورتش گفت:

 دم....دفعه آخراً بود با آیه اینجور صحبت کردى ها .... وگرنه عین سگ از این خونه میندازمت بیرون ... یادته که از کدوم آشغالدونى جمعت کر

 متر پریدم باال.... ١گرفت از در انداختش بیرون و درو محکم بست که من زهرم ترکید و بعد هم بازوش رو 

 نریمان اومد نزدیك و گفت:

 زیاد بهش دقت نکن....آدم رو اعصابیه کالً

 بعد هم چند تا ضربه آروم زد به پشت کمرم و رفت حموم

 با صداى تقه در به خودم اومدم و در رو باز کردم...

 بود و گفت:  مادام پشت در

 اومدم لباسات رو جمع کنم 
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 از جلو در رفتم کنار و یکم تو اتاق راه رفتم....

 رفتم یه مانتو گشاد آزاد مشکى و یه کتونى و کیف سفید و یه شال مشکى هم برداشتم... 

 نریمان از حموم اومد بیرون که از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه خونه 

 رداشتم و خوردم یه لیوان آب خنك ب

 از پنجره که دیدم چمدون ها رو داشتن میزاشتن تو ماشین....

 حتى ازم نظر هم نخواست

 ولى خب بدم هم نمیومد.... 

 آیه.... آیه ..... -نریمان

 از آشپزخونه رفتم بیرون 

 دستم رو گرفت و گفت: 

 بیا دیگه بریم پرواز دیر میشه ها ....

 یه ریز حرف زد  نشستیم تو ماشین و تا فرودگاه

 میخواست سکوت منو بشکنه

 بیچاره خیلى داشت زور میزد....

 آخراش فقط به تکون دادن سرم اکتفا کردم که دیگه رو ابر ها بود....

 پیاده شدیم و چمدون ها رو تحویل داد و سوار هواپیما شدیم....

 بودم.... یه جورایى ذوق و استرس قاطى شده بود چون تو عمرم سوار هواپیما نشده

 بعد بلند شدن هواپیما بعد چند دقیقه خوابم برد....
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 با تکون های یکی چشمامو باز کرردم..نریمان با لبخند گفت:

 بیدار شو االن فرود میایم

ود اومدیم...از همون لحظه هواپیما ارتفاعش رو کم کرد که هواپیماتکونی خورد و من چسبیدم به صندلی...کمی بعد خداروشکر بی هیچ مشکلی فر

 هواپیما پیاده شدیم و وسایلمون رو تحویل گرفتیم...داشتیم تو فرودگاه قدم میزدیم که نریمان گفت:

 من برم با راننده ام تماس بگیرم تو همینجا بمون

رفته بودم...همون لحظه از دور اومده بودیم لندن!!!!!!کف کردم...اخه من اصال نمیدونستم قراره بریم کجا...من تا حاال بجز شهر خودمون جایی ن

 چهره آشنایی رو دیدم...

 رادین...

 انگار داشت منو میپایید...عینك آفتابیشو که در آورد مطمئن شدم خودشه...چشمکی زد و بدسی فرستاد...انگار یه چیزی پشت سر من دید سریع

 جدی شد عینکشو گذاشت رو چشمش و در کسری از ثانیه غیب شد...عجب!!!

 و شونه ام قرار گرفت...به شدت برگشتم و چندقدم عقب رفتم...نریمان دستاشو به حالت تسلیم باال برد و گفت:دستی ر

 منم آروم باش!

 از اون حالت تهاجمی که به خودم گرفته بودم اومدم بیرون....

 زنگ زدم راننده االن جلوی فرودگاهه منتظرمون که ببرمون هتل_نریمان

ش راه افتادم...رسیدیم بیرون فرودگاه که ماشین مشکی مدل باالیی جلوی فرودگاه بود...مدلشد بلد نبودم...راننده در رو سر تکون دادم و بدنبال

 باز کرد و نریمان سوار شد...بعد از مکث کوتاهی منم سوار شدم...راننده چمدون هارو گذاشت تو صندوق عقب و خودشم سوار شد...
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 ى بودم که به عمرم نمیتونستم ببینم و حتى ممکن بود دیگه نبینم ....من محو تماشاى خیابون های

 یه دفعه از تو آینه بقل ماشین یه پسر رو دیدم که خیلى شبیه رادین بود....

 اعصابم دیگه داشت خورد میشد 

 همه جا بود....

 رسیدیم هتل 

 پیاده شدیم و برامون چمدون ها رو آووردن

 تحویل بگیرهنریمان رفت تا اتاق رو 

 تو البى هتل یکم قدم زدم 

 یه آکواریوم بود که ماهى هاى خیلى قشنگى توش بود.....

 محو ماهى هاى توى آکواریوم بودم که نریمان صدام زد

 آروم راهمو کج کردم سمت نریمان سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه پنجم 

 یه راهرو خیلى بلند بود 

 خیلى شیك بود 

 گلدون هاى بزرگ بود تو راهرو 

 یه فرش قرمز هم وسط راهرو بود.....

 ایستاد ٤١٧جلوى اتاق شماره ى 

 کارت رو گرفت جلو دستگیره و رفتیم تو اتاق....

 یه سوییت خیلى بزرگ بود....
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 یه اتاق داشت و توى حال سوییت یه دست مبل خیلى قشنگ گرد چیده شده بود.... 

 ست ولى چون سریع باید رزرو میکردم ، عجله اى اینجا گیرم اومددیگه ببخشید اینجا زیاد خوب نی

 واقعا که ابن تازه میگه اینجا خوب نیست

 یه دفعه در زدن که چمدونها رو آووردن....

 رفتم سمت اتاق تا یه دوش بگیرم

 بدنم یه جورى بود 

 انگار خستگى توش کهنه شده بود...
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 }نریمان{

 موم دستشو گرفتم...برگشت و با تعجب و اخم نگاهم کرد...ولش کردم و ال جدیت گفتم:قبل از اینکه آیه بره تو ح

 تا وقتی که اینجاییم اگه فکر فرار به سرت بزنه نابودت میکنم

پوزخندی زد و دستشو از بین دستام کشید بیرون و رفت تو حموم...پاسپورت و مدارک جعلی آیه رو انداختمتو کشوی میزی که کنار تخت 

 بود...موبایل آیه رو گرفتم و یه سیمکارت گذاشتم توش...مطمئن بودم آیه کنار من نمیخوابه واسه همین از اتاق رفتم بیرون

 

 }آیه{

 حوله رو پیچیدم دور خودم و از حموم اومدم بیرون که موبایلم زنگ خورد...وا کی به من زنگ میزنه؟منکه سیمکارت ندارم؟؟

 داخته توش واسه موقعی که اینجاییم...جواب دادم:حتما نریمان یه سیمکارت ان

 الو
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 سالاامم منم رادین_رادین

 بازم تو؟_

 منظورت از بازم چیه؟_رادین

 با پرویی و کالفگی گفتم:

 هرجا نگاه میکنم تورو میبینك

 عاشقم شدی_رادین

 نه ولی مثل اینکه تو عاشقم شدی همش دنبالمی_

 ...من فقط...هوهو خواهر پیاده شو باهم بریم_رادین

 اما با کشیده شدن موبایل از دستم نتونستم ادامه حرفشو بشنوم...نریمان تماس رو قطع کرد و بعد رو به من داد زد:

 با کی حرف میزدی؟

 از دادش تکونی خوردم...دستی به موهاش کشید و گفت:

 منه خر رو بگو که فکر کردم فکر فرار به ذهنت نمیرسه...دیگه موبایل تعطیله

 قط نگاهش میکردم...با حرص گفت:ف

 واسه من روزه سکوت گرفتی واسه بقیه نیم متر زبون داری؟

ز و زیرلب غر میزد...رفت بیرون...خدا لعنتت کنه رادین...اه از وقتی دیدمت همش برام مصیبت درست کردی...لباس پوشیدم که در زده شد...با

 کردم...خدمتکار یه دسته گل گرفت سمتم و گفت:

 و برای شما آوردناین

 از دستش گرفتم و سرمو تکون دادم و در رو بستم...گل رز...یه کارت دیدم توش...برداشتم و خوندمش:

 از طرف شازده رادین
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 یکساعت دیگه تو البی میبینمت...مهمه...

 با تعجب به گل ها و کارت نگاه کردم...یعنی این رادین کیه؟با من چیکار داره؟برم؟

 نرم؟

 چیکار کنم؟ نریمان رو

 نریمان از پشت در گفت:

 آیه

 دست گل رو سریع گذاشتم پشت پرده و نفس عمیقی کشیدم و با اخم در رو باز کردم...گفت:

 اتاق من اتاق ته راهرو...من میخوام بخوابم توهم جایی نرو تا وقتی خودم بیدار شدم میبرمت بگردونمت...بازم تکرار میکنم نری بیرون گم

 میشی...زبونشونم که بلد نیستی؟

 رفت چمدونش و برداشت و رفت بیرون..در رو پشت سرش بستم و کالفه نشستم رو تخت...

 

#48 

 کالفه بودم

 ساعت دیگه برم یا نه.... ١نمیدونستم 

 تو اتاق قدم میزدم

 اصال گیج شده بودم

 نمیدونستم کار درست چیه 

 باید میرفتم یا نه؟ 

 یکار کنم؟ اصال چیکار میکنه؟ اگر نریمان بفهمه چ
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 اصال چه ربطى به اون داره؟ 

 چرا رادین همش دنبالمه؟ 

 از جونم چى میخواد؟

 باید برم بفهمم

 وسایلم رو در آووردم و جابه جا کردمشون 

 رفتم تو آشپزخونه و یخچال رو باز کردم 

 همه چى توش بود 

 یه لیوان آب پرتقال خوردم 

 م افتادنگاهم به باند پیچی دستا

 بهتر بود بازشون کنم 

 با احتیاط باز کردمشون 

 وقتى نگاهم به خط افقى قرمز با زخم افتاد دام واسه خودم سوخت 

 الهى خدا ازت نگذره نریمان که منو به مرز جنون رسوندى....

 رفتم سمت کمد یه تیشرت جذب آبى آسمانى یقه هفت با یه شلوار جین سورمه اى پوشیدم

  و آماده شدم

 آروم از اتاق رفتم بیرون و سوار آسانسور شدم ...
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اده از آسانسور خارج شدم و وارو البی شدم...هزارتا ادم میرفت و میومد...چشم چرخوندم تا رادین رو پیدا کنم که دیدمش...گوشه سالن تکیه د

 :بود و به من نگاه میکرد...به سمتش راه افتادم و جلوش ایستادم...با لبخند گفت

 سالم

 سالم تو کی هستی_

 رادین_رادین

 اسمتو میدونم...چرا راه افتادی دنبال ؟_

 راستش من میدونم که تو دزدیده شدی_رادین

 چی!!!!!تو کی هستی؟نکنه نریمان تورو فرستاده تا منو امتحان کنه؟_

 نه نه اشتباه نکن من از افراد اون نریمان عوضی نیستم_رادین

 ش کامال جدی و اخمو بود...وقتی اینو میگفت قیافه 

 من باید برم._

 میبینمت_رادین

 چطور اینقدر مطمئنی_

 مگه نمیدونی؟_رادین

 و خندید...گنگ گفتم:

 خداحافظ

ت سرم و دویدم رفتم تو آسانسور و رفتم طبقه خودمون...وارد طبقه شدم ..کسی نبود...سریع با کلید درب اتاقمو باز کردم و رفتم تو و در رو پش

 ...بستم
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 همش ذهنم درگیر حرفاى رادین بود

 گوشیو هم که نریمان گرفت ازم ....

 االن بیکار من چیکار کنم آخه 

 عین یه زندانی شدم....

 هه آیه خنگ.... فکر کردى یکى رو میدزدن میتونه شاهانه زندگى کنه؟ 

 نه خیر عین همون زندانی باید زندگى کنه دیگه ....

 که رفتم در رو باز کردم  دو تا تقه به در خورد

 نریمان بود،...

 خوب حاضرى بریم؟  -نریمان

 سرمو تکون دادم و رفتیم از هتل بیرون و سوار ماشین شدیم 

 یه کافه خوب میشناسم .... خیلى دنج و قشنگه....  -نریمان

 موافقى بریم اونجا؟ 

 پیشنهاد بدى نبود

 سرمو تکون دادم 

 دم کافه نگه داشت

 که محیطش نسبتا تاریك بود  یه کافه بود

 رفتیم تو 

 همه جاى کافه چوبى بود 
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 بوى چوب و آتیش مشامم رو نواز میداد

 سمت راست کافه پله هاى چوبى قرار داشت و میرفت طبقه دوم 

 محیط پایین اکثرا میزهاى گرد چهار نفره داشت

 رفتبم طبقه باال 

 ا میز هاى دو نفره داشتاینجا بر عکس پایین یه دیزاین فوق العاده قشنگ ب

 رفتیم یه گوشه سالن و یه جاى دنج نشستیم....

 گارسون اومد و نریمان سفارش دو تا قهوه و یه کیك رو داد

 من هیچ حرفى نمیکردم و نریمان هم کالفه شده بود 

 هر چى میگفت من فقط سرم رو تکون میدادم

 ل میزدمو در جواب اینکه چرا باهاش حرف نمیزنم فقط تو چشماش ز

 بعد از اینکه قهوه ها رو خوردیم نریمان گفت: 

 کجا ببرمت؟ بیگ بن، با هارودز؟

 منم عین گیجا بهش نگاه میکردم.....

 یه دفعه شروع کرد به قهقهه زدن که همه دندوناش پیدا شد

 اینجورى نگاه نکن.... بیگ بن کاخ ساعته  -نریمان

 رى هارودز مرکز خرید حاال هر کدوم که دوست دا

 بیشتر دوست داشتم بریم خرید پس در جواب نریمان خیلى کوتاه جواب دادم مرکز خرید 

 کلى خوشحال شد و رفت به سمت مرکز خرید
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به مرکز خرید که رسیدیم پیاده شدیم و وارد مرکز خرید شدیم...نریمان برای محکم کاری دستمو گرفت که اهمیتی ندادم و راه افتادم...به 

 ها نگاه کردم...یه پیراهن مشکی بلند تا روی زانو حریر توجه ام رو جلب کرد....خیره شدم بهش که نریمان گفت:ویترین 

 میخوای پروو کنی؟

ده سرمو تکون دادم...وارد مغازه شدیم که فروشنده اش یه پسر بور و چشم رنگی بود...داخل ایران اگه به یه مغازه میرفتی مطمئنا اگه فروشن

بهت شماره میداد...اما این با خوش رویی برخورد کرد و اصن هم به من خیره نشد...آره دیگه خارجه چشمشون از این چیزا جوون بود 

رفتن با  پره...نریمان شروع کرد به پسره یه چیزایی گفتن و بعد پسره رفت و اون لباس رو آورد و داد دستم...رفتم تو اتاق پروو و بعد از کلی ور

 پوشیدم ...نریمان در زد و گفت:لباس،لباس رو 

 بیام تو؟

رق جوابی ندادم و آروم در رو باز کردم...با دیدنم تو اون لباس چشماش برقی زد که از خودم بدم اومد...یاد اون شب کذایی افتادم...همین ب

 به تخت سینه اش...چشماش...سریع هلش دادم و در رو بستم...لباس رو در آوردم و عصبی اومدم بیرون...لباسو کوبوندم 

 خوست نیومد؟_نریمان

 نه میخوام برم هتل_

 نریمان لباسو داد به فروشنده و یه چیزایی بهش گفت و رفتیم بیرون...تند تند به سمت ماشین راه افتادم...عصبی گفت:

 تو چه مرگته؟

 عصبی برگشتم و تو صورتش برگشتم گفتم:

 هیچی!هیچی!فقط میخوام هرچه زودتر برگردم هتل

 باشه_نریمان

 و سوار ماشین شدیم و به سمت هتل راه افتادیم...
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 وقتى به هتل رسیدیم سریع پیاده شدم و رفتم تو آسانسور 

 وقتى رسیدم به اتاقم رفتم و در رو هم بستم 

 دست هام رو روى شقیقه هام گذاشتم و ماساژ میدادم 

 در زده شد 

 ولم کن ..... نمیخوام ببینمت -

 ى بابا تو مگه موجى هستى؟ چرا از این رو به اون رو میشى آخه؟ ا -نریمان

 بهت میگم برو .... -

 دیگ صدایى نیومد 

 اى کاش اصال نمیومدیم اینجا

 نفر بودن باهاشون صحبت کنم ٢حداقل تو اون جهنم کوفتى 

 چقدر دلم براى غنچه و پارمیس تنگ شده بود

 مباید میرفتم و بهش میگفتم که میخوام برگرد

 از اتاق رفتم بیرون.... 

 داشتم میرفتم سمت اتاقش که صداى به نفر رو شنیدم ....

 آیه.... -

 با ترس برگشتم

 ندارم بازم تو ؟!!!!!! اى بابا برادر من برو سراغ زندگیت.... ببین باور کن من انقدر تو زندگیم بدبختى دارم که دیگه حوصله یه بدبختى دیگه -
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 کنه یعنى اسم منو میزارى بدبختى؟ دست شما درد ن -رادین

 ببین اسمت هر چى که هست لطفا دست از سر من بردار -

نه خیر انگار نمیفهمى چى میگم ها.... میگم من میدونم تو رو دزدیدن.... میدونم خونوادت کین؟ تو اصال میدونى االن حال پدر و مادرت  -رادین 

 چطوره؟ 

 ....بدبخت ها به اندازه ده سال پیر شدن 

 مادر پدر دارن دق میکنن....

 بیا بریم پایین رو صندلى ها بشینم تا برنامه اى که دارم رو برات بگم 

 یا خدا

 این از کجا این چیزا رو میدونه

 نکنه داره دروغ میگه 

 ولش کن بابا 

 یه دفعه از چاله در میام میوفتم تو چاه

 میاى؟ -رادین 

 فقط نیم ساعت-

 یم پایین عالیه بیا بر -رادین 

 رفتیم پایین و نشستیم 

 شروع کرد به گفتن 

 همه شجره نامه منو میدونست

 خب منم ازت یه سوال دارم .... تو چه جورى شماره سیم کارتى که نریمان به من داد رو داشتى؟  -
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 قهقهه زد و گفت: 

 خب دیگه اینا جزء اسرار منه.... اسرار مگو .... اینو بدون که فقط نجاتت میدم

 تو فکر رفتم یعنى میشه من خالص شم ؟ 

 ولى با سایه سیاهى که جلوم دیدم با ترس به عقب برگشتم

 

#53 

 آیه خانوم؟_نریمان

 سریع بلند شدم و به قیافه برزخی ش نگاه کردم...برگشتم به رادین نگاه کنم که سر جاش نبود...

 عوضی همینطور میخواد منو نجات بده...

 ف میزدی هااان؟با کی داشتی حر_نریمان

 با شجاعت گفتم:

 به تو هیچ ربطی نداره

 و خواستم از کنارش بگذرم که دستمو گرفت و ثانیه ای بعد گونه ام سوخت...

 برگشتم نگاهش کردم و با نفرت گفتم:

 ازت متنفرررررمممم....متنفررررر

شدم وارد اتاقم شدم و در رو کوبیدم...به سمت وسایلم رفتم و و از کنارش رد شدم و از پله ها تند تند رفتم باال و وارد طبقه خودمون که 

 میچپوندمشون تو چمدون...نریمان وارد اتاق شد و داد زد:

 داری چه غلطی میکنی؟

 من دیگه یك روز هم تو این خراب شده نمیمونم_
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 اهان اونوقت چطور میخوای برگردی؟_نریمان

 ن که دستمو گرفت و چرخوندمو گفت:جوابی نداشتم پس فقط وسایلمو مینداختم تو چمدو

 امشبو میمونیم فردا بلیط میگیرم برمیگردیم

با گستاخی نگاهش کردم و دستمو از تو دستش کشیدم بیرون....رفت بیرون...نشستم.رو تخت و صورتمو توی دستام گرفتم....در زده شد...با 

گرفتمش و آوردمش تو اتاق و در رو بستم..کپ کرده بود و داشت با تعجب  عصبانیت باز کردم که با چهره ی متعجب رادین مواجه شدم...از یقه

 نگاهم میکرد...عصبی گفتم:

 همینطوری میخوای منو نجات بذی آره؟

 خب اگه منو میدید کار دوتامون ساخته بود!نباید منو میشناخت_رادین

 آره دیگه..اصن تو کی هستی چرا افتادی دنبال من؟_

 الرو پرسیدیباز که همون سوا_رادین

 توهم جوابی به من ندادی_

 ببین من پسرعموتم_رادین

 چه دروغ شاخداری چون من اصن عمو ندارم_

 چرا داری_رادین

 ببین فقط دست از سر من بردار چون از موقعی که دیدمت همش دارم با نریمان دعوا میکنم_

 پوزخندی زد و گفت:

 خیلی برات مهمه که از دستت ناراحت نباشه؟

 گذاشتم نه برداشتم خابوندم تو گوشش و گفتم:نه 

 تو نمیدونی من چی کشیدم پس لطفا اون دهن گشادت رو ببند اوکی پسرعمو؟
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 با کالفگی گفت:

 ما رفتیم

 شرت کم_

 و رفت بیرون....خودمو پرت کردم رو تخت...

 

#54 

 خیلى عصبى بودم 

 حالم بد بود

 باز هم فشار عصبى روم داشت زیاد میشد....

 م یه لیوان آب خنك خنك خوردمرفت

 نمیخواستم اینجا باشم 

 خودم و ولو کردم رو مبل و شروع کردم به هق هق 

 از اینکه نمیتونستم واسه خودم تصمیم بگیرم متنفر بودم

 انقدر گریه کردم که خوابم برد 

************************ 

 صبح با صداى در بیدار شدم

 تازه موقعیتم رو پیدا کردم 

 دنم خشك شده بود و خیلى درد میکردگر

 از جام بلند شدم و همینطور که گردنم رو میمالیدم رفتم به سمت در 
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 توقع داشتم نریمان رو ببینم اما رادین پشت در بود 

 یه کت و شلوار سورمه اى تنش بود پیراهنش آبى کمرنگ با یه کروات طالیى

 رار شد منو خالص کنى هى هر روز بیا جلو چشمم...واى نگاه کن تو رو خداااا ... بابا هر موقع ق-

 ...اوال میتونى با کلماتى مثل سالم... یا اووووم مثالً صبح به خیر مکالمه رو شروع کنى .... اینطورى موفق ترى هاااا... حاال خود دانى. -رادین

 حاال چى کار دارى؟ -

 خب میخواستم بگم واسه امروز بلیط گرفته ها.... -رادین

 خب اینو خودم میدونم خدافظ.... -

 بدون اینکه منتظر جواب باشم درو بستم 

 وسط هاى اتاق بودم که دوباره در زده شد 

 همون وسط اتاق داد زدم

 اى بابا رادین.... باز چى کار دارى؟ -

 باز شدن در همانا و رو به رو شدن با چهره برزخى نریمان همانا
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 این رادین مصیبته برام شما میگین نه... زبونم بند اومد...من هی میگم

 نریمان عصبی گفت:

 چشمم روشن...رادین کی باشن؟

 رادین...رادین اسم پیشخدمت اینجائه_

 از کی تا حاال اسم پیشخدمت های اینجا ایرانیه؟_نریمان
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 اه اسم های اینا هم به من ربط داره_

 وزه باهات مالیم بودم فکر کردی خبریهمنم که عرعر...میبرمت خونه آدمت میکنم....چندر_نریمان

تصویه  برو بابا ی زیرلبی بهش گفتم و چمدونم رو دادم دستش و از اتاق خارج شدم...کنارهم راه میرفتیم و وارد آسانسور شدیم...باالخره بعد از

 هوا...دستشوییم گرفت...رو به نریمان گفتم:حساب از هتل خارج شدیم و رفتیم فرودگاه...سوار هواپیما شدیم...کمربندمو بستم...هواپیما رفت 

 من رفتم دستشویی

 نریمان سر تکون داد...از جام بلند شدم و از مهماندار پرسیدم:

 دستشویی کجاست؟

 ته راهرو دست چپ _مهماندار

 تشکری کردم و رفتم دستشویی...بعد از اتمام کارم اومدم بیرون که رادین رو دیدم...کالفه گفتم:

 هستی آره؟تو همه جا 

 همه جا که نه تقریبا هرجا تو باشی_رادین

 ببین اگه میخوای نجاتم بدی سریع بده اگه هم نه دست از سرم بردار چون هر دفعه که تورو دیدم اوضاعم بدتر شده_

 جبران میکنم_رادین

 امیدوارم_

 و از کنارش گذشتم و برگشتم سرجام و کمربندم رو بستم...

 

#56 

************************ 

 تو ماشین نشسته بودیم و در راه همون جهنم بودیم....
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 هر چند اونجا دو نفر بودن که باهام هم صحبت شن.... 

 وقتى رسیدیم بدون صحبت پاشدم و رفتم تو خونه

 وقتى زنگ زدم مادام در رو باز کرد 

 یه آن دلم براى مامانم تنگ شد

 و بغلش کردمبا بغض رفتم به سمت مادام 

 بدبخت کپ کرده بود....

 ازش فاصله گرفتم 

 ببخشید مادام یه دفعه دلم براى مامانم تنگ شد ؛ سالم -

 سالم ، خوش گذشت؟  -مادام

 نه متاسفانه -

 نگاهم به باالى پله ها افتاد 

 پارمیس و غنچه اونجا ایستاده بودن

 رفتم از پله ها باال

 بقلشون کردم

 دوش بگیرم بیاین تو اتاق منتظرم باشین بچه ها من میرم یه -

 تو برو ما االن نمیایم بعد که از حموم اومدى -پارمیس

 ساعت دیگه حتما بیاین ١باشه پس -

 فقط سرشون رو تکون دادن
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 رفتم تو اتاق و سریع رفتم تو حموم 

 وان رو پر آب گرم کردم و توش نشستم 

 رادین چشمام رو بستم و ذهنم ناخودآگاه رفت سمت 

 رادینى که ادعا نجات دادن منو داشت

 منى که حتى از خونه هم بیرون نمیرفتم

 و از خونه اى که پر نگهبان بود 

 از حموم اومدم بیرون و با دیدن آنا تعجب کردم

 تو اینجا چى کار میکنى؟ پاشو گمشو بیرون -

 اومدم چهره نحستو ببینم  -آنا

 نمیشینم ها .... حاال پاشو گمشو .... با اون قیافش....حرف دهنتو بفهم ..... ساکت  -

 اگه به قیافه باشه ک... -

 نزاشتم حرفوش کامل کنه 

 زیر بازوشو گرفتم و پرسش کردم از اتاق بیرون 

 به پیرهن بنفش بلند پوشیدم که غنچه و پارمیس اومدن تو اتاق درباره همه این چند وقت حرف زدیم

*********************** 
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 فکرم همش درگیر رادین بود....نریمان اومد تو اتاق که با سردی نگاهش کردم...موبایل رو پرت کرد تو بغلم و گفت:

 بگیر
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و رفت بیرون...سریع چك کردم...اه سیمکارت روش نبود...آره دیگه مگه اوسکوله سیمکارت بزاره روش؟...موبایل رو پرت کردم رو تخت و 

 تخت تا یکم بخوابم...خودمم پرت کردم رو 

 

***** 

 از خواب پریدم درحالی که نفس نفس میزدم...نریمان...رادین...

 خواب دیدم....خواب بچگیامو...رادین رو یادمه...با دوستش...نریمان...چشمای نریمان رو وقتی که رادین منو بغل میکرد...نریمان همیبازی

رو تو هتل از چشم نریمان تو ذهنم مرور کردم....مگه اونا هم باهم دوست نبودن؟...نریمان وارد  بچگیای رادین بوده....همه صحنه های فرار رادین

 اتاق شد و نگران گفت:

 حالت خوبه؟

 عقب گرد کردم و بهش خیره شدم...متعجب گفت:

 اتفاقی افتاده؟حالت خوبه؟

 مـن...من تو رو یادمه!_

 چی_نریمان

 تو نریمان...همبازی بچگیای من بودی!_

 با حیرت چند قدم عقب رفت و انگار چیزی یادش اومد....عصبانی شد...داد زد:

 مهم نیست...

 زدم زیر گریه:

 لعنت بهت میدونی من چه آدم خوبی تو ذهنم ازت ساختم؟

 مگه نیستم_نریمان
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 قهقهه عصبی زدم و گفتم:

 تو یه هیوالیی!

 برای اولین بار با بغض نگام کرد و رفت بیرون...

 تونست...با اینکه میدونست من...من چی؟چطور 

 چیزی نگفتم...غنجه اومد تو و در رو بست و آروم پرسید:

 شما نمیتونید دعوا نکنید نه؟

 غنچه....اون میدونست من دخترعموی دوست صمیمیشم و اینکارو باهام کرد!_

 نــــــه...یعنی تو اون آیه هستی که نریمان تمام این مدت میپرستیتش؟_غنچه

 چی میگی_

 نشست رو تخت و تعریف کرد:

تقریبا وقتی منو آوردن اینجا یادمه...تو اتاق نریمان سرک کشیدم...اونموقع هیچ دختری رو تو اتاقش راه نمیداد....یه پوستر بزرگ از یه دختر 

اش...مست بود و باهام درد و دل کرد...میگفت از پونزده ساله بود...اونموقع فکر کردم حتما خواهرشه...اما یادمه...گریه کردناش و آیه آیه صدا زدن

 بچگی عاشق یه دختری بودم که میدونستم نشون شده ی پسرعموشه...

 دستمو به معنی سکوت باال آوردم....حجم این دیگه واقعا سخت بود...یعنی من نشون شده ی رادینم؟کسی که تازه...باورم نمیشه....هنگ کرده

 اینهمه اتفاقات رو باهم قبول نمیکرد...بودم و مغزم ارور میداد....

 یعنی من نشون شده ی رادینم؟_

 پسرعموت؟_غنچه

 آره_
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خب خالصه میگفت سر عشق تو به پسرعموت گفته ،پسرعموت هم رابطه شو با نریمان قطع کرده....اما اون از دور دورا تا پونزده سالگی _غنچه

 هواتو داشته ولی بعدش دیگه گمت کرده...

 میشه یکم تنهام بزاریغنچه _

 حتما_غنچه

 و رفت بیرون....هضم این حرفا برام سخت بود...

 

#58 

 موبایل رو برداشتم و رفتم تلگرام و سعی کردم شانسی آیدی رادین رو بزنم...از فامیلی خودم استفاده کردم...

 رادین راد...

 نه

 23_رادین

 نه

 یهو یه چیزی تو ذهنم جرقه زد...

 آیه&رادین

 )اینارو به انگلیسی تایپ میکردم(

 همین بود...آنالین بود...

 آنتی ریپورت نصب کرده بودم و از ریپورتی در اومده بودم....پی ام دادم:

 رادین

 رادین بالفاصله جواب داد:
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 شما؟

 منم آیه_

 فرار کردی؟_رادین

 نه چطور_

 پس چطور پی ام میدی_رادین

 نریمان موبایلمو پس داده_

 ...ببین من تا فرداشب نجاتت میدماوکی_رادین

 فرداشب؟_

سخته...باور کن اگه به من بود همین االن میومدم میبردمت ولی الکی نیست....بعدشم تو تهران بنظر مردم نریمان خیلی آدم شریفیه هم _رادین

 روش قسم میخورن

 تو دلم پوزخندی زدم و گفتم:

 اون که بیشرف تر از همه دنیاست

 پی ام دادم:

 ین چرا میخوای منو نجات بدیراد

 برای اینکه آزاد بشی...یا اونجا رو دوست داری_رادین

 چرت نگو_

 بهم هر روز پیام بده میخوام از حالت با خبر باشم باشه خانومی؟_رادین

 باش_
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 ?نریمان که اذیتت نکرده_رادین

 منظورشو از اذیت نفهمیدم...

 چه اذیتی_

 دیگه..._رادین

 فهمیدم...بغضم گرفت و نوشتم:منظورشو 

 خداحافظ

 و چت رو پاک کردم...بغضم رو قورت دادم که مادام از پشت در گفت:

 آیه بیا شام

 اومدم مادام_

 و موبایل رو انداختم زیر تخت و از اتاق خارج شدم...

 

#59 

 وقتى رفتم پایین داشتن شام میخوردن 

 سر جام نشستم و منم شروع کردم

 از روى حرص میخواد تیکه بندازه ولى پشیمون میشد فهمیدم که آنا 

 حاال چرا؟ خدا داند....

 اصال اشتها نداشتم 

 ذهنم در گیر خوابم بود 

 درگیر رادینى که میگفت فردا نجاتت میدم 
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 درگیر نگاه نریمان

 ولى چرا من چیزى یادم نیست آخه 

 چرا وقتى به نریمان گفتم تو همبازیم بودى آمپر چسبوند؟ 

 م از شدت این افکار درد گرفته بود ...سر

 غذام رو نتونستم تموم کنم

 از جام بلند شدم و با یه ببخشید، نوش جونتون از پله ها اومدم باال

 استرس داشتم 

 استرس فردا شب

 نکنه رادین نتونه 

 یعنى چه جورى میخواد فراریم بده....

 اه اصال ولش کن هرچى میخواد بشه بشه

 به در خورد...یه دفعه یه تقه 

 بفرمایید.-

 مادام اومد و گفت:

 آقا زنگ زد آیه....

 انگار داشت دست دست میکرد بگه یا نه 

 بگو مادام  -

 خب گفت فردا شب حاضر باش -

http://www.roman4u.ir/


 

 
99 

 

 و سریع در رو بست 

 اى خدااااا 

 اى لعنت بهت رادین 

 چى میشد امشب منو نجات میدادى

 صد بار طول و عرض اتاق رو قدم رو رفتم

 دوباره بغض و اشك و گریه و هق هق 

 خودم رو انداختم رو تخت و در آخر خوابم برد...

 

#60 

 صبح با نورى که خورد توچشم بیدار شدم ....

 اگر قرار بود فرار کنم بهتر بود یه دوش بگیرم

 سریع پریدم تو حموم و یه دوش خوب گرفتم.....

 حوله پوشیدم و اومدم بیرون 

 ا یه تاپ سرخابى پوشیدم یه شلوار جین یخى ب

 آب موهام رو با حوله گرفتم

 ذهنم رفت به امشب

 خدا کنه رادین قبل نریمان برسه 

 وگرنه چیکار کنم 

 نمیخواستم دوباره عین بردش با من رفتار کنه و هرکار که میخواست بکنه 
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 از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو اتاق پارمیس و غنچه 

 جدا کرده بود  نمیدونم چرا شمیم اتاقش رو

 در زدم و رفتم تو اتاق 

 داشتن اتاقشون رو تمیز میکردن 

 رفتم جلو گفتم 

 صبح به خیر -

 جوابم رو دادن 

 آیه میشه یه سوال بپرسم؟  -پارمیس

 اوهوم-

 چند روزه یه جوریى. یعنى از وقتى که از مسافرت اومدین-پارمیس

 دوما چیزیم نیست من خوبم ... فقط یکم از این مدل زندگى خسته شدم اوالً لطفا منو با اون لندهور جمع نبندین...  -

 عین یه زندانیم .... عین یه برده ...

 با بغض ادامه دادم: 

 عین یه برده زورى که ازش استفا...

 به اینجا که رسیدم زدم زیر گریه و ادامه دادم

 ایم به خدااا  ٢١هنوز اینجور چیزا باشه ... االن ما قرن این انصاف نیست بچه ها... نیست .... من هیچ وقت فکر نمیکردم  -

 به خدا این زندگى نبود که من تو ذهنم براى خودم ساخته بودم...

 انقدر درد و دل کردم که خسته شدم 
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 رفتیم پایین یه چیزى خوردیم ....

 باید حاال تا نهار صبر میکردیم 

 سعى کردم به امشب فکر نکنم اما نمیشد 

 اد پارمیس رفتیم یه فیلم دیدیم تا وقت نهار به پیشنه

 نهار خوردیم و دیگه رفتم تو اتاقم 

 باید یه صحبتى با رادین داشتم

 رفتم و براش زدم

 سالم رادین -

 بعد چند دقیقه

 سالم آیه. چطورى؟  -رادین

 من خوبم ، ممنون -

 براى امشب آماده اى؟  -رادین

 میترسم که کمکم نکنىواال چى بگم استرس دارم از طرفى هم  -

 دیوونه شدى؟ من بهت گفتم نجاتت میدم از اون جهنم یعنى نجاتت میدم.... حرف من حرفه  -رادین

 امیدوارم .... لطفا زود تر هرکارى میکنى بکن.... -

 مطمئن باش،راستش باید یه موضوعی رو بهت بگم -رادین 

 چه موضوعی؟ -

 منو یاد نمیاد؟ من پسرعموتم ولی میدونی تو چرا -رادین 
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 نه چرا؟ -

 چون تو پونزده سالگی تصادف کردی و تقریبا حافظه تو از دست دادی -رادین 

 من تصادف کردم؟؟؟!!!! -

 آره منو خانوادم هم اونموقع خارج از کشور بودیم واسه همین تو مارو ندیدی -رادین 

 عجب. -

 افظآره دیگه...آیه من باید برم یکم کار دارم....خد -رادین 

 خدافظ -

 اینقور تو این چندوقت بهش شوک وارد شده بود که حرفاش برام عادی بود.وفی کردم و دراز کشیدم...

........ 

 شب شد شام خورده بودم و تو اتاق راه میرفتم

 فقط دعا میکردم که نریمان نرسه فقط همین....

 همینجورى که داشتم فکر میکردم یه دفعه نریمان اومد تو اتاق....

 خودم احساس کردم که رنگ از روم پرید

 سالم، چطورى؟  -نریمان

 الل شده بودم 

 چرا اینجورى شدى؟؟ از من میترسى؟ وااا  -نریمان

 یه قدم اومد جلو که عین دیوونه ها تو خودم جمع شدم و رفتم یه قدم عقب تر

 اااا نترس دیگه ... دفعه اولت که نیست آخه...  -نریمان
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 منم هى میرفتم عقب هى میومد جلو و 

 آخر رسیدم به کنج دیوار 

 دیگه راه فرارى نبود 

 اى خدااااا

 لعنت بهت رادین ... لعنت

 

#61 

 دنبال یه راهی برای فرار میگشتم که نریمان اومد سمتم....اونقدر نزدیکم بود که تو بغلش بودم و نفسای داغش به پوستم برخورد میکرد...

 امشب مثل اون شب نبود...

نمیذارم...سریع از زیر بازوش رد شدم و داشتم در میرفتم که دستمو گرفت و لباشو چسبوند به لبام...تقال کردم ازش جدا بشم که عصبلنی  من

شد و خشن میب*و*سیدم...داشت اشکم در می اومد که صدای آژیر پلیس مانع ادامه دادنش شد...گنگ به صدا گوش داد و بعد به من...سریع 

رو گرفتم و از اتاق دویدم بیرون و داشتم فرار میکردم که اسیر دست های نریمان شدم...دستشو گذاشته بود رو دهنم...درحالی که  دستگیره در

 دستو پا میزدم چنگ مینداشتم به صورتش...درحالی که عصبی به سمت اتاق میرفت گفت:

 رم کردی

 نار رفت داد زدم:که یهو در خونه زده شد....بالفاصله که دستش از رو دهنم ک

 کـــــــمـــــــك

 همون موقع در باز شد و یه عده پلیس و رادین اومدن تو خونه....نریمان سریع منو تو اتاق پنهان کرد اما صداشو از بیرون میشنیدم:

 به چه حقی وارد خونه من شدین
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ا چسب توسط نریمان بسته شده بود...صدای حیغ دخترارو آقا ما مجوز ورود داریم...لطفا برین کنار تا خونه رو.بگردیم....دهنم ب_پلیس

 میشنیدم...دستگیره در اتاق چرخید و رادین آروم گفت:

 آیه اونجایی؟

 چون دهنم بسته بود با مشت میکوبیدم به در....رادین یهو داد زد:

 سرکار بیاین اینجا...خودشه

 و رو به من گفت:

 آیه تو عقب وایسا

 اون زن منه..._نریمان

دین جوابشو نداد و در کسری از ثانیه در شکست...با بغض و چشمای اشك آلود داشتم نگاش میکردم...چون چیز زیادی تنم نبود رادین به را

 سرکار گفت:

 یه لخظه

 داد زد: سرکار سرشو برگردوند اون سمت...رادین دستامو و دهنم رو باز کرد و کتش رو تنم کرد...زدم زیر گریه که منو بغل کرد...نریمان

 به زن من دست نزن

 رادین از من جدا شد و دستمو گرفت و رفتیم بیرون...

 

#62 

 بقیه دخترا وحشت زده داشتن به بیرون برده میشدن...نریمان درحالی که به دستاش دست بند میزدن گفت:

 تقاص اینکارتو پس میدی...آیه ماله منه...فقط من...من زیاد اون تو نمیمونم
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از پله ها بردنش پایین...مادام هم بخاطر اینکه از همه چی خبر داشته و به پلیس اطالع نداده مجرم شناخته میشد و اونم چندتا مامور و راه افتاد 

زن بردن...رادین منو گرفت تو بغلش و از اون ویالی نحس خارج شدیم و به سمت یه ماشین مشکی رنگ رفتیم...لحظه اخر موقع سوار شدن 

 ور داد زد:نریمان از اون

 آیه من برمیگردم...منتظرم باش...

 لرزه افتاد به تنم..

رادین هم عحیب خونسرد و ساکت بود...سوار شدم و رادین در رو پشت سرم بست و خودش از سمت راننده سوار شد...کت رادین رو سف دور 

 گرفت و گفت:خودم گرفته بود...از حرفای نریمان وحشت افتاده بود به جونم...رادین دستمو 

 خوبی؟

 نگاهش که به کبودی هایی که نتیجه ی وحشیگری نریمان بود افتاد...با اخمای درهم و صدایی که سعی در کنترلش داشت گفت:

 بهت که صدمه ای نزده؟

داشت و منو بغل  با بغض هیچی نگفتم...چطور روم میشد بهش بگم راحت دخترونگیمو به نریمان دو دستی تقدیم کردم...رادین ماشین رو نگه

 کرد و درحالی که موهامو نوازش میکرد گفت:

 دیگه گریه نکن...همه چی تموم شد...میخوام ببرمت پیش خانواده ات..اما اگه گریه کنی نمیبرمت

..پیاده شدم و سریع اشکامو پاک کردم و آروم و متین نشستم یه گوشه که رادین تك خنده ای زد....باالخره بعد یك ساعت رسیدیم به یه خونه.

 همراه با رادین وارد خونه شدم که مامانم دوید سمتم و بغلم کرد...اشکام سرازیر شد و محکم بغلش کردم....

 دلم خیلی برات تنگ شده بود مامانی_

 کجا بودی دخترم میدونی از بعد ناپدید شدنت چندبار مردم و زنده شدم_مامان

 بابا درحالی که اشك میریخت گفت:

 دخترم
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 بغل مامان اومدم بیرون و دویدم تو بغل بابا و گفتم: از

 بابایی

 مامان رفت به سمت رادین و گفت:

 خدا خیرت بده پسرم...ایشاال از جوونیت خیر ببینی...

 و قربون صدقه رادین میرفت....یهو یکی پامو گرفت...آیلین بود که با خوشحالی باال پایین میرفت و گفت:

 ابجی جونم

 محکم به خودش فشار دادم و گفتم:بغلش کردم و 

 وااااای بستنی قیفی من چقدر دلم برات تنگ شده بود

 آجی تو نبودی مامان بابا خیلی گریه کردن....کجا رفتی چرا تنهامون گزاشتی؟_آیلین

 اشکی از چشمم چکید و محکم تر به خودم فشارش دادم و گفتم:

 قربونت برم

 ی و پوستی سفید و قد بلندی داشت....رادین آیلین رو جدا کرد و گفت:آیلین موهای فر و نارنجی و چشمای آب

 خب بسه دیگه اشك منم در آوردین

 و الکی فین فینی کرد مه باخنده مشتی به بازوش زدم...

 دخترم بیا بریم کلی حرف باهات..._مامان

 ا نیاوردم؟یه خانومی با خوشحالی اومد سمتم و بغلم کرد...لبخندی زدم و گفتم:ببخشید به ج

 خانوم یه نگاه به من انداخت که رادین غرید

 مامان!!
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 پس زن عمومه...با لبخند گفتم:

 ببخشید زن عمو

 نه جانم عیب نداره دختر گلم...خیلی خوشحالم نجات پیدا کردی_زن عمو

 منم همینطور_عمو

 و لبخند شیرینی زد...منو بغل کرد و گفت:

 عرضه ام باالخره یه کاری بر اومدخیلی خوشحالم میبینم از این پسر بی 

 تخریب شخصیتی!_رادین

 خندیدم و تشکری کردم...سر از پا نمیشناختم و مدام مامان بابا و آیلین رو بغل میکردم که مامان گفت:

 حتما خسته ای برو استراحن کن دختر قشنگم

 اونجا که کار نمیکردم که خسته بشم_

 بابا با اخمای درهم گفت:

 درباره اونجا حرف بزنی...از این به بعد تنها بیرون نمیری دیگه نمیخوام

 

#63 

 بابا خیلى عصبانى بود

 ترجیح دادم که فقط تأیید کنم 

 این فعال براى خودم هم بهتر بود 

 سرم رو تکون دادم که مامان گفت: 

 آیه دخترم بیا برات یه اتاق حاضر کردم .... بیا بریم بهت نشون بدم 
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 مامان رفتم تو اتاق  بلند شدم و همراه

 خب عزیزم من دیگه میرم تا استراحت کنى ... خیلى خسته به نظر میاى.... فردا با هم صحبت میکنیم -مامان

 مامان میشه االن صحبت کنیم؟  -

 با یه لبخند اومد و روى تخت نشستیم 

 یه دست به سرم کشید و با بغض گفت: 

 اونجا که اذیتت نکردن

 چه آزارى دیده تو اون جهنم .... نمیدونست که دخترش 

 بغض کردم و چشمام اشکى شد 

 سرم رو انداختم پایین 

 مامان با هول و عصبانیت گفت: 

 آیه چرا جواب نمیدى؟ واى دارم سکته میکنم زود باش جواب بده دیگه

 .واقعا ترسیدم ... ترسیدم که سکته کنه .... این یه راز بود که همیشه باید پیش من میموند..

 نه مامان جون ناراحت نباش... فقط از اینکه چند وقت ازتون دور بودم خیلى بهم فشار اومده... خب شما بگو این چند وقت چطور بود-

واال دخترم حال ما که دیگه گفتن نداره.... وقتى اون روز تا شب خبرى ازت نبود من دلشوره گرفته بودم .... عصرى به بابات زنگ زدم  -مامان

میاد که نیومدى خونه و تا به حال هم سابقه نداشته که تو انقدر دیر کنى اما بابات گفت خانم بچه که نیست میاد شاید جایى کار داشته و دیر گفتم 

 بهش گفتم آخه پس چرا گوشیش رو جواب نمیده

تماس میشد و بعد چند دقیقه اصال  گفت شاید شارژش تموم شده خالصه بعد صحبت با بابات دوباره باهات تماس گرفتم اما بعد همش رد

 گوشیت خاموش شد 

 زنگ زدم به میترا بهش گفتم میشه گوشى رو بدى به آیه اما گفت آیه خیلى وقته از ما جدا شده و گفته میاد خونه... 

http://www.roman4u.ir/


 

 
109 

 

 مامان به اینجا که رسید اشکاش رها شد و تند تند رو گونش میریخت....

 بغلش کردم با اشك گفتم: 

 یگه بهش فکر نکن االن که دیگه اینجاممامان جونم د
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 ولى من یه سوال دارم ازتون..... -

 مامان با بهت گفت:

 چى؟ بپرس

 به نظرم شما به توضیح به من بدهکارید.... چرا درباره تصادف به من چیزى نگفتین؟ این حق من بوده که بدونم... -

 کى بهت گفت تو تصادف کردى؟  -مامان

 خب رادین -

 فعال بخواب این توضیح باشه براى بعد -مامان

 و مصمم و عصبى رفت از اتاق بیرون 

 چرا توضیحى نداد چرا اینجورى کرد؟ ولى من آخر میفهمم

 در کمد رو باز کردم... لبخند اومد رو لبام... همون لباسام بودن ...

 و خودم رو ولو کردم روى تخت یه تیشرت سفید گشاد برداشتم با یه شلوارک که یکم پایین زانوم بود پوشیدم 

 االن که دقت میکردم همه وسیله ها وسیله هاى اتاق خودم بود 

 دوباره فکرم رفت به این اتفاقات 

 دیگه نمیخواستم بهشون فکر کنم اما نمیشد 
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 ذهنم میرفت سمت حرف هاى نریمان 

 دوباره لرزه به جونم میوفتاد

 زندگیمو بکنم اما خودم هم میدونستم که اینطور نمیشهفقط دعا میکردم اصال ولش نکنن تا راحت 
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 ناخنمو میجویدم که رادین وارد شد سریع چادری که روی نرده بود برداشتم و سرم کردم اما موهای ل*خ*تم از رو شونه هام پیدا بود...سریع

 گفت:

 بالت بریم بیرون روحیه ات عوض شهاومدم بگم من دارم میرم توهم استراحت کن باشه اگه اوکی بودی فردا میام دن

 ممنون از همه کارات...واقعا بهت مدیونم_ 

 این چه حرفیه دخترعموجون...من رفتم خوب بخوابی ب*و*س ب*و*س بای_رادین

رد جالب و چشمکی زد و رفت بیرون...من عاشق مردای پر جذبه و اخمو بودم...اما رادین باحال بود...ادا اطوارهایی که برای خنده در میآو

 بود...غرور بیجا نداشت...

 با گفتن کلمه غرور یاد نریمان افتادم...خزیدم.رو تخت و پتو رو کشیدم.رو خودم...از خستگی بخواب رفتم....

 

**** 

 )رادین(

 داشتم میرفتم که دیدم خانواده گرامی قصد بلند شدن ندارن...بابا گفت:

 پسرم امشبو اینجا میمونیم
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و رفتم به اتاقم...از موقعی که این دختره گم شده بود هممون تو این ویال بودیم منم یه اتاق واس خودم انتخاب  کالفه باشه ای گفتم

 کردم...چقدر بدبختی کشیدم تا پیداش کردم...هعیییی

 خودمو پرت کردم رو تخت که خوابم نبرد.. 

اب یاسمین رو از تو کمد درآوردم و شروع کردم به خوندن...اخی پاشدم لباسمو با یه تیشرت خاکستری و شلوار ورزشی مشکی عوض کردم...کت

اشکم در اومد...پسره خیلی گ*ن*ا*ه داشت...چه مادر و پدر ظالمی...دیگه تقریبا اخرای رمان بودم که صداش جیغی اومد....نگران و وحشت 

چشمای قرمز از اتاقشون اومدن بیرون...سریع رفتم به سمت  زده از اتاقم اومدم بیرون که دیدم تمام اعضای خانواده نگران و با لباس خواب و

 اتاق آیه و در اتاق رو باز کردم...داشت گریه میکرد...نفسی از روی آسودگی کشیدم و به بقیه گفتم:

 شما برین

 الزم نکرده خودم میرم_مامانش)خاله هانی(

 ولش کن زن...خودش میره_باباش)عمو احمد(

 با آرامش به اتاقاشون برگشتن...وارد اتاق آیه شدم و گفتم:خاله سمیه با غیض و بقیه 

 آیه؟

 سرشو بلند نکرد ولی هق هقش اوج گرفت...نچی کردمو رفتم کنارش نشستم و گفتم:

 عیب نداره کاب*و*س دیدی

 آیه لرزون گفت:

 خیلی وحشتناک بود خیلی وحشتناک رادین...

 اسالمی و سرپیچی نکردن از دستورای امام بغلش کردم...با لحن گرفته ای گفتم:و دوباره گریه کرد...با احتیاط و رعایت شئونات 

 خوابت راجب نریمان بود؟
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****** 

 )آیه(

 

 جوابی ندادم که خودش فهمید....ازم یکم فاصله گرفت و گفت:

 میخوای خوابتو برام تعریف کنی؟

 سرمو به معنی منفی تکون دادم...هوووفی کشید و یهو گفت:

 در مورد مسافرت چیه نظرت

 مسافرت؟_

 آره با رفقا..._رادین

 نمیدونم راجبش فکر میکنم_

 میخوای پیشت بمونم؟_رادین

 نه ممنونم میتونی بری_

 باشه خوب بخوابی_رادین

واده ام و رادین و دست تکون داد و بلند شد رفت...دوباره یاد کاب*و*سم افتادم...نریمان داشت منو شکنجه میداد...ناسزاهاش...کتك زدن خان

 جلوم...چشمامو بستم و سعی کردم اون صحنه رو از یاد ببرم و آروم و بی هیچ کاب*و*سی به خواب رفتم...

**** 

 صبح با نوازش های مامان بیدار شدم...

 لبخندی زدم و گفتم:
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 صبح بخیر

 صبح بخیر دخترگلم _مامان

 صبح بخیر مامانی جونم_

 ی باز بخوابتازه...اگه میخوا 11ساعت _مامان

 نه رادین کجاست_

 با رادین چیکار داری؟_مامان

 آخه...هووف...دیشب گفت ممکنه بریم مسافرت_

 آهان آره...موبایلتو برداشت و به چندتا از دوستات و دوستاش زنگ.زد_مامان
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 بخورمخب پس حاال بلند شم دست و صورتم رو بشورم بعد هم یه دونه از صبحونه خوشمزه هاى شما رو 

 مامان یه لبخند زد و گفت:

 پس تا من آماده میکنم تو هم کارتتو بکن 

 از اتاق رفت بیرون

 بلند شدم از اتاق رفتم بیرون و توى راهرو یکم جلوتر دستشویى بود.... 

مرو هاى نونى مامان.... بوى بعد از شستن دست و صورتم رو خشك کردم و رفتم تو آشپزخونه .... یاد قبل دزدیده شدنم افتادم.... بوى خوب نی

 نون برشته شده مشامم رو نوارش میکرد

 اشتهام باز شد و نشستم پشت میز و تا تونستم خوردم 

 مامان هم نشست رو به روم و با لبخند بهم نگاه میکرد...
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 بهش نگاه کردم و یه چشمك زدم

 حداقل یه چیزى بخور مامان جونم-

 نت من خوردم عزیزم بخور نوش جو -مامان

 یه لقمه بخور به من مزه بده -

 یه لقمه گرفت و آروم جویدش

 وقتى خوردم با یه اشکر جانانه رفتم تو حال و تلویزیون رو روشن کردم

 یه کم کانال ها رو گشتم اما چیزى نداشت....

