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 ؛ تنهایی و ام مانده من باز* 

 .. دست دو به سر ؛ غم زانوی بر دست

 چشم ی گوشه بر لرزانی ی قطره سردی

 .. حیران نگاهم و

 و

 است ای جاده مهربانی

 .. گردد می تر ناک خطر ؛ روند تر پیش چه هر که

 گشت باز توان نمی
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 کرد درنگ باید ای لحظه اما

 رفت بیراهه به گامی چند شاید و

 ..رانیم می هموار ی جاده بر است مدتی

 ..رسند می فرا دارند نزدیک های حرف

 !!! است ناک خطر

 

 

 ار انها - دلیار دخترش تنها " خواست می اینکه بر مبنی!  داشت یاد به را مادرش های اصرار هنوز

 .کند همراهی مسافرت روزی چند و پدر دوستان از یکی ترحیم مجلس به رفتن در

 کنکور از بعد که اید داده قول خودتان که شد می یاداور و کرد می مخالف سرسختانه دلیار اما

 دوراهی سر بر را اش خانواده قول این یاداوری با و!!!  گیرید نمی را تفریحاتم و ها برنامه جلوی

 ..گذاشت می

 : بود دوستانش با تلفنی ریزی برنامه و صحبت مشغول صبح از دلیار

 !! بگیرید و تون اجازه.. دعوتین ما ی خونه همتون شب!  رستوران فالن شام شب فردا

 ....صبح از پاسی تا داریم پارتی:  کرد می اضافه شیطنت با و

 بگیرم و کیومرث عمو ویالی کلید تونم می ببینم.. راستی! ..  خرید پاساژ فالن ریم می فردا پس

 !؟؟

 ..کرد می کامل را اش برنامه و مشتاق را دوستانش پیشنهادات این دادن با و

 دختر ات چند اونم تنها؟؟:  گفت و کرد نگاهش نگرانی با او " گفت مادرش به را ویال ی برنامه وقتی

 ..دیگه وقته یه بزار بمونه؟؟ پیشتون خواد می کی.. خطرناکه.. مادر نمیشه جوون؟؟؟
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 زنگ بزار... خب:  گفتم و کردم سکوت ای لحظه چند است مادرم با حق دانستم می که حالی در

 بیاد هامونبا بگه کیانوش به نتونست اگه یا.. بیاد باهامون تونست شاید!  کیومرث عمو برای بزنم

 هان؟؟؟!! 

 فکر کیانوش؟؟؟:  گفت و کرد فکری ریخت می دیگ در را شده ابکش برنج که حالی در مامان

 ..نباشن راضی هاشون خانواده اصال شایدم بشن؟؟ معذب ها بچه اومدنش با کنی نمی

 بتونه عمو اگه ولی!!!  دونم نمی و خانوادهاشون.. خب ولی.. خداشونه از که اونا ؟؟؟ ها بچه:  دلیار

 ..میشه خوب خیلی بیاد

 هر ی ایهپ.. میشه خوب هم خیلی بیاد بتونه کیومرث عمو اگه: کردم اضافه گشاد و گل لبخندی با و

 ..عاشقشن که هم ها بچه..هست که هم ای برنامه

 و هباش نداشته مسافرت و کار که شرطی به ولی.. دونم می!!!  بــــــله:  گفت و زد لبخندی مامان

 .. !!تره راحت هم ما خیال اینطوری.. بیاد بتونه

 هر ولی.. گرفتم را کیومرث عموِ   شماره و دویدم میز روی تلفن و سالن سمت به حرف این اتمام با

 ! نداد جواب خورد بوق چه

 ..شده خارج شرکت از پیش ساعتی که گفت اش منشی.  گرفتم را دفترش شماره و کردم قطع

 : داد پاسخ را تلفن خانم پروین.  گرفتم را خانه ی شماره

 خوبین؟؟.. خانم پروین سالم الو؟؟ -

 ؟؟..خوبن همه چطوره؟؟ داداش خوبه؟؟ بابا خوبه؟ مامان مادر؟؟ خوبی.. جان دلیار -

 هست؟؟؟ عمو خانم پروین!  دارن سالم.. خوبن همه:  گفتم و زدم لبخندی

 افتاده؟؟ اتفاقی چطور؟؟.. عزیزم نه -

 هست؟؟ کیانوش. نه.. نه -

.. هستش خان سپهر فقط افتاده؟؟؟ اتفاقی نکرده خدای.. بگو من به مادر؟؟؟ شده چی.. نه -

 کنم؟؟؟ صداش
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.. دنشی نگران کنید؟؟ صدا چرا و سپهر.. خانم پروین نه:  گفتم بود گرفته ام خنده که حالی در

 ..میگم زنم می زنگ بعدا!!  نیست مهم حاال.. داشتم کوچولو کار یه عمو با.. که نشده چیزی

 .. ..زدی حرف هول با چنان اخه.. شده چی کردم فکر.. ! دهنم تو اومد قلبم.. وااای-

 البته عمو ویالی بریم ها بچه با شد اگه خواستم می!  نیست خبری.. که گفتم!!!  خانم پروین نه -

 .. !نه یا بیاد ما با داره وقت بپرسم زدم زنگ هم حاال..بیاد بتونه اگه

 یم حرکت کی اینا مامان دخترم؟؟؟ خبر چه دیگه.. میگم بهش حتما.. باشه!  سالمتی به.. اهان -

 کنن؟؟؟

 ..صبح فردا زیاد احتمال به -

 ..باشه پناهشون و پشت خدا -

 داشتین؟؟؟ کسالت شنیدم خانم؟؟؟ پروین چطورین شما.. مرسی -

 دوستش ی واسطه به.. و خان سپهر بده خیر خدا!!!  بود بریده و امونم درد استخون... مادر آره -

ِ   تدس گفتن می مطب تو همه.. اتیش رو اب شد رفتم که همین!  گرفت نوبت دکتر یه پیش برام

 وبتن برام هم!  افتاد زحمت تو کلی سپهر اقا " خدا بنده.. بود شفا که واقعاهم.. شفاست دکتر این

 ! آورد و برد و من هم.. گرفت

 ..نکنه کمش اقایی از خدا

 .. !!! یخِ   کوه اون از اونم... کنه می تعریفی چه!  اوه:  گفتم دلم تو

 

 

:  رسیدپ بلند صدای با اشپزخانه از مامان.  گذاشتم را گوشی خانم پروین با صحبت دقایقی از بعد

 ؟؟؟ بیاد تونه می شد؟؟ چی

!!  نبود خونه.. دونم نمی:  دادم جواب داشتم می بر میز رویِ   ظرف توی از خیاری که حالی در

 ..میگه بهش گفت خانم پروین

 . ... زدم خیار به گازی و
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 دردو عموت با داری باز کردم فکر من زدی؟؟ می حرف خانم پروین با مدت همه این عه؟؟:  مامان

 ..کنی می دل

 ینم.. کنه صدا و سپهر خواست می زور به!  نبود هم کیانوش... نیومده هنوز عمو گفت!!!  نــــه -

 !!! کرد می ازش تعریفی چه دونی

 چی؟؟ برای تعریف؟؟:  گفت و اورد بیرون اشپزخانه از را سرش مامان

 وبخ دکتر یهِ   پیش خانم پروین برای اینکه مثه.. هیچی:  گفتم جویدم می را خیار که همانطور

 " خان سپهر کم خیلی طوری همین حاال.. راضیه هم خیلی و رفته هم خانم پروین!!  گرفته نوبت

ش اقایی از خدا میگه هی!!! هیچی دیگه حاال.. کرد می خان سپهر  .نکنه کــَــمــ 

 !!!! ایــــــش:  کردم اضافه لب زیر

 در و ایستاد رویم به رو " دهانم از ایش شنیدن با رفت می اتاق طرف به اشپزخانه از که مامان

 ؟.. حرفیه چه این چیه؟؟ ایش ؟؟ دلیار:  گفت و کرد اخمی گرفت می دندان به را لبش که حالی

 رسیده؟؟ کسی به آزارش حاال تا بچه این.. بمیرم الهی

 !!!! نرسیده کسی به هم خیرش ولی.. نه:  گفتم و انداختم میز رویِ   دستی پیش توی را خیار ته

 ینم.. اینا ت عمه مثل هم تو:  داد ادامه بلند رفت می اتاق به که همانطور و کرد اخم بیشتر مامان

 تنگ و کی جای کرده؟؟؟ گناهی چه بچه این اخه دارید؟؟ بچه این با کشتگی پدر چه دونم

 کرده؟؟؟

 بزرگش و داره نگه رو بچه این خواست می دلش کیومرث چه؟؟ بقیه به اصال:  داد ادامه کالفه و

 و ها عمه رفتار یاد وقتی.. دونی نمی خدا به... دادن می اونا و خرجش انگار!  کرد که ؛ کنه

 ...گیره می اتیش دلم افتم می بچه این با مادربزرگت

 ! داد تکان را سرش تاسف با و

 درسی نمی او از خیری اگه.  گفت می راست مامان.. بودم پشیمان گفتم که ایشی از حقیقتش

 شرکت اینا عمه و ما ی خانه های همی دور و ها مهمانی در که بود ها مدت البته.  نداشت هم آزاری

 برخورد هم ان که دیدمش می بابا یا عمو ی دوستانه های مهمانی از بعضی در فقط.  کرد نمی

 می هم کنار از و دادیم می تکان هم برای سالم عنوان به که بود سری!  نداشتیم هم با خاصی

 پسر مثل را او عمو و است شرکت در عمو راست دست که دانستم می هم را این و.  گذشتیم
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 عمه و ها عمه حسادت باعث پیش ها سال از که بود موضوع همین و. دارد می دوست اش نداشته

 ..بود شده هایم زاده

 فتارر همین و.  باشند بچهنزده این به مادرم قول به که نبود کالمی نیش بچگی همان از است یادم

 کالم نیش از تا.  کند غربت دیار ی اواره سالگی 01 سن در ناچار به اورا عمو که شد باعث ها

 سیاستی برگشت ایران به سالگی 42 سن در بعد سال 01 که وقتی و.. . باشد امان در ها عمه

 . گرفت کار به خانواده مقابل در جدید

 یرهخ گوینده به تفاوت بی و یخ چشمانی با و زد می پوزخندی تنها ها حدیث و حرف تمام مقابل در

 مهراد برادرم و من و!  رساند می جنون به را هایم زاده عمه و ها عمه که بود کار این با و.. شد می

 یم ما تفریح باعث موارد این در ها عمه عصبانیت و داشتیم دوست را العملش عکس این همیشه

 .شد

 کیومرث عمو کنار در سپهر و کیانوش دیدن با ناهید عمه کودکی های سال همان در است یادم

.. هیچی کیانوش حاال!!!  ها یتیم ی خونه شده اش خونه!  داداشم برای بمیرم الهی:  گفت می مدام

 !!!کردی؟؟ گردنت وبال چرا دیگه و این.. خودمونه خون و گوشت از

 . کرد می اشاره سپهر به خاص حالتی با و

 می ناراحت را پدرم و رساند می جنون به ناراحتی شدت از را کیومرث عمو که بود حرکت این وبا

 ! افتاد می راه به برادرها خواهر بین جدل و بحث معمول طبق و کرد

 ها فریاد و داد این به و شدیم می جمع ای گوشه در پژمان ام عمه پسر و ها عمه دختر و من و

 بوده که همانجا به و سپهر که داشتند اصرار و خواستند می عمو از ام عمه دو.  کردیم می نگاه

 . بازگرداند

 و گوشت از و.. حرامزاده - یتیم:  مثل هایی کلمه و نداشت معنایی برایم ها عمه حرف زمان ان در

 گتربزر من از سالی چند که ناهید عمه دختر ساناز از وقتی.  بود معنی بی برایم!!  نیست ما خون

 که فتگ.  نیست کیومرث عموِ   پسر " عمویمان پسر سپهر که داد توضیح برایم او " پرسیدم بود

 خیلی و.. اند کرده رها را او و نخواسته را او مادرش و پدر گفت!  اند کرده پیدا خیابان در اورا

 . نداشت جایی من کوچک ذهن در که دیگر توضیحات
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 که خواستند می من از که بود نسرین عمه پسر " پژمان و یاسمن و سحر های اصرار اخر در و

 !!! بگزارم خودش حال به را او و نکنم بازی او با دیگر

 یم تماشا را داخل و ایستاده پنجره پشت ایوان در که بود کیانوش و سپهر به نگاهم فقط من و

 و من مادرم که است بد چقدر که کردم فکر و گذاشتم او جای را خود کوچیم ذهن با و کردند

 ..نخواهد

 شب کند؟؟ حمام مرا کسی چه.. بپزد؟؟ غذا برایم کسی چه ببرد؟؟؟ پارک را من کسی چه انوقت

 بخوابم؟؟؟ کسی چه پیش ترسیدم که ها

 ؟؟چی؟ کیانوش:  گفتم و پریدم حرفش وسط سحر حرف به توجه بی!  افتاد کیانوش به نگاهم

 کردند؟؟؟ پیدا خیابون تو هم و اون نداره؟؟ مامان اونم

.. تاس ام کاوه عمو پسر - عمویم پسر کیانوش: کردکه روشن و داد توضیح برایم باز که سحر و

 . کنند می فوت ام مستانه عمو زن همراه به تصادف یک در کیانوش سالگیه سه در که

 !!! آسمونان تو اونا.. داره بابا و مامان:  کرد اضافه ساناز اخر در و

 در . نکنم بازی سپهر با دیگر و نرود یادم که خواست ازم دیگر بار و کشید را دستم که پژمان و

 نجرهپ به را پشتش و برگرداند را رویش تندی به او.  کرد پیدا تالقی سپهر با نگاهم حین همین

 . .. ایستاد ما به پشت و داد تکیه

 می حساب کمی او تند نگاه و اخم از دیگر همیشه من که بود روزها همان از شاید.. ... دانم نمی

 . بردم

 رایمب را تلخ واقعیت این که بودند نفراتی اولین پژمان و سحر و ساناز که ماند یادم به وهمیشه

 .. ! کردند روشن

 

 

 هگرفت نشات که افکاری و سرگردمی در مدت تمام کیومرث عمو ی خانه از برگشت موقع شب ان

 را مامان و بابا تعجب سر از های نگاه و!  گذراندم سکوت در و زده پا و دست بود ام کوکانه ذهن از

 چی؟؟ یعنی حرومزاده مامان؟؟:  پرسیدم مامان از و نیاوردم طاقت عاقبت تا.. کردم می حس
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 کجا از و حرف این اصال... نکنیااااا تکرار دیگه! زشتیه حرف یه:  گفت و کرد تغییر مامان نگاه رنگ

 شنیدی؟؟

 که بود پیش ساعاتی همین.. دانست می را جواب که چون.. دوخت پدر به را اش معنی پر نگاه و

 !کردند می تکرار را کلمات این مادربزرگ و ها عمه

 یابونخ تو و سپهر راسته!! مامان؟؟.. گفتن می هم اینا ساناز.. گفت بزرگ مامان نشنیدی؟؟: گفتم

 نداره؟؟ بابا و مامان یعنی نخواست؟؟ اونو مامانش چرا اخه کردن؟؟ پیدا

 ه؟؟گفت تو به رو اینا کی مادر؟؟ چیه حرفا این:  گفت سپس!  کرد نگاهم تعجب با ای لحظه مامان

 دگیزن کیومرث عمو با فعال. کنن نگهداری ازش تونن نمی فعال فقط! بابا هم داره مامان هم سپهر

 .. !نزنیاااا سپهر جلوی رو حرفا این وقت یه!!  کیومرثه عمو باباش و کنه می

 اه بچه این سر تو دارن و حرفایی چه خواهرات بینی می: داد ادامه غیظ با و بابا سمت به کرد رو و

 !برگردوند رو روش و!! کنن؟؟ می

 کیانوش با کنیم؟؟ بازی باهاش نباید چرا اخه:  پرسیدم یهو بودم خودم افکار در هنوز که من

 چی؟؟

 عنیی گفته؟؟ کی: پرسید مامان عاقبت.. کردند نگاه من به سردرگمی و تعجب با دو هر بابا و مامان

 ..کنید بازی خب ؟؟..چی

 ..نکنیم بازی باهاش دیگه که دادیم قول هم به ما اما: گفتم

 گوش خوب.. چیه ها بازی مسخره این! دیگه کن بس: شد بلند بودکه بابا فریاد صدای ناگهان

 مرثکیو عمو پسر" عموهاتون پسر " دو هر "سپهر و کیانوش.. هستم توام با مهراد! کنید وا هاتونو

 رفتاری بفهمم که وای! باشین دوست باهاشون و باشین داشته دوست بقیه مثل رو اونا باید! هستن

 خوام نمی هم دیگه! گفته خودش واسه گفته ای دیگه مزخرف هر هم کی هر.. داشتین این جز

 !بشنوم مورد این در حرفی

 هر تو مگه هم بچه.. ناهید های بچه و دونم می من! خونه برسم بزار:  داد ادامه کنان زمزمه و

 با و.. میدن دخالت موضوعی هر تو رو ها بچه که نسرینه و ناهید تقصیر!! کنه؟؟ می دخالت حرفی

 !شد خیره رو به رو به حرص
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 به دش کشیده مهراد توسط لباسم گوشه بگم ای دیگه چیز خواستم تا و شدم جا به جا جایم سر

 .. !دبو زده پدر را اخر حرف! گفت می راست.. انداختم پایین را سرم! شو ساکت دیگر که معنی این

 

--------------------------------------------------------------------

--- 

 تهرف فرو فکر به دادم تکیه صندلی به را دستم که همانطور دیدم و امدم خودم به مامان صدای با

 اینجا و گرفتی و صندلی ساعته نیم داری حاجت چیه؟؟:  گفت و کرد نگاهم تعجب با مامان!  ام

 وایستادی؟؟

 ...کردم می فکر.. نه:  گفتم و کردم ای خنده

 چی؟؟ به-

 پهرس با هیچوقت بزرگ مامان و عمه.... میگی راست.. سحر و ساناز..سپهر و کیانوش..بچگی به+ 

 ..دقش اینه شده پژمان که االنم..سوزه می براش دلم..نکردن رفتار خوب

 از دست گرفت و یاسمن و ساناز چشم قیافش و تیپ اورد شانس حداقل:دادم ادامه پوزخند با و

 !نداره اذیتاشون از کمی دست هاشون دلبری االن البته..برداشتند سرش

 ..داد تکان سری تاسف با مامان

 اوردش؟؟ کجا از شناخت؟؟ می کجا از و سپهر عمو.. جدا مامان ولی+

 هیچوقت کیومرث.. دونم نمی دقیق منم کن باور: داد جواب بود غذا سرگرم که همانطور مامان

 عدب..بود سردرگم و ناراحت خیلی مدت یه عموت..کنیم کنجکاوی باره این در زیاد نداشت دوست

 فرزند هب گفت مشکی ابرو چشم مپل تپل ی بچه یه با اومد روز یه..  نبود پیداش که هفته دو یکی

 هشناسنام خودش اسم به براش تونسته بازی پارتی و دوندگی هزار با و کرده قبولش خوندگی

 ..داشت نگه هم با رو اینا و برادرکیانوش کرد و این بعدشم! بگیره و سرپرستیش و بگیره

 کیومرث؟؟ عمو دست دادن چرا نداشتند؟؟ نگه اینا بزرگ مامان چرا و کیانوش.. خب+

 جای به..نبود میل بی مادربزرگتم البته..وبگیره کیانوش داشت اصرار کیومرث خود..ندادن که اونا-

 بچه این کار که داشت شکایت یکسره..شده تنها سالگی3 تو که بسوزونه دل اش نوه برای اینکه
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 برام یکم و بود کوچیک مهرادم خب ولی..داشتم نگهش مدتی یه منم!!! دوشش رو افتاده هم

 وشخ رو خدا! بود مهربون خیلی.. رو ت کاوه عمو بیامرزه خدا..نداشتم شکایتی باز ولی..بود سخت

 ما از رو بچه اصرار با کیومرث اینکه تا.. بزارم خودش حال به رو گناه بی ی بچه یه یومد نمی

 خدا! اورد و سپهر که بود سالش 6 نزدیک کیانوش! میگیره پرستار براش خودش که گفت و گرفت

 !..نزاشت کم براشون هیچی..کرد پدری بچه تا دو این حق در واقعا... بده خیرش

 داری رو اینا شد چطور حاال: گفت لحظاتی از پس.. رفت فرو فکر به و کرد سکوت ای لحظه مامان

 !!؟؟.. سال همه این از پرسی؟؟بعد می

 ..بود نشده فرصت حاال تا! طوری همین+

 دلیار:داد ادامه سپس..کند دور سرش از را افکار این خواهد می که گویا داد تکانی را سرش مامان

 جور و جمع هامونو وسایل بقیه برم منم..رسن می مهراد و بابات االن که بچین میزو.. مامان جان

 مطمئن؟؟ دیگه؟؟ یای نمی تو! کنم

ی ؟؟چرا!مامـــان؟+   ..بگذره خوش برید.. یام نمی من!  نه کنین؟؟ می دل دو ادم هــ 

 ! بچینم را میز تا رفتم و

 بودند وسایل جایی جابه مشغول و کردند می صحبت هم با بلند بلند که مهراد و بابا صدای با صبح

 !نشست لبهایم روی لبخندی داشتم پیش در که روزی یاداوری با و! شدم بیدار خواب از

 وندمم منتظر کردم باز و اب! کنم تر زیبا و زیبام روز دوش گرفتن با تا پریدم حمام داخل به سریع

 ی تیره ای قهوه چشمای..  شدم خیره اینه در خودم ی چهره به فرصت این در! شود پر وان تا

 رمافتخا باعث همیشه که بلندم و پر های مژه.. بود قرمز خواب از بعد معمول طبق کمی که درشتم

 بر های گونه و متناسب لبهای! ندارم ریمل به نیازی که میدادم ها بچه به و پزش شوخی به و بوده

 تر ذنفو با را چشمانم و بود کرده بیشتر را ام ابرو و چشم ی فاصله که کمانی ابروهای! ام جسته

 را لمهیک حسرت بود تشنه خونم به که یاسمن حتی که پرم کمی و متناسب هیکل! میداد نشان

 تقریبا قــد !! چاق نه هستی استخونی الغر نه حالت به خوش که گفت می حرص با و.. داشت

 روی تا که دارم حالت ای قهوه و مشکی موهای! بودم برده ارث به پدری ی خانواده از که را بلندم

 !رفتم وان سمت به و آوردم در شکلکی خودم برای اینه در و زدم سوتی!  بود هایم شانه
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 ار صورتش و رفتم پدر سمت به گفتم که بلندی سالم از بعد و شدم خارج اتاق از حمام از بعد

 ای خنده! شیرین خود:  گفت بشنوم من که جوری باحرص که شنیدم و مهراد صدای! بوسیدم

 :زد صدا اشپزختنه از مادر موقع همان! شد پدر ی خنده باعث که گرفتم ای قیافه براش و کردم

 ..صبحونه بیاید

 به ها امد و رفت همین در و کردم کمک ماشین به وسایل بردن در مهراد و بابا به صبحانه از بعد

 حس یه.. شد خالی دلم توی ناگهان حین همین در! دادم گوش بابا و مامان تذکرات و ها توصیه

 هست؟؟ حواست الووو؟؟:  گفت بابا که موندم مات و کردم مکث ای لحظه! اومد سراغم بدی

 ...نکنیااااا ولخرجی زیاد.. گذاشتم پول کمد تو میگم

 !مرسی.. باشه..باشه.. اهان.. ها؟؟+ 

 شتپ!  بود شدن اماده مشغول و بود نشسته اینه روی روبه مامان! رفتم مامان پیش اتاق سمت به

 پشیمون شده؟؟ چی چیه؟؟:  پرسید! زدم زل اینه در اش چهره به و نشستم تخت روی سرش

 !خندید و.. بمونی تهنا باید.. بیای ما با نمیشه دیگه: داد ادامه بچگانه ادایی با و شدی؟؟

 و چرخید سمتم به نگرانی با و کرد نگاهم اینه داخل از مامان! کردم نگاهش حرکت بی همانطور

 شده؟؟ چی دلیار؟؟: گفت

! هیچی.. ااا:  گفتم و انداختم لب بر لبخندی سریع!کردم جور و جمع را خودم! اومدم خودم به

 دهخن مامان.. بیاری ما واسه شوهرتو نری حاال مشکلیه؟؟! کردم می نگاه خوشگلمو مامان داشتم

 !چرخید اینه سمت به دوباره و کرد ای

 اینطوری چرا. ) بدم دلداری خودم به و کنم حفظ لبم رو و لبخند همان همانطور کردم سعی

 وسر دیگه ساعت چند تا بزار حاال.. نری خواستی خودت! دیگه روزه چند که؟؟ نشده شدم؟؟چیزی

 و شدم دبلن فکر این با و!! ( میگیری؟؟ بغل غم زانوی اینطوری بازم ببینم.. شه پیدا ها بچه ی کله

 ..شدم خارج اتاق از

 ..ولی

 کرد می اصرار مامان دیگر بار اگر شـــــاید.. شاید! بگم دروغ تونستم نمی که خودم به

 !رفتم می همراهشان
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 بار چندین و کدومشون هر صورت و تکشون تک گردن دور انداختم دست خداحافظی موقع در دم

 مواظب: کرد می و الزم های توصیه بار دهمین برای تند تند داشت معمول طبق مامان! بوسیدم

 ازاد و تلفن.. بگو کیومرث عمو به داشتی کاری هر.. کنی قفل خوب و در نره یادت.. باش خودت

 !!!کنی چک خوب و گاز شیر باشه یادت بیرون بری خوای می.. بزار

 و زاری می تنها داری و دبستانی بچه مگه....گفتی بار ده! جمع خیالت...چشم!! جونم مامان+

 !خداحافظ.. بگذره خوش برید!! میری؟؟

: مگفت خودم به هی! افتاده فشارم کردم حس.. کردم می نگاه رو شدنشون سوار پنجره از! رفتن و

 برایم که افتاد مهراد به نگاهم اخر ی لحظه در و!! بعیده تو از دلیار چیه؟؟ اداها این ای؟؟ بچه مگه

 ! داد می تکان دست

 

 

 سرم و بهتر کمی حالم اونا اومدن با!نباشم تنها تا پیشم اومدن الناز و سمانه که بود ظهر نزدیک

 و ندهخ با! ببینیم هم با تا بود اورده را روز های فیلم جدیدترین از یکی خودش با الناز!  شدم گرم

 فنتل سمت به و اومدم خودم به تلفن صدای با! شدیم "دیدن فیلم و خوردن اجیل مشغول شوخی

 !بود کیومرث عمو! دویدم

 !خودم جیگر و دل!سالااام-

 !!!که جیگر و دل گفتین باز! ااااا؟؟؟عمو؟؟+

 کو؟؟ سالمت بگو اول-

 !جیگر و دل میگین یاد نمی خوشم من که دونید می شما اخه خوبین؟؟! جون عمو سالم+

.. ارهند اشکال!باشه!! یاد؟؟ نمی خوشت جیگر و دل میگم من!! نداره عیب دلی میگه مامانت چطور-

 !رسیم می هم به

!! کنم؟؟ کار چی! دیگه مامان اما! کنن مخفف اسممو ندارم دوست اصال من! دونید می که شما+

 ..اختیار صاحب خالصه.. گذاشته برام و اسم این خودش

 !!من رسوندن تقلب با البته گذاشته گذاشته؟؟بابات مامانت اسمتو گفته کی! هم نخیر..نخیر-
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 خودش با من اسم پیشنهاد بدونن همه که مهمه خیلی براش عمو دونستم می! کردم ای خنده

 !!کنم اذیتش کمی خواستم می همین برای! بوده

 و!! کنمب و گفتین که جیگری و دل تالفی خواستم می فقط! جون کیو عمو دونم می: گفتم خنده با

 !!خندیدم ریز ریز

 بگم که زدم زنگ مزاحمت از غرض حاال.... نیست دور! خانوم دلیار میرسیم هم به! باشه-

 ما یمتقو در که فردا پس و فردا و اومده پیش کاری سفر من برای!!!!  متاسفانه حاال یا خوشبختانه

 بنده داشتید رو سفر قصد که روزی4 همان میشود شما تقویم به بنا باز که جمعه و شنبه5 میشود

 .. ..دانید خود حاال! ندارم تشریف و نیستم

 کنید؟؟ کنسلش نمیشه حاال!!  بد میگید؟؟چه راست+

 ! نچ-

 نیست؟؟ هم کیانوش+

 !! نه-

 ونکارت به شما.. نداره اشکال..باشه: دادم ادامه بلندتر و کنیم؟؟ کار چی ما حاال پس: گفتم اروم

 !کنیم می روز دو این واسه ای دیگه فکر یه هم ما.. برسید

 !شنیدم رو عمو ی خنده صدای سپس.. .. ..  سکوت ای لحظه

 شده؟؟ گرفته حالت االن! ببینم:  عمو

 ! نه+

 !اره؟؟!!  ارومه چی همه و نیست مهم برات اصال بگی خوای می االن یعنی-

 !!تعطیالتمون واسه کنیم می ای دیگه فکر یه..که گفتم!!بــــله+

. .جون عمو!! رفته خودمون به بازیت لج و غدی که برم قربونت: گفت خندید می که همانطور عمو

 خوشگل خانومای خدمت در فردا پس و فردا بنده!! بزارم سرت به سر کمی خواستم می فقط

 !!هستم
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 شمارو فردا پس!ماست از خدمت.. مرسی صورت هر کردید؟؟در بود کاری چه این... عموووو.. ااا+

 دیگه؟؟ میبینیم

 ندارید؟؟ احتیاج چیزی.. بله-

 ...مرسی!نه+

 خداحافظ.. میزنم شما به سری یه شب زیاد احتمال به..شرکت میرم دارم من-

 خداحافظ. منتظریم.. باشه+

 !خورد زنگ دوباره گذاشتم را گوشی که همین

 بله؟؟

 !!که؟؟ اشغاله تلفن این باز:بابا

 !زدم می حرف کیومرث عمو با داشتم! خوبم خوبین؟؟منم..سالاام+

 تنهایی؟؟ خوبی؟! نداره اشکال حاال.. بود اشغال زدم می زنگ هی اخه:بابا

 کجایید؟؟ شما.. هستن الناز و سمانه! نه+

 نداری؟؟مواظب کاری دیگه من با.. رسیم می دیگه ساعت یه تا..بود خلوت جاده! راهیم تو-

 !باشید خودتون

 خداحافظ.. باشیید خودتون مواظب هم شما+

 یلاج و چیپس ظرف تو دستاشونو که طور همین.. چرخیدم ها بچه سمت به و کردم قطع رو گوشی

 می گوش من مکالمات به و بودند زده استاپ و فیلم" اوردن می دهنشون سمت به و بردن می

 که سنر می دوم گروه االن که ببینیم بزار فیلمو ادامه زود: گفتم برداشتموو خیز سمتشون! دادند

 ولمشغ دوباره و کردم پرت کاناپه رو و خودم و! دیدن فیلم برسه چه.. نمیرسه صدا به صدا دیگه

 ! شدیم فیلم تماشای
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 و سمانه و یاس و الناز به! گشودم را چشمانم میداد نشان را صبح 7 که ساعت صدای با صبح

 اامیدین با و انداختم نگاهی بودن خوابیده سالن اونور تا کنارم در ترتیب به که بهناز و وتارا فائزه

! خوابیدن تازه صبح 3331 که وقتی! چی اونم.. فیله حضرت کار اینا کردن بیدار که کردم زمزمه

 االن. .شید بلند ها بچه!  یاسی!  بهناز: کردم صداشون رسایی صدای با میشدم بلند که همانطور

 چند شوک این با و.. ه هشته ساعت.. دیگه پاشید!  ها بچـــــــــــــه... میاادااااا کیومرث عمو

 ودب هایی زمزمه سپس... کردن چک شونو ها گوشی ساعت کردن باز چشماشونو بالفاصله نفری

 ..دیوانه -: شدن بیدار میداد نشون که

 ..کردم سکته بابا برو-

 ..که هفته ساعت تازه-

 مریضی؟؟ -

 دستشویی از تونن می امور تسریع برای که شدم یاداور و دویدم دستشویی سمت به که من و

 !!کنن استفاده هم اینا مامان اتاق

 همین عمو! میشدیم اماده مثال و چرخیدیم می خودمون دور داشتیم "امد عمو که ونیم8 ساعت تا

 اتم ای لحظه بود پال و پخش سالن تو که یی ها ملحفه و بالش پتو دیدن با کرد باز و واحد در که

 نمیشه پیدا جمع این تو دار خونه دختر تا4 یعنی ترکیده؟؟ بمب اینجا چیه؟؟ این:  گفت و ایستاد

 بکشه؟؟ اینا رو دستی یه که

! شدن کردنشون جور و جمع مشغول و دویدن ها بالش پتو سمت به ها بچه نفراز 3-4 بالفاصله

 بادیدن و..! اومد خوشم.. نه:  کرد اضافه کرد می کج اشپزخانه سمت به را راهش که همانطور عمو

 ..ایستاد مات باز اشپزخانه

 ردک درشت و چشماش و برگرداند بودیم گرفته سنگر هم سر پشت همه که ما سمت به را سرش

 کردن؟؟ حمله ها آپاچی!! بگید راستشو:پرسید و

 تند و دشدن رد عمو کنار از ببخشیدگویان و دویدند اشپزخانه سمت به که بودند سمانه و بهناز باز

 !شدند اوضاع به دادن سامون سرو مشغول تند

 که بیایید زود!  خواد نمی دیگه؟؟ االن حاال:  گفت رفت می در سمت به دوباره که همانطور عمو

 ..منتظره پایین هم اقا عباس
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 اقا؟؟ عباس: پرسیدم

 ندهران..خوبیه اقای خیلی: داد ادامه ها بچه به رو و.. نمیشید جا ماشین یه تو که همه! دیگه اره: عمو

 چی دیگه... اونجا تا زاره می براتون هم خواستی در های اهنگ.. باشید راحت باهاش! شرکته ی

 ..شد خارج در از و. منتظرم پایین.. باشید زود بهتر؟؟ این از خواید می

******* 

 نهادپیش به کردیم که کاری اولین وسایل جایی جابه از بعد! رسیدیم ویال به که بود ظهر نزدیک

 ..کردیم بازی والیبال دست یه عمو

 بلق از عمو)" خانم نیره که را غذایی لباس تعویض و گرفتن دوش نوبت به و بازی ساعتی از بعد

 در همه ناهار از بعد. کردیم صرف عمو های شوخی با را بود دیده تهیه ما برای( بود کرده خبرش

 می و بود مامان! شدم گوشیم ی ویبره ی متوجه که بودیم گفتگو مشغول و شدیم جمع نشیمن

 تاقمش چشمانی با که شدم ها بچه متوجه کردم قطع رو گوشی وقتی.  بپرسه رو حالمون خواست

 چیه؟؟ سر بحث چیه؟؟:  پرسیدم تعجب با!! نگرند می عمو به انداخته گل ها لپ و

 ! خیره امر.. هیچی:  گفت گرفت می پوست را سیبی که حالی در عمو

 خودتون؟؟ برای سالمتی به عه؟؟-

 !!!گلم پسرای برای! نه...میزنیااا سوخته؟؟حرفاا پدر میاد من به+

 هستن؟؟ کیا بدبخت های عروس این حاال!! دیگه؟؟ بدوزیم رو ها لباس یعنی!!! افرین...اوهو-

. .هستم تحقیقات ی مرحله در هنوز حاال:  گفت کرد می تعارف ها بچه به و سیب که حالی در عمو

 "یپخوشت"خوشگل"خانواده با بخت دم دختر اگه خواستم دوستات از! میشن وارد مقبول ببینم تا

 !کنن معرفی شناسن می تحصیلکرده

 ای عجله حاال..بیخیال بابا.. رفتن فرو فکر تو سخت هم اینا.. که میبینی: داد ادامه شیطنت با

 ..نیست

 !زدند خنده زیر همه حرفش این با

 اشاره با چتونه؟؟ پرسیدم سر ی اشاره با! زدند می بال بال داشتند که افتاد یاس و تارا به چشمم

 کرد می نگاه تلویزیون به که عمو و من بین نگاهشون و میکردن اشاره خودشون به نامحسوس ی
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 رهاشا بهشون دست با.. بدم پیشنهاد رو اونا اینکه یعنی!فهمیدم و منظورشون! بود نوسان در

 !رفتم بهشون ای غره چشم و.. سرتون بر خاک:  کردم

 باشن؟؟ سالی و سن چه تو ها خانوم عروس حاال:  گفتم عمو به رو

 وعم به پکر ای قیافه با که کردم نگاه یاس و تارا به!  دیگه داماداا سال و سن همین:  گفت عمو

 .نگریستند می

 سمتی به کدام هر که نشد ای دقیقه چند.. انداختم باال ابرویی انها برای و کردم ریزی ی خنده

 . شدیم متفرق

 از کدام هر هم شام از بعد.  گذراندیم عمو های شوخی و زدن قدم و وسطی بازی به را روز بقیه

 کــم*حــ مشغول صبح از پاسی تا عمو و یاس و وفائزه سمانه و شدیم ولو طرف یه خستگی

 ! شدند کردن بازی

 

 

 هنازب فقط! بودم خیره افتابی و ابی اسمون به پنجره از و شده بیدار خواب از که بود ای دقیقه چند

 رارهق اومد یادم و دادم بدنم به قوسی و کش!!!  زد می حرف تلفن با کنان پچ پچ اونم که بود بیدار

 تا بودن داده کمک و همکاری قول بهش همه که هم ها بچه!! کنه درست کباب امروز برامون عمو

 ..رفتم دستشویی سمت به و دادم تکون سری! داشتن تشریف خواب بود ظهر نزدیک که االن

 سریع!! داشت را خودش براقیت اما..بود شده قرمز چشمانم باز..  کردم نگاهی خودم به اینه تو

 تا مبست را در و شدم خارج اتاق از اهسته!  برم پایین به زودتر تا شستم صورتمو و زدم مسواکی

 !!نشند خواب بی ها بچه

!! شدم میخکوب سرجام عمو عصبی و جدی صدای با که کردم می طی داشتم را ها پله اخرین

 زد؟؟ می حرف اینطور کی با ای جمعه صبح یعنی

 .. .بگو درست...میگی چی ببینم بزن حرف درست چی؟؟ یعنی -

 زد؟؟ می زنگ کجا از.....  مطمئنی؟؟!  من خداااای -

 ....بریزم؟؟؟ سرم رو خاکی چه حاال -
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 ...بگو راستشو میگم! نپیچون و من: داد ادامه باز داد با و.. .. بگو راستشو -

 ..ماند مات دست به گوشی و!! شدم بدبخت:  داد ادامه لب زیر بعد و

 ؟؟ شده چی عمو؟؟:  زدم صداش

!!  دش خیره صورتم به حرکت بی و خورد جا دیدنم با... برگشت سمتم به تندی و ترسید صدام با

 ؟؟؟..افتاده اتفاقی کجاست؟؟ حواست عمو؟؟:  گفتم و کردم مکث ای لحظه

: مگفت نگرانی و تعجب با که شد می اشک پراز داشت چشمانش!  زد زل صورتم به جواب بی باز

 ؟؟؟...عمو

 دویدم سرش پشت! دوید باال را ها پله و شد رد کنارم از تندی به و اومد خودش به یهو که

 ؟؟..شده خبر چه خدابگید رو تو عمو.. عمو؟؟ شده؟؟ چی عمو: زدم صداش

 و تادایس من به پشت کند تعویض تا داشت می بر عجله با را پیراهنش که همانطور شد اتاق داخل

 ... !!!شرکت برم باید... برم باید: گفت لرزان و دورگه صدایی با

 شده؟؟ چرا؟؟چی-

 ..برم باید:  کرد تکرار باز و داد تکانی را سرش

 کنارم از پرتی حواس با.. ! شدم خیره اش زده شتاب حرکات به و ایستادم در چارچوب در همانطور

 چه هر.. اما.. دویدم دنبالش بغض با.. شد سرازیر ها پله از سرعت با و زد من به ای تنه و شد رد

 گاهن سرش پشت به انکه بدون رفت می عجله با که همانطور.. نشد خارج گلویم از صدایی کردم

 ..باش منتظر..میگیرم تماس باهات:  گفت بلند صدای با.. کند

 اه پله روی از که دیدم را سمانه و بهناز و برگشتم عقب به!  گذاشت خبری بی در رو من و رفت و

 ؟؟ رفت کجا کیومرث شده؟؟عمو چی:  پرسید نگرانی با بهناز!!  کنند می نگاه من به متعجب

!!  بود عصبی خیلی.. شرکت بره باید گفت.. دونم نمی:  گفتم لرزید می صدام که حالی در بغض با

 شده؟؟ چی یعنی

 روی را شدست سمانه.  نشستند پله روی و امدند کنارم به سمانه و بهناز!!  نشستم ها پله پایین و

 .. !اومده پیش مشکلی شرکت حتما.. نباش نگران:  گفت دلجویانه و گذاشت ام شانه
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 شرکت هم ها جمعه مگه:  پرسید من به رو و!! ؟؟..ظهر نزدیک اونم!! ؟؟ جمعه روز اخه:  بهناز

 !!؟؟ میرن

 شرکت ها جمعه! نکنم فکر.. نه: دادم جواب سردرگم!! ؟؟ شرکت و جمعه روز!!  گفت می راست

 !!شده؟؟ خبر چه یعنی.. !  تعطیله

! ریهکا مشکل یه حتما.. نیست چیزی که ایشاال.. نکنید زیادش و موضوع حاال.. بابا ای:  سمانه

 !!؟.. شدن بیدار ها بچه ببینیم بریم بیاید

 االب همراهش به تا کشید و من دست و پاشد بهنازهم او دنبال به.. رفت باال ها پله از و شد وبلند

 !برم

 اج سرم باال که گوشیم به نگاهی! کردن جور و جمع مشغول بودن بیدار ها بچه شدم که اتاق وارد

 صبح 8331 تقریبا تماسش ساعت!  دارم بابا از رفته دست از تماس یک دیدم و انداختم بود مونده

 می تماح! اره.. بود نگران اینقدر چرا عمو و افتاده اتفاقی چه بدونه بابا شاید گفتم خودم پیش.. بود

 و زدم لبخندی فکر این با.. باشه خبر بی بابا و باشه افتاده شرکت اتفاقی نداره امکان.. دونه

 مین جواب کسی.. بوق دوازده.. ده.. هفت.. شش... بوق دو.. بوق یه.. گرفتم را بابا شماره بالفاصله

 !! داد

 : گفتم خودم با و کردم قطع حرص با.. باشد نمی دسترس در نظر مورد مشترک:  گرفتم دوباره

 ..داره قاطی که هم مخابرات این

 

 

 اهارن!  بود نوسان در تلفن و ساعت بین نگاهم و بودم نشسته کاناپه روی!  بود بعدظهر 2 ساعت

 از مخان نیره و بودیم نشسته هم دور درنشیمن!  بودیم خورده ما و کرده اماده برایمان خانم نیره را

 خنده از ها بچه و گفت می بود داشته نگه خانه دریک هم با را هوو 3 که بزرگش پدر و اش کودکی

 یرهن حرف خاطر به همه که ای لحظه عاقبت! تلفن به حواسم و بود جمع به نگاهم!  رفتند می ریسه

 " کردم نگاهشان مات و قاق همانطور من و خندیدن خانم
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 اقا نگران پریشونی؟؟ ظهر از چرا عزیزم؟ چیه جان؟؟ دلیار:  گفت و اومد حرف به خانم نیره

! فرس یا شرکته یا.. شلوغه سرش همیشه اقا.. دونی می بهتر که خودت.. نباش نگران کیومرثی؟؟

 ..نیست بار اولین اینکه

 باید ما امشب طوری چه اصال..! خبری نه.. زنگی نه حاال.. زنه می زنگ گفت اخه:  دادم جواب

 می زنگ ظهر از چی هر بعدشم.. !! باشند خونه باید حتما امشب شون بعضی ها بچه برگردیم؟؟

 !نمیدن جواب هیچکدوم" مهراد و بابا واسه زنم

 !!کردند می نگاهم سردرگمی با همه.  چرخاندم دور را نگاهم و

 عموهات پسر از یکی خالصه یا.. باشه خونه شاید زنی؟؟ نمی زنگ خونه چرا خب:  گفت یاس

 کرف به چطور! گیجم؟؟؟ من اینقدر چرا!  میگفت راست!  انداخت بقیه به نگاهی و ها؟؟.. که هستن

 !!؟؟.. نرسید خودم

! ده.. هفت..شش.. بوق دو..بوق یه!  گرفتم رو عمو ی خونه شماره و دویدم تلفن طرف به سریع

 ..یستن کسی.. نمیده جواب هیشکی:  گفتم پکر و کردم بودن منتظر همه که جمع به رو! کردم قطع

 نداری؟؟ رو گوشیشون شماره:  گفت یاس بازم

 ..باالست گوشیم..هست گوشیم تو..چرا-

 بره که شد بلند و.. تو ماستی چقدر:  گفت من به رو و داد صورتش به چینی حرص از یاس

 !بیاره باال گوشیمواز

 !!بودن دستشویی شاید.. بگیر رو خونه دیگه بار یه حاال:  گفت تارا

 ..دیوانه هم؟؟ با همه: گفت سریع بهناز

..  هفت.. شش.. بوق دو.. بوق یه:  گرفتم رو عمو ی خونه شماره دوباره! خندیدند اروم ها بچه و

 ..نزد حرفی کسی اما!  شد برداشته گوشی که کنم قطع اومدم

 خانم پروین صدای" فین صدای یه از بعد.. موندم منتظر و گفتم الو الو بار چندین ترس و تعجب با

 توئی؟؟ جان دلیار الو؟؟:  گفت گرفته و اروم خیلی که شنیدم و

 خانم؟؟ الو؟؟پروین.. ضعیفه خیلی خوبین؟؟صداتون! خانم پروین اره-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

21 

 

 !بود زده یخ پاهام و دست نگرانی و ترس از! شد قطع تلفن بعد و مفهوم نا و ضعیف صدای یه

 ایصد با و دوختم افراد تک تک چهره به رو هدفم بی نگاه و نشستم زمین رو تلفن کنار همونجا

 خبره؟؟ چه یعنی شده؟؟ پاتی قاطی چی همه چرا: گفتم ضعیفی

 که داشتن موضوع دادن جلوه تفاوت بی و کردنم ارام در سعی و دادند می نظری کدام هر ها بچه

 بله؟؟:  انداختم چنگ تلفن به و شدم خیز نیم سریع! خورد زنگ تلفن

 خوبی؟؟.. سالم:  مطمئن و جدی صدایی(  بود ساعت یک من واسه که مکث ای لحظه از بعد)

 .. ! سالم:  گفتم شک با

 ..سپهرم-

 جواب کسی زدم می زنگ چی هر چرا کجاست؟؟ کیومرث عمو خبره؟؟ چه اونجا خوبی؟؟!  اهان+

 داد؟؟ نمی

. .بمونه شد مجبور بود اومده پیش کاری.. خوبن همه! هیچی.. بپرس دونه دونه.. اروم خبره؟؟ چه-

 ..االن بگم زدم زنگ

 کاری؟؟ چه:  حرفش وسط پریدم

 .. ع االن میگم....ا داری کار یه-

 کجاست؟؟ عمو االن جمعه؟؟ اداری؟؟روز کار+

 برای فرستادم رو دیگه یکی و اقا عباس میگم...نیست خونه بزنم؟؟االن حرفمو زاری می-

 بیا امتو.. راستی.. .. باشید اماده بگم خواستم.. رسن می دیگه ساعت دو یکی تا!! نتون برگردوند

 ..نرو خونه.. اینجا

 چرا؟؟+

 چرا؟؟ چی-

 هر هاخ.. میشن نگران!بزنن زنگ اینا مامانم شاید..دیگه خودمون خونه میرم خب.. اونجا بیام چرا+

 نداره؟؟ خبری ازشون عمو.. نمیده جواب کسی زنم می زنگ چی

-.. .... 
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 شد؟؟ الو؟؟قطع+

 ..منتظریم پس..! ندارم خبری من.. دونم نمی! نه-

 !!منتظریم؟؟ میگی تو " خودمون ی خونه میرم میگم+

 ..اینجا بیای باید میگم.. نکن بحث من با-

 !منتظرشم شب اصال.. بزنه زنگ یه بهم بگو اومد عمو!خونمون میرم.. نیست کار در بایدی+

 ..میگم..نیستی متوجه چرا تو-

 بود؟؟ چی صدای+

 میگی؟؟ چی چی؟؟ صدای( : عمیق نفس یه و مکث)

 ستشورا خدا رو تو.. نپیچون و من خانمه؟؟ پروین!! اومد گریه صدای:  گفتم بلند صدای با تندی به

 !!بگو

 اینجا بیا میگم همین واسه.. نیست خوب زیاد کیانوش حال!هیچی.. بابا ای.. ها داده گیری چه-

 . خداحافظ.. منتظرم! دیگه

 !گذاشت را گوشی و

 آدم.. کنه می قطع زنه می حرفشو! بیشعور:  زدم داد و کوبوندم دستگاه رو و گوشی حرص با

 !!که نیست

 ..زد می شور دلم... . نبود خودم دست!!! کردم گریه های های و دادم تکیه مبل به و سرم و

 به قند اب لیوانی سریع خانم نیره!! دادند می ام دلداری کدام هر و شدند جمع دورم همه ها بچه

 یچیز که ایشاال میکنی؟؟ نگران خودتو اینقدر چرا!! که نشده چیزی مادر اخه:  گفت دادو دستم

 ..نده راه بد دلت به.. نیست

 نداشتیم؟؟ خبر ما و بودی دل گنجشک اینقدر تو:  سمانه

 شنهادپی عموت به رو تو خود میگفتی بابا خب میریزی؟؟ اشک اینطور عموت پسر واسه حاال:  بهناز

 !!نداره گریه دیگه اینکه.. !! بدیم
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 !!یشنم قبله به رو سرماخوردگی یه با!!  ن پنبه پهلوون!! که شناسی می رو ها پسر این بابا:  تارا

 !!جونش از دور البته: کرد اضافه سریع

 ..پاشید!! ؟؟ خبره چه ببینیم بریم زود کنیم جمع هامونو وسایل پاشید حاال: الناز

 !!رفتن ها اتاق سمت به شدند بلند جای از دیگری سر پشت هرکدام و

 کیانوش و عمو از دیروز از گفت و کرد اطالعی بی اظهار پرسیدم اقا عباس از چه هر راه طول در

 زا هولکی هول خداحافظی و تشکر با و شدم پیاده ماشین از عموتندی ی خونه در دم!! ندارد خبری

 !!ماندم منتظر و کردم جا به جا دوشم روی را ام کوله! دویدم ایفون سمت به اقا عباس

 و سرم!  بود روشن هال چراغ فقط و خاموش ها چراغ اکثر! شدم خیره ساختمون به و شد باز در

 دلم هب بدی حس یه!!  گرفت دلم.. بود گرفته غبار و ابری....  انداختم نگاهی اسمون به و کردم بلند

 اه پله باالی خانم پروین شد باز ساختمون در!! کرد می سنگینی نفسم....  انداخت می چنگ

 جلوش زنان نفس نفس!! دویدم را ها پله و حیاط تندی و اومدم خودم به دیدنش با! ایستاد

.. مادر تو بیا:  گفت گرفته صدایی با رفت می جلو جلو که همانطور و برگردوند ازم روشو.  ایستادم

 ..تو بیا.. نباشی خسته وایستادی؟؟ چرا اونجا

 خانم؟؟ پروین:زدم صداش اروم

 و تمگرف دستشو! دیدم را هایش شانه لرزش و کردنش فین فین صدای ولی.  نگشت بر طرفم به

 لرزش! ماسید اش اشکی ی کرده پف و سرخ چشمان روی چشمم.. برگرداندم خودم طرف به

 خدا تورا شده؟؟ چی:  پرسیدم لرزید می که صدایی با.. دیدم می و بود بغض از که را لبانش

 ..کنم می سکته دارم من.. بگید راستشو

 الح.. نکن نگران خودتو.. برم قربونت نه:  گفت و کرد پاک را اشکانش روسری لبه با تند تند

 ..دکتر بردنش که نبود خوب ذره یه جان کیانوش

 یگهد االنا!! نیست چیزی.. کرده پهلو سینه کنم فکر: داد ادامه رفت می مبل سمت به که همانطور

 المع غم گذاشت فیلم یه هم تلویزیون ای جمعه غروب..بود گرفته دلم یکم من.. میشه پیداشون

 !!دلم تو ریخت

 ..کرد پاک را اشکانش روسری ی لبه با باز و
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 دچن از بعد!! نبود خود جای سر وسط این چیزی یه نظرم به!  نشستم کنارش صدا بی همانطور

.. خرابه اه خط کنم فکر..  نیست ازشون خبری ظهر از! بزنم بابا به زنگ یه من: گفتم سکوت دقیقه

 !!کردن فراموش منو که هم اونا

 تداش چشمانش! زد زل ام چهره به نگرانی با و گرفتم دستمو خانم پروین شم خیز نیم اومدم تا

 : گفت هق هق با زد می بوسه سرم به که همانطور و گرفت اغوشش در منو که شد می اشک از پر

 !کرد گریه های های و.. بمیرم تو برای الهی

..  مخان پروین:گفتم تعجب با و کردم بلند اش شانه از را سرم تعجب با بمیرد؟؟؟؟ من برای الهی

 شده؟؟ چی! ؟.. من برای! ؟؟

.. زد می تند تند قلبم!! کرد می گریه و داد می تکان طرفین به سرشو بده من به جوابی اینکه بدون

 هک خانم پروین و شنیدم می و ایفون صدای فقط.. رفت می گیج سرم! بود زده یخ پام و دست

 !کنه باز را در تا میرفت

 رثکیوم عمو و شد باز در! داد می بد گواه دلم.. کرد می سنگینی نفسم..خورد می پیچ ام روده و دل

 ! شد ظاهر در چارچوب در

 و کیانوش او سر پشت و شد داخل کیومرث عمو!  نیست یادم روشنی به چیز هیچ روز ان از دیگر

 درک من که گفت می چیزهایی و کرد می گریه.. گرفت اغوش در و من و امد کنارم به عمو!  سپهر

 یم تکان را خود وار پاندول و بود گرفته صورت جلوی را روسریش ی لبه خانم پروین!  کردم نمی

 سپهر. بود خیره من به نگرانی و بغض با و بود قرمز چشمانش کیانوش.. کرد می هق هق و داد

 نقطه به و تکیه دستش به را سرش و میزانداخته روی بر را بلندش پاهای و بود نشسته مبل روی

 چقدر مدون نمی.. آمد نمی چشمام از اشکی اما بود گرفته را گلویم بغضی... . بود خیره معلومی نا ی

 کسی.. انداخت می چنگ صورتش بر بود نشسته در جلوی که دیدم را نسرین عمه که شت گذ

 ؟؟..چی برای کنم؟؟ گریه.. !! کنم گریه که خواست می ازم دادو می تکانم

 ینگران و توصیه.. رفتن موقع مهراد داد تکان دست.. بود چشمانم جلوی بابا و مامان ی چهره مدام

 ..مامان های

 زل افاطر به و نشسته چوبی تکه مثل مدت ان تمام آمد؟؟ سرم بر که بود مصیبتی چه این.. خدایا

 مروی اب کسی.. کنم گریه که خواستند می ازم و زدند می صدایم مدام.. بود خالی ذهنم! بودم زده
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 اب که دیدم را( ناهید عمه شوهر)دکتر اقای!! بود برده خوابم باز چشمان با انگار من اما.. پاشید

 !!هیچ دیگر و کردم حس دستم در سوزشی.. شد نزدیک من به دست در سرنگی

--------------------------------------------------------------------

-- 

 دندش می نزدیک گویان اله اله اهلل ال که جمعیتی به و بودم ایستاده دیگران کنار در منگ و گیج

!! کنند دفن را خواهرش داد نمی اجازه بودو انداخته قبر داخل را خودش مژگان خاله.. دوختم چشم

 می اشک خود برادر دومین غم در ای گوشه در کیومرث عمو.. زدند می خود صورت سرو رب ها عمه

 ادرم.. کرد می گریه بود برادرش مثل که کسی برای بودو ایستاده مهراد سر باال کیانوش..ریخت

 ودندب ایستاده دور ناباوری و شوک در ای عده.. بود بستری بیمارستان در خبر شنیدن از بعد جون

 !!کردند می گر نظاره و

: مثل الفاظی و میشد نزدیک من به کسی لحظه هر فقط..!!نداشتم اطراف از درکی هیچ که!! من و

 !!کردند می تکرار..و.. بود حیف.. !..  باشه شما عمر بقای! .. میگم تسلیت..  باشه اخرت غم

 خود به کند وداع بار اخرین برای تا کنند باز را خواهرش روی خواست می که مژگان خاله صدای با

. . مـــــن بدون برن؟؟ خواستنن می کجا دیدمشون؟؟ نمی دیگر یعنی ؟؟ بار اخرین برای! اومدم

.. انمام دارم؟؟ کیو کنم؟؟ چه شما بدون من حاال.. نبودید رحم بی اینقدر که شما بابا؟؟ مامان؟؟ ؟؟

 بار اخرین برای هم من تا کنم باز راهی جمعیت بین کردم سعی و.. پاشو مهراد.. خدا تورو مامان

 ..ببینمشون

 بین زا کردم می سعی انها به توجه بی.. بگیرند جلومو تا کشیدند می بازومو که بودند دستانی و

 ژولیده ظاهری با پژمان دیدم و برگشتم!  گرفت و من پشت از محکم دستی که شم رد افراد

 ! اومدم حرف به بار اولین برای ساعت چند این در.. کشه می عقب به منو و گرفته بازومو محکم

 یه فقط عمه پسر!  کن ولم.. خدا رو تو پژمان: شد جاری هام گونه روی بر خوداگاه نا اشکام

 زا بازومو کردم سعی و کردم خم خودمو و.. لحظه یه فقط.. ببینمشون خوام می.. خدا رو تو... لحظه

 !ببینمشون بزار.. کن ولم میگم.. : کنم باز جلو به راهی کردم سعی.  کنم جدا دستش

 خوام می.. کن ولم! بکش دستتو.. احمق.. مامااان.. کن ولم میگم کری؟؟ مگه:  زدم داد سپس

.. بینهب نزارید: رفت باال صداها.. رسوندم قبر نزدیکی به خودمو گریه با و سختی به و.. ببینمشون

 ای ینهس ببینمشون تا کردم خم خودمو که ای لحظه در..!! نیستن شناسایی قابل.. یاره نمی طاقت
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 مخالف جهت به رومو خواست می زور به و گرفت چونمو که دستی و گرفت قرار روم جلوی

 ..برگردونه

 تو فریادم صدای و.. روخدا تو..  بار اخرین برای.. ببینمشون بزار! کن ولم.. روانی نکن:  زدم داد

 انمبتو تا کردم می تقال که حالی در. داد تکیه اش سینه به را سرم که دستی و.. شد گم هقم هق

.. بینمن چیزی تا گرفت را چشمانم جلوی که دستی و گرفت باال همهمه و زاری گریه صدای " ببینم

 ..بود ایستاده کت حر بی همانطور او و خورد می پوش سیاه فرد بدن که بود من های مشت و

--------------------------------------------------------------------

----------- 

 سرم! کاویدم را اطراف و زدم زل تاریکی به گیج!  بود مطلق تاریکی کردم باز که را چشمانم

 اریکیت به چشمم تا کشید طول ای دقیقه چند.. بود کوفته تنم.. سوخت می گلوم.. بود سنگین

 یتاریک در را کلید و کردم قفل را در!  رفتم در سمت به شدم بلند تخت رو از رخوت با.. کنه عادت

 دلم!! شدم خیره روم به رو فضای به و زدم چمباته در پشت همانجا! کردم پرت فرش روی بر

 که دمکر می لعنت را خودم.. میداد عذابم نیستند دیگر اینکه فکر.. بود شده تنگ ام خانواده برای

 جدهس حالت به زمین روی. . . بشنوم را صدایشان تا نبودم بیدار بودند گرفته تماس که صبح چرا

 ..دادم سر گریه باز و افتادم

 مانطوره دیشب.. .. بنشینم کردم سعی و گفتم اخی! کشید تیر بدنم و گردن چرخاندم که را سرم

 را خودم توجه بی! زد می صدا را اسمم و زد می در به پی در پی یکی.. بود برده خوابم زمین روی

 غلتی.. شد پایین و باال شدت به در ی دستگیره!!  کردم رها ان روی را خودم و رساندم تخت به

 نه.. بود دوری روز2 فقط ما قرار.. بود تنگ خانوادم برای دلم!! کشیدم دراز در به پشت و زدم

 ..!بیشتر

. . !! رنزا نمی تنها منو اونا... مونم می منتظر.. میان حتما! میان.. میرسند امروز!اره.. بیان باید امروز

 اییه تقه صدای تا گذاشتم گوشهایم روی کشیدم سر زیر از و بالش و زدم لبخندی فکر این با و

 !! نکنه اذیتم میزدند در به که

--------------------------------------------------------------------

--------- 
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. بودم نخورده چیزی که بود ساعت 42 نزدیک.. سوخت می ام معده...  بودم بیداری و خواب میونه

 گوش وبخ دوباره! نشستم جایم سر ها گرفته برق مثل صدایی شنیدن با! نداشتم غذا به میلی اما

!! کنم باز و در که خواست می.. رفت می ام صدقه قربان و میزد صدایم داشت! بود خودش.. دادم

 طرف به و دستم.. کرد می صدایم داشت هنوز.. چسباندم در به را گوشم و ایستادم در پشت

 ازب:  گفتم بغض با! نشد باز..  کشیدم دوباره.. نشد باز اما! کشیدم و در و بردم در دستگیره

 ..نمیشه

 ؟؟عزیزم چرا! هستی اینجوری تو نبینم و بمیرم من الهی.. قشنگت صدای اون قربون!دلم عزیز-

 ..مادر کن باز و در

 پرتش کجا دونم نمی.. کجاست کلید دونم نمی.. !  جووون مادر:  دادم ادامه بغض با همانطور

 !کردن گریه به شروع و! جوون مادر.. کردم

 یداپ و کلید سختی به! طرفاست همون کلید حتما.. کن نگاه خوب.. عزیزکم نکن گریه!دلم جون-

 و فشرد خودش به مرا و کرد بغلم محکم!  انداختم اغوشش در را خودم و کردم باز و در کردمو

 شد؟؟ چی دیدی جون؟؟ مادر دیدی: گفتم گریه میون بودم بغلش در که همانطور! داد سر گریه

 شدم؟؟ بدبخت دیدی شدم؟؟ تنها چطور دیدی

 ریهگ:  گفت و کشید دست سرم بر کرد می گریه که همانطور او! دادم تکیه اش شانه به را سرم و

 .. !هک نیستی تنها هست خدا تا.. بشی بدبخت نکنه خدا! برم قربونت نکن گریه.. قشنگم نکن

 وپاش.. شدم جون نصفه دیدم اینطور رو تو که دیروز از! بزن اب یه صورتتو پاشو.. عزیزم پاشو

 .. ..دخترم پاشو! باشی اینطور تو نیستن راضی تم خانواده.. مادر

 مامان عین نگاهش! کرد می تزریق ادم به را عمیقی ارامشی! شدم خیره روشنش چشمان به

 !بردم پناه اغوشش به و کردمش بغل دوباره.. نگاه در نگرانی همان.. لبخند همان..بود

 گشتند می برم دورو مدام بیتا دخترش و مژگان خاله!  خوردم غذا قاشقی چند جون مادر اصرار به

 !داشتند دادنم دلداری در سعی و

 و چسباند می خود به و گرفت می اغوش در و من دقیقه چند هر و بود نشسته کنارم ناهید عمه

 می ساکت " کند رعایت من تاجلوی خواستند می او از که دیگران اشاره ادا با و داد می سر گریه

 یشپ در مراسمی گویا..  کردم می نگاه ها امد و رفت به گیج و بودم نشسته ای گوشه ساکت!  شد
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 در که بودم غرق افکارم در و کشید دراز تخت روی.  رساندم اتاق به را خودم و پاشدم!  داشتند

 ! گرفت طرفم به قرص یک همراه به اب لیوانی و زد رویم به لبخندی! شد وارد اقا احمد و شد باز

 اب.. کنه می ارومت کمی!  ست ساده ارامبخش یه.. دخترم بگیر:  گفت که کردم نگاهش همانطور

 تیامال را درونم اتش تواند نمی چیز هیچ که کردم فکر این به و گرفتم دستش از را قرص پوزخند

 و کردم رها تخت رو و م خود.. کشیدم سر الجرعه را اب و انداختم دهان به را قرص!  بخشد

 ..امد در شدن بسته صدای.. بگیرم و اشکام جلوی تا بستم چشمامو

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 نتوانستم کردم چه هر! جیغ صدای.. دود بوی.. حلوا بوی.. گریه صدای.. یومد می قران صدای

 ! سپردم خواب دست به دوباره و خودم و نکردم مقاومت!  کنم باز را چشمانم

 ردمک بسته و باز بار چند و هامو پلک!!  زد و چشمام نور.. کردم باز و چشمانم جیکی جیک صدای با

.. بود وفتهک بدنم! کرد می صدا سرو و بود نشسته شیشه پشت که بود گنجشکی! ببینم بتونم تا

 به نگاهی.. بود سکوت جا همه!  شدم خارج اتاق از و شدم بلند سختی به.. سوخت می چشمام

 روزیه؟؟ چه امروز حتی یا!!  روزه از ساعتی چه دونستم نمی حتی..  انداختم اطراف

! ودب خون کاسه دو چشمانم!  کردم برانداز روشویی اینه تو و خودم و رفتم دستشویی سمت به

 جین رشلوا با بود تنم ای سرمعه تیشرت!  بود پریده رنگم! بود ریخته صورتم دور اشفته موهایم

 بیچاره و تنها اینقدر اینکه.. سوخت خودم برای دلم! بودم نکرده تعویضش روز 5-2 این تو که

 ..بودم شده

 و مسواکی روشویی زیر کمد از و شدم خم.. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و کردم باز و آب شیر

 یرهخ آینه تو تصویرم به دوباره.. شدم زدن مسواک مشغول و برداشتم بود عمو خونه مخصوص که

 و شدم خم.. سوزونه می دل برات برسه راه از کی هر حاال شدی؟؟ بدبخت چه دیدی!!  شدم

 ..بار سه.. بار دو..بار یه.. کردم قرقره دهنمو

 یه.. .. چکید می آب اَزش بود شده خیس موهام جلوی..پاشیدم صورتم به آب مشت چند دوباره

 نمی راحتم صدا.... زد می صدام داشت یکی. زد می حرف باهام داشت یکی.. بود مغزم تو صدایی

 شخو.. نیست تدبیر را کرده خود.. حقته.. خودته تقصیر!  احمق:  زد می حرف باهام یکسر.. زاشت

 اگه.. تنها اینجا تو همند؛ با همه اونا االن!  بکش.. حقته! دادی ترجیح خونوادت به تو گذرانی
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 نبود؟؟ روز 2 ونقرارت مگه سراغت؟؟ نیومدن چرا.. بودی باهاشون هم تو االن رفتی می باهاشون

 !!!احمق حقــــــته... حقته.. حقته بیاد سرت بالیی هر.. حقته.. !  هه

 !! !!خودمه تقصیر.. حقمه.. حقمه.. اره:  زدم داد بلند

 انگیز رعب صدای! زدم ضربه بود گرفته را دیوار نصف که روشویی آینه به محکم مشت با و

 و ریننس عمه که نشد ای لحظه!!  پیچید خونه سکوت تو من ی گریه و داد صدای با آینه شکستن

 از جیغی شده خرد ی اینه و خونیم دست دیدن با و شدند ظاهر در چارچوب در آلود خواب سحر

 ...کشیدند وحشت و ترس

!  سرم بر خاک.. ؟ کیومرث کیو؟؟.. . : زد می صدا را دیگران زدو می جیغ نسرین عمه

 عمه؟؟ کردی که بود کاری چه این اخه..  پژمان؟؟کیانوش؟؟

 ودب ایستاده دور ساناز.. نشست زمین روی راه وسط همانجا و گرفت را قلبش دیدنم با مژگان خاله

 و داخل دوید که بود نفری اولین پژمان!  ایستاد مات ای لحظه دیدنم با عمو.. .. کرد می گریه و

 ..دیوانه بود کاری چه این:  گفت

 ااین عمه شد باعث که نشستم ها شیشه خورده بقیه روی همانجا و برداشتم را آینه از ای تکه

 ! بکشند دیگری جیغ جمیعا

 ..بزار راحتم!  کشم می خودمو نزدیک داری؟؟بیای دیوونه یه کار به کار چی..دیوونم من!اره-

 ..بمیرم خوام می.. بزارید راحتم: دادم ادامه داد با و

 و شده زخم پاهایم کف!! رفت می خون ازش همانطور و برداشته عمیق زخم چندین راستم دست

 ..بزار راحتم میگم ؟ مگه کری: زدم داد.  برداشت جلو به قدمی دیگر بار پژمان! کرد می ذوق ذوق

. .شود سرازیر چپم دست از خون از ردی شد باعث که فشردم دست در بیشتر را شیشه تیکه

 گه؟؟م شنوی نمی:  کرد متوقف اونو محکم و جدی صدایی که کنه حرکتی خواست دیگر بار پژمان

 ..بیرون بیا

 بینی؟؟ نمی و حالش مگه: داد ادامه ارومتر و
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 متوقف " زد زل من به و گرفت پژمان از و روش اخم با که سیاه چشم جفت روی و چرخید چشمانم

 می انجام خطایی کار هاشون بچه که باباها مثل... ترسیدم اخمش از ای لحظه.. بود سپهر! شد

 ..کرد می نگاهم دهند

.. امد بدم خودم از.. چکید پایین چشمانم از اشکی قطره و. ! بمیرم خوام می:  کردم زمزمه لب زیر

 کف بودو عمیق راستم دست جراحت!  بودم گرفته معرکه چرا دیگر داشتم خودکشی قصد اگه

 رگ یتقریب محل بر را شیشه تیزی و کردم بلند را چپم دست لحظه یک در.. خون از پر دستشویی

 و ودب شده دیر دیگر..دویدند طرفم به که دیدم و سپهر و عمو بدم فشار امدم تا و گذاشتم اصلی

!  کرد بلندم زمین از و گرفت محکم را بازوهایم پشت از عمو.... بودم داده دست از را فرصت من

 عمو. .نکنم ای اضافه حرکت هیچ تا بود گرفته محکم را دستانم از یک هر و ایستاد مقابلم سپهر

 تا میاورد فشار دستم مچ به چنان سپهر و کنم رها را شیشه که خواست می ازم فریاد با مدام

 .شنیدم را استخوانم جایی جابه صدای کردم حس که کنم ول را شیشه

 پشت سپهر! نشستن دوطرفم در بیتا و عمو.. کردن ماشین سوار و من کشان کشان و زور به

 ..کرد حرکت سریع و نشست فرمون

 با فقط عمو.. نشود پخش دستم ریزی خون تا انداخت پالستیک یک داخل را راستم دست بیتا

 در را سرم کردم می گریه که همانطور و! احمق ی دختره:  گفت و کرد نگاهم اشکیش چشمان

 ..بودم رفته دست از فرصت فکر در فقط من ولی.. گرفت اغوش

-------------------------------------------------------------- 

 و کشیدم کنار دستش زیر از را سرم اخم با! بود پژمان..  گشودم را چشمانم موهایم نوازش با

 ..بستم و چشمام بزارو راحتم.. بیرون برو: گفتم

 به که دیدم را کیومرث عمو بود راهرو به رو که اتاق ی پنجره از!  بست را در و شد خارج اتاق از

 موهای.. شدم دقیق اش چهره به! کرد می صحبت دستیش بغل با داشت بود داده تکیه دیوار

 مرا همه!  پرش هیکل.. بلندش قد!  مهربانش چشمان!اش روزه چند ریش ته!  سفیدش" طوسی

 .. !دارم دوست را دویشان هر چقدر که اخ.. انداخت می بابا یاد

 و ودب زمین به نگاهش و بود داده تکیه دیوار به که بود سپهر!  دوختم اش کناری فرد به را نگاهم

 اشتد سفید خط کنارش که مشکی گرمکن یک! داد می تکان تایید نشانه به سری گاهی هرازچند

 براق کوتاه موهای!! بود مشخص رویش خون های لکه که سفید تیشرت یک بودبا پایش
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 وزهر چند ریش ته.. بود پخش نامرتب طور به"بود اراسته و زده ژل که همیشه خالف بر مشکییش

 :گفتم زدمو پوزخندی دل در! داد می اش چهره به خاص جذابیتی که بود نمایان صورتش روی ای

 سرمون به که مصیبتی از راضیه و خوشحال حتما کردم فکر خودم پیش.. ! خالی یاسمن جای

 و چرخیدم کالفگی با.. ! بوده او های آه نتیجه حتما!! شد گرفته ما ی خانواده از انتقامش!اومده

 .. کشیدم دراز پنجره به پشت

 در را ام شده پیچی باند دست ایستادو کنارم بیتا!  شدن اتاق وارد عمو و بیتا که نگذشت دقایقی

 لجبازی با من و!!  دوخت من به را نگاهش ایستادو سرم باال عمو! کرد نوازش و گرفت دستش

 ..دوختم مقابل دیوار به را نگاهم تمام

 دهش تموم برایم زندگی که نبودن متوجه چرا گذاشتند؟؟ نمی راحتم چرا کردند؟؟ نمی درکم چرا

 بدون توانستم می چطور... .بودم باخته را زندگیم من! ندارم راه ی ادامه به میلی دیگر و س

 ..بگیرم و اشکام ریزش جلوی عمیق نفسی با کردم سعی کنم؟؟ زندگی ام خانواده

.. اشیب ضعیف و احمق اینقدر کردم نمی فکر هیچ:  گفت کرد می نگاهم مستقیم که همانطور عمو

 تدل!! ناراحتی....دونم می انداختی؟؟ راه روز چند این تو بازییه چه این!! نداشتم انتظار ازت اصال

!! گرفت نظر در باید هم رو خدا مصلحت ولی! پشیمونی شاید حتی یا! ترسیدی.. میگیره اتیش داره

 برام که مادرت یا باشم؟؟ برادرم دومین رفتن دست از شاهد که راحته من واسه کنی می فکر

 عذاب اونو داره تو های رفتار طرفم یه از.. ..اونا غم طرف یه از بینی؟؟ می و جون مادر بود؟؟ خواهر

 ینم تغییر چیزی که نخوردن غذا و خودزنی و خوکشی با!! باش زن پیر اون فکر به حداقل! میده

 !کنه؟؟ می!! کنه

 .. ..دوخت من به چشم و

 و امد پژمان! شد خارج اتاق از و داد تکان تاسف به سری کنه نمی دریافت من از جوابی دید وقتی

 و تانداخ پایین و سرش سپس! داد بیتا دست به و کرد خارج را ام مانتو بود دستش که ساکی از

 اهاشب کامل سکوت در! بیام پایین تخت از و بپوشم را مانتوام کرد کمکم بیتا.. شد خارج اتاق از

 هک پاهایم از یکی.  بود ایستاده اتاق دم دست در دارو ای کیسه با کیومرث عمو..  کردم همکاری

 به وعم و بیتا کمک با! کنم حرکت تر کند بود باعث و کرد می درد بود رفته داخلش شیشه خورده

 بی اهنگ!! کرد می نگاهم دلسوزی و نگرانی با و بود نشسته فرمان پشت پژمان!! رسیدم ماشین

!  بود خسته خیلی!! خونه رفت سپهر آقا:  گفت بیتا ناگهان که چرخاندم دور و سرگردانم و هدف
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 روقتدی تا که دیشبم!!کشید زحمت خیلی روز چند این خدا بنده.. بود شده خونی همه که لباسشم

 بیدار اونطوری که صبحم: داد ادامه ارومتر.. میکرد کمک وسایل کردن جمع تو ما به و بود بیدار

 راینقد که ما.. اورد خونه از تو مانتو کشید زحمت هم خان پژمان: داد ادامه لبخندی با سپس!! شد

 را رمس و برگرداندم را رویم توجه بی.. زد لبخندی دوباره و! نبودیم تو مانتوی فکر اصال بودیم هول

 ....ردک کار چی و رفت کجا کی که چه من به: کردم فکر و بستم و چشمانم.  دادم تکیه شیشه به

 

 

 باید االن همین حتما که داشت اصرار جون مادر!  دادند می نظری کدام هر و شده جمع دورم همه

 یروز چند دکتر ی گفته به که بود ام پیچی باند و خورده بخیه دستای مشکل و! بروم حمام به

 من و..  کنند منصرف و جون مادر داشتن سعی بعضی و داد می نظری کس هر! خورد می آب نباید

 !نتیجه اعالم منتظر و بودم مانده خیره زمین به سکوت در

 خودم حال به و من زودتر چه هر خواستم می فقط..  کنند چه خواهند می نداشت فرقی برایم

 پروین و جون مادر!انداختند آن داخل را دستانم و آوردند بزرگ فریزر کیسه دو عاقبت!  بگذارند

 وضوحا را ترس من ولی! باشند حالم کمک تا امدند حمام داخل به و شدند همراهم اصرار به خانم

 نهاآ با کامل سکوت در عاقبت!بزنه سرم به فکری باز ترسیدند می که دیدم می چشمانشان در

 !کردم همکاری

 سر های قاشق و" مادرجون اصرار به باز و آورد اتاقم به را غذا سینی مژگان خاله "حمام از بعد

 از کم کم که بود ناهار از بعد! خوردم غذا کمی " اجبارا" گرفت می طرفم به نسرین عمه که پری

 به اب یلیوان با را دکتر شده تجویز های قرص بیتا! کردند خلوت را دورم و شدند پراکنده اطرافم

 !رفتم خبری بی عالم به باز و شد سنگین چشمانم که نگذشت ای دقیقه چند.. داد دستم

 

--------------------------------------------------------------------

------ 

 الغر! گذاشت می وخامت به رو ام جسمی و روحی حال گذشت می چه هر دیگران انتظار خالف بر

.. جویدم می را هایم ناخن بیداری در..  کردم می گریه خواب در ها شب! بودم شده پریده رنگ و
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 می مرتبا بار دو ای هفته که ای مشاوره جلسات تمام با و..  کردم می صحبت ای کلمه ندرت به

 !نبود پیدا وضعیتم در بهبودی رفتم

 کشیده دراز دمر تخت روی " اتاق در تنهایی در و امده مشاوره از که روزهایی از یکی " عاقبت

!! نبود مهم برایم!! امد می گریه و همهمه صدای باز!! شدم پایین از صداهایی سرو متوجه بودم

! !کرده غلط:  شنیدم را عمو بلند صدای که کنم سرگرم را خودم خاطراتم مرور با باز کردم سعی

 که خوب دکتر! دیگه دکتر یه بریمش می اصال! ببرنش بزارم باشم مُرده من اینکه مگه.. گفته چرت

 ..نیست قحط

 کرف منطقی کنم می خواهش:  کند تفهیم را موضوع ارامش با کرد می سعی که کیانوش صدای و

 .. نکرده تغییری هیچ وضعش مدت این تو.. که بینید می! خودشه نفعه به این.. کنید

 لدب و کارش چون..  نیست دکتر دکترش چون نکرده تغییری! آره:  گفت و پرید حرفش وسط عمو

 .. نیست

!  نیددو می خودتونم.. هاست روانپزشک بهترین از یکی تدین دکتر..  نزنید حرفو این:  کیانوش

 ..نکنید فکر احساسی کنم می خواهش

 شد بهتر که حالش.. مدته یه واسه فقط!! داره بیشتری ارامش خودشم و نظره تحت طوری این

 !خونه میگرده بر دوباره

 .. سکـــــــــوت.. 

 داریم یتمسئول ما!  کنیم صحبت دکترش با دیگه بار یه حضوری بریم فردا بیا حاال!  کیو:  اقا احمد

 ..باشه نفعش به که بگیریم رو تصمیمی باید.. 

 .. دیدم نمی رو روزا این و مُردم می کاش:  گفت و آمد حرف میان گریه با جون مادر

 !بود کرده احاطه را جمع که سکوتی و

----------------------------------------------------------------- 

 رو ! کردند می نگاهم دلسوزی و آلود اشک چشمان با همه صبح از!  بود گذشته روز چند دونم نمی

 نآ درون و گذاشته کمد در جلوی را کوچکی ساک که خانم پروین و ناهید عمه به و نشسته تخت

 و کیمش ی مانتو با ام طوسی جین شلوار ساناز! کردم می نگاه کردند می پر وسایلم و لباس با را
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 هک رومو. کردم تعویض را لباسم و شدم بلند پرسشی هیچ بدون. داد دستم به را مشکی شال

....  اقا احمد..  نسرین عمه! کنند می نگاهم و شدند جمع در چارچوب در همه دیدم برگرداندم

! تمنشس تخت روی انها به پشت و برگردوندم رومو کالفگی با!  کیانوش.. پژمان..سحر..  یاسمن

 باال را انها از چندتایی تا میزدند چشمک من به میز روی های قرص! خواست می خواب دلم باز

 !!شوم غرق خبری بی عالم در و بیاندازم

 

 و ادایست روم به رو عمو بعد ای لحظه!! نشدم متوجه من که گفت چیزی کنان پچ پچ کیومرث عمو

 ..دخترم پاشو:  کرد دراز طرفم به را دستش

 

 کردهن اصالح صورت به.. کردم نگاهش! ایستادم مقابلش و شدم بلند بگیرم و دستش انکه بدون

 به و گذاشت پشتم را دستش! داشت تن به که ای تیره پیراهن.. نگرانش و کالفه چشمان.. اش

 اغوش به مرا مادرجون همه از اول! گرفتند را دورم همه..  امدم پایین را ها پله! داد هولم در طرف

 مادر و نم ببخش:  گفت گوشم کنار.  بوسید صورتمو بار چندین کرد می گریه که همانطور و گرفت

 ینا تو نمیده اجازه دیگه قلبم این! خودم ی خونه میگردم بر امروز من.. بیام باهات تونم نمی که

 بمونم شهر

 اغوش در و من دوباره و ببینم؟؟ رو ها شما خالی جای و بمونم چطور:  داد ادامه کنان هق هق و

 .. خنک حس یه! گالب بوی.. میداد عطر بوی!  گرفت

 ارو پاندول خودش با مرا کنان گریه و کرد بغل و بودم ایستاده چوب یک مثل که و من ناهید عمه

 در را سرم پدرانه اقا احمد" نسرین عمه از بعد.. رفت می سر داشت حوصلم دیگر!!  داد تکان

 و امده جلو کدام هر یاسمن و سحر و ساناز!  امد خواهد دیدنم به که گفت و بوسید و گرفت اغوش

 و گذاشت دستانش در و کرد بلند مرا دست و اورد جلو را دستش پژمان!بوسیدند را صورتم

 !مبگ او به و بزنم زنگ داشتم احتیاج چه هر که شد می یاداور تند تند خانم پروین! زد لبخندی

 .. !  بریم گفت جمع به نگاهی با و گرفت را دستم عمو

 ..رسونمتون می من: اومد حرف به پژمان
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 همراه به نیازی اصال که هم اونجا....  منتظره بیرون! اومده سپهر.. دایی نکش زحمت: کیومرث

 ..بهتره باشه تر خلوت دورش چه هر گفتن! نیست

 و نشست جلو صندلی در هم عمو.  شدم ماشین سوار! ایستاد ای گوشه و نزد حرفی دیگر پژمان

 !شد پیاده دوباره بالفاصله و..  رفت یادم چیز یه!  کن صبر لحظه یه:  گفت یهو

 طریع بوی.. کرد می درد و بود سنگین سرم.. زدم زل شیشه از بیرون به و نشستم صاف همانطور

 پر را ماشین فضای تمام.. بود اشنا برایم عطر این!  بود کرده ام کالفه که رسید می مشامم به

 ازم چقدر االن اینکه و مهراد یاداوری با.. کرد می استفاده همیشه مهراد را عطر این! آه..  بود کرده

 .. شوند لبریز تا رفت چشمانم و گرفت را گلویم بغض دوره

 .. ! نمیدی جواب دونستم می چون سالم نگفتم -

! شد متوقف رویش بر و چرخید ناخوداگاه نگاهم! اومدم خودم به و خوردم تکانی صدایش با

 لوارش که میداد نشان بودن فرمون کنار که زانوانش.. بود پوشیده مشکی و سفید راه راه پیراهن

 دهز شانه باال سمت به را اش خورده ژل تازه موهای و بود کرده اصالح!  دارد پا به نیز مشکی جین

 .. کرد می خورد را اعصابم بود زده چشمانش به که ای افتابی عینک.. بود

 هک پررنگی رژ دلیل تازه.. زدم زل بیرون به هدف بی باز و چرخاندم را سرم بدم جوابی انکه بدون

 .. ببیند را یار بود قرار پس! شد روشن برایم بود زده لبانش بر یاسمن

 .. بریم:  گفت و گرفت جای سرجایش بر و برگشت عمو

 

--------------------------------------------------------------------

---- 

 عوض و لباسام بیاد نظر به مهربان و برخورد خوش خیلی کرد می سعی که پرستاری کمک با

 !کردم تنم و داد دستم به که ی سفید ابی لباس و کردم

 ! ریت راحت خودتم کنم فکر اینطوری ببافمشون؟؟ میدی اجازه! داری قشنگی موهای چه:  پرستار

 ! زد زل صورتم به جواب منتظر و
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 ارهدوب شد امید نا من دادن جواب از که وقتی! زدم زل انگشتانم به و نشستم زیر به سر همانطور

 !! اجازه با پس:  گفت و انداخت لب بر لبخندی

 

 جلوی!بافت صورتم از طرفی در را کدام هر و کرد دودسته را موهایم.. شد موهایم بافت مشغول و

 تخت روی بالفاصله کارش اتمام از پس.. .  بود پخش صورتم روی بودن بلند کوتاه که موهایم

 ! کشیدم سرم رو و پتو و کشیدم دراز

 !در شدن بسته صدای و.. ..  ظهر تا پس! کنی استراحت تا میرم.. عزیزم باشه شدی؟؟ خسته-

 و توپ دستی ناگهان..  ماندم پتو زیر حرکت بی همانطور..شد باز دوباره در که بود نگذشته دقایقی

 پر ی خنده وضعیت ان در دیدنم با..  دید را بازم چشمان عمو و بود شده دیر..  زد کنار روم از

 روما بغض با و بوسید را موهایم و شد خم ای لحظه از پس..  کشید موهایم به دستی و کرد رنگی

 !! زنم می سر بهت روز هر.. بهتره خودت برای اینطوری.. بودم مجبور! عمو ببخش و من:  گفت

 ستر احساس..  ریخت فرو دلم در چیزی رفتنش با!  رفت در طرف به و بوسید و صورتم دیگر بار

 دوباره انکه بدون عمو..  اومد؟؟ می سرم بالیی چه کردم؟؟ می چه اینجا حاال.. کردم پناهی بی و

. . زدم زل بسته در به و نشستم تخت روی.. بست را در و رفت بیاندازد سرش پشت به نگاهی

 می منگاه بود در روی بر که کوچکی ی پنجره از که بود سپهر نگاه!  کردم حس را نگاهی سنگینی

 ! کرد

 فرود چشمانم روی دوباره و دوخت پایم تا سر به را نگاهش او..  زدیم زل بهم دو هر ای لحظه

!  کند جورش و جمع کرد می سعی که حالی در!  بود ظاهر لبانش بر نامحسوس لبخندی! امد

 ! رفت! ..  رفت و کرد کج را راهش بالفاصله.. کردم نگاهش خیره همانطور

 و حال خندید؟؟کجای چیزی چی به خندید؟؟ می زد؟؟ می لبخند!  گرفت اتش وجودم یکباره به

 پیش! ؟؟..بود شد گرفته ما از انتقامش اینکه به کسیم؟؟ بی به بدبختیم؟؟ به بود؟؟؟ دار خنده روزم

 از ایدش اصال!! میبینه سردرگم و خورده شکست اینطور رو ما که جشنه دلش تو حتما: گفتم خودم

 ..داشتند دوستش همیشه که بابا و مامان اخه ولی.. .. اومد من سر بال این که باشه اون دعاهای

 .. انداختم بالش روی شدت به را سرم و.. اون به لعنت!  من به لعنت.. . ! دادم قورت را بغضم
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 هک نوری به چشمم تا کشید طول لحظه چند..  گشودم را چشمانم تنبلی با و زدم تخت در غلتی

 دیکنز دیوار روی که را ساعتی بتوانم تا چرخاندم کمی را چشمم.. کند عادت بود تابیده اتاق داخل

 پشت که حفاظی به را چشمم! داد می نشان را صبح 00:05 ساعت!  ببینم بود شده نصب سقف به

 تیساع چه کنه می فرقی چه دیگه:  کردم زمزمه خودم با و دوختم بود شده نصب پنجره ی شیشه

 !؟ باشم کجا یا باشه روز از

 ار پرده حرص با و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند تخت از سستی و رخوت با دقایقی از بعد

 نا طهنق به و داد تکیه دیوار به سپس! بگیرم را بود تابیده داخل به که را نوری جلوی تا کشیدم

 گذرانیم خوش از اگر که بودم باور این بر و دانستم می مقصر را خودم هنوز!شدم خیره معلومی

 نمی تنها و تک اینجا من و بودیم هم با همه حال " شدم می همراه انها با و کشیدم می دست

 !ماندم

 ....نداشتند نگه را وزنم تحمل پاهایم و گرفت را نفسم راه بغضی دوباره

 زانویم به را سرم..  گرفتم اغوش در را پاهایم و زدم چمباته زمین روی پنجره زیر و خوردم سـُـر

 ! دادم سر گریه باز روز ان یاد به و دادم تکیه

--------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 دهش بهتر کمی حالم تدین دکتر های صحبت و مشاوره با! گذشت می شدنم بستری از ماهی یک

 ..کمی فقط.. بود

 دست و!  باشه شده بیدار باید.. کنم نگاه بدید اجازه:  شنیدم را مهربان پرستار صدای و شد باز در

 ..کرد روشن را چراغ و برد

 ..که نیست تختش تو!! ؟.. عه:  راشنیدم پرستار متعجب صدای

 .. دنبالش به ای زده شتاب های گام صدای و

 لبخند دمبو داده تکیه هام زانو به و سرم و نشسته پنجره زیر که دیدنم با و امد جلوتر کمی پرستار

 ..نشید نگران! یزدانی اقای اینجاست:  گفت و زد تلخی

! ومدها کی ببین پاشو.. پاشو خانم؟ خوشگل نشستی چرا اونجا.. ا ا ا : داد ادامه من به رو و تر بلند و

 !! دیگه پاشو.. دارند برات هم خوب خیلی خبر یه
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 در ینیشیر جعبه یک همراه به گلی دسته که وکیانوش کیومرث عمو به چشمم و کردم بلند را سرم

 اطرخ به کوچکی لبخند... . خواستگاری بره خواد می حتما کردم فکر خود پیش!! افتاد داشت دست

 ..برخاستم زمین روی از و زدم عمو دل

. پوشم نمی و فرم بد های لباس این دیگر که گفتم و بودم گرفته دعوا پرستارها با که روزی از

 زیاد بود خصوصی های اسایشگاه از یکی چون.. بپوشم را خودم های لباس که داد اجازه دکتر

 می خوب دکتر را این و بود فایده بی من با جدل و بحث که مخصوصا.. گرفتن نمی سخت

 رحط جلویش که مشکی گشاد تقریبا شرت تی یک و داشتم پا به ابی برمودای شلوار.. ! دانست

 و کردم مهار را پریشانم موهای بادست.. شد نمی بند سرم رو که هم سری رو! داشت سفید های

 !! دوختم چشم کیانوش و عمو به و نشستم تخت روی ور یه.  ریختم طرف یه

 گلدان در داشت را گل و کرد می نگاهم خندان کیانوش.. پرسید را حالم و نشست کنارم عمو

 یرهخ دستانم به و.. خوبم: گفتم کلمه یک فقط اروم عمو جواب در! داد می جا میز روی پالستیکی

 !شدم

 ..گفتی اگه!! دارم برات خوب خبر یه.. کن باز اخماتو:  کیانوش

 ..ندادم نشان العملی عکس هیچ و کردم نگاهش ارام همانطور

 خوبه ایه تالش از یکی ی نتیجه بزنی؟؟ تونی نمی حدسی هیچ یعنی! کن فکر ذره یه:  کیانوش -

 هنوز؟؟ نفهمیدی هوم؟؟... خودته

 ..چرخید کیانوش و عمو بین نگاهم

 چه هر و شدید مجاز کنکور عالی بسیار ی رتبه یک با شما.. نابغه خانوم:  کفت خندان کیانوش

 سپهر و من..  اومده نتیجه کرد اعالم اخبار پریشب نه؟؟ نبود یادت. کنید رشته انتخاب باید زودتر

 !!کردیم چک سایت رفتیم و برداشتیم و مدارکتون شما اجازه با هم

 وزمهن.. آوردم یاد به را پیش هفته دو برخورد! شدم عصبی باز کرد حس اسمش شنیدن یا!سپهر؟

 ذاییک لبخند دیدن با بود امده مالقاتم به دیگران همراه به سپهر که وقتی!نبودم پشیمان کارم از

 گفتم او به.. کردم بیرون اتاق از را او و کشیدم داد سرش همه جلوی! دادم دست از را کنترلم اش

 های آه و دعاها از امده سرم به چه هر میدانم که گفتم! خورد می بهم او از حالم و متنفرم او از که
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 و..  ..کند بازی نقش دیگر که نیست الزم و است خوشحال دل در اوحاال میدانم که گفتم.. بوده او

 .. !کرد ترک را اتاق حرفی هیچ بی و کرد می نگاه را من سردرگم و گیج که سپهر

 .. .. امد خود به گرفت قرار پایم روی بر که عمو دست و کیانوش صدای با

 بزنی؟؟ خوای می ای رشته چه چیه؟؟ اولت انتخاب حاال: کیانوش

 هب چطور که بودم فکر این در.  شدم خیره دادم می تکان را ان که پایم به و انداختم باال ای شانه

 .. ..ام نشده خوشحال ای ذره قبولیم از و نداردم تحصیل ادامه قصد دیگر که بگویم آنان

.  پژمان و سحر و نسرین عمه..  بیتا و مژگان خاله! شدند وارد هیاهو با ای عده و شد باز اتاق در

 متما ولی است خانه اینکه با که شد یاداور و گفت تبریک وبهم بوسید را صورتم مژگان خاله

 رو و امده دیدنم به و کرده حرکت بالفاصله هم ام قبولی خبر شنیدن با و است من پیش حواسش

 .. . شدم خوشحال شنیدم را بیتا قبولی خبر که روزی مثل درست که میدونه خدا: داد ادامه جمع به

 یاسمن.. راستی: پرسید جمع به رو عمو! گفتند تبریک خود ی نوبه به هم سحر و پژمان و عمه

 کرد؟؟ کار چی و کنکور

 ونا که درسی با البته:  داد ادامه پوزخند با و! شد مجاز ولی..  نبود جالب زیاد که اش رتبه:  پژمان

 !بپرسید ازش میاد خودش حاال.. کلیه همینم خوند

 ؟؟ کجاست پس اومده؟؟: کیانوش

 !بیرونه فکرکنم..وراست همین: پژمان

 پژمان از بازار بار کارو از عمو! شدند پیرامون مسائل مورد در صحبت مشغول مژگان خاله و عمه

 راهرو به گوشم و حواسم!  من و کرد می تماشا را بیرون پنجره از سحر..  گفت جواب او و پرسید

 کند؟؟ می صحبت خندان و ناز با انطور کسی چه با یاسمن که بود

!  شد اویزان عمو گردن از و زد ام گونه به ای بوسه. شد وارد خندان یاسمن لحظاتی از پس

 .. ایستاد ای گوشه و کرد علیکی و سالم سپس

 ..قبولیتون بابت میگیم تبریک هم شما به!خانوم یاسمن: خنده با کیانوش

 !مرسی...وااااای:  گفت خندان یاسمن
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 داری؟؟ دوست ای رشته چه حاال:عمو

 یلیخ!  گفتم می سپهر به داشتم االن همین اتفاقا..  دونم نمی هنوز!  دایی وااااای:  ناز با یاسمن

 هچ ؟؟؟ چی تو دلیار!!  موندم دیگه سال یه شایدم.. بگیرم تصمیمی چه دونم نمی.. سردرگمم

 ؟؟ زنی می ای رشته

 ( گذروندند نظر از و من چشمی زیر همه سپهر اسم اوردن با)

 .. نکردم فکرشو هنوز. دونم نمی:  شدم پاسخگویی به مجبور بود من به ها نگاه همه چون

 !جلویی همیشه که تو به افرین:  گفتم دلم تو.. عقبی همیشه که هم تو.. بابا ای: یاسمن

 ؟؟؟ عمو:  گرفتم را تصمیمم اخر ی لحظه.. کردن رفتن عزم همه دقایقی از پس

 جانم؟؟: برگشت سمتم به و سرش پشت عمو و ایستاد چارچوب در کیانوش

 !شود لبریز تا رفت چشمانم و..  بگم خواستم می..  میگم..  من:  گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 ؟؟ شده چیزی بگی؟؟ خواستی می چی!عمو بگو -

 ! بزن حرفتو محکم!کن جمع خودتو!کن بس دلیار: توپیدم خودم به..امد بـَـدم خودم ضعف از

 !ندارم خوندن درس قصد دیگه یعنی!خوام نمی.. من -

 ادهد تکیه دیوار به و ایستاده در کنار که شخصی " ی سایه! کردند نگاهم همانطور کیانوش و عمو

 ! کرد می خودنمایی زمین روی بر ایستاد راست حرفم شنیدن با ؛ بود

 ..خوام نمی.. نکنید اصرار خدا رو تو اما.. حرفا این مو اینده دونم می..  دونم می:  داد ادامه تند تند

 کنی؟؟ کار چی خوای می پس نخونی درس اگه ؟؟ چرا اخه چی؟؟ یعنی: گفت و امد جلو قدمی عمو

 ..کردی فکر.. گرفتی تصمیمو این چرا اصال کردی؟؟ فکر آیندت به ای ذره

 ..کردم خواهش!عمو: کردم بلند کمی را لرزانم صدای

 !رفت و..  خداحافظ!  کن فکر بیشتر ولی..  باشه:  کشید حرص از عمیقی نفس عمو

 .. بودم گرفته را تصمیمم! نبود فکر به نیازی..  کردم دراز و پام دادمو تکیه تخت پشتی به
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 هک بود صحبتی خوش و اداب مبادی و بلند و باریک مردی تدین دکتر!  گذشت دیگر ی هفته دو

 القهع اوایل! کرد می صحبت ساعتی نیم..  دقیقه بیست برایم و امد می دیدنم به میان در روز یک

 را حواسم و اورد دست به را دلم کم کم اما نداشتم هاش موعظه و حرفهایش شنیدن به ای

 تارگرف نوعی به کس هر اینکه از! مشکالتش و گفت می زندگی از! کرد هایش صحبت به معطوف

 معرفی را افرادی..  است نهفته رازی و است مصلحتی امدی پیش و اتفاق هر در اینکه از..  است

 زندگی به چگونه انان از پس و داده دست از را خود عشق حتی یا و فرزند یا خانواده که کرد می

 این از بیشتر نباید و هستند من ناظر انجا از و هستند خوب جایی در ام خانواده اینکه!  دادند ادامه

 ..داد التیام را دردم کمی که بود زمان مرور و تدین دکتر های صحبت این و..  بیازارم را انان

-------------------------------------------------------------------- 

 به و کشیده دراز طاقباز تخت روی بر که روزی عاقبت.  گذشت می شدنم بستری از ماه دو تقریبا

 کاری سفر به وکیانوش کیومرث عمو که ای هفته یک این در که بودم فکر این به بودم خیره سقف

 مبرای چقدر روزها این و است پررنگ ام زندگی در نقششان چقدر و ام شده تر تنها چقدر اند رفته

 .. اند کشیده زحمت

 

 سیدهپر را حالم پرستار از تلفنی ناهید عمه و امد دیدنم به خانم پروین بار یک فقط هفته این در

 کوتمس داد انجام عمو با دکتر که صحبتی به بنا هم تحصیل ادامه و رشته انتخاب ی قضیه! بود

یش دیگر عمو و ماند  حالم تدین دکتر!  نشستم سرجایم دکتر دیدن با و شد باز در! نگرفت را پــ 

 وشحالخ شنیدنش از باید یعنی! کنه خوشحالت کنم فکر که دارم خبر یه!  خب:  گفت و پرسید را

 !بشی

 ؟؟ هست خبری چه ؟؟ باید: پرسیدم

 هانشد به منتظر که کرد نگاه من به امیز شیطنت لبخند با و...  شماااااا..  شما:  گفت لبخندی با

 !بودم دوخته چشم

 

 .. ! برگردی خونه به تونی می!  مرخصید شما -
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 مانداخت پایین را سرم و زدم کوچکی لبخند سپس کردم نگاهش همانطور و کردم مکث ای لحظه

! 

 نشدی؟ خوشحال!ببینم؟؟:  گفت تعجب با

 مشکلت بگو من به:  گفت من به ارام و نشست تخت رو کنارم نکرد دریافت ازم پاسخی وقتی

 گیزند ادامه امادگی تونستی کردم فکر من برگردی؟ کنونیت ی خانواده پیش خوای نمی ؟؟ چیه

 یه خوای می کی تا! گذشته خانوادت مرگ از ماه چهار به نزدیک! دخترم باش منطقی.. کنی پیدا رو

 اب همیشه! قلبته تو همیشه اونا خاطرات و یاد بمونی؟؟ عقب روزمره زندگی از و بشینی گوشه

 خاطر به حداقل.. برگردی عادیت زندگی به باید تو هستی؟؟ چی نگران دیگه پس.. توست

 !نکن خودت روز و حال نگران این از بیشتر را اونا! خانوادت

 کیدچ می پایین چشمام از دونه دونه اشکام که من سمت به و برداشت کنار میز روی از دستمالی و

 ! گرفتم باال را سرم و کردم پاک را اشکام! گرفت

 

 از هک حالی در و!  دیدم اخماتو که بس پوسید دلم! شد این! افرین.. اهان:  گفت و زد لبخندی دکتر

 تا نمیار و لباست پرستارها! بشور و صورتت و دست پاشو زود حاال:  گفت شد می بلند تخت روی

 !بیان دنبالت به دیگه ساعت یک تا کنم فکر.. کنی عوض

 

 روز چند!هستن سفر اینا عمو..بیاد دنبالم به نیست کسی ولی! دیگه؟؟ ساعت یک:گفتم تعجب با

 !گردند می بر دیگه

 االح! میان دنبالت به که گفتن و کردن هماهنگ و زدند زنگ خانوادت به که گفتن همکارا اما: دکتر

 .. باشند برگشته سفر از زودتر شاید

 تماح بود مشکلی اگه و بخورم موقع به را داروهایم حتما گفت و نوشت برایم جدید ای نسخه دکتر

 مشکلی دیگر که کرد ارزو برایم رفت می بیرون اتاق از که حالی در اخر در و..  کنم مراجعه او به

 ؟ دکتر اقای:  کردم صدایش اخر ی لحظه!  نیفتد ها طرف این به گذرم و باشم نداشته

 بله؟؟-
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 برام و شن جمع دورم همه خوام نمی!بگیرم قرار ترحم مورد ندارم دوست من..  راستش-

 ..کشم می عذاب باشه شلوغ زیاد برم دورو اینکه از!کنم دلسوزی

 ! کنم می گوشنزد ات خانواده به!نباش موضوع این نگران..  دونم می:  گفت و زد لبخندی

 !دکتر ممنون-

 . رفت بیرون اتاق از و!  کنم می خواهش-

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 دیدنش با" امد دنبالم به او ؛ عمو نبود در! دوختم چشم بیرون به و نشستم سپهر کنار اتومبیل در

 و وغیشل به کنجکاوی و اشتیاق با.  گفت پاسخ را سالمم من به نگاهی نیم با او و کردم سالمی

 به مسافتی طی از پس!  دورم زندگی و مردم از است مدت خیلی که انگار.... کردم می نگاه مردم

 خانم روینپ با! بیام داخل به تا کرد کمکم و امد استقبالم به خانم پروین رسیدنم با!  رسیدیم خونه

 رمس به دستی مهربانی با خانم پروین! انداختم تخت روی بر خستگی با را خودم و امدم اتاق به

 نمی! تیبرگش پیشمون دوباره خوشحالم خیلی!  بود تنگ برات چقدر دلم بدونی اگه:  گفت.  کشید

 درچق دنبالت بیاد خواد می که گفت می کیومرث اقا به تلفنی داشت سپهرخان که وقتی دونی

 ..علی والی به: کرد اضافه بغض با و کرد پاک را اشکانش روسری ی لبه با باز و.. شدم خوشحال

. .مادر بخند همیشه:  گفت خندم دیدن با!  شد تر پررنگ لبخندم اش همیشگی عادت دیدن با

 ؟؟ تو این هست چی:  گفت و رفت وسایلم ساک سمت به! نیاد دلت به غم هیچوقت دیگه ایشاال

 ماشین؟؟ تو لباساته؟؟بندازم

 جز به البته! خوام نمی رو ها لباس این دیگه.. نه:  گفتم مکثی از پس و نشستم تخت روی

 ظرممدن که را شلواری" بلوز چند و رفتم ساک سمت به و! دور بندازیدشون تونید می.. چنتاشونو

 ! کردم جدا بود

 را ام حوله و.. اجازه با! خوره می بهم خودم از داره دیگه حالم که برم حموم یه من خانم پروین-

 ! گرفتم دست به

 راتب دیگه چیز یه میگیری دوش تا نداری دوست اگه!  کردم درست پلو لوبیا ناهار: خانم پروین

 !کنم؟؟ درست
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 !خورم می..خوبه همین!نه ولی..ندارم میل که االن-

 خور نمی و ندارم میل دیگه بد به این از:  گفت و داد هولم حموم سمت به کمی خانم پروین

 !نداریم

 .  رفتم حمام سمت به و! چشم:گفتم زدمو کوچکی لبخند

 پریده رنگ و خسته صورتم! ایستادم اینه جلوی و کردم تن به را بود زانو زیر تا که را سفیدم حوله

 هک را بغضی کردم سعی.. سوخت خودم برای دلم! حالت بی و کدر موهایم!  فروغ بی چشمانم..بود

 اکثر.. کردم باز را کمد! کنم دور خودم از را بد افکار و بدهم قورت را گیرد جا گلویم بر رفت می

 ! بود شده داده انتقال اینجا به وسایلم و لباس

 را ان جرئت و دل دیگر دلتنگی تمام با چون.. کردم تشکر بود کرده را کار این که هر از دل در

 را ای تیره جین شلوار! ببینم را ام خانواده خالی جای و بگذارم خودمان ی خونه به پا که نداشتم

 بلندش ناستی!  داشت هفت ای یقه که ابی سبز بلند استین بلوز همراه به " کردم تن به و برداشتم

 رهمانطو و گرفتم حوله با کمی را موهایم اب!  داشتم دوست را بود انگشتانم روی تا تقریبا که

! دمام پایین ها پله از و شده خارج اتاق از! کردم هدایتشان گوش پشت به و گذاشتم باز را موهایم

 می ذاغ و بود نشسته کرده پشت سپهر" اشپزخانه وسط میز روی بر..  رفتم اشپزخانه سمت به

 میلی هک مخصوصا! باالبرگردم به ندیده را من تا گرفتم تصمیم و شدم پشیمان دیدنش با! خورد

 با و شد بلند صندلی از سپهر اثنا همین در! بودم امده خانم پروین خاطر به و نداشتم غذا به هم

 وسط و چسبیدم زمین به همانجا و شدم هول شدنش بلند با! کرد تشکر خانم پروین از بلند صدای

 صورتش به نگاه از و دوختم امد می سمتم به که پاهایش به را نگاهم! ایستادم بالتکلیف راه

 روفرشی از را نگاهم من و شد می تر نزدیک من به داشت می بر که قدمی هر با همانطور! گریختم

 حرف بی کنارم از مکث ای لحظه بدون عاقبت.. کردم نمی جدا رنگش کرم شلوار و اش مشکی

 یخودنمای لبانش بر پوزخندی کردم حس و افتاد صورتش به اتفاقی نگاهم اخر ی لحظه.. شد رد

 به شدت به بار چند و بگیرم را اش یقه و بدوم دنبالش داشتم دوست!  گرفتم آتش باز! کند می

 تمیرف باال ها پله از که پایش صدای به و دادم بیرون را نفسم حرص با! دهم تکانش جلو و عقب

 ..دادم گوش

 به که همانطور و.. بخور ناهارتو بیا ایستادی؟؟ چرا اینجا: گفت و شد ظاهر جلویم خانم پروین

 ..کردم درست برات شیرازیی ساالد چه ببین بیا: داد ادامه گشت می بر اشپزخانه سمت
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 ی کیسه همراه به را اب پارچ خانم پروین! گرفتم دست به را چنگال قاشق و نشستم میز سر

: کرد اضافه لبخندی با و.. نره یادت! بخور ناهار از بعد قرصتم: گفت و گذاشت میز روی داروهایم

 ..گرفت تو نسخه رفت کشید زحمت جان سپهر

 شمچ و.. نگیره خواست می اصال! گرفت که گرفت خوب!! کنم تشکر ازش برم داشت انتظار حتما

 !جویدم را غذایم و رفتم بشقابم به ای غره

----------------------------------------------------- 

 مروزهای همدم! کردم می زندگی اینا عمو کنار در و برگشته خانه به که بود ای هفته چند و ماه یک

 زا یکی!! ایدا البته و امدند می دیدنم به گاهی چند از هر که بودند سمانه و بهناز و خانم پروین

 دوست عمو با پدرش و بودند ساکن عمو خانه روی به رو ساختمان در که دبیرستانم دوستان

 سرسخت رقیب و بود پالس اینجا فورا خانه در سپهر و کیانوش حضور دیدن با "بودند قدیمی

 !بود شده یاسمن

 در که همانطور خانم پروین!چرخاندم می را لیوان و بودم نشسته میز سر اشپزخانه در سکوت در

 یم کوچکش ی نوه و دختر مریضی از ناراحتی با دید می تدارک شام مهمانی برای و بود فعالیت

 کاری دیگر گفت که دهم انجام هست کاری اگه خواستم ازش!!! ندارد حواس تمرکز اینکه و! گفت

 !داد خواهد انجام خودش را باقی و نیست

 

 یمهمان و ایدا ی حوصله! دادم تکیه دیوار به را پایم و کشیدم دراز زمین روی و برگشتم اتاق به

 ی اجازه عمو که دانستم می اما! نشوم ظاهر جمع در و بمانم اتاق در شد می کاش! نداشتم را شب

 زاربرگ داشت که بود ای ساده مهمانی اولین این خانه به برگشتنم مدت در.. داد نخواهد را کار این

 کم ها امد و رفت و ها مهمانی از و خلوت را خانه من خاطر به که دانستم می خوب را این!! شد می

 چرخی کالفه! کنم خودداری جمع در حضور از و بیوارم بهانه من حال که نبود درست و اند کرده

 همیشه و بودم گذاشته ان در را ام خانواده از جمعی دسته عکی چندین که را کوچکی البوم و زدم

 ..شود رفع ام دلتنگی کمی شاید آنها تماشای با تا برداشتم را بود بالشم کنار

--------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
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 با اتاق در من! بودن شدن اماده مشغول و برگشته منزل به وکیانوش عمو! بود شب 7 ساعت

 حوصله هیچ! شد می پخش کنارم تاب لپ از مالیمی اهنگ و بود نشسته تخت روی کالفگی

: شد ظاهر چارچوب در عمو و خورد در به ای تقه... نبودم شدن حاضر جمع در ی اماده و نداشتم

 ..عمو میان اینا االن!! که نیستی دلیار؟؟اماده

 !شد خارج و زد لبخندی عمو! میشم اماده االن: گفتم و شدم بلند ناچاری به

 و برگشتم اتاق به سریع ای دقیقه5 دوش از بعد! رفتم حمام سمت به و گرفتم دست به را ام حوله

 کمی که ای سرمعه جین شلوار! شود لخت تا کشیدم سشوار را موهایم! شدم شدن اماده مشغول

 اش هیق!! داشت ربعی سه استین که سفیدی شومیز با همراه"کشیدم بیرون کمد از را بود تنگ

 تو که غریبه:گفتم و انداختم باال ای شانه! کرد می نمایان را ام سینه از کمی و گردن و بود باز کمی

 وشپ کمی و زدم شانه باال سمت به را موهایم! انداختم گردن به نیز ظریفی زنجیر!  نیست جمع

 صورت به موهایم ی ادامه که صورتی به" بستم سرم باالی و کردم تقسیم دسته دو به و دادم

 ودب امده تر پاین هایم شانه از! کردم برانداز را موهایم اینه در!! ریخت هایم شانه روی بر ابشاری

 عمو و ایفون صدای که بستم می را اتاق در داشتم! شدم خارج اتاق از و زدم خودم به عطر کمی! 

 با عمو که بودم ها پله اواسط..  شدم سرازیر ها پله از! رسید گوشم به کرد می صدا و من که

 هپلی رو تو بس از شدیم خسته!شد باز دلم! اخی: خندید خوشحالی با و کشید سوتی دیدنم

 !خندید دوباره و.... دیدیم

 خیشو به و گرفت طرفم به دستپاچه صورت به و برداشت میز روی از را سوفالی گلدان کیانوش

 هب ارام مشتی و خندیدم ارامی به!! میشی؟؟ مزدوج من با!! شخصیتی با خانوم چه! به به:  گفت

 :گفتم دادم می قرارش میز روی بر دوباره که حالی در و گرفتم دستش از را گلدان و زدم شکمش

 به هک همانطور کیانوش!اوردن تشریف خانم عروس که بدو: کردم اضافه شیطنت با و.. بردار دست

 !!رفت ای غره چشم ناز با و کرد کوچکی اخم رفت می در سمت

---------------------------------------------------- 

 به انوز سر تا رنگی کرم پیراهن! کرد می تعریف برایم دانشگاهش از و بود نشسته رویم روبه آیدا

 رژ همراه به داشت چهره بر کاملی ارایش!! مشکی ساپورت شلواری جوراب همراه به داشت تن

 ما حوصله اطوارهایش ادا اینکه با! داشتم دوست را ایدا.. زد می ذوق بر صورتش روی که سرخابی

 ! گذراندم نظر از را جمع.. نبود بدی دختر اما برد می سر را
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 ار ان پنسی عینک که محجوب ای چهره و متوسط هیکلی قدو با مردی بابایی مهندس" ایدا پدر

 برادر..  گذراندم نظر از را برادرانش! بود گرمی خون و ساده زن هم مادرش!کرد می کامل

 عسری کرد می تالقی نگاهش با نگاهم تا و بود نشسته ام رو به رو تقریبا که امیر بزرگترش

 یدند با! خورد می میوه و بود نشسته پدرش پیش که ارش کوچکترتپلش برادر. زد می لبخندی

 مشغول خانم پروین! زد لبخندی دوباره او و کرد برخورد امیر با نگاهم باز که زدم لبخندی ارش

 ناال: گفتن با و کرد علیکی سالم دور همان از! شد وارد سپهر و شد باز ورودی در که بود پذیرایی

 !!دوید باال ها پله از سریع" میرسم خدمتتون

 هک که کرد می تعریف ساختمان سر بر کارگرانش از یکی اسیب از ای خاطره " بابایی مهندس

 دهز تا ارنج نزدیک تا را هایش استین که داشت تن به مردانه ای سرمعه پیراهن! شد وارد سپهر

 با پهرس! شد باز ایدا نیش و ایستادند همه احترامش به.  بود پوشیده ای سرمعه جین شلوار و بود

 وردا پیش را دستش کوچکی لبخند با رسید که من به.. کرد احوالپرسی و داد دست افراد تک تک

 با همانطور! بود پیدا ان در تحسین و تعجب "کردم نگاه چشمانش به! دادم دست او با هم من و

!! گرفت جای ام کناری مبل در و شد رد کنارم از و کشید را دستش مکث ای ذره و تعجب

 !!شد گرفته سر از دوباره ها حرف نشستنش با!! بود گرفته دوش ادکلن با! اوووووف

 ااید!! گذراندم نظر از را جمع دوباره و دادم تکیه ان به را ام چانه و گذاشتم مبل دسته رو را ارنجم

 وشگ شوهرش صحبت به بابایی خانوم.. بود نوسان در سپهر و کیانوش بین نگاهش لبخند با

 با و ودب پایین سرش سپهر.. بود تلویزیون به حواسشان دو هر امیر و کیانوش..میزد لبخند و میداد

 بود معلوم! بودند خیس هنوز.. افتاد براقش و کوتاه موهای به نگاهم.. رفت می ور اش گوشی

 یلبخند باز دیدنم با!بود من روی نگاهش.. که امیر و.. شده ملحق جمع به و گرفته دوشی سریع

 نپروی بعد دقایقی! برگرداندم را رویم و گرفتم ازش را نگاهم جدیت با.. کرد نگاهم همانطور و زد

 .. . زد صدا شام صرف برای را همه خانم

 کیومرث عمو و همسرش سمتش دو در و گرفت جای عمو اصرار به بابایی مهندس میز سر یک

 و نشست راس در سپهر میز دیگر طرف در.  نشست کیانوش کیومرث عمو کنار در. گرفتند جای

 و شد بلند عجله با او و خورد زنگ ایدا گوشی که بودم میز به نزدیک!  وامیر ایدا سمتش دو در

 روی به رو و سپهر کنار در شیطنت با و زد سرم به ای موذیانه فکری ای لحظه! دوید کیفش سمت

! کرد نگاهم مشکوکانه و تعجب با و اورد باال را سرش سپهر و زد لبخندی امیرباز!  گرفتم جای امیر
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 ندلیص در پکر کردم اشغال را جایش دید که وقتی و برگشت ایدا! کنم جمع را لبخندم کردم سعی

..  شد من ی خنده و تفریح باعث اویزانش ی لوچه و لب و پکر ی قیافه. گرفت جای ام کناری

 با ..نماند دور ام رو به رو در حاضر پسر دو چشم از که نکنم توجه جلب تا انداختم پایین را سرم

 کنان تشکر همه! شد اغاز شام صرف ارش کنار در گرفتنش جا و میز سر بر خانم پروین امدن

 !خورد پایم به ای ضربه میز زیر که بودیم خوردن مشغول

 

 که نشد ای لحظه.. دادم ادامه خوردنم غذا به دهم نشان ای توجه و کنم بلند را سرم انکه بدون

 و خودش برای داشت که کردم نگاه ایدا به و کردم بلند را سرم.. خورد پایم به ای ضربه دوباره

 بشقابش به را چشمش سریع نگاهم دیدن با که دادم سُر امیر به را نگاهم.. ریخت می دوغ آرش

 !نداره فهم.. بیشعور پسره بود؟؟ امیر یعنی!  دوخت

 پاشو.. اباب نه بود؟؟ خانم پروین پای یعنی! کرد می نگاهم لبخند با که افتاد خانم پروین به نگاهم

 دهان به را قاشق امدم..  دوختم بشقابم به را نگاهم دوباره.. که کنه نمی دراز ور این تا ور اون از

 انده و شد جمع درد از چشمانم اورد می فشار داشت پام روی که پایی سنگینی حس با که ببرم

 چشم او به متعجب!  برگشت سپهر و چپ سمت به ناخوداگاه سرم که بگم اخ تا کردم باز

 !!!!بود دوخته چشم من به ملتهب و عصبانی و کرده کج را سرش.. دوختم

 ازب و داد بیرون حرص با را نفسش کنم می نگاهش مات همانطور دید وقتی..  انداخت باال ابرویی

 یقه بر را دستم خوداگاه نا!! برداشت را نگاهش دوباره و شد خیره ام سینه به و انداخت باال ابرویی

 ام قهی روی بر که دستم دیدن با امیر.. برگشت امیر سمت به نگاهم و دادم قرار سینم روی بر و ام

 !انداخت پایین را نگاهش تندی گرفت قرار

 با که چرخاندم سپهر سمت به را نگاهم دوباره..  زند می بیرون حرارت صورتم از کردم حس

 نپایی را سرم خجالت با! کرد نگاه امیر به غیض با و رفت من به ای غره چشم خونبارش چشمان

 سمت به و شدم بلند میز سر از و کردم خواهی عذر نخورده "خورده غذا قاشق چند و انداختنم

 یرام صورت به مشتی داشتم دوست هم و کشیدم خجالت هم.. بود داغ تنم تمام! کردم فرار سالن

 .. هیز پسرک!!زدم می

 نمک عوض برم االن اگه! نـــه! ؟؟..  کنم عوض مو بلوز برم:  بودم درگیر خود با و نشسته مبل رو

 بعد دقایقی!! خر ی پسره..  بگیره هاشو چشم جلوی باید اون! ؟؟ چه من به اصال! ست ضایع

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 میک و بردم ام یقه به دستی!!  گرفت جای رویم به رو دوباره امیر! برگشتند سالن به همه دوباره

 در بارهدو سپهر که نگذشت ای دقیقه.. نکند تالقی امیر با نگاهم کردم سعی و! کشیدم باال را ان

 !انداخت ما به نگاهی و نشست امیر و من به نزدیک و مجلس صدر

 فقط مجلس اخر تا!! کنه؟؟؟ نمی ول و شده بزرگ بابا امشب چرا این! اووووووف:  گفتم دلم تو

 خوش به و نداشتم جمع به توجهی دیگر و بودم انداخته پایین را سرم و بود لباسم به حواسم

 برای را ما اصرار به بابایی مهندس خداحافظی موقع! نکردم ای توجه ایدا های دلبری و ها مزگی

 را اه پله و گفتم بخیری شب بالفاصله ها مهمان رفتن از پس! کرد دعوت ویالیشان به هفته اخر

 ذهنم در چیز یک فقط! کردم مرور را شب اتفاقات.  افتادم تخت روی بر تاریکی در و دویدم باال

 عوتد برای فکری باید و!!! ببینم جمعی در را امیر ن امکا حد تا نداشتم دوست دیگر..  بود روشن

 .. کردم می هفته اخر

 

 

 پروین با و نروم همراهشان سفر در تا کردم راضی را عمو بالخره " خواهش و ناز و اصرار هزار با

 پنج صبح! برود همراهشان نداشت قصد و داشت قرار دوستانش با هم سپهر! بمانم منزل خانم

 چه هر اخر ی لحظه! کردند حرکت شمال سمت به بابایی خانواده همراه به کیانوش و عمو شنبه

 فتمگ و کردم امتناع رفتن از" کرد نگاهم پکر ی قیافه با وامیر بروم همراهشان که کرد اصرار ایدا

 !هستم تر راحت اینطوری

 مشغول خانم پروین همرا به ناهار از بعد و گذراندم خواندن کتاب و گردی نت به را وقتم ظهر تا

 و خورد زنگ تلفن که بودیم تلویزیون تماشای مشغول! شدیم اش عالقه مورد سریال تماشای

 رگشتب پریشان و ناراحت ی قیافه با دقایقی از پس! شد بلند جا از گویی پاسخ برای خانم پروین

 : پرسیدم.  گرفت جا مبل بر و

 ناراحتید؟؟ چرا خانم؟؟ پروین بود کی -

 یه که شوهرشم مادر..ش بچه هم شده مریض خودش هم..بمیرم الهی(!دخترش)بود سودابه -

 !باشه معرکه بیاره اتیش بلده فقط! رسونه نمی بهش کمکی

 ..داد تکان را سرش و
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 !!اینجا بیاریدش برید بزنید؟؟یا بهش سر یه رید نمی چرا خب -

 ..نمیشه روش!مادر یاد نمی-

 !بمونه پیشمون نیست کسی که فردا تا بیاد امروز گفتید می چرا؟؟حداقل -

 بمیرم: کرد اضافه کالفگی با و.. ! بزاره شوهرشم نکنم فکر..یاد نمی!میشناسمش من-

 ..تنهاست دست!براش

 !داره گناه طفلک.. بزنید بهش سری یه برید خب -

 !نه گفتم بهش که!کمکش برم تونم می ببینه که زد زنگ االن اتفاقا -

 چرا؟؟ اخه ؟؟ عه -

 ..که بزارم تنها رو تو تونم نمی مادر خب -

 !داره احتیاج شما به بیشتر خانم سودابه االن.. نباشید نگران خانم؟؟برید پروین بچم من مگه -

 !که بزارم تنهات تونم نمی.... سپرده من به رو تو کیومرث اقا!عزیزم نه -

 !!پیشم بیان دوستام از تا چند زنم می زنگ اصال.. راحت خیالتون حرفیه؟؟برید چه این -

 ی خونه وبه " نمانم تنها که شرطی به شد راضی عاقبت! انکار خانم پروین از و اصرار من از حاال

 ودخ برای چای لیوانی خانم پروین رفتن از پس!  دوستانم به بزنم زنگ یا و بروم ها عمه از یکی

 و ارامش این محتاج قدری به! شدم کتابم ی ادامه خواندن مشغول خانه سکوت در و ریختم

 با! کنمن خبر را کسی و کنم استفاده تنهاییم ساعت چند این از گرفتم تصمیم که بودم سکوت

 !دادم آمدن پایین ی اجازه اشکام به و کردم باز را آلبوم راحت خیال

 کاناپه روی بر و هال در گرفتم تصمیم اول!  شدم خواب ی اماده که بود شب 04 تقریبا ساعت

 با و مبر خودم ق اتا به گرفتم تصمیم.. کنم نمی امنیت احساس اینطوری دیدم بعد ولی بخوابم

 !!بخوابم تر راحت تا بزنم گول را خودم هستند اتاقشون در هم بقیه اینکه فکر

 

 دمواور در بالش زیر از و گوشیم سریع!! پریدم جا از صدایی با که بود نگذشته خوابم از ساعتی

 و فرستادم لعنت خودم به..  شنیدم اشتباه کردم فکر!! بود صبح 4:21 ساعت! کردم چک و ساعت
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 یخ هام رگ تو خون!  شنیدم وضوح به را هایی قدم صدای که بخوابم تا شدم جا به جا دوباره

 ناهید یا نسرین عمه ی خونه کردی؟؟چرا حماقتی چه دیدی!احمق دلیار : گفتم خودم به.. بست

 ..برن می بیخ تا بیخ سرتو کنی؟؟ کار چی خوای می حاال بدبخت نرفتی؟؟

 را خودم و بمانم اتاق در گرفتم تصمیم! نداشتم هم دفاعی ی وسیله هیچ! کردم نگاه را برم دورو

 !!بروند و دارند بر خواهند می چه هر من بودن خواب خیال به ها دزد تا بزنم خواب به

 

.. مش مطمئن اول بزار! پلیس بزنم زنگ باید االن... نمیشه اینطور! نه ولی: دادم قورت را دهانم آب

 می گوش به بهتر لحظه هر پا صدای! رفتم در طرف به و گرفتم فاصله تخت از صدا سرو بی و

 پا صدای. .میزد تند تند قلبم. گذاشتم قلبم روی بر را دستم!! اومد می باال داشت که انگاری.. رسید

 تاریکی در..بود مشخص راهرو از قسمتی فقط!کردم نگاه را بیرون در زیر از و شدم خم.. شد قطع

 چراغ و شد باز بود سپهر به متعلق که رو به رو اتاق در لحظه همان.. داد تشخیص شد نمی زیاد

 رو و اومده دزد بود؟؟ پاش روفرشی و..  و داشت پا به طوسی جوراب که پا جفت یه.. شد روشن

 حتما..دادم بیرون آسودگی با را نفسم! شد بسته در!! سپهر؟؟ اتاق تو میره داره و پوشیده فرشی

 ؟؟..اومده ها دزد مثل چرا! دیوونه سپهر..  گذاشتم قلبم روی را دستم! سپهره

 ای عطسه صدای! انداخت؟ می راه ناقاره و ساز صبح4 کرد؟؟ می کار چی:  دادم جواب خودم باز و

 !نباشه سپهر شاید اصال!! خودشه؟؟ یعنی!! گذاشتم دهانم روی را دستم ترس از.. امد

..  اما.. بزنم زنگ کیومرث عمو به تا گوشیم سمت دویدم!! زدم پا و دست شک و دودلی توی باز و

 اطرخ به خانمم پروین و! کنه توبیخ و خانم پروین داره امکان تازه.. کرد می سکته بیچاره!االن؟؟

 چه.. کشیدم موهایم به دستی کالفگی با!!  کنه بیچاره و من نمونم تنها دادم قول که گوییم دروغ

 .. !!گرده می بر خونه به بعدظهر فردا که بود گفته سپهر اخه کردم؟؟ می باید کار

 نور و " بود روشن اتاق چراغ.. شدم خیره رو روبه در به و کردم باز کمی را در الی و رفتم در سمت

 بر زنی میرفت انطرف اینطرف و بود اتاق در که شخصی ی سایه.. زد می بیرون به اتاقش در زیر از

 دیدنش با که باشه دزد اگه اتاقش؟؟ تو برم کنم؟؟ کار چی حاال.. بود مشخص کمی پارکت روی

 پوزخند اون از!! خنده می کلی روزم و حال دیدن با! که..که هم باشه سپهر اگه.. کنم می سکته

 تجزیه حال در.. داشت کردنشان خفه در سعی فرد که امد هایی سرفه صدای! مسخرش های
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 و بودم کرده باز کمی را در الی که من و شد باز اتاق در که بودم شخص ی سرفه صدای تحلیل

 !بستم فورا را در" بود مشخص چشمم یه فقط و بودم شده خم

 بارهدو فورا!کیه ببینی تا موندی می حداقل.. بود کاری چه این احمق.. امد نمی باال ترس از نفسم

 نور و بود باز اتاق در! زدم دید را بیرون در زیر از و چسبوندم زمین به را سرم و نشستم زمین روی

 به و کرد حرکت پا.. بود ایستاده در چارچوب در دقیقا که پا جفت یه.. بود تابیده بیرون به کامال

 هلحظ از پس.. شد متوقف اتاقم در جلوی دقیقا پا.. داشتم تهوع حالت! وااای.. . امد من اتاق سمت

.. یهک ببینم که وقتشه حاال.. کردم می سکته داشتم رفت!آخیش.. ! رفت ها پله سمت به مکث ای

 خودم و کنم می نگاه همینجا از.. نه پایین؟؟ برم. ایستادم ها پله باالی و کردم باز را اتاق در سریع

 ای هدقیق.. سپهره پس! بود روشن اشپزخانه چراغ.. ببینم بهتر را پایین تا کردم خم ها نرده از را

 به سریع.. شد خارج اشپزخانه از دست به لیوانی سپهر و شد خاموش اشپزخانه چراغ که نگذشت

 ترس از..  کشیدم سرم روی را پتو و انداختم تخت روی را خودم! بستم را در و دویدم اتاقم سمت

 و تمنیس تنها دیگر اینکه فکر با.. میزد تند تند قلبم هنوز.. گرفت ام خنده خودم بازی دیوونه و

 . شنیدم می را هایش سرفه صدای هنوز که حالی در..  بستم را چشمانم است خانه در کسی

 

 

 جایم در کمی..بود 8 به نزدیک!کردم چک را ام گوشی ساعت.. گشودم را چشمانم رخوت با صبح

 !افتادم دیشب یاد.. نشستم تخت رو و شدم بلند.. !کردم نگاه آسمان به پنجره از و زدم غلت

 ..شدم می سوژه حسابی وگرنه.. ندید اونطوری و من شد خوب!بودم ترسیده چقدر..  زدم لبخندی

 و بردام را ام حوله تا رفتم کمد سمت به و انداختم باال ای شانه رفته؟؟ یعنی! بود سکوت جا همه

 ..بروم حمام به

 هلقم زور به خانم پروین روز هر.. فرستادم لعنت شانسم به! رفت می ضعف دلم امدم که حمام از

 سمت به.. رفت می ضعف گرسنگی از دلم نبود که امروز ولی گذاشت می دهانم به صبحانه ای

 وشیدمپ زانو زیر تا طوسی شلوارکی! برسم شکمم داد به سریعتر چه هر و بپوشم تا رفتم لباسام

 از! شدم خارج اتاق از گرفتمو حوله ی وسسیله به تند تند را موهایم اب! مشکی تیشرت همراه به

 در و رفتم اشپزخانه به!خودش جای سر چیز همه و بود سکوت در جا همه.. امدم پایین ها پله

 رد و برداشتم را صبحانه شکالت و شیر پاکت بخورم؟؟ چی..  امممممممممم.. کرد باز را یخچال
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 ات گذاشتم و اوردم بیرون فریزر ار را نان! نان اها.. شود گرم تا گذاشتم را شیر! بستم را یخچال

 باز و نیستن؟؟ روشن ها شوفاژ مگه.. سرده محیط چقدر..! بودم خیره جوش شیر به.. شود گرم

 وشون دل:غریدم لب زیر و.. کنه نمی شوفاژگرم تا چند که رو بزرگی این به خونه:دادم جواب خودم

 سوئی و برم باال به تا شدم خارج اشپزخانه از.. بنده می قندیل توش ادم!دارن خونه کردن خوش

 و خفیفی ی ناله و سرفه صدای باز که بودم اتاق در جلوی.. بردارم را گوشیم همراه به مو شرت

 ردمک مکث ای لحظه.. مریضه؟؟ بود؟؟ سپهر صدای! موندم مات" دستگیره روی بر دست.. شنیدم

 از بعد.  برگشتم اشپزخانه به و داشتم بر و گوشیم و طوسی شرت سوئی.  نیامد صدایی دیگر ولی

 سر تداش دیگه ام حوصله! کردم پایین باال را ها شبکه و نشستم تلویزیون جلوی صبحانه صرف

 نکهای نه حاال.. کردم پایین باال را ها شبکه باز حرص با نمیشه؟؟و بلند چرا سپهر این.. میرفت

 !ایـــــــش!!! میشه چی مثال شه بیدار.. ! دوستیم هم با خیلی!خوبه خیلی روابطمون

 بهش! تمنیس تنها که شه مطمئن خواست می و بود نگرانم!بود خانم پروین..  شد بلند تلفن صدای

 ه؟ک چرا پرسید تعجب با! اومد خونه به سپهر!!!! غروب سر و نبودم تنها دیشب که دادم اطمینان

.. دکر قطع را تلفن و باشم خودم مواظب و بخورم موقع به ناهار که کرد سفارش!! دانم نمی گفتم

 ..کردم مشغول و خودم و نشستم تلویزیون جلوی دوباره

 هک اتاقم جلوی!رفتم باال را ها پله.. برگردم اتاق تا کردم خاموش را تلویزیون! گذشت ساعتی

 ای بچه این امدم می تا داشتم سنگینی و نحس قدم چه. گرفت خندم! زد عطسه سپهر رسیدم

 به آب لیوانی نیست هیچکس حاال!! سوخت برایش دلم.. خورده سرما حتما!! سرفه یا میزد عطسه

 و ایستادم اتاقش در جلوی... بزنم او به سری گرفتم تصمیم! بکشد را نازش یا و دهد دستش

 ار دستم.. نداد جوابی.. ماندم منتظر و زدم در به ای تقه دوباره.. نداد پاسخی.. زدم در به ای ضربه

 بله؟؟:  شنیدم را دارش خش و گرفته صدای که بردم دستگیره طرف به

.. بود قرمز اش بینی نوک کرده؟؟ گریه! .. بود آب پر و قرمز چشمانش! شدم داخل و دادم هل را در

 دامها ارامی به و! باش راحت.. نشو پا: گفتم سریع.. شد خیز نیم کمی و زد کنار را پتو دیدنم با

 دارم.. اره: گفت اش گرفته صدای با کردو ای سرفه و کشید دراز دوباره خوردی؟؟ ما سر: دادم

 بود ردهک تن به داشت سفید خط کنارش که قرمزی شرت سوئی.. کشید باال را اش بینی و! میمیرم

 داری؟؟ تب:  گفتم و شدم نزدیک بهش! بود کشیده اش چانه زیر" گلو باالی تا را زیپش که

 لمث.. کردم نگاه بود نامرتب و پخش که کوتاهش موهای به! بست را چشمانش و.. کنم فک..اره-

 ..دکتر برو پاشو خب: گفتم..  سوخت برایش دلم! بود شده ها بچه
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 .. میشم خوب.. دیگه داره دوره -

 ..بده خیلی حالت!نمیشه که اینطوری اخه+

 جخار اتاق از و شدم بلند! کردم؟؟ می چه باید حاال.. کردم نگاه اش بسته چشمان به! نداد جوابی

 ینسیل اموکسی و استاپ کلد یه.. انداختم نگاهی ها دارو کیسه به و رفتم اشپزخانه به..  شدم

 برایش اب لیوانی.. خورند می درد به موارد این در دونستم می که بود قرصی تنها! برداشتم

 و رفتم یخچال طرف به..! کردم خالی را اب لیوان..  بخوره نباید سرد اب..  نه! بود سرد اب.. ریختم

 ینا! ریختم لیوان داخل گرفتم و ابش گیری ابمیوه با و برداشتم پرتقال تا چند ای میوه جا از

 ار چشمانش اتاق به ورودم با.. رفتم باال و برداشتم ها قرص همراه به را پرتقال اب لیوان.. بهتره

 !گشود

 

 صقر و پرتقال اب.  نشست جایش سر.. بخور رو ها قرص این پاشو:  گفتم و زدم کوچکی لبخند

 به را لیوان.. کشید سر جرعه ال را پرتقال اب و انداخت دهان به را ها قرص.. دادم دستش به را

:  گفت اش گرفته صدای با و زد ای مظلومانه لبخند و کشید دراز جایش سر و داد دستم

 ..نکنه درد دستت.. بود تشنم!آخیش

 او به حواسم تا گذاشتم باز را اتاق در ولی شدم خارج اتاق از..  کنم می خواهش:زدم لبخندی

 پا باره دو! چرخیدم اینترنت در ساعتی.  برگشتم خودم اتاق به و بردم اشپزخانه به را لیوان! باشد

 ..بزنم بهش سری تا شدم

 پهلو یه! انداختم بهش نگاهی و رفتم جلوتر.. بود کشیده دراز در به پشت.. شدم اتاقش داخل

 !!بود گرفته بغل در را دستش کنار بالش و بود خوابیده

 

 ایخد.. دادم قرار پیشانیش روی بر و بردم پیش را دستم ارامی به.. بود کرده عرق کمی صورتش

 االح. زدم هایم مو به چنگی کالفگی با! کشیدم پیش را دستم.. سوخت می داشت تب توی! من

 اینهمع رو سپهر و بیاد تا بود بابا دوست که خانوادگیمون دکتر زنم می زنگ.. آها! کنم؟؟ چه باید

.. نمک پیدا را زاده حسین دکتر شماره تا دویدم گوشیم سمت به و زدم لبخندی فکر این با!  کنه
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 . کردم معرفی را خودم.. برداشت را گوشی بوق چند از پس!  ماندم منتظر و گرفتم را اش شماره

 . میاد بر دستش از کمی چه گفت و پرسید را حالم گرمی به او

 که دهب قدری به حالش بیارید؟؟ تشریف عموم پسر ویزیت برای داره امکان ببینم خواستم می+ 

 ...مطب بیاد تونه نمی

 ..نیستم تهران االن من یزدانی خانوم حقیقتش-

 !!باالست خیلی تبش. .. کنم کار چه من حاال "بد چه!  وای ای+

 اگه.. کنید رکا چی میگم بهتون تلفنی من بگید من به و مشکلش شما! خانوم دلیار نباشید نگران-

 !بیاد چکاپ برای تا میدم خبر دوستانم از یکی به نشد بهتر

 ..کنید می لطف دکتر ممنون+

 تب؟؟ چیه؟؟فقط مشکلشون بگید من به حاال.. نفرمایید!خانوم کنم می خواهش-

 ..کرده عرق صورتش!! زیاده هم تبش..  شدید ابریزش و سرفه و داره درد گلو..خیر نه+

 یشپیشون روی بر و بردارید نمناک ای پارچه.. کنید کم لباساشو "پوشیده زیاد لباس اگه..خب-

 شیر جز هب البته بدید زیاد بهش مایعات! نشه سردش ولی باشه خنک محیط کنید سعی.. بدید قرار

 !نیومده پایین تبش که وقتی تا گرم

 ..دادم سیلین اموکسی و استاپ کلد قرص بهش صبح من+

.. نباشید نگران! خوبه براش هم سوپ.. بدید بهش شب و ظهر دیگه وعده دو و همین!خوبه-

 ..میشن خوب زود ایشاال

 !دکتر اقای نکنه درد دستتون+

 انمدوست از یکی تا بگیرید تماس من با نیومد پایین دیگه ساعت4 تا تبش اگه..کنم می خواهش-

 ..بفرستم را

 !براتون شد زحمت باعث..تشکر+

 .. خدانگهدار!مدیونم شما ی خانواده به این از بیش من..نزنید حرفو این-

 خداحافظ+
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 لوج! بود شده معصوم چه.. زدم لبخندی! بود انداخته گل هاش لپ.. بود خواب هنوز!رفتم اتاقش به

 رد تنش از چطوری حاال! خدا یا.. کشیدم پایین را شرتش سوئی زیپ.. زدم کنار را پتو و رفتم

 یسوئ تا شو خیز نیم کمی: گفتم! گشود را چشمانش ارامی به.. زدم صدایش ارامی به بیارم؟؟

 .. سوزی می تب تو داری!! ؟؟..نیست گرمت.. بیارم در و شرتت

 

 

 !بود شده معصوم چه.. زدم لبخندی! بود انداخته گل هیاش لپ.. بود خواب هنوز!رفتم اتاقش به

 در شتن از چطوری حاال! خدا یا.. کشیدم پایین را شرتش سوئی زیپ.. زدم کنار را پتو و رفتم جلو

 یسوئ تا شو خیز نیم کمی: گفتم! گشود را چشمانش ارامی به.. زدم صدایش ارامی به بیارم؟؟

 ..سوزی می تب تو داری!! ؟؟..نیست گرمت.. بیارم در و شرتت

 .. .نداشتم و حالش ولی.. چرا:  گفت ارامی به و شد خیز نیم و شد جا به جا کمی

 انسبت طوسی شرت تی! میده ادکلن و عطر بوی همیشه..ماشاا! اوردم در تنش از را شرت سوئی

 !بست را چشمانش و انداخت بالش روی دوباره را سرش.. بود پوشیده خنکی

 نگشت کمی از بعد.. بگردم اش پاشویه برای تمیز ای پارچه دنبال تا رفتم و شدم خارج اتاق از

 شتمبرگ اتاق به دوباره سپس شستمش خوب اول! خوبه این!اهان.. کردم پیدا سفید ای پارچه تکه

 و ارام های نفس!نداد نشان العملی عکس هیچ..  دادم قرار پیشانیش روی بر را پارچه تکه و

 روی بر و کردم می نمناک دوباره را پارچه دقیقه 5-2 هر.. است خواب که میداد نشان عمیقش

! شد عوض اتاق ی کرده دم هوای تا گذاشتم باز کمی را پنجره الی.. دادم می قرار پیشانیش

 شتب.. کنم چک را بدنش دمای تا دادم قرار بازواش روی را انگشتانم. .. گذشت ربعی سه تقریبا

 وپس گفت دکتر!  افتادم ناهار یاد یهو..  کشیدم عقب را دستم!! بود گرم هنوز اما.. بود امده پایین

 تا. .شرمنده: گفتم کنان زمزمه بود خواب که بهش رو و انداختم باال را ام شانه.. است خوب برایش

 ...کنم درست برات تونم نمی سوپ دیگه! کردم حوصله کلی همینجاشم

 شه بیدار حاال!! داره گناه دلیار.. گرفتم وجدان عذاب!  کردم رها تخت رو را خودم و رفتم اتاقم به

 لعنت مهربونم دل این به و کشیدم حرص از عمیقی نفسی بخوره؟؟ چی.. است گرسنه حتما

 ..رفتم اشپزخانه سمت به و فرستادم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

57 

 

 بریزم پیاز....اها الزمه؟؟ چی دیگه حاال!  انداختم قابلمه داخل و برداشتم فریزر از مرغی تکه

 !!توش

 ههمیش که کرد می کار چی مامان بیار یاد به.  کن فکر خوب!! تونی می تو دلیار: گفتم خودم به

 !بود؟ خوشمزه هایش سوپ

 اب و مرغ اینکه برای گفت می همیشه مامان! بیارم یاد به رو مامان سوپ و کنم تمرکز کردم سعی

 بر و تمبرداش را ماهیتابه! بریزیم توش و بدیم تفت رو پیاز کمی تونیم می بگیره بهتری طعم مرغ

 اضافه مرغ به را ان خورد تفت که کمی! شدم کردن خورد پیاز مشغول و دادم قرارش گاز روی

 و کردم شخورد ریز تقریبا و نگینی صورت به بعد و گرفتم پوست و برداشتم را زمینی سیب! کردم

 ی رنده و برداشتم را هویج کردم باز را یخچال در! چـــــــــی؟؟ دیگه! کردم اضافه مرغ به

 به اخر لحظات تا گذاشتم را هویج.. ها سخته بودنم مامان!اووووف! شد خسته دستم.. زدم درشت

 وابخ هنوز!بزنم او به سری تا امدم باال به و کردم رها را کارم.. افتادم سپهر یاد! کنم اضافه سوپ

 کپر ی جو دنبال به و! بهتره جو..  جو؟؟ یا بریزم رشته حاال!! برگشتم اشپزخانه به دوباره..بود

 ار جو.. بود خونه تو چی همه خانم پروین لطف به که شکر را خدا! کردم رو زیرو را ها کابینت شده

 و دکر می تکه تکه و اورد می در را پخته مرغ اکثرا مامان اومد یادم! کردم اضافه شده پخته مرغ به

 !کردم را کار همین منم.. کرد می اضافه سوپ به دوباره

 

 گوجه..اها خوره؟؟ می درد به چی دیگه!کردم نگاه سبزیجات و میوه به و کردم باز را یخچال دوباره

 وقاتا بعضی بریزم؟؟مامان هم شلغم!ریزم می توش کنم می خورد.. خوبه هم کرفس کمی! فرنگی

 قابلمه محتویات به و کردم خورد و برداشتم کرفس کمی و کوچک سایز در شلغم دو! ریخت می

 چوبه زرد کمی و نمک و فلفل! بریزم اخر دقیقه 05 گذاشتم را قارچ و گوجه و هویج!  کردم اضافه

 شده خسته.. انداختم کاناپه روی بر را خودم خستگی با! گذاشتم را دیگ در!!! کافی مقدار به

 ..کندم کوه انگار حاال!بودم

 

--------------------------------------------------------------------

- 
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 زل فسق به بود باز چشمانش.  رفتم سپهر اتاق به و گذاشتم سینی در و ریختم سوپ ای کاسه

 ار نگاهش سپس.. شد متوقف صورتم روی بر و افتاد چرخش به نگاهش حضورم حس با.. بود زده

 شچشمان.. نشستم تخت روی بر کنارش و رفتم نزدیکتر!  کرد نگاه کاسه به متعجب و داد سر

 این با..اوردم سوپ برات..پاشو: گفتم.. کرد می نگاهم تعجب با همانطور و " آب پـُـر و بود قرمز

 ..بخوری روغنی یا اماده غذای تونی نمی که حالت

 در نم و کاسه بین نگاهش.. کردم نگاهش دوباره!! نکرد حرکتی.. دادم سوق سمتش به را سینی و

 ..برد می سر را م حوصله داشت دیگر.. بود نوسان

 !!هان؟؟.. . ببرمش نداری دوست یا خوری نمی اگه:  گفتم

 !!کردی؟؟ درست خودت.. امممم..  نـه... نه -

 یاد؟؟ نمی چیه؟؟بهم.. آره-

 .. !!عجیبه.. !!  ولی.. چرا:  گفت و زد لبخندی.. بود حرکت در صورتم روی بر نگاهش که همانطور

 عجیبه؟؟ چیش-

 روی بر را سینی و.. داره خوردن پس: گفت لب به لبخند همانطور و شد جا به جا جایش سر کمی

 !!داد قرار پاش

 رضایت با و برد دهان به و کرد پر را قاشق ؟.. عجیبه که بود چی منظورش.کردم نگاهش همانطور

 سعی چقدر! دوختم کاسه به را نگاهم.. پسندید و دستپختم!خوبه!هه.. داد تکان را سرش کمی

 و مامان یاداوری با.. بشه مامان همیشگی سوپ شبیه سوپم تا ببرم کار به را هنرم همه کردم

 غرغر سرم نخوردن "پخته هویج و شلغم سر که بود کجا. گرفت را گلویم بغض باره دو خانوادم

 ..بگه سبزیجات فواید مورد در تمام ساعت یک و کنه

 !خوری؟؟ نمی خودت-

.. ردک می نگاهم نگرانی با دست به قاشق سپهر.. کرد می ام خفه داشت بغض..کردم بلند را سرم

 بغض از که صدایی با رفتم می اتاق در سمت به که همانطور و شدم بلند تخت روی از تندی به

 .. !کوبیدم هم به سرم پشت را در و! جان نوش: گفتم بود شده دورگه
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 کردم فرو بالش در را سرم کنان هق هق.. کردم پرت تختم روی را خودم و دویدم اتاقم به سریع

 ..نرسه بیرون به صدام تا

-------------------------------------------------------------------- 

 هر.. بود سپهر!! اومدم خودم به سرفه صدای با که بودم غرق خودم خیاالت در و کشیده دراز دمر

. .انداختم ام مچی ساعت به نگاهی و آوردم باال را دستم..! شد ترمی شدید اش سرفه دقیقه چند

 گوش فینش فین و ها سرفه صدای به و انداختم بالش زیر را دستم دوباره! بود چهار نزدیک

 !!کردم

 اصال....اومدم خودم به یهو! داره؟؟ تب نکنه..!خورد می باید ناهار از بعد... افتادم هاش قرص یاد

 قرص پاشه خودش!!نشده که فلج...خورده که خورده سرما!! اونم؟؟ نگران همه این چه؟چرا من به

 به نگاهم!! دادم تکون و پاهام کالفگی با و انداختم بالش روی رو سرم دوباره و.. بخوره هاشو

 ..کرده اخم بهم عکس درون مامان خندان نگاه کردم حس.. افتاد بود بالشم کنار که بازی آلبوم

 دایه من مگه..  بده انجام کاراشو پاشه خودش!!آخه؟؟ چه من به..دیگه کنید ولم...مامان!!  اَه-

 شم؟؟

 رغرغ رفتم می بیرون اتاق از که همانطور و شدم بلند حرص با! شد بیشتر عکس درون مامان اَخم

 اینی؟؟؟ نگران هستی که هم اونجا..من مادر اخه: گفتم کنان

 هب مو گذاشت دستی پیش یه تو و هاش قرص با همراه پرتقال اب لیوانی. رفتم اشپزخانه به و

 روی و دستش یکی اون بودو گذاشته سرش زیر را دستش یه و بود کشیده دراز! بردم اتاقش

 یمحو لبخندی..باشم اخالق خوش کردم سعی.. کرد می نگاهم کنجکاوانه.. بود داده قرار سینش

 هب سردرگمی و تعجب رنگ نگاهش باز"کرد مکث کمی. گرفتم طرفش به و دستی پیش و زدم

 .بخوره شو ها قرص تا نشست جایش سر و گفت ای مرسی لب زیر "گرفت خود

 رایشب دلم! زد رمقی بی لبخند و گرفت سمتم به را خالی سرکشیدولیوان نفس یک را پرتقال اب

 ظرن به معصوم فقط " گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به.. مییومد نظر به معصوم چه..سوخت

 وصداش که رفتم می اتاق در سمت به..داد سقف به را نگاهش و کشید دراز جایش سر.. !یومد می

 !زد پوزخندی و.. شدی ها مامان شبیه چه امروز: شنیدم

 ..بود سقف به نگاهش هنوز.. برگشتم سمتش به
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 . شدم خارج اتاقش از حرف بی! بست را چشمانش و نزد حرفی دیگر... کردم تعلل ای لحظه

 حرفش وسط یهو.. .. دادم می گوش اش نوه از خانوم پروین تعریفات به و بودم نشسته میز سر

 نیست؟؟ سپهر!راستی؟: پرسیدم

:  تگف و کرد نگام متعجبانه پرسیدم ربط بی سوال و کردم قطع را حرفش اینکه از خانم پروین

 ..رفت همیشگیش ساعت سر داشتی؟؟صبح کارش..نه

 که خانم پروین به رو و..! بود مُـردن حال در دیروز اینکه..داشت حالی عجب:گفتم خودم پیش

 هموند حتما گفتم! پرسیدم نبود خوب حالش دیروز چون..نه: گفتم کرد می نگاهم منتظر هنوز

 ..کنه استراحت

 این با.. جوونیش به ماشااهلل!! مگه؟؟ شناسی نمی و سپهر!! رفت..مادر نه:  خانم پروین

 دستت!کردی درست سوپ براش دیروز که گفت بهم صبح..شینه نمی پا از که ها سرماخوردگی

 !!کردی خواهری براش..مادر نکنه درد

 و کیومرث اقا داره نگه خدا!! خواهری نه مادری نه.. براش بمیرم الهی:داد ادامه و کشید آهی

 ..خانوادند یه براش که حقا!! کنند می برادری و پدری براش! و خان کیانوش

 نای از چی هر!!آقاست پارچه یه پسر این که هم واقعا: داد ادامه کنان تاکیید و انداخت بهم نگاهی

 !دارم دوسش پسرم مثه.. گفتم کم بگم پسر

 هچ کیومرث عمو از: پرسیدم کنم عوض و جو اینکه برای. شد کارش مشغول و کشید آهی دوباره

 نزد؟؟ زنگ بودم خواب خبر؟؟صبح

 می باهاشون باید توام!میرسند ظهر..چرا: گفت سابید می را دیگ که همانطور خانم پرون

 خدا ربونق.. نیست حکمت بی اتفاقی هیچ..بگماااا البته! کردی؟؟ زندونی خودتو خونه تو چیه..رفتی

 پیش حواسم همش دیروز خدا به.. ! بدی بچه این دست آب لیوان یه و بمونی بود قسمت. برم

 تنهایی هخون تو و بیرون رفته روز هر مثه کردم فکر!!که مریضه سپهر دونستم نمی.. بود تو تنهایی

.. 