 دلم واسه بیرون رفتن تنگ شده بود 

 رفتیمواسه خرید و رستوران و کافى شاپ هایى که با میترا و سارا می

 باید سر موقع به اوناهم زنگ بزنم

 گوشى رو برداشتم و شماره میترا رو گرفتم

 بعد چند تا بوق جواب داد 

 بله؟ -میترا

 سالم  -

 مکث کرد .... یه دفعه با شك گفت

 آیه؟ خودتى؟!!!!-

 آره خودمم-

 که مامانت زنگ زد ما دق کردیم که وایى دختر خیلى خوشحالم کجا بودى بى معرفت؟ چرا ازت خبرى نیست؟ اون روز -میترا
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 آره مفصله.... خیلى اتفاقا افتاد... حاال برات میگم تو خوبى؟  -

 بکم با هم صحبت کردیم و قطع کردیم 

 شماره سارا رو گرفتم ولى بر نداشت
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نگاه کرد...دلیلشو نفهمیدم و فقط بی  عجیب بود...همیشه جواب میداد...بیخیالش بعدا زنگ میزنم بهش.رادین وارد خونه شد و با تعجب بهم

 خیال گفتم:

 علیك سالم

 آیه مامان برو یه چیزی بپوش_مامان

مم آزاد به سر و وصعم نگاه کردم...خااااک تو سرم...از بس تو خونه نریمان اینطوری میچرخیدم اینطور شد...یه تاب و شلدار سفید پام بود و موها

 تو اتاقش...مامان چشم غره ای بهم رفت...سریع رفتم تو اتاقم که موبایلم زنگ خورد...میترا بود: گذاشته بودم...رادین سر به زیر رفت

 الو سوره

 )من چون اسمم آیه بود میترا مسخره ام میکرد و بهم میگفت سوره(

 بله میت میت_

 کوفت میگم این پسره کی بود زنگ زد مارو برای مسافرت دعوت کرد_میترا

 د ببینمت...میشه بیای اینجا؟قضیه اش مفصله بای_

 باشه باشه وسایلمو جمع کنو میام اونجا...آخه رادین...اسمش رادین بود دیگه درسته؟_میترا

 آره رادینه_

 خب رادین گفت شب بعد شام راه میفتیم_میترا
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 اوکی عزیزم منتظرتم_

 باشه گلم میبینمت بای_میترا

اد...نگران شدم ولی بزار بعدا از میترا میپرسم...یك ساعت بعد صدای اف اف اومد...دویدم و قطع کرد...بازم شماره سارو گرفتم که جواب ند

 بیرون از اتاق و اف اف رو جواب دادم:

 کیه

 منم ذلیل مرده بدو در رو باز کن_میترا

 یم ساعت همو چلوندیم...در رو باز کردم و اومد تو...بیرون سرد بود واسه همین اینطور سردش شده بود...با دیدنش پریدم بغلش و ن
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 بعد هم رفتیم تو اتاق من و مامان برامون میوه و چایى آوورد

 نشستیم و همه این اتفاق ها رو البته به جز موضوعه ت*ج*ا*و*ز رو براش تعریف کردم.... با بهت فقط به ذهنم خیره شده بود یه دفعه گفت:

 اگر اون روز میذاشتى برسونیمت اینطور نمیشد

 رو با ناراحتى تکون دادم سرم

 دوباره سارا اومد تو ذهنم

 راستى میترا چرا سارا گوشیشو جواب نمیده؟  -

 واال منم از دیروز هرچى زنگ زدم بر نداشته -میترا

 کلى حرف زدیم

 میترا من میرم آب بخورم تو هم میخواى یه لیوان بیارم برات؟  -

 آره دستت درد نکنه -میترا
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 ون و رفتم آشپزخونهأز اتاق اومدم بیر

 یه لیوان برداشتم و آب خنك پر کردم و گذاشتم توى پیش دستى خودمم یه لیوان آب خوردم 

 یه دفعه رادین رو دیدم داره رد میشه 

 رادین ؟ ...... رادین صبر کن -

 آیه؟ چیزى شده؟  -رادین

 خب.... اوووم.... میخواستم بپرسم که کجا میریم؟  -

 یه ویال داریم .... گوشیت رو برداشتم و و دوستات رو دعوت کردم ولى یکیشون برنداشت با چند تا از دوستاى خودمخب ما شمال  -رادین

 باشه مرسى -

 لیوان آب رو برداشتم رفتم تو اتاق و لیوان آب رو گذاشتم جلو میترا

 راستى حاال این مسافرت کجاست که میریم؟  -میترا

 واال رادین میگه میریم شمال -

 حاال این آقا رادین کیه؟  -میترا

 پسر عموم -

 واا نگفته بودى پسر عمو دارى -میترا

 خودمم نمیدونستم چند وقته فهمیدم -
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 آیه_میترا

 جانم_
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 مطمئنی همه چیز رو به من گفتی؟_میترا

 دس دس کردم...میترا دستامو گرفت و گفت:

 به من اعتماد داری

 کرد و گفتم:در یك ثانیه اشکام صورتم رو پر 

 اون به من ت*ج*ا*و*ز کرد

 میترا هنگ کرد و بعد هین بلندی کشید و گفت:.درووووووغ

 و بعد داد زد:

 همه میدونن؟

 نه هیچکس نمیدونه_

 باید بهشون بگی _میترا

 صداتو بیار پایین خواهش میکنم_

 آخی عزیزدلم چی کشیدی تو_میترا

 ی هی تو گوشم میگفت:و بغلم کرد...بغض بدی به گلوم چنگ میزد و یک

 تو دیگه دختر نیستی آیه...مسببش نریمانه...

 ت:میخواستم داد بزنم...داد بزنم و بگم نریمان ازت متنفرم اما جاش نبود...با حرص لبمو گزیدم و اشکامو پاک کردم....رادین وارد شد و گف

 آیه خوبی

 چیزی نمیگفت و ساکت بود... سر تکون دادم که نگران بعد از مکث کوتاهی رفت بیرون...میترا
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 من وارد شد و گفت:"بفرمایید"باالخره وسایلمو به کمك میترا جمع کردم و بعد از گذشت چند ساعت شب شد...رادین در زد و با 

 خانوما بریم؟

 بریم_

ردیم و بعد از خداحافظی از خونه زدیم و چمدونامون رو گرفتیم و از اتاق خارج شدم...به سمت مامان رفتم و بغلش کردم...بقیه رو هم بغل ک

 بیرون...رادین چمدونا رو گرفت و گذاشت صندوق عقب ماشینش...در جلوی ماشین رو برام باز کرد و گفت:

 بفرمایید بانو

وار شد و میترا ریز خندید و چشمکی زد که چشم غره ای بهش رفتم و سوار شدم...میترا هم عقب سوار شد...بعد از چند ثانیه رادین هم س

 درحالی که ماشین رو روشن میکرد گفت:

 بچه ها گفتن بریم بام تهران اونجا باهم صحبتامونو بکنیم بعد بریم

 رادین_

 جانم_رادین

 کیا هستن؟_

 بهار،ساناز،هستی،الدن،یاسر،محمد،امیرعلی،سیاوش...میریم میبینیشون_رادین

 های عمه کتایونن...محمد که تك فرزند عمه پرینازه...ولی بقیه رو نمیشناسممیشناسم بیشترارو...بهار و امیرعلی و سیاوش که بچه _

 الدن هم خواهره منه._رادین

 اووووه چه خبره...آیه از جاهای شلوغ..._میترا

 میدونم...آیه از جاهای شلوغ خوشش نمیاد_رادین

 از کجا میدونی_



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 یدونمقبلنا خیلی با من اوکی بودی دختر عمو...کل اخالقاتو م_رادین

 و بعد خندید و ادامه داد:

 کل رازهای زندگیتو میدونم...

 و بعد خندید...گنگ نگاهش کردم...یعنی من چه رازی داشتم که رادین میدونه..حتما چیز بدی نیست که رادین میخنده دیگه

 چه رازی_

 بماند. بعدا بهت میگم_رادین

نگاه کردم...اونم با تعجب شونه باال انداحت یعنی نظری ندارم...باالهره رسیدیم بام تهران و چشمکی زد و دوباره خندید...عالمت سوالی به میترا 

 و هممون پیاده شدیم...بعد یکم پیاده رفتن رسیدیم به جمعیتی از دختر و پسرا...

 

#72 

 رادین سالم بلند باالیی داد...همه برگشتن مارو نگاه کردن...یهو محمد داد زد:

 آیه؟

 .و بغلم کرد..

 آخ محمد له شدم_

 دختر خودتی_محمد

 نه عممه_

 نه دیگه من مامانمو میشناسم_محمد

 زدم تو سرش و رفتم به بقیه دست دادم...همه بجز الدن چشم و ابرو مشکی بودن ولی الدن شبیه رادین بود...هستی و ساناز و یاسر و دوستای

 ادین گفت:الدن بودن...یاسر هم نامزد الدن بود...بعد از آشنا شدن، ر
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 منم تحویل بگیرین یکم

 سفارشت ندادیم که تحویلت بگیریم_الدن

 گ*ن*ا*ه دارم..._رادین

 گ*ن*ا*ه که زیادی داری میدونم_یاسر

 اه تو ذوق زنا...بریم؟_رادین

 همه تایید کردن...قراره بریم شمال ویالی رادین...میترا داشت سوار میشد که الدن دستشو کشید و گفت:

 تو با ما بیامیترا جون 

..سوار عالمت سوالی به الدن نگاه کردم که شیطون خندید...میترا هم از خدا خواسته افتاد دنبالشون و رفت...دختره ی بیشعور نثال دوست منه ها.

 ماشین رادین شدم و شالمو در آوردم تا موهامو ببندم...رادین سوار شد و راه افتاد و گفت:

 چیزی نیاز نداری برات بگیرم؟

 چرا برو جلوی یه سوپر مارکت چندتا کیك و شیرکاکائو بخر برام_

 چشم. ملکه_رادین

 و جلوی یه سوپرمارکت ایستاد و پیاده شد...
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 موهام رو بستم و شال رو سرم کردم تو آینه یه نگاه به خودم کردم....

 رادین رو دیدم که با یه کیسه پر خرت و پرت داره میاد طرف ماشین

 و خرید ها رو گذاشت رو پامسوار شد 

 بفرمایید بانو -رادین
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 اوووو چه خبره؟ چرا این همه! ولى بازم دستت درد نکنه -

 گفتم دیگه تا اونجا همش بلمبونیم -رادین

 آره میبینم چقدر خرید کردى.... تا خود اونجا هم بخوریم تموم نمیشه -

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد 

 ونم همونطور که یه دستش رو فرمون بود کمربندش رو بست کمربندم رو بستم که ا

 ضبط رو پلى کرد

 افتادیم تو جاده 

 جاده خیلى خلوت بود

 شیشه رو کشیدم پایین کشیدم که یه دفعه یه باد خیلى خنك خورد تو صورتم 

 خیلى عمیق یه نفس کشیدم

 خنکى هوا حس خوبى میداد

 م اونا هم پشت ما دارن میان یه نگاه از آینه به بچه ها انداختم و دید

 رادین چند تا آهنگ جلو عقب کرد و یه آهنگ گذاشت و خودش هم باهاش میخوند:

 

 دست من تویه دستاتو سهم منه همه دنیاتو جونه منی می مونم با تو

 هر شب تو خوابمی رویاتو بگو به خوده من حرفاتو میدونی نمیگیرم جاتو

 بازم مثله هر شب بیا تو آغوشمفقط با تو عشقم میتونم آروم شم 

 رو هر کی به جز تو چشمامو میبندم تو رو میبینم تو آیندم , تو رو میبینم تو آیندم
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 وقتی که پیشمی خوشحالم عشق با تو اومده دنبالم چه ساله خوبیه امسالم

 عشقه تو رو تا دلم فهمید زندگی واسه ی من خندید خوشبختی بارون شد و بارید

 عشقم میتونم آروم شم بازم مثله هر شب بیا تو آغوشمفقط با تو 

 رو هر کی به جز تو چشمامو میبندم تو رو میبینم تو آیندم , تو رو میبینم تو آیندم

 فقط با تو عشقم میتونم آروم شم بازم مثله هر شب بیا تو آغوشم

 و آیندمرو هر کی به جز تو چشمامو میبندم تو رو میبینم تو آیندم , تو رو میبینم ت

** 

 } فقط با تو عشقم از شادمهر عقیلى{
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 اینجور که این با احساس میخوند حتما عاشق بود

 نمیدونستم ازش بپرسم یا نه 

 ولى دلو زدم به دریا

 رادین؟ میتونم یه سوال بپرسم؟ -

 البته  -رادین

 حتماً جواب میدى؟ -

 با شك بهم یه نگاه کرد و گفت:

 تا چى باشه
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 گه دوست داشتى جواب بده .... تو عاشق شدى؟ اوووم خب ا-

 یه دفعه شك شد...

 چرا این سوال رو میپرسى؟  -رادین

 خب کنجکاو شدم -

 ابروهاش رو انداخت باال و یه لبخند خبیث زد و گفت:

 اگر شده باشم؟ -

 خب شدى دیگه .... حاال بگو زود تند سریع ....عاشق شدى؟  -

 خب آره  -رادین

 ؟!!!! خب اون کیه؟ وایى واقعا  -

 دیگه قرار شد یه یوال بپرسى که منم جواب دادم  -رادین 

 اِ..... اذیت نکن دیگه .... من میشناسمش؟  -

 خب آره تو میشناسیش -رادین

 واقعا؟!! خب یعنى چقدر میشناسم؟ -

 خب خیلى میشناسیش.... همه چیز رو دربارش میدونى.... خالصه کالً میشناسیش دیگه -رادین

 رفتم تو فکر

 من کسى رو اینجورى نمیشناختم

 به جاده نگاه میکردم و تو آدماى دور و اطراف میگشتم ولى کسى رو پیدا نمیکردم

 نگاه هاى زیر زیریه رادین رو حس میکردم 
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 یه دفعه گفت:

 ناراحت شدى؟ 

 با بهت برگشتم سمتش

 براى چى ناراحت؟!  -

 خب رفتى تو فکر  -رادین 

 من چه ربطى به ناراحت شدنم داره؟ تو فکر رفتن  -

 خب گفتم شاید تو شدى عاشق دل خستم که اینجور ناراحت شدى -رادین

 من که با هر کلمش ابرو هام میرفت باال یه دفعه زدم زیر خنده بعد جدى شدم 

 عاشق شدنى از خودم نمیبینم محض اطالعت داشتم فکر میکردم که اون خانم محترم کیه که من میشناسمش.... دوما اینو بدون که من -
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 نه دیگه شاید عاشق من شدی ولی هنوز خودت فهمیدی_رادین

 هییی اتفاقا من یکی از عاشقای دلخستتم از کجا فهمیدی گوله نمك؟_

 از بس تو این چندسال عاشق پیشه و کشته دادم دیگه از قیافه طرف هم میفهمم عاشقم شده_رادین

 با جدیت میگفتا..

 بگیر نریزه رومونسقفو _

 گرفتمش خیالت راحت_رادین

 تو اول اعتماد به نفس بودی بعد دست و پا آوردی_

 دقیقا_رادین
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 و دیگه ساکت شدیم...یه شیرکاکائو درآوردم از تو پالستیك و مشغولخوردن شدم

 به من نمیدی به کنار خجالتم نمیکشی تو رو من اینقدر با ولع میخوری_رادین

 خب وردار بخور _

 مرسی از لطفت...تو چقدر دست و دلبازی آخه...اشك تو چشمام جمع شد_رادین

 و خندید و ادامه داد:

 خب مگه نمیبینی دارم رانندگی میکنم

 موقع رانندگی بخور خو_

 من آدم قانونم...نمیتونم قانون رو زیر پا بذارم_رادین

 پس مرد قانون باید وایسی وقتی رسیدیم بخوری_

 ی یکم بزاری دهن ما اون شیرکاکائو رو؟یعنی میمیر_رادین

 آره جا در جا تموم میکنم...خب نمیتونم خسته میشم_

 اره تو کال آدم خسته ای هستی_رادین

 آره از کجا فهمیدی...اصن خیلی خسته شدم حرف زدم_

 خسیس_رادین

 ون نگاه کردم...هوا محشر بود...و شیرکاکائوی دست منو قاپید و خودش شروع کرد به خوردن...لبخند پیروزی زدم و به بیر
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 بعد چند ساعت رسیدیم انگار چون رادین پیچید تو یه جاده فرعى که سنگ ریزه بود رو به رو به دریا بود .... 

 از جاده فرعى پیچید تو یه کوچه بن بست
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 یکم رفتیم جلو رسیدیدم به یه ویال بزرگ

 پشت ما ایستادن تو این بن بست فقط همین یه ویال بود بچه ها هم

 پیاده شدیم و رفتم که ساک ها رو بردارم که یهو رادین گفت: 

 تو برو تو ویال من وسایل رو میارم

 نه بابا یه چند تا چیز میبرم نمیشه اینطورى که -

 و بی توجه به اصرارش یه ساک و چند تا کیسه رو برداشتم و کلید هم ازش گرفتم

 دخترا هم پیاده شده بودن

 گفتم:بلند 

 خانما بیاین بریم تو ....

 خودم هم راه افتادم

 در رو باز کردم و رفتم تو دخترا هم پشتم اومدن تو 

 یه ویال خیلى خوشگل بود یه حال کوچیك گرد جلوى در ورودى بود که دو تا راهرو مورب چپ و راست حال بود 

 رو به رو هم یه آشپزخونه بزرگ بود 

 هارخورى و راه پله ختم میشدراهرو سمت چپى به یه اتاق ن

 راهرو سمت راستى هم به نظر میومد که به یه پذیرایى و باز راه پله ختم میشه

 ولى من نمیدونستم کجا برم 

 پس صبر کردم تا رادین بیاد تا یه جایى رو نشون بده

 بعد چند دقیقه همه پسرا اومدن
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 یه دفعه رادین گفت:

 اِ .... آیه ؟ چرا اینجا وایسادى؟ 

 نمیدونستم کجا برم.... وایسادم صابخونه بیاد -

 رادین لبخند زد و گفت :

 خب پس دنبالم بیا
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 خودشم با صداى بلند به پسرا گفت:

 اتاقاى باال پذیرایى رو بردارید هر کدوم که خواستید

 خودشم رفت سمت چپ

 پسرا هم رفتن سمت راست 

 پشت رادین حرکت کردم و گفتم:

 نرفتیم اونور؟ خب چرا ما هم 

 چون اونور واسه مهموناس-

 یه دفعه وایسادم و گفتم:

 اى واااى پس منم برم اونور چرا آووردى منو اینور

 چون شما جزء مهمونا نیستى بیا دنبالم -رادین 

 یه اتاق دخترونه بهم نشون داد و گفت:

 بفرمایید اینم اتاق شما
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 بعد خودش هم رفت تو یه اتاق و درو بست

 به اتاق نگاه میکردم که صداى دو جفت پا اومد برگشتم که الدن و یاسر رو دیدم که دارم میان باالداشتم 

 دیگه رفتم تو اتاق خیلى خسته بودم

 یه اس به میترا زدم:

 میت میت کجایى؟ 

 الهى جزّ جیگر بگیرى....مثال مهمونتم ها .... منو ول کردى رفتى واسه خودت -میترا

 االن میام دنبالت -

 از اتاق رفتم بیرون و از پله ها رفتم پایین از اتاق نهارخورى رفتم بیرون و میترا رو دیدم که همینجورى وایساده بود 

 تا دیدمش زدم زیر خنده 

 حالتش خیلى باحال بود 

 کنار در وایساده بود و ساکش رو گرفته بود دستش تا منو دید گفت:

 مرض .... به چى میخندى؟ 

 م تو اتاق من هیچى بیا بری -

 راه افتادم سمت اتاقم 

 میترا هم دنبالم میومد 

 رفتم لباس خواب پوشیدم و همونجورى رفتم زیر پتو و خوابیدم
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 با صدای تقه در چشمامو باز کردم...
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 کیه_

 منم_رادین

 بیا تو_

 پایین و گفت: و نیم خیز نشستم و چشمامو مالیدم...رادین اومد تو ...نگام کرد و. سریع سرشو انداخت

 اومدم برای ناهار صدات کنم

 میترا که زیر پتو بود کال...ولی من لباس خواب کوتاهم معلوم بود...سریع پتو رو تا زیر گردن کشیدم رو خودم و گفتم:

 باشه تو برو منم لباس بپوشم میام

 باشه_رادین

 و رفت بیرون و در رو بست...یه لگد زدم به میترا و گفتم:

 لنگه ظهره بپاشمیت میت 

 نمیپتونم بپاشم...خدایا خودت منو بپاش..._میترا

 لگد محکم تری بهش زدمو گفتم:

 کم چرت بگو پاشو...

 نشست تو جاش و چشم بسته گفت:

 کره خر مگه مرض داری

ورزشی طوسی عوض کردم و و لگدی زد و بلند شد رفت...بلند شدمو بعد از شستن دست و صورتم،لباسام رو با یه سویشرت طوسی و شلوار 

 شال نازکی هم انداختم و از اتاق خارج شدم...

 وارد آشپزخونه و سالم بلند باالیی دادم...

http://www.roman4u.ir/


 

 
131 

 

 سالم زنداداش_یاسر

 با تعحب نگاهش کردم که الدن کوبید تو دستش و بعد با لبخند گفت:

 شوخی کرد عزیزم بیا بشین

 میخورد...ماهی داشتیم غذا...مشغول خوردن شدم...بعد از غذا محمد گفت: رفتم نشستم کنار رادین...جدی و با اخم داست غذاشو

 خب خب جمع کنین بریم دریا

 همه وسایلشونو جمع کردن...

 وایسین من موبایلمو بیارم_

 و بدو بدو رفتم از تو اتاقم موبایلمو آوردم و همگی از ویال خارج شدیم و به سمت دریا راه افتادیم...

 م همگی پهن زمین شدیم...محمد قابلمه ای در آورد از تو سبد و برعکسش کرد و با مسخرگی میزد روش و میخوند:به دریا که رسیدی

 دریا دریا دریا عشقه مو دریا...دریا دریا دریا عشقه مو دریا...

 نبود ولی اینا پاره شدن از خنده...و با مسخرگی میخوند...همه پکیده بودن از خنده ولی من به لبخند کوتاهی اکتفا کردم...واقعا خنده وار 
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یکی بلند شدم و قدم زنان رفتم تو آب...اونقدر رفتم تا گردن تو آب بودم....بچه ها هم توآب بودن و داشتن آب بازی میکردن...خندم گرفت که 

رص پریدم روش کهدوتا رفتیم زیر آب...و دوباره هلم داد و با سر رفتم زیر آب...سرمو آوردم باال و نفس زنان به رادین خندون نگاه کردم...با ح

 اومدیم باال...نفسم گرفت...رادین پیراهنشو در آوردم و شیرجه زد...قبل از اینمه شیرجه بزنه پیراهنش رو پرت کرد تو صورت من...با حرص

و آب معلوم نبود...نفسمو گرفته بودم...پاهای پیراهنشو انداختم اونور و شالمو محکم کردم و شیرجه زدم دنبالش...رفتم زیر آب که یعنی از ر

ی رادین رو دیدم تند تند پا زدم رسیدم بهش و پاهاشو با دست محکم گرفتم که شروع کرد به داد زدن...نانخنامو فرو کردم تو پاش که نعره ا

و سرمو آوردم باال...صدای خنده بچه ها کشید...سریع ولش کردم و داشتم عقب میرفتم که سرشو آورد پایین و من رو دید...نفس کم آوردم 

تم میومد...با دیدن قیافه برزخی رادین شروع کردم سریع شنا کردن به سمت ساحل...ولی تند تر از من شنا میکرد تا اینکه دستمو گرفت و کشید
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اد...به خودم اومدم و هلش دادم اومدم زیر آب...با تعجب نگاهش میکردم که بردم زیر آب و لباشو چسبوند به لبام...هنگ کردم...مخم ارور د

یدم باالی آب...نفس نفس میزدم...رادین هم اومد باال...دستمو بردم باال و خوابوندم تو گوشش که صدای خنده بچه ها قطع شد...شنا کردم و رس

اومد بیرون از آب و پیراهنشو برداشت و  به ساحل و با عصبانیت از آب اومدم بیرون...الدن با نگرانی نگاه میکرد بقیه هم متعجب...رادین هم

و بدون توجه به کسی،سر به زیر به سمت دیگه ی ساحل رفت...با قدمای تند به سمت ویال راه افتادم...از عصبانیت پرهای دماغم تند تند باز 

 بسته میشد...
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 سریع رفتم سمت ویال و صداى میترا رو میشنیدم که فقط منو صدا میزد: 

 . آیـــه.... یه لحظه وایسا خبآیه ....

 ولى من عصبانى تر این حرفا بودم

 من حالم از این روابط بهم میخورد.... خدا لعنتت کنه نریمان که منو از زندگیم بیزار کردى، ایشاهلل همه زندگیت سیاه شه 

 در ویال رو باز کردم و محکم زدم بهم 

 به سرعت میومد ... دیدم رو تار میکرد هق هقم بلند شد و دوییدم سمت اتاقم .... اشکام 

 رو پله ها بودم که چون تار میدیدم پله رو ندیدم و خوردم زمین 

 پام پیچ خورد و درد خیلى شدیدى توى ساق پام پیچید 

 اما بلند شدم و لنگ لنگون از پله ها رفتم باال تو اتاقم و دوییدم تو حموم ....

 دوشو باز کردم و با لباس رفتم زیرش 

 پاهام بیجون شدنو و زیر دوش نشستم و همینطور مات و مبهوت به دیوار رو به روم خیره بودم 

 همش نریمان جلوى چشمام بود ....
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 حالم خیلى بد بود 

 فشارم انگار اومده بود پایین 

 بازم احساس نا امنى میکردم

 من با وجود رادین و خوبیهاش بهش عادت کرده بودم

 د ازم سوء استفاده کنه فکر میکردم که نمیخوا

 اما امان که همشون میخوان سوءاستفاده کنن 

 حالم از خودم به هم میخورد 

 لباس هام رو با بى جونى در آووردم و انداختم کنار حموم یه دوش گرفتم و اومدم بیرون

 میترا هم انگار حمومش رو رفته بود چون با حوله سر رو تخت نشسته بود و تو فکر بود 

 دم بیرون گفت:تا اوم

 آیه چرا با خودت ابنجورى کردى؟ چشمات رو ببین...

 

#81 

 من چیزیم نیست خوبم._

 مطمئن نیستم_میترا

 میترا اعصاب ندارن لطفا تنهام بزار _

 میترا با عصبانیت بلند شد و رفت بیرون...نشستم رو تخت و سرم رو تو دستام گرفتم...در زده شد...

 میترا گفتم برو_

 باز کن منم_رادین
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 اینجا چه غلطی میکنی؟نمیخوام ببینمت رادین_

 بزار حرف بزنیم_رادین

 من با تو حرفی ندارم_

 میخوایم بذیم جنگل_رادین

 بسالمت خوش بگذره_

 بچه نشو پاشو بریم_رادین

 آره اصن من بچه ام...نمیاممم_

 بدرک....دختره ی لوس ننر_رادین

 اومد...و بعد صدای تند تند رفتنش 

 اه...

 خودمو پرت کردم رو تخت و موبایلم رو گرفتم...یه شماره ناشناس بهم زنگ زده بود...

 بهش زنگ.زدم...آخرین بوق جواب داد ولی صدایی نیومد...

 الو..._

_……… 

 به من زنگ زده بودین؟شما؟_

 من یاسرم_ناشناس

 لرزیدم...یاسر یکی از آدمای نریمان بود...

 بـ...بله؟_

http://www.roman4u.ir/


 

 
135 

 

خانوم میخواستم بگم مراقب خودتون باشید...آقا بزودی آزاد میشن و اولین کس دنبال شما میگردن و مجازاتتون میکنن...شما واسه من _یاسر

 عین خواهر بودین دوست ندارم آسیبی بهتون برسه ئس مراقب باشید...خداحافظ

 و قطع کرد...ترس افتاده بود به جونم...از اتاق رفتم بیرون و داد زدم:

 رادین

 رادین اومد باال و نگران گفت:

 چیشده؟خوبی؟

 کشیدمش تو اتاق و در رو بستم...با ترس گفتم:

 یکی از آدمای نریمان بهم زنگ زد و اطالع داد که نریمان بزودی ازاد میشه...

 آدمای نریمان یا آدمای خودت؟_رادین

 چی منظورت چیه_

 بوده که بهت راپورت دادهمنظورم اینه البد از زیر دستی های خودت _رادین

 با من من گفتم:

 خب اِم زیر دستی های نریمان یعنی آدماش خب آدمای منم بودن دیگه

 گرفتم.خب_رادین

 دوباره باترس گفتم:

 گفتن بزودی آزاد میشه

 زودی آزاد میشه!؟چطور ممکنه...به جرم آدم ربایی،خرید و فروش انسان و هزارتا کوفت و زهرمار دیگه افتاده زندان چطور ب_رادین

 برام جای تعجب داشت چرا اسمی از ت*ج*ا*و*ز نبرد...نکنه..نه امکان نداره حتما میدونه دیگه...چندبارم بهش قبال اشاره کرده...

 درحالی که میلرزیدم با ترس گفتم:
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 من میترسم ازش...اگه منو پیدا کنه...

 رادین منو بغل کرد و گفت:

 تم کسی نمیتونه بهت آسیب بزنهآروم باش...تا وقتی که من هس

 چیزی نگفتم...چون سرم پایین بود چشمم خورد به حلقه تو دست رادین...چییییی...

 رادین زن داره؟

 رادین ازم جدا شد و درحالی که دراز می کشید رو تخت گفت:

 دیشب که این یابو ها از بس لگد انداختن نزاشتن بخوابیم..

ت...آروم رفتم به سمتش و دستشو گرفتم که تکون نخورد...خیلی آروم حلقه رو از دستش کشیدم و بعد از چند دقیقه به خواب رف

 بیرون...هوووف...

 خداروشکر بیدار نشد...به داخل حلقه نگاه کردم...:

Aye 

برگردوندم و خواستم بلندشم آیه...گنگ به حلقه و بعد به رادین نگاه کردم...نشستم لبه تخت و آروم حلقه رو وارد دست رادین کردم...سرم رو 

که چشمم به حلقه ای که از موقعی که یادمه دستمبود افتاد...حلقه ظریفی بود.. از دستم درش آوردم و بهش خیره شدم که برق چیزی رو توش 

 دیدم...

 

#82 

 به صورتم نزدیکش کردم و به داخلش نگاه کردم که حك شده بود:

Radin 

 رادین...
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 دنیا داشت دور سرم میچرخید...دستمو گرفتم به لبه تخت تا نیفتم...گیج بودم...انگار 

 نگاهی به رادین که تو خدابی عنیق بود انداختم و سرمو تکون دادم و زمزمه میکردم:

 امکان نداره...یعنی من...

از توش بسته قرصم رو در آوردم و دوتا اه سر درد گرفتم...رفتم به سمت کمد و آروم درشو باز کردم و کیفمو در آوردم...نشستم لبه تخت و 

 انداختم باال...

 قرص میخوری؟_رادین

 برگشتم سمتش

 بیدار شدی_

 چه قرصی میخوری_رادین

 سردرد_

 آهان...بیا دراز بکش_رادین

 چی_

 میگم توهم بیا دراز بکش یکم حرف بزنیم_رادین

 بعد از مکث کوتاهی دراز کشیدم و دستامو گذاشتم رو شکمم...

 حلقه ها فکر میکردم  به این

 به این که چرا من ابن همه مدت متوجه ایم رادین تو حلقم نشدم .....

 سردردم داشت آروم میشد...,

 بلند شدم و رفتم پایین 

 میترا جلوى تلوبزیون نشسته بود....
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 خیلى تو خودش بود 

 معلوم بود که خیلى ناراحته 

 بقیه هم تو خونه ولو بودن....

 رش که بهو الدن گفت؛رفتم نشستم کنا

 رادین کجاست پس؟ 

 تو اتاق من خوابه-

 همه یه دفعه ابروهاشون رفت باال 

 ولى اهمیت ندادم

 دستم رو گذاشتم پشت کمر میترا و گفتم؛

 ببخشید اعصابم خیلى خرابه

-........ 

 اااا، میترا؟ خب ببخشید دیگه-

 دفعه آخرت بود ها.... -میترا

 به چیزى بخوریم باشه... حاال بیا بریم -

 رادین چى کار میکرد تو اتاق ؟  -میترا

 اومد خوابید  -

 مگه خودش اتاق نداره  -میترا

 چرا داره ولى نمیدونم من از کاراى این سر در نمیارم -
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 غذا خوردیم و طرف ها رو شستیم

 بعد هم نشستیم یه فیلم دیدیم

 

#83 

 یم گردش بعد که فیلم رو دیدیم با بچه ها تصمیم گرفتیم بر

 همه رفتن اتاقاشون تا آماده شن اما حاال منو میترا با وجود رادین چطور آماده میشدیم؟ 

 با میترا رفتیم سمت اتاق 

 در زدم 

 اما جوابى نداد 

 صداش کردم واى نه خبر انگار اصال بیدار بشو نیست این بشر 

 در رو باز کردم و رفتیم تو 

 خیلى ولو روى تخت خوابیده بود 

 عجب بابا 

 هى صداش کردم اما بیدار نمیشد

 پارچ آب رو برداشتم و خالى کردم رو سرش سریع پارچ رو گذاشتم سر جاش و کنار میترا ایستادم

 رادین عین جن زده ها بلند شد و گیج به ما نگاه کرد 

 منم یه جور نگاه کردم که انگار نه انگار که اتفاقى افتاده 

 یه دفعه گفت: 

 نجایین؟ اتفاقى افتاده آیه؟ شما چرا ای
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 بله یه اتفاقى که افتاده پاشو بفرما تو اتاقت میخوایم آماده شیم بریم بیرون_

 انگار تازه از گیجى دراومد

 یه نگاه به اتاق کرد و رفت بیرون

 یعنى واقعا نفهمید آب ربختى روش ؟ _میترا

 واال نمیدونم انگار خیلى گیج خواب بود بدبخت -

 لباسامون رو عوض کردیم و رفتیم پایین سریع 

 ایندفعه بچه ها گفتن بریم ساحل قدم بزنیم 

 رسیدیم به ساحل اما رادین نبود 

 یه کم قدم زدیم که دیدم رادین داره از دور میاد..،

 فك کنم به دوش گرفته بود

 یه تیپ سفید و مشکى هم زده بود که خیلى اسپورت شده بود...

 باز هم سریع قدم بر میداشت تا به ما برسه... گوشیش دستش بود اما
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 وقتى به ما رسید یه لبخند زد و گفت: 

 خب حرکت کنیم دیگه

 همه جلوتر از ما بودن و راه افتادن میترا کنار من میومد و رادین هم پشت ما با گوشیش مشغول بود

 یه دفعه الدن با صداى بلند گفت:

 دارم باهاتمیترا جون؟ میاى پیش من ؟ کارى  
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 یه دفعه میترا راه افتاد و رفت 

 عجبا انگار نه انگار که من دوستشم...

 حداقل یه االن برمیگردم میگفتى

 تنها قدم میزدم و به دونه هاى یبز و قهوه اى شن ها خیره شده بودم

 یه دفعه یه صداى خیلى نزدیك بغل گوشم گفت: 

 به چى فکر میکنى؟_رادین

 باال که گردنم درد گرفت  یه دفعه سرم رو آوردم

 صورتم رو جمع کردم و شروع کردم به مالیدن گردنم

 اى بابا رادین..... ترسیدم خب .... عین آدم میومدى کنارم راه میرفتى و میگفتى حرفت رو خب _

 یدارم میکردىخب من مثل خودت رفتار کردم دیگه .... تو هم میتونستى به جاى اون کارت میومدى و با تکون دادنم ب_رادین

 اون کارم؟!!! 

 آهان پارچ آب رو میگه..... 

 براى اینکه از رو نبرتم گفتم: 

 آهان تازه شانس آوردى..... 

 بعد با لبخند ژکوند ادامه دادم:

 

 میخواستم بالش بزارم رو سرت نفس که کم آووردى برش دارم.....بعد پشیمون شدم
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 میکرد.....فقط با چشماى گرد و بهت زده نگاهم 

 خیلى از بچه ها عقب افتاده بودیم 

 یه نگاه به رادین کردم که به لبخند محو رو صورتش بود و به جاى قبلى من که جلوش بود نگاه میکرد

 سرى تکون داد و زیر لب چیزى گفت که نفهمیدم چى گفت سریع به راهم ادامه دادم 

 به من برسهاحساس میکردم که رادین قدم هاى تند بر میداره تا 

 منم سرعتم رو بیشتر کردم....
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 بچه ها تصمیم گرفتن تا یه چایى بخورن

 ما دخترا نشستیم و چند تا از پسرا رفتن براى خرید 

 بعد چند دقیقه با پفك و چیپس و از این خرت و پرت ها برگشتن

 تا اینارو نوش جون کنید چایى هم میاد،... -یاسر

 وشى رادین زنگ خوردشروع کردیم به خوردن که گ

 بلند شد رفت اونور و شروع کرد به صحبت 

 بعد چند دقیقه صحبت حرکات عصبیش شروع شد

 دستاش رو تو هوا تکون میداد و هى تند تند راه میرفت

 بعد قطع کرد و با شرمندگى برگشت سمت ما

خب..... خب مامان اینا به جشن ترتیب دادن که متاسفانه من باید  بچه ها من واقعا معذرت میخوام ولى حداکثر تا فردا میشه بمونیم..... _رادین 

 حتما درش حضور داشته باشم.....بازم عذر میخوام .... البته شما اگر میخواین بمونید 
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 همه گفتن که برمیگردن چون انگار هیشکی از این مسافرت خوشش نیومده بود.....

 قرار شد که فردا برگردیم

 بود.....ذهنم درگیر این جشن 

 واقعا مگه چه جشنى بود که رادین باید توش شرکت میکرد؟

 دوباره به حلقه تو دستم خیره شدم

 من باید یه جورى همه چیز رو میفهمیدم

 بعد از خوردن چایى برگشتیم ویال عصر شده بود.....

 من رفتم تو اتاق تا وسایلم رو جمع کنم

 داشتم جمع میکردم که در زده شد....

 میترا بیا تو _

 اومد داخل اما چیزى نمیگفت

 برگشتم و با تعجب به فرد رو به روم نگاه کردم
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 با تعجب به رادین گفتم:

 چیزی شده؟

 آمم...میدونی واسه چی میخوایم برگردیم؟_رادین

 آره دیگه یه مهمونیه که تو حتما باید توش حضور داشته باشه_

 میدونی مهمونی ماله چیه؟_رادین
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 م؟باید بدون_

 میخوان نامزدی منو تورو اعالم کنن_رادین

 لباس هارو انداختم رو تخت و سردگم گفتم:

 نامزدی منو تو؟کی گفته من میخوام با تو نامزد کنم؟

 مادر و پدرت_رادین

 اوه مگه مامان بابام قراره با تو ازدواج کنن که اونا تصمیم گرفتن؟_

 گو.من فقط خواستم در جریان بذارمتاین چیزا به من ربطی نداره به خودشون ب_رادین

 و بای بای کرد و رفت بیرون...کالفه نشستم رو تخت...به چه حقی برای من تصمیم میگیرن؟میخوان بزور بندازنم به رادین...البته!

خبر داره پس کی با دختری که رو بهش ت*ج*ا*و*ز شده ازدواج میکنه بجز رادین احمق...البد پیش خودشون گفتن رادین که از ماجرا 

 میدیمش به رادین...

 چرت میگم من چرا؟

هووفی کردم و وسایلم رو ریختم تو ساک و ساک رو انداختم کنار تخت...میترا وارد شد و خواست حرفی بزنه که یهو چشماش گرد شد...نگاهش 

 کردم و با ترس گفتم:

 چیشده؟میترا؟

 هامو بردم باال و از رو تخت عقب عقب رفتم و گفتم:اما ساکت بود و شوکه به زیر تخت نگاه میکرد...سریع پا

 چی زیر تخته؟میتتتراا کشتی منو؟جون بکن

 یهو صدای پارس سگ اومد و یه سگ کوچولو سفید پرید رو تخت...بخاطر اینکه یهویی اومد منو میترا جیغ بلندی کشیدیم...

 الدن و یاسر و رادین پریدن تو

 چیشده_رادین
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 چرا جیغ میکشین_الدن

 دستمو گذاشتم رو قلبم و با تندی گفتم:

 این سگ کوفتی زیر تخت چه غلطی میکرد؟

 و چرخیدم و نگاشون کردم...

 سگ زیر تخت بود؟؟؟؟!!!_یاسر 

 چه سگی؟سگی اینجا نیست_الدن

 شوکه برگشتم رو تخت رو نگاه کردم...

 اما منو میترا خودمون دیدیمش_

 بودآره یه سگ پشمالوی کوچولو و سفید _میترا

 عجب...احتماال از پنجره باالی تختت رفته..._رادین

 به پنجره که باالی تخت بود نگاه کردم...

 چطور از این ارتفاع پریده؟!_

 یه جوری رفته دیگه_یاسر

 من با رفتنش کاری ندارم...میگم چطور از زیر تخت اومد بیرون؟_

 

#87 

 جوریم رفته دیگه....حاال زیاد حساس نشو .... یه جورى اومده و یه -رادین 

 چیزى نگفتم و نگاهم رو بین زیر تخت و روشو و پنجره چرخوندم

 خب ما میریم که آماده شیم براى حرکت.... -رادین 
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 میترا بى حرف رفت یمت چمدونش و اونو برداشت و شروع کرد به جمع کردن.....

 منم همینطور 

 ندم و گذاشتم دم در اتاق .....نیم ساعت قشنگ طول کشید..... چمدونم رو به سختى کشو

 میترا سرعتش کم بود 

 رفتم جلو و گفتم:

 مادمازل اجازه میدن کمکشون کنم؟ 

 آیه لطفا مسخره بازى نکن دیگه.... اینم میگم که اجازت صادر شد  -میترا

 به میترا هم کمك کردم و زود وسایالش جمع شد...

 چمدونش رو گذاشتم جلو در 

 میگشتم ببینم چیزى جا نزاشتم که در زده شد بعدش صدا رادین اومد: داشتم تو اتاق 

 خانما؟ اگر وسایالتون آمادس بدین که ببرم

 رفتم درو باز کردم و گفتم بله آمادس بفرمایید ببرین....

 همه آماده شده بودن 

 رفتم پایین و فالسك رو پر آب جوش کردم

 دم چند تا تى بگ برداشتم و یخچال رو هم خالى کر

 آقایون بیاین این کیسه ها رو هم ببرین-

 خودمم چند تا از کیسه ها رو برداشتم و رفتم بیرون که بزارمشون تو ماشین 

 همه چند تا کیسه برداشتن 
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 منم تو ویال یه دور زدم ببینم چیزى جا نمونه 

 رادین همه درها رو قفل کرد 

 و همه سوار شدیم تا برگردیم

 

#88 

ار ماشین ما شد...منظورم ماشین رادینه...راه افتادیم...تقریبا یکم از راهو رفته بودیم که صدای پارس سگی منو سه متر پروند میترا ایندفعه سو

ن هوا...با تعجب به رادین نگاه کردم که اونم تعجب کرده بود...ماشینو نگه داشت و به صندلی ها نگاه کرد...صدای پارس سگ از زیر صندلی م

 ن خم شد جلوی پای من و دستاشو برد زیر صندلی و همون سگ رو کشید بیرون...درحالی که نازش میکرد گفت:میومد...رادی

 این چقدر خوشگله...ولی چطور اومده تو ماشین

 همونطور که اومده بود تو اتاق من _

ی سفید رو گرفتم کنار صورت رادین و و پوزخندی زدم...سگ رو از رادین گرفتم و گذاشتم رو پام...چشماش آبی روشن بود...سگ پشمالو

 درحالی که با خنده نگاه میکردم گفتم:

 چقدر شبیهته رادین

 رادین حرصی ادای خندیدن در آورد و گفت:

 هه هه هه مقداری خندیدیم

 و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد...درحالی که سگ رو ناز میکردم گفتم:

 من اینو میبرم واسه خودم

 وقتی رسیدیم تهران حتما باید ببریش دامپزشكباشه ولی _رادین

 باشه_
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 و دستی ردی سگ کشیدم که پارسی کرد...

 میترا تمام این مدت نظاره گر بود و ساکت..

 میت میت این سگه خوشگل نیست؟_

 چرا خیلی خوشگله...بعدشم نمیخوای واسش اسم بزاری؟_میترا

 ببرمش دامپزشك بعد اسمم براش میذارم_

 منظورمو فهمید،سری تکون داد...میترا که 

 تا رسیدن به تهران کسی حرف خاصی نزد...

 میترا آدرس خونه شون رو داد و رادین اون رو رسوند...

 حاال منو رادین تنها بودیم...

 رادین ماشین رو روشن کرد و گفت:

 مامان اینا همه چیز رو برای اخر هفته اوکی کردن

 هه چه عالی_

 ه اینو بدونی که من دلم نمیخواد زوری باهات ازدواج کنمببین آیه بهتر_رادین

 اوهوم_

 پس سعی کن با شرایط کنار بیای...خانواده ات سر دزدیده شدنت زیاد عذاب کشیدن...االن که هستی آزارشون نده_رادین

 داد زدم:

 ب کشیدم؟اونا فقط نگران بودن...هیچ عذابی جز این نبود براشون...ولی میدونی من اونجا چقدر عذا

 رادین گنگ نگاهم کرد...
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 چیزی نگفتم و عصبی و دست به سینه نشستم سر جام...

 

#89 

 سگ بدبخت با داد من یه متر پرید هوا و همینجور زل زد تو چشمام

 به چشماش که نگاه کردم خودم رو توش دیدم که یه لبخند زدمو یه دست کشیدم رو گوشاش

 ا درست صحبت نمیکنى؟ منظورت از این حرفا چیه؟ چر -رادین

 میفهمى ..... همتون باالخره یه روزى میفهمین....ولى اینو بدون که نمیزارم مادر و پدرم واسه زندگیم تصمیم بگیرن -

 حاال آروم باش رفتیم باهاشون صحبت کن.... -رادین 

 بله که صحبت میکنم ...... -

  رسیدیم خونه و با کمك هم وسایل ها رو بردیم دم در....

 زنگ رو که زدیم مامان در رو باز کرد 

 سالم دختر قشنگم ..... خوش اومدین.... بیاین تو .... چطورى پسرم؟ -مامان

 من که خیلى شاکى بودم یه ممنون گفتم و رفتم با وسایل ها تو ..... 

 عمو و بابا  مامان مات و مبهوت به من نگاه میکرد..... رفتم تو پذیرایى که دیدم همه نشستن... زنعمو و

 سالم دخترم .... خوش اومدى .... خوش گذشت؟  -بابا

 خیلى ممنونم .... خوب پیش میرفت تا این آخرا....-

 به دنبالش هم به عمو و زنعمو سالم کردم .... 

 جوابم رو با خوشرویى دادن 

 برم لباسام رو عوض کنم میام تا با هم صحبت کنیم -
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 ه موضوع بحث احتمالى چیهو چیزى نپرسیدن چون میدونستن ک

 سریع لباس پوشیدم و رفتم پایین

 نشستم رو مبل رادین هم نشسته بود

 یه سینى چایى رو میز بود... بخارى که ازشون بلند میشد وسوسم میکرد که لیوان رو بردارم و چایى رو بو بکشم

 خب موضوع این جشن چیه؟  -

 یه جشنه دبگه دخترم -بابا

 معمولى؟ یعنى یه جشن -

 آره دیگه عمو جون یه جشن ساده  -عمو

 ولى رادین که یه چیز دیگه میگفت!!! طبق صحبتاش این جشن یه جشن معمولى نیست-

 همه با عصبانیت و گنگى به رادین خیره شدن

 رادین! تو بازم کار رو خراب کردى؟ -عمو

 ...ولى اینو بدونین که من این نامزدى رو نمیخوامچرا عمو جون؟ نکنه میخواستیم منو تو عمل انجام شده قرار بدین ؟-

 رو به مامان و بابا کردم و ادامه دادم:

 و براى شما هم متاسفم که میخواین عین قدیمى ها دخترتون رو شوهر بدین

 و با سرعت و عصبانیت از پله ها رفتم باال و در رو کوبیدم به هم
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 کالفه بودم...یه لحظه با خودم گفتم:

 نریمان جام بهتر بودپیش 
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 اما سریع به خودم توپیدم:

 این چه حرفیه دختر؟خاک تو سرت

 نشستم رو تخت...چند تا چمدون بود...وسایلم رو از خونه نریمان آورده بودن...به سمت چمدون ها رفتم و همشون رو باز کردم...چشمم به یه

 قاب عکس افتاد...این چیه؟

کردم...تو عکس نریمان منو انداخته بود رو کولش و داشت با خنده از پله ها میرفت باال...منم داشتم میکوبیدم تو برش داشتم و به عکس نگاه 

کمرش تا ولم کنه...نگاهی به عکس انداختم و با عصبانیت چشمامو رو هم فشردم و قاب عکس رو پرت کردم تو دیوار...اشکام سرازیر 

...شروع کردم به شکوندن وسایل اتاق و بعد به تختم پناه بردم...هدفونم رو گذاشتم رو گوشم و آهنگی که شد...نمیدونستم چرا دارم گریه میکنم

 تو خونه نریمان همدمم بود رو پلی کردم:

 تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی

♫♫♫♫♫♫ 

 دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی

 تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی

 حس یه عشق تازه بودی مثل

 مثل افسانه بی اندازه بودی

♫♫♫♫ 

 هیچ کی برای من شبیه تو نبوده

 دنیا چه بی رحمی آخه تنهایی زوده

 دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی

 تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی
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 مثل حس یه عشق تازه بودی

 مثل افسانه بی اندازه بودی

 تیکه این جوری تو رف

 تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی

 دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی

 تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی

 مثل حس یه عشق تازه بودی

 مثل افسانه بی اندازه بودی
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 با صداى در به خودم اومدم...

 بله؟ بفرمایید.-

 

 بابا با احتیاط اومد داخل و گفت:

 هست دخترم؟ اجازه -

 

 با این که دلم خیلى ازش گرفته بود سرم رو تکون دادم و یه لبخند محو زدم.....

 فکر میکردم راضى شدن و حرفام اثر کرده....
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 اما خیال باطل و بیهوده اى بود....

 

 بابا با قدم هاى آروم روى تختم نشست 

 و با بهت به اتاق نگاه کرد اما چیزى نگفت

 رد و گفت:به کنارش اشاره ک

 بیا بشین عزیزم....-

 

 رفتم کنارش نشستم و منتظر بهش نگاه کردم

 

ه .... آیه دخترم ..... من صالحتو میخوام .... باور کن اگر چیزى باشه که به ضررت تموم شه اصال نمیزارم انجام شه...... اما رادین پسر خوبی -بابا

 پدربزرگت شما باید با هم ازدواج کنید .....ابن چیزیه که از بچگیه شما ها تو خانواده بوده.....خیلى دوست داره..... از طرفى هم طبق وصیت 

 

 با بهت به دهن بابا خیره شده بودم..... مگه عهد بوقه؟!

 

 ن؟ اصال فکرم نکنین که من با رادین ازدواج کنم..... بابا نمیخوام .... چرا دارین به چیزى که دوست ندارم مجبورم میکنی-

 

 بابا با آرامشه همیشگیش گفت: 

 در هر صورت این وصلت انجام میشه .... آخر هفته هم نامزدیتون اعالم میشه..... 
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 اما بابا مـَ.....-

 

 من و تو و شما نداره دیگه ..... همین که گفتم.... -بابا

 

 بعد هم بلند شد و رفت بیرون

 

 پاهام سست شد.....

 میکردم آبروم تو فامیل میرفت.....اگر من با رادین ازدواج 

 یه دختر دست خورده.... 

 نشستم رو زمین و تو تنهاییم گریه کردم
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 باالخره روزه جشنى که همه منتظرش بودن رسید....

 این از صداى مامان که کلى ذوق داشت و باال سرم بود و داشت صدام میکرد مشخص بود.....

 

 دیر میشه ها....  آیه؟ آیه عزیزم؟ بلند شو -مامان

 

 براش یه پلکم رو نیمه باز کردم و به مامان نگاه کردم
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 چرا چشمات انقدر پف کردس؟ -مامان

 

 دیشب دیر خوابیدم همین.....  -

 

 ولى خودم میدونستم که چه قدر گریه کرده بودم.....

 

 مامان در حموم رو باز کرد و هولم داد تو .... 

 

 ...همه کارام مجبورى شده بود..

 

 انگار یه جسمى بودم که به میل دیگران زندگى میکنه.....

 

 به دوش گرفتم و اومدم بیرون .... 

 

 احساس پژمردگى میکردم.....

 این حس حتى از وقتى که مجبور بودم با رادین ازدواج کنم بیشتر هم شده بود..... 

 هیچى هم نمیتونست حالم رو خوب کنه..... 
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 بود رو تختم یه جعبه بزرگ 

 

 درش رو باز کردم....

 

 یه لباس به رنگ کرم توش بود 

 

 درش آووردم و بهش نگاه کردم.... 

 

 زیبا بود ولى نه براى من

 

 نه براى دخترى که خودش لباس نامزدیش رو انتخاب نکرده

 

 بود....  یه لباس بلند و دکلته بود که طرح هایى مشکى رنگ مثل شاخه هاى درخت داشت که روش منجوق کارى شده

 از پایین لباس هم دور تا دور برش داشت و بین هر برش تور هاى کرم رنگ کار شده بود..... 

 

 لباس رو بى حوصله رو تخت انداختم و رفتم سمت کمد که یه تقه به در خورد

 

 ار آرایشگر میادآیه از حموم اومدى ؟ یه لباس بپوش که دکمه داشته باشه .... بیا نهارت هم بخور که ساعت چه -مامان
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 باشه_

 

 بعد از تعویض لباس،رفتم تو آشپزخونه خونه یه نهار خوردم

 بیشتر با غذام بازى کردم چون اصال میل نداشتم 

 

 برگشتم تو اتاقم و نشستم رو تخت  و تا ساعت چهار همش فکر و خیال میکردم

 

 در زده شد...

 

 بفرمایین_

 

 آرایشگر اومد تو و با لبخند گفت:

 

 سالم من نازلی هستم

 

 خوشبختم. آیه هستم_
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 خوشبختم.شروع کنم؟_نازلی

 

 پوفی کشیدم و سر تکون دادم.نازلی شروع کرد به کند و کاو رو صورتم...من فقط چشمامو بسته بودم و هیچی نمیگفتم...

 

 خودم کردم..حدود دو ساعت بعد از صورتم دل کند و با لبخند نگاهم کرد...چرخیدم و تو آینه نگاهی به 

. 

 یه آرایش کمرنگ رو صورتم پیاده کرده بود...

 

ه باال یه سایه خاکستری و مژه های پر پشت و بلندم رو ریمل زده بود...یه رژ قرمژ پر رنگ و رژ گونه کمرنگ صورتی واسم زده بود....موهامو ساد

 سرم بسته بود...

 

 بلند شدم و تشکری کردم و صدا زدم:

 مامان

 

 لش رو جمع کرد و رفت بیرون...مامان وارد شد و گفت:نازلی وسای

 

 بله؟
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 بیام؟_

 

 آره بیا_مامان

 

 دنبال مامان راه افتادم و از اتاق خارج شدم که تو راهرو با رادین بر خورد کردم...

 

 اخم غلیظی کردم و خواستم بی تفاوت از کنارش بگذرم که

 

 مامان گفت:

 

 شما وایسین باهم بیاین

 

 از اینکه منتظر جوابی از سوی من باشه رفت...و قبل 

 

 آیه؟_رادین

 

 به سردی جواب دادم:
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 بله؟

 

 معنی این کارات چیه؟ما داریم ازدواج میکنیم_رادین

 

 این حرفارو آروم میزد... 

 

 من نمیخوام باهات ازدواج کنم.زوره؟_

 

 ایتقدر به خودت سخت نگیر و باهاش کنار بیااه بسه دیگه ...اینقدر خودتو لوس میکنی...آره که زوره...پس _رادین

 

 و دستمو گرفت و دنبال خودش کشید...

 

 از پله ها رفتیم پایین و وارد سالن شدیم...لبخند زوری زدم و ناخنامو تو گوشت دست رادین فرو کردم...

 

 صورتش در هم شد...دستمو محکم فشار داد و گفت:

 

 رم کردی؟چنگ میندازی!
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 بهش رفتم و همونطور آروم و زیرلب طورى که فقط خودش بشنوه گفتم: یه چشم غره 

 تازه اولشه ..... بیشتر از اینا باید از دستم بکشى..... 

 

 سرش رو نزدیك گوشم کرد و گفت:،

 آخ جووون..... از دست تو کشیدن هم قشنگه

 

 اى خدااااا..... من چه گ*ن*ا*هى به درگاهت کرده بودم 

 

 ونا و سریع یه سالم کردیم ..... رفتیم نزدیك مهم

 

 اکثریت رو میشناختم..... خاله ها و دایى ها و عمه، عموها... 

 

 اما یه سرى ها بودن که من نمیشناختم که رادین دوست خودش معرفى کرد ..... 

 

 یه سرى هم سن باال داشتن که رادین دوست عمو معرفیشون کرد همراه با خانماشون اومده بودن..... 

 

 یه موزیك الیت و آروم گذاشته بودن و خونه به طرز خیلى قشنگى گل آرایى و شمع آرایى شده بود.... 
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 چند نفر هم داشتن تو آشپزخونه وسایل پذیرایى رو آماده میکردن.... 

 

 دو نفر هم از مهمونا پذیرایى میکردن..... 

 

 نگاهم تو چشماى بابا افتاد....

 

 اهمیتى نداد....  پدرى که به خواسته من اصال

 

 زن عمو و مامان اومدن و ما رو محلى که براى نشستنمون آماده کرده بودن هدایت کردن....
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 همه فرش ها رو جمع کرده بودن....

 

 یه مبل دو نفره که رنگ زرشکى خیلى قشنگى داشت و پارچش هم مخملى بود باالى سالن گذاشته بودن....

 

 نشستیم......من و رادین اونجا 

 

 بعد چند دقیقه هر خانواده میومد و یه تبریك میگفت.... 
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 منم از روى اجبار لبخند میزدم و تشکر میکردم.....

 

 اما رادین خیلى خوشحال بود....

 

 با روى باز از همه تشکر میکرد و کالً انگار که روى ابر ها بود.....

 

 از این همه خوشحالیش حرصم میگرفت..... 

 

 اینجا کسى بودم که اصال از این نامزدى و ازدواج راضى نبودممن 

 

 اما اون کسى بود که انگار به خواستش رسیده

 

 نوبت به مامان و بابا و عمو اینا رسید.... 

 اومدن جلو و روب*و*سى کردن....

 

 بردم که مثال دارم روب*و*سى میکنم.....  بابا اومد و منو ب*و*سید که اصال جوابش رو ندادم و همونطور فقط کله ام رو به چپ و راست

 

 همه کار هام از روى ریا و دروغ بودن
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 بعد از تبریك ها قرار شد که رادین حلقه دستم کنه.... 

 

 یه میز گرد با پایه هاى بلند به رنگ سفید کنار سالن بود.....

 

 م فاصله بود... اما با رشته هایى بین صفحه ها پر شده بود....یه کیك سه طبقه روش بود که خیلى قشنگ تزیین شده بود و بین طبقه هاش ه

 

 رفتیم پشتش ایستادیم

 

 رادین یه جعبه قرمزى رو برداشت و بازش کرد....

 

 انگشتر رو از توش در آوورد....

 

 دست راستم رو گرفت و انگشتر رو دستم کرد.....

 

 انگشتر خیلى پر کار و قشنگى بود....

 

 پایین نگین کار شده بود و وسط، بین دو ردیف یه نگین بزرگ که شکل یه الماس تراش خورده کار شده بود.... دو ردیف باال و 
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 اما من با دیدن مرد رو به روم و انگشتر هیچ حسى پیدا نکردم....

 

 من این زندگى اجبارى رو نمیخواستم....

 

 همه دست میزدن و خوشحال بودن....

 

 از طبقه باال تا پایین دادیم با رادین کیك رو یه برش 

 

 بعد هم یکى از خدمتکار ها اومد و کیك رو برد 

 

 کیك خورده شد و بعد شام مختصرى که خوردیم من و رادین به یه ر*ق*صدعوت شدیم

 

 داشتم به زور میرقصیدم که رادین کنار گوشم گفت:

 خیلى خوشحالم از اینکه دارم باهات ازدواج میکنم.... 

 

 یرحمانه کنار گوشش گفتم :منم خیلى ب

 ولى من اصال خوشحال نیستم....
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 به وضوح ناراحت شدنش معلوم بود...

 

 سریع ر*ق*صرو تموم کردیم سر جامون برگشتیم

 

 حدود ساعت ده و نیم همه به شام دعوت شدن.....

 

 نیم ساعت بعد شام هم دیگه مهمونا کم کم رفتن 

 

 سمت اتاقم و در رو محکم کوبیدم بهم...وقتى کل سالن خالى شد به سرعت رفتم 
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 با احساس خشکى تو کمر و گردنم بیدار شدم....

 

 اولش یکم هنگ بودم....

 

 بعد تازه اتفاقات دیشب رو یادم اومد....
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... اشکم خشك شده بود دیشب نامزدى بود..... بعدش اومدم تو اتاق و در رو قفل کردم..... پشت در نشستم و مات و مبهوت به اتاقم خیره شدم.

 از بس که گریه کردم..... دیشب دیگه اشکم در نیومد 

 

 فقط نشستم و به بدبختیم فکر کردم

 

 آخرش هم نفهمیدم چجورى خوابم برد

 

 از جام بلند شدم

 

 لباسم چروک شده بود و خیلى زشت شده بود...

 

 جلو تر رفتم و تو آینه به خودم نگاه کردم....

 

 ریخته بود و روى صورتم ماسیده بود....همه آرایشم 

 

 ریملم هم خورد شده بود....

 

 قیافم وحشتناک شده بود....
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 رفتم سمت کمد و حولم رو برداشتم....

 

 رفتم تو حموم حولم رو آویزون کردم..... لباسام رو درآووردم و انداختم تو رختکن....

 

 دوش آب داغ رو باز کردم و فقط زیرش ایستادم.... 

 

 بدنم بدجور خشك شده بود .... 

 

 بعد از اینکه حسابى صورت و موهام رو شستم اومدم بیرون

 

 در پشت هم کوبیده میشد.... 

 

 صداى گریه مامان هم میومد.... 

 

 هه.... نکنه فکر کردن بالیى سر خودم آووردم!! 

 

 با آرامش گفتم : 

 من خوبم .... 
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 یه لحظه مکث و دوباره صداى مامان

 خواهش میکنم در رو باز کن ..... باز کن آیه -انمام

 

 ولى من میخواستم بهشون بى تفاوت بشم 

 

 به خاطر همین بى توجه به خواهش ها رفتم سمت کمد و یه شلوار نخى گشاد سفید با یه تیشرت نخى فیروزه اى پوشیدم 

 

 حوله دور موهام پیچیدم و رفتم سمت گوشیم....

 

 چقدر میسکال!! 

 

 از میترا و ده تا هم از یه شماره ناشناس !  دو تاش

 

 ده بار؟!

 

 به میترا زننگ زدم....
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 به به سالم ... چه عجب یه زنگى به ما زدى تو .... -میترا

 

 میترا به خدا حالم خیلى بده.... رو اعصابم نرو دیگه تو حداقل-

 

 چند لحظه مکث کرد و با نگرانى گفت

 چرا مگه چیشده؟!   -میترا

 

 اتفاقات رو براش تعریف کردم.... از اینکه به زور دارن مجبور به ازدواجم میکنن اونم با رادین.... همه

 

 و میترا فقط هر لحظه متعجب تر میشد ...
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 باورم نمیشه.یعنی بزور؟ -میترا 

 

 آره...رادین هم خیلی راضیه -

 

 حرفی ندارم...میخوای چیکار کنی؟ -میترا 

 

 اری هم میتونم بکنم؟نمیدونم...مگه ک -

http://www.roman4u.ir/


 

 
171 

 

 

 اووووف -میترا 

 

 میترا من پشت خطی دارم قطع کن خودم بهت زنگ میزنم -

 

 میترا تماس رو قطع کرد...شماره ناشناس رو جواب دادم:

 

 الو بفرمایین

 

- .......... 

 الو؟گفتم بفرمایین؟-

 

 قطع شد...وا

 یه لحظه فکر کردم شاید نریمان بوده...

 

 ��زده زنگ مرحومش بابای تلفن با زندان تو آره - وجدان

 

 اره البته چطور از زندان زنگ زده... -
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 به میترا زنگ زدم ودوباره مشغول حرف زدن باهاش شدم که مامان صدام زد:

 

 آیه دخترم بیا ناهار

 

 اومدم -

 

 و رو به میترا گفتم:

 

 میترا من رفتم ناهار...فعال عزیزم خداحافظ

 

 بایباشه عزیزم  -میترا 

 

 و قطع کرد...پوفی کردمو بلند شدم از اتاق رفتم بیرون...البته قبلش یه شال انداختم رو سرم...

 

 به سمت آشپزخونه رفتم...همه ظهر بخیر دادن...در جوابشون فقط سری تکون دادم و نشستم...

 

 سکوت بدی حکم فرما بود...اما راذین خیلی خوشحال و پر انرژی داشت غذا میخورد...
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 هه ... چرا چرت میگم من؟بایدم خوشحال باشه...

 

 منو باش فکر میکردم از زندان نریمان اگه خالص بشم،میام پیش خانواده ام و خوشبخت میشم...

 

 نمیدونستم خانواده امم دیگه روشون نمیشه تو فامیل بگن ما دختری داریم....

 

#99 

 شم که بابا با تحکم گفت:غذامو که خوردم خیلی آروم تشکر کردم و خواستم بلند 

 

 بشین

 

 تعجبی نگاهش کردم که با جدیت نگاهم میکرد...اخم کردم و گفتم:

 

 اما من غذام تموم شده و میخوام برم اتاقم

 

 ما تو خانواده امون رسم داریم زن زودتر از شوهرش از روی میز بلند شه... -بابا 

 

 سابیدم و گفتم:رادین با تعجب به بابا نگاه کرد...دندونامو روهم 
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 این رسم و فکر هاتون که ماله عهد بوقه برای من اصال جالب نیست و بهشون هم عمل نمیکنم

 

 و از روی میز بلند شدم و رفتم تو اتاقم...در رو هم محض احتیاط قفل کردم...
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 تو اتاق عصبى راه میرفتم ....

 

 حدود یه ساعت بعد مامان در زد:

 صحبت کنیمآیه بیا تو پذیرایى 

 

 و رفت.

 

 رفتم تو پذیرایى که بابا گفت : بشین کنار رادین....

 

 هر چند که جز کنار اون جاى دیگه اى نبود....

 

 همه منتظر نگاهم میکردن.....

 

 رفتم نشستم که عمو گفت:
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 خب میخوایم تاریخ جشن عروسیتون رو مشخص کنیم...

 

 چیزى نگم که باعث بى حرمتى شهمن هم فقط دندوناش رو روى هم فشار میدادم تا 

 

 عمو و بابا چند تا تاریخ براى دو هفته و سه هفته دیگه انتخاب کردن....

 

 نمیدونم چه عجله اى داشتن 

 

 ولى اینو میدونستم که قراره آبروم به همین زودیا بره

 

 خب آیه تو هم یه نظرى بده..... -بابا

 

 یه لبخند کج زدم و گفتم:

دیگه چه نظرى بدم؟ شما بریدین و دوختین و تنم هم کردین..... )با اشاره به رادین گفتم( اصل کارى رو دیگه شما انتخاب اى بابا پدر من ! 

 کردید.... پس دیگه نظر درباره لباس و خرید و خونه و اینا رو هم خودتون بدین....

 

 بابا با خشم و عصبانیت بهم نگاه میکرد....

 

 آب آوورد.... مامان رفت و براش یه لیوان
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 فقط از جلو چشمام برو ..... زوووووووود... -بابا

 

 با آرامش و قدم هاى آروم رفتم سمت اتاقم 

 

 ولى به این فکر میکردم که بابا تا به حال اینقدر عصبانى نشده....
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 .میخواستم خودمو بکشم از عصبانیت...هرجوره فکر میکنم پیش نریمان بهتر بود تا پیش اینا..

 

 از چاله در اومدم افتادم تو چاه...فکر کن آیه...فکر کن...

 

 چرا هیچ چاره ای به ذهنم نمیرسه؟؟؟انگار باید خودمو با شرایط وقف بدم...

 

 و اون روز من تسلیم سرنوشتم شدم...

 

 باالخره هفته ها گذشت و اون روز کذایی باالخره فرا رسید...
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 شدم....صبح با صداى مامان بیدار 

 

 صبح کله سحر فرستادم تو حموم ....

 

 همه حموم عروسى میرن ولى من یه دوش ساده گرفتم..

 

 زود اومدم بیرون .....

 

 مامان تو اتاق بود و دور و ور اتاق میگشت و داشت وسایل رو آماده میکرد.... 

 

 تا منو دید گفت:

 االن این حموم بود؟ یا رفتى خودتو گربه شور کردى؟ 

 

 جوابش رو ندادم و رفتم یه سرى لباس ساده یه دست مشکى پوشیدم....

 

 مگه میرى مجلس عزا؟ حداقل مانتوت رو سفید بپوش ... -مامان

 

 اصال حوصله بحث نداشتم ....



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 یه پوف بلند کشیدم و مانتوم رو درآووردم و گوله کردم انداختم گوشه اتاق...

 

 و گفت:وقتى آماده شدم مامان ساک رو برداشت 

 ببین آیه .... امشب جشن عروسیته.... سرنوشتت رو قبول کن .... من مطمئنم که با رادین خیلى خوشبخت میشى....

 همه وسایالى مورد نیازت رو گذاشتم تو ساکت....

 االن رادین میبرتت بعد هم الدن میاد پیشت....

 

 در حین حرف زدن مامان رفتیم از خونه خارج شدیم...

 

 رو دید سریع اومد و ساک رو از دست مامان گرفت... رادین ما

 

 گذاشت تو صندوق عقب....

 

 از مامان خداحافظى کردم و نشستم تو ماشین....

 

 رادین خیلى خوشحال بود....
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 به سمت آرایشگاه حرکت کرد

 

 بى صدا به بیرون نگاه میکردم...

 

 یه دفعه رادین گفت:

 عروسیمونه ها...آیه چرا چیزى نمیگى؟ مثال امشب 

 

 خیلى آروم برگشتم سمتش و گفتم:

 شاید واسه تو عروسیه اما واسه من عزا....

 

 عصبانى شد ...

 

 سرخ شد...

 

 و من یکم از آتیشه دروغم کم شد...

 

 همین که عصبانى شد برام کافیه
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 رسیدم آرایشگاه و رفتم تو 

 

 تو اتاق انتظار الدن رو دیدم....

 

 بقلم کرد....تا منو دید اومد و 

 

 منم چون ناراحت نشه بقلش کردم....

 

 بعد انجام کار ها رفتم و نشستم زیر دست آرایشگر....

 

 نمیدونم چند ساعت گذشت ولى آرایشگر بهم گفت :

 خب عزیزم بلند شو همه کارات تموم شد....

 لباس و این ها رو بپوش که وقت کمه ....

 وش به حال داماد...مثل ماه شدى هاااا.... ماشاهلل .... خ

 

 یه لبخند تلخ زدم ....

 

 به خودم نگاه کردم تو آینه....
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 خیلى تغییر کرده بودم....

 

 چشمام به طرز زیبایى کشیده شده بودن و یه رژ قرمز قرمز زده بود برام....

 یه رژگونه محو آجرى هم زیر گونه هام....

 

 الدن اومد...

 

....  ماشاهلل حاال چشمت نزنم .... بیا بریم کمکت کنم لباس بپوشى که االن رادین میاد برین عکساتون رو  وایى آیه خیلى خوشگل شدى ها -الدن

 بندازین...

 و به سمت اتاق تعویض لباس رفتیم...
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 بعد از پوشیدن لباس کامال شبیه فرشته ها شده بودم...

 

 داشت...یه لباس سفید و بلند که که از کمر به پایین تقریبا پف 

 

 روش الیه هایی از تور و طرح های زیبایی داشت...
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 دکلته بود و باالش تور بود...

 

 موهامو باال جمع کرده بود و تور بلندی به موهام وصل کرده بود که نازک بود و بلند و دنباله دار...

 

 الدن با خوشحالی نگام میکرد و گفت:

 

 تو عالی شدی عاااااالی

 

 رو پوشیدم...هیچ ذوقی نداشتم... تشکری کردم و شنلم

 

 الدن هم انگار اینو فهمیده بود واسه همین چیزی نگفت...

 

 ارایشگر اومدن رادین رو خبر داد...بی هیچ ذوقی به سمت در راه افتادم...صدای جیغ و دست زدن دخترا و الدن رو میشنیدم...

 

 اون محو من شده بود... باالخره رادین رو دیدم...اصال به لباساش توجهی نکردم اما

 

 الدن خندید و گفت:

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
183 

 

 داداشی نری تو دیوار

 

 رادین چشم غره ای بهش رفت و بعد با لبخند به من گفت:

 

 زیبا شدی بانو
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 فیلمبردار بهمون میگفت چیکار کنیم...اصال حوصله این مسخره بازیارو نداشتم...

 

 فیلمبردار رو دست به سر کرد... اینو با چشمو ابرو به رادین فهموندم اونم یجوری

 

 باالخره سوار شدیم و من دسته گل رو بی حوصله انداختم رو پام و چشمامو بستم...

 

 یه امروز اینقدر عنق نباش -رادین 

 

 من عنقم؟ -

 اخه کدوم عروسی داخل عروسی ش اینقدر بی حوصله و بی ذوقه؟ -رادین 

 

 عروسی که بزور میخوان شوهرش بدن -
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 واقعا نمیفهمم...درسته زوریه ولی مگه من آدم بدی ام که اینقدر ازم بدت میاد؟ - رادین

 

 چطور میتونستم بهش بگم مشگل از تو نیست...

 

 چطور بهش بگم من ترسم از خودمه...از آبروم...

 

 چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین...رادین آهی کشید و به سمت تاالر راه افتاد...

 

 و سکوت زننده ای... جو سنگینی بود
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 ساعت نزدیکاى هشت بود که رسیدیم تاالر..... 

 

 رادین پیاده شد و در سمت منو باز کرد و کمکم کرد تا پیاده شم.... 

 

 یه فرش قرمز هم بود که ادامش به داخل سالن بود.... 

 

 جلوى در عمو و بابا و چند نفر دیگه تبریك گفتن.... 
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 ایستاده بود..... یکم جلوتر کلى جمعیت

 

 با دیدن ما گلبرگ رز و نقلى بود که باال سرمون پخش میشد....  

 

 همه خوشحال بودن.....

 

 اما منى که عروس بودم خوشحال نبودم..... 

 

 فقط تا کمتر از چند ساعت دیگه آبروم تو کل خانواده میرفت...

 

 چقدر تحقیر از همه میشنیدم

 

 دور تو سالن زدیم براى خوشامدگویى.....وارد سالن که شدیم با هم یه 

 

 بعد رفتیم سر جامون نشستیم تا اتاق عقد کاراى آخرش انجام بشه و عاقد هم برسه.... 

 

 بعد یك ربع همه به اتاق عقد دعوت شدن..... 
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 من و رادین سر جامون نشستیم..... 

 

 وندن خطبه صداى سابیدن کله قند ها و تق تقشون بلند شد....دختراى جوون پارچه باال سرمون گرفتن و وقتى عاقد شروع کرد به خ

 

 اعصابم خورد بود ..... 

 

 استرس داشتم و فشارم هم افتاده بود 

 

 سرما رو احساس میکردم،.... 

 

 صداهاى مبهم از اطرافم میشنیدم..... 

 

 با قرار گرفتن یه جعبه از طرف رادین رو پام به خودم اومدم

 

 عاقد گفت: 

 بار سوم میپرسم، وکیلم؟ براى 
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 و تکون هاى دست مامان بود که بقل گوشم گفت: 

 آیه حواست کجاست؟ بله رو بگو دیگه

 

 لب باز کردم : 

 با اجازه پدر و مادرم.....

 

 نخیــــــر-

 

 با شنیدن صداش خون تو رگام یخ بست 

 

 سرم رو باال آووردم و از چهره برزخى مرد روبه روم لرزیدم.....
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 نریمان با چشمای سرخ در حالی که نفس نفس میزد داشت بهم نگاه میکرد...

 

 جالبیش اینجاست دورش پر بود از پلیس هایی که با اخم و طلبکار به ما نگاه میکردند...

 

 زبونم بند اومده بود و قلبم دیوانه بار خودشو میکوبوند به قفسه سینه ام....
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 صدام میلرزید گفتم:در حالی که حیرت زده بودم و 

 

 نـ ریـــ مان؟؟؟

 

 رادین با عصبانیت بلند شد و گفت:

 

 اینجا چیکار میکنی؟به چه حقی عروسی منو بهم میزنی؟

 

 نریمان دست منو کشید کنار خودش و با عصبانیت گفت:

 

 بخاطر اینکه نمیتونی با زن من ازدواج کنی

 

 ن و گفتم:به خودم اومدم و خواستم دستمو از دستش بکشم بیرو

 

 ولم کن داری چیکار میکنی؟

 

 غرید:

 تو یکی خفه شو که واست نگه داشتم
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 بدنم یخ بسته بودم و مغزم فرمان نمیداد...

 

 همه داشتن پچ پچ میکردم....همهمه بود...رادین رو به پلیسا داد زد:

 

 یعنی چی؟به چه حقی عروسی منو بهم زدین؟این عوضی چطور از زندان اومده بیرون

 

 دهنتو ببند مواظب حرف زدنت باش_نریمان

 

 آقایون صداتونو بیارید پایین...اقا رادین باید برای یه سری توضیحات بریم کالنتری_پلیس

 

 خانوم شما هم تشریف بیارید.اقا نریمان؟

 

 نریمان دستمو کشید و منو انداخت تو ماشین و خودش سوار شد...

 

 دستو پام میلرزید...با تته پته گفتم:

 

 نریمان...
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 خفه شو_نریمان

 

 و راه افتاد سمت کالنتری...لبمو گزیدم و اشکام بی اختیار میریخت...
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***** 

 

 رادین با حیرت به سرگرد نگاه میگرد و منم با نفرت و حیرت به نریمان...

 

 ببخشید میشه تکرار کنین؟؟؟-رادین 

 

 یم،خانوم با خواست خودشون به اقا نزدیك شدن و...ما فیلمای دوربین خونه اقای نریمان رو دید -سرگرد 

 

 رادین برگشت و با عصبانیت و خشم به من خیره شد...

 

 مامان غش کرد...درحالی که اشك میریحتم با عجز گفتم:

 

 بخدا اشتباه میکنین...همتون اشتبـ...
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 با سیلی که بابا بهم زد گریه ام شدت گرفت...

 

 یخی...ذره ای ترحم تو نگاهش نبود...اما نریمان...سرد و 

 

 نریمان عوضی ادعا کرده بود که من فرار کردم و خودم با خواست خودم رفتم پیشش و بهش نزدیك شدم...

 

 قضیه غنچه و دخترا رو هم پلیس گفته بود که خانواده های اونا با خواست خودشون رفته بودن پیش نریمان

 

 ف ببریناقا نریمان میتونین تشری -سرگرد 

 

 نریمان تشکر سردی کرد و دست منو کشید دنبال خودش...

 

 از کالنتری خارج شدیم...فکر اینکه میخواد چه بالیی سرم بیاره لرزه به تنم مینداخت...
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 نریمان داری کجا میری -

 

 جوابی نداد و جلوی عمارت وایساد...
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 پیاده شد و بزور منم برد تو ویال...

 

 م:گریه کنان گفت

 

 میخوای چیکار کنی

 

 جوابی نداد...هیشکی تو خونه نبود.

 

 در اتاق رو باز کرد و منو پرت کرد تو و در رو بست...با وحشت گفتم:

 

 مـ یخوای چیکار کنی؟

 

 خندید...قهقهه زد و گفت:

 

 خیلی کارا که باید قبال میکردم...

 

 با ترس نگاهش کردم که خوابوند تو گوشم و فریاد زد:
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 ی عوضی چطور به خودت جرات دادی منو لو بدی؟هااااان؟ دختره

 

 و لگدی بهم زد که از درد جیغ کشیدم و افتادم زمین...شنلم پرت شده بود اونور....

 

 هه یکم بهت خندیدم فکر کردی خبریه...نه خانوم االن اون رومم میبینی -نریمان 

 

 و دستش رفت به سمت کمربندش و درش آورد...

 

 اهش کردم...به معنای واقعی سگ شده بود و خون جلوی چشماشو گرفته بود...با وحشت نگ

 

 زد...زد و زد و زد...

 

 نای گریه کردن هم نداشتم...از کل بدنم خون میومد...
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 همه بدنم درد میکرد

 

 رد کمربند روى پوستم ضربدرى قرمز شده بود....
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 به مرز جنون رسیده بود.....هق میزدم..... جیغ میکشیدم ..... اما نریمان 

 

 همه لباس عروس تو تنم تیکه و پاره بود.....

 

 همه بدنم آتیش گرفته بود.....

 

 تمام رد کمربند ها روى پوستم نبض میزدن ... همه بدنم ذق ذق میکرد...

 

 به نفس نفس افتادم ....

 

 عین یه تیکه گوشت زیر دستش افتاده بودم....

 

 کنم نداشتم.....حتى حال اینکه التماس 

 

 ولى براى آخرین بار بریده بریده گفتم:

 

 آخ .... تورو...خدا... نریـ..._
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 خفه شو_نریمان

 

 و با مشت لگد افتاد به جونم...

 

 با پا کوبوند تو شکمم که جیغی از درد زدم...

 

 کمربندشو دوباره به پشتم پایین آوورد و محکم کوبوند:

 ازدواج کنی هاااااااااااان؟میخواستی با اون مرتیکه 

 دختره ی ه*ر*ز*ه...میکشمت

 

 و کمربند رو برد باالو محکم فرو آورد رو بدنم ...حس سرگیجه بهم دست داد...

 

 موهامو کشید و بلندم کرد و با زانو زد تو شکمم...

 

 خون باال می آوردم...

 

 ..نریمان برای چند ثانیه نگاهش رنگ ترس گرفت و انداختم رو زمین.
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 فقط مزه خون رو تو دهنم احساس میکردم...

 

 سرفه میکردم و خون باال میاوردم....

 

 حالم خیلى بد بود.....

 

 سرگیجه داشتم ..... 

 

 چشمام سیاهى میرفت....

 

 نریمان دیگه نمیزد....

 

 رفت بیرون از اتاق و یکم دم پله ها ایستاد.... فقط وقتى از زیر چشم نگاهش کردم کمربندش رو با حرص انداخت گوشه اتاق و عقبگرد کرد 

 

 دستش رو کرد بین موهاش و موهاش رو ریخت بهم ....

 

 برگشت به نگاه بهم کرد.....
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 نمیدونم چى دید که سریع گوشیش رو از جیبش در آوورد....

 

 ولى من دیگه چیزى نفهمیدم....

 

 همه جا سیاه شد...

******************** 

 درد تو همه جاى بدنم بیدار شدم....با احساس 

 

 چشمام رو باز کردم که فهمیدم تو بیمارستانم.....

 

 یه پرستار اومد تو اتاق .....

 

 خب خدا رو شکر به هوش اومدى.... -پرستار

 تا چند دقیقه دیگه دکتر میاد تا بهت یه سرى توضیحات بده...

 

 ومد و پشتش نریمان اومد.....همون طور که مشغول چك کردن وضعیت من بود، دکتر ا

 

 وقتى دیدمش ازش ترسیدم ....

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 چشمام پر اشك شد....

 

خب خدا رو شکر که بهوش اومدى.... خیلى باید مواظب خودت باشى...  عملت خیلى سخت بود.... خونریزى داخلى خیلى شدیدى  -دکتر

 داشتى..... 

 .تا چند وقت اصال فعالیت نکن و سعى کن استراحت کنى ...

 

 و من با سرم فقط تأیید کردم.....

 

 میتونم یه سوال بپرسم؟ چرا به این وضع افتادى؟ کبودى هاى بدنت خیلى وحشتناکن! بیمارستان موظفه که به پلیس خبر بده .... -دکتر

 

 یه لحظه ترسیدم.... 

 

 ترسیدم از نریمانى که یه دیوونه بود...

 

 میاورد...اگر پلیس میومد حتما باز پدر منو در 

 

 نه نه اصال پلیس الزم نیست... کى مرخص میشم؟  -
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 دو روز باید تحت نظر باشى بعد هم مرخص میشید -دکتر

 

 بعد تشکر من با پرستار رفتن بیرون از اتاق بیرون

 

 من مونده بودم و نریمانى که حاال پشت به من داشت از پنجره به بیرون نگاه میکرد....
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 اده بود....عین مجسمه ایست

 

 هیچ حرکتى نداشت ....

 

 یه دستش تو جیب شلوارش بود 

 

 یه دستش هم دراز کرده بود و زده بود به لبه پنجره....

 

 بعد چند لحظه رو پاشنه پا آروم چرخید و یه نگاه نافذ و دقیق تو چشمم انداخت...

 

 دوباره یخ زدم ....
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 معدم درد گرفت....

 

 استرس گرفتم....

 

 اومد به سمته تختم و جلوم ایستاد....آروم 

 

 سعى کردم بهش نگاه نکنم...

 

 با یه صداى مغرور و در حال تفکر گفت:

 اى کاش نجاتت نداده بودم.... االن از دست یه ه*ر*ز*ه راحت شده بودم.....

 ولى االن دوباره افتادى بیخ ریشم....

 متاسفانه خانواده اى هم ندارى که بیان دنبالت ....

 شدى بره تو دستاى گرگ...

 

 راست میگفت...

 

 منى که هیچ حمایتى از طرف خانوادم نداشتم...
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 منى که طرد شده بودم....

 

 با چك پدرم و غش مادرم طرد شدم....

 

 با آبرو ریختن از خودم و پدرم طرد شدم....

 

 حاال به بره بودم.... 

 

 به بره تو دستاى یه گرگ کینه اى....

 

 اشك بود.... چشمام پر از

 

 پلك نمیزنم که نکنه از حصار چشمام بیان بیرون....

 

 یه پوزخند زد و گفت:

 واسه بیچارگیت گریه میکنى؟!!!

 حق دارى منم بودم گریه میکردم....

 تا آخرین لحظه عمرت باید از دست من بکشى....
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 حاال حاال ها .....

 

 با صداى ضعیف و لرزون گفتم:

 همش تقصیر تو بود....

 تو کارى کردى که من حمایت پدرم رو نداشته باشم...

 تو منو بیچاره کردى....

 تو به من ت*ج*ا*و*ز کردى و زندگیم رو تباه کردى..

 تـ...

 

 اما نداشت صحبت کنم....

 

 دور اتاق راه میرفت و دست هاى محکم میزد...

 

 داشت تحقیرم میکرد...

 

 ... براوُ..... عجب سخن وانى بود خانم. -نریمان

 

 بعد با عصبانیت و غیض ادامه داد:
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 اگر خوب فکر کنى کارى که من با تو کردم ت*ج*ا*و*ز نبود...

 این خواسته خودت بود....

 پس دهنت رو ببند 

 

 بعد یه داد بلند زد : 

 فهمیدیــــــــــــــــى؟

 

 شروع کردم به هق هق ....

 

 صداى کفشش اومد و بعد هم در محکم به هم خورد...
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 کلی فکر به ذهنم هجوم اورد...خدایا غلط کردم ناشکری کردم...من با ازدواج با رادین راضی ام...

 

 اما دیگه دیره...زندگیم سیاه شده...

 

 نریمان به خاک سیاه مینشوندم...خدایاااا
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 هق هقم کل اتاق رو گرفته بود...یکم که آروم شد سعی گردم به خودم مسلط باشم...

 

 م...از استرس...ناراحتی...وحشت...میلرزید

 

 چیکار بکنم خدا؟ایندفعه تسلیم نمیشم...

 

 ای کاش نجاتم نمیدادی...میمردم راحت میشدم... -

 

 من نمیتونم قوی باشم...من ضعیفم...نمیتونم...طاقتشو ندارم...برام زیادیه...

 

 نریمان همراه با دکتر وارد شدن.دکتر با ناراحتی گفت:

 

 میتونین تو خونه ازش نگه داری کنین؟مطمئنین 

 

 نریمان کالفه گفت:

 

 بله اونجا پرستار هست ازش نگه داری کنه
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 پس تا شما آماده اش گنین من کارهای ترخیصش رو انجام میدم -دکتر 

 

 خیلی ممنون -نریمان 

 

 شد...و لبخند الکی زد.دکتر لبخندی زد و رفت بیرون که نریمان دوباره قیافه اش عب*و*س 

 

 نگاهش نکردم و ساکت بودم و به یه نقطه زل زدم

 

 برای من روزه سکوت نگیر ایندفعه مثل دفعه قبل نیس ،میزنم تو دهنت ها -نریمان 

 

 بی توجه بهش چیزی نگفتم و نشستم...یکم اذیت بودم ولی زیاد درد نداشت...

 

 وشیدم...بدون اینکه حرفی بزنم لباسامو از روی صندلی برداشتم و آروم پ

 

 نریمان حتی تکون نخورد چه برسه به اینکه کمك کنه...
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 به دیوار کنار در تکیه داد...
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 دست به سینه شد....

 

 خیره شده بود رو من.....

 

 با همه کارهاش تحقیرم میکرد......

 

 به سختى لباسام رو تنم کردم و کفش رو پام کردم...

 

 بیرون.... جلو تر از من در رو باز کرد و رفت

 

 با قدم هاى کوتاه و آروم دنبالش راه افتادم....

 

 رفت سمت پذیرش و یه سرى برگه امضا کرد و تصویه حساب کرد....

 

 یه نگاه زیر چشمى برگشت بهم کرد و بدون هیچى رفت بیرون بیمارستان....

 

 اصال مهم نبودم....
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 واسه خودم هم نبودم....

 

 رکت کردم....آروم به سمت در بیمارستان ح

 

 تو ماشین نشسته بود....

 

 رفتم و در جلو رو باز کردم و نشستم....

 

 یه نگاه بهم کرد....

 

 ماشین رو راه انداخت...

 

 صداش رو بى احساس کرد و گفت:

 حیف پول نازنینم.....

 حیف پول بى زبون.....

 کلى پول خرجت شد....

 همش ضررى به خدا ...

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 بازم تحقیر....

 

 درد تلخ تو گلوم.... بازم یه

 

 بازم یه قطره اشك لیز که رو گونم میغلته ....

 

 با پشت دست اون قطره رو پاک میکنم....

 

 به بیرون خیره میشم.....

 

 اونم دیگه چیزى نگفت.....

 

 دوباره رسیدیم به اون جهنم ....

 

 همون جهنمى که من توش بدبخت شدم....

 

 در حیاط باز شد....
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 م حرکت کرد....با ماشین آرو

 

 ولى این بار به جاى اینکه به سمت اون ویال که من هم قبال توش میموندم بره ، رفت سمت همون عمارت بزرگ...

 

 همونى که کسى تا حاال توش نرفته بود...

 

 همون که هنوز کسى ندیده بود...

 

 جلو در عمارت پارک کرد و پیاده شد و رفت داخل خونه...

 

 پیاده شدم و رفتم سمت خونه... به سختى از ماشین
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 واسم مهم نبود...شاید اگه قبال بود حداقل یکمم شده هیجان میداشتم...

 

 اما االن...

 

 با نگاه سرد و یخی به چشماش نگاه کردم...
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 به خوبی میدونستم متنفره از این طرز نگاه کردنم...

 

 اخم غلیظی کرد و راه افتاد سمت درب عمارت...

 

 آرومی حرکت گردم و خودمو رسوندم و جلوی عمارت...به 

 

 در باز شد و خدمتکار خوش آمد گفت...

 

 نریمان سر تکون داد و بی توجه به من رفت...

 

 وارد شدم و حتی سرمم باال نیاورم...

 

 نریمان خشك گفت:

 ندارم خانوم رو ببر اتاق مهمون باال کنار اتاق من...خوب ازش مواظبت کنین حوصله نعش کشی

 

 و رفت...تو همین مدت کم به تحقیراش عادت کردم...

 

 به کمك خدمتکار از پله ها رفتم باال و وارد اتاق شدم...
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 خدمتکار رفت بیرون...

 

 به هیچ جای اتاق نگاه نکردم و فقط خودمو انداختم رو تخت و اجازه دادم اشکام بریزن...

 

 یهو صدای ویبره یه چیزی اومد...
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 تعجب بلند شدم و دیدم که تلفن اتاقه....با 

 

 حتما نریمان از دستش در رفته که این هنوز اینجاس....

 

 نمیخواستم واسه خودم مشکل درست کنم ..

 

 پس تلفن رو از برق کشیدم و در اتاقم رو باز کردم و گذاشتمش جلوى در....

 

 دردم داشت زیاد میشد....

 

 رفتم دراز کشیدم رو تخت....
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 بدنم کوفته بود..... همه

 

 فکر و فکر و فکر کردم....

 

 با صداى در اتاق به خودم اومدم....

 

 خدمتکار با یه سینى اومد تو و با یه لبخند گفت: 

 آقا گفتن داروهاتون رو براتون بیارم....

 ولى اول شما این سوپ رو بخورین که معدتون خالى نباشه....

 

 اصال میل نداشتم....

 

 ولى اصال میل ندارم.... فقط دارو هام رو میخورم...ممنونم -

 

 کلى اصرار کرد که سوپ رو بخورم .... 

 

 آخر هم راضى شدم....
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 بعد از خوردن داروهام با سینى رفت....

 

 تو جام دراز کشیدم و پتو رو کشیدم روم....

 

 سعى کردم دهنم رو خالى کنم....

 

 به یه خواب عمیق احتیاج داشتم....

 

 خواب عمیق و شیرین.....یه 

 

 اما زندگى واسه من تلخ شده بود دیگه.....

 

 چشمام رو بستم...

 

 ذهنم رو خالى کردم....

 

 با صداى دستگیره در تعجب کردم...
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 اما از ترس اینکه نریمانه چشمام رو باز نکردم تا کارى بهم نداشته باشه....

 

 صداى قدم ها و نفس هاش نزدیك میشد....

 

 استرس دلم آشوب شده بود...از 
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 لرز رو تو بدنم احساس میکردم....

 سعى کردم منظم نفس بکشم ...

 صداى قدم هاش نزدیك شد تا فك کنم یه جایى نزدیك تخت ایستاد....

 دوباره شروع کرد به راه رفتن تو اتاق....

 صداى کشیدن کشو و باز و بسته شدن کمد ها میومد...

 چیزى میگشت.... انگار داشت دنبال

 بعد چند دقیقه دوباره ایستاد و از در اتاق خارج شد و بى اهمیت به من که مثال خوابم در رو زد بهم....

 بلند شدم...

 به این فکر کردم که تو اتاق من چى کار داشت.....

 رفتم تو کشو ها و کمد ها رو دیدم....

 چیز خاصى نبود.....
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 یاد حلقم افتادم....

 رو نگاه کردم نبود.... روى دراور

 پس داشت دنبال اون میگشت.....

 پیدا هم کرد و رفت....

 چقدر این دو تا با هم لج بودن....

 خیلى خسته شده بودم....

 خسته از فکر کردن...

 فکر کردن به موضوعایى که به هیچ نتیجه اى نمیرسن....

 خسته از سرنوشتم....

 چى میشه... سرنوشت مبهمى که معلوم نبود در آینده

 بهتر نمیشه هیچ که بدتر هم میشه....

 رفتم سمت تخت و با احتیاط دراز کشیدم ....

 چشمام رو بستم و دیگه چیزى نفهمیدم....

 

 

********************* 

 

 خانم لطفا بلند شین....-خدمتکار

 چشمام رو آروم باز کردم....
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 هوا تاریك شده بود....

 دم....به ساعت روى دیوار نگاه کر

 رو نشون میدادن.... ٩عقربه ها ساعت 

 براتون غذا آووردم.... بخورین.... معدتون اذیت میشه... -خدمتکار

 یه کم معدم میسوخت...

 بلند شدم که روى پوستم تیر کشید....

 چهرم رو درهم کردم....

 غذا رو خوردم و بعدش هم دارو هام ...

 بود رفت بیرون...خدمتکار هم با سینى که غذاش نصفه مونده 
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 چندروز گذشته بود و من حالم بهتر شده بود...

 تو این چند روز نریمان خونه نیومده بود...

 از جام بلند شدم و باالخره بعد از چندروز از اتاق اومدم بیرون...

 صدایی نمیومد و خونه سوت و کور بود.

 گرفت...به اینور و اونور سرک کشیدم که موهام جلوی دیدم رو 

 موهامو خرگوشی بستم بودم...

 با یه پیراهن آستین کوتاه و گشاد که تو کمد پیدا کرده بودم...

 مشکی بود...
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 با شلوار جین مشکی.

 به اینور و اونور نگاه کردم...

 یه راهرو بزرگ بود که فرش قرمز توش پهن شده بود...

 با حداقل پنج تا در یا بیشتر تو راهرو بود...

 رو باز کردم:در اول 

 سفید..._یه اتاق ساده بود با یه تخت یه نفره و دکور آبی

 در دوم و سوم هم مثل در اول بود...

 در چهارم یه اتاق که از همه اتاقا بزرگتر بود و با توجه به

 دکورش در نگاه اول فهمیدم اتاق کیه... 
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 ))نریمان((

 

 هووفی کشیدم و وارد خونه شدم...

 لی کارم زیاد شده بود...این روزا خی

 تند تند از پله ها باال رفتم.

 هین رد شدن از جلوی اتاق آیه،

 گوشمو چسبوندم به در...

 هیچ صدایی نمیومد...
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 بدون تردید در رو باز کردم..

 تو اتاق نبود...

 اه یعنی کجا رفته؟

 تو دستشویی و حموم هم نبود...

 شاید اومده خونه رو ببینه...

 میشدم که دیدم در اتاقم بازه...داشتم رد 

 دختره ی فضول...

 

 با اخم وارد اتاقم شدم که دیدم تا کمر رفته داخل کمد...

 اومد بیرون اما منو ندید و بازم با کنجکاوی خم شد که زیر تخت رو نگاه کنه

 خنده ام گرفته بود اما قیافه جدی مو حفظ کردم و سرفه ای کردم...

 تخت اما سریع بلند شد و با ترس به من نگاه کرد...پرید که سرش خورد زیر 

 یهو انگار چیزی یادش اومده،اخم کرد و ترسی که توی چشماش بود جای خودشو به بی تفاوتی داد...

 ابرومو انداختم باال و گفتم:

 به به آیه خانوم؟تو اتاق من چیکار میکنی؟

 توئه وگرنه نمیومدم داشتم خونه رو نگاه میکردم.نمیدونستم اینجا اتاق _آیه 

 اخی...چه بچه خوبی...با شرارت گفتم:

 به چه حقی داری تو خونه سرک میکشی؟اصال کی بهت گفت از اتاقت بیای بیرون؟
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 اسیر که نگرفتی...پوسیدم تو اون اتاق _آیه 

 باز دوروز باالسرت نبودم زبون در آوردی _

 اشونو به رخ میکشن و نمیزارن آدم حرف بزنه من از اول زبون داشتم...فقط بعضیا زور مردونه _آیه 

 قدمی نزدیك شدم و گفتم:

 پس تا زور مردونه امو به یه روش دیگه به رخت نکشیدم برو تو اتاقت چون اصال اعصاب کل کل باهاتو ندارم

 نیست من عاشق کل کل با توام _آیه 

 پیراهنم...و چشم چرخوند و خواست بره که یه تیکه از موهاش گیر کرد به دکمه 

 ابرو باال انداختم...

 با حرص موهاشو کشید و رفت بیرون...

 نیشخندی زدم و کتمو در آوردم و پرت کردم رو تخت...
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 ))آیه((

 با حرص از اتاقش اومدم بیرون و در رو بستم....

 یه پوف بلند کشیدم....

 خوب بلد بود چه جورى رو اعصاب من راه بره.....

 نبودم...ولى من که اسیر 

 پس بر خالف حسى که بهم میگفت برو تو اتاقت و عین آدم بشین سر جات از پله ها رفتم پایین.....

 خونش خیلى از اون یکى ویال قشنگ تر بود...
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 بزرگتر بود و دکوراسیون خیلى قشنگى داشت....

 پله ها وسط حال بود.

 بود.....یه حال گرد بزرگ بود که در ورودى سمت چپ انتهاى حال 

 پله ها رو دور زدم ...

 سمت راست زیر پله ها آشپزخونه بود.....

 رفتم جلو....

 کسى توش نبود.....

 احساس گشنگى کردم.....

 رفتم سمت یخچال و توش چیزى پیدا نکردم.....

 کابینت ها رو باز و بسته کردم تا یه چیزى واسه خوردن پیدا کنم....

 دم.....در نهایت یه بیسکوییت پیدا کر

 صندلى میز نهار خورى دو نفره توى آشپزخونه رو کشیدم بیرون و شروع کردم به خوردن.....

 دوباره صداش اومد: 

 نوش جان!!! خوشمزه هست احیاناً ؟ -نریمان

 بعد با صداى عصبانى و یکم بلند گفت:

 مگه نگفتم برو تو اتاقت و بیرون هم نیا؟!!!!  -نریمان

 تى خوشمزه هست یا نه باید بگم مزه اش زیاد جالب نیس .... دوست ندارمش....در مورد سؤالت که گف-

 ولى فکر اینکه تو هم بتونى بخورى رو از اون مغزت بیرون کن....
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 در مورد اینکه گفتى برم تو اتاق هم باید بگم دوست نداشتم....

 فك کنم زیاده روى کردم....

 م میکرد....نریمان جلوى آشپزخونه با یه اخم غلیظ نگاه

 فرار رو بر فرار ترجیح دادم و دیکته تصمیم گرفتم برم تو اتاق...

 سرعتم رو زیاد کردم و وقتى رسیدم تو اتاق در رو سریع بستم و قفل کردم...
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 نریمان صدای خنده اش خونه رو پر کرده بود...

 پسره ی نکبت...

 با حرص داشتم نگاش میکردم...

 خوردن غذاش...با ولع شروع کرد به 

 وایی االن گریه میکنم...

 مردم از گرسنگی...

 خدمتکارا برای دوروز رفتن مرخصی...

 این گوالخ هم بخاطر لجبازی،فقد واسه خودش غذا سفارش داده

 ایشاال کوفت بخوره...

 تو گلوش گیر کنه خفه بشه بمیره از دستش راحت شم

 ایشاال به حق پنج تن

 آمین
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 فرین میکنی؟داری منو ن _نریمان 

 نه دارم صلوات میفرستم برای روح پر فتوحت _

 قیافه اش پوکر فیس بود...با عب*و*سی گفت:

 بخندم حاال؟ هاها هاها هاها

 و چشم چرخوند و مشغول غذاش شد...با حرص گفتم:

 هیـــــــــــچ عیبی نداره.

 و منتظر موندم تا غذاشو بخوره...

 غذاشو که خورد ولو شد و گفت:

 کردی بشینی اینجا نگام کنی بهت میدم؟فکر 

 نه _

 و بلند شدم رفتم سمت یخچال...

 با تعجب نگام میکرد...

 کلی تنقالت از توش آوردم بیرون و در یخچال رو بستم...

 با حرص نگام میکرد که زبونی براش در آوردم و در کسری از ثانیه با تنقالت جیم زدم تو اتاقم...
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 که در زده شد...داشتم میلوبوندم 

 با دهن پر جواب دادم:
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 کیه چته

 

 خفه نشی _نریمان 

 

 نترس خفه نمیشم.بله کاری داشتی؟ _

 

 میخواستم بگم من رفتم بخوابم _نریمان 

 

 باشه پسرم دندوناتو مسواک بزن بعد بخواب....خب بخواب چیکارت دارم ایش _

 

 نریمان نفس عصبی شو داد بیرون و گفت:

 

 و دستگیره در رو کشید که جون قفل بود باز نشد...نظرم عوض شد.

 

 هاها ها _

 

 باالخره که از اون اتاق میای بیرون _نریمان
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 حاال... _

 

 دیگه صداش نیومد...

 بقیه چیپش و پفك هارو چپوندم زیر تخت و خودمم دراز کشیدم...

 حوصله ام حسابی سر رفته بود...

 بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون...

 پاورچین پاورچین...

 از خونه حارج شدم و وارد حیاط شدم...

 حیاط که نبود یه باغ بزرگ بود که از یکم جلوتر نور میومد...

 رفتم جلو که یه استخر بزرگ دیدم...

 چراغ های رنگی،

 فضای خیلی زیبای رو درست کرده بود...

 تو آب... محو زاللی آب و اون منظره زیبا شده بودم که یهو یکی پرتم کرد
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 آب سرد بود.....

 نفسم بند اومده بود.....

 وسط آب میخ شده بودم......

 یه دفعه صداى خنده بلند و پى در پى اومد .....
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 پسره بیشعور......

 خودمو به سختى کشیدم کنار استخر و اومدم از آب بیرون ....

 

 جلوش ایستادم و گفتم:

 میدونى چیه؟ 

 

 به صورت پرسشى سرشو تکون داد.... منتظر نگاهش کردم که

 

 خیلى بیشعورى.....-

 

 چشماش گرد و گشاد شده بود.....

 

 اضافه کردم:

 اندازه اون حیوونه گوش مخملى هم نمیفهمى ....

 

 دیگه کارم ساخته بود....

 دو تا پا داشتم دو تا هم قرض کردم و فقط دوییدم .....

 بودم.....تا به خودش بیاد من ازش فاصله گرفته 
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 خیلى سردم شده بود.....

 سریع میدوییدم و لرزم گرفته بود....

 به پشت نگاه کردم که دیدم با چه سرعتى داره دنبالم میاد...

 

 یه دفعه داد زد:

 آیه مگر اینکه دستم بهت نرسه....

 

 نرده هاى پله رو محکم گرفتم و دوییدم سمت اتاقم ....

 میخوردم....پاهام چون خیس بود لیز 

 چند بار هم وسط راه داشتم کله پا میشدم....

 پریدم تو اتاق و بعد قفل کردن در حولم رو برداشتم و پریدم تو حموم....

 شیر آب داغ رو باز کردم و همونطور زیرش ایستادم...
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 صدای داد نریمان میومد:

 آیـــــــه

 مـــــــرگ_

 ای؟چه شانس گندی...هنوز زنده  _نریمان

 بهم برخورد
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 تا تورو نکشم نمیمیرم_

 به همین خیال باش_نریمان

 جوابی ندادم و چشمامو بستم...

 بعد از دوش گرفتن با همون حوله اومدم بیرون...

 یه لباس بلند که طرح پرچم آمریکا روش بود رو پوشیدم و بدون شلوار پریدم رو تخت...

 چون در قفل بود خیالم راحت بود...

 نرسیده خوابم برد... به سه سوت

 

**** 

 

 نریمان

 

 زبون درآورده دختره ی بیشعور...

 خل شدم رف،با خودم حرف میزنم!

 وارد اتاقم شدم و در حالی که با خودم غر میزدم تیشرتم رو در آوردم:

 دختره ی دیوونه...مثال اونقدر زدمش که ازم بترسه و دیگه تو روم واینسه...خوب که نشد هیچ بدتر هم شد

 هوفی کردم و خودم رو پرت کردم رو تخت...

 خوابم نمیبرد پس گیتارم رو برداشتم و شروع کردم:

 و خوبی همه بچه بازیا از من بود ، و حق داری نباید که ناراحت شم زود
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 ولی خب هنوز که هنوزه

 

 فکر کردن به تو کار هر روزه

 

 تو راست میگفتی بعضی اخالقام بد بود ،

 

 ـــ بودم و رفتارام مرموزو یه کمی گـُنگ

 

 حاال نیستی حس میشه کمبودت

 

 میدونم که تقصیر من بوده

 

♫♫♫ 

 

 ، خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت” خوابم نمیبره“من 

 

 دلم میخواد بگم دوسم داری
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 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

 ، خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت” خوابم نمیبره“

 

 داریدلم میخواد بگم دوسم 

 

 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

♫♫♫ 

 

 منو تو خیابون میبینی پاتو میذاری رو گاز و میری میگی ندیدم

 

 تا ازت ناراحتم داد میزنی

 

 جلو جمع میتوپی میگی مریضم

 

 ”نمیدونم من نمیفهمم حتما” من اصال
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 یه سری دلیل هست که بهم بگی غریبم

 

 خنده هات مثل عطر تنت از رو تختت

 

 رو زندگی پریدناز 

 

 صدای پاهات.تو خونه کمه ، من یه گوشه تنها چت رو کاناپه

 

 تو معلوم نیست کجایی با کی

 

 من تنها کارم فکر رو کاراته

 

 دلو شیکوندی فدای سرت ، ولی خب فکرت مونده باهام

 

 یه جوری زدی دل منو شیکستی

 

 نمیشه وایسم دیگه روی پاهام
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♫♫♫ 

 

 ی ولی میخوام بازم بگیرمت، خاموش” خوابم نمیبره“

 

 دلم میخواد بگم دوسم داری

 

 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

 ، خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت” خوابم نمیبره“

 

 دلم میخواد بگم.دوسم داری

 

 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

 ، خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت” خوابم نمیبره“من 

 

 دلم میخواد بگم دوسم داری
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 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

 ، خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت” خوابم نمیبره“من 

 

 دلم میخواد بگم دوسم داری

 

 بازم بگی بله بازم ببینمتو

 

#124 

 }آیه{ 

 با صداى گیتار و یه صداى بم مردونه از خواب بیدار شدم....

 با احتیاط در رو باز کردم و کلّم رو آووردم بیرون....

 صداى نریمان بود.....صدا 

 آروم آروم نزدیك اتاقش شدم.....

 دستام رو روى در گذاشتم و گوشم رو باز نزدیك تر کردم.....

 صداش خیلى خوب بود....

 همینطور داشت برا خودش میخوند....

 از حق نگذریم خیلى صداش خوب بود....

 چند دقیقه خوند و بعد تمومش کرد.....
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 کله رفتم تو اتاقش .... یه دفعه در باز شد و با

 کارم زار شد....

 به رو خودم نیاووردم و جلوش با یه اخم ایستادم.....

 

 میبینم فالگوش هم که پشت در وایمیستى.... -نریمان

 البته حق هم دارى ها.... هر کس صدا و گیتار زدمو رو میشنوه مست میشه....

 

 سقفى.... اوووه بابا..... تو دیگه نمونه بارز اعتماد به -

 نه خیر آقا دور برت نداره......