 از یسهم هم دخترتون خالصه: گفتم دادم می هل پا با و صندلی که همانطور و شدم بلند سرمیز از

 ..بگیریم رو شما وقت هی ما که نمیشه اینطوری! داره شما

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 همادران لبخند کرد می خشک دستاشو که همونطور و برگردوند ظرفی جا روی را دیگ خانم پروین

 را سرم و.  ندارین هام بچه با فرقی هیچ برام شما که دونه می خدا! حرفیه چه این: وگفت ایزد

 !بوسید

 ..هستن هم بابایی مهندس ناهارخانواده واسه....راستی: گفت که شدم می خارج اشپزخانه از

 چرا؟؟ اونا-

 !گفت خان کیومرث.. دونم نمی

 !!کنم تحمل و برادر و خواهر این باید بازم که کردم فکر این به و گرفتم پیش در را ها پله راه

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 " مپوشید مشکی و بنفش دار کاله اسپرت بولیز یه.. شدم اماده و گرفتم دوش. بود ظهر نزدیک

 تا بلند کوتاه موهام! ریختم دورم پلوغ شلوغ همانطور و کردم خشک و موهام! جینم شلوار با همراه

 زدم خودم به عطر کمی!  دادم قرار گوشم پشت و گذاشتم کج موهامو جلوی.. بود هام شونه روی

 و فتمور اشپزخونه داخل! بود برداشته رو خونه کل زعفرونی پلو و سبزی قرمه بوی! پایین رفتم و

 ردو و نگاهم!! کنه می حل جدول داره و چشم به هم عینکش و نشسته میز سر خانم پروین دیدم

 که حقا..زدم لبخندی! بود خودش جای سر چی همه و تمیز جا همه..چرخوندم اشپزخونه دور تا

 روینپ انداختین راه بویی چه!بـــــــــه:  گفتم و کشیدم عمیق نفسی!بود نو با کد خانم پروین

 بادمجون کشک عه؟؟ داره؟؟ عطر اینطور سبزی قرمه این تو ریختین چی.. رفت ضعف دلم! خانم

 ..داریم که هم
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 و تو خاطر به فقط و بادمجون کشک این..مادر جان نوش: گفت و گذاشت میز رو و عینکش

 !!کردم درست کیانوش

 من به ونن تیکه یه زحمت بی حاال.. کیانوش بگیره فازی چه..نکنه درد دستتون:  کردم باز و نیشم

 !!میره سیاهی داره چشام که بخورم بادمجون کشک این با کمی بدین

 وت برات بریزم گشنته خیلی اگه: گفت و داد دستم به نون تیکه یه کنان خنده خانم پروین

 ؟؟.. بریزم ها؟؟! ؟..بخوری

 ..دادم تکون طرفین به و سرم لذت با و! مونم می منتظر..نه: دادم جواب پر دهان با همونطور

 تمنشس تا! انداختم کاناپه روی و خودم و افتادم راه سالن سمت به جویدم می مو لقمه که همانطور

 صدام همونجا از و کرد باز و در خانم پروین.. اومد بوق چند صدای بندش پشت و ایفون صدای

 ..!!اومدن اینا عموت بیا..دلیار: کرد

 باال ور ها پله که بابایی خانواده و عمو به رفتمو در سمت به..بود شده ذره یه عمو برای دلم که واقعا

 تازه!انداختم عمو بغل را خودم من و داد تکان دستی برام کیانوش..دوختم چشم یومدن می

 به محکم و من عمو! کیومرثه عمو زندگی تو امیدم و گاه تکیه همه و بودم دلتنگش چقدر فهمیدم

 ..بوسید بار چند را صورتم و سرم و فشرد خودش

 را سرش..کردم نگاهش.. بگیر تحویل منم ذره یه:  شدیم جدا هم از کیانوش صدای با بالخره

 فتمگ بلند.. بود برادر برام مدت این تو که واقا.. بود کرده جمع کمی هم لباشو و بود کرده کج کمی

 هم خانمش و بابایی مهندس با باالخره.. کردم حلقه گردنش دور دستامو و!! عزیــــــــزم:

 خیلی.. دادم دست باهاش کردم دراز ایدا سمت را دستم.. گفتم امد خوش و کردم علیک سالم

 بود؟؟ چش وا؟؟این. ) رفت سالن سمت دیگری حرف هیچ بدون و کرد علیک سالم باهام سرد

 و امیر و برگردوندم و سرم سالمی صدای با که بود ایدا به نگاهم هنوز( ؟!؟.. کرد اینطوری چرا

 ..دیدم خودم مقابل

 شما؟؟ خوبین:  لبخند با امیر

 ..داخل خوبین؟؟بفرمایید شما..تشکر-

 ..گذشت می خوش بیشتر!!یومدید می هم شما کاش.. بود خالی حسابی جاتون:امیر
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 پیش سالن به تا افتادم راه جلوتر خودم و.. بفرمایید..دیگه ی دفعه ایشااهلل:  گفتم زدمو لبخندی

 !!(بزنه حرف خواست می همینطور وایمیستادم شب تا اگه... )برم بقیه

 با !برگردوند رو نگاهش و زد تصنعی لبخند..زدم ایدا به لبخندی.. نشستم ایدا مقابل مبل روی

 معطوف و حواسم و انداختم باال هامو شونه! چیه؟؟ مشکلش نمیفهمیدم.. کردم نگاهش تعجب

 .. کردم یی بابا خانم و مهندس های صحبت

 و شد بلند کیومرث عمو.. کرد دعوت ناهار صرف برای رو همه خانم پروین که گذشت ساعتی

 ..کرد بدل و رد خانم پروین و من بین نگاهی و!! مونیم؟؟ نمی سپهر منتظر:پرسید

 آیدا متوجه حین این در.. کردم خانم پروین به نگاهی و انداختم باال ای شونه" نداشتم خبر که من

 ..دوخت خانم پروین دهن به چشم و نشست صاف سپهر اسم شنیدن با که بودم هم

 ..کرد خواهی عذر.. بیاد تونه نمی داره کار گفت زدم زنگ:  پروین

 ..بفرمایید شما: داد ادامه بابایی خانواده روبه

 ..اینطور که!! نشست لبم رو موذیانه لبخندی..برگرداند را سرش و شد پکر آیدا

 

------------------------------------------------------------ 

 

 به همه! شد وارد سپهر و شد باز در که بودن چای و میوه صرف مشغول همه ناهار صرف از بعد

 و داشت خش و بود گرفته کمی صداش..کرد احوالپرسی و داد دست همه با.. شدن بلند احترام

 مریض: پرسید نگرانی با او داد می دست کیومرث عمو با که همانطور.. بود قرمز چشمانش

 شدی؟؟

 هم هب رو!! داد دست کیانوش با و... ست ساده خوردگی ما سر یه:  گفت و زد کمرنگی لبخند سپهر

 انینگر با هنوز کیومرث عمو.. زد سپهر کتف به ای ضربه به شوخی به کیانوش و کردند ای خنده

 ارش و ایدا و امیر با بود چهرش در همیشه که اخمی و جذبه با همانطور سپهر.. کرد می نگاهش

 قطف مشکلت: )گفتم دلم تو که میزد دل ته از گشادی و گل لبخند چنان دیدنش با ایدا.  داد دست

 .. (گفتی می زودتر بود؟؟خب همین
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! ! گرفت جا مبل روی کیومرث عمو کنار در و.. کرد بسنده سالمی گفتن به و داد دست هم من با

 یهتوص بابایی خانم و پرسید می را سپهر حال کیومرث عمو!  شد گرفته سر از ها صحبت دوباره

 و دهنبو مشکلی سپهرگفت و پرسید می شرکت وضع از کیانوش..کرد می سپهر به ایمنی های

 !!شدند کاری مسئله مورد در صحبت مشغول

 حبتص من با کالمی و بود سپهر به حواسش تمام که ایدا..بودم شده کالفه و بود رفته سر حوصلم

 همسرش سپهر.. بود کرده ام فه کال و داشت تبحر زیرکی زیر های نگاه تو که هم امیر..کرد نمی

 !خاند چر می دست در را سوئیچش و بود پایین

 فکر ینا تو.. رسید می گوش به خانم پروین با صحبتش صدای و رفت اتاق به و شد بلند کیانوش

 بدون هرسپ!  گرفت جای سپهر به تر نزدیک مبلی در و شد بلند ایدا که اتاقمبرم به پاشم که بودم

 ختس بچه کار!هه:گفتم دلم تو.. )کرد می بازی سوئیچش با و بود پایین سرش هنوز توجهی هیچ

 شسر که انداختم امیر به نگاهی نیم!( بیاره؟؟ حرف به خواد می رو اخمو این چطور حاال! که شد تر

 سپهر..  نشدم متوجه من که گفت چیزی و شد خم سپهر طرف به کمی آیدا... بود گوشیش تو

 رت بلند ذره یه! نه؟؟ چی!! ) نه:  گفت و کرد نگاه ایدا به جدی نگاه همان با و گرفت باال را سرش

 نیومدید؟؟ چرا... بود خالی خیلی جاتون: داد ادامه ناز با تر بلند کمی ایدا..( بزنید حرف

 نمی اومد پیش کاری: داد جواب لبخندی هیچ بدون کرد می نگاهش مستقیم که همانطور سپهر

 !برگردوند را نگاهش و! .. زیاده فرصت.. بیام تونستم

 را سرش و.. نگذشت خوش اصال شما بدون:داد ادامه ملیحی لبخند با و اومد حرف به دوباره ایدا

 .کرد نگاه سپهر به ناز با چشمی زیر و انداخت پایین

 یه! دوخت اون به را متعجبش و جدی نگاه و برگردوند ایدا طرف به رو سرش تامل با سپهر

 یگهد باش زود! )میشد طوالنی داشت سکوتش.. کرد نگاه ایدا به همانطور برد باال کمی را ابرویش

 هب و اورد باال را سرش ندید سپهر از حرفی و حرکت که هم ایدا!!( چیزی..لبخندی!تشکری..سپهر

 و زد پوزخندی " حرفی هیچ بدون سپهر و کردند نگاه هم به ای لحظه..کرد نگاه سپهر چشمان

 !!!!برگردوند تفاوتی بی با را سرش

.. ! ایدا حال به وای" یاد می باال سختی به نفسم کردم حس من! ؟ همــــــــــــــــین؟؟؟؟؟

 حق طفلک!! زد می کبودی به صورتش رنگ بعد قرمزو سپس..شد صورتی هاش لپ اول آیدا

 ونا تیغ سه و صاف صورت به سیلی یه داشتم دوست االن بودم قضیه اینطرف که من... داشت
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 لبخند یه یا کردی می خالی و خشک تشکر یه شد می چی پسر اخه!! ایدا حال به وای..بزنم

 شد؟؟ می کم ازت چیزی!دادی؟ می تحویلش

 میخ مثه ایدا! گرفت پیش در را باال طبقه و گفت ببخشیدی جمع به رو سپهر حین همین در

 ..بود خیره معلومی نا نقطه به و بود نشسته سرجایش

 (ایفون صدای.. )میشه! دلیارخانم:امیر

 را اش حوصله اصال..شدم راحت پسره این دست از شد خوب!رفتم ایفون سمت به و شدم بلند

 باز ار در! دیدم در پشت را دیگر نفر چند و ناهید عمه و انداختم ایفون تصویر به نگاهی!! نداشتم

 ..کردم صدا باال از را کیانوش و!! اینان ناهید عمه:گفتم کیومرث عمو به رو و کردم

 ( افتادن؟؟؟ ما یاد همه امروز شده چی)

 

 به همه!! شدن وارد دکتر اقای و پژمان و یاسمن و سحر و ناهید عمه ترتیب به و شد باز در

 لندب هقش هق صدای کردنم بغل با ناهید عمه! شد داغ بوسه و ماچ و بغل بازار و رفتیم استقبال

 !شد

 ایاق که بشه اشک پر دوباره تا رفت چشام و گرفت و گلوم بغض! افتادم ام بدبختی یاد دوباره

.. کرد پاک رو اشکاش و شد جدا من از ناهید عمه! کردی؟؟ شروع باز.. خانم کن بس: گفت دکتر

 ممچش از که اشکی انگشت با!! نکن؟؟ زاری گریه جلوش نگفتم مگه:داد ادامه تر اروم دکتر اقای

 بخواد کسی حاال که بره یادم ای لحظه که نبود غمی این.. کشیدم باال و بینیم و گرفتم و یومد می

 نگاه کردمو بلند را سرم.. فشرد خودش به و من و شد حلقه دورم دستی! کنه تازه را دلم داغ

 ..کرد می نگاهم غمگین لبخندی و ناراحتی با که بود کیانوش!کردم

 گرفتیم جای مبل رو و برگشتیم سالن به همه

 جای مه پیش یاسمن و سحر! نشستیم هم کنار بود هایم شانه دور دستش هنوز که کیانوش و من

 جا داای کنار بود مانده خالی که جایی درتنها " بود برگشته جمع به دوباره که هم سپهر و گرفتند

 از ای لحظه که یاسمن همانطور و من چشم از که گرفت رنگ جا در ایدا های گونه! گرفت

 و در به ای غره چشم حرص از یاسمن شد باعث و نماند پنهان داشت نمی بر چشم شکارش

 ..اوضاعی عجب گفتم دلم تو و کشیدم عمیقی نفس! برود دیوار
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 می که ناهید عمه های اصرار با که کنن زحمت رفع!!خودشان قول به که شدند بلند بابایی خانواده

 ..دیگه داشتید تشریف برید؟؟ می تشریف دارید که بود سنگین ما قدم: گفت

 ظهر قبل از.. کنیم زحمت رفع خواستیم می دیگه ما! حرفیه چه این..نفرمایید: بابایی خانم

 ..شدیم مزاحم!اینجاییم

 .. !خودتونه خونه: کیومرث عمو

 !میریم دیگه ما.. جان کیومرث قربانت: بابایی مهندس

 ونهخ بریم بفرمایید! شماست از هم اونجا.. روئه به رو همین ما خونه: ناهید عمه به رو بابایی خانم

 !میگم تعارف بدون..  خدا به.. ما

 دبری خدا به.. بریم می لذت شما مصاحبت از.. دیگه هستید..! بزرگوارید..شما قربان: ناهید عمه

 !!(داده گیری چه ناهید عمه گفتم دل در! )میشم ناراحت

 وندفعها وااله!هستیم خدمتتون در..چشم فرمایید می شما دیگه: گفت لبخند با که بابایی خانم و

 زیر همه! ) رو برادرتون خانواده بیامرزه خدا.. نبود اشنایی واسه خوبی موقعیت " دیدیم رو شما

 : کنه عوض و جو کرد سعی که کیومرث عمو..( کردند نگاه و من چشمی

 حسابی! کنه می زنده و ادم هواش... داشت هوایی و اب چه چالوس.. !خالی جات جان دکتر -

 ..بود خالی جاتون

 گذشت؟؟ خوش.. ما جای به دوستان: خنده با دکتر

 اومدم امروز همین واسه.. نیست ازتون خبری روزی چند دیدم بودید؟؟ عه؟؟چالوس: ناهید عمه

 !یزنم بهتون سری

 .. و بکشم ویال سر رو دستم یه رفتم.. رفتیم روزه دو: عمو

 .. خبر بی و تنها بودید؟؟چه چالوس: یاسمن

 !اومدیم رفتیم روزه دو ما دیگه" نیومد که هم دلیار.. شد یهویی: کیانوش

 نهات دادی؟؟ دست از رو دریا چطور...نبود چرا؟حیف نرفتی؟؟ تو دلیار:  انداخت باال ابرویی یاسمن

 موندی؟؟
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 (.گرفتم فاکتور و سپهر!)بود هم خانم پروین!نه که تنها-

 !اهان: یاسمن

 .گذاشت میز رو اونو و شد وارد میوه ظرف با خانم پروین

 خوبن؟؟ عزیزان خانم؟؟ پروین چطورین شما:ناهید عمه

 یضمر روز چند مریم طفلی! دارن سالم! نیستن بد هم ها بچه...شما خوبی به خوبم: خانم پروین-

 حواسم تموم خدا به! برسم اون داد به برم بزارم تنها( من به اشاره)رو بچه این شدم مجبور!بود

 برو اقلحد گفتم! یام نمی نه میگه "سودابه خونه بریم من با بیا میگم بهش هم چی هر.. بود اینجا

 !ترم راحت خونه گفت.. هات عمه پیش

 !داره پا یه مرغش.. که دونید می: گفت و زد لبخندی

 !موندی؟؟ دراندشت خونه این تو تنها ما؟؟چطور پیش نیومدی چرا:  گفت من به رو عمه

 پیش فکرم صبح تا..بود تنهاییش از نگرانیم منم: گفت سریع خانم پروین بگم چیزی اومدم تا

 !خونه اومده شب خان سپهر و نبوده تنها گفت که براش زدم زنگ سحر کله همین واسه..بود این

 ..انداخت کرد می نگاه گوشیش به اخمو ای قیافه با که سپهر به نگاهی و گفت اهانی ناهید عمه

 ومدی می اگه یا شد نمی حاضر سپهر یا بودن نسرین یا ناهید عمه که جا هر بود همینطور همیشه

 !انداخت نمی هاش بچه یا ناهید عمه به نگاهی و داشت تخم و اخم هم

 !!بودید؟؟ تنها هم با:  گفت تندی به و بلند صدای با پژمان یهو

 سمت تندی به سپهر سر.. (زدنه حرف طرز چه این نفهم ی پسره چه؟؟ بودید؟؟؟یعنی تنها)

 نظورتم: گفتم کرد می نگاه من به برافروخته ای قیافه با که پژمان به تندی به.  برگشت پژمان

 تو؟؟ میگی چیه؟چی

 خیر به که حاال.. ما پیش یومدی می باید! تنهاییته نگران.. عمه هیچی:گفت سریع به ناهید عمه

 چی سوغاتی: پرسید شوخی به کرد می نگاه را پژمان چپ چپ که کیومرث عمو به رو و! گذشت

 .کرد عوض را حرف و داداش؟؟ اوردید
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.. کرد می نگاه را پژمان جدی نگاه با و خیره هنوز سپهر!  شدن زدن حرف مشغول دوباره ها بزرگتر

 !دزدید می اون از رو نگاهش دیده اون نگاه در را عصبانیت برق بود معلوم که پژمان

 و بودن مناسبی موقعیت االن ولی.. کوبیدم می پژمان دهان به دستی پشت با داشتم دوست گرچه

 .کردم موکول دیگر روز به را کار این

 

----------------------------------------------------- 

 

. .یومدن می دیر ها شب! بودن عصبی و کالفه سپهر و کیانوش و کیومرث عمو که بود روزی چند

 اهنگ انها رفتارای به سردرگم خانم پروین و من و کردند می پچ پچ و زدند می حرف تلفنی مدام

 که دهب یادم بافی قالب تا بودم نشسته خانم پروین اصرار به بعدظهر روز یه اینکه تا.  کردیم می

 کیومرث عمو به نگاهی با! شدن وارد کیانوش دنبالش به و کیومرث عمو و شد باز تندی به در

 به که ار کیانوش خانم پروین! دوید باال را ها پله و گفت سالمی.. است کالفه و عصبانی که فهمیدم

 عصبانیه؟؟ اینقد چرا کیانوش؟؟اقا شده چی:پرسید و کرد صدا و رفت می باال عمو دنبال

 اومده پیش ضروری سفر یه! کاریه مشکل یه.. نباشید نگران: گفت و کرد مکث ای لحظه کیانوش

 ..نباشید نگران: گفت رفت می باال ها پله که همانطور و..  بریم باید االن همین! 

 به و ایستادم عمو اتاق در دم.. رفتم باال و شدم بلند! کردیم نگاه هم به متعجب خانم پروین و من

 گاوصندوقش سر.. کردم نگاه گذاشت می کیفش در و داشت می بر پرونده سری یه که تکاپوش

! پاندچ کیفش در و برداشت اینا کاغذ و پول مقداری و کرد باز و درش و رفت بود تابلو یه پشت که

 ..دردید چارچوب تو منو که برداره و پاسپورتش میز روی از تا چرخید

 وایستادی؟؟ چرا میکنی؟؟اینجا کار چی اینجا تو-

 عمو؟؟ شده چی-

 صورتمو! باش خودت مواظب... سفر میرم"نیستم روزی چند اومده پیش برام کاری..هیچی-

 ..شد رد کنارم از و بوسید
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 دنبالشون!  رفت پایین ها پله از عمو همراه و شد خارج اتاقش از دست در کیفی با هم کیانوش

 وزیر چند من: گفت خانم پروین به رو پوشید می را کتش که همانطور کیومرث عمو. رفتم پایین

 ..هم اگر کجام دونید نمی بگید گرفت مو سراغ اومد هم کی هر!  نیستم

 ؟!میرید؟ چرا و میری کجا دونیم نمی واقعا که هم حاال: گفت و پرید حرفش وسط خانم پروین

 هب اومد پیش کاری!برگردیم زود کنم می سعی!بهتره هم ندونید: گفت و کرد مکث ای لحظه عمو

 !بوسید را موهایم و. .. باشید خودتون مواظب! بگیرید سپهر از خواستید هم پول.. بگید سپهر

 ؟بود؟ افتااده اتفاقی چی! شدم خیره در به و ایستادم واج و هاج همانطور.. رفت بیرون در از سریع

 ..باشه همینطور که امیدورم کاریه؟؟ مشکل یه فقط یعنی

 ودیمب نشسته تلویزیون جلوی که خانم پروین و من به و امد خانه به همیشه از تر دیر سپهر شب

 ..رفت اتاقش به و خورد نمی شام که گفت و داد سالمی

 و بودم نگران طرف یه از.. .. نداشتم رو دیگه ناگوار اتفاق یه طاقت! بودم کالفه و زد می شور دلم

 و دمز در! رفتم سپهر اتاق به باال و شدم بلند.. بمونم خبری بی در دادم می ترجیح دیگر طرف از و

 شزانوا به را ارنجش و بود نشسته تختش رو بیرون لباس با همانطور.. کردم باز و در بالفاصله

 ..کرد نگاه بهم و کرد بلند را سرش شد باز که در! بود گرفته دستانش در را سرش و داده تکیه

 !فکره؟؟ تو اینطور سپهر که شده چی یعنی

 شده؟؟ چی: پرسیدم بهش رو

 شده؟؟ چی چی:  گفت کرد می باز را بلوزش های دکمه که همانطور و شد بلند

 !رفتن؟؟ کجا کیانوش و عمو: گفتم و کردم نگاهش کمی

 ..کاری سفر:  گفت بود هایش دکمه مشغول که همانطور

 کجا؟؟-

 پرسی؟؟ می داره؟؟چرا فرقی چه: گفت و ایستاد کمر به دست

 !رفتن؟؟ هولکی هول و عجله این با کجا و چرا بدونم میخوام-

 ..اهااا: گفت و انداخت باال ابرویی
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 ..میان زود!بدن سروسامون رفتن.. بود شده قاطی کتابهاشون حساب سری یه( : مکث ای لحظه)

 هک همین. )بستم سرم پشت محکم و در و اومدم بیرون اتاق از و گرفتم ستبرش سینه از چشم

 !! (ایــــش. بیاره در بلوزشو و کنه عوض و لباسش باید اومد یادش دید منو

 پهرس که باشه همینطور کردم دعا و کشیدم عمیقی نفس! کشیدم دراز تخت رو و رفتم اتاقم به

 !!میگه

 بله؟؟:  دادم جواب. خورد زنگ تلفن

 ؟؟..الو..ا -..( گریه صدای)

 !بفرمایید؟؟-

 (گریه دوباره و)هست؟؟ مامانم! سودابم من..من-

 !؟؟..شده چیزی کنید؟؟ می گریه خانم؟؟چرا سودابه خوبین-

 مامانم؟؟ به میدی و گوشی-

 ..خدمتتون گوشی!بله..بله-

 !تلفــــــــــن!! خانــــــــــــــم؟؟ پروین:زدم صدا بلند و

 ؟؟؟ دارن؟؟کیه کار من با: پرسید و اومد خانم پروین-

 .دخترتون: گفتم دادمو دستش به و گوشی

 قربونت نکن گریه... کنی می گریه چرا مادر؟؟ شده چی... .. جان؟؟ سودابه الو.. س؟؟ سودابه -

 !خوبه؟؟ بچت..شده چی ببینم بگو درست! برم

 (شده خبر چه ببینم تا ایستادم خانم پروین کنار همانطور)

 حاال! نکن گریه.. .. خب.. ! اکبر اهلل... گفت؟؟ خودش.. .. نکن گریه.. خب.. .. عه؟؟. خب.. خب -

 خونواده با که گفت اشاره ادا با من به رو و! )دونم می..مادر میدونم...؟؟..کنی کار چی خوای می

 ( .گرفته دعوا شوهرش

 ..سوخت براش دلم..طفلک
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.. اره! .. داری حق.. میگی چی دونم می!.. دونم می.. مادر خدا به بسپارشون: خانم پروین

. ننیست اینا یزدانی اقای.. تنهاست دلیار( داد ادامه من به نگاهی با و.. )تونم نمی که االن؟؟االن

.. زیزمع نکن گریه! میشه چی ببینم بزار خب.. اها.. دونم می.. که بزارم تنها رو بچه این تونم نمی

 !گذاشت را گوشی و قربانت.. باشه!..باش بچت خودتو فکر به

 خانم؟؟ پروین شده چی-

 اشک بهار ابر مثه طفلک! داره بچه این با دشمنی چه دونم نمی.. شوهرش خواهر از نگذره خدا-

 ..تنهاست دست بچم.. نچ!!ریخت می

 !!اینجا بیاد بزنید زنگ یا..داره احتیاج بهتون االن اون!برسید بهش برید خب-

 !یاد نمی..  سخته براش بچه با-

 !وضعیت این تو داره گناه..برید شما پس خب-

 ..بریم باشه میای باهام تو اگه پس:  گفت و انداخت بهم نگاهی خانم پروین

 ..نزارید منتظر این از بیشتر و جون سودابه برید.. ترم راحت خونه من.. بیام کجا من من؟؟-

 ..بزارم تنها رو تو چطور!! جان دلیار نمیشه که اینطور-

 نگران.. میاد سپهر که هم دیگه ساعت دو یکی تا.. راحت خیالتون بچم؟؟برید من مگه آخه -

 !نباشید

 . ..بره دخترش کمک به تا شد راهی خانم پروین خالصه سفارش کلی و تعلل کمی از بعد

--------------------------------------------------------------------

-- 

 

 به !اومد ایفون صدای که خوندم می کتاب داشتم من و بود رفته خانم پروین شد می ساعتی یک

 ..بود در پشت مردی.  کردم نگاه یرتصو

 بله؟؟-

 هستن؟؟ یزدانی جناب..خانم سالم-
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 شما؟؟.. نخیر-

 رفتن؟؟ کجا.. هستم دوستانشون از یکی من-

 ...ندارم اطالعی بنده-

 بیارید؟؟ تشریف در دم لحظه چند کنید می لطف-

 چی؟؟ برای-

 ..خدمتتون کنم می عرض-

 شما؟؟ گفتید-

 ..هستم دوستانشون از یکی کردم عرض-

 در مد رختی جا به که رو شالم و دستی دم مشکی مانتو.. ! پررو مرتیکه. گذاشتم را ایفون گوشی

 !دررفتم دم پوشیدمو بود اویزون

 !بفرمایید. سالم-

 ندارن؟؟ تشریف یزدانی جناب فرمودید..س بنده از سالم-

 ..خیر-

 یارن؟ می تشریف کی-

 . ..بفرماییید رو امرتون شما.. دونم نمی -

 ..کردم جفت کمی و در خوداگاه نا کرد بدی نگاه را پام تا سر

 در و کردم نگاه شد می سوار که پژویی به.. رفت و! اجازه با..میرسم خدمت دوباره!نیست عرضی-

 !بستم را

 .شدم کتابم خوندن مشغول دوباره و برگشتم داخل به.. هه! بگه اسمشو یومد می زورش ه مرد

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

 داص سرو پایین از نظرم به. شدم جا جابه جام سر!بود نیومده هنوز سپهر و بود شب نیمه نزدیک

 نه ارانگ اصال.. نبود پیداش که هم سپهر این! بخوابم کردم سعی و گفتم ی اهلل بسم.. یومد می
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 ات کنم خوب چیز یه معطوف و ذهنم کردم سعی! فکر بی ی پسره.. سپرده اون به رو ما عمو انگار

 ..برد خوابم و شد گرم چشام کم کم که! ببره خوابم

 گردی دستی و گرفت و بازوم دستی کردم حس بیداری و خواب تو که بود گذشته چقدر دونم نمی

 ..کرد سنگینی دهانم روی

 که داشت قرار روم جلوی سیاه ی کله یه..نبود معلوم چیزی تاریکی تو... کردم باز چشمامو سریع

 ..بود چسبیده سرم به سرش تقریبا

 که شه جدا من از تا بزنم پا و دست اومدم.. شد تر سنگین دهانم روی دستش که بزنم جیغ اومدم

 ..منم نترس!هیس..هیــــس: میگه گوشم کنار یکی شنیدم

 هرسپ چشمای تو نگاهم که کشیدم عقب سرمو شده گشاد چشمای و ترس با دیگه؟؟؟ کیه منم

 چیه؟؟ کارا شده؟؟این دیوونه سپهره؟؟.. شد قفل

 رها و بازوم و برداشت دهانم رو از دستشو و گفت هیسی سپهر که کشیدم عقب سریع و خودم

 ..کرد

 ( کرد؟؟ می کار چی اینجا این..) کردم نگاهش تعجب و ترس با

 کنی؟؟ می کار چی اینجا:  گفتم

 ..اومده دزد کنم فکر ولی! نترسیا... ..راستش: داد ادامه و گفت هیسی دوباره

 دزد؟؟؟:  گفتم و کردم هینـــــــــی ترس از

 !!کنم فکر.. اره: کرد اضافه کنان پچ پچ و گفت هیسی دوباره سپهر

 پایینه؟؟!!  001 بزن زنگ خب-

 !کنن باز و ورودی در کنن می سعی دارن..حیاطن تو-

 !!پلیس بزن زنگ زود.. سپهر خدا رو تو:  کردم اضافه لرز و ترس با

 اومدم تا( چـــــــــــی؟؟؟. )گذاشت دستم روی و اورد جلو را دستش. کرد نگاهم همانطور

 ..باش زود! پاشو:  کشید و دستم و شد بلند.. بدم نشون العملی عکس

 چرا؟؟: گفتم و شدم بلند کشید می و دستم که همانطور
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 ..بیا.. سریع!دیگه پاشو -

 ها؟؟.. بره در بترسه بشنوه رو ما صدای و سر شاید پلیس؟؟اصال زنی نمی زنگ چرا-

 !ایم خونه ما دونن می اونا-

 چی؟ دونن؟؟یعنی می-

 ..کشید خودش دنبال و گرفت دستش تو و زدم یخ ودستای.. میگم بهت بعدا-

 برو کنم می کمکت من: گفت گوشم دم اروم ایستادو دیوار کنار دوم طبقه راهروی انتهای

 ..نکن صدا سرو!اروم فقط..باال

 باال؟؟؟ کدوم:  کردم نگاش تعجب با

 که ای دریچه و باال کشید ازدیوار خودشو و گذاشت رادیاتور روی رو پاش یه و کشید عمیقی نفس

 ..باش زود!!  اینجا:گفت و زد کنار رو بود چوب تخته از درش و بود دیوار روی

 شیروونی؟؟ رو رفتم می باید یعنی

 !کنم می کمکت من..باال بکش خودتو رادیاتو رو بزار پاتو یه.. باش زود-

 و اون ی شونه رو دستمو یه و گذاشتم رادیاتو رو رو پام یه! دادم انجام و گفت که کاری گیجی با

 ..گرفتم رو دریچه ی لبه و کشیدم باال خودمو

 سختی هر به.. داد هلم باال سمت به و گرفت و کمرم پشت از خودش و!!!  باال بکش خودتو: سپهر

 ازب رو ورودی در بودن شده موفق حتما! شد بیشتر پایین از صدا سرو.. کشیدم باال خودمو بود

 ..کنن

 و ضربدری صورت به که هایی چوب روی.. سوخت می و بود شده خراشیده راستم دست ساعد

 ..رسیدند نمی نظر به مقاوم زیاد! نشستم زانو دو بود شده ساخته اوریب

 ..گرفتم سمتش به و دستم و.. دیگه بیا چی؟؟ تو:  گفتم سپهر به رو

 پوشوند می رو دریچه در عنوان به که چوبی تخته به. رفت اتاقش سمت به و.. میام االن: گفت

 روی ای دریچه که کرد نمی توجه جلب دور از و بود دیوار همرنگ و بود شده رنگ. کردم نگاه

 ..نبودم اینجا یاد اصال خودم!! داره وجود دیوار
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 و شد خارج اتاقش از سپهر یاد؟؟ نمی چرا سپهر این پس!! یومد می پایین از پا و پچ پچ صدای

 ؟ کرد می داشت کار چی!!  اَه. رفت من اتاق به تندی

 هب و خودم.. کشید داخل و خودش و گذاشت رادیاتور رو و پاش و برگشت سپهر که نشد ای لحظه

 هب بلندش پاهای و ورزیدش هیکل خاطر به!! بشه جا و داخل بیاد بتونه تا چسبوندم کنار دیوار

 گوش هب وضوح به پایین از پا صدای دیگه!! شد جا من کنار در سخت بسیار البته و اومد باال راحتی

 نمی رو جا هیچ!!! رفت فرو تاریکی تو جا همه و گذاشت دریچه روی رو تخته سپهر!! رسید می

 باال رو ها پله بود معلوم که پا صدای البته و..رسید می گوش به که بود نفس صدای فقط.. دیدم

 جا به اج کمی.. ببینه رو بیرون کمی بتونه درزش الی از تا کرد جا به جا رو تخته کمی سپهر!! میان

 از یا تقه و جیر جیر صدای دادم تکون و پام یه تا.  ببینم بتونم هم و بشینم بهتر هم که شدم

 دستش یه با و گفت هیسی سپهر..افتادم سپهر های زانو روی سر با و شدم هول.. شد بلند چوب

 !!!نخور وول اینقدر:گفت حرص با گوشم دم و گرفت منو

 ..گرفته درد پام خب-

 " خورد می گوشم به هاش لب - اورد نزدیک سرشو و داد فشار بازومو بخورم تکون اومدم تا

 نی؟؟؟ک متوجشون خوای می.. بشین همینطوری نخور؟؟ تکون گم نمی تو به مگه: گفت اروم خیلی

 ..نداریم اینا دست از موندن زنده برای شانسی هم همینطوریش ما

 .موندم حرکت بی و زدم یخ ترس از حرفش این با

 میشه... داشت قرار سینش به چسبیده" چونش زیر سرم و بود زانوش و ران روی دستم تا دو

.. بخ ولی.. !! ببینه که کجاست!!  پر یاسمن جای:  گفتم دلم تو. بودم بغلش تو نوعی به گفت

 ...داشتم بیرون به دید کمی درز الی از اینطوری حداقل

 ست؟؟ خونه دختره گفتی-

 داشتن؟؟ کار چی من با اینا.... بست یخ هام رگ تو خون حرف این شنیدن با

 ..یومد نمی باال نفسم ترس از! دیوار رو سپس و افتاد زمین رو ابتدا که دیدم رو قوه چراغ نور

 فتیگ تو!! که نیست کسی:گفت یکیشون لحظه چند از پس.. یومد می ها اتاق در شدن باز صدای

 ..خونست دختره یه
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 یزدانی ی کوچیکه پسر پیش ساعت چند همین اتفاقا.. . دیدم خودم! بود خونه: دیگه صدای یه

 !!!خونه اومد هم

 !!رفتن حتما.. شد حیف:  گفت و زد پوزخندی کلفت و دار خش صدای یه

 !بیرون بره کسی ندیدم.... بودم اینجا همش که من-

 ..ندیدی بودی چرت تو باز حتما-

 ..خودم.. نه-

 زود.. بردارید دیدید فلش " دی سی " کاغذ چی هر.. بگردید رو ها اتاق زودتر!! دیگه شید خفه-

 ..باشید

 که اشپ صدای و.. )کنیم می هم تفریحی یه امشب گفتم.. نیست خونه کسی که شد حیف ولی -

 ( .شده دور داد می نشون

 که بود طوری نشستنم میگشتن؟؟ چی دنبال اینجا بودن؟؟؟ کی دیگه اینا!!! من خـــــــــدای

 یناا تونسته یعنی! نداشتم خبر روزش و حال از و دیدم نمی قیافشو و بودم سپهر پاهای روی من

 کرده کالفم عطرش بوی.. .. خورد می گردنم و گوش به که بود هاش نفس فقط!!  بشناسه؟؟ رو

 !!!بود

 پاهام..خدایا!! هستن پاش و ریخت و گشتن حال در میداد نشون که یومد می اتاق از صداهایی

 میرن؟؟؟ کی اینا پس!! شده خشک

 گهدی من!! گشتن رو جا همه و میرفتن اتاق اون به اتاق این از خونه تو اونا و گذشت ای دقیقه چند

!! زد حلقه چشام تو اشک.. یومد می باد اونجا از و بود باز شیرونی باالی.. بودم زدن یخ حال در

 هی.. انداختم نگاهی خودم به و کردم کج سرمو کمی کردی؟؟ گرفتار و من بدبخته چه این خدایا

 وقت این که معلومه!!! ای سرمعه و صورتی تیشرت یه با بود پام زانو زیر تا ای سورمعه شلوار

 .. ..بزنم جیغ کالفگی شدت از خواستم می دیگه!! زنم می یخ لباس این با " هوا این تو صبح

 که؟؟ نیاوردید در بازی گیج گشتین؟؟ خوب رو جا همه-

 ..نبود خاصی چیز.. اره-

 ..که زارن نمی دست دم خونه تو و مدارک این!!گردیم می سیاه نخود دنبال ما بابا-
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 .. .بندازیم نگاهی یه پایینم بریم بیفتید راه.. حاال خوب خیل-

 سکوت تو طوری همون ای دقیقه چند!!!  هستن رفتن پایین حال در داد می نشون که پا صدای و

 سرم کمی رفتن؟؟؟ یعنی!!! شد تر کم و تر ضعیف صداها کم کم و.. دادیم گوش پایین صداهای به

 تو و چرخید چشماش.. کردم نگاهش!! ببینم و سپهر صورت بتونم تا کشیدم عقب و اوردم باال و

 دلم تو.. زد می برق چشماش صورتمون سانتیمتری چند ی فاصله و تاریکی این تو! شد قفل نگاهم

 ؟؟ رفتن یعنی:  پرسیدم اروم.  کنم حرفم معطوف و حواسم کردم سعی و گفتم اکبری اهلل

 !!دونم نمی.. کنم فکر:  گفت و دوخت گردنم به و نگاهش

 اصال! !کنه می درد پام.. شدم خسته:  گفتم.. بودم کالفه وضعیت این از! بود گرفته و گلوم بغض

 بودن؟؟؟ کی اینا

 " حرفی هیچ بدون.. زد محوی لبخند. دوخت اشکیم چشمای به و داد کت حر دوباره و نگاهش

 کامال رو تخته.. بود سکوت جا همه! کرد مکث کمی..داد حرکت کمی رو تخته و داد خود به حرکتی

 .. برداشت

 پایین؟؟ بره خواست می یعنی

 کجا؟؟؟:  گفتم ترس با و گرفتم ساعدشو

 !!خبره چه ببینم برم.. .. بمونیم اینا تونیم نمی که صبح تا-

 چی؟؟ باشن پایین اگه-

 !!!یاد نمی صدایی هیچ.. رفتن!نکنم فکر-

 ..چی؟؟نرو بندازن گیر رو ما و بیرون بیایم ما که باشن شده قایم جا یه اگه-

 تا " شدیم قایم خونه این تو جایی یه ما که زدن می حدس اونا اگه:  گفت و زد کوچیکی لبخند-

 ..خوردن گول که کن شکر رو خدا! رفتن نمی کردن نمی پیدامون

 !پایین بپره که کرد اویزون پاهاشو و

 ..بیام منم کن صبر: گفتم

 ..بیا بعد بندازم نگاهی یه من بمون تو! نه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

78 

 

 بری؟؟ تنها.. تـــ..  خوای می بمونم؟؟:  گفتم لرز و ترس با

 !!میام االن بندازم نگاه یه پایین میرم!! که نمیرم جایی-

 !!بری تنها زارم نمی.. یام می منم:  گفتم و گرفتم و دستش محکم

 !!!بمونم تنها خوام نمی ترسم می بگو:  گفت من به رو و پایین پرید

 رفط دو و ش دستا.. کردم اویزون مو پاها!! پایین بیام کنه کمکم که گرفت من طرف به دستشو و

 بمقل ترس از!! پایین سمت به دادم سر خودمو و گذاشتم شونش رو و دستم منم و گذاشت کمرم

 موع اتاق همه از بیشتر! بود شلوغ و خورده بهم جا همه. انداختیم ها اتاق به نگاهی.. زد می تند تند

 رکتح سرش پشت سایه مثل.. رفتیم ها پله سمت به. بودن ریخته بهم و بودن گشته و کیومرث

 النس و خونه به کلی نگاه و ایستادیم پله اخرین رو! بودم گرفته محکم و دستش یه و کردم می

 ..رفتن پس..  بود سکوت در جا همه و خودش جای سر چی همه!! انداختیم

 احتیاط با سپهر.. نبود خبری "کردیم چک رو هال و سالن و اشپزخونه و کردیم حرکت اروم اروم

 ور سرمون پشت همش ترس با من!! نبود خبری.. انداخت حیاط به نگاهی و زد کنار رو پرده کمی

 ..نبود چیزی ولی!!! بندازن گیرمون تا شدن قایم جایی یه کردم می حس همش.. کردم می نگاه

 و زد دیپوزخن سپس.. رفتن! نیستن:  گفت من به رو و کشید عمیقی نفس و ایستاد صاف سپهر

 شبی صفهن میشه جوری چه بعد پارکینگه تو ماشینم من که نرسید عقلشون به حتی.. احمقا:  گفت

 ..نباشم خونه

 ..کردم می شکر حماقتشون خاطر به رو خدا باید.  گفت می راست

 پلیس؟؟ زنی نمی زنگ کنیم؟؟ کار چی حاال:  پرسیدم

 شتو پامون هم خودمون که موضوعیه.. تونم نمی:  گفت و خوند چر خونه دور و نگاهش کالفگی با

 ..شدن خونه وارد نفری سه ترسی هیچ بدون اینا همین خاطر به.. گیره

 چیه؟؟ قضیه -

 ..نیست وقتش االن.. بعدا بزار:  گفت من به رو و اورد باال دستشو یه

 .دویید باال رو ها پله و.. بیا:  گفت من به و رفت ها پله سمت به
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. وردا در جیبش از رو فلش یه و گوشی و کرد جیبش تو دست رفتیم می باال رو ها پله که همانطور

 ..بود ساخته کارمون که کردن می پیدامون اگه!!!  بودن فلش این دنبال اونا پس! اوه

 ردارب کوچیک ساک یه برو:  گفت و شد وسایلش کردن اونطرف اینطرف مشغول و رفت اتاقش به

 رگو و گم جا یه بریم باید روزی چند. باش زود.. سریع و تند فقط. کن جمع و ضروریت وسایل و

 ..شیم

 کجا؟؟-

 !!!بده انجام گفتم که کاری.. .. دونم نمی هیچی فعال!نپرس-

 درون کاغد چندین همه از اول.. کشید بیرون آن از ای پشتی کوله و رفت کمدش سمت خودش و

 عه؟؟؟هنوز:  گفت تری بلند صدای با من به رو و رفت لباسش کمد سمت سپس و داد جا اون

 ..که وایستادی

 !دوییدم خودم اتاق به و خوردم تکانی

 دینور کوه برای که مو پشتی کوله.. کردم باز و درش و رفتم کمد سمت دارم؟؟؟؟ بر باید چی حاال

 ودب بالشم کنار که خانوادگیم آلبوم سراغ همه از اول. برداشتم بود دار جا و بزرگ تقریبا و بود

 و مزد چنگ همینطوری - زیر لباس تا چند.. انداختم کوله تو و برداشتم جین شلوار تا 3-4!! رفتم

 رو بود ناویزو جلو همین که هم مشکیم مانتو.چپوندم کوله تو و برداشتم شرت سوئی و بلوز تا چند

 رصق بسته یه. گذاشتم کوله تو و کردم خارج دستیم کیف از و پولم کیف. انداختم کوله تو هم

 با و شرتمتی. پوشیدم و داشتم بر و مشکیم جین شلوار.  برداشتم اونم بود ارایشم میز رو ارامبخش

 یه و کردم تن به و بود دکمه 6 که مو رنگم نخودی پالتوی. کردم عوض بلند استین مشکی بلوز یه

 .گذاشتم سرم هم مشکی شال

 تو هم ور اونا! افتاد گوشیم شارژر به چشمم.. کردم پیداش و گشتم دنبالش کشو تو!! پادم ای.. اها

 بهداشتی نوار بسته یه و دوئیدم کمد سمت چی؟؟؟ شدم ماهانه اگه.. انداختم کیف

 ینم جایی ارایشم؟؟اینکه لوازم کیف.. برداشتم ارایشم میز رو از و مرطوب دستمال..برداشتم

 زیپ که همانطور و.. بردار پاسپورتتم:  شد ظاهر اتاقم در دم سپهر. انداختمش کوله تو و..گیره

 شتنگ کمی از بعد... گشتم پاسپورتم دنبال به کاغذا بین کشو تو.. شد دور بست می را اش کوله

 هب چیزی دیگه.. انداختم اتاق دور به نگاهی.. بود پولم کیف داخل که ام ملی کارت. کردم پیداش

.. ایستادم اتاق در دم.. یومد می صدا سرو عمو اتاق از.. شدم خارج اتاق از.. رسید نمی نظرم
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 لدب و رمز مگه. رفت می کلنجار گاوصندوق رمز با داشت و بود گذاشته زمین روی رو تابلو سپهر

 نگای سری سر و برداشت و کاغذ تا چند.. شد باز صندوق گاو در و اومد چیکی صدای بود؟؟؟؟

 و کرد تا که کاغذی ورق یه و برداشت تراول تا چند و برد دست.. گذاشت جاش سر و کرد بهش

. .بریم ای؟؟؟ آماده:  گفت من به رو. گذاشت جاش سر رو تابلو و بست و درش. گذاشت جیبش تو

 ..کرد حرکت جلوتر و شد رد کنارم از

 به پهرس.. ( کردم بلند اینو!!!)نپوشیدم جوراب..  افتاد پام به چشمم اومدم پایین که رو پله اولین

 و برداشتم جوراب کشو از و دوئیدم اتاق به تند.. کرد نگاه پام به و کرد پوفی " برگشت عقب

 هم جوراب تا 4!!  نپوش کتونی جوراب بدون میگفت همیشه مامانم.. کنم کار چی خب. پوشیدم

 یه با..کرد کالفم موهام این!! وااااای.. گذاشتم کوله تو و برداشتم زاپاس برای اطمینان محض

 مداشت بر و کیلیپس نبستم؟؟؟ و موهام عه؟؟؟.. ریختم شونم طرف یه رو کردمو مهارشون دست

 اومــــــــــدی؟؟؟؟:  شد بلند سپهر داد صدای که ببندم و موهام که

 یبمج تو و کیلیپس و انداختم پریشونم موهای رو شالمو همینطوری و شدم بستن مو خیال بی

 و گرفتمش دستم تو..خورد چشمم به تخت باالی صورتم ی حوله.. انداختم

 میزنی؟؟ داد چرا.. دیگه اومدم:  گفتم و دوییدم پایین ها پله از

 ..کرد حرکت جلوتر و رفت ای غره چشم

 سمت و.. میام االن! ؟؟..  دارم یا ؟؟ استرسه مال یعنی!!! کته می درد کمرم و دل چقد.. خدا اخ

 .. میری کجا دیگه:  شنیدم صداشو. رفتم اشپزخونه

 ..میام االن..  االن-

 !!میشه نیاز.. برداشتم زباله کیسه بسته یه کابینت از

 مرک به دست که سپهر به رو و شدم خارج اشپزخونه از.. نداشت جا دیگه! چپوندم ام کوله تو زود

 .پوشیدم و مشکیم کتونی و.. بریم:  گفتم بود مونده منتظر

 هب.. شدیم خارج و کرد باز و کینگ پار در ریموت با.. کردیم حرکت و شدم سپهر سوزوکیه سوار

 پهرس به. بشه روشن هوا دیگه ساعت دو " یکی تا رسید می نظر به و بود ابری. کردم نگاه اسمون

 فکر وت عمیقا و بود داده تکیه در به شو دیگه دست و بود گرفته و فرمون دست یه با که کردم نگاه

 خیابونا وت حرفی هیچ بی ساعتی. بودم می صبور کمی باید.. نزنم بهم افکارشو تا نزدم حرفی. بود
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 و خیابون این داریم که سومه بار.. گرفتم سرگیجه:  گفتم و نیاوردم طاقت عاقبت.. .. گشتیم

 !میریم

 ..کشید عمیق نفس و نزد حرفی

 شناختی؟؟ می رو اونا:  گفتم

 ..شونو یکی فقط-

 بود؟؟ کی-

 ..رضداری های نوچه از یکی -

 کیه؟؟ دیگه رضداری-

 ارید عمر تا که " کنه درست پاپوش یه تونه می بخواد که کی هر واسه "کنه اراده اگه که نفر یه-

 ..بزنی پا و دست توش

 .شد خیره رو به رو به دوباره

 ..نیاوردم در سر هاش حرف از که من

 کجان؟؟ اینا عمو-

.. دارم خبر ازشون رابط یه طریق از.. نشدن مستقر هنوز یعنی.. دونم نمی و دقیقشون جای-

 .. ..نباش نگران!خوبه حالشون:  گفت و کرد من به بخش اطمینان نگاهی

 کنیم؟؟ کار چی باید ما حاال-

 .کشید موهاش تو دستی و.. دونم نمی-

 ..رفتن خبر بی و عجله با اونطور همین خاطر به اینا عمو پس-

 .داد تکان را سرش و نزد حرفی

 نرفتی؟؟ چرا تو-

 بر و فاهمت سوء این تونیم می کردیم می فکر! بشه باز قضیه این تو منم پای کردم نمی فکر چون-

 .. کنیم طرف
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 ..کرد سکوت هم سپهر و نگفتم چیزی دیگر.. بودم سردرگم

 !میشد؟؟ چه یعنی.  زدیم می چرخ ها خیابان در هدف بی همینطور ما و میشد روشن داشت هوا

 دمق ماشین جلوی... شد پیاده ماشین از و کرد پارک ای گوشه را ماشین سپهر. بود صبح 7 ساعت

 هدوبار.. کرد قطع.. زد قدم و کشید موهاش به دستی کالفه.. کرد می صحبت تلفنش با و زد می

 سینه به دست که همانطور من و.. .. رفت می پایین و باال دوباره " زد می داد.. گرفت شماره

 ..دراورد حرکت به رو ماشین و شد سوار عاقبت.. کردم می نگاهش و بودم نشسته

 بینمب تا دنبالت میام دیگه ساعت چند... دوستام از یکی خواهر پیش میزارم رو تو:  گفت من به رو

 .کنیم کار چی باید

 چرا؟؟ اونجا-

 (کرد نگاهم)

 ..نیستن بلد اونا. نداره خطری دیگه که اونجا.. خودمون ی خونه میرم خب-

 بپا هم اونجا واسه باش مطمئن.. نگیر کم دست رو اونا.. کردی فکر!هه: گفت و زد پوزخندی

 .گذاشتن

 (بود؟؟ وخیم اوضاع حد این تا یعنی)

 استم و برداشت را اش گوشی.. داشت نگه ای طبقه سه سنگی ساختمان جلوی بعد ساعت نیم

 ..کن باز و در. هستم در دم من الو؟؟.. : لحظه چند از بعد. گرفت

 ..شد پیاده خودش و!! شو پیاده:  گفت من به رو و کرد قطع و گوشی

 دست هب را ام پشتی کوله و کرد باز را عقب در سپهر. شدم پیاده ماشین از و کشیدم عمیقی نفس

 ..تو برو:  گفت من به رو و ایستاد ورودی در کنار.. گرفت

 باید طبقه کدوم دونستم نمی اینکه و بودم معذب خیلی هم چون.. ایستادم کناری ولی رفتم داخل

 !!!منتظرمه کسی چه و برم
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 رسیدیم دوم طبقه درب مقابل تا..  رفت باال میون در یکی را ها پله و کرد حرکت جلوتر خودش

 یسالم گفتن به منم و داد دست باهاش سپهر.. شد ظاهر در جلوی اندامی الغر پسر و شد باز درب

 .گرفتم سنگر سپهر پشت و کردم بسنده

 !نداشتم ای چاره دیگه ولی... شدم مزاحمت موقع این شاهین؟؟ببخش خوبی: سپهر

 من به رو و.. تو بیا کنی؟؟ کار چی خوای می حاال.کردی کاری خوب.. داداش حرفیه چه این: شاهین

 !!!وت کنم تعارفتون رفت یادم شدم هول اینقدر..خدا رو تو ببخشید.. تو مایید بفر خانم: گفت

 .. ..ایستادم زیر به سر همانطور و ندادم جوابی

:  تگف و( انداخت خونه داخل به" شاهین سر پشت به نگاهی نیم. ) برم باید من.. قربونت: سپهر

 نیست؟؟ خواهرت

 !!!! شیـــــــــــــدا زد صدا بلند و!تو بیاین شما حاال.. چرا..چرا: شاهین

 هب ازش سپهر و کرد احوالپرسی سپهر با.  گرفت جای شاهین کنار در دختری که نشد ای لحظه

 ..کرد خواهی عذر صبح سر مزاحمت خاطر

 یداش!!! نیام نظر به ادب بی و عنق تا بزنم لبخند کردم سعی.. اومدم جلوتر و کردم رها را سنگرم

 ..تو بریم کرد تعارف و پرسید و حالم گرمی به

!! برمش می میام ظهر.. باشه شما پیش امانت ساعت چند عموم دختر:  گفت و زد لبخندی سپهر

 !!!(سپرد می کودک مهد به داشت و بچش انگار)

 !!برس کارت به برو.. راحت خیالت:  گفت و زد لبخندی شیدا

 ..بیام باهات منم کن صبر:  شاهین

 .گرفت و من دست و.. عزیزم تو بریم ما بیا: شیدا

 .. ..شدم وارد و اوردم در مو کتونی

 (بود سپهر صدای!! ) رفت یادت کیفت-

 نای از. .. کردم نگاه چشماش به ناراحتی با.. گرفتم دستش از رو لم کوله و برگشتم سمتش

 دیوم نمی دنبالم و رفت می سپهر اگه... کردم نمی راحتی احساس اونجا و بودم ناراحت وضعیت
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 همگ!هه.. )رفتم داخل شیدا با و گرفتم ازش نگاهمو مگه؟؟ همینطوریه.. کرده نیاد؟؟غلط چرا چی؟؟

 (!!دیگه میاد.. کرده ول خیابون تو و من انگار..بچم من

 .. کن عوض و لباست من اتاق بیا: شیدا

 ..کن عوض و لباست من اتاق بیا: شیدا

 قدی با اندام الغر دختری.. .کردم نگاهش دقت با.. کرد باز و اتاقی در و رفت جلوتر خودش و

. .شد می مشخص دندوناش تمام لبخند هر با و بود کرده رنگ روشن ای قهوه موهاشو.. بود کوتاه

 رمس پشت در.. شدم اتاق وارد و کردم تشکری لب زیر!! رسید می نظر به خوبی دختر کل در ولی

 . شد بسته

 دیوار کنار تختی و بود گرفته رو نور جلوی رنگ قرمز ای پرده.. گردوندم اتاق دور تا دور و نگاهم

 هم ای گوشه. بود اینا خودکار و کاغذ و کتاب از پر روش که تحریر میز هم ای گوشه.  داشت قرار

 ..زدن می لبخند ادم به دیوار روی هم هایی عروسک و داشت قرار ارایشش میز

 چالهم حرص از و داشتم بر شالمو.. .. نشستم و انداختم تخت رو خودمو خستگی با!بود جالبی اتاق

 ارهآو اینطور هم من" بودن اونا االن اگه.. بود تنگ بابام و مامان واسه دلم. انداختم کیف رو و کردم

 !!!بود شده تنگ تنهاییم و اتاقم واسه دلم.. نبودم

 جون؟؟ دلیار:  خورد در به ای تقه.. گرفت مو گلو بغض

 شدی؟؟بس بچه مگه:  زدم تشر خودم به.  دادم قورت مو بغض و کشیدم عمیقی نفس.  بود شیدا

 .. و بازی لوس این کن

 . کردم باز و در و رفتم در سمت به

 ...نکردی عوض لباستو هنوز که تو عه؟؟-

 ..االن-

 . کردم باز و پالتوم دکمه و بردم دست و

 ..هست لباسی جا در پشت-

 ..کردم اویزون مو پالتو و گفتم ای مرسی
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 ..نخوردم صبحونه هم من.. بخوریم صبحونه بریم بیا-

 ..بفرمایید شما.. ندارم میل.  تشکر-

 همانطور و... خورم نمی صبحونه تنها امروز کردم ذوق کلی تازه.. بیای باید.. نزن حرفشم اصال-

 اصال یعنی..نیست صبحونه اهل هم دونی؟؟شاهین می اخه: داد ادامه رفت می سالن سمت به که

 هب کلی نگاهی و ایستادم سالن تو. خندید خودش حرف به و... ست زنده هوا باد با!! نیست غذا اهل

 .بود قشنگی جور و جمع خونه.. انداختم خونه دور

 ..کرد اشاره خونه اشپز داخل میز به و!! اینجا بیا-

 بشورم؟؟ دستامو تونم می کجا-

 !اول در چپ سمت " راهرو تو-

 ..ممنون-

 . رفتم دستشویی به و

 

 ..کردم نگاه خودم به اینه تو

!!! ببندمشون بودم نکرده وقت هنوز.. بود ریخته هام شونه رو موهام.. بود قرمز و خسته چشمام

 اینه تو خودم به نگاهی دوباره..  شستم صابون با و دستام.. . زدم صورتم به اب مشت چند

 شونه.. خورد می چشم به بودم پوشیده زیرش که سفیدی رکابی و بود باز کمی بلوزم یقه. انداختم

 زخونهاشپ به و شدم خارج دستشویی از!! مدله یه خودش واسه اینم: گفتم دلم تو و انداختم باال ای

 یا چای :پرسید شیدا که کردم می خشک کاغذی دستمال با دستهامو.. نشستم میز پشت و رفتم

 شیر؟؟

 !لطفا چایی: گفتم زدمو لبخندی

 ..نشست مقابلم و کرد پر خامه و عسل" مربا "کره از رو میز و گذاشت مقابلم رو چایی

 سالته؟؟ چتد: شیدا-

- 01 ! 
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 !40 منم-

 ..زدم لبخندی

 دیگه؟؟؟ کنی می زندگی اینا سپهر با-

 ...بله-

 . کردم نزدیک لبم به و چای لیوان و

 ...نشیاااا ناراحت ؟؟.. بپرسم چیز یه:  شیدا-

 . کردم نگاهش

 بپرسم؟؟-

 ..بپرس-

 هی سوال اصل در یعنی.. یعنی...پرسم می دارم کنجکاوی سر فقط من مونه؟؟ می خودمون بین-

 !!ست دیگه نفر

 .کردم نگاش همانطور و( این؟؟؟ میگه چی)

 داره؟؟ دختر دوست سپهر-

 نم بزار جان دختر اخه ؟!؟؟ کنم اضافه سپهر های عشاق لیست به باید اینم یعنی!!! من خداااای

 ...کن شروع رو جو و پرس بعد برسم

 پرسی؟؟ نمی خودش از چرا-

 نه؟؟ یا داری دختر دوست بپرسم خودش از برم یعنی:شیدا-

 ..میگی راست:  دادم تکون و سرم کمی و و زدم کجی لبخند

 دونه؟؟ نمی دوستشه که برادرت یعنی:  گفتم و کردم نگاهش دوباره

 ..نپرسیدم ازش:  گفت و دوخت میز به را نگاهش

 .. نشست لبم رو پوزخندی خوداگاه نا(!!! ای دیگه کس نه پرسی می خودت واسه دیدی)
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 دونی؟؟؟ نمی -

 دوست عنق این با یاد می کی اخه:  گفتم و کردم مکث کمی.. ندارم خبر زیاد هاش کار از! نه-

 ..هه!!! شه

 .زدم پوزخندی و

 . داره طرفدار چقدر گروه تو دونی نمی.. یاد می خوششون جذبش همین از ها دختر... نگووو اخی-

 (دارن هم گروه پس)

 در اپ زندگیم من.  نداشتم رو ها حرف این ی حوصله اصل در یعنی. کردم سکوت و نگفتم چیزی

 ...این اینوقت بود هوا

 و درس به را حرف و گفت ش مادر و پدر از کمی.. ندارم باره این در صحبت به میلی دید که شیدا

 ..برد دانشگاه از هایش خاطره

 ..گذشت ساعتی

 کنم؟؟ درست داری دوست ماکارونی:شیدا

 .شدم مزاحمت... نکنه درد دستت-

 هم رایب خوبی دوستای بتونیم بعد به این از کنم فکر.. اومدم در تنهایی از اتفاقا.. حرفیه چه این-

 !!(میری دور راه چرا"باشم عروستون خوام می بگو!!! )باشیم

 ..حتما:  گفتم و زدم لبخندی

 . . بودم فکر تو و کردم می بازی انگشتانم با و بود پایین سرم

 ..رسم می درسام به و کنم می درست رو غذا منم!! کنی استراحت من اتاق تو تونی می-

 . اجازه با پس: گفتم و شدم بلند.. بودم خسته جسما هم و روحا هم که جدا

 ..عزیزم برو -

 چرا اصال شد؟؟ می چه یعنی.. ترکید می داشت سرم.  کشیدم دراز تخت روی.  رفتم اتاق به و

 .خوابیدم و شد گرم چشمام کم کم.. دوختم سقف به نگاهم و زدم غلتی شد؟؟ اینطور
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--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 کشیدم آهی. امد یادم چیز همه ناگهان.. بود اشنا نا برام محیط. کردم باز و چشمام زنگ صدای با

 به تکونی بودم؟؟ خوابیده همه این.. بود 4341 ساعت! اوه.. انداختم مچیم ساعت به نگاهی و

 مهربانی با.  کرد می باز را ورودی در داشت شیدا.. رفتم بیرون و شدم بلند جام از و دادم خودم

 ..خواب ساعت:  گفت

 ..کردم اشاره در به ابرو با و ؟؟ کیه.  ممنون-

 ..سپهرن و شاهین: شیدا-

 .اهان-

 !رفتم دستشویی به و

 ..بودند فکر در دو هر و بودند نشسته مبل روی سپهر و شاهین " برگشتم که وقتی

 . ســــــالم:  گفتم و رفتم جلو

 سپهر و شد خیز نیم احترامم به شاهین.  امدند خودشان به و خوردند تکانی صدایم با دو هر

 ..کرد نگاهم موشکافانه

 .گرفتم جای سپهر مقابل مبل روی بر.. گذاشت میز روی بر را ان و شد وارد چایی لیوان 3 با شیدا

 ..نشست کنارم هم شیدا

 ایینپ باال را سوئیچش و بود دوخته دستانش به چشم او ولی.  دوختم چشم سپهر دهان به منتظر

 .کرد می

 شد؟؟ چی..  خب -

 .کردن نگاهم و کردن بلند سر دو هر

 شد؟؟ چی چی:  سپهر
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 بریم؟؟؟ باید کجا -

 ..دور جای یه -

 ..زنم می حرف باهات جدی منو؟؟؟دارم انداختی دست-

 . نکردم شوخی منم:  گفت و کرد نگاهم خیره و دوخت چشمانم به و نگاهش

 زد؟؟ نمی حرف درست چی؟؟چرا یعنی

.. ودب بلیط. گرفتم دستش از را کاغذ.  گرفت سمتم به و اورد بیرون کاغذی و کرد جیبش در دست

 کجا؟؟؟ بلیط

 چرا؟؟؟ انجا.. ماند باز تعجب از دهانم.. کردم نگاه و کردم بازش

 ..کردم نگاه را سپهر پرسشگر و

 .. .شیم خارج کشور از تونیم می که جایییه تنها اونجا چون-

 ..دیگه گرفتی می رو ترکیه بلیط خب.. اینطوری؟؟خب چرا-

 ممنوع من چون نرسیده؟؟ خودم عقل به کنی می فکر واقعا: گفت و چرخاند دور را نگاهش

 ..الخروجم

 جدیه؟؟؟ حد این تا موضوع!  من خدای

 .. جون مادر پیش برم تونم می من خب-

 ..دنبالتن در به در اونا!! نمیشه-

 من؟؟؟ دنبال!!! شد سیخ تنم بر مو

 ؟؟؟ چرا من دنبال من؟؟؟ دنبال:  پرسیدم ترس با

 !!!بزارن فشار تحت رو ما تو ی وسیله به بتونند تا -

.. زد می ندت تند قلبم.. بودم ترسیده. گرفت دستاش تو و دستم شیدا... یومد نمی باال نفسم.. خدایا

 ...خواست می و خودمون خونه دلم. رفت می گیج سرم
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 ..زدن شرکتم دیشب-

 به رو ماتم نگاه.. بپرسم قضیه چرای و چون از که نداشتم نایی حتی دیگه.  کردم نگاهش متعجب

 . دوختم پاهام

 ..بری باید شب که کن استراحت-

 ؟؟؟... تنها!! بـــــــــرم؟ برم؟؟؟ باید

 یای؟؟؟ نمی تو مگه-

 !!یام می دیگه روز دو یکی من برو تو.  بیام تونم نمی دارم کارایی فعال.. نه:  سپهر-

 ..نیستم بلد و جایی که برم؟؟من جوری چه تنها مــــــــن.. من.. اخه-

 کار یچ ببینم من تا بمون اونا پیش روزی سه " دو.. دنبالت یاد می مطمئن ادم یه.  نباش نگران-

 ..بکنم تونم می

 هی پیش بفرسته خواد می رو تنها دختر یه انگار نه که انگار.  زد می حرف خیال بی و راحت چه)

 فقط من االنم.  نداشت رو ما دیدن چشم وقت هیچ این.. داره حقم!! هه.. دیگه شهر یه تو غریبه

 .. (دردسرم یه واسش

 و شدم بلند تندی به.. بگیرم و اشکام ریزش جلوی تا زدم می پلک تند تند..  گرفت و گلوم بغض

 یم کجا تنها من اخه.. خدایا. شد سرازیر اشکام.. نشستم در پشت و بستم و در.. رفتم اتاق به

 سب خانوادم ؟؟مصیبت شد آوار ما سر رو که بود دردسری چه بود؟؟؟این منتظرم کی اونجا رفتم؟؟

 کردم سعی و گذاشتم هام زانو رو و سرم ؟؟..  کردی دیگه ماجرای یه وارد و من حاال که نبود

 من.. بزنم حرف باهاش میشد کاش بود؟؟ کجا کیومرث عمو یعنی.. کنم خفه مو هق هق صدای

 .. هستن؟؟؟ چی دنبال اونا و چیه موضوع اصل دونم نمی حتی

 ..ناهار بیا ؟؟ جان دلیار:  شیدا صدای و خورد در به ای تقه

 ..کنم دور صدام از و لرزش و بغض کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ..مرسی.  ندارم میل-
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 . رفت و..  منتظرم بیا... نخوردی هیچی صبح از مگه؟؟ میشه-

 قرص و رفتم ام کوله سمت به.  ترکید می داشت سرم.. زدم موهام تو چنگی کالفگی با

 موذهن کردم سعی..کشیدم دراز تخت رو.  انداختم دهانم به اب بدون.. برداشتم کیف از ارامبخشی

 ... نداشتم و فشار همه این تحمل.. کنم خالی

 ..کردم باز و چشمام.  شد باز در یهو

 بارهدو بهش توجه بی... جیبش تو دیگرش دست و بود در ی دستگیره به دستش یه.  بود سپهر

 ..بستم و چشمام

 ..منتظرته شیدا بیا پاشو-

 ..گفتم بهش.. ندارم میل: گفتم بسته چشم با همونطور

 ..منتظرته-

 بهش و پشتم و.. نباشه منتظرم بگی بهش تونی می: گفتم حرص با کردمو باز و چشام غیض با

 . کردم

 ..دونم نمی من شی بزرگ خوای می کی:  گفت زدو پوزخندی

 . کردم می تنفر احساس بهش نسبت چقدر.. خدایا

 نم آره:  گفتم و دوختم چشماش به حرص با و چشمام.. نشستم مو برگشت سمتش به سریع

 تلف بچه این با زدن حرف با و وقتت و بری زودتر بهتر هم تو.. بزرگ آقا مونم می هم بچه.  بچم

 ..نکنی

 ..کردم نگاهش خیره همانطور و

 ..کرد نگاهم العملی عکس هیچ بدون

 ؟؟ چته تو!  فهمم نمی من:سپهر-

 ...بزار راحتم.. هیچی:  گفتم و بستم کالفگی با و چشمام

 .ردک می گیجم داشت قرص. ..  بود کننده کالفه نگاهش.. کرد نگام بر و بر و ایستاد حرکت بی
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 و.  کنم می خواهش.. بزار تنهام:  گفتم لرزانی صدای با سریع که بگه چیزی تا کرد باز را دهانش

 ...بستم و چشام انداختمو بالش رو را سرم

. .کردم می پناهی بی احساس.  شد جاری اشکام..کردم باز چشمامو.. اومد در شدن کوبیده صدای

 او.. شد خانواده برایم کیومرث عمو هم آن از بعد و بودم خانوادم سایه زیر بود تا.  بودم شده گم

 یمزندگ و کارهایم همه.. کرد بلندم و گرفت و دستم بودم معلق اسمون و زمین میان وقتی که بود

 ....نداشتم ازش خبری و بودم دور هم او از حاال. بود او به متکی

 ...رفتم خبری بی عالم به و بستم و چشمام

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

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

 ردک می نگاه بهم نگرانی با که شیدا به نگاهم.. گشودم و چشمام سرم روی دستی احساس با

 ..افتاد

 خوبه؟؟ حالت:شیدا

 رش صدای.. سوخت می گلوم.. میزد تند تند قلبم.. بودم کرده عرق و بود گرمم بود؟؟؟ خوب حالم

 ؟؟؟ آب.  یومد می آب شر

 و دبو ایستاده نگرانی با تر اونطرف کمی که افتاد سپهر به چشمم.. چرخوندم اتاق دور و نگاهم

 و کرد کمکم شیدا.. بشینم کردم سعی.. ! یومد می بارون.. دوختم پنجره به نگاهمو.. کرد می نگاهم

 . .. ایستاد دوباره ولی امد جلوتر قدم چند سپهر

 بدی؟؟ بهم اب لیوان یه کنی می لطف:  گفتم شیدا به رو.. سوخت می گلوم

 ..عزیزم حتما-

 شیدا.. .بود چسبیده پیشونیم به و بود نمناک.. کشیدم موهام به دستی.  شد خارج اتاق از سریع و

 و گذاشت صورتم و پیشونیم روی رو دستش شیدا.. کشیدم سر و اب.. شد وارد اب لیوان یه با

 ..کرد نگاه سپهر به و.. داره تب کنم فکر:  گفت

 ار صورتش و شد خم.. کننده کالفه تلخ عطر این بازم. اومد جلوتر قدم چند و کرد نگاهم سپهر

 نیست؟؟؟ خوب حالت:  گرفت صورتم مقابل
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 ..خوبم:  گفتم و و دادم تکان سری کنم نگاهش اینکه بدون

 .. ..شدم منگ و گیج اینطور که قرصه خاطر به:  گفتم و کردم نگاه شیدا به و

 ..کرد نگاهم اخم با و ؟؟.. قرصی چه خوردی؟؟ قرص:  سپهر

 (مفتشی؟؟؟ تو مگه)

 .. ..آرامبخش! دیگه قرص -

 خوری؟؟ می قرص هنوزم مگه-

 ..رفتم در سمت به و شدم بلند و.. خوردم که حاال -

 یه کنه می فکر حتما.. )کرد می نگاهمون واج و هاج هم شیدا. کرد نگاهم و ایستاد صاف سپهر

 . شدم روشویی وارد و انداختم باال ای شونه!!!( خورم قرص روانیه

 بهتری؟؟؟:  پرسید نگرانی با.. بود اتاق تو شیدا فقط برگشتم که وقتی

 شدی؟؟؟ نگران اینقدر ؟؟؟چرا مگه چطور.. اره:  گفتم بهش رو و زدم لبخندی

 اخم خواب تو دیدم اومدم.. نیست ازت خبری و خوابی ساعت چند دیدم:  گفت و زد عجولی لبخند

 .. ..کردم صدا و سپهر و ترسیدم همین واسه. ندادی جواب کردم هم صدات.. عرقی خیس و کردی

 !!!(نگـــــــــران که اونم" گفتم دلم تو)

 .بخوابم ساعت چند بتونم اینکه خاطر به.. خوردم که بود قرصی اون خاطر به.. عزیزم نه: گفتم

 ... .پروازته دیگه ساعت 3.. شی اماده کم کم بهتره:  گفت و انداخت ساعت به نگاهی

 فتمگ و زدم لبخندی.. ندم نشون ضعف و باشم محکم کردم سعی.  نبود یادم.. گفت می راست!  اه

 ! االن.. باشه: 

 جمع سرم باال موهامو و پوشیدم مو پالتو.  شدم شدن اماده و وسایلم کردن جور و جمع مشغول و

 ودب ایستاده اشپزخونه اپن جلوی سپهر.. شدم خارج اتاق از و انداختم سرم و مشکیم شال.  کردم

 و برگشت سمتم به سپهر.  زدن لبخندی دیدنم با دو هر.. کرد می صحبت شیدا و شاهین با و

 ..کرد نگاهم
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 ؟؟؟ نده گیر فرودگاه نیست؟؟ کوتاه پالتوت: شیدا-

 ..بود کوتاه " گفت می راست.. انداختم پالتوم به نگاهی

 ..بودن پالتوم قد گیری اندازه و وارسی مشغول همه که انداختم بقیه به اجمالی نگاه

 !! کن عوض لباستو خوای می:  شیدا

 ..نبود جالب زیاد قدش اونم که داشتم مشکی مانتوی یه فقط مو؟؟ لباس

 گفت من به رو و.  کنیم می کاریش یه حاال.. بدن گیر نکنم فکر.  نیست وقت..  خواد نمی:  سپهر

 . بریم

 را صورتش و کردم بغل هم را شیدا.. کردم خواهی عذر مزاحمتم خاطر به و دادم دست شاهین با

 و کردم عذرخواهی و تشکر ازش.. بود کرده تحملم اخالقم این با روز یک این تو واقعا! بوسیدم

 ..بود خوبی و مهربون دختر که حقا. داد و جوابم مهربونی با اونم

 دممر امد و رفت به. بارید می بارون و شد می تاریک داشت هوا.. شدیم راهی و نشستم ماشین تو

 هب را سرش کامال دقیقه چند هر که بود هم سپهر به حواسم چشمی زیر.. دوختم چشم شلوغی و

 . دوختم بیرون به را نگاهم همانطور بهش توجه بی.. کرد می نگاهم و گرداند می بر طرفم

.. ادمی خانمش با. عسگری رضا.  رضاست اسمش.  دنبالت میان اقا و خانم یه" رسیدی که اونجا-

 مه تورو نشونی.. هاست عرب شبیه هم خانمش.. کمه موهاشم. ست سبزه جوونه مرد یه!!  سمانه

 !! بگو بهشون داشتی کاری هر.. دارم اعتماد بهشون من. مطمئنین ادمای.  دادم اونا به

 ونمد نمی.. بود گرفته دلم. دادم تکان باشه عنوان به را سرم و دوختم بیرون به را نگاهم همانطور

 نمی حتی.. خورد می هم به ضعفم و خودم از حالم.  گرفت می جا گلوم تو بغضی داشت باز!!  چرا

 کردم؟؟؟ لج سپهر با چرا اصال ناراحتم؟؟ اینقدر چی برای و چی از دونستم

 ... باشی داشتی که کن سیو شم شماره.  بپوشه ای قهوه کت یه قراره رضا-

 . کردم سیو و گفت که ای شماره و اوردم در جیبم از گوشیمو

 داری؟؟؟ پول-

 . دادم تکون اره عنوان به سرمو
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 ها؟؟؟؟-

 ..اره-

 .. ..باش داشته هم اینو:  گرفت سمتم به و پاکتی

 .گذاشتم کیفم تو گرفتمو و پاکت

 ..کرد ای خنده و.. .! ساکتی و خوب دختر چه-

 (؟؟ میگفت و من چی؟؟)

 .دوختم بیرون به نگاهمو لجوجانه و ندادم جوابی

 سالم و صحیح شو دردونه که " سپرده ما دست رو شما عموتون!. کنم کار چه.. نداره اشکال-

 ..بدم تحویلش

 ( ؟؟ زده حرف عمو با چـــــــــــــــــــی؟؟؟)

 . کرد نگاه رو به رو به و انداخت باال ابرویی و خندید شیطنت با.. برگشتم سمتش به سریع

 زدی؟؟؟ حرف عمو با: من -

 ..داد تکون و سرش

 چی؟؟ کیانوش بود؟؟ خوب حالش-

 !!نخنده کرد سعی و.. داد تکون اره معنی به سرشو-

 .. (اورد می در و من ادای!! لوس)

 ..شد بلند اش خنده صدای. برگردوندم رومو و رفتم بهش ای غره چشم

 

 ! مردم به من و کرد می نگاه من به او.. .ایستادم مقابلش شلوغی تو" فرودگاه در

 ...کنی روشن گوشیتو نره یادت رسیدی تا-

 !باشه-
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 ..نخور و قرصات اون هم دیگه-

 .کردم نگاهش

 !!!؟.. خوره می قرص هم دکتر تجویز بدون ادم مگه!! میشی؟؟ خبر بی دنیا از خوری می چیه-

 ..کرده تجویز دکتر!  که نساختم خودم و قرص این-

 !!!االن نه.. بود کرده تجویز بود بحرانی شرایطت که روزا اون واسه-

 . بحرانیه هم االن من شرایط دونست می چه... چرخوندم سالن دور نگاهمو و کردم پوفی

 ..باش خودت مواظب-

 .. (تنها من اخه!!! یومد می باهام.. کاش)  گذشت ذهنم از. کردم نگاهش

 ..زد مهربونی لبخند و!! یام می دیگه روز 4 -

 سری.. گرفتم دهنم جلوی و دستم!!! مــــــــن خدای!! گفتم؟؟ بلند فکرمو یعنی. خوردم جا

 .  شدم دور ازش بلند های قدم با و... خداحافظ! باش خودت مواظب توام:  گفتم و دادم تکان

 هک سبزه و جوون مرد یه جوری چه ادم همه این بین حاال.  انداختم فرودگاه شلوغ سالن به نگاهی

 مگه... هاست عرب شبیه گفت! نــــــــه.. نه عرب؟؟؟ خانم یه کنم؟؟؟ پیدا باشه کم موهاشم

 این کالفگی با!! دادنش ادرس این با هم سپهر.. دیگه هستن ما مثل هم جورین؟؟؟اونا چه ها عرب

 !شد فمتوق روم جلو پا جفت یه که بیارم بیرون و گوشیم تا بردم جیبم به دست.. کردم پا اون و پا

 یزدانی؟؟؟ خانم -

 ...تنشه که هم ای قهوه کت..کمه که موهاشم!!! جوون و الغر!! همینه!! اها.. اوردم باال سرمو

 !؟.. بله:  گفتم تردید با باز ولی

 ..سپهر دیگه؟؟اقا هستین مهندس عموی دختر شما.. رضا! هستم عسگری من-

 تو یدببخش.. عسگری اقای خوشوقتم!! درسته بله:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند.  شد راحت خیالم

 .. !افتادید زحمت
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 مهندس اقای به اینا از بیشتر من!  من خواهر مثل هم شما:  گفت و انداخت پایین رو سرش

 ..مدیونم

 ..کنم می خواهش-

 !منتظره ماشین تو خانمم.. بریم بفرمایید.. بفرمایید-

 ؟؟ نیومد تو کو؟؟چرا خانمش پس.. نبودم خانمش یاد اصال.  گفت می راست.. شد خشک پاهام

 درست کار.. اره!!  رم نمی باهاش نبود ماشین تو خانمش اگه.. کردم حرکت دنبالش تردید با

 !هتل میرم خب... برم؟؟؟خب کجا پس نرم اینا با اگه..همینه

 !؟؟.. گفته کی! بابا چرا.. که نمیدن اتاق تنها دختر یه به! هـــــــــتل؟؟؟

 ...خانمم اینم!!  سفیده ماشین همین.. بفرمایید-

.  ودب سبزه. ریز چشمای و داشت متوسطی قد. شد پیاده و کرد باز و اتومبیل جلوی در که خانمی و

 ..عجبا ها؟؟ عرب شبیه گفت می چادرش خاطر به!!! اها.. بود سرش عربی چادر

 دراز طرفش به دستمو و.. شدم زحمت باعث که بخشید می! دلیارهستم من.. خانم سالم:  من-

 . کردم

 حبیب مهمون.. چیه حرفا این. هستم سمانه منم. عزیزم اومدی خوش: گفت و زد مهربونی لبخند

 و در و.. بشین بیا. عزیزم بیا.. هستید مهندسم اقای ی شده سفارش شما که مخصوصا" خداست

 . شدم سوار و کردم تشکر.  کرد باز برام

 

 . شدیم خارج شهر از و بودیم راه تو ای دقیقه 21 تقریبا-

 ..کرد توقف اجری ویالیی ی خونه یه جلوی ماشین اخر در

.. یدکش پشتم به دستی محبت با خانم سمانه.. شدم پیاده و گرفتم دست به و ام پشتی کوله

 . انداختم پایین و سرم و زدم لبخندی
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 هی.. شدم وارد خانم سمانه با همراه. کرد تعارف و ایستاد کناری و کرد باز و درب کلید با رضا اقا

 به چشمم. داشت قرار باغچه طرفش دو در که شده موزاییک ه متری 21 - 31 تقریبا حیاط

 . گرفت می آدم دلم.. افتاد باغچه تو شده خشک های درختچه

 .کرد می حرکت جلوتر خودش و کرد می تعارف تند تند خانم سمانه

 !تو بیا بکن کفشتو.. نکن تعارف! تو بیا...عزیزم تو بیا-

.. خورد صورتم به گرما از موجی اتاق به شدنم وار با! شدم وارد و اوردم در مو نی کتو ها پله رو

 یعنی.  بود خودم سال و همسن تقریبا.. داد سالم و اومد جلو اندام الغر دختری. بود خوبی حس

 ..باشن داشته من همسن دختری خوره نمی دخترشونه؟؟بهشون

 ..کنه می زندگی ما با!  خواهرم سوسن اینم" جان دلیار-

 ..خوشوقتم: گفتم زدمو لبخند سوسن به رو

 وا؟؟. ) داد تکان را سرش و کرد نگاهم خصمانه کمی و کنجکاوانه لبخندی هیچ بدون

 (همیــــن؟؟

 سوسن و من بین و نگاهش و) نه؟؟؟ باشید سال و همسن کنم فکر: کرد اضافه خانم سمانه

 ..باشید هم برای خوبی دوستای تونید می پس( چرخوند

 هم ار شالش.  بود پوشیده قشنگی قرمز و مشکی بلند پیراهن. کردم نگاه را سوسن پای سرتا

 با هم او.. داشت باریکی های لب و بود چرده سیه.. بود پیچیده دورش به محکم" عربی مدل

 .کرد می نگاه رو پام تا سر حالتش بی چشمان

 نفره یک مبل روی بر و کردم تشکر.. خودته خونه! باش راحت.. ..عزیزم بشین:خانم سمانه

 مبل روی مقابلم سوسن و رفت اتاقی به خانم سمانه. گذاشتم پام کنار را وسایلم و کوله و نشستم

 .نشست

 خوبه؟؟ حالش وا؟؟این.. )کرد نگام مات همانطور:  زدم لبخندی باز و انداختم سوسن به نگاهی

 (باشم توجه بی بهش دیگر کردم سعی و.. چیزیه مریضی خدا بنده شاید

 !!بود سپهر. کردم نگاه را شماره" رفت ویبره گوشیم

 !سالم..  الو؟؟؟: من-
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 ؟؟ دی نمی جواب چرا:  بلند صدای با سپهر

 زدی؟؟ زنگ مگه-

 !!!زنی نمی زنگ یه که خودتم.. باشد نمی دسترس در گفت می زدم می زنگ-

 ..نبود حواسم خب:  گفتم اروم

 . انداختم نگاهی شد وارد که رضا اقا به و

 ..دیگه هستی اینطوری:  سپهر

 ؟؟بود؟ چی اینطوری از منظورت نه چطوری؟؟: گفتم بلند صدای با و تندی به و شدم براق سریع

 !!!!(پررو!) خنده می که بود معلوم هاش نفس صدای از ولی.. نزد حرفی

 کجایی؟؟ االن:گفت-

 .. ..خانم سمانه خونه-

 هست؟؟ هم رضا اقا-

 هنشست روم به رو سوسن" شد نمی ولی... خالی جات! هست هم سوسن بگم خواستم می! )بله-

 . ( داد می گوش را ام مکالمه خجالتی هیچ بدون و بود

 ..رضا اقا بده و گوشی-

 !باشه-

 !باش خودت مواظب-

 یقشنگ رنگ کرم پیراهن با خانم سمانه. گرفتم جا مبل رو دوباره و دادم رضا اقا دست را گوشی

 نای تو بیا! ای خسته حتما.. عزیزکم! اخــــی: گفت به رو و شد خارج اتاق از بود کرده تن به که

 را مکیف. کرد نگاه من به محبت با و! خوشگلم بیا.. کن استراحت کمی و کن عوض لباستو اتاق

 و یدستشوی هم رو به رو در.. بزار اینجا وسایلتو:  گفت و کرد باز و اتاقی در. افتادم راه و برداشتم

 ..کن صدام داشتی هم کاری.. باش راحت!  حمام

 !ممنون-
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 ..کنم صدات شام برای تا کن استراحت:  گفت میشد خارج اتاق از که همانطور خانم سمانه

 ..خوردم شام هواپیما تو من...نکشید زحمت!نکنه درد دستتون-

 نخوری؟؟؟ و من پخت دست خوای می یعنی: گفت و کرد نگاهم محبت با

 ..کردم سکوت ناچارا زدمو لبخندی

 ..گوشیت:  گفت و گرفت سمتم به را دستش و شد ظاهر در مقابل سوسن

 ..گرفتم ازش را گوشی و گفتم ای مرسی! بیاره برام که بود داده رضا اقا حتما...گوشیم!!اها

 . شدن خارج اتاق از دو هر

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

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

 و بود شده چیده هم روی ها رختخواب دیوار کنار طرف یه... انداختم شکل مربع اتاق به نگاهی

 ان روی بر که داشت قرار کوچکی میز یه دیگر سمت. بود شده پوشونده تمیزی ی ملحفه با روش

 دبلن ای پنجره دیگر سمت. بود تمیزی و ساده اتاق.. کوچیک گلدان یه و معمولی خواب چراغ یه

 لوتخ حیاط به رو پنجره...اوووو! ببینم بهتر تا کشیدم باال را خودم کمی پا نوک روی.. داشت قرار

 ..جالب چه. بود

 هک سوسن..  کردم مکث ای لحظه که دستشویی برم اومدم.. اوردم در و پالتوم و برداشتم و شالم

 بود خودش ی خانه که این با که خانم سمانه...بود پوشیده بلندی پیراهن و بود سرش شال

 ...نبود درست که اینطوری گشتم؟؟ می حجاب بی همینجور من بعد. بود سرش روسری

 پام به ای مشکی جین شلوار.کردم نگاه خودم به بود در ی دستگیره روی دستم یک که همینطور

! بسته رمس بندازم شال یه.. بود مشکی بلند استین که بلوزمم...نبود ناجور اما بود تنم جذب که بود

 ...شدم خارج اتاق از و. انداختم سرم رو و رفتم شالم سمت به فکر این با و.. اره

 

--------------------------------------------------------------------

----------- 
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 " ردمک می نگاه چیدند می را سفره که خانم سمانه و سوسن امد و رفت به و بودم نشسته مبل رو

 ..بود ان به حواسش تمام و بود نشسته تلویزیون مقابل رضا اقا

 تدرس و بودم مهمانشون خب ولی... نداشتم میل زیاد. نشستیم ان دور به همه و شد چیده سفره

 قابلمم سوسن.  شدم مشغول و زمینی سیب و مرغ با و کشیدم برنج کمی! کنم نوع و نه زیاد نبود

 !!دیدم اش چهره تو و ذوق بار یه حداقل!! خوبه.. خورد می را غذایش اشتیاق با و بود نشسته

 !!!مائه محلیه غذای.. ست خوشمزه!بخور اینم از: گفت و گرفت سمتم به بشقابی خانم سمانه

 ..خوشمزه و!! بود شیرین تقریبا.. برداشتم قاشق یه کردمو تشکری

 و نگذاشت اصرار با خانم سمانه که کنم کمکشون کردن جمع تو که شدم بلند غذا اتمام از پس

 ..نشاند سرجایم و من

 از و گفت می شهرش از.  نشست مقابلم و برگشت میوه ظرفی با خانم سمانه کار اتمام از پس

 خارج هوا و حال اون از و من و کرد صحبت برایم ساعتی. اش کودکی از و هوا و اب از.. مردمانش

 ..کرد

 قذو سر و آدم که میدی گوش اشتیاق با اینقدر.. منو ببخش نه؟؟ اوردم درد و سرت: خانم سمانه

 ..کردم حرفی پر که خودته تقصیر:داد ادامه و کرد ای خنده..میاری

 ....کردم استفاده هاتون صحبت حرفیه؟از چه این...کنم می خواهش: گفتم و زدم لبخندی

 ...کن استراحت برو...ای خسته دونم می -

 قالب.. بود بافی قالب مشغول که خورد سوسن به چشمم. نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 تدونس می اون یعنی.  نداشتم خبر خانم پروین از!خانم پروین..شد زده ذهنم در ای بافی؟؟؟جرقه

 میز رو از گوشیمو... رفتم اتاق به و گفتم ببخشیدی ؟؟. اومده سرمون بالیی چه و کجام من

.. ماومد پایین یکی یکی رو ها شماره.  گشتم خانم پروین شماره دنبال ها شماره تو و برداشتم

...  که منم و نبودن دنیا این تو نفرشون3..داد نمی جواب کسی و بود خالی االن که! خونمون شماره
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 !بشیم؟؟ جمع هم دور کی دوباره نیست معلوم و بودیم طرف یه کدوممون هر.. کیومرث عمو خونه

 ستما برقراری..خانم پروین! اهان.. بود خاموش مسلما االن که کیومرث و کیانوش موبایل شماره

 ..بود 00 نزدیک.  انداختم ام مچی ساعت به نگاهی..موندم منتظر و زدم و

 الو؟؟ -

 دلیار منم.. خانم؟؟سالم پروین-

 تو؟ کجایی عزیزم؟؟ تو خوبی.. برم قربونت الهی-

 (. گرفت م گریه و.. .. )مــ.. خانم پروین... مــــــــــن -

 برام چیزایی یه سپهر! نکن گریه.. شم فدات نکن گریه.. برم قربونت کنی می گریه چرا-

 ..خونه گردید می بر همه و میشه حل مشکل زودتر چه هر انشاهلل..گفت

 پیشتون؟؟ دیدین؟اومد و سپهر:  گفتم و کشیدم باال مو بینی

 مباها و زد زنگ که هم ظهر. میگه برام بعدا گفت..چرا گفتم!خونه نیام گفت و زد زنگ صبح! اره-

 جورایی یه گفت!! نرم خونه نگفته بهم تا دیگه گفت و داد مو ماه این حقوق... گذاشت قرار

 وت!! دونه می صالح خودش خدا چی هر..واهلل دونم نمی..کرده پیدا گیر کارشون و شدن ورشکست

 ..بود تو پیش فکرم و دل همش مادر؟؟ چطوری

 ..دیگه میشه چی ببینم تا منتظرم..نیستم بد منم-

 .. گفت می سپهر -

 (شد قطع) خانم؟؟؟ پروین ؟؟...الو؟؟الو-

 ی؟؟؟بخواب برات بندازم جا:  گفت و اومد خانم سمانه.  رفتم فرو فکر به و گذاشتم میز رو و گوشی

 ..ای خسته خیلی حتما

 .نزدم حرفی اما.. یومد نمی خوابم دیگه و بودم خواب رو روز تمام که بود این حقیقتش

 یشتپ سوسن بگم ترسی می که؟؟؟اگه ترسی نمی تنهایی از: گفت و انداخت جا برام خانم سمانه

 هان؟؟... بخوابه

 ..ممنون. ترسم نمی! نه-
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 ..بغلیه اتاق همین هم سوسن.. کن صدا رو ما داشتی کاری هر پس

 ...شد خارج اتاق از و گفت بخیری شب خانم سمانه.  نشستم تشک رو و کردم تشکری

 کناری به و برداشتم و شالم. دارم تب کمی کردم حس.. بود گرمم من اما یومد می بارون بیرون

.. بود ربهت اینطوری!! اخی.. خزیدم پتو زیر بود تنم که سفیدی رکابی با و اوردم در بلوزمم. انداختم

 که بود صبح های نزدیکی عاقبت.. برد نمی خوابم.  کردم فکر و زدم غلت جام تو شب نیمه تا

 ..شد گرم چشمام

 شدم بلند..بود 00. انداختم ساعت به نگاهی.. بود پهن اتاق وسط افتاب" کردم باز که را چشمانم

 ولی شم خارج اتاق از کشیدم می خجالت. گذاشتم جاش سر و کردم جمع را تشکم و لحاف و

.. دش باز در بالفاصله و خورد در به ای تقه که بپوشم تا گرفتم دست به را بلوزم.. نبود ای چاره

 ایینپ و دستم" و کشیدم ای اسوده نفس خانم سمانه دیدن با.. گرفتم خودم جلوی بلوزمو سریع

 . اوردم

 ؟.. ترسیدی..بخیر صبح-

 شال.. عه؟؟افرین.  دوخت چشم من به و شد ظاهر سرش پشت که سوسن و.  یکم.. بخیر صبح-

 ..بخیر صبح. سالم:  گفتم بهش رو. نبود سرش که هم

 ..بود چی من با این وا؟؟مشکل.  رفت ای غره چشم و گفت سالمی

 روشنی و صاف پوست چه.. کن نگاه سوسن وای:  گفت و امد جلوتر و کرد ای خنده خانم سمانه

 ..خندید من به رو و! سفیدی چه.. داره

 ..که نیستم سفید من؟؟:  گفتم

 شاهللما... ماشااهلل. خانم خوشگل برفی مثه ما مقابل در:  گفت خندید می که همانطور خانم سمانه

 خوشگلی این به عمو دختر بود نگفته مهندس اقای: گفت و زد چشمکی.. قشنگی همه این به

 ..داره

 !!بینه می خوشگل چشماتون-

 .شد رد تندی به و گفت ایشی لب زیر برافروخته صورتی با که افتاد سوسن به نگاهم

 ..بخور صبحونه بیا بشور و صورتت و دست-
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 ..بگیرم دوش یه من بدید اجازه اگه-

 ..باش راحت.  نیست خونه کسی هم ما جز..نه که چرا. عزیزم حتما-

 ...رفتم حموم به و برداشتم مو ها لباس و حوله

 دنشز چنگ و شستنش همین گرچه.  شستم و بود تنم االن تا که یی ها لباس" استحمام از بعد

 ار روشنم ابی جین شلوار. کردم ابکشی و شستمش بالخره اما....خودش برای بود موضوعی هم

 سمانه. شدم خارج حمام از و پیچیدم حوله تو موهامو!!! مو ای سورمعه شرت سوئی با پوشیدم

 . باشه عافیت: گفت دیدنم با..  بود اشپزخانه داخل خانم

 کنم؟؟ خشک مو ها لباس تونم می کجا.. ببخشید! ممنون-

 .. تری راحت که جا هر!  اتاقت شوفاژ رو بزار اصال.. یا اونجا تو ها لباس.. عزیزم خلوت حیاط تو

 .. !مرسی-

 .شود خشک تا کردم پهن شوفاژ رو و برداشتم لباسمو

 ما سر کن خشک خوب موهاتو: گفت خانم سمانه که بودم موهام کردن خشک مشغول حوله با

 .بیاره برات سشوار سوسن میگم االن.... نخوری

 ..بیار و سشوار این زحمت بی جان؟؟ سوسن سوسن؟؟: زد صدا بلند

 برات؟؟ بریزم چایی: پرسید من به رو

 ..ناهار تا مونم می. نمونده چیزی ظهر تا دیگه.. ندارم میل-

 ..عزیزم نمیشه که خالی شکم با-

 .ندارم میل کنید باور.. لطفا چای لیوان یه فقط پس-

 ..نکن تعارف خالصه..راحتی که طور هر.باشه-

 شوارس رفته حتما! نبود پیداش هم سوسن و بگیرم مو ها مو اب حوله با کردم می سعی همینطوری

 ..بسازه

 !چایی اینم.. بفرما:  گذاشت میز رو و اومد چایی لیوان یه با خانم سمانه
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 ..شد زحمت باعث! نکنه درد دستتون-

 سوسن اتاق سمت به و ؟؟؟..سوسن نیاورد؟؟ و سشوار سوسن!!! عه؟. عزیزم حرفیه چه این-

 ..رفت

. ..اومد دست به سشوار و افروخته بر صورت با خانم سمانه عاقبت.  کشید طول ای دقیقه چند

 ناراحته؟؟ چی از خانم سمانه.  خوردم مو چایی و گذاشتم میز رو و سشوار و کردم تشکر

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 کردید؟؟ صحبت مهندس اقای با: گفت به رو رضا اقا که خوردیم می ناهار

 داشت؟؟ چطور؟؟کارم! نه -

 نمی جواب گیره می تماس شما با چه هر گفت و گرفت تماس من با ظهر نزدیک.. دونم نمی-

 ..دید

 .ندیدم حتما.. اتاقه گوشیم -

 ..دادم اطمینان بهشون من که بپرسه رو حالتون خواست می فقط کنم فکر-

 (بود؟؟ بلد هم کارها این از!!! سپهر افرین. )شدم خیره بشقابم به و کردم تشکری لب زیر

 زنه می زنگ هی.. ها داره دوستون خیلی مهندس اقای:  گفت و زد خاصی لبخند خانم سمانه

 ..پرسه می رو حالتون و کنه می رو سفارشتون

 به و قاشق حرص از و کرد می نگاهم چشمی زیر عصبانیت با که بود سوسن به چشمم فقط من

 ..کوبوند می لیوان به و بشقاب " بشقاب

 سپ.  کردم سکوت" موذیانه فکری با اما.. بیارم بیرون اشتباه از و خانم سمانه که شد باز دهنم

.. داشت "سین "اولش هم دوشون هر اسم..  جالب چه!! هه.. بود سپهر سر سوسن حساسیت

 ور که لبخندی کردم سعی.. اونجا اون و بود اینجا که این کجا؟؟ از شناختن؟؟ می و هم مگه.. ولی

 ..نکردن ای دیگه برداشت تا کنم جمع و نشسته لبم
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 کردن پاک حین در. کردم کمک سوسن و خانم سمانه به کردن پاک سبزی اصراردر به ظهر بعد

 قدراین و زاشت می جلو قدم یک فقط اگه.. کنم باز سوسن با و صحبت و دوستی سر کردم سعی

 ..کردم می راحت را خیالش و گفتم می بهش را واقعیت " کرد نمی اوش و ایش

 هایمو چه:  گفتم و کردم نگاهی بود برداشته را شالش دوباره رضا اقا رفتن از بعد که سوسن به

 (بود قشنگ موهاش که هم راستی به..)دارید قشنگی فر

 یه واسه" من مثه دفعه هر.. حالتون به خوش:  دادم ادامه باره دو... کرد تشکر و زد کجی لبخند

 یمس قشنگ بزنی روغن موهاتو یکم.. .. نیستی بساطا این و بابلیس درگیر ساعت چند مهمونی

 .بدی حالتشون تونی می و مونه می تلفنی

 ( .اومد خوشت پس..)گذاشت گوش پشت موهاشو ناز با و زد کوچکی لبخند دوباره

 ودب وراجی حال در مدام اشپزخانه در که بودمش دیده..کنه نمی صحبت من با قصد از دونستم می

 ارسشو زیر ساعت چند این.. بابلیسی درگیر ساعت چند تو: گفت و کرد ای خنده خانم سمانه. 

 ..کنه صاف شو موها تا میشینه

 فرو موهای ارزوی" صافه موهاشون که اونایی..بوده اینطوری همیشه: گفتم و دادم تکون سری

 لبخند سوسن. باشن داشته لخت و صاف موی دارن دوست" فره موهاشون که اونایی.. دارن

 .خندید صدا با خانم سمانه و زد کوچکی

 داری؟؟ دیپلم:  پرسیدم سوسن به رو

 ..اره-

 ای؟؟ رشته چه-

 ..انسانی-

 نکردی؟؟ شرکت کنکور.  خوب چه-

 ..نه:  گفت و دزدید من از نگاهشو

 چی؟؟ تو:  گفت و کرد من به نگاهی تردید با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 ..خوندم ریاضی من-

 نشدی؟؟ قبول کنکور-

 .نرفتم اما... شدم-

 .کردند نگاهم تعجب با دو هر

 چرا؟؟؟ اخه:  خانم سمانه

 گفتم؟؟ می چی باید.. شد سخت صورتم

 .ودمب بستری بیمارستان موقع اون.. .. نداشتم و حالش و انگیزه دیگه خونوادم از بعد چون.. چون-

!!! هبد صبر بهت خدا... کشیدی چی دونم می " کشیدم عزیز داغ خودم... برات بمیرم:خانم سمانه-

 ...رفت فکر تو و انداخت پایین و سرش و.. دونم می

 ..گرفت و گلوم بغض

. .. ریمی و کنی می همت "و قبولی هم دیگه ایندفعه ایشاهلل.. کن شرکت دیگه سال:  خانم سمانه

 انومیخ و قشنگی همه این با تو ماشااهلل!  نیست بردار شوخی.. ته اینده سر بحث!! نکن کاری کم

 ؟؟ ندی تحصیل ادامه نیست حیف"

 ..دادم ادامه کردنم پاک سبزی به و کردم سکوت

 به اام...تر دیگر سال..دیگه سال" نشد امسال گفتم بهش نشد قبول هم سوسن وقتی:  داد ادامه

 ! کنار گذاشت و بوسید و درس و نداد گوش حرفم

 قبول گفت می..گفت دروغ چرا دیگه خب. بود نشده قبول و بود داده کنکور پس نشد؟؟ قبول وقتی)

 و نیاوردم خودم روی به ولی( داد ای سوتی عجب خواهرش.. شن نمی قبول ها خیلی.دیگه نشدم

 ..شدم کارم مشغول بود پایین سرم که همانطور

 

--------------------- 

 زدم می زنگ چه هر پیش شب دو از. بودم خانم سمانه و رضا اقا ی خونه که بود پنجمی روز

 . ..بودم کالفه و قرار بی. اومد می پیش روز سه باید قولش حسب بر. بود خاموش سپهر گوشی
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.. کردم گرم کیومرث عمو و خانوادم های عکس دیدن با را سرم و بودم نشسته اتاق در ظهر از

 .بودم دلتنگشون سخت

 چیزی یه... ندارم و کسی اینا جز دیگه که من. باش کیانوش و کیومرث عمو مواظب خودت..خدایا

. نک حفظش سپهرم.. خدایا: کردم تکرار دلم تو و زدم لبخندی چی؟؟ سپهر پس: پرسید دلم تو

 صمشخ تکلیفم زودتر چه هر داشتم دوست. بودم کالفه.. ریختم اشک پنهانی و دادم گوش اهنگ

 موندم؟؟ می اینجا باید کی تا.. بشه

 نم ولی.  بیام بیرون اتاق از که کرد می اصرار و داد می دلداریم و یومد می گاهی چند از هر سمانه

 .یومد نمی طرفم اصال که هم سوسن.. نداشتم را اش حوصله و حال

 بی بغضی... شدیم تلویزیون تماشای مشغول همه ازشام بعد.. کردم سر بود طریقی هر به شب تا

 شمامچ باری چند.. . رفت نمی پایین کردم می کاری هر. کرد می اذیتم و بود نشسته گلوم تو دلیل

 ..نکنم گریه تا گرفتم را خودم جلوی اما" شد اشک پر

. فتراگر سپهر شماره دیگر بار و برداشت را تلفن..  هستم کسل و گرفته که دید رضا آقا عاقبت

 !!!خوره می بوق.. روشنه:  گفت بلند لحظه چند از پس

 تیح.. ایستاد منتظر و رفت تر نزدیک سمانه..دوختم چشم رضا اقا به و نشستم جایم سر صاف

 . ..بود دوخته چشم رضا اقا به و بود نشسته زانو چهار سوسن

 . کرد مکث تعجب با و گفت اَلویی رضا اقا

 با من.. شما؟؟. بله..  هستم دوستانشون از یکی! بله... داشتم کار یزدانی اقای با من ببخشد-

 .. .دارم کار خودشون

. .افتاد؟؟ اتفاق این کی.. .. .. ممکنه چطور ؟؟.. مطمئنید بــــــــــله؟؟جناب: داد ادامه تر وبلند

 ظخداحاف.. بخشین می. تشکر! بله.. ..کردم صحبت باهاش پیش روز سه"دو همین من! بله... بله

 !شما

 ..کرد قطع را تلفن و

 ؟؟.. بود افتاده اتفاقی چه یعنی.. میزد تند تند قلبم

 ..گفت رضا؟؟چی بود کی:پرسید سمانه.. بود ایستاده مات دست به گوشی رضا اقا
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 !!!!گرفتن و سپهر آقا گفت..سپهرو: گفت و انداخت من به نگاهی نیم رضا

 هک دیدم می را سمانه فقط.. بست یخ هام رگ تو خون.. شنیدم نمی هیچی دیگه... گرفت نفسم

 بیاره آب لیوان یه که گفت می سوسن به رو و داد می تکانم و بود گرفته و بازوم

 می سرم تو صداها همه.. .. کردم می چه باید حاال ؟؟ داشت امکان هم بیشتر این از بدبختی

 نگرانی با سوسن حتی..بخورم را اب خواست می ازم سمانه.. ترکید می داشت سرم.... پیچید

 من و ریخت صورتم روی را لیوان اب عاقبت!!!شد نمی باز دهانم کردم چه هر اما.. کرد می نگاهم

 ..شد جاری اشکام و افتاد جریان به خونم...شد ازاد گلوم تو کرده گیر نفس دمکر حس

. .شکست رو خونه سکوت هقم هق صدای.  دادم تکیه زانوم به و سرم و نشستم زمین رو همانجا

 شد؟؟ می چه انها کردم؟؟عاقبت می پیدا کجا را کیانوش و عمو باید حاال. بودم شده نابود رسما

 یکودک احساس ؟؟ کردم می فرار کجا دستشون از باید.. هستن من دنبال به اونا گفت می سپهر

 خواست می ازم و ریخت می اشک من با هم سمانه... شده گم بزرگ بازار یک در که داشتم را

 نم...باش محکم که گفتن می بهم همه و بودم داده دست از و خانوادم که زمانی مثه..باشم محکم

 ..نبود توانم در دیگر بار و بودم داده نشان بار یک را بودن محکم

.. افتاد پاد ای به چشمم. بودم منگ و گیج.. .. نشستم در پشت و رفتم اتاق به ریزان اشک

 ..کردمplay و گذاشتم گوشم تو هندزفری

 

 بدتـــــره دیروز " از عمـــرم روز هر

 ..گــذره نمی غم بی " نفــــس هر که عمــــری

 ام خستـــــه و دلگــــــیر

 ..ساکتــــم روح بی

 .. پـــــره نمی پلکم..  زنه نمی نبضم

 پــــرم می خواب از " امشبـــــم دونم می

 بــــره نمی خوابـــــــم سحر تا گریه از
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 موندنــــــه زنـــده این

 مردنــــــــه بازنده

 .. زندگـــــــــی ویرون

 ..بهتـــــــــره تو از مرگ

 کــــنه می پرواز داره روم به رو اون

 پنجــــــــــره پشت از هنوز میبینمـــش

 زنــــم می داد هی " دم می تکون دست هــــــی

 ! کره هم کوره هم.. ولی دل سنگ اون

 بگذرم عشق این از من اگه حتی

 نمیگذره حقش از شکستم قلب

 ..گذشت گیجگیت سر و گیجی دوران

 دلـــــم بشین محکم

 ـــــِ    اخــــــــــــــر دور ایــــن

 نگینس قلبم.  سوخت می گلوم.. شد نمی باز خستگی و گریه زور از چشمام..بود صبح های نزدیک

 .. کردم می نگاه و بارون و برف بارش پنجره از و بودم کشیده دراز.. بود

 نهانیپ و اینجا تونستم می کی تا.  بیاد پیش میخواد چی هر.. خونه برگردم فردا داشتم تصمیم

 ای ترسیدم می خیلی وقت هر!بودم همینطور بچگی از.. بود خیس عرق از صورتم کنم؟؟ زندگی

 هام زیرلباس اکثرا که سفید رکابی با و آوردم در تنم از و بلوزم... کردم می تب یومد می بهم فشار

 تونمب ساعتی چند شاید تا بستم و چشمام. ترکید می داشت سرم.. . کشیدم دراز" پوشیدم می

 ..گرفت و گلوم بغض بود؟؟ بازداشت سپهر االن یعنی.  بخوابم

 

---------------------------------------------- 
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 که ارض اقا صدای اما.  کردم اشتباه کردم فکر.. شنیدم و ایفون صدای که بودم بیداری و خواب تو

.. اومده مهمون براشون شاید. بستم و چشمام دوباره.. کرد جلب مو توجه داد می جواب را ایفون

 هک شنیدم می را رضا اقا صدای.. کنه نمی فرقی برام" برم دیگه ساعت چند تا خوام می که من

 (صبح؟؟ وقت این اخه.. مالحظه بی چه.. )کرد می تعارف و علیک سالم

 هغص از بچه این. کردیم دق دیشب از که ما.. بده خیرتون خدا شمایید؟؟:  شد بلند سمانه صدای

.. ستمنش سرجام سیخ) یاید؟؟ می دارید که ندادید خبر چرا!!! که گرفتن رو شما گفتن. .  شد نصف

 (دوییدم بیرون اتاق از فشنگ مثل و!! ؟.. . نی یــــعـــ! یعنی؟؟

 رفتهگ شومینه نزدیک را دستانش و بود من به پشت.. افتاد بهش چشمم سالن به شدنم وارد با

 وت. )بود زده تا ارنج تا و هاش استین که ابی سفیدو خانه چهار پیراهن.. کردم نگاهش مات.. بود

 هسمان دید وقتی.  چسبیده هم به و بود خیس موهاش.  داشت پا به که جینی شلوار و( هوا؟؟ این

 رو محو لبخندی.. برگشت من سمت سرش تعجب با" کند می نگاه من طرف به و کرده سکوت

 اونم سالم همین؟؟فقط. کرد نگاه را پام تا سر و چرخید سمتم به کامال و گفت سالمی.. اومد لبش

 حرکت بی بده؟؟ خودش از خبر یه تونست نمی جوش؟؟ و حرص و خبری بی روز سه از بعد

 اومد جلوتر قدمی چند.. کردم نگاهش

.. نمبک تونستم نمی حرکتی هیچ. بود خالی ذهنم.. کردم نگاهش شدی؟؟ شکه دیدنم از:  گفت و

:  گفت و دوخت من به و نگرانش چشمای.. بود لبش رو کوچیک لبخند همون. اومد جلوتر

 . گذاشت بازوم رو و دستش و.. گی؟؟ نمی چیزی چیه؟؟چرا

 ام گریه هق هق و بردم پناه اغوشش به دیدم و اومدم خودم به ای لحظه فقط.شد چی دونم نمی

 راچ گریه:  گفت گوشم دم و شد حلقه ام شانه دور دستش یه لحظه چند از بعد!! کرده پر رو خونه

 و شدم جدا ازش آروم ای دقیقه از پس. زد پشتم به ضربه چند آرام و.. که نشده کنی؟؟چیزی می

!! عه.. کردم بلند سرمو!! گرفتم مو بینی و کردم پاک و اشکام بود مچاله دستم در که دستمالی با

 می نگاهم کنجکاوانه و تاسف با هم جوون دختر پسرو یه و اقا یه اومدن؟؟ بودن؟؟کی کی اینا

 سمت به خودشِ   دنبال و من و گرفت و دستم یه سپهر که بودم انها حضور شوک تو هنوز. کردند

 سرمون پشت را در و شد اتاق وارد من با..( اومده اینجا قبال بلده؟؟پس راهو مگه.. )کشوند اتاق

 . دوختم چشم بهش و ایستادم روش به رو.. گذاشت باز نیم

 بودی؟؟ نگرانم اینقدر یعنی:  گفت و زد خندی نیش
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 . ..  کردم نگاهش همانطور و نگفتم چیزی

 اتاق سمت به خودشِ   دنبال و من و گرفت و دستم یه سپهر که بودم آنها حضور شوک تو هنوز

 ازب نیم سرمون پشت را در و شد اتاق وارد من با..( اومده اینجا قبال بلده؟؟پس راهو مگه.. )کشوند

 . دوختم چشم بهش و ایستادم روش به رو.. گذاشت

 بودی؟؟ نگرانم اینقدر یعنی:  گفت و زد خندی نیش

 . .. کردم نگاهش همانطور و نگفتم چیزی

 .رفتم عقب قدم یک خوداگاه نا.  رفت دستام و سینه و گردن به چشمانم از نگاهش

 گشتی؟؟ می همینطوری روزا این:  گفت و کرد نگاهم دوباره

 ..کردم نگاهش همانطور!( جوری؟؟ ؟؟چه.. کجا گشتم؟؟ همینطوری؟؟می)

 . کرد اشاره پام تا سر به و انداخت باال ابرویی

 بیرون؟؟ رفتم همینطوری من!! وااااای.  انداختم خودم به نگاهی

 .کرد می نگاهم خیره که دوختم چشم سپهر به دوباه و گرفتم دندون به مو لب

 ..نبود حواسم خب:(  کردم اضافه و دادم قورت و دهنم اب.. ) من.. خب.. خب.. نه:  گفتم

 از.. نیست حواست هیچوقت که توام:  گفت شد می خارج اتاق از که همانطور و برگردوند روشو

 .شد خارج اتاق

 پنجره به و نگاهم. نشستم دیوار کنار همانجا و!!! چه تو به اصال..پررو!! مـــــــــرض

 .بود شده روشن تقریبا هوا.. بود ابری و گرفته آسمون..دادم

 موهام به دستی.. کشیدم باال سینه روی تا رو زیپش و پوشیدم مو ای سورمعه شرت سوئی

 هنمج به:کردم زمزمه حرص با! نبود پیداش.. اونور..  ور این ؟؟ بود کجا کلیپسم این! اه... کشیدم

 نشسته دور همه. شدم خارج اتاق از.  انداختم سرم و شالم و کردم مهار کمی دست با و موهام!

 .نشدم متوجه و ورودشون که خواهی عذر و کردم سالم بودند جدید که نفری سه به رو.. بودند

 می کت در. جان دلیار داری حق: گفت و زد پدارانه خندی لب" تپل کمی و بود میانسال که اقایی

 .داد تکان تاسف با و سرش و.. مشکله واقعا.  هستیم تو مثل شرایطی تو هم ما.. .. کنم
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 یا قهوه موهای و روشن چشمای با.. بود تپل کمی. کردم نگاه بود نشسته کنارش که دختری به

 نگاهی ولی.  داشت چهره به کاملی ارایش.. خورد می چشم به هم مک و کک صورتش رو.. تیره

 یشمشک موهای. بود قیافه خوش و جوون پسری کناریش فرد. کرد می من به دوستانه و مهربانانه

 ودب سپهر هم دستیش بغل.. چرخوندم رو نگاهم.  بارید می شیطنت چشمانش از و بود گردنش تا

 !!(پُرو.. )گرفتم ازش را نگاهم زود. کرد می برانداز و من که

 سه" دو اخه.. گرفتن رو شما گفتن ما به دیشب. شدیم عمر نصف که ما مهندس اقای:  رضا اقا

 ..بودیم خبر بی شما از که بود هم روزی

! ! کنترله تحت خطم فهمیدم که بود روزی چند اما.  کردم نگرانتون که خوام می عذر واقعا: سپهر

 .بودیم راه تو که هم روز دو یکی این.. کردم خاموش مو گوشی همین خاطر به

 هم ایشون.  هستن شرکت تو ما شریک" سرمدی اقای هم ایشون:  داد ادامه سرمدی اقای به رو

 . نریمان اقا پسرشون هم ایشون و خانم نازیال خانمشون دختر

 .. دادن تکان هم برای اشنایی به سری همه

 مجبور هم ما.. نداشتیم ای چاره دیگه اما. شدیم خانواده مزاحم موقع بد دونم می: سرمدی اقای

 و ازیمبند رو جان سعید به شدیم مجبور اینکه تا.  کنیم فرار و برداریم و مونِ   جون شبونه شدیم

 ... بشیم شما مزاحم

 ..دارن حق خیلی سعید گردن به مهندس اقای! خودتونه خونه..قربان میکنم خواهش:  رضا اقا

 و سوسن و من قضا از.. بشن اماده استراحت برای همه شد قرار و شد بدل و رد تعارفات دوباره

 . گرفتن جای بغلی اتاق در هم با سپهر و نریمان و سرمدی اقای و شدیم اتاق هم نازیال

 خسته:  گفتم و زدم لبخند.. کشید دراز زمین رو خستگی با و کرد منتقل اتاق به را وسایلش نازیال

 که اونجا...اومدیم مکافاتی چه با بدونی اگه:  گفت و داشت بر و روسریش کالفگی با شدی؟؟

 بدنم تمام!! بود بسته ها راه همه.. بــــــــرف که هم راه تو. بودن بابا و ما دنبال در به در! هیچی

 ..ست کوفته

 بهت؟؟ بدم بالش.. میشی بهتر کنی استراحت یکم-

 ..نکنه درد دستت!!!  گفتی اخ-
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 لهبالفاص و زمین رو کرد پرت و کرد خارج تنش از رو مانتوش. دادم دستش به بالش و شدم بلند

 . کشید دراز

 اومدی؟؟ کی تو.  وایستم سرپا تونم نمی هم لحظه یه..  خوردم کتک انگار: گفت من به رو

 ..پیش روز پنج- چهار-

 ماشین؟؟ با-

 ..هوایی! نه:  گفتم و کشیدم نفسی

 . ماشین تو شدیم کمپوت ما.. حالت به خوش!؟ عه-

 ینان؟؟ا چرادنبال هستن؟؟اصال ما دنبال که کین اینا دونی می:  گفتم و کردم سنگین سبک یکم

 چیه؟؟ موضوع

 فقط.. . دونم نمی دقیقا منم:  گفت و چرخوند اتاق دور و نگاهش و داد تکیه دستش به و سرش

 ..دنبالشونه قاچاقچی سری یه هم" خورده برگشت چکشون وهم دارن شکایتی هم دونم می

 قاچاقچی؟؟: شد گشاد چشمام

 !بدونی تو شاید حداقل کردم می فکر.. . دونم نمی دقیق منم!! اره-

 در و قضیه توی و ته..نباش نگران: گفت.  دوختم چشم فرش به و دادم تکون نه عنوان به و سرم

 ..زد چشمکی و.  میاریم

 هم بی و تنهایی از حداقل. رسید می نظر به مهربونی و راحت دختر. بود اومده خوشم نازیال از

 ..بود بهتر زبونی

 . شدم خارج اتاق از و.. شم نمی مزاحمت. کن استراحت دیگه: گفتم و شدم بلند

 گیقشن پلنگیه روسری چه سوسن!بــــــــــه به.) بودن اشپزخونه تو خانم سمانه و سوسن

 !(کرده سر

 !!خوابیدی؟؟ هم تو کردم فکر:سمانه

 . کردم نگاه انها تکاپوی به و زدم تکیه دیوار به همانجا و.. بره نمی خوابم دیگه!نه-
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 بزارم؟؟ روسری:  نازیال

 ! زارم می من! راحتی جور هر-

 ..نیست بینمون که غریبه! بابا کن ول-

 ..گذاشتم اول روز از من آخه ولی!دونم می-

 ..زاشتی می نباید:  گفت کرد می درست روسری زیر را موهایش که همانطور

 نبود درست دیگه!زاره می روسری خواهرش شوهر جلوی که هم سوسن.. بودم تنها اومدم اخه-

 ..بگردم همینطوری من

 و کوتاه استین.. شدم سال ی سوژه! نگاه و من:  گفت من به رو و خندید و کند آینه از دل بالخره

 ..خندید دوباره و! روسری

 ..نداشت سنخیت اصال روسری با تنگش کوتاه استین. .. گفت می راست

 . ..شدیم خارج اتاق از و! بریم بیا: گفتم

 

 

 نازیال" سفره سر... بود خواب هنوز که سپهر جز.  بودیم نشسته سفره دور همه و بود 4 ساعت

 . نریمان کنارش در و بود نشسته رویم روبه

 . نکنید تعارف..بفرمایید: رضا اقا

 ..شدیم هم شما مزاحم..شرمنده: سرمدی

 !!!خودتونه ی خونه.. . مهندس جناب نفرمایید دیگه: رضا اقا
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 قایا:  گفت سمانه.  گفت سمانه به چیزی کنان پچ پچ سوسن که شدیم می مشغول داشتیم

 کنید؟؟ نمی صدا و مهندس

 !بوده درگیر خیلی روز چند این.. کنه استراحت بزارید!نه: سرمدی

 هم" الخروجیم ممنوع هم دو هر که هم االن..  بود اون دوش رو کارها تمام: داد ادامه رضا اقا به رو

 !المعامله ممنوع

 چرا؟؟ اخه:  پرسید رو همه دل حرف نازیال.  برگشت طرفش به تعجب با ها سر

 ! دولته اصلیمون شاکیه یه االن! ندادیم که هم و مالیات!  خورده برگشت چک همه این: سرمدی

 . .. نشوند سیاه خاک به رو ما که و رضداری کنه کار چی بگم خدا

 خواد؟؟ می چی کیه؟؟ رضداری این اخه:  گفتم سرمدی به رو

 طخ های بچه با فهمیدیم روز یه.  کاالست قاچاق کار تو:  گفت و کرد بازی غذاش با کمی سرمدی

 فرن چند اون با فهمیدیم که وقتی! کنه می وارد ما جنسای الی به ال و جنساش و ساخته گمرگ و

 .کردیم اخراج و بودن مدیر اونجا ما طرف از که اونایی و کردیم برخورد

 !!کنن مذاکره خودشون قول به تا شرکت فرستاد و هاش نوچه از یکی روز یه اینکه تا

 ات و کنه می کار سالهاست شما شرکت که تمجید و تعریف کلی اومدن:  داد ادامه و زد پوزخندی

 گفت اخرشم.. ها حرف این و میشه ترخیص موقع به همیشه هاتون جنس! نداشته مشکلی حاال

 جنس و کنن استفاده ما از اونا" س شده شناخته کاری درست تو ما شرکت نوعی به دیگه چون

 ام.. داد ما به و سود از خوبی درصد یه پیشنهاد اخرشم! کنن کشور وارد ما ی وسیله به و هاشون

 . نبودیم دردسر دنبال که هم

 نمی. ..کنیم همکاری خوایم نمی که فهموندیم بهش تا کشیدیم چی کیومرث و من که بماند حاال

 کلفت گردن یه فردا پس و رفت ش نوچه! ببریم سوال زیر ها سال از بعد و کمپانی اسم خوایم

 دیمفهمی و رازشون و دیدیم رو اونا چون.. نیست دلبخواهی که گفته اربابش که گفت و اومده دیگه

 یه طرفم اون از.. شد پیدا قاچاق ما های جنس بین گیرودار همن تو قضا از.. کنیم قبول باید

 لوشون که ماهاست کار حتما کردن فکر هم اونا! گرفتن مرز سر رو اینا رضداری بزرگ ی محموله

 ...دادیم
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 توش که بود دی سی یه پاکت تو!  دستم داد بسته یه نگهبان " شرکت اومدم که صبح روز یه

 پاپوش بزرگ های شرکت برای و همینه طرفندش میداد نشون که بود رضداری کارای از شواهدی

 !فرستاده چرا و فرستاده و دی سی این کی دونستیم نمی اصال ما.. کنه می درست

 

 این که میگه اونا به کی نیست معلوم باز! شده دزدیده اونا از که مدرکیه این فهمیدیم اینکه تا

 ستنی معلوم.  افتادیم بزرگ بازی باند یه تو ما! نیارم درد و سرتون خالصه... ماست دست مدارک

 همه که هم ما های جنس!!! بندازه هم جون به رو همه خواد می و دوئونه می موش وسط این کی

 یناا رضداری!!! بدهی کلی و موندیم ما.. خورد برگشت کنیم وارد بود قرار که هم اونایی و شد ضبط

 رو ما گناهیه بی تونه می که چیزیه تنها این ولی..خوان می ما از و مدارک و ضررشون االن هم

 !کنه ثابت

 سرمدی های حرف به شوک و سکوت تو همه! شد خیره بشقابش به و داد تکون تاسف به سرشو

 !!بود تر جدی کردم می فکر من که چیزی از!! بود اوضاعی عجب.. کردیم می فکر

! شه حل زودتر چی هر و کنه کمکی خودش خدا! افتاد دهن از غذا..بفرمایید خدا رو تو:  سمانه

 ..بفرمایید

 شد؟؟؟ می چی یعنی.  شدم خوردن مشغول میلی بی با

 گاهن کرد می مرتب رو هاش ابرو موچین با" دست به آینه که نازیال به و گرفته بغلم تو و هام زانو

 نگاهی گداری گه و زد می ورق هدف بی را ای مجله و بود نشسته ای گوشه هم سوسن...کردم می

 ..انداخت می نازیال به

 رو دونه تا چند این ولی!! نــــــــه..هستماااا غم بی و دل بی خیلی من نکنید فکر: نازیال-

 .شد مشغول دوباره و.. اعصابمه

 . کردیم نگاهش حرفی هیچ بی

 ..بریم بتونیم ها حاال" حاال نکنم فکر.  یاد می داره برفی چه:نازیال

 بریم؟؟ کجا: من

 مگه؟؟ نداری خبر:  نازیال
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 ؟؟ باشم داشته خبر کجا از!بودم اینجا که من-

 تر کنزدی صورتش به رو اینه) نمیشه؟؟ کنده چسبیده چرا! اَه.. ریم بــــ.. بریم قرار اینکه مثه-

 ..دیگه بشیم خارج کشور از جور یه باید خالصه.. روستایی " ی ده یه بریم.. چیز!  اها( کرد

 ( تونستیم؟؟ می یعنی.  کردم نگاهش متفکر)

 کردی؟؟ عمل تو بینی-

 !سوسن؟؟ با یا منه با ببینم تا کردم نگاهش

 ..بود من به نگاهش

 .. !نه من؟؟-

 خواستم می.. کردی عمل کردم فکر!! بزرگه نه" قوزداره نه.. داری تراشی خوش بینی واقعا؟؟چه-

 ..بگیرم و دکترت ادرس

 ..بابا نه. :  دادم تکون و سرم حوصله بی-

 : گفت و ایستاد رخ نیم

 هگرفت هم جراحی عمل نوبت(..  کرد اشاره ش بینی از قسمتی به و) دیگه اعصابمه رو انحنا این

 ..خورد بهم چی همه اوضاع این با ولی. رفتم هم رو اینا ازمایش.بودم

 ! اُکیه کامال رو روبه از.. نگیر سخت!!  خوبه که ت بینی-

 .خندید خودش و.. اعصابه رو تو جون ولی:( داد ادامه و کرد نگاه و خودش اینه تو باره دو) واقعا؟؟-

 ..دیوونه: گفتم و خندیدم

 ..پوسید دلمون!بگو چیزی یه هم تو سوسن: نازیال

 احتر چه" اومده که نبود روز یه هنوز. گرفت خندم و کردم نگاه زد می تشر سوسن به که نازیال به

 ! کرد می برخورد و میزد حرف همه با

 ..ندارم بگم؟؟حرفی چی اخه: سوسن

 ..خندید شیطنت با و!  بخون برامون شعر یه اصال..دیگه بگو چیز یه. حرف همه این:نازیال
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 ..نخندم کردم سعی و گذاشتم زانوم روی" رو ام چونه

 نمک فکر" باشه زدنت حرف مثه هم خوندنت شعر اگه:  گفت و کرد نگاه رو نازیال حرص با سوسن

 . رفت بیرون اتاق از و... بهتره بخونی تو

 اینطوریه؟؟ چرا این:گفت و داد صورتش به چینی شد؟؟ واااا؟؟ناراحت:نازیال

 !دیگه همینه اخالقش.. نزار سرش به داری؟؟سر کارش چی-

 .کردم شوخی..که نزدم حرفی من اخه:نازیال

 . نگفتم چیزی و انداختم باال ای شونه

 ..ردک دراز من سمت به و دستش و.. خبره چه ببینیم بیرون بریم پاشو: گفت و شد بلند نازیال

 ..یومد می اب شر شر صدای.  اومدیم بیرون اتاق از

 حمومه؟؟ کی:نازیال

 ..دونم نمی:گفتم اروم

 خوابه؟؟ هنوز سپهر اقا:نازیال

 ..بدونم باید کجا از!  بودم تو پیش اتاق تو که من..نازیالااا:گفتم و کردم پوفی حرص از

 .خندید دوباره و... بپرسم سوسن از برم بزار. میگی راست: گفت و خندید

 در ی مهبرنا به ای توجه اصال که بود معلوم و بود نشسته تلویزیون جلوی حوصله بی سرمدی اقای

 یم اشپزخونه از هم توقی و تق صدای.  شکستند می قند خانم سمانه و رضا اقا! نداره پخش حال

 !! ست خونه اشپز سوسن میداد نشون که یومد

 اتاق از نریمان که نشد ای لحظه.. نشستیم طرف یه کدوم هر.زد لبخندی دیدنمون با سرمدی

 !(حمومه سپهر پس.. )نشست مبل روی کنارم. پیوست ما به و شد خارج

 ههم به و اومد سالن به هم سپهر دقیقه چندین از پس.. .. بودن قرار بی و کالفه همه.بود بدی جو

 اشچشم.. . بود خیس هنوز موهاشم!مشکی شرت تی و بود پوشیده کرم کتان شلوار..گفت سالم

 . نشست سرمدی اقای کنار من روی به رو.. بود خسته و قرمز هنوز
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 !!پنجه ساعت.. شدیم می نگران داشتیم دیگه!! خان سپهر عجب چه:سرمدی

 بازم ولی... نخوابیدم ساعت 41 بزنید جمع روز چهار"سه این تو:  گفت و زد کوچکی لبخند سپهر

 . خوام می عذر

 . کشید عمیقی نفس و...  داری حق..دونم می:گفت و زد سپهر کتف به دستی سرمدی

 اقای جلوی و سینی و زد لبخندی مهربونی با. شد وارد چای سینی با سوسن حین همین در

 رو نازیال " سوسن.  گذاشتن میز روی و برداشتند را چای تشکر با دو هر.  گرفت سپهر و سرمدی

 و ردک تشکر هم نریمان.  زد و خوشگلش لبخند اون دوباره و بفرمایید: گفت نریمان به رو و کرد رد

 کنار رو اونا چایی.  رفت رضا و سمانه سمت به و کرد رد و من سوسن.. داد قرار میز رو و چایی

 ما پس. ) گذاشت خودش جلوی رو باقیمانده چایی لیوان یک و نشست کناری.  گذاشت دستشون

 ( چی؟؟؟

 افراد تک تک رو و نگاهش سپس و انداخت سوسن به نگاهی نازیال.. کردم نازیال به نگاهی

 هرسپ و سرمدی. بودند خودشون کار مشغول و بود پایین سرشون که سمانه و رضا اقا.. چرخوند

 اب نازیال.  خندید می و بود شده حرکت این متوجه که بود نریمان تنها.. کردند می صحبت با هم

 ودب گرفته خندم.. کرد درشت چشماشو و کرد نگاه و من و انداخت چایی لیوانای به نگاهی حسرت

 ..شد می م خنده باعث بیشتر نریمان ی خنده و نازیال مضحک ی قیافه.

 می سعی که نریمان و من" داد می تکون سرمدی برای تایید ی نشونه به سری که حالی در سپهر

 .. گذروند نظر از و بود تهاجم ی اماده که نازیال و نخندیم کردیم

 شدی؟؟ می چند ریاضی ابتدایی! جون؟؟ سوسن:  گفت سوسن به رو و اومد حرف به نازیال

 ..کردند نگاه رو نازیال تعجب با همه

 می!  دستت قربون.. بریز ما واسه هم چایی تا دو زحمت بی کو؟؟ ما چایی پس: داد ادامه

 . زد لبخندی موذیانه و.. باشه رنگ کم من مال لطفا! نبود حواست..دونم

 یدیمخند نریمان و من. انداخت باال ابرویی من به رو نازیال.  رفت اشپزخونه به و شد بلند سوسن

 نسوس به و کردم جور و جمع و خندم(گناهه؟؟ خندیدنم!بابا ای.. )شد قفل ما رو سپهر نگاه باز که

 ..کردم نگاه اورد می و چایی که

 خرید؟؟ بریم-
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 کردم نگاه را نازیال واج و هاج

 وسیله کلی من نداری؟؟ نیاز هیچی کنی؟؟ می نگام اونجوری هـــــــــــان؟؟چرا:  نازیال-

 .. ..نیاوردم خودم با که ست

 ولهک یه.. پال و پخش وسایلش و بود باز درش که کنم می نگاه دیوار کنار رنگ طوسی چمدون به

 !!شد نمی بسته زیپش بود چپونده توش که اینقدر که بود کنارش هم

 ..کردم نگاهش دوباره

 کنی؟؟ می نگام اینطوری رفتی؟؟چرا حاال تا!! خــــــــرید..  خرید:گفت

 ! گرفت خندم

 بلد و جایی که بریم؟؟ما کی با کجا؟؟ هوا؟؟ این تو اخه: گفتم.  کرد می نگام کمر به دست

 !!!نیستیم

 ..دیگه میشه پیدا یکی حاال:گفت و داد تکون هوا تو و دستش

 خوای؟؟ می چی حاال-

 ..دونم می چه!  تافت - کرم - لباس..ها چیز خیلی-

 !!!داری خوشی دل چه-

 خوای؟؟ نمی هیچی تو یعنی.. ..دارم چیه؟؟نیاز خوش دل-

 جین شلوار با روز چند این تو!! نداشتم گرم لباس و منزل شلوار.. گفت می راست!کردم فکری

 !!انداخته زانو همه.. شدم داغون

 !! چـــرا " خــــب:گفتم

 ..شد خارج اتاق از و!!  بیام من تا شو اماده..کنار بزار و تنبلی پس

 ! رسید می گوش به نازیال و سرمدی اقای صدای سرو دقیقه چند از پس

 ..دارم نیاز وسیله کلی!! نیاوردم خودم با هیچی من... خدا رو تو بابا:نازیال
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 تو!  کنیم فرار خوایم می.. هستن دنبالمون در به در میگم!؟؟ نیست حالیت اینکه مثل تو دختر-

 !خرید؟؟ برم میگی

 ..شمان دنبال..نیستن که ما دنبال!!اه-

 ..تمومه بگیرن و مون یکی!! تو یا من که کنه نمی فرق اونا واسه-

 ..آخه-

 با رو اونا تونیم نمی.. ست اضافه آوردی که هم وسایلی همین نصف تو! نکن بحث من با نازی-

 ..بریم سبک باید!  ببریم خودمون

 !! رفته سر حوصلمون ما-

 !!میریم اینجا از امشب.. کن تحمل دیگه یکم-

 خونه؟؟ میریم-

 قلتع اون ذره یه!! خونه؟؟ میریم میگه این دنبالمه در به در پلیس میگم من!!  اکبــــــــر اهلل-

 ..بنداز کار به و

 همث بریم خوایم می هم اونجا خب! میریم امشب میگید شما" رفته سر حوصلم میگم من اخه-

 !!که نداره فرقی..دیگه شیم زندونی اینجا

 !! راه تو که میشیم تلف اینطوری خب!! نداریم گرم لباس دلیار نه من نه بریم؟؟ بابا

 که چیزی هم! برم می رو ها بچه من بدید اجازه اگه سرمدی جناب: کرد میونی در پا خانم سمانه

 ..بدونید صالح شما اگه البته.  دیگه جوونن خالصه!بخورن هوایی یه هم..بخرن دارن نیاز

 . شد راضی سرمدی اقای که کرد اصرار اینقدر نازیال خالصه

.. شدهن پشیمون بابا تا شو اماده پاشو نشستی؟؟ هنوز که عه؟؟تو: گفت و اومد اتاق به خندان نازیال

.. 

 میریم؟؟ کی با-

 !نریمان و خانم سمانه و سوسن و تو و من-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

123 

 

 میاد؟؟ داداشتم-

 !!ببره؟؟ رو ما کی پس..دیگه اره-

 بخوا سپهر هم باز..انداختم بغلی اتاق به نگاهی... شدم خارج اتاق از.  شدیم حاضر و شدم بلند

. تمرف سالن سمت.. بود گذاشته سینه روی بر را دیگرش دست و بود سرش زیر دستش یه.  بود

 مه خانم سمانه.  باشد ما به حواسش و باشد مواظب که کرد می سفارش نریمان به سرمدی اقای

 نمی تو همگ: گفتم سوسن به رو.  کرد می نگاه تلویزیون سوسن اما.. بشه اماده تا بود رفته اتاق به

 یای؟؟

 !بگذره خوش.. برید شما!نه-

 ..میایم زود!دیگه بریم چرا؟؟بیا-

 . زد لبخندی بار اولین برای و.. برید شما. ندارم حوصله-

 بریم؟؟! ام اماده من:گفت نریمان به رو و شد خارج اتاق از هم نازیال

 خارج خونه از و.. بیاید تا کنم می گرم و ماشین:گفت رفت می در سمت به که همانطور نریمان

 برگردیم زود و باشیم خودمون مواظب که کرد سفارش ما به مدام سرمدی اقای در دم تا! شد

 نشسته فرمان پشت نریمان و بود در دم پاترولی ماشین.  شدیم راهی و دادیم اطمینان بهش.

 شماست؟؟ ماشین:پرسیدم نازیال از. بود رفته رو و رنگ و کهنه ینماش.. بود

 بیایم متونستی نمی که خودمون ماشین با.. گرفتن قرض نفر یه از.  ست همه ماشین که فعال:گفت

. 

 نازیال. . داشت فاصله ای دقیقه چند که رفتیم خرید مرکز ترین نزدیک به خانم سمانه پیشنهاد به

 قدم هم نریمان. کشاند می مغازه اون به مغازه این از کشان کشان و من و بود گرفته و من دست

 و دکن دل پاساژ از نازیال عاقبت کردن خرید و چرخیدن ساعتی از پس. امد می سرمان پشت زنان

 پشت به.. خورد من به ای ضربه محکم"پشت از که زاشتم می ماشین تو و ها خرید.  شدیم راهی

 تدرس ای دیگه برفی گلوله داره و اورده بیرون و زبونش و خنده می نازیال دیدم و کردم نگاه سرم

 !کنه می

 مگه؟؟ داری مرض: گفتم بهش رو
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.. . ردمک پرتاب سمتش به برف مشت یه تالفی به منم. کرد پرتاب سمتم به دیگر برفی ی گلوله

 ماشین تو از خانم سمانه.  کردیم بازی برف ای دقیقه چند و گرفت شکل بازیمان کم کم

 فبر ی ضربه و سرما از های صورت با و زنان نفس نفس دقیقه چند از پس.  کرد می تماشایمان

 ماننری.  بود شده بهتر مون روحیه و بود دویده پوستمان زیر هیجانی.  شدیم ماشین سوار سرخ

 و اورد می در را نازیال داد و گذاشت می سرمان به سر.. رسید می نظر به خوبی و راحت پسر هم

 . خندیدم می من

 سالن در رضا اقا و سرمدی.  رفتیم خونه داخل به و کردیم خارج ماشین از را ها خرید کنان خنده

 کو؟؟هنوز سپهر پس.  چرخوندم سالن دور را نگاهم.. بودند گفتگو مشغول و بودند نشسته

 !!خوابه؟؟تنبــــــــــل

 خشک اتاق در به نگاهم.  کرد می تعریف پدرش و رضا اقا برای بازیمان برف از هیجان با نازیال

 سرش و بود لبش رو لبخندی سپهر.. . گفت می چیزی و شد می خارج کنان خنده سوسن.. شد

 یم سوسن دیدم می که بود بار اولین. کرد می وارسی را بود دستش در که ای قطعه و بود پاین

 بر رومو غیض با و.. ( ها گر سواستفاده... )دوید وجودم تو بدی حس!!!! دل ته از هم آن " خندد

 ..گردوندم

 کار چه تنها؟؟اصال اتاق یک در" دختر یک با " لب به لبخند" خشک و عنق سپهر!!! شد نمی باورم

 ی سوخته سیا سوسن این از گذاشت؟؟یعنی نمی محل دختری هیچ به هرگز که این داشتند؟؟

 .. ..ترکید می داشت قلبم امده؟؟ خوشش ریز چشم

 ..قرمزه گردنش کردی؟؟همه کار چی ببین نازی-

 یم گز گز و سوخت می کمی.  کشیدم گردنم به دستی.. کرد می نگاه من به.  بود نریمان صدای

 ..کرد

 ..دیگه بود گلوله چندتا همش!!! سوسوله زیادی این بابا: گفت و خندید نازیال

 و کوفت.. . )گرفتم ازش را نگاهم توجه بی. دوخت من به را نگاهش و کرد سالم جمع به رو سپهر

 !(سالم

 ار کاپشنش نریمان.  ریخت برف ریز های تکه شالم الی به ال از و کردم باز گردنم دور از را شالم

 ..بود خیس اش یقه دور.. کرد خارج تن از
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 !!؟!!کرده کار چی باهامون دیوانه ببین:گفت و داد نشان من به را اش یقه

 به و شدم رد کنارش از بهش توجه بی. کرد می نگاهم مستقیم هنوز سپهر.. زدم روش به لبخندی

 ..دش هایش بسته کردن باز مشغول و نشست زمین رو.. امد اتاق به سرم پشت نازیال.  رفتم اتاق

..( شده زبا زبونش چه) خریدین؟؟ چی ببینم:گفت بلند.  نشست زمین رو ما کنار و شد وارد سوسن

 و خرت ذره یه: داد جواب و اومد خودش به و کرد نگاهش تعجب با ای لحظه نازی.. ندادم محلش

 من لویج از و خرید ی کیسه و! ببین.. خرید کاپشن یه هم دلیار. خریدیم منزل لباس بیشتر! پرت

 .دهد نشان سوسن به تا کشید

. .گرفت نمی آرام دلم نیفتاده اتفاقی گفتم می خودم به چه هر.. بودم درگیر خودم با مدت تمام

 ..کنم دور خودم از را افکار این کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس داشت؟؟ ربطی چه من به اصال

 گفتن؟؟ چی شنیدین:گفت و شد ظاهر در چارچوب میان نریمان

 ..شده چی! نه: داد پاسخ نازیال.. کردیم نگاهش

 ..کنید جمع و هاتون وسیله.. . میریم زود صبح:نریمان

 !.. بودیم؟؟ می خوشحال باید یعنی. کردیم نگاه هم به نازیال و من

 در ار همه کردن سنگین سبک کمی با. کردیم جمع و هامون وسیله.. کنیم حرکت صبح 5 بود قرار

 ..دادم جا بزرگم پشتی کوله

 خودمون با تونیم نمی بیشتر بار!بیارید خودتون با کوله یا کیف یه فقط: گفت و امد اتاق به سرمدی

 خودمون با تونیم نمی و چمدون این! چمدون اون تو چپونی می چی.. تواماااا با.. ! نازیال!ببریم

 ..ببریم

 مورد و ضروری وسایل همه میشه؟؟اینا مگه: گفت و کرد نگاه پدرش به شده گرد چشمان با نازیال

 ..که نمیشه!نیازمنه

 ..نزن چونه من با! کیف یه فقط گفتم:گفت شد می خارج اتاق از که حالی در سرمدی

 و چمدونت این:گفتم بهش.  کرد نگاه دیوار و در به و انداخت زمین روی را خودش حرص با نازیال

 !!ضروریه؟؟ میگی هی که توش داری چی ببینم کن باز
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 ..کرد باز را درش و کشید را چمدانش زیپ غیض با

 ..کردم رو زیرو را وسایلش

 گذاشتی؟؟ صندوق این تو چیه بدلی جواهرات این عروسی؟؟ بریم خوایم می مگه... خدااااا ای-

 چند فقط هم ها تاپ این از...  کنی؟؟ می استفاده رو کرم؟؟همه همه این... اوردی که بابلیسم

 که تیداش وقت چقد تو مگه..  نمیریم که نیک پیک! بیاری خودت با خواد نمی صندل! بردار تاشونو

 ..رو اینا دار بر اوردی؟؟ زدی بار و اتاقت همه

 دردسر هزار به عاقبت.. داد جا کیفش در را تر ضروری وسایل و کرد خالی را چمدانش کنان غرلند

 باقی هب نگرانش نگاه و!میشد بسته سختی به زیپش که چپیده ی کوله و کیف یک و ماند نازیال

 ..بماند خانم سمانه ی خانه فعال بود قرار که بود وسایلش

 ..شیم بلند تر راحت صبح تا رفتیم رختخواب به زود شب

------------------------------------------------------------------- 

 وت که دستامو... بود کرده پوش سفید را جا همه و بود نشسته زمین رو برف.  بود تاریک هنوز هوا

 و ها بار ازش. کردم بغل را خانم سمانه و اوردم در "بودم کرده قایم مشکیم پفیه کاپشن جیب

 او. بوسیدم را اش گونه و دادم دست سوسن با! خواهی عذر مزاحمتم خاطر به و کردم تشکر بارها

 نماشی در سریع سرما شدت از و کردم خداحافظی رضا اقا از.. داد تحویلم گرمی نسبتا لبخند هم

 در ار خانم سمانه هم نازیال.. کردم نگاه بقیه خداحافظی به بسته یخ ی شیشه از.  گرفتم جای

 ودنب معلوم. گرفت را گلویم بغض.. کردند می تشکر رضا اقا از نریمان و سرمدی و داشت اغوش

 و امدن ماشین سمت به هم نریمان و نازیال میشد؟؟ دوباره واقعا! ببینم را انها بتوانم کی دوباره که

 یابر و سیاه اسمان به را نگاهم.. کردند می صحبت هنوز سرمدی و سپهر. گرفتند جای کنارم در

 هموای و شد باز ماشین جلوی درب.. بود اسمون همین زیر هم کیومرث عمو.. زدم لبخندی. دوختم

 . گرفت جای کنارش در هم سپهر" و نشست فرمان پشت سرمدی اقای.. خورد صورتم به سرد

 برف از جا همه.. کردم می نگاه را بیرون پنجره از من و گذشت می ها خیابون و ها کوچه از ماشین

 به و بودیم خیره جاده به سکوت در همه..  داشتنن تردد ها ماشین از کمی تعداد و بود پوشیده

 ..کردیم می فکر اینده روزهای
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-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 !باش مواظب بابا. ... وااااای-

 بود دهز یخ زمین.. کردم نگاه جلو به و گرفتم کوهستانی باریک ی جاده از را نگاهم نازیال صدای با

 خچر و کرد نمی حرکتی ماشین داد می گاز چه هر سرمدی.. داد نمی ماشین به پیشروی ی اجازه و

 دست با و بود گرفته مرا دست محکم دست یک با نازیال... خوردند می سُر جا در ماشین های

 زکارسا دیگر ماشین بخاری.. کرد می تقال همچنان سرمدی..زد می چنگ را جلو صندلی دیگرش

 ..بود هگرفت شدت برف.. دوختم بیرون به و نگاهم ترس با.. بود زده یخ بینیم نوک و دستام.. نبود

 .بریم پیاده و راه بقیه باید.. نیست ای چاره:سپهر-

 پیـــــــــــاده؟؟؟؟؟:پرسیدیم زمان هم نازیال و من

 اینجا همینطوری.. نداریم ای دیگه ی چاره!!آره: گفت و کرد نگاهمان و چرخید عقب سمت به کمی

 ..زنیم می یخ که بمونیم

 می کت حر امشب گروه.. باشیم اونجا باید حتما امشب: گفت و برگشت جلو سمت به دوباره

 ..کرد نگاه سرمدی به و!!!کنه

 ..شد پیاده و کرد باز و اتومبیل درب خودش و.. شید پیاده!نیست ای چاره:سرمدی

 ..شد پیاده و کشید صدایی پر نفس و انداخت ما به نگاهی نریمان.. شد پیاده هم سپهر

 ..بارید می برف همچنان...  دوختم اسمون به رو نگاهم دوباره

--------------------------------------------------------------------

--- 

 سرد هوای.. بودن قرمز و کرخت دستام.. بود شده خیس شلوارم همه و بود ام زانو زیر تا برف

 ...نداشتم نا دیگه و کرد می سنگینی م پشتی کوله.. سوزوند می و صورتم
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 قدم دچن وبا دنبالش به خستگی با پدرش.. رفت می همه از جلوتر تند تند غیض و حرص با نازیال

 و نهسال سالنه که و من و گشت می بر گاهی چند از هر و کرد می حرکت دنبالش به سپهر" فاصله

 ..کرد می برانداز را کردم می حرکت همه از تر عقب

 بی دستام... بود خیس و سفید پامون سرتا و بارید می شدت با برف.. کرد می درد کمرم و پاها

 ..سفیدی و بود جاده میکرد کار چشم تا هنوز اما" بودیم راه در که بود ساعتی یک.. بود شده حس

 اربیز زندگی و خودم از.. بگیرم قرار موقعیتی همچین تو کردم نمی فکر هیچوقت..بودم خسته

 ..بودم

 یگهد من.. شدم خسته:  گفتم زنان نفس نفس بلند و انداختم برف و زمین رو خودمو خستگی با

 !!!!نیســـــــــتـــم

 ..داد دست بهم الودگی خواب حس.. گرفت لرزم..کرد سرایت استخوانم به خیسی

 ..وندهم دیگه یکم شو پا.. !!میشه سرد بدنت.. نشین: گفت شد خم کمی و اومد سمتم به نریمان

. .کن نگاه روتو به رو.. .راهیم تو که ساعته یک زنی؟؟؟ می گول بچه:گفتم و کردم بلند و سرم

 میبینی؟؟ آبادی

 و انداخت زمین رو و خودش" کرد می نگاه و من و بود ایستاده کمر به دست جلوتر کمی که نازیال

 ..شد بلند هقش هق صدای

 ..گفت می چیزی گوشش دم و رفت کنارش به پدرش

 می را نازش چطور ببین.. داشت پشتیبان. داشت پدر..حالش به خوش:گرفت را گلویم بغض

 ..بودن منم خانواده اگه! کشد؟؟

 و رمس.. شد دراز سمتم به دستی... نبینن چشمام تو و اشک های حلقه تا انداختم پایین را سرم

 ..شم بلند که خواست می و بود گرفته سمتم به را دستش که بود نریمان.. کردم بلند

.  کرد می نگاهم نگرانی با.. بود مهربان و عسلی چشمانش.. دوختم نریمان ی چشما به و نگاهم

 و من میان که بود سپهر... دادم حرکت را سرم کمی.. . زدم پلک..  شد سیاه چشمانم جلوی یهو

 !!!!زنه می و چشم.. پوشیده هم ای مشکی کاپشن چه.. بود ایستاده نریماان

 ..کرد نگاه را سپهر تعجب با و ایستاد صاف نریمان
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 جدی نگاهش.. کرد بلندم زمین از حرکت یه با و گرفت محکم و بازوهام و شد خم توجه بی سپهر

 راه..نمونده زیادی راه!! میشه تر سخت واست حرکت بشینی اگه: گفت و دوخت چشمم به و اش

 ..کشید خودش دنبال و گرفت مرا دست یک و! بیفت

 دست در دیگرش دست و بود جیبش در دستش یک.. کردم حرکت دنبالش به الل و شده مسخ

 ..گرمه چه دستش:گذشت ذهنم از ای لحظه..  من

 ستمد محکم دادو انگشتانم به فشاری که کنم خارج دستش از و دستم کردم سعی میلم خالف بر

 ؟!؟؟( کرد می اینطوری چرا.. )چسبید را

 یم گزگز پاهام.. ..رفتم می سپهر دست تو دست.. بودیم راه تو دیگر ای دقیقه 41 حرفی هیچ بی

 جاری اشکام خود به خود.. داشتم تهوع حالت..خورد می هم به سرما شدت از هام دندون.  کرد

 ..کردن رها و دستم ولی برگشت سمتم به تعجب با سپهر.. کشیدم و دستم و و ایستادم یهو.. شد

 ..بود اشکام به نگاهش

 نمی من.. بمیرم سرما از همینجا خوام می اصال. .. یام نمی دیگه من: گفتم زنان نفس نفس

 تمدس یک.. نکرد رها و دستم هم باز سپهر.. نشستم و انداختم برف رو خودمو و.. برید خودتون!یام

 ..بود سپهر دست در و باال سمت به"هوا رو

 ..کشیدم و دستم غیض با دوباره

 .. پاشو... چیه؟؟ ها بازی بچه این شدی؟؟ دیوونه: گفت و شد خم کمی

 

 ..کشیدم و دستم غیض با دوباره

 

 من.. آره: زدم داد.. پاشو.. ؟.. چیه ها بازی بچه این شدی؟؟ دیوونه " گفت و شد خم کمی

 ..یام نمی دیگه من.. بزار رواحتم برو.. بچم من!دیوونم

 هب خودمو.. کشید و دستم محکم و!!  ببینم پاشو.. کردی غلط:  گفت و کشید هم تو هاشو اخم

 که حاال!! باش زدنت حرف مواظب.. کردی غلط خودت: گفتم بلند و کشیدم برف رو و عقب سمت
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 چه: کردم اضافه دلم تو!)بکنی؟؟ خوای می کار چی ببینم" خورم نمی تکون جام از من شد اینطور

 (بکنی؟؟ خوای می غلطی

 ..میدم نشون بهت حاال...نفهم زبون ی بچه:  گفت و کرد نگاهم غیض با..بود شده ترسناک

 کممح و من و گرفت بازومو دیگرش دست با و گرفت و کاپشنم و زد چنگ شونم به دستش یه با

 ولم!!  بچـــــــه نگو من به اینقدر:  دادم ادامه زنان پا و دست همانطور.. کشید باال سمت به

 ..دیوونه کن ولم.. کن

 داد هک کشید می جلو سمت به و من کشان کشان همانطور.. گرفتند قرار ما بین نریمان و سرمدی

 راهو که میبری؟؟تو داری کجا رو ما هست معلوم اصال.. کن ولم.... روانـــی شد کنده دستم: زدم

 رها و تمدس ناگهان و برگشت سمتم به تندی به.. .. کردی سرگردون رو ما کردی بیخود نیستی بلد

 دهنم از اخی اختیار بی. .. خوردم زمین به محکم بودم معلق هوا و زمین میونه که و من و.. کرد

 ...کشید تیر کمرم.. شد خارج

 بود تادهایس جلوتر کمی که نازیال... پرسیدن را حالم و اومدند سمتم به نگرانی با نریمان و سرمدی

 که تاداف سپهر به چشمم.. امد می سمتم به تند تند افتادنم دیدن با" کرد می نگاه رو ما درگیری و

 ..شد می دور ما از بلند های قدم با

 هیچکس حاال تا... بگه زور بلده فقط!! مریضه... روانی ی دیوانه!!! شد جاری اشکام دوباره

 دستم رو انگشتاش جای و بود قرمز.. انداختم دستم مچ به نگاهی.. بود نکرده رفتار من با اینطوری

 بلند که کردن کمک و ایستادند طرفم دو نازیال و سرمدی.. کرد می درد پام و کمرم.. بود مونده

 تونی خوبی؟؟می:گفت من به اروم نازیال.. کشید می تیر کمرم.. .. شدم بلند جا از سختی به.. بشم

 ...بیای

 ..دادم تکون اره معنی به و سرم

 مه سپهر!! کنید تحمل دیگه کمی.. نیست ای چاره اما!! سخته دونم می: گفت من به رو سرمدی

 ..نداره تقصیری که

 .کردم حرکت به شروع لنگان لنگان و انداختم پایین و سرم
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 رفت رجلوت سرمدی.. داشت قرار هم کنار خونه چند که رسیدیم مکانی به بالخره مسافتی طی پس

 ..گرفت را شهرام نام به شخصی سراغ سرمدی و امد بیرون مردی!  زد را ها خونه از یکی در و

 خانه در دوباره سرمدی.  کرد اشاره کناری ویالیی خونه به و کرد نگاه رو ما پای تا سر کمی مرد

 شهرام که گفت و امد در جلوی پر های سبیل با قامت کوتاه مردی.. موند منتظر و زد و کناری

 ..است

 ..کرده هماهنگ باهاتون اینکه مثه!! فرستاده سلیمانی اقای رو ما: گفت سپهر

 .شدیم داخل هم سر پشت هم ما.. گشود بیشتر را اهنی در حرفی هیچ بی دادو تکان سری شهرام

 سرو زا که داشت قرار هایی اتاق خونه دور تا دور. رفتیم سالن به. بود طبقه یه سیمانی ی خونه یه

 . رسید می گوش به داخلش از صداهایی

 !اومدید؟؟ دیر: پرسید بلند شهرام

 !!بیایم پیاده و راه بیشتر شدیم مجبور. بود بسته راه: داد جواب سرمدی

 و من!! داخل بریم که کرد اشاره سر با و کرد باز را ها اتاق از یکی در و داد تکان سری شهرام

 رو و رنگ های پشتی و نفتی بخاری یه با بود کوچکی اتاق یه.  شدیم داخل بقیه از جلوتر نازیال

 ..بود شده چیده اتاق دور تا دور که ای رفته

 اتاق؟؟ یه همین:پرسید شهرام به رو نریمان

 هتل کردی فکر! دم می مجزا اتاق یه کدومتون هر به االن..عزیزم نه:  گفت و زد پوزخندی شهرام

 ...داد تکان تمسخر به را سرش و اومدی؟؟ ستاره پنج

 ام!! کوچیکه خیلی که اتاق این ولی:  گفت و انداخت اتاق به نگاهی و گذاشت جلو قدمی سپهر

 ..نفریم5

 خالی اتاق دیگه شما جون به!!!  پر ها اتاق همه و زیاده نفرات.. دیگه شرمنده:  گفت شهرام

 .. ..نیست

 پشت رو در و رفت بیرون و گفت ای اجازه با شهرام.  انداختند اتاق به نگاهی و شدند داخل همه

 . بست سرش
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 یینپا را کیفش هم نازیال.  نشستم جلوش و چسبیدم بهش و رفتم بخاری سمت به سریع من

 زا بودو ایستاده ما سر باال هم سپهر..نشستیم ای گوشه کدام هر. اومد من پیش به و گذاشت

 را در سپهر.  خورد در به ای ضربه.  کرد می نگاه را بیرون داشت اتاق که کوچکی ی پنجره

 تو دستشویی!بگم بهتون رفت یادم..شرمنده جناب:گفت می که اومد شهرام صدای... گشود

 دافر تا گفتم..نباشه امشب حرکت داره امکان چون.. ست اشپزخونه هم چپ سمت در این! حیاطه

 !!باشید راحت مایید مهمون که

 !؟؟..نمیریم؟؟چرا امشب:پرسید سپهر

 از دور داره امکان تازه!! دید نمیشه و راه..میباره تگرگ داره نمیبنی؟؟ رو هوا مگه داداش:شهرام

 !!!شید تلف راه تو شما جون

 . شد دور و گفت ای اجازه با شهرام که کرد می نگاهش همانطور سپهر

. برگردوندم و روم سریع من که افتاد نگاهم به نگاهش برگشت تا.  شد داخل و بست را در سپهر

 ..شد صحبت مشغول او با و نشست سرمدی کنار

 نازیال گوش تو!  داشتم خیسی احساس.. میکرد درد کمرم و دل هنوز...شدم جا جابه جام سر کمی

 !دستشویی برم خوام می من: گفتم

 !میام منم کن صبر-

 کجا؟؟؟: پرسید سرمدی که میشدیم خارج اتاق از. شد بلند و گذاشت سرش و شالش

 !دستشویی میریم:گفت نازیال

 ..کرد حرکت ما دنبال به و شد بلند نریمان که شدیم می خارج اتاق از

. . بود ابی ها کاشی تمام.. کردم باز و در.. داشت قرار ای پوسیده چوبیه در راست سمت" حیاط در

 .بود لتحم قابل ولی.. میداد بو کمی!! بود دستشویی انجا و داشت قرار دیگری المینیومی در" داخل

 کیهت دیوار به نریمان تر انطرف کمی و بود ایستاده در پشت نازیال شدم خارج که دستشویی از

 چته؟؟: گفت و واستاد یهو که میشد داخل داشت..کردم نگاه نازیال به استرس با!!بود داده

 کنم؟؟؟ کار چی حاال.. شدم چیز: گفتم اروم و شدم نزدیک بهش
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: فتگ و شد خارج دقیقه چند از پس!! دوید دستشویی داخل به سریع و! میام االن کن صبر:نازیال

 داری؟؟؟ خودت با اینا وسیله

 بهش عجز با و کنم؟؟؟ عوض و لباسم بردارم؟؟چطوری جوری چه اینا جلوی اخه ولی!! اره: گفتم

 !!!شدم خیره

 ..کنیم می کاریش یه بیا:گفت و کرد پوفی حرص با نازیال

 زیالنا که گذشت ای لحظه چند.  گرفتیم جا کوچک بخاری جلوی دوباره و برگشتیم اتاق داخل به

 بمونید ظرمنت بیرون لحظه چند کنید لطف اقایون لطفا بیشتر نظم برقراری برای: گفت پدرش به رو

 عوض و هاتون لباس شما و مونیم می بیرون ما بعد.  کنیم عوض و خیسمون های لباس ما تا

 ...کنید

 و هرسپ سرش پشت.. شد بلند جا از و گفت بلندی چشــــــم مهربانی با و زد لبخندی سرمدی

!! دبفرمایی: گفت و انداخت باال ابرویی برایم نازیال.  شدند خارج اتاق از و شدن بلند هم نریمان

 میریم دوباره ما..تو اومدن اینا..کن قایم لباست زیر بردار نوارو و کن عوض لباستو زود حاال

 !!!دستشویی

 .شدیم لباس تعویض مشغول سریع

 ..بفرمایید شما حاال:  گفت پدرش به رو نازیال.  شدیم خارج اتاق از هم با

 تگف من به رو نازیال" شد بسته در تا.  رفتند اتاق به هم سر پشت حرفی هیچ بدون هم اقایون

 . رفتم داخل به من و ماند منتظر در پشت نازیال باز. کرد حرکت جلوتر خودش و.. بدو:

 هک همانطور.  بشورم و دستم تا رفتم حیاط داخل روشویی سمت به شدم خارج دقیقه چند از پس

 ..دارن مایع صابون حداقل خوبه:گفتم کردم می نگاه دستانم به

 غره شمچ سمتی به نازیال دیدم که برگشتم سمتش به کفی دستان با.  نیامد در نازیال از صدایی

 ..باش زود:گفت من به رو و.. شخصیت بی ایکبیریه:گفت بلند تقریبا و رفت

..  افتاد دبودن ایستاده ما سر پشت که نفری دو به چشمم اینه از که کشیدم می اب دستامو تند تند

 اب نوجوانی پسر هم کناریش فرد و کریه لبخند یه با سیاه و الغر" دیالق جوانی انها از یکی

 و اینجایید؟؟ شما: گفت و اومد حیاط به سپهر که بستم می را اب شیر داشتم!!! شرور چشمانی

 ..انداخت پسر دو به نگاهی
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 ! شدم رد سپهر کنار از و انداختم پایین و سرم بدم جوابی اینکه بدون

 می چیزی دنبال کیفش در سرمدی و بست می را پیراهنش های دکمه داشت نریمان اتاق داخل

 بودید؟؟ کجا: پرسید دیدنم با.  گشت

 ..دستشویی: گفتم خجالت با و اروم

 نازیال و من به رو که راشنیدم سپهر صدای.. .. کرد کیف در را سرش دوباره و گفت اهانی

 ..نرید بیرون تنها دیگه:گفت

 طفق هم نازیال! شدم خیره رفته رو و رنگ فرش به همچنان کنم حرفش به اعتنایی اینکه بدون

 ..داد تکان سری

 جا به جا جام سر کالفگی با.. بود بریده و امانم درد کمر و درد دل.  شدم مچاله خودم تو سرما از

 رمس کمی.  است خواب که میداد نشان عمیقش های نفس و بود کشیده دراز نازیال کنارم.  شدم

 و پهرس کنارش ترتیب به و بود کشیده دراز نازیال کنار سرمدی اقای فاصله کمی با.. کردم بلند را

 !نریمان

 ؟؟کردم می کار چی باید حاال.. .داشتم دستشویی به مبرم نیاز.. نشستم جام سر کالفگی با

 یسع چه هر!!  کشید می تیر کمرم.. بخوابم کردم سعی و بستم و چشمام و کشیدم دراز دوباره

 ! شم خارج اتاق از ترسیدم می تنهایی.  نشستم دوباره... نشد کردم

 

)  کنم؟؟؟ صدا رو نازیال.. .. !!! تاریکی حال به وای پایید می و ادم چشم تا شیش روزش ه روز

 هم به سینه رو و دستاش.. افتاد سپهر به نگاهم!!!( من از تر ترسو که اونم.. نمیشه!! نـــــــچ

 یادم صبحش کار هنوز.. کنم صداش اگه عمــــــرا. ) گرفتم ازش و نگاهم.. بود کرده قالب

 نمی فرقی.. کیومرث عمو مثه!پدرم مثه اونم: گفتم خودم به.. کردم نگاه سرمدی اقای به!!!(  نرفته

 تا زدم پل نازیال رو از و شدم خم!!! اره..  بیاد حیاط تا باهام میگم و کنم می صداش!! که کنه

 !!!!!شد نمی روم.. نتوانستم کردم چه هر ولی.. کنم صدا را سرمدی

 ســگ: گفتم دلم تو.. . نشستم سپهر سر باال و شدم بلند.  نبود ای چاره.. نشستم جام سر دوباره

 و کرد باز و چشماش.. دادم تکانش کمی.. !نکرد حرکتی.. . گذاشتم ش شونه رو و دستم و!! خورد
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 یهتک ارنجش به و شد خیز نیم.. شد گشاد چشماش.  نشستم سرش باال اجل مثل که دید و من

 شده؟؟؟ چی: گفت به رو.  داد

 . گرفتم دندون به و زیرینم لب و.. .. دستشویی برم خوام می:  گفتم اروم و دادم قورت و دهنم اب

 سرش پشت.. رفت در سمت به و برداشت را کاپشنش.  شد بلند جا از دادو تکانی را سرش

 و ومدا که شستم می رو دستم.  رفتم داخل به من و ایستاد تر انطرف کمی حیاط تو.  کردم حرکت

.  دکر می نگاهم اینه از هم او.. کردم نگاهش اینه داخل از و کردم بلند رو سرم ایستاد سرم پشت

 النهس سالنه.. .. کردم کت حر ساختمون سمت به جلوتر و بستم اب شیر.  دزدیدم و نگاهم سریع

 وانعن به که و پالتوم و کشیدم دراز جام سر بهش توجه بی و رفتم اتاق داخل.  اومد می دنبالم به

 پرت ای گوشه به و کاپشنش و اومد داخل به هم او.  انداختم خودم رو کردم می استفاده ازش پتو

 تاستراح و صبح تا مونده ساعت چند کردم سعی و بستم و چشام.  کشید دراز جایش سر و کرد

 ..کنم

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

 هب کردم سعی!! بود ای بدبختی عجب.. . پریدم خواب از درد دل از دوباره که بود نشده ساعتی یک

 کمی .. .داشتم خیسی احساس دوباره!!! بود نتیجه بی تالشم اما.. بخوابم و کنم فکر خوب چیزای

 ..تمداش تهوع حالت.. نبود خیس!!! نـــــه.  کشیدم زیرم و پشتم به دستی و دادم چین و صورتم

 یفمک تو دست.  کردم باز و زیپش اروم.  گذاشتم پام رو و بود سرم باال که و ام کوله و شدم بلند

 به و کرد بلند را سرش کمی سپهر.  شد بلند پالستیک خش خش صدای که بردارم نوار تا کردم

 چشماش و انداخت بالش رو و سرش حرفی هیچ بدون!!! سبکه چه خوابش این..عه!! کرد نگاه من

 ...نیست فضول که خوبه: گفتم دلم تو!!  بست و

 زاحمم باید بازم.. نیست ای چاره: ) گفتم دلم تو و کردم قایم لباسم زیر و بهداشتی نوار سریع

 ... (ست وظیفه.  کنم می خواهش: گفتم دلم تو و زدم کجی لبخند بعد.. بشم اخالق بد جناب

 !!!سپـــــــــهر:صدازدم کنان نجوا و شدم خم نازیال رو از دوباره
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 کردم کاری هر.. ) دستشویی برم باید بازم: گفتم.. کرد نگاهم مستقیم.  کرد باز و چشماش سریع

 رجلوت من.. شد بلند جا از و کشید عمیقی نفس(. نشد باز خواهی عذر یا ببخشید یه به دهنم

 . رفتم حیاط به و کردم حرکت

 یکه ما دیدن با.. اومد حیاط به ساله 6 - 5 بچه یه با خانمی که شستم می و دستام دوباره داشتم

 . رفت دستشویی به بچش همراه و گفت ببخشیدی سپس و خورد ای

 .. ..داشتم بهتری احساس حاال. بستم و چشمام سریع و کشیدم دراز جام سر و برگشتم اتاق به

 حالت و خورد می پیچ دلم... زد می سپیده داشت.  پریدم خواب از دوباره که بود صبح های نزدیک

 خب مُردم نمی صبح تا! افتاده فشارم دونستم می... نشستم جام سر و شدم بلند.  داشتم تهوع

 ریب خوای می باز:  شنیدم که میشدم گرم داشتم کم کم.. کشیدم بخاری سمت به و خودم.. بود

 .. ..خوردم جا! دستشویی؟؟؟

 ..پریده رنگت نیست؟؟ خوب حالت:  پرسید.  برگشتم سمتش به

 .. خوبم گفتم لب زیر( دیده؟؟ کجا از و من رنگ تاریکی این تو)

 ! بست و چشماش و... کن صدام داشتی کار:  گفت چرخید می پهلو به که حالی در

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 و ودب نشسته رویم روبه که نازیال به و کردم دراز بخاری جلوی و پاهام و بودم داده تکیه دیوار به

 کشیده دراز حوصلگی بی با ای گوشه هم نریمان.  کردم می نگاه کشید می اه گاهی چند از هر

 ..بود

 ..کرد بلند و سرش و چی؟؟ بیفتیم گیر اگه.. شیم رد مرز از راحت کنه خدا-

 کارش طرف.. نازی دیگه نگو چرت:داد جواب بود چشماش رو ساعدش که همانطور نریمان

 ..نزن بد نفوس جغد مثه اینقدر!! کرده؟؟ رد مرز از و نفر چندین حاال تا دونی می!!!همینه
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 ونجاا گفت مامان: گفت لب زیر کشید می فرش رو فرضی خطوط انگشتش با که همانطور نازیال

 !!! دنبالم میاد گفت..بزنم زنگ بهش رسیدم

 ..زد داری صدا پوزخند نریمان

 کجاست؟؟ مامانت مگه:پرسیدم و دادم جرئت خودم به

 بابام زا که ساله چند مامانم.. . دونی می!! میکنه زندگی سوئد مامانم:داد پاسخ و کرد نگاهم نازیال

 فرار از بعد " بار اخرین!!میکنه زندگی اونجا و کرده ازدواج االنم.. بودم ابتدایی من!!! شده جدا

 میاد گفت.  بگیرم تماس باهاش ایران از شدنم خارج محض به گفت " گرفتم تماس باهاش

 ..دنبالم

 .. !!!فداکاری و مهربون مادر چه: گفت تمسخر با و زد پوزخندی دوباره نریمان

 یم کی تا!! ماست مادر اون....نریمان کن تمومش: گفت بلند نریمان به رو و شد عصبی نازیال

 ..میبره خودش با رو تو و من و میاد گفت کنی؟؟ صحبت اینطوری موردش در خوای

 ..یدان خود توام!!! یام نمی باهاش جا هیچ من...بیخود:وگفت شد پهلو به و زد غلتی کالفه نریمان

 ..جوید می را لبش حرص با نازیال. کردم می نگاه برادر و خواهر به

 بارش:  گفت ما به رو..  مالید می هم به را دستانش سرما از" اومد داخل به سرمدی و شد باز در

 ..کنید جمع هاتون وسیله کم کم.. حرکته امشب!!!اومده بند برف

 . کردیم نگاه هم به نگرانی با که نازیال و من و

 و ما کوله و بستم را کاپشنم زیپ.  بست سرم پشت را در سپهر و شدم خارج اتاق از نفر اخرین

 یه..دختر و پسر تا چند.. بودیم نفری 41 تقریبا.. کردم نگاه جمعیت به.  انداختم دوشم رو

 ونازش و بشن؟؟نگاهم خارج کشور از قانونی غیر خواستن می اینا همه یعنی.. مرد تا چند..خانواده

 انوز زیر تا و بود سفید جا همه ولی بود شده تموم برف بارش.. انداختم نگاهی اطراف به و گرفتم

 ...بود نشسته برف

 سرش به رنگی کرم کاله که دیدم و شهرام.. بود پارک جلوتر کمی هم رنگ ابی بوس مینی یه

 پیاده ایدب و راه بقیه ولی.. میریم ماشین با و مسیری یه تا:  گفت بلند و اومد جلوتر " بود گذاشته

 صدا سرو بی و ساکت ممکن حد تا..نشید پراکنده و جدا هم از.. کنید جمع و حواستون.  رفت
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 خاطرش به تونیم نمی ما" بیاد پیش براش مشکلی و بشه مریض راه وسط هم کی هر.. باشید

 سوار دزو هم حاال!!! نباشه شکایتی و گله فردا که میگم االن... ..  کنیم معتل و گروه و کنیم صبر

 .. شید

 می حرکت سرشون پشت سالنه سالنه که بودیم ماها فقط.. بردن هجوم بوس مینی سمت به همه

 ...کردیم

 الاشغ رو دونفره های صندلی از یکی و بود شده سوار زودتر نازیال.. شدم سوار سختی به بالخره

 می شارها من به تند تند دست با.  بود گرفته جا و گذاشته کناری صندلی روی را کیفش و بود کرده

 ..بگیرم جا و بروم زودتر نشده پر سریش پشت ردیف تا که کرد

 کیفم و منشست سریش پشت صندلی رو و رسوندم نازیال با را خودم و رفتم جلوتر گویان ببخشید

 راندیگ واسه و زنیم می هول که اومدیم سینما انگار حاال:گرفت خندم... گذاشتم دستم بغل رو و

 .گیریم می جا

.  نشد سوار سپهر و نریمان نفرات اخرین جز. نشست نازیال کنار ودر اومد باال نیز سرمدی اقای

 را دمخو و گذاشتم پام روی را کیفم.. بشیند کنارم در تا شدم جا به جا.. ایستاد کنارم در نریمان

.. .. انداخت صندلی روی را خودش و داد هل را نریمان کمی حرکت یه با سپهر که کشیدم انطرف

 هاینک مثه:  گفت کرد می نگاهش واج و هاج که نریمان به رو و کرد بلند را سرش.  کردم نگاهش

 صندلی سمت به منگ و داد تکان سری نریمان..! نشده پر تا بشین زود.. هست جا دونه یه ته

 . ..کرد حرکت خالی

 جرهپن دور به نگاهم.. نبود معلوم چیزی شب سیاهی تو.. کردم نگاه بیرون به کوچک ی پنجره از

 و خیس سرما خاطر به " بوس مینی بدنه و شیشه.. بود اویزون پنجره درز الی الستیک.. افتاد

.. تمداش حساسیت چیزا اینجور به همیشه!! شد چندشم لحظه یه.. بود روغنی شیشه.. بود نمناک

 ورای زا و بود نشسته سینه به دست..  برگشتم سپهر سمت به و گرفتم فاصله پنجره از کمی

 دید وقتی( کنه؟؟؟ می عوض من با و جاش بگم بهش یعنی.. )کرد می نگاه و رو به رو ها صندلی

. . . اومدم خودم به..  داد من به را نگاهش و چرخوند سمتم به را سرش" کنم می نگاهش مستقیم

 کنی؟؟ می عوض من با جاتو:  گفتم

 ؟؟ چرا-

 ..یاد می بدم.. نیستم راحت اینجا-
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 ..کرد نگام گنگ و کرد تنگ کمی چشماشو

 ...میاد بدم من! روغنیه.. خیسه شیشه: گفتم

 ..دوخت چشم من به دوباره و انداخت شیشه به نگاهی نیم

 !!!نه-

 ..دیگه پاشو چرا؟؟ اخه-

 اشاره ودب نشسته نازیال که جلویی صندلی تا من فاصله به و میشم؟؟ جا من کنی می فکر واقعا-

 وت کامال پاش یه.. شد نمی جا پاهاش. میگفت راست.. شد کشیده سپهر پاهای به نگاهم!  کرد

 !!!!(دیگه درازی لنگ بابا:گفتم دلم تو.. )داشت قرار راهرو

 !!کنه عوض من با و جاش بگو نریمان به پس:  گفتم

 خم و سرم کمی بشینی؟؟؟ ها مرد اون پیش بری خوای می: گفت و دوخت من به و اش جدی نگاه

 !!بودن اقایون فقط اخر ردیف... بود درست. کردم نگاه اخر ردیف به و کردم

 حساس پنجره بودن کثیف و خیسی این سر اینقدر چرا دونم نمی.. شد می خورد داشت اعصابم

 !! بودم شده

 ..کنه عوض من با و جاش بیاد نریمان.. اونجا برو تو پس:گفتم و کردم من من کمی

 . کرد نگاهم جدی.. چرخید سمتم به سرش سریعا

 هواس خانوم!!! بگو پــــــــــس:  گفت و باال داد تمسخر با و ابروهاش و زد صدایی بی پوزخند

 ..کرد نگام مستقیم همانطور و.. شدن حساس چی

 . کردم نگاهش همانطور منم و... ( گفت؟؟دیوانه می چی این)

... که قدمه چند همش فاصله شده؟؟ تنگ دلت زودی همین به:  گفت حرص با و زد کجی لبخند

 .. ..میگفتی کلمه یه!!!  نبود سرایی داستان همه این به نیازی دیگه

 بی.. بدم بهش جوابی تا شد نمی باز دهنم ؟؟؟ گفت می پرت و چرت چرا.. اومد جوش به خونم

 ..خرابت فکر برای!!!  متاسفم برات واققعا: بگم تونستم فقط.. کردم نگاش حرص با جواب
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.. منشست سپهر به رو و کردم پنجره به پشت!! کثیف ی پنجره این بازم.. اه.  گرفتم ازش رومو و

 دهنش به چی هر.. مسمومه فکرش!!! دیوانه ی پسره. ) بستم و چشمام و دادم تکیه و سرم ولی

 موقعیت ینا تو... )پیچید بینیم تو تلخش عطر بوی..  کشیدم عمیقی نفس.. ( میگه همینطوری میاد

 .. ( !کنه نمی فراموش و عطرش هم

 و چشمام باره دو و گذاشتم گوشم تو و هندزفری.... کردم خارج و م ایپاد و بردم کیفم به دست

 . بستم

 

 

 شدن پیاده و جایی جابه حال در همه.  کردم باز و چشمام ماشین ایستادن حرکت از حس با

 سپهر.. دمش پیاده بقیه سر پشت و شدم بلند.. ایستاد منتظر صندلی کنار و شد بلند سپهر... بودن

 ..کرد می حرکت سرم پشت سایه مثه هم

 و اهر ساعت دو که میداد این از نشون نازیال ی کرده پف چشمای.. رفتم سرمدی و نازیال سمت به

 لومگ زیر تا و کاپشنم زیپ. بود قرمز...کردم اسمون به نگاه.. زدیم لبخندی هم به رو! بوده خواب

 : ردمک نگاه کرد می سخنرانی دیگر بار که شهرام به و کردم قایم جیبم تو دستامو.. کشیدم باال

 یا مسخره لبخند با! بریم پیاده باید و راه بقیه.. میشه تر باریک راه بعد به اینجا از!!! خــــب

 رفتنش کمی و ئیه سرباال راه این.. باشید تون ها دستی بغل و خودتون مواظب:داد ادامه

 حرفی.. کنید حرکت هم با و نشید جدا دیگه هم از!!!تره خطر کم دیگه های راه از ولی..مشکله

 نیست؟؟

 ..نگفت چیزی کسی" پچی پچ صدای جز

 می کت حر هم با سرمدی و نازیال و من.  کرد کت حر جلوتر خودش و..  کنید حرکت:گفت شهرام

 و ورتص سرما.. شد می بیشتر مه و تر سرد هوا گرفتن ارتفاع با... رفتیم می جلوتر چه هر.  کردیم

 ..بود بسته یخ بینیم نوک.. سوزوند می

 !!!نباشی خسته-

 .بود نریمان.. کردم بلند و سرم
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 ..زدم جونی بی لبخند

 هنوز. .میکنیم روی پیاده داریم که نیست ساعتم یک هنوز!! شدی؟؟ خسته که نگو:گفت نریمان

 !!راهه کلی

 اسمون به نگاهی دوباره.. بزنیم قدم پارک اومدیم انگار...روی پیاده!هه: گفتم بهش رو غیض با

 ..سرده اینقدر چرا هوا: گفتم و انداختم

 .. زن پیر زنی می غر چقدر: گفت و خندید

 . نگفتم چیزی و دادم تکون و سرم

 ..کرد می حرکت کنارم حرف بی هم نریمان

 ها بعضی اعتراض و غر غر صدای! بودیم روی پیاده حال در وقفه بی که بود ساعت 3 به نزدیک

 . بودم شده ذله واقعا دیگه. داد نمی استراحت و ایست اجازه توجه بی شهرام اما.. بود شده بلند

 باید االن طفلک.  سوخت می برایش دلم اما.. بود همه اعصاب رو بچه دختر یه ی گریه صدای

 دقیقه چند ی اجازه شهرام خالصه! بود کرده گیر جاده این وسط هوا این تو اما بود می خواب

 ..کرد صادر و استراحت

 ..نازیال و من جمله از"شدن ولو خیس زمین رو سرما به توجه بی اکثرا

 که بودم فکر این تو مدام. کرد می ناله درد کمر و خستگی از هم نازیال. کرد می ذوق ذوق پاهام

 داره؟؟؟ هم ای نتیجه یعنی سختی همه این

 فکر و بود خیره گرفتگی مه و دوردست به.. انداختم بود ایستاده سرمون باال که سپهر به نگاهی

 چقدر: گفت زد می جا در که همانطور نریمان.. نشست زمین رو ما کنار هم سرمدی اقای.  کرد می

 ..ها میشه سرد بدنتون..نشینید!!! ندارید ورزشکاری ی روحیه اصال..تنبلید شما

 وشهخ دلت!!...کافیه باهامونی ورزشکار توی که همین:  گفت و داد تکیه ام شانه به را سرش نازیال

 ...!!!ها

 کت حر به شروع و شدند بلند سختی به همه.. داد حرکت فرمان دوباره شهرام" دقیقه 05 از پس

 ..کردند
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 همراه به و جوان دختر2. کردم نگاه بودن همراه باهامون که افرادی به بیشتر دقت و کنجکاوی با

 باز اما دبو پیدا شون چهره از که خستگی به توجه با.. . کرد جلب مرا توجه بقیه از بیشتر پسر سه

 و بودم گرفته نظر زیر و گروه این محسوس نا که همانطور.  کردند می شوخی و خنده هم با هم

 .خوردم بر چیزی به محکم " کردم می حرکت

 سریع.. بودم خورده کرد می حرکت جلوتر که او به!! بود سپهر.. کردم نگاه و برگردوندم و سرم

 مقصر من که این با.. خندیدم بهش دلم تو.  رفتم و کشیدم و راهم غره چشم با و کردم نوچی

 به و ردک تر تند شو ها قدم دیدم چشمی زیر.  نیفتم پس تا بودم گرفته پیش دست خوب اما بودم

 اب زدن حرف مشغول و. رسوندم ونازیال نریمان به و خودم و کردم تر تند هامو قدم منم.. رسید من

 .. شدم دو آن

 می و گلوم بغض گاهی چند از هر. بود کرده ام کالفه درد دل.. خورد می هم به هام دندون سرما از

 و دادن می ادامه راهشون به خستگی با " سکوت در همه.  دادم می قورتش سختی به من و گرفت

 . بودن راه پایان منتظر

 و ایست ی اجازه شهرام بالخره.  بودیم رسیده کوه باالی تقریبا ما و.. شد می روشن داشت هوا

 شدت از دستام.. . نشستم ای صخره ی لبه هم من.. شد ولو ای گوشه کی هر.  داد استراحت

 نظر از رو بقیه.. داشت کشیدگی دستم پوست.  بود شده سفید و حس بی خشکی و سرما

 ستهنش سرمدی اقای.. کرد می جستجو را چیزی کیفش در و بود نشسته زمین رو نازیال.. گذروندم

 ازش را نگاهم.  امد می سمتم به که سپهر و.. بود داده تکیه دستش به را سرش خستگی با و بود

 ..دوختم بقیه به چشم و گرفتم

 یم سیگار داشتن نفری چند..بودم بقیه زدن دید مشغول بهش توجه بی.  نشست کنارم و امد

 رد و کردم دنبال را نگاهش.. بود خیره ما سمت به که افتاد ها دختر از یکی به چشمم.. کشیدن

 . ودب پایین سرش و جیبش در دستانش.. پاییدم را سپهر چشمی زیر.  رسیدم سپهر به نهایت

 ..میرم دارم حال از که من.. نکردی ضعف تا بخور بگیر-

 . کردم نگاه بود گرفته سمتم به را ای تخته شکالت که نازیال به

 . گرفتم دستش از را وشکالت.. مرسی-

 . تگرف را شکالت و کرد تشکری لب زیر هم او.. کرد تعارف و گرفت سپهر به هم بسته یک نازیال
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 اوردی؟؟ کجا از اینو:گفتم نازیال به

 . مبادا روز واسه...بودم کرده قایم:گفت و انداخت باال ابرویی

 ی لبه فتمر می کلنجار که همانطور.. شدم شکالت ی پوسته با رفتن کلنجار مشغول و نگفتم چیزی

 ..زد بیرون دستم از خون از باریکی خط بالفاصله و افتاد خراش دستم و کرد گیر دستم به روکش

 برید؟؟؟ را دستم چطور پس نبود تیز.. کشیدم روکش ی لبه به را انگشتم تعجب با

 کردی؟؟ کار چی-

 ایینپ را ام پشتی کوله" بدم جوابی اینکه بدون.. کرد می نگاه دستم به تعجب با که بود سپهر

 کمی و بردم زیپ به دست که همین. بگردم چیزی.. دستمالی.. چسبی دنبال کیفم در تا گذاشتم

 مکرد بلند و دستم ترس و تعجب با.. شد جاری خون ای باریکه دیگرم انگشت دو از کردم بازش

 .. شد کشیده سپهر به نگاهم خوداگاه نا و کردم نگاه و

 نداری؟؟ ک رم.. خورده ترک!! شده خشک دستت پوست:  گفت و گرفت و دستم مچ

 ..کردم می راست و خم را انگشتانم سختی به و بود کرخت دستم..گفت می راست

رم:پرسید دوباره  نداری؟؟؟ کــ 

 بگو! نزن دست تو:گفت که شدم خم کیفم سمت به و دادم تکان تایید عنوان به و سرم گیجی با

 ..بردارم که کجاست

 !!هستش اون داخل"هست کوچیک کیف یه بنداز دست!! تو همین-

 فکی عاقبت.  پرداخت جستجو به " کیف محتویات به نگاه بدون و انداخت کیف داخل را دستش

 ..کرد خارج را ارایشم لوازم

 چه هر" دخترا شما:  گفت و زد کوچکی لبخند گشود می را ارایش لوازم کیف زیپ که همانطور

 !!!داد تکان دستش در را کیف و.. زارید نمی جا اینو " باشید داشته عجله که قدرم

 و کشید عقب را دستش کمی.. بگیرم دستش از را کرم که کردم دراز و دستم و ندادم پاسخی

 ..زنم می خودم:گفت

 چی؟؟؟؟؟؟؟ یعنی.. کردم می نگاهش خیره حرکت بی همانطور! پایین ریخت قلبم یهو
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 بودن سردم دیگر.. کرد می پخشش داشت انگشت با و ریخت دستم پشت بر کرم ای گوله خودش

 می اتش گرما از داشتم حاال.. سوزاند نمی را صورتم سوز.. خورد نمی هم به هایم دندان سرما از.. 

 ..گرفتم

 تفاوت بی هم دیگر نفر دو یکی.. کردند می نگاهمان سرمدی و نازیال.. خاندم چر را نگاهم

 ..بود ما به نگاهشان

 ..زد ای مسخره" ی موذیانه لبخند نازیال

 وا به پشت کمی و کج وتقریبا چرخیدم و کشیدم دستش از و دستم تندی به. اومدم خودم به

 ..نبود سرد دستم دیگر...  مالیدم هم به را دستم دو.. نشستم

 می اینطوری چرا: کردم تکرار خودم با هی.. .گذاشتم هم رو و چشمام.. زد می تند تند قلبم

 توهم چرا.. زد برات کرم یه همش.. بدبخت میاری؟؟؟ در بازی امل چرا.. که نشده کنی؟؟چیزی

 ماچت جمع جلو انگار حاال.. که نکرد کاری!!! خیال بی هم رو نازیال...  نداشت زدی؟؟منظوری

 .. !!!کرده

 و مبرداشت را شکالت... گذاشت پایم زیر را کیف و بست را ام کوله زپ.. کردم نگاهش چشمی زیر

 !جویدمش حرص با و گذاشتم دهان به را ان از ای تکه

 کنارم نازیال.. کرد سرگرم شکالت با را خودم.. امد می سمتم به که دیدم می را نازیال پاهای

 صدایش و لرزید می خنده از بندش حالی در و اورد پایین را سرش.. نکردم نگاهش..  ایستاد

 ؟؟؟.. شد تموم مالی کرم گذشت؟؟ خوش: گفت گوشم کنار " داشت لرزش

 هم رو هامو دندون.. کرد می نگاهم شیطنت با.  دوختم نگاهش به و نگاهم و کردم بلند و سرم

 ..شو خفه:  گفتم بلند تقریبا و ساییدم

 ..شوخی من.. من: گفت اروم..پرید صورتش از شیطنت لبخندو

 ..نزن حرف من با اصال:  گفتم تحکم با بهش رو

 یم حس را دستیم بغل نگاه سنگینی خوبی به.. شد دور من از و گرفت و روش غیض با نازیال

 ..کردم له پام زیر را برف حرص با او به توجه بی اما.. کردم
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 تقریبا دیگه.. اوردید دوام خوب اینجا تا.. نباشید خسته همگی... خب:  شنیدم را شهرام صدای

 . رزیمم لب دیگه اونوقت.. پایین بریم باید رو باال اومدیم که اینی نصف!!! حرکتمونه اخر ی مرحله

 اب!!! خانوم.. نکنید هم اضافه صدای سرو!! همواره نا و سرپایینی راه.. باشید مواظب بیشتر اما

 مک کم دیگه..  س ساخته هممون کار کنه گریه اونجا! کنید ساکت و بچتون..  خانــــوم..شمام

 ..باشیم اونجا باید دیگه ساعت سه - دو تا.. کنیم حرکت کنید جمع

 از که هایی قدم با و کردم حرکت به شروع جلوتر که بودن جایی جابه حال در ها بعضی هنوز

 .. ..شدم دور کوبوندم می زمین به حرص

 

 خودمون کردیم می سعی و بودیم نشسته پامون دو رو همه.. بود سفرمون از لحظه ترین حساس

 ....کنیم قایم "داشت قرار ما از دور تقریبا که نگهبانی برج از

 تحرک گفتم که وقتی.. خب: گفت ما به رو کنان پچ پچ سپس.. بود ساعتش به نگاهش شهرام

 مه خاردار سیم مواظب! نیاد در صداتون.. جلو بکشید و خودتون دونه دونه..  نشسته طوری همین"

 ..باشید

 ..بشیم رد همه که داریم وقت دقیقه3 حدود

 و بود نشسته پاش دو رو که جوونی خانوم به نگاهم.. انداخت ساعتش به نگاهی دوباره و

 تا ودب گرفته و دخترک دهان جلوی بلندش و باریک انگشتای با.. افتاد داشت اغوش تو و دخترکش

 ماحت.. گفت می او گوش در چیزی کنان پچ پچ.. کند جلوگیری او احتمالی ی گریه و صدا سرو از

 ..بگیرد ارام تا میداد نازش

 لبم رو لبخندی خوداگاه نا.. گذراند می نظر از را ما همه الودش خواب و درشت چشمان با دخترک

 جلوتر خودش و.. !! حرکت: گفت شهرام شنیدم که بود دخترک چشمان به چشمم.. نشست

 می دستام اضطراب و ترس از.. کردیم می حرکت هم سر پشت صف یک در همه.. کرد حرکت

 ار اش شانه و بردم جلو و دستم خوداگاه نا کرد می حرکت جلوم که نازیال شناسایی با.. لرزید

 ..برگشت عقب به ترس با و ترسید یهو. .. زدم چنگ

 ..بروم سرش پشت که کرد اشاره سر با و.. اروم:کرد نجوا دید و من ی شده گشاد چشمان وقتی

.. 
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 کردن استتار و رفتن راه خم خم ربع یه حدود از بعد.. شدیم رد مرز از بود سختی هر به بالخره

 متونی می دیگه حاال و گذروندیم و اصلی ی مرحله و شدیم خارج ایران از که گفت شهرام بالخره

 . کنیم صاف کمر

 به نه ولی بود سرد هوا.. بود شده روشن دیگر هوا...  بود معلوم همه ی چهره از ترس و خستگی

 امیدوار بهتون!!! خوبه:گفت ای مسخره لبخند با و کرد جمع به رو باز شهرام.. دیشب سردی

 را اش خنده. خندید خودش ربط بی و مزه بی حرف به خودش و!! دزدی بره شما با باید ادم.. شدم

 کیی اونجا.  رسیم می پناهگاه یه به..  بیارید طاقت دیگه ساعته یک نزدیک: داد ادامه و کرد جمع

 می خودتون دیگه بعدشم! دنبالمون یاد می ماشین یه بعد و کنیم می استراحت ساعتی دو "

 .کرد کت حر به شروع و داد تکان هوا در دستی و.. دونید

 

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

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

 ارب این.. رفتیم می شهر سمت به ماشین سوار " روستایی ای خانه در استراحت ساعت دو از پس

 حموم یه دلم چقد.. واااای: گفت می هاش برنامه از برایم او و بودیم نشسته هم کنار نازیال و من

.. دمش خسته وضعیت این از.. مامانم به بزنم زنگ بیارم گیر خارجی تلفنه یه باید اول!! خواد می

 ؟؟..ها!! بیا باهام هم تو میگم.. میگم.. !!! برم دنبالم بیاد زودتر

 ..عزیزم مرسی!! که نمیشه: گفتم کوچکی لبخند با همراه و گرفتم بیرون از نگاهمو

 شد حل چی همه وقت هر بیا من با کنی؟؟ سرگردون اینا با و خودت خوای می نمیشه؟؟چرا چرا-

 ..دیگه پیششون گردی می بر

 !! برم کیومرث عمو پیش زودتر چه هر میدم ترجیح: گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 بر اولش حالت به چی همه زودتر چه هر کنه خدا: گفت لب زیر و انداخت جاده به نگاهی هم ناریال

 !!گرده

 را ام جلوی صندلی که سرمدی.. داشتند نگه شهر اوایل تقریبا مسافتی طی و ساعت چند از پس

 ..شید پیاده:  گفت ما به رو بود کرده اشغال

 . شدیم پیاده و کردیم ک تر و گروه که بودیم نفراتی اولین جز ما
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. .گذشتند می هم کنار از عجله با و خیال بی همه.. انداختم امد و رفت پر و شلوغ " شهر به نگاهی

 یبشج در سپهر.  دوختم چشم بقیه به منتظر.. کردم خارج تن از را کاپشنم! بود صاف و افتابی هوا

 ..بریم ادرس این به باید:  گفت و کرد خارج جیبش از کاغذی عاقبت.  گشت می چیزی دنبال

 !!!دیگه بگیریم تاکسی بریم پس:  گفت و انداخت ادرس به نگاهی هم سرمدی

 وجهت خب اما! بودیم چشم تو حسابی بندیلمون و بار این با.. کردیم حرکت به شروع رو پیاده در

 . .. نداشتن ما به زیادی

 نااو و ماشین یه سپهر و من.. شدیم تاکسی دو " کردن کرایه به مجبور بودنمون نفره 5 علت به

 سپهر وجود با خب اما.. بودم بلد زبان شکسته پا و دست من.  گرفتن جا دیگر تاکسی در هم

 . نداشت زبان مشکل خارج در کردنش زندگی سال چند لطف به او!! نبود من صحبت به نیازی

 ریباتق و فرعی خیابانی در عاقبت و گذشت می ترافیک و شلوغ های خیابون از تند تند تاکسی

 به سرمدی و سپهر.. . شدیم پیاده تاکسی از همه!  داشت نگه ابزار فروشگاه یک جلوی خلوت

 ونبیر اقایی با همراه دقیقه چند از پس عاقبت. موندیم منتظر بیرون ما و رفتن فروشگاه داخل

 ی کوچه داخل و کرد حرکت جلوتر گویان بفرمایید و کرد علیک سالم فارسی زبان به مرد.. امدن

 ..پیچید کناری

 خانه به ورود با.  شویم داخل ما تا ماند منتظر و گشود و سفید نمای با " ویالیی ای خانه درب

 وسایل و اشرافی ی خونه به تعجب و ذوق با. رسید مشام به مطبوعی بوی و گرما از موجی

 ..خورد نمی که بود؟؟؟بهش مرد همین مال خونه این یعنی. کردم نگاه شیکش

 یکی سریع نازیال و من.. کرد راهنمایی ها اتاق به را ما نامید می خان سلمان را او سرمدی که مرد

 .ماندیم خبر بی بقیه احوال از و کردیم اشغال رو ها اتاق از

 خونه عجب!!! اخیــــش: گفت و انداخت نرم ی دونفره تخت روی را خودش خستگی با نازیال

 ..ایه

.. ردمک کیف!! اره:  گفتم ببینم بهتر را شده سنگفرش حیاط تا زدم می کنار را پرده که همانطور

 !راحت خواب یه و کردن حموم میده جون االن

 !!میرم سریع االن من.. گفتی اخ:  گفت و نشست سرجایش صاف نازیال
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 یه شاید.. که اینجاییم کی تا ما نیست معلوم!! کن صبر کم یه حاال:  گفتم و برگشتم سمتش به

 !!!بریم دیگه ساعت

 نجاای گفت خان سلمان مگه؟؟ نشنیدی!! بابا نه: گفت رفت می ور کیفش با که همانطور نازیال

 من:  تگف و کشید بیرون کشان کشان کیف از را اش حوله و. کنم صداتون ناهار تا کنید استراحت

 .شد خارج اتاق از و.. رفتم که

 لتنگد.. بودم دلتنگ و کالفه.  کردم باز مانند ستاره دستامو و انداختم تخت رو و خودم خستگی با

.  حوله و شدم بلند!!!! گذشته روزهای.. خودمون خونه "کیانوش" کیومرث عمو"خانوادم واسه

 . بروم حمام به نازیال امدن محض به تا گذاشتم اماده و لباسام

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

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

 اییه نفس.. تاریک تقریبا اتاق و بود میش و گرگ هوا.. کردم باز چشمامو کمی زور به و زدم غلتی

 خودش در که بود نازیال.. .. انداختم سرم پشت به نگاهی کردم کج و سرم.. خورد می گردنم به

 هبست چشمام و انداختم بالش رو و سرم دوباره خستگی با.. بود عمیق خواب در و بود شده مچاله

 ..شد

 

 نارمک نازیال جای.. کشیدم دراز باال رو.. بود تاریک کامال اتاق " کردم باز و چشمام دوباره که وقتی

 با مو ها مو.. کشیدم چشمام به دستی. سوخت می چشمام.. نشستم جام سر رخوت با.. بود خالی

!!! کرد می ذوق ذوق پاهام.. امدم پایین تخت از.. ریختم شونم طرف یه رو و کردم مهار دست

 مجلل اتاق دور تا دور نگاهم برق شدن روشن با.. رسوندم برق کلید به و خودم کورمال کورمال

 ..چرخید

 خوابیده یکسر حمام از بعد " ظهر قبل از.. بود الود خواب و قرمز چشمام.. رسوندم اینه به و خودم

 ..االن تا بودم

 هب نزدیک.. افتاد رومیزی ساعت به نگاهم!!! نبود خبری.. چرخوندم ها دیوار رو ساعت پی و نگاهم

 بودم؟؟؟ خوابیده همه این! دادم باال ابروهامو شگفتی با.. بود شب 01
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 و همیشگی برق هم چشمامم.. بودم شده تر الغر روز چند این تو.. انداختم خودم به نگاهی

 اصلهف اینه از و کشیدم خجالت خودمم از یهو.. افتاد لختم پاهای و سبز تیشرت به نگاهم.. نداشت

 ینج شلوار با روز چند این تو که بس از!! رفتم بود تخت کنار که جینم شلوار سمت به.. گرفتم

 و اجازه با هم خواب از قبل.. بود شده داغون پاهام!!! هیچی که شلوارهام" بودم نشسته و خوابیده

 از و کشیدم موهام به دستی سرسری و کردم پام و جینم!! خوابیدم شلوار بدون نازیال پیشنهاد

 .. شدم خارج اتاق

 و تمرف جلوتر..  بودن روشن ها کوب دیوار فقط سالن تو.. اومدم پایین سنگی و عریض های پله از

 که نازیال و زد لبخندی دیدنم با نریمان.  افتاد دیدن می تلویزیون که نازیال و نریمان به نگاهم

 ..برگشت طرفم به بود نشسته من به پشت

 !!! کما تو رفتی کردم فکر.. خواب ساعت!!! عجب چه: گفت دیدنم با نازیال

 .. ..کردم رها کاناپه رو و خودم حرف بی و زدم لبخندی

 ..هستید هم کپ عمو پسر " عمو دختر ماشااهلل: گفت دوباره

 ..کردم نگاهش

 !!!هوشه بی ظهر از اونم.. خداست با شدنتون بلند دیگه بالش رو میزارید که و سرتون: داد ادامه

 ..برگردوندم و نگاهم تفاوت بی

 .. !!!شام نه خوردی ناهار نه نیست؟؟ گشنت: گفت نریمان

 خوردید؟؟ شام شما! ندارم میل.. زیاد نه: گفتم

. .بود هم شامی چه!!! بلـــــه پر شما جای: گفت نازیال و داد تکان اره عنوان به را سرش نریمان

 بیارن؟؟ برات بگم

 خان؟؟ سلمان همین کیه؟؟ ی خونه اینجا راستی! ندارم میل فعال.. نه-

 !!!فرهمنده اسمش.. ست بابا دوستای از یکی ی خونه!!!  نه: نریمان-

 کجاست؟؟ خودش-

 ..میاد دیگه روز چند!!سفره-
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 ..کردن هماهنگ باهاش اینکه مثه بیایم اینکه از قبل: گفت نازیال.. انداختم باال ابرویی

 خوابه؟؟ بابات: گفتم نازیال به رو..  دادم تکان سری

 و ونتلویزی صدای و!! باحاله خیلی.. نگاه فیلمو این!!! میاد االن اتاق رفت.. بود اینجا االن تا!! نه-

 ..کرد بیشتر

--------------------------------------------------------------------

------------ 

 در هب هم سر پشت کسی دوباره.. بخوابم دوباره و بگیرم نشنیده کردم سعی.. خورد در به ای تقه

 بلـــــــــــه؟؟؟؟:  گفت بلند بدخلقی با نازیال. کوبید

 !!!ست صبحونه وقت.. پایین بفرمایید لطفا خانوم-

 ور و سرش و.. خوریم می یایم می بعدا صبح؟؟؟ وقت این: داد ادامه بلند صدای با همانطور نازیال

 ..انداخت بالش

 ..کنید صبر باید ظهر تا نخورید االن اگه!!! میشه صرف بار یک فقط صبحونه خانوم-

 وهاش اخم.  گشود را ان و رفت در سمت به و پرید پایین تخت از.. نشست سرجاش تندی نازیال

 ...هستیمااا مهمون اینجا ما اینکه مثه چی؟؟ یعنی:  گفت و کشید هم تو

 تا ایدب یا بیارید تشریف صبحونه صرف برای االن یا.. ست خونه این قانون اما.  خانوم دونم می -

 ..کنید صبر ظهر

 را در و. .اومدیم ما شاید حاال " ببرید تشریف شما!!! خوب خیل:  گفت و ایستاد کمر به دست نازیال

 . بست بالفاصله

 جااین مگه چی؟؟ یعنی: گفتم نازیال به رو و نشستم.. کرد رها روش و خودش و امد تخت سمت به

 پادگانه؟؟

 ..اه بازیه؟؟ مسخره چه دونم می چه:  گفت کنان غر غر نازیال

 ..خبره چه ببینیم پایین بریم پاشو.. شدیم بیدار دیگه که حاال: گفتم

 . شدیم اماده و شستیم و صورتمون و دست
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 ..بودن منتظرمان میز سر الود خواب و کرده پف چشمان با نریمان و سرمدی و سپهر " پایین

 . نشستم و کردم سالمی

 ور شما بیدار؟؟ صبح وقت این و شما!!! کردید پرهیزی نا: گفت و کرد نگاهمان تعجب با نریمان

 کردن؟؟؟ بیدار زور به هم

 نگارا نه انگار پادگانه؟؟ یا هتل اینجا مگه ؟؟؟ بازیه مسخره چه این!!  اه:  گفت پدرش به رو نازیال

 ..مهمونیم اینجا ما

 ادند پناهمون اینطوری که همین.. مهمونیم اینجا ما!!  نازیال باش مودب:  گفت و کرد اخمی پدرش

 ..کلیه

 سر.. . مهمونیم شما قول به خوبه حاال: گفت داشت می بر را شیرش لیوان که همانطور نازیال

 !!! دارن می نگه گشنمون ظهر تا یا بخوریم صبحونه االن یا که کنه می تهدیدمون اومده صبحی

 ..کردن عادت همینطوری که ساله چندین هم اینا!!!  فرهمنده قانون این: داد پاسخ سرمدی

 . نگفت چیزی دیگر و کرد غری غر لب زیر نازیال

 با که وقته بهترین االن:  گفت نازیال.. شدیم جمع هم دور نشیمن تو همه صبحونه صرف از بعد

 بزنم؟؟ زنگ: پرسید پدرش به رو!!  بگیرم تماس مامان

 ..انداخت باال ای شانه پدرش

 کنیم؟؟ کار چی باید حاال:  پرسید سپهر به رو سرمدی.  رفت تلفن سمت به نازیال

 قیعمی نفس.. بود داده زینت را صورتش ای روزه چند ریش ته.. کشید صورتش به دستی سپهر

 .. .باشیم پاسپورت دنبال باید امروز از:  داد پاسخ و کشید

 ..میریم کجا اینجا از:  پرسید نریمان

 .دونم نمی.. نیست معلوم هنوز:  سپهر-

 کجان؟؟ اونا خبر؟؟ چه اینا کیومرث عمو از:  پرسیدم

 ..دونم نمی اونم:  گفت و داد تکون سری
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 دونی؟؟؟ می چی تو پس:  گفتم لب زیر

 ..ردک نمی جدا من از و سنگینش و خیره نگاه چون!! بود شنیده انگار ولی.. بشنوه کردم نمی فکر

 !!!داره کارت مامان بیا:  گفت پدرش به رو نازیال

 ..شد بلند و کشید هم در چهره سرمدی

 .. ..دنبالم میاد زودی به گفت:  گفت من به ذوق با جا همان از نازیال

 هب خوش واقعا.. .. زدم بهش لبخندی بودم نشسته کاناپه رو و داشتم بغل در زانوهامو که همانطور

 ..برم خانوادم پیش منم شد می کاش.. بره مادرش پیش خواست می! حالش

 ..ست پیله بد چه!!! بابا ای: گفتم دلم تو.. کرد می نگاهم همچنان سپهر.. گردوندم بر را نگاهم

 .  دادم را پاسخش لبخندی نیمچه با.. زد مهربانی و گرم لبخند نریمان

 

 در.. کردیم تماشا تلویزیون.. خوابیدیم کمی...کردیم گرم و خودمون سر نحوی هر به غروب تا

 !! بودن برنگشته هنوز و شده خارج خونه از ناهار از بعد سرمدی و سپهر.. !  زدیم قدم حیاط

 ..کرد می استراحت اتاق در هم نریمان

 رسیدپ نریمان شام میز سر!  برگشتن منزل به سرمدی و سپهر که بود شام صرف وقت به نزدیک

 خبر؟؟ چه: 

 ..شد تیز هایمان گوش نازیال و من

 ور ها پاسپورت دیگه هفته یه تا شد قرار. کردیم پیدا و طرف رفتیم.. هیچی:  داد جواب سرمدی

 !!بده تحویلمون

 ..خـــــــــوب چه واقعا؟؟ هفته؟؟ یه: گفت نریمان

 !!!قیمت برابر دو با تقریبا.. خوب خیلی!! اره:  گفت و زد پوزخندی سپهر

 ..کرد گشاد را چشمانش نریمان

 ..کردیم می قبول باید. نداشتیم ای چاره دیگه:  گفت سرمدی
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 ندارید؟؟ خبر شرکت از:  پرسید دوباره نرمیان

 ایدب.. اشتباست ورا اون با تماسی هر فعال:  گفت سرمدی و داد تکان نفی عالمت به سری سپهر

 . کنیم تحمل کمی

 ..شد صرف سکوت در شام بقیه

 .رفتیم خود های اتاق به کدام هر عاقبت و کردیم کشی وقت شب اخر تا

 ارجخ اتاق از و شدم بلند.. سوخت می تشنگی و خشکی از گلوم.. پریدم خواب از که بود شب نیمه

 ..مکرد پیدا را لیوان ها کابینت از یکی در جستجو کمی با.  رفتم اشپزخانه و پایین به. شدم

 هک گنگی خواب به... دادم قرار میز رو و لیوان.. کشیدم سر الجرعه را اب و ریختم اب کن ابسرد از

 بحص گفت می.. کرد تعریف نباید را بد خواب گفت می همیشه جون مادر.. کردم می فکر بودم دیده

 ..کردم بلند را سرم و کشیدم عمیقی نفس!  بگویی اب برای باید شدی بلند که

 فتمگ یی وااااااای بلند و گذاشتم عقب قدمی خوداگاه نا " داشت قرار جلویم که شبحی دیدن با اما

. 

 نترس!!! هیـــــس:  گفت که زدن جیغ برای شدم اماده.. امد جلوتر قدم یک و خورد تکانی شبح

 ..خانم دختر

 بود؟؟؟ کی دیگر این.. فشردم دهانم رو دستمو

 روشن با.. فشرد را برق کلید و کرد دراز دیوار سمت به را دستش و گذاشت عقب قدمی شبح

 ..نکردم جدا شخص از را نگاهم اما.. زد و چشمام نور " چراغ شدن

 ..امد می چشم به خوبی به روشنش چشمان و جوگندمی موهای.. بود قد بلند و شانه چهار مردی

 ..زد لبخندی و کرد جا جابه را کراواتش کمی و برد دستی

 می سرش باال از راحتی به و کردم می پرواز تا داشتم بال دو داشتم دوست... زد می تند تند قلبم

 . بود شده قفل چشماش تو ترسانم نگاه همانطور.. گذشتم

 ؟؟؟ ما شـــ.. شـــ: گفتم و شد باز دهنم

 ..رفت باال سمت به لبانش گوشه
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 !کنید؟؟؟ می کار چه من ی خونه تو بپرسم شما از باید من-

 ..کردم نگاهش گیج

 شما؟؟؟..  هستم فرهمند کوروش من:  گفت و ایستاد صاف

 !برد باال و ابروش و

 یاردل من.. من:  گفتم و ایستادم صاف.. باشم مسلط خودم به کردم سعی.. بود فرهمند پس!!!  اها

 . هستم یزدانی

 یزدانی؟؟.. کرد تنگ را چشمانش

 ...دادم تکان تایید معنی به و سرم

 کیومرثی؟؟ دختر-

 ..هستم برادرزادشون!  نه:  گفتم و دادم تکان سری

 ..شد خیره من به دوباره و!!!  نداشت دختر کیومرث.. اخه میگم!! اهان: گفت

 ..کرد می معذبم اما بود منظور بی نگاهش

 بخوابی؟؟ بری خوای نمی:  گفت ایستادم بالتکلیف دید وقتی

 اه پله سمت به و شدم رد کنارش از تند و گفتم ببخشیدی پاچگی دست با و دادم تکان سری

 . دویدم

--------------------------------------------------------------------

------------ 

 بلند کرد می صدا صبحانه صرف برای رو ما و خورد می در به که هایی تقه صدای با باز صبح

 ..بود موهایش کردن شانه مشغول کنان غر غر نازیال.. شدیم

 : گفتم بهش رو دیشب یاداوری با

 دیدم؟؟ و کی گفتی اگه.  بخورم اب رفتم شدم پا شب نصف!!  نازی-

 جن؟؟؟:  گفت و کرد نگاهم اینه از کشید می شانه را موهایش که همانطور
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 ..دیدم و کی بگو گم می بابا؟؟ چیه جن -

 معروفه؟؟.. اوووووووم:  گفت و کرد فکری نازیال

 ..دمدی و فرهمند دیشب کنیم؟؟ می بازی سوالی بیست داریم مگه!!!  نازیــــال:  گفتم حرص با

 ؟؟.. اومده ک ی صابخونه؟؟ همین فرهمند؟؟: پرسید تعجب با و برگشت سمتم به نازیال

 و!!! شببینی باید: کردم اضافه شیطنت با.. ! بود شلوار و کت با چون.. بود رسیده تازه کنم فکر-

 ..انداختم باال ابرویی

 تس میگی؟؟تیکه راست:  گفت من به رو. پرید تخت رو جست یه با و زد برقی چشماش نازیال

 ؟؟؟

 !!!جورم چه -

 سالشه؟؟ چند عـــه؟؟:  گفت ذوق با زیال نا

 !خندیدم شیطنت با و.. سال چند و چهل.. ساله 21:  گفتم و کردم فکر کمی

 دبلن تخت از و.. بزرگتره بابام از هم سال چند که این اوردی؟؟ گیر و من:  گفت و شد پکر نازیال

 ..شد

 !کنن می جمع و میز االنه که بریم باش زود: گفتم و خندیدم بلند صدای با

 .چرخید ما سمت به ها نگاه همه سالن به ما وروود با

 و بمود خیلی کردیم سعی هم ما.. کرد دراز سمتمون به را دستش و ایستاد احتراممون به فرهمند

 .کنیم برخورد او با خانومانه

 ..باشم نترسونده رو شما دیشب امیدوارم:  گفت فرهمند لحظاتی از پس

 ..نیست مشکلی اما. خوردم جا کمی طبیعتا.. خب:  گفت و زدم لبخندی

 با مه نازیال.. داد توضیح را دیشب اتفاق بقیه به رو هم فرهمند.  کردن می نگاهم تعجب با بقیه

 ..کرد می تعریف فرهمند باالی قدو از ابرو و چشم
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-------------------------------------------------------------------- 

 

.. مبودی وضعیت این از خسته و کالفه همه دیگر.  بودیم مستقر فرهمند ی خانه در که بود روزی 6

 پاسپورت گرفتن برای شب 00 که بود قرار.  بودیم تنها خانه ما و بود شرکتش در اکثرا هم فرهمند

 لفنت که بودیم دوخته تلویزیون به چشم حوصله بی و کالفه همه و بود غروب.  برویم نمدارکما و

 ..خورد زنگ

 ماش با خط پشت! سپهر اقا:  گفت و برگشت لحظه چند از بعد و رفت پاسخگویی برای خدمتکار

 ..!دارن کار

 . شد بلند صدایش لحظه چند از پس.  رفت تلفن سمت به و شد بلند متعجب سپهر

 اونجا.. هستید؟؟ کجا.. خوبیم همه! اره..  کجایید؟؟ شما.. عجب چه خودتی؟؟؟!!! کیانوش-

.. باشه! باشه! .. اره...  بگیریم و مدارکمون قراره امشب.. نیست مشخص فعال.. اره! ... ؟؟..چطور

 !دونم می.. نباشید نگران

 مسال! باشه.. کن صحبت خودش با بیا! اره. ..  همینجاست اره:  گفت و کرد نگاه و من چشمی زیر

 !گوشی.. باشید خودتون مواظب!برسون

 ...کنن صحبت تو با خوان می!  بیا:  گفت من به رو و

 الو.. ا:  مگفت لرزان و گرفتم دستش از و گوشی.. لرزید می دستم.  رفتم تلفن سمت به کنان پرواز

 ؟؟

 ؟؟ عمو خوبی جان؟ دلیار الو؟؟:  انداخت جریان به را خونم کیومرث عمو صدای

 ..عمو کجایید شما خوبید؟ شما!!!  کیومرث عمــــــو -

 تو ما خاطر به هم تو.. عمو ببخش و من! ؟؟.. که نشدی اذیت خوبی؟؟ تو! عزیزم خوبیم ما-

 کنن گریه!  میشه تموم چی همه زودی به.. خوشگلم نکن گریه کنی؟؟؟ می گریه! افتادی دردسر

 احتر فرهمند خونه... یاید می زودی به هم شما ایشاهلل.  گفتم سپهر به و مکانمون االن. ..  دیگه

 هستین؟؟
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 چی ههم اینجا.. اره:  گفتم و کردم پاک و اشکام دست یه با کشیدم می باال را ام بینی که همانطور

 ..شما پیش بیام زودتر خوام می فقط من!! خوبه

 اظبمو.. اینجایید دیگه ی هفته تا ایشاهلل شه جور چی همه اگه.. نباش نگران! جون عمو یای می-

 ..دارم کار باهاش سپهر به بده لطفا و گوشی حاال! عزیزم باش خودت

 ..خداحافظ. برسونید سالم هم کیانوش به.. باشید خودتون مواظب! باشه-

 . دادم سپهر دست به را گوشی و.. خداحافظ! باش خودت مراقب هم تو-

 دور ار دستش و کرد نزدیک من به را خودش نازیال.. گرفتم بغلم تو هامو زانو و نشستم کاناپه رو

 .. کرددوختم می صحبت عمو با اروم ما به " پشت که سپهر به را نگاهم.  انداخت هایم شانه

 مرکز های کوچه پس کوچه در ای خانه. رفتیم مدارکمون گرفتن برای که بود شب 00 به نزدیک

 خوداگاه نا.. دوختند چشم ما به همه" ما ورود با.  چرخیدند می دورش قلچماق چندین که شهر

:  گفت هاان از یکی به رو سرمدی. گرفتم سنگر بودند ایستاده جلوتر که سپهر و سرمدی سر پشت

 ! اومدیم خان اسفندیار از سفارشمون گرفتن برای

 ماها به رو و برگشت بعد لحظه چند و رفت ها اتاق از یکی داخل به بلند مو های گنده اون از یکی

 ..داخل برید! هستن منتظرتون:  گفت

 .رفتیم اتاق داخل صف به هم ما

.  بود خان اسفندیار همون قضا از و بود نشسته شلوغیِ   میز پشت ریش انبوهی با " الغر شخصی

 هستید؟؟؟ فراری چرا گفتید:  پرسید سرمدی به رو و گذروند نظر از رو ما ی همه اسفندیار

 ..شدیم ورشکست:  گفت و انداخت ها ما به نگاهی نیم سرمدی

 ورشکست که:  گفت لب زیر و زد پوزخندی کرد می نگاهمان موشکافانه که همانطور اسفندیار

 ..شدید

 خانم؟؟ کار سر شدید ورشکست هم شما:  گفت نازیال به رو لبخندی با

 . کرد اهنگ اسفندیار به خشمگین نگاهی با نریمان.. افتاد پته تته به و شد قرمز صورتش نازیال
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 از و کردید جمع و پالستون و جل هم با همه ورشکستگی یه خاطر به فقط:  داد ادامه اسفندیار

 کردید؟؟ سرگردون رو ها خانم نبود حیف:  داد ادامه لبخندی با بیرون؟؟ زدید کشور

 . ..کردن می نگاه هم به کالفه همه

 ..داریم عجله ما ست؟؟ اماده سفارشمون داره؟؟ موضوع اصل تو فرقی چه اینا:  گفت سپهر عاقبت

 جان؟؟ پسر چرا عجله:  گفت و انداخت باال ابرویی اسفقندیار

 . داد هلش ما سمت به و گذاشت میز روی بر و کرد خارج ان از را پاکتی و کرد باز را میزش کشوی

 .شد کردن چک مشغول و کرد بازش و برداشت میز رو از و پاکت و رفت جلوتر سرمدی

 ضوعمو اصل داشتم دوست.. شد حیف:  گفت اروم بود زده زل ما به تفریح با که همانطور اسفندیار

 ! بشنوم خودتون از و

 . کردند نگاه اسفندیار به متعجب هم بقیه و شد خشک هوا در سرمدی دست

 ماش با که قراری طبق.. مدارکتون از اینم!  خب:  گفت و کرد جدا صندلی از را اش تکیه اسفندیار

 و من اشم نه دیگه.. تمومه همینجا ما کار! دادم تحویل شما به و کار و گرفتم ازتون و مبلغی داشتم

 ..کنید فراموش کل به و اشنایی این! رو شما من نه " شناسید می

 به هم حاال.. ! مایلید که طور هر!  خب ولی.. کنم کمک بهتون داشتم دوست:  گفت و زد نیشخندی

 . کرد اشاره در به دست با و.. سالمت

 .. !!!سالمت به گفتم:  گفت جدی و تر بلند صدایی با. کردیم نگاهش مبهوت و گیج همه

 رصح با نریمان شدنمون خارج با.  گذشتیم بقیه سنگین نگاه زیر از و شدیم خارج ازاتاق گیج

 می رنهوگ " گیره کارمون و غریبیم کشور تو که حیف!!  شرف بی مرتیکه:  گفت و زد دیوار به لگدی

 ..کنه می رقصونی گربه برامون داره مرتیکه! کنم کار چی باهاش دونستم

 .. گفت می پرت و چرت!!  رو مرتیکه کن ولش:  گفت حرص با سرمدی

 رحضو به ؟؟ بگیریم و مدارک بریم هم با همه داشت اصرار اینقدر چرا:  داد ادامه و کرد سپهر به رو

 داشت؟؟ اصرار اینهمه چرا ؟!؟؟..نبود نیازی که ها دختر

 !!دونم نمی.. .. بودم فکر همین تو منم:  گفت متفکر و زد موهاش به چنگی سپهر
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 ی کوچه امتداد در و نگاهم بودم داده تکیه دیوار به و کرده قالب کمرم پشت و دستم که همانطور

 ..اوردم در حرکت به خلوت و تاریک

 ظهلح که چرخاندم سرمدی سمت به را سرم.  بود پارک ون به شبیه " بزرگی ماشین تر دور کمی

 شدم خیره تاریکی به دقت با.. خورد تکون درخت پشت چیزی خیابون طرف آن " کردم حس ای

.. 

 رهخی درخت به و گذشتم جلو به قدمی و برداشتم دیوار از مو تکیه.. !! یومد نمی چشم به چیزی

 !!نبود خبری اما.. شدم

 ؟؟.. شده چی چیه؟؟: پرسید من به رو نریمان

 ریم؟؟ نمی چرا! .. هیچی:  گفتم و گرفتم طرف آن از نگاهمو

 !! گیریم می تاکسی اونجا از " بریم پیاده باید خیابون سر تا:  گفت سرمدی

 در دستانش که سپهر کنارم و کردم می حرکت همه از تر عقب.. کردیم حرکت به شروع همه

 ..سرمونه پشت کسی کردم می حس.  آمد می راه بود جیبش

 عقب به تندی و ایستادم یهو لحظه چند از بعد کردیم می طی رو کوچه زنان قدم که همانطور

 . گرفت شدت ترس از قلبم ضربان.. شد پنهان درخت پشت سریع کسی!!! بود درست.. چرخیدم

 ..اورد تر نزدیک را سرش و چیه؟؟ کنی؟؟ می چرا اینطوری:  گفت تعجب با سپهر

 .. !بریم بـــ!! هیچی.. هـــ: گفتم و کردم خیس زبونم با و لبم

 ی ها قدم با و چرخیدم پا ی پاشنه رو.. کرد می نگاهم تعجب با و بود ایستاده حرکت بی سپهر

 مقطع هام نفس و لرزید می پام و دست.. افتاد راه دوباره هم سپهر.. دادم ادامه راهم به لرزان

 یداپ کجا از رو ما بودن؟؟ دنبالمون که همونان اینا ؟؟یعنی.. کردم می کار چی باید حاال!! بود شده

 ؟!؟... دزده شاید باشن؟؟ همونا معلوم کجا از اصال..  کردن؟؟

 من به عاقبت.. برسد من به کرد می حرکت سالنه سالنه که سپهر تا کردم آهسته و هام قدم

 نزدیک سپهر به را خودم کمی و دادم قورت و دهانم اب.. کرد حرکت به شروع کنارم در و رسید

 ..کردم

 .. بود رنگش کرمِ   کتان شلوار جیب در دستش دو.. بود رو به رو به نگاهش هنوز
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 دوباره و(دستش دور کردم حلقه دستو) دادم رد بدنش و ساعد بین از و کردم بلند و دستم یک

 !رفتیم می راه زوج یه مثل و بودم چسبیده بهش حاال.  انداختم جیبم تو و دستم

.. ننمو! نه:  گفتم سریع " بایسته خواست تا..  کرد نگاه من به و برگشت شده گرد چشمای با

 ..دارم کارت!  بیا همینطوری

 یکی:  گفتم و کردم نزدیکش را سرم.. داد ادامه راهش به مات نگاهی و متعجب چشمانی با

 .. .مطمئنم!! دنبالمونه

 ادمد فشار و گرفتم و دستش دیگر دست با.. کرد می نگاهم مات هنوز و نداد نشان العملی عکس

 ..نکن ضایع فقط! مطمئنم.. دنبالمونه یکی میگم شنیدی؟؟:  گفتم اروم و

 ..کنی می اشتباه مطمئنی؟؟حتما:  گفت و کشید لرزان نفسی.. اومد خودش به یهو

 اسفندیار ی خونه دم از! نه:  دادم ادامه کنان زمزمه رفتم می راه بهش چسبیده که همانطور

 تپش سریع " برگشتم یهو که االن! کردم اشتباه کردم فکر اما دیدمش هم همونجا!! دنبالمونه

 ؟؟.. کنیم کار چی حاال.. شد پنهون درخت

 ..شد خیره رو به رو به و کرد صاف را سرش

 کیه؟؟ یعنی:  گفت آروم لب زیر

 ردیگ حاال!  شد حبس سینه تو نفسم.. شد بلند سرمان پشت از ای تقه صدای لحظه همین در

 ..دنبالمونه کسی که بودیم مطمئن

 ارمولکهم اسفندیار این کار حتما! کردن پیدامون کنم فکر:  گفت و کرد خیس زبون با و لبش سپهر

 !!کنه شک نباید.. باش خونسرد.. نشو هول اصال!!!  زدم می حدس باید.. 

 یه:  تگف و کرد " کردند می حرکت ما از جلوتر زیادی نسبتا ی فاصله با که اینا سرمدی به نگاهی

 مشگ باید..  باشند خونسر و آروم که بگو فقط.. بگو هم اونا به برو نکنه شک یارو این که جوری

 !!کنیم

 من.. برو اونا با جلوتر تو!! کنن می شلوغش اونا!! بگی اونا به خواد نمی اصال.. بگو.. بگو بهشون

 ..کنم می کاریش یه خودم

 کنی؟؟ کار چی خوای می تنهایی؟؟ چی؟؟ یعنی:  گفتم زده وحشت
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 که خیابون سر به.. اونا پیش برو شو جدا من از ای بهونه یه به! نیست کردن بحث وقت االن-

 !!بیام تا باشید منتظر... راست سمت بپیچید رسیدید

 ..اخه-

 .. .نداریم وقت!!  دیگه برو-

 ..سپهر-

 ...بــــرو:  غرید لب زیر اروم حرص با

!! بدی لیخی:  گفتم بلند تقریبا و کردم جدا ازش و دستم ی حلقه.  گرفتم و تصمیم لحظه از آنی تو

 !! نگفتم عمو به اگه.. موذی

 . رفتم اینا سرمدی سمت به و گرفتم فاصله ازش بلند های قدم با و

 ..باش مواظبش خودت! خدایا.. نبود دلم تو دل

 صمیمت..  بود پایین سرش مغموم هم نازیال.. کرد نگاه بهم خاصی حالت با نریمان شدنم نزدیک با

 ..باشه اروم که خواستم ازش و گفتم سرمدی به و جریان آروم.  بزارم جریان در و سرمدی گرفتم

 راست تسم به و!  اینور از ها بچه:  گفت بلند سرمدی سپهر ی گفته طبق.. رسیدیم خیابون سر به

 ..رفت

 ...شد می رد ازش ماشین توک و تک و بود خلوتی خیابون

 .. بمونید لحظه چند:  گفت سرمدی رفتیم جلوتر که کمی

 سپهر که نشد ای لحظه.  دوختیم چشم کوچه سر به نگران سرمدی و من. ایستادیم کناری

 .. شد پدیدار کوچه خم در جیب در دست و زنان قدم همانطور

 سپهر که نشد ای لحظه.  دوختیم چشم کوچه سر به نگران سرمدی و من. ایستادیم کناری

 و کشید کنار سریع کوچه از خروج با.. شد پدیدار کوچه خم در جیب در دست و زنان قدم همانطور

 ِ  مماس سرش و کشید سرک دیوار کنار از ای کله که نشد ای لحظه. چسباند دیوار به را خودش

 هب سپس و کشید خودش سمت به و گرفت را اش یقه حرکت یک در سپهر.  گرفت قرار سپهر سر

 ..دچسبی من به ترس از نازیال.. شتافتند کمکش به سریع نریمان و سرمدی!  کوبوندش دیوار
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 و یدچسب و اش یقه دوباره سپهر!  افتاد زمین رو و خورد سر مرد و کوبید مرد شکم به زانو با سپهر

 ؟؟ کردی می تعقیبمون چرا:  گفت و کشید باال را او

 ..نداد پاسخی اما میکرد نگاهش گیج نگاهی با مرد

 کردی؟؟ می دنبالمون چرا ببینم بنال شدی؟؟ الل:  گفت و کوباند دیوار به را او دوباره سپهر

 همین کردید فکر..  هـــــه! نه؟ کنیم پیداتون کردی نمی فکر:  گفت و زد زهرخندی مرد

 خیانت جواب! یاریم می و دخلتون.. ندارید هم کشیدن نفس حق ندید رو ما خسارت تا طوریه؟؟

 ..همینه

 . .زد شکمش تو لگدی و.. مرتیکه شو خفه:  گفت و انداخت زمین رو و مرد سپهر

 ..بودند گر نظاره حرکت بی نریمان و سرمدی

... ودتون خـــــ.. که نفعتونه به:  گفت بریده بریده زد می چنگ را شکمش که همانطور مرد

 ..زد سپهر پای به لگدی حالی بی با و!!  بدید ما بـــه و مدارک اون..ا.. و خسارت بیاید..بــــ

 .. نیومده پلیس تا بریم تر سریع:  گفت سپهر به رو سرمدی

 مرد!  زد او گوش و صورت به محکم ای ضربه و شد خم نریمان که بود مرد به نگاهش هنوز سپهر

 ..افتاد زمین رو حرکت بی

 ..زد چنگ منو دست ترس از نازیال

 ؟؟ مُرد کردی؟؟ کار چی:  گفت ترس با سرمدی

 ..نیومده کسی تا بریم باشید زود.. بیهوشه ساعتی چند فقط.. نه:  گفت نریمان

 ..کشتیش!!  مـُـرده:  گفت و کرد نگاه دقت با و رفت جلوتر قدمی چند سرمدی

. .گذاشت او نبض روی را انگشتش و شد خم و.. درک به هم مُرد اگه!  نمرده:  گفت سریع نریمان

 جلوتر خودش و. بریم باشید زود.. بلدم و کارم من! زنه می نبضش.. بفرما:  گفت پدرش به رو

 ..کرد حرکت

 می خودم با سر پشت را نازیال.  کردم اصلی خیابون طرف به دویدن به شروع لرزان پاهای با

 چه هر تا دویدند می سرمان پشت هم سرمدی و سپهر و نریمان.. داشتم تهوع حالت.. .. کشیدم
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 و یمایستاد ایستگاه در زنان نفس نفس " مسافتی طی از بعد.. شیم دور خیابون اون از سریعتر

 ..کرد بلند دست تاکسی برای سرمدی

 سریعتر چه هر که گفت ما به رو سرمدی.. شد پا به ای ولوله " فرهمند منزل به رسیدنمون با

 از ها اب تا برود مسافرت به روزی چند هم او که خواست فرهمند از و..  کنیم جمع و وسایلمون

 ..بیفتد اسیاب

 تدس با من ولی.. .داد سر گریه و نشست تخت ی لبه نازیال. دویدیم هایمان اتاق به نازیال و من

 . شدم وسایل کردن جمع مشغول لرزان هایی

 تو تا اینجاست ظهر فردا میگه.. مادرته:  گفت نازیال به رو و اومد اتاق به دست به تلفن سرمدی

 !! ببره خودش با رو

 ..زد لبخندی گریه میون نازیال

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

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

.  ادافت بود پارک جلوتر کمی که بزرگی ماشین به چشمم" فرهمند ی خونه از شدن خارج محض به

 ..بودم دیده اسفندیار ی خونه دم که بود ماشینی همون مثل

 ..شدند پیاده ازش نفر دو و شد باز ماشین درب که بودیم ماشین کنار از شدن رد حال در

 ..کشید منو که دستی و بدویید: زد فریاد که شنیدم و نریمان صدای ای لحظه فقط

 سوزش به هام ریه... کردیم می طی رو ها خیابون و کوچه هدف بی.  دویدیم می قدرت تمام با

 هاممو.. یومد نمی باال دیگه نفسم.. اومدن می سرمون پشت ما پای به پا هم نفر دو.... بود افتاده

 ..شم دور اونا از که خواستم می و دویدم می فقط روزم و حال به توجه بی..  بود پخش صورتم رو

 و.. اینور از:  گفت سپهر.. خورد چشممون به ای متروکه ساختمان " خیابون انتهای در عاقبت

 ..دوید جلوتر خودش

 ان پاهام!!  نبود نفر دو اون از خبری.. انداختم سرم پشت به نگاهی و برگردوندم و سرم ای لحظه

. .تر تند:  نداد من به ایست ی اجازه نریمان صدای اما.. تر اهسته هام قدم شدو شل کمی خوداگاه

 !! رسن می بهمون دارن
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 به کدام هر " کاره نیمه ساختمون به شدنمون وارد با.. دویدن به کردم شروع توانم اخرین با

 از گاهی پناه کردن پیدا برای و اونور اینور سرگردون.. دوییدم ها پله سمت به من.. دویدیم طرفی

..  رمب تر باال ی طبقه به تا دوییدم ها پله سمت دوباره.. خورد نمی چشم به جایی..  گذروندم نظر

 چندین.. شده چیده هم روی های اجر و بلوک از بود پر طبقه این.. دویدم باال را سیمانی های پله

 و ردمک پنهان ها بلوک بین و خودم ای گوشه. بود شده داده تکیه دیوار به یونولیت و نئوپان تخته

 ..گذاشتم خودم جلوی و کشیدم و یونولیت از ای ورقه

 ایینپ و باال شدت با سینم قفسه هنوزم.. سوخت می هام ریه.. زد می بیرون سینم از داشت قلبم

 پناه جایی بودن تونسته یعنی!! بودم بقیه نگران.. کردن صدا رو خدا کردم شروع لب زیر.. شد می

 بگیرن؟؟

 سکوت جا همه دوباره و اومد خشی خش صدای.. فشردم دهنم رو و دستم.. یومد می پا صدایی

 ..شد

 ؟؟.. شده خبر چه یعنی! بودم گرفته آرام کمی دیگر حاال.. نشد خبری شدم منتظر چه هر

 ؟؟..تنگذاش اینجا و من و رفتن اینا سپهر نکنه شد؟؟ نمی خبری چرا پس.. ماندم منتظر دیگر کمی

.. شد نمی دیده چیزی.. آوردم بیرون پناهگاه از و سرم و کردم جا جابه و خودم کمی فکر این با

 ..ودب ساکت جا همه.. بدم اب گوشی و سر تا رفتم ها پله سمت به پاورچین پاورچین و شدم بلند

 ترس اب.. گرفت و دهانم جلوی دستی و شد کشیده پشت از کیفم" گذاشتم که پله اولین رو و پام

 !!!تمومه کارم دیگه که کردم فکر و بستم و چشمام

 ور دستی عاقبت.. شدم می کشیده عقب به کیفم ی وسیله به بود دهانم رو دستی که همانطور

 گاهن تو نگاهم.. کردم باز و چشمام ترس با. کشید پایین طرف به زور با و من و گرفت قرار شونم

 ..نشست سپهر

 ..اورد باال سکوت عالمت به و دستش

 ..افتاد سوزش به باز م ریه که کشیدم عمیقی نفس

 رفتی؟؟؟ می داشتی کجا:  پرسید کنان نجوا و اورد نزدیک و سرش سپهر

 ..شده چی ببینم پایین برم خواستم " نشد خبری دیدم:  گفتم و دادم قورت و دهنم اب
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 . دوخت ها پله به و برداشت چهرم از و نگاهش

 کردن؟؟؟ گممون یعنی:  گفتم

 ..بود امیدوار باید اینکه مثه:  گفت و کشید نفسی سپهر

 جا ینهم تو! خبره چه بینم پایین برم سر یه من:  گفت و شد بلند سپهر.  گذشت دیگر دقایقی

 ..بمون

 ..بمون همینجا گفتم:  گفت و کرد نگاهم جدیت با کنم مخالفت که کردم باز را دهانم تا

 ..شد دور من از اهسته هایی قدم با و

 . ماندم منتظر و چسباندم دیوار به و خودم

 ..پایین بریم بیا..  نیست خبری فعال: گفت اروم و برگشت بعد دقایقی

 ..رفتیم پایین ها پله از هم با

.  کردم نازیال به نگاهی.. بودند شده قایم ها گونی پشت همکف طبقه انتهای " نازیال و سرمدی

 ..نیست خوب حالش بابام:  گفت لب زیر.. لرزید می لبهاش و بود پریده رنگش

 ..فشرد می سینش روی را مشتش و زد می کبودی به صورتش رنگ.. افتاد سرمدی به نگاهم

 خوب حالش سرمدی اقای.. سپهر.. ؟؟.. نیست خوب سرمدی؟؟حالتون اقای:  گفتم نگرانی با

 ..نیست

 میقع نفس چندین و نیست چیزی که کرد اشاره دست با سرمدی.. امدند نزدیکتر سپهر و نریمان

 ..کشید

 ..بنشیند سنگی تکه روی بر و شود بلند که کرد کمکش نریمان

 ..گشت باز طبیعی حال به سرمدی رفته رفته لحظه چند از بعد

 او انندم و نشستم نازیال کنار.. داشت نظر زیر را پدرش و بود نشسته ای گوشه مغموم هنوز نازیال

 .دادم تکیه دیوار به

 .. !!نباش نگران.. خوبم: گفتم نازیال به لب زیر و زد لبخندی ما به رو سرمدی
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 رس که معلوم کجا از شد؟؟ می چه حاال.. بستم و چشمام و چسباندم دیوار به را سرم خستگی با

 کردیم؟؟؟ می چه باید حاال..  کشن؟؟ نمی و انتظارمون کوچه

 کنیم؟؟ کار چی باید حاال:  کردم باز و چشمام نریمان صدای با

 چهی. . میزد ضربه زمین به اش کتانی نوک با.. کالفه هم سپهر و بود خیره ای نقطه به سرمدی

 ..ندادن پاسخی کدام

 ..بودن عجیبی سردرگمی در همه..  گرفت دهانش جلوی و کرد گره را دستانش نازیال

 گرفتن اوج و هوا شدن روشن با.. لرزیدیم سرما از و کردیم سپری خرابه همان در را صبح تا

 .. .گذاشتیم خیابان به پا و امدیم بیرون گاهمان پناه از " صدا سرو و شلوغی

 این تو حاال اما.. بود مسخره!!  بودن امد و رفت در مردم و داشت جریان همیشه مثل زندگی

 ..کردم می امنیت احساس مردم بین و شلوغی

 شل زیالنا و من پای مارکتی سوپر دیدن با.. کردیم می حرکت بود تلفن دنبال که سپهر سر پشت

 و شد متوجمان سرمدی.. بودیم نخورده چیزی دیگر دیشب از.. کردیم نگاه بهم دو هر و شد

 ..برگشت پر دست با و رفت سوپر داخل بالفاصله

 ..یاورد می وجد به مرا موقعیتی هر در کاکائو.. زد برق چشمم شیرکاکائو دیدن با

 اب قرار سر دیگر ساعاتی تا بود قرار چون.. بود بهتر خیلی دیشب به نسبت هم نازیال روحیه

 ..کند ترک را ما و شود حاضر مادرش

 ..رفت گیری تماس برای سپهر و ماندیم منتظر ما تلفن یافتن با عاقبت

 ات باید.  داد بهم و ادرس... بگیرم تماس شرمان با شدم موفق:  گفت و برگشت دقایقی از پس

 ..برسونیم اونجا و خودمون شب

 ...بدم مادرش تحویل و نازی که بمونیم منتظر ظهر تا باید که فعال:  سرمدی

 زمان تا نشستیم کوچکی پارک در هم ساعتی.. شدیم زدن قدم مشغول هدف بی خیابان در

 ساعت 4 تا مادرش.. ببرم فرودگاه تا باید و نازی من:  گفت سرمدی که بود ظهر نزدیک.. بگذرد

 ..بیام من تا ناهار برید هم شما!! رسه می دیگه
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 باهاتون؟؟ بیام:  گفت نریمان

 ..بریم تا میام زود سپردم مادرت دست که و نازی! بمونی همینجا بهتره تو!! نه: سرمدی

 !!! نیست من مادر اون:  گفت حرص با لب زیر نریمان

 به را خودمان هم سپهر و من و داد تکان تاسف به سری سرمدی و کرد نگاهش غیض با نازیال

 . زدیم نشنیدن

 ..کرد گریه به شروع و انداخت گردنم دور دست نازیال

 ..باشی خوشحال باید االن تو عزیزم؟؟ کنی می چرا گریه: گفتم گوشش دم

 دبلن اش گریه هق هق و برم؟؟ بزارم رو شما چطور:  گفت و فشرد ام شانه به را سرش کنان گریه

 ..شد

 رستد چی همه!! نباش نگران.. میریم اینجا از شب تا هم ما مگه؟؟ نشنیدی:  گفتم و کردم بغلش

 ..میشه

 به رو کنان گریه همانطور سپس.. گرفت اغوش در و نریمان و شد جدا من از کنان گریه همانطور

 ..کرد بغلش و انداخت او گردن دور و دستش و... داداشم مثه توام:  گفت سپهر

 ..انداخت او ی شانه دور را دستش و زد لبخندی هم سپهر

 یم تر دور لحظه به لحظه و شد تاکسی سوار پدرش همراه که ماند نازیال به نگاهم بعد دقایقی

 ..شد

 ..بریم:  گفت و داد هولم جلو به کمی و گرفت قرار پشتم دستی که شود پر تا رفت می چشمام

 ..کرد می نگاه او به غیض با هم سپهر و کرد می نگاه من به لبخند با که بود نریمان

 ..کردم دوحرکت هر به توجه بی!! شد می بزرگ پدر من برای همیشه سپهر چرا فهمیدم نمی

.. یمنشست و کرد انتخاب میزی نریمان.. رفتیم داخل هم اتفاق به و ایستادیم فودی فست جلوی

 ..بشورم و دستم میرم:  گفتم و شدم بلند که شود حاضر سفارشمان تا بودیم منتظر
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 ودمخ به نگاهی زدم می صابون را دستم که همانطور.. گرفتم اب زیر و دستم و کردم باز را اب شیر

 سرم باال کلیپسی با مرتب نا را موهایم.. بارید می حوصلگی بی و خستگی چشمانم از.. انداختم

 ..بود اویزان طرفی از موهایم از تکه هر و بودم کرده جمع

 تیره ینج شلوار با همراه داشتم تن به بلندی استینِ   بلوزلیمویی.. بود خورده ترک و خشک لبهایم

.. دمکر باز را چشمانم حضوری حس با.. پاشیدم صورتم به اب مشت چند و بستم را چشمانم!!!  م

 یرش زیر را دستش و داد قرار جیبش در را ساعت.. کرد می باز دستش از را ساعتش که بود سپهر

 از او به توجه بی و بستم را اب شیر.. ننداخت طرفم به هم نگاهی نیم.. گرفت کناریِ   روشویی اب

 ..بود ارام و مهربان پسر این کال! زد لبخندی دیدنم با نریمان.. شدم رد کنارش

 سپهر..  دوختم بیرون به را نگاهم و کردم خشک دستمال با و دستم.. نشستم رویش به رو

 ..شدیم خوردن مشغول حرف بی و آوردن و هامون ساندویچ.. نشست نریمان و من بین و برگشت

 ینیمکت روی.. ماندیم سرمدی منتظر و برگشتیم نزدیکی همون پارک به" غذامون اتمام از بعد

. .چپوندم گوشم تو و هندزفری و کردم خارج م کوله از و ایپادم و انداختم پام رو و پام و نشستم

 رمدیس که شد می ساعتی دو.. ایستاد پا سر سرمون باال سپهر و نشست فاصله با کنارم نریمان

 زا هندزفریو حرص با.. بودم خسته دری به در وضعیت این از.. بودم شده کالفه دیگر..  بود رفته

 نهاا به توجه بی.. برگشت من به نفرشان دو هر نگاه.. کردم پرت کیفم داخل و کردم خارج گوشم

 اما..  رمبگی و یکی ی پاچه که داشتم میل شدیدا.. دوختم چشم مردم به و نشستم سینه به دست

 !کردم کنترل و خودم

 ازیالن: گفتم و رفتم نزدیکتر و ایستادم دیدنش با.. امد سرمدی بالخره و گذشت دیگر ساعتی

 رفت؟؟

 اینجا از زودتر چه هر خواد می مادرش. دادم مادرش تحویل.. اره:  گفت و زد مهری پر لبخند

 ..بود تو پیش دلش همش نازی!!! کنه دورش

 گفت هرسپ به رو و کشید پشتم به دستی محبت با سرمدی.. انداختم پایین و سرم و زدم لبخندی

 بریم؟؟!! خب: 

 ..کردیم کت حر هم با و داد تکان سری سپهر
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 بختانهخوش.. برویم جنوبی بنادر از یکی به بود قرار.  رفتیم جنوب ترمینال به و گرفتیم تاکسی

 حرکت و گرفت بلیط 2 سرمدی... بودیم رسیده موقع به ما و بود موقع همان حرکت ساعت

 ..کردیم

 با. .بود راحت خیالم جهت این از و بود تمیزی اتوبوس خوشبختانه.. بود ما های صندلی 6و5 ردیف

 را انسرم پشت های صندلی نریمان و سرمدی و گرفت جای کنارم سپهر دوباره مسلما " نشستم

 !کردن اشغال

 ..ربود و چشمام خواب که بودیم شده خارج شهر از که نبود ساعت نیم هنوز

. بود برده خوابم و بودم داده تکیه شیشه به و سرم..کردم باز و چشمام درد گردن احساس با

 لوممع چیزی" هایی سایه جز پنجره از و بود تاریک هوا.. بود شده خشک. کشیدم گردنم به دستی

 ..کردند می نورافکنی و بود روشن اتوبوس داخل رنگی های چراغک.. نبود

 داده کیهت صندلی پشتی به را سرش و بود نشسته سینه به دست.. شد کشیده سپهر به نگاهم

 صورتش روی ریشی ته.. اوردم در گردش به صورتش رو و نگاهم!!! رق و شق و صاف چه.. بود

 یابروهای.. کشیده هایی مژه!! بود کرده ترش جذاب گفتم می باید صادقانه که کرد می خودنمایی

 دقت با و بردم تر نزدیک و سرم کرده؟؟ تمیز و ابروش یعنی!!! تمیــــــز؟؟؟!! تمیز و کشیده

 ..کردم نگاه

 هچ.. سبزه پوست!!! استاندارد دهنی و لب.. اندازه و کوچک ای بینی.. همینه ابروش مدل!! بابا نه

 ..نشست لبم رو لبخندی بودم؟؟؟ نشده متوجه حاال تا چطور!!! جیگریه

 ساعد ات و مشکیش بولیز های استین.. کردم نگاه بود کرده قالب هم به سینه روی که دستاش به

 به ..داشت دوست مو کم های پسر همیشه که افتادم النار یاد.. بود مو کم دستهاش.. بود داده باال

 ..سوزونن می بدن موهای چون!! باشه ای کره باید شوهرم گفت می همیشه همین خاطر

 نازشو خبری که بود وقت خیلی. زدم لبخندی بازیامون دیوونه و دوستام ی بقیه و الناز یاد به

 ستدو چقدر.. شد می پایین و باال ارومی به که افتاد پهنش و فراخ ی سینه به نگاهم... نداشتم

 .بگیرم اروم و بزارم سینش رو و سرم داشتم
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 فکری چه این!!!!! ؟ مــــــــــــــــــــــن؟ کـــــــــی؟؟؟؟؟؟!!! اومدم خودم به یهو

 به چیزی همچین چطور... بشه دور ازم افکار این تا دادم تکون و سرم گذشت؟؟؟ ذهنم از که بود

 ..شدم عصبانی خودم دست از رسید؟؟؟ ذهنم

 و چرت فکرای این.. دیگه همینه بازی هیز و زدن دید عاقبت!! برگردوندم پنجره طرف به و سرم

 کرش رو خدا:  گفتیم می هم به مواقع اینجور در همیشه.. افتادم دوستام یاد!!! یاد می سرم به پرت

 جمع اون برای دلم چقدر.. نبودن امان در تو بازی هیز دست از ملت یه وگرنه! نشدی پسر تو

 ..بود تنگ خوشگذرونیام برای " قدیمی

 یدهد یعنی. ) شدم چشم تو چشم نریمان با سریع.. انداختم پشت به نگاهی و برگشتم عقب به

 صندلی به را سرش هم سرمدی( باشه؟؟ دیده تونه می چطور.. بابا نه ؟؟ زدم می دید اینو داشتم

 ارامش به نیاز که بود سالی و سن در االن.. سوخت می برایش دلم!! بود خواب و بود داده تکیه

 ...نبود خوب برایش هیجان و جایی به جا همه این و داشت

 و چسباندم صندلی دو بین شکاف به و سرم.  زدم لبخندی بهش.. کرد می نگاهم هنوز نریمان

 نخوابیدی؟؟:  گفتم نشن بیدار سرمدی و سپهر اینکه برای ارام خیلی

 به که من به و شد جا به جا.. زدم حرف اروم خیلی که من! عـــــه؟؟.. شد باز سپهر چشمان

 ..کرد نگاه کردم می صحبت شکاف دو بین از بودم خم عقب

 خوب تو ولی.. زدم چرت یه! چرا:  گفت و زد پاسخم در لبخندی و اورد تر نزدیک را سرش نریمان

 ...خوابیدیاااا

 ندهمو دیگه چقدر..  گذشت چطور ساعت چهار سه این نفهمیدم که بودم خسته اینقدر.. اره: گفتم

 برسیم؟؟ تا

 !!باشه راه دیگه ساعت سه کنم فکر: گفت و انداخت ساعتش به نگاهی نیم

 کامال ار سرش ولی. بود نشسته سینه به دست همانطور که سپهرانداختم به نگاهی و گفتم آهانی

 ادارش گشت این باز گفتم دلم تو!!!  میگم چی ببینه تا بود زده زل و بود برگردانده من طرف به

 ..شد پیداش
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 و رپد یعنی.. چرخید می سپهر هوشه و حول فکرم باز. دوختم بیرون به و نگاهم و نشستم صاف

 خانوادش نبود مهم هم خودش برای یعنی...  نیومدن؟؟ سراغش هیچوقت چرا کین؟؟؟ مادرش

 کین؟؟؟

 به را اش چانه و بود داده تکیه صندلی ی دسته به را ارنجش.. کردم نگاه بهش چشمی زیر

 !!!بود خیره رو به رو به و بود داده تکیه دستش

 ..کرد توقف راهی بین رستوران جلوی و پیچید فرعی در اتوبوس

 رمس پشت بعد.. برم اول من تا ایستاد کنار و شد بلند سپهر.. شدند پیاده ترتیب به مسافران

 .کرد حرکت به شروع

 ..خوری می سرما!  بپوش و کاپشنت:  گفت من به رو...  وزید می شدیدی باد

 ..دونم می خودم!بگی من به خواد نمی تو: گفتم کنان غرغر دلم تو

 اما.  نیست اعتمادی که اینجا غذاهای به: گفت سرمدی.  کردم تن به و کاپشنم حرف بی ولی

 ..کردند نگاه من به همه خواین؟؟ نمی چیزی( کرد طرفی به اشاره!)سوپره یه اونجا

 !نه: گفتم و انداختم باال ای شونه

 نیست؟؟ گشنت:نریمان

 ..ندارم چیزی به میل!نه: گفتم

 سپهر جز به البته.. نشستیم بود شده چیده در جلوی که هایی صندلی رو. نگفت چیزی کسی دیگر

 ..ایستاد سرپا سرم باال که

 یم داخل!!! دستشویی میرم:گفتم کرد می نگاهم که سپهر به اروم و شدم بلند لحظاتی از پس

 کانت سری!! مسئولیتت احساس قربون.. یاد می داره سرم پشت دیدم چشم ی گوشه از که رفتم

 .. رفتم دستشویی به و دادم

 گرفته نرفت دستشویی ی فاصله در نریمان و سرمدی که ای خوراکی ی کیسه و نشسته صندلی رو

 ..کردم باز رو کیسه ذوق با.. بود پام رو بودن
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 شتمبرگ خوشحالی با!! اب دوبطری و پسته بسته دو و کیک.. کت کیت.. اسمارتیز! کاکائو شیر

 دارم؟؟؟ دوست شکالتی من دونستین می کجا از: گفتم و عقب

 نوبت بعد. شدم مشغول و انداختم کاکائو شیر داخل و نی همه از اول.  خندیدن جوابم در دو هر

 لداخ انداختم و دستم و کردم صبر ای لحظه چند..  نکردم تعارف کسم هیچ به.. رسید کت کیت

 !!!نداشتی میل خوبه:  گفت تمسخر با سپهر که بردارم اسمارنیز تا پالستیک

 دمش خیال بی. کرد می نگاه و من تمسخر با که انداختم بهش نگاهی حرص با.. شد خشک دستم

 مهم زهتا: گفتم بدم حرصش بیشتر اینکه برای و!! دارم دوست شکالت خب: گفتم خونسردی با و

 ..ردک نگاهم چپ چپ و نشست سرجایش سیخ. زدم موذیانه لبخندی و.. خریده برات کی که اینه

 .شدم خوردنم اسمارتیز مشغول و چرخیدم شیشه سمت به نبینه خندمو اینکه برای

 پیاده ما با گروهی.. رسید می نظر به خلوت شهری.  رسیدیم نظر مورد بندر به بعد ساعت چند

 . رفتن دیگر مقصدی به اتوبوس همان با بقیه و شدند

 درد سرم و کشید می صوت گوشم باد شدت از دقیقه چند همین در که طوری.. بود شدید خیلی باد

 ...شد نمی مهار جور هیچ و شد می پخش صورتم تو همش که موهامم. بود گرفته

 بریم؟؟ باید کجا:  گفت نریمان

 دنش سوار از قبل..  دنبالمون یاد می خودش گفت شرمان:  گفت و انداخت اطراف به نگاهی سپهر

 .کنیم می حرکت داریم گفتم و زدم زنگ براش ترمینال از

 مخالف سمت ی شیشه مرد.. کرد توقف پایمان جلوی مانندی وانت ماشین که بود نگذشته دقایقی

 هستید؟؟ چه منتظر اینجا:پرسید و کرد خم را خودش و داد پایین را

 .دنبالمون بیاد هستیم دوستمون منتظر. غریبیم اینجا ما: گفت و رفت جلوتر سپهر

 .شید سوار. شرمانم من.. گفتی درست و رمز:  گفت و گذروند نظر از رو ما مرد

 بی اقکات در باید بقیه. بشیند توانست می شرمان کنار در نفر یک.. انداختم ماشینش به نگاهی

 .انداختیم هم به نگاهی. شدن می سوار پشت سقف

 . بشینید جلو شما:  گفت سرمدی به رو سپهر
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 ..راگشود در و. باشه: گفت و انداخت مرد به نگاهی سرمدی

 به ور و شد سوار هم نریمان. نشستم فاصله با کنارش. شم سوار که کرد کمک و رفت باال سپهر

 ..نشست رویم

 ..مسافرن شما مثه هم اونا. کنم سوارشون باید که هستن هم دیگه نفر4:  گفت بلند شرمان

 ایمق جیبم تو دستامو و کشیدم باال گلوم تا را کاپشنم زیپ.. بود کرده ام کالفه باد. افتاد راه و

 بی و تنداش دید بیرون به بودیم نشسته که جایی.  شدم بودن پریشون که موهام خیال بی. کردم

 یباال سیاه اسمون به نگاهی..پیچید می جا همه که بود باد صدای فقط.. بودیم اطرافمون از خبر

 !!! بود ابری.. انداختم سرم

 لباس.  شدند اضافه ما جمع به نفر دو سپس و اومد حرف صدای.. ایستاد ماشین بعد دقایقی

 دیگر طرف در!  سال 31 حدود تر جوان دیگری و بود ساله 51 حدود یکی.  بود تنشون محلی

 دادن تکان سری نریمان و سپهر که گفتن سالمی خودشان زبان به. نشستن رویمان به رو درست

 . شدم خیره پاهام به هم من و

 نگاهی.. اوردم باال را سرم کمی.. بودم داشته نگه پایین را سرم بس از بود شده خشک گردنم

 بخندل و چشمکی سریعا شون یکی که پاییدم رو ها روی به رو چشمی زیر.. کرد می سنگینی روم

 سپهر به را خودم ترس از.. داد دست بهم تهوع حالت.. بست یخ تنم تو خون..  زد اوری چندش

 و وردا باال را سرش نشستم تنگش دید وقتی. بود پایین سرش.. چسبیدم بهش و کردم نزدیک

 یغلیظ اخم و انداخت ها رویی روبه به نگاهی سریعا که دید چی صورتم تو دونم نمی.. کرد نگاهم

 . چسبیدم را سپهر دست همانطور و نکردم نگاه انها به ترس از دیگر.. کرد

 رسیم؟؟ می کی پس:  گفتم سپهر گوش در کالفه.. بود کرده خستم دیگر هم طوالنی راه این

 نیم و ..برسیم باید دیگه االنا. دونم نمی دقیق:  گفت پایید می را انها اخم با و خشن که همانطور

 .نداشتم خبری هم نریمان حال از و کردم نمی نگاه را رو به رو ترس از.  کرد بهم مهربون نگاهی

 لمث و بود او ام حامی تنها حاال بود چه هر.. دادم تکیه سپهر ی نه شا به و سرم و بستم و چشمام

 . بود برادرم

 ..شید پیاده:  گفت بلند شرمان و ایستاد ماشین بالخره دقیقه 41 حدود از بعد
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 و رفت پایین سپهر... کشیدم راحتی نفس اونا رفتن با. پریدن پایین نفر دو اون همه از اول

 ینپای ماشین از.  بود ایستاده سرم پشت هم نریمان.. کند کمکم تا گرفت طرفم به را دستش

 ..پریدم

 ..دخور می چشم به بزرگ و کوچکِ   کشتی چندین و ها قایق فاصله کمی با و بودیم بندر یه تو

 هنگ خودش پیش مرا و انداخت ام شانه دور به محبت با را دستش و زد لبخندی دیدنم با سرمدی

 ..کرد می صحبت نفر دو ان با که بود شرمان به چشمم.  داشت

 گردون سر امیدوارم.. یا کنه می حرکت امشب دونم نمی!! کوالکه دریا:  گفت لحظاتی از پس

 . رفت اسکله سمت به و.. بریم!!  نشین

 وا با و کرد صدا را فردی شرمان..  رسیدیم که اسکله به!! یومدن می ما سر پشت هم نفر دو اون

 سمت به و شدند پیاده نفر چهار و ایستاد تر دور ماشینی حین همین در. شد زدن حرف مشغول

 . کردند حرکت اسکله

 را نشرما و ایستادند ما کنار فاصله با.. بودند زن دو و مرد دو. دیدمشون بهتر شدند تر نزدیک با

 امشب میگه!!  اوردید شانس:  گفت ما به رفت می انها پیش که حالی در شرمان.  زدند صدا

 ..کنه می حرکت

 ما به رو لنجی و.. شید سوار بیاید: گفت و اومد جلو دیگر مردی.. شد می شدیدتر لحظه هر باد

 و کرد باز زمین رو و ای دریچه مرد شدیم لنج سوار که وقتی.. رفتند جلوتر مردها و زن.  داد نشون

 ..پایین برید:  گفت

 خونه؟؟ موتور پایین؟؟بریم: گفت مردها از یکی

 ظهلح.. نیای تونی می هستی ناراضی واستید؟؟؟اگه عرشه رو همتون داری انتظار پس: گفت مرد

 ..رفت سرمدی اول اونا سر پشت.  رفتن پایین ترتیب به همراهاش و مرد سپس.. شد سکوت ای

 .باش مواظب.. اروم.. برو تو:  گفت من به سپهر

 لخیت.. میدیدم رو صحنه این ها فیلم تو همیشه.. افتادم ها فیلم یاد. اومدم پایین و اهنی نردبان

 !!گرفتنشون می یا میشدن غرق دریا تو یا نفرات ها فیلم اکثر تو که بود این ماجرا
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 نشسته هم کنار نفر 2 اون.. انداختیم اطراف به نگاهی..اومد پایین ها پله از سپهر سرم پشت