 اومدم بگم اون صدا نکره تو خفه کنى که نصفه شبى منو از خواب پروند....

 

 فقط دعا دعا میکردم تنبیهم مثل اون دفعه کتك در حد مرگ نباشه...

 امروز زیاده روى کرده بودم و هر چى از دهنم دراومده بود بهش گفته بودم....

 

 انداخت باال و دست زد ..... صداى دست زدنش بلند بود....ابروهاش رو 

 اومدم بیام از اتاقش بیرون که موهام رو کشید و دستش رو گذاشت روى گلوم فشار داد و چسبوندم به دیوار....

 بد جور ترسیده بودم....

 راست میگفتن که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد....
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 دندوناش با غیض گفت:فکش قفل شده بود و از باى 

 

 دفعه آخرت بود که اینطورى حرف زدى....

 دفعه دیگه کارى میکنم که هر روز آرزو مرگ کنى ....

 حاال هم از جلو چشمام گمشو .....

 من نمیدونم تو چه رویى دارى.....

 جلو چشام نباش گند زدى به شبم....

 

 میدونستم آخر اینطورى میشه ....

 تم میداد...زبون من همیشه کار دس

 اینم روش ...

 

 حالم بد بود...

 خیلى ناراحت بودم...

 داشتم میرفتم که برم تو اتاقم که تصمیم گرفتم برم تو باغ....

 از پله ها پایین رفتم و وقتى وارد باغ شدم به سمت آالچیق رفتم و نشستم....

 به ماه نگاه کردم 

 ایجاد کرده بودن...آسمون ابرى بود و نور ماه بین ابرها صحنه قشنگى 
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 نسیم خنکى هم مى وزید....

 همه درخت ها خیلى لطیف حرکت میکردن و خیلى حس خوبى بهم میدادن...

 تمام اتفاقات رو از سرم گذروندم... 

 بعد نیم ساعت خوابم گرفت....

 انقدر خسته بودم که نتونم برم تو اتاق...

 پس همونجا تو آالچیق خوابیدم...
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 باز کردم گردنم خیلی درد میکرد.... چشمامو که

 چون تو حالت بدی خوابیده بودم...

 بلند شدم و به سمت خونه رفتم...

 وارد شدم. صدایی نمیومد و این نشون میداد نریمان خونه نیست...

 میترسیدم...

 از تنهایی خیلی میترسیدم...

 اونم تویه خونه به این بزرگی...

 بردم. رفتم تو اتاقم و به تختم پناه

 همش فیلم ترسناکایی که دیده بودم میومد تو ذهنم...

 ترسیده ، زیر تختم رو نگاه کردم...

 و دوباره اومدم باال...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 به هر نحوی شب شد...

 

 صدای تق و توق میومد..

 با ترس بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون که نریمان رو دیدم...

 داشت تلو تلو میخورد...

 و به سمتش رفتم:نفس راحتی کشـیدم 

 نریمان؟

 با دیدن چشماش ترسی تو وجودم شکل گرفت...

 نترس من خوبم _نریمان

 همون لحظه نزدیك بود با کله بیفته که دستشو گرفتم...

 هوووفی کشیدم و گفتم:

 چرا مست کردی اخه

 وای آیه مهمونی اینقدر خوش گذشت...جات خالی بود _نریمان

 م و بردمش تو اتاقش...و زد زیر خنده...سری تکون داد
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 خودشو پرت کرد رو تخت و بی دلیل قهقهه میزد...

 سری تکون دادم و کفشاش رو در آوردم...
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 جوراب هاشو پرت کردم گوشه اتاق...

 نشوندمش و کتش رو در آوردم که یهو شروع کرد به گریه کردن...

 هنگ نگاش کردم...

 نریمان؟حالت خوبه؟_

 و پاهاشو بغل کرد و گفت: نریمان سری تکون داد

 

 خیلی وقت پیش...

 

**** 

 سال پیش... 10

 

 )نریمان(

 

 با پام توپ رو پرت کردم برای محمد که بابام صدام زد:

 

 نریمان بیا اینجا پسرم

 

 دویدم پیش بابا و گفتم:

 چیزی شده آقاجون؟
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 بابا لباس خاکیش رو تکوند و گفت:

 میخوادکار پیدا نکردم...پیمان هم پولشو 

 حاال باید چیکار کنیم؟_
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 بابا نشست رو قالیچه کهنه تو خونه و گفت:

 نمیدونم

 آقاجون من االن میرم دنبال کار_

 اما پسرم..._بابا

 نگران نباش آقاجون...پولو جور میکنیم_

 و دست الغر و چروکیده اش رو ب*و*سیدم و از خونه اومدم بیرون...

 دویدم به سمت خیابون...

 خودم فکر کردم:با 

 من...

 نریمان...

 سال سن... 15با 

 چرا باید اینقدر بدبخت باشم؟

 ما از خانواده فقیری بودیم...

 بدهکاری بزرگی به پیمان رسولی داشتیم...
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 من تا حاال پیمان رو ندیده بودم...

 ولی آقاجون میگفت از سر تاپاش غرور میباره و خیلی ظالمه...

 نبود که پولش دیرتر شه...پیمان به هیچ وجه راضی 

 داشتم از کنار خیابون میگذشتم که پیرمرد دیدم که داشت از خیابون رد میشد....

 چشمم چرخید و نگاهم به ماشینی افتاد که بی حواس به جلوش،با سرعت زیاد داشت رانندگی میکرد...

 سریع به سمت پیرمرد دویدم و از جلوی ماشین پرتش کردم اونور...

 کمی اونطرف تر از جاده،خورد زمین...پیرمرد 

 راننده ماشین ترسیده گاز داد و رفت...

 به سمت پیرمرد رفتم...

 پدر جان حالتون خوبه؟_

 خیر ببینی از جوونیت...جونمو نجات دادی_پیرمرد

 وظیفه ام بود...بزارین کمکتون کنم_

 دستشو گرفتم و بلندش کردم. .
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 به سمتش دویدن...همون موقع دو مرد قوی هیکل 

 آقا بزرگ حالتون خوبه؟_مرد اولی

 آقا بزرگ داد زد:

 کدوم گوری بودین؟اگه این جوون نجاتم نمیداد خدا میدونست االن زنده بودم یا نه
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 تعجب کردم...

 به همچین پیرمردی نمیخورد اینقدر بد باشه...

 اخه خودش حواسش نبود...

 رو به من با لحنی آروم گفت:

 مخیلی ممنون

 و با اون دوتا مرد سوار یه ماشین لوکس و مدل باال شد و رفت...

 سری تکون. دادم و زدم به جاده...

 تمام روز دنبال کار بودم اما انگار آقاجون راست میگفت...

 نبود که نبود...

 برگشتم به خونه که در کمال حیرت و تعجب دیدم بابا داره گریه میکنه...

 به سمتش دویدم:

 اجون چیشده؟؟؟حالتون خوبه؟فریده چیزیش شده؟آقاجون؟آق

 رو به سمت دیگه داد زدم:

 فریده ابجی کجایی؟

 ساله با نگرانی از آشپزخونه اومد بیرون: 13فریده 

 داداشی؟چیشده؟بابااا چرا داری گریه میکنی؟

 بابا باغم گفت:

 پیمان همین االن زنگ زد...
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 خـــــب؟؟؟؟؟_

 پولشو جور نکنیم،باید...گفت اگه...اگه تا فردا _بابا

 ادامه شو نگفت و با گریه فریده رو به آغوش کشید...

 فریده با ترس دلهره گفت:

 بابا جون تورو قرآن بگو چیشده

 گفت اگه تا فردا پولشو جور نکنیم،باید فریده رو بدیم بهش _بابا

 حس کردم خون تو رگام یخ بست...

 در کسری از ثانیه عربده کشیدم:

 ــــــــوس چی گفته؟بیناامـــ

 فریده رنگش زرد شده بود و میلرزید....

 داد زدم:

 نمیــــــــشه....من نمیزارم

 و بلند شدم...نفس نفس میزدم...
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**** 

 

 زمان حال...
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 )آیه(

 

 نریمان گریه میکرد...منم اشکم دراومده بود...

 جوری با غم تعریف میکرد که دل سنگم آب میشد...

 غض ادامه داد:نریمان با ب

 نتونستم...من بی عرضه نتونستم هیچ کاری بکنم...

 سکوتمو شکستم:

 بعدش چیشد؟

 هه نتونستیم پولشو جور کنیم...فردای اون روز با یه لشکر از آدماش اومد خونمون... _نریمان

 من از اتاقم بیرون نیومدم ولی وقتی بابا داد زد:

 ؟سالشه 13سنگ دل چطور میتونی....اون فقط 

یه و پدر عزیزم تر از جونم برای اولین بار جلوی غریبه گریه کرد...خونم به جوش اومد و از اتاق اومدم بیرون...چشمم به فریده خورد که گر

 میکرد و میلرزید...التماس میکرد:

 آقا توروخدا با من کاری نداشته باشین...منو نبرین...باباااا یه کاری کن....

 چشمش به من افتاد:

 اشی تو گه نمیزاری منو ببره مگه نه؟داد

بغض داشت خفه ام میکرد اون لحظه...برگشتم و به صورت، کاب*و*س زندگیمون برای اولین بار نگاه کردم...تعجب کردم...حیرت زده 

 شدم...ولی اون با تعجب نگاهم میکرد...

 درحالی که اشکامو پاک میکردم گفتم:
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 کی بود؟

یرمردی که ناجیش من بودم...اون روز هزار با به خودم لعنت فرستادم گه چرا جونشو نجات دادم...مسبب همه ی پیرمرد بود...همون پ_نریمان

 بدبختیامون من بود...

 بعدش چی شد؟_

 نریمان آهی کشید و گفت:

 آخرم با خواهر من به عقد در اومد...خواهر سیزده ساله و بدبخت من حامله شد

 م نگاهش کردم...واقعا چقدر آدم میتونه سنگ دل باشه که با بچه سیزده ساله همچین کاری بکنه؟دستمو گذاشتم جلوی دهنم و با غ

 نریمان ادامه داد:

رفت سر زایمان خواهرم پر کشید...دکترا تعجب کرده بودن که چطور تا زایمان حتی زنده مونده...پدرم وقتی این خبر رو شنید سکته کرد و اونم 

دم و خودم...بازم نریمان و موند و نریمان...تنها...بی کس...پیمان بچه رو برداشت و رفت خارج...هیچوقت ندیدم بچه پیش خواهرم....خودم مون

از رو...اگه میدیم هم میکشتمش....دلیل مرگ خواهرمو...بعد از اون اتفاقات،یه پیرمردی پیداشد و من رو به فرزند خوندگی گرفت...اونم بعد 

 وندم و یه عالمه ثروت...چندسال پر کشید و من م
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 با اشك پرسیدم

 چرا بعد این همه سال دوباره یادت افتاده؟ -

 

 یه پوزخند زد و گفت:

 هیچ وقت یادم نرفته بود که االن بخواد یادم بیاد .... -نریمان
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 به یه نقطه نامعلوم خیره شد....

 یه دفعه دراز کشید روى تخت و گفت:

 ترین چیز ممکن تو دنیاس....انتقام شیرین  -نریمان

 منتظرم باش .....

 

 از بس که مشروب خورده بود بوش اتاق رو برداشته بود....

 بعد چند دقیقه نفس هاش منظم شد....

 روى مبل تك نفره راحتى نشستم و به نریمانى که خواب بود خیره شدم....

 خیلى آروم خوابیده بود....

 ...دوباره حرف هاش از ذهنم گذر کردن.

 خواهرش ، پدرش ، پیمان ، انتقام و .....

 حتم داشتم برنامه ها داشت واسه همون پیمانى که میگفت....

 خدا به دادش برسه ....

 کسى نمیتونست از زیر دست نریمان در بره.....

 

 بلند شدم نصفه پتو رو تخت رو انداختم روش از اتاقش اومدم بیرون....

 هاى سست راه اتاقم رو در پیش گرفتم.... درو با احتیاط بستم و با قدم
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 این ویال شب ها خیلى ترسناک بود....

 مخصوصا که فعال خدمتکارا نبودن....

 

 همه جا تاریك بود و فقط دیوارکوب کوچیك داخل راهرو یکم 

 محیط رو روشن کرده بود.....

 داخل اتاق شدم....

 

 سعى کردم گذشتش رو درک کنم ....

 اما نمیشد....

 چ وقت نمیتونستیم کسى رو درک کنیم....هی

 چون هیچ وقت جاى اون فرد نبودیم.....

 

 نزدیك پنجره شدم و خودم رو بقل کردم به باغ خیره شدم....

 و احساس پوچى همیشگى سراغى اومد...
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 یعنی چی قرار بودبشه؟

 اخر این اتفاقات به کجا میرسه؟

 زندگی من چی میشه
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 سرکوفت زدم که چرا دلم برای نریمان میسوزه...یه لحظه به خودم 

 برای مردی که زندگیمو تباه کرده...

 امیدوارم فردا هیچی از این اتفاقات یادش نیاد..

 

 برگشتم به تختم که باز هم ترس به سراغم اومد...

 مخصوصا زیر تخت...از زیر تخت خیلی میترسیدم...

 پنجره هم بخاطر باد باز و بسته میشد..

 م به کمد افتاد که سکته ناقص رو زدم...چشم

 نیم باز بود و تاریك...

 

 وای خدا تا صبح از ترس سکته میکنم...

 یعنی پاشم برم پیش نریمان؟

 وای نه اون از جن هم ترسناک تره...

 دلت میاد؟پسر به اون خوشگلی...

 اه خل شدم.

 ز اتاق بیرون...با تردید بلند شدم که با صوای جیر جیر کمد مثل پلنگ دویدم ا

 تو این موقع شب که ویال رو دیدم وحشت کردم...
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 حتی تیك تاک ساعت دیواری هم ترسناک بود...

 دویدم تو اتاق نریمان که دیدم و در روبستم...

 هووفی کشیدم وبه نریمان نگاه کردم...

 تو خواب بود

 آروم و پاورچین و پاورچین رفتم به سمت تخت...
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 تصرف کرده بود...کل تخت رو 

 حدس میزدم بحاطر مستیش اگه بمب هم بترکه بیدار نمیشه...

 واسه همین هولش دادم اونور و خودمم دراز کشیدم...

 

 نریمان هی وول میخورد...

 و رو مخم داشت میرفت...

 

 باالخره خوابیدم...

 

**** 

 صبح با حس خفگی بیدار شدم...

 حکم بغلم کرده بود...نریمان کل وزنشو انداخته بود روم و م



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 تقال کردم که از بغلش بیام بیرون که چشماشو باز کرد...

 

 با صدای خواب آلود گفت:

 بزار بخوابیم دیگه اه...

 نریمان صبح شده...نمیخوای بذی سرکار؟_

 نریمان با این حرفم یکم مکث کرد و بعد بلند شد...

 باگنگی گفت:

 تو تخت من چیکار میکنی اصن؟دیشب ک...

 

 و ادامه حرفشو نگفت...

 با من و من گفتم:

 خب راستش تودیشب مست بودی منم کمکت کردم آوردمت تو اتاق، دیگه اینجا خوابم برد...

 

 با شك نگاهم کردوبعد گفت:

 سرم خیلی درد میکنه...امروز نمیرم شرکت...

 

 بلند شدم ودرحالی که از اتاق میرفتم بیرون گفتم:
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 خدمتکارا اومدن؟

 نه عصر میان _نریمان

 که اینطور...پس من برم صبحونه آماده کنم_

 

 و از اتاق خارج شدموبه سمت طبقه پایین رفتم...
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 رفتم تو آشپزخونه و یکم روى میز رو مرتب کردم....

 در یخچال رو باز کردم و نگاهى بهش انداختم ....

 خدا رو شکر همه چیز بود....

 گاز تا سفت شن.... دو تا تخم مرغ گذاشتم رو

 نون رو از یخچال آووردم بیرون و مربا ها رو هم ریختم تو کاسه هاى کوچولو.....

 گوجه و خیار رو ریز کردم و تو بشقاب گذاشتم....

 پذیر هم کنارش گذاشتم....

 همه رو با وسواس آماده میکردم.....

 

 یه دفعه وجدانم بهم نهیب زد:

 نه درست میکنى؟ کسى که زندگیتو تباه کرد؟ االن باید براش کوفت آماده کنى که بخوره...واقعا که؟! وایه کى دارى صبحو
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 میخواستم با حسم مقابله کنم اما نمیشد....

 همه رو چیدم رو میز و رفتم سمت اتاقم تا لباسم رو عوض کنم.....

 در کمد رو باز کردم ...

 ....یه شلوار لوله تفنگى مشکى پوشیدم با یه تیشرت سبز 

 موهام رو با کش از پشت بستم و رفتم پایین....

 پشت میز نشسته بود و داشت فکر میکرد....

 تخم مرغ ها رو آووردم سر میز و خودمم نشستم....

 

 دست به سینه نگاهم میکرد 

 ابروهاش رو انداخت باال و گفت:

 میخواى اینجا صبحونه بخورى؟!!!!! -نریمان

 

 با بهت عین خنگه گفتم:

 ب آره دیگه....خ -

 

 تو در حدى نیستى که بخواى با من صبحونه بخورى.... -نریمان

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
251 

 

 از حرص مطمئن بودم از گوشام دود بلند میشه....

 میدونستم که صورتم قرمز شده.....

 با حرص بلند شدم که صندلى با سر و صدا رو سرامیك ها جا به جا شد...

 

 یکم برداشتم ... یه سینى برداشتم و براى خودم نون و همه چى

 سینى رو گذاشتم رو اپن و برگشتم کنارش ایستادم....

 با یه ضرب رومیزى رو کشیدم که همه وسیله ها ریخت رو زمین....

 

 هاج و واج داشت منو نگاه میکرد...

 میدونى چیه؟ تو لیاقت ندارى! باید تو به جا صبحونه کوفت بخورى.... -

 نوش جان....

 فتم تو اتاق ...سینى رو برداشتم و ر

 پسره بیشعور!!
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 رو پله ها بودم که یه دفعه داد زد و ایستادم....

 چه غلطى کردى تو؟  -نریمان

 

 صبر کن االن میام بهت میگم چه غلطى کردم....-



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 دوییدم سینى رو گذاشتم رو میز تو اتاقم و در رو بستم و با دو اومدم پایین ....

 ایستاده بود....پایین پله ها با اخم 

 

 جلوش ایستادم و گفتم :

 میدونى چه غلطى کردم؟  -

 

 دیگه نمیخواستم تحقیرم کنه...

 باید گلیمم رو از آب میکشیدم بیرون.....

 

 دستش رو کشیدم و گفتم :

 بیا ببین ....

 

 زمین....بردنش تو آشپزخونه و دو سه تا کاسه که هنوز چپى رو میز بود رو برداشتم و محکم کوبیدم به 

 ااا دیدی اینو شکوندم... -

 

 کاسه بعدی روهم برداشتم و کوبیدم زمین...

 اینم شکوندم...ازت هم نمیترسم... حاال تو هر غلطى که میخواى بکن.... -
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 یه پوزخند زدم و گفتم:

 اگر خواستى شیشه خورده ها رو جمع کن و زمین رو هم بشور...

 باال....با عصبانیت اومد جلو و دستشو برد 

 وسط راه دستش رو نگه داشت

 منم از فرصت استفاده کردم و ناخنامو تو مچش فرو کردم و با فشار دستشو انداختم پایین....

 چهرش از درد در هم شد....

 

 همونطور ولش کردم و رفتم تو اتاق...
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 میدونستم کارم خیلی سرکشیه و اخر سر هم تالفی میکنه!

 باز شده بود...اما انگار دیگه روم 

 

 نریمان اومد تو اتاق و با عصبانیت غرید:

 لیاقت و محبت و خوبی نداری...احمق...ببین چیکارت میکنم

 

 و پوزخندی زد...متقابال پوزخندی زدم و گفتم:

 از شما زیاد به ما
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 رسیده...!

 

 تاق بیرون...نریمان دندوناشو رو هم سابید ورفت بیرون...یهو یه فکری به سرم زد و دویدم از ا

 نریمان از خونه رفته بودبیرون...

 

 فرصت رو غنیمت شمردم و یورش بردم به سمت اتاقش...به سمت تلفن رفتم وسریع شماره میترا رو گرفتم...

 

 خواب آلود جواب داد:

 بفرمایین

 الو الو میترا منم...آیه -

 میترا جیغ زد:

 ارا و تمنا مردیم از نگرانی...فکر میکردیم اون عوضـ...آیه خودتی؟خوبی دختر؟زنده ای...تو این مدت منو س

 

 خب حاال که خوبم...ولی کلی اتفاق افتاده...میتونین امروز بیاین خونه؟نریمان خونه نیست..._

 

 اگه بیایم و ببینمتون چی؟_میترا

 با شما درست برخورد میکنه...بیاین...خداحافظ_

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
255 

 

 برگشتم به اتاقم...دوباره صدای تلفن اتاق نریمان اومد...و قطع کردم...نفس عمیقی کشیدم ودوباره 

 سریع رفتمو جواب دادم:

 الو

 

 ادرس رو بده داریم میایم_میترا

 

 آدرس خونه رو بهشون دادمو قطع کردم...

 حدود نیم ساعت بعد صدای آیفون بلند شد...
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 تو آینه یه نگاه به خودم کردم.....

 خوب بودم....

 تازه عوض کرده بودم...لباسام رو که 

 یه دست به موهام کشیدم...

 با سرعت رفتم سمت آیفون و در رو زدم ...

 

 به نگهبان جلو در گفتم :

 خانما رو راهنمایى کنید لطفا....
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 از آیفون دیدم که در رو براشون باز کرد و اومدن تو ....

 در رو باز کردم و رو پله ها منتظر ایستادم....

 به باغ نگاه میکردن...با شُك داشتن 

 خندم گرفته بود از قیافه هاشون.....

 تا منو دیدن پا تند کردن و نزدیك شدن....

 منم براى استقبال رفتم به سمتشون....

 

 میترا سریع منو بغل کرد و گفت:

 الهى خدا نکشتت آیه ... جون به لبم کردى....

 

 یه دفعه سارا از پشت کشیدش و گفت:

 تمومش کردى ... ما هم الزم داریمش ها....اووى بیا کنار 

 

 بعد سارا و تمنا رو بغل کردم ...

 

 آیه نمیدونى چه قدر خوشحالم که میبینمت ... -سارا

 اگر اون روز اصرار میکردم اینطورى نمیشد...
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 از این حرفا نزن... تقدیر رو نمیشه عوض کرد که... -

 حاال بیاین بریم تو....

 

 خونه و اوناهم دنبالم اومدن.... راه افتادم به سمت

 وارد شدم و کنار در منتظر شدم ...

 همشون با فك افتاده اومدن تو و به در و دیوار نگاه میکردن...

 عین خودم روزى که از بیمارستان اومدن....

 

 بهشون گفتم تو سالن بشینن و و رفتم سمت آشپزخونه....

 بشم که یهو تمنا گفت: داشتم سعى میکردم که از خورده شیشه ها رد 

 واى آیه!! اینجا جنگ بوده؟! 

 

 تازه فهمیدم اینام دنبال من راه افتادن ....

 

 یه لبخند ژکوند زدم و گفتم: 

 اااا شما اینجایین؟ 

 من که گفتم تو سالن بشینین تا یه چیزى بیارم که بخورین....
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 میترا موشکافانه همه جا رو از زیر نظر میگذروند....

 

 آشپزخونه یکم هلشون دادم بیرون و گفتم: از 

 خب دیگه شما مهمونین.... برین بشینین تا منم بیام...
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 بعد از آوردن نوشیدنی براشون،نشستم رو مبل کنارشون...

 خب بگو ببینم...چیگار کردی با این مغول؟ -میترا 

 

 میترا!!! -تمنا

 راحت باشین... -

 

 فتم...ناراحتی تو صورتشون موج میزد..و همه چیو خالصه وار براشون گ

 الهی بمیرم برات -میترا 

 خدا نکنه عزیزدلم... -

 خدا از این آدما نصیب گرگ بیابونم نکنه...چطور دلش اومد با تو همچین کاری کنه -سارا 

 

 اما تمنا کامال حق به جانب گفت:

 حق داشته
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 سه تامون با تعجب گفتیم:

 تمنا!

 راست میگم دیگه -تمنا 

 ببینم تو طرف کی هستی؟ -

 فك کنم نریمان خریدتش! -میترا 

 کوفت...راست میگم.اون همه اعتبارش بخاطر تو به فنا رفت... -تمنا 

 

 ا؟مثال کارهای اون درست بوده؟تو چجوری فکر میکنی تمنا؟ -

 تمنا سر تکون داد و هیچی نگفت...

 میترا در حالی که انگشتش و گاز میگرفت گفت:

 میخوای چیکار کنی؟حاال 

 

 نمیدونم...همینطور بخواد پیش بره یا من اونو میکشم... -

 

 یا اون تورو -نریمان 

 به سرعت بلند شدم و زمزمه کردم:

 نریمان
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 نریمان با اخم نه چندان غلیظی گفت:

 اجازه گرفتی که دوستاتو دعوت کردی؟

 فکر نکنم برای هرچیزی باید از تو اجازه بگیرم -

 

 هرچیزی که نه...ولی برای رفت و آمد تو خونه ی من فکر کنم باید ازم اجازه بگیری -نریمان 

 

 آرامشش نگرانم میکرد...با اخم گفتم:

 حاال که چی؟

 هیچی خوش باشید -نریمان 

 و نیشخندی زد و رفت...

 

 اوها!چه ریلکس... -تمنا 

 آرامش قبل از طوفانه -

ن باهاش کل کل نکنی ولی نع در اون حد که هر غلطی میخواد بکنه...کال سعی کنه حاال که ازت نمیگذره بنظر من باهاش راه بیا...سعی ک -میترا 

 حداقل میونه تونو خوب کنی

 

 منظور؟ -
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 خب.... خب منظورم اینه که باهاش راه بیا دیگه ... -میترا

 اگر میخواى راحت زندگى کنى مجبورى....

 دیگه....مزه دهنشو بفهم بعد یه کار بکن 

 

 حرفا میزنیا.... این یه آدم بدقلق بیخوده... فقط همین....-

 

 نزدیك بعد از ظهر بود و باید واسه نهار یه کارى میکردم....

 وسیله تو خونه بود ولى زمان کافى براى غذا درست کردن نداشتم.....

 مجبور بودم دوباره با اون غولتشن هم کالم بشم....

 

 ول باشین تا من برگردم....خب بچه ها شما مشغ -

 

 پله ها رو رفتم باال...

 استرس داشتم....

 امیدوار بودم که آبرومو نبره....

 با قدم هاى لرزون نزدیك اتاقش شدم.....

 در اتاق بسته بود...

 صداش میومد که انگار داره با کسى صحبت میکنه....
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 کارا انجام شد؟ نمیخوام مشکلى باشه.... -نریمان

-...... 

 پیداش کردین؟ آدرس دقیق و همه چیش رو میخوام ها....  -نریمان

 یه بهزیستى خوب هم پیدا کن که بعدا بدیمش به اونجا....

- ..... 

 

 واى خدا جون...

 این داره درباره چى صحبت میکنه....

 تو همین فکرا بودم که یهو در اتاق باز شد....

 فك کنم رنگم پرید...

 یخ بستم.....

 فالگوش ایستادنم کم بود....همین 

 

 نریمان با اخم غلیظ گفت:

 فالگوشم وایمیستى؟ 

 احیانا کار جدیدته؟ 

 پررو و گستاخ که شدى اینم اضافه کردى روش؟ 

 االن چون دوستات اینجان چیزى نمیگم..... وگرنه همین االن تموم دندونات رو خورد کرده بودم.....
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 خبرته پشت هم دارى ردیف میکنى؟  آقا پیاده شو با هم بریم.... چه-

 اومدم یه چیزى بگم که شنیدم حرفاتو....

 

 نریمان از زیر دندون غرید...

 چى میخواى؟ میدونى خیلى تو مخى؟  -نریمان

 

 فقط واسه تو تو مخیم..... میخواستم بگم اگر میشه زنگ بزن براى ما از بیرون غذا بیارن.... -

 با یکم مکث ادامه دادم:

 ...!لطفا.

 

 نریمان بعد چند ثانیه گفت:

 نه نمیشه ... همه چى تو آشپزخونه هست برو غذا درست کن....

 بعد با پوزخند ادامه داد:

 البته اگه بلد باشى....

 

 حرصم گرفته بود ...

 در همه حال میخواست منو زجر بده....
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 عقده اى.....-

 

 بعد هم با قدم هاى حرصى اومدم پایین....

 مشغول حرف زدن بودن....بچه ها 

 رفتم تو آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن زرشك پلو با مرغ....

 به خدا نریمان اگر بزارم یه دونه از برنجى که درست میکنم از گلوت بره پایین....

 صبر کن و ببین...
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 غذا رو پختم و همونطور رو گاز بود...

 اده کردم با لیوان و ظرف ماست...چهار تا سرویس بشقاب و قاشق چنگال آم

 از اونجایى که آشپزخونه پر شیشه خورده بود و منم رو دور لجبازى بودم، اصال جمع و جور و تمیزکارى نکردم....

 

 همه وسیله ها رو روى میز نهارخورى داخل پذیرایى چیدم.....

 

 

 رفتم تو سالن و بچه ها رو صدا کردم....

 غذا ها رو کشیدم بردم براشون... نشستن پشت میز که منم همه
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 تو رو خدا ببخشید ها .... دیر شد نتونستم یه چیز خوب درست کنم... -

 

 وااا ، مهم اینه که بعد چند وقت دوباره با همیم... -سارا

 

 شروع کردیم به خوردن غذا ....

 منم یه جایى نشسته بودم که به آشپزخونه دید داشتم....

 میره سمت آشپزخونه....دیدم نریمان داره 

 سریع از جام بلند شدم و رفتم سمتش ....

 

 اینجا چى کار میکنى؟  -

 

 مگه واسه اینکه تو خونه خودم راه برم باید اجازه بگیرم؟  -نریمان

 

 میخواستم از سیاست هام استفاده کنم....

 با لحن آروم گفتم:

 گشنته؟!!!
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 نریمان خیلى تعجب کرده بود...

 

 ه برو باال من برات غذا میارم....اگر گشنت -

 

 بعد رفتم تو آشپزخونه ....

 دیدم با بهت و تعجب پله ها رو رفت باال...

 ههه.... به خیال همین نهار باش....

 

 بیخیال رفتم نشستم پیش بچه ها و مشغول شدم...

 بعد از نهار ظرفا رو جمع کردیم و بردم تو آشپزخونه....

 نریمان چه حالى داره....حدس میزدم که االن 

 نهارش رو نبرده بودم و االن هم حتما داشت از حرص سکته رو میزد....

 همینطور مشغول جمع کردن بودم که در زده شد....

 رفتم در رو باز کردم که خدمتکار رو دیدم....

 ا شد...بعد سالم رفت تو اتاقش و بعد عوض کردن لباساش اومد بره تو آشپزخونه که چشماش چهار ت

 ولى زود به خودش اومد شروع کرد به تمیزکارى....

 منم ظرفا رو از رو میز جمع کردم و کوسن ها رو روى مبل مرتب کردم....

 روى پله دوم بودم که دوباره صداى زنگ در اومد....
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 با تعجب به در خیره شدم و رفتم سمت در ...

 ایستاده بود و نگاهم میکرد داشتم شاخ در می آوردم...در رو باز کردم و با دیدن کسی که با غرور جلوم 
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 یه دختر قد بلند و خوش هیکل...منو کنار زد و وارد خونه شد و داد زد:

 نریمان

 

 نریمان با تعجب از پله ها اومد پایین...با دیدن همون خانوم یه ابروش باال پرید...

 نگاه دقیق تری به خانومه انداختم...

 یخورد از نریمان کوچیگتر باشه...دو سه سال م

 چشمای آبی که لنز بود و پوستی سفید...دماغ عملی...لبای صورتی و گونه های پر...

 موهای خرمایی و ل*خ*ت....

 

 یاسمین اینجا چیکار میکنیـ؟ -نریمان 

 نریمان؟؟؟جای خوش آمد گوییته؟ -یاسمین.

 خوش اومدی عزیزم...اخه یکم تعجب کردم... -نریمان 

 خانوم کیه؟ -یاسمین 

 نریمان به سمت من اومد و گفت:

 یاسمین..دوست قدیمیم تو آنتالیه...ایشونم آیه ست..
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 بعد از مکث کوتاهی گفت:

 همخونه من

 

 یاسمین با لبخند نه چندان خوبی گفت:

 خوشبختم عزیزم

 و دستشو دراز کرد...با اکراه دست دادم...

 

 نشیمن...نریمان یاسمین رو دعوت کرد تو 

 سریع دنبالشون رفتم...بچه ها بلند شده بودن...میترا با اخم گفت:

 آیه جون ما میریم بعدا هم بهت سر میزنیم

 

 در حالی که روب*و*سی میکردیم گفتم:

 بودین حاال

 نه دیگه ما مزاحم نمیشیم -تمنا 

 

 مراحمین بازم بیاین -
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 باشه عزیزم خداحافظ  -سارا 

 و رفتن بیرون...

 مین نشسته بود کنار نریمان و دستش رو پای نریمان بود...یاس

 

 نریمان با لبخند گفت:

 خب چیشده که اومدی ایران؟

 از ترکیه خسته شدم...گفتم بیام ایران...اولین گزینه هم که بمونم پیشش تو بودی...البته اگه مزاحم نیستم -یاسمین 

 

 آآ این چه حرفیه...خونه خودته عزیزم -نریمان 
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 پس اتاقم رو نشونم بده -یاسمین 

 من اتاقتون رو نشونتون میدم -

 ترجیح میدم نریمان نشونم بده...هرچی باشه چند ساله ندیدمش...دوست دارم باهاش یکم خلوت کنم -یاسمین 

 

 ابروم باال پرید...مرموز بود...اژش خوشم نیومد.نریمان بلند شدو گفت:

 پس دنبالم بیا یاسمین

 

 بلند شد و چمدونش رو به دستم داد و گفت:یاسمین 
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 ممنون میشم اینو بیاری اتاقم

 ابروم باال پرید...اخمی کردم...

 نریمان هم ابروش باال پریدولی گفت:

 بریم؟

 یاسمین با لبخند:

 بریم

 خدمتکار دوید سمت من و چمدون رو گرفت:

 بدین به من آیه خانوم

 

 تره ی نکبت منو با خدمتکارش اشتباه گرفته؟بدون حرفی چمدون رو دادم دستش...این دخ

 با حرص ازپله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم و در رو کوبیدم...

 

 صداشون رومیشنیدم...

 آیه همخونه ی منه نه خدمتکارم -نریمان 

 عزیزم منکه چیزی نگفتم -یاسمین 

 کال گفتم.بیا این اتاقته. -نریمان 

 ممنونم -یاسمین 
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 دایی نیومد...چشمامو روهم فشردم و بعد با نفس عمیقی باز کردم...و دیگه ص

 

 در زده شد...با تعجب باز کردم با دیدن نریمان هم اخم ظریفی کردم...

تا وقتی که یاسمین اینجاست نباید از موضوعای بین منو تو باخبر بشه وگرنه بیچاره ات میکنم...دوست هم ندارم بهش بی احترامی  -نریمان 

 ه!بش

 

زبون من دست خودمه و عرچی دلم بخواد میگم!تو هم نمیتونی به من دستور بدی...من ترتیب شدم و ادب هم دارم.اگه پا روی دم من نزاره هم -

 کاریش ندارم.اوکی؟

 

 باشه خداکنه همینطور که میگی باشه وگرنه خیلی چیزا تغییر میکنه ... -نریمان 

 

 مخ...رفتم بیرون و گفتم:ورفت...در روبستم...اه پسره ی رو 

 نریمان

 سوالی نگاهم کرد...

 من میخوام برم موبایل بخرم...لباس هم ندارم -

 عصر با بادیگارد،... -نریمان 

 اتفاقا منم میخوام برم خرید...نریمان میشه منو عصر منوببری خرید؟ -یاسمین 

 اوووم باشه...یعنی چرا که نه.پس آیه توهم... -نریمان 
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 نه آیه میتونه با دوستاش یا بادیگارد بره...دوست دارم باهم تنهایی بریم خرید...آیه جون توکه مشکلی نداری؟ -یاسمین 

 

 لبمو به دندون گرفتم و گفتم:

 چرا که نه...منم به نامزدم آقا رادینزنگ میزنم با اون میرم بیرون...

 

 منو کشته بود...نریمان خون از تو چشماش میزد بیرون...اگه یاسمین اینجا نبود 
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 شما خیلی غلط...یعنی نه من دوست دارم آیه هم با ما بیاد -نریمان 

 خب چه عیبی داره نریمان جان؟اون با نامزدش میره دیگه -یاسمین 

 یاسمین!همینکه گفتم -نریمان 

 

 باشه عزیزم.نریمان یه لحظه میای -یاسمین 

 شمای گرد شده نگاه کردم...آی نریمان آی نریمان...و یقه پیراهنشو گرفت و کشیدش تو اتاق...با چ

 

 یك پدری از تو و یاسمین جون در بیارم...و چرخیدم و وارد اتاقم شدمو در رو کوبیدم...

 تلفن اتاق نریمان زنگ خورد...بدو بدو رفتم و جواب دادم:

 بله؟

 اون اعجوزه کی بود؟؟؟؟ -میترا 
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 یاسمین...دوست قدیمی نریمان  -

 چه خودشو میگرفت...اصال ازش خوشم نیومد -میترا 

 

 باورت میشه نریمان رو کشید داخل اتاقش و... -

 تو هم عین ماست وایسادی نگاه میکنی؟؟؟خیار جون بدو برو یکاری کن -میترا 

 

 اخه چیکار -

 چمیدونم به یه بهونه ای برو تو اتاق -میترا 

 باشه باشه خداحافظ -

 م تو اتاقم و لباسامو سریع سریع عوض کردم و رفتم جلوی اتاق یاسمین...دویدم از اتاق بیرون...دوید

 

 در زدم و در رو باز کردم و وارد اتاق شدم...
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 با دیدن صحنه رو به روم اخمام رفت تو هم...حالتی بودن که انگار میخواستن همو بب*و*سن...

 

 و گفتم: نریمام ازش فاصله گرفت و سرفه ای کرد...شق و رق ایستادم

 من آماده ام.

 اوهوم باشه پس بریم -نریمان. 
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 ام من آماده بشم -یاسمین 

 

 رفتم بیرون و کالفه دست کشیدم به موهام وشالم رو درست کردم...نریمان بی هیچ حرفی رفت تو اتاق تا آماده باشه...

 

 خیلی کالفه بودم.یاسمین و نریمان آماده شدند،و از ویال خارج شدیم.

 شین شدیم و به سمت پاساژ رفتیم...نریمان جلو نشسته بود و بادیگارد پشت رُل،یاسمین و من هم عقب...سوار ما

 جلوی پاساژ نگه داشت...

 خب بریم -نریمان 

 همه پیاده شدیم و من با یاسر)بادیگارد(به یه سمت پاساژ رفتم و یاسمین و نریمان هم اونطرف...

 خانوم ناراحت بنظر میاین -یاسر 

 یاسر راحت بودم...از بین بادیگارد ها فقط این طرفه من بود... با

 چی بگم...اومدن این یاسمین حسابی منو بهم ریخته -

 فکرشو میکردم...نیست اقا نریمان و یاسمین خانوم باهم نامزد هم بودن بایدم نگران باشین -یاسر 

 

 ایستادم

 چی؟ -

 چی چی؟ -یاسر 

 بودن؟نریمان و یاسمین قبال نامزد  -
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 آره نامرد بودن.... -یاسر

 

 خب پس چى شد؟ چرا به هم خورد؟!!!-

 

 واال یه جور شد هیچ کس نفهمید....  -یاسر

ماه دیگه خبرى نشد و موضوع تموم شد... ما هم چیزى  ٦براى نامزدیشون یه مهمونى خیلى بزرگ گرفتن.... اما متاسفانه بعد فکر میکنم 

 نفهمیدیم...

 

 ریز کردم و گفتم:چشمام رو 

 حتما نریمان با اخالق گندش فراریش داده... -

 

 این حرفى نزنین خانم ... اگر آقا نریمان بشنون خیلى عصبانى میشن... -یاسر

 

 اصال مهم نیست....-

 خب یاسر کجا باید بریم گوشى بخریم؟ 

 

 طبقه آخر .... اونجا فکر چند تا مغازه هست.... -یاسر
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 باال سعى کردم به یاسمینى که گند زد به روزم فکر نکنم....همراه هم رفتیم 

 داخل یه موبایل فروشى رفتیم و من از مغازه دار خواستم یه مقدار اطالعات در مورد گوشى ها بده....

 

 بعد از یکم گوش کردن به حرفاى فروشنده تصمیم گرفتم یه آیفون بخرم....

 یکم هم خرج میوفتاد رو دست نریمان....

 

 سفید انتخاب کردم و بعد اینکه برنامه برام ریخت اومدیم طبقه پایین... 6sه آیفون ی

 یاسمین رو دیدم که با کلى ذوق اینور اونور میرفت و کلى کیسه خرید دستش بود...

 ناخودآگاه یاد دفعه اولى افتادم که با نریمان رفتم خرید...
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 سرم رو تکون دادم و رو به یاسر گفتم:

 من دیگه چیزی نیاز ندارم پشیمون شدم.لباس به اندازه کافی دارمخب 

 خودتون میدونید. -یاسر

 

 نریمان به سمتم اومد...نگاهشم نکردم و اخمامو کشیدم توهم...مثل چی داشتم حرص میخوردم

 نریمان گفت:

 کارت تموم شد؟
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 یاسر به جای من گفت:

 بلـ..

 

 از آیه پرسیدم...آیه -نریمان 

 چیه هی آیه آیه آیه،آره تموم شد خوبه؟ -ش توپیدم به

 مگه نمیخواستی لباس بخری؟ -نریمان 

 نخیر نمیخواستم حاال میشه برم؟ -

 

 کجا هی برم برم،وایسا االن باهم میریم -نریمان 

 راه افتادم به سمت در پاساژ و رفتم سراغ ماشین...

 یاسر ریموت رو زد و منم سوار شدم...

 سوار شدن...نریمان و یاسمین هم 

 

 نریمان من امشب خونه نیستم -

 یعنی چی من خونه نیستم؟کجا میخوای بری؟ -نریمان 

 صداتو بیار پایین نریمان...دختر بزرگ و عاقله،خودش میـ... -یاسمین 

 

 ببخشید یاسمین دارم با آیه حرف میزنم...کجا میخوای بری؟ -نریمان 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 خونه میترا... -

 میمونینخیر شب جایی ن -نریمان 

 اه بتوچه تو که خوش میگذرونی به من چیکار داری...میخوام منم با دوستام بگردم -

 

 باشه ولی خطایی ازت سر بزنه خونت حالله -نریمان 

 یاسمین شکاک نگاه میکرد...آقا نریمان هی به من میگه ضایع بازی در نیار بعد خودش...هه

 کجا ببرمتون آیه خانوم؟ -یاسر 

 یه لحظه -

 ستم رو گرفتم جلوی نریمان...با اخم موبایلش رو در آورد و داد دستم...و د

 

 یاسمین با تعجب:

 اا نه بابا؟یعنی اینقدر باهم راحتین؟
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 چی -

 یعنی اینقدر راحتین که نریمان راحت موبایلشو میده دستت؟ -یاسمین 

 برگشتم و نگاش کردم:

 آره خب. چیزیه؟
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 نه جانم -یاسمین 

 کرد...سر تکون دادم و شماره میترا رو گرفتم...بعد از چند بوق جواب داد: و دهن کجی

 بفرمایین

 

 سالم میترا منم آیه -

 ا سالم آیه خوبی.چیشد -میترا 

 اره سالمتی نریمانم خوبه.میگم خونه ای امشب بیام اونور؟ -

 

 عجب...اون نریمان چطور اجازه داد؟ -میترا 

 حاال -

 .ادرسو برات میفرستم.آره خونه ام.. -میترا 

 باشه مرسی عشقم -

 و قطع کردم...موبایل رو دادم به نریمان و گفتم:

 نریمان سیم کارت منو بده؟

 

 باشه ولی... -نریمان 

 باشه نریمان.بده من سیمکارت رو... -

 آیه نمیری بیرون ها...فردا هم بعد صبحونه میام دنبالت -نریمان 
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 باشه -

 دیگه چجورشه...درست مثل زن و شوهراای بابا این  -یاسمین 

 

 مکثی کردم و به صورت نریمان نگاه کردم...اونم نگاهم میکرد...

 سریع گفتم:

 

 بخاطر اینکه مدت زیادیه باهم زندگی میکنیم

 و نگاه بدی به نریمان انداختم و دوباره به جلو نگاه کردم...
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 بعد دو سه دقیقه آدرس رو فرستاد....

 خوندم و یاسر به تکون دادن سرش اکتفا کرد....براى یاسر 

 احساس میکردم نریمان تحت فشاره....

 وقتى رسیدیم یه خداحافظ گفتم و پیاده شدم....

 داشتم میرفتم سمت در که زنگى رو بزنم یهو دستم کشیده شد...

 با تعجب برگشتم و نریمان رو دیدم...

 

 د دانى....ببین من بهت هشدار دادم... حاال خو -نریمان
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 چشمام رو ریز کردم و گفتم:

 منظورت چیه نریمان؟ چرا انقدر رو مخه من راه میرى؟ اعصابم رو خورد کردى.... بس کن دیگه.... حاال هى من هیچى نمیگم..... -

 

 خودت خوب منظورم رو میدونى.... اگه به اون مرتیکه بى غی... -نریمان

 

 ت رادینه که باید محض اطالعت بگم که شاید هم بهش زنگ زدم یه حال و احوال کردیم....حرف دهنت رو بفهم ..... اگر منظور -

 

 چشماش قرمز شده بود...

 تند تند نفس میکشید.....

 خدا میدونست که فقط میخواستم حرصش رو دربیارم.....

 وگرنه براى کسایى اسم خانواده رو یدک میکشیدن ارزش ها از بین رفته بود....

 

 محکم نگه داشت و همونطورى تو چشمام زل زده بود....مچم رو 

 چهرم رو کشیدم تو هم ....

 

 چى کار میکنى؟ آیى.... ولم کن دیوونه.... آخ..... بهت میگم ولم کن.... -

 

 یه دفعه یاسمین رو دیدم که عصبى و با صداى جیغ جیغوش میومد سمت ما...
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 پس چرا نمیای نریمان؟ -یاسمین 

 زمزمه کرد:نریمان 

 من خون اینو بریزم االن میام

 بعد بلند گفت:

 االن میام

 

 و حلوی یاسمین منو چسبوند به خودش و درحالی که فشارم میداد گفت:

 اینقدر نرو رو مخه من...

 

 و ازم جدا شد و رفت...زنگ خونه رو زدم...میترا گفت:

 کیه

 منم میترا -

 تویی دختر؟بیا تو -میترا 

 وارد شدم و رفتم تو خونه...در زدم:و در باز شد...

 یاهلل

 بیا تو بابا -میترا 

 وارد شدم...کسی به جز میترا خونه نبود...
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 شانس آوردی خانواده ام مسافرتن...وگرنه نمیزاشتن بیای اینجا -میترا 

 پوووف اینو ولش کن حاال...این یاسمین شورشو در آورده -

 چطور؟ -میترا 

 که هست...نامزد سابق نریمان هم  -

 

 دروووووغ؟ -میترا 

 دروغ دارم باهات؟ -

 پس چرا جدا شدن؟خیلی بهم میان که -میترا 

 تو طرف کی هستی اصن؟ -

 وا -میترا 

 کالفه گفتم:

 وای که من چقدر حرص میخورم...میخواستن همو بب*و*سن!

 

 بزار من برات یه لیوان آب بیارم تا آتیش نگرفتی -میترا 
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 رفت آب بیاره...سیمکارت رو انداختم رو موبایل که میترا گفت:و بلند شد 

 موبایل نو مبارک

 ممنون -
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 نریمان جون خریده؟ -میترا 

 میترا حوصله ندارم -

 خب حاال -میترا 

 وای خدا...نریمان میخواست بکشتم -

 چی بهش گفتی -میترا 

 گفتم به رادین زنگ میزنم اونم دود از کله اش بلند شد -

 عجب!من جای اون بودم میکوبیدم تو دهنت واال - میترا

 وجدانا تو طرف کی هستی؟ -

 

 راست میگم دیگه...حاال واقعا میخوای زنگ بزنی به رادین؟ -میترا 

 نه بابا من دیگه بکشنمم زنگ نمیزنم به اونا...فقط میخواستم اعصاب نریمان رو خورد کنم -

 میگن کرم از خود درخته  -میترا 

 

 سر رفت...اعصابم خورد...معدم درد میکنه...کال قاطی کردم حوصلم -

 بزار برم برات چندتا کلیپ بیارم غش کنی از خنده -میترا 

 میترا رفت موبایلش رو آورد و رفت تو اینستا...
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 پیج میالد قاسمی خواه...کلیپ هاش رو که دیدم پکیدم از خنده...
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 میخندیدیم...یه ساعت همینطور کلیپارو میدیدم و 

 دیگه اشك از چشمامون میومد....

 دلم درد گرفته بود و به خودم میپیچیدم....

 میترا رفت دو تا لیوان آب آوورد...

 ازش تشکر کردم و آب رو خوردم...

 بعد هم نشستیم دوباره صحبت کردیم....

 بعد یه ساعت صحبت میترا جاى خودش و منو انداخت تو حال ....

 حبت کردیم ولى دیگه چیزى نفهمیدم و چشمام گرم شدن....کلى با میترا ص

 

 صبح با احساس یه چیز نرم که به صورت متوالى میخورد تو سرم بیدار شدم....

 گیج و منگ بودم...

 قیافه خندون میترا رو دیدم....

 یه دفعه عصبانى شدم و افتادم دنبالش ....دور خونه میدویید....

 منم دنبالش....

 

 فهمى میترا! تو که میدونى چقدر دیر خوابیدیم....واقعا ن -
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 بازم چه جورى منو بیدار کرد... نفهمى دیگه...

 

 نفهم تویى ... برات صبحونه درست کردم... گفتم بیدارت کنم..... -میترا

 

 اگر نفهم نبودى که بلد بودى آدم رو چجورى بیدار کنى....-

 

 بعد هم راه افتادم سمت دستشویى....

 شستن دست و صورتم رفتم رو به رو میترا نشستمبعد 
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 صبحونه رو که خوردیم میترا پیشنهاد داد:

 یخچالی...کلیپ بسازیم؟

 بسازیم-

 

 و رفتیم اماده شدیم...قیافه هامون رو مذهبی دوربین رو تنظیم کردیم و اکشـــــن...:

 

 اومد نشست کنارم و گفت:نشسته بودم رو سجاده و صلوات میفرستادم که میترا با چادر 

 سالم خواهر خوبی

 علیك سالم خواهر...الحمداهلل تو خوبی-
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 و شروع کردیم به غیبت...اخرش من گفتم:

 اصن به ماچه

 میترا هنگ نگاهم میکرد...توپیدم بهش:

 من غیبت میکنم تو چرا گوش میکنی...ها؟غیبت نکن...غیبت کار زشتیه...و درحاای که بلند میشدم گفتم:

 بت نکن غیبت کار زشتیهغی

 بلند شدم ولی یهویی برگشتم و دوباره گفتم:

 غیبت نکنیا

 

 زنگ در خونه به صدا در اومد...

 

#153 

 با تعجب به میترا نگاه کردم.... 

 

 کسى قرار بود بیاد میترا؟-

 

 نه تا جایى که یادمه.... -میترا

 

 بعد هم بلند شد رفت سمت در ....

 از چشماش میریخت....در رو که باز کرد تعجب 
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 اوا سالم! حال شما؟ اینجا چى کار میکنین؟  -میترا

 

 و پشتش صداى نریمان بلند شد...

 

 به آیه بگین پایین منتظرم.... -نریمان

 

 وااا ! ما تازه میخواستیم صبحونه بخوریم.... -میترا

 بفرمایین تو...

 

 از میترا اصرار و از نریمان انکار....

 میترا موفق شد....در نهایت هم 

 اومد تو با تعجب به مو و میترا نگاه میکرد...

 

 مثل اینکه سخت مشغول عبادت بودید ها.... -نریمان

 آره داشتیم واسه عقل ناقصت دعا میکردیم.... -

 

 بعد هم خودمو ولو کردم رو صندلى و شروع کردم به لقمه گرفتن...
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 میترا داشت چایى میریخت...

 مت میز و گفت: با چایى اومد س

 بفرمایین سر میز .... یه چایى بخورین...

 

 بى تعارف بلند شد و اومد رو به رو من نشست و زل زد تو چشمام

 

 منم زل زدم تو چشماش....

 پسره پررو....

 اول صبحه اومده اینجا چى کار آخه..

 همون طور که بهش خیره بودم یه تیکه نون کندم و روش مربا ریختم.....

 سمته دهنم و آروم جویدمش....بردم 

 یه قند برداش گذاشت کنار لبش و استکان رو به دهنش نزدیك کرد و یه قلپ ازش خورد....

 میترا هم تو آشپزخونه تلق تولوق میکرد هى....

 

 بى مقدمه گفتم:

 برا چى اومدى؟ 
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 ابروهاش پرید باال و گفت:

 دیشب بهت گفتم صبح زود میام دنبالت.... -

 

 ببخشیدا ولى کى حرف دیشب شما رو تأیید کرد؟  -

 تو گفتى ولى من که نگفتم باشه! 

 

 آخه دست خودت نیست که.... حرف حرفه منه... -نریمان

 وقتى من میگم صبح برمیگردى یعنى برمیگردى...

 

 یه قهقهه واسه مسخره کردنش زدم و گفتم:

 ولى من میخوام فعال پیش میترا بمونم....

 زش دور بودم و االن میخوام پیشش باشم...خیلى وقته ا

 پس برنمیگردم.... 

 

 نریمان با حرص گفت:

 رو مخ من راه نرو آیه .... همش اعصابمو خورد میکنى....

 انقدر یکى به دو نکن .... پاشو بعد صبحونت وسایلت رو جمع کن ....
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 تغییرى تو چهرم ندادم و ریلکس به خوردن صبحونه ادامه دادم...

 چند دقیقه میترا با یه سینى دیگه اومد... بعد

 نون تست و تخم مرغ پخته و بیسکوییت و شیرینى و ... توش گذاشته بود....

 

 سریع گفتم:

 میترا من چیزى نمیخوام زیاد بخورم که این همه خرت و پرت آووردى؟ 

 

 صبحونه رسیده! وااا آیه! آقا نریمان اومده باید پذیرایى بشن دیگه... حاال سر  -میترا

 

 نه عزیزم! نریمان فقط اومده یه سر به من بزنه و چایى بخوره و بره.... همین....-

 تو خونه ازشون خوب پذیرایى شده و میشه....

 مطمئنا برا صبحونه اینجا نیومده....

 

 میترا چیزى نگفت و کنار من نشست و شروع کرد به خوردن صبحونش....