 ... اومد می پایین داشت نریمان.. بودند زده زل ما به و بودند

 ود اون.  نشستیم کنارش هم نریمان و سپهر و من ترتیب به و نشست کناری رفت هم سرمدی

 ..نشستن ای گوشه و اومدن پایین ها پله از هم هیز مرد

 ..کردم می تحمل باید!! نبود ای چاره اما.. یومد می نم بوی و بد بوی یه

 پول نصف کردم راضیشون.. کردم صحبت باهاشون:  گفت و اومد پایین شرمان دقیقه چند از پس

 رسیدینن هم اگه.. رسین می سالمت به ایشااهلل! مقصد رسیدین وقتی هم بقیشو..  بگیرن االن و

 فتگ هیز مرد به رو و.. ببرم براشون تا بدید و پول زودتر چه هر هم حاال.  نکنید نفرین و لعن رو ما

 ..بگیر رو ها پول پاشو

 چیزی کنان پچ پچ سپهر گوش در و شد خم و گفت ببخشیدی " اومد ما نزدیک شرمان سپس

 وابیج منتظر انگار.. کرد نگاه را سپهر و گرفت فاصله کمی شرمان.. کرد اخم کمی سپهر... گفت

 فقط:  گفت شد می دور که حالی در. گفت چیزی سپهر گوش در و شد خم دوباره سپس.. بود

 ..باال بیار و پول:  گفت هیز مرد به رو و.. بدونی که خواستم

 ..کرد می نگاه شرمان ی رفته راه به هنوز سپهر

 هی: گفت سرمدی به سپهر! بده هیز مردک به تا داشت نگه اماده و شمرد و پول دیگر بار سرمدی

 . ببخشید..لحظه

 سرمدی به و پول بقیه و کرد جدا و اون از قسمتی و شمرد و پول.. گرفت سرمدی دست از و پول و

 ..کرد می نگاهش تعجب با سرمدی.  برگردوند

 و خشن و کرد دراز و دستش زود سپهر. زدم چنگ و سپهر ساعد ناخوداگاه.. رسید ما به هیز مرد

 ..خانومم و من سهم این!!  بگیر:  گفت جدی

 یدمترس می.. نکردم جدا زمین از و نگاهم اما گفت؟؟؟ می کیو این خانومش؟؟!!!زمین چسبید فکم

 !!!بیفته هیز مرد چشم به چشمم

 . رفت باال ما به نگاهی از بعد هم هیز مردک " و داد مرد دست و پول گیج هم سرمدی

 شده؟؟؟ چی: پرسید متعجب و شد خم ما سمت به سرمدی
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:  گفت لب زیر و گزید و لبش و انداخت کردم می نگاهش مات و گیج که من به نگاهی نیم سپهر

 ..برگردوند شو رو و!!!! بیشرف مرتیکه.. .. میگم بهتون بعدا هیچی

 

 

 نفس تونستم هم من و خوابیدند هیز مرد دو..  بودیم اسیر موتورخانه دران که ساعتی 2 تمام در

 .. ..بود کرده خسته و هممون دری به در و درگیری این.  بگیرم باال و سرم و بکشم راحتی

 سپهر و نریمان گاهی هرازچند.. بودم گذاشته زانوم رو و پیشونیم و داشتم بغل تو و هام زانو کالفه

 سمت که ی مرد و زن به و کردم بلند و سرم.. بود خواب هم سرمدی.. کردند می صحبت هم با

 " دمش متوجه هم با صحبتهایشان از که اینطور.  بودند جوان.. انداختم نگاهی بودند نشسته راست

 !!بودند داده ترجیح قرار بر و فــــرار هم اینها و نبودن موافق ازدواجشون با هایشان خانواده

 ..شاید شدند؟؟ می خوشبخت ای پشتوانه و خانواده هیچ بدون و غربت در کردند می فکر یعنی

 ..امد پایین بودیم دیده اسکله در که مردی همان و شد باز خونه موتور در که بودم افکار همین در

 دشی آماده. نیفتادیم طوفان گیر اوردیم شانس.. رسیم می داریم: گفت و گذروند نظر از و جمع

 ..باال بیاید

 ..رسیدیم!! شید بلند:  گفت و زد هیز مرد دو از یکی به ای ضربه پا نوک با

 می هتاز هوای دلم.. گذاشتم پشتم و ام کوله و شدم بلند هم من.. شدند بلند کشان خمیازه مرد دو

 اانه از بعد.. بردند و تشریفشون هیز مرد دو انها از بعد.. رفتند باال جوان مرد و زن اول. ..  خواست

 ..نریمان هم

 ..رفتم باال رو ها پله.. شدم می ازاد داشتم زندان از انگار گذاشتم آهنی های پله رو و پام وقتی

 بوی..بودیم دریا ی محاصره در هنوز.. انداختم اطراف به نگاهی..خورد صورتم به سرد و تازه هوای

 ات که بود معلوم.. بود میش و گرگ هوا.. زد می چشمک ساحل تر دور کمی. میرسید مشام به دریا

 مخصوصا..  داشتم خوبی احساس.. کشیدم ریه به رو تازه هوای.. میشه روشن هوا دیگه ساعاتی

 ایانپ و آرامش یعنی این.. دارم فاصله ساعتی چند کیومرث عمو پیش تا اینجا از دونستم می که

 !!!دری به در
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.. اختماند بقیه به نگاهی و چرخیدم پا ی پاشنه رو " کردم می قایم جیبم تو و دستام که همینطور

 رثکیوم عمو دیدار مدیون هم و امید این!!  بودم امیدوار خیلی.. کرد می خودنمایی لبم رو لبخندی

 ..بودم کیانوش و

 چه:  گفت!! بود نریمان.. گذاشتم عقب قدمی.. شدم رو به رو شخصی با برگشتم اینکه محض به

 ..دیدیم شما لب رو لبخندی یه ساعت 42 این تو ما.. عجب

 ..کردن می تماشا و اطراف سپهر و سرمدی.. شد باز بیشتر نیشم

 حلسا کنار لنج.. بردم می لذت بخشش آرامش صدای و دریا تماشای از داشتم که دقایقی از پس

 ..کرد تشکر انها از و داد انها به و پول دوم نصف سرمدی.. رسیدیم مقصد به ما و کرد توقف

 ؟؟ ترمینال بریم باید: گفت نریمان.. بود تاریک هنوز هوا.. امدیم پایین لنج از هم اتفاق به

 ااینج از دونم نمیِ  )... ..( !  شهر بریم باید.. . کنم فکر:  گفت و کشید موهاش به دستی سپهر

 ..رفت باید چطور

 ! بپرسم برم من بزارید.. پرسیدیم می ها همین از باید:  گفت سرمدی

 ..میرم من بمونید: گفت سپهر

 ..بازگشت و امده راه و

 وشنر هوا بمونیم باید!! کمه خیلی ماشین امد و رفت االن میگن:  گفت و برگشت لحظاتی از پس

 ..شه

 ترمینال؟؟؟ بریم باید: نریمان

 !!!ترمیناله همون که دارن محلی گاراژ یه.. اره:  سپهر

 ..همیش چی ببینیم بریم و مسیری یه تا بیاید!!! وایستیم تونیم نمی که همینجا: سرمدی

 ...کردم حرکت سالنه سالنه انها سر پشت!! نخواست نظر من از که هم کسی.. کردند موافقت همه

 به دست با و!  کن کت حر ما با.. نمون ما سر پشت:  گفت و برگشت سپهر رفتیم که قدمی چند

 (باش ما دید جلوی و بیا تر تند یعنی.. )کرد اشاره جلو

 ..دادم ادامه حرکتم به اهسته همانطور و گرفتم ازش و نگاهم بهش توجه بی
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 من !بود گرفته خندم.. برسم بهش تا ایستاد کمر به دست کالفه.. نمیدم محل بهش دید وقتی

 که همین.. چسبیدم می بهش کنه مثل ترسیدم می و بود گیر کارم که وقتی تا.. بودم رذل چقدر

 !!دادم نمی محل بهش دیگه گذشت می پل از خرم

.. بود گرفته سنگینش نگاه زیر و من و بود ایستاده کمر به دست همانطور.. شدم رد کنارش از

 ..میاد داره دارم سرم پشت که شنیدم می و هاش قدم صدای

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 ی مبادله برای فقط.. بود تجاری بندر یه اینجا.. بودن امد و رفت تو مردم و بود شده روشن هوا

 نارمونک از بار از انباشته چیککو و بزرگ های ماشین.. خورد نمی چشم به سکونت از نشونی.. کاال

 ..سوخت می چشمم.. فرستادن می حلقمون تو و دود و گذشتن می

 وقب صدای... شد سست پاهام.. دیدم آشنا چهره یه شلوغی بین که گذشتیم می خیابون عرض از

 ..دویدند سمتم به نفر دو.. زد لبخندی مرد.. کرد می کر و گوشم داشت ماشین

 !! مـَــــرده ایـــنِ ِ ِ ....  ا:  زدم جیغ و کردم باز و دهنم لحظه یه تو

 ..دویدن به کردم شروع جهت خالف و

 به طور همین.. بود اعصابم رو ماشین بوق ی کننده کــر صدای.. بود گرفته شدت صداها سرو

.. یدمدو می نیرو تموم با.. نبودن خودم اختیار تو دیگه پاهام انگار... دوییدم می و زدم می تنه افراد

 جرئت حتی.. بودم دیده دستاش تو که ای مشکی اسلحه از.. از.. کنم فرار.. شم دور خواستم می

 ..کنم نگاه و سرم پشت کردم نمی

 ؟؟؟..کنن فرار تونستن هم هستن؟؟اونا سرم پشت بقیه و سپهر یعنی

 فکر یب.. بود بازی نیمهِ   چوبیِ   در دیوار یه نبش.. یومد نمی باال دیگه نفسم... رفت می گیج سرم

 ..بستم سرم پشت محکم را در و رفتم داخلش
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 رتمصو تمام.. یومد نمی باال نفسم.. سوخت می م ریه.. نشستم زمین رو و خوردم سـُـر در پشت

 بود گفته!! دوتاشون هر دست بود اسلحه.. مطمئنم.. اره. لرزید می دستم.. زد می نبض مثه

 ..اینجا االن؟؟.. یاره می و دخلمون

 کردن؟؟ پیدا رو ما چطوری!! زدم زمین به مشتی.. ها لعنتی

 ..بودم کرده گـُـم هم رو بقیه حاال.. بودم بدبخت چقدر.. شد جاری صورتم رو اشکام

 قفس نزدیک تا.. . بزرگ سالن یه. بود انبار یه.. انداختم روم به رو به نگاهی و گرفتم باال و سرم

 باشن اطراف دورو همین اگه بیرون؟؟ برم کردم؟؟ می چه باید حاال.. بود شده چیده جنس هم رو

 چی؟؟؟

 تنها من آخه!! خدایا.. ریخت می اختیار بی اشکام.. گرفتم دندون به مو ناخن نگرانی و ترس از

 ..بعق برگردوندم و سرم.. اومد بند نفسم درد از.. خورد پشتم تو محکم ای ضربه کنم؟؟؟ کار چی

 .. بودم کردن غش حال در ترس از.. داد می هــُــل داشت و بود کرده باز و در نفر یه

 با و کشیدم عقب زمین رو و خودم.. افتاد من به نگاهش.. شد ظاهر در چوب چهار در شخصی

 ؟؟.. اوناست همدست یعنی!! شد جاری صورتم رو اشکام.. زدم زل بهش ترس

.. زدم جیغی خوداگاه نا که اومد جلوتر قدمی... نفهمیدم من که گفت چیزی خودش زبان به مرد

 قورت دهنمو اب.. شدم نمی متوجه من که گفت می چیزهایی..  شد خم کمی.. ایستاد سرجاش

. .نبود لرز و ترس موقع االن.. کشیدم عمیقی نفس.. کردم پاک دست پشت با امو اشک..  دادم

 اینجا من ..من:  گفتم اینگلیسی به و کردم خیس زبون با و لبم.. باشم مسلط خودم به کردم سعی

 !! شدم گم

 مه سیبلی.. بود ساله چهل یا سی حدود در قد بلند مردی.. کرد می نگاهم تعجب و اخم با هنوز مرد

 و کرد نگاهم ای لحظه.. بود زده ماشین هم را موهایش.. بود پوشانده را لبش تمام که داشت

 ..رفت بیرون سپس

 کجا خها ولی. کنم فرار.. بیرون برم فرصته بهترین االن کنه؟؟ خبر پلیس رفت رفت؟؟ کجا یعنی

 چی؟؟ بیفتم اونا گیر اگه.. .. بیفتم ناباب های ادم گیر که اینه از بهتر.. جا هر...  برم؟؟

 بلند و زدم چنگ بود افتاده زمین رو کنارم که کیفم و کاپشنم به.. زدم موهام تو چنگی کالفگی با

 کسی.. شدم خارج در از اروم اروم.. نبود کسی.. انداختم بیرون به نگاهی.. بود باز نیمه در. شدم
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 از باید حاال.. رسوندم مردم بین و شلوغی به و خودم و دوییدم سریع.. نبود اطراف و دور اون

 ؟؟؟.. رفتم می طرف کدوم

 سپ خدایا.. گرفتم دندون به و لبم.. نبود اشنا برام طرفی هیچ.. کردم نگاه اطراف به بیچارگی با

 .. باشن؟؟؟ افتاده گیر نکنه کجان؟؟؟ بقیه

 حقم.. کردند می نگاهم تعجب با ها بعضی.. گرفتم پیش در و مسیری.. دادم قورت و بغضم

 نظر به!!! تنها اونم جوون دختر یه برسه چه.. خورد می چشم به زنی توک و تک اینجا.. داشتند

 عفض نباید.. بگیرم خودم به مطمئنی و جدی ی قیافه کردم سعی.. باشه مطمئنی شهر یومد نمی

 دنبالم حتما.. برن و کنن رها تنها و من اونا نداره امکان: دادم امیدواری خودم به.. دادم می نشون

 ..گردن می

 ..باشن مونده سالم اگه:  نالیدم دلم تو

 شروع تجه خالف.  برگشتم دلیل همین به.. بود اشنا نا برام مسیر.. رفتم جایی یه تا و مسیری یه

 ...کردم حرکت به

 و گشنگی کجان؟؟؟ سپهر و سرمدی این پس اخه.. بودم زدن پرسه حال در که بود ساعتی یک

 سرم تو خاکی چه باید تنها اخه ولی.. هیچی ریخت می داشت مم دستشوی اینکه.. هیچی تشنگی

 ریختم؟؟ می

 وشهگ یه و کنم خالص نکبتی زندگی این از و خودم نداشتم هم چاقویی " قرصی یه بدبخت منه

 بیشتر؟؟ اینم از بدبختی.. .بیفتم

 رفتم کنم؟؟ کار چی!! گیرن می گروگان و کنن می پیدا و من که جهنم اصال.. رفتم اسکله سمت به

 حال در مردم.. یومد می ها کشتی سوت صدای.. دوختم چشم دریا به و نشستم سکو یه روی و

 کاش کردم؟؟ گاهت در به گناهی چه خدایا؟؟؟من اخه.. بودن کاال و جنس تعویض و جایی جابه

 همراه سفر تو اونا با که بود احمقمِ   خود تقصیر اصال.. بودم مرده خونوادم با منم موقع همون

 ..نشدم

 کجــــا؟؟؟ تا ؟؟ ک ی تا حماقت یه تاوان

 ..لرزید می بغض از چونم.. گرفتم دندون به و لبم

 ..بود سپهر!!!  من خـــــــدای.. برگشتم عقب به هول و ترس با.. گرفت و بازوم دستی
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.. گردم می دنبالت در به در ساعته یک بودی؟؟؟ گوری کدوم:  گفت عصبی و داد تکونم محکم

 .. چرا.. کردم می سکته داشتم میری؟؟ پایین میندازی و سرت همینطوری

 ..اومده هم حاال رفته کرده ول و من!!  اقامِ   عالف ساعته دو من..  کشیدم و بازوم حرص با

 دو این دونی می.. مـُــردم می ترس از داشتم بودی؟؟ گوری کدوم حاال تا خودت:  زدم جیغ

 ؟؟؟بودی کجا حاال تا کردم؟؟؟ تحمل کثیف و سنگین نگاه چقدر دونی می کشیدم؟؟؟ چی و ساعت

 کردی؟؟ ولم چرا

 ..شد جاری اشکام.. کوبیدم سینش به مشت با و

 سمت به و من و انداخت شونم دور و آورد جلو و دستش یکی اون.. گرفت دستش تو و مشتم

 ارامش به. شد تموم.. شد بلند هقم هق صدای.. گذاشتم سینش رو و سرم.. کشید خودش

 ..رسیدم

 .. نزاشتی تنهام که مرسی.. مـــرسی!! خدایا

 تمداش.. بده حق منم به اما.. ترسیدی دونم می:  گفت گوشم دم بود سینش رو سرم که همینطور

 و مرثکیو جواب نکردی فکر.. بودم سنگین های نگاه این و تنهاییت نگران منم.. کردم می سکته

 ..فشرد سینش به و سرم و بدم؟؟ باید چی

 دایص اون و گرماش طاقت..  باشم نزدیکش این از بیشتر تونستم نمی.. کشیدم باال مو بینی

 ..نداشتم و بمش

 کجان؟؟ نریمان و سرمدی:  گفتم و شدم جدا ازش

 !!یان می بر خودشون پس از.. مَردن باز اونا.. کردیم گم هم رو اونا دونم؟؟ نمی -

 دیدی؟؟.. داشتن اسلحه اونا اما:  گفتم

 و مرده اینِ   ا گفتی که شنیدم صداتو فقط لحظه یه من دیدیشون؟؟ یهو چطور تو.. دیدم!! اره-

 ..ندیدمت دیگه!! رفتیم که برو د بعدشم

 ..رفتم دَر جوری چه نفهمدم خودمم:  گفتم و خندیدم

 نباشیم؟؟ نظرشون زیر هم االن معلوم کجا از:  گفت و انداخت اطراف به نگاهی
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 داشت؟؟ امکان.. کردم نگاه اطراف به ترس با

 ..کنیم پیدا و نریمان و سرمدی تونیم می ببینیم بریم بیا:  گفت

 کردن؟؟ پیدا رو ما کجا از اونا:  گفتم

ِ   باند یه اونا.. اوردیم شانس کلی هم همینجا تا گرفتی؟؟ کم دست رو اونا:  گفت و زد پوزخندی

 !!!بزرگند

 سالمت و سالم که کردم دعا دل ته از. نکردیم پیداشون اما.. زدیم پرسه اطراف ساعتی نیم

 ..باشن

 ترمینال؟؟ میریم االن:  گفتم سپهر به

 تله برامون پایانه اطراف شاید!!  نه:  گفت و داد من به و نگاهش و انداخت جیبش تو و دستش

 رمنتظ ها طرف اون رن می حتما.. کردن گممون شلوغی این تو که اوردیم شانس!! باشن گذاشته

 ..بریم اینجا از ماشین با بخوایم که زنن می حدس چون!! میشن

 و کردم تابید می بهش مستقیم افتاب که چشمم بان سایه و دستم.. گذاشتم گوشم پشت موهامو

 کنیم؟؟ کار چی باید حاال پس:  گفتم بهش و

 ..افتاد راه و!! میشه چی ببینم بریم بیا:  گفت سپس.. کرد نگاه اطراف به و داد تکان سری

 ..گشت می بر اسکله به دوباره داشت

 ..نریااااا جایی!! بمون منتظر جا همین:  گفت من به رو

 ..باشه مگه؟؟ بچم -

 اون به سپهر و داد نشون دست با و طرفی مرد.. شد صحبت مشغول شخصی با و شد دور من از

 ..شد دور دیدم ی محدوده از کردم می دنبالش چشمم با همینطور.. رفت سمت

 شسمت به که کرد اشاره دست با امد می سمتم به که همینطور و برگشت که نشد ای دقیقه 01

 شد؟؟ چی:  پرسیدم و رسیدم بهش. بروم

 باهاش و انداختم باال ای شونه.  ریم می اون با.. داره بار ورا اون واسه که هست ماشین یه:  گفت

 ..شدم همقدم
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 ..همینه:  گفت و ایستاد کامیون یه جلوی

 می هایش شانه تا موهایش و بود هیکل قوی مردی پیر که اومد هم ماشین راننده بعد لحظه چند

 ..رسید

 پشت باید.. نه اونجا:  گفت سپهر که رفتیم می در سمت به.. شیم سوار که زد اشاره ما به رو

 ! بشینیم

 ؟؟ پشت:  گفتم تعجب با

:  گفت و گذاشت عقب درب جلوی کوچک ی پایه چهار یه.. کرد حرکت جلوتر خودش و.. اره -

 ..شو سوار

ِ   خالی فضای.. شد بسته در. اومد داخل به سرم پشت هم او و شدم سوار بود ای سختی هر به

 ..بود شده پر هایی بسته از تماما.. بود پشت اون کوچکی

 ..نشستیم هم روی به رو کمی ی فاصله به

 ..نداشت بیرون به دیدی هیچ.. دوختم اطراف به نگاهمو.. کرد حرکت ماشین

 از امروز:  گفت شدم اش متوجه دید وقتی... کرد می نگاهم داشت.. شد قفل چشماش تو نگاهم

 ..شناختمت زرد بولیز این

 ِ  ! لیمویی.. نیست زرد:گفتم و انداختم بولیزم به نگاهی

 !!! دیگهِ   زرد همون:  گفت و زد نیشخندی

 ..رفتم بهش ای غره چشم

 کرد دراز داشت جا که جایی تا و پاهاش و شد جا به جا سپهر عاقبت.. گذشت سکوت تو لحظاتی

 خوام می من:  گفت و داد تکیه عقب به سرشم.. داد تکیه ها جنس به و نشست تر باز کمی و

 ..کن صدام شد خبری!! بخوام

 بود ورمجب حاال.. داشت قرار بودم نشسته جغد مثه که پای به چسبیده زانوش.. کردم نگاه پاش به

 ..بود بسته و چشماش.. کردم نگاهش کنه؟؟ پهن خودشو جا ذره یه این تو

 ..م شونه رو بزار کن دراز تو پا.. باش راحت.  نکش خجالت:  گفتم.. گرفت حرصم
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 ..من دهن تو میاد داره:  گفتم حرص با لب زیر.. نداد نشون العملی عکس

 ... !بخواد دلتم:  گفت و شد باز هم از امیزی شیطنت لبخندی به لبش بسته چشمان با

 ؟؟؟ من ی شونه روی بزاری پاتو که-

 !!! دهنت تو بیام که.. نه:  گفت و انداخت باال و ابروش و کرد باز هم از و چشماش

 ..بشینم بهش پشت تقریبا تا چرخیدم و و گفتم ایشی لب زیر!!! پررو.. شد گشاد چشمام

 می راحتِ   خواب دلم!  خواست می تازه هوای دلم.. بودم خسته.. بودیم راه در ساعتی سه حدود

 ماشین که نشد لحظاتی.. گذاشتم هم رو و چشمام و کشیدم عمیقی نفس.. خواست

 ای دقیقه.. نشست صاف و شد جا به جا که بودم سپهر متوجه.. کردم باز را چشمانم..ایستاد

 رسپه به و نشدم متوجه که گفت ای جمله.. شد ظاهر در جلوی مسن مرد و شد باز در که نگذشت

 متوجه هم باز که داد مرد به جوابی شد می بلند که حالی در و داد تکان سری سپهر. کردم نگاه

 ..نشدم

.. مدما پایین سپهر کمک به و شدم بلند!  پرید پایین کامیون از و کرد من به نگاهی نیم سپهر

 چند.. بود زده زل او دهن به هم سپهر و گفت می چیزی مرد.. داشتیم قرار راهی سه یه نزدیکه

 را لیپسمک و گذاشتم پایین را ام کوله..  تابید می قدرت با هنوز خورشید.. گرفتم فاصله انها از قدم

 : گفت که گذاشتم می دوشم روی را ام کوله و بستم سرم باالی را موهایم.. کردم جستجو ان در

 ..بریم باید اینور از

 ..گرفت فاصله ما از و کرد حرکت ا که بود کامیون به نگاهم

 ؟؟ رفت+

 ..بود جدا ما از راهش دیگه اینجا از.. اره -

 ریز و چشمام که همانطور و دادم پیشونیم به چینی.. کرد می کور و چشمم داشت خورشید نور

 بریم؟؟ باید پیاده و راه بقیه:  پرسیدم بودم کرده

 ..بریم بیا حاال:  گفت و کرد حرکت به شروع من از جلوتر
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 ردیگ.. کرد می ذوب داشت رو مغزم و تابید می قدرت تمام با خورشید.. کردم حرکت سرش پشت

 مچش تو اینکه خاطر به.. کرد می کت حر جلوتر قدم چند خیال بی سپهر.. بودم افتاده هن و هن به

 ..کردیم می حرکت خاشاک و خس تو جاده کنار نباشیم

 اهر دیگه چقدر:  پرسیدم بلند.. باشن سالمت که کردم دعا دل در.. افتادم نریمان و سرمدی یاد

 مونده؟؟

 اومدم؟؟؟ اینورا بار چند مگه.. دونم می چه من:  داد جواب بلند برگرده عقب به اینکه بدون

 ..کشیدم عمیقی نفس حرص از

 زدیکیهن اتومبیلی و رسید گوش به شدید ترمزی صدای گهان نا که کردیم می حرکت سالنه سالنه

 ..شدن ور حمله ما سمت به و شدن پیاده نفر دو زدن هم به چشم در.. کرد توقف جاده لب ما

 ...بدو:  زد فریاد که شنیدم و سپهر صدای

 های بوته در و چوله چاله در پاهام.. کردم دویدن به شروع توان تمام با و زدم جیغی که من و

 تا ودب سپهر دنبال چشمم.. داشتم شدن دور قصد و دویدم می فقط توجه بی.. رفت می فرو کوچک

 گوش هب پی در پی شلیک چند صدای.. گذشت می تند تند چشمانم جلوی از تصاویر.. نکنم گمش

 دنبال و من و زد دستم به چنگی سپهر.. شد تر تند خودکار پاهام و زدم جیغی هوا بی.. رسید

 نبالد به وقفه بی که هایی قدم صدای.. دیگر ای گلوله صدای.. رفت می گیج سرم.. کشید خودش

.. شد می تر کند و تر کند داشت پاهام.. بود روان رویم و سر از عرق.. سوخت می ام ریه.. بود ما

 ..امد نمی باال دیگر نفسم

 ..خدا رو تو.. تونم میِ   نــ.. گه دیــِ ..  د.. تونم نمی: گفتم

 چهدرخ و بود دشت کرد می کار چشم تا.. کشید خودش دنبال به و فشرد تر محکم را دستم سپهر

 تکه چند تر دور کمی!!!  نداشتیم پناهی هیچ.. بودند انداخته گیر رو ما جایی خوب.. کوچک های

 و.. باش زود.. ها سنگ اون سمت به! اونور ریم می:  گفت سپهر.. اومد چشم به بزرگ تقریبا سنگ

 ..بیاندازم سرم پشت به نگاهی تا نداشتم جرئت حتی.. کشید را دستم باز

 زمین به.. داد هل سنگ پشت به و من و کشید را دستم سپهر سنگ تخته به شدن نزدیک با

 ستمد.. نشستم پام دو روی و شدم بلند.. نبود ضعف و غش وقت االن.. کشید تیر ارنجم.. افتادم

 . .امد می باال سختی به نفسم.. کشید می تیر
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 ..امد می شتابان های قدم صدای

 ..بیرون بیا.. میدیم درس رو تو تای ده ما سوسول؟؟ بچه زرنگی خیلی کردی فکر-

 ..فشردم دستم تو و سپهر پیراهن ترس با

 خوش زبون با.. نداری گریزی راه که دونی می خودتم.. تمومه بازی گربه و موش!! بیرون بیا-

 ..بیرون بیارید و لشتون

 ..رسید گوش به دیگری ی خنده صدای

 ..بده تشخیص رو انها موقعیت سنگ پشت از تا شد خم کمی سپهر

 بازی.. هستید ما چنگ تو همتون االن بری؟؟ در تونی می کردی چی؟؟فکر که پشت اون رفتی -

 ..بیرون بیاید خوش زبون با..  تمومه

 ..برید می سر حوصلمو دارید دیگه

 وار دیوانه قلبم.. شد خشک دهانم ترس از.. میشه نزدیک داره داد می نشون که هاش قدم صدای

 ..شد آوار سپهر رو شخصی و کشید را موهایم دستی که بود چنگم تو سپهر بلوز هنوز.. زد می

 سرم که همانطور.. شد می کشیده باال سمت به موهایم.. زدم جیغی ترس از.. هیچی موهایم درد

 یگرهمد و بود درگیر شخصی با سپهر.. بود جاری هام اشک.. ایستادم و شدم بلند بود خم عقب به

 دهخن که بود چنگش در موهایم هنوز.. شد نزدیک من به و شد حلقه دورم دستی.. کوباندند می را

 هنوز سپهر.. داد سر بلندی ی خنده و ترسیدی؟؟؟ جووووونم؟؟؟:  گفت و کرد اوری چندش ی

.. کردم تقال به شروع.. کردم می کاری باید.. کنم دور خودم از و ترس کردم سعی... بود درگیر

 خودش به پشت از مرا او و کردم می تقال که همانطور.... شد می کنده ریشه از داشت موهایم

 تو گدیل داشت سپهر.. بزنم حساس جای به را ضربه و کنم گیری نشونه کردم سعی بود چسبانده

 ای ضربه و دادم فاصله مرد از زور به و خودم حرکت یک در و گرفتم جونی.. زد می مرد اون شکم

 می حرکت را مشتم وقفه بی. .. نیست جالب گیریم نشونه اینکه مثل.. زدم حساس ی ناحیه به

 ..زدم بهش محکم های ضربه توانم تمام با و دادم

 خم و گرفت را دلش.. شد جدا من از هم دیگرش دست و شد کنده موهایم از دستانش کم کم

 ..شد بلند آخش صدای..  زدم پهلویش به لگدی و نکردم معتل.. شد
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 به دیگری لگد و نکردم نامردی " شه بلند خواست و کرد زمین روی بر گاهش تگیه را دستش یک

 وداع و فانی دار که هاست االن همین و کردم ناقصش که بودم مطمئن دیگر.. زدم شکمش زیر

 از یمهیب صدای با.. رفتم عقب قدم چند ترس با.. پیچید می خودش به و بود افتاده زمین رو.. بگه

. .برگشتم عقب به تندی و گذاشتم گوشم رو و دستام.. بود تیر صدای.. زدم جیغی و پریدم جا

 و بود تیری هفت مرد دست در.. رفتن می کلنجار هم با و بودند افتاده زمین رو مرد اون و سپهر

 ؟؟؟.. کردم می کار چی باید.. خدایا.. بود قفل مرد انگشتان روی سپهر دستان

 کارم از!!! پیچید می خودش به و بود افتاده زمین رو.. انداختم قبلیم حریف به نگاهی باره دو

 ... !!!!کثیفِ   مردک.. نبودم پشیمون

. .کردم نگاه اینا سپهر سمت به.. فشردم دهنم رو و دستم.. پروند جا از و من دیگر تیری صدای

 رو که مرد سمت به را تیر هفت زنان نفس نفس.. بود خاکی تنش تمام.. ایستاد و شد بلند سپهر

 ..کنم می و اینکار که دونی می.. کنم می راحتت " بخوری تکون:  زد داد و گرفت بود افتاده زمین

 ..کرد می نگاه سپهر به ترس با " زخمی و اشفته رویی و سر با مرد

 به سریع مرد ی اضافه حرکت ترس از دوباره.. انداخت من به نگاهی و کرد کج را سرش سپهر

 ..چسبیدم و بازوش و رفتم سمتش به.. برگشت او سمت

 !!! بیفت راه پاشو... پاشو:  گفت مرد به رو

 ..کرد می نگاه حرکت بی و واج و هاج هنوز مرد

 ..شو بلند گم می نه؟؟؟ یا بمونی زنده خوای می:  زد فریاد و زد اون پای به لگدی سپهر

 ..خورد می تلو تلو.. شد بلند خیزان و افتان مرد

 !!! برو جلو.. بیفت راه:  گفت بهش رو سپهر

 یکی اون به و چی؟؟؟ اون پس:  گفتم سپهر به... کرد حرکت به شروع متعادل نا های قدم با مرد

 نمنک فکر:  گفت و انداخت بهش نگاهی سپهر.. کردم اشاره بود افتاده ما به پشت و زمین رو که

 ..کنه حرکت بتونه
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 هک اینطور.. شد قبلی حریف نزدیک و رفت عقب عقب بود گرفته نشانه رو اسلحه که همانطور

.. هبیهوش:  گفت اروم!!!!  بود افتاده ور یه حرکت بی.. زد بهش لگدی سپهر.. بود بیهوش بود معلوم

 !! کن ولش

 !!!میارم و دخلت همینجا... کنی خطا پا از دست که حالت به وای.. بفیت راه:  گفت مرد به رو دوباره

 ..برداشتم و زدم چنگ و بود افتاده زمین رو که و کاپشنم.. اورد در حرکت به را هایش قدم مرد

 !!!ماشین طرف ریم می.. اینور از ؟؟؟ کجـــــــــا:  پروند جا از و من سپهر فریاد صدای

 ..کرد حرکت به شروع مخالف سمت در مرد

 حریف و پشت به نگاهی گاهی چند از هر.. سوخت می گلوم.. لرزید می دستانم اضطراب و ترس از

!!! ودب افتاده حرکت بی هنوز.. کنه نمی حمله بهمون و بیهوشه بشم مطمئن تا انداختم می قبلی

 ..انداختم عقب به نگاهی دوباره وحشت با باشه؟؟؟ مرده نکنه.. افتاد دلم به ترس

 ..خدایا ؟؟.. مرده یعنی ؟؟.. کشتم آدم نرسیده مورچه به ازارم حاال تا که منی من؟؟

 ؟؟؟ چیـــه-

 از و بود قرمز اش چانه.. کردم نگاهش بودم چسبیده را بازویش که همانطور. . بود سپهر صدای

 ما جلوی که مرد از را نگاهش.. بود شده پاره هم اش یقه.. بود جاری خون از ردی لبش کنار

 چته؟؟؟:  یعنی که.  داد تکان سری و انداخت من به نگاهی نیم.. کرد نمی جدا کرد می حرکت

 عقب به نگاهی دوباره و باشه؟؟؟؟ مُرده نکنه:  گفتم ارومی صدای با و دادم قورت و دهنم اب

 ..بود افتاده زمین روی ما از زیادی ی فاصله با حاال که.. انداختم

 !!! بیهوشه.. نمرده-

 مطمئنی؟؟؟+

 هایی فساد چه اینا دونی می.. کمتر انگل یه.. بهتر!! باشه مُرده اصال:  گفت و داد تکان سری کالفه

 ..کشیدن گند به رو جا همه کنن؟؟؟ می

 باشه؟؟؟ مُرده که میداد احتمال اینم یعنی.. کردم نگاه بهش ترس با
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 چارهبی فقط.. کشید می نفس ندیدی!!!  مطمئنم.. نمرده:  گفت اروم دید و زدم وحشت نگاه وقتی

 !! خندید و.. شد کار نا

 کردم؟؟؟ ناکار اونو چطوری من که دید چطوری واگیر هاگیر اون تو این.. انداختم پایین و سرم

.. زد مرد به ای ضربه پشت از و گرفت فاصله من از بلند گام چند با سپهر.. رسیدیم ماشین نزدیک

. .باش آدم:  غرید و گرفت و مرد ی یقه و رفت جلوتر سپهر.. افتاد ماشین رو و خورد سکندری مرد

 ؟؟؟ کجاست سرمدی.. بری تا کردم ولت شاید بدی درست جواب اگه

 ..شد خیره سپهر به سکوت در و زد پوزخندی مرد

 آب لمث برام تو مثل کثیفی سگ کشتن.. لعنتی بزن حرف:  زد داد و داد تکان محکم و مرد سپهر

 ..بزنی حرف و کنی باز زبون بهتر.. خوردنه

 ..کرد سکوت بازم مرد

 و چشمام.. شد بلند او آخ صدای و زد مرد پهلوی به لگد.. افتاد زمین رو او و داد هلش سپهر

 ..نداشتم رو ها صحنه این دیدن طاقت.. بستم

 نه؟؟؟ یا زنی می حرف:  گفت و گرفت پشت از را او یقه سپهر

 !! دونم..  نمی.. نـــ:  گفت زنان نفس نفس مرد

 !! کجان بگو.. مرتیکه نگو دروغ:  زد داد و داد بهش تکانی سپهر

 ـگـــ.. اسکله تو..  شما مثل را اونا.. او.. دونم نمی نــ:  داد پاسخ زنان نفس نفس همانطور مرد

 !!! کردیم گم..

 ..باشی گفته دروغ که حالت به وای:  گفت و اورد مرد گردن به فشاری

 ..نبود الزم خشونت همه این.. اومد می بدم سپهر از داشت

 ..بگرد و ماشین:  گفت من به رو

 ..چی برای ؟؟ بگردم و ماشین ؟؟ مـــن!!!  کردم نگاهش واج و هاج

 ..توشه چی ببین بگرد و ماشین گم می واستادی؟؟ چرا:  گفت کنم نمی حرکتی دید وقتی
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 !!! ندیدم جایز و فرمانش از سرپیچی که کرد اخمی چنان و.

 اب بطری چند.. کردم نگاه را داخلش و شدم خم..کردم باز رو عقب درب و شدم نزدیک ماشین به

 دیگری داخل و بود طناب اونا از یکی داخل.. روبازکردم ها کیسه.. کوچک ی کیسه چند و بود

 هم اونجا.. کردم نگاه رو جلو و شدم خم!!!  نبود چیزی..  کردم نگاه را صندلی زیر.. چاقو چندین

 ..خورد نمی چشم به چیزی

 و نابط.. همینا فقط:  گفتم و دادم نشان سپهر به و بود دستم در که ای کیسه دو و ایستادم صاف

 !!!! چاقو

 ..کن نگاه هم و عقب صندوق-

 ..زدم را صندوق و گرفتم ازش و نگاهم.. دوخت من به چشم تعجب و ترس با مرد

 چه.. رو اینا!!!  هه.. مشروب شیشه دو.. کردم نگاه را داخلش!!!  جعبه یه.. بود معدنی اب باکس یه

 در اومدم.. خورد نمی چشم به خاصی چیز.. اینا و جک دسته و زاپاس.. !!! بودن خودشون فکر به

 ار زاپاس.. کردم باز کامل را صندوق در دوباره.. افتاد چرم ای تکه به چشمم که ببندم را صندوق

 یرونب زاپاس زیر از را کیف تعجب با!!!  بود کیف یه.. کشیدم را چرم تکه و کردم بلند سختی به

 ملهح سمتم به خواست و کرد حرکتی مرد.. کردم نگاه سپهر به تعجب با.. کردم بلند و کشیدم

 به ار تیر هفت.. کرد متوقف را او و گرفت و مرد ی یقه پشت از و برداشت خیزی سریع سپهر.. کنه

 ! همینجا بیفت....باش اروم... ؟؟کجـــا..کجا:  گفت و چسباند سرش

 و کیف داخل:  گفت بود چسبیده را مرد گردن که همانطور سپهر.. کردم آزاد و شدم حبس نفس

 ..باش زود.. کن نگاه

 ونبیر و گرفتمش انگشت نوک با ترس با.. بود اسلحه یک داخلش.. کردم باز و کیف سرعت به

 و داد تکان سری.. گفتم سپهر به و کیف محتویات!!!  پوشه یه و کاغذ ورق چندین.. آوردمش

 و پاش و دست تا بیار و طناب اون حاال!!! باش داشته خودت با و کیف.. خوبه:  گفت و زد پوزخندی

 ..ببندیم

 کیسه از و طناب و کردم باز را عقب درب.. بستم را صندوق در و انداختم ام شانه رو و کیف بند

 در مرد و من بین نگاهش که همانطور.. ایستادم سپهر روی به رو دست به طناب.. اوردم بیرون

 ..بیار در کیف از رو اسلحه یکی اون:  گفت بود نوسان
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 کردم باز را کیف در.. زودتر که کرد اشاره ابرو و چشم با چی؟؟ برای اخه..  کردم نگاهش تعجب با

 از هفاصل با دستم کف..بگیرمش دستم در نبودم بلد حتی.. کردم خارج را اسلحه لرز و ترس با و

 ..بودم داشته نگهش خودم

 ..کرد اشاره خودش کنار به و.. اینجا بیا-

 و دکر نزدیک من به را سرش سپهر... کرد می نگاهم پوزخند با مرد.. ایستادم و رفتم کنارش به

 نم مثل.. بگیر دستت تو درست رو اسلحه.. ترسی می که بفهمه نزار!!  نکن اونطوری:  غرید آروم

 !!! دستت تو بگیر درست.. خوندست فاتحمون ترسیدی بفهمه... باش زود!!! 

 و مکرد قالب اسلحه دور و انگشتام.. کنم دور خودم از و ترس کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ..گرفتم باال و سرم مطمئن.. گذاشتم ماشه رو و انگشتم

 ..بگیر من دست از هم و یکی این حاال.. همینطوری!!!  اره:  گفت اروم

 چلفتی؟؟؟ پا و دست منه چرا اخه.. اخه چرا!!  شد گشاد چشمام

 من تدس به را تیر هفت و.. زنیش می!!  نکن رحم بهش خورد تکون.. بگیرش:  گفت بلند ایندفعه

 ..دارم نگه محکم رو تا دو هر کردم سعی لرزان دست با.. داد

 در و آواره رو ما که هستن همونایی اینا.. نیومده رحم و دلسوزی اینا به:  گفت بلند من به رو سپهر

 وادم تن چندین ماه هر.. شدن ما بدبختی و ورشکستگی باعث که هستن همونایی!!!  کردن در به

 و کنن می ادم قاچاق که هستن همونایی.. کشونن می تباهی به و مردم و کنن می کشور وارد

 دستش از و ملت یه.. نکن رحم بهش خورد تکون!!!  نیومده دلسوزی اینا به.. گزه نمی ککشونم

 بگم؟؟ شاهکارهاتون از بازم یا بسه:  داد ادامه غیض با مرد به رو.. کن راحت

 ..بود مرده درش انسانیت واقعا که انگار.. کرد می نگاهمون خونسرد همانطور مرد

 ...بست محکم را پاهایش سپس و دست و شد نزدیک بهش دست به طناب سپهر

.. وش سوار گفت من به رو.  کرد دور جاده لب از تقریبا را او. کشاند جاده کنار به اورا کشان کشان

 ..کردم نگاهش متعجب!  کرد اشاره ماشین به و

 لوج درب عجله با.. کرد می تقال داشت..  انداختم مرد به نگاهی نیم.  نشست فرمان پشت خودش

 ..بود مرد های تقال به نگاهم هنوزم.  شدم سوار و کردم باز را
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 ..نباش نگران!!  کنه باز و دستاش تونه نمی-

 ماشین و زد استارت... بود قرمز هم پیشونیش.. بود شده خشک لبش کنار خون.. کردم نگاهش

 ونج نفر دو این دست از تونستیم که بودیم اورده شانس واقعا.. دادم بیرون و نفسم.. کرد حرکت

 شده تر اروم کمی قلبم ضربان.. اومد در حرکت به خلوت ی جاده در ماشین.. ببریم در به سالم

 میریم؟؟؟ کجا:  پرسیدم اروم.. . بودم شوک تو هنوز اما.. بود

 ..باشنشون نگرفته هنوز اگه:  افزود مکث ای لحظه از پس!!!  کیانوش و کیومرث پیش-

 ؟؟؟ داشت امکان یعنی.. شد حبس سینم تو نفس

 و تر مسکونی قبلی شهر به نسبت.. رسیدیم ساحلی شهر یک به باز راه ساعتی یکِ   طی از پس

 ..بیام تا بمون:  گفت من به رو و کرد متوقف و ماشین سپهر!!!  یومد می نظر به تر مدرن

 ریکتا دیگر هوا.. کردیم حرکت دوباره و برگشت دوباره دقیقه چند از پس!!!  شد پیاده ماشین از و

 خیابان یک در ماشین ربع یه از پس.. داشت دیگر ای جلوه ها چراغ نور زیر در شهر و بود شده

 ار ماشین.. کرد توقف داشتند قرار هم به چسبیده که ویالی هایی خانه جلوی و پیچید فرعی

 ..چرخید من سمت به و کرد خاموش

 اگه!!!  . البته.. باشه اینجا باید نکنم اشتباه اگه:  گفت و زد محوی لبخند.. دوختم بهش را نگاهم

 ..باشن اینجا هنوز

 گفت می و کیومرث عمو ؟؟؟ بودم شده متوجه درست.. یعنی.. برگردوندم خونه طرف به و سرم

 ینماش از سپهر به نگاهی نیم با.. گرفت و گلوم بغض..  قدمه؟؟ چند همین فاصلمون.. یعنی ؟؟؟

 ما بدون اون.. نداره امکان. .. نه رفته؟؟ کیومرث عمو یعنی.. شدم خیره ها خونه به.. شدم پیاده

 ..دوختم سپهر به و اشکم پر نگاه.. نمیره جا هیچ

.. فشرد را زنگ و انداخت من به نگاهی.. کرد توقف ها در از یکی جلوی و کرد حرکت من از جلوتر

 شوقم و ذوق همه.. شد ظاهر در جلوی مردی و شد باز در.. زد می بیرون دهنم از داشت قلبم

 ..زده اشتباه و در شایدم ؟؟ رفتن یعنی.. کرد فروکش

 در جلوی کیانوش و رفت کنار مرد.. کرد نگاه سرش پشت به و برگشت مرد که نشد ای لحظه

!!!  نرفتن پس.. داشت جواب عذاب و سختی همه این بالخره!!! مــــن خداااااااااای.. شد ظاهر

 ..موندن ما منتظر
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 و دمکر حلقه گردنش دور و دستام.. ایستاد مات کیانوش.. رسوندم اونا به و خودم بلند های قدم با

 رو از و سرم.. فشرد خودش به و من و کرد حلقه دورم و دستاش.. کردم خالی شونش رو و بغضم

 بی. .اومد می ما سمت به بلند های قدم با که افتاد کیومرث عمو به چشمم که کردم بلند شونش

.. کردم رها اغوشش در و خودم و رفتم عمو سمت به شتابان و کردم رها را او " کیانوش به توجه

 و بوسید می را موهایم عمو.. شد بلند ام گریه هق هق صدای.. .. داشتم ارامش و امنیت احساس

 دور از و دستم.. شوم دور ازش ای لحظه حتی نبودم حاضر دیگر.. رفت می ام صدقه قربان

 پاک را اشکهایم دست با عمو.. بود روان هام اشک هنوز.. چسبیدم را بازویش و کردم باز گردنش

 نکن گریه.. میشه تموم چی همه دیگه روز چند تا!!  نکن گریه.. عمو برم قربونت:  گفت و کرد

 روی کیانوش دست.. شد وارد سپهر.. بوسید و سرم و فشرد خودش به و من دوباره و!!  خانومم

 ..بود هایش شانه

 جلوتر قدم چند و گفت سالمی خونسرد سپهر.. رفت جلو قدم چند.. زد لبخندی دیدنش با عمو

 عمو.. کرد حلقه او ی نه شا دور را دستش یک هم سپهر.. گرفت اغوشش در شوق با عمو.. امد

 رس به ای بوسه و کرد بلند را سرش و.. چی همه بابت مرسی.. سپهر مرسی:  گفت او گوش کنار

 ..زد سپهر

 ...شکر رو خدا اومدین؟؟؟ شما عه؟؟ -

 ..دش گشاد چشمام دیدنش با!!!  بود سرمدی.. برگشتم صدا طرف به اشکیم چشمای با متعجب

 شمایید؟؟+

 ..کردند می نگاه ما به هم عمو و سپهر.. اومد من سمت به و زد لبخندی

 شکر رو خدا.. بودم شما نگران چقدر بدونید اگه:  گفت و انداخت ام شانه دور را دستش سرمدی

 ..رسیدید سالمت و سالم که

 اومدید؟؟ چطور شما:  سپهر

 تازه.. اینجا اومدیم و مینال تر رفتیم بعد.. شدیم قایم جا یه که ساعت چند از پس:  سرمدی

 ده؟؟ش چی لبت:  پرسید که شد سپهر لب کنار زخم ی متوجه تازه انگار و چطور؟؟ شما.. رسیدیم

 شدی؟ گیر در باهاشون

 ..کردند می نگاه رو ما متعجب کیانوش و عمو
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 شده؟؟ چی.. شده پاره که هم ت یقه:  گفت نگرانی با کیومرث عمو

 هب اول لطفا.. براتون میگم:  گفت کرد می رها و خودش که همانطور و اومد کاناپه سمت به سپهر

 ..بدید من به اب لیوان

 ..رفت سمتی به و کرد حرکتی کیانوش

 کجاست؟؟ نریمان: پرسیدم سرمدی به رو.. نشستیم کاناپه روی هم دور همه

 !!! بگیره دوش رفته-

 اب را سرش سپس.. .. کردم نگاه کشید می سر نفس یک را اب که سپهر به و دادم تکان سری

 ..داد تکیه کاناپه پشتیه به خستگی

 اشم نگران چقدر دونید نمی.. بیاد جا حالت تا بگیر دوش یه.. دونم می ؟؟ ای خسته:  گفت عمو

 عمو پشت را دستم.. انداخت پایین را سرش و.. ! یومد نمی بر دستم از کاری که حیف.. بودم

 یگهد اتفاقه.. جون عمو نیست که شما تقصیر:  گفتم و چسباندم او به و خودم و انداختم کیومرث

 ..میشه تموم چی همه زودتر ایشااهلل!!! 

 .. گرفت اغوش در و سرم و زد لبخندی عمو

 

 اومدیـــــن؟؟ کی شما-

 ما به تعجب با و بود گردنش دور ای حوله.. کردم نگاه نریمان به و اومدم بیرون عمو اغوش از

 ..کرد می نگاه

 ..بودم نگرانت چقدر بدونی اگه اومدی؟؟ کی خوبی؟؟:  گفت و اومد من سمت به عجله با

 ..بود زده زل ما به جدی نگاهی با.  انداختم سپهر به نگاهی چشمی زیر و.. رسیدیم تازه+

 چی مهه مواظب هست سپهر که وقتی تا دونستم می!!!  نبودم نگران زیاد من البته:  گفت کیانوش

 ..هست

 ..زد سپهر کتف به ای ضربه دوستانه و افتخار با و

 ..زد لبخندی خستگی با سپهر
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 برو ..عزیزم پاشو.. بیاد در تنت از خستگی تا بگیر دوش یه پاشو جون عمو:  گفت من به رو عمو

 !! کن استراحت کم یه بیا

.. منیاورد ماشین از و کیفم امد یادم که رفتم می اتاق سمت به..شدم بلند جا از و گفتم چشمی

 ِ .. ماشین تو کیفم!!! عه:  گفتم جمع به رو و برگشتم

 ماشین؟؟: پرسید نریمان.. کردند نگاهمان تعجب با نریمان و سرمدی

 ..کرد نگاه سپهر به و خریدی؟؟؟ ماشین:  گفت و خندید سرمدی

 پس. .گرفت من سمت به و کرد خارج جیبش از را سوییچ و داد تکانی خودش به خستگی با سپهر

 با نیاوردیش ماشینه؟؟؟ تو هم مشکیه کیف: پرسید تندی و نشست صاف یهو مکث ای لحظه از

 ؟؟؟ خودت

 ..شد خارج گلوم از نه مثل آوایی و دادم تکان منفی عالمت به سری ترس و تعجب با

 ..گیجی تو چقدر:  گفت من به رو بلند و شد بلند جایش از حرص با

 ؟؟.. بودم آورده در روز چند این در ای بازی گیج چه من ؟؟؟مگه زد من به و حرف این.. برد ماتم

 دهانم اب.. کردند می نگاهم تعجب با همه.. دیگه بود ماشین داخل خب!! که بودم نکره گم و کیف

 من یپشت کوله و مشکی چرمِ   کیف با سپهر که نشد ای لحظه.. شدم خیره بقیه به و دادم قورت و

 و گذاشت زمین رو نزدیکیم در را ام کوله.. شود می بلند بخار سرم از کردم می حس.. شد وارد

 ..گرفت جا قبلیش جای سر دست به کیف

 ؟؟سپهر؟ بود کاری چه این:  گفت و کرد اخمی سپهر به رو ایستادم مات هنوز دید که کیومرث عمو

 !!!دیگهِ   کیف یه حاال... نزدی دخترم به خوبی حرف اصال

 فاقیات:  گفت بقیه به رو بندازه من به نگاهی یا بده عمو به جوابی اینکه بدون " توجه بی سپهر

 !! کرد ازب را کیف و.. باشه توش بخوری درد به چیز امیدوارم... بگیریم ازشون و کیف این تونستیم

 شدی؟؟ درگیر باهاشون: پرسید کیانوش

 اماجر شرح مشغول و داد تکان تایید عنوان به سری کرد می رو زیرو رو ها کاغذ که همانطور سپهر

 ..شد
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 و برداشتم زمین رو از امو کوله عاقبت.. کردم می تماشا و بودم ایستاده مجسمه مثل هنوز من اما

 یمهربان با.. شدم چشم تو چشم نریمان با اخر ی لحظه در.. برم اتاق به تا چرخیدم پا پاشنه رو

 ات.. بودم زده خجالت.. نشستم تخت رو..رفتم اتاق به و گرفتم ازش و نگاهم زود.. کرد می نگاهم

 در مگلوی در بغضی.. نبود مهمی چیز اصال اخه.. بزنه من به حرفی جمع جلوی کسی بود نشده حاال

 بگو و من اصال.. بدم نشون ضعف نباید.. باشم مسلط خودم به کردم سعی.. بود گیری شکل حال

 ..برم حمام به تا برداشتم را کوچکم ی حوله و لباس و شدم بلند حرص با.. . که

--------------------------------------------------------------------

----------- 

 

 به حاال!!!  بگیرم را موهایم اب حوله با کردم می سعی و بودم ایستاده اتاق در کوچک ی اینه جلوی

 ودمب خریده نازیال با که ورزشی مشکیه شلوار یه.. انداختم خودم به نگاهی..بودم تر مسلط خودم

 و کردم رها دورم همانطور بود شده خشک کمی که را موهایم.. سبز شرت تی یک با بود پایم

 به و کردند قطع را صحبتشان هال به ورودم با.. شدم خارج اتاق از و گذاشتم هایم گوش پشت

 ..باشه عافیت:  گفت و زد لبخندی عمو.. کردند نگاه من

 ..نشستم کاناپه روی کنارش و.. باشید سالمت:  گفتم و زدم لبخندی

 ..بودن ها کاغذ اونِ   بررسی مشغول هنوز پس.. کرد می جمع را کاغذ های ورق داشت سپهر

 ..بخوریم شام که بیا و بزن صورتت و دست به ابی یه پاشو توام سپهر:  عمو

 ..کنیم اساسی فکر یه باید:  گفت و کشید سرش به ودستی

.. شتبرگ که نشد ای دقیقه چند.. رفت اتاق سمت به و شد بلند و گذاشت ای گوشه را کیف سپهر

 و خودم کیف:  گفت لب زیر رفت می بیرون که حالی در.. بود باز شکم روی تا بلوزش ی دکمه

 ... !!!!نیاوردم

 

 ..رفت در سمت به عجله با و

 .. ..گیجی که بس از:  گفتم رسایی صدای با و کردم باز و دهانم!!!  بود فرصت بهترین این
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 !!! مساوی یک یک.. !! کردم می سبکی احساس دیگر حاال.. شد خنک دلم!!!  آخــــــــی

 ..شد بلند جمع ی خنده صدای

 !! دادی تحویل خودش به و حرفش خوب.. اومد خوشم:  گفت خندید می که همانطور سرمدی

 زیر.. بمانم کسی دین در نداشتم عادت من.. گرفتم باال افتخار با و سرم و زدم محوی لبخند

 !!! کرد می نگاه و من غضبناک و بود شده خشک راه وسط.. کردم نگاه سپهر طرف به چشمی

 گفتی؟؟ من به چرا تو.. بدیه حرف اگه خب.. بگه بهش نیست یکی

 امد داخل دست به کیف سپهر دقیقه چند از پس.  شد او به معطوف حواسم" کیومرث عمو صدای با

 ..بودم راضی خودم حرف از!!!  نشست لبم رو لبخندی.. رفت اتاق به و کوبوند هم به و در و

 ...نشست نریمانِ   خندان نگاه تو نگاهم

 

-------------------------------------------------- 

 

 به رس و خندید می داشت بابا.. بود مهمانی کنم فکر.. رسید می گوش به همهمه صدای.. بود شلوغ

 دهانش.. امد میوه ظرفی با مامان. . بود نشسته رویم به رو لبخند با جون مادر.. ذاشت می سرم

 سرم.. رسید نمی گوشم به صداش!!! شنیدم نمی چیزی من.. اما.. زد می حرف و خورد می تکان

 ورهمانط.. کند می پوست میوه مامان.. امد دیگر نفر دو یکی با کنان خنده مهراد.. کشید می تیر

 شده تر هکوتا دستم که انگاری.. رسید نمی میوه به دستم.. گرفت طرفم به را پرتقال کنان صحبت

 داشت سرم.. لرزید جا همه ناگهان.. .. کرد رد و مامان دست جون مادر.. خندید می مهراد.. بود

 نمی دستش به دستم بازم من.. بگیره و من دست خواست می.. زد جیغ مامان!!!  رفت می گیج

 مهه.. افتادم دور خانوادم از.. بزنم جیغ تونستم نمی.. برداشت شکاف زمین!!!  بود زلزله.. رسید

 رسیدهت.. کردم می گریه.. بود انداخته فاصله بینمون لعنتی شکاف این.. اینور من و بودن اونطرف

 .. .. ...و.. و گرفت و بدنم لرزشی.. بودم

 ..بود کرده گیر نفسم.. لرزید می بدنم هنوز!!!  شدم خنک یهو

 ؟؟..دلیار.. !! بود خواب.. کن باز و چشمات.. عمو! ؟؟ جان دلیار.. کن باز و چشمات-
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 باز تا لرزید پلکام و شد ازاد نفسم.. بود خواب که شکر رو خدا.. کرد می صدام داشت.. بود بابا

 ..بشه

 تو دستام.. بود شده مشت هام دست.. بود منقبض و کرد می درد تنم تمام.. بود تاریک جا همه

 ..کرد می نوازش و دستم داشت و بود دستش

 ..شد جاری ام گونه رو اشکام و.. بابا:  نالیدم

 می چطوری من وگرنه.. بود خواب که شکر رو خدا!!!  کردم می درک را فاجعه عمق داشتم تازه

 ..کنم تحمل رو ایناِ   دوری تونستم

 ریخته بهم چی همه.. ! بدِ   خواب.. دیدم می خواب داشتم.. بابا:  دادم ادامه کنان گریه همانطور

 ..من.. من.. بود

 ..شد بلند ام گریه هق هق و

 من ولی.. کرد می هایی زمزمه گوشم زیر.. کرد می نوازش و پشتم.. گرفت اغوش در و سرم بابا

 ..بودم ارامش دنبال فقط

 ..بخور آب کم یه بیا.. باش اروم!!! دیدی خواب.. اروم!!  عزیزم اروم-

 لبم به ابی لیوان و گرفت قرار جلوم دستی.. کشیدم عقب و سرم.. بود اشنا برام صداشِ   تن

 ..لرزید می هام دست.. شد نزدیک

 !!! باش اروم.. عمو دیدی خواب -

 کیومرث عمو!!! مــــــن خدای.. کردم نگاه دقت با و کشیدم عقب را سرم ؟؟؟..بود عمو عمو؟؟؟

 ..بود

 کرده ترک و من که بود ها مدت.. خانواده بی!!!  بودم تنها من.. من.. اورد هجوم سرم به چی همه

 بودم؟؟؟ زنده االن تا چرا! بودم؟؟؟ اورده دوام حاال تا چطور.. بودند

 ..شد آب پر چشمام.. گرفت و نفسم راه بغض

 ..بخور آب این از دیگه ذره یه شنوی؟؟ می و صدام دلیار؟؟-

 ..بودم تنگشون دل چقدر!!!  بودم بدبخت چقدر من.. لرزید می هام دست.. لرزید می هام لب
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 !!! بود نگران چقدر.. کیومرث عمو به زدم زل.. امدم خودم به.. شد پاشیده روم به اب

 یقیمت هیچ به نبودم حاضر.. بود او کسم همه و حامی تنها حاال.. بردم پناه اغوشش به خوداگاه نا

 !!!ببینمش ناراحت و خودم از دور

 !!!! نباش نگران.. عمو خوبم:  گفتم لب زیر

 ..نشست موهام روی بر که بود اش بوسه و

 درد سرم و بودم کالفه.. بودم خیره معلومی نا نقطه به و بودم نشسته کاناپه روی هال کم نور تو

 بنده.. گرفتم اغوش تو و زانوهام.. شد نمی دور ازم بد حس اون و خواب اون ای لحظه... کرد می

 ..بود خواب تختمِ   پایین هم االن.. بود شده خواب بد من خاطر به هم کیومرث عمو خدا

 موهام به دستی کالفگی با.. گرفت می و نفسم راه دلیل بی بغضی.. گرفتم دندون به و هام ناخن

 ..طلوع!!! خورشیـــــد!!!  بود کرده طلوع خورشید تازه.. انداختم پنجره به نگاهی.. کشیدم

 یادیز ی فاصله ساحل با!!!  زدم کنار و آبی ضخیم ی پرده.. رفتم پنجره نزدیکی به و شدم بلند

 ..بود زیبا چقدر اسمون!!! من خدای.. نداشتیم

 از و کاپشنم!!!  بود خواب هنوز کیومرث عمو.. رفتم اتاق به پاورچین پاورچین " آنی تصمیم یک در

 ..شدم خارج اتاق از پاورچین پارچین و برداشتم دیوار کنار کیفم رو

 و در ارومی به.. بشم خارج خانه از صدایی و سر هیچ بدون کردم سعی و کردم تن به و کاپشن

 ..رفتم ساحل طرف به و بستم سرم پشت

 تمگذاش و رفتم جلو دیگر قدم چند.. بود چشم تو وسعتش همه با اسمون... ایستادم دریاِ   نزدیک

 !!!! عمیـــق نفس چند.. کرد نفوذ دلم به خوب حس یه ولی.. گرفت لرزم.. برسه پاهام به اب

 بیرون؟؟؟ اومدی تنها چرا -

 ..پشت برگشتم

 ..بود نریمان

 شدی؟؟ بیدار کی تو..  سالم+

 !!! دریا سمت میری داری دیدم شدم بلند شنیدم و در صدای.. بودم بیدار-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

211 

 

 !!! بود گرفته دلم.. اره:  گفتم اروم و ایستادم دریا به رو دوباره

 گرفته؟؟؟ چی از دلت چرا؟؟ -

 ؟؟؟.. گفتم می بهش باید چی.. کشیدم عمیقی نفس

 ..کرد خیس و شلوارم موج.. رفتم جلو دیگر قدم چند

 ..خوری می سرما!!!  بیرون بیا-

 ..زدم زل آسمون به حرکت بی همانطور و ندام جوابی

 ..گذشت سکوت تو ای دقیقه چند

 کردی؟؟؟ پیدا چطوری و سپهر شلوغی اون تو-

 ..کرد پیدا و من اون:  دادم جواب اروم اما..  نداشتم زدن حرف ی حوصله

 !!! ندیدیم رو تو گشتیم چی هر ما -

 .. !!!ندیدم رو شما منم.. جالب چه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ..منبود خودمِ   حال تو اصال!!!  گفتم می پرت و چرت داشتم که واقعا.. کرد نگاهم تعجب با نریمان

 ..رفتم خانه سوی به نریمان به توجه بی " زنان قدم

 زا اینکه از تعجب با دو هر.. دیدم کاناپه بر نشسته " بیدار را سپهر و سرمدی شدم که هال وارد

 ..کردند نگاهم میام بیرون

 ..نشستم ای گوشه و گفتم سالمی اروم

 ..شد خارج خیس صورتی و دست با دستشویی از عمو حین همین در

 بودی؟؟؟ کجا.. سالم:  گفت کرد می خشک را صورتش و دست که همانطور.  گفتم سالم بهش

 ..ساحل تا رفتم-

 ..دقیقه چند همش:  کردم اضافه سریع کنند می نگاهم تعجب با دیدم وقتی
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 نگاهم مستقیم هنوز سپهر!!!  زد لبخندی سرمدی و رفت اتاق به و داد تکان سری کیومرث عمو

 ..کرد می

. .چرخید می ذهنم تو بودم دیده که خوابی تصویر مدام.. دوختم زمین به را نگاهم بهش توجه بی

 ..داشتم دلشوره.. گرفتم دندون به و لبم.. کرد می درد سرم

 ..شد وارد نریمان و شد باز در

 بودی؟؟ کجا تو عه؟؟:  گفت سرمدی دیدنش با

 تتنهاس دلیار دیدم!!!  ساحل تا رفتم:  گفت کرد می خارج تن از و کاپشنش که همانطور نریمان

 !! بهتره نره تنها گفتم..

 ..کرد پرت کاناپه رو و خودش و

 ..کرد می نگاهم هنوز سپهر.. دوختم چشم پام های انگشت به من.. خندید سرمدی

--------------------------------------------------------------------

------ 

 لحظه هر چوان.. بشیم دور شهر این از و کنیم ترک و خونه این زودتر چه هر که شد این بر قرار

 !!! بود ساخته کارمان و کنند پیدایمان بود ممکن

 هک ماشینی سوییچ و کرد جیب به دست کیانوش در دم.  شدیم راهی و کردیم جمع را وسایلمان

 جا ماشین یه تو هم با که همه:  گفت و داد نریمان به و بود اختیارشان در " درانجا مدت این در

 !!! بیاین این با شما.. شیم نمی

 ..رفت بود نشسته فرمان پشت سپهر که " ما دزدیهِ   اتومبیل سمت به خودش و

!!! هبگذار ماشین در که رفت و گرفت ازم را ام کوله عمو!!!  ایستادم صاف و بستم و ام کتونی بند

 مدت یه این در!!!  کردم برانداز ماشین ی شیشه در را خودم" رفتم می پایین را پله که همانطور

 لیپسک با ساده موهامم!!!  مشکی بلند استین یه با بود پام یخیِ   جین شلولر.. بودم شده الغرتر

 !!! بودم بسته سرم باال

 . ..زد صدایم نریمان که کنم باز و ماشینِ   در امدم
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 و!!  ممیشی سه به سه اینطوری.. بیا ما با تو خوای می:  گفت و زد لبخندی.  برگشتم سمتش به

 ..شد تر رنگ پر لبخندش

 من منتظر و کرد باز را در و.. دخترم بیا:  گفت ش پدرانه لبخند ان با سرمدی که نه بگم امدم

 ! ایستاد

 ریس عمو که کردم تکلیف کسب عمو به نگاهی با.. بود ادب از دور خیلی " کردم می نوع و نه اگر

 ..رفتم انها سمت به هم من ناچارا و داد تکان

 ودب کرده خم را خودش که.. سپهر و داد تکان برایم دستی که افتاد کیانوش به نگاهم اخر ی لحظه

 ..شدم سوار و گرفتم انها از را نگاهم!!!  من به بود زده زل و

 

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 ..گذروندم ام کننده کالفه سردرد با و بودیم راه در که ساعتی چند

 نتیجه بی و کرده تالش درامدنم حرف به برای سرمدی که ای جمله چند و سکوت به راه تمام

 این پس.. هستیم دیگر شهری عازم باز فهمیدم ترمینال و شلوغی دیدن با. گذشت بود مانده

 شد؟؟؟ می تموم کی ماجرا

 و ردک جیبش در دست نریمان که بودم صدا دنبال متعجب.. پیچید ماشین فضای در زنگ صدای

 . کرد خارج ان از ای گوشی

 !! اومدیم.. باشه!  باشه.. سرتونیم پشت.. اره.. الو؟؟:  نریمان-

 بود؟؟ کی اوردی؟؟؟ کجا از و گوشی:  سرمدی

 و گوشی:  گفت بود جلو به شلوغی اون تو حواسش و بود چسبیده و فرمان که همانطور نریمان

 بزاریم و ماشین گفت.. حرکته دیگه دقیقه 01!!  هستن ما منتظر گرفتن بلیط گفت!!  داد کیانوش

 ..پارکینگ داخل پیچید و.. دارن می بر میان بعدا!!  پارکینگ تو
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 یفمک که منم.. برداشتند را سایلشان و نریمان و سرمدی!!!  شدیم پیاده ماشین از هم اتفاق به

 ..بود اینا عمو پیش

 وبخ برایش که گفت می بهش و گرفت پدرش دست از اصرار به را ساک که بود نریمان به نگاهم

 ونشش رو از ش کوله " گرفت پدرش دست از را ساک که همین.. کند بلند سنگین وسایل نیست

ِ   زیپ.. لعنتی:  گفت و گرفت رو کیف دستی یه.. شد زمین پخش وسایلش از مقداری.  افتاد پایین

.. وادخ نمی:  گفت که کنم کمکش تا جلو رفتم.. کند جمع را وسایلش تا شد خم و ؟؟؟ بازه چرا این

 ..دار نگه و کیف این لحظه یه

 ..خورد زنگ گوشی حین همین در.. سپرد من به و بود دستش در که را گوشی و کیف و

 ..بده جواب.. کیانوشه:  گفت چپاند می کیفش در را وسایل که همانطور نریمان

 ..داشتم نگه گوشم کنار و گوشی و زدم و ارتباط دکمه

 ؟؟ شـــما کجایین! ؟؟.. الو الو؟؟ -

 ..یام می داریم:  گفتم.. بود سپهر

 کجایین؟؟ دقیقا.. دیگه زودتر..کنه می حرکت داره ماشین:  سپهر

 ..کردم قطع را گوشی باشم جوابش منتظر اینکه بدون و.. اومدیم!  پارکینگ تو -

 ..بریم زودتر.. کنه می حرکت داره ماشین گفت.. بود سپهر:  گفتم انها به رو

 و سرمدی پای به پا.. رفتند می راه زنان تنه مردم و بود شلوغ جا همه.. کردیم حرکت عجله با

 ..شوم گم دیگر بار نداشتم دوست.. کردم می حرکت نریمان

.. یدکش تیر.. خورد پیچ پام گهان نا که کردیم می حرکت عجله با و داشتیم می بر قدم تند تند

 و نبودن من متوجه نریمان و سرمدی.. گرفتم پام ساق به و دستم و شدم خم کمی و ایستادم

 طور هر. .کشیدم عمیقی نفس.. نکنم گمشون تا کردم دنبالشون چشم با.. کردند می حرکت جلوتر

.. اومد بند نفسم درد زور از برداشتم و قدم اولین تا ولی!!!  رسوندم می اونا به و خودم باید شده

 نمی سرشون پشت به نگاه یه!!!  لعنتی.. شدند می تر دور لحظه به لحظه سرمدی و نریمان

 ..ندازند
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.. عه!!!  خورد زنگ گوشی.. بود سخت برام خیلی.. کردم حرکت به شروع لنگان لنگان همانطور

 ..ادمد پاسخ و گوشی و کشیدم ماشین یه کنار به و خودم خوشحالی با.. ندادم نریمان به و گوشی

 ...سـ الو:  من

 ؟؟.. بود خبر چه اینجا.. شد گشاد چشمام.  گرفت و دهانم محکم دستی

 اروم و الو؟؟؟؟ الو؟؟؟.. دیگه بیاین کجایین؟؟ نریمان؟؟ ؟؟.. الوو:  پیچید گوشم تو سپهر داد صدای

 ! شد قطع ارتباط و.. یاد نمی صدا گفت تر

 ؟؟.. بود خبر چه اینجا.. شد گشاد چشمام.  گرفت و دهانم محکم دستی

 اروم و الو؟؟؟؟ الو؟؟؟.. دیگه بیاین کجایین؟؟ نریمان؟؟ ؟؟.. الوو:  پیچید گوشم تو سپهر داد صدای

 ! شد قطع ارتباط و.. یاد نمی صدا گفت تر

 دمبو گرفته و گوشی که مچم دور دیگر دستی..  شد می فشرده دهانم رو محکم دست که همانطور

 شدست یهو که شم رها تا کردم تقال.. کرد دور ازم و گوشی اورد دستم به که فشاری با و شد حلقه

 کنار اورد می فشار گلوم به که همانطور و کرد حلقه گردنم دور و دستش و برداشت دهنم از و

 ..خندید و شده؟؟ تموم چی همه کردی فکر چیه؟؟!!!!  اروووم.. خوشگله اروم: کرد زمزمه گوشم

 فاصله ازش تا کشیدم جلو را خودم.. کرد می بد را حالم داشت خورد می گوشم به که نفساش

 ..ودمب ندیده را اش قیافه هنوز.. یومد می سختی به نفسم.. شد بیشتر گلوم رو فشارش.. بگیرم

 ..ندکشو شده پارک های ماشین پشت " دیوار پناه در عقب عقب و من.. یومد می بند داشت نفسم

 آوری چندش ی موذیانه لبخند.. شدند پیاده ان از نفر دو و شد باز ها ماشین از یکی در ناگهان

 دخندی و ؟؟ گرفتم رو خوشگله این چطور کردید حال:  گفت داد می فشار و گردنم که مردی.. زدند

 دوباره که کردم دور و خودم انزجار با.. خورد می بهم حالم داشت.. مالوند گوشم به و لبش و

 شاید.. بزنی حرف بهتره بمونی زنده خوای می اگه.. چته هاااان؟؟؟:  گفت و اورد گلوم به فشاری

 ..کنم کمکت بتونم اینطوری

 انها از یکی.. کردم نگاه بودند ایستاده روم جلو که مردی دو به وحشت با و دادم قورت و دهانم اب

 یم همکاری ما با که معلومه.. و خانم کشتی!!!!  یوسف کن ولش:  گفت لبخند با اومد جلو قدمی

 ..انداخت من به نگاهی و ؟؟.. ها شده؟؟ سیر جونش از مگه!!!  کنه
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 خوان؟؟؟ می چی من از اینا

 لز گوشی ی صفحه به و گردوندم چشم امید کمی و وحشت با.. کرد خوردن زنگ به شروع گوشی

 ..دادم ها مرد به و نگاهم دوباره!!!  بودن اینا عمو حتما.. زدم

 زد چنگ و موهام. گرفت ازم و گوشی و دستم به زد چنگ جلو اومد و شد حرصی یهو رو به رو مرد

 رفتین؟؟ می داشتین کجا:  گفت و

 !!! شد نمی باز دهانم.. بودم شده الل انگار.. کردم نگاهش ترس با

 به اشک.. شد بیشتر فشارش فشرد می را گلویم پشت از که دستی.. کشید ته از را موهایم مرد

 ؟؟؟ برسه دادم به که نبود کسی اینجا یعنی!!!  اومد چشمام

 کجا بگو!!!  بزنی حرف که بهتره.. دیگه بنال:  غرید و کرد نزدیک صورتم به و صورتش مرد

 کجان؟؟؟ بقیه رفتین؟؟ می داشتین

 ..سوخت می سرم پوست.. شد می کنده ریشه از داشت موهایم

 !!!! دونم نمی خدا به.. به!  دونم نمی.. نـــ:  گفتم لرزان و کردم خیس زبون با و لبم

 رت محکم را موهایم خودش و.. ببینم کن ولش:  گفت فشرد می را گلوم که نامی یوسف به رو مرد

 : گفت و گذاشت شقیقم کنار را اسلحه.. اورد بیرون ای اسلحه و برد کمرش به دست و زد چنگ

 می کجا کجان؟؟؟ بقیه.. بنال زمین؟؟؟ رو بریزم مغزتو خوای می ؟؟؟ نه یا زنی می حرف حاال

 برید؟؟ خواستید

 به. .دونم نمی:  گفتم کنان هق هق!!!  بودم بدبخت و ضعیف چقدر.. چکید پایین چشمام از اشک

 ..دونم نمی میگم.. موهام.. آآآآی.. دونم نمی خدا

:  گفت من به رو.  انداخت گوشی به نگاهی و کرد ول و موهام مرد.. خورد می زنگ داشت گوشی

 می کاری.. بگی پرت و چرت و بزنی اضافه حرف اگه حالت به وای!!!!  بده جواب..  خودشونن؟؟

.. نـــه! نه.. .. اینجا بیان بگو بهشون(  خورد می زنگ همچنان گوشی.. )کنی مرگ آرزوی که کنم

 شقیقم رو رو اسلحه و.. باش زود.. !!! پیششون بری که کجان بپرس.. ..  شدی گــُــم بگو

 ..فشرد
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 یم چی عاقبتمون ؟؟؟.. اینجا بکشونمشون و بزنم کلک که شم؟؟؟ طعمه که خواست می یعنی

 زندمون بازم که.. نه هم اگه.. زاشتن نمی زندمون که دادیم می تحویلشون و مدارک اگه شد؟؟

 !!! زاشتن نمی

 ..فشرد می سرم به رو اسلحه همچنان.. گرفت گوشم کنار و گوشی و زد و ارتباط ی دکمه

 صدای)  دلیار؟؟؟ ؟؟..تو موندی کجا یاد؟؟؟ می ؟؟صدام..الو ؟؟.. دلیار الووو؟؟:  بود سپهر صدای

 ..(همهمه

 کردم؟؟ می کار چی باید!!  بود روون صورتم رو اشک.. بگم چیزی شد نمی باز دهانم

 !!! جونت به ندازم می و یوسف وگرنه.. بزن حرف:  کرد زمزمه مرد

 ..شد بلند هقم هق صدای خوداگاه نا.. شد مور مور تنم تمام.. من خدااای

 ..لعنتی بزن حرف الو؟؟ ؟؟... ..خودتی کنی؟؟ می گریه دلیار؟؟؟-

 کنی؟؟ می گریه ؟؟..الو تو؟؟ کجایی ؟؟ جان دلیار:  پیچید گوشی تو کیومرث عمو صدای

 از!!!  زینهه و بودند کرده تالش کلی اینجا تا!!!  بیفتن گیر شد نمی راضی دلم.. کردم می گریه فقط

 اشتمذ می نباید.. نه!!!  کاراشونه دنبال که گرفتن خبرهِ   وکیل تا دو که بودم فهمیده هاشون حرف

 شد؟؟؟ می چی من عاقبت چی؟؟ من پس اما.. اما.. بیفتن گیر

 ؟؟کنی می گریه چرا... بزن حرف خودتی؟؟ دلیار: پیچید گوشم تو سپهر فریاد دادو صدای دوباره

 ..بیام من تا کجایی بگو.. تو؟؟؟ کجایی

:  زدم داد گریه میون و شد بلند هقم هق صدای لحظه یه تو.. گذاشت کمرم رو و دستش یوسف

 ..برید زودتر!  اینجان اینا.. برید خدا رو تو.. برید

 ..زد گوشم به ای سیلی و کرد پرت زمین رو و داد فاصله گوشم از و گوشی سریع مرد

 اب مرد. گذاشتم ام گونه رو و دستم.. اومد بند ام گریه.. سوخت می صورتم.. پرید م کله از برق

 ساکت تر عقب کمی که مرد یکی اون به رو و!!!  ماشین تو ببرش یوسف:  گفت درهم های اخم

 ..شدن دور ما از بلند های قدم با سریع و!!!  بریم باش زود:  گفت بود ایستاده

 .. !!!باشن رفته کنه خدا.. رفتن می اینا عموِ   سراغ حتما
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.. شد لندب نهادم از اه و افتاد مرد ی چهره به نگاهم که کنم شناسایی و موقعیتم تا برگشتم عقب به

 که کردم می نگاه بهش وحشت با!!!!  بود من قبلیِ   حریف همون اینکه!!!!  مــــــــن خدای

 روزام فکر باید کردی می پرونی لگد که روزی اون ترسیدی؟؟؟ چیه؟؟؟:  گفت و گذاشت جلو قدمی

 ..خندید و!!! بودی می هم

 ..ست تشنه خونم به که معلومه!!!  اینه یوسف پس.. بست یخ تنم تو خون

 !!! بیفت راه.. یاال:  گفت و برد پشتم به و پیچوند دستمو یه حرکت یه تو یوسف

 ..شنیدم می و استخونم تق تق صدای

 ..تونم نمی که اینطوری.. شکست دستم.. دستم:  گفتم اروم

 ..کن حرکت.. نزن زر:  گفت و کرد بیشتر دستم رو و فشار

 باید چطور اما.. کردم می نگاه و اطراف فرار راه دنبال. .. افتادم راه داد نشون که ماشینی طرف به

 کردم؟؟؟ می خارج این دست از و دستم

 در به و خودم ترس با.  نشست کنارم خودش و!!!  داخل داد هل و من و کرد باز و ماشین در

.. زد تمدس به و کرد خارج فلزی دستبند جیبش از.. بود چسبیده محکم و دستم یه هنوز.. چسبوندم

 ..نداشتم رهایی پیکر غول این دست از!!  بود فایده بی مقاومت

 عسری یوسف.  شدند سوار مرد دو و شد باز خودرو جلوی درهای که گذشت ساعتی نیم به نزدیک

 اومدید؟؟ خالی دست چرا ؟؟؟ فری شد چی:  پرسید

!! ! احمقه این تقصیر همش:  گفت و کرد نگاه و من گرانه تهدید و برگشت عقب به حرص با مرد

 !!! شعور بی:  زد داد تر بلند و.. داد دست از و فرصتش بهترین

 یرگ من که نبود مهم براشون اصال یعنی.. شدم ناراحت کمی!!!  رفتن پس.. دادم بیرون و نفسم

 ردم به رو و.. رفتن اینکه مثه!!!  نبودن گشتیم چی هر:  گفت و برگشت جلو به فری افتادم؟؟؟

 . کرد حرکت ماشین.. بیفت راه:  گفت ساکت

 شد؟؟؟ می چی اینا با من عاقبت

--------------------------------------------------------------------

---- 
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 ..متروکه ساختمون یه. بود انبار یه به شبیه بیشتر که داشت نگه ساختمونی مقابل

 که همانطور.. شد داخل و کرد باز و در رفت جلوتر فری. شدم پیاده من و کشید و دستم یوسف

 ..بود پراکنده اطراف پرت و خرت کمی.. رفتم داخل به شد می کشیده یوسف توسط بازوم

 ..جا همین بیفت:  گفت و داد هلم یوسف ستون یک نزدیک

 و کل کل اینا با.. نشستم بود کرده اشاره که همانجا.. . فشردم هم به و هام دندون خشم از

 !!! بود فایده بی مقاومت

 !!! ببند و پاهاش و دست بیا:  گفت بود هم کچل قضا از که ساکتِ   مرد به رو یوسف

 یمن حتی.. بست محکم طناب با و کشید و پام خشونت با.. نشست دوپا رو جلوم و اومد جلو کچل

 با و گرفت و بازوهام.. پشتم رفت شد بلند و کرد باز دستم از و بند دست.  ننداخت بهم هم نگاهی

 و دستم " توجه بی کچل.. شد خارج دهنم از اخ ی کلمه اختیار بی!!!  عقب کشید و من حرکت یه

 ...بست ستون پشت

 هم رو کارتن چندین.. چرخوندم سالن دور تا دور و نگاهم.. رفت بیرون در از و شد دور ازم سپس

 ..داشت قرار گوشه یه پالستیکی میز یه و بود شد چیده

 ناای یعنی یومد؟؟ می کمک برای کسی شد؟؟؟ می چطور یعنی.. .. دادم سقف به هدف بی و نگاهم

 ؟؟.. زاشتن می م زنده

!!  بودم خسته و کالفه.. نبود خبری هم اونا هیچکدوم از..  زدم زل دیوار و در به هدف بی و ساعتی

 ؟؟؟..شد می چی یعنی

 

------------------------------------------------------ 
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 سالن تاریک نیمه فضای تو و نگاهم.. بود گرفته لرزم.. کردم باز و چشمام سرما احساس با

 ریهگ به ناچاری از.. نبود هیچکدومشون از خبری.. باشه شب به نزدیک یومد می نظر به.. گردوندم

 کردم؟؟؟ می کار چی باید.. افتادم

----------------------------------------------------- 

 ورشیدخ صبحگاهی شفق و داده تکیه ستون به و سرم.  سوخت می گشنگی و تشنگی زور از گلوم

 گیخست با!  بودم خورشید طلوع کامل شاهد بار اولین برای.. کردم تماشا و بود افتاده دیوار رو که

 جاک مردها این پس.. داشتم دستشویی به مبرم نیاز.. بود شده خشک گردنم.. دادم حرکت و سرم

 ندیده و هیچکدومشون!  نبود ازشون خبری بودند کرده رها اینجا و من که ظهر دیروز از بودن؟؟؟

 ؟؟ کجان االن اینا عمو.. بستم و چشمام و کشیدم عمیقی نفس بودند؟؟ کرده رهام یعنی.. بودم

 کنن؟؟ کار چی خوان می

 ..سهر نمی جا هیچ به برهوت این تو صدام دونستم می وقتی.. نداشتم فریاد و داد برای نایی حتی

 دیوار ور نفر چند سایه دنبالش به و کرد پر و انبار فضای ی قیژ قیژ صدای که بود ظهر به نزدیک

 ..موندم منتظر و گفتم اللهی بسم لب زیر.  نشستم جایم سر صاف سختی به..  افتاد

 به صورتهاشون رو نگاهم.. ایستادن مقابلم و شدن نزدیک دیگه مسن مرد یه و فری و یوسف

 ..کرد زدن قدم به شروع و!!!  خوبه ای؟؟؟ زنده هنوز:  گفت و زد پوزخندی فری.. بود نوسان

 هب شو جدی نگاه.. دوختم صورتش به پاهاش از و نگاهم.  ایستاد من به نزدیک لحظه چند از پس

 ! کنی استفاده خوب ازش بهتره.. میدم تو به که فرصتیه اخرین:  گفت و دوخت من

 قول منم!!!  بگو ما به دونی می که چی هر:  گفت کنم می نگاهش العملی عکس هیچ بی دید وقتی

 ها؟؟؟.. بری که کنم می ولت اصال.. کنم کمکت میدم

 اطالعاتی واقع در من ضمنا م؟؟ بچه اینقدر من کرد می فکر.. کردم نگاهش سکوت در همانطور

 ..بدم بهشون که نداشتم هم

 دیروز کیه؟؟؟ پیش ماِ   مدارک.. بزن حرف شدی؟؟؟ الل چرا:  گفت و اومد جلوتر قدمی فری

 ؟؟؟ هان..  رفتن؟؟؟ می کجا سرمدی و یزدانی

 ..کردم سکوت
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 وفادار؟؟ خانم کنی می نگاه زیاد فیلم!!!! وفادار چه.. خوبه!!  افرین:  گفت و ایستاد صاف فری

 ما با شده که توام خاطر به و بود وفادار اینقدر هم عموت کاش:  گفت و دوخت من به و نگاهش

 اضافه به " دزدین ما از و خودمونه مال که مدارکی ؟؟.. خوایم می چی ما مگه!!!  کرد می همکاری

 . کردم سکوت.. داد تکان طرفین به و سرش و نیست؟؟؟ حقمون ؟؟ زدن ما به که ضرری

 نیست؟؟ حقمون:  پرسید جدی و اومد جلوتر قدمی

 ..ندادم پاسخی باز

 ؟؟؟ کنه باز و زبونت یوسف داری دوست!!!  الل کوچولوی خانم:  گفت و زد پوزخندی

 !!! کثافت مرتیکه..  خندید یوسف

 . ..دونم نمی چیزی من:  گفتم اروم

 . شنوم نمی و خانوم صدای.. یوسف ساکت:  گفت رفت می ریسه همچنان که یوسف به رو فری

 فرمودین؟؟؟ چی

 ..دونم نمی چیزی من:  گفتم تری رسا صدای با.. دادم قورت دهانمو اب

 مثل!  جون بچه.. کردیم باور هم ما!  خوب خیلی.. اره!..  خوبه:  گفت و ایستاد صاف دوباره فری

 و!!!  نفعته هب.. کنی همکاری ما با بیاد رئیس اینکه از قبل تا بهتره.. هستی کجا نیست حالیت اینکه

 ..دوخت نگاهم به و نگاهش

 ..دونم نمی چیزی کنید باور:  گفتم و کشیدم لرزانی نفس

 خودتی کردی؟؟؟ فرار و افتادی راه باهاشون دونستی نمی چیزی:  گفت و اومد حرف یه یوسف

 ..جون دختر

 !!! رسیم نمی نتیجه به اینطوری.. اورده گیر رو ما گفت فری به رو

 دمز بهش من که ای ضربه با ؟؟..بود زنده االن تا چرا این اصال!  دوختم یوسف به و نفرتم پر نگاه

 !!!بود می سومش باید االن تا شد بیهوش و

 من خدا به:  گفتم بهش رو.  کرد می نگاه من به جدیت با و سکوت در.. انداختم فری به نگاهی

 تنها چون کردم فرار من!  کجان و چیه مدارک اون دونم نمی حتی من.. دونم نمی هیچی
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 و من ها روز همون کردم نمی فرار اگه چون!  ندارم و کسی اون جز چون.. عمومه همین سرپرستم

 !!! پیاز ته نه پیازم سر نه که من:  گفتم و انداختم پایین و سرم..  گرفتین می

 ..شد می فرجی شاید!!  بودم زده مظلومیت به و خودم اما.. بودم واقعیت همه هام حرف گرچه

 هاگ:  گفت دقیقه چند از پس.. کرد زدن قدم به شروع و کرد قالب کمرش پشت هاشو دست فری

 ..انداخت من به نگاهی و کنی؟؟؟ کار چی خوای می اون با... کنه نمی باور رئیس " کنم باور منم

 به عموت کن دعا پس:  گفت رفت می بیرون که حالی در و زد ای اشاره یوسف و مسن مرد به

 ..کنه همکاری ما با شده که هم تو خاطر

 !!!دونم؟؟ نمی چیزی که کردم می ثابت باید چطور! ؟؟!!خدایا..شدند خارج انبار از هم با و

 

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

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

 داوم کچل ظهر فقط..  انگیز رعب و تاریک هم انبار فضای.. بود شب به نزدیک و میش و گرگ هوا

 یه و اب بطری یه هم ساعت نیم بعد!!!  برم دستشویی به ساعت 42 از بعد تا کرد باز و دستم و

 از باز!!!  بود شدن سوراخ حال در معدم.. خوردم اب از کمی فقط که داد بهم کوچک بیسکوییت

 خبری هیچ چرا بودن؟؟ کجا اینا عمو یعنی.. نبود ازشون خبری و بود زده غیبشون بعد به ظهر

 و تحقیر حس..  شد روان اشکهام و دادم تکیه ستون به و سرم امیدی نا با شد؟؟ نمی ازشون

 بودن زنده ام خانواده اگر.. اول ی خونه سر بودم برگشته باز.. کرد نمی رهام ای لحظه بدبختی

.. اگر.. اگر.. بودم پیششون االن بودم رفته باهاشون روز اون اگر.. افتادم نمی بازی این تو هرگز

 ..اگــــــــر

 و شد باز انبار در و اومد قیژی صدای دوباره که بودم بیداری و خواب تو.. بود رفته سر ام حوصله

 .!!!مسخرهِ   اور چندش لبخند اون باز.. اومد داخل یوسف

 ..خندید و خانومی؟؟؟ چطوری " گفت و زد لبخندی

 ..کردم نگاهش حرکت بی
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 کنم تنوازش ذره یه گفت.. نکرد باور ما مثل اونم..  گفتیم رئیس به و فرمایشاتت:  گفت و شد خم

 ..شه باز زبونت شاید "

 ترس با!! ؟؟.. کنه کار چی خواست می این نوازش؟؟؟.. نشستم صاف و شد گشاد چشمام... خدا یا

 ..کردم نگاه بهش

 بلند آخم صدای.. کشید و موهام شدت به و موهام تو انداخت چنگ حرکت یه تو و اومد جلوتر

 کانیت.. شد می کنده داشت سرم پوست  و بود شده صاف گردنم که کشید می محکم اینقدر.. شد

 نه؟؟؟ یا زنی می حرف گفت و داد م کله به

 نمی خدا به.. دونم نمی نـــ.. آآآآی:  گفتم لرزانی صدای با.. بودم ضعیف چقدر..  گرفت بغضم

 ..موهاااام.. دونم

 : گفت.. شد می بد داشت حالم.. خورد می گوشم و صورتم به هاش نفس.. کرد نزدیک و صورتش

 ..رفت می کجا داشت یزدانی بگو

 نمی.. آآآآآآآی.. کن ول و موهام!!!! بفهــــــم.. دونم نمی میگم:  گفت و زدم جیغ کنان گریه

 ..دونم

.. کنه باز و دستام تا رفت عقب کمی بود چنگش تو موهام که طور همین.. شه نمی اینطوری نه-

 ..شد کشیده عقب به سرم

 قت تق صدای.. پیچوند قدرت تمام با و پشتم برد و گرفت و دستم یه..  کرد باز و دستم سریع

 رفح:  گفت پیچوند می ساعدمو که همانطور..  کرد خیس و صورتم هام اشک..شنیدم و استخونم

 .. هــــان؟؟ رفتین؟؟؟ می داشتین کجا!! نه؟؟ یا زنی می

 ..شکست دستم.. آآآآی..دونم نمی خدا به.. دونم نمی..  دستـــم:  زدم جیغ

 ..نمونده باقی سرم رو مو عنوان به چیزی بودم مطمئن.. سوخت می سرم پوست

.. اومد ندب نفسم..پیچید تنم و دست تو بدی درد و خورد صدایی دستم که " پیچوند بیشتر و دستم

 ..داشتم فلجی حس.. کشید می تیر دستم
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 تمتونس نمی.. داشت فرسایی طاقت درد.. افتاد پایین حرکت بی دستم.. کرد رها و دستم یوسف

 دست و کرد ول و موهام که بودم خیره حرکتم بی و دردناک دست به وحشت با. .. بدم تکونش

 ..بیفت راه گفت و کشید دیگرمو

 ..بیفت راه.. شرف بی:  گفت حرص با و پروند لگدی که بودم گیجی و شک تو هنوز

.. کردم فراموش و دستم درد.. اومد جوش به حرص از خونم.. چسبیدم زمین به و شدم سنگ

 !!! ببره گور به و منِ   زاری گریه و التماس ارزوی تا نیاد در جیکم و باشم سنگ گرفتم تصمیم

.. بود بریده و امانم دستم درد.. افتادم زمین رو.. کشید محکم و دستم کنم نمی حرکتی دید وقتی

 کشون و من بودم افتاده زمین رو که همونطور.. کردم می تحمل باید.. گرفتم دندون به و لبم

 اما.. شد جاری صورتم رو دوباره اشکهام.. شدم می خفه داشتم بغض از.. برد طرفی به کشون

 یم سرم.. شد تار چشمام.. خورد سفت چیز یه به پیشونیم و کرد رها و من.. کردم کنترل و صدام

 ..سوخت

 بود خم سنگ طرف به.  کرد رها و من یوسف.. دیدم سفید سنگ یه و کردم بلند سختی به و سرم

 کنارم توان نا که چپم دست.. کردم حس صورتم رو و گرمی گذر.. کرد می کارایی یه داشت و

 مینه.. بود خون.. کردم لمس و پیشونیم و دادم تکون کمی و دیگرم دست سختی به.. بود افتاده

 نکهای با.. کشد باال و من و کرد وارد فشاری.. گرفت و گردنم اومد و برگشت طرفم به یوسف لحظه

 ..آب پر وان!!  بود وان یه.. دیدم بهتر اما رفت می سیاهی چشمام

 فکر که چی هر!!!! بگو دونی می چی هر ؟؟.. نه یا زنی می حرف:  گفت و گذاشت وان ی لبه و سرم

 .. !!!!یام می راه باهات دارم!! ببیـــــن.. خوره می دردمون به کنی می

 ..بگم بهش که ندارم اطالعاتی واقعا کردم می حالیش باید چطور

 !!! کردم سکوت همین خاطر به

 ..خواستی خودت:  گفت و زد زهرخندی

 اروم بعد.. کرد حبس و نفسم اول لحظات.. فشرد و گردنم و کرد فرو وان داخل شدت با و سرم و

 احساس.. گرفت نفسم و شد تموم طاقتم.. بود فایده بی اینا همه اما.. دادم بیرون و نفسم اروم

 ..کرد ربیشت گردنم رو و فشار هم یوسف و کردم تقال به شروع.. داشتم سینم قفسه رو سنگینی
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 اب از سرم و کشید باال و گردنم یوسف.. دیدم می چشمام به و مرگ.. یاوردم می کم داشتم دیگه

 ارهدوب.. کرد فرو اب داخل و سرم فشاری با دوباره بگیرم نفس که کردم باز و دهنم تا.. اومد بیرون

 وارد شدت با اب.. شد باز دهانم و اوردم کم نفس.... انداخت داخل بالفاصله و اورد باال و سرم

 و سرم یوسف که رم می خانوادم پیش دارم که دادم دلداری خودم به.. شد می هام ریه و دهنم

 ..داد نمی بهم گیری نفس ی اجازه آبم از پر حلق.. نداشت ای فایده..  کشید بیرون

 هرا و زد بیرون دهانم از اب.. زد کمرم به محکم ضرباتی سپس و انداخت بهم نگاهی نیم یوسف

 من.. دچسبی گوشم به چیزی.. سوخت می گلوم و ریه.. کشیدم لرزانی نفس.. شد باز کمی نفسم

 ردنمُ که راستی به.. کردم گیری نفس و فشردم سینم رو و دستم بسته چشمانی با توجه بی

 ..داد دست بهم تهوع حالت.. بار سه.. بار دو.. بار یه.. کردم سرفه.. سوخت می گلوم!!!  بود سخت

 ..پیچید می گوشم تو که بود هایی نفس به حواسم اما

 ..بزن حرف گفت و خورد م شانه به دستی.. بود دور جای یه از صدا

 به ودب گرفته و دیدم جلوی و بود چسبیده پیشونیم به که و موهام.. کرد باز و چشمام سختی به

 به تیدس دوباره.. بود چسونده گوشم به و تلفن گوشیه دستی.. زدم کنار سالمم دست با سختی

 برات دلشون شاید بگو.. گذره می خوش بهت اینجا چقد بگو.. دیگه بنال:  گفت و خورد شانم

 !!! سوخت

 نمی ور اون از هم صدایی یا حرفی که مخصوصا.. بگم چیزی تونستم نمی.. نخوام اینکه نه

 بلند دامص خوداگاه نا.. شد بیشتر دستم درد افتاد دستم رو ای سنگینی که بودم بهت تو.. شنیدم

 ..دستم ی آآآآآآ:  گفتم و شد

 دلیار؟؟؟:  گفت تندی به صدایی

 دمز عق همونجا.. آورد فشار گلوم به چیزی و پیچید هم به معدم که بگم چیزی تا کردم باز و دهنم

 ..برگردوندم اب و

 خوبی؟؟ دلیار.. دلیار؟؟عزیزم؟؟:  شنیدم می رو صدا

 ..شد دور من از که گوشی و

 همکاری بهتره خواین می اینو زنده اگه.. دانی خود دیگه حاال:  گفت می بلند که یوسف صدای و

 ..کنید
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 ..نفهمیدم چیزی دیگه و افتاد هم رو چشمام.. افتادم زمین رو حال بی

--------------------------------------------------------------------

------ 

 چشمام.. کرد می درد سرم.. دادم تکون و حالم بی و سرد بدن.. بودم گیج.. کردم باز و چشمام

 ممچش به اشک درد زور از.. پیچید دستم تو بدی درد.. شدم خیز نیم کمی سختی به.. سوخت می

 به.. بود کرده روشن و انبار خورشید نور..  بودم وانِ   نزدیکی.. نشستم سختی به.. آورد مهجو

 بولیز روی شده خشک خون ی لکه به نگاهی..  انداختم اطراف به نگاهی و شدم جا جابه سختی

 عفض شدیدا..  سوخت می. کردم لمس و پیشونیم لرزان دستی با.. انداختم جینم شلوار و مشکی

 به.. دافتا بود اورده برام کچل دیروز که بیسکوئیتی بسته و نصفه اب بطری به نگاهم.. داشتم

 به ای تکه.. .رفتم بیسکوییت سمت به شل و لزان های قدم با و دادم حرکت خودم به سختی

. .کشیدم سر هم و اب ی همه سرش پشت.. کرد بهتر و حالم بیسکوییتِ   شیرینی.  بردم دهان

 ..بود شده بهتر کمی حالم اما کرد می درد شدیدا سرم و دستم گرچه

 ی هفاصل با و کوچیک ها پنجره.. نبود راهی هیچ... گرفتم نظر زیر و اطراف فرار راه کردن پیدا برای

 ستون به تمام امیدی نا با.. شد نمی پیدا هم دفاعی ی وسیله هیچ.. داشت قرار زمین از زیادی

 دردش.. کردم لمس و درناکم دست " سالم دست با.. زدم زل روم به رو فضای به و دادم تکیه

 به نگاهی دادم باال و استینم سختی به.. شد می حس ای برجستگی دستم رو.. بود فرسا طاقت

 می کار چی اینا عمو پس.. گرفت و گلوم بغض.  بود رفته در ارنجم استخوان.. انداختم دستم

 ..نبود؟؟ ازشون خبری هیچ چرا کردند؟؟

 ضعف و شکست به عادت من.. کنم دور خودم از و ضعف و ترس و باشم مقاوم کردم سعی

 ..بده نجاتم وضعیت این از خودش خواستم ازش و کردم توکل خدا به.. نداشتم

.. گرفتم اب زیر مو سالم دست و کردم باز و اب شیر.. رفتم وان سمت به و شدم بلند سختی به

 .. !!!!بدم تکون تونستم نمی اصال که و دیگرم دست

 و بستم رو اب شیر.  کردم قرقره و دهنم.. داشتم بهتری حس.. پاشیدم صورتم به اب مشت چند

 ..بود فرصت هنوز.. شدم می امید نا نباید.. ! نشستم همانجا

------------------------------------------------------------------ 
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 ای حرف منتظر.. بودم منتظر و کرده دراز جلوم و پام و داده تکیه دیوار به کالفگی و خستگی با

 . !.بودند یوسف و فری..  شدند وارد نفر دو و شد باز انبار در که بود ظهر نزدیک نظرم به!!!  خبری

.. خوبه ای؟؟؟ زنده هنوز:  گفت و زد پوزخندی دیدنم با فری بودند؟؟؟ دیده برام خوابی چه دیگه

 !!! بودن تو مثل ها زن همه کاش.. شدم امیدوار بهت

 ..شدم خیره بهشون سکوت در

 !!!! اومده عقل سر جونت عمو اینکه مثه.. بیفت راه زودتر شو پا:  داد ادامه فری

 .. !!پاشو.. دیگه یاال:  گفت یوسف..  کردم نگاه بهش تعجب با

 اضافه حرکت و حرف هیچ بی:  گفت داد می هولم در سمت به که حالی در فری.. شدم بلند جام از

 !!! کشوند ماشین سمت به و من و.. شو ماشین سوار ای

 !!!! کنارش در هم فری و فرمون پشت هم کچل و نشستیم پشت اشغالِ   یوسف و من ماشین در

 اینا به و مدارک و پول شدند حاضر اینا عمو یعنی!!! من خدای.. کردم تحلیل تجزیه به شروع

 کجا از و پول این کنن؟؟ ثابت و گناهیشون بی خواستن می چطور چی؟؟ خودشون پس بدن؟؟؟

 اوردن؟؟؟

 یا ؟؟..سپهر بود؟؟ عمو.. بدم تشخیص رو و صدا نتونستم وضعیت اون تو.. افتادم دیروز تلفن یاد

 ..نبود یادم هیچی صدا از.. کیانوش شایدم

 ..موندم ماجرا پایان منتظر و شدم خیره بیرون به دودی ی شیشه از امیدواری با

 وقفمت شهر خلوت های خیابون از یکی در " بلند ساختمون یه جلوی ماشین " بعد یکساعت حدود

 ادری از اندازی چشم دوردست.. دوختم چشم اطراف به.  شدم پیاده ماشین از فری دستور به.. شد

 سوار و رفتم داخل به فشرد می و بازوم محکم که فری با.. بود شرجی و افتابی هوا.. بود پیدا

 قهوه چوبی در مقابل اسانسور درب بعد لحظاتی.. فشرد و 2 ی طبقه کلید فری.. شدیم اسانسور

 ..شد باز رنگی ای

 ..داخل داد هول و من و کرد باز و در کلید با فری

 فرش و مبل و ها پرده.. بود شیک و تمیز " بزرگ ای خونه..  انداختم اطراف به نگاهی کنجکاوی با

 ..بودند یشمی - کرم همه
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 ..بیام تا بشین:  گفت فری که کردم می نگاه کنجکاوی با

 گذاشتن؟؟؟ تنها اینجا و من یعنی.. شنیدم و درِ   کردن قفل صدای!  بست و در و شد خارج در از

 چشمم به خورشید نور.. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره سمت به.. کردم نگاه و خونه دور تا دور

 ...زد

 تراس.. زدم عقب و کناری ی پرده.. بود مشخص دریا.. کردم نگاه بیرون به و کردم ریز و چشمام

 ..شد باز ورودی در و اومد کلید صدای که کنم باز و درش تا بردم دست!!  بود

 برگردم؟؟ تا بشین گوشه یه نگفتم مگه:  شد بلند فری صدای.. کشیدم و دستم

 دید وقتی.. بگیرم ازش و حرکتی و حرف هر فرصت تا نشستم مبل رو و کردم گرد عقب سریع

 ..رفت دیگری سمت به و کرد من به غیضی پر نگاه " نشستم

 و ودب انداخته کنارم و خودش یوسف.. کردم نگاه کنارم به و اومدم خودم به خورد مبل که تکانی با

 ..نباشه مشخص م چهره تو ترس کردم سعی.. نشستم جایم سر صاف.. کرد می نگاه من به

 ..برگردیم تا باش جا همین تو:  گفت یوسف به رو و برگشت فری لحظه همان

 بدید؟؟؟؟ تحویل برید نمی مگه اینو:  گفت و کرد نگاهش متعجب ای لحظه یوسف

 ..کرد من به ای اشاره و

 ما با حدی چه در اونا نیست معلوم.. نه فعال:  گفت و زد موذیانه لبخندی و داد تکان سری فری

 .. ..شیم مطمئن باید!!  که کنن همکاری

 ..بست سرش پشت و در و شد خارج سرعت به فری.. کردم نگاه بهشون گیجی با

. (. خورد زنگ تلفنش.. ) مثه... خــــب:  گفت و شد جا به جا یوسف که بودم خیره بسته در به

 قدم " شد می پاسخگو که همانطور و شد بلند جا از.. کرد خارج و موبایلش و کرد جیب به دست

 ..شد دور زنان

 در و اتاق بین نگاهم.. دورگشت دیدم از و شد ها اتاق از یکی داخل.. کردم می نگاه رفتنش به

 درسی می سر اگه.. ولی.. بود موقعیت بهترین این تونستم؟؟؟ می یعنی.. بود نوسان در ورودی

 ..  بود قفل در اگه یا چی؟؟
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 در و اتاق بین نگاهم.. دورگشت دیدم از و شد ها اتاق از یکی داخل.. کردم می نگاه رفتنش به

 درسی می سر اگه.. ولی.. بود موقعیت بهترین این تونستم؟؟؟ می یعنی.. بود نوسان در ورودی

 .. بود قفل در اگه یا چی؟؟

 در ورودی در و اتاق در بین نگاهم هنوز و دادم قورت و دهنم اب.. نکرد قفل و در فری!  نه ولی

 هب ارام و عادی ای قیافه با.. شد می نزدیک زنان قدم یوسف.. افتاد زمین رو ای سایه.. بود گردش

 .. ..کردم لمس و دردناکم ساعد.. ! شد خیره هام انگشت

 سمت به و گشت باز را امدهِ   راه دوباره سپس.. امد من نزدیکی تا کنان صحبت همانطور یوسف

 به و برگشت یهو اتاق به نرسیده یوسف.. !!! باداباد.. دادم می دست از و فرصت نباید.. رفت اتاق

 و زد تکیه دیوار به همانجا هم یوسف!! دزدیم و نگاهم زود.. کرد غافلگیر و نگاهم.. کرد نگاه من

 حالم کشید می انطور را جمالت اینکه از و لحنش از.. شد گفتن پرت و چرت و وراجی مشغول

 ..خورد می بهم داشت

 اینا موع اقدام منتظر باید.. انداختم اطراف به نگاهی و دادم تکیه کاناپهِ   پشتی به.. شدم خیال بی

 !!! موندم می

 دیوار از را اش تکیه متعجب یوسف.  کردم نگاه یوسف به.. امد در زنگ صدای حین همین در

 ..گشود را ان و رفت در سمت به متعجب.. اورد هم را صحبتش ته و سر تند تند و برداشت

 ..شد خم کمی و کرد ای ناله یوسف.. شد حواله شکمش به مشتی و امد داخل دستی

 ؟؟؟..بود خبر چه اینجا.. بگیرم و فریادم جلوی تا کردم قالب بهم دهنم جلوی و دستام ترس از

 اب.. فشرد می را شکمش هنوز.. شد زمین پخش او و خورد یوسف به دیگر ای ضربه فاصله بال

 .. ایستادم ترس

 کیمش شلوار از و نگاهم.. زد می لگد یوسف به هم سر پشت که افتاد پاهایی به یوسف از نگاهم

 ..دادم امتداد باال سمت به اش

 ؟؟؟ کرد می چه اینجا او.. بود سپهر!!!  مـــــــن خدای..  کوباند می را یوسف داشت وقفه بی

 ؟؟.. بود کرده پیدایم چطور

 ؟؟..سپهر.. : زدم صدایش خوداگاه نا
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 همنگا متعجب.. بود شده من ی متوجه تازه انگار.. گرفت باال را سرش و زد یوسف به دیگر لگدی

 ..گشت می بود سرم روی که زخمی و چشمهایم روی نگاهش.. را پایم تا سر.. کرد می

 می خودش به زمین رو یوسف!  بست را باز نیمه در.. برگشت عقب به سریع!  امد خودش به یهو

 هشنگا تعجب با... گرفت یوسف دماغ و دهن جلوی و کرد خارج جیبش از دستمالی سپهر.. پیچید

 ن اهــــــا.. نخورد تکان تا بود چسبیده را موهایش سپهر اما کرد تقال کمی یوسف.. کردم می

 ..کند می داشت را موهایم دیروز که بود همون این.. شد خنک دلم!!!! 

 به.. گرفتم دهن به زبان اما! .. بــ کـــ ش و موهاش تر محکم بگم سپهر به رو داشتم دوست

 ..افتاد هم رو یوسف چشمان که نکشید دقیقه

 به یدکل دو که حلقه یه.. کردم نگاه گشت می را یوسف های جیب داشت که سپهر به مبهوت و گیج

 با.. شد ها کلید امتحان مشغول و برگشت در سمت به.. کرد خارج یوسف جیب از بود اویزان ان

 ..کشید عمیقی نفس خورد قفل که تقی صدای

 ..بود من با دوباره او!!!  نبودم تنها دیگر حاال.. شدم خوشحال دیدنش از چقدر.. بود بهش نگاهم

 ایه شانه و مشکی شرت تی به نگاهم بود؟؟؟ کجا االن تا اصا.. اصال ؟؟ بود کرده پیدایمان چطور

 ته ! بود شده بلند موهایش.. امد سمتم به بلند قدم چند با و برگشت من سمت به.. بود پهنش

 ؟؟ بود کجا حاال تا بودند؟؟ کجا حاال تا.. داشت ریش

 ؟؟.. خوبی:  گفت و کرد خم کمی را سرش

 .. !نــــــه.. نه!! ؟؟.. چرا مــــن؟؟؟.. کنم بغلش داشتم دوست چقدر.. کردم نگاهش

.. دادم تکان اره معنی به را سرم سختی به.. بود من با نگاهش هنوز.. رفتم عقب به کوچکی قدم

. . اورد جلو را دستش.. ماند پیشانیمِ   خراشیدگی روی نگاهش.. کرد می نگاهم نگران و متعجب

 ..بردم عقب کمی ناخوداگاه را سرم

 ؟؟.. کنه می درد ؟؟.. اره ؟؟..هاست اشغال این کار ؟؟؟..  شده چی سرت -

 ..دادم تکان را سرم باز.. شد می لبریز داشت چشمام.. بود کرده باد بغض از گلویم

 لحظه هر.. بریم باید زود:  گفت و ایستاد صاف.. کشید عقب و بود مانده هوا در که را دستش

 ..برسن داره امکان
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 ..بود افتاده بیهوش که شد کشیده یوسف به ترسانم نگاه

 و لوازم واردات خالصه:  گفت و زد پوزخندی.. بیهوشه ساعت چند تا:  گفت و کرد دنبال و نگاهم

 ..خورد دردمون به جا یه پزشکی تجهیزات

 اپ تا سر لباس به.. پریشانش موهای به.. اش خسته و براق چشمان به.. کردم می نگاهش هنوز

 ی متوجه.. شد بازرسی مشغول و رفت ها پنجره سمت به.. داد می نشانش تر الغر که مشکیش

 ؟؟ رفتیم نمی چرا پس.. شدم بود پشتش که ای پشتی کوله

 اورد را سرش.. کردم می نگاهش و بود زده خشکم همانجا.. رفت داخل و کرد باز را تراس در

 ..دیگه بیا:  گفت و داخل

.. ردک خارج ان از کلفتی طناب و گذاشت پایین را کیفش.. رفتم تراس سمت به.. چرا اونجا ؟؟ بیام

 کند؟؟ کار چه خواست می

 بودن بعید هیچی مردک اون از.. یوسفِ   حال بی بدن و سالن به نگاهم یه و بود سپهر به نگاهم یه

!!! 

 سپهر.. داشت قرار شد می محسوب باالِ   تراس ی پایه که بود بزرگ ستون دو تراس سمت دو در

ِ   ستونِ   دور " دور چند.. زد محکم ای گره را طناب..  رفت چپ سمت ستون طرف به طناب با

 ..زد دیگر ای گره دوباره و گرداند کلفت

 ای گره و چرخاند دور را طناب دوباره.. رفت راست سمت ستون سمت به و گرفت و طناب ی ادامه

 پایین و گرفت و طناب ی ادامه سپس.. انداخت پایین به نگاهی تراس از و شد خم.. ! زد دیگر

 !!! کرد پرت

 !!نه؟؟؟ در از چرا.. خب.. خب رفتیم؟؟ می اینجا از اینطوری باید چی؟؟ یعنی

!! ! باش مواظب.. برو تو اول:  گفت من به رو و انداخت پشتش بر و بست را پشتیش کوله زیپ

 ..پایین برو بخور سر آروم.. نکن منقبض!!  نکن سنگین و خودت اما.. بگیر محکم و طناب

 ..گرفت سمتم به را دستش و.. بیا

 نمی در از چرا... اخه مـــــــن؟؟؟ ؟؟؟.. رو طبقه چهار بخورم؟؟؟ سر طناب از ؟؟.. تنها ؟؟ من

 ریم؟؟؟
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 ..گفتم بلند را اخر ی جمله

 نکنم فکر!!!  داره هم اسلحه.. واستاده در دم هاشون گنده اون از یکی چون:  گفت و کرد نگاهم

 .. !!! رنهوگ.. تو بیام تونستم نبود که لحظه یه تو که بود یار باهام خدا االنم!!! بشم اون حریف دیگه

 .. نترس.. رسن می االن!!!  باش زود.. بیا:  گفت و گرفت سمتم به را دستش دوباره و

 عنکبونیم؟؟؟ مرد من کرده فکر.. ها کار این به چه و من اخه.. کنم می سکته دارم من ؟؟؟ نترسم

 می طورچ دست این با!!!!  شد بلند نهادم از اه.. کشید تیر دستم... برداشتم جلو به مطمئنی نا قدم

 !؟؟.. دارم نگه و خودم و بزنم چنگ و طناب خواستم

 !! نمیشه.. تونم نمی.. من: گفتم بهش رو

 و بگیر و طناب.. کنم می کمکت من.. که نداره ترس:  گفت نشست می تراس ی لبه که حالی در

 ِ  .. رفتنمون راه تنها این!!!  پایین بده سـُــر اروم و خودت

 رکتشح تونم نمی اصال.. شکسته دستم چون.. تونم نمی:  گفتم..  گذاشتم گوشم پشت و موهام

 ..بدم

 ..بود گرفته بغضم ها بچه این مثل باز

 ..خورد سر دستم رو نگاهش.. کرد نگاهم مات

 

 جوری؟؟ چه..  شکسته؟؟:  گفت بود دستم به نگاهش که همانطور

 ..کرد نگاهم و

 ..داد پیچ و دستم:  گفتم اروم

 کی؟؟؟ -

 ..یوسف:  گفتم لب زیر

 خریه؟؟ کدوم دیگه اون -

 ..افتاده اینجا که همین:  گفتم و گرفتم تراس در سمت به و انگشتم
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 کنه؟؟ می درد کجات دیگه زدت؟؟؟.. شرف بی مرتیکه:  گفت لب زیر

 معنی خودمم که دادم تکون و سرم!!! بود خوب ام گریه به دست من کال.. گفت و گلوم بغض بازم

 !!! نفهمیدم شو

 ..ببینم:  گفت و گرفت و چپم دست ساعد

 رومترا و اورد جلو و دستش دوباره...کشید و دستش سریع. شد بلند آخم صدای.. دستم گرفتن با

 ..خوردم جا دستم کبودی و ورم از خودمم.. داد باال و استینم و گرفت و ساعدم

 ..رفته در:  گفت لب زیر.. کرد نگاه برآمدم و کرده ورم ارنج به و کشید باالتر و استینم

 ..اوهوم -

 خودم.. . چرخید پیشونیم زخم رو نگاهش!!!! خاراند را سرش کالفه و کشید موهاش به دستی

 . ..کرد رها را دستم او و دادم پایین را استینم

 بهل رو و.. برسن اینا داره امکان لحظه هر.. بریم:  گفت و ایستاد صاف.. کرد می نگاه دست دور به

 ..ردمک نگاهش ترس با!  ایستاد لبه رو و شد بلند سپس.. کشید باال و خودش و نشست تراس ی

 !!! باش زود.. باال بیا:  گفت و گرفت سمتم به و دستش یه.. !!!  نیفته

 هقص داشتم حاال تا دست؟؟ این با ؟؟؟.. باال اون من؟؟؟!!  شد نلبکی اندازه چشمام.. کردم نگاهش

 ؟.. ..گفتم می کرد حسین

 !! لبه این بشین.. دیگه بیا:  گفت من به رو کالفه

 کمک و گرفت و دستم یه.. کرد جمع و پاهام و تراس ی لبه نشستم.. دادم انجام و گفت که کاری

 ستمب و چشمام زود.. وااااااای... افتاد پایین به نگاهم ناگهان.. بایستم روش به رو و شم بلند کرد

 ارک به دیگه شوک از فلجمم دست این.. زدم چنگ و شرتش تی و کمر دستی دو.. بود طبقه 2!!! 

 ..بود افتاده

 ..نکن نگاه و پایین.. توام با!!!  نترس.. کن باز و چشمات-

 که کردم نمی نگاه رو دیگه جای ترس از.. دوختم چشم صورتش به و کردم باز و پلکم الی اروم

 ..بیفته پایین به نگاهم مبادا
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 اینو و بنده دستم من که االن همین حاال!!  مصب ال.. شد پخش صورتم تو موهام.. یومد می باد

 ..بستم و چشمم.. چشمم تو رفت موهام چسبیدم؟؟ محکم

 ..گذاشت گوشم پشت و زد کنار و موهام دستی

 به و لبم.. هم به رو ما بودن هم به پشت اونا فقط!!!  افتادم تایتانیک یاد.. کردم باز و چشمام

. .نیست ای چاره:  گفت و کرد تر نزدیک من به رو خودش.. .. بکش خجالت دلیار!  گرفتم دندون

 ..چسبوند خودش به و من و انداخت کمرم دور دستشو و!  پایین بریم هم با باید

 ؟؟.. کرد می کار چی داشت!  موندم حرکت بی " زده شوک

 ..نکن سنگین و خودت اما!!!  نیفتی که بگیر و من -

 و طناب و کرد دراز دست.. انداختم گردنش دور و اورد باال و سالمم دست خوداگاه نا بگیرمش؟؟

 ..حدمون از بیش نزدیکی خاطر به هم ارتفاع خاطر به هم!  میزد تند تند قلبم.. گرفت

 ورد را طناب و کرد دراز را دستش یه و چسبید محکم را کمرم.. بود اش شانه به چسبیده ام چونه

 !!! سه.. دو.. یک ای؟؟؟ ده آما:  گفت گوشم دم.. . پیچاند دستش

 و کشیدم ای خفه جیغ ترس از.. شدیم معلق اسمون و زمین میان.. کشید خودش همراه را من و

 هب همچنان.. بود شده خشک ترس از دهنم.. زد می تند تند قلبم!!!  کردم قایم ش سینه تو و سرم

 !!! شدیم می مایل راست و چپ

 و ونتعادلم تونم نمی اینطوری.. نکن سنگین و خودت!! عه؟؟:  گفت زد می نفس نفس که حالی در

 کنم ازاد دبای دستمم یکی این.. بگیر محکم و من.. تونم نمی اینطوری.. . توام با دلیار؟؟.. کنم حفظ

!!!! 

.  مگرفت باال و سرم کمی و گشودم و هام پلک الی لرز و ترس با و سختی به گفت؟؟؟ می چی این

 ..کرد می نگاهم داشت

 !!! دارم نگهمون دستی یه تونم نمی دیگه. بگیر و من!!  دیگه باش زود -

 ..نــ.. دست این با که من.. اخه:  گفتم و دادم حرکتی و لرزانم لبهای

 !!!باش زود.. دورم کن حلقه و پات:  گفت و کرد پوفی حرص از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

224 

 

 ..بود مصیبتی چه دیگه این!!!  مـــــــن خدااای

 

 ام هم و ام دیده اسیب دست.. کردم حلقه پاش دور و هام پا و کشیدم باال کمی و خودم سختی به

 ..گرفتم تر محکم و گردنش سالمم دست با و گذاشتم خودمون بین

 به و داد می سر را دستش اروم اروم.  بودم اویزان گردنش از هم من.. چسبید را طناب دستی دو

 ..رفتیم می پایین سمت

 می درد دستم.. بود روان پیشونیش روی که عرقی به نگاهم و بود هاش نفس صدای به گوشم

.. شم خارج منقبض حالت از و کنم سبک و خودم کردم سعی.. بود چشمم تو موهام باز.. کرد

 ماحت.. خیسه که شم شقیقه کنار ؟؟؟.. زده عطر یومده می داشته یعنی!!  میده عطر بوی همیشه

 رو تشدس یه دوباره چی؟؟؟ ببینن رو ما اگه.. بود ساختمون ی پنجره رو پاش یه.. . سنگینم خیلی

 ..گرفت قرار کمرم

 سرعت اب ؟؟؟.. نیست ها خونه این تو کسی یعنی!  پنجره بازم.. پایین خوردیم سُر.. بود گرم تنش

 ،.. خوردیم سُر بیشتری

 ...بپریم باید.. : زد می نفس نفس.. خورد می گردنم و گوش به هاش نفس

 !! زمین رو شدن پرت و هوا هجوم لحظه یه تو و

 ..بود گرفته درد پام. زد می تند تند قلبم.. دادم چین و صورتم.. کشید تیر دستم

 خوبی؟؟؟ -

 ..بود زمین رو مقابلم هم سپهر.. بودم افتاده اسفالت رو ؛ سالمم دست رو..  کردم باز و چشمام

 ..شدم ازاد بالخره.. شدم راحت بالخره!  من خدای.. انداختم اطراف به نگاهی و دادم تکان سری

 بتعج با.. بود خونی دستش کف..  کشیدم جلو و خودم کمی.. کرد می نگاه و دستش کف سپهر

 آرنجش.. کرد می نگاه و آرنجش داشت.. کردم نگاهش بود؟؟؟ خونی چرا دستش.  کردم نگاهش

 . بود زخمی هم

 ..دوختم چشمش به چشم.  کرد نگاهم و نشست صاف
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 ..رسن می االنا!!!  بریم باید.. پاشو:  گفت و ایستاد و شد بلند

 می بر قدم تند تند..  گرفت و دستم.. رفت می گیج سرم.  بودم گیج.. ایستادم و شدم بلند

 ..رفتم می دنبالش ها بچه مثه منم.. داشت

 اختیارم در که پاهایی با.  کرد دوییدن به شروع و.. بدو:  گفت من به رو.. شد تر تند هاش قدم

 ..کشید می و دستم..  دویدم نبود

 به و ماشین و گرفت جا فرمون پشت سریع هم خودش.  نشوند جلو و من و کرد باز و ماشین در

 ..دراورد کت حر

 با تصاویر.. بود اشوب دلم.  بخوابم داشتم دوست.. کرد می درد دستم..  رفت می گیج سرم

 . .. فشرد می گاز رو و پاش و بود جلو به نگاهش سپهر.. شد می رد چشمم جلو از سرعت

... ودب گرم دستش.. گرفت و بود پام رو که و دستم.. بود جلو به نگاهم هنوز.. ایستاد کناری عاقبت

 خوبی؟ ؟؟..  دلیار: پرسید اروم

 ترسیده اینقدر چرا.. بود شده تموم چی همه.. بودم خوب اره... اره ؟؟.. . خوب ؟؟.. بودم خوب

 بودم؟؟؟

 ..منتظرتن.. شو پیاده:  گفت و کرد وارد دستم به ارومی فشار

 .. .شدم پیاده و رفت در ی دستگیره به دستم من؟؟؟ منتظر

 ؟؟شلوغه؟ اینقدر اینجا چرا.. نزدیکتر اینبار!!!!  دریا بازم.. کردم حرکت لرزان و کوچک های قدم با

 ندچ به و شد تر تند هاش قدم!!!  خندید می..  اومد می سمتم به بلند های قدم با و خندان نفر یه

 !سرمدی.. زد تنه نفر

 موهایم.. کشید خودش سمت به و من و گرفت و هام شونه و.. شکرت خدایا:  گفت و ایستاد جلوم

 به چی روز چند این بدونی اگه عزیزم؟؟؟ خوبه حالت:  گفت و کرد جدا خودش از و من.  بوسید را

 خوبی؟؟؟ االن.. گذشت ما

 ؟؟؟.. کیانوش بود؟؟؟ کجا کیومرث عمو پس.. ندادم پاسخی و دادم قورت و دهانم اب
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!  بود عالی کارت.. پسر نکنه درد دستت:  گفت سپهر به رو و چسباند خودش به مرا سرمدی

 ..مرسی واقعا.. نداشتم امیدی اصال که من حقیقتش

 ..دوخت من به را نگاهش و زد کمرنگی لبخند سپهر

 مترس می.. برید دیگه شما:  گفت و دوخت سرمدی به را نگاهش و کشید سرش به دستی سپهر

 خودتون مواظب.. کردن کار چی ها بچه ببینم برم منم!  بهتره برید زودتر چه هر.. شه دیرتون

 !! باشید

 حواست.. باشید خودتون مواظب هم شما:  گفت و زد سپهر پشت به ای ضربه محبت با سرمدی

. ردهک دق نگرانی از کیومرث که بریم ما.. بگیرید تماس باهامون حتما فردا!!  باشه هم نریمان به

 .خداحافظ

:  گفت اروم.. زد لبخند و کرد بهم نگاهی دوباره سپهر یان؟؟؟ نمی اینا مگه ؟؟؟ خداحافظــــ

 ! خداحافظ.. بینمت می بعدا.. باش خودت مواظب

 ..بریم:  گفت سرمدی که کردم می نگاهش مات

 یومد؟؟؟ نمی سپهر.. داشت می بر سریع و بزرگ های قدم.. بود ام شانه دور سرمدی دست

 می را پیراهنش داشت و بود هوا در دستش نفر یه.. بود شلوغ.. . ببینمش تا کردم کج و سرم

 ! بود رفته.. نبود!  را خالیش جای.. دیدمش اورد پایین که را دستش.. پوشید

 

--------------------------------------------------------------------

--- 

 

 سنگ رو پا و اوردم در را ام کتونی خستگی با.. خورد صورتم به خنک مطبوع هوای ؛ شد باز که در

 ..کنه گمم ترسید می باز حتما! دبو سرمدی دست در دستم یه هنوز.. گذاشتم سرد

 کیومرث؟؟؟.. اومده کی ببین بیا.. کجایی! ؟؟.. کیومرث -

 .. .شه می خارج در کدام از کیومرث ببیند که بود ما مقابل در دو به نگاهش که بود سرمدی
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 ریش ته.. بود مرتب نا اش جوگندمی موهای.. شد ظاهر مقابلم هراسان کیومرث عمو و شد باز در

 و رساند من به را خودش قدم سه - دو با.. بود افتاده کبود ای هاله قرمزش چشمای زیر.. داشت

 ..چرخید می فضا در مبهوت نگاهم هنوز من.. گرفت اغوشم در

 . .بوسید می را صورتم و سر عمو

 من به چی بدونی اگه ؟؟..  سالمی جون؟؟ عمو خوبه حالت:  پیچید گوشم در دارش بغض صدای

 می چطور. ام شرمنده هم کیوان پیش.. ام شرمنده من..  عمو ببخش و من.. روز چند این گذشت

 و نم.. ریختم می سرم تو خاکی چه باید یومد می سرت بالیی اگه ؟.. بدم و جوابش دنیا اون خوام

 ..بوسید را صورتم دیگر بار و.. منه تقصیر همش!  عمو ببخش

 اش شانه دور و اوردم باال را سالمم دست.. بود کرده ام بیچاره دستم درد.. امدم خودم به

 ندچ اینِ   نگرانی و ترس و بغض و گذاشتم اش شانه را و سرم!  بودم رسیده ارامش به.. انداختم

 . بودم رسیده ارامش به. .. کردم خالی را روز

--------------------------------------------------------------------

---- 

 دهش اعالم که بود دقایقی.. بودم گذاشته هم رو و چشمام و داده تکیه صندلی پشتی به را سرم

 جا جابه ار ام گرفته گچ دست و کشیدم راحتی نفس.. هستیم ایران خاک تو دیگه دقیقه چند تا بود

 ..کردم

 ..کردم می باز را دستم گچ باید و شد می ماه یک دیگر روز چند

 و سپهر که فهمیدم ها بعد.. بود رفته پیش من برای تند دور در و گیجی در چیز همه روز ان از بعد

 اب و کردن پیدا رو ما احتمالی مقر " رضداری نفرات از یکی به رشوه دادن و سختی به کیانوش

.. رنمی قرار سر بر نریمان و کیانوش بودند خواسته اونا که پولی نصف و مدارک کپی برداشتن

 و من کردن سفر..  دستم گرفتن گچ.. افتادنم بستر در و مریضی و تب روز چند و من نجات

 نصف بازداشت.. ایران در سرمدی و عمو وکیل های پیگیری و دیگه مکان به باز عمو و سرمدی

 اصل فرستادن..  دوئوند می موش وسط این که دیگر باندی رفتن لو و ایران در رضداری گروه

 اخر در و.. بودم ها ماجرا این ناظر فقط گیجی در من که دیگه اتفاقات خیلی.. و ایران به مدارک

 ! ماجراِ   پایان و ایران به سرمدی و کیومرث عمو و من برگشتن
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 ..شدند می افتابی کمتر و بود پاشیده هم از حدی تا " بازداشت از بعد رضداری گروه

 را چشمانش و بود داده تکیه را سرش هم او.. کردم نگاه کیومرث عمو به و کردم باز را چشمانم

 یجوگندم موهای.. بود زده تا کمی را رنگش ای قهوه پیراهن استین و بود کرده اصالح.. بود بسته

 ات ماند می نریمان و کیانوش و سپهر مثل هم او کاش.. کرد می خودنمایی زده شانه و مرتب اش

 .برگردد بعد شودو خیر به ختم چیز همه و بیفتد اسیاب از ها اب

 و دهپیچی اینقدر موضوع این کردم نمی فکر:  گفت که افتادم پرواز از قبل کیومرث عمو حرف یاد

 ضبط اموال و بدهی کلی و موندیم ما ؟؟.. شد چی حاال.  کردیم نمی فرار اول از کاش.. شود مهم

 بتثا و گناهیمون بی حدی تا تونستیم دوندگی کلی از بعد تازه... رفته ما از که آبرویی و شده

 . داد تکان سری تاسف با و.. کنیم

 جای گفت می(  وکیل) نخجیری.. سرت فدای پول:  گفت و اومد بر دلجویی صدد در سرمدی

 ..نیفتاده یکس واسه اتفاقی وسط این کنیم شکر رو خدا باید.. ! کنه ثابت تونسته.. نیست نگرانی

 چی؟؟ آبرومون:  گفت و جوید را لبش عمو

 النما.. افتادیم بزرگ سوءتفاهم یه تو فقط ما کردیم؟؟ کار چی مگه چی؟؟ آبرومون:  گفت سرمدی

 این منبفه چیزی و بجنبن بخوان بقیه تا.. یام می داریم دونه نمی کسی پلیس و نخجیری جز که

 ..زد لبخندی و.. ! نشستیم خونمون تو ما و شده تموم موضوع

 .. بود مون منتظر فرودگاه در پلیس زیاد احتمال به رفتیم می ما که االن و

 کیومرث عمو.. زدم لبخندی بازش چشمان دیدن با. کرد غافلگیر را نگاهم و کرد باز چشم عمو

 داره امکان.. فرودگاهیم دیگه ساعتی تا:  گفت من به رو.. نشست صاف و شد تر رنگ پر لبخندش

 می ازت سوال تا چند فقط زیاد احتمال به..  نکن هول و نترس اصال!  کالنتری ببرن ما با هم رو تو

 باشه؟؟.. دنبالت بیاد تا ناهید به بزن زنگ سریع!  کنن می ازادت و پرسن

 ؟؟.. ناهید عمه:  گفتم و کردم اخم کمی

 ..اونا پیش برو. نسرین به بزن زنگ خب:  گفت و کشید موهاش به دستی عمو

 ساناز و سحر با بودن:  دادم ادامه لب زیر و.. زنم می زنگ ناهید عمه به:  گفتم و کردم فکر کمی

 ..تره راحت خیلی
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 ! خندید و داد تکان سری و کرد نگاهم چپ چپ شوخی به عمو

.. رفتهگ دلم.. بخندم منم بگید.. ها نداشتیم خصوصی ؟؟ شده چی:  گفت و شد خم جلو به سرمدی

! 

 ..بستم و چشمام دوباره منم و انداخت گل سرمدی و عمو صحبت کم کم

 

----------------------- 

 از دبع.  نداشتم خبر سرمدی و عمو از.. نشستم زیر به سر دوباره و کشیدم جلوتر کمی را شالم

 وج و پرس و سوال تا چند از بعد هم من به.. بودند برده اتاقی به را کدام هر کالنتری به اومدنمون

 ..بیان دنبالم به تا بگیرم تماس که بودند داده اجازه

 ..پیچید راهرو تو ای زده شتاب های قدم صدای که بود نشده ساعتی نیم هنوز

 سمتم به گریان و بود کرده باز گرفتنم اغوش در برای و دستاش همانجا از که دیدم و ناهید عمه

 . بود سرش پشت هم دکتر اقای.. اومد می

 تو و بمیرم من الهی.. بمیره تو برای عمه الهــــــــی.. : شنیدم می هم همانجا از را عمه صدای

 و وهک به زارم می سر نگفتی ؟؟؟.. کنم می دق من نگفتی ؟؟؟ عمه بودی کجا.. نبینم اینطوری رو

 .. برم قربونت من الهی میرم؟؟؟ می خبری بی از نگفتین بیابون؟؟؟

 چه هر که حقا.. بارید می رویم و سر بر که بود هایش بوسهِ   باران و.  گرفت اغوش در مرا محکم و

 ..بود بهتر پناهی بی از بود

 ینا اصال عزیزم؟؟ شده چی دستت:  گفت گریان چشمان با و گرفت فاصله من از کمی ناهید عمه

 حرفی یه اخه ؟؟؟.. خوبه حالش کجاست؟؟ کیانوش ؟؟؟ کو کیومرث ؟؟؟..  بودید کجا مدت همه

 ..بزن

 خوبی؟؟؟ دلیار

 ..دادم قورت و دهانم اب بودم؟؟ شده الل باز چرا.. کشید صورتم به دستی محبت با و
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 ماحت:  گفت عمه به اروم کرد می نگاهم موشکافانه که همانطور و شد خم مقابلم کمی دکتر اقای

 ..شده شوکه

 ؟؟؟.. کجان بقیه پس:  گفت و کرد بر و دور به نگاهی و ایستاد راست

 ..مالید می را هایم شانه محبت با عمه

 فعال کیانوش!!!  ها اتاق این از یکی تو بردن هم رو عمو.. خوبم من:  گفتم و نشسستم صاف

 ..باشن باید فعال سرمدی و عمو. برم تونم می من فقط فعال..  میاد دیگه روز چند... نیومده

 روب سر یه..احمد:  گفت دار بغض صدای با و گرفت دستش در و دستم و نشست کنارم ناهید عمه

 !!؟.. خبره چه ببین

 و ایستاد مقابلمان پکر ای قیافه با عاقبت.. کشید طول ای دقیقه 41 حدود اقا احمد رفتن سر یه

 ببینم تا مبری شید بلند.. کنیم صبر فردا تا باید.  نیست ای چاره.. باشن بایداینجا و امشب:  گفت

 .میشه چی

 هم بارید می رویم و سر از خستگی.. افتادم راه به عمه کنار در لرزان های قدم با و ایستادم

 !! جسمی هم و روحی خستگی

 بود ماه 4 به نزدیک.. گذردندم نظر از و شلوغی و شهر و دادم تکیه شیشه به را سرم ماشین در

 من برای ماجراها و اتفاقات همه اون راستی به.. ! بودم دور محیط از.. ادما این از.. شهر این از که

 هی هنوز.. دوختم چشم اسمون به و کشیدم عمیقی بودم؟؟؟نفس اورده دووم چطور ؟؟؟.. بود افتاده

 . بود مونده ماجرا از پارت

--------------------------------------------------------------------

------------------- 

 اج و ام گرفته گچ و سنگین دست. کرد می درد کمی سرم.. دادم قوس و کش و بدنم و زدم غلتی

 به شدیدی میل بازم.. زدم پلک بار چند سستی و رخوت با.. سوخت می چشمام.. کردم جا به

 .داشتم خواب

 ..شد خوابیدنم دوباره از مانع بیرون از صداها و سر اما
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 میک موهام هنوز.. کردم فرو موهام الی و انگشتام.. مالیدم و چشمام و نشستم جایم سر تنبلی با

 ..گذاشتم گوشم پشت و موهام.. نخوابم خیس موی با که کرد غر غر ناهید عمه چقدر!  بود نمناک

 یت و سحرِ   یشمی شلوارک با.. بود خواب خمار و قرمز چشمام.. ایستادم اینه مقابل و شدم بلند

 ..بودم شده ها بچه شبیه فسفری شرت

 .خاروندم و سرم کالفگی با.. امد می بیرون از یاسمن کردن صحبت ناز با و نسرین عمه صدای

 ! نبودن کن ول وگرنه.. کردم می تعریف برایشان را ماجرا پیاز تا سیر باید حال

!  رها.. کیومرث عمو واسه حتما.. ! کی برای دونستم نمی اما.. داشتم دلتنگی و کالفگی احساس

 ..کنن ازادش زودتر چه هر کنه خدا.. نبودم دور ازش هم لحظه یه ماه یک این تو.. همینطوره

 ام وجهمت کسی اینکه از قبل3  سریع و کردم باز و در افکار این تلقین با و کشیدم عمیقی نفس

 ..چپیدم دستشویی داخل شود

.. مزد مسواک " بودند گذاشته اختیارم در دیشب از که مسواکی با و زدم صورتم به اب مشت چند

 ..گشودم را در و گفتم اللهی بسم لب زیر و کردم خشک و صورتم دستمال با

 به همه نسرین عمه جیغ صدای با عاقبت و شد سکوت ای لحظه بیرون به پام گذاشتن با

 ..اومدن خودشون

 کرد باز برایم را اغوشش و.. بود شده ذره یه برات دلم ؟.. عمه خوبی!  عزیزم..  جـــــان دلیار -

. 

 یب مدت همه این بودی کجا:  گفت و کرد بغلم محکم او.. بوسیدم را صورتش و گرفتم اغوشش در

 رفتید؟؟ خبر بی و یهویی اینقدر چرا اصال.. کنن می دق هات عمه نگفتی ؟؟ معرفت

 ..میگم براتون فرصت سر.. عمه مفصله ش قضیه:  گفتم و کشیدم بیرون اغوشش از را خودم

 شاغوش در تا شدم پیشقدم من و کرد دراز سمتم به را دستش یاسمن..  رفتم یاسمن سمت به

 .. بود ام کودکی دوران همبازی و عمه دختر او بود چه هر.. بگیرم

 ودب من گر نظاره لبخند با که ناهید عمه طرف به سپس..  نشاند ام گونه بر ای بوسه هم یاسمن

 دیشب که را سحر و ساناز اخر در.. فشرد سینه به مرا محبت با هم او.. گرفتم اغوشش در و رفتم

 ..بوسیدم و نداشتم باهاشون خوبی برخورد
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 ..کردم رها کاناپه روی را خودم خستگی با اخر در

 ؟؟.. شکسته ؟؟؟ شده چی دستت:  گفت و نشست مقابلم نسرین عمه

 ..کنم باز و گچ باید فردا پس " فردا.. بله:  گفتم و انداختم دستم به نگاهی نیم

 شکست؟؟؟ چطوری:  پرسید سحر

 ..میگم بعدا حاال.. اتفاق یه تو:  گفتم اروم لحظه اون یاداوری با و دادم تکان سری

 رونیدلنگ از بدونید اگه خدا به ؟؟؟... چی کیانوش ؟؟ بود خوب کیومرث:  پرسید دوباره نسرین عمه

 ..نداشتیم ازتون خبری هیچ.. کشیدیم چی مدت این

 ابتث گناهیشون بی منتظره.. نیست بد هم کیانوش.. بود خوب عمو:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 ..بیاد بعد بیفته اسیاب از ها اب " شه

 چی همه زودتر چی هر ایشااهلل... سالمتین و سالم همتون که الحمداهلل خوب:  گفت ناهید عمه

 ..میشه تموم

.. یرنبگ سپهر از خبر یه نگفتن ها معرفت بی.. شدم خیره دستم انگشتان به و دادم تکان سری

 ..ست خانواده این از جزئی اونم که انگار نه انگار

 هک روزهایی.. هاش حمایت.. هاش کمک یاد به..  نشست لبم رو کمرنگی لبخند سپهر یاداوری با

 .کنم نگاه بهش قبل دید با و بگیرم ندید را ها این که بود انصافی بی.. داشتم باهاش

 واسه دلم من!  نه.. کنم دور خودم از و لعنتی دلتنگی حس این کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 ...نیست تنگ هیچکش

 ؟؟؟ بزنم تلفن یه من میشه:  گفتم ناهید عمه به و کردم بلند را سرم

 بزنی؟؟؟ زنگ خوای می کجا(  مکث ای لحظه.. ) حرفیه؟؟ چه این.. عمه اره -

 ..مژگان خاله و جون مادر واسه -

 ..عزیزم برو.. نبود دلشون تو دل هم خدا بنده اون.. کنی می خوبی کار -

 ..بود شده ذره یه براش دلم.. گرفتم و جون مادر شماره همه از اول.  رفتم اتاق به دست به تلفن
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 ..برداشت را گوشی بوق سومین در

 ..دلیار.. جون مادر منم الو؟؟ -.. دادم ادامه. کرد مکث ؛ الو گفتم وقتی

 ..پیچید گوشم تو هاش صدقه قربون صدای سپس و ش گریه صدای اول

 نجو مادر.. گفتم براش و اتفاقات از ای خالصه و کردم صحبت مادرجون با ساعتی یک به نزدیک

 قول بهش هم من.  برسونم همه به و سالمش که گفت اخر در و پرسید را سپهر حتی ؛ همه حال

 .برم دیدارش به فرصت اولین در دادم

.. دمش صحبت مشغول بیتا و خاله با ساعتی نیم و زدم زنگ برایش که بود مژگان خاله بعدی نفر

 ..برم دیدنشون به فرصت اولین تو گرفت قول و کرد تابی بی کلی هم خاله طفلک

 ندبل دود ازش... شده قرمز گوشم!  پوووووف..) کشیدم عمیقی نفس و کردم دور گوشم از و تلفن

 ..(میشه

 ..موندم خیره پام های انگشت به و کشیدم گوشم به دستی

 پروین.. مونده دیگه نفر یه!!!  نـــــــــــه!! اها.. اورد در نگرانی از رو همه.. این از اینم! خب

 ...بزنم زنگ بهش باید حتما!  خانم

 مانهمز شدم خارج اتاق از تا. بگیرم و خانم پروین ی شماره ناهید عمه از تا شدم بلند فکر این با

 ..شد گشوده هم ورودی در

.  سیدپر را حالم اقا احمد و گفتم سالمی لبخند با.  نشست اقا احمد مهربان و خندان نگاه در نگاهم

 ..دوخت چشم من به تعجب و خوشحالی با و شد وارد پژمان حین همین در

 ردمک دراز طرفش به را دستم و خوبی؟؟.. عمه پسر سالم:  گفتم بهش رو و رفتم جلوتر و خندیدم

.. 

 چه تو؟؟ خوبی.. عجب چه.. سالم:  گفت و فشرد را دستم و اورد باال را دستش مبهوت همانطور

 . ..شدی الغر

 .. بود چسبیده را دستم محکم ولی کنم خارج دستش از و دستم کردم سعی و خندیدم
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 چه تو؟؟ خوبی.. عجب چه.. سالم:  گفت و فشرد را دستم و اورد باال را دستش مبهوت همانطور

 . ..شدی الغر

 ..بود چسبیده را دستم محکم ولی کنم خارج دستش از و دستم کردم سعی و خندیدم

 ..توِ   دوری از:  دادم پاسخ شیطنت و لبخند یا

 دستت بودی؟؟ کجا مدت همه ان. بود شده تنگ خیلی برات دلم:  گفت و اورد تر پایین رو صداش

 شده؟؟ چی

 ..شکست دستم عمه پسر:  گفتم و کشیدم عقب و دستم

 رو همه خوای می در دم همین:  گفتم دادم می تکان هوا در و دستم که حالی در.  کرد رها و دستم

 ..رفتم مبل سمت به و.. بشین بیا بپرسی؟؟؟

 و برگشت اشپزخانه به ناهید عمه.. گرفت جا ام کناری مبل در هم پژمان.  نشستم اقا احمد کنار

 . نشستند وار قطار مقابلم بقیه

 رو جا همه.. بودیم نگران خیلی ما ندادی؟؟ ما به خودت از خبری یه چرا مدت همه این:  پژمان -

 ..گشتیم دنبالتون

 . نبود دسترس در هم خارجی تلفن اونجا.. نشد اصال کن باور -

 بزنی؟؟ زنگ یه تونستی نمی.. ندادی خبر یه چرا رفتنت قبل:  پژمان -

 هم فرار واسه.. کردیم فرار.  بودیم نرفته که مسافرت ما:  دادم جواب تمسخر با..  گرفت حرصم

 ...شد یهویی. کنند نمی خبر رو همه که

 نگرفتین؟؟؟ بلیط هم با همه مگه:  اقا احمد-

 چی؟؟؟ بلیط ؟؟ بلیط:  گفتم و کردم اخمی تعجب از

 ممنوع به مونده روز دو " گفت کیومرثِ   خود:  گفت و انداخت بقیه به نگاهی سرگردون اقا احمد

 رفک گفت!  کرده فرار و ترسیده رفتن زندان از گفت.  شده خارج کشور از سریع شدنش الخروج
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 دور راه از تونه می ایران به مدارک فرستادن با کرده فکر و بشه جدی اینقدر موضوع این کرد نمی

 .کنه ثابت و گناهیش بی

 ؟؟؟ گفت چی.. بود؟؟ خوب حالش دیدین؟؟ و کیومرث عمو:  پرسیدم و نشستم صاف

 گرانن..  بازداشتن فردا پس " فردا تا فعال.. نبود بد:  گفت و کشید ریشش ته به دستی اقا احمد

 ..هستیم کارشون دنبال ها وکیل با. نباش

 : گفتم و گرفتم باال و سرم.  امد یادم یهو.. انداختم پایین و سرم و کشیدم عمیقی نفس

 زچی همه!!  برم باهاشون من نبود قرار اصال یعنی. نرفتم کیانوش و عمو با روز اون من!!  نه.. اها -

 خودشون با و یکی شد اگه بودن اومده اینکه مثه " دزدی خونه اومدن که اونشب.. شد یهویی

 یا یزدانی ی کوچیکه پسر خودشون قول به.. باشه کی کرد نمی فرق هم براشون!  ببرن گروگان

 هک گفت و کرد بیدارم که رسوند کجا از و سپهر خدا دونم نمی.. بودم تنها اونشب من!! ..  من حتی

 ..ن خونه تو نفر چند

 کردید؟؟ کار چی خب.. واااای:  گفت هیجان با سحر

 ..شدیم قایم رفتیم:  گفتم روز اون یاداوری با و انداختم باال ای شونه

 نکردن؟؟ پیداتون چطور ؟؟.. کجا شدین؟؟ قایم:  نسرین عمه

 یخوب جایی که هم واقعا.  رسید سپهر ذهن به اونجا چطور دونم نمی اصال.. شیروونی رو رفتیم -

 نشونذه به اصال ولی.. بودن کرده تعجب خونه تو نبودنمون از گرچه.. نرسید اونا عقل به اصال. بود

 .نرسید

 بودید؟؟؟ تنها شما نبود؟؟؟ پروین:  پژمان

 یه بود رفته " نبود خوب دخترش حال!  نبود خانم پروین.. نه:  گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 ..بزنه بهش سری

 رفتی؟؟؟ کشور از چطوری تو پس:  اقا احمد

 ..قاچاقی!  اینا سرمدی و سپهر با -

 ! دوخت چشم من به متعجب و گفت وااایی دوباره سحر
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 ینم! چی؟ که برده قانونی غیر خودش با برداشته رو تو.. مگه نداره عقل!  احمق ی پسره:  پژمان

 ..دیگه فهمه نمی داره؟؟؟ خطرتتی چه راه این دونست

 ! مبل به داد شو تکیه و

 !؟؟.. ندار عقل و احمق گفت می سپهر به!  اومد جوش به خونم

 تو که کردیم می خبرت اونموقع باید!  شد حیف واقعا:  گفتم تمسخر و جدیت با پژمان به رو

 اونا ..نداشت ای دیگه راه کرد؟؟؟ می باید کار چی:  دادم ادامه و کشیدم نفسی.. کنی راهنماییمون

 و عمو بتونن که گشتن می اهرم یه دنبال فقط اونا!  هستن هم من دنبال که بودن داده پیغام

 می اینجا اگه!!  کنه راهی خودشون با و من شد مجبور هم سپهر.. بزارن فشار تحت و سرمدی

 ..بود خدا با موندنم زنده دیگه که موندم

 اما.  انداختم پاین و سرم.. کردند می نگاه من به متعجب " زدنم حرف تهاجمی از بقیه و پژمان

 ..زد می حرف اینطوری سپهر سر پشت دردسر همه این از بعد نباید.. نبودم پشیمون

.. دونم نمی چیزی گفت می پرسیدیم می خانم پروین از چی هر چرا پس:  امد حرف به ساناز

 ؟؟؟ حرفا این و ندارم خبری

 و دهش ورشکست شرکت بود گفته بهش سپهر اینکه مثه.  نداشت خبری هم واقعا خانم پروین -

 ..حرفا این و مسافرت میریم داریم مدتی ما

 مه کیومرث ایشاال.  گذشته خیر به فعال چی همه که شکر رو خدا.. کنید تمومش رو ها حرف این -

 !!! میشه سرد.. چیدم و میز!  ناهار بیاین.. میشه ازاد زودتر چه هر

 .رفتیم میز سمت به و شدیم بلند.. کردیم می نگاه ناهید عمه به همه

 

--------------------------------------------------------------------

----- 
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 باال متر یمن " اومد که گرومپی صدای با که بودم نشسته تلویزیون مقابل.  بود عید به مونده ماه یک

 روینپ شد چی:  پرسیدم بلند و فشردم قلبم رو و دستم.. کردم نگاه و برم و دور هراسان و دمپری

 ؟؟؟ خانم

 ..افتاد دستم از قابلمه ترسیدی؟؟.. عزیزم هیچی -

 زارم سر از که بود ساعتی یک. ..  شدم خیره تلویزیون به دوباره و کشیدم حرص از عمیقی نفس

 . ..بود برگشته شرکت به عمو و بودم برگشته ام خانواده

 پروین ایصد بندش پشت و تلفن صدای با.. رفت می پایین - باال گلوم در بغضی و بود گرفته دلم

 .اومدم خودم به خانم

 ..بنده دستم من!  بردار و گوشی.. جان دلیار -

 اییج سمت به زنان قدم و فشردم و پاسخگویی کلید.  رفتم تلفن سمت به و دادم قورت را بغضم

 ..رفتم پیش بودم نشسته که

 ؟؟ بله:  دلیار

- .. 

 ؟؟؟.. الو -

 ..شنیدیم رو شما صدای عجب چه!  بگیر ما از خبری یه بابا.. معرفت بی عموی دختر بر سالم -

 .. !نشستم جایم سر صاف و شد گشاد چشمام

 ..عجب چه ؟؟..خوبی کیانوش؟؟؟!  مــــــن خدای -

 بودیم رزم هم باهم اینجا ما که انگار نه انگار ؟؟ مکه حاجی حاجی رفتی.. شما از عجب!  بــــله -

 .. !بابا ای.. بودیم سنگر هم "

 ..شده تنگ برات دلم چقدر بدونی اگه!  زدی زنگ کردی خوب چه:  گفتم و خندیدم

 ؟؟ واقعاااا -

 ؟؟.. داری شک مگه!!!  واقعا:  گفتم و خندیدم اروم
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 نزدی؟؟ ما به زنگ یه چرا پس -

 ؟.. شماره کدوم با زدم؟ می زنگ چطوری -

 .. !زنن می زنگ برامون خان کیومرث که ای شماره همون با -

 .. .دونستم نمی.. من.. داره؟؟؟ و شمارتون مگه عمو ؟؟ عمو -

 ..معرفتی بی که بس از -

 گرفتی؟؟ پیش نزدی؟؟دست زنگ زودتر چرا تو میگی راست اگه!  توام بابا خوب خیل -

 حله؟؟؟.. معرفت بی من " بد من اصال!  تسلیم من.. بابا باشه:  گفت و خندید

 خبرا؟؟ چه.. خب:  گفت کیانوش که خندیدم همزمان

 کارا هچ.. خبر چه شما!!!  سالمتی.. نیست خبری:  گفتم و پیچوندم انگشت دور و موهام از تیکه یه

 کنید؟؟ می

 این.. شدیم خسته بیکاری از.. دیگه هستیم.  نیست خبری هم ما از:  گفت و کشید عمیقی نفس

 ..کنیم می نگاه و دیوار و در که هم بیچاره نریمان این و منِ  !  خواب همش که سپهر

 ..مظلوم چه!  اخـــــی:  گفتم شوخی به و خندیدم

 ..بدونی و قدرمون تو حداقل کاش!  دیگه اره -

 یاین؟؟ می کی حاال.. مسخره:  گفتم لب زیر و خندیدم دیگر بار

 ..بدن خبر بهمون قرار. نیست معلوم فعال.. دونم نمی -

 نیستید؟؟؟ ایران عید برای یعنی -

 وینپر خوبن؟؟؟ همه ؟.. خبرا چه دیگه!  میشه چی ببینیم تا.. باشیم که ایشااهلل.. دونم نمی -

 نسرین؟؟.. ناهید عمه.. خانم

 ! دارن سالم.. خوبن همه -

 کردی؟؟ باز و گچش چطوره؟؟ دستت.. باشن سالمت -

 . نیست مشکلی که فعال.. کردم باز و گچ پیش هفته دو.. اره-
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 ..شکر رو خدا خب -

 ؟؟ خوبن سپهر و نریمان -

 ! رتهچ تو که سپهر البته..  نشستن روم به رو سینه به دست خوب های بچه مثه.. خوبن هم اینا-

 ؟؟ چرته تو-

 ..خندید و.. باال زده مصرفش مگه؟؟ دونی نمی.. اره -

 ؟؟؟ تو میگی چی -

 صدای!! ) ! چرت تو اینکه یا.. میبینه تلویزیون داره نشسته خون به چشمای با یا سپهر این.. بابا -

 .. (اومد عطسه

.. ) دش مسلم من به دیگه.. داره که هم بینی ابریزش!  نریمان ببین.. واااای:  گفت بلند کیانوش

 ( اومد خندشون صدای

! ادهافت عقب کمی اومدنمون بگو برسون کیومرث به و من پیغام زحمت بی..  جان دلیار:  کیانوش

 ..سربلند و برگردیم پاک همگی ایشااهلل..  سپهر ترک از بعد واسه مونه می برگشتمون

 ..کردیم خداحافظی دقایقی از بعد بالخره خندیدم کمی و اورد در بازی مسخره کیانوش

 ؟؟ بود خان کیانوش ؟؟ بود کی -

 ..براتون رسوند سالم.. اره:  دادم جواب و گشتم بر اشپزخونه سمت به

 ؟؟ میان کی نگفت-

 . نیست معلوم هنوز.. نه -

 ..ست اندازه نمکش ببین بچش و خورشت این بیا.. دختر بیا.. برگردن زودتر ایشاهلل -

 وناا بدون خونه که راستی به.. رفتم خانه اشپز به خانم پروین دنبال و گذاشتم میز رو و گوشی

 .  بود خالی

 مبتون و بشن فشرده هم به تا روش انداختم و وزنم تمام و گذاشتم ها لباس انبوه رو و دستم دو

 .ببندم و چمدون
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 ؟؟؟.. بمونی خوای می چقدر مگه ؟؟؟.. خبره چه!  ه اووووو:  گفت و شد اتاق داخل کیومرث عمو

 ولی... اینجام که تحویل سال برای:  گفتم کشیدم می و چمدون زیپ کنان هن و هن که حالی در

 .. !!!دیگه دارم نیاز وسایل هم هفته یه این واسه

:  گفت زد می ورق که حالی در و برداشت و خانوادگی عکس البوم و نشست تختم رو کیومرث عمو

 بری؟؟؟ گرفتی تصمیم یهو شد چی

 ..بزنم بهشون سر یه که گفتم.. بود رفته سر حوصلم که منم.  کنه می تابی بی خیلی جون مادر -

 به مونده روز چند که؟؟ دونی می.. راستی.. کردی خوب:  گفت و گذاشت جاش سر و البوم عمو

 .باشی باید حتما.. داریم یادبود مراسم یه عید

 ..گفتن خانم پروین و ناهید عمه.. دونم می:  گفتم و انداختم پایین و سرم

 ..کرد نگاه بودم وسایلم کردن جمع مشغول که من به سکوت در و نگفت چیزی دیگر عمو

 .رفتم پایین به عمو همراه و شدم اماده دقایقی از پس

 یم سمتم به که همانطور و برداشت و بود گذاشته میز رو آماده که و قرآنی ؛ دیدنم با خانم پروین

 : گفت اومد

 .. برسون منم سالم!!  باش خودت مواظب.. برگردی و بری سالمت به ایشااهلل میری؟؟؟ داری -

 ..بوسیدم و صورتش و انداختم خانم پروین گردن دور دست و رفتم جلوتر

 ..نزار خودت از خبر بی و من:  گفت و بوسید و صورتم محبت با هم او

 . کرد رد قرآن زیر از و من و

 ..حتما:  گفتم جوابش در و زدم کوچکی لبخند

 بریم؟؟:  پرسیدم عمو به رو

 .کرد حرکت جلوتر و گرفت دست به و چمدونم و داد تکان موافقت ی نشانه به سری عمو

 ..ایستادم عمو مقابل فرودگاه در ساعت دو به نزدیک از پس عاقبت و گرفتیم جا ماشین در
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 ردیاِ   راهی هوایی و من و بود نداده اجازه عمو ؛ داشتم کردنم سفر زمینی برای که اصراری تمام با

 ..کرد می مادری

 چشمکی..میشه تنگ برات دلم:  گفت و فشرد خودش به و من و انداخت ام شانه دور دست عمو

 ..ها هفته یه فقط گفتی نره یادت:  گفت و زد

 

 ..بیام هفته یه سر دم می قول.. چشم:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 تماس من با حتما داشتی کاری هر!  عمو باش خودت مواظب:  گفت و بوسید محبت با و سرم عمو

 !! برسون جون مادر به منم سالم.. بگیر

 ..باشید خودتون مواظب هم شما!  حتما -

 بار چندین عاقبت.. بود ممکن کار ترین سخت عمو از جداشدن و خداحافظی که راستی به

 ..شدم جدا ازش و بوسیدم و صورتش

 .. !بودم گذاشته جا خونه تو و دلم.. تهی و بودم خالی اما.. بودم خاله و مادرجون دلتنگ

 

--------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

 ..بود ارامش نهایت برایم ؛ بودم مادرجون کنار که ای هفته یک

.. بود مامان گر تداعی برایم هاش نصیحت حتی ؛ صحبتش.. اش مهربانی..  نگاهش جون مادر

 را ما دلتنگی از کمی و..بود نعمت بزرگترین برایم این و داد نمی ترحم بوی اش توجه و مهربانی

 ..داد می تسکین

.. ردندب کار به من به گذشتن خوش برای را شان تالش تمام بیتا و خاله بودم انجا که ای هفته یک

 ..بود شده عوض کلی ام روحیه که راستی به و
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 پسری های توجه ؛ بود شده بیتا تفریح و سرگرمی و من شدن معذب باعث که موضوعی تنها

 هس روزی " بود گذاشته قاسم را اسمش بیتا که پسر.. بود جون مادر همسایگی در دبیرستانی

 صحبت سر خواست می مختلف اقسام و انواع به و امد می خانه در دم مختلف های بهانه به وعده

 ..کند باز من با را

 ایشه زدن زل با و آمد می سرمان پشت مدت تمام " رفتیم می روی پیاده به بیتا با که هم ها صبح

 ..بود کرده ام کالفه

 ..بودم عمو ی خونه راهی دوباره من و اومد سر به مادرجون کنار در من تعطیالت مدت عاقبت

 ..شدم می حاضر باید حتما من و بود ام خانواده یادبود مراسم دیگر روز سه

 خداحافظی ازشون بینم می رو خاله و جون مادر دیگه روز دو اینکه به امید با.. رسید فرا رفتن روز

 . شدم راهی و کردم

 

--------------------------------------------------------------------

------------- 

 

 همه.. مکرد می نگاه عید نزدیکی علت به ها خیابون شلوغی به و بودم نشسته عمو کنار ماشین در

 !!! تکاپو در.. بودند امد و رفت و خرید حال در

 کردن عوض برای مامان اصرار به.. خانوادم به.. پارسال عید به.. عقب به بود گشته بر ذهنم

 ..به.. بودیم هم دور همه.. داشت شوق و ذوق چقدر دوستاش با سفر واسه که مهراد به..  مبلمان

 !؟؟.. ساکته اینقدر چرا من دختر -

 ..چرخیدم عمو سمت به و اومدم خودم به

 ..انداخت سمتم به نگاهی نیم بود جلو به نگاهش که همانطور عمو

 ..بودم فکر تو.. همینطوری:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 فکری؟؟ چه -
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 ..هیچی:  گفتم و گشتم بر شیشه سمت به باره دو

 میاد؟؟؟ کی جونت مادر:  گفت و نشد پیگیر دیگر عمو

 ..فردا پس:  گفتم بود بیرون به نگاهم که همانطور

 ! اهان-

 ..گرفت ضرب فرمون رو انگشتاش با و

 ارهدوب و انداختم باال ابرویی.. یومد می خوشحال و سرحال نظر به.  کردم بهش نگاهی چشمی زیر

 ..شدم غرق افکارم تو

 ..شدم پیاده و گرفتم دست به و کیفم..  اومدم خودم به ماشین توقف با

 قایا ماشین.. بودند پارک ورودی درب به نزدیک که افتاد هایی ماشین به چشمم شدنم پیاده با

 ..شناختم و پژمان و دکتر

 ؟؟.. داریم مهمون:  گفتم عمو به تعجب با

 ..جورایی یه:  گفت کرد می باز و در که همانطور عمو

 ..شد باز در و چرخوند قفل تو و کلید و

 عمو سر پشت و کردم تند هامو قدم.. بود روشن همه سالن و هال های چراغ.. گذاشتم حیاط به پا

 ..یومد می داخل از همهمه صدای.. کردم حرکت

 .هستند شما منتظر همه..  بفرمایید:  گفت من به رو و گشود و در عمو

 اوج ها صدا دوباره سپس.. شد سکوت ای لحظه دیدنم با.. افتاد جمعیت به چشمم و شدم داخل

 ..گرفت

 ..دلیار سالااام.. عه -

 ؟؟.. اومدی کی -

 ..نشدیم متوجه ما چطور -

 گذشت؟؟ خوش.. خیر به رسیدن -
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 ..بود اینجا که اونم.. افتاد سرمدی اقای خندان صورت به نگاهم.. کردم نگاه بهشون تعجب با

 دستش پوست.. کردم لمس و دست و آوردم باال و دستام.. چشمام رو گذاشت و دستش نفر یه

 ..بود لطیف

 !!؟؟.. کیه گفتی اگه:  عمو

 ابلممق که هم ساناز و سحر و یاسمن.. بود دخترونه و لطیف دست...  بزنم که نداشتم حدسی هیچ

 ..بودند ایستاده

 !!؟. .دیگه هستی کی بگو جلو بیا خب اخه؟؟ چی یعنی.. یومد نمی خوشم کارها اینجور از هیچوقت

 ..بردار و دستت هستی کی هر.. دونم نمی من:  گفتم کالفه

 غجی صدای یه بندش پشت و خورد سرم تو اروم ای ضربه و شد برداشته چشمم رو از ها انگشت

 کردی؟؟؟ فراموشم زودی همین به.. احمق ی دیوانه:  گفت می که جیغو

 ..برگشتم عقب به

 ..نازیال!!!  مـــــــــن خدای... موند باز تعجب از دهنم

 ...تو؟؟اینجا. ..نازیال:  گفتم اروم.. نشست خنده کم کم تعجبم از مونده باز دهن رو

 ..کشید اغوشم در محکم و.. عمو بغل بیا:  گفت و کرد ای خنده نازیال

 ودب گفته.. بودم گرفته سرمدی از و سراغش باری چند.. بود شده ذره یه براش دلم که راستی به

 ..میره زبان کالس اونجا وِ   مادرش پیش

 و دیدنت انتظار اصال.. بود شده تنگ برات دلم چقدر بدونی اگه:  گفتم و بوسیدم و صورتش

 ..نداشتم

 همه که شکر رو خدا.. همینطور منم:  گفت دارش بغض صدای با و کشید اغوشم در دیگر بار نازیال

 ...خودمونیم ی خونه تو دوباره

 ..گرفت فاصله من از و

 ..ندکرد می نگاهمون لبخند و تعجب با.. انداختم بقیه به نگاهی حال همون تو و گرفتم و دستش
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 ..بشم دوست و صمیمی سریعا کسی هر با که نبود کسی من.. داشتند هم حق البته

 ادمی که شدم شوکه نازیال و همتون دیدن از اینقدر.. ببخشید:  گفتم خواهانه عذر و رفتم جلوتر

 ..کنم سالم رفت

 سمت به و دستش و! اومدی خوش.. داری حق.. عمه نداره عیب:  گفت دیگران از زودتر ناهید عمه

 ..گرفت

 سایه ِ  سنگینی از که) یاسمن و ساناز و سحر و نسرین عمه با.. بوسیدم و صورتش و رفتم جلوتر

 اقایون با و کردم بوسی رو(  افتاد می هم رو داشت ش ها ؛پلک بود زده چشمش پشت که ای

 ..دادم دست

 اعثب که بوسیدم محکم دوبار را صورتش!  بود مادرجون مثل برایم او.. افتاد خانم پرون به چشمم

 ..بخندد بلند شد

:  فتمگ بلند رفتم می نازیال سمت به که حالی در و نکردم ای توجه.. رسید می نظر به پکر پژمان

 !!! اجازه با.. میام االن ؛ کنم عوض و لباسم من.. ببخشید

 ..کشیدم خودم سر پشت رو نازیال و

 تو فتهگر بال.. زده هم تیپی چه خانوم:  گفت یومد می باال رو ها پله من پای به پا که همانطور نازیال

 بدوزی؟؟؟ سال رنگ مانتو کردی فرصت ک ی

 نگت روشنِ   جین شلوار یه زیرشم.. انداختم شد می گشاد کمر از که ایم سرمعه مانتو به نگاهی

 ..بودم پوشیده

 ..داشتم قبال از و این من مده؟؟ ای سرمعه امسال مگه عه؟؟:  گفتم نازیال به رو

 ..دیگه جلوتری مد از همیشه ماشااهلل..  خوشتیپ تو فدای:  گفت و خندید نازیال

 ..رفتم نازیال به ای غره چشم شوخی به و کردم ای خنده

 ..کرد میخکوب و من صدایی که کنم روشن و چراغ که بردم دست.. گشودم و اتاقم در

 ..بگیره تحویل هم رو ما یکی بابا -

 ؟؟؟..شنیدم درست یعنی!  شدم خشک جام سر
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 ..برگشت عقب به سرم " بودم ایستاده کرده پشت که همانطور

 ؟؟ سرم پشت... سپهر و نریمان و کیانوش دیدم؟؟ می درست یعنی

 سپهر اتاق درِ   دم ؟؟ سرم پشت... سپهر و نریمان و کیانوش دیدم؟؟ می درست یعنی

 ایستادن؟؟؟

 ..بدن سکته و من خواستن می امروز اینا.. زدم پلک بار چند

 ..نشست لبام رو تعجب روی از ای خنده

 ؟؟؟.. کنند می کار چه اینجا! ؟؟.. .. اینا:  پرسیدم نازیال به رو

 

 زودی همین به.. ها خونمونه ؟؟.. باشیم کجا پس ؟؟ عمو دختر:  گفت و اومد جلوتر کیانوش

 ..کشید اغوشم در و کردی؟؟ فراموشمون

 .کردم حلقه دورش و دستم.. اومدم خودم به تازه

 : گفتم نریمان و سپهر به رو و شدم جدا ازش عاقبت

 اومدین؟؟ خبر بی چرا.. نداشتم و دیدنتون انتظار اصال -

 ..دادم دست سپهر و نریمان با و رفتم جلوتر و

 ..دونستن می اینا بابا.. که نیومدیم خبر بی..  خوبی؟؟ شما:  گفت و کرد ای خنده نریمان

 ؟؟ نگفتن من به چرا پس ؟ وا:  پرسیدم کیانوش به رو

 ..کنیم سوپریزت خواستیم می:  گفت و انداخت ام شونه دور و دستش کیانوش

 سعی د؟؟ز می تند تند قلبم چرا.. کرد می نگاهم موشکافانه محویِ   لبخند با.  افتاد سپهر به چشمم

 ..باشم توجه بی قلبم کوبش به کردم

 برم من.. من.. گشتین بر همتون که خوشحالم خیلی:  گفتم و انداختم همشون به اجمالی نگاهی

 ..کردم فرار نگاهشون زیر از و!  کنم عوض و لباسم

 ! دوخت چشم من به و کرد رها تخت رو و خودش.. اومد اتاق به سرم پشت نازیال
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 چیه؟؟:  پرسیدم نازیال به رو کردم می باز مو مانتو های دگمه که حالی در

 خیلی.. خونه به گشتیم بر دوباره سالمت و سالم همه که خوبه خیلی:  گفت متفکرش نگاه همون با

 نه؟؟ ؟.. بود سختی های روز

 ..رفتم لباسم کمد سمت به و دادم تکون تاسف به و سرم و بیرون کردم فوت و نفسم

 میان؟؟ دارن دونستی می تو:  پرسیدم نازیال از

!  بپوش نازی:  گفت هولکی هول " خونه اومد یهو بابا دیروز!  اومدمِ   روز 2 من.. بابا نه:  نازیال

 می م گریه داشت.. شده شروع گریز و تعقیب دوباره کرم فکر بینی؟؟ می و من.. بریم باید بپوش

 دارن دور از تفنگدار سه!!!!  بلـــــــــــــه دیدم.. آوردیم در سر فرودگاه از دیدم یهو.. گرفت

 ودتخ تا نگیم تو به شد قرار بعدشم.. کردن غافلگیر نوعی به رو همه کیومرث اقا و بابا.. یان می

 ..ببینیشون بیای

 ستینا که پوشیدم دار یقهِ   کاربنی ابی بولیز یه.  شدم لباس تعویض مشغول و دادم تکان سری

 زدم گردنم به عطر کمی.. گذاشتم گوشم پشت موهامو و کردم باز هم و کلیپسم.. داشت نیمه های

 ...خبره چه ببینیم پایین بریم پاشو:  گفتم نازیال به و

 . ..بودند صحبت مشغول و بودند نشسته هم دور همه. رفتیم پایین هم اتفاق به

 فوت از بعد " که بود هایی شب معدود از شب آن.. نشستم دکتر اقای کنار " نفره سه مبل رو

 .. !شادمان هستیم هم دور و دارم را آنها اینکه از و بودم خوشحال واقعا خانوادم

--------------------------------------------------------------------

- 

 ..شد برگزار عید به مانده روز سه " ام خانواده یادبود مراسم

 نقص بی و عالی چیز همه که دارم یاد به خوب.. بودند گذاشته تموم سنگ ها عمه و کیومرث عمو

 دتم تمام و نشستم مادرجون کنار در سالن از ای گوشه سیاه لباس در پیچیده هم من!  شد انجام

 ..دادم تکان سر ها تسلیت جواب در و دادم قورت و بغضم

 ..رفتیم مزار سر هم اتفاق به همه " ساعتی از پس

 . ..نشستم اه قبر سنگ به نزدیک " زمین روی شود می کثیف لباسم گفتند می که بقیه به توجه به
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 ات چطور راستی به ؟؟.. بودند خاک این زیر هام ترین عزیز از تن سه که کردم می باور باید چطور

 ؟؟.. بودم آورده دووم حاال

 تو هقم هق صدای... کردم رها و بغضم و گذاشتم سرد سنگ روی و سرم.. دادم دست از طاقت

 ..شد می باز داشت نفسم راه.. پیچید اطراف آلود غم فضای

 ..بُکن یاری و من بیا من چشم

 ! بُکن کاری..  شد خُشکیده هام گونه

 ؟؟..کرد میشه کاری مگه گریه غیر

 ..بکن زاری..  یاد نمی ما از کاری

 ..یاد نمـــی هیچـــوقــــت دیگه رفته که اون

 ..خواد می گریه من دل قیامت تا

 خدا داره زمین رو دریا هرچی

 .. آسمونا ابرای تموم با

 ..کنن گریه منِ   حال به چشام تا من چشم به رو همه داد می کاشکی

 ..نمیاد هیچوقت دیگه رفته اونکه

 ..خواد می گریه منِ   دل قیامت تا

--------------------------------------------------------------------

----- 

 می داشت امیری خواجه احسان.. بودیم دوخته چشم تلویزیون به و بودیم نشسته هم دور

 ی سفره های جایی جابه آخرین مامان.. بود خیره تلویزیون ی صفحه به زده ذوق مهراد..خواند

 ..بود ما گر نظاره اش همیشگی لبخند با بابا ..داد انجام و سین هفت

 رادمه.. بوسید و صورتم مامان.. کردم می حس و تنش گرمای.. کرد بغلم محکم بابا.. شد نو سال

 بابا.. بریزد هم به را موهایم خواست می همیشگی عادت طبق و کرد موهام الی و انگشتانش

 ی همه گشتم؟؟؟ می چی دنبال.. خواب اتاق داخل رفتم من.. رنگ سبز های پول.. پول.. داد عیدی
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.. کردم نگاه را برم و دور سردرگم بودم؟؟ چهِ   دنبال اصال.. بیرون ریختم را همه.. گشتم را کمد

 ..رفتم اتاق به چی دنبال که بپرسم مامان از تا بیرون دویدم.. چرخید می سرم دور اتاق

 محیط.. تاریک خونه.. کشیده ها پرده!  خاموش تلویزیون.. بود خاموش ها چراغ همه اما.. اما

 فرهس رفتن؟؟ کجا اینا پس.. ببینم تونستم نمی رو جا هیچ.. زدم صداشون.. نبود هیچکس..سرد

 ..چرخیدم خودم دور ؟؟؟..نیست هیشکی اینجا چرا ؟.. خالیه چرا میز کو؟؟ سین هفت

 !؟؟...  مـــامان:  کردم ناله

 ..مکرد می حس خوبی به.. بود داغ نفسم.. گشودم هم از و خیسم های پلک.. شد خنک پیشونیم

. . کرد لمس و صورتم رو دستی.. بود نشسته تختم کنار جون مادر.. آوردم در گردش به و نگاهم

 ..خسته و قرمز چشمای با.. بود کیومرث عمو.. گردوندم بر و سرم

 ..سوزه می تب تو داره:  گفت و کرد نگاه را طرفی کیومرث عمو

 ..ببینم را مخاطبش تا کردم دنبال را نگاهش

 ؟؟.. کرد می چه اینجا ؟؟ سپهر.. شد گشاد چشمانم

 اهشنگ از نگاهم چرا پس.. رسید تختم کنار به.. آمد جلوتر قدم چند.. کرد می نگاهم نگران سپهر

 !!!؟.. شد نمی جدا

 ..آوردم و آب -

 ..بود ریخته اب ان در که بود دستش در سفیدی کوچک تشت!!  بود خانم پروین

 ..کنیم ش پاشویه آوردم اب.. بزرگ خانم بفرمایید:  گفت جون مادر به رو

 ؟؟.. دکتر ببریمش:  پرسید عمو از و کرد جدا من از را نگرانشِ   نگاه سپهر

 می ومدنی پایین تبش اگه.. کنیم می صبر یکم:  گفت و گرفت دستش تو و دستم کیومرث عمو

 ..بریمش

 ؟؟؟.. بودند کجا مهراد و بابا و مامان یعنی.  بستم و چشمام حال بی
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 از بیشتری انرژی با فرودین اول روز عاقبت.  گذراندم حالی بی و تب در و عید به مانده روز دو

 ..کنم اماده تحویل سال برای را خودم تا پاشدم خواب

 و. بودند مونده کنارم سال اولین روزای و تحویل سال برای بیتا و مادرجون " عمو و من اصرار به

 ..بودم خوشحال حسابی بابت این از من

 00 ساعت حدود.. نداشتم وقت زیاد.  بود صبح 1 به نزدیک.. انداختم ام مچی ساعت به نگاهی

 ..بود تحویل سال اینا

 نت به و بود زانوم روی تا که و م سفید ی حوله " طوالنی استحمام یه از پس.  رفتم حمام به اول

 ..شد سبز مقابلم سپهر کجا از دونم نمی که بودم اتاقم به نزدیک.. شدم خارج حمام از و کردم

 ات سر به که نگاهی از پس که بود او عاقبت.. زد خشکم همونجا وضعیت همون با و کردم هول منم

 انداخت پام

 ..شد اتاقش داخل و گفت سالمی!!! 

 نتلع.. اَه.. چپیدم اتاقم داخل سریع " بیرون زنه می گوشم از بخار کردم می حس که حالی در منم

 ؟؟؟.. دید می و من وضعیت این با باید این حتما حاال!!!  من به

 ..گرفتم دندون به و لبم

 ! چه من به اصال.. انداختم باال ای شونه سپس

 که دید کنم؟؟ کار چی خب.. خرابه من اتاق سرویس االت شیر میگم عمو به دارم ست هفته دو

 ..دیگه یاد نمی اب من اتاق آب شیر از.. دید

 ..شدم شدن آماده مشغول خیال بی و

ِ   ریز ایه گل با داشت سفید ی زمینه که تاپ یه با همراه.. پوشیدم تنگ ای سرمعهِ   جین شلوار یه

 مشخص خوب پارچه ی زمینه رنگ که طوری به.. سبز ریز های برگ و بنفش – سرخابی – گلبهی

 اینو!  ودب هم نیمه استین.. داشت سفید ریز بافت " کمربند یه مثل هم سینه زیر و یقه دور.. نبود

 ..بود خریده برایم پارسال مامان

 و ریختم صورتم تو و طرف یه.  کشیدم سشوار موهامم جلوی و زدم ژل کمی موهام پشت به

 ..کردم هدایت هام گوش پشت و دیگرِ   طرف
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 ..کنم برانداز اینه تو و خودم تا ایستادم صاف و زدم خودم به عطر و لوسیون

 تو.. دلیار نه:  گفتم خودم به و کشیدم عمیقی نفس.. اومد خوشم خودم از!  بود خوب چیز همه

 ..نکن زهر بقیه به و روز این!!! کنی نمی گریه امروز

 ..برگشتم طرفش به لبخند با. شد اتاق وارد جون مادر و شد باز در یهو

 .. !نیست پیدات دیدم.. خوشگلم دختر به شااهلل ما.. شااهلل ما:  گفت و اومد جلوتر جون مادر

 ..یدمبوس و صورتش و رفتم جلوتر!  کوبوند آرایشم میز به نخوردن چشم عنوان به و انگشتاش و

 رو وت ندارم طاقت من.. مادر باشی سالمت همیشه ایشااهلل.. افرین:  گفت و بوسید و صورتم هم او

 ..باش شاد همیشه شده که هم پیرزنِ   من خاطر به.. ببینم حوصله و حال بی

 ...نزنیدا و حرف این دیگه پیره؟؟ کجاتون شما.. جون مادر حرفیه چه این:  گفتم و شدم جدا او از

 ..شماست به امیدم ی همه من:  گفتم و بوسیدمش دیگر بار

 ..زاره نمی تنها و هیچکس خدا.. باشه خدا به امیدت:  گفت و گرفت و دستم او

 شوم تنها " ترین تنها اگه:  داد ادامه آهنگین بعد و

 ..هست خدا بازهم

 !هستن ما منتظر بقیه.. عزیزم پایین بریم بیا

 روینپ به و بود نشسته تلویزیون روی به رو سالن تو کیومرث عمو.. رفتم پایین جون مادرِ   همراه

 ..کرد می نگاه گذاشت می میز رو رو خرما دیس که خانم

 .کرد می صحبت اش گوشی با داشت تر انطرف کمی کیانوش

 ! بود نشسته عمو کنار و بود پوشیده بنفش لباس یه.. کرده خوشگالسیون هم بیتا

.. دیش ناز چه ماشااهلل.. بخیر صبح ؟ جان دلیار اومدی:  گفت افتاد من به چشمش تا خانم پروین

 ..باشی سالم همیشه ایشااهلل

 ..گهدی ندید خجالتم.. خانم پروین بخیر هم شما صبح:  گفتم رفتم می سمتش به که حالی در

 ..کرد می نگاهم خنده با و بود برگشته سمتم به دیدنم با عمو
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 و بوسید را سرم عمو.  بوسیدم هم را او صورت و انداختم گردنش دور دست و رفتم سمتش به

 ..گذاشت سرم روی را سرش لحظه چند برای

 ..نشه سرازیر هام اشک تا کردم کنترل را خودم

 : شنیدم را کیانوش صدای نیاد پایین هام اشک تا زدم می پلک تند تند که حالی در

 ..ببوسه رو ما شد می پیدا خوشگل دختر یه کاش -

 ! شد بلند همه ی خنده صدای و.. سوخته پدر برو:  گفت و زد او پای به پاش با شوخی به عمو

 قسم توانستم می من و خندید می هم او.. گرفت جا من روی به رو مبل در و گفت سالمی سپهر

 ..بینم می و ردیفش های دندون " است بار اولین برای که بخورم

 تا بود داشته نگه را صورتش و بود شده خم مقابلم که کیانوش به و گرفتم سپهر از چشم

 ..کردم نگاه ببموسمش

 !!! بشی پُرو ترسم می.. دیگه نه:  گفتم و دادم هول عقب به دست با را صورتش

 این کسی هر به من..  بخواد هم دلت خیلی:  گفت و گرفت خود به دلخوری ی قیافه کیانوش

 ..نمیدم و افتخار

 داشت .افتاد سپهر به نگاهم..  بوسیدم و صورتش و شدم خیز نیم یهو که ایستاد می صاف داشت

 ..خندید می

 رو زا لبخند سپس.. ایستاد مات ای لحظه " بوسیدم را کیانوشِ   صورت و شدم خیز نیم که همین

 ..افتاد اتفاق ثانیه 7 – 6 از کمتر در ها این ی همه.. کرد غلیظی اخم و رفت لبش

 ؟!؟. .شد ناراحت کرد؟؟ اینجوری چرا..دادم تلویزیون به و نگاهم و نشستم جام سر او رفتار از گیج

 ..بود اخمو.. کردم نگاهش چشمی زیر

 : اومدم خودم به زد می صدا و خانم پروین که عمو صدای با

 ..ور اون بزار و این کیانوش.. میشه تحویل داره سال.. بیاین خانم پروین -

 ..شد می نزدیک دوان دوان که خانم پروین و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

253 

 

--------------------------------------------------------------------

------- 

 لودمآ اشک چشمان.. شد می پخش تلویزیون از داشت بلندی تقریبا صدای با تحویل سال دعای

 هصفح به متفکر کیومرث عمو.. کرد می زمزمه تلویزیون با همراه جون مادر.. گردوندم اطراف به و

 ..بود پایین سرش کیانوش.. بود خیره

 : زدم لبخند بغض میان.. کرد می پاک را اشکانش روسریش لبه با خانم پروین

 !!! کن حفظ برام و جمع همین.. و کنونیم ی خانواده.. خدایا

 ..خورد ســُـر سپهر طرف به نگاهم

 ..دوخت چشم دیگر طرفی به و دزدید و نگاهش زود

 و سال بلند جون مادر!  شد اعالم جدید سال که نشد ای لحظه.. گذاشت دستم رو و دستش بیتا

 خونت چراغ ایشاهلل:  گفت عمو به رو.. کرد می همه برای خوب ارزوهای داشت و گفت تبریک

 ینااِ   عروسی و دامادی که بده من به عمری خدا.. باشه شادی همیشه ایشاهلل..باشه روشن همیشه

 ..ببینم رو

 ..ایشااهلل.. ایشااهلل:  گفت بلند بلند و خندید زده ذوق بیتا

 .. !!تو هولی چه:  گفتم بیتا روبه.. خندیدند حرفش به همه

 اینا ِ  عروسی منظورم!  خداااا..  خــ به نه.. نـــ:  گفت کنان من و من.. انداخته گل های گونه با بیتا

 ..بود

 ..داد نشون و سپهر و کیانوش دست با و

 لتدِ   ته از خدا:  گفتم بیتا به رو و انداختم باال ابرویی شیطنت با من که خندیدند همه باره دو

 ..بشنوه

 ببره گیرهب رو تو بیاد قاسم ایشااهلل:  گفت و کوبوند پام رو محکم و شد خیز نیم و شد حرصی بیتا

 ..شیم راحت تو دست از هم ما.. زندگیتون خونه سر
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 مخوشش چه:  گفت بودم کردن غش حال در خنده از که من به بیتا.. خندیدیم بلند جون مادر و من

 ..ها گیره قاسمِ   پیش دلت.. اومد

 ..نده ادامه عمو جلوی دیگه تا کردم نگاش چپ چپ " خندیدم می همچنان که حالی در من

 ..نشست جاش سر خندون " بیاره در منوِ   حرص و کنه تالفی تونست اینکه از بیتا

 ؟؟.. کیه قاسم! ؟؟.. شد چی چــی؟؟:  گفت عمو یهو

 ..زودی به بخواد خدا اگه:  گفت زود بیتا

 !!! بیتـــــا:  گفتم بلند و کردم نگاه رو بیتا زود

 ..بود شده خشک لبش رو خنده که سپهر.. کردند می نگاهمون مات سپهر و کیانوش

 ..بود توضیحِ   منتظر و کرد می نگاه رو ما جدیت با هم عمو

 .. !!!پختی من واسه آشی چه.. بیتا ببین:  گفتم دلم تو

 ..بود توضیحِ   منتظر و کرد می نگاه رو ما جدیت با هم عمو

 .. !!!پختی من واسه آشی چه.. بیتا ببین:  گفتم دلم تو

 ؟؟.. کیه دیگه قاسم میگم چی؟؟ یعنی:  گفت جدی عمو

 دکر میونی پادر جون مادر عاقبت.. موندیم واج و هاج و ترسیدیم عمو جدیت همه این از بیتا و من

 : گفت و

 هرشو اسم شوخی به بیتا.. کنن می شوخی خودشون واسه دارن ها خاله دختر.. کیومرث اقا هیچی

 .. !قاسم گذاشته و دلیار

 . نشستیم زیر به سر هم ما.. گذروند نظر از رو بیتا و من دوباره و گفت آهانی جواب در عمو

 ..هاست عیدی وقت دیگه حاال.. خب:  گفت بیاره در حالت این از و جمع اینکه واسه جون مادر

.. ودب عیدیِ   فکر تو حاال بود زده و گندش.. خندید می بایدم!!!  بلـــــــــه.. شد باز بیتاِ   نیش

 حساس اینقدر کردم نمی فکر.. شدم می آب داشتم سنگینشون نگاه زیر هنوز چی؟؟ من ولی
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 زیر!!! ؟؟.. کرده اخم اونطوری من واسه چرا اون بوط؟؟ مر چه سپهر پسره این به اصال.. باشن

 ..کردم نگاه جون مادر به و رفتم بهش ای غره چشم زیرکی

 نمخا پروین دست به هم پیچ کادو ای بسته.. داد پول عیدی کیومرث عمو حتی " همه به جون مادر

 ونزحماتت از ای گوشه امیدوارم.. خانم پروین کوچیکه که ببخش. .. نداره رو شما قابل:  گفت و داد

 ..کنیم جبران بتونیم و کشید می دلیار برای ما نبود در که و

 خانم بود کاری چه این: گفت بشه اشک از پر تا رفت می چشماش که حالی در خانم پروین

 که دونه می خدا ؟؟.. ست بچه دلیار مگه حرفیه؟؟ چه این.. نبودم زحمت به راضی خدا به بزرگ؟؟

 ..نداره فرقی هیچ دخترم با

 یه من از خواستم.. عزیزم دونم می:  گفت و گذاشت خانم پروین دست رو دست جون مادر

 ..باشی داشته یادگاری

 سر االب همیشه تون سایه ایشااهلل:  گفت و کرد پاک و اشکاش!!!!!  روسری لبه با باز خانم پروین

 ..باشه ما

 خانم پروینِ   دست هم پاکتی و داد تراول یه نفری ما ی همه به که بود کیومرث عمو بعدی نفر

 ...داد

 نشرمگی و.. ست خوشمزه ناهار یه شما به منم عیدی:  گفت لبخند با و کرد تشکر خانم پروین

 !! خندید

 ..گرفت اوج سمتی هر از دوباره تشکر صدای

 ..رفت اتاقش به و شد پا و!  بدید اجازه.. من به رسیم می حاال:  گفت کیانو

 ! گشت بر دست در بسته دو با کیانوش که نشد ای دقیقه.. کردیم نگاه هم به متعجب

 ! مبارک عیدت..  تو برای:  گفت و گرفت سمتم به رو بسته یه زود

 !!! آفـــــــرین ؟؟ بود گرفته من برای.. گرفتم دستش از رو بسته و نشستم صاف متعجب

 رقیف هیچ من برای هم شما.. نداره رو شما قابل:  گفت و گرفت بیتا سمت به هم و دیگر ی بسته

 امیدوارم!  گرفتم براتون دیروز و این.. دارید تشریف ماِ   پیش هم شما دیدم!!  ندارید دلیار با

 ..بپسندید
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 دستتون..  واااای:  گفت و زد برقی بیتا چشمای!  کردند می ونگاه کیانوش خندان و متعجب همه

 !!! نبودم زحمت به راضی.. نکنه درد

 ؟؟؟.. هست چی ببینیم کنید باز حاال:  گفت خانم پروین

ِ   نددستب یه داخلش.. بود کوچیک ی جعبه یه.. شدیم پیچ کادو ی بستهِ   کردن باز مشغول دو هر

 ..خوشگل و ظریف

 ..ارمد دوسش خیلی.. نکنه درد دستت.. کیانوش خوشگله خیلی:  گفتم و کردم نگاه و کیانوش

 ..برگشتم بیتا سمت به!  خندید کیانوش

ِ   ارکم یه از!!!  بود عطر شیشه یه.. گرفت باال و کوچیک ی جعبه و انداخت طرفی رو کادو کاغد بیتا

 ..معروف

 که یمبود دار و گیر همین در!  کرد تشکر کیانوش از دوباره هم بیتا.. بود چراغونی بیتا چشمای تو

 ..کرد دعوت نهار صرف برای و هممون خانم پروین

 کدوم هر ناهار از پس!  کردیم صرف کیانوش و عمو های شوخی با و دوستانهِ   جمع یه تو و نهار

 ..شدیم متفرق ای گوشه

 بلند دبلن هم با اشپزخونه داخل " خانم پروین و جون مادر.. نشستند تلویزیون مقابل بیتا و عمو

 ..هستند جایی به جاِ   مشغول که بود معلوم توق و تق صدای از و کردند می صحبت

 کی با حصب از!  کردم نگاه کیانوش به مشکوک.. کرد می صحبت و بود مشغول تلفنش با کیانوش

 ؟؟؟.. کنه می پچ پچ هی

!  رفتم اتاقم سمت به و شدم خیال بی.. نشد دستگیرم چیزی هاش صحبت از کردم سعی چه هر

 ..رفتم باال رو ها پله

 ..که کنم روشن و چراغ که بردم دست و کرد باز و اتاق در

 دلیار؟؟؟ -

 ..برگشتم عقب به تعجب با

 ..کردم نگاهش تعجب با ساکت همانطور.. بود سپهر
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 !! مبارک عیدت.. توئهِ   مال:  گفت و کرد دراز سمتم به و دستش و اومد جلوتر قدم چند

 . ..بود شده پیچ کادو ی بسته یه.. کردم نگاه دستش به

 ..بگیر -

 ؟؟.. نداد بقیهِ   پیش پاین همون شو عیدی چرا ؟؟.. گرفتم می باید! ؟!!شدم گیر در خودم با

 ..خوند و سوالم چشمام تو از انگار

 ..بشه ناراحت اون شاید گفتم.. ندادم بهت پایین نگرفتم عیدی ت خاله دختر واسه چون-

 گفت؟؟ می راست یعنی

 ..کرد می نگاهم نگرانی با.. بود شده جوری یه چشماش

 ..گرفتم ازش رو بسته و کردم دراز و دستم و زدم لبخندی:  گرفتم و تصمیم

 ..مبارک توام عید! نکنه درد دستت.. مرسی:  گفتم و انداختم بسته به نگاهی!!  شد خوشحال

 !زد لبخندی

 ..رفت اتاقش به و گذاشت جیبش تو و دستاش.. نزد حرفی دیگر.. ایستادم منتظر

 ..زدم شیرجه تخت رو دست در کادو.. خوشحال منم

 ..خوشگلی کادوی کاغذ چه

ِ   ارکم یه از ستِ   دستبند و لوسیون یه و عطر یه.. پکیج یه! بود بسته یه.. کردم بازش تند تند

 ..معروف

 ..که نیست پولی اون واسه ها پول این البته.. !!! داده بابتش پول کلی حتما.. انداختم باال ابرویی

 ..نکنه درد دستش هست چقدر هر

 !!! اصل و هستن مارک که زدن می داد دور از!!  خندیدم.. گذاشتم آرایشم میز رو و لوسیون و عطر

 مهه کیومرث عمو فتوای به بنا..  گذشت نسرین و ناهید عمه از دیدار و دیدنی عید به عید دوم روز

 .. !!داشت موجه عذر باره این در که سپهر جز کردیم اش همراهی دیدار این در
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 پروین کنار جون مادر.. شدیم سرمدی اقای ی خونه راهی هم اتفاق به همه " فروردین سوم روز

 ..کردم همراه خودم با رو بیتا من و ماند خانم

 سپری انها کنار در را یکساعتی.. اومدن استقبالمون به در دم سه هر " سرمدی منزل به ورود با

 فتم؟؟گ بهت.. راستی:  گفت من به نازیال که کنیم زحمت رفع کم کم خواستیم می وقتی کردیم

 ..دوختماااا رو خوشگله لباس اون

 لباس؟؟ کدوم: گفتم و دادم چین و صورتم

 ِ .. طبقه دو لباس..بودیم دیده ترکِ   فیلم اون تو که اونی.. بودم گفته که همون:  نازیال

 قرمز؟؟ همونطوری.. میگی راست!  عـــــــــه.. اهاااا:  گفتم ذوق با

 ..دوخت برام عمه!!!  بیا توام بیتا! .. شده؟ خوب ببین بیا.. آره:  گفت و شد بلند نازیال

 فتعری ازش حسابی ماهم و کرد پرو و لباس نازیال.. رفتیم اتاق به ش سر پشت و شدیم بلند

 االن.. لحظه یه ها بچه:  گفت من به رو زیال نا.. کرد صدا و نازیال سرمدی حین همین در.. کردیم

 .. !میام

 بریم مه ما پاشو:  گفتم بیتا به رو.. کرد می رو و زیر و لباس داشت هنوز بیتا.. دوید بیرون اتاق از و

 ..بیرون

 ..نهمو می قشنگتر تنش تو کنه الغر و خودش ذره یه نازی.. ها قشنگیهِ   مدل ولی.. بریم:  بیتا

 ! بریم.. اره:  گفتم و دادم تکون تایید به سری

:  گفت و کرد نگاهم.. کردم نگاهش متعجب.. دیدم منتظر در پشت و نریمان کردم باز که و اتاق در

 ..کرد نگاه بیتا به چشمی زیر و!  داشتم کارت راستش.. ا 

 ..رفت و!!  بیا زود.. سالن تو میرم من:  کرد اضافه من به رو و گفت ببخشیدی هم بیتا

 کم:  گفت و زد لبخندی نریمان.. دوختم چشم بهش ساکت همانطور داشت؟؟؟ کار من با نریمان

 پیدایی؟؟

 ..شما ی سایه زیر.. هستیم:  دادم جواب جدی

 ..باشید سالمت.. کنم می خواهش:  گفت و خندید شیطنت با
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 داشته؟؟؟ نگه راهرو این تو تنها و من که داشت کار چه یعنی! کردم نگاهش منتظر همانطور

 ..راستش.. دونی می.. راستش:  گفت و کرد جیش در دست

 ..کردم می نگاهش همانطور

 ..توئه واسه این: گفت و گرفت سمتم به و آورد در جیب از و دستش

 ..بود زده روبان ی جعبه یه دستش کف.. کردم نگاه دستش به

 کردی؟؟ پیدا.. نیست منِ   مال نه:  گفتم

 ..تو به منهِ   طرف از این که اینه منظورم یعنی.. نـــه:  گفت و خندید

 در از عیدی برام داره همینطوری سال اول از!! سالیه عجب امسال.. اینطور که!!  بردم باال هامو ابرو

 !! ریزه می دیوار و

 مناسبت؟؟؟ چه به.. اخه من؟؟ برای:  گفتم و کردم نگاهش لبخند بدون

 ..دیگه عیدی -

 ..کنم قبول تونم نمی من ولی.. ببخشید:  گفتم و دادم تکان سری -

 چرا؟؟؟ اخه:  گفت و کرد نگاهم متعجب -

 ؟؟؟..کنم قبول باید چرا من!!!نداره دلیلی.. خب -

 ..دوست یه طرف یه از.. کادوست یه این -

 ..نداره خوشیِ   صورت اصال.. ببخش ولی!!  جان نریمان دونم می -

 ..مونه می خودمون بین.. بدونه کسی نیست الزم -

 بولق رو هدیه این من نداره دلیلی اصال!!  کنم نمی پنهون خانوادم از و چیز هیچ من.. بدتر دیگه -

 !! ببخشید ولی.. کشیدی زحمت.. نکنه درد دستت.. کنم

 !!! فهمم نمی اصال.. من.. میگیری سخت چقدر -

 ..فهمم نمی و دادنت هدیه دلیل و اصرار همه این دلیل منم -
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 ! دوست یه طرف از عیدی یه..  یادگاری یه -

 چی؟؟ کنم خواهش اگه:  گفت و گرفت و ساعدم که برم اومدم.. دادم تکون نفی عالمت به و سرم

 نکنی؟؟ خواهش " کنم خواهش میشه:  گفتم و کردم نگاهش

 کردم نمی فکر.. من.. گرفتم تو واسه اینو.. من:  گفت و شد مظلوم.. رفت هم در ش قیافه

 .. !!!کنی اینطوری

 ؟؟..بودم گرفته سخت خیلی یعنی کردم؟؟ می باید چه.. انداختم پایین و سرم

 ..کرد نگاهم منتظر همنطور هم او

 .. !!!کنم می خواهش:  گفت یهو

 کرد می خواهش و منت داشت هم حاال و بود خریده هدیه برام.. بودم پستی آدم چه!  سوخت دلم

 ..کنم قبول رو هدیه که

. .کشیدی زحمت!!!  ممنون عیدی بابت.. باشه:  گفتم و کردم دراز دست و کشیدم عمیقی نفس

 ..کردم حرکت و زدم کوچکیِ   لبخند

 که بگیرم دستم تو جوری رو هدیه کردم سعی برم سالن به تا شدم می رد راهرو از که حالی در

 ..نکنه توجه جلب زیاد

 ..میزد چشم تو بازم!!!!  زینبو زَلــــَم همه این با اما.. بود کوچیک تقریبا جعبه اینکه با

 ..دادم قرار پام کنار و دستم و گرفتم مشتم تو رو جعبه

 گرم همچنان سرمدی و عمو!  بود راهرو به خیره.. شدم چشم تو چشم سپهر با سالن به ورود با

 ..بودند صحبت

 ..مکرد قایم پشتم و کشیدم عقب کمی و دستم خوداگاه نا.. شد کشیده دستم به سپهر نگاه

ِ   بین) کیفِ  پشت رو جعبه و گذاشتم پام رو و برداشتم پایین از و کیفم و گرفتم جا بیتا کنار سریع

 ..بندازم کیف داخل مناسب ی موقعیت در تا کردم رها(  کیف و شکمم

 سرمدی و عمو به معطوف و حواسش دوباره و انداخت من به نگاهی.. دید رو زده ربان ی جعبه بیتا

 ..کرد
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 و بود اش گوشی در سرش هم باز.. کردم نگاه و کیانوش چشمی زیر.. کرد می نگاهم هنوز سپهر

 ..اوردم می در و کیانوش ی تو و ته باید شده جور هر.. بود فارغ اطراف از

 خوبی سال امیدوارم.. کنیم کم و زحمت ما دیگه خب:  اومدم خودم به کیومرث عمو صدای با

 ..باشه براتون

 ...امدیم ورودی درب جلوی تا همانطور کنان تشکر همه و!!  داد دست سرمدی با و

 

--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 بود؟؟ چش سپهر این: گفت و نشست تخت رو کنارم بیتا

 مگه؟؟ چطور:  گفتم و کردم نگاهش

 ..داد می کشتنمون به داشت:  گفت و کرد باز را موهایش بیتا

 ..ها میدی جَو داری بیتا -

 ..ودب فکر تو یا کرد می نگاه و پشت یا همش.. نبود رانندگیش به حواسش اصال ؟؟..ندیدی وا؟؟ -

 ..دونم می چه من:  گفتم و انداختم باال ای شونه

 ..کرد اشاره دستم تو ی جعبه به و گرفتی؟؟ چرا و این:  گفت بالفاصله بیتا

 ..که کرد می خواهش طوری چه دونی نمی اخه -

 ..کنی قبول باید کنه می خواهشی هر هرکی مگه!!!  کنه خواهش خب:  گفت و کرد اخمی بیتا

 ..دوست یه طرف از ست هدیه یه فقط گفت اما.  گفتم بهش خیلی خدا به-

 سر ایدش حاال.. چیه ببینیم کن بازش.. گرفتی می نباید صورت هر در:  گفت و داد تکان سری بیتا

 !!!باشه کاری

 ..رفت باال شگفتی از هام ابرو.. کردم باز رو جعبه

 ..بود دار مارک!!  شیکِ   اسپرت ساعت یه
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 ..کردم نگاه بیتا به

 !!! تره حسابی خاندانِ   کل و جون مادر و کیومرث عموِ   عیدی از اینکه:  بیتا-

 گرفته؟؟؟ برام ای هدیه همچین چرا یعنی.. کردم نگاه و ساعت

 بدم؟؟ پَس بهش: گفتم و کردم نگاه رو بیتا متفکر

 ..واال بگم چی:  گفت کرد می رویش و زیر که همانطور و گرفت دستم از و ساعت بیتا

 سمت به و.. کنی چه میگم بهت میام االن.. اندیشهِ   اتاق برام لحظه یه من:  گفت و پرید یهو بیتا

 !! دوید دستشویی و بیرون

 ؟..مکرد قبول چرا اصال.. باشه تونه نمی منظور بی!  کادویی همچین.. چرخوندم دستم تو و ساعت

 ..گیرم نمی!  نه گفتم می کالم یه همونطور باید

 ..مبارکه!  هه -

 ؟.. کرد می کار چی اینجا این.. آوردم باال و سرم و خوردم ای یکه -

 ..ودب شده دیر هم ساعتِ   کردن قایم برای متاسفانه.. بود ایستاده اتاق در دم کمر به دست سپهر

 نمی ذهنم به خودم توجیه برای حرفی هیچ.. کردم نگاهش همانطور و دادم قورت و دهنم اب

 ..رسید

 ..پریدم باال متر یه من و شد کوبیده هم به اتاق در

 ؟؟؟.. گرفتی ازَش چرا -

 ..کردم نگاهش ترس با

 گرفتی؟؟؟ ازش و مصب ال این چرا میگم شدی؟؟ کـــَر-

 ..کرد اصرار..  ا ص:  گفتم و کردم باز و شدم خشک لبای ترس با

 ..ها میدی پس بهش بری می.. کرد غلط -

 ؟!؟؟.. چرا آخه:  پرید دهنم از یهو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

263 

 

 نشستی هم حاال.. گرفتی الدنگ ی پسره اونِ   دست از رو کادو ؟؟؟ چرا اخه:  گرفت آتیش انگار

 بهش میبری:  گفت و برد تر باال و صداش چرا؟؟ میگی من به تازه..  کنی می بازش ذوق با داره

 بدم؟؟ بهش ببرم من یا میدی پس

 ؟؟.. کرد می اینجوری چرا. کردم نگاهش حرکت بی

 از و ساعت حرص با و.. خواستی خودت.. خبِ   خیل:  گفت و سابید هم رو حرص از و هاش دندون

 .. کشید دستم تو

 برم می خودم!  باشــــــــه.. نه.. نه:  گفتم سریع و اومدم خودم به که رفت می در سمت به

 ..دم می

 ..شد خیره من به ش شده تنگِ   قرمز چشمای با و برگشت طرفم به

 ..دیگه دم می پس بهش برم می:  گفتم بهش رو

 گرفتی؟؟؟ ازش چرا اصن:  گفت و شد نزدیک من به قدم یه حرص با دوباره

 ..کرد اصرار.. که گفتم-

 !!! نکـــن تکرار رو کلمه این اینقدر.. کرد اصرار کرد بیخود.. کرد غلط-

 جز.. کردی می قبول ازش نباید هم کشت می و خودش:  گفت کنم می نگاهش هنوز دید وقتی

 ..کرد نگاهم منتظر و.. باشی داشته سری و سر باهاش اینکه

 ..شدم می مسلط خودم به داشتم کم کم.. ندادم نشان العملی عکس هیچ

 کردی قبول که نبودی میل بی هم تو حتما دی؟؟ نمی جواب چرا:  گفت و کرد گشاد و چشماش

 .. !!!دیگه

 ..کردم نگاهش

 !!! بده و منِ   جواب:  گفت باور قابل غیر عصبانیتی و حرص با و اومد نزدیکتر

 گفت!  نداره منظوری گفت.. کرد خواهش ازم چون!  چون.. ازش گرفتم:  گفتم و اوردم باال و سرم

 !! کردم قبول تو عیدی هم تو از..  چون.. کردم قبول ازش.. یادگاریه یه فقط

 ..دارم فرق من:  زد داد یهو
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 ..بودند شده دعوا متوجه االن تا ها پایینی حتما.  شدم خیره در به ترس با

 .. !!!ندارید فرقی هیچ:  گفتم محکم و زدم دریا به و دل

 بری می:  گفت و کرد پرت تخت رو و ساعت..دیدم می چشماش تو و اتیش های شعله وضوح به

 ..شد خارج اتاق از دهنده هشدار نگاهی با و!  گرنه و.. میدی پس بهش

 ؟؟؟ ..کرد اینطوری چرا:  گفت و کرد نگاهم نگران!!  پرید اتاق به بالفاصله و بود درِ   پشت بیتا

 ..شده دیوانه!!  سرش به زده: گفتم و کردم اخمی حرص با

 ..گرفتی می نباید.. میگه راست خب ولی:  گفت و کرد منی و من بیتا

 باد مدونست نمی دیگه من!  کرد خواهش.. کرد اصرا میگم!!!  بیتـــــــــا:  گفتم و شدم عصبانی

 !!!؟؟.. بگم چی

 ..نکن تکرار رو کلمه این اینقدر: گفت و اود در و سپهر دای و کرد کلفت و صداش و خندید بیتا

 ..بود اورده گیر وقت هم بیتا.. گرفت خندم

 فهمیدن؟؟؟ همه پایین: گفتم و گرفتم دندون به و لبم

 تو مه پروین و جون مادر.. برده خوابش تلویزیون جلو کیومرث عمو! اوردی شانس.. نه: گفت بیتا-

 !!! اشپزخونن

 ؟؟.. نشنیدن یعنی-

 ..نکنم فکر:  گفت و انداخت باال ای شونه بیتا-

 فریاد سرم و کند بازخواستم کاری خاطر به کسی بود نشده هرگز.. انداختم تخت رو و خودم

 .. !!حاال.. بکشد

 ..بستم و چشمام حرص با

 ..کردم شروع محلی کم و قهر با و عید سوم روز

 هغر چشم به " کرد می تالقی نگاهش با نگاهم اگر و کردم می فرار سپهر نگاه زیر از مدت تمام

 ..کردم می مهمونش ای
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 دادن پس برای سرمدی ی خانواده که " فروردین آم 6 روز تا گذشت می هم سر پشت ها روز

 ..امدند منزلمان به بازدید

 نپایی به تا شدم خارج اتاق از سریع.. راشنیدم ایفون صدای که بودم شدن اماده مشغول اتاق در

 لوتخ و خالی چقدر خونه " مادرجون و بیتا رفتن با که کردم می فکر این به.. بروم استقبال به و

 ..شده

 پهرس.. به به:  گفتم دلم تو.. برگشتم عقب به..  شدم متوقف پله راه وسط " دستی توسط یهو

 !!! خوشتیپِ   خان

 ! کردم براندازش جدی و خصمانه نگاه با ظاهر در اما

 دهنده هشدار نگاهی با و!!!  نره یادت.. بده پس و کادوش امروز:  گفت اروم و شد خم روم به کمی

 ..شد خیره من به

 کرف!!!  بود ای پیله بد عجب.. کردم باز تعلل ای لحظه از پس و بستم و چشمام عصبانیتِ   زور از

 ..باشه یادش کردم نمی

 نگاهش و کردم گشاد و چشمام..  داشت نگهم دوباره.  رفتم پایین ها پله از و برگردوندم و روم

 ..کردم

 ..بپوش دیگه چیز یه برو پوشیدی؟؟ چرا تاپ:  گفت و کرد اخم

 داشت؟؟؟ ربطی چه این به اصال!  پرید باال هام ابرو

 ..راحتم همینطوری من چی؟؟؟ یعنی رفتارها این.. سپهر کن بس:  گفتم عصبانی

 !!! کن عوضش برو.. ناراحتم من:  گفت اخم همون با و داد تکان سری

 ؟؟؟.. داره ربطی چه تو به اصال:  گفتم و کشیدم دستش از و بازوم

 ..اومدم پایین دیگه پله یه و

 وبر حاال!!!  یاد نمی خوشم پسره این از من.. نکن بازی من اعصاب با:  گفت و گرفت و من دوباره

 ..کن عوض و لباست زود

 ِ  !!! شخصیت با ادم یه اون.. نزن حرف اینطوری نریمان مورد در-
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 دارن؟؟ ایشون از و شناخت همه این کجا از خانوم: گفت و اورد نزدیکتر و سرش

 ..کنه می هم ای طرفداری چه.. : کرد اضافه تمسخر با و

 . !!.مشخصه نگاهاش و رفتار از:  گفتم و کنم بیشتر باهاش مو فاصله تا کشیدم عقب و سرم

 ..دویدم پایین رو ها پله تند تند حرکت یه تو و

 دست قیهب با و کردم روبوسی نازیال با.. رفتند می سالن سمت به داشتند نریمان و نازیال و سرمدی

 !!! دادم

 ..شد علیک سالم مشغول و شد نمایان سرم پشت هم سپهر

 ..بود نشسسته پکر کنارم نازیال. بودند صحبت مشغول همه و شد گرم مجلس

 ای؟؟ گرفته چرا:  پرسیدم بهش رو

 ..هیچی:  گفت و زد لبخندی

 خبرا؟؟ چه -

 ..مهمونداری از شدم خسته.. نیست خبری -

 ..کنی می مهمونداری خیلی هم تو که نه.. اخــــــــی: گفتم -

 ..شدم خسته شلوغی همه این از..  صورت هر در:  گفت و خندید

 ..کرد فرو گوشیش تو و سرش و گفت ببخشیدی!  شد بلند گوشیش صدای

 و هرسپ با صحبتِ   مشغول!!!  بود شخصیتی با پسر که براستی.. کردم نگاه نریمان سمت به

 ..کرد می صحبت باهاش دوستانه و لبخند با هم سپهر.. بود کیانوش

 محترمانه و گرمِ   علیک سالم از پس!  کردم نگاه را نریمان دوباره و رفتم سپهر به ای غره چشم

 ..داشت من با که ای

 ..دبو معمولی کامال رفتارش و ها نگاه و کرده رفتار معمولی و محترمانه بسیار ساعت یه این تو

 ..چرخوند می دستش تو شو گوشی و داده تکیه دستش به و اش چونه.. کردم نگاه نازیال به

 ...موندم می بهتری فرصت منتظر باید.. بدم پس و اش هدیه شد نمی امروز.  رفتم فرو فکر به
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 ..گذشت می بیکاری در و آرام روزهایم!!!  بود فروردین ام 45

 ..زدم خیالی بی و خودم هم من و نشد کادوِ   دادن پسِ   پیگیر دیگه سپهر " جریانات اون از پس

 ..خورد زنگ تلفن که کردم می تماشا فیلم و نشسته تلویزون مقابل " پنجشنبه بعدظهر

 ..بنده دستم من! بردار و گوشی.. دلیار-

 رفتم نتلف سمت به بود تلویزیون ی صفحه به چشمم که همانطور " خانم پروین صدای شنیدن با

. 

 بله؟؟ -

 نمیدی؟ جواب چرا تو گوشی!  مرض و بله.. بال و بله -

 ..باالست گوشیم تویی؟؟ نازی -

!  روشه هوسیل اینِ   اسم..  بابا!!!  پایینه گوشیم.. باالست گوشیم گفتی تو زدم زنگ من دفعه هر -

 ..باشه باهات باید همیشه.. همراهِ   گوشی

 !!!داشتی؟؟ کار چی بگو.. حاال خب خیل   -

 !!! جــــــــون دلی -

 ..کنم می قطع کنی مخفف و اسمم دیگه بار یه -

 !!!؟؟؟ جون خانم دلیار!!!! باشه.. باشه -

 ..جونم -

 !!! دارم احتیاج کمکت به راستش.. بال بی جونت -

 ؟؟؟.. کمکی چه -
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 ..دنبالم بیا کن خوشتیپ خوشگل بدو زود.. ست ساده خیلی.. هیچی -

 !!! بشه چی که -

 ..دور دور بریم که -

 ؟؟؟ دور دور -

 .. !بیرون بریم.. دیگه اره -

 بریم؟؟ کجا -

 ..دیگه ریم می جا یه حاال -

 ..ندارم حال اصال! نازی خیال بی -

 !!!! دیگه بیا ندارم حال و چی چی- -

 ..نازی ندارم حوصله -

 !! دارم مهم کار یه اخه.. خدا رو تو -

 ..کاری چه -

 !!!گم می بهت.. اینجا تا بیا تو -

 ..یام نمی نگی تا -

 ..گیره کارم!!!  خدا رو تو.. دلیار -

 ..نکن درست شر خدا رو تو نازی -

 !کن خوشگل حسابی.. ها اینجایی دیگه ساعت نیم!!!  بیا تو.. خیره!  نیست شر -

 بیاد؟؟؟ خواستگار واسم خواد می -

 !؟؟.. دیدی چه رو خدا!  کن خوشگل تو -

 !!! میشه چی ببینم.. اوکی -

 ! بای.. منتظرم من!!!  نه ببینم -
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 !!! گذاشت و گوشی و

 وت از.. برم! ؟؟.. ؟نرم.. برم کنم؟؟ کار چی.. رفتم فرو فکر به کمر به دست و کردم قطع و گوشی

 ..بهتره که نشستن خونه

 ..گذروندم نظر از رو ها مانتو و کردم باز و کمد بپوشم؟؟ چی حاال.  رفتم اتاقم سمت به

 ی یقه و بود کمرنگِ   طوسی.. بود داده مامان هم و مانتوم این مدل.. خورد طوسیم مانتو به چشمم

 نمای امتم.. پوشیدم می مشکی بلوز یه باید حتما زیرش!  بود باز سینه وساطای تا دقیقا هفتش

 به جااون از..  میشه جمع سینه زیر مانتو.. پوشم می زیرش که هست ای مشکی بهبلوز مانتو این

 !!! گشاده بعد

 !! ندادم خبر عمو به افتاد یادم یهو.. کردم رو و زیر و کمد " طوسیمِ   جین شلوار دنبال

 . گرفتم رو عمو ی شماره سریع.. داشتم نازیال از کال میس 7.. برداشتم آرایش میز رو از و گوشی

 . گرفتم رو عمو ی شماره سریع.. داشتم نازیال از کال میس 7.. برداشتم آرایش میز رو از و گوشی

 ؟؟ جانم:  عمو

 ..نباشید خوبین؟خسته.. عمو سالم -

 جانم؟.. عزیزم مرسی -

 ..بیرون میرم دارم نازیال با من که بگم بهتون خواستم -

 عمو؟؟ کجا -

 ..پاساژگردی. بزنیم دوری یه.. دونم نمی دقیق -

 ..نکنی دیر شب! باش خودت مواظب.. عزیزم باشه -

 ..باشم خونه موقع به کنم می سعی!  عمو نه -

 ..باش دسترس تو!  باشه گوشیت به حواست.. راستی!  فعال پس.. باشه -

 !خداحافظ.. عمو چشم -

 .. خداحافظ -
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 ؟؟.. کجاست شلوار این پس!  رفتم کمد سمت به دوباره و کردم قطع و گوشی

 یه و مکرد پام به و شلوار!  داشت شور سنگ و بود سیرِ   طوسی.. کردم پیداش گشتن کمی از پس

 ..پوشیدم هم مشکی تاپ

 ! شدم وسوسه.. انداختم میزم رو وسایل به نگاهی!  موندم منتظر و برق به زدم رو اتو

 های مژه به هم ریمل!!!  بشه دار حالت چشمامم تا کشیدم چشمم گوشه و برداشتم و چشم مداد

 ..کشیدم بلندم

 ..بود کرده پیدا دیگه نمای یه " درشتم چشمای!!  اومد خوشم خودم

 کمی اینطوری تا پیچوندم اتو دور و بود بلند که مم شقیقه موهای.. کشیدم اتو و موهام جلوی

 ..کنم دارشون حالت

 و بود بلند که صورتمم کنار موهای و گذاشتم کج و موهام جلوی.. کردم جمع سرم باال و موهام

 ..بمونه بیرون شال از که گذاشتم جوری " دار حالت

 و مارایش.. بگیره رنگ کمی فقط که جوری.. کشیدم هام گونه به برس با و برداشتم هم رو رژگونه

 ! کردم کامل براقِ   گلبهی رژ یه با هم

 ..انداختم سرم رو و برداشتم هم رو تیره طوسیِ   شال

 !! کفش اوه.. شدم ای تیکه عجب!!!  کردم نگاه اینه تو و خودم و ایستادم صاف

!  مبرنداشت کیف.. پرتی حواس این به لعنت.. برداشتم هم و مشکی ژیرِ   کالج کمد از و شدم خم

 اساییشن کارت و پولِ   کیف!  مناسب و بود اسپرت.. برداشتم هم مو مشکی کیف و کردم باز و کمد

 ..انداختم توش و مرطوب دستمال و اینه و

 ..انداختم کیف تو عطرمم شیشه و زدم خودم به عطر کمی

 ..رفتم می بیرون دوستم با داشتم که بود بار اولین این ها مدت از بعد!!!  این از اینم

 ماا..بودم کرده مخالفت من که بیرون بریم خواستن اصرار به و زده زنگ الناز و سمانه باری چند

 ..بکشه بیرون خونه از و من که بود شده موفق بالخره نازیال!  خب

 ..خانم پروین میرم دارم من:  گفتم بلند و اومدم پایین ها پله از
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 ! بپوشم تا پایین گذاشتم رو ها کفش

 گفتی؟؟؟ خان کیومرث به:  گفت و اومد کنارم به خانم پروین

 ! گفتم زدم زنگ.. گفتم بله -

 ؟؟؟.. کردی خوشگل اینطوری که بری خوای می کجا حاال -

 می جاک نازی این ببینم برم.. نیست مدنظرم خاصی جای فعال:  گفتم و گرفتم دست تو و تلفن -

 ! ببرتم خواد

 ..باش خودت مواظب -

 . چشم -

 ! درِ   دم ماشین دیگه لحظه چند تا که گفت.  گرفتم و اژانس ی شماره

 میمالی باد و بود آفتابی و صاف هوا!!  بود غروب به نزدیک.. رفتم حیاط به و پوشیدم و هام کفش

 ..وزید می

 ! اومد بوق صدای

 ..دویدم در طرف به سریع

------------------------------------------------ 

 رستمبف و اژانس یا بمونم منتظرش پرسیدم و گرفتم تماس نازیال با " سرمدی ی خونهِ   نزدیک

 ..بره

 ! در دم میام دار نگه و ماشین.. م اماده من.. نه:  گفت که

 !!! بیاد نازی تا زدم تک و رسیدیم سرمدی خونه به دقیقه چند از پس

 بره؟؟ خواست می عروسی مگه!!!  موند باز تعجب از دهنم نازی دین با

 دورش و بود کرده فر و موهاش.. داشت چهره به کاملیِ   ارایش و بود زده ای قهوه کرم تیپ

 !! بود ریخته
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 گامن تر دقیق بعد.. منتظرموندم مدت همه این کجایی:  گفت من دیدن با و نشست ماشین داخل

 صورتت رو خوب خیلی ارایش.. ! شدی ملیح خیلی!! شعور بی شدی خوشگل چه:  گفت و کرد

 ..میشینه

 برید؟؟ می تشریف کجا خانم -

 ..داد آدرسی و کرد باز دهن سریع نازیال که کردم نگاه راننده به

 ؟؟.. چرا اونجا!  شدم تر متعجب

 نازی؟؟؟ چرا اونجا:  پرسیدم بلند و سوالم

 ..دارم قرار اونجا من ؟؟..بریم کجا پس -

 داری؟؟؟ قرار -

 ..دارم قرار بابک با!  اره:  گفت راحت

 ؟؟ نزنی و بابک اینِ   حرف دیگه نشد قرار مگه -

 درک و نم بیشتر تو حداقل کردم می فکر.. زنی می حرف بقیهِ   مثل که توام!  اَه:  گفت کالفه نازیال

 !!!کنی

 تشریف کجا حاال تا آقا اصال چی؟؟؟ که بری خوای می حاال:  گفتم و کردم نگاهش حرص با

 داشتن؟؟؟

 درک و ساالمون و همسن بهتر باید دیگه که تو و من دلیار!  بگه برام و همین قراره:  گفت نازی

 !!! کرد درکشون باید.. دارن هایی شیطنتی یه سن این تو ها پسر.. کنیم

 رد همینطوری اونم.. یای می کوتاه واسش داری خیلی تو حرفیه؟؟ چه این نازی:  گفتم متعجب

 " شهن پیدات وقت چند به وقت چند و بگیری گرم دیگه پسرای با اگه توام کنه؟؟ می فکر موردت

 کنه؟؟ می درکت و زنه می و حرف همین همین اونم

 ..داد بیرون به و نگاهش نازی

 تا یام می باهات ولی... بیرون کشیدی کلک با و من ایندفعه گرچه:  گفتم و شدم خم طرفش به

 !!! کنی روشن و تکلیفت
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 و خودت وگرنه!  بمونه هاش حرف سر که بخواه.. بزن حرف باهاش جدی بار یه خدا رضای محض

 ..کردی معطل

 ..کرد می نگاه بیرون به همچنان نازیال

 ..اونجا نریم آژانس با دنبالمون بیاد گفتی می حداقل:  گفتم بیارم در دلش از اینکه برای

 تو بعد بیاد دمترسی!  نه گفتم من..  دنبالتون بیام گفت بابک اتفاقا:  گفت و برگشت سمتم به نازیال

 ..یای نمی بگی بیاری در بازی آبرو بی

 ماشین با و دست تو دست همه اونجا میارم؟؟ در بازی آبرو بی من.. احمق:  گفتم سرش تو زدم

 چه اونجا ها غروب دونی می!  اشتباست رفتن تنها اونجا اصن.. تو و من اوقت.. میان باال مدل های

 ؟؟..خبره

 !!! گذرونیم می خوش حسابی.. بهتر:  گفت و خندید نازیال

 ! کردیم سکوت مقصد به رسیدن تا.. کردم نگاه بیرون به و خندیدم

--------------------------------------------------------------------

------------- 

 ..رفتیم شاپ کافی تا ها پسرِ   سنگین نگاه زیر و شدیم پیاده اژانس از جلوتر میک

 یم دید رو ها دختر و بودند ایستاده مدلشون اخرین های ماشین کنار " بلوار تو گروه گروه ها پسر

 ..زدند

 ..گذشتند می عشوه و ناز با و بودند اراسته مدل و مد اخرین طبق و خودشون هم ها دختر

 کافی وارد هم اتفاق به.. نکنه تالقی ها پسر نگاه به نگاهم " کردم سعی شاپ کافی به رسیدن تا

 ! شدیم شاپ

 !!! بود طبقه دو و بزرگ که شیک و مدرن شاپی کافی

 ..باال طبقه بریم:  گفت گوشم کنار نازیال

 و پایین به که میزی روی " نازیال اتفاق به.. رفتم ها پله سمت به و گذاشتم ها میز میان از

 ..نشستیم داشت دید ورودی در مخصوصا
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 ..بیاد بابک تا بدیم سفارش:  گفت نازیال!  بگیره سفارش تا امد میزمون سر گارسون

 ..خورم می ابمیوه من:  گفتم

 ..اناناس آب تا دو:  گفت گارسون به رو نازیال

 و بحث و بودن نشسته ها میز سر گروهی یا دو به دو همه.. خوندم چر اطراف های میز رو و نگاهم

 ..کردند می صحبت

 !!! کن نگاه دلیار.. سرم به خاک -

 !!! کرد اشاره پایین به نگرانی و ترس با.. کردم نگاه نازیال به

 ..افتاد ورودی در به و چرخید نگاهم

 ..شانس این به تــُف:  گذشت ذهنم از.. نشستم جام سر صاف

 کرد؟؟ می کار چی اینجا اون

 ..نازیال به نگاهم یه " بود پایین به نگاهم یه.. کردم می کار چی باید حاال

 ..بود خیره پایین به ترسان و پریده رویی و رنگ با اونم

 ..بریم پاشو:  گفتم سریع

 ؟؟.. کجا:  گفت متعجب و برگشت سمتم به نازیال

 

------------------------------------------------------------- 

 ..بریم پاشو:  گفتم سریع

 ؟؟.. کجا:  گفت متعجب و برگشت سمتم به نازیال

 .. !ندیده رو ما تا.. بریم زود -

 چی؟؟ بابک پس -

 !!! هاااا میگه همه به میره.. ببینه رو ما اینجا این اینکه یا تره مهم بابک!!!  نخودچی بک با -
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 ؟؟؟ِ ..  لق دهن میگی؟؟ راست: گفت و کرد نگام استرس با نازیال

 ..بریم پاشو زود حاال.. آره:  گفتم ولی " نداشتم باور خودم اینکه با

 ..بینه می رو ما بریم که االن:  گفت و انداخت پایین به نگاهی دوباره نازیال

 هاینک احتمال.. کردم نگاه بودند نشسته دوستاش و سپهر که جایی به و شدم خم میز رو کمی

 ..بود زیاد ببینه رو ما و بیفته ها پله به نگاهش سپهر " پایین میریم داریم که وقتی

 ..ببینه اینجا و من نداشتم دوست اصال.. گرفتم دندون به و لبم

 !!!! ریم می ما بعد.. بره تا شینیم می اینقدر.. یاد نمی باال که اون!!!  کن ولش:  نازیال

 ..بره ات بمونیم منتظر و بگیریم سنگر همینجا بود بهتر!  یومد نمی باال که اون.. گفت می راست

 !!! بیارم در سر کارش از هم ذره یه شاید اینطوری

 ! شد عرض سالم -

 ..برگشتیم صدا سمت به هول دو هر

 ..؟ندیدمت..اومدی ک ی!! بابک سالم.. عه:  گفت و کرد ای خنده نازیال

 ادد تکان من برای سری.. خانم ندیدی رو ما شما:  گفت نشست می که حالی در و زد لبخند بابک

 ؟؟.. هستین خوب:  گفت و

 ! پیام دوستم هم ایشون:  گفت و سرم پشت به کرد اشاره

 پیام.. دبو ایستاده تر عقب کمی " خوشتیپی خوشگل اما " اندام الغر پسر.. برگشت عقب به سرم

 ...نشست من روی به رو.. داد دست ما با و اومد جلوتر

 میز رس دختر یه و دوپسر با همراه سپهر!  بود نوسان در پیام و بابک و پایین بین مدام نگاهم من

 ..کردند می صحبت و نشسته

 تو سرش هم پیام!  بود بابک های حرفِ   محو و غافل اطراف از دیگه بابک دیدن از پس نازیال

 ..کردم رصد و پایین و انداختم راه و تلسکوپ خواسته خدا هم من و بود گوشیش
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!  دوستاش واسه هاش خنده.. ماستِ   مال اخمش همه!  عجب چه.. کنه می بخندی بگو چه!!  اوه

. .گرفت زود چه دعام.. ببینااا عـــــه.. عه ببینم؟؟ و دخترش دوست االن من میشه یعنی خدایا

 هقیاف دختر.. بابا نه!!!!  علیکی سالم چه.. میده دستی چه.. خواستم می دیگه چیزه خدا از کاش

 ..نیست مالک که ظاهر البته خب.. کوتاست که قدشم.. نداره

 شناسیدشون؟؟؟ می -

 !کرد می نگاه و من.. برگشتم بابک سمت به

 چطور؟؟:  گفتم و نشستم صاف.. کوبید پام به پاش با نازیال

 ..میزه اون به نگاهتون و حواس همش اخه:  بابک

 مافعال.. نه.. نه.. بریم خوایم می ما بزن و حرفت تر زود!! چه؟؟؟ تو به بگم بهش داشتم دوست

 ... !!!!بعدا بره سپهر تا! هستیم

 ( بنال یعنی! ) بفرمایید شما.. تقریبا:  گفتم و زدم کوچکی لبخند

 بتصح مشغول دوباره و نشد پیگیر دیگه بابک اما نیاوردم در سر دادم که جوابی از خودمم چه گر

 ..شد

 ..میره خروجی در سمت به دوستاش با سپهر دیدم چشمی زیر که بود شده یکساعتی تقریبا

 ..میشه رفع داره خطر اینکه از خوشحال!!!  شد چراغونی دلم تو

 ..خندید و کرد نگاه و ورودی در و چرخید نگاهش اونم که زدم نازیال به اروم

 ..بریم زودتر ما و کنه تموم شوِ   توجیحات بابک زودتر که بودم منتظر خندان و خوشحال

 ..بریم ما که داد رخصت بابک بالخره تا گذشت دیگه ساعتی نیم خالصه

 ..زد خشکم یهو که شدیم می خارج شاپ کافی از هم اتفاق به

 .. !!!!نرفته هنوز اینکه!  من خدای

 ...کرد می صحبت دوستش با و بود داده تکیه ماشینیِ   عقب صندوق به...  جیب در دست سپهر

 ..!مائه به پشتش شکر رو خدا.. دادم قورت و دهنم اب
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 هب میره... شدیم بدبخت:  شنیدم گوشم کنار و صداش.. کرد فرو دستم تو و هاش ناخن نازیال

 ..!!! میگه نریمان

 ..نکردیم خاصی کار که ما.. ببینه اصال ؟؟.. چی که صه خال.. کشیدم لرزانی نفس

 رو ام نیز لبخند با کرد می صحبت سپهر با که همانطور " و بود ما زدن چت ی متوجه سپهرِ   دوست

 ..پایید می

 ؟؟..یاید نمی چرا شده؟؟ چی:  گفت و اومد نزدیکتر بابک

 ..کرد نگاه و من مردد نازیال

 ..برگشت سمتمون به طمانینه با سپهر که بدم و بابکِ   جواب که کردم می باز دهن

 !!! زد زل ما به مات و ایستاد صاف سپس.. کرد نگاهمون تعجب با و گنگ ای لحظه

 ایستادن راست سمت.. اینطرف که ایشون:  گفتم و کردم بابک ی خورده ژل موهای به نگاهی

 .. !!!!بهتره ببرید تشریف شما کنم فکر.. هستن عموم پسر

 ..برم من ؟پس..عه:  گفت زود بود پریده کمی رنگش عمو پسرِ   لفظ شنیدن با که بابک

 !!!! شد دور ما از تند تند ای اضافهِ   حرف هیچ بدون و

 !!!!!؟؟؟.. کرد می کار چی دید می و نریمان این.. رفت در زود چه:  گفتم نازیال به و زدم پوزخندی

 ..فشرد و دستم کرد می نگاه سپهر به که همانطور نازیال

 ..اومد می سمتمون به جدی داشت سپهر.. کردم نگاه سمت اون به

 .. !نکردیم کاری که ما.. نده نشون ضعف:  گفتم نازیال به لب زیر

 نزدیک به و ایستادم رق و شق.. غرور با هم من.. ایستاد تر صاف و کشید لرزانی نفس نازی

 ..کردم نگاه شدنش

 ..کرد نگاه پیام و بابک ی رفتهِ   راه به و گذروند نظر از و من جستجوگرانه.. ایستاد مقابلمون

 ..سالم:  گفتم عادی خیلی و کردم دستی پیش
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 جدی همانطور پاسخی هیچِ   بدون سپهر.. شد بلند نازیال از " سالم به شبیه آوایی لب زیر

 ..کرد نگاهمون

 ..زد می لبخند دور از هنوز سپهرِ   دوست

 کنی؟؟؟ می کار چی اینجا:  پرسید حرص با و اورد نزدیکتر کمی و سرش

 

 ..!!!کنید می کار چه اینچا پرسید می باید.. نبودم تنها که من ؟؟؟..کنی می

 ..بخوریم هوایی یه بیرون اومدیم " بود رفته سر حوصلمون.. هیچی:  دادم پاسخ عادی خیلی

 .. بخوری؟؟؟ هوا اومدی که:  گفت زنان پوزخند و رسوند موهام به تا کفشم از و نگاهش

 ؟؟؟..بودن کی اونا:  گفت یهو و گذروند نظر از هم رو نازیال.. کردم نگاهش همانطور

 هچ اون به اصال ؟؟.. پرسید می سوال ها بازپرسِ   مثل چرا.. چرخوند نازیال و منِ   بین و نگاهش و

 داشت؟؟؟ ربطی

 ..دوستامون:  گفتم

 ..کرد نگاهم خصمانه

 ..خداحافظ.. بریم دیگه ما خب:  گفتم و گرفتم ازش و نگاهم

 ..رسونمتون می!  کن صبر -

 ..ریم می خودمون نه:  گفتم زود

 !!!! کرد اشاره طرفی به دست با و.. اینطرفه ماشین:  گفت و کرد نگاهم حرص با

 و یدیا می من با که بگید دوستاتون به بزنید زنگ تونی می:  گفت که کنم مخالفت باز اومدم

 ...!!!نباشن منتظرتون

 تحرک سرش پشت و گرفتم رو نازیال دست.. کرد کت حر جلوتر و.. گفت تمسخر با و دوستاتون

 ..کردم

 . گفتم پاسخ سر دادن تکان با هم من.. کرد علیک سالم و اومد نزدیکمون سپهرِ   دوست
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 رتوس پشت گردی بر گفتم شد خب کنی؟؟ نمی معرفی. جان سپهر:  گفت و زد لبخندی دوستش

 !!! آشنان ها خانم پس.. کنی نگاه

 خترد هم ها خانم.. هستن دوستم امیر اقا ایشون:  گفت و کشید گردنش به دستی کالفه سپهر

 ..فعال.. بینمت می بعدا!!!  جان امیر دارم عجله من.. هستن عموم

 ..کشید خودشِ   همراه و گرفت و من بازوی و

 تند ندت بچه یهِ   مثل هم نازیال.  نکرد توجهی.. کشیدم دستش از و بازوم رفتیم جلوتر که قدم چند

 ..اومد می سرمون پشت

 اندو پسر.. برگشت عقب به سریع و ایستاد یهو سپهر..  کرد ای زمزمه و شد رد کنارم از پسری

 ..شد می دور دوان

 بیرونه موهات همه. .. کن درست و شالت:  گفت حرص پر و قرمز چشمای با و برگشت سمتم به

!!! 

 ..کردم حرکت به شروع بزنم شالم به دستی اینکهِ   بدون

 ..کردم آی آی اروم خوداگاه نا که داد می فشار محکم اینقدر.. گرفت و بازوم محکم دستی

 اب:  گفت ای دهنده هشدار لحن با و گذاشت گوشِ   پشت و صورتمِ   کنار موهای و برد دست سریع

 ..!!!!نکن لجبازی من

 تدرس و شالش تند تند.. کرد می نگاهمون ترس و تعجب با که همانطور.. افتاد نازیال به نگاهم

 .. !فرستاد داخل و موهاش و کرد

 ..کرد حرکت ماشینِ   سمت به و افتاد جلو سپهر

 ..کردیم حرکت سرش پشت مات هم نازی و من

 .شدم سوار پشت نازیال همراه هم من.. رسیدیم ماشین به عاقبت

 کردم نمی فکر ؟..کنه می اینجوری چرا:  گفت کنارگوشم نازیال.. نزد حرفی ولی کرد نگاهم آینه از

 !!! باشه حساس اینطوری

 .. دوختم بیرون به و نگاهم بدم جوابی اینکهِ   بدون
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 کردم خم کمی و خودم.. نشستم صاف و اومدم خودم به!!!!  شد اصلی خیابون وارد و زد دور و بلوار

 متصمی برایم زاشتم می نباید.. برگردوندم اول حالت به و کردم درست و موهام جلو ی اینه تو و

 ..بگیره

 ..کرد می نگاهم آینه از.. ریختم دورم و کردم آزاد گوشمِ   پشت از و موهام

 .. ..شد جوری یه و کرد تغییر نگاهش.. بشه نواخت یه رژم تا مالیدم هم رو و هام لب

 ...این از اینم!!!  دوختم بیرون به و نگاهم و دادم تکیه صندلی به

 

---------------------------------------------------------  

 ظیخداحاف و شد پیاده تند تند کنان تشکر نازیال..  داشت نگه و کرد ترمز سرمدی ی خونه جلوی

 . کرد

 ..کردم می تماشا و بیرون هم من و شد می پخش ضبط از مالیمیِ   اهنگ.. کرد حرکت سپهر

 ..شد بلند گوشیم اس ام اس صدای

 ! بود نازیال از پیام..  آوردم بیرون و گوشیم و انداختم کیفم تو دست

 باز مپیا و و زدم صفحه به ای ضربه!  کرد شروع خونه به نرسیده دختره.. نشست لبم رو لبخندی

 ..شد

 رو تو. . نگه نریمان به که بگو بهش جور یه.. دلیار خدا رو تو نه؟؟؟ که نزد حرفی دیگه:  بود نوشته

 ..شما می بخت بد!  خدا

 !! نترس.. نمیگه:  نوشتم براش

 به و برگردوندم و نگاهم زود.. شدم چشم تو چشم سپهر با.. آوردم باال و سرم.  کردم وسند

 .کردم نگاه بیرون

 ..شد بلند اس ام اس زنگ صدای دوباره که نشد ای لحظه

 زنب حرف باهاش خدا رو تو!!  بگه نریمان به بره ترسم می.. خدا رو تو!!!  بگو بهش تو حاال:  نازیال

 ..منِ   جون! 
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 . زدم و سند و.. اوکی:  نوشتم

 ؟؟؟.. بگم جوری چه بگم؟؟ چی این به االن من اخه

 ..کرد می نگاه و روش به رو داشت بود ابروهاش بین که اخمی با..  کردم نگاهش چشمی زیر

 ..گذاشتم جلویی صندلی رو و دستم و کشیدم جلو و خودم کمی.. بودیم خونهِ   نزدیک

 از همیش اگه.. بگم خواستم می.. راستش:  گفت و کردم مرطوب زبون با و لبم.. کرد نگاهم اینه از

 .. !!!نزنی حرفی نریمان به اتفاق این

 ..کرد نگاهم همانطور و شد تر شدید اخمش

 ؟؟؟؟..  میشه:  گفتم.  نداد جوابی

 ؟؟.. شه عوض موردت در نظرش ترسی می ؟؟.. چرا:  گفت و زد پوزخندی

 ؟؟.. کردیم کار چی مگه شه؟؟ عوض نظرش:  پرسیدم و دادم چین پیشونیم به

 نگرانی؟؟ چرا نکردی کاری اگه -

 ..بفهمه نریمان که نداره دوست نازی فقط.. نیستم نگران من -

 " اونجا حضورش که دونه می نازیال حداقل پس.. خوبه:  گفت و شد کمتر اَبروش دو بینِ   اخم

 ..نبوده درست امروز

 ؟؟؟.. مثال چرا:  گفتم تمسخر با

 هواخوری یا تفریح برای دختر دو که نیست مناسبی جای اصال اونجا:  داد توضیح اروم و شمرده

 چطور ندیدی.. نیست مناسبی زیاد جای اونجا.. بدونی بهتر خودت اینو کردم می فکر!!!!  اونجا بیان

 ؟؟ کردن می نگاهتون

 خودمون.. داشتیم قرار اونجا ما ضمنا!  مربوط چه ما به هرزه دیگرونِ   چشم:  گفتم و دادم تکیه

 !!! که نرفتیم

 یه هاگ.. بزارید دیگه جای و قرارتون بعد به این از بهتره:  گفت حرص با.. شد اتیشی چشماش باز

 ..ببینم اونطرفا وضع اون با رو تو دیگه بار
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 ؟؟؟.. بکنی خوای می کار چی مثال:  گفتم عصبانیت با و شدم خم سریع

 ..دید خواهی:  گفت و زد پوزخندی

 شد؟؟ بد رسید که ما به.. خوبه دوستات و تو واسه چطور:  کردم غر غر لب زیر

 ..دارم فرق تو با من:  گفت و کرد بلند کمی و صداش

 ..!کنی می توجیه و خودت داری فقط.. نداری فرقی هیچ:  گفتم بلند منم

 ..نزد حرفی دیگه و بیرون داد شدت با و نفسش

 !!! نگی نریمان به که کرد خواهش نازی.. صورت هر در:  گفتم و کردم باز درو.. ایستاد خونه در دم

 ..شدم پیاده بالفاصله هم من.. کرد نگاه رو به رو به و نداد نشون العملی عکس

 ..خورد می شام و بود نشسته میز سر کیومرث عمو.  رفتم داخل و زدم و آیفون

 ؟؟.. گذشت خوش ؟.. عزیزم اومدی:  گفت دیدنم با

 ..خالی شما جای!  نبود بد.. عمو سالم -

 رفتین؟؟ کجا -

 ! شاپ کافی رفتیم.. .. رفتیم -

 کیه؟؟:  گفت عمو.. اومد پارکینگ در ی صدای

 .. !اومدیم هم با دیدمش اتفاقی.. سپهره:  گفتم رفتم می باال که حالی در

 ..بردم پناه اتاق به و دویدم باال رو ها وپله

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 ..بودم دعوت نازیالِ   مهمونی هفته اخر و بود ماه اردیبهشتِ   اوایل

 مه نازیال.. بود داده ترتیب زنانهِ   ونیمهم یه ش عمه همکاری با و بود شده کار به دست باز نازیال

 .. بیای باید حتما که اصرار
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 ..نکرد مخالفتی هم او و گذاشتم جریان در رو عمو

 اه برنامه که راستی به... شدم شدن آمادهِ   مشغول کم کم صبح از!!!  بود مهمونیِ   روز و جمعه روز

 ! کرد می عوض و هوام و حال کلی نازیال ی

 و زدم الک و هام ناخن هم ظهرِ   نزدیک.. گذاشتم ماسک و موهام و گرفتم طوالنیِ   دوش یه صبح

 . موندم منتظر

 قاتا در کدام هر ظهر از سپهر و کیانوش و بود رفته روزه یکِ   سفر به دوستانش با کیومرث عمو

 ..بودند خود های

 !!! بیا زودتر که گفت می و زد می اس ام اس و زنگ هم سر پشت نازیال و بود 5 به نزدیک ساعت

 ردمک تزئینشون بسته و بازِ   مدل یه و کشیدم سشوار و موهام.. کردم شدن آماده به شروع کم کم

 رو هم سبکِ   آرایش یه.. دادم حالت کج موهامم جلوی.. بود ریخته دورم شلوغِ   مدل موهام... 

 ! نشوندم صورتم

ِ   کراوات که سفیدِ   تاپ یه با همراه ؛ داشت پلیسه که " دوطبقهِ   مشکیِ   ساتنِ   کوتاه دامن یه

 ..کردم تنم داشت مشکی

 ! پوشیدم هم داشت ریز های لوزی که توریِ   شلواری جوراب یه بود کوتاه خیلی دامن چون

 کامل مدیو می در جور لباسم با و بود سفید شِ   کف که " مشکی بلند پاشنهِ   کفش یه با و تیپم

 .بپوشم تا کنار گذاشتم و کردم

 ..دش پاره شلواری جوراب از قسمت یه و کرد گیر ناخنم که پوشیدم می و شلواریم جوراب داشتم

 کردم؟؟؟ می چه این با باید حاال.. گرفت حرصم

 و جوراب تا رفتم اتاق در سمت به کنان غر غر و گرفتم دستم تو و آوردم در و شلواری جوراب

 ..کنه براش فکری تا ببرم خانم پروینِ   پیش

 ..شد باز هم سپهر اتاق در " کردم باز و اتاق در تا

 ..چسبیدم همونجا و شدم سنگ معمولِ   طبق منم

 ! بود شده شیطون چشماش.. کرد می نگاه را پایم تا سر خجالتی هیچ بدون هم او
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 ..بستم و در شدت با و گذاشتم عقب قدم یه و اودم خودم به

 یهو ؟؟ منه اتاق روی به رو چرا اینِ   اتاق اصال.. من به زده زل واستاده همینوطوری!  پرو ی پسره

 ..دیگه خالص و کردن می اتاقی هم رو ما

 ..گرفت خندم غرام غر و فکرم از خودم

 ..گرفتم و پایین ی شماره و برداشتم مو گوشی

 ..بکشم جیغ خواست می دلم.  داد پاسخ سپهر و خورد بوق چند

 ؟؟؟.. بله:  گفت دوباره سپهر.. بشم مسلط خودم به تا بستم و چشمام

 ..خانم پروین بده و گوشی -

 ! (پرسید متعجب و سوالی! )؟؟؟؟ بلـــــه -

 .. !خانم پروین بده و گوشی میگم -

 ..گوشی!!!  بلــــه.. آهان:  گفت تمسخر با

 زنگ و راه قدم دو ؟چرا..مادر چیه ؟؟ جان دلیار:  گرفت و گوشی خانم پروین که نشد ای لحظه

 زدی؟؟

 ؟؟؟..باال یاید می لحظه یه خانم پروین -

 شده؟؟ ؟چی.. چرا -

 ..شده پاره شلواریم جوراب -

 ..یام می االن!  باشه.. دخترا شما فر و قر دست از امان -

 داشتم شلواری جوراب بازم شد؟؟ می درست یعنی.. موندم منتظر و نشستم در به رو " تخت رو

 ..بپوشم و این داشتم دوست امروز ولی

 می سرش پشت داشت و در و شد می داخل که حالی در.. شد وارد خانم پروین و شد باز اتاق در

 اب و بود کرده کج و سرش.. رفت می اتاقش به داشت مثال که حالی در که دیدم و سپهر " بست

 ..کرد می نگاه من به شیطنت و کنجکاوی
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 .. !!! هیزِ   فضول!  گرفت حرصم

 ..شد خنک دلم من و بست سپهر کنجکاو چشمای رو و در " ندانسته خانم پروین

 ..ببینم بده شده؟؟ چی -

 هک بگیرید کوک یه شو تیکه این میشه:  گفتم و دادم خانم پروین دست به و شلواری جوراب

 ..نشه مشخص

 ..ببینم بزار.. بشه نکنم فکر:  گفت کرد می رو و زیر و جوراب که حالی در

 ..برداشتم زمین رو از و شدم خم.  خورد زنگ گوشیم

 ؟؟.. که ای خونه هنوز ؟؟.. الو:  نازیال

 ..رفته ر دَ  شلواریم جوراب.. نکن هولم... دیگه میام نازیال:  گفتم کالفه

 ..دارم شلواری جوراب اینجا من بیا -

 ..کنه درستش کنه می سعی داره خانم پروین حاال.. دارم خودمم -

 ..باشی اینجا مهمونا از قبل خوام می.. بیا زود!  نده لفتش.. باشه -

 نیومده؟؟ کس هیچ هنوز -

 ..اینجان کمک واسه هام عمه دختر و عمه صبح از فقط.. نه -

 ..فعال پس!  باشه -

 .خداحافظ -

ِ   لمث تمام.. عزیزم شدی خوشگل چه:  گفت بود مشغول سوزن و نخ با که همانطور خانم پروین -

 ..شدی ها مدل

 ..بینه می خوشگل چشاتون.. مرسی:  گفت و خندیدم ذوق از و کردم نگاه آینه تو و خودم

 ؟؟ ؟؟؟هان نیست جمعشون تو که مرد: پرسید دهم بار برای خانم پروین

 تزاش نمی هم عمو اصال رفتم؟؟؟ می اینطوری من بود مرد اگه.. باشید مطمئن.. خانم پروین نه-

 ..برم
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 هوسناک جوری یه:  گفت خجالت و شیطنت با و.. میگم خودتِ   خاطر به.. برم قربونت دونم می -

 .. !!شدی

 بود؟؟؟ بلد ها حرف این از هم خانم پروین.. گرفت خندم

 ! شد درست.. بیا:  گفت و گرفت سمتم به و جوراب و کند دندون با و نخ

 ..بود تکمیل چی همه دیگه حاال. گرفتم ازش و کردم تشکر

--------------------------------------------------------------------

--- 

 با و کردم تجدید و رژم..انداختم سرم رو مو مشکی شال و پوشیدم لباسم رو و سبکمِ   دودی مانتو

 ..شدم خارج اتاق از خرامان خرامان " بلند های کفش اون با " دست به کیف و گرفتم دوش عطر

 و پام تا سر!!!  بود منتظر درِ   پشت که انگار.. شد باز هم سپهر اتاق در " کردم باز و در که همین

 ..کرد می نگاه

!  تو انداختم و سرم و کردم وباز در.. کردم حرکت کیانوش اتاق سمت به و رفتم ای غره چشم

 االن من پس.. گرفت لجم هم.. سوخت براش دلم هم.. !  بود خوابِ   خواب بغل به گوشی کیانوش

 رفتم؟؟؟ می چطور

 ..نشسته تلویزیون مقابل که دیدم و سپهر.. رفتم پایین و بستم و اتاق در

 ..سالمت ؟؟؟به.. میری داری: گفت سریع دیدنم با او. رفتم خانم پروینِ   اتاق به

 ؟؟؟.. کنم کار چی من حاال!  خانم پروین خوابه کیانوش:  گفتم پکر

 ..بگو سپهر به!  نداره عیب.. که بود بیدار ؟؟االن.. خوابه -

 ..رم می آژانس با.. خواد نمی:  گفتم و کردم پا اون و پا این

 هبدون کیومرث اقا بری؟؟ آژانس با خوای می وضع و سر این با ؟.. دختر چیه آژانس:  خانم پروین

 ..کنه می قیامت

 ..دیگه ببرتت بگو بهش برو!  هست که سپهر

 ..گم نمی من:  گفتم و دادم تکیه دیوار به
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 ؟؟؟.. چرا وا؟؟:  گفت و انداخت باال ابرویی خانم پروین

 ..کردم نگاه و اونور " اینور بدم جوابی اینکهِ   بدون

 ! شد بلند و!!!  علی یا.. گم می بهش خودم.. خبِ   خیل:  گفت خانم پروین

 کشی می زحمت!  خان سپهر:  شنیدم می و صداش.. رفت سپهرِ   پیش و سالن به خانم پروین

 !!! پسرم نکنه درد دست ؟؟...برسونی و دلیار

 ؟؟؟.. بره خواد می کجا -

 (؟؟..آخه چه تو به)

 ..!دعوته اونجا.. سرمدی خونه -

 ! میام االن.. باشه -

 رفت.. نگفت نه گفتم که همین!!!  اقاست پارچه یه.. ماشااهلل:  گفت و برگشت اتاق به خانم پروین

 ..بپوشه لباس

 ! یاد می االن

 .. بره خودش " برم نمی بگه بیاد!!!  خدا رو تو نه.. کردم نگاه دیوار و در به حرص از

 یدهپوش جین شلوار.. اومد پایین ها پله از زده ادکلن و خوشتیپ آقا تا شدم معطل ای دقیقه چند

 !!! مشکی جذب شرت تی با همراه بود

 ونهخ به رسیدن تا.. نشستم جلو و گذاشتم کنار و لجبازی هم من و آورد در کینگ پار از و ماشین

 اینا سرمدی منزل به رسیدن با.  کردم تماشا و بیرون هم من و نکرد صحبتی هیچ سرمدی ی

 ساعتیه؟؟ چه تا مهومنی:  گفت شدنم پیاده موقع

 !نیست معلوم.. دونم نمی:  گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم

 خودتونید؟؟ فقط -

 ..آره:  گفتم ولی نفهمیدم خودتون از و منظورش

 ..دنبالت بیام بزن زنگ شد تموم مهمونی -
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 ..شه وقت دیر شاید -

 ..یام می بزن زنگ!  نیست مهم -

 ..خداحافظ!  باشه -

 ..خداحافظ -

 موهای با " اندام الغر خانمی همه از اول..  رفتم داخل به و شد باز در.  زدم و آیفون و شدم پیاده

 ..اومد استقبالم به در دم " پوش شیک و " شرابی

 اتاقش از نازیال.  شدم داخل و دادم دست او با.. کرد معرفی نازیال ی عمه " شیرین و خودش

 ! آوردن تشریف خانم.. عجب چه:  گفت و اومد بیرون

 : گفت و کرد معرفی من به و دیگرِ   جوانِ   خانم چند نازیال. نزدم ی حرف و خندیدم جوابش در

 هم ایشون.. روژان دخترش هم وروجک اون!  هستن جون نسترن بزرگم ی عمه دختر ایشون -

 ! خانم نوژان خانمم عمه تغاریه ته هم ایشون و نیوشا وسطیم عمه دختر

 به دستی و برداشتم و شالم.  رفتم اتاق به نازیالِ   دنبال و کردم علیک سالم و دادم دست همه با

 ..کشیدم موهام

 : گفت نازیال که آوردم در و مانتوم

 !!! شرف بی شدی سی ک. س چه!  اوه: نازیال

 .شدم پرت تخت رو ضربه شدت از که زد کتفم دوِ   بین محکم ای ضربه و

 ؟؟؟ نازیال:  گفتم و برگشتم سمتش به متعجب

 ..خندید و!!!  که انداختی سکه از رو ما.. کنیا خوشگل اینطوری نبود قرار!  نازیال و کوفت-

 وشگ به ایفونِ   پی در پی صدای.  اومدم نازیال برای ایرویی و چشم شیطنت با و ایستادم صاف

 . رسید می

 شدم؟؟؟ خوب:  گفت و کشید قرمزشِ   پیراهن به دستی نازیال

 دوخته؟؟؟ برات و لباس این شیرینت عمه همین.. یاد می بهت خیلی!  آره -
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 ..زاره می( شو)  هم بار دو یکی ماهی تقریبا!!!  داره مزون عمه.. اره -

 ..بودی نگفته حاال تا!!! جالب چه -

 ِ .. شیرین عمه کار هام لباس اکثر!!  بیسته کارش خالصه.. که بودم گفته.. ! چرا -

 ..ست سلیقه خوش و کالس با خیلی مشخصه:  گفتم و دادم تکان سری

 دیگه کنم فکر که بیرون بریم پاشو حاال.. کردی فکر چی پس:  گفت و انداخت باال ابرویی نازیال

 ..اومدن ها مهمون

 از عیدتب به.. بودند نشسته سالن دور جون دختر و خانم چندین!!  اومدیم بیرون اتاق از هم اتفاق به

 های مهع دختر.. نشستم(  نازیال ی عمه دختر) نوژان کنار و کردم احوالپرسی شون بعضی با نازیال

 ..بودند سرزنده و شیطون اوِ   خودِ   مثل هم نازیال

 ..بودند یکدیگر از چه چه و به به و فروختن فخر حال در اکثرا هم ها خانم

 ی صفحه شدن خاموش روشن ی متوجه که رقصیدم می وسط شیرین عمه و نازیال اصرار به

 ..شدم گوشیم

 ودب نوشته.. کردم نگاه و گوشی ی صفحه.  اومدم میز طرف به و گرفتم فاصله نازیال از تند تند

 !!!! سپهر

 : گرفتم گوشم کنار و گوشی باشه داشته تونه می کار چه اینکه از متعجب

 ؟؟.. الو

 ..سالم -

 ..سالم -

 ( زد می حرف خونسرد و آروم) زنی؟؟ می نفس نفس چرا -

 داشتی؟؟ کاری.. هیچی -

 ؟؟؟.. باشم داشته کاری باید حتما -

 ..رفتم اتاق سمت به و گرفتم فاصله جمعیت از حرفش از تر متعجب
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 ! دونم نمی.. خب -

 ؟؟.. گذره می خوش -

 ؟؟.. کرد می اینجوری چرا این!  کشیدم موهام به دستی

 !!! پــُـر شما جای.. نیست بد -

 نشده؟؟ تموم مهمونی.. خوبه:  گفت و خندید آروم

 !! ندادن شام هنوز.. شبه سر تازه که االن االن؟؟ -

 !!! دنبالت بیام بزن زنگ بیای خواستی وقت هر.. باشه!  اهان -

 ( !!! بود گفته بار یه که و این) 

 ..باشه:  گفتم اروم

 ..خیر به شب -

 !خیر به شب -

 ؟؟.. زد زنگ چرا بود؟؟ اینجوری چرا ؟؟؟.. وا!  کرد قطع و

 .بود نیوشا!  شد باز یهو اتاق در

 ..دنبالت بیام گفت نازیال ؟؟ تو اینجایی -

 !!! برگشتیم سالن به هم با و!  بریم.. زدم می حرف تلفنی داشتم:  گفتم و زدم لبخندی

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 انمخ خوشگل این! جون؟؟ شیرین«  گفت و کرد اشاره من به خانمی که بودیم شام صرفِ   مشغول

 !؟.. نکردی معرفی ما به و

 ..نازیالستِ   دوست " جون دلیار ایشون:  گفت و زد لبخندی خانم شیرین

 . دادم تکان آشنایی به سری و زدم لبخندی
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 شهب مدل برامون اگه شیرین!  هیکل و قد این به ماشااهلل:  گفت بود سوگل اسمش که خانم اون

 ! ســـَـره حاضرمون های مدل همه از.. ها عالیه

 بشی؟؟(  مدل=  مدلینگ) مادلینگ داری دوست:  داد ادامه من به رو و

 ..نکردم فکر بهش حاال تا راستش ؟؟..من:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 مهمونی اول از من ؟؟.. شیرین نه!  عالیه استایلت و هیکل:  گفت و اومد تر نزدیک جون سوگل

 ..بود بهت چشمم

 ؟؟.. نیست: پرسید خانم شیرین به رو دوباره و.. ! میشه عالی کنی کار ما با کنی قبول اگه

 : داد ادامه و خندید.. میشه عالی که باشه داشته دوست اگه:  گفت و زد لبخندی خانم شیرین

 ..روغنه تو هم نونمون

.. نده دست از و فرصت این!!!  عزیزم کن فکر بهش خوب:  گفت و زد پشتم به دستی سوگل

 ..ببینمت هم باز میشم خوشحال

 ! شد دور من از و

 شوهایی واسه داشتم دوست اینقدر من.. حالت به خوش:  گفت نازی.  کردم نگاه رو نازیال گنگ

 .. !!!خری خیلی نکنی قبول اگه.. دارم وزن اضافه کیلویی 8 – 7 یه اما.. بشم مدل میزارن که

 ..زاره نمی عمو هم بخوام اگه من:گفتم. کردم نگاه رو نازیال و کردم گرد و چشمام

 این واسه.. ست خانومانهِ   شوی یه این نزاره؟؟؟ چرا:  گفت جوید می و غذاش که همانطور نازیال

 خودش با نداره اجازه هم هیچکس!!!  میدن پولی چه دونی نمی.. میشه برگزار ها پولدار و پک

 ِ  !!! امنیتی حسابی.. بیاره دوربین

 !!! کن استفاده خیرِ   راه در.. داری و استایلش(  سوگل) جون سوگی قول به که تو

 .. !!!تری هیکل خوش و تر خوشگل هاشون مدل همه از بری اگه ولی.. ها نگیرتت جو حاال

 ..(رفت من به ای غره چشم و)

 چیه؟؟؟ غره چشم اون..  چیه من از تعریفاتت این:  گفتم نازی به و خندیدم

 ..نشی پررو زیاد خوام می:  گفت بود گرفته خندش که حالی در
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 ..شد صرف نیوشا های کاری شلوغ و نازیال های شوخی با رو شام

 ..برم دیگه من:  گفتم نازیال به که بود 0 ساعت به نزدیک

 ..دیگه میری بعدا.. ..برن اینا بزار!  بمون.. حاال کجا -

 ..شد می مانعم نوعی به نازیال کردم می رفتن قصد که بار هر و

 غر:  گفت نازیال که پوشیدم می لباس کنان غر غر...  بود 4 به نزدیک ساعت و رفتن همه اینکه تا

 ..برسونتت ثانیه جیک االن میگم.. اومد بابا!  بیا.. حاال نزن

 !!!  یاد می سپهر زنم می زنگ.. ست خسته سرمدی اقای.. نه -

 غر:  گفت نازیال که پوشیدم می لباس کنان غر غر...  بود 4 به نزدیک ساعت و رفتن همه اینکه تا

 ..برسونتت ثانیه جیک االن میگم.. اومد بابا!  بیا.. حاال نزن

 !!! یاد می سپهر زنم می زنگ.. ست خسته سرمدی اقای.. نه -

 

 ..دیگه برتت می بابا!  نکن بیدار رو بیچاره.. خوابه االن که سپهر -

 . کرد راضیم تا گفت اینقدر و

 ! بودن احوالپرسی و صحبت مشغول شناختن می که نفری چند با نریمان و سرمدی حیاط در

 ..کردم ادب عرض و رفتم جلوتر

 .خونه برسون و دلیار لطفا.. جون بابا:  گفت پدرش به رو نازیال

 ..جان دلیار بمون ماِ   پیش امشب: سرمدی

 ! واستون شد زحمت باعث ببخشید..شدم مزاحمتون کلی هم االن تا! سرمدی اقای مرسی -

 ! میام االن.. عزیزم حرفیه چه این -

 ..شد بود اومده خانمش دنبال که اقایونی از یکی با صحبت مشغول و

 . کردم پا اون و پا این.. بود صحبت مشغول سرمدی که بود ای دقیقه 01 به نزدیک
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 .کرد صدا و نریمان بلند و.. برسوندت نریمان میگم االن:  گفت سرمدی

 ..دنبالم بیان زنم می زنگ.. گفتم اولم از من! سرمدی اقای نیست نیازی.. نه:  گفتم زود

 صداش االن بزار.. رسوندت می نریمان االن.. اینجا تا بکشونی چرا رو اونا.. عزیزم نه: سرمدی

 .کنم می

 ..کنه صدا و نریمان تا رفت و

 . گرفتم و سپهر شماره و دراوردم مو گوشی

 بله؟؟؟.. : داد جواب و بوق سومین

 نبودی؟؟ که خواب.. سالم -

 بیام؟؟؟... دیدم می فیلم.. نه -

 ..رسونن می و من که گفتن نریمان یا سرمدی اقای.. نه -

 ..لت دنبا میام خودم که گفتم که من -

 . کردن اصرار کلی.. بیای و راه همه این نزنم زنگ دیروقته دیگه گفتم -

 ..بیام خودم تا بمون.. کردن بیخود -

 ..اخه -

 . کرد قطع و.. یام می خودم گفتم!  نداره اخه -

 ..یومد می که دیدم و نریمان

 شده؟؟ دیرت:  گفت و اومد نزدیک نریمان

 !!! ادی می داره سپهر.. بکشی زحمت نیست الزم:  کردم اضافه زود و.. تقریبا:  گفتم و زدم لبخندی

 ..رسوندمت می ؟..عه -

 ! یاد می داره دیگه.. نکنه درد دستت -

 ..راحتی طور هر. باشه -
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 . زدم لبخندی

 خبرا؟؟؟ چه -

 ..سالمتی.. نیست خبری -

 گذشت؟ خوش مهمونی -

 ..خالی شما جای.. بود خوب -

 ..نشد فرصت اصال موقع اون از.. بزنم حرف باهات خواستم می راستش -

 ..کردم نگاهش موقع؟؟؟ کدوم

 نم!  بدی پسش کردم نمی فکر.. آورد برام و ساعت وقتی:  گفت و داد تاب دست تو و سوییچش

 ..ست نه دوستا ی هدیه یه فقط اون گفتم که

 ( ؟؟.. میگه چی آورد؟؟؟ برام و ساعت)

 که یکرد اشتباه اولم از که گفتی " گفت.. بود عصبانی و شاکی خیلی بده و ساعت اومد:  داد ادامه

 ..حرفا این و نداری ها هدیه این به نیازی که گفتی " گفت.. کردی قبول

 ؟؟.. دیگه گفتی تو رو اینا:  گفت و کرد خم و سرش کمی

 روز همون:  گفت دم نمی پاسخی دید وقتی ؟؟؟ کرد می صحبت مورد چه در.. کردم نگاهش گنگ

 ..ببخشید شدی ناراحت اگه صورت هر در. نداشتم منظوری من.. گفتم هم

 !!!؟؟؟..  اما.. سوخت مظلومیتش برای دلم

 ..پیچید کوچه داخل سرعت با ماشینی و اومد بوق صدای

 ..رسوند دقیقه 5 – 2 تو و خودش چطوری.. دوختم چشم سپهرِ   ماشین به منتعجب

 ..نشد پیاده و کرد علیک سالم نریمان با ماشین داخل همون از

 ..رفتم ماشین سمت به و کردم خداحافظی نریمان از

 ..بود پیچیده ماشین تمام تو عطرش بوی.. بود معطر و خنک ماشین فضای

 ..دادم بیرون به و نگاهم و گفتم سالمی
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 و شاکی گفت می و کی ؟؟؟.. چی یعنی.. ندادم بهش هنوز که و ساعت ؟؟ گفت می چی نریمان)

 .. (بود؟؟ عصبانی

 ؟؟؟..  بهت گفت می چی نریمان -

 از هر و کرد می هدایت و فرمون دستی یه.. کردم نگاه بهش و اومدم خودم به صداش شنیدن با

 ..انداخت می سمتم به نگاهی نیم گاهی

 ..فقط.. .. . زد نمی خاصیِ   حرف.. هیچی:  گفتم و دوختم رو به رو به و گیجم و گنگِ   نگاه

 چی؟؟؟ فقط:  گفت زود

 ..هیچی:  گفتم و نشستم صاف.. گرفتم آتش کردم حس.. شد زده ذهنم در ای جرقه

 ..کردیم طی رو خونه تا مانده باقی مسافت سکوت در و نزد حرفی دیگر

 ..رفتم ها پله سمت به و شدم پیاده سریعا من که آورد پارکینگ داخل و ماشین

 ..بودند نشسته تلویزیون مقابل کیانوش و عمو و بود روشن هال چراغ

 ..بوسیدم و صورتش و رفتم دیدنش به کیومرث عمو دیدن با

 !؟..کردی دیر چه ؟؟..گذشت خوش:  پرسید عمو

.. داره نگهم امشب خواست می تازه!!!  بمون بمون که کرد می اصرار هی نازیال.. خالی شما جای -

 !!! اومدم زور به

 ..محبتیه با دختر:  گفت و کرد ای خنده عمو

 ..پوشید می داشت اشو روفرشی و شد وارد سپهر

 یم من.. کنه می اصرار زیادی واقعا اوقات بعضی اماِ ..  داشتنی دوست و مهربون خیلی.. درسته -

 .. !خیر به شب.  بخوابم رم

 ..خیر به شب:  گفت و کرد بلند گوشیش از و سرش کیانوش و داد تکان دستی برایم عمو

 ..مشکوکیااا خیلی:  گفتم و زدم کمرم به و دستم و رفتم نزدیکتر قدم یه

 ؟؟..چرا ؟.. .. من ؟؟ کی:  گفت و کرد بلند و سرش هول با کیانوش
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 .. !بزنم شبیخون گوشیت به کی ببین.. دیگه حاال:  گفتم و انداختم باال اُبرویی

 مسمت به شو گوشی و!!  منِ   گوشی این.. بیا ؟؟؟..زنی می تهمت:  گفت و کرد ای خنده کیانوش

 ..گرفت

 ..رفتم ها پله سمت به و رفتم بهش ای غره چشم لبخند با

 ..گرفت سرعت هام قدم و افتادم نریمان های حرفِ   یاد اتاق به شدن نزدیک با

 و ساعت کشوی سمت به و کردم پرت تخت رو و شالم و کیف و کردم روشن و اتاقِ   چراغ

 ..رفتم دستبندهام

.. تخت زیر.. کمد.. گشتم هم رو دیگه های کشو!!!  نبود ساعت اما.. کردم رو زیرو رو کشو ی همه

 ..نبود که نبود اما!!!  ارایش میزِ   پشت

 و هام دندون.. کشیدم کردم عرقِ   صورت به دستی.. فهمیدم می و نریمان های حرفِ   معنی حاال

 !!!!  حسودِ   موذیِ   بدبختِ   سپهر:  غریدم لب زیر و فشردم هم رو

 اریک هر.. ندم محلش اصال که بودم حرصی دستش از اینقدر!!!  بود کرده تغییر سپهر با رفتارم

 !!! کرد نمی خطور مغزم به انتقام برای فکری " کردم می

 یا کلمه یا کنم نگاهش لحظه یه تا کرد می کاری هر که شد می کالفه اینقدر اوقات بعضی هم او

 ..بدم و جوابش

 و نگاهم و دادم می تکان مسئولیت رفع عنوان به که بود سری هایش پرسش تمامِ   جواب!  چون

 .. !دزدیدم می ازش

 .. !خانوادم فوت سالگرد به مانده ای خورده و ماه یک و بود ماه خرداد اواسط

 در چی همه دوباره.. گذروندم می اشک و دلتنگی با و روزهایم و دیدم می و خانوادمِ   خواب ها شب

 .. !دیدم می فایده بی و تنها موجودی و خودم و باخته رنگ نظرم

 : زد داد خانم پروین که بودم فکر در و نشسته اتاق در

 ..اومده جون آیدا بیا!! ؟؟ دلیــــــــار -

 ..شدم پایینِ   راهی و کشیدم موهام به دستی آیدا اومدن از متعجب
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 چی:  گفتم و زدم لبخندی.. نشستم مقابلش و دادم دست او با!  بود منتظرم مبل بر نشسته ایدا

 ؟؟؟.. کردی من از یادی شد

.. مهست یادت همیشه من:  گفت و خندید بلند!  بود شده قبل مثل رفتارش و بود خوب حالش آیدا

 ... !!کنی می قایم و خودت که هستی تو این

 ..ندارم حوصله و حال ؟؟ چیه قایم:  گفتم و دادم تکیه

 ؟؟ زد زنگ واست سمانه.. کنی می زندونی خونه تو و خودت بس از:  آیدا -

 ..برم نکنم فکر!!!  گفت بهم.. آره ؟؟.. مهمونی مورد در:  گفتم و کردم نگاهش

 کشونم کشون و زور به گفت زد زنگ سمانه ؟؟؟..بیخود ؟؟..چرا:  گفت و کشید هم در و ابروهاش

 ..ببرمت شده که

 ..ندارم و موقعیتش اصال.. خیال بی!  آیدا وای -

 می که قدیمی دوستای به اما!  بری جدیدتِ   دوست اونِ   مهمونی داری موقعیت چطور:  گفت ایدا

 !!! بیای باید.. نداری موقعیت رسه

 ..رفتم مهمونی من که گفته اینا به کی که فهمیدم می من اگه فقط!  کشیدم پوفی حرص از

 !!! بزرگه خدا فردا تا حاال:  دادم جواب

 ساعت فردا.. نداریم انشااهلل " ماال " حاال.. نباش ها بزرگ مامان این مثه:  داد پاسخ حرص با ایدا

 ثهم خوایم می!  پوسید دلم من بابا.. نیست قبول ای بهونه و عذر هیچ!!  دنبالت میام باش اماده 7

 ..کنیم خوشگذرونی و شیم جمع همِ   دور قبل

 ..دادم بهش آبکیِ   قول یه تا کرد دعوام و اصرار اینقدر و

 ..قدمه دو من با ت فاصله دیگه که تو!  اینورا بیا بازم:  گفتم بهش رفتن موقع

 ..نزنیا من به سری یه وقت یه تو: گفت و خندید

 ..نمببی و عشقم بیام کن دعوت و من حداقل!  ما ی خونه یای نمی که تو:  کرد اضافه شیطنت با و

 ؟؟ گفت می چی این!!!..  خوردم یکه
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 ؟.. کیه دیگه عشقت عشقت؟؟؟:  گفتم تند

 !!! برسون سالم.. برم دیگه من ؟..نداری کاری.. !! دیوانه دیگه میگم تورو:  گفت و خندید

 ..بستم سرش پشت و در و دادم تکون سر فقط جوابش در

 ..گشتم بر داخل به و دادم تکان سری ؟؟؟ جلف اینقدر دخترم.  گرفتم دندون حرص از و لبم

 ..کردم تعریف و هایش اصرار و آیدا با هایم صحبت " شامِ   میز سر شب

 ؟؟؟.. نمیری چرا خب:  گفت جوید می و غذاش که همانطور عمو

 .. !ندارم حوصله:  گفتم و کردم اونور اینور رو غذا قاشق با

 دوستات با فردا یا!!!  نداریــــــم ندارم حال و ندارم حوصله دیگه:  گفت و زد لبخندی عمو

 !!! یای می بخشی ی خونه ما با یا " میری

 بخشی؟؟ -

 می کار چی.. کرده دعوت و مون همه..! دعوتیم ش خونه فردا.. همکارمون.. ! بخشی آقای!  اره -

 ؟.. میای ما با ؟؟.. کنی

 میرید؟؟ همتون.. دونم نمی:  گفتم و انداختم پایین و سرم -

 ..کردم نگاه کیانوش و سپهر به و -

 ! کردند تایید و حرفم دو هر

 ..دادم می ترجیه غریبهِ   جمع یه به رو ها بچه با بودن.. رفتم فکر به

 با مد می ترجیح.. نیستم راحت غریبهِ   جمع یه تو.. شناسم نمی رو اونا که من:  گفتم عمو به رو

 ..باشم ها بچه

 گردی؟؟ می بر کی شب.. ! راحتی طور هر:  گفت و داد تکان سر عمو

 !!! تر دیر کمی شایدم.. بشه اینا 04 کنم فکر.. دونم نمی دقیق:  گفتم و کردم فکر کمی

 کنم؟؟ هماهنگ راننده با گردی؟؟ می بر چطور.. بیایم تر دیر ما کنم فکر.. باشه -

 !! یام می آیدا با.. باشه الزم نکنم فکر.. نه -
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 ؟؟ بیاد خواد می کی با آیدا:  پرسید زود سپهر

 !!! جون امیر با بگم داشتم دوست

 ..یاره می ماشین!  خودش با:  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون اما

 ..خطرناکه تنها دختر تا دو.. تنها " شب!!!  برگردید زود کنید سعی پس:  عمو

 ..پایینی خیابون!  گلهاست خیابون همین سمانه خونه.. ! نباشید نگران اما.. عمو چشم -

 !! داد تکان سری " نوشید می و دوغ که همانطور عمو

 هستن؟؟؟ هم اینا سحرابی خانم شب فردا:  پرسید عمو از کیانوش

 ..شد عوض صحبت موضوع و

 !! نداشتم رو جا هیج و هیچکس ی حوصله و حال.. برگشتم اتاقم به غذا اتمام از پس

----------------------------------------------------------------- 

 از تا بود زده زنگ بارها سمانه صبح از!!  بودم آیدا منتظر آماده و حاضر!!!  بود 7 ساعت به نزدیک

!!!  کنیم شیطونی کمی و بشیم جمع هم دور قبل مثل که خواد می میگفت.. بشه مطمئن آمدنم

 .. !یام می حتما که دادم اطمینان بهش اما.. نفهمیدم شیطونی از و منظورش

 کمی ش هیق دور که مشکی تاپ یه با همراه و تفنگی لوله مشکیِ   جین شلوار.. ایستادم آینه مقابل

 کرده رها هام شونه رو و بودم کرده لول کمی موهامم پایین!  کردم تن به و بود شده کار طالیی

 ..بودم

 اام بود بلند تقریبا قدم اینکه با.. کردم پام به هم و بود سانت 05 پاشنه که مو مشکی ژیر کفش

ـت کلی شلوارم این با که مخصوصا!  داد می نشون تر کشیده و تر بلند و من  ..بود ســ 

 ..دادم انجام صورتم رو هم مالیمیِ   آرایش

 و وشیدمپ و کرممِ   کوتاه ی مانتو سریع " اومده آیدا اینکه فکر با.. شنیدم پایین از و آیفون صدای

 ..مرفت پاین ها پله از سرعت بیشترین با ها پاشنه اون با و انداختم سرم رو هم مشکی شال یه

 ِ  ساپورت و داشت چهره بر تندیِ   آرایش.  کرد می صحبت عمو با و بود ایستاده حیاط داخل آیدا

 .. !داشت تن به مشکیِ   بلند مانتوی یه با همراه مشکی
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..!  کردی خوشگل:  گفت و کرد بلند و ظبط صدای آیدا.. شدیم راهی و کردیم خداحافظی عمو از

 ؟؟؟..خبرا چه

 خبرا؟؟ چه شما.. نیست خبری -

 نه؟؟ نیستن امشب اینا عموت.. دیگهِ   حال و عشق امشب:  گفت و زد چشمکی

 !!! مهمونی میرن دارن.. نه -

 !!راحتی و امشب پس -

 چطور؟؟ -

 . ..بگذرونیم خوش حسابی و کنیم اجرا و همیشگی ی برنامه خوایم می -

 بزارید؟؟ کار سر پسر خواین می -

 .. !بهتر اون از -

 ؟؟..مشروب:  گفتم و کردم فکری

 !! دقیقا -

 ..خورم نمی که من:  گفتم و انداختم باال ای شونه

 ..نیست عموت که هم امشب.. نبودی اینطوری که تو!!!  دیگه نشو حال ضد -

 ..بخورم خوام نمی دیگه!!  نداره اینا عمو به ربطی -

 !!! شد آدم رسید که ما به.. توام حاال خب:  گفت حرص با

 موقع اون!!  کرد م فرق وضعم االن ولی..  داشتم هایی شیطنت قبال که درسته.. کردم نگاه و بیرون

 .. !االن اما.. داشتند حضور خانوادم.. داشت باد م کله.. بود خوش دلم

 

---------------------------------------------------------- 

 موقع اون!!  کرد م فرق وضعم االن ولی..  داشتم هایی شیطنت قبال که درسته.. کردم نگاه و بیرون

 .. !االن اما.. داشتند حضور خانوادم.. داشت باد م کله.. بود خوش دلم
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 ..رسیدیم سمانه ی خونه به

 ..رسید می گوش به هم کوچه تو از موزیک بلند صدای

 که بودیم نفری 8 گروه یه ما.. گشتم بر قبلنم هوای و حال به ها بچه دیدن با.  رفتیم داخل

 بازی بوس بوس و بغل کلی و شدند می آویزون گردنم از کدام هر.. رفت می هم برای هم جونمون

 ..کردیم

 ..نداختند می خوبم روزای یاد و من اینا

 زیاده خوردن در داشتند ها بچه از بعضی.. بودند پایکوبی و رقص مشغول همه و گذشت ساعتی

 ..بدیم تذکر بهشون هی بودیم مجبور و کردند می روی

 ؟؟؟.. نیست میدات پیدا!  شدی وفا بی:  گفت و اومد کنارم لیوان دو با الناز

 ..دیگه میگذره ها روز.. هستم:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 با ارب اولین.. ترسیدم می سیگار و شروب. مـــ از چقدر یادته:  گفت و انداخت لیوانش به نگاهی

 ؟؟..یادته " بودیم سوم سال.. خوردم تو

 اگه اینکه یا کرد می تشنج الناز یومد می که شروب.  مــــ اسم!!  گفت می راست.. خندیدم

 ..کرد می نصیحتش کلی مادر یه مثل میدید کسیِ   دست سیگار

 ..خندیدیم هاش رفتار و روزا اون یاد به کلی

 یادته؟؟..  نبود خوب حالم من.. خونتون اومدم تو با که روز اون:  گفت و کرد نگاه چشمام تو الناز

 لحظه هر. .. پرید سرم از مستی.. گرفت و مچمون بابات.. بودی خورده ما از تر کم.. بودی بهتر تو

 ! بخشیدمون اما.. زدم لرز سگ ترس از صبح تا.. بیرون ندازه می خونه از و من میاد کردم می فکر

 ..وحشتناکه هم فکرش حتی!  وای.. بود من بابای

 ..بود یادم خوب و روز اون.. پایین انداختم و سرم

 ...نداشتم منظوری خدا به دلی..!! ببخشید ؟؟..کردم ناراحتت: الناز

 !! میگی راست.. نشدم ناراحت!! باش راحت.. نه.. : نریزه اشکم تا زدم پلک و آوردم باال و سرم -

 . بدونم مو حد گفت بهم روز اون.. یادمه و روز اون
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 مبیار چیپس برم من!!  بخور داشتی دوست.. کنم نمی اصرار:  گفت و گذاشت مقابلم و لیوان

 ..شد دور من از و! میام االن.. بخوریم

 اب.. خواست می خیالی بی و خب هوای و حال دلم.. میزد چشمک من به میز رویِ   نوشیدنیِ   لیوان

 می چیپس خرت خرت گوشم کنار الناز. گذاشتم سرش به سر کلی و کردم صحبت یاسی

 !!! قبال مثل.. زد می چشمک میز روی لیوان.. کشت می و خودش وسط داشت آیدا..خورد

 .. !بود بیشتر همشون از ظرفیتم همیشه من.. رفتم باال و برداشتم و لیوان و بردم دست

--------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 اون وسط سمانه با.. نبودم حال بی و کسل دیگه.. داشتم خوبی حس ولی.. رفت می گیج سرم

 ..رقصیدیم می شلوغی

 لیوان یه.. میدادم تکون ریتم با و خودم.. بود خوب حالم.. آوردند می بیرون دستشویی از رو آیدا

 ..سرخوشیِ   حس بازم و.. دیگه

 

--------------------------------------------------------------------

------------------- 

 به رو. .. بود اطرافم به حواسم.. بودم مهربون و سرخوش ولی.. سوختم می داشتم.. بود گرمم

 !.. گرفته و من!  سنگینه.. داشتااا فرق قبلیا به امشبِ   نوشیدنی ولی:  گفتم و کردم سمانه

 ..باشه اینطوری کردم نمی فکر.. آره:  سمانه

 و پوشیدیم لباس.. بود یک به دقیقه 41 ساعت..  بود بهتر حالش و بود پریده سرش از مستی آیدا

 ..شدیم راهی

 ..بارید می بارون!!  بود اوکی و خوب حالم.. بود شده زیاد انرژیم

 خنک و ریزِ   قطرات.. انداخت و شالم باد. بردم بیرون پنجره از و دستم و آوردم پایین رو شیشه

 ..رسیدیم کوچمون به.. گرفت رگبار.. کرد زیاد و موزیک صدای آیدا.. ریخت می دستم رو بارون

 ! کرد خفه و موزیک صدای آیدا
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 .. .ندم الکل بوی تا کردم خالی خودم رو و برداشتم کیفم از و عطر.. بود شده تر تند بارون

 می نباید و سومِ   پیک!!  منِ   پیش بیا.. خونه نرو امشب خوای می:  گفت آیدا.. شدم پیاده

 ..خوردی

 .. !بای.. خوبه حالم من.. ! نیومدن هنوز.. خاموشه ها چراغ:  گفتم و دادم تکان دستی

 ..رفتم خونهِ   سمت به هم من که شد می پارکینگشون داخل آیدا

 ..خوردم می تلو تلو کمی.. بود سخت برام رفتن راه " بلند ی پاشنه این با

 پام از و کفشم و شدم خم.. بود روون صورتم و سر از بارون های قطره و بود افتاده سرم از شال

 موهای.. .. شال بدون.. صبح 0 ساعت!  دختر یه.. گرفتم دست به و کفشم های لنگه و درآوردم

 !! ساعد رو کیف.. ارنج تا ها استین.. برهنه پا.. ! پریشون

 ..داد من به لرز و خنکی حس زمین به پام برخورد.. شدم داخل و انداختم کلید سریع

 می ابت دستم تو کفشم.. رفتم ها پله سمت به راحتِ   خیال با.. خوابه خانم پروین که دونستم می

 ..خورد

 ؟؟..خوبی عزیزم! ؟؟.. دلیار:  شنیدم و اومد پا صدای

 .. !!! لعنـــتـــی ؟؟ عزیزم.. شدم خشک ها پله دم

 ؟؟..کرد می کار چه اینجا!!  لعنتـــــــــــی!!  لعنتی.. چرخیدم پا ی پاشنه رو

 ؟؟..اومدن همه یعنی

 یرسِ   طوسیِ   پیراهن.. بود شده خوشگل چه!  کردم نگاهش.. بود زده زل صورتم به..اومد نزدیکتر

 ..پهن های شونه.. زده تا ها استین.. مشکی کتان شلوار! 