 

 میکرد.... نریمان مرموز به من نگاه

 یه لبخند ژکوند زدم و صبحونم رو خوردم...
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 وقتى صبحونم تموم شد رومو کردم سمت میترا و گفتم:

 خب میترا؟ امروز کجا بریم؟ 

 

 نمیدونم .... من یکمى خرید دارم... اگه خسته نمیشى بیا باهام... -میترا

 

 منم از خدا خواسته سریع گفتم:

 م باهم....نه عزیزم، چه خستگى؟ حتما میری

 

 یه نگاه چپ هم به نریمان انداختم....

 

 خب نریمان! شما اگر کارى ندارى صبر کن ما رو هم تا مرکز خرید برسون...-

 

 قشنگ معلوم بود چقدر داره حرص میخوره....

 

 از این حالتش خیلى خوشم میومد... چون مثل انتقام بود....

 سرمو بکوبونم به دیوار....انتقام لحظه هایى که خودم از حرص میخواستم 

 

 بلند شدم و بعد تشکر از میترا دستامو شستم و رفتم که حاضر بشم...
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 یه تیپ مشکى ساده زدم....

 یه آرایش مختصر هم کردم ....

 کیفم رو برداشتم و گوشى و وسایل همیشگیم رو توش گذاشتم....

 رفتم بیرون..

 میترا نبود ...

 یرون نگاه میکرد...نریمان هم از پنجره داشت به ب

 رفتم تو آشپزخونه و یه لیوان آب خنك خوردم...

 نریمان حواسش به من جمع شد و آروم اومد کنار اپن ایستاد ...

 سنگینه نگاهش رو احساس میکردم...

 برگشتم و پرسشگر بهش نگاه کردم...

 

 چرا این کارا رو میکنى؟  -نریمان

 

 خودم و زدم به کوچه على چپ

 چى کار؟  -

 

 همین که در همه حال حرص در میارى... -نریمان
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 به تالفى موقع هایى که تو در آووردى... -

 اینا که چیزى نیست!!

 

 میخواست جواب بده که میترا با سر و صدا از اتاقش اومد بیرون...

 

 آیه آیه؟ بیا دیگه ! من حاظرم ها!  -میترا

 

 کردم...با تعجب اومدم کنار دیوار ایستادم و بهش نگاه 

 تا منو دید گفت:

 اااااِ ! تو حاظر شدى؟ 

 خب پس بریم دیگه... 

 

 رفتیم سوار ماشین شدیم...

 میترا پشت نشست و منم بقل نریمان...

 راه افتاد و از میترا پرسید:

 خب کجا میخواین برین؟ 

 

 زیر لب آروم گفت:
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 نمردیم آژانس هم شدیم! 

 

 م:یه لبخند محو زدم و آروم بقل گوشش گفت

 شنیدم....

 

 نریمان بد نگاهم کرد...

 لبخندی بهش زدم و بهت به بیرون از پنجره نگاه کردم...

 موبایل میترا زنگ خورد...

 

 سالم مامان -میترا 

-...... 

 چی؟اره اره خونه ام.باشه بای -میترا 

 قطع کرد و سریع گفت:

 

 ایه مامانم اینا دارن میان

 

 نریمان با گنگی گفت:خب؟

 نمیتونم بیام -میترا 
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 گل از گل نریمان شکفت...با ناراحتی گفتم:

 

 باشه عزیزم...پس تو برو خونه بعدا میبینمت

 

 نریمان برگشت و میترا رو جلوی خونه پیاده کرد و بعد راه افتاد به سمت عمارت...

 

 اخمام حسابی توهم بود.

 ولی نریمان با لبخند پیروزمندانه ای به جلو نگاه میکرد...

 

 خورد تو پرت نه؟ -یمان نر

 منکه پر ندارم -

 اصطالح بود -نریمان 

 خب که چی.-

 

 میخواستم به هر طریقی بپیچونمش و بگم که ضایع نشدم...

 

 آیه -نریمان 

 هوم -
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 هیچی -نریمان 

 و یه آه کشید

 یاسمین جون خونه ست؟ -

 

 نریمان با خنده و مسخرگی گفت:

 اره یاسمین جون خونه ست و خوابه

 

 از کجا میدونی؟! -

 

 با تعجب گفت:

 چیو از کجا میدونم؟

 

 اینکه هنوز خوابه -

 

 نریمان متعحب گفت:

 خب قبل از اینکه بیام دنبالت چك کردم ببینم خوابه یا ن

 

 نگاه بدی بهش انداختم که سریع گفت:
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 آیه...

 

 نریمان خوابم میاد سریع برو خونه -

 

 و سرمو برگردوندم به سمت پنجره...

 خره رسیدیم عمارت...باال

 

 سالم اقا...سالم آیه خانوم...حالتون خوبه؟ -نگهبان 

 ممنون به خوبی شما -

 

 سالم اقا...سالم خانوم خوش اومدین...کجا بودین صبح نیومدین تو باغ فکر کردم مریض شدین -باغبون 

 

 نه اوستا بیرون بودم -

 

 مان بهم نگاه کردم که نزدیك بود ماشین بخوره به دیوار...لبخندی از اینهمه مهربونی کارکنان اینجا زدم...نری

 

 حواست کجاست نریمان؟؟؟؟؟؟ -

 چی؟ هان هیچ جا -نریمان 
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 و ماشینو پارک کرد تو پارکینگ...

 

 پیاده شدیم.سریع وارد عمارت شدم وبعد از سالم به خدمتکارا رفتم تو اتاقم...

 بقول نریمان حسابی خورده بود تو پرم...

 مانتومو در آوردم و با یه پیراهن استین بلند یشمی و شلوار ورزشی خاکستری عوض کردم...

 موهام رو باز گذاشتمو دراز کشیدم رو تخت...

 پتو رو هم کشیدم رو خودم...

 

 بخاطر اینکه میترا صبح زود بیدارم کرده بود حسابی خوابم میومد...

 ولی خوابم نمیبرد...

 

 ین پهلو اون پهلو شدن خوابم برد...باالخره بعد از کلی ا

**** 

 با نوازش های یکی خواب از سرم پرید...

 دستای مردونه ای که صورت و موهام نوازش میکرد...
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 منم همینجورى نگاهش کردم...

 انگار نمیخواست بیخیال بشه پس خودم رو با غذام مشغول کردم....



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 م....با چنگال دونه هاى برنج رو جا به جا میکرد

 نریمان بى مقدمه گفت:

 یاسمین جان برنامه چیه ؟ 

 

 منم نشون میدادم گوش نمیدم ولى کامال حواسم جمع بود...

 

 برا چى عزیزم؟ چه برنامه اى؟  -یاسمین

 

 کشور...نمیدونم... میمونى یا میخواى برگردى؟ باید برنامه ریزى کنم.... یه سفر کارى دارم که باید برم خارج از  -نریمان

 تو چى کار میکنى؟ برمیگردى؟ 

 

 فك کنم با زبون بى زبونى داشت میگفت دیگه برگرد...

 یاسمین واسه این که کم نیاره گفت:

 نه دیگه منم برمیگردم تا آخر هفته! مامان زنگ زد و گفت که باید هر چه سریع تر برگردم...

 

 جه شدن تکون داد....نریمان یه لبخند پیروزمندانه زد و سرش رو به معنى متو

 خوشحال بودم که یاسمین میره و دیگه جلوى چشمام نیست..

 یکم اشتهام باز شده بود..
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 آروم آروم غذام رو خوردم...

 ولى ذهنم مشغول شده بود که نریمان کجا میخواد بره و چه مدتى میمونه...

 من تو این خونه تنها!! 

 فقط خدمتکارا میموندن و من...

 با هم غذامون تموم شد...همه تقریبا 

 از جان بلند شدم و بعد تشکر رفتم تو اتاق...

 پشت پنجره ایستادم و استخر رو دیدم...

 چقدر دلم میخواست که شنا کنم...

 ولى االن تازه نهار خورده بودم و حالم بد میشد..

 پس گذاشتمش براى عصر...

 خونه سکوت بود ...

 همیشه بعد نهار همینجورى بود...

 لى اعصابم خورد بود...خی

 اینجا من یه مرده متحرک بودم...

 هیچ تفریحى نداشتم....

 از اتاق اومدم بیرون با قدم هاى نرم رفتم سمت اتاق کتابخونه...

 درش رو باز کردم و رفتم تو...

 قفسه هاى بلند به رنگ قهوه اى تیره دور تا دور اتاق بودن..
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 اتاقش یه حالت گرد مانندى داشت...

 مشغول دیدن قفسه ها بودم که صداى قدم هاى کسى رو شنیدم که به اتاق نزدیك میشد...

 با فکر اینکه یکى از خدمتکاراس بقیه کتاب ها رو دیدم ولى با صداى بسته شدن در برگشتم...
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 برگشتن همانا و رو به رو شدن با چهره مرموز یاسمین هم همانا...

 متعجب بهش خیره شدم...

 چند دقیقه برگشتم و دوباره کتاب ها رو تو قفسه ها جا به جا کردم بلکه یه کتاب خوب پیدا کنم و سریع تر برم بیرون...بعد 

 حتى حاضر نبودم تو یه جا باهاش باشم...

 

 یه دفعه گفت:

 چرا انقدر حسودى؟  -یاسمین

 

 با تعجب و عصبانیت برگشتم سمتش...

 ه فکر میکنى حسودم؟ چرا حسود؟!!!! مگه چى کار کردم ک -

 

 این که انقدر تو گوش نریمان خوندى که منو از اینجا بندازه بیرون... نریمان همچین آدمى نبود!  -یاسمین

 

 قیافم رو در هم کردم و گفتم:
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 ببخشید عزیزم ولى این تویى با کارات این حس رو به همه القا میکنى! حسادت و بخل تو چشمات فریاد میزنه! 

 

 یت گفت:با عصبان

 درست صحبت کن! تو که خیلى از من بدترى!! 

 راستش رو بگو، چى کار کردى که نریمان امروز اینطورى به من گفت؟ 

 آخه هیچى هم ندارى که من بخوام بگم نریمان دوست داره!!

 اصال از دخترایى مثل تو خوشش نمیاد! 

 صفر ... عین امُّالیى !!نه قیافه دارى نه تیپ و هیکل ... هیچى به هیچى!! اخالقم که 

 

 داشت تحقیرم میکرد...

 اصال حالم خوب نبود...

 با عصبانیت هى تو صورت من حرف میزد! 

 سر درد شدید گرفتم! 

 میخواستم یه چیزى بهش بگم اما انگار فکم قفل شده بود...

 دیدم که در باز شد...

 نریمان شاکى جلو در ایستاده بود...

 به سرعت رفتم سمت در...به هیچى اهمیت ندادم و 

 نریمان رو زدم کنار و دوییدم سمت اتاقم...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

#156 

 اعصابم حسابی خراب بود...

 بازم اون سکوت لعنتی اومده بود سراغم...

 فکم قفل شده بود و نمیتونستم چیزی بگم...

 وقتی عصبی میشدم اینطور میشدم...

 نریمان دنبالم اومد و دستمو گرفت و گفت:

 چیشده آیه؟

 نشستم رو تخت... netدستمو از تو دستش کشیدم بیرون و رفتم تو اتاق و در رو کوبیدم...

 میخواستم بکشمش...

 دختره ی نفهم.

 نریمان وارد شد و در رو بست

 عصبانیت کرد؟ _نریمان

 نگاه عصبی بهش انداختم...با جمله ی بعدیش چشمام گرد شد

 بکشیمش؟هیشکی بجز منو تو نمیدونه -نریمان 

 قهقهه زد... و

 هه هه هه خندیدم -

 منم گفتم که بخندی -نریمان 

 و بعد با لبخند گفت:
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 ناراحت نشو...باالخره میره یا میری

 و زد زیر خنده و رفت بیرون...

 عوضی به هر روشی باید من بچزونه...

 برای آروم شدنم با همون لباسا رفتم تو حیاط و نشستم لبه استخر...

 رو گذاشتم تو آب... آب خنك بود...پاهام

 استخر پر شده بود و خیلی گود بود...

 منم که شنا بلد نیستم...

 یهو یکی پرتم کرد تو آب...

 تالش گردم برم رو آب اما داشتم خفه میشدم...

 نفسم رفت...آخرین چیزی که شنیدم این بود:

 آیــــــه....
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 ))نریمان((

 

 داره تو استخر دست و پا میزنه...دویدم سمت استخر و دادم زدم:آیه نبود...رفتم تو حیاط که دیدم یکی 

 آیه

 و پریدم تو آب...

 سفید شده بود و داشت میرفت زیر آب...
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 رو دستام گرفتم و بلندش کردم و گذاشتمش لبه استخر...

 و اومدم بیرون...

 .سریع شروع مردم به فشار دادم به قفسه سینه اش اما یذره هم آب نیومد بیرون..

 ناچار نزدیکش شدم و لبامو گذاشتم رولباش و تنفس مصنوعی دادم...

 ازش جدا شدم که شروع کرد به سرفه کردن و از دهنش آب اومد بیرون...

 

 چشماشوباز کردم...

 نگران گفتم:

 آیه؟خوبی؟

 سر تکون داد و سرفه کرد...

 

 یاسمین دوید سمتمون و گفت:

 وای چیشده؟

 کردم..با عصبانیت بهش نگاه 

 آیه رو روی دستام بلند کردم...

 رفتم به سمت ویال ورفتم تو اتاق آیه و گذاشتمش رو تخت...

 

 آیه داشت گریه میکرد...
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 چته تو؟حالت بده؟چرا گریه میکنی_

 کالفه شده بودم...

 بغلش کردم و کشیدمش باالتر رو بالشت گذاشتمش...

 آوردم...شالش رو پرت کردم رو زمین و پیراهنش رو در 

 از سرما میلرزید...

 سریع یه پیراهن کلفت و گشاد آوردم و گذاشتم رو تخت...

 داد زدم:

 مائده...مائده

 خدمتکار دوید تو اتاق...با دیدن آیه با وحشت گفت:

 خدا مرگم بده...خانوم چش شده

 ر زنگ بزنمساکت باش...بیا لباساشو عوض کن و خوب گرمش کن و پتو بنداز روش...منم برم به دکت_

 

 و رفتم بیرون...
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 یاسمین پشت در ایستاده بود...

 تو فکر بود...

 تصمیم گرفتم یه دستى بزنم ...
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 چه توضیحى درباره کارت دارى؟  -

 

 به وضوح پریدن رنگش رو دیدم...

 مطمئن شدم که کار خودش بوده...

 با عصبانیت خیلى زیاد تو چشماش نگاه کردم...

 

 این خونه مهمونى! وگرنه میدونى باهات چى کار میکردم! حیف که تو  -

 االنم برو جلو چشمام نباش ...

 سریع تر یه بلیط میگیرم برات...

 منتظرتن...

 

 با قدم هاى تند و سریع رفت سمت اتاقش...

 تو فکر بودم و قدم رو میرفتم...

 اره باال صداى در اومد و کمى بعد دیدم که یکى از خدمتکارا داره دکتر رو می

 

 وقتى رسید باال سریع بردمش تو اتاق آیه....

 آیه بى حال رو تخت افتاده بود...

 به پهلو بود و تو خودش جمع شده بود...
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 دکتر بعد از معاینه کردن ریه هاش و .... بعد چند تا توصیه رفت...

 

 مائده هنوز اونجا ایستاده بود...

 

 ت کن...مائده لطفا براى آیه یه غذاى خوب درس -

 

 مائده رفت و منم آروم رفتم کنارش نشستم و دستم رو گذاشتم رو شونش...

 آروم برگشت و بهم نگاه کرد...

 چشماش پر اشك بود...

 و این همون لحظه بود...

 همون دختر بچه که چشماش پر اشك بود...

 فقط حاال بزرگ شده بود و مال من بود...

 

#159 

 دوباره سرشو برگردوند...

 ترجیح دادم تنهاش بزارم و رفتم بیرون...

 

**** 

 ))آیه((
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 شب شده بود و من بی حوصله بودم...خواستم از رو تخت پاشم که یهو برق ها رفت...

 چشمام گرد شدو سریع جیغ کشیدم...

 یاخوده خدا...

 یا اکثر امامزاده ها...

 یهو در باز شد و سایه سیاهی وارد شد...

 کشیدن:شروع کردم به جیغ 

 یا امام زمان....بسم اهلل...جیـــــــغ

 

 هیس کولی بازی در نیار بابا منم -نریمان 

 آروم شدم وبا ترس گفتم:

 برقا چرا رفت 

 

 فکرکنم فیوز پریده...من برم چك کنم -نریمان 

 نه نه نه نه  -

 چته -نریمان 

 منم باهات میام -ـ

 پوووف باشه پاشو -نریمان 
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 سمت نریمان...آروم پاشدم و رفتم 

 

 چون فلش موبایلش روشن بود میتونستم ببینمش...

 از اتاق خارج شدیم...

 محکم چسبیده بودم به نریمان...

 اروم راه میرفتیم که تــــــــق صدای شکستن چیزی اومد...

 با وحشت گفتم:

 یا جن بسم اهلل...خونه جن داره

 ساکت شو خونه جن ندار -نریمان 

 از کجا مطمئنی؟ -

 

 چندساله اینجا زندگی میکنم...اگه جن داشت، -نریمان 

 منم میدونستم

 

 اونقدرا هم مطمئن نباش-
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 باالخره رسیدیم به فیوز که ته راهرو بود...

 نریمان چك کرد و گفت:
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 فیوز مشکلی نداره

 

 وای خدا...پس چیشده-

 حتما از پایه های برق چیز میزی خراب شده... -نریمان 

 ردهخودش برمیگ

 

 تا اونموقع چیکار کنیم-

 هیچ میشینیم تو سالن -نریمان 

 رفتیم پایین ونشستیم رو مبل...با کالفگی گفتم:

 موبایل من شارژ نداره...حوصلم سر رفته

 

 نریمان موبایلش گذاشت رو میز که نور زیر صورتش بود و شبیه جنی شده بود...

 برای ترسوندن من گفت:

 هوووووو من یه روحم

 هه هه خندیدمهه  -

 

 خندید و گفت:منم

 حوصلم سر رفت...راستی یاسمین کجاست؟ -
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 فکر کنم خوابه -نریمان 

 اه یکاری بگو انجام بدیم -

 منکه نظری ندارم -نریمان 

 

 سریع گفتم:یافتم

 هوم؟ -نریمان

 کباب کبابا بازی کنیم -

 نرینان با خنده کف دست بزرگش رو نشون داد و گفت:

 مطمئنی آیه؟

 

 نگاهی به دستش انداختم. و یه نگاه به دستای ظریف خودم وبعد گفتم:

 نه منصرف شدم.....اومممم جرات یا حقیقت بازی کنیم؟

 نریمان با لبخند مرموزی گفت:

 بازی کنیم

 

 نشستم رو به روش...
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 خب جرات یا حقیقت؟ -نریمان 
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 صورتمو جمع کردم و گفتم:

 هیچ کدوم

 

 هن؟ -نریمان 

 گفتی جرات من یه طوریم شد...تو  -

 نریمان قهقهه زد...

 حقیقت -

 اوومممم از اینکه اینجا هستی راضی هستی؟ -نریمان 

 

 بعداز مکث کوتاهی گفتم:

 نمیدونم

 یعنی چی -نریمان 

 سوال تموم شد -

 و لبخندی زدم...

 

 خب نریمان اومم...چرا نامزدیتو با یاسمین بهم زدی؟ -

 با اخم گفت:

 داشتم و البته...بهم خ*ی*ا*ن*ت کردبهش حسی ن
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 سر تکون دادم...نریمان با نیش باز پرسید:

 چه حسی به یاسمین داری؟

 ازش متنفرم.که چی -

 

 چرا -نریمان 

 سوال تموم شد...خب تا حاال چندتا دوست دختر داشتی؟ -

 سرمو گرفت و به موهام اشاره کرد

 

 و گفت: 

 اندازه موهای سرت

 دختر باز -

 توچی؟تاحاال دوست پسر داشتی؟ -نریمان 

 اومم....نه -

 نریمان چشماش برق زد...
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 از رادین خوشت میاد؟ -نریمان 

 آره...خوشم میومد...ولی بعد از اون اتفاقات ازش متنفرم -
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 چرا از رادین بدت میاد؟ -

 دشمن قدیمیه...رو یکی دعوا داشتیم -نریمان 

 طوردیگه رفتار میکردم؟تا حاال شده بگی کاش یه  -نریمان 

 در مورد خودمون...

 یعنی پشیمون باشی از کارت

 

 نه اصال...همه حرکاتم به جا بوده -

 

 پوزخندی زد...

 اگه یه روزی پیمان رو ببینی چه بالیی سرش میاری؟ -

 نریمان قاطع گفت:

 میکشمش

 

 تو پیمان رواز کجا میشناسی؟ -نریمان 

 اون روز خودت برام گفتی -

 کرد...اخمی 

 

 از تو خانواده ات از کی از همه بیشتر بدت میاد؟ -نریمان 
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 پدرم... -

 خب اخرین سوالم...نریمان تا حاال عاشق شدی؟اگه شدی کی بوده؟  -
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 نریمان مکث کرد...

 هى دهنشو باز میکرد یه چیزى بگه دوباره منصرف میشد...

 چشمامو ریز کردم و حرکاتشو زیر نظر گرفتم...

 

 خب باید بگم آره عاشق شدم!  -نریمان

 

 خب اون کیه؟ زود باش جواب بده دیگه... -

 

 خوب االن نمیتونم بهت بگم... نمیشه .. بعدا شاید فهمیدى... -نریمان

 

 یکم نگاهش کردم و فکر کردم شاید بهتر باشه که اصرار نکنم

 تشنم شده بود...

 یه سایه پشت ستون قایم شد.بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه که احساس کردم 

 ضربان قلبم رو احساس میکردم..

 قشنگ تو دهنم میزد ضربانش



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 به نریمان نگاه کردم..

 بى استرس و ترس به یه نقطه خیره شده بود و پاش رو انداخته بود رو پاش...

 سعى کردم به این فکر نکنم که چى دیدم...

 سریع رفتم سمت یخچالو یه لیوان آب خنك خوردم...

 برگشتم که دوباره سایه رو دیدم

 رو پله ها بود و داشت میرفت باال ....

 پا تند کردم رسیدم به نریمان و خودمو چسبوندم بهش و نشستم...

 اصال بهش نگاه نکردم...

 با تعجب همونطوره فقط به من نگاه میکرد...

 

 تو هم اونچیزى که من دیدم رو دیدى؟ -

 

 با تعجب گفت :

 مگه؟ جز منو تو که کسى اینجا نیس!! یاسمینم که خوابه باال! نه چى دیدى -

 

 ولى من یه سایه دیدم! از پله ها رفت باال!!-

 

 امکان نداره کسى اومده باشه تو خونه... نترس .. بیرون نگهبانا هستن... -نریمان
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 میگم من دی.....دَ.....مِش! -

 

 خیله خوب بیا بریم ببینیم.. -نریمان

 

 داشت حرکت میکرد که سریع از مبل پریدم پایین و بازوشو چسبیدم...بلند شد و 
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 راه افتاد سمت پله ها..

 محکم بهش چسبیده بودم و پشتش با قدم هاى ریز راه میرفتم...

 

 آروم از پله ها رفتیم باال و دوباره دیدم که اون سایه حرکت کرد..

 انگار هول بود...

 

 یه لحظه از دیدم خارج شد..

 منم بیشتر ترسیدم و خودمو پشت نریمان قایم کردم...

 هیکلة ظریف بود ولى من کال میترسیدم

 حاال هر جور که بود...
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 نریمان منو آوورد کنارش و دستشو دور شونه هام قالب کرد..

 احساس امنیت پیدا کردم...

 

 بیا برگردیم... اگه دزدى چیزى باشه هر چى میخواد بردارم بره... -

 برگردیم خواهش میکنم!!بیا 

 

 نمیشه که ! بیا بریم... -نریمان

 

 رفتیم جلو تر و هر لحظه استرس من بیشتر میشد..

 

 دیدم که رفت تو اتاق یاسمین..

 

 کنار هم به سمت اتاقش راه افتادیم و نریمان یه دفعه دستگیره در رو باز کرد ..

 

 هر دومون به اطراف اتاق نگاه کردیم...

 . هیچ کس نبود.

 نه یاسمین نه اون سایه ...

 با تعجب بهم نگاه کردیم...
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 رفتیم تو اتاق...

 صدا از تو دستشویى میومد..

 ینریمان ه تقه به در زد

 که صداى یاسمین اومد..

 تو دستشویى بود 

 منتظر شدیم بیاد بیرون..

 اومد ولى خیلى رنگ پریده و با استرس
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 بیدار شدی؟ -نریمان 

 اومدم برم دستشویی...اتفاقی افتاده؟چراغ رو چرا روشن نکردین؟ آره -یاسمین 

 

 برق رفته...االناس که بیاد.تو کسی رو ندیدی؟ -نریمان 

 چه کسی رو؟منکه تو اتاقم بودم -یاسمین 

 آخه آیه یه سایه دیده فکر کردیم دزد اومده -نریمان 

 

 دزد؟؟؟؟فکرنکنم -یاسمین 

 نریمان با اکراه گفت:

 اینقدر مطمئنی؟از کجا 
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 خب...عزیزم بهرحال نگهبان هست...نمیشه که -یاسمین 

 

 دستپاچه بود.همون موقع برقا اومد...یاسمین با تعجب و اخم گفت:

 آیه چرا رفتی تو بغل نریمان؟

 دوست داشته.چطور؟ -نریمان 

 

 هیچ خب دیگه شب بخیر -یاسمین 

 و چشم چرخوند و رفت رو تختش دراز کشید....

 وم از نریمان جدا شدم...منم ار

 از اتاق خارج شدیم.

 خب دیگه برقا هم که اومد -نریمان 

 

 اره...مرسی کمکم کردی-

 شب خوش

 شب بخیر -نریمان 
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 رفتم تو اتاق و در روبستم....

 دراز کشیدم رو تخت.
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 اینقدر خسته بودم که برعکس همیشه که کلی وول میخورم،

 ایندفعه سریع چشمام گرم شد

 به خواب رفتم...و 

 

**** 

 با برخورد نور خورشید به صورتم چشمامو باز کردم...

 خواستم بلند شم که پام گیر کرد به مالفه و به پشت افتادم...

 اخخخخخ -

 از همین االن چرت بودن امروز رو پیش بینی کردم...

 

 بلند شدم و دمپایی هامو پوشیدم و سرم رو خاروندم...

 پخش پ پال...موهام فر شده بود و 

 پیراهن گشاد بلند و شلوار گشاد...

 

 شبیه منگال شده بودم...

 خواستم در رو باز کنم که خدمتکار در رو باز کرد و خورد به من...

 پخش زمین شدم...

 پاهام باز و دستام باز...

 به سقف زل زده بودم...
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 خاک به سرم...آیه خوبی؟؟؟؟ -مائده 

 از امروز متنفرم -

 اشو برو حموم درست میشی...پ -مائده 

 

 و شامپو رو داد دستم.مائده باهام راحت بود...

 واسه همین اینطور حرف میزد...

 بلند شدم و شامپو رو گرفتم و رفتم تو حموم...

 

**** 

 ))نریمان((

 

 با صدای زنگ موبایلم،نیم خیز تو تخت نشستم...

 کشو قوسی به بدنم دادم و بلند گفتم:

 سالمممم دنیا

 امروز از اون روزای خوب بود...

 بلند شدم و وارد حموم شد...

 

 از حموم که اومدم بیرون متوجه چرتی امروز شدم...

 موهام بهم ریخته بود و لباسام به تنم چسبیده بود...
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 بدددددممممم میاد...

 

 پامو کوبیدم به زمین و دوباره خودمو پرت کردم رو تخت...
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 ))آیه((

 

 وم که اومدم بیرون شبیه دسته گل شدم...از حم

 جلوی آینه چرخی زدم و گفتم:

 حاال شد یه چیزی

 

 و موهامو شونه کردم...بعد بابلیس کشیدم...

 یه پیراهن چهارخونه سفید با خط های قرمز پوشیدم...

 زیرش هم یه تاب سفید و دو دکمه باالش رو باز گذاشتم...

 چون تاب تنم بود،

 

 معلوم نبود.جایی از بدنم 

 شلوار جین آبی هم پوشیدم و از اتاق زدم بیرون...
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 صدای جنگ از تو اتاق نریمان میومد...

 

 دویدم سمت اتاق و واردشدم...

 داشت بالشت هارو میکوبوند توسر خودش...

 

من تو یه روز اعصاب ندارم به کار بسم اهلل...امروز چندشنبه ست؟چهار شنبه هم که نیست بگم جنا گرفتنت)یه اصطالحه که مامانم وقتی  -

 میبره(

 

 درد...کوفت...مریض -نریمان 

 هووووو بیا منو بخور!چته تو ادل صبحی باز سیم تسمه پاره کردی -

 امروز روز افتضاحیه...موهام خرابن...بدم میاد از خودم...اییییییی نمیدونم چمه -نریمان 

 

 خوددرگیری مضمن عزیزم...فقط خوددرگیری -

 بزارین بخوابیم اه'اه این سروصدا ها چیه اول صبحی؟ -یاسمین 

 

 صداش از تو اتاقش میومد...

 نریمان داد زد:

 کجایی تو؟
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 چطورمگه -یاسمین 

 .اخه فقط در حد صدایی هستی...تصویر نداری-نریمان 

 

 اینا داد میزدن منم میخواستم کله شونو بکوبم به دیوار...

 غین اینقدر داد میزنیناااه بسه بابا مگه سر با -

 

 ساکت شدن

 توهم پاشو یه سر و سامونی به خودت بده...ایییش -
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 نریمان باشه ای گفت و منم رفتم بیرون...

 از پله ها اومدم پایین و بعد از صبح بخیر گفتن به خدمتکارا،

 نشستم روی میز و مشغول صبحانه ام شدم...

 

 نشست روی میز و گفت:کمی بعد نریمان با تیپ خوبی اومد و 

 بعد از صبحونه اماده باش یاسمین رو میبریم فرودگاه بعدش یکم میریم میچرخیم
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 باشه -
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 و مشغول صبحونه ام شدم...

 بعد از صبحونه رفتم تو اتاقم و اماده شدم...

 تیپ ساده...

 یه مانتو سفید و کفش های کتونی مشکی و شلوار جین سفید و همون شال سفیدم...

 همینا و سه دست دیگه مانتو و اینا داشتم...

 

 از اتاق اومدم بیرون که نریمان و یاسمینم خارج شدن...

  O-نگاهم افتاد رو یقه تیشرت نریمان که جای رژ لب روش بود=

  O-من=

 * -نریمان:

 ( -;یاسمین

 از کنارم رد شد و رفت...

 

 ..با یه اخم گنده از ویال خارج شدم و سوار ماشین شدم.

 نریمان و یاسمین هم سوار شدن...

 از قصد رفتم عقب نشستم...

 رفتیم فرودگاه...

 همه پیاده شدیم...
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 یاسمین خودشو انداخت تو بغل نریمان و گونه اشو ب*و*سید و گفت:

 توهم بیا حتما

 باشه...حتما با آیه میایم اونور... -نریمان 

 یاسمین از بغل نریمان اومد بیرون و گفت:

 

 باشه.من برم دیگه پروازم جا میمونم...

 بسالمت -نریمان 

 خداحافظ -

 خدانگهدار -یاسمین 

 و ازمون دور شد و وارد فرودگاه شد...
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 وقتى یاسمین رفت ما هم رفتیم سوار شدیم...

 خیره به بیرون بودم...

 اعصابم به هم ریخته شده بود..

 خیلى ذهنم مشغول بود...

 

 کجا بریم؟خب حاال  -نریمان
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 با صداى آروم گفتم:

 فرق نداره... یه جا برو.. -

 حوصله هم ندارى برگرد ، مهم نیست! 

 

 نریمان با تعجب ابروهاش رو انداخت باال:

 خوبى تو؟ چت شد احیانا!!! خوب بودى صبح که! االن چى شد یه دفعه اى؟  -

 

 چیز خاصى نیست! -

 

 ..امیدوارم همینطور که میگى باشه. -نریمان

 با سینما چه طورى؟ 

 از اونورم یه نهار؟! 

 

 خوبه بریم.. -

 

 ساعت رسیدیم به سینما. ١به سمت سینما رفت و بعد 

 پیاده شدیم و وقتى رفت بلیط بگیره برگشت و گفت :
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 ساعت دیگس ... ١سانسش 

 چى کار کنم؟

 

 بگیر بلیط رو. میریم برمیگردیم... -

 

 فروشى اونور خیابون و دو تا آب هویج گرفتیم وقتى برگشت رفتیم کنار آبمیوه 

 بعد هم تصمیم گرفتیم تو پارک رو به رو سینما قدم بزنیم
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 سکوت کرده بودم و چیزی نمیگفتم...

 نریمان طاقت نیاورد و پرسید:

 

 آیه اتفاقی افتاده؟؟

 نه چه اتفاقی؟_

 آخه صبح اونقدر شنگول بودی و بعد یکهو..._نریمان

 از رفتن یاسمین ناراحتم تو فکر کن_

 

 و پوزخندی زدم و یکم از آب هویجم خوردم...
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 نریمان چشم چرخوند...

 رفتیم نشستیم تو ماشین و نریمان روشن کرد و بی هدف تو جاده ها میگشتیم...

 

 هندزفری های نریمان رو از داشبورد درآوردم و گذاشتم رو گوشم...

 

 نریمان هندزفری هارو از گوشم کشید بیرون...با موبایلم یه آهنگ پلی کردم که 

 

 متعحب نگاهش کردم و بعدبا اخم گفتم:

 چیکار میکنی؟

 با اخم گفت:

 خوشم نمیاد وقتی یکی پیشم نشسته هندزفری بزنه.

 

 (my tomچشم چرخونم و مشغول شدم با موبایلم مای تام)

 .بازی کردند...اه رید تو هرچی فاز عاشقانه که برداشته بودم..

 

 نریمان جلوی بام تهران نگه داشت و صندلی رو دراز کرد و به تخران نگاه کرد...

 

 نگاهمو دوختم به تهران...
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 شهری که زندگیمو نابود کرد...

 هیچ وقت از این شهر خوشم نمیومد...

 پر از آلودگی...

 

 بی هوا یاد اون روز افتادم...
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 .اونروزی که به این شهر کثیف آورده شدم..

 سر تکون دادم تا این افکار مسخره از یادم بره...

 

 بریم نریمان؟_

 آره بریم.االناست که فیلم شروع بشه_نریمان 

 راه افتادیم سمت سینما...

 پیاده شدیم و دارد سینما شدیم...

 

 نریمان رفت و کمی خرت و پرت خرید و رفتیم تو...

 تو ردیف سوم جا گیر آوردیم و نشستیم.

 بود..."من سالوادور نیستم"سانس فیلم
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 موقع پخش فیلم،صدای خنده همه سالن رو پر کرده بود...

 منو نریمان هم غش کرده بودیم از خنده...

 

 از بس پفیال خورده بودم دهنم خشك شده بود...

 نریمان بطری آب رو بده_

 ...نریمان بطری آب روداد دستم و منم داشتم آب میخوردم که یه صحنه خنده دار اومد

 

 خندیدم و آب پرید تو گلوم...نریمان دستشو برد باال و محکم زد تو کمرم که آخ بلندی گفتم...

 

 نمیخواستم بمیرمم تو با این ضربه تا مرز مردن بردیم که!_
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 نریمان خندید و چیزی نگفت...

 بقیه فیلم رو دیدیم و از سینما خارج شدیم...

 

 ونه و اونم با اخم قبول کرد...به نریمان اصرار کردم برگردیم خ

 رفتیم خونه وبی حوصله رفتم تو اتاقم و خودمو انداختم رو تخت....

 

 موبایلم رو گرفتم و رفتم تو تلگرام که با تعجب دیدم رادین بهم پیام داده!!!
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 پیام رو باز کردم:

 سالم آیه جان.ببخشید که این مدت اذیتت کردم و زود قضاوت کردم.

 

 :نوشتم براش

 تو از کجا فهمیدی؟چرا به من پیام دادی؟

 بماند. _رادین 

 

 جوابشو ندادم و رفتم اینستا یه چرخی زدم...رفتم تو پیج دنیا جهانبخت که یکم بخندم اما بازم هیچ...

 

 نتم رو خاموش کردم وبعد از تعویض لباس افتادم رو تخت...

 فکرم رفت به سمت یاسمین و تیشرت نریمان...

 

 بم رو گاز گرفتم و سعی کردم بهش فکر نکنم...با حرص ل

 بعد از مقداری این پهلو و اون پهلو شدن به خواب رفتم...  
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 نریمان
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 وارد خونه شدو رفت تو اتاقش...

 منم بی توجه رفتم تو اتاقم و در رو بستم...

 روش بود... رفتم جلوی آینه و چشمم به لبه تیشرت سفیدم خورد که جای رژلب یاسمین

 

 اون لحظه برام تداعی شد...

(( 

 چند ساعت قبل

 

 یاسمین وارد اتاق شد...

 بله یاسمین؟_

 خب دیگه منم دارممیرم_یاسمین 

 بلندشدم و با. پوزخند گفته:

 آره دیگه

 

 یهو بغلم کرد و گفت:

 دلم برات تنگ میشه
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 بدون اینکه بغلش کنم گفتم:

 اوهوم

 

 پسش زدم:و گردنم روب*و*سید...با اخم 

 چیکار میکنی؟

 اوه معذرت میخوام...فکر نمیکردم ناراحت بشی_یاسمین

 

 حاال که شدم...برو بیرون.منم میام_

 یاسمین با قیافه پکر از اتاق خارج شد...

(( 

 تیشرت رو در آوردم و از اتاق خارج شدم...

 تند تند از پله ها رفتم پایین و رفتم تو آشپزخونه...

 

 تو سطل آشغال... تیشرت رو انداختم
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 هنوز کامل خوابم نبرده بود که صدای تق و توق اومد...

 بلند شدم و چشمامو مالیدم...

 دمپایی عروسکی های پایین تخت رو پام کردم...
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 بلند شدم و از اتاق خارج شدم...

 از پله ها رفتم پایین...

 وارد آشپزخونه شدم...

 بود... نریمان با باالتنه برهنه تو آشپرخونه

  \-باالی سطل آشغال:

 نریمان؟! -

 نریمان برگشت سمتم و گفت:

 بله

 خوبی؟؟!!! -

 نریمان چرخی زد و گفت:

 بد به نظر میام؟

 تعجبی نگاهش کردم...

 خل شده ها...

 بیا اینجا -

 اومد نزدیك.دستمو گذاشتم رو پیشونیش...

 تب داشت...

 داخل تابستون مریض شدی؟!تب داری -

 من کال همیشه گرمم نه -نریمان 
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 و بعد نگاهم کرد...

 دستمو از رو پیشونیش برداشتم و گفتم:

 خودت بهتر میدونی...

 و چرخیدم رفتم بیرون...

 از پله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم...

 زندگی خیلی بی هدفی بود...

 باید بعدا جدی با نریمان صحبت کنم...

 خودمو پرت کردم رو تخت...

 چیکار کنم؟

 ووووف...ه

 حوصلم سر رفت...

 زندگی چرت#
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 بلند شدم و دوباره از اتاق رفتم بیرون...

 در اتاق نریمان رو زدم

 کیه -نریمان 

 منم -
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 هان تویی آیه؟بیا تو -نریمان 

 وارد شدم و در رو بستم...

 تیشرت مشکیشو تنش کرد و با لبخند گفت:

 بشین

 

 نشستم رو تخت و گفتم:

 نریمان

 مبل و گفت: نشست رو

 بله چیشده

 باید یه فکر اساسی کنی...اینجوری نمیشه -

 

 با اخم گفت:

 چجوری نمیشه؟

 اینطوری دیگه...روزها بی هدف و پی در پی میگذره... -

 خب تو از من میخوای چیکار کنم؟ -نریمان 

 

 نمیدونم -

 نظرت چیه ازدواج کنیم؟ -نریمان 
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 چنان سرمو آوردم باال فك کنم شکست...

 چیییییی -

 

 ازدواج کنیم -نریمان 

 یعنی چی؟؟یعنی منو تو ازدواج کنیم؟یعنی من با تو ازدواج کنم؟ -

 تو که تو خونه من،کنار من زندگی میکنی فرقی نمیکنه که -نریمان 
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 اما من... -

 خودت گفتی زندگی خیلی بی هدفیه...خب میخوام هدف دارش کنم -نریمان 

 نبود من...من منظورم اون -

 خب پس منظورت چی بود؟ -نریمان 

 

 و منتظر نگاهم کرد...

 نفس حبس شده ام رو دادم بیرون و گفتم:

 درباره اش فکر میکنم

 و بلندم شدم...

 

 نریمان چیزی نگفت.



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 از اتاق خارج شدم...

 وارد اتاق خودم شدم و موبایلمو برداشتم...

 شماره میترا رو گرفتم:

 الو میترا

 

 مممم سالمهوووو -میترا 

 سالم خوبی -

 مرسی تو خوبی -میترا 

 کجایی؟ -

 تهران -میترا 

 هنوز نرفتی شیراز؟ -

 ن فعال تهرانم -میترا 

 

 )میترا دانشگاهش تهران بود و االن که ترم تابستونه نگرفته بود اومده بود تهران(

 

 میتونی امروز بیای اینجا؟کار مهمی باهات دارم -

 اعجوزه هنوز اونجاست؟اون یاسمین  -میترا 

 نه رفت...امروز رفت. -
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 باشه پس طرفای پنج میام... -میترا 

 اگه تونسنی از مامان بابات اجازه بگیر شب بمونی -

 ببینم چی میشه -میترا 

 

 باشه خبرشو بهم بدی عزیزم... -

 باشه فدات...فعال -میترا 

 فعال -

 و قطع کردم و کالفه نشستم رو تخت...

 ام گرفتم و موهامو تکون دادم...سرمو تو دست
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 اصال نمیتونستم به ازدواج با نریمان فکر کنم...

 سرگرم باری با موبایلم شدم تا میترا بیاد و باهاش حرف بزنم...

 

 بعد از دوساعت زنگ خونه به صدا در اومد...

 موبایل رو قفل کردم و انداختم رو تخت...

 ردم به نریمان...سریع از اتاق خارج شدم که محکم خو

 جایی داری میری؟ -نریمان 

 زنگ خونه... -
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 منتظر کسی هستی؟ -نریمان 

 

 آره دوستم. -

 و کنارش زدم و از پله ها رفتم پایین...

 میترا داشت یا خدمتکار حرف میزد...

 خوش اومدی -

 میترا چرخید و نگاهم کرد...

 

 لبخندی زد و گفت:

 ممنون

 بیا باال -

 و داشتیم باهم به سمت اتاقم میرفتیم که باز نریمان رو دیدم... میترا اومد باال

 سالم میترا خانوم خوش اومدین -نریمان 

 

 سالم اقا نریمان...ممنون.امیدوارم مزاحم نشده باشم -میترا 

 مراحمین.آیه جان من دارم میرم شرکت...فعال -نریمان 

 بسالمت -

 نریمان از پله ها رفت پایین...
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 زی شده؟چی -میترا 

 میگم برات -

 ووارد اتاق شدیم...

 درحالی که شال و مانتو رو میگرفتم و به چوب لباسی آویزون میکردم گفتم:

 این چندوقته خیلی روزهای مضخرفی بود...

 

 پی در پی و بی هدف میگذشت.

 منم امروز رفتم به نریمان اینو گفتم و...

 

 ی میترا تعریف کردم...بقیه صبحت هایی که با نریمان داشتیم روهم برا

 میترا با تعجب گفت:

 اوها!

 هوووف خیلی گیج شدم -

 راستی تو که اینجا زندگی میکنی باهاشم ازدواج کنی فرق نه چندان زیادی نداره -میترا 

 

 اما من بهش عالقه ای ندارم -

 بهش عالقه هم پیدا میکنی. -میترا 
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 منظورت چیه؟ -

 زمان بهش عالقه پیدا میکنی؟منظورم اینه به مرور  -میترا 

 یعنی میگی قبول کنم؟ -

 بهترین راه در حال حاضر همینه -میترا 
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 نمیدونم...واقعا تحت فشارم -

 هنوز نرفتی زیر فشار که میگی تحت فشارم -میترا 

 و زد زیر خنده...نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم:

 مرض...

 

 واال بوخودا -میترا 

 م خاستگار اومدهمنم برا -میترا 

 جدا؟کی هست؟ -

 پسرعموم... -میترا 

 میخوای قبول کنی؟ -

 اره پسر خوبیه... -میترا  

 

 مطمئنی؟ -
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 اره.مطمئنم باهاش خوشبخت میشم -میترا 

 و خندید.ته دلم حس میکردم راضی نیست ولی با لبخند گفتم:

 خوشبخت بشی خواهری

 توهم همینطور سوره -میترا 

 و بغلم کرد...

 خب بریم دور دور؟ -میترا 

 نه نریمان نمیذاره -

 پس خوب چیکار کنیم؟ -میترا 

 

 من اکثر روز ها تو خونه تنهام.همش میخوابم کار مفیدی انجمام نمیدم -

 بریم استخر؟نریمانم که نیستش...مایو اینا هم نمیپوشیم...با همین لباسا.که اگه اومد مث این رمانا نشه -میترا 

 

 ه...وزد زیر خند

 درد...باشه بریم...اتفاقا تازه آب استخرو عوض کردن -

 از اتاق خارج شدیم

 و به سمت استخر راه افتادیم...
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 وارد باغ شدیم.من با اختیاط نشستم لبه استخر...
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 میترا هم کنار من...

 آب استخر نصف بود...

 

 یعنی نصف اون روزی که افتادم تو آب...

 میرسید... تقریبا تا رو شونم باید

 شنا بلد نیستی درست ولی آب استخر کمه...بریم؟ -میترا 

 هوووف بریم -

 

 میترا بلند شد با شوق خودشو پرت کرد تو آب...

 عاشق شنا بود.

 با احتیاط از پله ها رفتم پایین و رفتم تو آب...

 خنك بود...

 تا باالی شکمم میرسید...

 نفس گرفتمو رفتم زیر آب...

 

 آب بازی با میترا تصمیم گرفتیم بیایم بیرون...بعد از یکم 

 موهام خیس شده بود...

 میترا سریع تر از من حوله رو رختکن رو برداشت و دور موهاش گذاشت و با خنده بدو بدو رفت تو خونه...
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 کثاااااافت -

 

 و خندیدم که صدای نریمان اومد:

 آیه؟!

 سریع چرخیدم سمتش...

 تو..تو اومدی؟ -

 آره نرفتم.بردیا خودش اومد باهم حرف زدیم.موهات چرا خیسن؟ -نریمان 

 

 با شنیدن اسم بردیا لرزی تو تنم افتاد...

 مسبب همه ی بدبختی هام اون بود...

 آیه؟موهات چرا خیس هستن میگم؟ -نریمان 

 هیچی با میترا یکم آب بازی کردیم -

 برو تو ویال سرما نخوری -نریمان 

 بستون؟چه سرما خوردنی تو تا -

 

 و خندیدم و وارد ویال شدم...

 میترا بدو بدو اومد سمتم و گفت:

 ای وای آیه، آیدین)نامزدش(پیام داده دارم میام خونتون...باید برم...ببخشید عزیزم
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 با قیافه پکر گفتم:

 عیب نداره گلم...االن میگم راننده برسونتت

 مرسی...بعدا جبران میکنم -میترا 

 د میترا زود از خونه خارج شد...روب*و*سی کردیم وبع
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 همون موقع عطسه ای کردم...

 نریمان زد زیر خنده...

 درحالی که دوباره عطسه میکردم گفتم:

 کوفـ...

 عطسه...

 وای وای سرما خوردی...عخی...مائدددده -نریمان 

 

 جانم اقا؟ -مائده 

 آیه سرماخورده...یه سوپ براش درست کن... -نریمان 

 خدا بد نده خانوم...چشم -مائده 

 و رفت ...

 نریمان دست منو گرفت و کشوند تو اتاق خودش...
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 عطسه کردم و بعد گفتم:

 چیکار میکنی؟

 تو اتاق من استراحت کن  -نریمان 

 و انداختم رو تخت و پتو روکشید روم...

 مثل مادرای دلسوز با صدای زنونه گفت:

 استراحت کن دخترم

 

 و خودش خندید...

 لی که صدام گرفته بود گفت:درحا

 هه هه هه خندیدم

 من خیلی بد سرما میخوردم...

 یعنی تو نیم ساعت تو کل بدنم ویروس پخش میشد...

 

 بعد از تقریبا یك ساعت کل بدنم درد میکرد....

 مائده در زد و وارد شد...

 نریمان سوپ رو گرفت و تشکری کرد....
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 .اومد سمتم و کمك کرد نیم خیز بشینم..

 موهام خشك شده بود.

 نریمان سینی رو گذاشت رو پام و گفت:

 بخور

 

 قاشق رو برداشتم و یکم خوردم...

 بعد از چند قاشق دیگه اصال میل نداشتم...

 باید همشو بخوری -نریمان 

 میل ندارم -

 به من چه -نریمان 

 و قاشق سوپ رو چپوند تو دهنم...

 

 ل شد...مجبوری همشو خوردم و بعد نریمان بیخیا
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 خوابم میومد...

 دراز کشیدم و بخاطر خستگی عجیبی که تو تنم بود به سرعت خوابم برد...

 

******* 
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 ))نریمان((

 

 آیه که خوابید ساعت تقریبا هشت شب بود...

 دراز کشیدم کنار آیه البته با فاصله...

 

 بعد از کمی اینور اونور شدن به خواب رفتم....

 

____________________________ 

 

 با حس برخورد چیز گرمی با دستم چشمامو باز کردم...

 قبل از خواب پیراهنم رو در آورده بودم...

 

 آیه عرق کرده بود...

 نگاهی به ساعت انداختم:

 بامداد 2:33

 چشمامو مالوندم و دستمو گذاشتم رو پیشونیش...

 داشت تو تب میسوخت...

 لد نبودم...اصال مریض داری ب
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 نمیشه که برم مائده رو هم بیدار کنم...هوووف

 از اتاق خارج شدم...

 خونه تاریك بود...

 رفتم تو آشپزخونه و یه کاسه آب و یه تیکه پارچه برداشتم و برگشتم تو اتاق...

 

 نشستم کنار آیه...

 پتو رو انداختم روش کامل...

 اشتم رو پیشونی آیه...پارچه رو تا کردم و گذاشتم تو کاسه و بعد گذ

 

 بعد از هر چند دقیقه اینکارو تکرار میکردم...

 میلرزید ولی کمی تبش اومده بود پایین...
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 نگرانش بودم...

 بعد از نیم ساعت دوباره دست گذاشتم رو پیشونیش...

 دیگه تب نداشت...

 

 کشیدم کنار و خسته دراز کشیدم...
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 به خواب رفتم... پتو رو کشیدم رو خودم و از خستگی

 

****** 

 

 ))آیه((

 

 چشمامو باز کردم و خمیازه ای کشیدم...

 چشمم افتاد به کاسه کنار تخت...

 نگاخی به نریمان انداختم...

 

 مثل پسربچه های مظلوم خوابیده بود....

 لبخندی زدم و تو جام نشستم...

 سرمو خاروندم...

 باز موهام فر و شبیه جنگل شده بود...

 

 چشماشو باز کرد و یکم نگاهم کرد... نریمان

 بعد خمیازه ای کشید و گفت:

 صــــبــــح بـــخــــیـــــــر

 صبح بخیر -
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 خوبی؟ -نریمان 

 آره بهترم -

 و یکم سرفه کردم...

 

 بعد از صبحونه میبرمت دکتر -نریمان 

 الزم نیست -

 گلوت عفونت کرده...میبرمت یه آمپول میزنه خوب میشی -نریمان 

 

 آمپوووول؟ -

 آره آمپووووول -نریمان 

 و بلند شد و از تخت رفت پایین...

 از تخت اومدم پایین واز اتاق خارج شدم...

 رفتم تو اتاق خودم...
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 بعد از تعویض لباس و سر و سامون دادن به قیافم از اتاق اومدم بیرون...

 خدمتکارا نبودن...

 عجیبه
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 دم:از پله ها اومدم پایین و داد ز

 مائددده شیدا؟

 مرخصی دادم بهشون...یه هفته نیستن -نریمان 

 اا چرا -

 هیچ همینطوری.تفریحی -

 و رفت نشست رو میز خالی

 

 االن انتظار داری من برات صبحونه درست کنم؟ -

 نه عزیزم خسته نشی؟بشین من خودم حاضر میکنم -نریمان 

 خب حاال -

 و ایشی کردم و رفتم تو آشپزخونه...

 

 اهیتابه رو گذاشتم رو اجاق و دوتا تا تخم مرغ شکستم و ریختم توش...م

 بعد از چند دقیقه خاموشش کردم و دوتا بشقاب آوردم...

 هر کدومشون رو ریختم تو یه بشقاب...

 

 دوتا بشقاب دیگه هم آوردم کره و پنیر ریختم توشون...

 ریختم...داخل یه ظرفای کوچیك باحالی هم که تو کابینت بود مربا 
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 بشقاب های تخم مرغ رو بردم گذاشتم رو میز...

 یکی جلوی نریمان و یکی جلوی خودم...

 

 برگشتم تو آشپزخونه و آب پرتقال و بقیه وسایل رو هم بردم چیدم رو میز...

 چه کدبانو شدی -نریمان 

 لبخندی الکی زدم و دوباره قیاقه ام رو همون شکلی کردم...
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 رفتم تو اتاقم تا حاضر بشم...بعد از صبحونه 

 همون لباسای قدیمیم و همون کفش هارو پوشیدم...

 از اتاق خارج شدم و بدو بدو از پله ها اومدم پایین...

 

 آماده ای آیه؟ -نریمان 

 آره بریم -

 و از ویال خارج شدیم...

 سوار ماشین نریمان شدیم و راه افتادیم.

 ننویسه...من از آمپول میترسمنریمان رفتیم اونجا بگو آمپول  -

 

 یاد بچگیام افتاده بودم...

http://www.roman4u.ir/


 

 
359 

 

 وقتی مامانم میخواست ببرتم دکتر اینو میگفتم...

 نریمان خندید و گفت:

 اتفاقا میگم آمپول بنویسه

 اخم کردم و صورتمو برگردوندم...

 

 رسیدیم به درمانگاه...

 صحبت اومد سمتم و گفتم:پیاده شدیم و وارد شدیم.نریمان سمت پذیرش و بعد از یکم 

 دونفر جلومونن

 بعد از حدود ده وقیقه نوبتم شد و همراه با نریمان رفتیم تو...

 

 ساله بود... 50یه دکتر تقریبا 

 موهاش سفید بود.عینکشو داد باال و گفت:

 خب مریض کدومتونید؟

 نریمان با انگشت به من اشاره کرد و خودش عقب کشید...

 

 خترمبشین اینجا د -دکتر 

 نشستم رو صندلی و آب دهنم پر صدا قورت دادم...

 یه چیزی گذاشت رو قفسه سینه ام و گفت:
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 نفس عمیق بکش
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 بعد از چند بار تکرار اینکار و اینکه یه چوب گذاشت تو دهنم و ...

 رفت سراغ اینکه دارو بنویسه...

 ام چیزه دکتر، میشه آمپول ننویسین؟ -

 

 کتر آمپول بنویسیننه اتفاقا د -نریمان 

 دکتر با قیافه اخم آلویی به نریمان گفت:

 اینهمه سال درس خوندم خودم میدونم چی بنویسم چی ننویسم آقا

 

 نریمان یه ابروشو داد باال...

 دکتر بعد از چند دقیقه یه برگه داد دستمون و گفت:

 شو بگم براتون برین از داروخونه اینارو بگیرین بعد بیاین من چك کنم و طرز استفاده

 

 باشه -نریمان 

 بلند شدیم و از اتاق رفتیم بیرون...

 داروخونه کنار درمانگاه بود...

 وقتی داروهارو گرفتیم کلی خوشحال بودم...
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 آمپول تو پایی نداشت،یه سِرم بود که آمپول رو باید میزد تو اون...

 

 خب حاال درسته آمپول نداره ولی سرم داره -نریمان 

 من خیلی سِرم دوست دارم اتفاقا -

 و زبونی براش در آوردم و دوباره رفتیم تو درمانگاه...

 بعد از چند دقیقه رفتیم تو اتاق دکتر...

 

خب سرم رو االن میرین تزریقات میزنیت،همه ی آمپول ها باید تو سرم زده بشن...این قرص هارو هم صبح یدونه و شب هم یدونه  -دکتر 

 مصرف میکنین...

 اوکی؟

 بله بله اوکی -

 بعد از خداحافطی و اینا رفتیم سمت تزرقیات...

 

 آقا شما بیرون بمونید -پرستار 

 اِ خب زنمه نمیشه بیام تو؟ -نریمان 

 ایشون همسرتونن بقیه خانوم هایی که اینجا هستند که همسرتون نیستند...لطفا بیرون منتظر بمونید -پرستار 

 نریمان پکر رفت بیرون...

 

 از تخت ها دراز کشیدم و اونم سرم رو زد... رو یکی
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 دقیقه سرم تموم شد... 15بعد از حدود 
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 از ماشین پیاده شدم و وارد ویال شدم...

 خودمو پرت کردم رو مبل...

 

 پاشو ناهار درست کن -نریمان 

 اه نمیتونم نریمان...االنم دیگه دیره.زنگ بزن آماده بیارن -

 و حتما شام خودت درست میکنی...اوکی  -نریمان 

 

 زنگ زد و رو به من گفت:

 آیه چی میخوری؟

 پیتزا -

 مریضی واست خوب نی -نریمان 

 واسه مریضا کال غذای اماده خوب نی...حاال که قراره بخورم همونو بگیر -

 نریمان سر تکون داد و به رو به تلفن گفت:
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 دوتا پیتزا و ....

 و آوردند...بعد از بیست دقیقه غذا هار

 راستی در مورد پیشنهادم فکر کردی؟ -نریمان 

 آره قبول میکنم -

 نریمان تعجب کرد...انتظار نداشت قبول کنم؟

 

 نریمان چیزی نگفت و بعد از خوردن غذاها بی هیچ حرفی از خونه زد بیرون...

 شونه باال انداختم و همونجا رو مبل دراز کشیدم...

 دم...باز یاد فیلم ترسناکا افتا

 خدا لعنتت کنه نریمان توکه میدونی من میترسم باز تنها تو خونه میزاریم میری؟

 

 سعی کردم بهش فکر نکنم و کم کم چشمام گرم خواب شد...
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 آیه آیه بیدارشو -نریمان 

 کالفه چشمامو باز کردم و گفتم:

 چیه چته نریمان

 باید بریم یه جایی پاشو -نریمان 

 کجا اخه -
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 تو پاشو میفهمی بعد - نریمان

 

 بلند شدم و رفتم سمت روشویی...

 صورتم رو که شستن،داشتم با حوله خشك میکردم که نریمان دستمو کشید و دنبال خودش از

 ویال خارج شد ... 

 کجا قراره بریم؟ -

 سوار ماشین شدیم...

 

 االن میفهمی -نریمان 

 و راه افتاد...

 صدام میلرزید گفتم:جلوی خونه ما ایستاد...درحالی که 

 چرا اومدی اینجا؟؟؟

 خب باالخره داریم ازدواج میکنیم.باید از اوناهم اجازه بگیریم -نریمان 

 

 خل شدی؟؟؟؟؟ -

 اما نریمان بی توجه به حرف من پیاده شد و رفت زنگ خونه رو زد...

 آیفون اومد:پیاده شدم و بدو بدو رفتم دنبالش خاستم بگم بیا بریم که صدای مامان از تو 

 بیاین تو
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 جاااان؟؟؟؟مامان گفت بیاین تو

 نریمان بیخیال وارد حیاط شد و منم دنبالش رفتم...

 آیلین پرید بیرون و اومد تو بغلمـ

 آجــــــــــــــــی دلم برات تنگ شده بود -آیلین 

 بغلش کردم و درحالی که فشارش میدادم گفتم:

 ایی منم دلم برات تنگ شده بود

 

 آیلین نگاه خصمانه ای به نریمان انداخت و گفت:

 غول بی شاخ و دم

 نریمان هم چشماشو ریز کرده بود و با بدی گفت:

 وروجك زشت

 هوهو هو شما چتونه؟ -

 

 باهم گفتن:

 هیچی

 و با نگاه بدی به هم قضیه رو تموم کردند....
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 آجی بریم داخل -آیلین 

 و اونو نریمان رفتن تو...

 چی وا یعنی

 رفتم تو که مامان دوید سمتم و منو کشید تو بغلش و با صدای خش دار گفت:

 دخترم

 مامان -

 و همو بغل کردیم...

 خانوم -بابا 

 

 مامان ازم جدا شد و کنار رفت...

 نریمان بیخیال گوشه ای تکیه داده بود...

 یعنی چی اخه

 االن باید بابا با لگد ما رو بندازه بیرون

 چیاین کارا یعنی 

 

 اما در کمال تعجب بابا بغلم کرد و گفت:

 منو ببخش

 آقا منو میگین؟چشمام اندازه در قابلمه شده بود...
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 بابـ...؟ -

 من باهاشون صحبت کردم و اونا تورو بخشیدند -نریمان 

 واقعا بابا؟ -

 

 در اصل تو باید منو ببخشی که زود قضاوت کردم و خواستم بزور اونکارو کنم -بابا 

 چجور اخـ... -

 بماند -نریمان 

 

 نریمان تکیه شو از دیوار برداشت و اومد سمت بابا و گفت:

 خب حاال که همه سنگاتونو با دخترتون باز کردین....من میخوام دخترتون رو خاستگاری کنم ازتون؟

 

 چه خشك...رسما میگفت با اجازه دخترتون رو بردم...

 من جای بابا بودم قبول نمیکردم

 خم نگاهش کرد...لگدی زدم به ساق پا نریمان...بابا ا

 

 با حرص گفت:

 منو به غالمی قبول میکنید؟
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 بابا با خونسردی تمام گفت:

 نه

 نه؟؟؟؟؟؟؟ -

 نه؟؟؟؟؟؟ -نریمان 

 نه؟؟ -مامان 

 چی؟ -آیلین 

 

 یعنی چی -نریمان 

 اون غریبه)به نریمان اشاره کرد(تو باشی همینکه گفتم...من دخترمو نمیسپارم دست یه غریبه...مخصوصا اگه -بابا 

 

 و منو دستمو کشید کنار خودش...

 یعنی چی اما اخه یعنی... -نریمان 

 

 میتونی برای شام بمونی -بابا 

 و منو هول داد سمت اتاقم و گفت:

 لباس عوض کن شال بزن بیا کمك مامانت شام درست کن

 من هنگ کرده بودم...

 بیرون...نریمان آتیش از چشاش میزد 
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 خب بشین منم بیرون یکم کار دارم برمیگردم -بابا 

 و رفت بیرون...

 فرصت رو غنیمت دیدم و رفتم سمت نریمان 

 

 وای نریمان چیکار کردی دیوونه...واقعا فکر کروی اونا میزارن من با تو ازدواج کنم؟ -

 

 نشون نداد...فکر کردم قبول کردهچمیدونم...اخه وقتی به بابات گفتم حرفامو،عکس العنل بدی  -نریمان 

 آبجی داری چیکار میکنی؟ -آیلین 

 و چشماشو ریز کرد و به نریمان نگاه کرد...

 هیچی آجی... -

 

 به توچه کله فرفری -نریمان 

 جاااااان؟به کی گفتی کله فرفری؟؟؟؟؟؟ -آیلین 

 و ریختن سرهم و دعوا...

 اتاقم...دستگیره در تکون خورد و من دویدم رفتم تو 
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 هنوز لباسام داخل کمد بود...

 لباسام روبا یه تونیك سفید و شلوار راحتی مشکی عوض کردم...
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 شال مشکی هم سرم کردم و رفتم بیرون...

 نریمان با اخم داشت با باباصحبت میکرد....

 

 رفتم تو آشپزخونه و از پشت مامان روبغل کردم

 چی درست میکنی؟ -

 سبزی درست میکنم دارم قورمه -مامان 

 پکری؟ -

 اخه یهوبابات گفت نه تعجب کردم... -مامان 

 تو از نریمان خوشت میاد؟ -

 پسر خوبی بنظر میرسه -مامان 

 

 پس این یعنی نریمان هنوز بعضی چیزهارو براشون نگفته...

 اون شب بی هیچ اتفاقی شام خوردیم...

 موقع رفتن نریمان تنهایی رفتم بدرقه اش

ببین آیه خانوم من نمیزارم چند شب بیشتر اینجا بمونیاا....گفتم که دور برنداری...اونا فکر میکنن مدت صیغه مون تموم شده که اومدم  -نریمان 

 تورو خاستگاری کنم.سه نکنی

 

 بله بله؟؟اتفاقا دلم میخواد اینجا بمونم -
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 ادای منودر آورد:

 و عصبانی نکنادلم میخواد  اینجا بمونم...دلت غلط کرد...ببین من

 گمشو برو بابا  -

 

 و رفتم تو خونه...موبایلم زنگ خورد:

 بله؟

 هووو چته منم میترا -میترا 

 زرتو بزن -

 وا پ چته -میترا 

 هوووف با نریمان زدیم به تیپ و تارهم -

 

 ایندفعه چرا؟ -میترا 

 همه چیو خالصه وار براش گفتم و رفتم تو اتاقم نشستم روتخت...

 کرده بود از خنده...میترا غش 

 خل شدی؟چرا میخندی؟ -

 هیچ -میترا 

 خدایا صف مف رو بیخیال...بی نوبت شفا بده -
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 ببین من بعدا نصیحتت میکنم...آیدین اومد.فعال خداخلفظ -میترا 

 و قطع کرد..شوهز ذلیل بدبخت...
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 دوشب گذشته و هیچ خبری از نریمان نیست...

 که بخوابم اخه دیروقت بود... دراز کشیدم رو تخت

 که شیشه اومد...

 

**** 

 

 ))نریمان((

 

 با سنگ زدم به پنجره تو بالکن...

 بعد از دو دقیقه آیه با سر و وضع آشفته اومد تو بالکن...

 با دیدن من با پوزخند و بی تفاوتی گفت:

 خیر باشه...این وقت شب؟
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 خندیدم:

 مرسی مرسی بیا پایین

 نچ -آیه 

 آیه لوس نشو دیگه بیا پایینوا  -

 گفتم که ....نمیام...توهم نیومدی این دوروز.چرا من بیام؟؟ -

 

 خیلی خوب...معذرت میخوام که دوروز بهت سر نزدم بیا پایین -

 نمیام پایین خودتو اذیت نکن -آیه 

 آیه رو مخ من نرو...خودم میام میبرمت ها؟ -

 جرات داری؟جیغ میزنم آبروتو میبرم -آیه 

 

 فکر کردی من دیگه آبروم واسم مهمه؟ -

 و شروع کردم به داد زد:

 آیه، آیه بیا پاییـ...

 هییییس ساکت شو االن بابا بیدار میشه...باشه وایسا االن میام -آیه 

 و با حرص رفت تو...

 

 لبخندی زدم و تکیه دادم به ماشین منتظر...
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 شال اومد بیرون.... چند دقیقه بعد آیه با یه مانتو و ساپورت طرح لی و

 ها چته؟  -آیه 

 بغلش کردم و گفتم:

 دلم برات تنگ شده بود...

 اه نچسب بهم بدم میاد... -آیه 

 

 خندیذم و ازش فاصله گرفتم:

 از وقتی رفتی خونه خیلی ساکت شده؟

 عخی جای خالیم خیلی حس میشه؟ -آیه 

حیغ از خواب بیدارمون نمیکنه یا مسواکمون رو نمیندازه تو چاه توالت یا موقع نه اتفاقا از وقتی رفتی همه آرامش داریم.دیگه هیشکی با  -

 صبحونه چهار پنج تا ظرف بشکنه

 که اینطور...پس گمشو برو -آیه 

 

 و خواست برگرده بره با خنده دستاشو گرفتم و گفتم:

 خب حاال حرص نخور واسه پوستت خوب نیست
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 چیکار داری؟میخوام برم -آیه 

 دا با عمو زن عموم میایم خونتون برای خاستگاری مجدد...به باباتم گفتم.فر -
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 چطور میشه؟؟؟توکه ... -

 اون کسی که منو به فرزند خوندگی گرفت کلی فامیل داشت -نریمان 

 

 و چشمکی زد...

 اها...من باید برم دیگع خداحافظ -

 شب بخیر خوب بخوابی -

 و چشمکی زدم

 مك میزنی؟چرا امشب اینقدر چش -آیه 

 من؟؟من چشمك نزدم -

 

 اما من خودم دیدم -آیه 

 نه اشتباه دیدی -

 و دوبازه چشمك زدم

 ااا ببین باز همون کارو کردی -آیه 

 نه فقط یه چیزی رفته تو چشمم -

 و دوباره چشمك زدم...

 

 با مرص مکث کرد و گفت:
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 اصن ولش کن...شب بخیر

 ششب بخیر -

 و چشمکی زدم...

 خونه و در رو بست... با حرص رفت تو

 

**** 

 

 ))آیه((

 

 خودمو ول کردم رو تخت...

 خیلی خسته بودم...

 بدنم کوفته بود.باید استراحت میکرم و واسه فردا هم اماده میشدم....

 

 مانتو و شالمو درآوردم...

 بعد از عوض کردن شلوار،با یه دست لباس گل و گشاد خودمو پرت کردم رو تخت...

 پهلو اون پهلو شدن طبق معمول خوابیدم... بعد از کمی این
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 صبح با صدای مامان بیدار شدم...
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 رفتم یه دوش گرفتم و اومدم بیرون....

 لباس پوشیدم و رفتم بیرون 

 ظهر عالی متعالی بخیر -مامان 

 

 ظهر؟ مگه ساعت چنده؟ -

 ظهر 12با اجازه تون  -مامان 

 دیشب دیر خوابیدم واسه همینه -

 بله میدونم دیشب اقا نریمان شیشه رو داشت میشکوند -مامان 

 ا بابا هم میدونه؟ -

 

 آره...برو اون عدس هارو برای من بیار -مامان 

 کمك مامان کردم وعدس کیشمیش پلو درست کردیم...

 مشغول تمیز کردن شدم که مامان به بابا گفت:

 

 برو میوه و شیرینی بخر برای شب

 مولم کن حوصله ندار -بابا 

 ااا خب شب مهمون داریم... -مامان 

 تا شب مونده...بعدمیرم میگیرم -بابا 
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 مامان با قهر رفت تو آشپزخونه...

 

 شونه باال انداختم و بعد انجام کارم رفتم تو اتاقم...

 آیلین هم بیخیال لم داده بود و با آیپدش بازی میکرد...

 موبایلم زنگ خورد:

 بله؟

 زنگ میزنم جواب نمیدی؟ بله و بال...چرا -نریمان 

 

 هوووو رم نکن داشتم خونه رو تمیز میکردم... -

 بش بگو بتوچه غول خل -آیلین 

 یه چی بش بگوها میام میکشمشا -نریمان 

 بچه شدی نریمان؟ با بچه کل کل میکنی -

 

 ا ابجی -آیلین 

 و با ناراحتی رفت بیرون...

 اه رابطه تو با این درست میکنی ها -

 حاال ول کن اونو...داری چیکار میکنی؟ -نریمان 

 در راه خدا وضو گرفته بودم که نماز بخونم -
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 اهان باشه میتونی بری -نریمان 
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 مرسی لطف کردین اجازه دادین حضرت آقا -

 و قطع کردم و موبایل انداختم رو تخت...

 رفتم وضو گرفتم و نمازمو خوندم...

 

 رفتم پیش آیلین...

 قهری؟ -

 آره -آیلین 

 ا چرا - 

 خاک تو سرت کنن منو به اون غول فروختی...گمشو اونور ببینم دیوث -آیلین 

 ��رفت و

 

 اینا بچه ان آیا؟بیشتر شبیه گودزیالن؟

 ده نودی های گودزیال

 (��) نگفتم ده هشتادی چون به هم سن و سال های خودم توهین میشه

 

 شت...رفتم تو اتاقم و به هر نحوی بود این چندساعت گذ
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 مسخره ست اما شوقی نداشتم...

 میترا اومد و مشغول آرایشم شد...

 یه آرایش کمرنگ و خوشگل...

 

 یه کت و دامن آبی روشن هم از توکمد برداشتم و پوشیدم...

 یه جفت کفش تخت مشکی هم پوشیدم...

 موهامو فرق وسط زدم و روسری آبی زدم...

 

 خیلی ناز شدی آیه -میترا 

 مرسی گلم -

 خب خب پاشو که االن میان -میترا 

 بلند شدم و از پله ها رفتیم پایین...

 

 همون موقع زنگ در به صدا در اومد...

 اومدن -میترا 

 و رفتیم جلوی در استقبال...

 اما من با نریمان دست ندادم که ابروش پرید باال...
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 رفتن تو نشیمن نشستن...

 منم رفتم نشستم...

 نداشتم.اصال...حس خاصی 

 نریمان هم همینطور بنظر میرسید که حسی نداره...

 

 عمو و زن عموی نریمان هم خیلی پر انرژی و اشتیاق با مامان و بابا حرف میزدن...

 مامان رو به پهلوم که برو چایی هارو بیار...

 

 بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه...

 ط باید چایی رومیترا قبال همه چیو آماده کرده بود اما من فق

 

 میریختم تو لیوان ها...

 وقتی تو همه لیوان ها چایی رو ریختم از آشپزخونه خارج شدم. .

 

 اول به عمو ماشاال)عموی نریمان(تعارف کردم...

 لبخندی زد و برداشت و تشکر کرد...

 

 بعد هم به بابا...با لبخند برداشت...
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 به ترتیب به همه دادم غیر از نریمان...

 دولیوان مونده بود.رفتم سمت نریمان و خم شدم جلوش...

 

 دستش رو که آورد جلو چایی برداره،

 به سینی تکونی دادم و دو تا لیوان چایی افتادن. رو پایی نریمان...

 وواای سوختم-نریمان 

 

 و بلند شد خودشو تکون تکون میداد...

 خودمو نگه داشته بودم که غش نکنم از خنده...

 

 با حرص و صورت قرمز شده نگاهم میکرد...نریمان 

 ای وای پسرم خوبی تو؟آیه نریمان رو ببر روشدیی رو نشونش بده شلوارشو تمیز کنه -مامان 

 

 باشه -

 و راه افتادم سمت طبقه باال

 نریمان هم پشت سرم میومد...

 کنار روشویی که ایستادم یهو نریمان منو چسبوند به دیوار...
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 شاد شده نگاهش میکردم...با چشمای گ

 چیکار میکنی -

 

 از قصد اونکارو کردی نه؟ -نریمان 

 کدوم کار رو؟ -

 خودتو نزن به کوچه علی چپ....چایی هارو ریختی رو پای من -نریمان 

 

 اهان اون کارو...نه از قصد نبود -

 هان!پس چایی ها خودشو افتادن رو پای من -نریمان 

 ینی فلزی بودم(لق میخوره...افتاد. تقصیر من نیساره دیگه فلزه دیگه)با س -

 

 منم که باورم کردم -نریمان 

 واقعا؟به قیافه ات نمیخوره باور کرده باشی -

 پوکر فیس نگاهم کرد...

 

 از زیر بازوش در رفتم و رفتم پایین...

 نشستم سرجام...

 چیکار می کردین شیطان؟؟ -میترا 
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 چایی ریختم روش و سوزوندمش...منم یکم دست به سرش کردم که باور نکردهیچی فقط یکم میخواست بکشتم که  -

 

 بعد تو واقعا انتظار داری چرت و پرت هایی که میگی روهم باور کنه؟! -میترا 

 نه -

 خوبه -میترا 

 و پوکر فیس نگاهم کرد...

 

#198 

***** 

 

 ))نریمان((

 

 بعد از اینکه آب زدم به شلوارم اومدم پایین 

 

 سرجام... و نشستم

 

 همه مشغول حرف زدن بودن...
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 نگاهم افتاد به ایه...

 

 انگار براش پیامی اومد.نگاه کرد و اخم کرد...

 

 بعد از چند دقیقه بلند شد و رفت.

 

 بی جلب توجه بلند شدم و دنبالش رفتم...

 

 رفته بود جلوی در خونه...

 

 دادم...پشت دیوار ایستادم و به حرفای اون و طرف مقابلش گوش 

 

 اینجاچیکار میکنی؟ -آیه 

 

 میشه باهم حرف بزنیم؟ -رادین 

 

 نه.نریمان اینجاس...تورو ببینه خونت حالله -آیه 
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 میدونم اومده -رادین 

 خاستگاریت...خوشبخت بشین 

 

 این حرفا چیه رادین؟چرا اومدی اینجا؟ -آیه 

 

 اومدم یه سری مسائل رو بهت بگم -رادین 

 

 رو چه مسائلی -آیه 

 

 من عاشق شدم -رادین 

 

 جااااااان؟؟؟؟؟؟ -آیه 

 

 من اون شب بعد از رفتنتون نشستم و فکر کردم... -رادین 

 

 بیخیال تو شدم.

 

 رفتم و زندگیمو میکردم که با یه دختری اشنا شدم 
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 فکرکنم عاشق شدم

 

 خب بسالمتی...چرا اینارو به من میگی؟ -آیه 

 

 نریمان درست بشه...من دیگه نمیخوام باهاش دشمن باشمکه رابطه ام با تو و  -رادین 

 

 این خیلی خوبه ولی فکر نکنم بشه -آیه 

 

 چرا نشه؟ببین من دیگه به تو حسی غیر از دختر عمو ندارم...هوم؟ -رادین 

 

 نمیتونی هم داشته باشی...ولی خوبه این موضوع رو با نریمان در میون بزاری -آیه 

 

 االن بفهمه من اینجام بی چون و چرا خونی به پا میکنه چجور ؟ نریمان -رادین 

 

 خنده ام گرفت...

 

 چه همه ازم حساب میبرن ها
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 جونم جذبه خودم...

 

 هوووف من یه فکری میکنم بهت خبر میدم -آیه 

 

 باشه پس منم فعال میرم .حتما بهم خبر بده -رادین 

 

 باشه خدانگهدار -آیه 

 

 خداحافظ -رادین 

 

 و رفت...

 

 سریع برگشتم تو نشیمن و نشستم...

 

 کمی بعد آیه با لبخند الکی اومد و گفت:

 

 ببخشید
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 و نشست سرجاش و مشغول پچ پچ با میترا خانوم شد...

 

 خب دیگه همه صحبت ها کرده شد.با اجازه شما بچه ها برن حرفاشونو بزنن -عمو ماشاال 

 

 اجازه ماهم دست شماست -بابا 

 

 سر به ما اشاره کرد...عمو لبخندی زدو با 
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 بلند شدم و همراه با رفتیم تو اتاقش...

 

 پوزخندی زد و گفت:

 

 بنظرت جایی واسه صحبت مونده؟

 

 منظورت چیه؟ -

 

 منظورم واضحه...من چندماه تو خونه توام...تو به من ت*ج*ا*و*ز کردی...دیگه جایی واسه صحبت نمیمونه. -آیه 
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 ت*ج*ا*و*ز رو اینقدر نگوبس کن این کلمه  -

 

 دروغ میگم مگه؟ -آیه 

 

اصال میدونی چیه؟نه دروغ نمیگی...راست میگی...من بهت ت*ج*ا*و*ز کردم...خب باهات حال کردم...االنم راحت میتونم تورو مثل یه تیکه  -

 اشغال بنداز...

 

 با سیلی که بهم زد ادامه حرفمو نگفتم...

 

 ش میلرزید...چشماش پر از اشك بود و چونه ا

 

 اصال میدونی چیه؟وایسا ببین چیکار میکنم -آیه 

 

 و دوید از اتاق رفت بیرون...

 

 دویدم دنبالش...رفت تو نشیمن

 

 آیه داد زد:
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 این خاستگاری بهم خورد...منو نریمان بدرد هم نمیخوریم

 

 و چرخید و به من نگاه کرد...

 

 درسته؟ -آیه 

 

 و زمزمه کرد:

 

 رو مثل یه تیکه حاال دیدی کی،کی

 

 آشغال انداخت دور؟ 

 

 دندونامو رو هم سابیدم...

 

**** 

 

 ))آیه((

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 دلم میخواست بزنم زیر گریه...

 

 حرف های نریمان خیلی واسم سنگین بود...

 

 تو چشماش آبیش زل زدم...

 

 چشمای آبی که منو از دریا متنفر کرد...

 

 مردمك چشماش بین چشمام در نوسان بود...

 

 ی بعد گفت:لحظه ا

 

 فکر نکن من بیخیالت میشیم...

 فردا برای بردنت میام

 پدرت هم در جریانه

 پس موش و گربه بازی درنمیاری

 

 و از کنارم گذشت و به همراه 
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 زن عمو و عمو از خونه خارج شد...

 

#200 

 چیشد آیه؟!مگه قرار نبود قبول کنی؟! -بابا 

 

 بابا میشه باهم تنها صحبت کنیم -

 

 دستتون درد نکنه حاال من غریبه شدم؟! - مامان

 

 و با قهر رفت تو آشپزخونه...

 

 هووف بریم اتاق من -بابا 

 

 رفتیم اتاق کار پدر...

 

 خب چیشده؟ -بابا 

 

 نقشه ام رو براش توضیح دادم...
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 به فکر فرو رفت...

 

 کمی بعد گفت:

 هر جور خودت میدونی،ولی در افتادن با نریمان 

 خوشی نداره ها!آخر و عاقبت 

 

 واسه من چیزی نمیشه -

 

 و لبخندی زدم...

 

****** 

 آقای زمانی مگه قرار نبود من آیه روببرم؟! -نریمان 

 

 االن دیگه نیست...دخترم نمیخواد بیاد.خودت مشکلتو باهاش حل کن -بابا 

 

 نریمان خواست بیاد تو که بابا جلوشو گرفت و گفت:

 

 االن نه
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 زد:نریمان با حرص داد 

 

 تا میتونی فرار کن آیه...فرار کن

 

 و رفت....اعصابش حسابی خورد بود...

 

 کاری که خواستیو انجام دادم... -بابا 

 بقیه اش کار خودته

 

 و رفت تو اتاقش...

 

 موبایلم زنگ خورد.

 میترا بود

 

 جانم میترا -

 

 سالم سوره...اماده ای بیام دنبالمت؟ -میترا 
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 آره بیا -

 

 باشه گلم پس فعال -میترا 

 

 و قطع کرد...قرار بود باهاش برم باشگاه...

 

 یکم از مسائل دور میشدم و فکر آزاد میشد....

 

 پونزده مین بعد میترا اومد...

 

 مشکیش شدم... 206سوار ماشین 

 

 سالم گردو -میترا 

 

 سالم میت میت...خوبی -

 

 مرسی تو چطوری؟ -میترا 
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 اقعا بدجوری با نریمان زدیم تو تیپ و تارهم....هووف نگم برات...ایندفعه و -

 

#201 

 بازم؟ایندفعه چرا -میترا 

 

 کوفت... -

 

 و جریان رو براش گفتم

 

 اینقدر این چند هفته اتفاق تو زندگی تو افتاده  -میترا 

 دیگه هرچی بگی تعجب نمیکنم

 

 هوووف اصن نمیدونم داره چه بالیی سره خودمو زندگیم میاد... -

 

 میترا گاهی میخوام فرار کنم...

 یه جایی برم که هیشکی پیدام نکنه...

 

 هیشکی...خودم باشم و یه فضای زیبا،
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 یه خونه ساده،کنار شومینه بشینم

 بدون اینکه نگرانی داشته باشم یه چایی بخورم

 

 خیلیا دوست دارن اینکارو بکنن... -میترا 

 اما تقریبا این یه کار غیر ممکنه...

 

 شیدم و گفتم:آهی ک

 میدونم...

 حاال از اینا گذشته...

 میریم کجا؟

 

 کالس کاراته... -میترا 

 گفتم شاید تو زندگی با نریمان الزمت بشه

 

 خندیدم...

 وارد کالس شدیم...

 همه داشتن تمرین میکردند...
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 رفتیم پیش مربی و بعد یکم صحبت 

 

 لباس عوض کردیم و رفتیم کنار بقیه...

 

 کرد آموزش دادن...مربی شروع 

 

 سر کالس همش یکی سوت میزد اما نفهمیدیم کی بود...

 

 جالبیش اینجا بود که چندتا پسر هم تو کالس بود...

 

 فکر نمیکردم همچین جایی مختلط باشه...

 

 بعد از کالس ، چیزامون رو جمع کردیم و 

 

 از کالس رفتیم بیرون...
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 د جلومون...تو راه بودیم که ماشین نریمان پیچی
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 فقط تونستم قفل در هارو بزنم...

 

 نریمان پیاده شد و با عصبانیت اومد سمت ماشین ما...

 

 خواست در رو باز کنه که نتونست...

 

 داشت تهدید میکرد اما نمیشنیدم چی میگه...

 

 بخودم که اومدم دیدم میترا قفل در هارو باز کرد...

 

 دستمو کشید بیرون از ماشین... با تعجب نگاهش کردم اما نریمان سریع

 

 کجا بودی هااا؟؟؟؟؟ -نریمان 

 

 به تو چه -

 

 من شوهرتم لعنتی به من ربط داره... -نریمان 

 کدوم قبرستونی بودی آیه
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 آبجی مشکلی پیش اومده؟ -پسر 

 

 دوتا پسر هم کنارش بود...

 

 نریمان بدون اینکه به پسره نگاه کنه،

 داد زد:

 

 به شما ربطی ندارهمشکالت منو همسرم 

 آروم ادامه داد:

 آقای محترم.

 

 پسره چیزی نگفت و با دوستاش رفت

 

 نگفتی...کجا بودی؟ -نریمان 

 

 هیچ جا...باشگاه بودم ولم کن -
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 چرا ازم اجازه نگرفتی؟ -نریمان 

 

 به تو ربطی نداره -

 

 زهر مار...درد...من شوهرتم -نریمان 

 

 نیییییییستیییییی -

 

 باشه -نریمان 

 و یقه امو ول کرد...

 

 رفت سوار ماشینش شد و گاز داد رفت...

 

 عصبانی سوار شدم و فقط به میترا گفتم:

 برو

 آیه من... -میترا 

 

 میگم برووووو -
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 میترا چیزی نگفت و روشن کرد...

 

 جلوی خونه نگه داشت...

 پیاده شدم و در رو کوبیدم...

 

 کلید زدم و وارد خونه شدم...

 خونه نبود...بابا 

 تق و توق مامان هم از تو آشپزخونه میومد...
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 اصال حوصله هیچکس رو نداشتم...

 رفتم تو اتاقم و در رو بستم...

 

 کیفمو گذاشتم رو میز و خودم نشستم رو صندلی...

 

 هوووووفی کشیدم و مانتو رو در آوردم...

 

 حوله ام رو برداشتم و رفتم یه دوش گرفتم...
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 بیرون و حوله رو پیچوندم دور موهام...اومدم 

 

 لباس پوشیدم و نشستم جلدی لپتاپ...

 

 از واتس آپ پیام اومده بود:

 آیه ببخشید...فکر نمیکردم از کارم ناراحت بشی -میترا 

 

 سالم مهم نیست -

 

 واقعا خواهری؟ -میترا 

 

 اوهوم.من برم فعال -

 

 خداحافظی کردیم...

 رفتم تو تلگرام...

 

 ین روزام شده بود رمان خوندن...کار ا
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 به سرم زده بود رمان هم بنویسم.

 با یاد آوری چیزی که میخواستم به بابا بگم از اتاق خارج شدم...

 

 اومده بود...

 تو نشیمن نشسته بود...

 

 سالم بابا خوش اومدی -

 

 سالم ممنون -بابا 

 

 -میشه صحبت کنیم؟  

 

 درمورد؟ -بابا 

 

 دانشگاه...یعنی ادامه بدممیخوام برم  -

 

 از نریمان اجازه گرفتی؟ -بابا 
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 عجب...شماهم مثل اون شدی؟به اون گه ربطی داره -

 

 هر جور مایلی...باشه کاراتو جور میکنم -بابا 

 

 ممنون بابا -

 

 و گونه اشو ب*و*سیدم و رفتم تو اتاقم...

 من رشته ام روانشناسی بود...

 

 تازه شروع کرده بودم...

 ترم اول بودم که این اتفاق شوم افتاد...

 

 سرمو تکون دادم تا بهش فکر نکنم...

 

 سعی کردم فکرمو متمرکز کنم رو رمانی که میخوام بنویسم...

 

 همون لحظه بود که فهمیدم حوصله اینکارو ندارم...
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 نشستم جلوی لپ تاپ و دنبال یه رمان گشتم که بخونم...

 

 شتن رمان رفتم تو نت و بعد از کمی گ

 "گ*ن*ا*هکار"

 

 به نویسندگی خانم:

 فرشته تات شهدوست

 

 رو دیدم...دانلود کردم و مشغول خوندن شدم...
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 بعد از اون واقعا لبخند میزدم...

 خیلی رمان خوبی بود...

 بیکار بودم نمیدونستم چیکار کنم...

 

 موبایلم زنگ خورد...

 نریمان بود...

 جواب دادم:
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 بله

 سالمت کو -نریمان 

 سالم -

 سالم خوبی -نریمان 

 

 مهمه؟ -

 اره واسه من مهمه -نریمان 

 اره خوبم -

 نمیخوای برگردی خونه -نریمان 

 

 کدوم خونه -

 خودتو نزن به اون راه... -نریمان 

 خودتم میدونی در اصل خونه من، خونه اصلی توئه

 

 ه چیزه فردا یه چیز...تو واسه من غیر تحملی...ببین نریمان نمیدونم قصد داری چیمار کنی،امشب اخالقت ی -

 

 از اونجایی که مشکل من با ترمیم حل میشه و میتونم ازدواج کنـ....

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
409 

 

 نریمان نعره زد:

 میکشممممم....

 تو و کسی که بخواد باهات ازذواج کنه رو میکشم...

 

 تو فقط اون لباس عروس لعنتی رو برای من میپوشی...

 فقط مننننن

 

 ...قطع کردم

 واقعا ترسیدم...

 

 از دادی که زد...حرفاش ترسی رو تو دلم انداخت...

 

 اینکه تا اخر عمر نریمان با منه...

 نریمان منو میخواد...

 

 نمیزاره برم...
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 دوباره موبایل زنگ خورد...
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 نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم:

 بـله؟

 

 آروم شده بود

 بری دانشگاه؟آیه،بابا چی میگفت؟میخوای  -نریمان 

 آره -

 حداقل بزار بعداز عروسی خودم میبرمت -نریمان 

 

 نمیدونم -

 چیو نمیدونی؟ -نریمان 

 نریمان امشب بیا دنبالم... -

 باشه  -نریمان 

 پس فعال خداحافظ -

 

 و قطع کردم...

 حاال که خواه یا ناخواه باید با نریمان ازدواج کنم،

 کنمباید سعی کنم رابطه امو باهاش بهتر 
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 مگه نریمان چی کم داره؟

 هم خوشگله هم خوشتیپه...

 فقط یکم اخالق نداره که اونم حل میشه...

 

 داد زدم:

 مامان

 مامان اومد تو اتاق:

 چیه باز خونه رو گذاشتی رو سرت؟

 من امشب با نریمان میرم بیرون -

 

 آشتی کردین؟ -مامان 

 تقریبا -

 باشه بسالمتی دخترم -مامان 

 بابا بگوخودت به  -

 باشه توهم حاضر شو ساعت شیشه. -مامان 

 باشه -

 

 و رفتم جلوی آینه...
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 فقط یه رژ زدم...

 اهل آرایش نبودم.نریمان هم خوشش نمیومد...

 موهامو باز کردم...

 داشتم سشوار میکشیدم که نریمان ایمو داد...
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 وصل کردم اما نگاه نمیکردم و مشغول سشوار کشیدن بودم...

 حموم کردی؟ -مان نری

 

 با اجازه -

 یادم نمیاد -نریمان 

 چی رو -

 اینکه ازم اجازه گرفته باشی -نریمان 

 نگاهش کردم....

 با لبخند ژکوند رو مبل نشسته بود با باالتنه برهنه...

 چرا فکر میکنی هر وقت میخوای منو میبینی باید پیراهنت رو دراری؟ -

 

 فکر میکنی؟شاید گرمم میشهاوووم نمیدونم تو چی  -نریمان 

 درحالی که قطع میکردم گفتم:
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 مسخره

 

 و تماس قطع شد.

 موهامو که سشوار کشیدم، شونه کردم و باال بستم...

 تقریبا شیش و نیم بود...

 

 لباس هامو عوض کردم و مشغول پوشیدن شالم شدم...

 طرفای ساعت هفت بود که زنگ در خونه زده شد...

 

 شده ام رو ریختم بیرون و از اتاق اومد بیرون... مقداری از موهام فر

 نریمان داشت با بابا سالم و علیك میکرد...

 با دیدن من لبخندی زد و سرشو تکون داد یعنی بیا...

 

 رفتم کنارش و با لبخند رو به بابا گفتم :

 ما رفتیم دیگه بابا

 باشه بسالمت -بابا 

 ...دست تکون دادم و همراه با نریمان خارج شدم
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 -سوار شدیم که نریمان گفت 

 ام آیه چیز کن یکم از موهاتو ببر تو

 انگار نمیخواست رو اینم دعوا شه...

 مقداری از موهامو بردم تو،لبخند کمرنگی زد...
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 راه افتاد

 کجا میری -

 نمیدونم . کجا بریم؟ -نریمان 

 یه کافه خوبه -

 باشه هرجور تو بخوای -نریمان 

 

 کافه...رفتیم یه 

 دنج ترین نقطه کافه نشستیم...

 چی میل دارین؟ -پیش خدمت 

 شکالت داغ -

 قهوه -نریمان 

 

 پیش خدمت یادداشت کرد و رفت...
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 خب چرا خواستی منو اینجا ببینی؟ -نریمان 

 باهم حرف بزنیم. -

 باشه بزنیم -نریمان 

 

 تو میخوای من باهات ازدواج کنم آره -

 البته...آره -نریمان 

 من شرط دارم -

 شرط؟چه شرطی؟ -نریمان 

 

 شرط من اینه که بعد ازدواج باید پیداش کنی...دختر خواهرتو پیدا کنی و بیاریش پیش ما -

 نریمان چیزی نگفت و بعد با اخم گفت:

 یعنی چی؟من از کجا پیداش کنم؟

 

 بیخیال مرد...میدونم پیدا کردن پیمان واسه تو کار سختی نیست -

 ؟چرا -نریمان 

 چی چرا -

 چرا همچین شرطی گذاشتی؟ -نریمان 
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 بنظرم باید بهش کمك میگردیم - 

 تو از کجا میدونی به کمك نیاز داره؟ -نریمان 

 اون به یه مادر نیاز داره؟ -

 ختر یه مادر نگرفتهتو میخوای مادرش بشی؟نه نه اصال بذار اینو بپرسم...از کجا معلوم تا االن پیمان ازدواج نکرده و برای اون د -نریمان 

 

 حسم بهم اینجور میگه -

 حس ادم همیشه راست نمیگه...خب باشه اصال شرطت قبوله اما اگه پیداش کردیم و مادر داشت، -نریمان 

 بیخیال ایم قضیه میشیم.قبوله؟

 باشه قبوله -
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 همون موقع پیش خدمت سفارش هارو آورد...

 یم که برگردیم...با نریمان کمی حرف زدیم و بعد بلند شد

 

 میای خونه دیگه؟ -نریمان 

 نه برمیگردم خونه مامانم اینا...تا روز ازدواج همونجا میمونم -

 هووووف خیلی خوب. -نریمان 

 

 سوار ماشین شدیم و به سمت خونه راه افتادیم...
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 موقع پیاده شدن گونه نریمان رو ب*و*سیدم و سریع جیم شدم

 

**** 

 

 باد گذشت...همه چیز مثل برق و 

 روز ازدواج فرا رسید...

 لباس عروس دکلته و پف پفی که پوشیده بودم تو تنم خیلی قشنگ بود...

 

 موهام ساده باالی سرم بسته شده بود...

 آرایش مالیمی رو صورتم پیاده شده بود...

 

 عروس خانم،آقا داماد همراه فیلم بردار اومدن -آرایشگر 

 عروس رو پوشیدم...سر تکون دادم و روپوش لباس 

 

 از آرایشگاه اومدم بیرون..

 نریمان با دیدنم لبخندی زد

 جذاب شده بود...

 کت و شلوار مشکی مات...

 فیلمبردار یه سری کار بهمون گفت انجام دادیم...
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 دسته گل رو از نریمان گرفتم و سوار ماشین نریمان که تزئین شده بود شدم...

 زیبا شدی -نریمان 

 اب شدیتو هم جذ -

 

 بریم دیگه -نریمان 

 و حرکت کرد به سمت تاالر...
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 رسیدیم به تاالر...

 فامیالی ما و نریمان سوت میزدن جیغ میزدن دست میزدن

 خالصه بگم صدای همه چی میومد...

 

 رفتیم نشستیم تو جایگاه مون...

 از جاهای شلوغ خوشم نمیاد -

 منم همینطور -نریمان 

 بلند و پوشیده ی آبی نفتی که پوشیده بود دل می برد...میترا با لباس 

 

 اومد سمتمون:
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 سالم آیه خوبی؟چه ماه شدی دختر

 مرسی عزیزم توهم خوشگل شدی -

 بچه ها دارن میان اینور.بهشون گفتم گاف مافی چیزی ندن ولی کال حواست باشه چیزی گفتن سریع جمعش کنی -میترا 

 

 اوکی حواسمو جمع میکنم -

 تمنا(با ذوق اومدن سمتمون... -ها)سارا بچه 

 وای آیه عزیزم مبارک باشه -سارا 

 خاک تو سرت سارا... -تمنا 

 این آیه شتره هم ازدواج کرد منو تو هنوز سینگلیم

 

 آیه خو هیچ...نچ نچ میترا هم رفت -سارا 

 چشم غره ای بهشون رفتم که خودشونو جمع کردن..

 نریمان میخندید...

 

 اومدن دورش و با خنده بردنش یه جاییچندتا پسر 

 هوووی بوقلمون کجارو نیگا میکنی...دوماد نیم ساعته رفته -سارا 

 دوست داره شوهرشو نگاه کنه تو رو سننه -تمنا 
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 خانوما! -میترا 

 حالت خوبه آیه؟ -میترا 

 آره چطور -

 هیچی گفتم برین برقصیم -میترا 

 آره بریم -

 در آوردم  و شنلم یا همون رو پوش رو

 

 با بچه ها رفتیم وسط...

 عجیب اون روز پر انرژی بودم...

 برعکس روزی که قرار بود با رادین ازدواج کنم...

 با بچه ها کلی رقصیدیم..

 دیگه جونی نمونده بود که نریمان اومد وسط و همون موقع یه آهنگ تانگو پلی شد...
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 دستشو دور کمرم حلقه کرد...

 گردنش حلقه کردم...دستامو دور 

 به لباسم نگاه کرد وچشمکی زد و بعد خندید...

 سریع لباس عروسمو کشید باال...
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 خندید

 راستی میدونی امشب کی از سربازی اومد؟ -نریمان 

 نه کی؟ -

 محمد -نریمان 

 خشك شدم...

 

 ازش فاصله گرفتم و با لکنت گفتم:

 چـ...چی

 آیه بیا اینجا -نریمان 

 بیاره جلوکه پسش زدم و رفتم سمت جایگاه و نشستم...خواست دستاشو 

 

 نریمان یقه خودشو صاف کرد و لبخندی زد و اومد سمتم

 چرا بهم نگفتی؟ -نریمان 

 نریمان -

 چرا بهم نگفتی دوست پسر داشتی -نریمان 

 تو خودت اندازه موهای سرت دوست دختر داشتی حاال من یکی داشتم عیبه؟ -

 

 به من گفتی تو عمرت با هیچ کس دوست نبودیلعنتی تو  -نریمان 
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 اصال ولش کن بعدا باهم صحبت میکنیم -نریمان 

 

 و اخماشو کشید توهم

 سعی کردم به محمد فکر نکنم...

 امشب شب ازدواجمه...

 بعد از نیم ساعت عاقد اومد...

 شنلم رو پوشیدم...

 

 عاقد نشست و یه چیزایی به عربی گفت و بعد شروع کرد:

 ریمان رادآقای ن

 )بچه ها اگه قبال فامیلی دیگه ای واسه نریمان گذاشتم ببخشید چون یادم نمیاد(

 آیا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم دوشیزه سرکار خانم آیه زمانی در بیاورم؟

 

 آیا وکیلم؟

 بله -نریمان 

 همه دست و جیغ و هورا کشیدند...

 چشمم افتاد به محمد که تو چارچوب در بود...
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 رزش چونه اش رو از همین فاصله میتونستم ببینم...ل

 با اینحال لبخندی زد و با دست به لبخند اشاره کرد...

 

 لبمو گزیدم و لبخند زوری زدم...

 موهاش کوتاه بود...

 لباس سرباز ها تنش بود هنوز

 پوتین پاش بود...

 

 به عقد دائم آقای نریمان راد در بیاورم؟دوشیزه مکرمه سرکار خانم آیه زمانی آیا بنده وکیلم شمارا  -عاقد 

 آیا وکیلم؟

 

 عروس رفته گل بچینه -میترا 

 صداهای تو سالن انگار تو مخم اکو میشد...

 سرم گیج میرفت...

 اما خودمو نگه داشت

 عاقد برای بار دوم پرسید...

 

 عروس رفته گالب بیاره -تمنا 
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 عاقد. برای بار سوم پرسید...

 جوابی ندادم...

 سکوت کل سالن رو برداشته بود...
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 نریمان با دستش به پام فشار آورد...

 با اجازه بزرگترا  -

 نفس عمیقی کشیدم:

 بله

 

 دست و سوت و جیغ همه رفت باال...

 سرگیجه ام از بین رفت...

 دیگه صداها رو عادی میشنیدم

 لطفا اینجا امضا کنید -عاقد 

 

 کرد و دفتر رو هل داد جلومنریمان تو دفتر بزرگ رو امضا 

 خودکار رو برداشتم و امضا کردم... 

 مبارک باشه -عاقد 
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 تا اخرشب بزن بکوب کردیم و رقصیدیم...

 

 علت تغییر حال ناگهانیم رو نمیدونستم

 بعد از چندساعت سوار ماشین شدیم...

 

 انتظار داشتم االن ماشین ها بیفتن دنبالمون ولی ساکت بود...

 کجان -

 پیچوندمشون  -ان نریم

 

 با تعجب نگاهشون کردم

 نریمان پوکر فیس:

 ها چیه

 هیچ -

 رفتیم عمارت 

 پیاده شدم و همراه با نریمان وارد شدیم.

 

 خواستم برم تو اتاقم که نریمان دستمو کشید و برد تو اتاق خودش...

 چشمام گشاد شد
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 دیگه از این به بعد پیش من میخوابی -نریمان 

 

 رفتم سمت حمومچیزی نگفتم و 

 از داخل کمد یه لباس خواب بلند مشکی برداشتم و 

 آویزون کردم جلوی حموم...

 رفتم داخل و لباس عروسم رو در آوردم...

 حموم کردم و اومدم بیرون...

 

 نریمان بدون نگاه کردن به من رفت تو حموم

 لباس خواب بلند مشکیم پوشیدم...

 کردم...جلوی آینه موهامو با سشوار خشك 

 

 نریمان اومد بیرون

 یه حوله دور کمرش بود و سیکس پکش معلوم بود...

 با حوله داشت موهاشو خشك میکرد...

 عجب هیکلی داره شتره...

 

 خوردیم تموم شدم -نریمان 
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 نه اصن کی تورو نگاه میکرد -

 و سشوار رو خاموش کردم و شروع کردم شونه کردن موهام...

 

 مشغول سشوار کشیدن موهاش شد...نریمان اومد کنارم و 

 شونه رو گذاشتم رو میز و رفتم دراز کشید...

 

 مالفه رو کشیدم رو خودم...

 نریمان یه شلوار مشکی ورزشی پوشید و بدون پیراهن اومد دراز کشید...

 

#212 

 کم کم بهم نزدیك شد و بغلم کرد...

 حس بدی بهم دست داد...

 بازم فکرم میرفت سمت اونشب...هرچقدر میخواستم بهش فکر نکنم 

 

 نریمان سرشو فرو کرد تو گردنم و ب*و*سه های ریزی رو گردنم میشوند...

 برم گردوند و لباشو گذاشت رو لبام...

 

 یهو دستمو گذاشتم رو سینه ستبرش و هولش دادم...

 بخاطر اینکه انتظار نداشت پرت شد اونور...
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 رو پوشید و رفت بیرون...با عصبانیت سریع بلند شد تیشرت مشکیش 

 

 در رو محکم کوبید که صدای زیادی ایجاد کرد...

 کمی بعد هم صدای ماشین اومد...

 سرمو کوبیدم تو بالشت...

 اخه این چه کاری بود کردم

 

 چند ساعت گذشت اما برنگشت...

 داشت گریه ام میگرفت

 یعنی کجا رفته؟بالیی سرش نیاد...

 ن اومد تو...همون موقع در باز شد و نریما

 

 گیج بود انگار...

 اخماش توهم بود...

 بلند شدم و رفتم سمتش

 بوی گند الکل میداد...

 مست کردی نریمان ؟ -
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 مهمه برات؟برو کنار -نریمان 

 نریمان بزار برم برات قهوه بیارم -

 نریمان داد زد:

 نمیخوووااااممممم

 خیلی خوب عزیزم آروم باش باشه؟ -

 

 :نریمان دیوونه شد

 نمیخوام بهم دست نزن

 باشه باشه خیله خب -

 یهو زد زیر گریه

 من همینطور منگ نگاهش میکردم

 بغلش کردم...

 سرشو فرو کرد تو گردنم و شونه هاش میلرزید...

 

 دلم واسش ضعف رفت...

 اخه چرا هر کاری میکنم منو از خودت دور میکنی؟ -نریمان 

 مظلوم بود...

 خیلی مظلوم بود...
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 شستیم رو تخت...ن

 پاهاشو بغل کرده بود و موهاش ریخته بود جلوی پیشونیش...

 کوچیك بودم بابام میگفت مستی و راستی -نریمان 

 پریدم وسط حرفش:

 ما راست رفتیم تو راه کج رو خواستی

 

 رفت از داخل کمد یه شیشه الکل در آورد و یه لیوان...

 یکم ریخت و قبل اینکه بخوره گفت:

 سالمتی خوده تو پیك اول

 

 و خورد

 میدونی آیه هرکاری کردم بهت نزذیك شم... -نریمان 

 خیلی میخواستم که بشه...نشد که نشد...

 خیلی کشیدم سر تو..هرچی که فك کنی

 

 پیك.دوم رو ریخت و گفت:

 پیك دوم سالمتی حرفای دلم
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 و خورد...

 گرد کردم... سعی کردم شیشه رو ازش بگیرم که وحشتناک نگاهم کرد منم عقب

 

 آروم گفت:

 یا امشب باال میارم همه خاطراتو

 

 یهو داد زد:

 یا نریمان امشب پای این میز میمیره

 و شیشه رو کوبوند رو زمین که من پریدم هوا...

 دستامو گذاشتم جلوی دهنم...

 با عصبانیت بهش نگاه کردم و زدم تو گوشش...

 

 ت...وحشی شد و حمله کرد سمتم و پرتم کرد رو تخ
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 وحشت کردم...

 نریمان -

 هیییییس -نریمان 

 و ل*ب* هاشو گذاشت رو ل*ب* هام......
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***** 

 چشمامو باز کردم...

 گرمم بود...

 نریمان سفت بغلم کرده بود.

 با یاد آوری دیشب چشمامو  بستم...

 باز هم تکرار کرد...

 بازهم بهم ت*ج*ا*و*ز کرد...

 

 اشکام جاری شد..

 و رفتم تو حموم...بلند شدم 

 زیر دوش کلی گریه کردم...

 در زده شد

 آیه داری چیکار میکنی؟دست به کار احمقانه ای نزنی توروخدا؟ -نریمان 

 بیا بیرون حرف میزنیم

 

 نترس خودکشی نمیکنم ایندفعه هم مثل دفعه پیش فرقش اینه ایندفعه چیزی واسه از دست دادن نداشتم -

 اور کن نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم...تورو قرآن صدمه ای به خودت نزناین حرفو نزن ب -نریمان 
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 االن میامممممم بیرون بسه -

 

 حوله رو پیچوندم دور خودم و اومدم بیرون...

 نریمان نگران داشت نگاهم میکرد...

 به دیوار تکیه داد:

 

 آیه

 نمیخوام چیزی بشنوم نریمان...فقط برو بیرون -

 

 آیه... -نریمان 

 

 نریمان واضح حرف زدم...بیرووووووون -

 نریمان کالفه تیشرتش رو برداشت و رفت بیرون...

 نشستم رو تخت و سرمو گرفتم تو دستام...

 

***** 

 

 ))نریمان((
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 از کاری که کردم خیلی پشیمون بودم...

 واقعا نمیفهمیدم دارم چیگار میکنم...

 لعنت به من...

 تازه داشت رابطه مون خوب میشد...

 

 میزدم تو سرم و میگفتم:

 خاک تو سرم خاک تو سرم چیکار کردی اخه

 

 رفتم پایین و رفتم تو حیاط...

 نشستم رو سنگ و سرمو انداختم پایین...

 موبایلم زنگ خورد:

 

 الو کامران

 سالم نریمان خوبی -کامران 

 

 نه خوب نیستم...کاری داشتی کامران؟ -

 

 م...بردیا تصادف کرده االن تو کماستخواستم. بهت یه خبر بد بد -کامران 
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 شوخی نکن حوصله ندارم -

 

 داد زد:

 من با تو شوخی دارم مگه

 

 بلند شدم:

 کدوم بیمارستان؟
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 سریع رفتم تو خونه و از پله ها رفتم باال...

 در اتاق رو زدم...

 آیه در رو باز کن...باید لباس بپوشم.بردیا تصادف کرده -

 

 ماما جوابی نشنید

 با شك وارد شدم...

 آیه نبود...

 سریع رفتم دستشویی و بقیه جاها رو نگاه کردم...
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 !ےلعنتــــ

 نبودش...

 گندش بزنن...لباس پوشیدم و از خونه خارج شدم...

 اول باید میرفتم بیمارستان.