 ..کرد می نگاهم موشکافانه و بود شده نزدیکتر.. کردم باز.. بستم و چشمم

 نمی دیگه.. گذاشتم گوش پشت و موهام.. زدم کنار صورتم رو از و خیسم موهای و بردم دست

 ..خیر به شب:  گفتم و چرخیدم.. واستم پا سر تونستم

 گهن و خودم تونستم نمی.. شدم کشیده عقب و گرفت و بازوم دستی..  رفتم باال رو پله اولین

 ..دارم
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 .. !!بخوابم خواست می دلم.. خدایا وای.. افتادم آغوشش تو.. گرفت و من پشت از

.. بود قرمز چشماش.. داشت فاصله هم از وجب یه صورتمون.. آوردم باال و نگاهم.. برگردوند و من

 .. باز پیراهنش ی دکمه..  صورتی لباش

 ؟؟؟.. مستی تو -

 ؟؟.. مست.. نه.. مـــن ؟؟..من

 ..بخوابم میرم:  گفتم آروم و کشیدم دستش از و دستم.. کنم جدا ازش و خودم کردم سعی

 ..ببینم کن صبر -

 ازب ی یقه دوباره.. لباش دوباره.. چشماش دوباره.. افتادم بغلش تو دوباره.. کشید و من دوباره و

 ..دوباره.. ستبرش و پهن ی سینه دوباره.. پیراهنش

 بودی؟؟ کجا -

 شروب.  مـــ ؟؟..ها بودی کی با بودی؟؟ گوری کدوم:  گفت و داد تکانم محکم.. کردم نگاهش

 خوردی؟؟

 ..العملی عکس هیچ بی.. کردم نگاهش

 دوستت؟؟ِ   مهمونی میری نگفتی مگه:  غرید و داد تکانم دوباره

 ..بود خیس صورتش و سر.. خواست می رقص دلم.. بارید می همچنان بارون.. زدم پلک

 ! میگم راست.. دوستم مهمونی.. بودم مهمونی:  گفت و کردم تر و لبم

 ..کرد نگاهم خیره

!!!  رفیقی باهاش که تو.. که تو.. اومدم اون با اصال.. بود اونم.. بپرس آیدا از:  گفتم و کردم باز دهن

 ..زدم پوزخندی و.. دیگه بپرس ازش

 .. !رو ما نبینه عمو.. بود چسبیده من به کامال.. کرد نزدیکتر من به و خودش

 ؟؟..تو میگی چی ؟؟.. چیه ها پرت و چرت این -

 ..بخوابم خوام می: نالیدم لب زیر.. شد می بسته داشت چشمام
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 ..بود گرمم دوباره!  زد کنار و موهام و برد دست... چرخید می صورتم رو نگاهش

 ..بود چسبیده تنم به خیسی از لباسم تمام.. خواست می گریه دلم

 ؟؟؟ باشـــه.. نگو.. عمو به:  گفتم و آوردم باال و اشکم پــُـر چشمای

 ..بود لبم به نگاهش

 ؟؟؟.. باشه:  گفتم دوباره

 .. ..کشید خودشِ   طرف به و من و گذاشت پشتم و دستش

 الکل بوی اونم.. بود گرم تنش.. گذاشتم شونش رو و سرم.. افتادن دستم از ها کفش لنگه و کیف

 !!! میداد

 می عقب و خودم باید ؟؟.. بودم داده دست از و مقاومتم چرا.. شد می بسته داشت چشمام

 ..کشیدم

 ..کردم می حس پوستم رو و نفسش.. رفت موهام تو سرش

 ؟؟.. بود شده چم من!!  اما..  عقب کشیدم می و خودم باید.. گردنم.. گوشم.. اومد تر پایین سرش

 ..نباید.. نه.. زدیم می نفس نفس دو هر.. کردم می حس گردنم رو و لبش

 ..کرد قالب کمرم پشت و دستش.. کشیدم عقب و خودم

 ..بینــ می عمو:  پرید دهنم از یهو

 ..نیومدن هنوز:  گفت زنان نفس نفس.. رفت می پایین باال سینش ی قفسه

 تقالم به اعتنا بی.. گرفت قرار لبم روی لباش بده بهم ای دیگه حرف اجازه که این از قبل و

 که لذتی و قلبم های تپش به توجه بی...  فشرد خودش به رو من و کرد حلقه دورم رو دستاش

 و تمدس..  کنم دور خودم از اونو دستام با کردم سعی و تقال به کردم شروع شد می نصیبم داشت

 پرشور احساسات اونقدر و ناچیز انقدر مقاومتم ولی.. دادم هولش عقب به و گذاشتم سینش رو

 ..افتاد کنارم اراده بی دستام و کشیدم تقال از دست زود خیلی که بود قوی اون

 بوسیدنمِ   مشغول توجه بی اون اما.. زدم چنگ شو یقه.. نباید.. نه.. افتاد می کار به داشت مغزم

 ..بشم جدا ازش تونستم نمی.. بود
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 عقب و سرم و اومدم خودم به.. موند لبم رو حرکت بی لبش!  پریدیم دو هر.. اومد ای تقه صدای

 ..بود چسبیده و من محکم هنوز اما.. کشیدم

. .کردم نگاه هال و سالن های پنجره به و کردم کج و سرم.... کردم نگاه سرش پشت به ترس با

 ..نبود خبری هیچ و بود خاموش همه ها چراغ

 اه پله.. برداشتم و زدم چنگ و کفشم و کیف و شدم خم که شد می نزدیک دوباره داشت سرش

 ..کشید و دستم که رفتم می باال رو

.. سوخت می و بود داغ لبم.. دویدم باال رو ها پله بهش نگاهی بدون و کشیدم و دستم خشونت با

 ..لرزید می پام و دست

 نپایی و م مانتو و کردم پرت ای گوشه به و کفشم و کیف تاریکی تو.. رسوندم اتاق به و خودم

 ..انداختم تخت

 ..زدم می نفس نفس.. کشیدم سرم رو " و پتو و پریدم تخت رو ها لباس همون با

 .. ..خواست می بوسه باز دلم اما!  بود پریده سرم از مستی

 قایم پتو زیر و سرم خجالت از دیشب یادآوری با!  بود پهن اتاق وسط آفتاب کردم باز که چشم

 ..کردم

 اینقدر دیشب چطور بود؟؟ کاری چه این آخه.. من خدای ؟؟..کنم نگاه روش تو چطوری حاال

 ..کذایی مهمونی اون به لعنت بودم؟؟؟ شده اراده بی و سست

 ..دیگه؟؟ رفته یعنی.. ! بود دقیقه بیست و ده.  انداختم ساعت به نگاهی

!!!  بودک کمی لبم کنار و پریشون موهام.. بود سیاه چشمم زیر.. ایستادم اینه مقابل و شدم بلند

 ..وحشی:  غریدم لب زیر!  بود کمرنگ خیلی کبودی.. کردم نگاه دقت با و رفتم جلوتر

 . رفتم حمام به و داشتم بر مو حوله.. بودم خوابیده خیس های لباس همون با دیشب

 اشه؟؟ب ندیده خانم پروین.. نشستم تخت رو حوله با و برگشتم اتاق به و گرفتم دوش یه سریع

 همون بود دیده اگه ؟؟.. چی باشه دیده اگه.. !! نداره دید اصال حیاط به اتاقش اونکه.. بعیده.. نه

 ..سرم تو خاک اصال!  من به لعنت.. گرفت می و مچمون دیشب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

317 

 

 ..کردم من که بود کاری چه این اخه

 مهدک سه تاپ یه با همراه.. زانو زیر تا ای سورمعه ورزشی شلوار یه.  پوشیدم لباس و شدم بلند

 ..رفتم اتاق در سمت به و کردم خشک و موهام!!  ای سورمعه ی

 جا هب جا رو اونا اول و رفتم مانتوم و کفش و کیف سراغ به.. افتاد پالم و پخش وسایل به چشمم

 ..کردم

 ..شدم پایینِ   راهی و گفتم اللهی بسم لب زیر

 ؟؟..دندبو خونه چرا اینا.. ! زد خشکم بودند نشسته هال تو میز مقابل که سپهر و کیانوش دیدن با

 ؟؟.. اتاق برگردم.. کردند می کار چه اینجا

 ..بکشه خجالت باید اون چرا؟؟ من اصال.. کنم قایم و خودم خوام می کی تا.. نه

 ..بکشم ته تا و بگیرم مشتم تو و موهام داشتم دوست!  اووووووووف

 ..چپیدم آشپزخونه داخل و گفتم سالمی بلند

 شدی؟؟ بلند عجب چه!  خواب ساعت:  گفت و کرد نگاهم موشکافانه دیدنم با خانم پروین

 . بودم خسته.. اومدم دیر دیشب:  گفتم و دادم قورت و دهنم اب

 ..نشدم متوجه اومدی؟؟ کی دیشب:  گفت و گذروند نظر از و من

 ؟؟؟ دیده یعنی. شد حبس سینم تو نفس

 ..خوابیدم اومدم زود!!  دو نزدیک یا.. بود اینا یک کنم فک.. اممممم ؟.. من -

 ..بود گرفته کمی اما!  بود معمولی رفتارش.. گرفتم نظرش زیر. داد تکان سری خانم پروین

 ؟؟..برات بریزم چایی -

 . ندارم میل.. ! نه.. : اومدم خودم به

 !؟.. نمیشه که همینطوری چرا -

 . بریزم شیر خودم برای تا شدم بلند و.. خورم می شیر لیوان یه االن
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 جاهمون از.. نشستم میز سر دوباره و گرفتم دست تو و شیر لیوان.. لرزید می دستم استرس از

 . انداختم هال به نگاهی

 یم نگاه اشپزخونه به هم گاهی از هر.. کرد می حساب تند تند سپهر و خوند می و ارقامی کیانوش

 ..کرد

 ..نشستم اونا به پشت و برگردوندم و روم

 ..بود رفته فرو فکر به ماهیتابه به خیره خانم پروین

 موع به نره.. خورم گول.. کردم اشتباه میگم کنم؟؟ کار چی حاال.. فهمیده!  دلیار شد سرت بر خاک

 !!! خداااااا وای.. دیگه بود اتفاق یه چی؟؟ که.. بدم نشون ضعف نباید اصال!!  بگه

 فکرین؟؟ تو چرا خانم پروین:  گفتم رویی پر با

 ِ .. پرت حواسم:  گفت و اومد سمتم به و کرد کم و گاز زیر

 ؟؟؟.. چرا -

 ..!!سودابه خاطر به -

 ..کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟..مگه شده چی:پرسیدم

 می گریه بود زده زنگ صبح باز.. کشه نمی کنار بچه این زندگی از و پاش شوهرش خواهر این -

 . کرد

 کنید؟؟ کار چی خواین می حاال.. خدا بنده:  گفتم لب زیر..  شدم ناراحت جدا

 بسوزه باید.. خوردش می مادرشوهرش بزنه حرف.. کرد میشه چه! هیچی:  گفت و داد تکان سری

 !! دیگه بسازه و

 ..هند محل شوهرش خواهر به اصال!!  باشه خیال بی.. نزاره خودش به اصال بگید جون سودابه به -

 !!.. اما.. میگم بهش و همین منم-

 ..رفت گاز سمت به دوباره و
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 !!  بود گذشته خیر به که فعال.. نوشیدم و شیر از ای جرعه

 بهتر دیدمش می کمتر چی هر.. برم اتاق به تا شدم بلند خانم پروین کنار در نشستن کمی از بعد

 !!! بود

 ارهد سرم پشت که شدم متوجه نگاه نیم یه با.. شنیدم و هاش قدم صدای که بودم ها پله وسط

 من به و خودش سریع هم او.. رسوندم اتاق به و خودم و کردم تر تند و م ها قدم!  باال میاد

 فلق و ببندم بهش رو و در تونستم فشار یه با " حرکت یه تو.. گذاشت در الی و دستش و رسوند

 ..کنم

 که مشنید می و صداش و شد می پایین باال در ی دستگیره.. نشستم تخت رو و رفتم عقب عقب

 ..کرد می صدام اروم

 ..لحظه یه دلیار.. کن باز لحظه یه.. دارم کارت.. و در کن باز دلیار ؟؟..دلیار -

 ای پروین که کرد نمی و این فکر.. !!! جرئتی چه و.. داشت رویی چه!  شد حبس سینم تو نفس

 ببینن؟؟ و اون کیانوش

 ..نیومد صداش دیگر و زد در به حرص از ارومی ی ضربه

 ؟؟..بزنه که داشت حرفی چه ؟؟.. بگه خواست می چی دیگه!!!!  رفت پس.. کشیدم راحتی نفس

.. گرفت شکل چشمام جلوی دوباره چی همه.. دوختم چشم سقف به و کردم رها تخت رو و خودم

 !! من به لعنت

 

---------------------------------------------------------------- 

 شتهنگ بر خونه به هنوز سپهر و کیانوش.. بودیم نشسته تلویزیون مقابل عمو و من و بود شب

 ..بودند

 ؟؟..فکری تو: گفت گرفت می پوست سیب که همانطور عمو

 دیگه؟؟ گفت می و من.. اومدم خودم به و خوردم ای یکه
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 تو.. نه.. هیچی:  گفتم و دوختم دیگه طرف یه به و نگاهم.. کشیدم می خجالت عمو از روز اون از

 ..نبودم فکر

 ؟؟..کنی زندگیت برای فکری خوای نمی -

 ؟..کردم می باید کار چه زندگی؟؟ برای فکری.. کردم نگاهش

 ؟؟..یبشین خونه تو بیکار خوای می کی تا!!! چیزی.. مهارتی.. درسی دنبال بری: گفت و کرد نگاهم

 ..بودم کرده فکر بهش خودمم.. گفت می راست

 ..خوندم کنکور واسه دوباره شاید.. بودم فکرش تو خودمم.. شماست با حق:  دادم جواب

 ..بگیر جدی تصمیم یه و بکن و فکرات حتما.. کنی می خوبی کار:  گفت و زد قاچ و سیب

 !!!! جدی تصمیم.. دوختم چشم تلویزیون به و دادم تکان سری

 ..کنم صحبت باهات خواستم می راستش:  اومد حرف به عمو دوباره که نشد ای لحظه

 مورد؟؟ چه در:  کردم نگاهش

 .. !!!خیر امر:  گفت و گذاشت دهان به سیب ای تکه و زد لبخندی عمو

:  یدمپرس عادی ولی لرزون صدای با.. باشم عادی کردم سعی.. زد می تند تند قلبم.. نشستم صاف

 ؟؟؟..کی برای

 ؟؟.کیه منظورش..  گرفتم دندون به و لبم.. جوید می سیب خونسردی با عمو

 ..کیانوش واسه:  گفت و داد قورت و سیب عمو

 ؟؟.. بگیره زن خواد می:  پرسیدم بلند کیانوش؟؟.. ایستادم مات

 ؟؟..هست کی:  پرسیدم.  داد تکان را سرش و خندید عمو

 ..خندید و.. ! دختره یه:  گفت شیطنت با عمو

 .. !!پرسیدم جدی عمو -

! ! خوبین ی خانواده.. بود همکار ما با پدرش مدت یهِ  !  خوبی دخترِ  ..  دختر یه.. ! گفتم جدی منم -

 .. !خانمیه و خوب دختر.. دیدم بار چند هم و دختر
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 تو همش سرش دیدم.. بگیره زن خواست می کیانوش پس.. . دوختم رو به رو به و نگاهم

 ..!گوشیشه

 شدی؟؟ ناراحت -

 ؟؟ ناراحت چرا.. نه ؟؟ مـــــن:  گفتم.  کردم نگاه عمو به

 .. !بشی ناراحت ترسید می کیانوش -

 ؟؟.. آخه چرا -

 خانوادتِ   سال هنوز چون..  خب.. ببینیم و رحیمی خانواده بریم دیدار یه اصرارداره کیانوش -

 !! میشی ناراحت گفت می.. نشده

 ندگیز " من یا اتفاق این خاطر به نباید کسی!  نشدم ناراحت.. نه:  گفتم و انداختم پایین و سرم

 ..که کنه تعطیل شو

. .هوله کم یه فقط کیانوش راستش.. عزیزم نشو ناراحت:  گفت و شد خم جلو به کیومرث عمو

.. رهبگی خواد نمی فعال مراسمی هیچ.. ترسیده ازیتا وارنگ و رنگ های خواستگار از!  دیگه عاشقه

 .. !بریم بیشتر اشنایی برای دیدار یه میگه فقط

ِ   عروسی از میشه مگه!  مهرادِ   مثل برام کیانوش.. عمو حرفیه چه این:  گفتم و زدم لبخندی

 مادر و شما منِ   بزرگتر گرچه.. نداشتم و انتظارش گفتید یهو که االن فقط.. بشم ناراحت داداشم

 !چی؟؟ که خالصه.. بگیرن دارند دوست که مراسمی هر!  نیست مشکلی من نظر از اما..  جونید

 ..بیفته عقب مراسمات این نیستن راضی هم بابا و مامان که مطمئنم

.. مدونست می که من.. برم مهربونم و منطقی دختر قربون:  گفت و زد مهربونی لبخند روم به عمو

 ..شه وا دلم که بده ماچ یه بیا حاال!!!  شی ناراحت بود نگران همش کیانوش اما

 ..بوسیدم و صورتش و کشیدم عمو سمت به مبل رو و خودم

--------------------------------------------------------------------

-------- 
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 زبان کالس به دبستان دوران از گرچه.. کردم شروع زبان س کال با مو جدی تصمیم همه از اول

 ها بعد دشای.. بگیرم ایلتس مدرک که بود افتاده سرم به اما نداشتم امر این در مشکلی و رفتم می

 !!!!! خورد می دردم به

 فرد هی پیش " خصوصی ی موسسه یه از سمانه راهنمایی به بیشتر امادگی برای راستا همین در

 ..کردم شروع داشت مهارت خارجی های زبان انواع علم در که کشته کار

 " کنم جور نفره 5 یا 2 گروه یه باید یا که گفت من به "(  زبان استاد)  ملکی اقای با دیدار از پس

 ..کنم یادگیری به شروع!!  مختلط و بود ناقص گروهش که خالی کالس تنها در یا

 به.. بود فرسایی طاقت کار" زبان کالس امدن به ها بچه کردن راضی و دیگر نفر 2 کردن پیدا

 همان در که کردم موافقت کیومرث عمو از تلفنی ی اجازه کسب و مشورت از پس دلیل همین

 .کنم شرکت بودیم دختر سه و پسر 4 قضا از که مختلط کالس

 هب شوق و ذوق و بودم شده عالقمند زبان به دوباره.. گذشت خوبی به کالسم دوم و اول س جلسه

 ..بود برگشته ام حوصله بی وجود

 " شدیم خارج موسسه از هنگامه همکالسیم با همراه زنان قدم که بود کالسم از چهارم ی جلسه

 می ایران از رفتنش های ی برنامه از و امد می راه کنارمان در نیما دیگرم ی همکالسی همچنان

 و کار چرای و چون از " او از بود شده جلب موضوع این به توجهمان که هم هنگامه و من..گفت

.. کرد راهنمایی رو ما اطالعاتش حد در هم او.. پرسیدیم می را الزم اقدامات و پذیرش چگونگی

 رد حرکت به کوچه امتداد در نگاهم میدادم تکان نیما های گفته برای تایید به سری که همچنان

 ..اومد

 نگاه تر دقت با و رفتم جلوتر قدمی متعجب.. دیدم و سپهرِ   ماشین ناباوری و تعجب کمال در

 کرد؟؟ می چه اینجا او.. کردم

 ..بود گرفته نظر زیر و من و بود نشسته ماشینش در هم او

 مسیری تا را هنگامه و من تا کرد دوستانه تعارفی او.. اومدم خودم به نیما خداحافظی صدای با

 سوار و نکرد اصراری دیگر هم او.. کردیم رد را اش خواسته و کردیم تشکر دو هر که برساند

 ..کرد حرکت و شد ماشینش

 ..شد راهی هم او و کردم خداحافظی هم هنگامه با هولکی هول
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 ..گرفتم دلشوره بود؟؟ آمده چی برای.. کردم نگاه او به دوباره

 ..افتادم راه به اتومبیل سمت به

 ..داد پایین را ماشین ی شیشه شدنم نزدیک دیدن با هم او

 عنیی.. کرد پرت عقب صندلی به و بود دستش که را ای روزنامه و رفت عقب به که دیدم را دستش

 بوده؟؟ منتظر

 ؟؟..شده چی:  پرسیدم تند علیکی سالم بدون

 ..شو سوار بیا مگه؟؟ بشه چیزی بود قرار.. هیچی:  گفت خونسرد و رفت باال کمی ابروهایش

 کنی؟؟ می چیکار اینجا تو پس:  پرسیدم جدی

 از.. هیچی:  گفت و برگشت سمتم به دوباره و کرد نگاه رو به رو به و برگردوند کالفه و سرش

 .. شدم می رد اینورا

 ..میگه دروغ دونستم می

 !! زد زل من به هم او.. کردم نگاهش مستقیم

 ..افتادم راه به و!  میام خودم.. نکرده الزم:  گفتم و اومدم حرف به

 ..دلیار.. نشو بچه ؟؟..صحبته طرزه چه این:  شنیدم و صداش

.... اومده هم حاال کنم می فرار دستش از کم خونه.. دنبالم اومده کرده بیخود! ) دادم ادامه راهم به

) 

 ..شنیدم و ماشینش درب شدن باز صدای

 ..برگردوند عقب به و من و گرفت و بازوم دستی

 ..کنم صحبت باهات خوام می:  گفت و کرد نگاهم.  زدم زل صورتش به شاکی

 ؟ مورد چه در:  گفتم و کردم اخم

 .. مون بوسه!  اونشب مورد در:  گفت پررویی با

 ..بود گستاخ و پررو چقدر!  گرفت لجم
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 حاال تا کردم فکر!  اشتباه یه.. بود اتفاق یه اون!  بیخود:  گفتم و کردم بلند کمی و صدام غیض با

 ..کن فراموش بوده چی هر هم حاال.. شدی متوجه

 : گفت درآوری لجِ   شیطنت و خونسردی با

 ..تونم نمی -

 ..!خودته مشکل اینصورت غیر در.. کنی فراموش باید:  گفتم حرص و غیض با

 ؟؟..ست پسرها با کالست -

 بود؟؟ کی دیگه این.. بیرون دادم حرص با و نفسم

 ..بدم توضیح تو برای بینم نمی دلیلی:  گفتم محکم

 بدی یحتوض باید بعد به این از.. میشه پیدا دلیلشم:  گفت و فشرد و گرفت محکم حرص با و بازوم

 ..کشید ماشین سمت به و من و!!! 

 ول و دستم.. نیست کار در بایدی:  گفتم کنم رها دستش از و بازوم که کردم می تقال که همانطور

 ..کن ولم.. یام نمی تو با من!  کن

 ناز و کشی منتِ   اهل من که دونی می:  گفت و ماشین داخل داد هول زور به و من و کرد باز و در

 .. !!!نیا من واسه اداها این از اینقدر پس.. نیستم کشی

 !!! شخصیت بی پرروی.. گرفتم آتیش

 . درآورد حرکت به و ماشین و شد سوار هم او.  زدم زل بیرون به و نشستم صاف

 ؟؟.. مشترکه کالست نگفتی؟؟:  گذشت سکوت تو دقایقی

 ..کردم سکوت

 بود؟؟ کی پسره اون -

 ..کردم سکوت

 ؟؟ اَن تو بر دورو پسرا همیشه چرا -

 ..سکوت هم باز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

315 

 

 : داد ادامه جدیت با

 بیای؟؟ اینجا باید تو حتما!  کالس همه این.. موسسه همه این -

 . کردم تماشا و بیرون خونسردی با و چرخوندم و سرم

 نو.. باشه کنی؟؟ صحبت باره دراین نداری دوست اینکه مثه:  گفت شیطنت با و کشید عمیقی نفس

 بودی؟؟ کرده مست هم قبال.... پرسم می دیگه سوال"(  no problem!! ) پی

 ..کردم کنترل و خودم اما.. !!!! آورد می جوش به و خونم داشت

 . شدم مطمئن بعد اما.. باشی رفته دوستت مهمونی واقعا که داشتم شک اول:  داد ادامه خودش

 ؟؟..کجا از شده؟ مطمئن.. کردم نگاهش خودآگاه نا

 .. دختر یه نیست درست اصال خوری؟؟ می شروب.  مـــ چرا:  گفت و کرد سمتم به نگاهی نیم

 !!!! کنی نصیحتم تو بود مونده فقط:  گفتم تند

 . دادم بیرون به و نگاهم مغرورانه و پرو اما شدم پشیمون حرفم از.. کرد نگاهم ترسناک و جدی

 و.. دیدمت وضعیت این در که باشی اخرین این دارم دوست:  داد ادامه مغرورانه و جدی هم او

 .. !رفتی ها برنامه این دنبال بازم بفهمم که وای:  گفت و کرد نگاهم دهنده هشدار

 !! میگه کی به کی.. هه:  گفتم و زدم پوزخندی

 شهبا بوده مهمونی یاد نمی یادم حاال تا خوری؟؟ می چرا خودت تو:  گفتم و کردم نگاه چشماش به

 ..باشی زده ها برنامه این به رد دست تو و

 . !!!.کنی می فرق تو!  دونم می آره:  گفتم تمسخر و حرص با و تند که بده و جوابم تا کرد باز دهن

 ..بری ها برنامه این دنبال خوام نمی دیگه:  گفت..  کشید حرص از عمیقی نفس

 ؟؟..بفهمه کیومرث خوای نمی که تو:  داد ادامه موذیانه و خندید آروم

.. خب. !! .بگیری السکوت حق اومدی.. بگـــو پس:  گفتم و برگشتم سمتش به ملتهب و عصبانی

 ؟؟
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ِ   بار اولین هک بگیرم شاهد رو خدا تونستم می.. خندید بلند و کرد نگاه عصبانیتم و من به تفریح با

 !! شنوم می شو خنده بلند صدای

 ..کرد متوقف خونه جلوی و ماشین.. دادم تکیه صندلی به و دادم بیرون شدت با و نفسم

 ..خندید می آروم هنوز

 و اتجریان این:  گفتم وآروم کردم لحنم ی اضافه خواهش کمی اما بودم کالفه و عصبانی اینکه با

 ..کن تمومش همینجا و بازی این

 . کردم نگاهش و

 اما! ! کنیم می تموم.. باشه:  گفت و کرد جمع و لباش کمی و کرد نگاهم.. خندید می هنوز چشماش

 !!! میشه؟؟ چی من رازداری مزد پس

 ..کردم نگاهش متعجب

 ..خندید می موذیانه!..  خاص حس یه با.. با همراهِ   شیطنت.. بود شده جوری یه نگاهش

 !؟؟؟.. بودند کجا مَردُم این پس!  بود شب سر تازه.. انداختم خلوتمون ی کوچه به نگاهی

 ..میشی هوسناک:  کرد زمزمه ؟؟..میشی خواستنی بیشتر خیلی مستی موقع دونستی می -

 بهم داره که دیدم می و سرش.  نکردم نگاهش.. شدم داغ کردم می حس.. زد می تند تند قلبم

 ..میشه نزدیک

 قدراین چرا اینجا.. خورد می صورتم به هاش نفس.. اومد نزدیکتر سرش.. شدم منقبض خودآگاه نا

 بود؟؟ تاریک

 .. !!!ببینه وضعیت اون تو.. من جز "رو تو کسی ندارم دوست -

 کردم؟؟ می کار چی باید.. باید..  صورتش تو زدم می باید.. بود شده کشدار و عمیق هام نفس

 ..کشید خودش طرف به و من و چسبید و ساعدم

 !! نباید.. نه.. کردم می بازیچه و خودم نباید.. کردم می تکرار و پیش ی دفعه اشتباه نباید.. نه

 ..عقب به دادم هلش و کوبیدم سینش به دستم با محکم که رسید لبام به لبش
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 وت.. !!!! شعور بی:  زدم داد..  خیسه چشمام که دونستم می.. شدم ملتهب و قرمز که بودم مطمئن

 چون کردی فکر یا ؟؟.. دخترام اون از من کردی فکر ؟؟..هان ؟؟.. کردی فکر چی من مورد در

 کردی فکر ؟؟..آره ؟؟.. هستم ای کاری کثافت هر اهل دیگه کشم می سیگار و خورم می مشروب

 تتوپ چطور کن تماشا و بشین!  عزیــــــزم نه.. گیرم می خون خفه نگی عمو به اینکه خاطر به

 ! میگم عمو به و چی همه..ریزم می آب رو

 قبع به که مو مقنعه دست یه با.. کوبیدم هم به سرم پشت محکم و شدم وپیاده کردم باز و در و

 .. زدم و آیفون و کشیدم جلوتر و بود رفته

 ..منظورم من:  شنیدم و صداش

 ..شو ساکت:  گفتم کنم کنترلش کردم می سعی که صدایی با

 ! ترسم نمی هیچی از من.. بگو خوای می چی هر کی هر به برو ترسونی؟؟ می و من:  گرفت لجش

 ..بستم سرم پشت محکم و در و شدم داخل!  شد باز تیکی صدای با در

 ..پیچید کوچه تو ها الستیک جیغ صدای

 !! فهمید می کسی نباید..  گرفتم دندون به و لبم.. لرزید می بغض از م چونه

 ..رفتم باال رو ها پله

 حرف کی اب:  گفت دیدنم با..بود ایستاده در به نزدیک خانم پروین.  گفتم سالم بلند شدنم داخل با

 ؟؟..در دم زدی می

 ..!هیشکی با:  گفتم و گذاشتم کفشی جا تو و کفشم کنم نگاهش اینکه بدون

 دم بیام بزارم چادر خواستم می ؟؟..شو خفه گفتی زدی داد کی به بودی؟؟ عصبانی چرا پس -

 ..!در

.. ودب پسره یه.. شو ساکت گفتم!! خانم؟ پروین چیه شو خفه:  گفتم و کردم نگاهش کالفگی با

 ! رفت کرد کم و شرش.. بود شده مزاحم

 .. !شن می مردم دختر مزاحم.. کنه لعنتشون خدا!  شدم نگران.. آهان -

 برات؟؟ بریزم شام:  رفتم ها پله طرف به و دادم تکان سری -
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 ..ندارم میل -

 بیاد؟؟ کیومرث آقا تا مونی می -

 !!موقع اون تا.. ندارم میل که حاال:  گفتم بلند کالفه

 رو تاریکی تو.. بستم سرم پشت و در و رسوندم اتاق به و خودم.. نگفت چیزی دیگر خانم پروین

 نم مورد در!  گذاشتم زانوم رو و سرم..  گرفت و گلوم بغض.. دادم تکیه تخت به و نشستم زمین

 .. .. لعنتی! ؟؟.. کرده فکر چی

 

 

 به هنوز سپهر گرچه.. شم حاضر شام میز سر نشم مجبور تا زدم خواب به و خودم زودتر شب

 غلت امج تو شب نیمه نزدیک تا. .. نداشتم و رفتن پایین ی حوصله و حال اما.. بود برنگشته خونه

 بستم و چشمام... کنم کار چی باید دونستم نمی وافعا!  بود برنگشته هنوز سپهر.. کردم فکر و زدم

 ..بخوابم کردم سعی و

--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 تساع.. کردم چک و گوشی ساعت و بالشم زیر انداختم دست سریع کردم باز که و چشمام صبح

 اجد اما کشیدم روم و سر به دستی و شدم بلند.. یومد می صدا و سر پایین از!  بود 1 به نزدیک

 پهرس با که ترسیدم می مهمتر همه از.. نداشتم دیگران با شدن رو به رو و رفتن پایین برای حالی

 ..شم رو به رو

 حبتص مشغول و بودند نشسته کیانوش و عمو.. شدم راهی و گفتم اللهی بسم!  نبود ای چاره اما

 ..بود خونه حتما هم سپهر پس! گرفت غمم.. بودند

 ؟؟.. ندیدمت دیروز از خوبی؟؟.. خانـــم عجب چه:  گفت دیدنم با عمو

 ..ست بنده از سعادتی کم:  گفتم شوخی به و خندیدم مصنوعی

 ؟؟.. خوابیدی زود چه دیشب:  گفت کیانوش و خندیدند کیانوش و عمو
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 ! بودم خسته و اومده کالس از.. آره:  گفتم و دادم تکان سری

 داری؟؟ و جدید خبر:  گفت عمو

 جدیده؟؟ خیلی: گفتم و کردم نگاهش

 .. !!خیلی:  گفت و زد چشمکی عمو

 ! کردم نگاهشان سردرگم.. خندید کیانوش

 !دعوتیم رحیمی اقای ی خونه امشب ؟؟..نیست معلوم کیانوشِ   روز و حال از:  گفت عمو

 ؟؟..رحیمی:  کردم اخمی

 .. !دیگه خانم آزیتا:  گفت شیطنت با و خندید کیانوش

 پس ؟؟..عه:  گفتم و خندیدم..  نشست لبم رو گشادی و گل لبخند.. اومد یادم.. آهان ؟؟..آزیتا

 بدوزیم؟؟ و لباس.. دیگه مبارکه

 مراسم ایشاالِ  !  مهونی یه فقط امشب.. نیست خبری که فعال:  گفت عمو و خندید کیانوش

 ..دیگه بگیم باید هم و نسرین و ناهید!!  نمیشه که همینطوری.. بعدا بمونه خواستگاری

 . دادیم تکان تایید به سری دو هر کیانوش و من

 تو.. کنه می هم ذوقی چه:  گفتم عمو به رو و خندیدم. خندید هم باز.. افتاد کیانوش به نگاهم

 ..خندیدند بلند دو هر! نکن هول.. نیست خبری که حاال دونستیم؟؟ نمی ما بودی عاشق اینقدر

 مخان پروین!  کرد نمی فرقی هیچ برایم مهراد با.. داشتم دوست و کیانوش چقدر. کردم نگاهش

 ..شن خیر به عاقبت ها جوون همه ایشااهلل:  گفت خوشحال و اومد نزدیکمون

 با و ..شدی الزم بوس دیگه:  گفتم کیانوش به و شدم بلند.  کرد نگاه ما به و گفت ی آمین عمو

 ..بشه خوشبخت و بره پیش خوب چی همه که کردم دعا دل ته از. بوسیدم را صورتش خنده

 یشبد بزارم؟؟ صبحونه برات:  پرسید و اومد پیشم خانم پروین بعد دقایقی و رفتم اشپزخونه به

 ..نخوردی که هم شام

 ..گشنمه خیلی.. نکنه درد دستتون.. آره: گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

321 

 

 تا دیروز از!  داری حق.. مادر بیا:  گفت چید می میز رو و وسایل که همانطور و کرد باز و یخچال در

 !!کردی ضعف.. نخوردی هیچی حاال

:  گفتم ریختم می نون رو و خامه که همانطور و دادم جرئت خودم به.. بردم دهان به نون ای تکه

 نیست؟؟ سپهر

 ..اومد کی نفهمیدم هم دیشب!  رفت زود صبح.. نه:  داد پاسخ

 ؟؟.. نیومد اصال شاید-

 نخا کیومرث به حتما بیاد نخواد هم شبی اگه.. رفت خورد صبحونه صبح!  اومد که و اومدن.. نه-

 ..میده خبر

 ..هه هه.. بچینم و دمش و بگیرم و حالش تونستم خوب پس.  خندیدم دلم تو و دادم تکان سری

--------------------------------------------------------------------

- 

 می تاکید مدام.. نه یا ام آماده که کرد چک و اومد اتاقم به بار 01 کیانوش! بود 7 ساعت به نزدیک

 و! وتندع هم دیگرشونِ   دوستان که گفت می.. بگیرم و حالشون تا کنم خوشتیپ حسابی که کرد

 !! نرسیم دیر نکرده خدای که بود نگران مدام

 مآرایش البته.. شدم خیره کردم ارایش و سیاه چشمای به و گذاشتم جاش سر رو رژگونه ی فرچه

 و خودم.. بود داده نما نگاهم و چشم به کلی هم همین اما!  ریمل و بود کالسیک چشم خط یه فقط

 فته ریز های سنگ با سینه طرف یه رو که ربع سه استینِ   قهوای بلوز یه.. کردم برانداز آینه تو

 و زانو باالی چون.  پوشیدم دار پیلیسه ی سوخته ای قهوهِ   دامن یه همراه به بود شده کار رنگ

 !! نبود هم نازک اما نبود کلفت زیاد جورابم.. کردم پام هم مشکیِ   شلواری جوراب " بود کوتاه

 کفش!  گذاشتم کج معمول طبق موهامم جلوی "و کرده دارشون حالت و فر کمی موهاممِ   پایین

 راهی ات برداشتم و کیفم و مانتو عطر با گرفتن دوش از پس و پوشیدم و مشکیم بلند پاشنه های

 ! بشم پایین

 بود 3 ساعت به نزدیک ناهار از بعد کردم؟؟ می چه را او.. شد بلند نهادم از آه " سپهر یادآوری با

 هچ هر!!!  کرد می خوشتیپ کلی داشت هم او حتما.. بود اتاقش در همچنان و برگشته خونه به که

 ..دیگه بود داماد برادر بود
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 و کراواتش داشت عمو.. رفتم پایین احتیاط با و خرامان خرامان بلند پاشنه های کفش اون با

 دیر تهزش.. دیگه بیاید شما؟؟ کجایید.. بابا ای:  زد داد یهو.. بود ها پله به پشتش و کرد می درست

 ؟؟؟.. دلیار ؟..؟سپهر..کیانوش!!!  بریم

 ..شد باز پررنگی لبخند به لبش کم کم و ایستاد مات دینم با.. برگشت طرفم به و

 ! کردی چه.. خانم خوشگل.. به به:  گفت و خندید

 از هآ سپهر دیدن با و خوشحال کیانوش بادیدن که برگشتم عقب به اومد سرم پشت از پا صدای

 ..بود پوشیده ای قهوه پا تا سر هم او!!  او به... من به لعنت!!  شد بلند نهادم

 .. !!تفاهمی عجب.. لعنتی!  گرفت می م گریه داشت

 با همراه طوسی شلوار کت کیانوش.. برگشت لبم به لبخند و شد بهتر حالم کیانوش دیدن با

 !! بود زده مشکی طوسیِ   کراوات و مشکی پیراهن

 دُم دیروز کردم فکر که زد می لبخندی چنان.. کرد می برانداز را پایم تا سر لذت با هم سپهر

 !! چیدم و خودم

 هی با و تیپش و ای قهوه پیراهن با همراه تیره ای قهوه کتان شلوار او.. کردم نگاهش چشمی زیر

 ننشو و بودنش اسپرت کراوات نزدن با و بود کرده کامل سوخته ای قهوهِ   مخمل اسپرت کت تک

! ! کرده ستشون هم با خوب واقعا گفت شد می که بود ای قهوه رنگ از طیفی پاش تا سر!!  میداد

 ..بود داده حالت باال سمت به زده ژل موهاشم

 عمو به چشم!  گرفتم گندش لبخنده اون و شیطون نگاه از و نگاهم و کندم دل ازش خالصه

 تمام!  سوخت برایم دلم.. بود شده جنتلمن و خوشتیپ که واقعا.. دوختم مهربونم کیومرث

 شد؟؟ می چه زندگی از او حق پس.. ما از نگهداری بود شده زندگیش

 امشب:  گفت و چسباند خودش به و من هم او.. انداختم کمرش دور دست و رفتم عمو سمت به

 از رو وت " بکوبیم محکم و کیانوش میخ اینکه جای به امشب ترسم می که کردی خوشگل اینقدر

 ..خندید و!  بدم شوهر و دخترم خوام نمی من.. بخوریااا جم نباید کنارم از امشب.... بگیرن من

 موذیانه لبخند اون از دیگه.. شد سخت صورتش و رفت هم تو هاش اخم سپهر که دیدم چشم به

 ..نبود خبری اش
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 !!! اینطــــور که.. خندیدم کلی و شد آب قند دلم تو

 پروین.. خب اما بگیریم دود بوی داشت امکان گرچه.. شد نزدیک کنان دود اسپند خانم پروین

 .. شکوند شد نمی که رو دلش!  دیگه بود خانم

 به هم بیرون از موزیک صدای.. شدیم پیاده همه و کرد پارک ورودی درب به نزدیک جایی سپهر

 !!! بود هیچ ها ماشین این مقابل در عمو ایکس آی.. هایی ماشین چه.. به به!  رسید می گوش

 .. !!!ها پولدارن:  گفتم کیانوش به خونه به نگاهی با

 ! هستن هم خوبی آدمای.. خوبه وضعشون:  گفت متواضعانه و خندید کیانوش

 به ور و!  کنی می نفسی شکسته نکردم تعریف که تو از.. حاال خب:  گفتم و رفتم ای غره چشم

 ..دونسته اونا ی خانوادهِ   جز و خودش زود چه:  گفتم عمو

 ..خندیدند صدا با دو هر سپهر و عمو

 وانای!  بودند امد و رفت در نفری چندین..  داشتن شیکی و بزرگ حیاط.. شدیم داخل هم اتفاق به

.. هستند خدمتکار که بود مشخص و ایستاده اقایی و خانم در دم.. شدیم وارد و کردیم رد و

 ..بشید آماده چپ سمت اتاق تو تونید می خانم.. اومدید خوش:  گفت و کرد تعظیمی

 !!! میام زود بمونه منتظر گفتم عمو به و کردم تشکری

 اما داشتم عادت بلند پاشنه های کفش به اینکه با.. کردم اویزون و شالم و مانتو و رفتم اتاق به

 ..کرد می اذیتم کمی کفشم

 ! بود اوکی چیز همه..  انداختم خودم به نگاهی آینه در

 به . گرفتم و بازوش و رفتم عمو سمت به.. ایستادند منتظرم سه هر که دیدم و شدم خارج اتاق از

 ..شدیم سالن وارد هم اتفاق

 من.. کرد می بش و خوش ای دقیقه چند و ایستاد می جمعی هر کنار عمو ورودمون ابتدای همان از

 ونوضعش و سر به عروسی یه از بیشتر که بود کرده آرایش و پیک و شیک دخترهای به نگاهم هم

 گوش دوستانش و عمو های صحبت به لبخند با و بود ایستاده کنارم که کیانوش به.. بودند رسیده

 !!؟؟؟.. بزرگه عروسی یه مثه که اینجا!!  مهمونی یه فقط گفتی که تو: گفتم و کردم رو میداد
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 !!! بود نگفته آزیتا.. حده این در دونستم نمی منم: گفت و کرد نزدیک من به و سرش کیانوش

 ..بپوشم بهتر لباس یه من گفتی می حداقل:  گفتم و برچیدم لب

!!  پوشیدن لباس افراطی اینا.. تری مناسب و تر شیک همه از تو:  گت و کرد نگاهم جدی کیانوش

 ! نیست که سلطنتی جشن.. همی دور یه فقط اینجا

 و گرن و تجمل همه اون دیدن با اما بودم واقف بودنشون مناسب و لباسم بودن شیک به اینکه با

 ..بودم گرفته استرس لعاب

 ..رفت دیگر جمعی سمت به و کند دل دوستانش از بالخره عمو

 ناز با:  گفت حرص با خورد می گوشم به هاش نفس که حالی در و گرفت قرار گوشم بغل سری

 .. !!!نرو راه

 ..ایستاد صاف و کرد نگاهم غیض با سپهر!  برگشت عقب به سرم و شد گشاد چشمام

 ..بابا برو:  گفت حرص از بشه متوجه کسی اینکه بدون لب زیر و رفتم بهش ای غره چشم

 الغر دختری که کردم می صحبت عمو دوستان با جونم؟؟ از خواست می چی این.. خداااا وای

 ..شد نزدیک ما به خندان " رو سبزه و اندام

 زیزم؟؟ع خوبی.. رحیمی آقای دختر خانم آزیتا اینم:  گفت مهربونی با عمو و شد باز کیانوش نیش

 ..جون دلیار ما دختر هم ایشون

:  گفت من به رو!  گرفت آغوش در و من و شد قدم پیش هم او..  بردم جلو و دستم و زدم لبخندی

 ! بینمت می که خوشحالم.. بودم شنیده خیلی و تعریفت

 ! کردم اکتفا " همچنین:  گفتن به و زدم لبخندی

 بلوطی و موهاش.. رسید می نظر به محجوبی و خوب دختر که اول نگاه تو " کردم نگاهش دقت با

 سر ات ساده و رنگ کرم پیراهنی.. بود شده مزه با و یومد می ش سبزه پوست با که بود کرده رنگ

 ..نشست دلم به برخوردش و خودش کالم یک در.. داشت پا به زانو
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 و متوسط قد با دختری که بودند صحبت مشغول!  ایستاد ما کنار و داد دست هم سپهر با آزیتا

 اکلیلی ای قهوه ی سایه و رنگ ای قهوه رژ همه از بیشتر.  شد نزدیک ما به شده فر بلوند موهای

 ! داشت تن به کوتاهی رنگ طالیی پیراهن..اومد می چشم به اش

 با و کرد مکث رسید که من به و داد دست کیانوش و سپهر و عمو با شوق و ذوق و خوشحالی با

 ..آورد جلو آرام را دستش و کرد نگاهم دقت

 کیانوش به کنان من من.. کرد می نگاهم خاص حالت یه و تعجب با او اما.. زدم روش به لبخندی

 ؟؟ِ   عموت دختر.. دختر. .. ایشون:  گفت

 ! جون دلیار خوشگلم عموی دختر ایشون.. بله:  گفت و گذاشت پشتم را دستش کیانوش

 .. !آزیتا خواهر " جون آذین هم ایشون:  داد ادامه و

 ..گرفتم باال و سرم غرور با هم من.. زد ای رفته وا لبخند آذین

 ..بشینیم بریم ؟؟.. ایستادید پا سر چرا حاال:  گفت کیانوش به رو و گرفت و دستم آزیتا

 ..داشتیم نگهت پا سر ببخش.. عزیزم بیا:  گفت من به و

 و تنشس کنارم خود آزیتا.. گرفتیم جا ها صندلی رو ما که کرد می صحبت دوستانش با هنوز عمو

 ذینآ نگاه.. نشستند آذین و کیانوش هم مقابل های صندلی در.. گرفت جا سپهر دیگرم سمت در

 ..دوختم رقص پیست به و گرفتم ازش و نگاهم.. بود تعجب با و میخکوب من روی هنوز

 ویعم دختر همچین کردم نمی فکر ؟؟ بگم و راستش کیانوش:  گفت مهربونی با و خندید آزیتا

 ..نشستی دلم به:  گفت و فشرد دستش تو و دستم و.. باشی داشته لوندی

 ..عزیزم داری لطف: گفتم و خندیدم

 اطرخ به هایش برخورد و ها حرف این که کردم می فکر بیشتر اما بود اومده خوشم آزیتا از اینکه با

 ..کنه جا دل تو و خودش که است این

 خودش و برقصید؟؟ خواید نمی ها شما:  گفت آذین بالخره که گذشت صحبت به ای دقیقه چند

 ..شد بلند

 ؟؟.. دید می افتخار جون سپهر:  گفت سپهر به رو
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 هب خونسرد.. سالن وسط افتاد قلبم که کردم حس و شدم داغ عصبانیت از یهو.. شد چه نفهمیدم

 ! کردم نگاه ها مهمون بقیه

 ولی هبش نصیبم افتخار این که دارم دوست خیلی:  گفت بمش صدای همون با و زد لبخندی سپهر

 ..نیستم بلد رقص من متاسفانه

 ؟؟..میشه مگه ؟؟..وا:  گفت و خندید مستانه و بلند آذین

 ..شده که حاال:  گفت کیانوش

 یم کتک سیر دل یه و سپهر اون؟؟ چرا.. نه یا بکوبم؟؟ آذین صورت به مشت با داشتم دوست چرا

 ..زدم

 یخصوص کالس یه با!  میدم یادت خودم.. هانی نباش ناراحت:  گفت و زد چشمکی طنازی با آذین

 چطوری؟؟

 ..نیومد سپهر از صدایی

 ..کرد اکتفا لبخندی به کیانوش و خندیدن سپهر و آزیتا

 !! شد می بد داشت حالم

 جون اردلی.. بیا بگیر رو کیا دست ؟ آزیتا.. دیگه پاشید ها بچه:  گفت و شد خیال بی بالخره آذین

 رقصی؟؟ نمی شما

 راحت. .بفرمایید شما:  گفتم و کردم نگاهش " نباشه مشخص نگاهم تو نفرتم کردم سعی خیلی

 ! عزیزم باش

 ..شد راهی و گفت ی مایلید طور هر آذین

 شنج شبیه بیشتر جشن این نظرم به.. شدند بلند هم آزیتا و کیانوش که نگذشت ای دقیقه

 !! مهمونی یه تا بود نامزدی

 ..گذروندم نظر از و اطراف
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 ردو از ازگاهی هر و کرد می تماشا و اطراف و بود نشسته سکوت در کنارم در سپهر تعجب کمال در

 می ندبل احترام به گذشتند می مقابلمون از که اشنایانی برای و داد می تکان سری دیگران برای

 ..شد

 ..نشد شنیده سپهر از کالمی شدم منتظر چه هر

 ستد به لیوان عمو.. برگشت ما پیش تنها ریزان عرق کیانوش که گذشت ساعتی ربع به نزدیک

 ؟؟.. گذره می خوش:  گفت و اومد کنارمون به هم

 ..رفت و!  کن صدام داشتی کاری.. دوستامم پیش اونطرف من:  داد ادامه عمو.. زدم لبخندی

 دلم به ارزو.. بعیده تو از!  نکردی تر لبی امشب..عجب چه:  گفت سپهر به و شد خم کمی کیانوش

 !! بود مونده

 تو تا بودم منتظر.. نمیشه برآورده آرزوت هم امشب متاسفانه:  گفت و زد کجی لبخند سپهر

 ؟؟..برگردم برم تا هستی!  برگردی

 ..کردم نگاهش تعجب با

 !!! برو بری خوای می.. هستم:  گفت و داد تکان تاسف به سری کیانوش

 ..شد دور و برخواست جا از سپهر

 در نظرت:  شنیدم و کیانوش صدای.. میداد تکان جمع میان و خودش داشت همچنان آذین

 چیه؟؟ موردش

 ؟؟ آذین -

 ! آزیتا.. بابا نه -

 !! داره فرق خیلی که خواهرش با.. رسه می نظر به خوبی دختر -

. .خوبیه دختر هم آذین.. داره فرق آسمون تا زمین که خواهرش با:  گفت و داد تکان سری کیانوش

 ..میشه صمیمی زود.. !دیگه راحته زیادی خب ولی

 ..!زدم پوزخندی

 .. !!دیگه شوهری خواهر:  گفت و خندید.. اومده خوشش خیلی تو از آزیتا -
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 ..زدم لبخندی

 !! آزیتاست ی خاله هم دستی بغل.. پوشیده صدری دامن کت.. مادرشه خانومه اون -

.. کردیم علیک سالم باهاش تو اومدیم که و رحیمی خانم:  گفتم و کردم سمت اون به نگاهی

 !! دیدمش

 !! ببینیش هم دیگه بار یه خواستم -

 ..اوکیه چی همه!  نباش نگران اینقدر:  گفتم و زدم چشمکی -

 ..کنه خدا:  گفت و گرفت خودش به ای مسخره ی قیافه

 نیستن؟؟ دعوت اینا سرمدی چطو" پرسیدم

 ؟؟..مگه نداری خبر:  کرد نگاهم

 چطور؟؟.. نه -

 ..مسافرت رفتن -

 ..نیست خبری روزه چند نازی از دیدم ؟؟..عه -

 .. !کیش رفتن!  آره -

 ..دادم تکان سری

 ! خواند فرا و کیانوش دوباره آزیتا که بود نگذشته دقایقی

 بزارم؟؟ تنهات لحظه چند نمیشی ناراحت:  گفت کیانوش

 ..باش راحت برو م؟؟ بچه مگه.. حرفیه چه این:  گفتم و کردم اخمی

 ..شدم زدن دید مشغول باز!!!  رفت و داد تکان سری

 کم و اندام الغر!  شد می چشم تو چشم من با مدام که رقصید می اندام الغر پسری جمع میان

 ..ودب آشنا برام بسیار اینکه تر عجیت.. نشست می دل به و بود فیس بیبی اما بود سال و سن

 ..اومد می سمتم به داشت و شد جدا ها رقصنده از که دیدمش
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 ..بشه سیریش بخواد پسرک نداشتم حوصله اصال.. شدم بلند جا از و اومدم خودم به زود

 بودن طوری جو.. کردم نگاهشان دور از.. رفتم بود نشسته دوستانش با کیومرث عمو که سمتی به

 ! برم کنارشان به که

 و وم ریمل و رژ.. انداختم وضعم و سر به نگاهی.. رفتم بود انجا وسایلم که اتاقی سمت به ناچار

 ..اشهب برگشته کیانوش کنه خدا گذشت؟؟ نمی وقت چرا.. کشیدم موهام به دستی و کردم تجدید

 ..شدم خارج اتاق از و زدم خودم به عطر دوباره

 ! بود پسرک همون.. گذاشتم عقب قدم یه ترس از.. پرید جلوم نفر یه ناگهان

 ..من.. سوندمتون تر ببخشید:  گفت و کرد باز زبون که برم اومدم و انداختم پایین و سرم

 نزدیک من به و خودش!  بود سپهر.. کردم نگاه کنارم به ترس با.  شدم حلقه کمرم دور دستی

 عزیزم؟؟ شده چی:  گفت و کرد

 ..دوخت پسرک به و جدیش نگاه و

 .. بود نوسان در پسرک و سپهر بین نگاهم ؟!!؟؟؟؟ عـــزیزم

 ؟؟..بود امری:  گفت جدی و حرص با و شد خم پسرک سمت به کمی سپهر

 ..رفت و!!  ببخشید.. نه.. نه:  گفت پسرک

 ؟؟؟..شد پیداش یهو کجا از این!!!  لعنتی.. کشیدم راحتی نفس

 تو افتادی راه چرا:  گفت و کرد بیشتر کمرم رو و دستاش فشار او که کردم جدا سپهر از و خودم

 سالن؟؟

 .. کنم جدا ازش و خودم که کردم سعی و گذاشتم خودمون بین ما و دستم

 .. !کرد می سوراخ و استخونم داشت کمرم رو دستاش فشار

 ؟؟..زدن قدم سالن تو افتادی راه ؟؟؟.. نرو راه ناز با نگفتم بهت مگه -

 ..داشتم کار چیه؟؟ زدن قدم:  گفتم و شدم عصبانی

 ؟..داشتی کار چی:  گفت غیض با
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 .. کردم نگاهش گیج

 نخور مج و بشین گوشه یه یا کن درست و رفتنت راه یا ؟؟.. داشتی کار چی میگم:  اد ادامه تر بلند

!! 

 ..کردم جدا ازش و خودم و کردم تقال بود طریقی هر به

 بهت ارمد.. سپهر ببین: گفت عصبانی و گرفتم سمتش به مو اشاره انگشت و ایستادم مقابلش

 نیک دخالت کارام تو.. بگیری ایراد ازم.. بچسبونی من به و خودت بخوای دیگه بار یک اگه!  میگم

 .. ..کنی جوابم سوال سرم پشت بیفتی راه و

 ؟میشه؟ چی.. خب:  گفت زد می برق که چشمایی با و کشید خودش سمت وبه گرفت و دستم مچ

 ..(نداشتم راهی هیچ ؟؟..بکنم تونستم می کار چی من شد؟؟ می چی.. گفت می راست)

 ..بینی می حاال:  گفتم و کشیدم خشونت با و دستم

 ..رفتم ها صندلی سمت به و گرفتم فاصله ازش و

 ..ماست رو که دیدم می و آذین نگاه!!  میاد سرم پشت داره که دونستم می

 قطعا زد می دیگری ی اضافه حرف اگه!!  نشست کنارم هم سپهر.. انداختم پا رو پا و نشستم

 ..زدم می جیغ سرش

 ؟؟.. بودید بیرون:  پرسید و اومد جلو و نیاورد طاقت آذین

 ..بله:  گفت محکم سپهر

 یه رمردهاپی پیرزن مثه همش!!!  که برقصین بیاین گفتم بهتون بابا ؟؟.. نه رفته سر حوصلتون -

 اشوپ.. جون دلیار:  گفت من به رو و گرفت سپهر سمت به و دستش.. پاشید... نشستید گوشه

 !! دیگه

 !!! کنم می تشویق رو شما اینجا از.. ترم راحت اینطوری من!  ممنون: گفتم و زدم لبخندی

 ..رقصم نمی گفتم که من:  گفت جدی اینبار هم سپهر

 کنی؟؟؟ می رد و من دست یعنی:  گفت ناز با آذین
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 .. !بله:  گفت محکم دوباره تمسخر و جدیت با هم سپهر

 ..قهرم باهات اصال:  گفت و اومد نازی آذین

 اینا کمش کمه میگه ندونه کسی.. !!! یومد می اطواری ادا چه.. برد ماتم!  رفت و گرفت و راهش و

 .. !دوستن باهم که هست سالی دو

. تیمنشس پشت عمو و من و سپهر کنارش و نشست فرمان پشت کیانوش برگشت موقع شب آخر

 عموق.. نشست رل پشت کیانوش علت همین به و نبود رانندگی مناسب سپهر و عمو شرایط. 

 و کردن خوشحالی ابراز حضورمون خاطر به و تشکر ما از کلی آزیتا و رحیمی ی خانواده اومدن

 ..بود قهر مثال پنهانی های غمزه و ناز با آذین

 خوشحال بود نگذاشته سرم به سر دیگر سپهر و بود رسیده پایان به شب اینکه از بود چه هر

 ..رسیدیم خونه به مسافتی از پس.. بودم

 ..شدیم پیاده هم ما و آورد پارکینگ به و ماشین کیانوش

 خستگی با عمو!!  است خواب خانم پروین که بود معلوم و..بودند روشن ها کوب دیوار فقط داخل

 مگفت خیری به شب هم من!  زد می حرف تلفنی حیاط در کیانوش و.. کرد پرت کاناپه رو و خودش

 ! خواست می و تختم فقط دلم.. رفتم ها پله سمت به و.  م خسته خیلی که کردم اضافه و

..  دید نمی رو جا هیچ چشمم.. رفت ها برق ناگهان که گذاشتم راهرو به پا و رفتم باال رو ها پله

 .. !بود رفته فرو مطلق تاریکی تو جا همه

 ؟؟ عمو:  کردم صدا ترس با.. نشستم زمین رو " راه وسط همانجا ترس از

 االن نترس.. باال یارم می کنم می روش شمع االن کجایی؟؟.. جانم:  گفت پایین از عمو صدای

 ..بیار در و گوشیت!  میام

 گوشیم؟؟

 !!! موند ماشین تو کیفم.. کیفمه تو گوشیم:  گفتم لرزون صدای با بلند

 یتاریک تو سپهر.. میام االن!  دیگه رفته برق..  نترس:  گفت شد می دور صداش که حالی در عمو

 باال؟؟ بری تونی می
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 باال؟؟ یومد می داشت سپهر

 تمپش به چیزی ناگهان شنیدم؟؟ می صداهایی اتاق از چرا..کرد می عادت تاریکی به داشت چشمم

 .خورد

 نشستی؟؟ چرا اینجا!  منم..نترس:  گفت زود که کشیدم ای خفه جیغ

 هک دیدم می و ای سایه فقط تاریکی تو.. کشوند باال سمت به و من و گرفت و بازوهام و شد خم و

 ..بود شده خم من به رو و بود نزدیک من به

 ..شد حلقه کمرم دور دستش یه.. ایستادم مقابلش

 . ..شیم نزدیک هم به این از بیشتر زاشتم می نباید.. داشتم شدن مالی دست احساس

 ردمک می هم سکته ترس از تنهایی تو.. برم اتاق به که برگشتم و زدم پس دستم با و دستش

 ..باشم این نزدیک که بود این از بهتر

 و دستت.. کن ولم:  گفتم تند تند ولی خفه صدای با.  چسبوند خودش به و گرفت پشت از و من

 ..زنما می جیغ نکنی ولم.. زنم می جیغ.. کن ولم.. بکش

 ..ندارم کاریت که من:  کرد زمزمه و چسبید سرم به سرش

 ..کن لمو.. بکش و دستت گفتم:  گفتم و کردم تر بلند کمی صدام ندارم شوخی بدونه اینکه برای

 مین هیچی ازت من.. ندارم کاریت که من کنی؟؟ می اینطوری چرا:  گفت و چسبید گوشم به لبش

 ..باشی مهربون من با اینکه جز.. . هیچی.. خوام

 ..باش داشته دوستم:  داد ادامه و کرد مکث

 رمس پشت و در.. رفتم اتاق سمت به و کشیدم و خودم گیج.. لرزید دلمم.. لرزید پام.. لرزید دستم

 ..نشستم و رسوندم تخت به کورمال کورمال و خودم و کردم قفل

 ..بود چی منظورش ؟.. ..یعنی ؟؟..گفت چی این

 ..بود مونده تنم رو هنوز تنش گرمای

 ..بود اومده برق!!  شد روشن جا همه.. زدم زل تاریکی به گیج
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 و دمآور در جیبم از و گوشی.. لرزید گوشیم.. داشتم ملکی استاد به چشم و نشسته کالس سر 

 : بود اس ام اس کردم چک

Montazer bemon ! miyam donbalet.. 

 دنمدی با.. بود ایستاده منتظر و داده تکیه ماشینش به.. شدم خارج آموزشگاه از ها بچه اتفاق به

 بیاد عهدف هر نیست الزم گم بهش چقدر هر دونستم می.. کشیدم عمیقی نفس!  زد کمرنگی لبخند

 ..یاد می و کنه می و خودش کار باز اما دنبالم

 . رفتم سمتش به و خندیدم

 شد؟؟ چطور و شد چی نفهمیدم هم خودم.. کنم می فکر که حاال

 ....سرگرمیم شد.. زندگیم از نیمی شد سپهر که اومد خودم به وقتی فقط

 مناز و بود نگرانم.. کرد می پــُـر برام و خانوادم خالی جای زیادی حد تا گفتم می اگه نبود دروغ

 !!! شوم دلخور گذاشت نمی.. داشت و هوام.. کشید می رو

 ! داشت دوستم.. کرد نمی ترحم من به

 که وقت هر و زد زنگ گوشیم به وقت بی و وقت اینقدر و دنبالم اومد زبان کالس دم اینقدر

 عادت دیگر که اومد اتاق داخل من های فریاد و داد به توجه بی و پایین انداخت و سرش خواست

 ..بودم کرده

 و ها حرف به.. بودنش حسود و حساس به.. هاش گیری سخت به...  کنارم در دائمیش حضور به

 ..کاذبش نفس به اعتماد به!!  هاش راهنمایی

 بار هر سپس و دارن و بودن باهاش آرزوی ها دختر ی همه که بود مطمئن خودش قول به اینکه به

 نمی دلت اچر!!!  استثنایی تو.. نیستم مطمئن رو تو ولی:  گفت می من به نگاهی با و کرد می مکثی

 ؟؟.. باشی من با خواد

 ..کردم می فرار سوالش زیر از و جدی و شوخی به بار هر من و

--------------------------------------------------------------------

------------------------- 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

333 

 

 زهرو سه سفر یه در بیتا و مژگان خاله و مادرجون.. شد برگزار تیر پایانی روزهای در خانوادم سال

 تونستم و بودم تر مسلط خودم به اینبار.. برگشتند خونه به مراسم اتمام از بعد و اومدند ما پیش "

 .. .کنم پنهان شب آخر تا و گلوم تو خورده گره بغض

 راحتی همین به.. کرد پذیرایی و داد شام اونجا مراسم از پس رو همه و کرد رزرو سالن عمو

 بعذا احساس جریانات این با حاال و بودم برگشته عادی زندگی به گرچه.. بود گذاشته یکسال

.. دکنن می درکم حتما:  گفتم می خود پیش اما.. داشتم عمو حتی و خانوادم پیش خجالت و وجدان

 .. !!نیست خودم اختیار در عقلم دیگر که بینند می هم اونا حتما

 بیام رکنا ندیدنشون با و باشم داشته دوست همینطور را انها اینکه به من و بود گذاشته یکسال

 ..بودم کرده عادت

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 می و اسمش بلند که و اقالمی و کرد می چک و کرد می باز را ها کابینت دونه دونه خانم پروین

.. بروند خرید ایبر خیابون سر فروشگاه تا کیانوش با بود قرار.. کردم می یادداشت من و گفت

 انمخ پروین به بودن درگیر علت به اینبار اما.. داد می انجام عمو خود و منزل کلی های خرید اکثرا

 ؟؟..ستنی دیگه ؟؟..همینا:  گفتم و انداختم باال بلند لیست به نگاهی.  بود کرده محول کیانوش و

 ..شم آماده برم من.. ! یادمه ها همین فعال.. نکنم فکر:  گفت و کرد فکر کمی خانم پروین

 ..شد خارج آشپزخونه از و

 یگوش.. خوند می ورزشی روزنامه و بود نشسته هال تو تلویزون مقابل سپهر.  خورد زنگ تلفن

 ..بود میز رو مقابلش تلفن

 ..بود روزنامه به نگاهش همچنان او و خورد می زنگ تلفن

 ..میزه رو همونجا.. بده جواب و تلفن:  گفتم بلند همونجا از

 !! بده جواب خودت.. نداره کار من با کسی اینجا:  گفت و انداخت سمتم به نگاهی نیم

 ..ها دستشه بغل گوشی:  کردم غر غر و رفتم تلفن سمت به کنان تخم و اخم

 . زدم و پاسخ ی دکمه و
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 ! پیچید گوشی تو نازیالِ   جیغ صدای الو گفتن با

 ی شبکه بزن بدو.. بدو.. حاال تا بودی کجا ؟؟..دیـــوانه نمیــــدی جـــواب چرا -

**(&&..)** 

 ؟؟خبرته چه.. نازی شد کر گوشم:  گفتم گردوندم می چشم کنترل کردن پیدا برای که همانطور

 ؟؟.. مگه میده نشون داره چی حاال

 ..خوشگله.. !! جیگره پسر اون.. ها میشه تموم االن.. بزن باش زود -

 ..کردم پایین باال رو ها شبکه

 کدوم؟؟ -

( !!  من شوهر گفت می داشت دوست که و کی هر نازیال!! ) مــــن شوهر.. خفنه هیکلش بابا -

 ..کشید جیغ ذوق از و!  ببین و طوسیش چشمای.. براش بمیرم من الهی.. جانم ای

 .ببینم برم من.. گفتی من به شد خوب.... جونم ای!! این.. عـــه:  گفتم خوشحال شبکه زدن با

 به بلم ترین نزدیک بغل به تلفن همانطور و کردم قطع و تلفن باشم جوابش منتظر اینکه بدون و

 ..نشستم تلویزیون

 ؟؟..شده چی:  گفت کرد می نگاه و من تعجب با و بود گذاشته کنار رو روزنامه که سپهر

 !!! هیـــــس:  گفتم تند کنم نگاهش اینکه بدون

 نمک فکر.. مصب ال داره چشمایی چه!!!  ببین رو اینجا یعنی.. کردم اشاره تلویزیون به دست با و

 !!! داره و قد متر دو

 هست؟؟ کی -

 ..داد می ونشون استار سوپر مختلف های حالت از داشت که شد طوری صحنه لحظه همون

 ...دلـــــــــم عزیــــــز:  گفتم کشیده و شد باز دهنم دادن ناز موقع همیشگیم عادت طبق

 نای واقعا اما..باشم هنرپیشه یه و مدل یه عاشق دوره هر که نبودم اونایی از من!!  بود تک خدایی

 ..گفتم آفرین نازیال انتخاب به!!  بود تک مدل
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 هک تلویزیون به چسبیدی رفتی.. زنم می حرف باهات دارم من: شد بلند سپهرِ   عصبی صدای

 ..کن نگاه و من چی؟؟

 ..کن نگاه و من میگم

 ! برگشتم تلویزیون سمت به دوباره و.. بعدا ببینم بزار سپهر:  گفتم و کردم نگاهش تند

 هایی عضله عجب آورد؟؟ می در داشت و هاش لباس چرا این! شد می حساس داشت صحنه.. اوه

 ..داره

 ..کشید دستم از و کنترل سریع سپهر و شده باز نیشم که شدم متوجه موقعی

 ..کردم بلند سر متعجب

 !!! فوتبال ی شبکه زد و کرد نگاهم غیض با

 ..ببینم بزار کردی؟؟؟ چرا اینطوری:  گفتم

 ..بگیرم ازش و کنترل تا رفتم و

 ..ببینم فوتبال خوام می:  گفت و کشید عقب و کنترل

 ..داد فوتبال به شو توجه مثال و

 ..ببینم بزار.. میشه تموم االن.. ست دقیقه چند فقط.. خدا رو تو سپهر -

 ..نکرد ای جه تو

 ..ببینم بزار.. دیگه نکن اذیت کنی؟؟ می اینجوری چرا سپهر: گفتم کالفگی با

 بری؟؟ صدقش قربون که:  گفت و سمتم برگشت سرش سریع

 ..دنیاست سر اون.. مدله یه اون سپهره:  گفتم آروم و کرد نگاهش

 !! باشه خواد می که خری هر -

 !!! آفرین.. دیگه ببینم بزار -

 .. بگیرم ازش و کنترل تا بردم دست و -
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 .. !ببینی و ای دیگه مرد بدن ندارم دوست من اصال-

 ..نمیرم صدقه قربون باشه:  گفتم بده و کنترل اینکه واسه فقط کالفه

 ببینیش؟؟ مهمه واست اینقدر یعنی:  گفت و کرد اخم

 مین اصال!  کشم می و کی منت دارم ببین و من:  گفتم و شدم بلند.. بزنم جیغ داشتم دوست

 ..خوام

 . شدم دور ازش و شدم بلند قهر به و

 ..همینه هم درستش!  آفرین:  شنیدم و پــُرروش و بلند صدای

 

 ..داد پخش حال در فوتبال به و نگاهش و کرد دراز میز رو و پاهاش و

 حال یب. بود نازیال..  خورد می زنگ گوشیم.. رفتم اتاق به کوبوندم می زمین به و پاهام که حالی در

 ؟..بله: گفتم

 دیدی؟؟:  پرسید انرژی پر

 .. !!چیزایی یه: کردم نگاه هام ناخن به

 ..میده نشون هفته هر که ست برنامه یه این.. نداره اشکال -

 .. نشست لبم رو لبخندی

 ..خواندم می زبان و کشیده دراز تخت رو دمر.  گذشت ای هفته یک

 ..پهرهس دونستم می ندونسته.  برداشتم مو گوشی و شدم خیز نیم.. شد بلند گوشیم زنگ صدای

 ؟؟..جانم -

 ..میگم چی کن گوش..!  دلیار ؟..الوو -

 ؟؟..شده چی -

 . ..کن مخالفت گفت عموت چی هر امشب -
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 چی؟؟ یعنی -

 ! یای نمی که بگو بهش.. مسافرت برید خواید می.. بابا -

 ؟؟..چرا آخه چی؟؟ یعنی -

 ! هدیگ بگو چیز یه.. اصال.. نداری دوست بگو!  یای نمی بگو.. کن گوش و میگم من که چیزی -

 ؟ چرا آخه..  فهمم نمی من -

 بری؟؟ خوای می یعنی -

 ؟؟.. بریم خوایم می کجا!  خبره چه بگو آروم.. سپهر زنی می حرف تند تند اینقدر چرا -

 مسافرت مدار قرار کیومرث با.. شرکت بود اومده بابایی امروز:  گفت و کشید عمیقی نفس

 ..ریاااا نمی!  دلیار ببین.. گذاشت

 برم؟؟ اگه میشه چی مگه خب -

 !!! نکن پیچ سوال و من هم اینقدر.. چشم بگو نمیری میگم:  زد داد

 م؟کن گوش رو تو حرف باید چرا اصال زنی؟؟ می چرا داد:  گفتم و کردم بلند و صدام گرفت حرصم

 ..برم خوام می

 ..کنم می کار چی من ببین!  برو فقط تو:  گفت حرص با

 ..منه بزرگتر انگار!  میده دستور زنه می زنگ خودش واسه.. ! شده پررو چه!!  کرد قطع و

 ! شدم زبان خوندن مشغول دوباره و کردم پرت و گوشی

 

--------------------------------------------------------------------

--------- 

 ستهنش بست اخم مـَـن یه با سپهر.  گذاشتم دستی پیش تو و برداشتم ظرف از هندونه قاچ یه

 !!! ما دل ور پایین بود

 !!!؟؟.. نه یا میدم انجام خوب و مخالفت مهم امر ببینه خواد می حتما
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 ..شرکت بود اومده بابایی امروز:  اومد حرف به عمو

 ؟؟..خب: گفتم!  بود من به نگاهش

 ..استانبول برن خوان می -

 ..سالمتی به ؟؟..عه -

 !! کنن می اجاره خونه اونجا میرن هم اونا -

 ! دیگه گرفتیم می خونه رفتیم می که ما مثه.. آخه صرفه نمی زیاد هتل -

 . کردم قبول هم من. بریم هم ما کرد اصرار هم خیلی.. آره:  گفت و داد تکان سری عمو

 برید؟؟ باهاشون خواید می:  گفتم و زدم راه اون به و خودم

 ..بریـــم خوایــم می:  گفت محکم عمو

 ؟؟ میریم روز چند حاال.. خوب چه:  گفتم و زدم لبخندی

 ..کرد نگاهم مستقیم سپهر

 .. !بمونن خوان می هفته دو-

 ؟؟..هفته دو -

 ..نمیشه که هولکی هول!  کنن تفریح و بگردن خوان می حسابی!  دیگه آره -

 کردید؟؟ قبول شما شد چطور -

 ..نبودیم هم دور وقته خیلی بریم؟؟؟ مسافرت یه گفتم بده:  گفت و کرد من به نگاهی عمو

 بیان ایدش " بگم بهشون..  بریم سفر یه جمعی دسته گفتن می بود مدت خیلی هم ناهید و نسرین

!! 

 !!! داد می تکان را پایش یک کالفه سپهر

 ..خندیدم بهش دلم تو

 ریم؟؟ می همه:  گفتم و جویدم رو هندونه
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 خودش!!!  بیام تونم نمی دارم کار میگه.. گفتم سپهر به:  گفت و انداخت سپهر به نگاهی عمو

 ..میدونه

 ..بردم باال و اَبروهام

 ..بیاد نکنم فکر!!  نــچ خانم آزیتا بدون ولی.. نیست معلوم هنوز هم کیانوش:  داد ادامه عمو

 ..زنیم می باال بچه این واسه هم استینی یه اومدیم رفتیم و سفر این ایشااهلل

 ..چندش!!  افتادم آذین یاد

 کنم؟؟ کار چی و هام کالس من.. زیاده هفته دو:  گفتم و کردم منی من

 ! نرو و کالست.. هیچی:  گفت خیال بی عمو

 ..افتم می عقب.. که نمیشه آخه -

 ! بزاره جبرانی خصوصی برات بگو اومدی وقتی -

 موقعی از ..شناسم می دستم کف مثه رو انتالیا و استانبول من..  ضمنا.. عمو نمیشه که اینطوری -

 ..بودیم اونجا ها تابستون بابا و مامان با سال هر یاد می یادم که

 ..میشه هم ای خاطره تجدید.. دیگه بریم میگم همین واسه:  گفت و داد تکان سری عمو

 ؟؟..ندارم رو اونا حوصله زیاد من -

 ؟؟ کیا -

 ..دیگه اینا ایدا -

 ..مهمونی رفتی بودی جونی جون باهاش پیش هفته دو که تو -

 رو آیدا بار سه – دو فقط حاال تا موقع اون از من.. پیشه ماه دو مال اون!  عمــــــــو.. اوووو -

 ..دیدم

 ..کرد نگاهم عمو

 ..میگذره خوش بهت حتما گفتم! کردم قبول تو خاطر به و مسافرت این من:  گفت

 ؟؟.. بود ما فکر به همیشه عمو که بود این جز مگه.  کشیدم خجالت
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 ..زدم لبخندی و!  بریم.. چشم!  شدیدی ناراحت اگه ببخشید.. عمو دونم می -

 ..کنم نمی اصرار نیستی مایل اگه:  گفت عمو

 ..شمام با کامل هفته دو ؟؟..بهتر این از چی اتفاقا:  گفتم بیارم در دلش از اینکه برای

 باید که دارم هم جلسه تا دو یکی البته!  بهتر این از چی.. بلـــــــــه:  گفت و خندید عمو

 ..کشه نمی طول بیشتر روز نصفه یه.. خب اما.. کنم شرکت

 ؟؟.. کار هم اونجا ؟؟..عمو:  گفتم ناراحت

 ..گردیم می میریم هم با و بقیش.. عزیزم ساعت چند فقط -

 و زمعزی کیومرث عمو تونستم می مگه.  کرد می نگاه تلویزیون سینه به دست سپهر! خندیدم

 کنم؟؟ ناراحت

 و نسرین عمه و کنن اوکی و برنامشون بودن نتونسته اینا ناهید عمه!!  بود پروازمون ظهر فردا

 هرفت اتاق به خود و برگردوند خونه به اموزشگاه از و من سپهر.. شدند راهی ما با پژمان و یاسمن

 ..بود

.  کرد بست سرش پشت در و شد وارد یهو سپهر و شد باز در که بستم می و چمدونم اتاق در

 هبین می میاد یکی اومدی؟؟ چرا.. سپهر:  گفتم ترس با و کردم باز دهان.. کردم نگاهش متعجب

 ..زشته

 ..!!!کنیم؟؟ببینن کار چی خوایم می مگه:  گفت بدخلقی با

 ..فهمه می یکی.. زشته.. ! نیستی بینه می اتاقت میره یکی -

 .میرم! خب خیل -

 ..نشست و زد کنار تخت رو از رو ها لباس و اومد جلوتر و

 ..شدم هام لباس کردن جمع مشغول

 .. !!بری خوای می داری هم ذوقی چه:  گفت اخم با و جدی

 بینی؟؟ می من ی چهره تو شوق و ذوق تو:  گفتم و کردم نگاهش
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 ..کرد نگاهم اخم با همانطور

 ..بزارم چمدون تو تا کردم تا و برداشتم و شلوارک

 ِ .. کوتاه خیلی این بپوشی؟؟ شلوارک خوای می اونجا -

 هم چادر.. نباش نگران:  گفتم دادم می جاش ها لباس بین ما که همانطور و نکردم ای توجه

 !! برداشتم

 ..کرد نگاهم مستقیم همانطور

 و شرش تا کن محلیش کم.. دیاااا نمی رو بهش!  باشه امیر پسره این به حواست.. رفتی اونجا -

 ..!کنه کم

 ..آدمیم جور چه که شناسه نمی و من انگار!  گرفت حرصم

 ! مواظبه عقاب مثه هست پژمان.. جمع خیالت:  گفتم کنم راحت و خیالش اینکه برای

 ..ناراحتم همین از منم:  غرید لب زیر

 پژمان؟؟ از:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ..دهب انتن نکنم فکر ثابت.. ببر هم و ایرانسلت کارت سیم!!  هیچی.. نه:  گفت و داد تکان سری

 ! باشه -

 ..کنی فراموش و من اونجا نری:  گفت مظلوم

 ..دیگه یام می بمونم؟؟ برم خوام می مگه:  گفتم و خندیدم

 !! نزد حرفی

 یای؟؟؟ نمی چرا تو:  پرسیدم

 رو نااو ی حوصله:  گفت و داد تکیه بود گذاشته پشتش که هاش دستش وبه انداخت باال ای چونه

 ..ندارم

 ؟؟..اونا خاطر همین؟؟به فقط -

 بیام؟؟ من داری دوست تو -
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 ! راحتی جور هر.. کنه نمی فرقی:  گفتم موذیانه -

 ! زد پوزخندی

 . ندارم وقت.. دارم کار:  داد ادامه خودش

 داری؟؟ کار چی:  پرسیدم و کردم اخم کمی

 ..بندازم راه و خودم شرکت خوام می -

 خودت؟؟ شرکت -

 ..کنم کار خودم ی حرفه تو!  شم جدا اینا از خوام می.. هستم کاراش دنبال که هست مدتی.. آره -

 ..خوبه:  زدم لبخندی -

 ! باش خودت مواظب.. میشه هم تر خوب:  گفت و رفت در سمت به و شد بلند

 میره زود صبح از که دونستم می بود؟؟ همین خداحافظیش.. شد خارج اتاق از!!!  همیـــــــــن

 .. !!معرفت بی. شدم پکر!  دیدمش نمی دیگه پس.. داشتیم پرواز ظهر که هم ما و

 

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 داخلش و نیازم مورد وسایل و برداشتم و بزرگم سفید کیف.. گذاشتم دیوار کنار و بستم و چمدون

 ..گذاشتم چمدون رو و گرفتم نظر در فردا واسه هم لباسی.. دادم جا

 روش که طوسی تاپ یه با کوتاهِ   صورتی شلوارک یه و کردم عوض و لباسم.  زدم مسواک رفتم

 دستم و ایستادم آینه جلوی.. بود شده پوسته پوسته دستم کف.. پوشیدم داشت عروسکی عکس

 . زدم لوسیون و صورتم و

 !!! خداحافظیش این به نه ش شنگه الم همه اون به نه.. بودم شاکی سپهر از هنوز

.. ردمک بیشتر شو درجه و برداشتم و اسپلیت کنترل.. رفتم تخت طرف به و کردم خاموش و چراغ

 .. !!!داد می مزه بیشتر اینطوری.. بستم و چشمام و کشیدم خودم رو رو پتو
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 امچشم.. خوره می وول جام تو چیزی کردم حس که بود گذشته خوابم از ساعتی دو یکی کنم فکر

 ..نکردم باز و

 ..خورد صورتم به مرطوب و نرم چیز یه و چسبید و من دستی

 ..شد گشاد چشمهام.. کردم باز وحشت با و چشمام

 ؟؟..کنی می کار چی اینجا تو ؟؟..سپهر:  گفتم ای خفه صدای با

 ..بخوابم تو پیش خوام می امشب:  گفت کشید می دراز کنارم که حالی در

 !!!میره ابرومون بینه می یاد می یکی.. برو پاشو.. بیخود:  شدم عصبانی

 ؟ببینه؟ رو تو اتاق خواد می کجا از شب نصفه یکی.. بخواب:  گفت و گذاشت بالشم رو و سرش

 ..نیست درست اصال.. یاد نمی خوشم من.. پاشو سپهر:  گفتم کالفه

 گفت بکشم دراز کنارش تا کشید می خودش سمت به و من که حالی در و انداخت دورم و دستش

 ..یاد می خوشم من ولی: 

 ..نکن عصبانی و من!  بیرون برو پاشو سپهر.. کشیدم عقب و سرم

 ..کنم عصبانیت خوام می:  گفت و کرد جمع و لباش

 !!! (؟؟.. بخوابه من پیش خواد می چی یعنی اخه:  گرفت می م گریه داشت)

 ..کردم اشتباه دربارت کنم فکر نزار سپهر -

 ..ممتد و مستقیم.. کرد نگاهم

 اذیت قدراین یعنی. نداشتم منظوری.. بخوابم پیشت خواستم می فقط من:  شنیدم شو جدی صدای

 ..شد بلند و!  میرم.. باشه یاد می بدت تو اگه میشی؟؟

 ..باشیم هم پیش شب نیست درست کن قبول:  گفتم من که بره شد بلند..  کردم نگاهش

 " میای تو که موقعی شاید.. دیگه روز 05 تا میری داری تو:  گفت بود من به پشتش که حالی در

 ! نباشم من

 بری؟؟ خوای می کجا:  پرسیدم زود
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 ..سفر برم شم مجبور شاید -

 کجا؟؟ -

 ..سوئد -

 چی؟؟ باشم خوبی پسر بدم قول اگه:  گفت دوباره خودش.  نزدم حرفی

 بهت و خودم خدایا.. زد می برق چشماش اتاق تاریکی تو. گرفتم دندون به و لبم.. گرفت خندم

 .. !سپردم

 چه بیاد خوشت چه!  مونم می که من صورت هر در:  گفت قلدری با و انداخت تخت رو و خودش

 ..نیاد

 .. گرفت سمتم به و ؟؟؟دستش.. کرد می باز جا دلم در حد این تا داشت چطور

 تخت ی همه گندش هیکل اون با گرچه!  کشیدم دراز بهش پشت و گرفتم ازش و روم لجبازی با

 مدور و دستش و کرد نزدیک من به بیشتر و خودش اما.. بودم بهش چسبیده من و بود گرفته و

 تمبس و چشمام.. خورد می گردنم به هاش نفس.. شد مورم مور.. بوسید و گردنم پشت.. کرد حلقه

 !! بخوابم کردم سعی و

--------------------------------------------------------------------

-------- 

 یچشمان با و شد خم رویم به سپهر.. کردم باز چشم خورد می تخت که هایی تکان از " تنبلی با

 ..بوسید و گونم و!!  باش خودت مواظب.. عزیزم رم می دارم من:  کرد زمزمه آلود خواب و قرمز

 ..شد گشاد چشمام!  میام بازم.. بود خوبی شب:  گفت شیطنت با و زد چشمکی

 ؟؟..چنده ساعت:  گفتم شه خارج اتاق از اینکه از قبل... خندید آروم

 ..اتاقم برم نشده بیدار کسی تا گفتم!  ربع و شش -

 ..باش خودت مواظب توام:  گفتم و زدم لبخندی

 .. !بست سرش پشت و در و خندید
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 هخوابید اون که سمتی به.. بود مونده تشک رو تنش گرمای.. عطرش بوی.. کردم جا به جا رو پتو

 ..رفتم بود

 یه و عالی شب یک برام که راستی به بودم؟؟؟ خوابیده آسوده و راحت اینقدر دیشب چطور

 ..بود دلچسب خداحافظی

 !! بستم و چشمام دوباره و زدم لبخندی

-------------------------------------------------------------  

 !! شد شروع ویالیی خونه یه تو شدنمون مستقر با ترکیه در ما تابستونی سفر

 جاهای در بقیه و اتاق هم هم با هم پسرها بلطبع و شدیم اتاق هم " هم با یاسمن و آیدا و من

 ..گرفتند جا دیگر

 لطف به من گرچه.. شدیم گردش و دیدنی مناطق راهی دوم روز از و استراحت به و اول روز

 گروه با و جمعی دسته اما شناختم می دستم کف مثل را آنجا دیگر ام ساله هر متعدد سفرات

 .. !!!داشت دیگری لطف بودم شده همسفر که جدیدی

 جهاتتو به پژمان بلعکس و بود داشته بر دست زیرکی زیر های نگاه از دست هم امیر خوشبختانه

 ..میداد قرار معذورات در و من و شده اضافه محبتاش و

 از یکی در ناهار صرف از پس و شدیم گردش و بیرون راهی صبح 1 از سفرمون از سوم روز

 روز برخالف اومد یادم ناگهان که بودیم پاساژگردی و خرید مقدس امر راهی بزرگ های رستوران

 ازش اینبار.. بودیم بازی اس ام اس مشغول و گرفت می گزارش ازم ریز به ریز سپهر که قبل

 !!! نیست خبری

 اب که کردم جو و جست و گوشیم شد می پیدا آن در چی همه که شلوغم و بزرگِ   کیف در متعجب

 مربوط همگی ها اس ام اس و تماس ساعت.. شدم مواجه رفته دست از تماس 2 و اس ام اس 5

 ..بود ظهر 4/  0 حدود تا 01 ساعت به

 ساعت به نگاهی بودم؟؟ نشده هاش اس ام اس و زنگ ی متوجه چطور!!  شد بلند نهادم از آه

 با خب اما بگیرم تماس باهاش لحظه همون داشتم دوست!!!  بود 5 به نزدیک.. انداختم ام مچی

 که دیروز از پژمان و یاسمن که مخصوصا!  شد می شک موجب و نبود ممکن بقیه حضور وجود
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 دوست و بودند شده مشکوک حسابی بودم بازی اس ام اس مشغول و بود دستم گوشی مدام

 ..بیاورند در کارم از سر داشتند

 : که مضموم این با اسی ام اس و گرفتم پیش دست علت همین به

Khubi azizam?? Emruz soraghi az man nagerefti …??! 

 ادا یکل دادنم جواب دیر خاطر به دیروز.. است شاکی حسابی که دونستم می!  کردم سند و نوشتم

 وجودم داشت ماه 4 این در خوره مثل که چیزی!!! ؟؟.. گرمه سرت کجا گفت می و بود آماده اصول

 اررفت این از شاید که کردم می حوصله حال این با... بود سپهر حسودی و بودن شکاک خورد می و

 !!! بردارد دست

.. دادم ادامه بقیه با راهم به پکر " است راه در دیگر ماجرایی و بحث دونستم می اینکه از کالفه

 ..نداشتم خرید و گردش برای شوقی و شور دیگر

 خوش.. . بشم دوستات با بودنِ   مزاحم نخواستم:  اومد اس ام اس که گذشت ای دقیقه چند

 .. !!بگذره

 گفتم؟؟ می باید چه.. موندم واج و هاج

 سفید؟؟ یا بگیرم شو آبی نه؟؟.. قشنگه این -

 نشون داره و چی اینکه به توجه بی و کردم نگاه کرد می اشاره ویترین به انگشت با که یاسمن به

 ..داری دوست که و کدوم هر!!  قشنگه دوتاش هر:  گفتم و دادم تکان سری میده

 !! شدم دور ازش قدم چند و

 من : گفتم عمه به رو و ایستادم ای گوشه!!  نبود اقایون از خبری.. انداختم سرم پشت به نگاهی

 !! بیاین تا مونم می اینجا من.. میشم هالک دارم تشنگی از.. شدم خسته

 ..میریم االن کنیم نگاه رو طبقه یه این بیا بمونی؟؟ خوای می کجا. عمه نه -

 ات میشینم اینجا من. بیام تونم نمی هم قدم یه فعال!  زده تاول پام.. عمه تونم نمی خدا به -

 نشستم اینجا من!  آ.. آآآآآ.. دارید دید من به واستادید بوتیک هر جلوی که هم شما.. بیاین

 ..گذاشتم پام رو و خرید های کیسه و.. منتظرتونم
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 ..شد راهی بقیه با ناچارا عمه

 گنا رهبیچا.. بابا نه.. نشه پررو ؟؟.. نه یا بزنم زنگ سپهر به که بودم دل دو.. گذشت ای دقیقه چند

 ..میشم ناراحت هم من نشه خبری ازش ساعت چند اگه خدایی.. داره

 ..موندم منتظر و گرفتم را اش شماره

 : گفتم.  نزد حرفی اما برداشت و گوشی که بود بوق چهارمین " سومی

 ..!سالم

 ..سالم:  گفت شاکی و سرد خیلی

 ؟؟..خوبی -

 .. !کشید عمیق نفسی و.. نیستم بد -

 ؟..خبرا چه -

 ..نیست خبری -

 ..کرد می دیوونم داشت کردنش صحبت سرد این با

 ..میگذره خوش کنی؟ می کارا چی -

 ؟؟..بگیری من از خبری کردی پیدا وقت چطور!!!  شماِ   خوشی به نه -

 !!! بود کیفم تو گوشیم.. زدی زنگ کی نشدم متوجه من!!!  نزن حرف اینطوری.. سپهر -

 !! نزدم حرفی که من.. دونم می -

 .. !!!نگفت چیزی دیگه و کرد سکوت هم او.. کردم سکوت

 : شنیدم و خورد ام شانه به دستی یهو که گذشت سکوت در ثانیه 31 به نزدیک

 ؟؟..کجان بقیه عزیزم؟؟ نشستی اینجا چرا -

 ؟؟..کیه.. : پیچید گوشم تو تند سپهر صدای

 ..گوشی لحظه یه:  گفتم
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 !! اناونج.. اونا!  بزنن دوری یه رفتن بقیه.. نشستم اینجا شدم خسته من:  گفتم پژمان به رو و

 ..کردم اشاره بودن ویترین تماشای مشغول دورتر کمی که اینا نسرین عمه به دست با و

 ..بگو ؟؟..جانم:  گفتم گوشی تو و

 ؟؟..میگه چی:  پرسید زود سپهر

 چه دیگه:  گفتم و انداختم کرد می نگاهم کنجکاوی با و بود ایستاده کنارم که پژمان به نگاهی

 ؟؟..خبرا

 ؟؟..واستاده اونجا هنوز -

 ..آره:  پایین انداختم و سرم

 .. !!!کنه کم و شرش بگو -

 .. !نمیشه که دونی می:  گفتم و کردم نگاه مخالف جهت به

 ؟؟..کنه می اینجوری چرا فهمیدم نمی.. کشید عمیقی نفس حرص از سپهر

 .. !بزن حرف من با همینطوری.. ها نکنی قطع:  سپهر

 . ..باشه:  گفتم ناچار

 چطوره؟؟ اونجا هوا: پرسید باشه زده حرفی اینکه برای و کرد مکث کمی

 چطوره؟؟ هوا اونجا.. میشه هالک ادم.. گرمه خیلی -

 ؟..کردی می خریدِ  !  ابری نیمه.. خوبه هوا -

 ..خوبه خیلی ها جنس.. ببینی باید!!  خوشگلن خیلی.. خریدم چیزایی یه.. آره -

 !!! بوده معروف همیشه ترک جنس -

 ؟؟..بخرم برات خوای نمی چیزی تو -

 .. !شه تموم کذایی سفر این زودتر چه هر میدم ترجیح من.. نه:  گفت و کشید عمیقی نفس

 ..گیری می سخت چقدر: گفتم و انداختم پژمان به نگاهی نیم
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 ..هست سخت -

 ..اومدند می سمتمون به که افتاد نسرین عمه و بابایی خانوم و ایدا به نگاهم

 ! برم باید دیگه من.. میان دارن اینا عمه:  گفتم

 ؟؟؟..کنی قطع خوای می -

 آره:  گفتم کردم می جا به جا دستم تو و خرید های کیسه که حالی در و ایستادم و شدم بلند

 ..بده اس ام اس داشتی کاری!  برم باید.. دیگه

 !! کرد قطع و.. فعال!  باشه -

 شخداحافظی نه بود آدم مثل علیکش سالم نه.. کردم پوفی حرص از و انداختم کیفم تو و گوشی

!!! 

 زدی؟؟ می حرف کی با -

 ..دوستم:  گفتم و انداختم پژمان به نگاهی نیم کالفه

 ..رفتم اینا عمه سمت به قدم چند و

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 انهصبح از بعد.. رفت کاری ی جلسه یک به زود صبح از کیومرث عمو که بود سفرمون از پنجم روز

 قاتا در همچنان هم بابایی مهندس و رفتن بیرون به زدن قدم برای بابایی خانوم و نسرین عمه

 ..کرد می استراحت

 نگاه ور بقیه طرف بی هم من.. میداد نظری کس هر.. کنیم بازی جمعی دسته گرفتیم تصمیم هم ما

 ..بودم نتیجه اعالم منتظر و کردم می

 عادتم بد که بود خودش تقصیر!  نبود خبری سپهر از صبح از که بود ام گوشی به حواسم بیشتر

 04 به نزدیک.. انداختم ساعت به نگاهی.. بودم ش اس ام اس یا زنگ منتظر مدام و بود کرده

 ..بود

 .. !!!!کنیم بازی چشمک که بود کرده راضی را بقیه.. اومدم خودم به آیدا جیغ با
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--------------------------------------------- 

 و زدم دریا به و دل.. بودند نیمروزی خواب در هم بقیه و بود برگشته خونه به تازه کیومرث عمو

 .. گرفتم و سپهر ی شماره

 !!! زد می اشغال

 !!! داد نمی جواب کسی اما خورد می بوق..  گرفتم دوباره دقیقه چند از پس و کردم قطع

 ..گرفتم شماره دوباره.. ! بود 2:01.. کردم نگاه و بود؟؟ساعت کجا یعنی.. کردم قطع

 مهم برایم اینقدر چرا اصال! کشیدم دراز و انداختم کناری و گوشی!  داد نمی پاسخ.. بود فایده بی

 ی رابطه این چرا اصال.. یومد می بدم خودم از داشت ؟؟..بود شده مهم برایم اینهمه چطور ؟؟.. بود

 ؟؟..چی که آخرش ؟؟..بشه چی که..بودم کرده قبول و پنهانی

 خودم دست از.. زدم موهام به چنگی ؟؟..بود رفته در دستم از اینطور قلبم و عقل افسار چطور

 یچ عاقبتم ؟؟..چی ؟برا..بودم پسر یک سردرگم و دلتنگ..!!! یزدانی دلیار!!  مــــن!  بودم شاکی

 ؟؟..سپهـــــــر چرا اخر ؟؟..شد می

 داشتنی دوست و تک برایم سپهر کردم می نگاه که طرف هر از.. ! بودم می روراست خود با باید

 او .. ! آمد نمی بدم او از هم قبال اما.. بود گرفته شکل ماه دو این در احساسم تمام که درسته.. بود

 ..جز به.. بود نزدیک معیارهایم به لحاظی هر از

 ..شدم خارج اتاق از و برداشتم و گوشی و پریدم زود!  رفت ویبره گوشیم

 ؟؟..بله:  دادم پاسخ

 ..عزیزم سالم:  گفت شاد

 ! سالم -

 ؟؟ خوبی -

 ؟؟ خوبی تو.. مرسی -

 ؟؟..شنیدیم رو شما صدای عجب چه خبرا؟؟ چه.. خوبم منم -
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 ..زدیم حرف دیشب همین که ما -

 ...من عشق کمه بزنیم حرف هم و روز تموم ما:  گفت مهربون و خندید آروم

 !!(؟؟..کردم می باور باید..!!! بود جدید دیگر این من؟؟ عشق.. پرید باال شگفتی از ابروهام)

 ..کردم گوش تر دقت با.. شد بلند خط اونور از هیاهو و جیغ و خنده صدای که بدم جواب اومدم

 ..یومد می دختر چند ی خنده و جیغ صدای

 ..گرفت فاصله ازشون سپهر که زدم حدس.. شد کمتر صدا

 ؟؟..رفتی کجا ؟؟..کردی کارا چه امروز.. خب -

 ؟؟..هستی کجا:  پرسیدم حرفش به توجه بی

 مخوای می بیا زود ؟؟..سپهر نه مگه!!  ما گروه تو سپهر:  شنیدم اشنا صدای یه که بده جواب اومد

 ..کنیم شروع

 ..کنم نمی بازی من:  داد پاسخ بهش سپهر

 بیا ؟؟..چرا اخه... جون سپهر.. !  عـــــه:  گفت ناز با بود اشنا برام العاده فوق صداش که دختر

 ..دیگه

 ! کنید بازی خودتون.. ندارم رو بازیا بچه این حوصله من:  داد پاسخ کالفه سپهر

 ! گرفت فاصله ازشون که انگار.. شد کمتر رفته رفته صدا

 و سرم که بود کرده پیشرفت اینقدر علم کاش ای که کردم می آرزو.. بود شده گوش وجودم تمام

 !!!!!!! بیرون یومد می اونا پیش اونور از.. گوشی تو کردم می اینور از

 ؟؟..هستی ؟.. دلیار ؟؟..الو -

 ..آره:  گفتم و کردم باز دهان

 ..اینطوره که حاال.. ..!! من خاطر به!  من جون.. دیـــــــــــگه بیا سپهر:  دختر صدای

 ..یکرد خیس و لباسم همه دارم؟؟ شوخی تو با من مگه.. آذین دیگه نکن:  شد بلند سپهر صدای

 !!! بود آذین پس
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 !!! دیگه کنی می اذیتم هم تو آخه.. کردم شوخی!  ببخشید.. عزیــــــزم: 

 مهه این چرا اصال!  کوبوندم می آذین دهان تو یکی و بودم اونجا داشتم دوست.. بودم شده کالفه

 ..زدم و تماس قطع و کردم دور گوشم از و گوشی ؟؟..میدادم عذاب و خودم داشتم

 ازش خبری صبح از چرا بگو پس کرد؟؟ می کار چی اونا پیش سپهر اصال.. انداختم میز رو و گوشی

 ..شناخت مواقع اینجور باید رو ها پسر!!!!!  بود گرم سرش آقا.. نبود

 هب کالم یه.. بودم شاکی هم سپهر دست از.. !!! جلفِ   آذین.. !!! لعنتی.  انداختم کاناپه رو و خودم

 یک ؟..اومدی کی رفتی؟؟؟ کجا بپرسه بلده فقط.. بره خواد می بیرون اینا با که بود نگفته من

 ..اَه.. ! مزخرف سواالت این همش ؟..نیست کی ؟..هست

!  کردم اشتباه.. کردم می شروع رو رابطه این نباید هم اول از!!  ندارم و حوصلش دیگه اصال

 ..نداره هم عاقبتی دونم می که مخصوصا.. !!! اشـــتــــبـــاه

 !!!  کردم می تموم باید.. کشیدم عمیقی نفس حرص از

 ام اس کلی از بعد هم آیدا.. دادم می گوش یاسمن صدادار تنفس به و کشیده دراز پهلو به اتاق در

 ..بود رفته خواب به تازه بازی اس

 این هک بگم تونستم می کلیِ   حساب یه با.. شد می خاموش روشن گوشیم ی صفحه دقیقه چند هر

 هک گفتم می بهش باید چطور.. نمیدادم پاسخ من و زد می زنگ داشت که بود دفعه اُمین 61 باالی

 ..کرد قطع.. بدم؟؟ ادامه خوام نمی دیگر

 از هنشد خسته ؟؟..داشت نمی بر دست چرا.. شد روشن گوشیم ی صفحه دوباره که نشد لحظاتی

 می شروع باید جایی یه از خب اما.. سوخت می براش دلم حقیقتش ؟؟..گرفتن تماس مدام این

 به دو هر " برگشتمون موقع تا بودم امیدوار.. بود مونده سفرمون از روز 1- 8 هنوز.. دیگه کردم

 ..باشیم کرده عادت وضعیت این

 چرا.. میشم روانی دارم من:  بود نوشته ؛ بود اس ام اس.. شد روشن گوشیم ی صفحه دوباره

 .. !!!بده جواب االن زنم می زنگ ناراحتی؟؟ چی از کنی؟؟ می اینجوری

 بردار دست چرا!  گرفت و گلوم بغض.. انداخت می نوجوون پسرهایِ   یاد و من امسش اس

 نمی!  خوابن بقیه:  نوشتم جوابش در و کردم ریجکت ؛ کرد زدن زنگ به شروع گوشی ؟؟..نبود
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 خوام یم ازت!  رابطه این از پشیمونم من.. نمونده حرفی دیگه کنم می فکر ضمنا.. بزنم حرف تونم

 !! بای.. کنی تمومش که

 سند عسری بزنه زنگ دوباره اینکه از قبل.. نرسید ذهنم به تر قشنگ و بهتر متن کردم فکر چه هر

 ..کردم

 که روز اون ؟..همونه بخوای تو چی هر مگه.. !!! کردی بیخود: داد جواب که گذشت ای دقیقه چند

 رمبگی بلیط االن همین نکن کاری!  کردی می هم و اینجاش فکر باید کردی شروع رو رابطه ااین

 .. !کردی عصبیم کافی ی اندازه به!  کن تمومش و مسخره بازی این... اونجا بیام بیفتم راه

 ..؟؟.. بشه قانع تا گفتم می جوابش در باید چی... خوندم و متن بار چند

 ناراحتی؟؟؟ چی از بگو:  دیگه اس ام اس یه

 درست اصال ما دوستی این دیدم و کردم و فکرام امروز.. ! نیستم ناراحت چیزی از من:  نوشتم

 زبونی چه به و این.. پشیمونم من!  افتادم رابطه این تو چطور دونم نمی خودمم من.. نیست

 دامها خوام نمی رو رابطه نوع این دیگه ولی.. باشیم هم برای خوبی دوستای تونیم می ما بگم؟؟؟

 ! بای..  بخوام خوام می االنم! بدم

 کردم سعی و بستم و چشمام بغض و خستگی با.. نشد ازش خبری اما موندم منتظر ای دقیقه چند

 .. بخوابم

--------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 ..!نبود ازش خبری هیچ تعجب کمال در اما.. بود گوشی به نگاهم و حواس مدام ظهر تا صبح فردا

 ؟؟..شد قانع و کرد قبول یعنی.. بود نداده هم و اس ام اس آخرین جواب حتی

 با اما. .بود کرده عادتم بد لعنتی.. شدم گردش راهی بقیه با حوصلگی بی و حالی بی با و روز تموم

!  ردمک می باور باید.. دادم می دلداری و خودم " نفعمه به و گرفتم ای عاقالنه تصمیم که فکر این

 .. !!نداشت عاقبتی هیچ دوستی این

--------------------------------------------------------------------

--------------------- 
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 خونه در هم کنار همه و روز ؛این قبل های روز خالف بر اینبار و بود سفرمون از هفتم روز

 در هم دور هم ناهار از بعد و بودند کرده درست کباب خود بابایی مهندس و عمو.. گذروندیم

 بود دکر می صحبت که نسرین عمه به نگاهم و بودم کرده جمع مبل رو و پاهام.. بویم جمع نشیمن

 صفحه رو که سپهر اسم به تعجب با!  اومد اس ام اس برام که چرخوندم می دست تو و گوشیم و

 ..ناراحت هم " بودم خوشحال هم.. کردم نگاه بود بسته نقش

 دقیقه 41 حدود.. ام ترکیه من:  خوندم تعجب کمال در و زدم صفحه به ای ضربه انگشت نوک با

 ..ببینمت خوام می!  دارم فاصله باهات

 ؟؟..آخه چی برای بود؟؟ آمده واقعا یعنی.. گرفتم دندون به و لبم ناخودآگاه

 !!! ببینمت خوام نمی من.. نداره دلیلی:  کردم تایپ

 ..متببین باید گم می.. ! نکن لجبازی من با.. نکن دیوونه و من:  اومد جواب و گذشت ای دقیقه چند

 داری؟؟ کار چی چی؟؟ برای:  نوشتم

 !!! کنم تموم که اومدم منم ؟؟..کنی تمومش خواستی نمی مگه!  میگم بهت دیدمت -

 ( چی؟؟ یعنی.. زد می حرف مشکوک)

 اینجا؟؟ میای -

 ! بیرون بیا تو.. نه -

 ..بیرون بیام تونم نمی تنها من!  نمیشه که دونی می -

 ! دنبالت میام.. بیا بپیچون جور یه رو بقیه!  نیستن ظهر تا بابایی و کیومرث فردا -

 ..نمیشه -

 ینزدیک فردا..!! بلدی رو اینورا که تو.. میشه بخوای تو اگه!  میشه چرا:  داد جواب بعد دقیقه چند

 ..منتظرتم خونه

 ..کرد می کفریم داشت

 می خونه هست حرفی هر.. اومدی کردی اشتباه بیام؟؟ چطوری من آخه!  نمیشه میگم سپهر -

 ! زنیم
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 ! سوئد رم می دارم.. نیستم دیگه من.. !!!  نیار بهونه و نکن بحث من با:  داد جواب

 ! بگو داری حرفی هر زنم می زنگ االن:  کردم تایپ زود

 چشم از دیدی چی هر نیومدی.. اومدی اومدی فردا!!!  نیار باال و من سگ روی اون:  داد پاسخ

 .. !دیدی خودت

 ..شده حرصی کلی دونستم می

 ..بکن خوای می کاری هر!!!!  یـــــــــــام نمی:  نوشتم حرص با منم

 تونه نمی هم کاری هیچ.. رم نمی بود؟؟ کرده فکر چی این.. گرفتم دندون به و ناخونم حرص از

 !! بکنه

 

--------------------------------------------------------------------

-- 

 

 رفح.. نشد سپهر از خبری هم دیگه.. شدم پهلو اون به پهلو این از و نزاشتم هم رو چشم صبح تا

 رمب پژمان با میگه شیطونه ؟؟؟؟..میرم کجا دارم تنها بگم بیرون؟؟ برم چطور من.. ! زد می بیجا

 ! گرفت خندم فکر این از و.. ها بسوزه

 ..گذراندم بیداری و خواب در را صبح تا بود طور هر

 و کیومرث عمو.. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم روم و سر به دستی و شدم بیدار که بود 8 به نزدیک

 ؟؟..عمو گردین می بر کی:  پرسیدم کیومرث عمو از.. بودن رفتن ی آماده بابایی مهندس

 ؟؟..چطور!  2 یا 3.. بعدظهر تا:  گفت کرد می صاف و ش یقه که حالی در عمو

 ..پرسیدم طوری همین -

 شده؟؟ چیزی..نیستی فرم رو روز سه دو:  گفت و زد چشمکی عمو

 ..نباشید نگرن.. نیست چیزی نه:  گفتم و زدم عجولی لبخند
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 ..بعدظهر تا!  رفتم من.. باشه:  گفت و داد تکان سری عمو

 .. !بودن خواب هنوز بقیه.. شد خارج و کرد خداحافظی بابایی خانوم و نسرین عمه با و

 ؟؟..جون عمه شدی بیدار زود چرا:  پرسید من از عمه

 ..یومد نمی خوابم دیگه:  گفتم و نشستم کاناپه رو

 ..بدیم دست از و صبح لطیف هوای این حیفه ؟؟..بزنیم قدمی یه بریم:  گفت بابایی خانوم

 ؟؟..یای نمی تو:  گفت من به رو و کرد موافقت نسرین عمه

 ..بگذره خوش. برید شما!  ندارم حوصله.. نه -

 ..شدند روی پیادهِ   راهی و شدند آماده بابایی خانوم و عمه تا کشید طول ربعی یه به نزدیک

 همین برای.. نداشتم و تلویزیون ی حوصله.. کردم پایین باال رو ها کانال و کردم جمع و پاهام

 ! کردم خاموشش

 ..برم تونستم می.. شدم می وسوسه داشتم.. بود 8:45.. شد قفل ساعت رو و چرخید نگاهم

. .بودند خواب بقیه.. بود گوشم تو خونه سکوت.. چرخوندم خونه دور و نگاهم!!!  نمیرم من.. نــه

.. دبو فرصت بهترین.. .. کرد می م وسوسه داشت حرفاش شنیدن و دیدن.. بودن رفته که هم اونا

 !! نـــــه.. .. .. بشه بیدار کسی اینکه از قبل

 چی خودش یعنی.... ! زنم می بهش و آخرم های حرف.. کنم می مشخص و تکلیفم رم می اصال

 ؟؟..بگه خواد می

 ؟؟..رفتم می باید.. کنم کار چی دونستم نمی

 شلوار ..رفتم وسایلم سمت به پاورچین پاورچین.. رفتم اتاق به و شدم بلند آنی تصمیم یک در

!  تمبرداش و بودم خریده همینجا که هایی تیشرت از یکی با همراه مو ای سرمعه تفنگی لوله جین

 تفرص بهترین.. داشت یکا.مر.آ پرچم بزرگ هم پشتش.. دکمه سه جلوش و بود سفید شرت تی

 ! کنم تن به که بود

 ..اومدم بیرون اتاق از و برداشتم و بزرگمِ   سفید کیف
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 خودم به عطر.. لب برق یه و زدم ریمل یه تنها.. بستم سرم باال و موهام و کردم عوض لباس زود

 می اننگر حتما بقیه.. ایستادم در دم!  شدم راهی و گذاشتم سرم باال مو آفتابی عینک و پاشیدم

 ..!!شدن

 و مچم و شه بیدار یکی ترسیدم می همش.. گشتم کاغذ دنبال شولوغم و بزرگِ   کیف تو زود

 زدیکین همین که مکانی.. بیرون رفتم من:  نوشتم فکر بی و تند تند لرزون های دست با.. بگیره

 نگران!!  باشم تنها که خوام می اما!  ببخشید.. داشتم خاطره باهاش ام خانواده با کلی و هاست

 ..دلیار.. ! گردم می بر زود.. بلدم خودمون شهر خوبی به رو اینجا من..نباشید من

 انمام که دونستم می.. کردم خواهی عذر بابا و مامان از تند تند لب زیر.. گذاشتم اُپن روی رو نامه

 ..دیدمش می باید من اما.. !!! ست کالفه من دست از االن

 1 به دقیقه 01.. انداختم مچیم ساعت به نگاهی.. شدم خارج و کردم پا به و سفیدم بادی سریع

 !! بود

 ؟؟؟..کردم می کار چی داشتم من

 ! ببینن و من اینا نسرین عمه داشت امکان.. گرفتم فاصله خونه از تند تند بزرگ های قدم با

:  داد جواب آلود خواب صدای با بوق چندین از بعد ؛ گرفتم و سپهر ی شماره رفتم می که همانطور

 ؟؟..شده چی ؟؟.. جانم

 .. !!!ببینی؟؟بیا و من خواستی نمی مگه.. بیرونم من:  گفتم و کشیدم لرزانی نفس

 ؟؟..هستی کجا:  شد تر بلند صداش

 ! خونه های نزدیکی.. بیرون:  گفتم کالفه

 ؟؟..بمونم منتظرت اونجا بیام من تا ندادی خبر چرا پس -

 ..شد یهو اومدنم -

 یمن بیام و شم آماده من تا ؟..کنی کار چی تنها خوای می حاال!  گفتی می بهم قبلش باید.. نچ -

 ..!!میکشه طول ساعت

 . ..خونه گردم می بر من پس.. بینه می اینجا و من میاد یکی ؟؟..ساعت نیم:  گفتم داد با
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 ..خب... نه:  گفت زود

 ؟؟..بیام من بگو ؟؟..هستی کجا:  گفتم زود

 بیای؟؟ خوای می چطوری ؟؟..تو:  گفت متعجب

 ..بگو و هتل اسم.. تاکسی با!  راحتی به -

 ...آخه -

 دیگه؟؟؟ خونه برگردم پس:  گفتم و پریدم حرفش وسط -

 ِ  )...( ! هتل بیا.. تو دست از:  گفت و داد بیرون حرص با و نفسش

 ! باش آماده میام تا.. افتم می راه االن.. باشه -

 ..باش مواظب.. باشه -

 ..خداحافظ.. باشه -

 0؟؟..دلیار میگم -

 ؟؟..بله -

 ..میام زود االن من بمون -

 می زودتر من.. ندارم وقت زیاد من! میکشه طول بیای تو تا.. ها کنی می عصبیم داری سپهر -

 ..اومدم!  رسم

 ! بگیرم تاکسی تا رفتم و کردم قطع و

--------------------------------------------------------------------

------ 

 کتان شلوار.. بود شده خوشتیپ خوشگل چه!  جانــــم ای.. دیدمش دور از هتل به رسیدنم با

 تن هب " داشت سینه رو زرد و سبز پهن موازی خط دو که سفید دار یقه شرت تی یه با همراه سفید

 پهن آفتابی عینک اون فقط.. بود داده حالت باال سمت به خوردشم ژل و خیس موهای.. بود کرده

 !! کرد می خورد و اعصابم داشت لعنتی
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 ..رفتم سمتش به و شدم پیاده تاکسی از

 ..سالم:  گفتم و کردم قالب هم به و دستام... عطری چه به به.. !! اومد جلو قدم چند دیدنم با

 ..زد زل من به عصبی نگاه با و برداشت و عینکش

 ..بهش زدم زل منم

 رد که هایی نیمکت سمت به و.. بیا:  گفت کشید می سرش پشت که حالی در و گرفت و بازوم

 ..رفتم دنبالش حرف بی!  بــُـرد بود هتل سبز فضای

 ؟؟..انداختی راه چیه ها بازی مسخره این:  غرید و نشوند نیمکت رو و من

 ..بود انگیزی رعب فضای من نظر از و بود انداخته سایه من رو هیکلش تمام

 می!  بزنی حرف خوای می گفتی.. برم من بگیری دعوا خوای می اگه:  گفتم محکم حال این با

 .. !!اومدم همین واسه منم.. کنی تموم خوای

 .. کرد می نگاهم عصبی و کالفه

 می اینطوری که شده چی ؟؟..ناراحتی چی از بگو ها بازی این جای به:  گفت و د کمر به دست

 ؟؟....کنی

 می کرف چرا:  گفتم و کشیدم چشمم رو سرم باال از و عینکم.. بود چشمم تو مستقیم خورشید نور

 ؟؟..دلخورم یا ناراحت من کنی

 راه رو ها بازی این شنیدی و آذین دختره اون صدای اینکه از بعد.. لعنتی روز اون از بعد چون -

 .. !انداختی

 و ابطهر این.. منه ی آینده.. زندگیمه بازی میگی بهش تو که این..  سپهر چیه بازی:  گفتم کالفه

 و هباش نفهمیده کسی مدت این تو اگه تازه.. بشه چی که ؟؟.. رسه می کجا به آخرش دوستیمون

 ..نفهمه

 ..ترسیدی دیگرون حرف از تو!  بگو پس -

 روابط ش خونه تو ما.. خیانته نوع یه این.. کنم نگاه عمو چشمای تو نمیشه روم حتی من.. سپهر -

 ..کنیم می رفتار دیگه جور یه روش جلو و داریم پنهانی
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 ..نده من به وجدان عذاب:  غرید و داد چین و پیشونیش و برگردوند دیگه سمت به و روش کالفه

 ! کشم می خجالت من.. واقعیته این ولی:  گفتم آروم

 .. .. !!!نداره خجالت که داشتن دوست:  گفت و برشگت سمتم به

 چی؟؟ که آخرش.. سپهر:  گفتم

 ..ببینم و چشمات خوام می:  گفت و داد باال چشمم رو از و عینک و آورد دست

 ..برداشت چشمش رو از هم و خودش عینک و

 ؟؟..میشه چی کارا این و بازیا موشک قایم این آخر:  گفتم کالفه

 ..کرد نگاهم همانطور

 ..کردم نگاهش منتظر منم

 ؟؟؟..میشه چی ها دوستی همه آخر:  گفت و کرد باز دهان عاقبت

 ..میشه کات!  خوره می هم به..  هیچی:  گفتم و انداختم اطراف به نگاهی نیم

 ..میرسن هم به هم هاشون خیلی:  گفت بود زده زل من به که همانطور و زد پوزخندی

 ؟؟.. یعنی میرسن؟؟ هم به.. زد زنگ گوشم تو حرفش

 ..فهمم نمی و منظورت:  گفتم

 ....فهمی می چرا:  گفت و دوخت سرم پشت به و نگاهش

 !!  کردم نگاهش سکوت در

 ! بزن واضح و حرفت.. نمیشم متوجه:  گفتم و دادم تکان سری ده نمی پاسخی دیدم وقتی

 ..دوخت نگام به و نگاهش و کشید عمیقی نفس

 ..مونیم می هم با:  گفت و کرد تر زبون با و لبش

 .. !!!کردم نگاهش تعجب و اخم با و دادم چین و پیشونیم
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 و شرکت.. بیام و سفر برم باید.. کنم راه به رو و اوضاعم تا خوام می وقت مدت یه من:  داد ادامه

 ..کنم صحبت عموت با جوری یه و کنم وقت هم بعد.. بدم سامون و سر

 ؟؟..چی برای صحبت:  پرسیدم

 ..بگیرم رضایت که -

 ؟؟..چی رضایت -

 ..دیگه نکن اذیت:  گفت و داد تکان و سرش کالفه و کرد اخم

 !!؟؟.. شم نمی منظورت متوجه چیه؟؟ اذیت -

 ..ازدواجمون برای -

 چی بقیه ؟؟..ناتنی عموی پسر با ؟؟..سپهر با اون؟؟ و من ازدواج ؟..ازدواجمون.. خوردم جا آشکارا

 دوستم واقعا یعنی.. همه از مهمتر.. اصال ؟؟..کرد می موردمون در فکری چه عمو ؟؟..گفتند می

 دو احساس یه با ؟؟..کرد نمی ولم و شد نمی خسته ازم مدت یه از بعد معلوم کجا از ؟؟... داشت

 ؟؟..ماهه

 ؟؟..ازدواجمون:  پرسیدم تمسخر با و آروم

 چی؟؟ پس.. آره:  گفت و داد تکان سری مطمئن

 ..نزدیم هم با باره این در حرفی اصال ما.. ! نبود ما بین ازدواج از حرفی.. اصال.. ما -

 ..زنیم می داریم االن -

 ..گرفت خندم

 ..نکردم و فکرش اصال.. ازدواج ؟؟..من...! سپهـــر:  گفتم

 عوض زندگیمون مکان فقط.. نیست ای پیچیده چیز هیچ من با ازدواج.. خواد نمی کردن فکر -

 ..میشه

 .. !!زوده برام ازدواج اصال.. من.. نزن و حرف این سپهر:  آروم ولی خندیدم
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 که بچه!  سالمه 46 منم.. سالته بیست تو ؟؟..کدومه زود ؟؟.. چیه ها حرف این:  گفت و زد پوزخند

 ..نیستیم

 . ..نگرفتم زندگیم برای تصمیمی هیچ هنوز من:  گفتم فشاری پا با

 سکال با نه.. خوندنت درس با نه من.. باهاتم من بگیرم تصمی هر.. نیست مهم:  گفت خیال بی

 ..بکنی تونی می کاری هر من کنار در!!  ندارم مشکلی کردنت کار ها بعد حتی.. رفتنت

 ..کرد می من تن داشت هم حاال.. ! بود دوخته و بود بریده راحت چه.. کردم نگاهش واج و هاج

 ..الزمه محکم و قلبی ی عالقه یه ازدواج واسه:  گفتم

 ؟؟..نداری عالقه من به تو یعنی:  گفت و شد خم سمتم به و کرد گشاد و چشماش

 ..شدم گیج

 ..ازدواج برای نه اما..! چرا:  گفتم

 نم از و نداشتی دوست و من اگه..!! آوردی گیر و من حاال تا بگو پس:  گفت بلند و ایستاد صاف

 ؟؟..کردی شروع رو رابطه این چرا پس یومد نمی خوشت

 ..دوستیم هم با ماه دو فقط ما:  گفتم عصبی

 روز هی من.. مطمئنم م عالقه و خودم به من.. که کنه نمی فرقی!  روز دو بگو تو:  گفت محکم و بلند

 ..دارم دوست که نیست روز دو "

 ..نوعی به البته!!  داره دوسم گفت می که بود بار اولین.. لرزید دلم ته

 ؟؟!!؟.. داری دوست و من که هست سال چندین که نگو:  گفتم حال این با

 ی اندازه مدت همین تو اما!  نیست سال چندین.. نه:  داد ادامه تر اروم و کشید گردنش به دستی

 .. !شناختمت سال چندین

 ..اما!  نبود شکی این در.. داشتم دوستش من.. کردم نگاهش

 داری؟؟ دوست کی از و من بگو دقیق اصال:  پرسیدم

 !! نیست یادم...  دونم می چه:  گفت کالفه
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 ..دوخت دست دور به و نگاهش و

 .. !!!بگو و کن فکر!..  بگی باید:  گفتم و کردم پافشاری

 ..گذشت ای دقیقه 4 به نزدیک.. میداد تکان را پایش یک کالفه

 ..منتظرما من:  گفتم

 ..کنی زندگی ما با اومدی که موقع همون از:  گفت و انداخت پیشونیش به چینی

 داشتی؟؟ دوسم موقع اون از یعنی -

 .. !شد جلب بهت م توجه اما.. نه که داشتن دوست -

 ؟؟.. خب -

 .. !دیگه همین -

 ..دیگه بگو سپهر -

 بگیری؟؟ اعتراف خوای می.. دیگه ها موقع همون از بگم؟؟ چی -

 کنی؟؟ می فرار داری همین خاطر به هم تو و -

 .. نگفت چیزی و زد کمرنگی و کج لبخند

 با اما!  شه نزدیک بهت زیاد کسی دادی نمی اجازه.. بودی جدی تو.. خب:  گفت و کرد مکث کمی

.. شدم مریض که روز اون!  نداشتی کسی کار به کار.. بود خودت کار به سرت.. بودی نزاکت

 یادته؟؟

 ..دادم تکون سر

:  کرد اضافه و خندید!  هستی مهربون یعنی.. باشی مهربون تونی می که فهمیدم روز اون -

 ..بود خوب که هم آشپزیت

 ..بودی ها مامان شبیه روز اون:  کرد اضافه تر آروم

.. بودم نگرانت.. کردم می مسئولیت احساس قبالت در فرارمون تو:  گفت و کرد مکث لحظه چند

 ..کنه تهدیدت خطری یا باشی ناراحت نداشتم دوست
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 کسی اینکه از فهمیدم کم کم.. نداشتی هم توجه جلب قصد.. نبودی لوس:  گفت و کرد نگاهم

 می خودم واسه فقط رو تو..  من.. میشم کالفه کنی توجه کسی به تو یا باشه تو به حواسش

 ..خواستم

 ..خوام می خودم واسه رو تو فقط:  داد ادامه تر آروم و

 ..شد می آب قند دلم تو.. زد می تند تند فلبم

 ! هیکل خوش و:  گفت شیطون چشمای با و زد چشمکی.. بودی که هم خوشگل و شیک:  داد ادامه

 ..بخنده بلند شد باعث که بیاد دستش کار حساب تا کردم اخمی سریعا

 ! نزدم حرفی.. گرفت دستش تو و دستم و نشست کنارم

 ! بود گرفته بازی به و قلبم اصل در..  کرد می بازی انگشتانم با

 ؟؟.. یومد نمی بدت من از ؟؟..چی قبال:  پرسیدم

 تاز.. بود خودت کار به سرت که گفتم!  یومد نمی بدم.. نه:  گفت بود پایین سرش که همانطور

 ..نداشتم هم دوست ولی!  یومد نمی بدم

 ..نداشتم نفرت بابات حتی.. مامانت.. مهراد.. تو از وقت هیچ:  داد ادامه و کرد نگاهم

 ! دارم نفرت ازشون.. اینا ت عمه.. اونا اما:  گفت و شد سخت صورتش

 !!! هستم اونا از جزیئ من..هستن من ی خانواده..هستن من ی عمه های بچه و عمه اونا:  گفتم

 االن!!  بودن مهراد و بابات و مامانت تو ی خانواده.. نیستن تو ی خانواده اونا:  گفت بلند و جدی

 ..منم هم ها بعد!  منم االن.. کیومرثه هم

 !!! زد می حرف مالکانه خیلی.. گرفت خندم

 نم.. بخوریم چیزی یه بریم پاشو:  گفت و کشید و دستم و شد بلند.. گذشت سکوت در کمی

 ! کشید و دستم و.. گشنمه

 ..کردم حرکت همراهش و شدم بلند ؟؟؟..کردم می زهر خودمون به و امروز باید چرا
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 من!!  کنم تمومش و بحث این فعال دادم ترجیح اما.. زدم می باید که بود دیگر های حرف خیلی

 ..بگم دروغ تونستم نمی که خودم به.. داشتم دوستش

 

 ..خوردیم شکالتی کیک و قهوه من انتخاب به و هم اتفاق به

.. انداختم ام مچی ساعت به نگاهی نیم.. بود پژمان.. خورد می زنگ پی در پی داشت گوشیم

 ..بود00:01

 برخ و شهر همه اینا کهِ   االن.. برم باید دیگه من: گفتم کرد می نگاهم موشکافانه که سپهر به

 ..کنن

 ؟؟..زودی این به -

 زدم نهخو از اجازه بی.. تنها " غریب کشور یه تو من نیستی متوجه اینکه مثه:  گفتم!  گرفت لجم

 !! بیرون

 .. !نیستی که تنها -

 ..دونن نمی اینو که اونا -

 !!! بگو بهشون خب -

  ؟؟..بود خورده سرش تو چیزی این.. کردم نگاهش تعجب با

 ..برنگردم تنها تا اومد بودیم مستقر که ای خونه نزدیکی تا من با

 میگرده بر دیگه ماه یک به نزدیک و میره سوئد به دیگه روز 2 که شد یادآور وقتی رفتن موقع

 .. !!گذره می سخت نبودنش که بودم مطمئن.. گرفت دلم واقعا

 و مکرد بسنده ای ساده خداحافظی به اما " بودم دلتنگش سخت االن از اینکه با خداحافظی موقع

 ؟؟..همین:  گفت و فشرد دستش در و دستم هم او.. بدم دست باهاش تا بردم پیش و دستم

 اش نه شا به نرسیده سرم.. کشید خودش سمت به و من و شد قدم پیش خودش.. کردم نگاهش

 کلی.. بود کافی!  همیـــن..  چسباند خودش به و من دوباره و بوسید و ام گونه آروم.. داشت قرار

 ..بود شده سرازیر دلم به اعتماد و خوب حس
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 ! باش خودت مواظب.. شده دیرم.. برم باید من:  گفتم و کردم جدا ازش و خودم

 به و خودم زود.. شدم دور ازش بشه سرازیر هام اشک اینکه از قبل " بلند و سریع های قدم با و

 حدس.. فشردم و زنگ کشیدم خودم شدن مسلط برای که عمیقی نفس از پس و رسوندم خونه

 ..باشد کار در حسابی بحث و دعوا یه که زدم می

 ..شد سکوت ای لحظه داخل به ورودم با و کرد باز و در یاسمن

 ؟؟؟..بودی کجا حاال تا:  شد بلند پژمان داد صدای که بگم سالم تا کردم باز دهان

 ..کردند می نگاهمان و بودند نشسته دور همه.. کردم نگاهش متعجب و شدم شوکه

 وشیتگ دیگه حاال بودی؟؟ قبرستونی کدوم االن تا:  شد بلند ش نعره صدای که بودم مبهوت هنور

 می سرت که شدی خودسر اینقدر چطور ؟..بودی کجا حاال تا بـــــــــگو ؟؟..نمیدی جواب و

 دهنم ونا کالم یه.. دلتنگی ؟؟..شده تنگ دلت.. بیرون میری تنها غریبه کشور یه تو " پایین ندازی

 کجا وبگ ؟؟..کشیدیم چی االن تا صبح از دونی می.. یومد می باهات یکی " کردی می باز المصبتو

 ؟؟.. بودی کی با اصال ؟؟..یانه کنی می باز و دهنت ؟؟..بودی

 تداش این.. بود دهنم تو قلبم فریادش صدای از..زدم پلک بود باز نیمه تعجب از دهنم که همانطور

 ؛ آرش.. آیدا.. خاندم چر دور و نگاهم.. دادم قورت و دهانم آب ؟؟؟..کرد می صحبت اینطور من با

 صفحه مدست تو گوشی.. کرد می نگاهم مشکوک یاسمن و نگران نسرین عمه.. امیر ؛ بابایی خانوم

 ..شد می روشن خاموش ش

 ومرثکی عمو یا بابام حاال تا من.. عمه پسر بدون و خودت حد:  گفتم محکم و کشیدم لرزانی نفس

 حتوضی تو برای بینم نمی الزم اصال من.. ضمنا!!  بدونی و خودت حد تو بهتر.. نزدن داد من سر

 بهتر مه حاال.. بگم نسرین عمه یا عمو برای باید توضیحیه اگه.. !!  نیستی تو من بزرگتر..  بدم

 ! !!! نکنی بلند من برای صداتو دیگه

 ..دوختم صورتش به پرغیض و جدی و نگاهم و

 اینقدر ؟؟..زدی زری چه: گفت و اومد جلو قدمی.. زد می کبودی به داشت صورتش رفته رفته

 من اما. .کرده پرو اینقدر رو تو که کیومرثه دایی تقصیر وایمیستی؟؟ ما روی تو که شدی گستاخ

 .. کنم می آدمت
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 مین کاری هیچ تو:  گفتم بکنی تونی نمی غلطی هیچ جای به و گذاشتم جلو قدمی.. گرفت لجم

 اون نزار.. باش زدنت حرف مواظب!  نبر باال من برای و صدات.. میگم بهت دارم.. بکنی تونی

 .. !!!!!بودم کی با و بودم کجا من نداره ربطی هیچ تو بی. بگم بهت الیقته که چیزی

 باهاشت من کار!  عمه داردید حق..شدید نگران دونم می:  گفتم و برگشتم نسرین عمه سمت به و

 شهر همث رو اینجا من!  دونید می که خودتونم.. بیرون رفتم شدم بلند آنی تصمیم یه تو من.. بود

 ادفری و داد این تمام اگه حال همه این با اما!!  نبود ای نگرانی هیچ جای پس..شناسم می خودمون

 من و بزرگترمید شما چون. شدم نمی ناراحت ای لحظه زدید می سرم شما و برابرش 01 حتی و

 و کنهن دخالت من کارای تو که کنید حالی پسرتون این به خواهشا اما.. بدم توضیح شما به باید

 بگید کنید لطف.. نیستم که صغیر اما.. کردند فوت خانوادم من درسته.. ندونه من بزرگتر و خودش

 .. !میدم و جوابش دیگه طور ی دیگه ی دفعه وگرنه نکنه بلند من روی به دیگه صداشم

 ..بود من گر نظاره سرخ صورتی با هم او.. کردم نگاه پژمان به نفرت و لج با و

 حاال ات صبح از من!!!  کردی اشتباه کن قبول.. دلیار:  گشتم بر سمتش به نسرین عمه صدای با

 دختر هی تو!  کیومرث بزنم زنگ بودم مجبور گشتی نمی بر دیگه ربع یه تا اگه.. شدم جون نصفه

 ؟؟..بیاد تو با که نبود پیدا نفر یه اینجا یعنی!!  بیرون رفتی می تنهایی نباد.. تنها

:  فتمگ آروم.. شدم خیره بودم کرده قالبشون هم تو که دستم انگشتای به و پایین انداختم و سرم

 ..بودند خواب همه

 ..رفتی می نباید که کن قبول:  گفت عمه

 خانوم به احترام به و!  خوام می معذرت.. شماست با حق:  گفتم کنم ختم رو قائله اینکه برای

 .. !ردمک نگرانتون و کردم بلند و صدام که خوام می عذر.. شما همینطور:  گفتم و کردم نگاه بابایی

 الییب نکرده خدای اگه.. بودیم نگرانت فقط ما کن باور:  گفت و زد کمرنگی لبخند بابایی خانوم

 ؟؟.. دادیم می چی و کیومرث آقا جواب باید ما یومد می سرت

 ..دادم تکون تایید ی نشونه به سری و انداختم پایین و سرم کنن تمومش زودتر اینکه برای

 ..هنوز من ولی:  گفت و کرد باز دهن پژمان

 ات.. دیگه کن تمومش:  گفت پژمان به رو ها مدت این تمام بار اولین برای جدیت با نسرین عمه

 .. !!!نمیرسه تو به هستم من
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 ..کنم کنترل رو بشینه و لبم رو پژمان شدن کنف از خواد می که لبخندی کردم سعی

 ..متاسفانه.. اما

 .. !!!برگشتم اتاق به خوشحال من و گزید و لبش حرص با چون.. دید پژمان اینکه مثل

 ..هستند راه در و شده تمام زودتر شان جلسه گفتند و گرفتند تماس بابایی مهندس و عمو

 ..ماندیم انها منتظر ناهار برای

 دراینق.. شد معرکه بیاره اتیش و کرد پا به و جنجال این دوباره پژمان " کیومرث عمو رسیدن با

 هم هب بود نزدیک..  کردم تکرار برایش تری تند لحن با و صبح حرفهای دوباره که کرد عصبانیم

!  دیگه دکنی تمومش:  گفت آمیز تحکم و بلند صدای با عمو که بگیریم و یکدیگر ی یقه و بپریم

 ..بکشید خجالت

 تربزرگ چندتا و جمع جلوی بعیده تو ز ا:  گفت پژمان به رو عمو..شدیم ساکت و گزیدیم لب دو هر

 .. !!!بدی نشون خودت از رفتاری همچین

 در هم ناهار از بعد.. داری نگه و ت عمه پسر احترام باید.. کن تمومش هم تو:  گفت من به رو و

 ..کرد نگاه من به دهنده هشدار نگاهی با و.. !!! زنیم می حرف هم با موضوع این مورد

 ؟؟؟...داشت جنجال و جار حد این تا من رفتن بیرون یعنی!!  انداختم پایین و سرم و نزدم حرفی

 ...نکنه چیکارت بگم خدا سپهر

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 پژمان به من های غره چشم و قهر به روزها بقیه گرچه.. رسید پایان به ما ی روزه 02 سفر بالخره

 می فکر که چیزی ان از تر ساده هم کیومرث عمو با صحبت.. شد ای خاطره برایم باز اما.. گذشت

 ..گذشت کردم

 مکان از یکی دروغ به اجبارا و دادم توضیح برایش و رفتن شرایط و دروغی دالیل آرامش با من

 ..شد قانع عمو و بردم نام را داشتم خاطره آنجا در ام خانواده با هم واقعا که تفریحی های
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 تنمگذاش نامه و رفتنم خبر بی که شد آور یاد هم او.. نگرفت سخت واقع در.. ! نشد که قانع البته

 دهن به دهن و برخورد نوع از همه از بیشتر:  که گفت اخر در و بود احترامی بی نوعی و اشتباه

 !! نداشته من از را برخورد همچین انتظار و است دلخور پژمان با گذاشتنم

 باور این به گرچه.. بودم زده شرم دیگران جلوی رفتارم از هم خودم.. گفت می راست دیگر را این

..  خب اما. زدم می گوشش به هم سیلی داشت جا حتی و بود پژمان الیق و حق رفتارم که بودم

 !! نبود درست رفتارم

 می تماس بار 3 – 4 روزی و بود رفته او.. بود خالی برایم واقعا سپهر بدون خونه ؛ برگشت از بعد

 و دش چه خونه به برگشتنم از بعد که پرسید می ازمن که بار هر و.. کرد می صحبت من با و گرفت

 بحث از دیدم نمی دلیلی زیرا.. دادم نمی واضحی جواب و رفتم می طفره من " گذشت من بر چه

 ! کنم حساس را او و بگویم برایش پژمان و خودم

 اش جانبی های برنامه و زبان کالس سرگرم هم من و بود گذشته سپهر رفتن از روز 05 به نزدیک

 تا گرفت تماس سپهر که اینقدر یکبار این در که رفتم گردش و بیرون به نازیال با یکبار تنها.. بودم

 ..برگشتم خونه به زود خیلی ناچارا هم من و شد نازیال شک موجب " هستم کجا " کی با ببینه

 و ازیتا اب ما نبود در سپهر و کیانوش رفتن بیرون ی درباره صحبت " مثبت حرکت تنها میان این در

 اصرار به گردش روز که داد توضیح برایم او و پرسیدم کیانوش از دردسر هزار با که " بود آذین

 زنا ی همه که کرد اضافه خنده با آخر در و نداشت رفتن قصد او و بودند کرده راهی خود با و سپهر

 ..دهد آذین ی تله به دم سپهر که داند می بعید و مانده نتیجه بی آذین ادای و

 و آذین اما.. کنم حسادت نداشتم دوست.. کرد نگرانم کلی خوشحالی عین در کیانوش حرف این

 مشخص را چیز همه زمان مرور دادم اجازه حال این با.. !!! دیدم می خود برای جدی رقیب یک

 .. ..کند

--------------------------------------------------------------------

------------------- 

 ..گذشت می سفر از ما برگشتن و سپهر سفر از روز 42

 به رفتن و سپهر برگشت منتظر همه و بود شده اکی همه واقع در کیانوش مراسم کارهای

 ! بودند خواستگاری
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 مراسمی و بروند خواستگاری به سپهر نبود در است محال که بودند شده یادآور عمو و کیانوش

 ..کنند برگزار

 داماده؟؟ پدربزرگ سپهر مگه:  گفتم می شوخی به بار هر من و

 دهاستفا تجربیاتش از و باشه باید.. ورتر اون هم پدربزرگ از:  گفت شوخی و خنده با کیانوش و

 ..کنم

 رفته؟؟ خواستگاری بار چند حاال تا مگه:  پرسیدم و شدم براق خودآگاه نا هم من

. .گرانبهاست تجربیاتش اما!!!  نـــــه که خواستگاری:  گفت و خندید شیطنت با کیانوش

 ..زنه می بهم و خواستگاری آذین نباشه سپهر اگه.. تازشم

. .بخندند که داشتند حق.. برگوندم و روم لبخندی هیچ بدون هم من و خندید بلند صدای با عمو

 فکری باید.. گرفتم دندون به و ناخنم حرص از.. افتاده من جون تو آتیشی چه دونستند نمی که اونا

 !!! کردم می

--------------------------------------------------------------------

----- 

 ؟؟؟..کرد می کار چی اینجا پژمان.. انداختم بود شده پارک در مقابل که پژمان ماشین به نگاهی

 و ردمک پیدا و کلید ؛ کردن رو و زیر کمی از پس.. کردم جستجو کلید کردن پیدا دنبال به و کیفم

 ..چرخاندم قفل در و کلید

 بود ارکپ جلوتر که سپهر ماشین همچنین و کیومرث عمو ماشین به چشمم حیاط به گذاشتنم پا با

 یه تو نگاهم که رفتم ها پله سمت به ست خونه روز وقت این عمو چرا اینکه از متعجب.. افتاد

 ..شد قفل مشکی چشم جفت

 ؟؟..بود برگشته کی ؟؟...اینجا سپهر؟؟؟.. اومد بند زبونم و شد گشاد چشمانم

 ..برگشتم رو رفته باال های پله سپس.. انداختم ورودی در و سالن ی پنجره به نگاهی

 مرنگیک و کوچک لبخند تنها.. کرد می ورانداز من و بود داده تکیه ماشینش به کینگ پار در سپهر

 دهمون منتظر ؟؟؟...چی که حاال..! گرفت حرصم تفاوتیش بی و خونسردی همه این از.. بود لبش رو

 ؟؟..سراغش برم من که
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 دلم تو.. دویدم باال رو ها پله و دادم تکان براش دستی و زدم لبخندی همونجا از منم نتیجه در

 !!!! مساوی یک یک.  خندیدم

 و کردم سالمی انها به.. افتاد عمو و پژمان و ناهید و نسرین عمه به نگاهم ورودی در کردن باز با

 ..دویدم باال رو ها پله

 اب و کشیدم سرم از مو مشکی ی مقنعه.. کردم رها تخت رو مو گوشی و کیف و کردم باز و اتاق در

 ..کردم جمع و بود ریخته دورم و شده خارج کلیپس از که و موهام ام دیگه دست

 پشت و در و داخل اومد سپهر و شد باز در که کردم می باز و رنگ صدری مانتوی های دکمه داشتم

 متشس به و کردم اکتفا لبخندی زدن به اما بودم خوشحال کلی دیدنش از اینکه با.. بست سرش

 خوبی؟؟. خیر به رسیدن:  گفتم و چرخیدم

 .. !مرسی:  گفتم جدی ؛ کرد می نگاهم و بود داده تکیه در به که همانطور

 ..نداشتم و دیدنت انتظار اصال ؟؟؟..اومدی کی -

 ؟؟..جدی:  پرسید

 : داد ادامه خودش.  کردم نگاهش

 ..پیش ساعت دو " یکی -

 ..آوردم در تنم از رو مانتو و زدم دیگر لبخندی

 ؟ شده چی:  پرسید دید و نگاهم تا کردم نگاهش اینه از.. بردارم ازش بلوزی تا کردم باز رو کشو

 ؟؟..شده چی چی:  گفتم و سمتش برگشتم و کشیدم بیرون کشو از رنگی سرخابی شرت تی

 ؟؟..کنی می اینطوری چرا:  گفت و کشید باال کمی و اَبروش

 ؟؟..چطوری:  گفتم

 ! زد پوزخندی و.. نشدی خوشحال دیدنم از انگار ؟؟..شده اینطوری چرا رفتارت:  گفت بلند

 قطف.. دونستم نمی ودقیق دلیلش خودمم حتی.. بودم کرده برخورد سرد باهاش.. گفت می راست

 ..بود شده حرص از ماالمال قلبم لحظه یه
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.. نمنداشت و دیدنت انتظار اصال.. شدم خوشحال که معلومه ؟؟..شدی دیوونه:  گفتم و زدم لبخندی

! 

 ..کرد نگاهم و زد پوزخندی باز

 و ملباس من مونی می منتظر در پشت لحظه چند لطفا حاال:  گفتم کنم عوض و حرف اینکه برای

 ؟؟.. کنم عوض

 ! کنم نمی نگاه من.. کن عوض همینجا:  گفت تفاوتی بی حالت با و گرفت باال کمی و سرش

 ..دوخت من به و نگاهش و

 اتو؟؟؟؟چشم...دیـــگه کنی نمی نگاه داری االن:  گفتم خنده با داره نمی بر و نگاهش دیدم وقتی

 !! بیرون برو.. کن درویش

 ..زد برق چشماش اومد می سمتم به که حالی در و شیطون و مهربون سپهر همون شد باز

 تشدس از اینکه برای حال این با.. نیست مناسب زیاد پوشیدم که سبزی تاپ دونستم می خودم

 . اممی االن.. کنم عوض لباس بیرون میرم من!  بمون همینجا تو..اوکی:  گفتم خونسرد کنم فرار

 ..دکشی خودش سمت به و من و چسبید و دستم برم در سمت به و بشم رد کنارش از خواستم تا

 راچ:  گفت و کرد حلقه کمرم دور و دستش.. داشتتی دوست گرمای این و عطر این و نگاه این باز

 ؟؟؟..کنی می فرار

 اصال:  گفت خورد می صورتم و گوشم به لبهاش که همانطور و کرد نزدیک گوشم به و سرش و

 ..نبود جالبی استقبال

 ..کرد فرو موهام تو و سرش

 ..االب میاد یکی االن سپهر:  گفتم نده ادامه بیشتر اینکه برای.. فشرد می داشت محکم و کمرم

 !! نداد جوابی

 ..نیست وقتش االن:  گفتم کالفه که رفت می پیش داشت باز

 هاینک مثه..  اما.. بود شده تنگ برات دلم.. من ؟؟..وقتشه کی پس:  گفت و کشید عقب و سرش

 ..تو
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 . کرد نگاهم غیض با و

 می ام باال بیاد یکی االن ؟؟؟...میشه رفع اینطوری فقط دلتگیت:  گفتم و کشیدم عقب و خودم

 ؟؟.. کنیم کار چی خوایم

 گرچه.. ترسیدم می او با بیشتر نزدیکی از که بود این حقیقتش.. بود کمرم پشت دستش یه هنوز

 باز اما.. دونه می و خودش حد و باالست اش جنبه که بود کرده ثابت من به ماه سه – دو این در

 و دونستم نمی و رابطمون عاقبت که مخصوصا.. باشم دسترس در برایش زیادی نداشتم دوست

 ..نداشتم اطمینان خودم به اینکه همه از مهمتر

 رست از.. خورد در به ای تقه و شد پایین باال در ی دستگیره ناگهان که بگه چیزی تا کرد باز دهان

 ..اومد بند نفسم

 ؟؟؟..بله:  پرسیدم لرزان صدایی با.. خورد در به ضربه چندین دوباره

 ..دنبالت اومدم پایین بیای کشید طول دیدم!!  و در کن باز ؟؟..قفله چرا در.  سالم -

 .. !بود یاسمن

 ؟؟..بودمش ندیده سالن تو چرا من پس ؟؟..یاسمــــــن

 ..کرد می نگاهم خونسرد.. کردم نگاه سپهر به ترس با

 ؟؟..ای زنده ؟؟..دلیار:  گفت بلند اینبار یاسمن

 !!! میام االن من "برو تو.. کنم می عوض لباس دارم.. یاسمن میام االن:  گفتم

 ..اومد هاش قدم صدای و گفت ای باشه یاسمن

 شد بخو حاال..!!! میاد یکی گفتم دیدی:  گفتم کنان پچ پچ و کردم نگاه و سپهر غیض و ترس با

 ..باشه نشنیده و صدامون کن دعا.. بود قفل در

 .. !نیست مهم من برای!  باشه شنیده:  گفت کشید می و دستم دوباره که حالی در

 .. !مهمه من واسه ولی:  گفتم آروم همانطور اما حرص با و محکم

.. مـــــن از غیر مهمه چی همه تو واسه:  گفت رفت می در سمت به که حالی در و کرد رها و من

! 
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 خواستشون هر به کنن می فکر پسرها این چرا!  بست سرش پشت و در و شد خارج اتاق از و

 ؟؟.. داد تن باید

 شلوار از و اینه در نگاهی با.. کردم عوض و لباسم سریع و دادم بیرون و نفسم محکم حرص از

 ..تمرف پایین به بودم امده بیرون از که مشکی کتان شلوار همان با و شدم پشیمون کردن عوض

 ی درباره عمو با.. دادم گوش صحبتشان به و نشستم ها عمه کنار در دوباره بشی و خوش از پس

 و کرد خم سمتم به را خودش یاسمن.. کردند می صحبت رحیمی ی خانواده و کیانوش مراسم

 !!!!؟؟..اومده سرت مال بال اتاق تو گفتم.. عجب چه:  گفت

 خدمت در که هم االن و کردم عوض لباس بعدشم.. زدم می حرف تلفنی داشتم:  گفتم عادی

 ! شمام

 دیدی؟؟ و کیانوش دختر دوست.. دختره این:  گفت تر آروم

 ! دیدم بار یه.. آره:  گفتم و دادم تکن سری

 ؟؟؟؟..خوشگله ؟؟..؟؟خوبه..چطوره: پرسید و داد چین و صورتش یاسمن

 ..نیست ای افاده و فیس اصال!  اومد خوشم خیلی ازش که من.. خوبیه دختر.. ! خوشگله آره -

 خانواده تو و اطواری ادا یه ی حوصله.. شکر رو خدا:  گفت نشست می صاف دوباره که حالی در

 ..ندارم

 ..داری قدر حریف یه!  نباش نگران ولی " هستی ناز و ادا آخر خودت تو بگم بهش داشتم دوست

 !!! جــــــــون آذین

 ..کردم سکوت و گرفتم دندون به لب اما

 هرسید تی توافقا به هم ها عمه و عمو.. نبود خبری هم سپهر از و کرد می نگاهم چشمی زیر پژمان

 .. !!! بودند

 روینپ به شام میز چیدن در هم من و برگشت منزل به کیانوش بعد دقایقی " ها عمه رفتن از پس

 ..دشدن صحبت مشغول و نشست عمو کنار در و امد پایین سپهر بعد لحظاتی.. کردم کمک خانم
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 ات بفرمایید.. ست آماده شام:  شد بلند هم خانم پروین صدای " گذاشتم میز رو که و دوغ پارچ

 .. !نشده سرد

 ..اومدند میز سر و شدند بلند هم سپهر و عمو که یومد می پایین ها پله از کیانوش

 .. !نشستند هم کنار سپهر و کیانوش مقابلم در و دستش کنار هم من و نشست میز راس در عمو

 عجب چه ؟؟..گذشت خوش سفر.. خبرا چه:  گفت سپهر به کیانوش که ریختم می ساالد داشتم

 ؟؟..برگشتی

 وگرنه.. شد تموم زود هام کار کن شکر رو خدا برو:  گفت جوید می و غذاش که همانطور سپهر

 .. !موندم می باید دیگه روز 05 – 01

 ؟؟..گرفتی رو همه حاال:  گفت کیانوش

 هم اویکنجک نتیجه در و کنند می صحبت مورد چه در دونستم نمی.. داد تکان تایید به سری سپهر

 ! نکردم

 ؟؟..گذاشتین خواستگاری قرار ؟؟..کردی کار چی تو: پرسید و داد قورت و اش لقمه سپهر

 ..انداخت کیومرث عمو به نگاهی نیم و

 .. !!نیست معلوم هنوز.. دونم نمی:  گفت و کرد نگاه عمو به هم کیانوش

.. دیدنشون ریم می هفته آخر بده خبر بهشون:  گفت خورد می و غذاش آروم که همانطور عمو

 .. !!!کردید انتخاب هم و نامزدیتون باغ که شما.. ست فرمالیته همه اینا گرچه

 ..خندید سپهر

 ! شه انجام باید مراسمات این باز... خب ولی:  داد ادامه عمو

 ؟؟؟..هفته همین آخر:  پرسید کیانوش

 .. !دیگه ی هفته بزاریم خوای می ؟؟؟..زوده چیه!!!  دیگه روز 4.. آره:  گفت عمو

 . ..هست هم دیر!  نه.. نــــه:  گفت هول با کیانوش
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 خالصه.. کردم صحبت نسرین و ناهید با امروز:  داد ادامه خودش عمو.  خندیدیم حرفش به همه

 .. !شدن می ناراحت کردم نمی هماهنگ باهاشون اگه

 ؟؟..نزدند حرفی ؟؟..گفتن چی اینا عمه:  گفت نگرانی با کیانوش

 .. !شدن خوشحال هم کلی بگن؟؟ خواستن می چی.. نه:  گفت و انداخت بهش نگاهی نیم عمو

 ..برگشت سمتش به ها نگاه.. زد پوزخندی سپهر

 ..کرد کچلم آذین این!  اومدی شد خب.. راستی:  گفت کنه عوض و حرف اینکه برای کیانوش

 . کردم نزدیک لبم به و برداشتم و دوغِ   لیوان و بردم دست.. کرد گیر گلوم تو لقمه کردم حس

 ؟؟..چرا:  پرسید شیطنت و سرخوشی با سپهر

 پرسه می هی.. ! میگیره و سراغت بس از:  گفت کرد می جلو عقب و غذاش که همانطور کیانوش

 ..زده بهم و من حال دیگه.. نیومد!! ؟؟ اومد هی.. میاد کی ؟؟..رفت کجا ؟..رفت کی

 تو بزنم محکم و کنم خم میز رو از و خودم داشتم دوست!  خـــــــــدا وااای.. خندید سپهر

 !!! ببند و نیشت.. مسخره.. ! صورتش

 .. !!!بشیم باجناق قرار کنم فکر:  داد ادامه و خندید کیانوش

 ..افتاد خنده به هم کیومرث عمو که خندید بلند چنان سپهر

 ..یادااا نمی بدت اینکه مثه توام:  گفت و کرد نگاهش تعجب با کیانوش

 ..شود راحت خیالم و ببینم چشم با و کردنش انکار تا دوختم چشم سپهر دهان به

 فظر و شد خم و انداخت من به نگاهی نیم شد می قطع داشت اش خنده رفته رفته که حالی در اما

 اعصابم داشت.. شد ریختن ساالد مشغول بزنه حرف اینکه بدون و برداشت من جلوی از و ساالد

.. همونه لیاقتش.. جلف ی دختره این با بره.. چه من به!!!!  جهنـــم به.. اصال.. کرد می خورد را

 !!؟؟؟.. بیاره در و من حرص تونه می کرده فکر

.. !  شد اینطور که حاال.. کرد می صحبت شرکت از داشت عمو و جویدم می و هام لقمه حرص با

 .. !کــــن ولش اصال
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 الخی بی کارش این از تونستم نمی.. شدم سپهر چزوندن برای راهی کردن پیدا مشغول قرار بی

 .. !بود زده آتش و قلبم(  دونسته هم شاید) ندونسته.. بگذرم

--------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 ماعال ناگهانی تصمیم یک در من!  بود کیانوش و آزیتا بران بله اصطالح به و خواستگاری روز

 ..کنم نمی شرکت خواستگاری در که کردم

 ؟؟..چرا:  پرسید عمو.  کردند نگاهم متعجب کیانوش و عمو

 ..بهتره اینطوری.. !باشم من نداره دلیلی.. بزرگترهاست واسه مراسم یه این:  گفتم

 ! نکردن اصراری دیگر ندارم اومدن به تمایلی دیدند وقتی و کردند فکر کمی دو هر

 ..بودند شدن حاضر مشغول اتاق در انها کدام هر و بود نشسته تلویزیون مقابل من و بود غروب

 داشت خون حال این با.. نباشم حساس آذین و سپهر روابط سر که بودم کرده راضی را خودم

 ..خورد می و خونم

. .کردم پام ی زده الک های ناخن به نگاهی.. دادم تکیه میز ی لبه به و پام کف و کردم خم و زانوم

 !!! کن ولــــش اصال.... آذین االن حتما

 هر و ردمک پایین باال و تلویزیون های شبکه حوصله بی.  کرد می صحبت تلفنی داشت خانم پروین

 ..انداختم می ساعت به نگاهی نیم گاهی از

 ها پله زا پوشیده شلوار و کت که بود کیانوش.. کردم نگاه پله راه به و برگشتم عقب به پا صدای با

 !!؟؟.. یومدی می توام کاش:  گفت و زد لبخندی دیدنم با. شد می سرازیر

 و نامزدی لباس و رخت رو و فکرم االن از من..  نداره ضرورتی من بودن:  گفتم و زدم لبخندی

 .. !!بهتره کنم متمرکز عروسیت

 . امد می خانم پروین با صحبتش صدای.. رفت اشپزخانه سمت به و شد تر رنگ پر لبخندش

 بخندل با و پرید باال اَبروهاش دیدنم با!  امد می پایین ها پله از سپهر.. کردم نگاه ها پله به دوباره

 و قهی دور که سفید پیراهنی همراه به مشکی کتان شلوار!!!  بود شده جذاب واقعا.. اومد سمتم به
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 صورتش..  داشت تن به هم مشکی کت تک همچنین و داشت مشکی خط هاش استین سر

 ..بود داده حالت باال سمت به زده ژل موهاشم و تیغ سه و شده اصالح

 ! بود نفسگیر که واقعا

 با و شد خم کمی و گرفت انگشت دو با و کتش ی لبه.. زد می برق چشماش.. اومد نزدیکتر

 ؟؟..چطوره:  پرسید شیطنت

 ! گفت می و اش قیافه و تیپ.. شدم منظورش متوجه

 !!! خوبه خیلی:  گفتم معمولی و خونسرد اما صداقت با

 ..زد غروری پر لبخند

 ؟؟..یارید نمی تشریف شما شد چطور.. شد راحت خیالم.. خب:  گفت شیطنت با

 سمت به سرم و.. همینطوری:  گفتم آروم ؟؟؟..شد راحت خیالش..بود اولش ی جمله درگیر ذهنم

 ..چرخید تلویزیون

 .. (نشه پسندیده ترسه می حتما..!! هـــه)

 ..چــ.. راستی:  سپهر

 در یاسمن و ناهید عمه. کنم باز و در تا رفتم و شدم بلند بهش توجه بی..شد بلند ایفون صدای

 ..بودند ایستاده انها سر پشت هم نفری چند و بودند پیدا تصویر

 .. !!اومدن اینا عمه:  گفتم بلند و زدم و در

 نپایی هم کیومرث عمو که نشد ای لحظه.. شد خارج اشپزخانه از خانم پروین اتفاق به کیانوش

 ..بود شده تر جدی و ابهت پر بسیار ای قهوه شلوار کت اون در کیومرث عمو.  زدم لبخندی.. اومد

 و خوش مشغول و شدند وارد کنان صدا و سر پژمان و یاسمن و دکتر آقای و نسرین و ناهید عمه

 و ناهید عمه.. کرد بسنده سالمی گفتن به بقیه به و داد دست دکتر آقای با تنها سپهر..شدند بش

 موهای ناهید عمه.. داشتند تن به مختلف های رنگ در دوختی خوش دامن کت دو هر نسرین

 و سحر ؟؟..کجان ها بچه پس: پرسید عمو که کرد می مرتب روسری زیر شو کشیده سشوار

 ؟؟..ساناز
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 دیگه هم اونا..یاد نمی دلیار فهمیدن ها بچه وقتی:  وگفت انداخت من به نگاهی نیم ناهید عمه

 ..یان می نامزدی یهو گفتند!  نیومدن

 ..نیست ها بچه جای که خواستگاری.. ! بهتر:  گفت کنان غر غر و

 و زد لبخندی زد می چشم تو قرمزش رژ که یاسی.. چرخید یاسمن سمت به ناخودآگاده ها نگاه

 ..بیام باید من!  نه گفت.. بمون هم تو یان نمی ها بچه که حاال گفتم هم یاسمن به:  گفت عمه

 نیدک ؟؟باور.. نباشم من میشه مگه آخه:  گفت برداره تونست نمی سپهر از و نگاهش که یاسمن

 ..نداره لطفی هیچ من بدون مجلس

 .. بپسندم و عروس باید که منم کاری اصل

 ..کردم بسنده لبخندی به منم!  خندید خودش نامربوط حرف به خودش و

 !!!؟؟ نشه دیر.. بریم:  گفت نگران ؛ اش مچی ساعت به نگاهی با " بود هول که کیانوش

 ..نوبره هول اینقدر هم داماد:  گفت و زد کیانوش کتف به ای ضربه شوخی به دکتر اقای

 از.  مکرد نگاه و رفتنشون و ایستادم ایوان رو.. شدم راهی کنان خنده و خندیدند حرف این به بقیه

 .. شود خوشبخت کیانوش که کردم آرزو دل ته

 برگشته دیروقت دیشب " کیانوش و سپهر و عمو! بود صبح 01..انداختم ام مچی ساعت به نگاهی

 ..بودند خواب هنوز بودند

 عمو . نشستم مقابلش و رفتم نزدش.. رسید می هایش کتاب حساب به و بود نشسته هال در عمو

 چطور دیشب:  پرسیدم و زدم لبخند بهش رو.  زد لبخندی و گرفت باال را سرش حضورم حس با

 رسیدید؟؟ توافق به ؟؟..عمو بود

 همه!  نبود مشکلی شکر رو خدا.. آره:  گفت داد می تکیه که حالی در و اومد قوسی و کش عمو

 ..بودند داده انجام هم با کیانوش و آزیتا قبال و توافقات

 بود گفته نم به!  بود راضی کیانوش اما.. گفتند باال خیلی و مهریه البته:  گفت و داد بیرون و نفسش

 ! بشن خوشبخت انشاهلل.. حاال!  نزدم حرفی منم.. کنم قبول گفتند هرچقدر که

 ؟؟...بگیرن نامزدی شد قرار -
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 می وقتی گفتیم بهشون.. ! عروسی دیگه ماه 4 و بگیرن نامزدی باغ تو دیگه روز 01 تا بود قرار -

 برگزار مجلل و بزرگ نامزدی نیست الزم دیگه پس " بگیرین عروسی دیگه ماه 4 تا خواین

 قرار.. کردند قبول هم دوماد و عروس شکر رو خدا!  رحیمی نظر هم " بود من نظر هم این..کنیم

 .. !بگیریم همینجا تر خصوصی یکم و نامزدی شد

 ؟؟..اینجا -

 ..ما ی خونه!  همینجا.. آره -

 ؟؟؟..نزدن حرفی ؟؟..گفتن چی اینا عمه!! ..  خوب چه -

 سخت خیلی نسرین.. که دونی می البته.  نزدن خاصی حرف.. نه:  گفت و انداخت باال چانه عمو

 چون. .نشسته ناهید دل به آزیتا اینکه مثه اما.. بود ناراضی نامزدی و مهریه خاطر به ذره یه.. گیره

 !!! بود خوشحال خیلی

 ..شکر رو خدا: گفتم و زدم لبخندی

:  کردم اضافه تمسخر و غیض با ؟؟..بود هم عروس خواهر:  پرسیدم و کردم مکث کمی

 !!!!! جون آذیــــــــن

 ؟؟.. نباشه عروس خواهر میشه مگه تو قول به:  گفت و خندید عمو

 ..زدم پوزخندی

 ..نیست بدی دختر ؟؟..دارید مشکل آذین با همتون چرا: پرسید عمو

 ..خوبیه دختر هم خیلی!!!  چرا بد.. نه:  گفتم حرص با

 !!!؟؟ چرا دونم نمی.. بود کفری آذین دست از هم یاسمن دیشب: گفت خنده با عمو

 ام به دخترشم دومین و شه فامیل ما با دوباره یاد نمی بدش رحیمی:  داد ادامه و کرد مکث کمی

 ..بده

 ..نیست میل بی معلومه که هم آذین:  گفت متفکر

 !!! بخواد خدا چی هر.. دونم نمی:  داد ادامه و دوخت من به و نگاهش و
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 واسه خواین می و آذین:  پرسیدم بهت با.. بیرون زنه می بخار داره هام گوش از کردم می حس

 بگیرید؟؟؟ سپهر

 باید هم خودش.. نیست بچه که سپهر:  گفت کرد می جمع و میز روی های کاغذ که حالی در عمو

 زیتاآ با آذین.. مشخصه آذین و رحیمی تمایل گفتم فقط من.. نزده حرفی که فعال.. !! باشه مایل

 ..بیاد شیرین بزی دهن به باید علف!  خب اما..داره فرق خیلی

 .. !!!!بیاد شیرین دهنش به کنه می غلط:  گفتم دلم تو

 .. !!!لعنتیا.. گرفتم دندون به و لبم

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 ؟؟..هستن هم تعطیل روزهای ؟؟مگه..امروز -

 وقت باید کنی انتخاب بوردا از مدل از اگه.. نداری وقت زیاد که توام!!  هستن همیشه.. بابا آره -

 ؟؟..بدوزند که بشه

 بیام تا شو آماده نازی پس..  باشه:  گفتم و کردم بود عصر 5 به نزدیک که ساعت به نگاهی

 .. !دنبالت

 ..برسونه رو ما میگم بیرون بره خواد می نریمان.. میام من شو اماده زود تو -

 ! منتظرم.. باشه -

 ..کرد قطع و.. ! بای اونجاییم دیگه ساعت نیم تا -

 .. !دبودن خود اتاق در کدام هر هم سپهر و کیانوش و بود رفته بیرون عمو.. بشم آماده تا شدم بلند

 که حرفی معنی فهمیدم می ؟؟؟حاال..بودم کالفه و حرصی سپهر دست از اینقدر چرا دونستم نمی

 می خودم واسه فقط و اون من!! ؟.. چی یعنی( !!  خوام می خودم واسه رو تو فقط( بود زده

 داشتم کنه توجه ای دیگه کس به بخواد یا و باشه فکرش تو ای دیگه کسه اینکه فکر از.. خواستم

 ؟؟..بگیرن این واسه و آذین خواستن می واقعا یعنی.. شدم می دیوانه

 ! شدم کردن عوض شلوار مشغول و کوبوندم تخت رو و مانتوم حرص با
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 یصدر مانتوی و زدم عطر کمی..زدم چشمام به ریمل و چشم خط یه فقط بستم سرم باال و موهام

 دست و مشکیم کالج و کیف.  انداختم گردنم دور هم و مشکی چروک شال و کردم تن به و رنگم

 ..رفتم پایین و گرفتم

 از ارهد دست به چایی لیوان سپهر دیدم که بزارم اونجا رو ها کالج تا رفتم می کفشی جا سمت به

 ..میشه خارج اشپزخونه

 ..ایستاد ها پله دم و کرد سست و هاش قدم دیدنم با

 ! دیدمش می که بود بار اولین صبح از و بود خواب هم ناهار موقع سپهر

 ظهر از مادمازل؟؟؟ شما حال:  گفت و کرد تعظیم کمی شوخی به و پرید باال ش ابروها دیدنم با

 ..برسم خدمتتون خواستم می االن!  شده تنگ براتون دلم.. ندیدم رو شما

 بنده از سعادتی کم.. کنم می خواهش:  گفتم و کردم خم براش و سرم کمی شوخی به هم من

 .. !!ست

 .. !!البته.. البته:  گفت و زد کجی لبخند

 جمعه بعدظهر مادمازل حاال: پرسید که گذاشتم می سرم رو و شال.. رفتم براش ای غره چشم

 ؟؟؟..برند می تشریف کجا

 ..نازیال ی عمهِ   مزون -

 زدی زنگ:  گفت و انداخت طوسیش گرمکن جیب تو دست!  شد خیره من به و گفت آهانی

 ؟؟..آژانس

 . !!!.دنبالم یاد می نریمان با گفت نازیال.. نه:  گفتم کشیدم می باال و شلوارم کمر که حالی در

 .. !پرید باال ابروهاش و گفت آهانی دوباره

 !! رمب من.. اومد نازیال:  گفتم و زدم لبخند بهش رو و برداشتم و کیفم.. زد تک گوشیم رو نازیال

 ..رفتم در سمت به و

 ..نکنی دیر:  گفت که برم اومدم و کردم پا به و هام کفش.. افتاد راه سرم پشت و نزد حرفی
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 تپش و در و.. باشه:  گفتم و دادم تکان برایش دستی رفتم می در سمت به دوان دوان که همانطور

 !  بستم سرم

 ی طبقه که بود طبقه سه ای خانه مزون.. بودند تک و العاده فوق همه مزون های مدل و ها لباس

.. دخور می چشم به سالن کنار گوشه کارهاشون از تعدادی و بود نشست محل و کارشون دفتر اول

 نازیال ی گفته به بنا هم سوم ی طبقه و ها" شو برگزاری محل و بود سن دارای دوم طبقه.. 

 عمه ؛ موجود های مدل دیدن از پس.. بودند کار مشغول شهر زبردست های خیاط از گروهی

 هایی عکس همه از بیشتر..  کنیم انتخاب مدل تا گذاشت مقابلمون در بوردا و ژورنال کلی شیرین

 مدل.. کرد جلب و توجهم بود شده آویزون دیوار و در از هیکل خوش و قیافه خوش دختران از که

 رو ها عکس:  گفت دید ها عکس به و من ی توجه که نازیال!  بودند هیکل خوش و خوشگل همه ها

 !!! نکردی گوش تو اما.. روغنه تو نونت بشو مادلینگ بیا گفتم بهت چقدر ؟..دیدی

 هی عمدتا گرفت می قرار پسندم مورد اکثرا که هایی لباس.. دادم دستم توی ژورنال به و نگاهم

 هک داشت تاکید هم خانم شیرین و.. بود ها لباس بودن کوتاه یا باز هم اون و داشت بزرگ مشکل

 خراب لباس مدل غیراینصورت در.. کرد تر پوشیده و داد تغییر کمی و مدل میشه حدی تا فقط

 ..میشه

 ی قهی بودن باز این اگر و ؛ بود باز کمر تا لباس پشت من انتخابی لباس!  بود شیرین عمه با حق

 ..شد می دیگری چیز کل در لباس مدل انوقت رسید می ها کتف بین تا لباس

 مردد اخر مدل دو اون سر بر و کردیم انتخاب را دوتا ؛ مدل همه اون بین از " نازیال کمک به عاقبت

 دار و گیر همین در.. بود گذاشته خودم نظر به و گیری تصمیم و انتخاب هم خانم شیرین.. موندیم

 هر اب خوشرویی با او. ایستادیم احترام به دیدنش با.. شد وارد خانم سوگند و شد باز در که بودیم

 چقدر:  گفت نشست می میزش پشت که حالی در عاقبت.. کرد روبوسی و برخورد ما دوی

 ؟؟..کردی فکر پیشنهادمون رو.. بینمت می دوباره که خوشحالم

 در اخه.. یحدود تا حقیقتش:  گفتم محترمانه همین برای باشد مصر و پیگیر اینقدر کردم نمی فکر

 .. !ندارم کار این به ای عالقه اصال کل

 تونم می کمکی چه االن ؟؟ خب.. کنم نمی اصرارت.. عزیزم مایلی طور هر:  گفت و زد لبخندی

 ؟؟..کنم بهتون
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 یم سوگند سمت به که حالی در و برداشت میز رو از و ژورنال دو و پرید سریع نازیال حرف این با

 این میگم من!  موندیم مدل دو این بین ما.. اومدید شما شد خوب!  جون سوگی واای:  گفت رفت

 . رفتگ سوگند سمت به و ژورنال و!!  ببینید.. کرده انتخاب و مشکی پیراهن این دلیار خودِ ..  سبز

 می فکر منم اما.. قشنگه دوتاش هر:  گفت و گذروند نظر از من و کرد نگاه دقت با خانم سوگند

 !!! بیاد بهت بیشترِ   مشکی این کنم

 اگه.. هتر شیک خیلی سبزه پیراهن این ولی:  گفت مصرانه نازیال.. زدم خوشحالی سر از لبخندی

 .. !بدوزه و ش دیگه رنگ یه تونه می بخواد

 ینا خوای می اصال!  قشنگه دوتاش هر.. گفتم که من:  گفت و داد تکون موافقت به سری سوگند

 !! بکن و فکرات خوب فردا تا.. ببر و ژورنال تا دو

 ..بگیرم کمک لباس انتخاب تو هم ساناز و سحر از تونستم می اینطوری.. بود خوبی فکر

 " حبتص کی از پس.. کردم تشکر ازش کلی و کردم استقبال سوگند پیشنهاد این از خوشحالی با

 با ات داشت می بر و تلفن که حالی در سوگند.. بگیرند تماس آژانس با که کرد درخواست نازیال

.. ارمد اصرار اینهمه چرا دونم نمی خودم:  گفت و انداخت من به نگاهی بگیره تماس تلفنی تاکسی

 .. !میشه کارمون تو تحولی تو با کنم می فکر چون شاید

 ..کردم نگاهش متعجب و گیج

 تو نداری تمایل که حاال.. رسیده برامون و شده طراحی تازه که هست لباس سری یه:  داد ادامه

 ازت کسع تا چند ما و بپوشی رو ها لباس این بیای میشه یعنی.. تونی می.. کنی شرکت فستیوال

 ؟؟..بگیریم

 فستیوال تو خوام می چندتاش از فقط.. مونه می خودمون پیش ها عکس این:  کرد اضافه سریع

 ؟؟..داری دوست ؟؟..چیه نظرت.. کنم استفاده عروس

. .افتاد بود نصب ها دیوار رو که خوشگلی های عکس به نگاهم دوباره.. شدم می وسوسه داشتم

 مناسب اینکار برای من مطمئنید:  گفتم و کردم فکر کمی..کرد می اصرار داشت مدام نازیال

 ؟؟..هستم

 هم کار این واسه.. داره خاصی حس یه چهرت.. عزیزم البته:  گفت خوشحالی با و داد تکان سری

 .. !روز نصف یه فقط! گیریم نمی وقتتو زیاد
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 ..کنم همکاری باهاتون میشم خوشحال.. باشه:  گفتم و زدم لبخندی

 .. !بیای کی میگم االن کن صبر لحظه چند.. کردی خوشحالم خیلی:  گفت خوشحال سوگند

 !؟!؟؟؟..شیریـــــن:  زد صدا بلند و

 سوپراستاری حس کار این.. گشت سالن دور نگاهم.. امد ابرویی و چشم و خندید رویم به نازیال

 ..داد می ادم به

 !!! موندیم شیرین منتظر و گذاشتم کیفم تو رو ها ژورنال

.. بود شکمش تاپشرو لپ و بود کشیده دراز کاناپه رو که افتاد کیانوش به نگاهم خونه به ورودم با

 ..داد تکان برایم دستی و گفت سالمی بلند همونجا از

 ؟؟..نیست عمو:  پرسیدم خانم پروین از و کشیدم اشپزخونه تو سرکی

 ! نیومده هنوز.. نه:  گفت کرد می پاک نخودفرنگی که همانطور

 ..گفتم می عمو به باید بگیرم فردا پس بود قرار که هایی عکس مورد در.. دویدم باال رو ها پله

 ..بود اتاقش در حتما!  نبود خبری سپهر از

 مانتو های دکمه به دست.. کردم اویزون کاور رو و شال کردم می زمزمه آوازی لب زیر که همانطور

 ..کردم نگاهش و خوردم تکانی امدنش ناگهانی ترس از!  داخل پرید سپهر و شد باز در که بردم

 مهربان و آرام چشمانش.. امد می او به طوسی شرت تی!  نشست رویش و اومد تخت سمت به

 !!! بود

 ؟؟..کردی انتخاب لباس ؟؟..گذشت خوش -

 طعیق هنوز!  چیزایی یه:  گفتم کردم می اویزان کمد تو رو مانتو که همانطور و گرفتم ازش و نگاهم

 ..نیست

 ؟؟..بود هم نریمان:  گفت و چرخاند اتاق دور را نگاهش

 ! رفت و رسوند رو ما.. نه -
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 تصمیم فردا تا که بیارم دادن و ژورنال.. موندم مدل دو بین:  دادم ادامه و برگشتم سمتش به

 ..بگیرم

 ! رفت کیفم پی نگاهش و.. خوب چه:  گفت و داد تکان سری

 !! بهتره کدوم مدل دو بین ببین.. بردار و ژورنال کیفم تو از:  گفتم سریع

 ..بده نشون بیا خودت:  گفت و گذاشت تخت رو کنارش و برداشت پاش پایین از و کیف

 پسر هچ:  گفتم شوخی به و کشیدم بیرون کشو تو از بود زانو زیر تا که ورزش ای سرمعه شلوار یه

 نم تا بشینه کرده پشت همونطوری خوب پسر این حاال.. زنه نمی بقیه کیف به دست.. خوبی

 ..کنم عوض و شلوارم

 ..من سمت به برگشت نور سرعت به که بردم شلوار کمر به دست

 ! خندید

 ..برگرد:  گفتم و کردم کوچکی اخم

 وقت چند چه االن چه.. میبینمت من که خالصه:  گفت پررویی و شیطنت با خندید می که همانطور

 ! دیگه

 ..گرفته اتیش هام گونه کردم حس.. بود گستاخ پررو چقدر!  موند باز دهانم.. شد گشاد چشمام

 !!؟؟؟.. سپهــــر: بود این شد خارج گلوم از که چیزی تنها

 و تمداش نگه خودم جلوی و شلوار دست یه با!  بود پررو که واقعا.. نشست من به پشت و برگشت

 که نبود بعید این از.. کردم عوض و اوردم در و جینم شلوار دیگه دست با و چسبوندم خودم به

 ! برگرده دوباره

 رداشتمب رنگی طوسی رکابی تاپ سریعا.. نشست کرده پشت و نکرد حرکتی دیگر خوشبختانه اما

 ..کردم تعویض و

 ؟؟..یبد نشون و مدل خواستی نمی مگه:  گفت که بردارم و کیف تا رفتم تخت سمتش به کالفه

 ..کن ولش.  ندارم و حالش االن.. نه:  گفتم و ایستادم راست
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 یا بپوشی خوای می چی تو ببینم باید من.. ندارم حال و چی چی:  گفت و کشید دستم از و کیف

 ؟؟..نه

 ؟؟.. ببینی باید چرا تو..!!! نه:  گفتم مصرانه و محکم

 ..پوشیا نمی کوتاه و باز لباس.. میگم بهت دارم:  گفت جدی

 ..کوتاه هم بود باز هم لباس!  نداشت خبر.. گرفتم دندون به و لبم.. گرفت خندم

 مثال.. پوشم می بخواد دلم چی هر.. : دادم دلداری خودم به زاشتم می کمد تو و کیف که حالی در

 ؟؟..کنه کار چی خواد می

 بریم مه با بیا اصال.. بپوش پوشیده و معقول لباس یه ؟؟..شنیدی:  گفت نمیدم جواب دید وقتی

 .بگیریم لباس

 نمک می فکر ها وقت گاهی:  گفتم بستم می و در که حالی در و کشیدم بیرون کمد داخل از و سرم

 ..ه.ند. خــو.آ حتما بابات

 ..طوالنی و جدی.. کرد نگاهم.. خورد جا

. .نداشت خبری او از اصال.. نداشت بابا که او ؟؟..بابا.. بابات ؟؟ گفتم چه من.. کردم مرور را حرفم

 عموق بی که دهانی به لعنت ؟؟..؟من..بودم گفته چه من.. نه یا است ند.خو.آ بداند تا نداشت خبر

 ..شود باز

 ..دانم می بعید! حواسش؟ اما.. بود من به نگاهش.. جلو رفتم قدم یه

 ..من.. مــ.. سپــهر:  کردم زمزمه

 .. !!!!بار سه.. دوبار.. بار یک.. زد پلک! بیرون داد را نفسش

 هر در.. گفتم بهت( :  کرد مکث.. )نیست مهم:  گفت و شد مسلط خودش به.. نشست صاف

 .. !صورت

 ؟؟..بود شده پریشون اینقدر چرا.. کشید پیشانیش به دستی

 می.. ! کنی عوض و لباست کنم مجبورت روز اون نکن کاری.. دونی می خودت دیگه:  داد ادامه

 .. !نکن زهر تامون دو هر به و روز اون پس.. کنم می و اینکار که دونی
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 رد به.. برداشت بودم ایستاده اتاق وسط واج و هاج که من از و نگاهش.. کشید گردنش به دستی

 ! کرد نگاه دیوار و

 انها از هیچی که خانوادش سر او.. دانستم می.. نه اما..! کردم فکر من.. خب.. نبود بد زیادم حرفم

 ..!بود حساس دانست نمی

 و ممحک سپهر همان من.. ! باشه پریشون و ناراحت نداشتم دوست.. نشستم کنارش و رفتم جلو

 .. !خواستم می و خودخواه و قلدر

 ..گذاشتم " بود کرده بدنش گاه تکیه و بود داده تکیه تشک به که دستش رو و دستم

 .. !نداشتم منظوری.. متاسفم:  گفتم سریع و تند.  برگشت سمتم به نگاهش

 ! نیست مهم.. که گفتم:  داد پاسخ کالفه و سریع و تند

 بهت و راستش بزار.. سپهر ببین:  گفتم و ام همیشگی جلد در رفتم.. کنم عوض را حرف خواستم

 ..نیست باز زیاد اماِ  !  رومی..طرفیه یه لباس!  بگم

!  مداد نشون و خطوطی انگشت با و.. کجه طوری این..ست بسته جلوش ولی:  کردم اضافه سریعا

 ..اینجاست تا.. قدشــــــــم.. .. داره نیمه استین هم طرفش یه..تازه

 دبای نوعی به!  خب اما.. بود تر کوتاه خیلی پیراهن گرچه!  کردم اشاره زانوم از تر باال کمی به و

 .. !دیگه کردم می راضیش

 ! کرد می نگاه موشکافانه و من و داد می تکان داشت را پایش یک

 پایینش!  میشه آویزون هم ادامش..بخوره گره شونه رو بیاد پارچه ی ادامه انگار یعنی:  دادم ادامه

 ! میشه آویزون و خوره می گره حریر مخالف سمت هم

 ..میگی داری و کردی سانسور و لباس نصف که بندم می شرط ندیده:  گفت و داد تکان سری

 ! نداشت خبر مدل یکی اون از حاال.. گفت می راست.  خندیدم

 خوایم می ها بچه با دیگه روز دو بگم بهت اومدم.. راستی:  گفت و برداشت پشتش از و دستش

 ؟؟..یای می..! دورهمیه!  بیرون بریم
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. . برم جایی باهاش خواست می که بود بار اولین ؟؟..من.. کردم نگاهش متعجب و نشستم صاف

 !!!دوستاش با اونم

 ؟؟..هستن کیا:  پرسیدم

 وستد با هم بعضی!  یان می خواهرشون با ها بعضی..شناسیسشون نمی:  گفت و کرد فکر کمی

 ..هستن هم شیدا و شاهین.. چرا! اهان.. دخترشون

 ؟!؟؟..شیدا و شاهین

 کلی روز اون.. ببینم رو شیدا داشتم دوست چقدر.. خوب چه ؟؟..میگی راست:  گفتم و خندیدم

 ..دادیم زحمت بهش

 ..زد لبخندی

 ؟؟..دیگه یای می پس: پرسید

  ؟؟..دیگه روز دو گفتی.. باشه:  گفتم خونسرد و عادی حال این با.. باشم باهاش که بود خدام از

 عمو حدسم طبق.. گذاشتم میان در عمو با رو شو و مزون برای عکس موضوع سپهر چشم از دور

 ظرن زیر کارها ی همه که دادم اطمینان بهش و دارم کار این به تمایل دید وقتی اما نبود مایل زیاد

 ..داد اجازه و کرد موافقت است؛ سرمدی اقای خواهر " خانم شیرین

 و هزن می زنگ کلی دونستم می که بود سپهر مشکلم تنها.. باشم مزون 4 ساعت بعدظهر بود قرار

 ی خونه میرم دارم من:  دادم اس ام اس بهش همین برای.. ! نمیداره بر دست کجام نفهمه تا

 .. !میگردم بر غروب تا!  کنم صحبت تونم نمی اونجا..دوستم

 ..باشیم اونجا ساعت سر تا کردم هماهنگ داشت شوق و ذوق من از بیشتر که نازیال با

 رد عمو و رم می دوستم ی خونه که گفتم خانم پروین به رفتن موقع!!  شدم راهی و حاضر بالخره

 ! است جریان

 یکل خانم شیرین و سوگند.. رسیدیم مزون به که بود دقیقه 4:6 ساعت راس گوشیم ساعت به بنا

 خانم یک و جوانی دختر اتاق در.. کردند راهنمایی دوم طبقه در اتاقی به رو ما و کردند استقبال

 که وراینط.. کرد معرفی ارایشگر " ستاره و خانم اون و بهینا و جوان دختر " سوگند.. داشتند حضور

 !! رفت می عکس برای باید و بود شده تموم موهایش و ارایش کار بهینا بود معلوم
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 به و بود نشسته رویم به و نازیال.  شد کار به دست ستاره و نشستم صندلی رو صحبت کمی از بعد

 : مثل کلماتی مدام و داد می حرکت صورتم روی دستش سرعت با ستاره.. بود دوخته چشم من

 و لقبی این از دیگر جمالتی و.. کن اینطوری و لبت.. باال بگیر و سرت!  کن باز.. ببند و چشمت

 ! کرد می تکرار

 و دز لبخندی.. کرد نگاه کارش ی نتیجه به و رفت عقب کمی ستاره " ساعت یک به نزدیک از پس

 ! کن باز و موهات:  گفت

 موهات:  گفت و زد موهام به دستی ستاره.. ریخت هام شونه رو موهام و بردم کیلیپس به دست

 و دز برق به و سشوار و!  بگیرم روش سشوار باد کمی بزار فقط.. خوبه دار حالت همینطوری فعال

 ..گرفت موهام به

 ..بپوشی کنم کمک بیارم و لباست برم بزار:  گفت و ایستاد سپس

 نظرم هب کمی که ای ماهرانه آرایش!  بودم کرده تغییر.. ..برگشتم اینه سمت به سریع رفتنش با

 ..نهز می ذوق تو نیست؟؟ زیاد آرایشم:  پرسیدم نازیال به رو.. بود نشسته صورتم به بود زیاد

 ماتچش!!  افته می خوب خیلی عکس تو.. نباش نگران.. بابا نه:  گفت و داد تکان و دستش نازیال

 ..شده قشنگ خیلی

 امنشد که بود بلند و سفید پیراهنی اول لباس.. شدند داخل دست در لباس دو با سوگند و ستاره

 راهنپی هرگز که من برای.. بود شده کار دامن از قسمتی و تنه باال.. بود دار دنباله و شد می کلوش

 قرار مموها روی تاجی نیم ستاره " لباس پوشیدن از پس.. بود جالب ای تجربه پوشیدم نمی بلند

 !! ای افسانه های دختر مثه.. شدی ها پرنسس مثل تمام:  گفت ذوق با سوگند و داد

 اشنهپ سفید کفش سوگند.. کرد می تایید و حرف این هم نازیال چشمان برق.. شد آب دلم تو قند

 و اسلب دامن!  بود ست لباس با اما.. بود بزرگ برایم کمی کفش گرچه!  داد قرار پام جلو رو بلندی

 ..رفتیم سالن به نازیال و سوگند با و گرفتم باال

 من به کنجکاوی با کردند می به جا رو ها پروژکتور و بود گردنشون و دست به دوربین که خانم دو

 ..کردن نگاه

 را خودش کیلو 01 شده طور هر که میداد قول خودش به داشت و کرد می تعریف من از مدام نازیال

 .. !!!!کند الغر
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 باعث کلی ها ژست.. دادم گوش گفتند می عکاس های خانم که هایی ژست به و ایستادم سن رو

 هک ای جعبه "ها خانم از یکی که بود فیگوری همه از تر جالب.. ! شد نازیال و من ی خنده و تفریح

 و بگیرم صورتم مقابل و بردارم پر مشت یه گفتم و داد قرار مقابلم و بود پــَــر از پـُر داخلش

 ! شد می ام خنده باعث و خندید می نازیال بار وهر.. بیاورم در کردن فوت ادای

!  مبرگشت اتاق به دوباره لباس تعویض برای من و شد تموم لباس این با الزم های عکس بالخره

 نیم هستار و کردم پا به رو ها کفش دوباره.. بود کوتاهی رنگ سفید و دکلته پیراهنی بعدی لباس

 ..شدم گرفتن عکس مشغول و برگشتم سالن به!  برداشت موهام رو از و تاج

 ساعت به نگاهی!  شود عوض آرایشم باید که گفت ستاره برگشتم اتاق به که بعد ی دفعه

!  شد دجدی مکاپ و ارایشم کردن پاک مشغول فرز و تر " ستاره!  بود دقیقه بیست و پنج.. انداختم

 ..بود سبکتر کمی و برنز ارایشم اینبار

 گفت و شد اتاق وارد دست در لباس چندین با سوگند!  کرد صاف وکامال کشید اتو را موهایم ستاره

 ! شوم اماده که

 فیت امالک که بود پلنگی و ای حلقه پیراهنی لباس اینبار!  شدم لباسِ   کردن عوض مشغول سریعا

 که راینقد.. بودم شده عاشقش واقعا من که بود عروسکی و مشکی پیراهنی بعدی لباس.. بود تن

 اتاق به.. میشه دیر داره که فهمیدم ساعت به نگاهی با!  کنم خارج تن از و لباس نبودم حاضر

 باز طوس تا لباس پشت که " رنگ سبز و اسپرت پیراهنی!  کردم تن به و بعدی لباس و برگشتم

 ..کردم اپ به مشکی ساپورت زیرش سوگند پیشنهاد به و شد می ای کیسه پایینش پیراهن.. بود

 و اومد سمتم به عکاس های خانم از یکی.. نشستم سن رو همانجا خستگی از کار پایان از پس

 و گرفتم دستش از و دوربین ذوق با.. بندازم ها عکس به نگاهی یه تونم می بخوام اگه که گفت

 نگاه و دوربین مانیتور من مثل و بود چسبانده من به و اش کله نازیال.. کردم جلو عقب رو ها عکس

 ..کرد می تولید خودش از تعربف عنوان به صدایی گاهی از هر و کرد می

 ستژ و نورپردازی کردم می نگاه که حاال..بود افتاده قشنگ و زیبا العاده فوق ها عکس از یکسری

 چیهی که خوشگلمم خود.. بود کاشته گل برایم واقعا مو و صورت ارایش در هم ستاره.. بود عالی ها

! 

 اتاق هب لباس تعویض برای تشکر از پس و دادم خانم دست به و دوربین و شدم بلند خستگی با

 و کردم پاک و ارایشم.. گشتم می بر خونه به زودتر چه هر باید و بود 8 به نزدیک ساعت.. برگشتم
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 مخواست سوگند از ها تعریف و ها تشکر خالل در و کردم تن به و هام لباس زود.  شستم و صورتم

 ..بگیرد تماس تلفنی تاکسی با زودتر چه هر که

 ارهایک از او و بودیم ایستاده ستاره مقابل هم نازی و من و بگیرد تماس تاکسی با تا رفت سوگند

 ..گفت می ما برای دیگرش

 از دیگر تای دو و خونه از یکی که کال میس سه.. آوردم بیرون و گوشیم و کردم کیف در دست

 . .داشتم سپهر از اس ام اس یک و بود سپهر

 و کردم تشکر و خداحافظی تند تند میاد داره ماشین و گرفته تماس گفت که سوگند صدای با

.. هستم شهر ی ملکه کردم می حس و بود زده باال خونم خودشیفتگی نازیال قول به.. شدم راهی

 باز و خونه به رسیدن با.. کردم می خستگی احساس و بود گرفته را ام انرژی همه اینکار راستی به

 گشتهبرن منزل به هنوز هیچکدام که فهمیدم.. افتاد ها ماشین از خالی پارکینگ به نگاهم ؛ در شدن

 .. !اند

.. رماد بودی کجا:  گفت و اومد نزدیک دیدنم با خانم پروین.. رفتم باال را ها پله کوفته و خسته

 ؟؟..نمیدی جواب چرا و گوشیت ؟؟.. شدم نگران

 عمه زونم رفتم بعدشم و دوستم پیش رفتم..  هیچی:  گفتم و انداختم کاناپه رو خستگی با و خودم

 ..داشتم کار کمی!  نازیال ی

 ..گفتم بهشون و انتخابیم لباس و دادم پس و ژورنال

 شربت هی برات بشین!  باشه شادی همیشه ایشااهلل.. سالمتی به:  گفت و زد لبخندی خانم پروین

 ..بیارم

 ! داشتم نیاز شیرین و خنکِ   نوشیدنی یه به که راستی به

 فکر : گفت و اومد شربت لیوان یه با خانم پروین.  انداختم کاناپه رو کنارم همونجا و شالم و مانتو

 ؟؟..داشت کار باهات خان سپهر کنم

 ؟ چطور: پرسیدم متعجب.. کردم نگاهش

 وستشد پیش رفته گفتم من " رفتی کجا پرسید.. نه گفتم من که ؟؟..هستی پرسید زد زنگ آخه -

!!! 
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 !!! ؟؟ بود زده زنگ خونه به چی برای.. نوشیدم و شربت از کمی

 رو داشت خستگی زور از چشمام..  رفتم اتاق به بقیه برگشتن از قبل و خوردم و شام زودتر شب

 ! سپردم خواب به و خودم و بستم و چشمام.. افتاد می هم

 

 همنگا و بودم کشیده دراز در به پشت.. کردم باز هم از و خستم های پلک اومد که چیکی صدای با

... رسید گوش به پارکت رو فرشیش رو صدای.. افتاد دیوار رو شخصی ی سایه.. بود دیوار به

 و هام چشم دوباره بخورم تکانی اینکه بدون.. داشتم خواب به شدیدی میل و سوخت می چشمام

 ..شنیدم و در شدن بسته صدای کردم حس اخر ی لحظه. شدم خواب غرق و بستم

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 خیز نیم!  باشد صبح سر یدبا که بود مشخص اسمون از.. افتاد پنجره به نگاهم و کردم باز چشم

 ..نشستم تخت رو و شدم

 سپهر با بعدظهر بود قرار که مخصوصا.  خواندم می زبان باید اما.. خواست می خواب دلم باز

 در غروب امروز اینکه ذوق با.. ! ببرد خود همراه و من که داشت قصد هنوز اگر البته.  بروم بیرون

 ! بود روزی عجب امروز.. رساندم حمام به و خودم دست به حوله و شدم بلند بود خواهم کنارش

 انمهخ پروین اینکه فکر با.. ! خورد اتاقم حمام در به هایی تقه که بودم کرده ابکشی را موهایم تازه

 ! یام می دیگه دقیقه ؟؟چند.. خانم پروین بله:  گفتم

 ؟؟.. بله:  گفتم و چسبوندم در به و سرم و رفتم نزدیکتر.. خورد در به ای تقه دوباره

 ..!دارم کارت کن باز لحظه یه.. منم -

 !!!! عمرا.. کردم می باز او برای و حمام در مــــن؟؟.. بود سپهر

 ؟؟..داری کار چی ؟..بگو:  پرسیدم

 ؟؟ میای امروز -

 ! آره -
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 ..باش اماده 5 ساعت -

 .. !باشه -

 ؟؟..بودی کجا دیروز -

 .. !دوستم پیش -

 ؟؟..دوستت کدوم -

 ؟؟..نیست امری دیگه!  خانم شیرین مزون رفتم هم بعد.. سمانه -

.. شرکت برم باید من:  شنیدم و صداش که گرفتم فاصله در از.. رفته کردم فکر.. نداد پاسخی

 ! بینمت می غروب

 وقت.. داشت جرئتی چه!  رفتم دوش سمت به دوباره.. اومد در شدن بسته صدای بعد ای لحظه و

 ! اتاقم داخل اومد می انداخت می را سرش وقت بی و

 و دست به کرم کمی!  شود خشک تا گذاشتم باز را موهایم.. پوشیدم لباس و شدم خارج حمام از

 ..شدم پایین راهی و زدم صورتم

 و بوسیدم را کیومرث عمو صورت!  خورد می صبحانه داشت کیانوش و بود رفتن ی آماده عمو

 ..نشستم میز سر کیانوش مقابل

 ههفت یک.. شدند خارج منزل از هم اتفاق به کیانوش و عمو سپس و کردیم صحبت ای جمله چند

 ! بودند تکاپو در شدیدا دو هر و بود مانده کیانوش نامزدی تا

 

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 

 موهایم!  شم آماده تا رفتم اتاق به.. بود 2 به نزدیک ساعت!  گذاشتم میز رو و بستم و زبان کتاب

 مژه به ریمل و کشیدم مداد و چشمم ی گوشه.. زدم گلبهی الک و هام ناخن و کشیدم سشوار را

 در.. گشتم دارم طرح گوش سهِ   شال دنبال کمد در و دادم هام گونه به رنگ کمی.. کشیدم هایم
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!! ؟؟..نه یا ام داده انجام رو فردا زبان کالس کارهای که پرسید و گرفت تماس هنگامه میان این

 مراهه و من که شده چه یعنی..! نبود مهم برایم سپهر با رفتن بیرون ی اندازه به چیزی هیچ امروز

 ؟؟..کرده خودش

!  بود پنج به دقیقه 41 ساعت ؟؟..بود برگشته یعنی!  اومد سپهر اتاق در شدن بسته و باز صدای

 تیناس و بود گشاد کمی سینه زیر از که و خنکی ای سرمعه مانتو و پوشیدم مو یخی جین شلوار

 هی بود شده بلند حاال که و هام چتری و بستم سرم باال و موهام!  کردم تن به و داشت ربعی سه

 ..ریختم طرفی

 یه که گفت بازی مسخره و گفتن پرت و چرت کلی از بعد!  بود نازیال.. خورد زنگ ام گوشی دوباره

 ..بدن سفارش و خوان می که اونایی و ببینند سوگند و شیرین تا اند آورده ها عکس از فایل

 ..شد باز بالفاصله در و خورد در به ای تقه که کردم می صحبت نازیال با

.. دز می حرف داشت یکریز نازیال!  جیبش در دیگرش دست و بود در ی دستگیره به دستش یک

 سر ودب هرطریقی به..! یومده می من به همه از بیشتر سفید ی دکلته پیراهن اون که داشت عقیده

 دار یقه شرت تی همراه به رنگ نخودی شلوار سپهر.. کردم خداحافظی و اوردم هم و صحبت ته و

 ..بود پوشیده مشکی

 ؟.. بود کی:  پرسید دادم فاصله گوشم از و گوشی تا

 تو!  خوبم من.. سالم علیک:  گفتم کردم می برانداز اینه تو و خودم دوباره که حالی در و شدم بلند

 ؟؟..چطوری

 ..بندازم سرم رو تا برداشتم و شال و

 ببخشید:  گفت و زد کمرنگی لبخند و زد زل من به اینه از.. ایستاد سرم پشت و اومد داخل

 ؟؟..زدی می حرف کی با حاال!  سالم.. عزیزم

 ..نازیال:  گفتم و برگشتم سمتش به

 ؟؟..گفت می چی -

 ..زد می حرف لباس مورد در -

 ؟؟؟؟..بود چه ها جواب سوال این از قصدش واقعا.  کردم نگاهش کمر به دست و
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 مشتش تو که حالی در و برداشت تخت رو از و کیفم خودش کنم می نگاهش شاکی دید وقتی

 ..بریم:  گفت و گرفت سمتم به و دیگرش دست بود گرفته

 !! زد می براق و بود ارام چشمانش

 !!! بود شده رمانتیک چه امروز.. کردم نگاه بود کرده دراز سمتم به که دستش به

 ..سپردم دستش وبه دستم و گذاشتم کنار و تعلل

 دستم ودب نشسته تلویزیون به رو ما به پشت که خانم پروین دیدن با امدیم پایین ها پله از وقتی

 ! کرد ول آهسته را دستم او و کشیدم را

.  رفتمگ استرس.. برم خوام می بیرون سپهر با که بودم نگفته خانم پروین یا عمو به.. نبود یادم

 ؟؟ نکنند شک

 ..ریممی داریم ما خانم پروین:  گفت بلند و رفت هایش کفش سمت به سپهر کنم باز دهان آمدم تا

.. سالمت به:  گفت و زد لبخندی و انداخت ما به نگاهی.. برگشت عقب به سرش خانم پروین

 .. !باشید خودتون مواظب

 .. !چرخید تلویزیون صفحه سمت به دوباره و

. .کردم پا به و رنگم ای سرمعه کالج.. رفت ماشینش سمت به و پوشید و هایش کفش سپهر

 می هم با یفرق باید بیرون و مهمونی خالصه!  بپوشم بلند پاشنه کفش بیرون برای نداشتم دوست

 ؟؟..نه یا کرد

 از و ماشین سپهر!  گذاشتم حیاط به پا و شدم سرازیر ها پله از و گفتم خداحافظی بلند دوباره

 ! بود کرده خارج پارکینگ

 ..کردیم حرکت و شدم ماشین شدم سوار

 ؟؟..بگم بزنم زنگ االن..بگم عمو به رفت یادم من:  گفتم و چرخیدم سپهر به رو

 ..گفتم بهش من!  خواد نمی دیگه:  گفت بود کولر تنظیم به دستش که حالی در

 ؟؟.. گفتی بهش چی:  پرسیدم متعجب
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 نیم متعجب ؛ بود داشته نگه باد مقابل و دیگرش دست کف و بود فرمان به دستش یه که حالی در

 ..دیگه بیرون میریم دارم گفتم:  گفت و انداخت من به نگاهی

 ..کشیدی می حرف سپهر دهان از باید انبر با!  گرفت حرصم

 .. !کرده برخوردی چه عمو و گفته چی که گفت می برام مو به مو و دقیق داشتم دوست

 می جلو عقب رو ها اهنگ داشت.. کردم تماشا و بیرون و چرخوندم و سرم و شدم ساکت دیگر

 .. !کرد

 که دمکر می نگاه و بیرون و بود موزیک به گوشم..  کرد پر و ماشین فضای مالیمی موزیک عاقبت

 ..کردم حس دستم رو و دستی

 و ادد قرار خودش پای رو و دستم کرد می لمس و انگشتانم حالی در.. برگشتم سمتش به نگاهم

 ؟؟..ناراحتی:  گفت کرد می نگاه و مقابل که همانطور.من به نگاهی بدون

 ..بود خنک دستش

 .. !نه:  دادم پاسخ

 ؟؟..زنی نمی حرف چرا پس -

 . دادم می گوش و اهنگ داشتم.. همینطوری -

 ؟؟..دادی سفارش و لباست -

 .. !خوام می و مدل کدوم گفتم رفتم دیروز.. آره -

 ؟؟..گفتی که مدل همون -

 ..آره:  گفتم و زدم لبخندی

 .. !کنی می و خودت کار تو بازم بگم چی هر که من:  گفت و داد تکان سری

 ..کردم خارج کیفم از گوشیمو و کشیدم دستش تو از و دستم.  خورد زنگ گوشیم

 ..چرخید می گوشی و من بین نگاهش بود جلو به حواسش که حالی در سپهر

 ..دادم پاسخ و گفتم اللهی بسم دلم تو!  بود مزون از
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 ...سالم:  من

 ..جون سوگند خوبید شما!  ممنون -

- .. 

 ! بفرمایید.. کنم می خواهش!  نه -

- .. 

 ( گفت می رو ها عکس) ؟؟..زود چه ؟؟..واقعا.. بلـــه.. بله -

- . .... 

 ..دارید لطف.. کنم می خواهش!  بله -

- .. .. 

 من هند به عقاب مثه که سپهر این کنه کاری تونه می ببین حاال.. ) بینه می قشنگ چشماتون -

 (!!! بفهمه زده زل

- ... 

 ..بود قشنگتر همه از اون.. درسته ؟؟..بله.. شما دارید لطف -

- .. ... 

 ! بهتون میدم خبر.. ببینم حاال.. چشم.. کنم می خواهش!!!  چشـــــم.. چشم بله -

- .. .. 

 ..بگید و همون خوبه شما نظر به که کدوم هر.. ! تونم نمی.. نه امروز -

- .. 

 ای هعجل!  بله.. گفتید شما که کدوم هر!! ..  دارم ایمان شما ی سلیقه به من.. کنه نمی فرقی نه -

 !خداحافظ.. همینطور هم شما.. بله.. ! .. میبینم میام من بعد.. نیست

 !!! عجبا.. بیرون دادم شدت با و نفسم
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 کمال در اما.  کرد می نگاهم چشمی زیر سپهر.. دادم ســُـر کیفم تو و کردم سایلنت و گوشی

 ..نکرد جو و پرس تعجب

 !! بود چیزیش یه امروز

 : گفتم و چرخیدم سمتش اشنا و معروف بلوار به رسید تا.. کرد می رد رو ها خیابون یک به یک

 ؟؟..قراردارید اینجا

 رهخاط تجدید تو واسه گفتم:  داد ادامه نیشخند با و.. آره:  گفت کرد می نگاه رو به رو که همانطور

 .. !!میشه هم ای

 ..دادم تکیه صندلی پشتی به آروم و نزدم حرفی

 ! کرد پارک و ماشین ورودی در مقابل بعد دقایقی

 و وگ و گفت حال در بودند ایستاده ای گوشه پسر چندین در جلوی.. بود غله غل بلوار معمول طبق

 ..بودند زدن دید

 اونا به پسرها توجه و شدند خارج شاپ کافی از کنان صدا و سر ها دختر از گروهی حین همین در

 ..شد جلب

 و من مالیمت با و و گذاشت پشتم و دستش سپهر که " بودم کرده گیر پلوقی شلوغ این وسط من

 ..کرد رد بینشون از

 می گوش به طرف هر از صحبت و خنده صدای و بود پر میزها اکثر.. شدیم داخل هم اتفاق به

 ..رسید

 ! نشستن اونجا.. اینور از:  گفت و کرد وارد کمرم به فشاری بود پشتم که دستش با سپهر

 با.. بودند نشسته میز سر پسر و دختر چندین.. رسیدم نظر مورد میز به و کردم دنبال و نگاهش

 از تگف می چیزی که حال در و زد اشناییی لبخند بود مانشسته به رو که پسر شدنمون نزدیک

 ..شد بلند جایش

 را اشنایش ی چهره من و برگشت ما سمت به بود نشسته مقابلش که دختری حین همین در

 دمفهمی بعد که پسر با و کردم روبوسی شیدا با.. ! کرد می نگاه رو ما خندان که بود شیدا.. دیدم

 ..دادم دست بودمش نشناخته پرفسوریش ریش خار به من بودو شاهین
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 یمعرف من به و دوستانشون تند تند شیدا و کرد احوالپرسی و داد دست افراد تک تک با سپهر

 و تاراجون.. حسین امیر..  آرمان.. اشکان آقا!  جون یلدا نامزدشون.. خان سهراب ایشون.. : کرد

 .. !!!امیر آقا هم ایشون

 چهره.. کرد دراز سمتم به و دستش و داد تکان سری برایم.. نشست امیر خندان نگاه تو نگاهم

 ..بود اشنا برایم اش

 ..گرفتیم جا میز سر خالصه و شدند جا جابه همه.  دادم دست هم او با و زدم لبخندی

 ..گرفت جا روام به رو سپهر نشست نشست کنارم شیدا

 می صحبت پرانرژی شیدا.. بودند بش و خوش مشغول همه دوباره و شد گرفته سر از ها صحبت

 می نظر به معقول و خوب همه.. گذروندم نظر از و جمع.. بود گرفته دست در و بحث مسیر و کرد

 و بود رفتهگ نظر زیر و من.. کرد پیدا تالقی بود نشسته سپهر کنار که امیر نگاه با نگاهم.. رسیدند

 ..زد کجی لبخند

 رسپه دوست همون این!  اومد یادم.. کردم جا جابه بود پام رو که و کیفم و انداختم پایین و سرم

 هب و وحواسم نگاهم.. کنه می نگام اونطوری چرا بگو پس.. بود گرفته رو نازیال و من مچ که بود

 ازم تحصیل و درس و سن مورد در تارا که هایی سوال به گاه از هر و دادم شاهین های صحبت

 ..دادم جواب پرسید می

-------------------------------------------------------  

 سواری اسب یادگیری روز اولین ی خاطره از که تارا به و چرخوندم می ام ابمیوه لیوان تو و نی

 یم صحبت شنیدنی و شیرین که واقعا.. دوختم چشم گفت می بود اورده در ابروریزی چه که اش

 ..کرد

 حرف صبح تا یکریز بدی میدون تارا به:  گفت وخندان آورد نزدیک و سرش و زد بازوم به شیدا

 ..زنه می

 ..زنه می حرف بامزه خیلی:  گفتم و خندیدم

 ؟؟..میای.. سواری اسب باشگاه بریم خوایم می صبح فردا پس -

 ؟؟..میاد سپهر.. دونم نمی ؟؟..فردا پس -
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 ..کنه نمی کنسل و سوارکاری " کنه کنسل و ای برنامه هر اون ؟؟..سپهر:  گفت و خندید شیدا

 ..پرید باال ابروهام

 ..هست هم تارا.. ! میگذره خوش.. دیگه بیا:  داد ادامه شیدا

 ..نیستم بلد من اما:  گفتم و کردم نگاهش

 .. !!!میدن یاد تارا به زور به دارن که فعال ؟؟..بلدم من مگه:  گفت و کرد اخم کمی شیدا

 ..کردم نگاه کرد می صحبت اشکان با که سپهر به و خندیدم

 هناخودآگا من و شد جا به جا صندلیش رو امیر.. داشتم دوست را اش سنگینی و آرامش این چقدر

 ..شد کشیده او سمت به نگاهم

 .. زد لبخندی دوباره کنم می نگاهش دید وقتی

 گاهن " خندیدند می بقیه و کرد می توصیف و افتادنش ی صحنه که تارا به دوباره او به توجه بی

 ..کردم

 ربهت امیر و سپهر بین از تا کردم جا جابه و خودم کمی.. موند خیره تر انطرف میز چند رو نگاهم

 زرو اون که هایی لباس همون حتی!  بود بابک.. کردم نمی اشتباه!!  بود خودش.. ببینم بتونم

 ..داشت تن به و بود پوشیده

 حرصم.. ودب بخند بگو مشغول و بود انداخته بود نشسته کنارش که دختری صندلی پشت و دستش

 ینا گفتم نازیال به چقدر.. بچاپه رو اونا و کنه خر رو ها دختر بود بلد فقط.. عوضی آشغال!  گرفت

 .. !خوره نمی تو درد به پسر

ِ  !!  پیام شفیقش رفیق نشسته میز سر که اونی حتما.. ببینم بهتر و افراد تا کردم خم و سرم کمی

 ..قماشن یه از همشون

 من به نگاهش ای لحظه و چرخید ما طرف به سرش خندید می که حالی در بابک.. !!! ها لعنتی

 داشت رفته رفته اش خنده.. برگشت من به نگاهش دوباره یهو و گذشت من از نگاهش.. افتاد

 ای موذیانه لبخند.. باشه شده رو دستش شد نمی باورش که انگار!  بود خورده جا.. شد می جمع

 ..نشست لبم رو
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 به و کردم جا جابه و خودم دوباره.. چیه و کیه اینکه به توجه بی..گرفت قرار دیدم جلوی سری

 مشکی چشم جفت یه بود گرفت قرار جلوم که سری.. ! اومد خودم به یهو.. زدم زل میز همون

 دارم که دید سپهر!!  من خدای وای.. بود تنش هم مشکی شرت تی قضا از که بود شاکی و جدی

 ..زنم می دید رو اونا

 شنگاه نداشتم جرئت.. خوردم ابمیوم از کمی و انداختم پایین و سرم کنم نگاهش اینکه بدون

 یم نگاه که کسی دنبال حتما.. کرد نگاه و سرش پشت و برگشت عقب به سرش سپهر!!!  کنم

 .. !گشت می کردم

 ناای.. بودم نکرده کاری که من.. کشیدم عمیقی نفس.. !!! کنه می پیچم سوال کلی حتما حاال

 ..کردم نگاهشون کنجکاوی سر از فقط که میگم و میدم توضیح براش.. ! بودن نازیال دوستای

 .. !بدم و جوابش خونسرد و لبخند با کردم سعی من و پرسید من از سوالی تارا

 شیشگو بود میز رو صاف دستش یک و بود داده لم صندلیش به.. کردم نگاه سپهر به چشمی زیر

 .. !چرخوند می و

 حاال! !! گرفت لجم.. شدم می خفه داشتم مستقیمش نگاه زیر.. من به بود زده زل جدی و مستقیم

 ؟؟؟.. بود شده چی مگه

 ارکن کنان پچ پچ شیدا.. داد تکون سر فقط جوابش در سپهر و داد قرار مخاطب و سپهر ؛ سهراب

 اگر هالبت.. ! کنم فرار و باشم توجه بی سپهر های نگاه به کردم سعی.. بود صحبت مشغول گوشم

 ..شد می

--------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ..رفتیم می خونه سمت به و بودیم نشسته هم کنار سکوت در

 پیچم سوال و نزد حرفی اصال ؛ کنه پیچم سوال و بده گیر کردم می فکر که انتظارم خالف بر

 ..نکرد

 چه هر.. !!! نیست هم نرمال و اروم دونستم می اما.. نبود عصبانی.. کردم نگاهش چشمی زیر

 ..نزد حرفی موندم منتظر
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 ؟؟..سوارکاری میری باهاشون فردا پس:  گفتم باشم زده حرفی اینکه برای

 .. !!!شد وقت اگه.. نیست معلوم:  گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 !!؟؟..میری شرایطی هر تحت تو گفت که شیدا -

 ..داد تکان سری فقط جواب در

 !؟؟..چی یعنی

 ..کردم سکوت و نزدم حرفی دیگر منم نداره صحبت به تمایلی دیدم وقتی

 .. !!!گذاشت می سر پشت رو ها اتوبان سرعت با و فشرد می گاز رو و پاش

 ها آدم و بیرون به نگاهم و دادم تکیه در به و دستم.. کرد جلو عقب و آهنگ تا چند و برد دست

 ..دوختم

 .. :گوشم تو پیچید امیری خواجه احسان بخش آرامش صدای

 ..ا رادم بی و مات که روز سه دو* 

 کرده مشغول و فکرم چیزی یه

 هواشم درگیر که عشقی همین

 کــرده مسئــــول تو به نسبت و من

 مـــــا معمولی ی رابطه اون از

 روزگـــــارم تو گرفت سر عشقی چه

 ..دارم عشـــــق ادعای تو واسه ســـــال همه این از بعد که روز سه " دو

 

 ؟.. اینجا میدم جون دارم بینی نمی

 اینجا محتاجم تو به دونی نمی

 کردی وابسته و من راحت چقدر
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 .. اینجـــــا کم کم میشم دیوونه دارم

 

 فکر این به..  گذاشته قصد از و اهنگ این کنم فکر بخوام اینکه از بیشتر.. ! کشیدم عمیقی نفس

 من.. بود خودم به اعتراف وقت دیگر شاید.. ! منه روز و حال از دقیقی توصیف شعر این که کردم

!!  خودم برای فقط خواستمش می.. هاش خوبی و ها بدی همه با خواستمش می!! داشتم دوستش

 و بیاد اسمش کنار ای دیگه کس اسم اینکه طاقت.. نداشتم و اش محلی کم و سردی و طاقت

. .بود شده ریخته دلم تو حس همه این چطور و کجا از فهمیدم نمی کردم می فکر چه هر.. نداشتم

 !!! کرد می ثابت من به و داشتنش دوست باید اول.. اما.. دارم دوستش دونستم می فقط

 ..کرد می ثابت باید

 ..کرد باز و در ریموت با و ایستاد پارکینگ در مقابل

 یاینطور روزمون نداشتم دوست.  رفتم ها پله سمت به.. شدیم پیاده دو هر و کرد پارک و ماشین

 ..شه تموم

 ..برسه من به تا کردم آهسته هامو قدم

 یم رد کنارم از داشت.. اومد می سمتم به و بود پایین سرش.. اومد ها پله سمت به و زد و دزدگیر

 ..کرد نگاهم ای لحظه که شد

 ..کن صبر:  گفتم زود

 ؟؟.. چیه:  گفت متعجب و برگشت سمتم به

 ؟؟..کن صبر گفتم چرا اصال ؟؟؟ گفتم می چی باید

 ؟؟..بگی خواستی می چی:  گفت و جلواومد قدمی کنم می نگاهش همانطور دید وقتی

 چی ایبر:  گفتم و گرفتم زانوهام مقابل و چسبیدم و کیفم دستی دو و کردم خیس زبون با و لبم

 ؟؟..ناراحتی

 ..نیستم ناراحت:  گفت و داد چین و پیشونیش

 ..بودن نازیال دوستای اونا:  گفتم زود
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 ..دونم می:  گفت کرد می نگاهم که همانطور

 ؟؟..دونی می -

 ..آره -

 ؟؟..کنی می اینطوری چرا پس -

 ؟؟..چطوری:  گفت کجی لبخند با و برد باال و ابروهاش

 ! کن ولش.. هیچی:  گفتم و شدم رد کنارش از

 و بود نشسته کاناپه رو عمو!!!  بیارم در کی دل از خواستم می وبگو من.. دویدم باال را ها پله و

.. رفتم اتاق طرف به و دادم تکان براش دستی و گفتم سالمی بلند.. خوند می روزنامه داشت

 !!!  بود کرده گیجم سپهر رفتارهای

 خطی 31 متن یه و کردم می حل باید که داشتم تمرین کلی.. بودم خوندن زبان مشغول صبح از

 خودم هب.. کتاب سر تو یکی زدم می خودم سر تو یکی و بودم نشسته هال تو!  نوشتم می باید هم

 ..گذاشتم اخر روز واسه و تکالیفم ی همه که فرستادم می لعنت

 و متن که گفت می و گرفت می تماس مدام هنگامه.. بود 04 نزدیک. انداختم ساعت به نگاهی

 حل و تمیرینات و بودم نخونده کامل و درس هنوز من!!  بود خوش دلش ؟..نه یا ام کرده اماده

 یوهم و شربت با من از و یومد می و رفت می مدام هم خانم پروین ؟؟..نوشتم می متن.. بودم نکرده

 یعنی:  گفت می و شد می زده ذوق من خوندن درس دیدن از بار هر و.. کرد می پذیرایی شیرینی و

 که میدادم توضیح برایش و گرفت می ام خنده بار هر من و ؟؟.. ببینم رو تو شدن دکتر من میشه

 : گفت می و شد می پکر هم او!!!  شوم دکتر که است محال و است فیزیک ریاضی ام رشته من

 ..توست ی برازنده پزشکی فقط مادر ولی

 باز رد که زدم می گاز سیب به و کنم حل و تمرینات داشتم سعی غرغرکنان و کشیده دراز زمین رو

 و جوابم دو هر.. گفتم سالم و نشستم و شدم بلند دیدنشون با.. اومدند داخل سپهر و عمو و شد

 ! برن اتاقشون به تا رفتن ها پله سمت به و دادند

 هم و خطی 31 متن اون و کنه حل بدم و تمریناتم تونستم می.. زد برق چشمهایم سپهر دیدن با

 و مکن می نگاهش خوشحالی و ذوق با دید وقتی و کرد نگاهم ؟..سپهر از بهتر کی.. بنویسه برام

 .. !شد زده ذوق چه بچه.. گرفت خندم.. ! خندید " بازه نیشم
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 با..دمش مشغول خوردنم سیب به و کردم جمع و کتابم دفتر رسیده کمکی نیرو اینکه از خوشحال

 ندمخ خودم فکر از.. دیگه همینه خوبیش باشه داشته رفته فرنگ عموی پسر آدم کردم فکر خودم

 راحت خیال با و بودم کرده دراز و پام که من دیدن با و اومد من پیش دوباره خانم پروین!  گرفت

 ؟؟.. نوشتی رو همه ؟؟..مادر شد تمو درست:  گفت و کرد نگاه جویدم می سیب

 ! بگیرم کمک سپهر از خوام می و بقیش.. تفریبا:  گفتم و کردم نگاهش

 چیه : پرسیدم کند می نگاهم همانطور دیدم وقتی..  داد من به و نگاهش و گفت آهانی خانم پروین

 ؟؟.. کنید می نگام اینطور چرا ؟..خانم پروین

 بیام داشتم آرزو همیشه من.. ! شدی می دکتر باید تو ولی:  گفت و گرفت خودش به ناراحتی قیافه

 ت رشته تو کردم می فکر همش من.. توئه ی برازنده دکتری اصال..! کنی مداوام تو " تو پیش

 ( ! تجربیِ  ) طبیعی

 ..کنم بغلش تا شدم خیز نیم و خندیدم بلند پـــُـر دهن با همانطور " حرفش این شنیدن با

 ..میشم دکتر میرم من شده که هم شما خاطر به:  گفتم بهش رو

 ..خندید زده ذوق

 ..بخندم منم بگید ؟؟..شده خبر چه:  گفت ما دیدن با اومد می پایین ها پله از که عمو

 ! خانم پروین و من بین بود قول یه.. هیچی:  گفتم و زدم خانم پروین به چشمکی

 ! شد بلند ایفون صدای که اومد می ما سمت به داشت.. نزد حرفی و داد تکان سری عمو

 ِ  پژمان حتما.. کنم می باز من:  گفت رفت می ایفون سمت به که همانطور و کرد کج و راهش عمو

!! 

 ؟؟..داره چیکار ؟؟..پژمان:  پرسیدم متعجب.. زد را ایفون عمو

 اماده و میز لطفا ؟؟..ست آماده ناهار:  گفت خانم پروین به رو و.. دارم کارش من:  داد پاسخ عمو

 ..کنید

 وشگ به پژمان با عمو احوالپرسی صدای.  گرفتم بغل به و کردم جمع و دفترم کتاب و شدم بلند

 ..رسید می
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 ..سالم:  گفتم احترام رو از و ناچار به.  افتاد من به نگاهش و شد داخل پژمان

 ؟؟.خوبی.. سالم:  گفت خندان قبل دفعات خالف بر پژمان

 ؟؟..خوندی می درس: پرسید زود که باال برم اومدم و دادم تکان سری

 ..کردم نگاهش متعجب و پشت برگشتم

 ! بده و جوابش و باش مودب یعنی که کرد می نگاهم حالتی با عمو

 .. !بله:  گفتم و دادم تکان سری

 ؟؟..خوندی می زبان:  گفت و انداخت دستم توی ها کتاب به نگاهی

 !! بود داده گیری چه.. بود گرفته حرصم

 ؟؟..نیست معلوم:  گفتم و گرفتم تر باال کمی و کتاب

 .. !پرسید می مزخرف های سوال این!  چه من به.. کرد نگاهم شاکی عمو

 یدای ببخش:  گفت بردش می سالن سمت به که حالی در و گذاشت پژمان پشت و دستش عمو

 همین خاطر به!  درگیرم خودمم.. شلوغه سرشون کیانوش و سپهر اخه.. شدم مزاحمت که

 ..شدم مزاحمت

 ..خدمتم در من ؟؟..دایی حرفیه چه این:  گفت نشست می که حالی در پژمان

 به اب صدای راهرو به گذاشتنم پا با.  رفتم باال رو ها پله و بشنوم و حرفشون ی ادامه تا واینستادم

 !! بود حموم سپهر پس.. رسید گوشم

 پرو برای فردا باید!  کردم رها تخت رو و خودم و کردم ولو میز رو و دفترم و کتاب و رفتم اتاق به

 ..رفتم می هم لباسم

--------------------------------------------------------------------

------------------- 

 گپ داره عمو با هنوز پژمان دیدم و رفتم پایین. کرد صدا ناهار صرف برای رو همه خانم پروین

 ..زنه می
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 ؟؟.. یاد نمی ناهار کیانوش:  پرسیدم خانم پروین از!  هست ناهار که فهمیدم بشقاب 5 دیدن با

 .. !!یاد نمی ناهار برای و داره کار کیانوش که گفت و داد منفی پاسخ خانم پروین

 دهن به و برداشتم ظرف تو از زیتون یه و شدم خم بودم ایستاده سرپا میز کنار که همانطور

 االن همین اینکه ؟؟ تنشه بیرون لباس چرا پس.. اومد می پایین ها پله از داشت سپهر.  گذاشتم

 ..بود رسیده ما به خودش از زودتر افترشیوش و ادکلن بوی.. ! رسیده خودش به چه!! ؟؟..اومد

 ازب پیراهنش ی باال های دکمه.. ! بود تنش کوتاهی استین رنگ آبی پیراهن با همراه جین شلوار

 ..کرد زیاد و درجش به و رفت اسپلیت کنترل سمت به!  بود مشخص سینش و بود

 رفح به گوشش که همانطور پژمان ؟؟..بخوریم ناهار تا یومدن نمی چرا پس.  نشستم صندلی رو

 به و گذاشت میز رو و کنترل و گفت پژمان به سالمی سپهر.. انداخت سپهر به نگاهی بود عمو های

 ..اومد خوری ناهار میز سمت

 ! خندید.. و زد ریزی چشمک دیدنم با

 رروپ اون هم که کنم پنهان و لبخندم کردم سعی " بودم کرده م چونه ستون و دستم که همانطور

 .. !نبینه ؛ بود اینور به نگاهش سالن از که پژمان هم و نشه

 ..نشست مقابلم

 که امروز به نه " نزد حرف من با برگشت موقع کلمه یک که دیشبش به نه!  زدم پوزخندی

 ..بود شنگول و شاد اینطوری

 ؟؟..بریزم هم تو برای:  پرسید من به رو و ریخت خودش برای نوشابه کمی و برداشت و پارچ

 ..ریخت نوشابه برایم و برداشت و لیوان بدم جوابی اینکه از قبل و

 !امدند میز سمت به و شدند بلند هم پژمان و عمو

 ! نشست سپهر کنار مانده باقی جای تنها در پژمان و نشست راس در معمول طبق عمو

 و رمس و گفتم اکبری و اهلل دلم تو.. افتاد می بازش های دکمه و ستبرش ی سینه به نگاهم همش

 ! کنم عوض و لباسم برم که کرد می مجبور و من.. بودم من اگه حاال.  انداختم پایین

 ..شدم مشغول و کشیدم خودم برای برنج
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 ؟؟..داری کالس امروز:  گفت پژمان

 بلند و سرم!  منم صحبتش طرف که فهمیدم.. بودم من رفت می کالس جمع این تو که کسی تنها

 ..دارم کالس بعدظهر..  آره:  گفتم و کردم

 ؟؟..ساعتی چه -

 ..کرد نگاهم و کرد بلند را سرش کمی سپهر

 ؟؟..چطور.. اینا شیش حدود -

 ! بری باهاش هم تو خواست می.. بره خواد می کجا یاسمن دونم نمی -

 ..گفت بهم زد زنگ خودش -

 ؟؟.. برید خواید می کی ؟؟..گفت بهت ؟؟..عه -

 ! کالسم از بعد شاید.. نیست معلوم -

 ؟؟..میشه تموم کی کالست -

  ؟؟؟..بود چه من تقصیر!!!  بود شده دیوانه باز.. کرد می نگاهم شاکی سپهر

 ..اینا نیم و هفت:  دادم پاسخ و کردم من و من کمی

 ..دنبالت میام من پس:  گفت زود

 ؟؟..چی برای -

 ..دیگه خونه برمت می میام من ؟؟..خرید بری یاسی با خوای نمی مگه -

 ..رم می خودم -

 ..دنبالت میام!  میشه دیر خونه بری تا موقع اون -

 . انداختم سپهر و عمو به نگاهی

 ..کرد می اونور اینور و غذاش و بود پایین سرش سپهر

 ..کرد می نگاهم و جوید می و غذاش خونسر عمو
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 ..شدم غذا خوردن مشغول.  انداختم پایین و سرم و نزدم حرفی

. .رفت اشپزخونه به و کرد پاک و دهنش دور دستمال با!  شد بلند میز سر از همه از زودتر سپهر

 ! رسید می گوش به خانم پروین با زدنش حرف صدای

 تادایس هال قدی ی اینه مقابل و شد خارج اشپزخونه از سپهر.. شدم مشغول و ریختم ساالد کمی

 : پرسیدم عمو از هول با بمونه هام تمرین من و بره اینکه ترس از.. داد حالت و موهاش دست با و

 ؟؟.. بره خواد می

 طورچ.. کنم فکر.. دونم نمی:  گفت و انداخت نگاهی " بود سپهر به نگاهم که من به سردرگم عمو

 مگه؟؟

 ..دارم کارش -

 ؟؟..داری کارش چی:  پرسید زود پژمان

:  تنگف با و کردم کنترل خودم اما اومد زبونم نوک تا{ چه تو به}  ی جمله.. کردم نگاهش غضبناک

 ..دیگه دارم کارش

 . گرفتم ازش و نگاهم

 ! خوردم ته تا هم و ام نوشابه و کردم تموم و ساالد

 ؟؟..بیرون بری خوای می:  گفتم و رفتم بود نشسته تلویزیون مقابل که سپهر سمت به و شدم بلند

 ؟؟..چطور.. آره:  گفت و کرد نگاهم

 ؟؟..االن:  گفتم و کردم بازی انگشتام با

 .. !دیگه ساعت یه.. نه:  گفت و انداخت دیوار روی ساعت به نگاهی نیم و کرد نگاهم گیج

 سری یه.. چیزه:  گفتم و پیچوندم انگشتم دور و بود اویزون گوشم کنار که موهام از ای تکه

 ..!کنی حل واسم خواستم می داشتم تمرین

 ؟؟..تمرین -

 ..سخته یکم!  بنویسیم خطی 31 متن یه باید.. زبان -
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 ..چیه ببینم بیار اومدم شب بزار -

 !! شاکیه دستم از خیلی ملکی دارم هم غیبت چون.. خوام می بعدظهر امروز واسه.. نه -

 ؟؟..کنی می کمک:  گفتم و کردم مظلوم و خودم

 .. !چیه ببینم بیار برو:  گفت و کرد فکر کمی

 و کاغذ ورق یه و کتاب.  رفتم اتاق سمت به و گذشتم پژمان کنجکاو چشمان جلوی از خوشحال

 .. !رفتم پایین و برداشتم خودکار

 دراز میز رو و پاش یه و بود داده لم تلویزیون مقابل سپهر.. بودند نشسته توسالن پژمان و عمو

 ! بود کرده

 ..!بود اینجا به حواسش تمام پژمان.. نشستم کنارش فاصله با " نفره سه کاناپه رو

 ..بشه خط 31 متن که خواستم و گفتم بهش و تاپیک و دادم سپهر دست به و کاغذ

 اب و کرد نگاهم گفت گرفت می دست به و خودکار که درحالی و داد قرار دستش زیر و کاغذ سپهر

 ؟؟..چیه اینکار عوض در من پاداش!  داره چیزی پاداشی.. مزدی یه کاری هر.. خب:  گفت شیطنت

 ؟؟؟ پاداش:  پرسیدم و کردم نگاهش گیج

 ..نمیدم انجام کس هیچ برای مفتی و کاری هیچ من:  گفت و داد تکان سری

 ..یاورد می در بازی داشت گیره کارم که دید می!  بیرون کردم فوت و نفسم حرص از

 ..!!بخوای تو چی هر.. باشه:  گفتم کالفه و گذاشتم گوشم پشت و موهام

 !!؟؟.. زیرش نزنی بعد ؟؟..واقعا:  گفت خنده با و پرید باال و ابروهاش

 !! بود مشکوک. ..  کردم مکث کمی

 ؟؟..خوای می چی عوض در که بگو اول.. نه:  گفتم

 !! نبود حواسشون پژمان و عمو.. انداخت سالن به نگاهی و کرد خم سمتم به و خودش کمی

 ..خوب چیز یه:  گفت انگیز وسوسه و دوخت لبم به و نگاهش
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 رو ای موذیانه لبخند و درخشید می چشماش.. کرد نمی جدا لبم رو از و نگاهش. کردم نگاهش

 ! بود لبش

 هب بدش.. خوام نمی اصال:  گفتم لج با و کشیدم دستش ازش رو ورقه و کتاب و کردم دراز دست

 ! من

 ..بود چسبیده محکم و کاغذ و کتاب

 ..شدم پشیمون میگم.. کن ولش:  گفتم و کشیدم دستش از دوباره

 !! یام می کنار هم با جور یه حاال.. نداره عصبانیت اینکه:  گفت و خندید آروم

 ..من به بدش -

 ..بشی مشتری میدم تخفیف تویی چون حاال -

 رهپا ورقه و بخوره تا کتاب جلد شد باعث که کشیدم دستش تو واز کاغذ و کتاب ؛ لج و حرص با

 ..بشه

 ..کرد ول و کتاب

 .. !داره مزدی یه زحمتی هر خالصه.. مایلی طور هر:  گفت خونسرد که برم تا شدم بلند

 ..بندازم چنگ صورتش رو داشتم دوست

 ..رسوندم اتاق به و خودم و رفتم باال رو ها پله کوبوندم می زمین رو و پام که حالی در

 ..بیشعور!  کردم پرت تخت رو و خودم

 وت اون اینکه امید به من ؟؟..کردم می کار چی ها تمرن این با من حاال!!  گرفت می م گریه داشت

 ..بودم نشسته االن تا خیال بی نویسه می برام رو اینا ثانیه جیک

 اول از.. زدم ورق حرص با و کوبوندم تخت رو و کتاب!  بود 3 به نزدیک.. انداختم ساعت به نگاهی

 !!!  رفتم می سراغش نباید هم

 کافی ی مطالعه!!  رسید می خط 40 به زور به.. کردم نگاه بودم نوشته که متنی به امیدی نا با

 ..بنویسم تونستم نمی این از بیشتر و نداشتم
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 ..بود بهتر هیچی از!  بودم کرده حل میون در یکی هم رو ها تمرین.. زدم ورق و کتاب

 . گذاشتم کیفم تو رو و خودکار و کاغذ و کتاب

 پایین هم پژمان از خداحافظی برای حتی.. بودند رفته االن تا عمو و سپهر حتما.. بود 5 ساعت

 یدمپوش مشکی شلوار.. زدم هام مژه به ریمل و کشیدم چشمی خط حوصله و حال بی!  بودم نرفته

 سرم رو مو مقتعه و بستم سرم باال کلیپس با و موهام!  خنکِ   مدادی نوک مانتوی یه با همراه

!  اومد یادم.. بود کیانوش نامزدی دیگر روز 2!  خرید رفتم می یاسمن با کالس بعد باید.. انداختم

 هم ساناز و سحر و بود گرفته آماده را لباسش یاسمن.. رفتم می لباسمم پرو برای باید فردا

 ..بودند داده دیگه خیاط به و لباسشون

 A4 کاغذ به نگاهم.. شدم خارج اتاق از و انداختم دوشم رو و کیفم و پاشیدم خودم به عطر کمی

 وشتهن متن.. کردم نگاه دقت با.. بود شده چسبیده در دستگیره کنار کوچیکی چسب با که افتاد

 ..شد باز نیشم.. بود انگلیسی زبان به شده

 ..بود نوشته و متن!  دیوانه سپهر

 رو ها خط به کردم شروع.. بود شده نوشته خط خوش و مرتب.. گذروندم نظر از و خطوط تند تند

.. شد نمی این از بهتر!!!  من خدای وای.. شد باز بناگوش تا نیشم.. بود خط 30 درست!!  شمردن

 ..کردم می بغلش محکم و بود اینجا االن داشتم دوست

 ستهنش خانم پروین فقط.. نبود خونه کسی حدسم طبق.. شدم سرازیر ها پله از خندان و خوشحال

 ..بود بافی قالب مشغول و بود

 . شدم راهی و کردم خداحافظی او از

 ؟؟..نوشتی: گفت و اومد سمتم به سریع هنگامه اموزشگاه به رسیدنم با

 ..نوشت عموم پسر:  گفتم و شدم دی:  شبیه خوشحال

 ؟؟..کنیم کار چی باید نداریم ها عمو پسر این از ما.. بشه کوفتت:  گفت غیض با هنگامه

 که بود شده کالس وارد ملکی تازه.  رفتیم کالس سمت به و انداختم باال ابرو برایش و خندیدم

 ..کنم می وصول و طلبم زودی به:  اومد ا ام اس برایم

 !!! موذی سپهر.  سابیدم هم به و هام دندون
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--------------------------------------------------------------------

---------- 

 ! خندیدم می من و کرد می غر غر هنوز هنگامه.. ایستادم منتظر اموزشگاه در دم خوشحال

 ؟؟.. بودی نوشته خودت واقعا:  گفت من به رو و اومد کنارمون به نیما

 ..نه:  گفتم و خندیدم

 اخه.. اه متنی همچین بعیده تو از گفت می هی.. بود شوک تو ملکی بیچاره:  گفت و خندید هم نیما

 !!! داشت تخصصی کلمات خیلی

 ..نهک ما نصیب عموها پسر این از یکی خدا:  گفت حرص با هنگامه.  نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 !!! رفت ماشینش سمت به و کرد خداحافظی ما از نیما.  نگفتم چیزی بازم

 تا بیا ..دنبالم اومده م عمه پسر:  گفتم هنگامه به رو..  پیچید کوچه داخل که دیدم و پژمان ماشین

 !!! برسونیمت جایی یه

 می برات عمو پسر.. خبره چه!  کن صبر.. کن صبر:  گفت و کشید هم تو و ابروهاش هنگامه

 !!! خواستگاریت یاد می خاله پسر فردا حتما.. دنبالت میاد عمه پسر.. نویسه

 ؟؟..کنم کار چی:  گفتم و انداختم باال هنگامه برای ابرویی و چشم.. ایستاد پامون مقابل پزمان

 ..دارند دوسم!..  دیگه ام داشتنی دوست

 .. !!!اوهوکی:  گفت و امد ادایی هنگامه

 ..رسونیمت می مسیرمونه که جایی تا بریم بیا -

 ! دنبالم بیاد خواد می عشقم..  منتظرم من!  برو نه -

 ..خداحافظ!  راحتی طور هر -

 ! شدم ماشین سوار من و داد تکان دستی برایم هم او

 ! ( ادکلنی و عطر چه... به به)

 ..دادم و جوابش عادی منم.  گفت سالم خوشرویی با پژمان
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 ؟..خوبی:  پژمان

 ..مرسی -

 ؟؟ بود خوب کالس -

 .. !!!!( بود نشده فراموشم ترکیه تو زدنش حرف لحن و حرفاش هنوز.. ) نبود بد -

 ؟؟..دادی ادامه و زبانت دوباره شد چطور -

 بعد شاید ! بدم ادامش.. دیگه نمون نتیجه بی زحماتم گفتم:  گفتم و انداختم بیرون به نگاهی نیم

 ..بخوره دردم به ها

 ..خوبه:  گفت و انداخت سمتم به نگاهی نیم

 ؟؟..بدی ادامه خوای نمی و درست:  داد ادامه و کرد مکث کمی

 ! دارم براش فکرایی یه.. چرا -

 ؟؟..فکرایی چه -

 ..میگم همه به شد قطعی وقت هر: گفتم و کردم نگاهش

 ! نگم کسی به میدم قول.. بگو من به -

 عمو بفهمه هامو برنامه که کسی اولین میدم ترجیح اما.. رازداریت از ممنونم:  گفتم و زدم لبخندی

 ! باشه کیومرث

 ..نگفت چیزی و داد تکان سری پژمان

 و متن و زدم صفحه به ای ضربه انگشت نوک با!  سپهر از بود اس ام اس.  رفت ویبره گوشیم

 ؟؟.. ..میری داری پسره اون با:  خوندم

 . کردم سند و ؟؟..پسره کدوم با:  نوشتم

 ؟؟..بیرون میری پسر چندتا با تو مگه:  اومد جواب نکشید دقیقه یک به

 ..نکنه اذیت و من باشه این تا.. گرفت خندم

 !! ).. ( فرستادم زدن صوت شکلک براش
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 !!! رسیم می بهم.. باشه یادت:  داد پاسخ دقیقه چند از پس

 !!! کرد می نگاهم چشمی زیر پژمان.. نشست لبم رو ای موذیانه لبخند

 دم هم بیچاره پژمان!  بودیم کفش دنبال دو هر.. کردیم رو و زیر رو پاساژها اکثر یاسمن با

 ..برسونه خونه به رو ما و شه تموم کارمون ما تا ایستاد می پاساژها

 یاسمن اام خریدم و کردم پیدا مشکی بلند پاشنه کفش یه زود خیلی "بود مشکی لباسم چون من

 کفش یه یاسمن که بود ای خورده و 01 ساعت عاقبت!  بود خاص مدل با ای قهوه کفش دنبال

 ..شدیم راهی و خریدیم و نیازمون مورد ریز خرده هم کمی.  داد خرید به رضایت و کرد انتخاب

 ..بود ایستاده منتظرمون صبورانه و بود داده تکیه دیوار به.. سوخت پژمان برای دلم

 ؟؟..چسبه می چی االن گفتید اگه:  گفت یاسمن.. گرفتیم جا ماشین درون خستگی با

 ..رازی چسب حتما:  گفت مسخره حالت به پژمان

 ..خواب:  گفتم من و رفت او به ای غره چشم یاسمن

 !!؟؟..خواب از قبل:  گفت من به رو و برگشت عقب به کمی یاسمن

 ؟؟..بخوریم شام بریم.. !! خوشمزه شام یه:  داد ادامه.. کردم نگاهش

 .. !وقته دیر ؟؟..االن:  گفتم

 ..همیم با که دونن می دایی هم مامان هم.. دیگه بخوریم شام یه خوام می:  گفت یاسمن

 ..خوب رستوران یه سوی به پس:  گفت پژمان دیدن و سکوتم وقتی

 !!! شدیم داخل هم اتفاق به.. ایستاد شیک فود فست یه مقابل بعد دقایقی

 برگشتم میز سر زودتر من و رفت دستشویی به یاسمن..رفتیم دستمون شستن برای یاسمن و من

. 

 .. !خورد زنگ گوشیت:  گفت پژمان نشستم با

 ..سپهر از کال میس یک. کردم نگاه و گوشیم و کردم کیفم جیب در دست
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 ندیده پس.. کشیدم راحتی نفس.. کرد می نگاه و اطراف عادی.  کردم نگاه و پژمان چشمی زیر

 می اگر و است حساس کلی سپهر سر دونستم می.. !! باشه کرده چک گوشیمو ترسیدم!  بود

 !! کن ولش اصال.. فهمید

 ! پیتزا هم پژمان و یاسمن و استیک من.  دادیم سفارش کدام هر و برگشت میز سر یاسمن

 اش صفحه بود میز رو که گوشیم که کرد می صحبت ها کیف و کفش مورد در داشت یاسمن

 تمگذاش صفحه رو و دستم کف سریع!  دوختن گوشیم ی صفحه به و نگاهشون دو هر.. شد روشن

 ..برداشتم میز رو از و گوشی و

 ؟؟؟..اونایی با هنوز ؟؟..کجایی:  سپهر از بود اس ام اس

 ..آره:  دادم جواب کوتاه

 از ینا.. نه!  آها.. گفتی می خب:  گفتم یاسمن به و گذاشتم پام رو و گوشی.. کرد می نگاهم پژمان

 ؟؟؟..نکنه اذیتت اش پاشنه فقط!  بود جوری یه ایش قهوه اون.. قشنگتره یکی اون

 داشته کم چیزی خوام نمی!!!  دیگه شب یه فوقش... نکنم فکر:  گفت و داد تکان سر یاسمن

 !!! دختره اون پوزه تو بخوره خوام می.. باشم

 ؟؟.. دختره کدوم:  پرسیدم

 .. !دیگه اذین -

 ..کن ولش ؟؟..داری کار چی اون با تو -

 .. !زدی نمی و حرف این میدیدی و هاش اطوار ادا بودی شب اون اگه:  گفت حرص با یاسمن

 میای؟؟ کی:  سپهر از اومد اس ام اس

 ؟؟..کرد کار چی مگه:  پرسیدم یاسمن از

 !!! میام دیگه ساعت نیم تا.. خوریم می شام داریم:  کردم تایپ جواب در و

 !!! بیخیال.. یاسمن کن ول:  گفت پژمان جاش به داد تکان سری حرص با یاسمن

 ..جلف ی دختره: کرد زمزمه حرص با یاسمن
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 !!! شه کم شرشون کنن ازدواج هم با بزار.. بهتر!!!  الیق چه هر خالیق:  گفت زد پوزخند پژمان

 ..موندم تو منتظر که بگو و من.. ! بگذره خوش:  داد جواب سپهر

 و همن الیق کی ؟؟..زنید نمی حرف درست چرا:  پرسیدم و گرفتم گوشیم صفحه از و نگاهم

 !!؟؟؟.. شه کم شرشون

 با ؟..کی با اونم.. ! بشه باز ما ی خانواده به پاش اذین دختره این نکنه خدا:  گفت یاسمن

 ..نمیده محلش اصال اون ؟؟..سپهر

 ..گرفتم آرام کمی یاسمن حرف این با

 باید.. زیاده هم سرش از دختره همین!!!  حرومزاده ؟؟..هست کی مگه اون:  گفت حرص با پژمان

 .. !کنه قبولش جلف ی دختره همین کنه دعا

 ..کرد سکوت ناراحتی از یاسمن

. .کوبوندم می صورتش به پا با باید ؟؟ حرومزاده گفت می سپهر به.. گرفتم اتیش کردم حس

 .. !!!بدر03 اومدم کی با که بگو و من.. شد نمی آدم پژمان این!!  بود شده تند حرص از هام نفس

 ..داشتم وجدان عذاب احساس.. دوختم بیرون به و نگاهم و گرفتم دهنم جلوی و دستم

 کنه ازدواج زودتر.. !!! نمیشه کم ما ی خانواده از شرش.. اشغال ی پسره:  گفت لب زیر پژمان

 ..بره

 ؟؟..میده دختر اون به کی آخه:  گفت و زد پوزخند دوباره

 به ستمخوا می فقط.. خواستم نمی هیچی..خواستم نمی شام.. نبود گشنم من.. گرفت و گلوم بغض

 نمی هیچی من... زنه می داره سرش پشت رو ها حرف این ببینم تونستم نمی.برگردم خونه

 ! خواستم می و سپهر فقط مــــن..  من.. خواستم

 ایه قدم با و.. دستشویی میرم:  گفتم تند دزدیدم می و نگاهم که حال در و پریدم صندلی رو از

 !! شدم دور ازشون بلند

 در رو ها حرف این طاقت من.. خورد سـُــر ام گونه رو اشک ای قطره نرسیده دستشویی به

 !!! نداشتم موردش
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 بایدن چشمام.. کردم می گریه نباید.. کنم کنترل و خودم کردم سعی و کشیدم چشمام زیر دست

 .. !دادم می نشون ضعف نباید.. شد می قرمز

 خشپ ریملم و چشم خط کردم می سعی که حالی در دستمال با و پاشیدم صورتم به اب مشت یه

 !!  برگشتم میز سر و کشیدم عمیق نفس چند.. کردم خشک و صورتم نشه

 برم باهاشون شب کردن اصرار چه هر!  دوختم چشم خیابون به و کردم سکوت ماشین در

 ..بود دقیقه 00:31 ساعت.. ! خونه برم خوام می که گفتم و نکردم قبول " خونشون

 گفتن می هی که هاشون اصرار جواب در و بودم کرده بازی غذام با کمی فقط و بودم نخورده شام

 ..ندارم میل گفتم کالم یه فقط خوری نمی چرا ؟..شد چی

 پهرس به توهین از بفهمه بزار!  نبود مهم برایم..  بود گرفته نظر زیر و هام حالت موشکافانه پژمان

 ! کرد پیاده در جلوی و من عاقبت.. شدم ناراحت

 ودمخ خستگی با!  شد باز تیکی صدای با در.. فشردم و زنگ و شدم پیاده و کردم تشکر سرسری

 ..رسوندم ها پله به و

 وینپر به چشمم در شدن باز با!  نبود پارکینگ در هم کیانوش ماشین.. بود خاموش ها چراغ اکثر

 ..شدیم نگران ؟..کردی دیر چه ؟..عزیزم اومدی: گفتی و اومد جلو دیدنم با.. افتاد خانم

.. هم بعدش.. کشید طول خریدمون:  گفتم داشت لرزش کمی که صدایی با و دادم قورت و بغضم

 ..بخوریم شام رفتیم هم بعدش(  گفتم و دادم قورت و دهانم آب)

 ..بود بهتر خوردم می کوفت: کردم اضافه دلم تو

 ..گذاشتم شام برات من:  گفت خانم پروین

 ؟..کجاست عمو.. مرسی -

 ..بخوابه رفت بود خسته خان کیومرث -

 ؟؟..نیست کیانوش -

 ..خانمه آزیتا ی خونه!  میاد دیر که داد خبر.. نیومدن خان کیانوش -
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 مجنون!  آورده در و شورش دیگه هم کیانوش این:  گفتم دلم تو و کردم جا جابه دستم رو و کیف

 .. !شده

 !! بخور کن گرم خواستی گذاشتم برات بود ماکارونی شام.. بخوام میرم من:  گفت خانم پروین

 ! دبخوابی برید شما.. نکنه درد دستتون:  گفتم و زدم لبخندی خانم پروین مهربونی همه این از

 ..گذاشتم براتون غذا ؟؟..ندارید میل هم شما آقا:  گفت و کرد نگاه سرم پشت به خانم پروین

 لویزیونت مقابل تاریکی تو سپهر دیدم که کردم نگاه و سرم پشت کیه مخاطبش اینکه از متعجب

 ..نشسته

 می گرم رو غذا بخوام اگه من.. کنید استراحت بفرمایید شما.. خانم پروین نه:  داد جواب سپهر

 ..چرخید تلویزیون سمت به دوباره و!  خورم می کنم

 ..افتادم راه سرش پشت اختیار بی.  رفت اتاقش سمت و گفت ای اجازه با خانم پروین

 ؟؟..خوای می چیزی ؟..مادر چیه: پرسید دید سرش پشت و من وقتی خانم پروین

 ..دادم تکان و سرم گیج

 ؟؟..نخورد شام چرا سپهر:  پرسیدم و اومدم خودم به که کرد می نگاهم هنوز خانم پروین

 چی هر!  اومد کیومرث اقا از دیرتر خان سپهر:  گفت شد می اتاقش وارد که حالی در خانم پروین

 چی دونم نمی!  گرفت رو تو سراغ هم باری چند.. ندارم میل االن گفت بخور شام گفتم بهش

 ..داشت کارت

:  گفتم و زدم لبخندی.. دوخت چشم من به و نشست تخت رو خانم پروین.. دادم تکان سری

 !! خیر به شب.. مرسی.. باشه

 ..عزیزم خیر به شب -

 ! بستم سرم پشت و در و

 ؟؟..کرده خاموش رو ها چراغ چرا این.. خاموشه تلویزیون و ها چراغ همه که دیدم سالن به ورود با

 ...ترسم می تاریکی از من دونه می که اون
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 ها پله سمت به و کردم روشن و پام مقابل داشت که کمی نور با و کردم خارج کیفم از و گوشیم

 ها هپل سرعت با!!  سرمه پشت یکی کردم می حس همش.. میدادم صلوات لب زیر تند تند.. رفتم

 و ارک این قصد از.. ترسم می تاریکی از من دونه می که اون!  موذی بدبخت سپهر.. دوییدم باال رو

 ! کرده

 ..شد باز در یهو که بردم در دستگیره به دست و رسوندم اتاق به و خودم ها لرز و ترس تمام با

 قرار دهنم رو دستش که بزنم جیغ اومدم.. افتاد دستم از گوشی و رفتم عقب قدم یه ترس از

 !!! منم.. منم... هیـــس:  گفت و گرفت

 اتاق چراغ و برد دست و شد خم اتاق داخل سمت به کمی بود ایستاده چارچوب میان که حالی در و

 ..کرد روشن و

 ..دیدم و چهرش بود تابیده هم راهرو به نورش که چراغ شدن روشن با

 !! بود سپهر

 ..بود روشن سایه صورتش و بود ایستاده نور به پشت

 ..باال اومدی کردم فکر ؟؟..کردی می کار چی پایین تو:  گفت متعجب

 ..حرومزاده:  پیچید سرم تو پژمان صدای.. کردم نگاهش حرکت بی

 ..آشغال

 ..شه کم ما ی خانواده از شرش زودتر

 ..کنه ازدواج زودتر

 ؟؟..میده دختر اون به کی اخه

 االن که شخصی همین مورد در ؟..بود زده سپهر مورد در رو ها حرف این.. دوید چشمام تو اشک

 ؟؟.. ایستاده من روی به رو

 !! آشغال.. حرومزاده.. حرومزاده

 ..نبود اینها از هیچکدوم او!  نـــــه.. نه.. دادم تکان طرفین به و سرم
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 که مدونست می من.. پذیره مسئولیت چقدر که دونستم می من.. مهربونه چقدر که دونستم می من

 !! نبود هم حرومزاده.. نبود اشغال!  نه.. دونستم می و هاش اخالق اکثر..  من..  من.. شیطونه

. .پایینی دونستم نمی من ؟؟..خوبه حالت:  گفت و کشید جلو و من و گرفت و بازوم دست یه با

 ؟؟.. عزیزم ترسیدی ؟..دلیار.. باال اومدی کردم فکر.. من

 ..ریخت ام گونه رو هام اشک

 یه. .دونستم نمی من خدا به.. ببخشید ؟؟..خوشگلم ترسیدی:  گفت و گذاشت پشتم و دستش

 ..دونستم نمی خدا به.. ! نیستی دیدم اتاقت اومدم.. باال اومدی کردم فکر نیستی دیدم لحظه

 ؟؟..بود گذاشته تاثیر روم ها حرف اون اینقدر چرا.. پژمان های حرف از اما.. بودم ترسیده من آره

 ..!گذاشت سینش رو و سرم و کشید خودش سمت به و من

 .. !شد بلند ام یه گر هق هق صدای.. شد سرازیر هام گونه رو اشک و بستم و چشمام

 ؟؟..دلیار ؟؟.. عزیزم شده چی ؟؟..کنی می گریه ؟؟..دلیار:  گفت و کرد حلقه دور و دستش یه

 ..شنون می و صدامون.. باش آروم.. آروم.. هیس

 نمی دلم.. خواست می گریه دلم هنوز.. نشدم جدا ازش.. کشید اتاقم داخل خودش با و من و

 ..شم جدا ازش خواست

 ..کرد حرکت موهام الی و انگشتاش بود چسبونده خودش به و من که همانطور

 ؟؟..ترسیدی ؟؟.. کنی می گریه چی واسه ؟؟..شده چی بگو من به:  گفت گوشم دم

 مسلط خودم به و اومد می بند داشت کم کم هام اشک.. ندادم جوابی و فشردم سینش رو و سرم

 ..کردم می حس موهام الی و پشتم رو و دستش حرکت.. شدم

 ..کردم جدا ازش و خودم و کشیدم باال مو بینی.. خواست می امن آغوش یه دلم که بود ها مدت

 تی ی یقه به و دزدیدم نگاهش از چشم.. شم دور ازش زیاد نزاشت و گرفت و بازوم دست یه با

 ..کردم نگاه شرتش

 ؟؟..کردی می گریه چرا -

 ..هیچی -
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 ؟؟..کنی می گریه هیچی واسه -

 ..شد می ابری داشت چشمام.. گرفت و گلوم بغض دوباره

 ..!بگو من به:  کرد زمزمه

 و خودم.. بود افتاده اتاق در دم پارکت رو گوشیم!  چرخید عقب به سرم..یومد می ویبره صدای

 . رفتم گوشی سمت به و کردم جدا ازش

 هی.. بود افتاده خط قابش.. کردم چک و گوشی تماسش به توجه بی.. بود صفحه رو پژمان اسم

 ..بود افتاده صفحش رو کوچیکم خط

 ..شد داغون گوشیم:  گفتم سپهر به رو

 ..میگیرم برات دیگه یکی -

 .. !رفت می ویبره همچان گوشی.. نشستم روش و رفتم تخت سمت به

 ؟؟..کیه ؟؟..نمیدی جواب چرا:  گفت و نشست کنارم اومد سپهر

 ..بزنم حرف باهاش نبودم حاضر هم مردم می.. گذاشتم تخت رو کنارم و گوشی کالفه

 ! نکردم حرکتی.. برداشت و گوشی و کرد دراز دست سپهر

 ؟؟..داره کار چی تو با شب وقت این ؟؟..پژمانه -

 ..نحسه وجودش.. کنه نمی کم و شرشِ  !  اشغال.. ست حرومزاده:  گرفتم دستم تو و سرم

 ؟؟..زده زنگ چرا ؟؟..داره کار چی تو با میگم:  گفت عصبی

 ؟؟..زده زنگ چرا بدونم کجا از من.. دونم می چه من:  گفتم کالفه

 چی.. بود مشخص!  آره.. بودی ناراحت تو اومدی تو.. اومدی:  گفت آروم و کرد نگاهم مشکوک

 ؟؟..بهت گفت

 ..کرد نمی هم قطع لعنتی پژمان

 . انداختم تخت رو تر اونور کمی و گرفتم سپهر دست از و گوشی

 ؟؟..کرد کاری.. زد حرفی:  غرید و گرفت و بازوم
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 نگفت هیچی.. نه:  گفتم کردم می تقال که حالی در.. کنم جدا ازدستش و بازوم کردم سعی

 ..!بیچاره

 ..بود کرده قطع بالخره پژمان

 ؟؟..کردی گریه چرا پس -

 ..بود گرفته دلم -

 ..زد زل صورتم به موشکافانه

 تو و گوشی خواست می دلم.. رفت می ویبره داشت دوباره گوشی!!!  لعنتـــــــــــــی.. لعنتی

 ..کنم خرد دیوار

 ..بده جواب:  گفت و گرفت سمتم به و گوشی و کرد خم و خودش کمی سپهر

 ..کردم نگاهش و کردم بلند و سرم

 ..بده جواب بگیر -

 ..کنه می قطع میشه خسته خودش.. کن ولش -

 ..داره کار چی ببین.. بده و جوابش بگیر میگم:  گفت جدی و محکم

 ..بزنم حرف باهاش خواد نمی دلم:  گفتم ناچار

 ؟؟..چرا -

 !! بودم افتاده گیری عجب.. زدم موهام به چنگی کالفه

 ؟؟..بلـــه:  گفتم شاکی و زدم و تماس برقراری و گرفتم دستش از و گوشی حرکت یه تو

 ..سالم:  پژمان

 ؟؟..بله.. سالم -

 ؟.. بودی خواب -

 ..خوابیدم می داشتم -
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 ..زدم زنگ موقع بد.. ببخشید!  اوه -

 !! بگو و کارت.. کنم می خواهش:  گفتم ناچار

 و چرت پژمان کردم می خدا خدا.. داد می گوش مون مکالمه به و بود کرده نزدیک و سرش سپهر

 .. !نکنه بیشتر و نفرت و دشمنی این و نگه پرت

 ..بپرسم و حالت بزنم زنگ گفتم.. شدم نگرانت.. بودی گرفته و پکر دیدم -

 ..خیر به شب ؟..نداری کاری.. کردی لطف مرسی:  گفتم زود

 ! کن صبر.. نه -

 !!! ( شیطون شر بر خدا لعنت)

 ؟؟..بله -

 ؟؟..شدی ناراحت ها حرف اون از کردم حس من -

 ..نشدم ناراحت.. نه -

 !دزدیدم و نگاهم.. کرد نگاه من به و داد فاصله و سرش سپهر

 ؟؟؟..نداری کاری:  گفتم

 ..کنی قطع که داری عجله خیلی اینکه مثه -

 ..بخوابم خوام می آخه -

 متوا.. بود راست گفتم که هایی حرف اون همه بگم خواستم می فقط.. نمیشم مزاحمت!  باشه -

 !! باشه حواست باید

 ..زد می تند تند قلبم

 ..هست حواسم باشه:  دادم جواب زود

 و خودش داره که ای قیافه و تیپ با اون.. کرد احتیاط باهاش برخورد تو خیلی باید که آدمیه اون -

 .. !چیه قصدش و آدمیه جور چه دونم می من فقط ولی.. کنه می جا دخترها دل تو

 !!؟؟..گفتم می باید چی.. کردم سکوت
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 ! هبشنو رو ها حرف بقیه نداشتم دوست.. بگیره فاصله ازم کمی سپهر تا کشیدم عقب و خودم

 نگه خودش پیش من و انداخت کمرم دور و دستش یه و کرد تر نزدیک من به و خودش اون اما

 !! بود چسبیده سرم به سرش.. داشت

 ؟؟..هست من به حواست:  پژمان

 ..کا دیگه!  باشه.. آره -

 ؟؟..داشتی کار چی باهاش امروز -

 ؟؟..چی -

 هات برخورد چه هر ؟؟..داشتی کارش چه ؟..بپرسی ازش خوای می چیز یه.. داری کارش گفتی -

 ؟؟..نشستی پیشش رفتی چرا.. بهتره باشه کمتر باهاش

 ..داشتم سوال ازش -

 ! سوالی چه -

 ..بدم توضیح برات و برخوردهام و ها کار بینم نمی دلیلی من اما.. عمه پسر ببخش -

 ؟؟.. عمو پسر میگی هی اونم به -

 ..!بگی رو اینا زدی زنگ شبی نصف ؟..چیه ها حرف این از منظورت.. کن بس -

 موندنت اونجا با هم اول از من.. بخوری گول یا باشی احساساتی خوام نمی.. نگرانتم فقط من -

 ..اصال اونجا.. بودم مخالف

 جااین جز جا هیچ من.. !کنی می فکر چی یا کردی می فکر چی تو که نیست مهم من برای اصال -

 ..کنم نمی راحتی احساس و نیست مناسب برام

 گر تو کی خون نیست معلوم اصال.. ! نداره جایی ما ی خانواده تو.. نداره نسبتی هیچ ما با اون -

 ..هاشه

 سبیدهچ من محکم سپهر اما کشیدم کنار و خودم.. گرفتم می اتیش داشتم.. زد می تند تند قلبم

 ..بود
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 مین.. فشرد گوشم رو و گوشی دستش با سپهر اما کنم قطع و کنم دور گوشم از و گوشی اومدم

 ..کنم قطع زاشت

 برام ها حرف این.. بشنوم ازت رو ها حرف این خوام نمی دیگه:  گفتم گوشی تو جدال این از ناچار

 ..دارم قبولش و دارم دوسش شناختمش و دیدمش که اونطور من.. ! ارزشه بی خیلی

 ؟؟..داری دوسش -

 نم(  نبردم خودش از اسمی.. )بقیه مثه!  ساناز مثه. سحر مثه.. کیانوش مثه.. دارم دوسش اره -

 ..منه ی خانواده از جزئی اون که کردم قبول

 ..داده قرار تاثیر تحت هم رو تو.. زدم می و حدسش -

 می فکر همینطوری!  همینم من.. گرفتم قرار تاثیر تحت من.. خوردم گول من آره:  گفتم لج با

 !! کن خودت حال به فکری زرنگی خیلی اگه تو.. نداره اهمیت برام ای ذره توام حرفهای.. کنم

 همونجا.. شد بد حالت و شدی منقلب ها حرف اون از رستوران تو دیدم:  گفت و زد پوزخند

 ! فهمیدم

 نا به و نامربوط های حرف این که طور همین!  شدم ناراحت بهش توهین از.. شدم ناراحت اره -

 بهتره!  عمه پسر زشته خیلی افترا و تهمت.. شدم می ناراحت زدی می کسی هر سر پشت حق

 ..کنی فکر کارهات و ها حرف رو بیشتر

. .ست حرومزاده یه اون.. آشغاله که کنم می ثابت من.. زارم نمی من ولی:  غرید گوشی تو پژمان

 .. ..آدم اون.. میشه نزدیک همه به نیت و قصد با.. عوضیه آدم اون.. نجسه حضورش

 ..گفت می بیراه و بد داشت یکریز پژمان

 و گوشی و اورد جلو و دستش سپهر... شد جاری هام گونه رو دوباره هام اشک و بود باز نیمه دهانم

 ! زد و تماس قطع خودش و کرد دور گوشم از

 ام شونه دور و دستش.. بود جاری ناخودآگاه هام اشک.. لرزید می عصبی فشار این از دستم

 می حس بازوم رو و هاش انگشت ی گرایانه نوازش حرکت.. فشرد سینه به و سرم و انداخت

 ..بوسید و موهام روی.. کردم

 ..زد می زنگ گوشم تو حرفها
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 باور رو ها حرف اون من.. کنم نمی باور.. نکردم باور من:  گفتم و دادم حرکتی لرزونم های لب به

 ..کنم نمی

 ..کردم خالی و بغضم کنان هق هق و

 ..باش آروم.. ! کن فراموش رو ها حرف اون.. باش آروم.. عزیزم دونم می:  کرد زمزمه

 از هر فقط و بود کرده سکوت دقیقه چند این در.. کردم آرامش و سبکی احساس چنددقیقه از بعد

 ! بود بس برایم میداد من به که آرامشی.. حضورش همین.. بوسید می و موهام گاهی چند

 دید که و حرکتم.. بود خیره رو به رو در معلومی نا فضای به.. کردم نگاهش و آوردم باال و سرم

.. باشه ناراحت نداشتم دوست.. !! بود قرمز چشماش.. شد قفل چشمام تو و چرخید نگاهش

 ..بشه دار جریحه غرورش نداشتم دوست

 موع پسر!  منی عموی پسر.. تو:  کردم زمزمه بود بود گرفته و گلوم بغض که حالی در ناخوداگاه

 ! دارم دوست من.. مـــ.. باشی که کی هر اصال.. نه یا.. کیومرث

 ..زد مهربونی لبخند

 ِ .. نشسته چشماش تو اشک ای الیه که کردم می حس.. بود شده براق قرمزش چشمای

 .. ؟؟..نیست ترحم روی از داشتن دوست این مطمئنی:  کرد زمزمه

 کامل او من نظر از.. چی به ترحم!  نبود ترحم روی از.. بودم مطمئن.. نه ؟؟..ترحم.. کردم نگاهش

 ..بود

 ؟؟..چی به ترحم.. نه که معلومه.. نه:  گفتم و دادم تکان نفی به سری

 .. :کرد زمزمه کشید خودش سمت به و من دوباره

 ...نبینمت تونم نمی!  دونم نمی..عشق یا عادت

 ..بسپارمــت تنهایی به شب یه حتی تونم نمی

 ..دارم دوست نفس مثه بدون فقط.. عشق یا عادت

 .. !یـــارم می خاطر به رو تو.. برم یاد از اگه خودم
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 .. .بزار خوای می که اسمـــــی هر

 ..تو به احساسم و من رو

 ..نو ی واژه یه یا اسم یه..هوا یا عشق.. ؛هوس.. عادت

 

 ..بیام دنیا بازم اگه دفعه هزار.. بدون اما

 ..یام می دنبالت همیشه! میشم عاشقت دوباره

 : داد ادامه و کرد سکوت ای لحظه چند

.. تو ..نبودم مطمئن ازت... باشی نداشته دوستم که ترسیدم می.. من.. ترسم می ؟؟من..دونی می

 ..بودم معلق هوا و وزمین میون من.. داری دوسم بفهمم من تا کردی نمی برخوردی یا حرکت هیچ

 دممور در بقیه مثه ترسیدم می همش..بدی ترجیح من به رو دیگه یکی میترسیدم.. می.. همش

 و بازی این خودم من.... بشنوم تو از روزی و دارم دوست ی کلمه کردم نمی فکر من.. ! کنی فکر

 ..سرگردونم و خوردم بازی خودم دیدم یهو اما.. کردم شروع

 ..دارم دوست هاتو سادگی.. من:  گفت و فشرد خودش ه بیشتر من و کشید عمیقی نفس

 .. !!!زد می آروم..دادم گوش قلبش صدای به و کردم سکوت

 ..دارم نیاز تو مثل کسی به زندگیم ی ادامه واسه من.. بمونم تنها دوباره خوام نمی من:  داد ادامه

 ..کردم سکوت

 ؟؟..مونی می من با -

 ..کردم سکوت

 ..؟؟.. نداره جواب حرفم -

  ؟؟..چیه منظورت:  گفتم و گرفتم فاصله ازش

.. کنند مخالفت ازدواجمون با ممکنه:  گفت و کرد نگاهم دوباره و چرخوند اتاق دور و نگاهش

 ؟؟..یبمون چی همه پای حاضری.. بندازن سنگ و کنند مخالفت که هستن کسایی مطمئنا.. یعنی
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 ازدواجمون با ؟؟..شد می چی یعنی ؟؟..اتفاقی هر پای ؟؟.. بمونم چی همه پای تونستم می واقعا

 ؟؟..کردند می مخالفت

 !! خانوادش سراغ برو بعد.. بگیر رو بله عروس از اول تو:  گفتم و زدم لبخندی

.. گیرم می ازش خودم زور به هم نده.. داده و بله که عروس ؟؟.. عروس:  گفت و کرد نگاهم گنگ

 ..برسم خوام می که چی هر به دارم عادت من!! 