 چند نفر رو فرستادم دنبال آیه

 

 دیدم... وارد بیمارستان شدم و خواستم برم سمت پذیرش که کامران رو

 رفتم سمتش و گفتم:

 سالم...بردیا چطوره؟

 اتاق عمله -کامران 

 رفتیم جلوی اتاق عمل منتظر وایسادیم...

 

 بعد از چند ساعت طاقت فرسا باالخره دکتر بیرون اومد...

 با ناراحتی گفت:

 متاسفم.هرکاری از دستمون برمیومد انجام دادیم

 

 نه! -
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 گرفتم و با ناراحتی و غم سرمو تو دستام

 کامران بعد از چند دقیقه گفت:

 تسلیت میگم!

 منم همینطور -
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 ))آیه((

 

 همینطور تو خیابون ها پرسه میزدم...

 کجا باید میرفتم؟

 خونه مادر پدرم که سریع لو میرم...

 خونه میترا هم همینطور...

 تمنا و سارا هم که رفتن شیراز...

 

 بودم؟چرا قبل از فرار به این فکر نکرده 

 تا االن هم نریمان حتما متوجه رفتنم شده...

 داشتم راه میرفتم که متوجه شدم ته یه کوچه،دوتا پسر داشتن یه دختر رو اذیت میکردن...
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 کم سن و سال بودن...

 ...11یا  .10و دختر هم  14پسرا شاید 

 چاقو جیبی مو از تو کوله ام درآوردم

 به سمتشون رفتم و داد زدم:

 میکنیدچه غلطی 

 

 پسر به سرعت از دختر فاصله گرفتند...

 نگاهی به چاقو کردند و سریع در رفتند...

 

 فرز بودند و نتونستم بگیرمشون

 به سمت دختر رفتم
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 به سمتش رفتم

 حالت خوبه؟ -

 میلرزید...

 قیافه اش خیلی آشنا بود...

 

 خاکستری و موهای طالیی -چشمای آبی 
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 همسن آیلین میزد...

 دستاشو گرفتم و گفتم:

 آروم باش عزیزم...اسمت چیه؟

 

 فـ..فریده -دختر 

 باشه فریده آروم باش...مادرت یا پدرت کجاست؟ -

 من از خونه فرار کردم... -دختر 

 چی چرا -

 

 پدرم برام نامادری آورده...نامادریم خیلی بد اخالقه...وقتی بابام نیست منو میزنه -دختر 

 

 دی؟واسه این فرار کر -

 آره -فریده 

 اشتباه کردی...خونه تون کجاست؟ -

 نمیدونم -فریده 

 

 هوفی کشیدم...

 دنبال دردسر نبودم ولی نمیتونستم به حال خودش ولش کنم...
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 دستامو گذاشتم رو شونه اش و گفتم:

 

 عیب نداره...باباتو پیدا میکنیم و بهش میگیم...خیلی خوب؟

 باشه -فریده 

 

 کردم...به اطراف نگاه 

 هووووف حاال باباشو از کجا پیدا کنم؟

 بابام شرکت داره... -فریده 

 میدونی شرکت کجاست؟ -

 آره خیابون بعدی -فریده 

  

 راه افتادیم و پیاده رفتیم...

 باالخره رسیدیم به یه شرکت بزرگ...

 وارد شدم و به اینور اونور نگاه کردم...

 فریده بدو بدو رفت تو آسانسور...

 

 دنبالش رفتم...

 دکمه طبقه سوم رو فشار داد...
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 آسانسور حرکت کرد و بعد از چند دقیقه ایستاد...

 وارد طبقه شدم و از یه خاندم پرسیدم:

 ببخشید صاحب شرکت کی هستن؟

 

 آقای پیمان وکیلی. اتاقشون اونه -خانوم 

 و به یه در اشاره کرد...

 فریده دوید رفت سمت اتاق

 زدم دنبالش رفتم و در

 

 صدای بمی گفت:

 بفرمایین

 وارد شدیم

 پیمان بلند شد و با نگرانی به فریده گفت:

 کجا رفته بودی دختر بابا؟مردم و زنده شدم

 

 پیمان یه پیرمرد بود...

 موهای مشکی که رنگشون کرده بود...

 چشمای قهوه ای داشت...
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 فریده پرید بغلش باباش و گفت:

 نادیا خیلی اذیتم میکرد...

 

 بعدا صحبت میکنیم. -مان پی

 و بعد با اقتدار و صدای رسا رو به من گفت:

 خانوم محترم شما کی هستین؟

 راستش من تو خیابون پیداش کردم چند نفر قصد آزار و اذیتش رو داشتن.خب منم اوردمش پیش شما -
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 خیلی ممنونم...اسم شریفتون؟ -پیمان 

 آیه هستم...آیه... -

 یم تغییر کردهیادم افتاد فامیل

 آیه راد -

 

 مکث کرد:

 متأهل هستین؟

 بله -

 میتونم اسم شوهرتون رو بدونم؟ -پیمان 

 نریمان -
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 مسافر بنظر میاین -پیمان 

 مسافر نیستم از خونه رفتم -

 پیمان از اینهمه رک بودنم تعجب کرد...

 

 خب جایی هم برای رفتن دارین؟ -پیمان 

 پیدا میکنم -

 که در حق دخترم و من کردین خیلی خوشحال میشم تشریف بیارین عمارت ما بخاطر لطفی -پیمان 

 اوه نه -

 خاله خواهش خواهش خواهش -فریده 

 

 اصرار نکن فریده جان من -

 خاله توروخدا -فریده 

 بله.تا موقعی که برگردین میتونید تو عمارت ما اقامت کنید -پیمان 

 خب حاال که اصرار میکنید... -

 خیلی هم خوب.دنبال من بیاین -پیمان 

 

 از شرکت خارج شدیم و سوار ماشین مشکی شدیم

 پیمان جلو کنار راننده نشست و من و فریده عقب نشستیم...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 

 بعد از نیم ساعت جلوی یه عمارت بزرگ و شیك ایستاد...

 پیاده شدیم و دنبال پیمان وارد عمارت شدیم...

 شرقی )چشم و ابرو مشکی(اول از همه یه خانوم قد بلند با قیافه 

 

 با اخم اومد سمتم:

 خانوم کی باشن

 من... -ـ

 این خانوم، -پیمان 

 فریده رو که از دست بعضیا فرار کرده بود رو پیدا کرده... 

 نادیا باید باهم مفصل صحبت کنیم.

 

 نادیا چشم چرخوند...

 فریده دست منو گرفت و بدو بدو رفت طبقه باال و وارد یه اتاق شد...

 اتاق صورتی و رنگارنگ...

 اتاقش کل خونه مارو می ارزید

 

 تو اتاق من بمون...دوتا تخته -فریده 
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 باشه -

 موهای طالیی شو تکون داد و گفت: 

 حتما خسته ای...گشنه نیستی؟چیزی بیارم بخوری؟
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 سر تکون دادم

 اونم از اتاق رفت بیرون...

 خیلی پشیمون بودم از اومدنم...

 به پیمان ندارم...حس خوبی 

 

 حس میکنم این...

 این همون پیمانه

 به نریمان فکرکردم

 اگه بفهمه اینجام قیمه قیمه ام میکنه...

 باید سریع تر یه جا واسه رفتن پیدا کنم و از اینجا برم...

 

 موبایلم رو در آوردم و به میترا زنگ زدم

 

***** 
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 ))میترا((

 

 میرفت...نریمان کالفه اینور و اونور 

 آیه احمق کجا رفتی آخه

 توکه میخواستی فرار کنی چرا ازدواج کردی باهاش خو

 

 زنگ موبایلم نریمان رو از جا پروند...

 آیه ست -

 زود باش جواب بده نگو من اینجام...وانمود کن نمیدونی -نریمان 

 جواب دادم و موبایل رو زدم رو اسپیکر

 

 الو سالم آیه -

 نیومده اونجا میترا نریمان -آیه 

 نه چرا بیاد؟اتفاقی افتاده؟ -

 من از خونه فرار کردم -آیه 

 چیییییی؟؟؟؟دختره ی احمق چرا فرار کردی؟ -

 آخه...ولش کن بعد میگم برات...تو اینو گوش کن -آیه 
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 چیو؟گند دیگه ای هم زدی؟ -

 باباش..فکر کنم...ببین من یه دختری رو تو خیابون پیدا کردم و بردمش پیش  -آیه 

 اسم دختره فریده ست و اسم باباشم پیمان...یادته قضیه نریمان رو که برات گفتم؟

 االن پیمان منو برده عمارتش تا جایی برای رفتن پیدا کنم

 

 به نریمان نگاه کردم...

 دستشو گرفت به لبه میز که نیفته...

 سریع بلند شدم و با اشاره گفتم:

 حالت خوبه؟

 ترسناک شده بود...نریمان قیافه اش 

 

 آیه گند زدی دختر...سریع بیا خونه من -

 امشب که نمیشه. -آیه 

 فرداشب میام...میترا اگه نریمان اومد اونجا خبرم کن...خداحافظ

 خداحافظ -

 

 و قطع کردم...
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 نریمان نعره کشید:

 آیییییییییههههههه میکشمت

 گچ...و لیوان روی میز رو پرت کرد تو دیوار که من رنگم شد 

 من به جای آیه ترسیدم...

 

 فرداشب میام دنباله آیه -نریمان 

 و از خونه رفت بیرون...

 مامان دستاشو گذاشته بود جلو دهنش و فقط گفت:

 خدا بخیر کنه
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 ))نریمان((

 

 باورم نمیشد آیه چرا رفته و کجا رفته...

 خونه پیمان؟

 خون خونمو میخورد...

 جلو دستم بودی...وای آیه اگه االن 
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 سعی کردم به خودم مسلط باشم اما نمیشد...

 فشار عصبی روم بود

 مرگ بردیا هم تو این وضعیت خیلی روم تاثیر گذاشته بود...

 فردا تشیع جنازه اش بود...

 عصبی رفتم خونه تا یکم آروم بشم...

 

***** 

 

 ))آیه((

 

 شب شده بود...رفتم پایین...

 .همه رو میز شام بودم..

 ساکت نشستم کنار فریده و کمی غذا کشیدم...

 پیمان با اخم غذا میخورد و نادیا هم با لباس خواب بلند اومده بود رو میز شام...

 

 از این زن خوشم نمیومد

 اسمت چیه -نادیا 

 با من بودین؟ -
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 به جز تو کسی تو این خونه هست که من نشناسمش؟ -نادیا 

 ابرویی باال انداختم و گفتم:

 آیه هستم

 اوکی -نادیا 

 

 و مشغول ادامه غذاش شد...

 چیزی نگفتم و همون مقدار غذا رو خوردم و تشکر کردم

 نوش جان -پیمان 

 سری تکون دادم و رفتم تو اتاق فریده...

 دراز کشیدم رو تخت ولی شالمو در نیاوردم...

 

 میشه گفت از فرارم پشیمون بودم...

 میترا...خداروشکر فرداشب میرم پیش 

 از اینجا بودن متنفرم

 چشمامو بستم اما خوابم نمیبرد...

 موبایلم رو چك کردم...

 تا پی ام از نریمان.... 12میس کال و  47
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 اولین پی ام رو باز کردم:

 آیه کجا رفتی؟؟؟؟

 

 آیه دارم از نگرانی میمیرم جواب بده -دومی 

 

 آیه توروخدا جواب بده -سومی 

 

 ا و خونه مامان باباتم که نرفتی...کجااایی؟پیش میتر -چهارمی 

 

 بقیه رو نخوندم...

 یعنی چی

 مگه میترا نگفت نریمان نرفته پیشش و خبر نداره...

 پس چطور نریمان رفته چك کرده و دیده من اونجا نیستم؟
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 مغزم درگیر بود...

 رفتم تو مخاطبینم و دنبال کسی گشتم که بهش پیام بدم...

 ره:چشمم رو شما

 رادیو
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 ثابت موند...

 رادین بود که شماره شو به این اسم سیو کرده بودم...

 

 خواستم کلیك کنم اما پشیمون شدم...

 از منوی مخاطبین خارج شدم و موبایل رو قفل کردم...

 همون موقع فریده وارد شد...

 

 نشست کنارم و گفت:

 میخوای بخوابی

 لبخندی زدم:

 چطورمگه؟

 بزنیمیکم حرف  -فریده 

 بزنیم -

 تو شوهر داری؟ -فریده 

 آره واسه چی -

 

 پس چرا نموندی پیش آقات؟ -فریده 

 آقای من آقای بدیه -
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 اذیتت میکنه؟واسه این فرار کردی؟ -فریده 

 آره -

 منم همینطور -فریده 

 چی؟ -

 

 منم واسه اینکه نادسا اذیتم میکرد فرار کردم -فریده 

 مامان اصلیتو دیدی؟ -

 نه بابا میگه وقتی من بدنیا اومدم رفته پیش خدا -فریده 

 شکم کم کم داشت برطرف میشد...

 عکسی از مامانت داری؟ -

 نه بابا میگه مامانت خیلی بچه بوده. -فریده 

 

 مطمئن شدم دیگه

 از پیش بابات بودن راضی هستی؟ -

 یعنی چی -فریده 

 پولدارتر و بهت بگه مثال داییته...حاضری باهاش بری؟ یعنی اگه یه روزی یکی پیدا بشه مهرمون تر از بابات و -

 

 نه من بابامو دوست دارم -فریده 
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 مطمئنی؟ -

 چیزی نگفت

 فریده بابا اذیتت نمیکنه؟ -

گفته به کسی نگم وگرنه میکشتم...بعضی موقع ها...به من میگه تو بچه من نیستی و کلمات دیگه...اما من معنیشو  -فریده 

 رومزاده یعنی چی؟نمیفهمم...خاله،ح
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 معنی بدی داره... -

 دیگه اون کلمه رو نگو

 باش...من برم بخوابم شب بخیر -فریده 

 و گونه امو ب*و*سید و رفت لباساشو عوض کنه...

 

 هووفی کشیدم و بعد از کمی این پهلو اون پهلو شدن با ترس ناشی از همخونه بودنم با پیمان به خواب رفتم...

 

**** 

 

 ا برخورد نور آفتاب به چشمام، پلك هامو تکون دادم و چشمامو باز کردم...صبح ب

 به اطراف نگاه کردم و همه جیز برام تداعی شد...
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 فریده ناز خوابیده بود...

 بلند شدم و به دری که حدس میزدم سرویس بهداشتیه رفتم...

 باز شد...بعد از شستن دست و صورتم اومدم بیرون که همون موقع در به شدت 

 

 نادیا با داد رو به فریده گفت:

 بیدار شو

 با تعجب بهش نگاه میکردم

 چیشده؟ -

 

 فریده رنگ پریده بیدار شد و موهاشو عقب گوشش زد و با دو اومد پشت من پناه گرفت...

 

 تو بودی آررره؟گردنبند من رو تو بردی؟ ؟؟ -نادیا 

 آروم باشین لطفا...چرا باید همچین کاری بکنه -

 کار هر روزشه -نادیا 

 بخدا من چیزی ازت نبردم -فریده با گریه 

 

 ها البد خدمتکار بوده؟یا این خانوم؟ -نادیا 

 و نگاه بدی به من انداخت...
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 چشمش به گردنبند گرون قیمتی که نریمان بهم داده بود خورد و از این بابت که من خودم پولدارم مطمئن شد...

 

 ین اما به خدمتکار نه؟!یعنی به فریده شك میکن -

 خدمتکار خیلی وقته واسه من کار میکنه -نادیا 

 شماهم بهتره دخالت نکنی

 

 درسته ولی لطفا این مسئله رو با آقای وکیلی در میون بزارین.فریذه همچین کاری نکرده -

 بتوچه -نادیا 

 

 به من ربط داره.لطفا هم االن برین بیرون...فریده ترسیده -

 ریز کرد و گفت: نادیا چشماشو

 

 کیو از کجا بیرون میکنی ها؟

 این یه دستور نبود.یه خواهش بود -

 حوصله شاخ به شاخ شدن با این یکی رو نداشتم

 نادیا سر تکون داد و با حرص رفت بیرون
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 فریده که داشت اشك میریخت رو بغل کردم و گفتم:
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 عیب نداره گریه نکن عزیزم

 هر روز همینطور -فریده 

 باید یه فکر اساسی برای فریده میکردم...

 

 بعد از آروم کردن فریده،لباسامو عوض کردم و وسایلم رو چپوندم تو کوله پشتی...

 تاشب با کل کل با نادیا گذشت...

 پیمان هم نیومد خونه...

 هوا تاریك شده بود...

 

 کوله پشتیم رو برداشتم و فریده رو بغل کردم:

 میام میبرمت

 شه خاله...دلم برات تنگ میشهبا -فریده 

 بزودی میام دنبالت..خداخافط عزیزدلم -

 خدافظ خاله -فریده 

 

 از خونه خارج شدم

 از نادیا هم خداحافظی نکردم...

 زنیکه نکبت...



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 سوار تاکسی شدم و آدرس خونه میترا رو دادم...

 

 راننده تاکسی سر کوچه ایستاد...

 پول رو دادم و پیاده شدم.. 

 خونه میترا حرکت کردم...به سمت 

 اما با دیدن ماشین نریمان جلوی خونه ایستادم...

 

 سریع به پنجره نگاه کردم...نریمان نگاهش که به من افتاد مثل جت از کنار پنجره رفت...

 شِتتتتت -

 و شروع کردم به دویدن و فرار کردن...

 

 نریمان دنبالم میدوید و داد میزد:

 آیه صبر کن

 میدویدم... اما من تندتر

 یه ماشین پیچید جلوم...

 محمد بدونه اینکه بهم نگاه کنه گفت:

 سوارشو
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 با اضطراب نگاهی به نریمان انداختم که داشت میدوید...

 سریع در ماشین رو باز کردم و سوار شدم...
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 محمد گاز داد و رفت

 چرا داشتی فرار میکردی؟ -محمد 

 نمیدونم هول شدم -

 ندم:و صورتمو پوشو

 لعنتی...

 نباید فرار میکردم

 

 پس چرا فرار کردی؟ -محمد 

 نمیدونم دیدم داره میدوه دنبالم حول کردم... -

 تو اینجا چیکار میکنی؟

 تازه نقل مکان کردم کوچه باالیی... -محمد 

 وقتی دیدم داره میدویی اومدم کمکت کنم

 

 چرا -

 چی چرا -محمد 
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 چرا کمکم کردی -

 یه دوست گفتم شاید به کمکم نیاز داشته باشـ...به عنوان  -محمد 

 

 همون موقع ماشین نریمان پیچید جلومون...

 محمد سریع ترمز کرد...

 خون تو رگام منجمد شده بود

 از چشماش خون میبارید

 لعنتی -محمد 

 

 عقب گرفت و سریع میروند...

 چسبیده بودم به صندلی...

 نمیدونستم چیکار کنم...

 فقط سریع گفتم:

 محمد نگه دار

 

 چی؟ -محمد 

 نگه دار میخوام پیاده شم...نباید اوضاع از این بدتر بشه -

 مطمئنی آیه؟ -محمد 
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 آره....محمد به محض اینکه من پیاده شدم گاز بده و برو... -

 اما ایه -محمد 

 همینکه گفتم -

 

 محمد سریع ترمز کرد...

 سریع پیاده شدم و محمد گاز داد و رفت...

 کنار من ایستاد و از ماشین پیاده شد...نریمان 

 چشمامو بستم...

 نمیخواستم صورتشو ببینم...

 

 انتظار سیلی داشتم اما فقط از  بین دندونای کلید شده اش این جمله اومد بیرون:

 سوار شو

 

 چشمامو باز کردم....

 پیراهن مشکی تنش بود.

 با نگرانی و استرس سوار شدم...

 یعنی کی مرده

 سرم میخواد بیاره چه بالیی
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 جرات نداشتم بپرسم...

 نمیفهمم کجای کار اشتباه کردم -نریمان 

 و عصبی سیگاری از پاکت در آورد...

 کـ...کی مرده؟ -

 

 نگاه تیزی بهم انداخت ولی بعد گفت:

 بردیا

 نفس حبس شده ام رو دادم بیرون...

 از مرگش ناراحت نبودم اما خوشحالم نبودم...

 

 بدبختی های من و خیلیای دیگه اون بود ولی باز هم مرگ تو جوونی حقش نبود... با اینکه مسبب

 )خاک تو سرش با این حالم مهربونه(

 از آرامش نریمان خوشم نمیومد...

 

 حس میکردم این آرامش قبل از طوفانه...
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 رسیدیم به عمارت...
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 بی هیچ حرفی پیاده شد و رفت...

 عمارت شدم...پیاده شدم و دنبالش وارد 

 

 از پله ها رفت باال..

 دنبالش رفتم

 وارد اتاق شد خواستم منم وارد شم که گفت:

 اینجا اتاق منه...

 از این به بعد حق نداری پاتو بزاری اینجا

 

 و در رو کوبید...

 انتظار داشتم بکوبه تو دهنم اما انگار میخواد با رفتارش آزارم بده...

 کوله ام رو انداختم کنار در...سر افکنده رفتم تو اتاقم و 

 

 نشستم رو تخت و پاهامو بغل کردم...

 دوباره برگشتم سر خونه ی اول...

 گند زدی آیه!

 براوو

 سرمو کوبیدم تو بالشت...
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***** 

 

 "یك هفته بعد "  

 

 این یك هفته بدترین یك هفته عمرم بود...

 هیچ واکنشی از نریمان ندیدم...

 برمیگشت...صبح میرفت شرکت شب 

 شام و صبحونه رو هم تو شرکت میخورد...

 

 امشب در کمال تعجب زودتر اومد...

 نشستیم رو میز شام...

 با اخم و بی هیچ حرفی داشت غذاشو میخورد...

 

 از ظهر بیحال بودم و کسل...

 داشتم غذا میخوردم که حس کردم همه محتویات معده ام به دهنم هجوم آورد....

 

**** 
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 ان(())نریم

 

 داشتیم غذا میخوردیم که یهو آیه دستشو گذاشت جلوی دهنشو و دوید سمت سرویس بهداشتی...

 نگرانش شدم ولی چندان بروز ندادم...

 

 با سر به مائده اشاره کردم برو ببین چش شده...

 رفت سمتش و در زد:

 خانوم حالتون خوبه؟چیشد

 خوبم  -آیه 

 و اومد بیرون...

 رنگش زرد بود...

 باره دستشو گذاشت جلو دهنش و رفت عق زد...دو

 

 

 هوفی کشیدم و بلند شدم رفتم در زدم:

 آیه

 آیه جوابی نداد و صدای شیر آب میومد...

 آیه اومد بیرون و با بیحالی نگاهم کرد...
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 حیف بی توجهی بلد نیستم

 مسموم شدی؟ -

 

 نه چیزی نخوردم که مسموم بشم -آیه 

 سر تکون دادم و گفتم:

 که شدی میبرمت دکتر بدتر

 و از پله ها رفتم باال
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 ))آیه((

 

 هر ده دقیقه یبار میرفتم عق میزدم...

 طرفای نیمه شب بود که نریمان دیگه کالفه شد و گفت آماده شو بریم دکتر...

 

 لباسای همیشگیمو پوشیدم و سوار ماشین شدم...

 سرمو تکیه دادم به شیشه ماشین...

 اخم رانندگی میکرد...نریمان با 
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 رسیدیم به بیمارستان...

 پیاده شدیم و وارد شدیم...

 

 بیمارستان عجیب خلوت بود...

 نریمان رفت پذیرش و بعد از یکم صحبت با اون خانوم،

 رو به من گفت:

 اقا که اومد بیرون ما میریم

 

 بعد از بیرون اومدن پیر مرد،رفتیم تو...

 ایندفعه دکتر عوض شده بود...

 یه خانوم جوون

 خب مریض کدومه؟ -دکتر 

 

 واقعا معلوم نیس؟ -نریمان 

 خب عزیزم بیا بشین اینجا -دکتر 

 نشستم رو صندلی

 خب مشکلش چیه؟ -دکتر 

 از بعد از ظهر سرگیجه و حالت تهوع داره...رنگشم که زرده -نریمان 
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 دکتر به من گفت:

 شوهرتونن؟

 با بیحالی سر تکون دادم

 زم دوره عادت ماهانه ات عقب نیفتاده؟خب عزی -دکتر 

 چرا دوهفته عقب افتـ...چرا میپرسین؟! -

 

 دکتر درحالی که یه چیزایی مینوشت گفت:

 احتمال میدم که شنا باردار باشین...این آزمایش رو براتون نوشتم فردا صبح میرین آزنایش میدین

 

 با این حرف دکتر حس کردم دنیا دور سرم چرخید...

 م چیزی بگمنمیتونست

 چی گفتین؟!!!!!!!! -نریمان 

 من احتمال میدم خانومتون باردار باشه -دکتر 

 

 نریمان دستی کشید تو موهاش و اومد سمت من...

 من رو که عین مجسمه ایستاده بودم رو بلند کرد و از دکتر هم برگه رو گرفت و گفت:

 ممنون
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 و منو دنبال خودش کشید بیرون...

 کرده بودم...من همینطوری هنگ 

 سوار ماشین شدیم و نریمان سرشو گذاست رو فرمون...

 

 تلفنم زنگ میخورد...

 بدون اینکه تغییری تو چهره بهت زده ام بدم،جواب دادم:

 الو

 سالم خوبی -میترا 

 میترا من حامله ام -

 

 هاااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -میترا 

 بعدا باهات حرف میزنم -

 و قطع کردم...

 ن و نالیدم:چرخیدم سمت نریما

 چیکار کردی؟

 و سرمو گذاشتم رو پاهام و شالم رو کشیدم رو صورتم...
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 ))نریمان((

 

 اصن گیج بودم

 فکرشو نمیکردم حامله بشه...

 نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت...

 استارت زدم و رفتم سمت خونه...

 

 باهاش حرف بزنم...داشتم تو مغزم سرچ میکردم دنبال کسی که بتونم 

 واقعا نیاز به تخلیه داشتم

 اره به فرهاد میگم...

 فرهاد پسرعمه)پسره خواهره همون کسی که منو به فرزند خوندگی گرفته بود(بود که روانشناسه...

 

 فردا حتما بهش زنگ میزنم...

 آیه کز کرده بود و حرف نمیزد...

 جلوی عمارت ایستادم

 با کالفگی به آیه گفتم:
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 ،پیاده شوآیه

 

 آیه بی هیچ حرفی پیاده شد و رفت...

 پیاده شدم و وارد عمارت شدم...

 ساکت رفت باال و رفت تو اتاقش...

 ترجیح دادم به حال خودش بزارمشش و رفتم تو اتاقم...

 تیشرتمو شلوارمو در آوردم و دراز کشیدم رو تخت...

 

 فکریم،به خواب رفتم.... ساعدمو گذاشتم رو پیشونیم و بعد از پس زدن مشغله های

 

***** 

 

 ))آیه((

 

 رفتم تو اتاقم و خودمو انداختم رو تخت...

 دستمو گذاشتم رو شکمم...

 خداکنه مسموم شده باشم...

 هیچ وقت نمیخواستم بچه ام حاصل یه ت*ج*ا*و*ز باشه...
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 میترا برای بار صدم زنگ زد...

 گرفته جواب دادم:

 بله میترا

 آیه؟تو حامله ای؟چیشده  -میترا 

 نمیدونم دمتر گفته فردا ازمایش بدم -

 

 وای اینکه خیلی خوبه -میترا 

 اصلنم خوب نیست...این بچه حاصل ت*ج*ا*و*زیه که نریمان اونشب به من کرد -

 نریمان بهت دوباره ت*ج*ا*و*ز کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -میترا 

 فردا میام اونجا...صحبت میکنیم -

 

 س تو. برو استراحت کن...شبت خوش عزیزمباشه پ -میترا 

 هووف شب خوش -

 و موبایل رو پرت کردم اونور...

 

 کالفه دستی به صورتم کشیدم...

 ساعت ها فکر کردم و خسته از فکر کردن به خواب رفتم...
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**** 

 صبح با تکون های یکی چشمامو باز کردم...

 هان چته -

 پاشو باید بریم ازمایش بدیم -نریمان 

 تو چرا ازمایش بدی -

 اه منظورم اینه قراره تو ازمایش بدی...پاشو -نریمان 

 

 بلند شدم و لباس پوشیدم...

 همراه با نریمان سوار ماشین شدیم...
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 تو ماشین هیچ حرفی رد و بدل نشد...

 رسیدیم به آزمایشگاه.

 پیاده شدم و وارد شدیم

 

 بعد از نیم ساعت نوبتم شد...

 شدم...وارد اتاق 

 آزمایش دادم و اومدم بیرون

 چیشد -نریمان 
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 گفت یه ساعت دیگه اماده میشه -

 اوکی بیا بریم یه چیزی بخوریم...حتما گرسنه ای -نریمان 

 

 و از ازمایشگاه اومدیم بیرون...

 نریمان سوار ماشین شد و منم سوار شدم...

 ..جلوی سوپرمارکت ایستاد و رفت دوتا شیرکاکائو و کیك گرفت.

 سوار شد و گذاشتشون رو پام...

 

 آروم باز کردم و خوردم...

 خب نیم ساعت گذشته... -نریمان 

 چیکار کنیم؟

 

 شونه باال انداختم...

 استارت زد و بی هدف تو خیابون ها میگشتیم...

 بعد از نیم ساعت که یك عمر گذشت باالخره برگشتیم آزمایشگاه...

 

 یه پاکت از پرستار گرفتم...وارد شدیم و بعد از چند دقیقه 

 نفس عمیقی کشیدم و پاکت رو باز کردم...
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 نریمان عصبی تکون تکون میخورد...

 

 برگه رو باز کردم و نگاه کردم...

 مثبته -

 و برگه رو انداختم زمین...

 نشستم کنار دیوار روی زمین و صورتمو با دستام پوشوندم...

 ماشین... نریمان بلندم کرد و دنبال خودش کشید تو

 

 لعنتی باید سقطش کنیم -

 نریمان نگاه تیزی بهم انداخت و گفت:

 بهتره دیگه اون جمله رو نگی چون ممکنه بعدش دندونی تو دهنت نمونه...اوکی؟

 از خودت بیشتر مراقب اون بگه باش...

 اگه اتفاقی براش بیفته به والی علی نابودت میکنم آیه

 

 عمارت رفت...و ماشین رو روشن کرد و به سمت 
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 سرمو گرفته بودم تو دستام...

 راستش خودمم دلم نمیومد بچه مو سقط کنم...
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 بهرحال بچم بود...

 

 من میخوام برم خونه میترا -

 چرا اونوقت؟ -نریمان 

 دلم میخواد...پوسیدم تو نونه -

 نیست همشم تو خونه بودی -نریمان 

 و تك خنده عصبی زد...

 

 باید در مورد اون قضیه پیمان هم صحبت کنیم نریمان - 

 میرسونمت خونه میترا...شب حرف میزنیم -نریمان 

 و اخماشو بیشتر کشید تو هم

 

 جلوی خونه میترا نگه داشت 

 زنگ زدم به میترا:

 هن؟ -میترا 

 جلوی درم در رو باز کن -

 اهم باش -میترا 

 و قطع کردم...
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 خداحافظی رفتم تو خونه....پیاده شدم و بدون 

 

 میترا خواب آلود گفت:

 خیر باشه این وقت صبح

 آزمایش دادم...حامله ام -

 واقعاااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -میترا 

 آره -

 واااااییی عزیزممممم دارم خاله میشم -میترا 

 

 و داد زد:

 مامان مامان

 هیییس ساکت شو بابا -

 مامان میترا با تعجب اومد و گفت:

 چیشده میترا

 مامان،آیه حامله ست -میترا 

 خاله ظهره با خوشحالی گفت:

 مبارک باشه دخترم...
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 ممنون خاله -

 مامانت اینا میدونن؟ -خاله 

 عصری میرم پیششون میگم بهشون -

 باشه گلم...استراحت کن خسته بنظر میای -خاله 

 سر تکون دادم و تشکر کردم

 

 با میترا رفتیم تو اتاقش و نشستم رو تخت

 نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت...خیلی درگیرم -

 خوش حال باش دیوونه...نعمتیه که نصیب هرکسی نمیشه... -میترا 

 خیلیا آرزو دارن بچه دار بشن اما نمیتونن

 

 همینطوری ولی -

 ولی و اما نداره...شروع کن رابطه تو با نریمان خوب کردن... -میترا 

 در بچه ات میشهاون شوهرته...گذشته از این داره پ

 

 خب که چی -

 خب که چیو درد... -میترا 

 اون عاشقته دوست داره...
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 تویه بی لیاقت چرا نمیفهمی دوست خره من؟

 سعی کن باهاش خوب باشی...بهش لطف کن

 هرکاری

 یعنی چی؟ -

 خودت بفهم دیگه -میترا 

 

 میترا گرسنمه میشه یه چیزی بیاری بخوریم؟ -

 باشه -میترا 

 بیرون...و رفت 

 موهامو باز کردم و مانتو شالمو در آوردم...
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 کالفه بودم...

 میترا غذا آورد و خوردیم...

 تا عصر حرف زدیم و خندیدم

 حال و هوام عوض شد...

 

 موبایلم زنگ خورد

 بدو آقاتونه جواب بده -میترا 
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 زهر -

 الو بله -

 جلوی خونه ام...بیا بیرون -نریمان 

 زوده که -

 میگم بیا بیرون!خداحافظ -نریمان 

 و قطع کرد

 

 جذبه! -میترا 

 خفه -

 لباس پوشیدم و بعد از خداحافظی با میترا از خونه رفتم بیرون...

 سوار ماشین نریمان شدم و گفتم:

 سالم

 نریمان سر تکون داد و روشن کرد

 

 سر راه نریم خونه بابام؟ -

 چرا بریم -نریمان 

 .بهشونم بگم حامله امدلم براشون تنگ شده.. -

 ذوق خاصی تو صدام بود...
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 حرفای میترا مثل همیشه روم تاثیر گذاشته بود...

 

 نریمان از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت:

 باشه

 لبخندی زدم

 جلوی خونه باباجون ایستاد...

 پیاده شدیم و زنگ خونه رو زدم...

 

 کیه -مامان 

 منم مامانی -

 مامان در رو باز کرد...

 وارد شدیم و با شوق خواستم بدوام که نریمان دستمو گرفت...

 

 با تعجب نگاهش کردم که با اخم گفت:

 ندو خوب نیس برات

 نه بابا در اون حدم نیس -

 و دستمو از بین دستاش کشیدم بیرون و آروم رفتم سمت خونه...
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 وارد شدم و داد زدم:

 اهای اهل خونه من اومدم

 من و پریدم بغلم که نریمان گفت: آیلین اول همه دوید سمت

 مراقب باش وروجك

 باز تو پیدات شد؟ -آیلین 

 بچه ها! -

 

 خوش اومدی دخترم -بابا 

 آیلین رو گذاشتم و زمین و رفتم بغل بابا

 سالم باال دلم براتون تنگ شده بود -

 منم همینطور! -مامان 

 اومدم بیرون...از بغل بابا اومدم بیرون و مامان رو بغل کردم و از بغلش 

 

 خبریه؟ -مامان 

 چطورمگه -

 خیلی خوشحال بنظر میرسی -مامان 

 راستش من... -

 حامله ست -نریمان 
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 مامان بهت زده گفت:

 وای!

 وای دخترم نمردمو دیدم دارم بابابزرگ میشم و بغلم کرد -بابا 

 

 آجییییییی یعنی دارم خاله میشم؟ -آیلین 

 میشیآره وروجك داری خاله  -نریمان 

 تو اجیمی؟ -آیلین 

 

 نریمان چشم چرخوند و موهای آیلین رو به هم ریخت...

 مامان و بابا کلی ب*و*سیدنم و تبریك گفتن...

 مامان از خوشحالی رو زمین بند نمیشد...
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 مادرجون نیاز نیست اینقدر به خودتون زحمت بدین -نریمان 

 چه زحمتی پسرم -مامان 

 ومون...و قهوه هارو گذاشت جل

 

 خودشم نشست کنارم و با لبخند شیرینی نگاهم میکرد...

 پس دارم بابا بزرگ میشم -بابا 
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 آره تبریك میگم -نریمان 

 منم پدر شدنت رو تبریك میگم -بابا 

 

 نریمان لبخندی زد و سر تکون داد:

 ممنون

 بعد از یکم گپ زدن و قهوه خوردن عزم رفتم کردیم...

 

 نریمان گفت:سوار ماشین شدیم که 

 خب راحت شدی این خبر رو به همه داری؟

 هی مشکلت چیه؟! -

 هیچی ولش کن -نریمان 

 

 و استارت زد...

 خدایا اینو شفا بده...

 حوصله ام حسابی پوکیده بود...

 رسیدیم عمـــــــــــــارتــــــــــــ

 

 پیاده شدم و وارد خونه شدم که ماتم برد....
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 دویدم سمت مائده

 ه مائده...چه خبره؟بیدارشومائد -

 افتاده بودن رو زمین و نگهبان ها هم جلوی در نبودن...

 

 نریمان اومد تو با تعجب به خدمتمارای روی زمین افتاده و خونه به هم ریخته نگاه کرد...

 نریمان چیکار کنیم -

 نریمان هنگ گفت:

 یکم اب بزن به صورتشون

 

 برگشتم و آب پاشیدم تو صورت مائده... سریع رفتم تو آشپزخونه و با یه لیوان

 تکونی خورد و کمی بعد چشماشو باز کرد...

 

 مائده حالت خوبه؟؟؟؟چه اتفاقی افتادت -

 با ترس گفت:

 به پلیس زنگ بزنین زوود

 

 باشه باشه آروم باش...دزد اومده؟ -نریمان 

 مائده با ترس به اطراف نگاه کرد و سردرگم گفت:
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 اومدن و نگهبان هارو بیهوش کردن و مارئ هم همینطورنمیدونم یه عده 

 

 حتما دزد بودن...نریمان زنگ بزن به پلیس -

 دارم زنگ میزنم -نریمان 

 و زنگ زد به پلیس...

 کمی بعد صدای آژیر پلیس اومد...
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 اومدن تو و شروع کردن تجسس...

 ترسیده بودم و سردرگم...

 میذاشت اما چیزی از گاوصندوق کم نشده بود... نریمان چیزی گرون رو تو گاوصندوق

 

 نریمان عصبی دنبال پلیس ها اینور و اونور میرفت...

 صالح دیدم که امشب اینجا نمونم

 رفتم کنار نریمان و دم گوشش گفتم:

 نریمان من میرم خونه بابام

 

 سر تکون داد و گفت:

 میزنم به راننده بگو ببرتت...حسابی مواظبی خودت باش...بهت زنگ
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 باشه خداحافظ -

 نریمان سر تکون داد...

 رفتم تو حیاط و به راننده گفتم ببرتم...

 

 سوار ماشین شدم اما راننده خیلی عجیب بنظر میومد...

 هی زیرچشمی نگاه میکرد...

 اگه خیلی وقت نبود که راننده مونه شك میکردم که میخواد بدزدتم!

 

 رسیدیم جلوی خونه و پیاده شدم...

 راننده نگاه عجیبی بهم انداخت و رفت...

 چرا امشب همه چی اینقدر مشکوکه؟

 وای خیلی گرسنمه

 زنگ در رو زدم ..

 

 کیه -مامان 

 منم مامان -

 خیر باشه -مامان 

 و در رو باز کرد...رفتم تو و در رو بستم...
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 رادین اونجا بود..

 سالم کردم که با لبخند جواب داد...

 

 .چیشده؟نریمان کجاست؟خیر باشه.. -بابا 

 هووف خونه رو دزد زده بود...نریمان گفت تو برو خونه بابات -

 

 وای حتما ترسیدی بشین اذیت نیستی؟ -مامان 

 وای مامان!تو و نریمان چرا حس میکنین بچه ی من سر پا ایستاده،تا من حرکت میکنم میخوره زمین؟ -

 

 بچه؟ -رادین 

 آره آیه حامله ست -مامان 

 برعکس انتظارم،با خوشحالی گفت: رادین

 واقعا؟مبارک باشه...دارم عمو میشم!!

 

 واقعا چرا همه به جای تبریك گفتن به من بخاطر مادر شدنم،نسبتی به خودشون میدن؟ -

 رادین با خنده: نمیدونم

 لبخندی زدم...نگران نریمان بودم

 زنگ زدم بهش
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 الو نریمان -

 سالم بله؟ -نریمان 

 چیشد؟ -

 هیچی...دزد ها چیزی ندزدیدن فقد یکم گرد و خاک کردن -ان نریم

 خب خداروشکر -

 

 کی اونجاست؟ -نریمان 

 هیشکی خودمونیم...رادینم اینجاس -

 رادین اونجا چه غلطی میکنه؟؟؟؟؟؟؟ -نریمان 

 من االن میام اونجا.باهاش حرف نمیزنیا

 اِ نریمان! -

 درد و نریمان...االن میام -نریمان 

 

 کرد... و قطع

 حسود بدبخت

 حتما ناراحته که من اینجام؟ -رادین 

 نه کال اعصابش خورده بخاطر دزدی)اره جون عمت( -
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 ولی مطمئنا داره میاد اینجا -رادین 

 اره اوضاع خونه نامرتبه.میاد اینجا.امشب اینجاییم... -

 راستی یادم رفت بپرسم.خبریه اومدی اینجا؟

 

 واسه جشن نامزدیم دعوت کنماومدم عمو اینارو  -رادین 

 ا واقعا؟مبارک باشه -

 ممنونم دخترعمو -رادین 
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 ده دقیقه بعد زنگ خونه به صدا در اومد...

 رفتم در رو برای نریمان باز کردم...

 اومد تو

 

 اینجا چیکار میکنه؟! -نریمان 

 بیخیال نریمان...اومده بابام ایتارو واسه جشن نامزدیش دعوت کنه -

 این بود اونی که عمش دم از عشق و عاشقی میزد؟ -ان نریم

 

 میگی االن ناراحتی که دیگه عاشق من نیست؟ -
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 چرت نگو -نریمان 

 نریمان خواهش میکنم بخاطر من،درست رفتار کن خب؟ -

 

 منو اون اخرین هم زو تو کالنتری با چشم های به خون نشسته دیدیم،االن برم باهاش بگم بخندم؟ -نریمان 

 نه فقد بد رفتار نکن -

 نریمان سر تکون داد و وارد شدیم...

 

 نریمان رو به بابام و رادین گفت:

 سالم

 سالم پسرم...بال به دور -بابا 

 ممنون -

 رادین به آرومی گفت:

 سالم

 

 حتما گرسنه اید...بیاید براتون غذا ریختم -مامان 

 آره منکه خیلی گشنمه -

  منو نریمان رفتیم داخل آشپزخونه

 نشستیم رو میز،بوی غذا که بهم خورد دویدم سمت دستشویی و عق زدم...
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 نریمان در زد:

 آیه خوبی؟

 چیزی نیست پسرم...اثرات بارداریه -مامان 

 صورتمو شستم و اومدم بیرون

 چیشد یهو -نریمان 

 

 بوی غذا رو که شنیدم ناخودآگاه حالم بهم خورد -

 بیا بشین -مامان 

 میز اما دماغم رو گرفتمرفتم نشستم روی 

 کم کم راحت شدم و غذا خوردم...

 

 بعد از شام مامان به آیلین گفت از اتاق من بره بیرون و منو نریمان رفتیم تو اتاق سابق من....

 نریمان کتشو در آورد و چشماشو مالوند....

 

 دراز کشید رو تخت..

 شال و مانتوم رو در آوردم...

 بود... یه تیشرت سفید زیر مانتوم
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 موهای بلندم رو انداختم دورم و دراز کشیدم کنار نریمان...

 

 ساعدشو گذاشته بود رو چشماش...

 چراغ هارو خاموش کن -نریمان 

 بلند شدم و چراغ هارو خاموش کردم...

 برگشتم سرجام و پتو رو کشیدم رو خودم...

 

 شب بخیر -

 نریمان بعد از مکث طوالنی،به آرومی گفت:

 شب بخیر

 نمیدونم این از کجا در اومد ولی گفتم:

 میشه بیام تو بغلت؟

 

 نریمان ساعدشو از رو چشماش برداشت و تو تاریکی نگاهم کرد...

 بعدش خیلی آروم سر تکون دادم...

 رفتم سرمو گذاشتم رو سینه اش و چشمامو بستم...

 

#234 
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 ))نریمان((

 

 وقتی گفت:

 میشه بیام تو بغلت؟

 .نگاش کردم..

 تعجبم کرده بودم اما بروز ندادم...

 مظلومیت تو چشماش...

 همین چشما منو دیوونه کرده بود...

 

 آروم سر تکون دادم...

 اومد تو بغلم و سرشو گذاشت رو قلبم...

 لبه تیشرت مشکیمو گرفتمو خودمو باد زدم...

 آیه خوابش برد...

 

 نفس عمیقی که عطر موهاش رو حس کردم...

 کردم...بهش نگاه 

 اصن به این بچه میخورد که بخواد مادر شه...
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 به اینکه یه روزی آیه ی الغر، چاق بشه مثل یه توپ فکر کردم...

 

 وای که چقدر مسخره اش کنم...

 با این فکرا لبخندی زدم و چند ساعت بعد از کلی فکر کردن، از خستگی به خواب رفتم...

 

****** 

 

 ))آیه((

 

 چشمامو باز کردم...

 خواستم نریمانو ببینم اما در عوض آیلین رو دیدم...

 سریع نشستم تو جام...

 آیلین بین منو نریمان خوابیده بود و نریمان سرش رو داشت میکوبید تو بالشت...

 

 وا نریمان -

 نریمان نگاهم کرد و گفت:

 چه عجب بیدار شدی

 چیشده -

 منو پرت کرد پایینهیچی فقد پنج صبح خواهرت اومد رو تختمون و  -نریمان 
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 از اونموقع بیداری؟ -

 مگه میشه خوابید؟واال میکشمش -نریمان 

 اِ نریمان -

 و آیلین رو بیدار کردم...

 

 کش و قوسی به خودش داد و با صدایی که یعنی آره من خواب بودم گفت:

 صبح بخیر آبجی

 اینجا چیکار میکنی ؟ -

 خواستم پیش تو بخوابم خب -آیلین 

 

 ای بهش رفتم و از تخت اومدم پایین که دیدم آیلین با خنده جیغ کشید و رفت بیرون...چشم غره 

 با تعجب به نریمان خندون نگاه کردم

 چیکار کردی؟ -

 خواستم قلقلکش بدم...دستم بهش نخورده بود جیغ کشید -نریمان 

 

 آره ما خانوادگی خیلی قلقلکی هسـ... -

 اما بعد زدم تو دهنم خودم...
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 ن با شیطنت گفت:نریما

 واقعا؟

 نه نه نه شوخی کردم -

 

 نریمان اومد نزدیك و گفت:

 نه دیگه حتما قلقلکی هستی

 نریمان دست بهم نزنیا...نریمان چیزه...نریمان واسه بچمون خوب نیستا -

 

 و عقب عقب میرفتم

 نترس بچمون هیچیش نمیشه -نریمان 

 که باالخره گرفتم...دویدم رفتم اون سمت اتاق و اونم میومد دنبالم 

 نریمان اذیتم نکن آفرین ولم کن -

 

 راه نداره  -نریمان 

 و شروع کرد به قلقلك دادنم...

 جیغ میکشیدم و غش کرده بودم...

 مامان دوید تو اتاق و گفت:

 خاک به سرم...نکن پسر
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 نریمان ازم فاصله گرفت و ریز ریز میخندید

 گفت:مامان چشم غره ای بهمون رفت و 

 بیاین صبحونه بخورین

 

 چشم -نریمان 

 مامان رفت بیرون...

 با تهدید به نریمان گفتم:

 نزدیك نمیایا

 نریمان خندید و گفت:

 باشه 

 و رفت بیرون...

 با همون لباسا رفتم بیرون

 

 نریمان سریع با اخم جلومو گرفت و گفت:

 اینا چیه؟

 چیو اینا چیه؟ -

 ..مگه یادت رفته رادین اینجاس؟بدو لباس پوشیده بپوش. -نریمان 
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 ای بابا!حواسم نبود -

 و رفتم تو اتاق و یه پیراهن آستین بلند پوشیدم و موهامو گوجه ای باال سرم بستم...

 برای اینکه نریمان گیر نده،یه شال نازک سفید هم انداختم سرم...

 

 رفتم بیرون و بعد از صبح بخیر گفتن به همه،نشستیم رو میز...

 از صبحونه خوردن رفتیم نشستیم تو نشیمنبعد 

 نریمان بنظرم یه مسافرت برین...حال و هواتون عوض میشه -بابا 

 

 یاد مسافرت لندنمون افتادم...

 خنده ام گرفت و زدم زیر خنده...

 چه دورانی بودا!

 نریمان دید من دارم میخندم اونم سرشو انداخت زیر و میخندید...

 

 گفتم؟!!!!چیز خنده داری  -بابا 

 نه نه یاد یه چیزی افتادم -

 دوتاتون همزمان یاد یه چیزی افتادین؟ -بابا 

 نه کال نریمان دید من میخندم اونم خندید -
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 بابا ابرویی باال انداخت و چیزی نگفت...

 

 رادین که داشت تو مخش سرچ میکرد،

 انگار فهمید من به چی فکر میکردم اونم شروع کرد به خندیدن

 تو دیگه چرا میخندی -بابا 

 

 اخه منو آیه یدفعه رفتیم مسافرت...آقا رادین هم کال اونموقع همه جا ظاهر میشد،اونم باهامون بود -نریمان 

 خب این کجاش خنده داره؟ -بابا 

 یاد اتفاقایی که تو سفر بودم افتادم من خنده ام گرفت -رادین 

 

 ه؟آره اون سیلی که بهت زدم خیلی خنده دار بود ن -

 آره خیلی -رادین. 

 زدیش؟ -نریمان 

 میگم برات حاال! -

 

 وای خدا.نوه ام مثل این دختره و شوهرش خل نشه...من برم اسپند دود کنم -مامان 

 و رفت تو آشپزخونه...
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 منم دیگه نخندیم و اون دوتا ساکت شدن...

 باهم برین مسافرتداشتم میگفتم...آره دیگه رادین و زنش،تو و زنت...همتون  -بابا 

 

 آره فکر خوبیه -

 فقط یه چیزی...من فردا نامزدیمه...میاین دیگه؟ -رادین 

 نریمان مکث کرد ولی بعد گفت:

 باشه

 خوشحال شدم و با ذوق چشمکی به رادین زدم که اونم خندید...

 

 خب ما خونمون تا االن حتما درست شده...دیگه ما رفع زحمت کنیم -نریمان 

 ی که اسپند میچرخوند دور من و بقیه،گفت:مامان درحال

 چه زحمتی پسرم؟

 

 بعد از خداحافظی سوار ماشین شدیم...

 یهو گفتم:

 این چند هفته خونه ما شده این ماشین،خسته شدم ازش...

 عوضش کن

 تورو عوض کنم این ماشینو عوض نمیکنم -نریمان 
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 ابرویی باال انداختم...

 بهم برخورد و سرمو برگردوندم

 چیزه منظور بدی نداشتم... -ریمان ن

 اوهوم -

 نریمان که فهمید گند زده،چیزی نگفت و رفت سمت خونه

 

 میگم این ماشین نحسه میگین نه...

 هروقت میایم توش میزنیم به تیپ و تارهم...

 پاستیل میخوری؟ -نریمان 

 با تعجب گفتم:

 ها؟

 

 میگم پاستیل میخوری برات بخرم؟ -نریمان 

 و شیرکاکائو هم بخرآره دنت  -

 یه تعارف زدم بهش االن میگه کل مغازه رو بخر -نریمان 

 برو بابا -
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 خب حاال!شوخی کردم...چه بهشم بر میخوره -نریمان 

 و پیاده شد...

 بعد با یه پالستیك پر برگشت...

 سریع باز کردم دنت رو و با قاشق میخوردم

 

 تك خوری نکن...بده منم بخورم -نریمان 

 خودت دست داری...بردار بخورخب  -

 من میخوام رانندگی کنم -نریمان 

 خب اول بخور بعد رانندگی کن -

 

 یعنی هیچ جوره راه نداره؟ -نریمان 

 نــــــــــــــــچ -

 نریمان خودش یکی برداشت و خورد...

 دستش رفت دومی رو برداره که زدم رو دستش...

 

 اون ماله دخترمه -

 دخترت؟ -نریمان 

 آره -
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 حاال به بهونه بچه دوتا دوتا برمیداری؟ -نریمان 

 مشکلی داری؟ -

 

 آره...من باباشم میگم باید پسر باشه -نریمان 

 ماه قراره تحملش کنم ٩ببخشیدا ولی من  -

 خب که چی -نریمان 

 تو که تو شکمت نمیزاریش که دسته تو باشه -
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 شی منهاصنم ربطی نداره...همش حاصل سخت کو -نریمان 

 الل بمیر خب؟ -

 نریمان خندید و رفت سمت عمارت...

 وارد عمارت شدم که همه چیز عادی بود...

 

 خوش اومدین خانوم -مائده 

 مرسی مائده...مائده بگو چیشده -

 چیشده -مائده 

 من حامله امممم -

 واقعا الزمه هم جا جار بزنی؟ -نریمان 
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 کسی گفت نریمان؟بتوچه -

 

 اشه آیه خانوممبارک ب -مائده 

 مرسی... -

 وای که چقد خستم -نریمان 

 تو نمیری شرکت؟تو اصن کار میکنی؟همش تو خونه ای؟ -

 اونجا کلی ناظر و کارمند داره واسه چی برم خودمو خسته کنم...کاری هم داشتن با لپ تاپ انجام میدم -نریمان 

 

 همش نشستی ور دل من تو خونه -

 بخوابیم...بعدا در موردش بحث میکنیمحاال یکم بریم  -نریمان 

 من خوابم نمیاد تو برو -

 باش -نریمان 

 

 نریمان رفت و منم رو به مائده گفتم:

 مائده ما این هفته میریم مسافرت...شماهم مرخصین ولی هر روز بیاین سر بزنید به خونه

 بسالمتی...چشم -مائده 

 

 لبخندی زدم و رفتم باال...
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 ردم که دیدم نریمان بالشت منو بغل کرده و خابیده...در اتاقمون رو باز ک

 چه ناز خوابیده پسرم...

 گشنم شد -

 پالستیك دنت ها و ... آوردم و نشستم رو تخت و مشغول خوردن شدم...

 

 

 موبایلم رو رفتم دستم و رفتم تلگرام...

 یکم رمان خوندم و به میترا پیام دادم...

 ...با سارا و تمنا هم خوش و بش کردم

 بیکارن و همیشه آنالین

 حوصلم کم کم داشت سر میرفت...

 

 از بیکاری چشمام گرم شد و به خواب رفتم....
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 این همون بود که خوابش نمیومد -نریمان 

 از دست غر غرای نریمان سرمو بردم زیر پتو

 

 بیدار شو شام بخور...کل روز خواب بودی...زخم بستر میگیری بخدا! -نریمان 
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 بلند شدم و کالفگی گفتم:

 باشه بیدار شدم ول کن دیگه!

 آفرین دخترخوب -نریمان 

 

 رفتم سمت دستشویی و دست و صورتمو شستم...

 اومدم بیرون که نریمان تو اتاق نبود...

 بو گند عرق میدادم...

 یه تاب سفید و شلوارک مشکی گذاشتم رو تخت و رفتم تو حموم...

 

 رو پیچوندم دور خودم... یه دوش مفصل کردم و حوله

 اومدم بیرون و رفتم سمت لباسا...

 قبلش در اتاقو قفل کردم نریمان یهو نیاد...

 

 لباسامو پوشیدم و حوله رو پیچوندم دور موهامو از اتاق اومدم بیرون...

 در اتاق رو چرا قفل کردی -نریمان 

 داشتم لباس میپوشیدم؟ -

 دهرفتی حموم؟رنگ و روت باز ش -نریمان 
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 آره -

 عافیت باشه...بیا شام بخور -نریمان 

 اومدم -

 و باهم رفتیم پایین...

 نشستم سر میز و با اشتها میخوردم...

 خداروشکر دیگه عق نمیزنی -نریمان 

 

 موقته -

 خانوم چیز دیگه ای نمیخواین؟ -مائده 

 نه مرسی مائده جون -

 مائده سر تکون داد و رفت

 کردمبا رادین صحبت  -نریمان 

 

 واقعا؟ -

 اوهوم...حاال که دیگه داره ازدواج میکنه جای بحث نمیمونه ولی برام عجیبه -نریمان 

 چی عجیبه -

 خیلی زود عالقه اش نسبت به تو رفت...یعنی مشکوکه -نریمان 
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 ول کن اینقدر مشکوک نباش -

 بگذریم...فردا نامزدیشه تو باغ.میریم اونجا -نریمان 

 داریم پس فردا هم بیلیط 

 

 کجا میریم؟ -

 پاریس -نریمان 

 وااااااایییییییی واقعا؟ -

 آره...حاال کلی ذوق کن -نریمان 

 تو تا حاال رفتی؟ -

 یکی دوبار سفر کاری رفتم...همش کار میکردم وقت نکردم برم بگردم -نریمان 

 

 خوبه پس -

 چی خوبه؟ -نریمان 

 که رفتیم لندن هی فاز نمیگیری که من اینجارو مثل کف دستم بلدم اینکه نگشتی...باهم میگردیم توهم مثل اوندفعه -

 نریمان خندید و بقیه غذاشو خورد...

 

 بعد از اتمام غذا از مائده تشکر کردیم و نشستیم تو نشیمن

 نریمان -
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 بله؟ -نریمان 

 پاشو برو برام ترشی بیار -

 ترشی میخوای چیکار -نریمان 

 میخوان؟میخوام بخورم خبمعموال ترشی رو واسه چی  -
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 نخور واست خوب نیس -نریمان 

 نررررررییییمان -

 مائدددددده  -نریمان 

 مائده دوید و اومد:

 جانم آقا

 ترشی داریم؟ -نریمان 

 

 با ابرو و چشو کال همه جا به مائده اشاره میدادم که بگو نه ....

 مائده با شك گفت:

 نه نداریم آقا

 بره بگیره بده راننده -نریمان 

 راننده ازتون اجازه گرفت و رفت پیش نامزدش -مائده 
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 هوووووف -نریمان 

 و بلند شد و گفت:

 انگار چاره ای نیست بجز اینکه خودم برم

 آفرین پسر خوب -

 کوفت -نریمان 

 و رفت...

 

 چرا اینقدر اذیتش میکنی -مائده 

 کیف میده -

 مائده سر تکون داد و رفت...

 روشن کردم و یکم کاناال رو باال پایین کردم...تلویزیون رو 

 

 داشت سریال فاطماگل رو میداد...

 بمیرم برات فاطماگل که مثل خودم غریبونه بهت ت*ج*ا*و*ز کردند -

 و خندیدم...

 خلم شدم رفت بخدا...

 خوب میشی -نریمان 

 درد...ترشی آوردی؟ -
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 آره -نریمان 

 .و ترشی رو هارو گذاشت رو میز جلوم..

 دهنم آب افتاد...

 یکم لواشك برداشت و روش ترشی ریختم و بعد روش زاغ ریختم...

 

 نریمان چشمش دنبالش بود...

 لواشك و با مواد داخلش لول کردم و گاز زدم...

 از ترشیش یه چشممو بستم و خودمو تکون تکون میدادم...

 

 نریمان ترشیو قاپید و گاز زد بهش...

 کردم به خوردن... ترشیو ازش گرفتم و شروع

 دستام چسبناک شده بود...

 سابیدم به صورت نریمان و در رفتم...

 

 هی داد میزد میکشمت...

 خندیدم و رفتم تو اتاق...

 اه دستام کثیفن.رفتم تو دستشویی و شستم اومدم بیرون...
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 نریمان با حرص از کنارم رد شد و رفت تو دستشویی...

 

 گرفتم دستم... دراز کشیدم رو تخت و موبایلمو

 کور میشی از بس سرت تو اون ماسماسکه -نریمان 

 دیگ به دیگ میگه روت سیاه -
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 نریمان دراز کشید و گفت:

 حاال چیکار میکنی

 هیچ بی هدف میگردم -

 بهتره بخوابی -نریمان 

 

 بیخیال تا همین االن خواب بودم -

 .فردا باید بریم جشن...االن استراحت کن .. -نریمان 

 

******* 

 موبایلم زنگ خورد:

 بله؟

 حاضری؟ -نریمان 
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 آره بیا دنبالم. -

 

 تو آینه آرایشگاه نگاهی به خودم انداختم

 زیبا شده بودم...

 آرایش مالیمی رو صورتم بود...

 یه رژ قرمز،خط چشم و...

 

 لباس بلند و پوشیده نباتی تو تنم میدرخشید...

 یه الیه تور کرمی رنگ روش بود...

 ه حلقه ای بود و آستین بلند...یق

 

 کفش های کرمی رنگم رو پوشیدم و مانتوم رو روش پوشیدم...

 موهام ساده بافته شده بودند و پشت سرم جمع شده بودند...

 

 شال کرمی رنگم رو انداختم رو سرم و منتظر نریمان موندم...

 کمی بعد آرایشگر گفت که نریمان اومده...

 

 آرایشگاه خارج شدم و سوار ماشین شدم...بلند شدم و از 
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 سالم خوبی -نریمان 

 سالم ممنون. -

 خوشگل شدی -نریمان 

 

 و لبخندی بهم زد...

 متقابال لبخندی زدم و گفتم:

 توهم همینطور

 با اون کت و شلوار آبی نفتی واقعا جذاب شده بود...

 

 پیاده شدیم و وارد باغ شدیم...

 هر صدایی میومد... صدای موزیك و جیغ و همهمه و

 همه میرقصیدن و شاد بودن...

 

 رادین کنار یك خانوم جذاب و زیبا بود...

 لیا،نامزد رادین ،آمریکایی بود...

 اما فارسی رو فول بلد بود البته لهجه داشت...

 

 اوه آیه سالم -لیا 
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 سالم لیا خوبی؟تبریك میگن -

 ن خوشحال میشهمرسی آیه...رادین از دیدن یو و مستر نریما -لیا 

 رفتیم و با رادین خوش و بش کردیم و تبریك گفتم...

 

 لیا چشمای سبز و موهای بلوند و بلندی داشت...

 قد نسبتا بلندی و پوست سفیدی...

 از خودتون پذیرایی کنید.االن برمیگردیم -لیا 

 

 و همراه با رادین دور شدند...

 از لیا خوشم نمیاد -نریمان 

 میاد...دخترخوبی بنظر میاداتفاقا من خوشم  -

 امیدوارم همونطور که میگی،دختر خوبی باشه. -نریمان 
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 هی بیخیال -

 و لبخندی بهش زدم که خندید و لپمو کشید...

 آیه بیا بریم برقصیم -لیا 

 نمیشه که -رادین 

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
517 

 

 لیا با تعجب گفت:

 وای؟)چرا(

 ورم با نریمان بیام برقصمخب اگه تو بری و با آیه تانگو برقصی منم مجب -رادین 

 

 نریمان قیافه شو مچاله کرد و گفت:

 مَرد من با تو نمیرقصم

 و یه نوشیدنی برداشت...

 خنده ام گرفت و گفتم:

 اوکی رادین.من با شوهرم میرقصم تو هم با خانومت

 

 بسیار هم خوب -رادین 

 و با لبخند رفتن وسط پیست

 افتخار میدین بانوی من؟ -نریمان 

 هالبت -

 و دستمو گذاشتم تو دستش و رفتیم وسط پیست

 

 دستمو گذاشتم رو شونه نریمان و دستشو حلقه کرد دور کمرم و با اخم گفت:

 حس خوبی به لیا ندارم
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 اونکه کاری نکرده -

 مرموزه...قیافش آشناست برام -نریمان 

 

 حتما گذری جایی دیدیش -

 نریمان چیزی نگفت و همچنان اخم کرد...

 سرگیجه گرفتم و جلوی چشمم تار شد که باعث شد متوقف بشم...لحظه ای 

 

 نریمان منو گرفت و با نگرانی گفت:

 آیه حالت خوبه؟

 چشمامو محکم روی هم فشردم و گفتم:

 خوبم فقط یه لحظه سرم گیج رقت

 

 رادین اومد سمتم و نگران گفت:

 دخترعمو،چیشدی تو؟

 قبل از پرواز،باید حتما ببرمت دکتر بخاطر بارداریشه احتماال.آیه فردا -نریمان 

 آیه بارداره؟ -لیا 

 

 آره -رادین 
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 و با شوق لبخند دندون نمایی زد...

 از کی؟ -لیا 

 چشمام گرد شد...رادین با تعجب گفت:

 خب معلومه...از شوهرش دیگه

 

 و چشم غره ای به لیا رفت...

 لیا سریع عذرخواهی کرد و گفت:

 ببخشید من یکم چیزه...

 عیب نداره عزیزم -

 و لبخندی بهش زدم...

 

 چند ساعت بعد نامزدی تموم شد...

 خیلی خسته بودم و پلکام باز نمیموند..

 

 از صبح بیدار بودم و کمبود خواب پیدا کردم...

 نریمان هم خوابش میومد...

 رسیدیم خونه و بعد از تعویض لباس،تو بغل نریمان،از خستگی بیهوش شدم...
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***** 

 سایلم رو دیروز جمع کرده بودم...و

 نریمان چمدون هارو برداشت و گذاشت تو ماشین...

 سوار شدیم و رفتیم به سمت بیمارستان...

 

 الزمه حتما؟ -

 بله باید مطمئن بشم بچه حالش خوبه -نریمان 

 چشم چرخوندم و کمی بعد رسیدیم...

 

 وارد شدیم و رفتیم پیش دکتر...

 د تو...البته نریمان بزور اوم

 دراز کشیدم رو تخت و خانوم دکتر یه چیز چسبناک زد رو شکمم و بعد هم یه چیزی گرفت دستش نمیدونم چی بود...

 

 االن کامال متوجه شدین؟

 کمی بعد گفت:

 بچه کامال صحیح و سالمه.هرماه برای سونو باید بیاید اینجا

 و یه سری حرفای دیگه...
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 رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم..با دستمال شکمم رو تمیز کردم و 

 نریمان خندید

 به چی میخندی -

 یه لحطه تورو تصور کردم که چاق شدی و عین پنگوئن داری راه میری -نریمان 

 

 مشتی بهش زدم که با خنده گفت:

 شبیه توپ میشی

 و روشن کرد

 رفتیم فرودگاه...رادین و لیا هم منتظرمون بودن...

 

 و زنگ زد راننده بیاد ببرتش... نریمان ماشینو پارک کرد

 پیاده شدیم و نریمان چمدون هارو برداشت...

 

 سالم صبح بخیر -

 به به دخترعمو،صبح عالی متعالی بخیر -رادین 

 و رو به نریمان دست داد و گفت:

 بـــه صبح توهم بخیر
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 شوهردخترعمو 

 سالم لیا خوبی -

 سالم ممنون -لیا 

 لیا با شوق گفت:

 بریم دیگه

 رادین رو به من گفت:

 لیا عاشق هواپیماست

 

 وارد فرودگاه شدیم و بعد از یه ساعت تاخیر،سوار هواپیما شدیم...

 من کنار نریمان نشستم و لیا هم کنار رادین...

 دستگیر صندلی رو محکم فشار دادم و هواپیما رفت تو آسمون...

 

#243 

 نفس راحتی کشیدم واز پنجره به بیرون نگاه کردم...

 هدفونم رو گذاشتم رو گوشم و چشمامو بستم...

 آهنگ یه تیکه زمین از محمد اصفهانی رو پلی کردم...

 

 واقعا این آهنگو دوست داشتم

 آدمی نبودم که بشینم اهنگ عاشقانه گوش بدم
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 این نوع آهنگارو بیشتر دوست دارم...

 سریع خوابم...بخاطر اینکه شب دیر خوابیده بودم و صبح هم زود بیدار شده بودم 

 

 نریمان زد به شونم:

 آیــه

 هوم؟ -

 پاشو داریم فرود می آیم -نریمان 

 هوشیار به اطراف نگاه کردم  

 

 لیا هم داشت چشماش رو میمالوند...

 هواپیما آروم فرود اومد و همه پیاده شدیم...

 چمدون به دست دنبال نریمان میرفتیم...

 

 لباسم بلند بود و گشاد...

 آستین بلند بافتنی سفید...یه لباس 

 موهام رو سفت بسته بودم و شالم سرم بود...

 نریمان یه تاکسی گرفت و چمدون هارو گذاشت تو صندوق
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 همه مون سوار شدیم و رادین یه چیزایی به فرانسوی گفت...

 تاکسی حرکت کرد...

 از پنجره به بیرون نگاه کردم...

 برج ایفل تو غروب میدرخشید...

 

 شنگ بود...خیلی ق

 رییدیم به هتل و پیاده شدیم...

 نریمان و رادین قبل از اومدن پوالشونو به یورو)واحد پول فرانسه(

 تبدیل کرده بودن... 

 

 پول راننده تاکسی رو حساب کردن و وارد هتل شدیم...

 یه هتل لوکس و بزرگ...

 تاق میخوایم...به سمت میز طالیی رنگ رفتیم و نریمان به فرانسوی بهشون گفت که ا

 

 دوتا سوییت رزرو کردن و کلید اتاقامونو گرفتیم...

 سوییت هامون کنارهم بودن...

 منو نریمان وارد سوییتمون شدیم...

 خسته که نیستی؟ -نریمان 
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 چطور مگه -

 اخه گفتم اگه خسته نیستی. بعد لباس عوض کردن،بریم پاریس رو بگردیم -نریمان 

 نه خسته نیستم -

 نبایدم باشی...تمام راه خواب بودی -نریمان 

 

 و تیشرتش رو در آورد...

 شالم رو در آوردم و گفتم:

 من رفتم حموم

 و دست تکون دادم و وارد حموم شدم...
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 بعد از یه دوش مختصر،اومدم بیرون و لباس پوشیدم...

 نریمان سرشو انداخت پایین و رفت تو حموم...

 موهامو خشك و شونه کردم...

 

 شالم رو که انداختم در زده شد

 آماده این؟ -رادین 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 نریمان داره دوش میگیـ... -

 تموم شد -نریمان 

 و با حوله مشغول خشك کردن موهاش شد...

 

 کمی بعد،همه سوار ماشینی که نریمان کرایه کرده بود شدیم...

 خب خب کجا میریم؟ -

 اول بریم برج ایفل؟ -رادین 

 آره بنظرم -نریمان 

 منم موافقم - لیا

 

 دقیقه رانندگی رسیدیم به برج ایفل... ٤٥بعد از حدود 

 هوا تاریك شده بود اما چراغ های نزدیك برج روشن بودن...

 خیلی زیبا بود...

 

 عده ای جلوی آسانسور صف بسته بودند...

 اما پله ها کم و بیش خلوت بودند...

 بریم تا من اذیت نشم از پله ها رفتیم... برخالف اصرارهای مکرر نریمان که میگفت از آسانسور
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 اصال زیر پام رو نگاه نمیکردم و آروم آروم پشت سر نریمان باال میرفتم...

 رسیدیم به باالی پله ها...

 دیگه از نفس افتاده بودم...

 ولی وقتی از باال، پاریس رو دیدم خستگی یادم رفت...

 

 نگاه میکردند... خیلی ها باال بودند و مثل ما داشتند به شهر

 واقعا خیلی خوشگل بود...

 چراغ های رنگارنگی که از اون پایین چشمك میزدند...

 

 بعد از پایین اومدن از برج تصمیم گرفتیم بریم شام بخوریم و بقیه تفریح رو بذاریم برای فردا...

 به سمت یه رستوران رفتیم و وارد شدیم...

 

 نشستیم روی میز...

 غریب که اسمشونم نشنیده بودم سفارش میدادن...همه چیزهای عجیب 

 ترجیح دادم تنها چیزی که اینجا پیدا میشه و میشم رو سفارش بدم

 

 من پیتزا میخورم -

 و منو رو انداختم رو میز
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 مطمئنی آیه؟ -نریمان 

 آره چطور -

 آخه غذاهای بهتری هم هستا -نریمان 

 نه نه ممنون -

 

 .نریمان شونه ای باال انداخت..

 غذاهارو آوردن...

 اصن نفهمیدم چی تو غذای لیا و رادین هست...

 ولی نریمان همبرگر سفارش داده بود...

 

#245 

 

 بعد از شام خوردن،جمع و جور کردیم و رفتیم هتل...

 هرکی وارد سوییت خودش شد...

 خوابم نمیبره -

 برعکس من خیلی خوابم میاد -نریمان 

 

 نه نخواااب -

 گفت:نریمان کالفه 
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 آیه خوابم میاد!

 منم خوابم نمیاد خب توهم نخواب -

 خب یکاری کن نخوابم -نریمان 

 

 و با شیطنت نگاهم کرد

 کباب کبابا بازی کنیم -

 مطمئنی ایه؟ -نریمان 

 آره -

 نریمان کف دستاشو به سمتم گرفت و گفت:

 از فردا باید دستکش بپوشی

 

 چرا اونوقت -

 وشگلت کبود میشنچون دستای سفید و خ -نریمان 

 نریمان در نواب بیند پنبه...آااااخخخ -

 محکم زد رو دستم که فکر کنم دستم شکست...

 

 آی مرض بگیری به حق علی...نکبت دستم شکست -

 خب دیگه حاال بخواب کوچولو -نریمان 
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 دردددددد -

 و کف دستامو به سمتش رفتم و گفتم:

 نوبت توئه 

 

 رو دستام....نریمان بیخیال دستاشو گذاشت 

 با تمام قدرت دستمو بردم باال و کوبوندم رو دستش...

 ولی اون هیچ تغییری تو حالت صورتش ایجاد نشد...

 

 دست خودم درد گرفت...

 با حرص ازش جدا شدم و خواستم برم که دستش دور کمرم حلقه شد و من و انداخت تو بغل خودش و میخندید...

 

 درد...ولم کن -

 اشه حاال ناراحت نشو عشقم...اصن وای زدیم خیلی درد گرفت...خب ب -نریمان 

 و دور خودش پیچید...

 لگدی بهش زدم و گفتم:

 

 منو مسخره میکنی؟

 نه من غلط بکنم -نریمان 
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 و پوکید از خنده...

 خواستم قلقلکش بدم که صدای رادین اومد:

 نریمان

 

 نریمان صداشو صاف کرد و گفت:

 بله؟؟/:

 و؟بیایم ت -رادین 

 وایسا پیراهنمو بپوشم -نریمان 

 و غش غش بیصدا خندید...

 

 زدم تو بازوش و با صدای رسا گفتم:

 چندلحظه وایسید

 و رفتم پلیورم رو پوشیدم و رفتم در رو باز کردم...

 لیا و رادین وارد شدند...

 

 سالم خوش اومدین -نریمان 

 رادین و لیا نشستن رو مبل و رادین گفت:

 مرسی...لیا خوابش نمیبرد منم گفتم بیایم اینور ببینم شما هم بیدارینمرسی 
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 واال من خواستم بخوابم آیه خوابش نمیومد نمیذاشت -نریمان 

 رادین چشمش خورد به دستم که قررررمز شده بود افتاد و دستمو گرفت و با تعجب گفت:

 دستت چیشده دخترعمو؟

 

 ست رادین کشید و بیرون و با لبخند الکی گفت:نریمان لبشو گاز گرفت و دست منو از د

 کباب کبابا بازی کردیم

 

#246 

 

 آیه بیا یه چیزی نشونت بدم -رادین 

 و موبایلشو در آورد و گرفت سمتم

 نشستم کنار نریمان و به عکس نگاه کردم

 میشناسیش؟ -رادین 

 

 با خوشحالی و خنده گفتم:

 ؟همون سگیه که تو شمال زیرتخت پیداش کردیم

 نریمان ابروش پرید باال و گفت:

 شمال؟
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 آره شوهردخترعمو...آیه حالش زیاد خوب نبود ماهم با دوستان رفتیم شمال -رادین 

 

 شمال؟ماهم بریم رادین؟ -لیا 

 میریم عزیزم -رادین 

 نریمان و رادین بد به هم نگاه میکردند...

 کجاست -

 

 کردمتو نیومدی ببریش منم خودم ازش نگهداری  -رادین 

 آها -

 و موبایل رو دادم دستش

 کمی از این در و اون در صحبت کردیم و اونا بلند شدن رفتن

 

 دراز کشیدم رو تخت...

 نریمان هم با اخم تیشرتش رو در آوردم و با شلوار ورزشی اومد رو تخت و پشت به من،خوابید...

 کم کم صدای منظم شدن نفساش

 نشون از به خواب رفتنش بود... 

 

 این پهلو و اون پهلو میشدم اما خوابم نمیبرد... هی
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 بلند شدم و نیم خیز تو جام نشستم...

 نریمان خواب آلود گفتم:

 چیشده آیه

 

 خوابم نمیبره -

 نریمان منو کشید تو بغل خودش و محکم بغلم کرد و گفت:

 حاال بخواب وروجك

 دروغ نگم راحت شدم...

 چشمامو بستم و به خواب رفتم...

 

**** 

 

 ))نریمان((

 چشمامو باز کردم و به آیه نگاه کردم...

 خواب بود...

 به ساعت نگاه کردم:

10:35 

 چشمامو مالیدم اما دلم نمیومد برم پایین  
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 در زده شد

 بیدارشین هوووو باید بریم گردش -رادین 

 آیه سرشو فرو کرد تو گردن من وداد زد:

 اول صبحی مرض داری صداتو انداختی پس کله ات؟

 

 به اعصاب خودت مسلط باش خانومم -

 و خندیدم...

 آیه چشماشو باز کرد و پوکرفیس نگاهم کرد

 یعنی قیافتو که اونجوری کنی دوست دارم سر خودمو بکوبم به دیوار -

 

 آیه مالفه رو پیچوند دور خودش و از تخت رفت پایین...

 قهقهه زدم و گفتم:

 عشقم هنوز لباس تنته ها

 تو صورتم که با شدت بیشتری خندیدم... بالشت رو کوبوند

 مالفه رو انداخت رو زمین و رفت تو حموم

 

#247 

 

 با همون وضع رفتم و در روباز کردم...
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 رادین دست به کمر گفت:

 نمیاین/:؟

 آیه رفت حموم دوش بگیره بعد شما برین صبحونه ماهم میایم -

 

 خیلی خوب -رادین 

 حموم رو زدمو رفت...در رو بستم و رفتم در 

 چیه؟ -آیه 

 بیام تو باهم حموم کنیم؟ -

 

 در رو باز کرد و شامپو رو پرت کرد سمتم که جاخالی دادم و خندیدم...

 

 لباس پوشیدم و داشتم عطر میزدم که آیه با حوله اومد بیرون و گفت:

 تو برو بیرون من لباس بپوشم

 راحت باش نگات نمیکنم -

 و دستامو گذاشتم رو چشمام...

 

 از زیر دستم نگاه کردم

 آیه با شك حوله شو در آورد که چشمش به من خورد و جیغ زد:
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 نریمان

 دویدم رفتم از سوییت بیرون و غش کردم از خنده

 

***** 

 

 ))آیه((

 

 کثافت داشت نگاه میکرد...

 لباس پوشیدم و موهامو خشك کردم و خودمو خوب پوشوندم و رفتم بیرون...

 

 سرد بود اما هتل گرم بود...هوای بیرون خیلی 

 نریمان منتظرم بود و گفت:

 ده دقیقه ست اینجا معطلتم و دارم مگس میپرونم

 

 بمنچه -

 واقعا مرسی -نریمان 

 و راه افتادیم سمت سالن غذاخوری...

 دنبال رادین و لیا گشتیم که کنج رستوران نشسته بودند...
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 رفتیم پیششون نشستیم

 دیر اومدین -لیا 

 چی عقب موندیم؟از  -

 هنـ... -لیا 

 هیچی چیزی نبود -رادین 

 و لبخندی زد

 

 شونه ای باال انداختم و صبحونه رو خوردیم و خواستیم برگردیم سوییت ها که لیا گفت:

 بریم خرید

 آره -رادین 

 اوکی  -نریمان

 

 همه رفتیم سوییت هامون تا حاضر بشیم...

 

#248 

 

 من لباس هامو عوض نکردم...

 مناسب بودن همینا

 من حاضرم.بریم؟ -نریمان 
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 آره بریم -

 

 و از سوییت خارج شدیم و منتظر اونا موندیم...

 کمی بعد اونا هم اومدن

 سوار ماشین شدیم و نریمان رفت به سمت بازار...

 

 اسم بازار روهم گفتا ولی اسمش عجق وجق بود نفهمیدم...

 رسیدیم -نریمان 

 شدیم..همه پیاده شدیم و وارد بازار 

 

 شلوغ بود و هر نوع آدمی میرفت و میومد...

 لیا هر مغازه ای رو میدید میرفت تو...

 سرم پایین بود و فقط دنبالشون میرفتم...

 

 تو نمیخوای چیزی بخری؟ -نریمان 

 نه به لباسی نیاز ندارم -

 ولی من دارما -نریمان 

 چشم غره ای بهش رفتم که خندید و هلم داد تو یه مغازه...
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 چندتا لباس ساده و سفید خریدم...

 نریمان با شیطنت گفت:

 لباس خواب نمیگیری

 چرا میگیرم -

 و رفتم تو یه مغازه...

 

 در واقع لیا هلم داد تو...

 سریع به فرانسوی یه چیزایی به فروشنده گفت...

 فروشنده چندتا لباس خواب خییلی کدتاه با رنگای جیغ آورد...

 

 و پالستیك داد دست من و گفت: لیا پول رو حساب کرد

 بیا ایناهم واسه تو

 و ریز ریز خندید

 خندیدم و گفتم:

 توهم الزم داری

 

 من داشتما ولی خب رادین پاره شون کرد -لیا 
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 و خندید و رفت...

 ابرویی باال انداختم و رفتم بیرون...

 

 بعد از یکمی خرید تصمیم گرفتیم بریم پارک...

 حکم خوردم به یه دختر...داشتیم میرفتیم که من م

 

 دختر تند تند شروع کرد با شرمندگی یه چیزایی گفتن..

 خوبی آیه؟؟؟چیزیت نشده؟؟؟؟؟ -نریمان 

 

 من خوبم -

 شما ایرانی هستید؟ -دختر 

 بله با اجازتون -نریمان 

 من واقعا عذرمیخوام.عجله داشتم -دختر 

 مشکلی نیست گلم -

 

 پس من برم.به امید دیدار -دختر 

 و رد شد و رفت...

 

#249 
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 شونه ای باال انداختم و رفتیم نشستیم رو چمن های توی پارک...

 نریمان بریم شهر بازی؟ -

 بریم ولی اینجا زیاد باحال نیست...اونوقت که لندن بودیم حیف شد نرفتیم -نریمان 

 

 آره یادش بخیر -رادین 

 شما همتون رفتین لندن؟ -لیا 

 مساعد نبود برای همون رفتیم لندن آره آیه حالش -نریمان 

 اره اون موقع من شوهر آیه بودم -رادین 

 

 نریمان پالستیك پفك رو پرت کرد تو صورت رادین که رادین خندید...

 انتظار داشتم االن دست به یقه بشن

 و خندیدند دوتاشون

 لیا ابروشو باال انداخت...

 

 آقایون! -

 خیلی خوب! ! -رادین 

 باحال نیست شهر بازی یکم اونورتره پیاده بریم اینجا -نریمان 

 آره بزنین بریم -رادین 
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 بلند شیم و داشتیم راه میرفتیم که نریمان یهو منو انداخت رو کولش

 وا نریماننننن -

 چیه -نریمان 

 منو بذار پایین زشته -

 

 زشت پیرزن با ساپورته... -نریمان 

 و با اقتدار راه میرفت...

 زدم تو کمرش:

 میگم بذارم زمین!

 جات راحت نیس؟ -نریمان 

 

 لیا کوبید تو سر رادین و با لهجه گفت:

 یکم از نرمان یاد بگیر

 من در توانم نیست...اون زود داره سیکس پك داره...من بیچاره ام یکی نیس خودمو بندازه رو کولش -رادین 

 

 لیا با کیفش زد تو سر رادین...

 د سمت رادین و گفت:نریمان منو گذاشت پایین و دوی
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 بیا من کولت کنم

 رادین خواست در بره ولی نریمان انداختش رو کولش...

 

 رادین صداشو زنونه کرد و گفت:

Oh my god هانــــی االن میفتم...منو بذار پایین...عشقم از ترس بچم افتااااااددددد 

 

 منو لیا غش کرده بودیم از خنده...

 خندید... نریمان رادین رو گذاشت زمین و

 رادین دستشو مالید و راه رفت و گفت:

 آخیـ....وااای

 

 نریمان پریده بود رو کولش

 رادین جیغ جیغ کرد:

 دراکوال پیش خودت چی فکر کردی پریدی رو کمر نحیف من...جیگرت در بیاد به حق ابلفضل...

 

#250 

 هووووو خوردی منو -نریمان 

 و اومد پایین و کتش رو صاف کرد...

 زد تو کمرش: رادین
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 کمرم شکست کمرت بشکنه

 خوردیم -نریمان 

 

 عـــق پس واسه همینه که حالت تعوع دارم -رادین 

 نریمان خندید و زد پس کله رادین...

 رسیدیم خانوما -

 من خانومم؟؟؟؟؟ -نریمان 

 

 تاچه حد رو کدبانو بودن ما حساب کردی دخترعمو؟ -رادین 

 غش غش خندیدم و گفتم:

 عین دخترایینواال خب 

 

 نریمان با غرور نگاه کرد...

 رادین با دستاش به نریمان اشاره کرد و با صدای بلند گفت:

نمبینی این همه جذبه رو؟؟؟سیکس پك هارو داشته باش...از رو تیشرت زده بیرون...جیگرت در بیاد این شبیه خوان میگله بعد میگی عین 

 دختراس؟؟؟؟

 

 با جدیت گفتم:

 کنم؟ نریمان کمکت -
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 چه کمکی -نریمان 

 واسه هندونه های زیربغلت -

 و پوزخند زدم...

 لیاقت نداری  -رادین 

 

 و رو به نریمان،با صدای زنونه گفت:

 ببین،این واسه تو زن نمیشه،

 بیا خودمو بگیر ببین سفید که هستم ،چشم رنگی هم هستم،رقاصم که هستم)قری هم اومد(دیگه چی میخوای فدات شم؟

 

 هیچی دیگه قربونت،همسر ایده آل من تویی - نریمان

 لیا چیزی نمیگفت و میخندید

 رو به دوتا خل و چل گفتم:

 مرض دیگه بیاین بریم

 

 وارد شهر بازی شدیم که رادین دوید تو و با صدای زنونه گفت:

Oh my god... 

 اینجا چقد بیوتی فوله
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 رادین!!! -

 رادین سرفه ای کرد و گفت:

 بزار خوش باشیمیه امروز رو 

 آیه بیا بریم ترن -نریمان 

 هان نی اون حامله اس یهو دیدی بچش خورد زمین... -رادین 

 بیا با خودم بریم

 

 نخیر بچم نمیخوره زمین -

 راست میگه آیه..واست خوب نیس -نریمان 

 |-نه بابا مگه بچه سرپاس که با ترن رفتن بخوره زمین بیفته : -

 

 کرد.نریمان با دودلی قبول 

 سوار ترن شدیم و راه افتاد که جیغی کشیدم و سفت چسبیده بودم به نریمان...

 

 رادین و لیا هم عقب بودن...

 رادین خل و چل هی با صدای زنونه داد میزد:

Oh my god...ohhhhh 

 باالخره ترن ایستاد و من مثل جن زده ها اومدم بیرون
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 عااااالی بود -لیا 

 بودیس خیلی پرفکت  -رادین 

 آیه خوبی؟چرا شبیه اونایی شدی که جن دیدن؟ -نریمان 

 

 اما من خشك شده بودم...

 رادین دستشو جلوی چشمام تکون داد و گفت:

 بسم اهلل رحمان رحیم...الحمداهلل رب العالمیـ...

 کوفت -نریمان 

 

 و یهو منو ب*و*سید که از فرط تعجب هلش دادم و گفتم:

 هووو

 داد زد:رادین با صدای زنونه 

Oh my gooood 

 درد...کشتیمون از بس اینو گفتی -

 

 نه دیگه اینجا واقعا الزم بود -لیا 

 و دوتاشون زدن زیر خنده

 نریمان مظلوم گفت:
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 بابا دیدم خشك شدی فکر کردم دور از جون سکته کردی خب

 

#251 

 چشم غره ای بهش رفتم و راه افتادیم 

 کردم نشستیم رو نیمکت که یهو ه*و*س بستنی

 نالیدم:  نریمان

 

 جونه نریمان...باز چیشده؟ -نریمان 

 بستنی میخوام -

 نمیتونم بخدا پام درد میکنه -نریمان 

 ویاررررر کردم....لش جمع کن بدو برو بخر -

 

 نریمان زد تو سر خودش و با رادین بلند شدن رفتن...

 لیا نشست کنارم

 کم حرفی  -

 معذبم -لیا 

 

 بهت...ولی من کال با اون دوتا اوسکول راحتمحق میدم  -

 تو قرار بوده با رادین ازدواج کنی؟ -لیا 
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 لبخندم محو شد و مکث کردم...

 

 آره -

 چرا ازدواج نکردی -لیا 

 نریمان اومد زد عروسی رو داغون کرد و منو برد رفت -

 وا چرا -لیا 

 

 فقط به چشم برادری به رادین نگاه میکنم اخه ازدواج منو رادین زوری بود...خداروشکر هم نشد.من -

 لیا که انگار خیالش راحت شده بود لبخندی زد و گفت:

 نریمان واقعا شوخه

 

 شوخی از خودتونه -

 و خندیدیم...

 رادین با صورت بستنی برگشت و داشت نفرین میکرد...

 چیشده رادیو؟ -

 

 الب بشورم،بستنی رو زد تو صورتماین پسره ی اشغال که ایشاال خودم سنگ قبرشو با گ -رادین 

 و ایش کنان رفت صورتشو بشوره
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 نریمان اومد و بستنی شکالتی رو داد دست من و داشت کتشو تمیز میکرد

 چتون بود؟ -

 کرم میریخت منم بستنی رو زدم تو صورتش اونم دستاشو سابید به کتم،خالصه زدیم به تیپ وتارهم -نریمان 

 

 من میدونم  -

 چی رو -نریمان 

 این رو که خوب میشین انشاءاهلل -

 نریمان خندید و نشست کنارم

 بستنی رو با اشتیاق لیس میزدم که نریمان گفت:

 

 بخدا منم ادمم ه*و*س میکنم.

 خب برو واسه خودت بخر -

 بستنی رو نمیگم -نریمان 

 زدم تو سرش که خندید و جاخالی داد...
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 بعد از کمی دیوونه بازی،

 جور کردیم و برگشتیم هتل...جمع و 
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 منو نریمان چشمامون باز نمیشد از خستگی...

 

 وارد سوییت هامون که شدیم رسما بیهوش شدم...

 نریمان تکونم داد:

 آیه آیه

 بلی -

 

 پاشو برام قصه بگو -نریمان 

 نیم خیز شدم و دستمو گذاشتم رو پیشونیش و گفتم:

 ت داستان بگم؟تب هم نداری...حالت خوبه؟مگه بچه ای واس

 

 آفررین توروخدا -نریمان 

 باشه حاال از چی بگم برات؟شنگول منگول؟ -

 نریمان خندید و گفت:

 همونو بگو...احساس نداری که عاشقانه بگی

 

 مرض...خب یکی بود یکی نبود... -

 زیر گنبند کبود،غیر از خدا هیشکی نبود...
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 یکی بود سه تا بچه داشت...

 لشنگول،منگول،هپه انگو

 

 همه داستانو واسش گفتم ولی خوابش نبرد

 خوابم نبرد -نریمان 

 خب بمنچه دیگه من میخوام بخوابم -

 خواستم دراز بکشم که نریمان خودشو انداخت روم و گفت:

 حاال خوابم میبره

 

 خوابیدیم...

 

***** 

 

 با نیشگون های نریمان بیدار شدم...

 پاشو بریم شام -نریمان 

 و شستم...بیدار شدم و صورتم

 لباس عوض کردم و رفتیم بیرون...

 

 نریمان دستشو انداخت دور شونه ام...
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 وارد رستوران هتل شدیم و رفتیم نشستیم رو میز رادین اینا

 رازتون چیه -رادین 

 

 چه رازی -

 راز اینکه چجور اینقور میتونید بخوابید -رادین 

 به هیچی فکر نکن خوابت میبره -

 خو به این نیست چون من همیشه دارم به یه چیزی فکر میکنم...کال خوابت بیاد خوایت میبرهنه واال  -نریمان 

 

 خب حاال دعوا نکنید.شام که خوردیم بریم کنار استخر جرات حقیقت بازی کنیم؟ -رادین 

 آررره من موافقم -لیا 

 منم همینطور -

 

 همه اوکی دادن...

 استخر...بعد از شام که میگو بود،رفتیم پیش 

 همه چندتا چندتا نشسته بود رو میز های کنار استخر...

 

 نشستیم و رادین به پیش خدمت گفت:

 لطفا یك بطری بیارین
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 پیش خدمت بطری رو داد دست رادین...

 

 رادین بطری رو چرخوند که سرش افتاد سمت نریمان و پشتش افتاد به سمت نریمان...

 خب جرات یا حقیفت؟ -رادین 

 من به توی خر جرات نمیگم...حقیقت -نریمان 

 

 خب...اومممم...از من بدت میاد -رادین 

 ازت متنفرم -نریمان 

 و خندیدند...

 نریمان سرفه کرد و جدی گفت:

 نه حاال خوشم میاد ازت

 

 بسیار هم خوب -رادین 

 نریمان بطری رو چرخوند که افتاد به سمت لیا

 جرات یا مقیقت -نریمان 

 حقیقت -لیا 

 

 تو منو قبل از اینکه تو جشن نامزدی همو ببینیم،میشناختی؟ -نریمان 
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 به لیا نگاه کردم...

 کمی به نریمان خیره شد و بعد گفت:

 آره.

 

 رادین اخم کرد و گفت:

 چطور؟

 من نریمان رو توی کاباره توی آمریکا،واشنگتون دیدم -لیا 

 ابرویی باال انداختم...
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 رو چرخوند و افتاد سمت من...به جای لیا،رادین بطری 

 خب خب کرات یا حقیقت؟ -رادین 

 واسه تنوع،جرات -

 واسه تنوع،بپر تو استخر -رادین 

 

 با حرص گفتم:

 بدبختت میکنم

 برووو -رادین 

 من شنا بلد نیستم -
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 واال تو شمال خوب واسه ما حرکت میرفتی -رادین 

 

 نخیرم...اون جا آبش خیلی کم بود -

 استخرم کمه...تو بپر اگه داشتی خفه میشدی،نریمان رو میفرستیم مثل تو این فیلما نجاتت بدهآب  -رادین 

 با حرص بلند شدم و رفتم سمت استخر...

 

 نفس عمیقی کشیدم و فقط خودمو پرت کردم تو آب...

 آبش کم بود ولی سرد بود...

 جیغی کشیدم و گفتم:

 یخ زدممممممم

 

 و بگیره که کشیدمش تو...رادین دوید سمتم و خواست دستم

 افتاد تو آب...

 نریمان اومد لبه استخر و گفت:

 جهنم و ضرر

 و پرید تو آب...

 

 لیا به خل بازی های ما تو آب نگاه میکرد...
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 تا امام...یخ زدم ١٢٠٠یا  -رادین 

 دختره ی دیوونه سرما میخوری -نریمان 

 از پله ها رفتم باال و از استخر اومدم بیرون

 

 و نریمان هم پشت سرم رادین

 لیا سریع حوله رو انداخت دورم و به داخل هتل هدایتم کرد...

 نریمان و رادین هم اومدن...

 

 همه رفتیم اتاقامون...

 لباسامو عوض کردم و نشستم رو صندلی و تو خودم جمع شدم...

 نریمان گرمکن رو انداخت رو شونه هام و یه لیوان شکالت داغ داد دستم...

 

 روبروم و اونم پلیورشو تنش کرد بود... نشست

 لیوان شکالت داغ خودشو برداشته بود و مزه مزه میکرد...

 لیوان رو دستم گرفتم و کمی خوردم...

 

 خوش گذشت؟ -نریمان 

 آره واقعا خیلی خوش گذشت -
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 خوبه چون پس فردا باید برگردیم -نریمان 

 چرااااا -

 کارهای شرکت عقب موندن -نریمان 

 

 نیست وقتی اونجاییم همش تو شرکتی واسه همین شرکت بی تو مونده -

 خب حاال! -نریمان 

 چشم چرخوندم و از شکالت داغم خوردم...

 

 کم کم بخاطر کوفتگی بدنم،از خستگی خوابم برد...

 

***** 

 

 )) نریمان((

 

 به خودم اومدم دیدم آیه خوابش برد رو صندلی...

 شدم رفتم سمت آیه... شکالت داغم رو سر کشیدم و بلند

 

 آروم بلندش کردم و بردم گذاشتمش رو تخت...

 مالفه رو انداختم روش ...
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 خودم خوابم نمیومد...

 نشستم رو صنولی و کتابی از چمدونم در آوردم و مشغول خوندن شدم...
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**** 

 

 ))آیه((

 

 کش و قوسی به خودم دادم و دوباره خوابیدم...

 بیدارشو...آخرین روز تفریحی مونه هاآیه  -نریمان 

 ایییییش -

 

 و بلند شدم رفتم دست و صورتم و شستم و اومدم بیرون...

 اون روز کلی گشتیم و دیوونه بازی در آوردیم....

 

 صبح روز بعد برگشتیم تهران

 وارد عمارت که شدم چرخی زدم و گفتم:

 دلم برات تنگ شده بود خونه جون
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 اد دست مائده...نریمان چمدون هارو د

 نریمان من میرم خونه بابام -

 من خستم...تو با راننده برو منم یکم بخوابم بعد میام -نریمان 

 باشه  -

 

 و بغلش کردم و بعد رفتم...

 رو به راننده گفتم:

 منو ببر خونه آقاجون

 راننده در رو برام باز کرد و من سوار شدم...

 

 گذاشت جلوی دهنم و کم کم بیهوش شدم....خودش سوار شد و همون موقع یکی دست 

 

***** 

 

 ))نریمان((

 

 خواستم بخوابم که موبایلم زنگ خورد...

 ناشناس بود

 جواب دادم:
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 الو

 

 سالم نریمان -

 صدای نحسشو از پشت تلفن هم میشناختم

 پیمان؟؟؟؟؟؟؟ -

 آره خودمم -پیمان 

 

 چرا به من زنگ زدی اشغال؟ -

 زدنت باش...ممکنه به نفع خانوم خوشگلت تموم نشههوهو مراقب حرف  -پیمان 

 مثل فنر از جا بلند شدم

 چی زر زر میکنی؟؟؟چه بالیی سر زنم آوردی؟ -

 

 جوش نیار...هنوز بالیی سرش نیاوردم...ولی اگه فریده رو برنگردونی کلی بال سر خانومت و بچه کوچولوش میاد -پیمان 

 

 داد زدم:

 اد به قرآن نابودت میکنمپیماااااان بالیی سر زنم بی

 فریده رو بیار به این آدرسی که برات میفرستم...درغیراینصورت باید با زنت خداحافظی کنی -پیمان 
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 و قطع کرد...

 افتادم رو زمین

 

*** 

 دوروز قبل

 "نریمان"

 

 رفتم که بستنی بگیرم اما موبایلم زنگ خورد...

 جواب دادم:

 الو سپند)وکیل(

 نریمان.دختره رو گرفتیمسالم  -وکیل 

 فریده رو ببرین خونه من.حسابی مراقبش باشین من پس فردا برمیگردم -

 

 اوکی باشه.خوش بگذره -سپند 

 ممنون -

 و قطع کردم...

 نفس راحتی کشیدم...

 میخواستم آیه رو سوپرایز کنم...
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 شکایت کرده بودم از پیمان و دادگاه حق رو به من داده بود...

 بردم برای آیه...-خریدم و با دلقك بازی های رادین بستنی هارو

 

***** 

 "آیه"

 

 زمان حال

 

 چشمامو باز کردم و گیج به اطراف نگاه کردم...
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 خانوم راد.بازهم همو دیدیم -پیمان 

 با ترس بهش نگاه کردم و گفتم:

 واس چی منو آوردی اینجا؟

 منم باور کردم نمیدونی -پیمان 

 میکنی درباره چی صحبت -

 

 میفهمی خانوم.. -پیمان 

 و نشست رو صندلی و کالهشو تمیز کرد و گذاشت سرش...
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 دستام بسته شده بود و انداخته بودنم گوشه دیوار...

 

 پیمان رفت و در رو بست

 پاهام هم بسته بودن ولی میتونستم حرکتشون بدم...

 به اطراف نگاه کردم...

 چشمم افتاد به چاقوی رو زمین...

 

 پا کشیدمش سمت خودم...با 

 گذاشتمش بین زانوهام و شروع کردم باال پایین کردن طناب رو قسمت تیغ چاقو...

 کمی بعد دستام باز شد...

 اما پیمان در رو باز کرد...

 

 سر دستامو بردم عقب کمرم و چاقو رو زیر پام مخفی کردم...

 شوهرت داره با دخترم میاد -پیمان 

 دخترت؟ -

 ..نریمان اونو تو دادگاه از من گرفت...منم تورو گرفتمآره. -پیمان 

 

 من...من خبر نداشتم -
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 حاال خبردار شدی -پیمان 

 خم شد و با شك نگاهم کرد...

 با ترس آب دهنم روقورت دادم...

 چاقویی از جیبش در آورد و گرفت جلوم

 

 دعا کن شوهرت زود برسه -پیمان 

 و بلند شد رفت...

 منو دزدیده بود افتادم... یاد ردزی که نریمان

 سریع طناب پاهام رو باز کردم و چاقو رو برداشتم و رفتم گوشه تاریك دیوار...

 

 پیمان برگشت و دید من نیستم داد زد:

 دختره در رفت...زود برین پیداش کنین

 همه نگهبانا ریختن داخل و رفتن تو اتاق متاقا...

 

 گرفت...سریع دویدم سمت در خروج که پیمان جلومو 

 چاقو رو گرفتم سمتش...

 پوزخند زد و گفت:

 به قیافه ات نمیخوره بزنی
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 چرا همه اینو میگن؟ -

 و چاقو رو محکم کشیدم رو بازوش و شروع کردم به. دویدن...

 

 درندشت بود...

 بی هیچ درخت و آبی...

 همون موقع اسیر دست چندتا مرد شدم...

 

**** 

 

 ))نریمان((

 

 ها سوار ماشین شدند...سپندو بقیه سرگرد 

 نگران بودم و خیلی استرس داشتم...

 پدر آیه حالش بد شده بود و برده بودنش بیمارستان...

 

 فریده رو گذاشتم پیش آیلین و مادر آیلین...

 چندتا نگهبان هم برای محکم کاری گذاشتم اونورا بپلکن...

 راه افتادیم به سمت آدرسی که پیمان گفته بود...

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 چندساعت رسیدیم...بعد از 

 ماشین هارو کمی دورتر پارک کردیم و آروم به سمت گاراج راه افتادیم...

 همون موقع آیه رو درحال دویدن دیدم که چندتا مرد گرفتنش...

 

 داد زدم:

 اوناهاش

 همه دویدن سمت نگهبان ها اما...
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 اما پیمان سریع تر آیه رو گرفت و اسلحه رو گذاشت کنار سرش...

 آیه وحشت کرده بود...

 فریده رو آوردی؟ -پیمان 

 پیمان، آیه رو ول کن -

 

 آیه آروم پاشو آورد باال و کفشش در آورد...

 اما پیمان متوجه نشد

 به قولت عمل نکردی...پس با زنت خداحافظی کن -پیمان 

 

 نــــــه -
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 ان داد زد و اسلحه از دستش افتاد...همون موقع آیه کفش پاشنه بلندش رو محکم کوبید تو صورت پیمان که پیم

 آیه از حرص دوباره پفش رو پرت کرد تو صورتش و اسلحه رو گرفت سمتش...

 

 پلیس ها سریع با نگهبان ها درگیر شدند و دونفرم رفتن سمت پیمان...

 دویدم سمت آیه

 آیه - 

 ومحکم بغلش کردم...

 نفس نفس میزد...

 

 نگرانت بودمخداروشکر سالمی...نمیدونی چقدر  -

 و لباشو ب*و*سیدم...

 آیه ازم فاصله گرفت و نفس زنان کلت رو پرت کرد اونور...

 

 بغلم کرد و گفت:

 منم دوستت دارم...

 

***** 

 

 ماه بعد ۸
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 "آیه"

 

 از درد جیغ کشیدم:

 نرررریمان بدبختت میکنم...آشغاااال

 باالخره بچه بدنیا اومد و منم از درد داشتم بیهوش میشدم...

 دخترم رو دادن دستم...

 

 گریه میکرد...

 همون موقع بیهوش شدم...

 

***** 

 

 چشمامو با گیجی باز کردم...

 تو بیمارستان بودم...

 بچه تو بغل نریمان بود و نریمان داشت قربون صدقه اش میرفت...

 نریمان -

 

 نریمان چرخید سمتم و با خئشحالی گفتم:
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 عزیزم حالت خوبه؟

 آره بچه رو بده -

 بچه رو داد بغلم و من گرفتم بغلم...

 چقدر کوچولو بود...

 

 با اون یکی دستم جعبه دستمال کاغذی رو پرت کردم سمت نریمان که با چشمای گشاد شده گفت:

 ا عزیرم!!!

 دردو عزیزم...مردم وزنده شدم از درد...همش زیر سر توئه -

 

 همون موقع رادین وارد شد و با خوشحالی گفت:

 اوووووه 

 اومد سمتم و گل هارو انداخت تو بغل نریمان و گفت:

 بده بچه رو ببینم

 

 برو گمشو ببینم -

 بده بابا -رادین 

 و بچه رو از بغلم گرفت و گفت:

 چقدر نازه...ماشاال...با شوهرم رفته دیگه
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 و لپ نریمان رو کشید..

 

 رادین، نامزدیشو با لیا بهم زده بود...

 رادین ناراحت نبود... نفهمیدیمم دلیلش چی بود ولی

 معلومه دیگه

 نگاه چشاشو داره وا میکنه -رادین 
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 آخر_قسمت#

 بده بده بچمو -

 گرفتمش و گفتم:

 گمشو بیرون میخوام به بچم شیر بدم

 روم به دیوار...من رفتم شوهری -رادین 

 و رفت بیرون...

 

 لباسمو زدم باال...بچه داشت شیر میخورد...

 چی بزاریم؟اسمشو  -نریمان 

 امممم...مونیکا -

 نخیر میذاریم مژده -نریمان 
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 من مادرشم نیگم بذاریم مونیکا -

 

 نچ میذاریم مژده -نریمان 

 آیلین و فریده پریدن تو اتتق و جیغ جیغ کردن:

 وای نیگاش کن

 اخی چه کوچولوئه -فریده 

 میگم نریمان بچه به من رفته ها -

 

 از چه نظر اونوقت؟ -نریمان 

 شماش رنگیه موهاشم بورهچ -

 نریمان پوکرفیس نگاهم کرد...

 ااا راستی تو هم بور و چشم رنگی هستی...روم به دیوار حواسم نبود -

 میگم ما هممون چشم رنگی و بور هستیم ولی این موهاش مشکیه ها...به کی رفته -نریمان 

 

 بچه یه ساعته به دنیا اومده...مگه مو داره اخه؟ -

 اینا چیه من میبینمپ  -نریمان 

 تو مشکل بینایی داری -
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 بعد از کمی بحث کردن قرار شد اسم بچه رو بذاریم مونیکا...

 اما نریمان صداش میکرد مژده...

 همه اومدن و تبریك گفتن

 منو بردن خونه...

 کمی بهتر شده بودمو میتونستم راه برم...

 

 دو هفته مامانم تو خونه بود اما بعد رفت...

 بود و لباس خوابمو پوشیدمو رفت تو تخت خواب که صدای مونیکا جان بلند. شد... شب شده

 دختر بابا پس چته؟بذار بخوابیم دیگه -نریمان 

 

 رفتم مونیکا رو گرفتم تو بغلم...

 شیر بهش دادم پوشکشم عوض کردم...

 کمی بعد خوابش برد...

 گذاشتمش تو تختش و رفتم رو تخت خودمون...

 

 کرد و گفت: نریمان بغلم

 دلم برات تنگ شده بود...
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***** 

 

 "سه سال بعد"

 

 مونیکا ندوووو -

 مژده مراقب باش -نریمان 

 نریمان! -

 خب! مووونیکا مراقب باش -نریمان 

 کوفت -

 

 رادین مونیکا رو انداخت رو کولش و شروع کرد تو حیاط دویدن...

 ممن -مونیکا 

 جونم -

 رالین)رادین(ازدباج کنممن میهوام با عمو  -مونیکا 

 وروجك برو تا از وسط نصفت نکردم -نریمان 

 

 چیکارش داری؟میخواد با عموش ازدواج کنه -رادین 

 اونو عموش باهم غلط کردن -

 مونیکا با حرص گفت:
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 چطول تو میتونی با ببیی ازدباج کنی اونوق من نمتونم؟

 

 رادین خندید و مونیکا رو پرت کرد تو استخر...

 بادی کوچیك خود نیکا رو میگما استخر

 رادین دست منو گرفت و گفت:

 دخترعمو گرمته؟یکم شنا کن

 

 و پرتم کرد تو آب...

 نریمان یادم داده بود شنا کنم...

 نریمان هم کفشاشو در آورد و ئرید تو استخر..

 

 رادین مثل بچه ها نشست لبه استخر و پاهاشو تکون میداد...

 م و انداختیمش تو آب...منو نریمان پاهاشو گرفتی

 رادین با ما زندگی میکرد...

 

 مونیکا خیلی دوستش داشت چون همبازیش بود...

 کلی آب بازی کردیم...

 نریمان کشید زیر آب و ب*و*سیدم...

http://www.roman4u.ir/
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 داشتم خفه میشدم و اومدم باال... 

 

 با خنده نفس زنان گفتم:

 دوست دارم روانی

 نریمان. خندید و گفت:

 منم همینطور....

 

 

 1395/3/15شروع:  

 1395/5/29پایان: 

 عبدی.منویسنده: 

 ابت نوشتن این رمان زیباعزیز ب عبدی.م با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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