 ؟؟..داد نمی اهمیت من نظر به اصال یعنی ؟..چی یعنی.. اومد بدم حرفش این از

 ینا متاسفانه اما.. مهمه خیلی تو نظر.. اتفاقا چرا: گفت و کرد نگاهم.  گفتم بلند و آخر ی جمله

 ..باشی من با باید تو و اجباریه موضوع

 ..ندارم ازدواج به اعتقادی اصال من.. نیست بایدی:  گفتم و کشیدم هم در هامو اخم

 ؟؟؟...چی یعنی:  گفت و کرد خیس زبون با و لبش.. . زد پلک.. خورد جا آشکارا

 .. !ندارم دوست زیاد.. دیگه ندارم اعتقاد:  گفتم و انداختم باال ای شانه

 ؟؟..چرا آخه ؟؟..چی یعنی: پرسید نگران

 .. !میشم خسته.. بمونم یکی با مدت طوالنی تونم نمی من -

 .. !نیست جالبی شوخی اصال:  گفت و نشست صاف سپس.. کرد نگاهم گنگ و گیج

 ..میگم برات نظرم از دارم ؟؟..چیه شوخی -

 چطور و داری دوست چی که نیست مهم برام مورد این در:  گفت خودخواهانه و برگردوند و روش

 .. !!کنی ازدواج من با باید.. ! باشی من با باید تو..  کنی می فکر

 ؟؟..فهمیدی!!  من فقط.. کن بیرن سرت از هم و ای دیگه کس فکر:  گفت و کرد نگاهم خصمانه و

 ؟؟..شد اینطوری چرا یهو.. کردم نگاه عصبانیتش به تعجب با.. زد داد تقریبا و فهمیدی ی کلمه

 ..کرد قالب هم تو و هاش انگشت کردو سکوت هم او.. نزدم حرفی

 هر ؟؟..میشی خسته بمونی یکی با که چی یعنی:  گفت حرص و غیض با و برگشت سمتم به یهو

 ؟؟..کنی عوض شوهر خوای می دفعه
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 ..گفتم بهش اینطوری و دلم ی نسجیده حرفهای که من به لعنت

 پیش کردن عوض شوهر همین خاطر به.. دیگه نه ازدواج میگم همین واسه:  دادم جواب هول با

 ..نیاد

 نمی " باشیم داشته پنهانی روابط هم عمر اخر تا اگه ما:  گفت حرص با و زد چنگ و بازوم یهو

 ..باشه ای دیگه کس با هیچوقت زارم

 .. !!بخوره تو به هیچکس دست زارم نمی:  غرید حرص با و آورد تر نزدیک و سرش

 یشمونپ دقیقه چند به نه!  شود باز موقع بی که دهانی به لعنت واقعا.. بود اومده بند نفسم ترس از

 .. !!!االن به نه

 ..کرد فرو موهاش تو و دستش یک و کرد ول و بازوم حرکت یه تو.. کشیدم عقب و خودم کمی

 و ازدواج به لحظه این تو که حاال.. بود نسنجیده حرفم که واقعا.. کردم نگاه دیوار و در به کمی

 رد ؟؟..بهتر این از چی.. شد می خوشحالی و شوق از لبریز قلبم کردم می فکر سپهر با زندگی

 .. !!نداشت جذابیت برایم دیگری کس هیچ او جز.. بودم کنارش همیشه اینصورت

 ..بود پایین سرش همچنان.. بیرون کردم فوت و نفسم

 .. !کن فراموش و حرفم:  گفتم و گذاشتم بازوش رو و دستم

 ..نکرد حرکتی

 ظرن زدم که حرفی این یعنی.. عقیده این.. دیگه کن بس سپهر:  گفتم و کردم تر نزدیک و خودم

 .. !!نداشتم دوست و هیچکس که موقع اون.. بود قبلنم

 ..برگردوند سمتم به و سرش

 هک شرطی به.. مونم می تو با چی همه پای من:  گفتم و دادم جرئتی خودم به.  گرفتم و تصمیم

 .. !نزاری تنهام و باشی پشتم توام

 ؟؟...هستی چی همه پای:  بود آرومتر حاال که لحنی با و گرفت باال و سرش

 ..جز.. هستم بیفته که اتفاقی هر پای و " تو پای:  گفتم و دادم تکون و سرم

 ؟؟..چی جز:  پرسید زود
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 ..کیومرث عمو با موندن رو در رو جز -

 ..کرد نگاهم

 اون.. کنم ناراحتش یا بزنم حرفی عمو حرف رو که خوام نمی یعنی.. تونم نمی من:  دادم ادامه

 .. !!دارم زندگیم تو من که فردی ترین عزیز حاال

 ؟؟..نیستم عزیز برات من ؟؟..چــی من پس: پرسید زود و شد پکر ها بچه مثه

 هب.. منه ی خانواده همه جای به کیومرث عمو االن اما.. چرا:  گفتم و فرستادم گوشم پشت و موهام

 .. !بزنم حرف حرفش رو شرایطی هیچ تحت خوام نمی من!!  مادرم.. پدرم جای

 ..کرد می نگاهم مستقیم

 اخالقت به و شناسه می رو تو ای دیگهِ   کس هر از بهتر کیومرث عمو ؟؟..ناراحتی چی از:  گفتم

 ؟؟..اینه از غیر.. واقفه

 ..داد تکون نفی عالمت به سری آروم

 گسن پامون جلو و کنه مخالفت کهِ   محال پس شناسه می کسی هر از بهتر رو تو وقتی:  داد ادامه

 یشههم دارم باور من که کسیه تنها اون.. !! باشه دیده تو یا من در مشکلی واقعا اینکه جز.. بندازه

 ..زنه می حرف خواهی خیر رو از و خواد می رو ما خوب

 ..کرد قالب هم تو هاشو انگشت و داد تکیه زانوش به و آرنجش.  دوختم بهش و نگاهم

 ..گذشت سکوت تو ای دقیقه چند

 .. !!مطمئنم.. همه با خوشبختیمون ما.. زارم نمی تنهات وقت هیچ من:  کرد زمزمه لب زیر

 ..زدم لبخندی بود لحنش تو که اطمینانی همه این از

 ..کنم عوض و لباسم تا شدم بلند

 ..کردم آویزون کاور اولین رو و برداشتم و بود افتاده زمین رو کنارم که مو مقنعه و مانتو

 ..کشیدم بیرون کشو از سرخابی شرت تی یه با طوسی برمودای شلوار یه

 ..بود خیره زمین به و بود نشسته همچنان سپهر
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 ..کنم عوض لباس خوام می:  گفتم بهش رو

 یعنی این!  گذاشت چشمش رو و ساعدش و انداخت تخت رو و خودش بود نشسته که همانطور

 ..بیرون بره اتاق از خواد نمی اینکه

 در هگرچ.. کردم تعویض و لباسم تند تند " باشه داشته و دید کمترین که جایی.. اتاق ی گوشه

 !!! نخورد تکون و بود چشمش رو ساعدش مدت این تمام

 یدستشوی از و زدم مسواک.. کرد می درد سرم.. ! رفتم دستشویی به و انداختم کمد تو و شلوارم

 !! شدم خارج

 تخت رو از و بود افتاده خط حاال که و نازنینم گوشی!!!  نبود اتاق تو سپهر و بود خالی تخت

 ..گذاشتم ارایش میز رو و برداشتم

 رو تا رو پتو و خزیدم پتو زیر.. رسوندم تختم به کورمال کورمال و خودم و کردم خاموش و چراغ

 .. .بشه خالی چی همه از ذهنم خواست می دلم.. کرد می ذوق ذوق سرم.. کشیدم باال سینم

 . گذاشت میز رو و گوشیش و کرد قفل سرش پشت و در.  شد داخل سپهر و شد باز اتاق در

 ..تر اونور برو یکم ؟؟..خوابیدی:  گفت و ایستاد تخت کنار

 ..کردم نگاهش مات

 ..داد جا کنارم و خودش و کشید تر اونطرف و من حرکت یه با و شد خم خودش

 .. !!رفتی که تو:  گفتم.. کردم می نگاهش هنوز

 و بیارم و گوشیم رفتم:  گفت مالید می و چشماش دست یه با که حالی در و شد جا به جا کمی

 ..بزنم مسواک

 ؟؟..بخوابی اینجا خوای می:  گفتم و کردم خم و سرم

 سپ.. بخوابونم رو تو اومدم:  گفت کرد می حلقه دورم و دستش یه که حالی در و چرخید سمتم به

 !!! بخواب و ببند و چشمات و باش خوب ی بچه

 . !!.واست میشه زحمت باعث ؟؟..عه:  گفتم و چرخیدم سمتش به.. بود چسبیده سینش به سرم
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 خم و سرش.. فهمیدم سینش قفسه آروم لرزش از و این.. دیدم نمی و صورتش.. خندید آروم

 ..ها زحمت این از باشه تا:  گفت گوشم کنار و کرد

.. بود مگوش تو هاش نفس صدای.. نبینه و ام خنده تا فشردم سینش به و کردم خم بیشتر و سرم

 .. !!!سپردم خواب به و خودم و بستم و چشمام.. کرد می درد سرم

--------------------------------------------------------------------

-------- 

 زمین رو و کردم آویزون تخت از و دستم.. کردم باز و آلودم خواب چشمان مانندی ویبره صدای با

 بیشتر و چشمام بود زحمتی هر به ؟؟؟..بود کجا لعنتی گوشی این پس.. درآوردم حرکت به

 ..مدیو می ویبره صدای هنوز اما نبود گوشی.. کردم نگاه و تخت پایین و شدم خیز نیم.. گشودم

 سپهر پس.. کرد پردازش به شرع ذهنم!  شد قطع ویبره صدای.. کردم نگاه اطراف به گیجی با

 ؟؟.. دیدم خواب دیشب ؟؟؟..کو

 اتاق وسط آفتاب.. داشت و عطرش بوی هنوز بالش.. نبود خواب!  نه.. انداختم بالش و سرم دوباره

 می راست پس.. زدم لبخندی ؟؟..بودم نشده متوجه من که بود رفته کی.. زدم غلت!  بود پهن

 !!! دیوانه.. بخوابونه و من اومده فقط که گفت

 ..بودم گذاشته آرایش میز رو و گوشی دیشب!  بود یادم دیگر اینبار.. اومد ویبره صدای باز

 ! بود ساناز.. برداشتم و گوشی و رسوندم میز به و خودم

 .. !سالم -

 ؟..نمیدی جواب ؟چرا..دختر کجایی تو.. ســــلـام -

 ..بودم خواب -

 ..خیالی بی خیلی ؟؟..خوابه وقت چه االن -

 ؟؟..شده خبر چه حاال.. خوابیدم دیر دیشب -

 ..گرفتیم وقت مریم پیش ما که بگم بهت زدم زنگ -

 ؟..مریم -
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 .. !!داره عروس کلی هفته اخر واسه!  داد نوبت سخت خیلی.. بیسته کارش.. !! مریم آرایشگاه -

 ؟؟..خب -

 ؟؟..میای توام.. یاسمن و سحر و من.. کردم رزرو نفر 2 من -

 ؟؟؟..آرایشگاه..! خاروندم و سرم

 .. !دیگه کنم می یکاریش خودم که موهامه فقط..ندارم و ش حوصله.. نه -

 !!! میشی ماه.. کنه درست برات مریم بیا.. ها کیانوش نامزدی مثال.. !! ذوقی بی چقدر تو -

 . !!.میدم خبر بهت! میشه چی ببینم حاال.. برم آرایشگاه که نداشتم تصمیم که االن تا واال -

 ! منتظرم پس.. باشه -

 ..خداحافظ!!  قربونت..  باشه -

 . خداحافظ -

 ؟؟..آرایشگاه.. انداختم میز رو و گوشی

--------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 نازیال از کشیدم می سوهان و هام ناخن که همانطور و گذاشتم صورتم و شانه بین و گوشی

 : پرسیدم

 ..آرایشگاه میری ؟..کنی می کار چی تو -

 ..نمیری تو که حاال اما.. گرفتم نوبت منم!  آره -

 ؟؟..بری خواستی می کی پیش -

 ..شیرین عمه دوستای از یکی -

 !! آهان -

 ؟؟..هان.. کن ویو و من موهای هم تو کنم می درست و تو موهای میام من میگم..دلیار -
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 ؟؟..کنی فر موهاتو خوای می:  گفتم و زدم هام ناخن به فوت یه

 ؟؟..چی تو!  میاد بهم بیشتر اینطوری.. آره -

 .. !!باشه شلوغ تقریبا پشتش.. کنم درست بسته و باز مدل یه و موهام خوام می من -

 اصال.. من با آرایشتم!!  کنم می درست برات من.. منهِ   خوراک مدل این:  گفت و خندید نازیال

 !!! من دست بسپار و خودت

 ..شد می سرش و بود بلد چیزایی یه نازیال!!  نبود بدی فکر

 .. !میشه جویی صرفه هم خرجمون تو!!  بهتره اینطوری.. باشه:  گفتم و نشستم صاف

 ! دوختم جدید لباس.. گفتم بهت راستی:  گفت و خندید نازیال

 ..بپوشی رو قرمزه پیراهن اون خواستی می که تو ؟..عه -

 ..!بدوزه برام رو سبزه پیراهن اون تا شیرین عمه مخ رو رفتم.. نه:  گفت و خندید

 ؟؟..سبزه پیراهن -

 !! نکردی گوش.. بدوز و مدل اون گفتم بهت چقدر!!  نداشتی و لیاقتش تو که همون.. آره -

 ..ام تیره های رنگ عاشق من!  دونی می که تو -

 ؟؟؟؟..دیدی رو ها عکس.. راستی!!  ها پیرزن مثه.. آره:  گفت ای مسخره لحن با نازیال

 دیدی؟؟ تو.. ندیدم نه -

 ؟؟..نرفتی لباس پرو مگه -

 ..برم باید بعدظهر امروز.. نه -

 کردن بزرگ و تاش چند.. ست العاده فوق اصال!!  شده ناز و شیک چقدر ها عکس دونی نمی -

 .. بزنند دوم طبقه سالن تو قراره بقیشم!!  زدن پایین

 .. (رفت تلفن سمت به و شد خارج آشپزخونه از خانم پروین و خورد زنگ خونه تلفن)

 ..ببینم میرم امروز.. ندیدم رو ها عکس هنوز من!!  خوب چه -
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 .. !!!افتادی. سی.  ک. س خیلی -

 .. !!بزنی ها حرف این از بلدی فقط.. نازیال کوفت -

 هک لباسایی زیبایی از هست چی هر!!!  نداری قیافه اصال که تو.. گرفته خودش به چه!!  بابا برو -

 ..پوشیدی عکس تو

 .. !عالیه من ی عمه کار

 ..لعنت منکرش بر.. بله -

 ..روز اون میگم -

 .. !گوشی لحظه یه نازی -

 ؟؟..خانم پروین بله: پرسیدم یومد می اشاره ادا برام که خانم پروین به رو و

 !!! داره کار تو با.. خطه پشت سپهر اقا _

 ؟؟..داره کار چی -

 .. !!!اشغاله گوشیت زنه می زنگ هی میگه.. دونم نمی -

 ..گرفت می و آمارم خونه زد می زنگ وقت بی و وقت بود گرفته یاد دیگه!!  گرفت حرصم

 !!! کنم می هماهنگ باهات بعد.. دارن کارم برم من نازی:  گفتم گوشی تو

 ..خداحافظ.  برسون سالم!  برو.. باشه -

 ! خداحافظ -

 ..داد دستم به و تلفن گوشی و اومد سمتم به قدمی چند هم او و رفتم خانم پروین سمت به

 ؟؟..الـــو ؟..الو ؟؟..بله -

 ..خانم پروین کرده قطع که این

 ..بود خودش.. !!کنم صدا رو شما گفت.. بود سپهر آقا ؟؟..عه:  پروین

 ..شده قطع حتما:  گفتم و دادم تکان سری
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 ..نداد جواب خورد بوق چه هر.  گرفتم و اش شماره و

 و منشست تلویزیون مقابل.. گرفت می تماس دوباره خودش داشت کاری هر.  انداختم باال ای شانه

 ..کردم پایین باال رو ها شبکه

 ریس یه گفت می.. نوشت می رو دیگه روز دو مراسم نیاز مورد وسایل لیست داشت خانم پروین

 !! بگیرن باید که رفته یادشون ریز خرده

 ..کردم می یادآوری را چیزی گاهی هراز و نشستم کنارش

 .. ..ست زاده حالل چه. شد باز نیشم.. اومد اس ام اس.  نداشتم خبری سپهر از صبح از

 ؟؟؟ لباس پرو برای میری کی:  بود نوشته

 ؟؟..کردی قطع ؟؟چرا..زدی زنگ ظهر تو..! بعدظهر:  دادم جواب

 .!!.بشن حاضر اونجا اومدن ها مهمون که کنم می آماده و پایین اتاق:  گفت من به رو خانم پروین

 .. !!ندیدمش اصال ساعتع 28 ؟؟..کجاست کیانوش.. خوبه:  گفتم و دادم تکن سری

 و پوست شده بچم..اومد بود دیروقت دیشب اینکه مثه:  گفت و داد تکان سری خانم پروین

 اکیش دستش از هم کیومرث آقا دیگهِ ..  رحیمی ی خانواده فرمایش پی یکسر صبح از!!!  استخون

 .. !!شده

 .. !بیفته اسیاب از ها اب بزارید.. !! اولشه حاال:  گفتم و خندیدم

 و خوب دختر هم آزیتا خدایی.. بشه خوشبخت که ایشااهلل:  گفت و داد تکان سری خانم پروین

 ..خوام می رو ها جوون همه خوشبختی که من!!  اند پرخرج زیاد یکم خانوادش فقط.. خانمیه

 ادهافت صفحه رو که خطی به افتاد نگاهم باز.. زدم صفحه به ای ضربه انگشت با.  اومد اس ام اس

 ازب کردم فکر اشغالی دیدم زدم زنگ.. نداشتم کاری: کرد دنبال رو شده تایپ خطوط چشمم.  بود

 !! کردم قطع همین واسه.. نازیال خداحافظ گفتی که شنیدم!!  زنی می حرف پسره اون با داری

 دادن جواب خیال بی و کردم کنترل و خودم اما.. !! بده شفات خدا:  بنویسم براش داشتم دوست

 .. !!کنم تحمل هم و عواقبش باید بعدش دونستم می چون!!  شدم

 !! لباست پرو بری که دنبالت میام.  بمون منتظر:  اومد اس ام اس دوباره
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 ؟؟..ری نمی سوارکاری مگه -

 ؟؟؟؟..مهمتر تو از چی.. !!! نه -

 ..کنم جور و جمع تونستم نمی و لبخندم.. شد اب دلم تو قند

 .کردم سند و!  mer30 . 0k:  کردم تایپ و گذاشتم لبخند شکلک براش

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 اصرارهای زیر از سختی به.. بود آویزون مقابلم زده کاور و آماده لباسم!!  بود کیانوش نامزدی روز

 بیشتر وا رفتم می طفره پوشیدنش از مدام چون.. بودم کرده فرار ببینم و لباس تا بپوش که سپهر

 .. !!!کرد می اصرار و بود کرده شک

.. تندهس ها صندلی و میز جایی جابه مشغول کارگران که دونستم می.. یومد می صدا و سر پایین از

 ..بیاد ها شیرینی و میوه تزئین برای رحیمی ی خانواده طرف از هم خانمی بود قرار

 دمافتا سپهر مخصوصا و عمو سفارش یاد که بشم خارج اتاق از اومدم و شستم و صورتم و دست

 اقتات تو!!  بیای و بری هی نیست نیاز اینجان دیگران وقتی که ود کرده یادآوری من به بار 01 که

 ..بمون

 مدک از و خورد چشمم به که ای مشکی مانتو اولین.  رفتم کمد سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 وضع حال دیگه!!  بود پام مشکی برمودای شلوارم.. انداختم سرم طوسی شال یه و بیرون کشیدم

 ..نداشتم و شلوار کردن

 نفری چند.. رفت گیج سرم شلوغی همه این دیدن از.. شدم سرازیر ها پله از و کردم باز و اتاق در

 سمتی به کشان کشان را ها مبل هم نفری چند.. بودند امد و رفت حال در دست به صندلی و میز

 کرده خبر کمک برای خانم پروین را انها که بودند امد و رفت در هم خانم سه – دو.. کشیدند می

 ..بود

 پزخانهاش به پا.. دادند می سامون و سر و شلوغی این و بودند ایستاده بقیه باالسر کیانوش و عمو

 بلند رو ها میوه سبد بود زده گره گردنش دور را اش روسری که همانطور خانم پروین.  گذاشتم

 هصبحون برات بشین ؟؟..شدی بیدار.. سالم:  پرسید دیدنم با. گذاشت تر طرف ان کمی و کرد

 ..بیارم
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 یرش لیوان یه خودم االن.. خانم پروین ندارم میل:  گفتم و کردم نگاه برهم درهم ی اشپزخونه به

 .. !برسید کارتون به شما.. خورم می میدارم بر

 برای شیر لیوانی.. شد کارها به دادن سامون و سر مشغول و نکرد اصراری دیگر خانم پروین

 ینجاا ظهر از قبل نازیال بود قرار.. برگردم اتاق به تا برداشتم یخچال از شکالت یه و ریختم خودم

 پس.. رفتم ها پله سمت به گذروندم می نظر از و هال و سالن که همانطور سالنه سالنه!!  باشه

 ؟؟..بود کجا سپهر

 دوست که بود شده همونطوری.. کردم نگاه و خوشگلم لباس دوباره و رسوندم اتاق به و خودم

 !!! داشتم

.. ردمک باز و مخفیش زیپ و رفتم کیفم سمت به!!  بود فرصت بهترین این.. افتادم ها عکس یاد

 کوچک سایز در خودش انتخاب به سوگند که رو هایی عکس بودم شده مجبور.. گرفت ام خنده

 راحت خیال با..  کنم قایم سوراخ هفت در قاچاق ی محموله یک مثل و بود داده سفارش برایم

 ..کردم تماشا رو ها عکس و کردم خارج کیف از و پاکت

 اه عکس ی باره سه و دوباره تماشای از پس.. بود کیفیت با و ژورنالی همه ها عکس.. کردم کیف

 یداپ برایش مناسبی جای بعدا تا انداختم ارایشم میز کشوی تو و گذاشتمش پاکت داخل دوباره

 ..کنم

 بودن پیداش که هم سپهر این ؟؟ یومد نمی چرا نازیال پس.. بودم شده خسته تنهایی و بیکاری از

 .. !شه گرم سرم و بدم حرصش و برم رژه چشمش جلو پایین برم یکم تا

 یه ات.. حموم میرم دارم من!!  نازی بیا زودتر:  نوشتم نازیال برای و برداشتم و گوشی ناامیدی با

 .. !!منتظرم!  باش اینجا دیگه ساعت

 !!! بود زیبایی روز قطعا امروز.. رفتم حموم به و برداشتم و ام حوله

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 ..درسی می گوش به پایین از همهمه و صدا و سر.. !! شه گرفته رطوبش تا پچیدم حوله تو و موهام

 وشهگ از.. و.. بابلیس ؛ سر سنجاق ؛ مو کرم ؛ تافت:  مثل و هست نیاز کردم می فکر که و وسایلی

 ! باش دست دم تا چیدم میز رو و کردم جمع اتاق کنار
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 الک عاشق همیشه.. بزنم الک و پام ناخن تا نشستم زمین رو و برداشتم میز رو از و قرمز الک

 !! بود پا ناخن برای قرمز

 می نگاه دیوار و در به و بشه خشک ناخنم الک تا بودم نشسته حرکت بی و کرده دراز و پاهام

 ..شدم خوشحال واقعا دیدنش از.. !!! اتاق داخل پرید خندان نازیال و شد باز در یهو که کردم

 

-----------------------------------------------------------------  

 خواهر.. به به:  گفت من به رو و گذاشت زمین رو در کنار و بود دستش که وسایلی ساک نازیال

 ؟؟..نشستی بیکار چرا!!  داماد

 !! بدم انجام ندارم کاری.. عروس خواهر نه عروسم نه من ؟؟..کنم کار چی:  گفتم خیال بی

 خواهر.. باشی تک باید امشب ؟؟..چی یعنی:  گفت و کرد پرت تختم رو و شالش و مانتو نازیال

 من بینب بشین!!  خیالی بی چه تو.. بگیره و مجلس ابهتش باید!  باشه چشم تو باید همیشه داماد

 ؟؟؟..بخار بی اینقدر شوهر خواهر.. کنم می چه نریمان عروسی واسه

 زا بکشه خواد می چی!  برسه نریمان زن داد به خدا:  گفتم و خندیدم.. نشست زمین رو مقابلم و

 ..!!!تو دست

 ! دیدم و کیومرث آقا داخل یومدم می داشتم!  راستی..اهان:  گفت یهو و رفت ای غره چشم نازیال

 !! باشی آماده بقیه از زودتر بگم بهت گفت.. بیرون رفت می داشت

 ؟؟..چرا -

 ماش صاحبخونه اینکه مثه.. کنه راهنماییشون تا باشه باید خانم یه خالصه اومدن ها مهمون خب -

 ..هستیناا

 رو ها عکس:  پرسید نازی.  نگفتم وچیزی دادم تکان سری همین برای.  گفت می راست

 ؟؟..دیدی

 ..کردم کیف.. ! شده عالی خیلی.. ! بشه قشنگ اینقدر کردم نمی فکر.. ! نازیالاا واااای.. آره -
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 رفح که تو.. بشو مدل برو بیا گفتم بهت چقدر.. دیوانه:  گفت و زد سرم تو آروم ای ضربه نازیال

 .. !!کنی نمی گوش و ادم

 ؟؟.. نیمک می زندگی داریم کجا ما دونی نمی تو اینکه مثه.. جان نازی:  گفتم و کشیدم عقب و سرم

 حرف کلی اگه تازه!!  نداره هم ای آینده.. نداره جایی ها برنامه این و مادلینگ مثل کارهایی اینجا

 ِ  !! خیلی نیارن در سرت پشت هم

 پس.. بازه همیشه مردم دهن:  گفت و داد چین و صورتش و کرد پخش دورش و موهاش نازیال

 .. !!کنه زندگی داره دوست که طور هر ادم بهتر

 !! ببین بردار خوای می.. کشوست تو ها عکس:  گفتم کنم تموم و بحث این اینکه برای

 نظر از یک یه یک رو ها عکس.. کشید بیرون و پاکت و کرد باز رو کشو و کرد خم و خودش نازیل

 ی جهمتو اصال که بودیم زدن حرف و بخند بگو سرگرم اینقدر.. کردیم تحلیل تجزیه و گذروندیم

 !! داد دستمون غذا پرس دو و زد اتاق در خانم پروین که اومدیم خودمون به زمانی.. نبودیم زمان

 .. !!نبود ساعت به حواسم اصال.. سرم به خاک:  گفت و زد سرش به آروم دستی دو هول با نازیال

 ..شد دیر

 به یمبزن و ناهار فعال بیا.. !! داریم وقت کلی!  نباش نگران.. نشده دیر:  گفتم و گرفتم و دستش

 ..بدن

 .شدیم خوردن غذا مشغول دوتایی و

 ..کردیم شروع و کارمون که بود 3 ساعت به نزدیک

--------------------------------------------------------------------

---------- 

 ..ایستادم اینه مقابل و کردم مرتب تنم تو و لباس

 تهبس و باز مدل یه برایم نازیال و بودم کشیده سشوار را موهایم.. اومد خوشم خودم دیدن از خودم

 یخس سیخ و تافتی و من ی موها پشت که بودم رفته نازیال مخ رو چقدر!  بود کرده درست شلوغ ی

 ..نکنه
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 اون با چشمام.. بود ریخته هام شونه رو و بود شلوغ و دار حالت موهام..  کشیدم موهام به دستی

 کرده یداپ خاصی گیرایی " بود کشیده برایم نازیال که کالسیکی چشم خط و دودی مالیم ی سایه

 ..بود

 !! ببوسم و کنم بغل و خودم داشتم دوست

!!!  جیگر شدی چی:  گفت و چرخید من سمت به و کرد تن به و رنگش سبز لباس نازیال

 بش امشب!! ؟؟؟..نه یا کنی تور و خوشتیپ خوشگل یه تونی می امشب ببینم.. !! عـــــالـی

 ! بجنب..ها شانسته

 .. !گرفت ام خنده حرفش این از

 !! بزن بردار میز رو از.. شده کمرنگ گونت رژ:  گفت و کرد نگاهم موشکفانه نازیال

 عطر با و بردم عطر ی شیشه به دست.. کردم تجدید و رژلبم و مالیدم هام گونه به رو رژگونه

 . گرفتم دوش

 ..گذروندم نظر از و خودم دوباره و کردم پا به و بلندم پاشنه های کفش

 امروز که کردم می خدا خدا.. بود زانو باالی وجب یه تا پیراهن قد.  شد کشیده پاهام به نگاهم

 دید می و من یهو جمع میان اگه.. موندم می دور چشمش از باید.. !! نباشه دادن گیر مود رو سپهر

 ..بگه چیزی تونست نمی و بود گذشته کار از کار دیگه

 ..خورمن زمین تا کردم می احتیاط باید پاشنه این با.. نشست لبم رو لبخندی موذیانه فکر این از

 !! مونه نمی چرا دونم نمی.. میشه باز داره موهام فر.. کن نگاه دلیار..: زد می غر داشت نازیال

 بیام نم تا کنم روشن و بابلیس.. کشیدی تندی تند و آخرش چون:  گفتم و برگشتم سمتش به

 !! کنم درست برات

 برخ ازپایین ظهر از..  بزنم پایین به سری تا رفتم در سمت به من و برداشت و بابلیس نازیال

 . نداشتم

 ..شد باز هم سپهر اتاق در معمول بدشانسی طبق " کردم باز که و اتاق در

 .. !نشد من ی متوجه و بود پاین سرش شکر رو خدا.  بستم و در و اومدم خودم به زود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

444 

 

 ؟؟..نرفتی چرا ؟؟..عه:  گفت و برگشت سمتم به شنید و در صدای که نازیال

..  بشین.. شه جمع خیالمون کنم درست رو تو موهای اول بزار... ا ا ِ ِ ِ اممم:  گفتم و کردم من من

 ! کنم درست و موهات پایین بشین

 ..کردم درست و داشت ایراد که قسمتی کردم سعی دقت با من و نشست نازیال

 به و هاش کفش و!!  شد خوب.. نکنه درد دستت:  گفت و کشید موهاش به دستی اینه مقابل نازیال

 ..کرد پا

 ..بیان باید دیگه هاتون مهمون کنم فکر ؟؟..پایین بریم:  گفت و برگشت سمتم به نازیال

 ..شدیم خارج اتاق از هم اتفاق به و گفتم اللهی بسم دلم تو و دادم تکان تایید به سری

 اه پله رو اش کله و سر سپهر که گذاشتیم پله اولین رو پا!!  بود امان و امن جا همه شکر رو خدا

 ؟؟..دنبو آماده چرا پس.. کردم نگاهش دقت با!!  یومد می باال را ها پله و بود پایین سرش..شد پیدا

 نگاه رو ما و گرفت باال را سرش..داشت تن به لی شلوار همراه به ابی و طوسی چهارخونه بلوز

 شتدا تند تند نازیال.. گرفت خودش به تعجب رنگ نگاهش.. بارید می خستگی چشماش از.. کرد

 !! فرستادم می لعنت گندم شانس به داشتم منم.. کرد می احوالپرسی و سالم

.. ! زد می برق خستش چشمای..گذروند نظر از و من کرد می بش و خوش نازیال با که حالی در

 !! وااای:  گفت و کرد سکوت یهو نازیال

 ؟؟..شد چی:  پرسیدم.  کردیم نگاهش دو هر

 ..برگشت باال و ها پله دوان دوان و..!!! زنه می زنگ بابا االن.. گذاشتم جا اتاق تو و گوشیم -

 نگاه ار پایم تا سر. کردم نگاهش.. کردم حس و نگاهش سنگینی که کردم می نگاه نازیال رفتن به

.. موند پاهام رو و پایین برگشت نگاهش دوباره و موهام تا اومد کرد شروع کفش از.. کرد می

 !! سرش بندازه چادر بره داشت دوست آدم کرد می نگاه و آدم این که اینطوری

--------------------------------------------------------------------

--------  

 ..!!کردی خوشگل:  گفت من به رو و برد باال و اَبروهاش
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 ..بودم خوشگل:  گفتم و زدم ملیحی لبخندی

 .. !!البته:  گفت کج لبخند یه با همراه و داد تکان سری بود باال اَبروهاش که همانطور

 ..خبره چه ببینم پایین برم من خب -

 !! رفته یادت چیزی یه.. کن صبر:  گفت و گرفت و بازوم که برم در مهلکه از زود اومدم

 ؟؟؟.. چـــی:  گفتم و کردم نگهش گنگ

 ..بپوشی رفت یادت و شلواریت جوراب:  گفت و کرد اشاره پام به ابرو و چشم با

 !! کرد نگاه من به خصمانه و

 ایشااهلل.. نداره اشکال خب!  بخرم رفت یادم اصال.. ها میگی راست!  وااااای:  گفت و زدم لبخندی

 .. !!دیگه ی دفعه

 . کرد می نگاهم موشکافانه و بود کرده کج کمی را سرش

 تر نپایی پله یه من با بود چسبیده و بازوم چون که پایین برم اومدم و گفتم ای اجازه با بهش رو

. .دیگه نکن اذیت!!  نمیدم اجازه که دونی می:  گفت مظلوم بود چسبیده و من که همانطور و اومد

 !! میرم می دارم که ام خسته اینقدر خدا به

 .. !!نکنه خدا:  گفتم زود

 .. !بپوش شلواری جوراب برو پس:  گفت و زد ای خسته و کمرنگ لبخند

 .. !!بخرم رفت یادم.. ! که گفتم:  دادم جواب و راه اون به زدم و خودم

 .. !!خرم می برات میرم االن.. !! باشه:  گفت یهو.. کرد می نگاهم و بود کرده تنگ و چشماش

 خواد نمی.. سپهر:  گفت و دوییدم دنبالش.  اومدم خودم به.. رفت پایین پله چند و کرد ول و دستم

!! 

 ..داد ادامه راهش به و نداد محل

 ... !!سپهر!  بمون لحظه یه.. کن صبر.. سپهر:  گفتم تر بلند

 ..برگشت سمتم به کمر به دست
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 .. !!میان ها مهمون دیگه ساعت یه تا ؟..میری داری کجا:  گفتم

 .. !!مهمتره عالی جناب شلواری جوراب -

 ..!!دیگه شبه یه ؟؟..میگری سخت اینقدر چرا -

 دنبالت هیز چشم ندارم دوست من!!  که نداره شب دو یکی:  غرید و اومد جلو قدم دو ؛ یکی

 .. !!باشه

 .. !!ببینم پوشیدی نمی و لباس چرا بگو پس:  داد ادامه پوزخند با و

 ! مظلومیت به زدم و خودم و کردم جمع و ام لوچه و لب

 ؟؟..مکن تنت ؛ بیارم ؛ بخرم برم یا پوشی می اتاقت میری ؟..کنی می کار چی:  گفت و کرد نگاهم

 .داری شلواری جوراب دونم می اینکه یعنی این

 ..سپهر آخه:  گفتم و گرفتم خودم به ناراحتی ی قیافه

 مرده من مگه!!  پاهات وضع از اینم مشخصه همه که هات شونه.. نداریم اوخه و اخه:  گفت بلند

 ..! بیای اینطوری تو که باشم

 ..کردم نگاهش حرکت بی

 و لباس باش مطمئن گرنه و. نیست مشخص سینت و ست بسته ت یقه آوردی شانس:  داد ادامه

 .. !!کردم می پاره

 !!! بود حیا بی چه.. گرفت رنگ هام گونه و گرفتم گر زدنش حرف رک و صریحش ی اشاره از

 .. !بپوش شلواری جوراب برو:  گفت و کرد نگاهم عصبانی و جدی

 ها لهپ سمت به و کردم " گرد عقب. کنم عصبانیش خواستم نمی هم این از بیشتر.. نبود ای چاره

 برایم آبرو سپهر این. کردند می نگاهمون کنجکاوانه و بودند امد و رفت تو نفری چند.. رفتم

 .. !رسونند می خانم پروین گوش به حتما.. بود نگذاشته

 ؟؟..میری کجا:  گفت دیدنم با و اومد پایین نازیال که بودم ها پله اواسط!!!  افتاد راه سرم پشت

 ؟؟..نیومده کسی
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 ..نه:  گفتم و دادم تکان سری حال بی

 می االن بخورم آب برم من:  گفت و کرد نگاه بود سرم پشت که سپهر و من به مشکوکانه نازیال

 .. !!یام

 ! شد داخل و گشود و اتاقش در هم او.. ایستادم اتاق در دم.. رفتیم باال رو ها پله

 ریرح تیکه یه شونش رو!!  بود طرفه یه و رومی لباسم.. ایستادم اینه مقابل دوباره و رفتم داخل

 چهپار رو مشکی حریر لباس درز از " لباس ی حلقه مخالف سمت هم لباس پایین و بود خورده گره

 و ماخ سپهر که انقدر نه اما!  بود کوتاه و باز لباسم!  بود اویزون ادامش و خورده گره و بود شده کار

 ..کند تخم

 ..تونستم نمی!  نه.. رفت بود درونش هام شلواری جوراب که کشوییِ   پی نگاهم

 ..کردم باز و در بالفاصله و زدم در به ای تقه.. رسوندم سپهر اتاق به و خودم و شدم خارج اتاق از

 و نگاهش نپوشیدم دید وقتی.. کرد نگاه پام به همه از اول و برگشت سمتم به.  بود در به پشت

 .. !!دوخت من به جدی

 شکم و ستبرش ی سینه از چشم.. بود دستش حمومش ی حوله و بود باز پیراهنش های دکمه

 ..دوختم چشماش به و نگاهم و گرفتم صافش

 شلواری جوراب خوام نمی من:  گفتم آروم و کردم قالب هم تو و دستم. ..  کرد می نگاهم منتظر

 ..نداره نما دیگه!  میشه خراب لباسم شلواری جوراب با اصال یعنی.. بپوشم

 .. !نما:  کرد تکرار و زد پوزخندی

.. مپوش نمی لباس اینجور دیگه.. نکن اخم!  دیگه نگیر سخت:  گفتم و رفتم جلو قدم دو یکی

 باشه؟؟

 ؟؟..میره کجا تا لباست میشی خم وقتی دونی می:  گفت و کرد نگاهم اخم با

 .. !گرفتم گر خجالت از.. گرفتم دندون به و لبم
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 سالن تو!!  میگم بهت دارم:  گفت و کشید خودش مقابل و من و گرفت و بازوم و اورد جلو دست

.. یشیم درست بشینی خوای می.. شینی نمی پسرها روی به رو.. نمیشی خم!!  دوره یوفتی نمی راه

 ؟؟..فهمیدی.  کنی رعایت باید

 ..دونم می رو اینا همه خودم:  گقتم غیض با

 ..!راچ نگی ریختم بهم و مهمونی اگه بعد که.  باشم گفته بهت خواستم:  گفت و داد تکان سری

 ؟؟؟..بود آدمی همچین واقعا یعنی.. کردم نگاهش تعجب و ترس با

 رفمح که همین.. کوچولو بترسی نیست الزم:  کرد زمزمه گوشم کنار دید چشمام تو و ترس وقتی

 نم:  گفت و گرفت فاصله من از و بوسید و ام گونه سریع و!!!  کافیه ندی حرصم و کنی گوش و

 ..بگیرم دوش برم

 !! داشت خوبی حس اش بوسه.. لرزید می پاهام..  گذاشتم ام گونه رو و دستم

 

------------------------------------------------------- 

 نگر به میدی پیراهنی نسرین عمه.. بودند دکتر آقای و ناهید و نسرین عمه ها مهمان گروه اولین

 صدری دوخت خوش شلوار کت هم ناهید عمه.. بود گذاشته باز را موهایش و بود پوشیده روشن

 . دادم دست اقا احمد با و کردم روبوسی انها دوی هر با..  داشت تن به رنگی

 ؟؟..یاسمن..  سحر ؟..کجان ها بچه:  پرسیدم

 رهب پژمان شد قرار!!  نیستن اماده هنوز.. هستن آرایشگاه:  گفت و برگشت سمتم به ناهید عمه

 .. !دنبالشون

 ؟؟..ناهید نه!  عمه شدی ناز چه.. ماشااهلل:  گفت و کرد نگاهم لبخند با نسرین عمه

 .. !!بود خوشگل دخترم:  گفت و خندید هم ناهید عمه

 که کردم سفارش ساناز و سحر به کلی!  میاد بهت.. شده دخترونه و ملیح خیلی آرایشت:  داد ادامه

 !! کنن می کار چی دارن که دونه می خدا حاال.. نشه زیاد ارایشتون
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 چیده وار دایره و مرتب طور به ها صندلی میزو.. رفتم سالن به انها سر پشت و دادم تکان سری

 و بودند گذاشته سالن ی گوشه هم بزرگی میز.. بودند چیده را ها مبل هم دیگر سمت.. بود شده

 انجام زیبایی آرایی گل که واقعا!!  بود طبیعی گل پراز سالن تمام.. بودند کرده پر میوه با را رویش

 ..بود شده

 " کرد می احوالپرسی ناهید عمه با و داشت تن به قشنگی و مرتب لباس که خانم پروین به رو

 ؟؟..کجاست کیومرث عمو:  پرسیدم

 !! وناتاقش رفتند!  آره.. باشند اتاقشون کنم فکر ؟؟..کیومرث اقا:  گفت و کرد فکری خانم پروین

 اتاقش به را خودم!!  بودم ندیده را کیومرث عمو ظهر قبل از.. کردم کج ها پله سمت به را راهم

 ..بفرمایید: شد بلند کیومرث عمو صدای که نشد ای لحظه.. ماندم منتظر و زدم در و رساندم

 ..کرد می درست و کراواتش و بود ایستاده اینه مقابل کیومرث عمو.. گشودم رو در الی

 بوس یه یاب!!  کرده چه دخترم ببین.. بــه:  گفت و زد سوتی بالفاصله و برگشت سمتم به دیدنم با

 !! خانم خوشگل بره تنم از خستگی بده من به

 و دستش و خندید عمو.. بوسیدمش بار چند تند تند و رسوندم بهش و خودم بلند های قدم با زود

 .. !هوا رفت شد دود خستگیم همه.. عمو نکنه درد دستت:  گفت و کرد حلقه دورم

 هک بود این از آیاغیر.. بوسید را موهایم عمو.. خواست می گریه دلم.. گذاشتم اش شانه رو و سرم

 ؟؟..بود گذاشته ما برای را زندگیش همه عمو

 رو!!  دزدید می من از را نگاهش و بود شده براق چشمانش.. داد فاصله خودش از کمی و من عمو

 ؟؟..بستم خوب و کروات ببین:  گفت من به

 اب همراه ای سرمعه شلوار کت.. کنم مرتب و کراواتش تا بردم دست و گرفتم چشمانش از نگاه

 از مطمئنم:  گفتم و کردم مرتب و ایش سرمه " طوسی کروات!  داشت تن به رنگ ابی پیراهن

 ..شدید تر خوشتیپ هم داماد

.. راستی!  اوه:  گفتم و اوردم باال و سرم.. اومد یادم.  کشید خودش سمت به و من و خندید عمو

 .. !!اومدن اینا عمه بگم اومدم

 ..عمو بریم.. ! رسن می کم کم ها مهمون بقیه.. پایین بریم پس ؟..واقعا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

451 

 

 ..شدیم خارج اتاق از هم اتفاق به و گذاشتم پشتم و دستش و

 حرفی یا دلخوری خوام نمی.. باشه ها بچه به حواست.. راستی:  گفت که بودیم ها پله نزدیک

 ..بیاد پیش

 . کردم نگاهش تعجب با

 ؟؟..مگه شده چی ؟.. ها بچه:  پرسیدم

 حرف امشب ندارم دوست!!  باشه حواست که گفتم کل در.. نشده چیزی:  گفت و زد لبخندی عمو

 .. !!باشه اذین و یاسمن به حواست.. بیاد پیش حدیثی و

 ..شدیم سرازیر ها پله از و دادم تکان سری گیج

 !! نباشد تنها تا رفتم سمتش به.. بود نشسته مبل رو تنها نازیال

--------------------------------------------------------------------

----- 

 ــنیکیـ.بیـــ با:  گفت بلند و کرد نزدیک گوشم به را سرش نازیال صدا و سر و شلوغی اون تو

 ؟؟؟.. نبود بهتر یومد می

 نگر به باز پشت و کوتاه پیراهنی!!!  نی. کیــــ. بیـــ به رحمت صد.. چرخید می آذین رو نگاهم

 و بود کرده فر و بلوندش موهای.. ! بود مشخص سینش تمام هم جلو از.. بود پوشیده یشمی

.. ادافت می هم رو داشت بود زده که رنگی سبز ی سایه سنگینی از هم چشمش.. بود ریخته دورش

!! 

 ینآذ به بار نفرت و نگاهش " شده شینیون موهای و رنگ ای قهوه " ای حلقه پیراهن ان با یاسمن

 ردهک شینیون را موهایشان و داشتند تن به زانو باالی پیراهنی دو هر هم ساناز و سحر.. بود دوخته

 یم عروسی برای بودند رسیده خودشون به اینطور نامزدی برای اینا ؟؟..بود خبر چه اینجا.. بودند

 ؟؟..کنند چه خواستند

 ..کرد می بش و خوش ها مهمون با و چرخید می سالن تو کنان خنده آذین

 ی ازندهبر که واقعا!!  نشست لبم رو لبخندی هم کنار دیدنشون از.. افتاد کیانوش و آزیتا به نگاهم

 ..بودند هم
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 گل ردیف یک و بود ریخته هاش شونه رو موهایش.. بود پوشیده رنگ نباتی و بلند پیراهنی آزیتا

 از نشان همه و همه نگاهش.. برخوردش.. لبخندش آزیتا.. بود شده کار موهاش رو مریم

 .. !!داشت اش سنگینی و محجوبیت

 ..کرد می پچ پچ گوشش کنار داشت و بود گرفته و کیانوش دست مدام

 فرار کیانوش ترسه می ؟؟..چسبیده و داماد محکم چرا حاال:  گفت دید انها رو و نگاهم که نازیال

 ..قدیم های عروس هم عروس ؟؟..کنه

 ..رفتم نازیال به ای غره چشم خنده با

 ..رقصید نمی وسط کسی اما شد می پخش داشت بلند صدای با موزیک

 اومدیم مگه:  گفت و گرفت و دستم نازیال!  نبود سپهر از خبری.. چرخید اطراف به نگاهم

 و لسمج و بدیم خودمون به تکونی یه پاشو.. داماد خواهر پاشو ؟؟..نشستیم گوشه یه ؟چیه..روضه

 .. !کنیم گرم

 ..پایین میریزن دارن ها پنجره کردم می حس.. داد ولوم و کرد عوض و موزیک نازیال

 .. .برد وسط خودش با و من و کشید و دستم نازیال

 

ـت می.. منِ   خوب  ..خوامـــ 

 ..خوابت تو بیام آرزومه

 ..عزیــــــــزم

 ..بـــخندیــــــم

 ..ماهتِ   صورت محو بشم

 ..نبینـــم و هات اشک اون اما ؛ بمیــــرم دارم دوســـت

 ..من قلب دیگه ؛ تو بـُـردی

 ..بگیــــــرم و دستــات اون خــوام می
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 .. !باش منِ   جون.. باش منِ   عشق

 ..تنهاش و دل این روزی یه نزاری

ـت...  دیوونــــه ای ــشم تو از تونم نمی.. دارم دوســ   !! بــردارم چــ 

 ( صفوی بهنام:  خواننده – باش من عشق)

 

 ..رسید می گوش به جیغ و دست صدای

 ..زد می دست برامون و داد می تکون و خودش ریتم با و بود ایستاده اول ردیف آذین

 ..آوردم وسط به خودم با و گرفتم و دستش و رفتم سمتش به لبخند با

 ..رقصیدیم همدیگه روی روبه ای دقیقه یه به نزدیک.. شد بلند جیغ و سوت صدای

 ..رقصید می کنارمون خیال بی هم نازیال

 قصر پیست به اصرار به و رفتم کرد می نگاهمون و بود انداخته پا به رو پا که یاسمن سمت به

 ..آوردمش

 ..شد عوض موزیک

 ..اومدن رقص برای خودشون نفری چند

 

 می نپای ها پله از داشت که افتاد سپهر به چشمم..: زدند می دست و بودند نشسته دور اکثرا حاال

 بری داشت پله رو همون از.. بود شده جذاب چقدر شعور بی!!  شد حس بی پام و دست.. یومد

 اولین همون از و اومد پایین رو ها پله..کرد می علیک سالم و میداد تکان سر اقایون از یکسری

 .. !کرد بش و خوش و دادن دست به شروع نفرات

 

 ..تــو با میگیرم جون ببین واکن ؛.. چشماتـــو

 .. !تـــنـــد اینقدر..  مــنِ   قلــب کوبه می که
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ی تا بمونم " تونم می " دونم نمی که  ..دنیاتــــو تو کــ 

 !! هســتـــــــــــم تـــــــــو با مـــــــن

 ..دستم تو دستات

 مونم می ؛ گیرم می

 بستم که عهدی رو

 ..مونی می قلبم تو

 .. !!!بلرزونی و قلبم حرفایــــی چه با که!  دونی می فقط تو

 

 ( یگانه امیر:  خواننده – هستم تو با من)

 

 ..شد همراه جمع با و اومد وسط به خودش سحر

 با.. بودم کرده عرق.. نشستم صندلی رو و کشیدم کنار جمع از و خودم که بود اهنگ های آخر

 طرف صحبت به که همانطور.. نشست کیومرث عمو نگاه تو نگاهم که زدم می باد و خودم دست

 !! زدم بهش لبخندی جواب در..  زد من به مهربونی لبخند میداد گوش مقابلش

 ..برقصند تا کرد می بلند و هاش فامیل اصرار به رحیمی خانم

 ..گشتم سپهر دنبال بودند ایستاده سالن انطرف که اقایونی بین و جمعیت تو

 که دبو زده رنگ طالیی کراوات و بود پوشیده مشکی پیراهن با همراه مشکی شلوار کت!!  دیدمش

 !! بود شده خوشتیپ واقعا.. بود کرده درست جالبی تضاد

 رپس این اینکه از.. !!! یومد می بهش العاده فوق مشکی رنگ.. بگیرم ازش چشم تونستم نمی

 اج دلش تو که هستم دختری تنها من اینکه.. بالیدم می خودم به بود من عشق آقا و خوشتیپ

 و صحبت مشغول اطراف به توجه بی اون.. ! داد می من به غرور با همراه خوشایندی حس دارم

 ..بود بخند بگو
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 ..کردم جدا ازش سختی به و نگاهم

 یاسمن.. خواند می شعر همراه و کوبوند می زمین به پا آذین.. رقصید می سحر با داشت نازیال

 ..بود نشسته سرجایش و برگشته

. .انداختم پا رو و پام و دادم تکیه ام صندلی به.. کرد می راهنمایی رو ها مهمون داشت ناهید عمه

 لبخند.. !!! بود خالی واقعا ام خانواده جای.. کردم ام چانه ستون و دستم.. دادم قورت را بغضم

 ..دوختم ها رقصنده به و نگاهم.. نشست لبم رو تلخی

 

 ..لحظـــه هــر

 ..لــرزه می تو عشق از قلبم که

 ..ارزه می دنیـــا یـــه به لحظــه اون

 .. !خســته بشــی آخر دستم از ".. ترســـم می " وابسـتــــم بهت

--------------------------------------------------------------------

----  

 پوزخندی!!  کرد می نگاهم دقت با.. شدم چشم تو چشم پژمان با که شدم می خارج اشپرخونه از

 ..زد

 و شد جدا جمع از ریزان عرق نازیال.. رفتم ها بچه طرف به و گرفتم ازش و نگاهم او به توجه بی

 ..اومد بابام:  گفت من به رو

 شده داخل نریمان همراه به سرمدی آقای..  کردم نگاه سرم پشت به.. رفت ورودی در سمت به و

 ..کردند می روبوسی کیانوش و عمو با داشتند و بودند

 ! کردم حرکت نازیال سر پشت

 شلوار کت!  گذروندم نظر از و پاش تا سر..  خندید می و زد می حرف کیانوش با داشت نریمان

 ! دبو بسته یقه به مشکی باریک کراوات و و داشت تن سفیدبه پیراهن همراه به تیرهِ   طوسی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

455 

 

 می نگاهم تحسین و خوشحالی با نریمان.. دادم دست باهاشون و گفتم سالم انها دوی هر به رو

 ..کرد

 ..شما عروسی انشااهلل ؟؟..عزیزم خوبی: پرسید محبت با من به رو سرمدی

 .. !کردم تشکر ازش و زدم ملیحی لبخند

 و نریمان بین هم من!!  داد می گوش عمو و پدرش صحبت به و بود آویزان پدرش بازوی از نازیال

 گاهن خواندند می کری هم برای و گذاشتند می هم سر به سر که انها به و بودم ایستاده کیانوش

 ..خندیدم می و کردم می

 ..دایستا نریمان و من بین و داد هل کیانوش سمت به و من و گرفت قرار پشتم دستی ناگاه به

 هب و خودش کمی و گرفت چشمام از و نگاهش!  بود سپهر.. کردم نگاه ام کناری فرد به تعجب با

 ..!!!اومدین خوش ؟؟..سرمدی آقای هستین خوب:  گفت و کرد خم جلو

 کتفش به.. کشید درآغوش و سپهر و اومد جلو قدمی و شد خوشحال یهو سپهر دیدن با سرمدی

 .. !!ها بجنبونی دست باید دیگه.. شما عروسی انشااهلل ؟؟..جان سپهر خوبی:  گفت و زد

 ! ایستاد نریمان و من بین و کشید عقب و خودش دوباره.. خندید سپهر

 ..گرفت فاصله ما از قدمی چند او و کرد صدا و کیانوش کسی

 چه هر که دانستم می.. ! امد ابرو و چشم برایم نازیال.. کرد می صحبت نریمان با داشت سپهر

 ..است آذین منظورش باشد

 هعشو و ناز با و بود گذاشته پسری ی شونه رو و دستش آذین.. کردم نگاه ها رقصنده سمت به

 ..داد می تکان و خودش

 تا کرد اشاره دوباره. دادم تکان برایش چیه عنوان به رو سرم.. داد تکان دست برایم یاسمن

 ..برم پیشش

 ؟؟..دهش چی:  گفتم و رفتم یاسمن پیش و کدم باز بقیه بین راهی سختی به " بلند ی پاشنه با

 ! قفله درش دیدم..اتاقت برم خوام می -

 ؟؟..داری کار چی.. ه در باالی کلید -
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 .. !!بکشم اتو خوام می.. شده خراب موهام جلوی:  گفت و کشید موهایش به دستی

 بری خواستی اگه ولی.. که نخورده بهم!!  نگیر سخت.. بابا خوبه: گفتم و انداختم موهاش به نگاهی

 ! در باالی کلید

 ؟؟..کردی درست و موهات خودت.. تو:  گفت کنان من من و کرد نگاهم یاسمن

 ..کردم درست نازیال کمک به ؟؟.شده خوب.. آره:  گفتم و کشیدم موهام زیر به دستی -

 ..آرایشگاه رفتم نمی هم من کاش!!  میاد بهت.. شده خوب خیلی:  گفت و کرد نگاهم پکر

 .. !نگیر سخت.. ! که شده خوب موهات و آرایش ؟؟...چرا -

 .. !بره اتاق به تا رفت ها پله سمت به و گفت ای مرسی و داد تکان سری

 ..شدند داخل هم اتفاق به بابایی ی خانواده

 می وسط خواهرش همراه داشت آزیتا.. کردند می بش و خوش باهاشون داشتند ناهید عمه و عمو

 قرار زیتاآ مقابل و کشید رقص پیست به و کیانوش شخصی و بودند زده حلقه دورش بقیه و رقصید

 ..بود کننده کر موزیک و جیغ و صوت صدای.. داد

 یافراد میان از. ..  رفتم سمتش به و شدم بلند.. برم نزدش که کد می اشاره من به دست با عمو

 .. !رمب عمو نزد تا کردم باز راه ببخشیدگویان و سختی به بودند ایستاده کیانوش و آزیتا دور که

 !! باال رفت.. داشت کارت ایدا:  گفت گوشم در عمو

. .بشن اماده اونجا همه که بودیم کرده اماده و پاین اتاق.  رفتم ها پله سمت به و دادم تکان سری

 .رسوندم اتاق به و خودم.. آوردند می هجوم من اتاق به اکثرا اما

 ..بشه خارج اتاق از که خواست می ایدا و کرد می تجدید و لبش رژ داشت یاسمن

 تنهایی احساس و گرفت و من جو یهو شدم وارد راستش ؟؟.. اومدی:  گفت و خندید دیدنم با

 ..اینجاست هم یاسی دیدم اومدم.. ! کردم

 !! پایین بریم بیا.. اومدین دیدمتون من.. !! اومدی خوش:  گفتم و زدم لبخندی
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 ای قرهن پیراهن!  کردم نگاهش سر پشت از..  رفتیم پایین هم اتفاق به و گرفت قرار من کنار ایدا

 لندب پاشنه کفش ان با!  مشکی ساپورت همراه به بود زانواش باالی تا که " بود پوشیده براقی

 ..گذاشت می سالن به پا داشت کنان توق و تق مشکی

 پله من به توجه بی آیدا.  کرد نمی حرکت پام کردم می کاری هر.. شدم خشک جایم سر ناگهان

 ..رفت پایین را ها

 می داشت چرا سپهر.. بود طنازی مشغول و بود ایستاده سپهر به چسبیده عشوه پر و خندان آذین

 ...شد خرد اعصابم ؟؟..خندید

 نمی جدا ازشون نگاهم اما.. اومدم پایین ها پله از و درآودم حرکت به و پاهام بود زحمتی هر به

 ..کرد می نگاهش خیره لبخند با سپهر و کرد می صحبت داشت آذین!!  شد

 ..بگیرم لگد و مشت زیر و هردوتاشون داشتم دوست!  خدایا واااای

----------------------------------------------------------------- 

 !! شد نمی اینطوری.. گرفتم دندون به و لبم

 کنارش.. کرد می نگاه رو ها رقصنده و بود نشسته تنها که نریمان سمت به کردم کج و راهم

 من و برگرده سپهر زودتر چه هر که کردم می خدا خدا.. کردم باز باهاش و صحبت سر و نشستم

 من به لکیا بلده فقط.. کنم می ؟حالیش..گرفته گرم آذین با رفته.. داشتم براش ها برنامه!!  ببینه و

 ... !بده گیر

 ؟؟..نشستی تنها چرا:  گفتم بهش رو.  کرد نگاهم لبخند و تعجب با نریمان

 فتر هم سپهر برقصه رفت که نازیال.. بودن اینجا سپهر و نازیال حاال تا:  گفت و داد تکان سری

 .. !!اونور

 . زدم بهش لبخندی بندازم نگاهی " بود کرده اشاره نریمان که سمتی به اینکه بدون

 کم:  گفتم ناچار.. کنم باز باهاش و صحبت سر و برسه ذهنم به حرفی تا کردم فکر کمی

 ؟؟..بینمت نمی ؟؟..پیدایی

 !!؟؟ پیدایی کم شما.. هستم:  گفت و زد لبخندی.. دیدم می چشماش تو و تعجب وضوح به
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 ..برم و کنم درستشون تا هستم کارهام دنبال:  داد ادامه خودش..  زدم لبخندی دوباره ناچارا

 ؟؟..؟؟کجا..بری:  کردم نگاهش تعجب با

 . برم خوام می ایران از.. برم خوام می آره:  گفت و خندید

 ؟؟..چرا آخه -

 ادامه و درسم برم خوام می.. !! ندارم هم ای انگیزه.. ندارم کاری اینجا:  گفت و داد تکان سری

 ..بدم

 ؟؟..چی بابات و نازیال پس -

 ..دیگه دیدنم میان بشه تنگ دلشون هم وقت هر!!  مونه می بابا پیش که نازیال.. هیچی -

 ؟؟..بری خوای می کشور کدوم -

 چه ببینم دبای.. انگلیسهستن دوستام بیشتر!  انگلیس هم کنم می اقدام دارم کانادا برای هم فعال -

 !! میشه طور

 االح ؟؟؟..کنی می نگام اونطوری چرا:  گفت و خندید کنم می نگاهش تعجب با و گنگ دید وقتی

 !! بشه اوکی کارهام تا میبره وقت ها مدت.. نرفتم که

 وفقم هستی که جا هر امیدوارم:  گفتم و زدم لبخندی نیاد پیش براش تفاهمی سوء اینکه برای

 ..باشی

 ادامه و زبانت داری شنیدم ؟؟..نداری رفتن تصمیم ؟؟..چطور تو.. عزیزم مرسی:  گفت و خندید

 ؟؟..میدی

 !! میشه چی ببینم تا.. بدم کنکور دوباره خوام می فعال!  ندارم تصمیمی فعال ولی.. آره -

 .. ..بشی موفق امیدوارم!  کنی می و کار بهترینِ ..  عالی:  گفت و زد مهربونی لبخند -

 موفق حتما.. داری اینجا زیادی های دلبستگی و انگیزه مسلما:  گفت و انداخت پایین و سرش

 !!! میشی

 ..نمونده دیگه هیچی من واسه ولی:  گفت و دوخت نگام به و نگاهش
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 ! بود ایستاده شاکی سپهر.. افتاد نریمان سر باال به نگاهم

 ؟؟..نیستم که صحبتتون مزاحم:  گفت غیض با و شد خم کمی سپهر

 ِ .. رفتن مورد در!  نبود حرفی..حرفیه چه این:  گفت و کرد نگاهش تعجب با نریمان

 تموم مونحرف!! نبود حرفی.. نه:  گفتم ای دلبرانه لبخند با بچزونمش بیشتر بیشتر اینکه برای

 ..برقصیم خواستیم می االن اتفاقا.. شد

 ودمخ سر پشت و.. برقصیم بریم بیا ؟.. نشستی همش چیه:  گفتم و گرفتم و نریمان دست و

 ..کشیدمش

 ..کرد می حرکت سرم پشت گیج و متعجب نریمان

 .بودند شادی و رقص مشغول گروه گروه.. گذاشتند نمی خالی و رقص ی صحنه ای لحظه ها جوون

 .. رقصید می آیدا با داشت نازیال

 ..رقصیدن به کردم شروع و زدم لبخند نریمان به رو

 ریامب رقصید می دخترونه که پسری با رقص!  کردم شکر رو خدا.. میرقصید مردونه و آروم نریمان

 ..بود عذاب

 الح در ریتمیک و شاد قدیمی اهنگ یه. .. رفت باال جمع ی کرکننده جیغ و صوت " اهنگ شروع با

 .. :بود پخش

 ..زمونه راز ؛ تـــــو های حرف

 ..جــوونه دو هر ما عشق.. ما عشق

 .. !پاکــــی تو بارون مثل..  خورشــــــید مثل.. نــــــوری مثل

 ..دوره تــو از هـــا غـــم کـــوه

 .. !!پاکی عشق یه ی ریشه

 

 : خوندند می یکصدا هم با همه
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 ..بمونی اگه من قلب قلبت!  من اسم اسمت.. من حرف حرفت

 ..!! بمونی اگه من قلب قلبت.. من اسم اسمت.. من حرف حرفت

 

 .. :کرد می نگاه چشمام به لبخند با نریمان

 ِ .. خوب ی لحظه تــــــو دیدن

 ِ  جنــــــوبِ   داغِ   اسمون مثل

 ِ  .. شاد های رنگ مثل.. تنت گـــرم های نفس

 !! فریاده یک صدای.. هستی حرف ؛ تــوِ   سکوت

 ..بمونی اگه من قلب قلبت!  من اسم اسمت.. من حرف حرفت

 ..!! بمونی اگه من قلب قلبت.. من اسم اسمت.. من حرف حرفت

 

 ( رسایی امیر:  خواننده – من حرف حرفت)

 

 ونستمد می.. زده زل من به و ایستاده مقابلم غضب میر مثل که شدم متوجه سپهر به نگاهی نیم با

 و شرط برایم و کرد می چک و من همه این وقتی!!  بود حقش اما.. کنم می دلبری دارم زیاد که

 وا به چسبیده و خندید می داشت جلف ی دختره اون این روی تو حقی چه به " گذاشت می شروط

 ..بود گرفته آتیش قلبم ؟؟.. بود ایستاده

 نتکو راست و چپ به اروم برایم تهدید به و سرش و زد پوزخندی.. دوختم سپهر نگاه به و نگاهم

 ..داد

 ..بکنه تونست نمی کاری هیچ.  گرفتم ازش مو نگاه

 ..کنم پیداش نتونستم اما.. چرخوندم اطراف به چشم!!  نبود.. کردم نگاه سمتش به دوباره
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 وخیش به و اومد جلو یهو " رقصید می داشت کنارمون نازیال.. کردم نگاه نریمان به لبخند با دوباره

 ..بده پس و داداشم:  گفت و زد من به ای تنه

 ..کردم رقص به شروع آیدا مقابل و کردم عوض نازیال با و جام خواسته خدا از و خندیدم

 چه.. من خدای. خندید می زدو می حرف یاسمن با داشت.. دوختم اطراف به چشم سپهر دنبال

 ..بود باز نیششونم

 دست اما.. بودم کالفه خودم دست از ؟؟..بودم شده حساس و حسود اینقدر چرا دونستم نمی

 .. !!داد نمی کس هیچ محل که ببینمش جدی سپهر همون داشتم عادت!  نبود خودم

 و کشیدم کنار و خودم و گفتم ببخشیدی آیدا به رو.. رقصید می فامیلشون اون با داشت آذین

 ..نشستم ای گوشه

 داد رشس برم داشتم دوست.. کرد نمی جدا من از و سنگینش نگاه و بود ایستاده مقابلم پژمان باز

 !! نخوره گول تا بگیر و خواهرت جلو برو من پاییدن جای به بگم و بزنم

 .. !!ها لعنتی.. گرفتم اونا از نگاه غیض با

---------------------------------------------------- 

 رس و بود سپهر آویزون آذین باز!!  بود بهتر خوردم می کوفت.. کردم جا جابه پام رو رو غذا بشقاب

 ..کرد می کوفت لقمه یه هم گاهی از هر خورد می و سپهر مخ داشت که همانطور و بود ایستاده میز

 ؟؟..بیارم نوشابه برات:  پرسید ازم نازیال

 ...خورم نمی:  گفتم حال بی کنم نگاهش اینکه بدون

 ..انداخت پایین و سرش دوباره و کرد نگاهم ای لحظه بود نشسته نازیال کنار که نریمان

 مدام.. بود نکرده نگاهم هم لحظه یک سپهر بعد به لحظه اون از!!  نداشتم چیزی هیچ به میل

 سح همه این دونستم نمی!!  بود کرده زهر من به هم و مهمونی..  بود نفر یه با بخند بگو مشغول

 ینآذ اون مخوصا دختری هیچ به نداشتم امادوست..  شده جمع دلم تو چطور بهش نسبت مالکیت

 ..شود نزدیک صفت شیطان
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 یم قبلی دلیار همون باید ؟؟.. بودم داده دست از و نفسم به اعتماد چرا.  کشیدم عمیقی نفس

 لمد تو.. کنم ناراحت تا شده موفق که فمید می نباید سپهر. دادم می نشون ضعف نباید.. بودم

 !! خان سپهر بچرخیم تا بچرخ:  گفتم

 یم نگاهم داشت.. پاییدم و سپهر چشمی زیر.. رفتم میز سمت به غرور با و استوار و شدم بلند

 ..ریختم خودم برای زمینی سیب و گوشت و ساالد کمی و رفتم میز سر انها به توجه بی.  کرد

.. بود اآق و آروم پسر این چقدر.. نشستم نریمان پیش و برگشتم و امده راه انها به توجه بی دوباره

 ..گرفت می آرامش کلی بودنش با ادم!! 

 و بودند امد و رفت در نفری چند.. شدیم صحبت مشغول و گرفت دست به و بحث نازیال کم کم

.. منکن نگاه و سپهر مهمانی اخر تا که بودم کرده عهد خودم با.. کردند می جمع و شام میز داشتند

!! 

 با و من و گرفت و دستم آیدا.. رقصیدند می وسط نفری چند و بود بلند موزیک صدای دوباره

 ..کشید وسط خودش

 طرف به و گرفت و دستم کیانوش.. آوردند رقص میدون به و کیانوش و آزیتا اصرار به ها بچه

 پی تا کردم می کنترل و حواسم و نگاه مدام.. رقصیدم دو ان با ای لحظه چند.. کشید خودش

 ..نره کسی

 شبیه قدرچ کیانوش..  کیانوش.. کیانوش.. رقصید می مقابلم داشت و کرد می نگاهم لبخند با آزیتا

 باال کمی و سرم.. رقصیدند می زنان بشکن دو هر!!  رقصش.. لبخندش.. نگاهش.. بود مهراد

 !!! کردم می گریه نباید.. نه.. ! بار سه.. دوبار.. یکبار.. زدم پلک.. انداختم سقف به نگاهی و آوردم

..  است لبریز چشمام کردم حس.. بود من مقابل هنوز آزیتا.. رقصید می آذین با داشت کیانوش

 .. !میام االن.. عزیزم ببخشید:  گفتم و کردم نزدیک آزیتا به و سرم

 دلم باز.. شوم دور همه از خواستم می.. شدم دور.. شدم دور ازش ای دوباره نگاهی بدون و

 پله تند تند.. خواست می را هایش اذیت دلم!!  خواست می را مهرد دلم.. خواست می را ام خانواده

 شوهر خواهر واقعا خواست می دلم.. کرد می نامزد و بود مهراد خواست می دلم.. رفتم باال رو ها

 یهو چرا.. خواست می و خونمون دلم.. خواست می رو بابا دلم.. خواست می و مامان دلم.. باشم

 ؟؟..بود گرفته دلم چرا ؟؟..بودم کرده غریبگی احساس اینقدر
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 و گذاشتم زانوم رو و سرم.. خواست می گریه دلم..نشتم و خوردم سُــر در پشت.. تاریک اتاق تو

 .. !!!شدم رهــــا و کردم رها.. کردم رها و بود گریبانگیرم مهمونی اول از که و بغضی

--------------------------------------------------------------------

----- 

 چشمم خط و سایه.. !! بود خون پر و قرمز چشمام.. نشستم ارایش میز صندلی رو " اینه مقابل

 !! بود آب ضد ریمل شکر رو خدا.. بود شده پخش کمی

 تمبس و چشمم یه.. گذاشتم میز رو و رنگ مشکی و دودی ی سایه و چشم خط و کردم باز رو کشو

 ..داشتنم نگه و پلکم دستم با و

 رفتهگ سخت خیلی من شاید.  دونم نمی.. بود کرده پر را ظرفیتم امشبش رفتار!  افتادم سپهر یاد

 ؟؟..داشت حق واقعا.. بندازد راه بخند بگو و کند صحبت خواهد می که هر با داشت حق او.. بودم

 من برای و حق این که شرطی به!  داره حق.. آره:  دادم ادامه دلم تو و دادم تکان سری ناخودآگاه

 ..باشه قایل هم

 رد یهو.. شدم مشغول و بستم و دیگرم چشم.. بودم کشیده خوب و چشم خط.. کردم باز و چشمم

 ..شد باز

 بهش توجه بی!  کرد می نگاهم جستجوگر.. کردم نگاهش اینه از.. ایستاد در چارچوب در سپهر

 ..شدم کشیدن چشم خط مشغول و داشتم نگه انگشت با و پلکم و بستم و دیگرم چشم

 کیی داره امکان.. بزار باز و در:  گفتم کنم نگاهش مستقیما اینکه بدون!  بست و در و اومد داخل

 !! باال بیاد

 ..نکرد کتی حر

 برازنده واقعا هم طالیی کراوات اون.. امد می او به مشکی چقدر!!  من خدای.. کردم نگاهش اینه از

 .. !!بود اش

 ..برداشتم و رنگ دودی چشم ی سایه

 به چسبیدی رفتی حقی چه به " بدونم خوام می فقط من:  گفت آروم حرص با و و زد پوزخندی

 ؟؟..انداختی راه بخند بگو و پسره اون
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 ..کشیدم چشمم پشت به و برس و ندادم جوابی

 ..بده و منِ   جواب!!!  نکن سگ و من:  غرید حرص با و گذاشت جلو قدمی

 ..کردم برانداز آینه تو و خودم و کردم راست و چپ و صورتم

 باهاش کالم دو فقط من ؟؟..چیه حق ؟؟..چیه بخند و بگو:  دادم پاسخ و کردم نگاهش خونسرد

 ..ماست مهمون اون!!  باشه داشته ایرادی نکنم فکر که.. زدم حرف

 و ناز اون ؟؟..میدی هم قر باهاش وسط میری حاال:  گفت و کرد شل و برد کراواتش به دست

 ؟..بود چی دیگه اداهات

 ؟؟....کنی بازی من با خوای می.. لباست وضع از که اینم:  داد ادامه و انداخت پام تا سر به نگاهی

 زنی می الس بقیه با میری خودت چطورِ ِ ..  مسموم فکرت تو:  گفتم و کشیدم موهام به دستی

 ؟؟..شده گناه زدم حرف کالم دو من.. نیست چیزی

 می الس من.. کن تکرار دیگه بار یک.. . ! نـــــه ؟؟...گفتی چی:  گفت و کرد گشاد و چشماش

 ؟؟..زنم

 زده که و گندی تا کرد نمی یاری ذهنم.. رفتم عقب قدم یک.. بودم زده حرفی عجب.. ترسیدم

 .. !کنم رجوع و رفع بودم

 ..کرد می نگاهم

 ..خندید یهو

 ..بگو پس:  گفت و ایستاد کمر به دست

 دیگه. بود آرایش میز پشتم.. یومد می جلو قدم به قدم!!  بود شده آروم نگاهش.. کردم نگاهش

 ..برم عقب تونستم نمی

 می داغون و کمرم داشت میز ی لبه.. کشیدم عقب و سرم..  آورد جلو و سرش.. ایستاد مقابلم

 ..کرد

 ..بودم شده گیج.. خندید دوباره.. خورد می صورتم به هاش نفس
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 زرو یه تو کردم نمی فکرشم.. من:  گفت خندید می آروم که وهمانطور گذاشت بازوم رو و دستش

 .. !!کنی حسودی بخوای

 ؟؟..انداختی راه و بازی این چرا دیگه ؟؟..گفتی می من به اول از نبود بهتر عزیزم خب.. خوبه خیلی

 سینش رو و دستم.. کرد می سوراخ و کمرم داشت میز ی لبه.. کرد نزدیک موهام به و سرش

 ..دادم هلش عقب به زور به و گذاشتم

 سپهر این دست گزک نباید ؟؟.. ..بودم کرده حسادت واقعا ؟؟؟.. !!من.. ! بود خورده بر غرورم به

 ..دادم می موذی

!!!.. ؟..هه:  گفتم و کردم باز و دهنم بغض و حرص از که شد چطور!! ؟؟.. چرا.. دونم نمی

 روی خوام می فقط من.. نداره اهمیتی اصال من واسه.. . گرفتی جدی و خودت خیلی ؟؟..حسادت

!  نمک می باشم داشته دوست که کاری هر من.. نیستی مهم برام اصال تو.. !!! کنم کم و دختره اون

 ..نداره ربطی هم تو به

 ..جدی و مات.. کرد نگاهم.. ایستاد صاف

 اشچشم.. گرفت محکم و فکم و برداشت خیز سمتم به یهو.. کرد نگاهم حالتی یه با و زد پوزخند

 اب داری اینکه خاطر به باید.. کنم خرد اراجیف این خاطر به باید و فکت:  غرید!  بود حرص از پر

 ..که حیف.. حیف.. اما.. کنم خردت کنی می بازی اعصابم

 ! بود مشخص نگاهم تو ترس.. شد می له داشت صورتم استخوان.. دوختم چشمش به چشم

ـت.. همید مثل همتون:  گفت و کرد نگاهم حالتی با و کرد ول و فکم  همش هاتون دارم دوســ 

 ..قماشید یه از همتون.. !!! اون به چسبید می رید می کنید می پیدا بهتر یکی تاِ  ..  الکی

 ..زد می زنگ گوشم تو حرفاش ؟؟..چیه منظورش.. کردم نگاهش متعجب و گیج

 اون.. رفت بیرون اتاق از و کرد باز در.. گذاشتم دهنم رو و دستم.. پیچید سرم تو خودم جمالت

  ؟؟..زدم بهش من که بود چه ها حرف

 ها حرف اون ؟؟..زدم من که بود حرفی چه این خدایا اخه.. رفتم پایین ها پله از حوصله و حال بی

 ؟؟..کرد خطور مغزم به کجا از

 ؟؟.. زدم حرف لحن اون با باهاش یهو چرا پس.. زدم می بال بال داشتم االن تا که من
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 ولمشغ دوباره و کرد نگاهم لبخند با عمه.. نشستم نسرین عمه کنار و گذشتم جمعیت بین از

 ..شد اش دستی بغل با صحبت

 تدوس.. همید مثل همتون.. قماشید یه از همتون.. همید مثل همتون.. پیچید می گوشم تو صداش

 ..همید مثل همتونِ  ..  الکی گفتناتون دارم

 چرا..!! نداره امکان.. .. . نــــه ؟! ؟؟...داشته.. ؟؟..داشته ناموفق ی تجربه یه!!! ؟؟؟..یعنـــی

 پسش که بوده کــی اون یعنی..  نــه.. نه.. نداره دل مگه ؟؟..نیست آدم اون مگه ؟؟..نداره امکان

 ..نــــــه ؟..چرا.. آخه ؟؟..کرده خیانت ؟..زده پسش ؟؟..زده

 ؟؟..شدم حساس اینقدر چرا من آخهِ  !!  خیلی نشم دیوونه.. خدایا

 تمناراح اونم خب.. خب.. کنم ناراحتش خواستم نمی من!!  نبود پیداش.. گشتم دنبالش نگاه با

 به.. حساسه نریمان به دونم می که من.. کردم شروع و بازی این من!!  داشت حق ولی.. کرد

 !! بود حساس ها پسر همه به کل در..حساسه هم امیر به!!  افتاد امیر به نگاهم.. حساسه پژمان

 کش..! داشت شک همش انگار جورایی یه ؟؟..بود اینطور چرا اصال.. ! نریمان سراغ رفتم می نباید

 رتیغی و حسود فقط.. ؟.نکنه مشکل ایجاد برام اخالقش این با ها بعد ؟؟..شکاکه یعنی ؟؟..داشت

 ؟؟..بود هم شکاک یا بود

 ژیانر عجب دختر این.. برقصم او با و برم تا کرد می اشاره من به نازیال.. شدم می کالفه داشتم

 ندچ.. نبود خبری خانم پروین از.. رفتم آشپزخونه سمت به و دادم تکان برایش سری.. داشت ای

 به و دادم تکیه میز به همانجا و ریختم خودم برای اب لیوانی.. بودند وسایل جایی جابه حال در نفر

 حسادت من بدونه که داشت ایرادی چه اصال.. داشتم وجدان عذاب احساس.. شدم خیره بیرون

 کردهن رفتاری که او!!  بودم می صادق باید.. باشه رفتارش مواظب بیشتر اینطوری شاید ؟؟..کردم

 مامان.. آبانی غرور این از اَمان ؟؟..بود آویزون ازش همش جلف آذین که بود چه او تقصیر.. بود

 آشپزخانه از و کشیدم سر ته تا و آب.. بردارم جام بی غرور از دست باید که گفت می همیشه

 نگاهم.. بود دیر بعدا!  االن همین.. آوردم می در دلش از باید.. چرخوندم چشم.. شدم خارج

 !! کردن غلط.. اومد جوش به خونم!!  نبود.. هم سپهر.. نبود پیدایش آذین.. چرخید

 وقت چه االن!  آوردن گیر وقت هم مردم!  نبود.. پایین های اتاق.. نشیمن.. گشتم را سالن تمام

 ؟..بودن کجا یعنی ؟؟..منه با احوالپرسی
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..  گذاشتم پله اولین رو پا.. کردم می نگاه هم و پارکینگ و حیاط باید.. افتاد ورودی در به نگاهم

!!  بود لیوان دستش در.. بود پایین سرش و بود ایستاده سپهر.. کشیدم راحتی نفس!!  دیدمشون

 نمی که دختر یک و پسر 4.. بود نوشیدنی لیوانی هم او دست در.. بود ایستاده کنارش هم آذین

 را پایش یک و بود پایین سرش سپهر.. کردند می صحبت و بودند ایستاده مقابلشون شناختمشون

 .. بودم پست واقعا من!!  سوخت برایش دلم.. کرد می عقب و جلو آرام

 .. !!!کنه ضایعم اینا جلوی نخواد که کردم می دعا دلم تو.. رفتم پایین رو ها پله

 با داخل.. ! بیرونِ   خنک و صاف هوای برای هم و بیشتر آرامش برای هم.. کشیدم عمیقی نفس

 .. !!بود اور خفقان الکل و عرق و گل بوی و عطر همه اون

 و میخم و کردم می حالیش باید!!  شد نمی اینطوری.. کرد می نگاهم ای عشوه پر لبخند با آذین

 ..کوبوندم می محکم

 روعش آذین.. دادم تکان آشنایی به سری و زدم لبخندی نفر سه اون برای و ایستادم سپهر کنار

 !! کرد وراجی به

 چشمان با متعجب!  نداشت حسی هیچ نگاهش.. کردم نگاهم تعجب با و کرد کج و سرش سپهر

 ..کرد می نگاهم شاکی و شده جمع حرص از

 ..پشیمونم برخوردم و حرف از که بفهمونم بهش نگاه با کردم سعی

 ؟؟..دارید تانگو و دونفره رقص برای مناسب موزیک ؟؟..جون دلیار: آذین -

 !! باشه کنم فکر.. آوردن ها بچه رو دی سی.. : کردم نگاهش

 ..آوردم الیت موزیک یه من که نه اگه:  گفت و ریخت سینه رو و موهاش عشون با

 ..بزارید و همون پس!!  خوبه خیلی:  گفتم و زدم لبخندی

 زود هک من.. باشه پارتنر فکر به االن از کی هر بهتر:  گفت و انداخت سپهر به نگاهی و زد لبخندی

 ! خندید و.. نمونید تنها که کنید خودتون برای فکری یه برید هم بقیه..  کردم رزرو و جنبیدم

 ..شد کشیده سپهر به نگاهم
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 زیر یگهد پسر دو.. خندید و چسبید و اش دستی بغل پسر بازوی " بود ایستاده کنارمون که دختری

 ..کردند می غر غر لب

 که بگم برم من:  گفت هاش خنده میون آذین.. بودم می خونسرد باید.. کردم تعلل ای لحظه

 ..بزارن و آهنگ

 ..منتظرم:  کرد اضافه سپهر به رو

 اتیش های شعله ازش کردم می باز و دهنم اگه که بودم مطمئن.. شد دور ما از خرامان خرامان و

 .. !!!بیرون زد می

 پله متس به و شدند دور ما از و گفتند لب زیر ای جمله نفرهم سه دو این.. کرد می سنگینی نفسم

 ..رفتن ها

 ..بود زده زل من به خصمانه و بود کرده اخم.. ایستادم سپهر روی به رو

 ..که بیارم طاقت تونستم نمی.. نه.. کشیدم لرزلنی نفس

..  ممیگ بهت دارم:  گفتم ملتهب و گرفتم سپهر به رو و کردم بلند تهدید به و ام اشاره انگشت

 دیگه ارب یه حتی یا.. .. انداختی راه بخند بگو باهاش بــبینم یا.. برقصی دختره این با بری بخوای

 ..ببینم تو بر و دور رو دختر این

 ؟؟..خــب:  گفت تمسخر به و داد تکون راست و چپ به و سرش و زد کجی لبخند

 ..زارم نمی ت زنده.. !! تو با دونم می من:  دادم ادامه.. بودم افتاده نفس نفس به حرص از

 با و کنان نجوا و آورد تر نزدیک و سرش و شد خم جلو به کمی!!  خندید خیال آسودگی با.. خندید

 ؟؟..کنی می تهدیدم داری:  گفت تمسخر

 ِ .. !! مجانی امتحانش!  کن فکر داری دوست طور هر:  کردم اضافه حرص با.. ایستادم صاف

 ؟؟..خندید می اینطور چی به!  شنیدم می و خندش صدای.. شدم دور ازش سریع و تند قدم با

 با اگر.. بودم مطمئن!!  انداختم ها صندلی از یکی رو و خودم.. شدم سالن وارد و کردم باز و در

 ..گذاشتم نمی اش زنده رقصید می آذین

------------------------------------------------------------ 
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 به که و هام چتری.. بارید می ریز و دست یک بارون.. دوییدم و حیاط طول تمام و بستم و چتر

 مسال بلند کردم می خارج پا از مو کتونی که حالی در و زدم کنار دست با و بود چسبیده صورت

 زندگی حس من به پخت می داشت خانم پروین که غذایی خوش عطر و خونه گرمای.. گفتم

 زود.. مادر شدی خیس:  گفت و کرد سالم من به خوش روی با آشپزخونه از خانم پروین.. میداد

 ؟؟..نیومدی سپهر با امروز شد چطور.. !!.. نخوری سرما تا کن خشک و موهات برو

 و نگاهم کردم می سعی که حالی در..  گرفت نظر زیر و من و شیطون نگاه و مشکوک لبخند با و

 میاد داره کار ها اونطرف که روزهایی سپهر:  دادم پاسخ " باشم عادی حال عین در و بدزدم ازش

 ..نشد ازش خبری امروز.. !! دنبالم

 بود ارب چندمین این.. .. برده بو ما روابط از خانم پروین که دونستم می.. باالدوییدم رو ها پله زود و

 ینا.. بود سپهر این تقصیر همش ؛ گرفتم دوندون به و لبم.. آورد می روم به جدی و شوخی به که

 که گرفت و آمارم خونه زد زنگ کرد می شک که مواقعی و اومد اتاقم داخل وقت بی و وقت قدر

 یم جایی تنها اگر بودو سپهر با هایم امد و رفت رسما دیگر.. بود فهمیده چیزهایی خانم پروین

 .. !!آژانس یا من یا: بود این شعارش..کرد می زهر من به و روز اون رفتم

 می مدارا سپهر با چه هر..بردم مانتوم های دکمه به دست.. تخت رو کردم پرت مو مقنعه و کیف

 ..کنم چه او با باید دونستم نمی دیگر.. ! داشت نمی بر تردیدش و شک از دست هم باز " کردم

 ! افتاد آزیتا و کیانوشِ   عروسی عکس به چشمم.. کنم خشک و موهام تا زدم برق به و سشوار

.. دبو افتاده ها فرشته مثل عکس تو آزیتا.. دشت قرار ام خانواده عکس قاب کنار عکسشون قاب

 ایده زوج که واقعا.. گذروندم نظر از و عکس دیگر بار!!  زد می برق عکس تو هم کیانوش چشمان

 هک بود ماهی یک به نزدیک.. بود خالی واقعا جایش.. گرفت دلم کیانوش یادآوری با.. بودند آلی

 ...بودند شده مستقر و گرفته خونه ریحمی اقای ی خونهِ   نزدیکی و بود کرده عروسی

 موندن ناکام و روز اون به ام خاطره بهترین.. گرفت می ام خنده کیانوشِ   نامزدی روز یادآوری با

 که چی هر اما.. گفت آذین به چی سپهر و شد چی روز اون نفهمیدم هرگز.. شد می مربوط آذین

 آرامش احساس.. !! داد نمی محلش دیگر هم سپهر و کرد قهر سپهر با جدی جدی آذین اینبار بود

 ی دختره!!!  بود خیلی بود کرده قیچی را دمش و بود نرقصیده او با سپهر که همین.. کردم می

 .. !است قهر که جهنم به.. پررو
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 و مبرداشت را کلیپس.. بودند شده خشک.. کشیدم موهایم به دستی و گذاشتم میز رو و سشوار

 ..کردم جمع سرم باال و موهام

 اسمش بردن با هنوز!!  افتاد جعفر به چشمم.. کردم رها تخت رو و خودم و کردم عوض و شلوارم

 نم و بود خریده برایم سپهر که بود احمقیِ   شکل گوسفند عروسک " جعفر.. گرفت می ام خنده

 نم مهربونی و دوستی آخر گرچه.. گفتم دندون به و لبم..بودم گذاشته جعفر مشورت با را اسمش

 و ثبح و قهر بعدش حتما و بسسازیم هم با تونستیم نمی اون از بیشتر.. بود ساعت28 سپهر و

 مداشت دوستش همینطوری من اما.. شد می نو از روزی " نو از روز دوباره و یومد می پیش کلی کل

 ..بود شده زندگیم از نیمی و

 مهرماه زا.. کشیدم بیرون و ام کارنامه.. کردم باز و کیفم و گرفتم بغل تو و تپلم پشمالویِ   جعفر

!  ودب جدی تصمیمم اینبار.. خواندم می درس کنکور برای و بودم کرده نام ثبت آموزشگاه دوباره

ی تا.. کردم می زندگیم برای فکری باید  عمو زندگی آویزون و بنشینم گوشه یه خواستم می کــ 

 ؟؟..باشم کیومرث

 و فیزیک دروس ماند می فقط..بود خوب ام عمومی دروس درصد.. گذروندم نظر از و کارنامه

 تپر تخت رو و خودم و گذاشتم میز رو و کارنامه.. کردم می فکری هم ها این برای باید.. گسسته

 می باشگاه به 01 ساعت ها صبح فرد روزهای.. بودم کرده پر را ام هفته ی روزها تمام.. کردم

 درس به را هایم ساعت بقیه و رفتم می زبان کالس به هفته در روز دو ؛ زوج روزهای.. رفتم

 نام ثبت رانندگی آموزشگاه امروز عمو اصرار و پیشنهاد به.. گذروندم می زنی تست و خواندن

. . نداشتم رانندگی به چندانی ی عالقه گرچه.. شد می شروع هایم کالس دیگر روز چند از و کردم

 هم را اسپرت و شیک ماشین یک قول آوردنم ذوق به برای حتی و است الزم که گفت می وعم اما

 هب نظر هر از تا داشت دوست سپهر اما!  چرا فهمیدم نمی.. بود شده سپهر بدخلقی باعث که داد

 حالیت و چشماش در ترس!!  داشت ترس مدام.. باشم مستقل نداشت دوست.. باشم وابسته او

 ..!!!فهمیدم نمی را هایش برخورد این دلیل.. کردم نمی درک من اما. .بود مشخص هایش

.. مکرد خارج کیف از و بود سپهر ی هدیه هم باز که و رنگم سفید پلَِ ا گوشی.. خورد زنگ گوشیم

 ! بود دشخو.. انداختم صفحه به نگاهی بیشتر اطمینان برای باز اما!!  سپهره دونستم می ندونسته

 ؟؟؟..جونم -

 ؟؟..رسیدی ؟؟..کجایی -
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 ..م خونه.. آره -

 ؟؟..دیگه اومدی آژانس با ؟؟..عزیزم خوبی -

 ..اومدم تاکسی با نه -

 ؟؟..تاکسی با: پرسید بلند

 سر اومدم ؟؟..بدم آژانس ی هزینه همه این چی برای!  تاکسی با.. آره:  دادم جواب خونسرد

 !! اومدم زنان قدم هم خونه تا اونجا از.. میدون سر تا نشستم تاکسی خیابون

 !! کردی ارک چی ببین.. دنبالت بیام نتونستم روز یه همش ؟؟.. بیا آژانس با نگفتم تو به من مگه -

 مگه! ! نقلیه ی وسیله با.. اومدم تاکسی با ؟؟..شده چی مگه حاال ؟؟..کنی می چرا اینطوری سپهر -

 ..کنند می آمد و رفت اتوبوس و تاکسی با دارن مردم همه این ؟؟..داره ایرادی چه

 ؟؟..نشست پیشت کی تاکسی تو -

 ؟؟..چطور.. خانومه یه -

 .. سکوت

 ؟..پرسی می چی برای ؟؟..مگه چطور:  پرسیدم

 ؟؟..چی شد می سوار مرد یه اگه.. بچسبه تو به کسی ندارم دوست من:  گفت شاکی

 توبوسا و تاکسی سوار خانم همه این.. بقیه مثل منم ؟؟..بشه خواست می چی.. هیچی:  گفتم بلند

 ..یاد نمی خوشم اصال که نزن ها حرف این از ؟؟..کنند می کار چی مگه..شن می

 تنها و تک.. بارون این تو ؟؟..بود چی اومدنت پیاده میدون از " غروب سر دیگه:  گفت حرص با

 ؟؟..کنی کار چی خواستی می شد می مزاحمت یکی اگه ؟؟..چی که افتادی راه پیاده

 ؟؟..نه یا کنم زندگی جامعه این تو باید من ؟؟..چی که خالصه!  جان سپهر:  دادم جواب حرص با

 ؟؟..کنی بازخواستم باید من آمد و رفت هر از بعد تو یعنی.. فهمم نمی اصال من

 وت اگه.. نگرانتم من.. فهمی نمی تو ؟؟..چیه بازخواست:  غرید..  شنیدم می و هاش نفس صدای

 ژانسآ ی هزینه نگران.. گفتم بهت که من!!  یاد نمی پیش اینا از کدوم هیچ.. کنی گوش حرفم به

 ..میدم بهت خودم من.. ! بگی کیومرث به نیست الزم اصال..نباش
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 این تو دبای منم.. دارم کردن زندگی حق منم که اینه مهم.. نیست پولش اصال موضوع:  گفتم کالفه

 ؟؟.. بیام و برم آژانس با یا تو با و تونم می کی تا.. کنم زندگی و آمد و رفت جامعه

 .. !!گردونم می برت و برمت می خودم شه سبک یکمی کارهام اگه من.. همیشه تا:  گفت زود

 الاص:  گفتم گوشی تو امیدی نا با!  زدم موهام به چنگی.. بیرون دادم حرص از شدت با و نفسم

 ..ست فایده بی تو با بحث

 ..کرد سکوت

 . خداحافظ ؟؟..نداری کاری:  گفتم آروم

 . کردم قطع و گوشی باشم جوابش منتظر اینکه بدون و

 

-------------------- 

 درس اکثر خواندن.. خوندم می ادبیات دادم می تاب و خودم که حالی در و بودم نشسته زمین رو

 خوندم می رو 3 ادبیات ی نامه واژه..  بودم گذاشته ها شب آخر برای و کردنی حفظ و عمومی های

 وبارهد و انداختم سمتش به نگاهی نیم!  شد اتاق داخل اجازه بی سپهر معمول طبق و شد باز در که

 و سالمت:  گفت و گذاشت میز رو و بود دستش که کوچکی پاکتی ساک.. شدم خواندن مشغول

 ؟؟..کوچولو خوردی

 ..سالم:  گفتم حوصله بی

 دبع.. کرد می ام عصبانی.. زد می رو حرفش!!  بود همین همیشه.. دوختم کتاب به و نگاهم دوباره

.. شد خم جلو به و داد تکیه زانوهاش به و ارنج و نشست تخت رو.. !!! آورد نمی خودش روی به

 !! نکردم نگاهش

 وقتی:  گفت قلدری با انداخت می سرش پشت که حالی در و برداشت جلوم از و کتاب و شد خم

 ....!کن توجه من به فقط هستم من

 ..کردم نگاهش غیض با

 ؟؟..خوبی:  گفت و زد کجی لبخند
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 ..شما مرحمت به:  گفتم تمسخر با

 ؟؟..کنی می نگام اینطوری چرا:  پرسید کرد می کنترل و خندش که حالی در

 ..شکلیه این چشمام!!  عزیزم هیچی:  گفتم و زدم ای مصنوعی لبخند

 ..سفیدشِ   ریدف دندونهای اون باز!!  خندید بلند حرفم این از

 ندارم دوست.. ! عزیزم خودته خاطر به میگم چی هر من کن باور:  گفت.  گرفتم ازش و نگاهم

 .. !!شی اذیت

 ..نزدم حرفی

 ..گرفتم تو برای:  گفت و داد قرار جلوم و برداشت میز و از و پاکت و کرد دراز دست

 ..بود دار مغز و خارجی های شکالت از پر!!  کردم نگاه و ساک داخل

 ..شد باز نیشم ناخودآگاه.. !! هستم کاکائو عاشق دونست می.. بود بلد رو ضعفم نقطه

 ..شدم شکالت کردن باز مشغول و کشیدم بیرون رو بسته یک

 ..!کنم صحبت کیومرث با خوام می.. میگم -

 ..کردم نگاهش

 ؟؟..چی مورد در:  پرسیدم

 .. !بشه مشخص باید تکلیفمون.. خودمون مورد در -

 ..کردم نگاهش متعجب

 کار ترین سخت.. داریم عالقه بهم که بگم بهش ؛ بخوام اینکه!  باهاش زدن حرف:  داد ادامه

 ها بازی موشک قایم این از.. زندگیمون خونه سر بریم زودتر چه هر خوام می من اما..!  دنیاست

 ..شدم خسته

 ..کردم نگاهش همچنان

 ؟؟..االن.. آخه:  گفتم

 ؟؟..کی پس -
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 ...کن صحبت من کنکور از بعد بزار -

 ناو تا تونم نمی من.. نزن حرفشم ؟؟ دیگهِ   ماه هشت.. هفت:  گفت و کرد نگاهم تعجب با سپهر

 !! کنم صبر موقع

 ..بشه مشخص دانشگاهم وضعیت اول بزار.. بخونم درس خوام می فقط االن من ؟؟..چرا آخه -

 خیال با خوام می.. شدم خسته من ؟؟..داره ما ازدواج به ربطی چه دانشگاهت و درس وضعیت -

 ..باشیم دیگه هم کنار راحت

 ! جداییم هم از ازدواج بعد بازم.. که کنه نمی فرقی ؟؟..چی شدم قبول دیگه شهر اگه -

 جا همین یا ؟؟..بشی دور چشمام جلو از زارم می کردی فکر.. نزن حرفشم:  گفت جدی و کرد اخم

 !! بزنی و درس قید باید یا دانشگاه میری

 ..کردم نگاهش تعجب با

 هست جون مادر هم!  نیستم تنها دیگه که اونجا.. شدم قبول مادرجون شهر شاید ؟؟..چی یعنی -

 ..خاله هم "

 ! قاسم هم -

 اصال. .بود دبیرستانی ی بچه یه اون بابا ؟؟..نکردی فراموش و قاسم اون هنوز تو:  گفتم و خندیدم

 !! رفتن محل اون از

 .. !!!داری هم و آمارش چه:  گفت و کرد نگاهم غیض با

 من به قاسم از خیالی خبر کلی زد می زنگ دفعه هر هم هنوز!!  بیتا این دست از.. خندیدم بلند

 .. !!میداد

 ! کردم جور و جمع و خندم.. کرد می نگاهم جدی و غیض با سپهر

 قید باید یا دانشگاه میری جا همین یا.. : .. زد می زنگ گوشم تو جمالتش.. زدم گاز و شکالت

 !! بزنی و درس

 ..کردم می احتیاط باید

 ..کنی صبر یکم بهتر فعال:  گفتم و گرفتم باال و سرم
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 ..بشه چی که:  گفت بدخلقی با

 ! بشه مشخص من تکلیف که -

 ..میدی ادامه هم و درست خواستی اگه!  کنیم می ازدواج.. مشخصه تو تکلیف -

 ..اگــــــه... .. . اگه.... .. اگـــه

 از یکی!!  بدم ادامه و درسم خوام می شرایط هر تحت و حتما.. نه که اگه:  گفتم و زدم لبخندی

 ..هامه هدف ترین مهم

 شیرین و دهنت:  گفتم و گرفتم دهنش سمت به و شکالت کنم فرار بحث این از اینکه برای و

 .. !کنیم می فکر یه بعدا.. کن

 این کرف ولی:  گفت دوباره!  شد باز کمرنگی لبخند به لبش.. چپوندم دهنش تو و شکالت زور به و

 !! باشم تو با جا همه باید من.. کن دور سرت از و ای دیگه شهر بری بخوای که و

 !!!؟؟ کردم می چه باید مالکیت حس این با.. ندادم جوابی

 

----------------------- 

!  درس بعدش.. باشگاه صبح!  شد باز لبخندی به لبم.. انداختم تخت رو و خودم خستگی با

 !! رانندگی تمرین سپهر با هم شب.. زنی تست غروب.. اشکال رفع کالس بعدظهر

 اب رانندگی تمرین و ها شب آخر همین.. روزم ساعات بهترین... بود بخش لذت واقعا باهاش بودن

 جذابیت و جدیت عین در خواست می خودش اگر سپهر.. !! بود شهر تو زدنمون چرخ بعدش و او

 ..بکنی دل ازش تونستی نمی دیگر که شد می اخالق خوش چنان

 هک خودم به.. باشیم هم کنار و روز تمام خواست می اینکه!  فهمیدم می را هایش حرف معنی حاال

 شپیش گذارمون و گشت از بعد و باشم او با و روزم تمام داشتم دوست!  بگم دروغ تونستم نمی

 ..کنم سپری کنارش و صبح تا و باشم

 مبغل تو و بوسیدم محکم و جعفر.. داد می و سپهر عطر بوی!!  گرفتم بغل تو و جعفر و زدم غلت

 دستم تو از دید می بغلم تو و جعفر وقت هر!  کرد می حسودی هم جعفر به حتی سپهر. . فشردم
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 موقع هب که کنه نیستش به سر خواست می بار یه حتی..کرد می پرتش ای گوشه و کشیدش می

 ! گرفتم و مچش

 هچ هر داشتم دوست.. بود دلپذیر خستگی این اما.. افتاد می هم رو داشت خستگی زور از چشمام

.. باشم داشته زندگیم تو پیشرفتی و بدم انجام و سال دو این ی افتاده عقب کارهای زودتر

 ..شد گرم چشمام کم کم بود جعفر دور دستم یه که همانطور

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 به الحاصط به سپهر برگشت از بعد تا میدادم انجام و تکالیفم تند تند و برگشته زبان کالس از

 سال زندگی و دین نویسی خالصه داشتم.. بودم برگشتش منتظر صبرانه بی.. بریم رانندگی تمرین

 ..شد وارد عمو و خورد در به ای تقه که کردم می مرور رو 4

 .. !جون عمو نباشی خسته:  گفت و زد لبخندی هم عمو.. زدم لبخندی دیدنش با

 ..ممنون -

 ؟؟..میره پیش خوب ها درس -

 ..یادمه حدودی تا و مباحث اکثر!!  نیست مشکلی که فعال.. خوبه -

 .. !!شلوغه حسابی سرت.. بینمت می کم خیلی روزها این.. شکر رو خدا!  خوبه خیلی -

 ..یاید می دیر ها شب شما.. جون عمو م همینجا که من -

 !! شدم غافل ازت.. توئه با حق:  کرد زمزمه و شد خیره چشمام به عمو

 ..خورم جا کمی

 وقت من واسه و رسیدید من به کافی اندازه به شما.. عمو حرفیه چه این:  گفتم و زدم لبخندی

 ..دارم ازشما و روزهام همین من!  گذاشتید

 .. !گرفت آغوش در و سرم و زد لبخندی عمو

 پیش چطور رانندگیت تمرین:  گفت چشمام به دقیق نگاهی با و گرفت فاصله من از سپس

 ؟؟..میره
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 می راه دارم کم کم دیگه!!  خوبه.. ا ا ا ممم:  گفتم و کردم خیس زبون با و لبم.. شدم هول کمی

 ..ست حوصله با خیلی سپهر.. یوفتم

 ! کرد می نگاهم موشکافانه.. زد کمرنگی لبخند

. .بعیده سپهر از!  کردم تعجب.. کنه تمرین باهات و بده یاد بهت خواد می که گفت بهم وقتی -

 دمکر تعجب خیلی.. نداشت و زدن کله و سر دختر یه با مخصوصا و ها کار این ی حوصله هیچوقت

! 

 ؟؟.گفتم می باید چی.. زدم ای مصنوعی لبخند

 ..کردم تعجب منم:  گفتم لب زیر

 ؟؟..کنه نمی اخالقی بد -

 ..نــه:  گفتم و چرخوندم اتاق دور و نگاهم

 .. .برد باال و اَبروهاش عمو

 ..کردم صحبت مادرجونت با امروز -

 باهاش پیش روز دو من ؟؟..بودن خوب.. عه:  گفتم شده عوش صحبت مسیر اینکه از خوشحالی با

 ..کردم صحبت

 ..تنگته دل خیلی!  بهم گفت -

 یگمم بهش چی هر.. ببینمش برم نمیده اجازه که ها کالس این!  شده تنگ براش دلم خیلی منم -

 ..تونم نمی میگه بیا شما

 . !.دیدنش رفتی می تو بود بهتر.. ! مشکله براش آمد و رفت..داره حق:  گفت و داد تکان سری عمو

 ..بگید و راستش ؟؟..عمو شده چیزی:  گفتم و کردم نگاهش نگرانی با

 چشم بهتر گفتم..  دلتنگته خیلی مادرجون دیدم چون فقط.. عزیزم نه:  گفت و خندید عمو

 ! بزن بهش سر یه.. نزاری انتظارش

 ؟؟..بود خوب که حالش:  پرسیدم... افتاد شور دلم
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 .. !دلتنگته و نگران خیلی فقط.. بود خوب حالش!  راحت خیالت.. آره:  گفت عمو

 ..دیدنش میرم فرصت اولین در: گفتم و دادم تکان سری

.. باشه برش و دور اش نوه خواد می دلشِ  !  پیرزن خالصه.. خوبه:  گفت و داد تکان سری عمو

 .. !دیدنش برو روزه سه دو یه.. توئه به دلخوشیش

 ..دادم تکان تایید به سری

 یگهد ساعت نیم!  بخون و درست...  نمیشم مزاحمت دیگه من:  گفت شد می بلند که حالی در عمو

 ..بخوریم شام خوایم می

 !! شد خارج اتاق از و

 ! بود افتاده شور دلم.. .. بگیرم تماس مادرجون با تا برداشتم مو گوشی

 

-------------------- 

 زودتر چه هر داشتم دوست و بود نشسته شیرین برایم رانندگی.. بود آمده دستم دیگر ماشین قلق

 ..بگیرم گواهینامه

 " گفت بهم و ایرادم سپهر و کردم تمرین من و زدیم دور و خلوت خیابون بار چند اینکه از بعد

 ! بشین تو.. شدم خسته دیگه من:  گفتم سپهر به رو و کردم پارک کنار و ماشین

 تا دادم پایین کمی رو شیشه حال این با.. داشت سوز و بود سرد هوا.. کردیم عوض و جامون و

 ..بخوره صورتم به سرد هوای

 رسپه سمت به.. زد برق چشمام " بود خیابون سمت این که بزرگیِ   فروشی بستنی دیدن با

 ؟؟..بخوریم بستنی:  گفتم و چرخیدم

 ..بخوریم:  گفت و زد لبخندی

 رماس تو:  گفت و خندید آروم کنم می نگاهش دید وقتی.. است حوصله بی کمی امشب کردم حس

 .. !میده حال بستنی فقط

 ..رفتیم داخل و شدیم پیاده هم اتفاق به و خندیدم
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 ..بخوریم هم با بگیر یکی:  گفت گوشم کنار

 در پسری که کردم می انتخاب رو ها اسکوپ و کردم می نگاه و یخچال داشتم!  دادم تکان سری

 تو و یدکش خودش سمت به من کمی و گرفت و بازوم سپهر.. ایستاد من به چسبیده تقریبا و کنارم

 ..یوفته می داره شالت:  گفت گوشم

 ها کدوم از خانوم ؛ اینکه جواب در و کردم درست و شالم " کنم نگاه هیچکدومشون به اینکه بدون

 ..تلخ شکالت:  دادم جواب بزارم

 شتپ گذاشتند می رو ها اسکوپ داشتن هم او برای و گرفت می بستنی داشت که هم کناری پسر

 ..تلخ شکالت:  کرد تکرار من سر

 ..شاتوت:  گفتم و انداختم ها ظرف به نگاهی دوباره

 ..شاتوت: گفت و انداخت سمتم به نگاهی نیم پسر

 ..شکالتی:  گفتم

 ..شکالتی:  کرد تکرار

 ..کاراملی:  گفتم زود.. ریخت می آتیش چشماش از..انداختم سپهر به نگاهی نیم

 .. !کاراملی کرد تکرار هم پسر

 شسمت به و پسرک بستنی قیف زود بود شده پسر پررویی و ؛ وخیم اوضاع ی متوجه که هم مرد

 ! بریزید بیشتر و اسمارتیزش:  گفتم بده و من بستنی اومد.. گرفت

 ..بریزید بیشتر و اسمارتیزش هم من واسه:  گفت و داد پس و بستنیش زود هم پسره

 هر نم.. ا ا ا :  گفتم مظلوم باشم صدام ی متوجه اینکه بدون و سپهر سمت برگشتم یهو ناخودآگاه

 !! میگه اینم میگم چی

 کممح و زد کنار و من سپهر یهو که شدم متوجه وقتی..  شد چی نفهمیدم.. خندید و شنید پسره

 ..بود گرفته فروش بستنی سمت به و بستنیش قیف که پسره دست زیر زد

 .. .شد زمین پخش و مغازه کف افتاد خورد چرخ هوا رو بستنی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

481 

 

 و گرفت و اش یقه و شد آوار پسره سر دوباره سپهر.. کردم می نگاه صحنه این به واج و هاج

 ..افتاد و خورد سـُـــر هم پسره.. عقب داد هولش محکم

 غلط!  بخشش تو.. نادونه.. جوونه:  گفت می و کرد خواهی عذر سپهر از تند تند فروش بستنی

 ..کرد

 ..کرد می نگاه سپهر به ترس با پسره

 یم له داشت داشت دستم.. کشید سرش پشت و من و زد چنگ و من دست اونا به توجه بی سپهر

 ! داخل داد هول و من و کرد باز و ماشین در.. شد

 ..دستم آخ:  گفتم آروم

 ..شو خفه:  زد داد

 بستنی به چشمم.. کرد کت حر و نشست رل پشت ؟؟..بود چی من تقصیر!  موندم واج و هاج

 ؟؟؟ کرد می اینطوری من با چرا.. موند زمین رو شده پخش

 ..گذاشت می سر پشت رو ها خیابون سرعت با.. گذشت سکوت در کمی

 ؟؟..هستی عصبانی من دست از چرا:  پرسیدم آروم و دادم جرئت خودم به

 ..نداد و جوابم و داد تکون کالفگی با و سرش

 ؟؟..بود چی من تقصیر آخه:  گفتم دوباره

 ..بشنوم و صدات خوام نمی اصال!  نزن حرف:  زد داد

 !؟؟ بود زدن حرف طرز چه این.. گرفت و گلوم بغض

 ! کردم می گریه نباید.. گرفتم دندون به و لبم

 ؟؟..زدی حرف ناز با چرا ؟؟..زدی و حرف اون چرا:  گفت و زد داد دوباره یهو

 ؟؟..گفت می چی این ؟؟...ناز با ؟؟...مــــن.. شد گشاد چشمام

 ..اصال.. من.. مــ:  گفتم لرزان و کردم باز دهن

 .. !! نگو هیچـــی:  گفت فریاد با دوباره
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 .. !!شرف بی ی پسره:  غرید حرص با لب زیر و

 .. !زد می تند تند قلبم فریادش صدای از.. ریخت هام اشک.. چرخیدم پنجره سمت به

 

-------------------------------- 

 مقابل نشیمن در.. نداشتم و خوندن درس ی حوصله و حال دیگر " باشگاه از برگشتن از بعد

 وابج بود گرفته تماس چه هر سپهر صبح.. کردم پایین باال رو ها شبکه و نشستم تلویزیون

 ..کردم پاک نخونده که فرستاد اس ام اس دوبار فقط.. ندادم

 سکوت بیشتر میز سر.. رسیدند خونه به دقیقه 41 اختالف با کدام هر سپهر و عمو ناهار برای

 سح خودم رو و سپهر نگاه سنگینی گاه گه گرچه.. بود بشقابمون به نگاهمون کدام هر و کردیم

 ..زد می داد سرم نباید!  بودم دلگیر هنوز!  نکردم نگاهش اما.. کردم می

 نشیمن در دوباره خانم پروین و من و رفتند اتاقشون به کدام هر سپهر و عمو ناهار از بعد

 یهوا.. کرد می پخش را مادر مثل میم فیلم داشت ره*وا هـــ*ما های شبکه از یکی.. . نشستیم

 یلمف اواسط.. شدم فیلم تماشای مشغول و گرفتم بغلم تو و زانوهام.. بود ابری و گرفته هم بیرون

 اهنگ تنهایی به و فیلم ی ادامه.. رفت اتاقش به استراحت برای و شد بلند خانم پروین که بود

 ..کردم

 انوادهخ یاد.. شد جاری هام اشک و شکست بغضم فیلم متن موزیک شنیدن با که بود فیلم اَواخر

 ..زد می آتیش و قلبم تنهاییم و ام

 ..بود شده تنگ مامانم برای دلم

 دارم دوست صداتو چقدر بگم بهت شد می کاشکی

 دارم دوست هاتو الالیی بچگیهام مثل چقدر

 دارم دوست خستگیهاتو دارم دوست سادگیهاتو

 ....دارم دوست تو خدا خدا لب زیر و نماز چادر

..... 
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 کم و تلویزیون صدای و کردم پاک و هام اشک رسید می گوش به پله راه از که پایی صدای با

 ..رفت می آشپزخونه به داشت که بود سپهر!  کردم نگاه چشمی زیر.. کردم

 صدای همون با و فیلم و آخر دقایق.. کردم پاک و هام اشک و برداشتم کاغذی دستمال میز رو از

 ..کردم نگاه کم

 چشم ..گذاشت میز رو شو چایی لیوان و نشست کنارم که بود سپهر.. اومدم خودم به مبل تکان با

 .. دوختم صفحه به دوباره و گرفتم ازش

 ؟؟..برات بریزم چایی –

 !! کردم پاک مو بینی و.. نه:  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 ؟؟..قهری من با -

 ..نه:  گفتم و زدم پوزخندی

 ؟؟..کنی نمی نگاهم چرا پس –

 .. !ندادم هم و جوابش.. نکردم نگاهش

 ؟؟..ندادی جواب و هام تلفن چرا –

 ..ندادم و جوابش هم باز

 ؟؟..کردی قهر تو باشم ناراحت دیشب جریان از من اینکه جای به:  گفت یهو

 ..نکردم نگاهش.. !! کردم سکوت. . . اشک از لبریز چشمام و بود پــُـر دلم

 ؟؟..کنی می گریه –

 ..برگردوندم و روم کالفگی با

 ..!!کردی عصبانیم تو.. خب.. نداشتم منظوری.. من:  گفت و کرد خم سمتم به و خودش

 ..گرفتم دندون به و لبم

 ..!!بخنده برات نداشتم دوست من –
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 و انداخت سرش پشت به نگاهی هم سپهر..دادم قورت و دهانم آب و کردم پاک و هام اشک

 ..کشید خودش سمت به و من و کرد حلقه ام شونه دور و دستش

 !! پایین میاد یکی.. نکن:  گفتم لرزان صدایی با و کالفه و دادم هولش عقب به دست یه با

 ..بیاد خب –

 و بود چسبیده و من محکم دست یه با!!  داشت و فیل زور.. دادم هولش عقب به دست یه با دوباره

 دیدخن می موذیانه و آروم.. بود نتیجه بی بگیرم فاصله ازش کردم می سعی چه هر..کرد نمی رهام

 ..کشید می خودش سمت به و من و

 موهام تو و سرش و کرد نزدیک من به و خودش.. موندم حرکت بی و شدم خسته رفتن کلنجار از

 ..ندارم حوصله اونور برو:  گفتم بدخلقی با.. کرد فرو

 ..یارم می جاش سر تو حوصله من:  گفت و خندید آروم

 تمگف و کشیدم عقب حرص با و سرم.. شد می منقلب داشت حالم.. خورد می گوشم به هاش نفس

 !! نکن میگم: 

 که کرم اعتراف خودم پش.. بود کرده طاقتم کم امروز فیلم و دیشبش فریاد و داد.. موند حرکت بی

 ؟؟..بودم شده وابسته بهش اینهمه چطور!!  ندارم و غضبش و قهر طاقت

 دهنم رو و دستم.. گذاشت سینش رو و کشید خودش طرف به و سرم.. شد جاری هام اشک

 و دیگرش دست و انداخت ام شونه دور دستش یه.. کردم خفه و هقم هق کردم سعی و فشردم

 ...کرد فرو موهام الی

 النس تو دیگه!  بودیم و کرده پیشرفت.. نبینه اینطوری رو ما و نرسه سر کسی کردم می خدا خدا

 ..بوسید و سرم.. شم جدا ازش نداشتم میل حال ابن با.. نشستیم می هم بغل

 نگرانی با.. خورد سر موهام الی از دستش.. کشیدم عقب و خودم من و گذشت ای لحظه چند

 ؟؟..ناراحتی من از:  گفت و کرد نگاهم

 ..بودم ناراحت:  گفتم کردم می تمیز مو بینی مه حالی در قرمز های چشم همون با

 ؟؟..نیستی دیگه یعنی ؟؟..بودی:  گفت و زد کمرنگی لبخند
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 هب نگاهی.. گذاشت بینمون و گرفت دستش تو و بود پام رو که و دستم.. زدم لبخند جوابش در

 ..گرفته دلم:  کردم زمزمه و کردم دستمون

 ؟؟..خانمم چی برای –

 ..انداختم باال ای شانه

 اخالق خوش دوباره و بشه باز دلت که کنم کار چی:  گفت و کشید خودش سمت به و من دوباره

 ؟؟..بشی

 شپا:  گفت و بوسید و ام گونه و کرد نزدیک و سرش آروم سپس و کرد مکث کمی.. ندادم جوابی

 ..بشه رفع دلتنگیت که جا یه بریم شو حاضر و

 ..ندارم و رفتن بیرون ی حوصله –

 اهمنگ گر وسوسه چشمانی با و.. !! داره فرق بریم خوایم می که اینجا ؟؟..بیای خوای نمی یعنی –

 ..کرد

 رحاض تا شدم بلند و داد تکان سری.. کرد می ام وسوسه باهاش بودن بیشتر!  کردم فکر کمی

 !! بشم

------------------------------------------------------------  

 و بستم سرباال و موهام نداشتم حوصله چون!  کردم تن به مشکی پالتوی همراه به جین شلوار

 رژ یه و کشیدم هام مژه به ریمل کمی!!  بود پریده رنگ صورتم.. انداختم سرم رو مشکی شال

 ..بود خواب هنوز عمو!!  شدم راهی و پاشیدم خودم به عطر هم کمی.. زدم کمرنگ

 تن هب مشکی شرت سوئی همراه به جین شلوار.. آمد بعد دقایقی.. ایستادم سپهر منتظر پایین

 ماشین سوار.. بود زده هم را همیشگی عطر!!  بود پوشیده سفید شرت تی هم زیرش.. داشت

 ؟؟..فرمون پشت میشینی:  گفت من به رو!  کردیم حرکت و شدیم

 ..ندارم حوصله -

 ..گذاشت می سر پشت رو ها اتوبان و خیابون یک یه یک!!  نکرد اصراری دیگر

 ..میام االن!  بمون منتظر:  گفت من به رو و ایستاد فروشی گل یک جلوی
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 هب تعجب با!  شد سوار آبی رز گل شاخه یک و بزرگ نسبتا گل دسته یک همراه بعد دقیقه 01

 ؟؟..خواستگاری میریم:  پرسیدم..  کردم نگاه سفید و سیاهِ   شیک گل دسته

 ..شاید:  گفت و زد لبخندی

.. رفتیم می ام خانواده سرمزار.. فهمیدم آشنا های خیابون دیدن با!!  نپرسیدم سوالی دیگر

 !! بود کرده درکم خوب چقدر!  شدم خوشحال

 شدست تو و گل دسته و کرد باز و ماشین عقب درب.. شدیم پیاده و کرد پارک ای گوشه و ماشین

 .. !!گرفت

:  روندمگظ نظر از و طالیی خطوط.. ایستادم سفید دست یک سنگهای پایین.. رفتیم مزار سمت به

 ..تصادف ی سانحه اثر بر.. مکانیک ی رشته دانشجوی!  یزدانی مهراد.. ناکام جوان

. .نشستم ها سنگ پایین پا دو روی.. نداد من به بیشتر پیشروی ی اجازه اشکم از پر چشمان

.. رفت عقب عقب قدم چند دادو قرار سنگ رو و گل دسته سپهر.. بود مرطوب و سرد سنگ

 ..کردم خالی و بغضم و گذاشتم سرد سنگ رو و پیشونیم

--------------------------------------------------------------------

------- 

 زا چشمام.. بودیم اینجا که بود ساعتی یک به نزدیک.. بود کرده باریدن به شروع نم نم بارون

 صورتم رو بارون قطرات.. بود گرفته دلم هنوز اما.. بودم شده آروم.. سوخت می گریه شدت

 !! بریم بهتر.. کافیه دیگه:  گفت و ایستاد سرم باال سپهر.. ریخت

 تو تساع یک اینکه هم و اینجا به آوردنم خاطر به هم.. بودم ممنونش واقعا.. کشیدم عمیقی نفس

 ..باشم ام خانواده پیش من تا بود ایستاده هوا این

 خرینآ.. زدم سپهر به ای خسته و کمرنگ لبخند و تکوندم و پالتوم پشت.. ایستادم و شدم بلند

 !! اومد می سرم پشت سپهر.. کردم حرکت و انداختم شده پر پر های گل و قبرها سنگ به و نگاه

 ..شدیم سوار و رسیدیم ماشین به

 اهگ تکیه و دستم و دادم تکیه در به و دستم.. گذاشت می سر پشت رو ها خیابون کامل سکوت در

 ..بود جالب برام ها آدم تماشای همیشه!  دوختم بیرن به و نگاهم.. کردم سرم
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 ..دش پیاده ماشین از سریع سپهر بپرسم سوالی اینکه از قبل.. اومدم خودم به ماشین توقف با

.. رفتگ سمتم به و دستش و خندید.. کردم نگاهش متعجب.. برگشت بعد لحظاتی.. موندم منتظر

 ..؛کارامل شکالتی ؛ شاتوت ؛ تلخ شکالت.. : موند خیره ها اسکوپ به نگاهم

--------------------------------------------------------------------

-------- 

ـر بستنی سرمای از زبونم  با خوردن مشترک بستنی!!  بودم خوشحال حال این با.. بود شده سـ 

 می بستنی به(  گاز) بزرگ دندون اون و زدم می لیس همش من گرچه.. داشت عالمی هم سپهر

 اینکه از مظلومانه چه!  گرفت خندم.. داشت عالمی خوردن دهنی و بودن شریک همین اما.. زد

 ..بود کرده ذوق خوردم و دهنیش

 .. بگم خواستم می.. راستی:  گفتم بیاره پارکینگ داخل و ماشین اینکه از قبل

 ؟؟..چی:  گفت و کرد نگاهم

 ..!مادرجون پیش برم خوام می روزی چند -

 ؟؟..چرا -

 ..شده تنگ براش دلم!  ببینمش -

 ! نمیری -

 ؟؟..چرا -

 ؟؟..چی من پس -

 ..!!شد گشاد چشمام

 ..دیدنت بیاد بزن زنگ:  گفت دوباره

 . !!سخته براش مسافرت.. تونه نمی:  گفتم و کردم نگاه رو به رو به

.. یشهنم ؟؟..میشه چی کالسات اصال ؟؟..بری باید حتما حاال:  گفت و برگردوند و روش کالفه سپهر

 .. !داری درس همه این تو
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 ..نشست صاف و

 ..برم می خودم با هامم کتاب.. کنم می صحبت میرم که و هام کالس:  گفتم

 ؟؟..بمونی خوای می روز چند مگه:  گفت و کرد نگاهم نگران

 ..روز 05 – 01:  گفتم و انداختم باال ای شانه

 .. !نزن حرفشم ؟؟..روز 01:  گفت بلند یهو

.. گهدلتن خیلی ؟؟..داره و کی بیتا و مژگان خاله و من جز مگه!  داره گناه.. تنهاست مادرجون:  گفتم

! 

 ..یارمتون می میام من اصال.. ! بمونه ما پیش ماه یک بیارش خودت با برو -

 ..کرده قدغن و مسافرت و جایی جابه براش دکتر گفت مژگان خاله!!  نمیشه سپهر -

 روزه سه دو یه!!  خب خیل:  گفت دزدید می من از و نگاهش که حالی در و داد تکان سری کالفه

 ..بیا و برو

 ..بمونم خوام می روزی 05 یه میگم ؟؟..روز سه " دو:  گفتم تعجب با و بلند

 ..نمیشه گفتم منم:  گفت قلدری با و جدی

 .. میام دیگه روز 05 – 02.. ! ندارم کاری اینجا که من ؟؟.. نمیشه چرا:  گفتم عصبی

 حرف ساعت 05 – 02 مورد در داره انگار " روز 05 -02 میگه جوری:  گفت بدخلقی و حرص با

 .. !زنه می

 ؟؟..کنم کار چی میگی:  گفتم آروم

 !! نرو -

 ..دوخت نگام به و نگاهش و

 !! ببینمش باید. ..  برم باید:  گفتم محکم و جدی

 ..برگرد و برو روزه چهار – سه یه:  گفت آروم و برگردوند و روش
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. .روز سه " دو گفت اول.. باال رفت می داشت روز یه روز یه!  گرفتم دندون به و لبم.. گرفت خندم

 ..روز چهار – سه میگه هم االن

 ؟؟..اخهِ   رفتنی چه دیگه این!  برگردم باید فرداش برسم تا اینطوری.. صرفه نمی برام اصال -

 ..نرو میگم که من خب -

 ؟؟..چی جونم مادر پس -

 ؟؟..چی من پس:  گفت و کرد سکوت کمی

 !! شده روز 05 بزنیم هم به چشم.. زنیم می حرف هم با روز هر که ما:  دادم ادامه تر آروم

 چه!!  راحته خیلی تو برای اینکه مثل.. شکر رو خدا:  گفت و کرد نگام حرص با و زد پوزخندی

 .. !!داری رفتن واسه هم ذوقی

 و جون مادر برم خواتم می ؟؟..باشم نداشته ذوق چرا:  دادم جواب..  کرد می ام کفری داشت دیگر

 ..مژگان خاله و بیتا پیش برم خوام می.. ببینم

 .. !!خان قاسم و:  غرید

 ..بود دیوانه واقعا سپهر.. زد زل خندم به اخمو و جدی.. خندیدم بلند و کنم کنترل و خودم نتونستم

 ی بچه پسر یه اون.. گفتم منکه.. من ؟؟..نکردی فراموش هنوز تو.. تـــ:  گفتم بریده بریه

 !! رفته یادش و من دیگه اصال.. بود دبیرستانی

 .. !!رفتن اونجا از گفتی که تو:  گفت ای گیرانه مچ حالت با یهو

 ..کرد نگاهم مشکوک و

 ؟؟..ههمین فقط مشکلت االن تو یعنی!  رفتن بلـــــه:  گفتم و کردم نگاهش!!  کردم جمع و خندم

 ! توئه رفتن من مشکل:  گفت و کرد نگاه و رو به رو دوباره

 ..بیا توام خب -

 ..دارم کار کلی!  تونم نمی -

 ..بیام زود کنم می سعی میرم من!!  نیست ای چاره پس:  گفتم و دادم تکان سری
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 !! نشه بیشتر روز 2 -

 ..کردم کم روز سه خاطرت به!  ببین.. مونم نمی بیشتر روز 04 تویی چون:  گفتم و خندیدم

 !! تو با دونم می من بشه بیشتر.. تمام روز 5:  گفت و کرد اخم

 و خیرش.. روز 04 همون:  گفتم و بوسیدم و صورتش خنده با و کردم خم سمتش به و خودم

 .. !!ببینی

 میرا و شد باز بابایی ی خونه در یهو که بودم خم سمتش به هنوز.. نشست لبش رو کجی لبخند

 خیره.. نشستم صاف و کشیدم عقب و خودم زود.. افتاد ما به چشمش بالفاصله.. شد خارج

 ؟؟..فهمید یعنی!  کرد می نگاهمون

 ..داد تکان سر برایش خونسردی با هم سپهر و داد تکان سری سالم عنوان به امیر

 ! خداحافظ.. بینمت می شب.. برم دیگه من خب:  گفتم زود

 ..رفتم خونه سمت به دوان دوان و شدم پیاده و

-------------------- 

 ریعس.. برنداشتم و جعفر اومد یادم اخر ی لحظه که کشیدم نیمه تا را زیپش و بستم و چمدونم

 ..بدم جاش چمدون تو تا برداشتم و جعفر

 بلیط برام فرصت اولین در که خواسته ازش و و بودم گفته تلفنی عمو برای دیشب و رفتن قضیه

 می مادهآ باید کم کم.. انداختم ساعت به نگاهی.. بود گرفته بلیط صبح امروز برای هم او.. کنه تهیه

 !! شدم

 و مشکی شال.. کردم تن به بود زانو باالی تا که رنگ طوسی بافت همراه به مشکی جین شلوار

 و اومد کمکم به کیومرث عمو که بودم ها پله اواسط.. اومدم پایین چمدونم با و انداختم سرم

 صبح امروز و بود کرده گیری بهانه و تحم و اخم کلی دیشب سپهر.. آورد پایین برایم و چمدون

 ی اندازه به چیز هیچ.. شدم راهی و کردم روبوسی خانم پروین با.. بود رفته شرکت به هم زود

 .. !نداشت اهمیت برایم جون مادر با بودن و دیدن

--------------------------------------------------------------------

-------- 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

491 

 

 سختی به رفتن موقع مادرجون.. شدم خونه راهی بالخره بیتا و مادرجون با بودن روز 03 از بعد

 ااض سپس.. است سخت برایش نبودنم و کرده عادت من به روز چند این در که گفت و کرد بغلم

 ودب خدایم از قبال شاید!  کردم بغلش.. کردم می زندگی او با و رفتم می شد می کاش که کرد فه

 ترین سخت برایم او از دوری!.  نداشت امکان.. سپهر وجود با االن اما.. کنم زندگی مادرجون با که

 اریشم ثانیه دیدنش برای و بودم کرده تحمل سختی به و اخر ی هفته یک همین!  بود ممکن کار

 و منت و اصرار هزار به!  شدم راهی و کردم خداحافظی هم مژگان خاله و بیتا با.. کردم می

 گرچه ..کنم غافلگیرشون خواستم می!  میگردم بر خونه به دارم که نگویند بودم خواسته خواهش

 فتهبی برات اتفاقی نکرده خدای!  نمیشه.. مادر نه:  گفت می مدام و شد راضی سختی به مادرجون

 .. !!کنه می قیامت بفهمه خان کیومرث.. نه ؟؟..بدم چی و عموت جواب من

 ..ندهد برزو چیزی که کردم راضیش خواهش و ادا و ناز هزار با من اما

 نهخو دیدن با.. شدم تاکسی سوار و رسیدم ترمینال به " بودن جاده در ساعت چند از بعد عاقبت

 به سیتاک پیچیدن با.. بودن داشتنی دوست برایم همه.. افرادش!!  خونه این.. آمد در تپش به قلبم

 !! دیدم در مقابل دور از و کیانوش و سپهر ماشین مون کوچه

 از.. شد پارکینگ داخل و کرد حرکت سپهر ماشین " شد می خونه نزدیک تاکسی که همانطور

.. در قابلم تاکسی توقف با.. نشست لبم رو لبخندی کنم می غافلگیرش و رسیدم موقع به اینکه

 با.. وختد ماشین به چشم و گرفت باال و سرش تعجب با بود پارکینگ در بستن مشغول که سپهر

 ..شد بیشتر تعجبش دیدنم

 .. !ومدا جلو قدم چند و گرفت فاصله در از.. شدم پیاده ماشین از بود لبم رو که ای موذیانه لبخند با

 ..شد ماشینش سوار و گذاشت پایین و چمدونم تاکسی ی راننده

 ؟؟..کنی می کار چی اینجا:  پرسید گیج و تعجب با نداشت اعتماد چشماش به انگار که سپهر

 ..دیگه خونه برگشتم ؟؟..باشم باید کجا -

 .. !دنبالت بیام گفتی می ؟؟..ندادی خبر چرا پس -

 ..کنم غافلگیرتون خواستم -

 ..نداشتم و انتظارش اصال:  گفت گیج همانطور و نشست لبش رو لبخندی
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 مبیای دادی می خبر بهمون باید.. نکردی خوبی کار اصال ولی:  گفت که کردم حرکت در سمت به

 !! دنبالت

 .. !داخل بیار و چمدونم و کن لطف هم شما.. اینجام سالم و صحیح که حاال:  دادم جواب

 هک کیانوش ماشین یاد " بود روشن که سالن های چراغ دیدن با!  شدم داخل و رفتم در سمت به و

 به ممحک ناگهان که داریم مهمون بپرسم سپهر از که پشت برگشتم.  افتادم بود پارک کوچه تو

 سینش با سرم.. فشردم پیشونیم رو و دستم و کشیدم عقب و خودم قدم یه با.. خوردم سپهر

 ؟؟..کنی می کار چی من سر پشت تو.. ! ســـــَـــرَم:  گفتم ناله با.. بود کرده برخورد

 ..بود شده تنگ نگاهش برای دلم.. ! بود شده شیطون چشماش باز.. خندید

 ..ندیدم و همدیگر خوب هنوز ما ؟؟..میری داری تند تند کجا:  گفت و کشید و دستم

:  گفتم و کردم نگاه پارکینگ تاریک نیمه فضای به.. پارکینگ تو کشید خودش سر پشت و من و

 ..زشته باال بریم بیا ؟؟..ببینیم و همدیگر خوایم می اینجا

 .. !اومدیم ما دونه نمی هیشکی.. فرصته بهترن االن:  گفت شیطنت با و موذیانه

.. گرفت قرار ش شانه رو سرم و کرد حلقه کمرم دور و دستش.. کشید خودش سمت به و من و

 ..!!بود شده تنگ برات دلم:  کرد زمزمه.. خورد می گوشم به هاش نفس

 ..بستم و چشمام و کشیدم مشام به و تنش عطر

 ؟؟..بود شده تنگ برام دلت توام ؟؟..چی تو:  گفت گوشم کنار

 سینش به و خودم.. کرد می منقلب و حالم داشت و خورد می گردنم و گوش به هاش نفس

 مصورت به.. بوسید و ام گونه.. چسبوند ماشین ی بدنه به و داد هول عقب به کمی و من.. فشردم

 مغزم... چرخوند صورتم اجزای تک تک روی و چشماش... نزدیکتر اومد سرش... بود شده خیره

 سرش.. لعنتی نگاه این باز.. داد نمی من به و کاری هیچ ی اجازه دلتنگی اما.. داد می اخطار داشت

 ...شنیدم می و هاش نفس صدای فقط... جلو یومد می داشت

 عقب و خودم کردم سعی.. کردم می حس گردنم رو و لبش حرکت.. بود افتاده ام شونه رو شالم

 و مدست.. کنم همراهیش خواست می دلم.. بودم چسبیده ماشین به کامل.. نداشتم راهی.. بکشم
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 سپهر:  گفت زدم می نفس نفس که حالی در و دادم هولش عقب به کمی و گذاشتم اش شونه رو

 ..نه االن

 ..هیـــس:  گفت

.. نخوردم تکون.. کردم حس لبام رو هاشو لب " بده بهم ای دیگه حرف اجازه که این از قبل و

 باال دستم ناباوری کمال در.. بوسید می و من حرارت پر.. کردم می حس و گرمش لبای حرکت

 امهاد بیشتری شدت با.. زدم چنگ و پیراهنش یقه دیگرم دست با.. شد حلقه گردنش دور و رفت

 ..کرد می حرکت پهلوم و کمر رو داشت دستش. . بودیم کرده فراموش و زمان.. داد

 چشمای با و شد جدا لبم رو از لبش..  کشیدم عقب و سرم سختی به.. کردم می تمومش باید

 دوست.. بود دگرگون حالم خودم من.. بود مشخص نیاز چشماش تو.. کرد نگاهم گیج و خمار

 ..شه اذیت بیشتر نداشتم

 .. !!بسه فعال.. سپهر:  گفتم زنان نفس نفس

 نمی قبالش در.. داد قرار لبم رو و لبش دوباره و چسبوند من به و خودش و گفت ای نه لب زیر

 ..کردم همراهیش منم ناخودآگاه.. کنم مقاومت تونستم

 و بود کمرم دور دستش یه سپهر.. آوردم کم نفس کردم می حس.. بود رفته در دستم از زمان

 هکوبید هم به در بندش پشت و اومد گوشمون به تیکی صدای که گردنم پشت دیگرش دست

 ..شد

 ..کشیدیم عقب و سرمون دو هر

 

---------------------------------------- 

 کممح و من سپهر که کردم می نگاه حیاط به مات و گیج.. پیچید حیاط تو صحبت و همهمه صدای

 ..بیننمون می:  کرد زمزمه.. کردم نگاهش تعجب با.. برد ماشین پشت و پایین کشید

.. دندبو پژمان و نسرین عمه.. کردم نگاه حیاط به ماشین پشت از و کردم خم و سرم کمی ترس با

.. زد یم تند تند قلبم.. دزدیدم و سرم سریع من که انداخت ها ماشین و پارکینگ به نگاهی پژمان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

493 

 

 سرم پشت که سپهر سمت به وحشت و ترس با.. افتادم چمدونم یاد.. هوا رفت شد دود لذتم همه

 ..چمدونم:  کردم ناله ترس با و کردم نگاه بود نشسته پاش دو رو "

 ! فهمیدن.. وااای:  گفتم.  کرد نگاهم

 .!.باشن دیده نکنم فکر.. باغچه تو گذاشتم و چمدونت.. نکنم فکر:  گفت کنان زمزمه سپهر

 ؟؟..باغچه تو -

 ؟؟..زاشتم می کجا.. آره -

 ..محلن بی خروس همیشه ؟؟..کنن می کار چی اینجا اینا:  گفت و انداخت حیاط به نگاهی

 ..باال میرم من:  گفتم و کشیدم سرم رو و شالم!!  زد کجی لبخند.. کردم نگاهش بار شمامت

 ..ندید رو ما که کسی ؟؟..کجا:  گفت زود

 ..بودیم بدبخت که دیدن می اگه:  گفتم غیض با

 ؟؟..چه اونا به ؟؟..چرا:  گفت و کرد اخم

 وت سر با و خوردم سکندری.. کشید و دستم که ایستادم و شدم بلند.. کردم نگاهش تعجب با

 کوبونده سرش پشت دیوار به و خورد بهم تعادلش هم خودش که افتادم جوری.. افتادم بغلش

 شتمدا ؟؟..کنی می کار چی:  گفتم بود پاش رو دستم هنوز که حالی در و کشیدم کنار و خودم.. شد

 .. !کن ول و دستم.. دیوار تو رفتم می سر با

 ..داشت شیطانی برق چشماش باز

 قبول دهب قول میگم چیز یه:  گفت و کرد خیس زبون با و لبش.. بود نشسته لبش رو کجی لبخند

 ..کنی

 ..زد می برق چشماش

 ؟؟..چی:  پرسیدم

 ..یاری نمی نه که بده قول اول -

 ؟؟.. خوای می چی دونم نمی که من!  نمیدم قول -
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 ..نیست بدی چیز -

 ..بریم هم با االن بیا:  گفت و نشست صاف.. کردم نگاهش

 ؟؟..کجا ؟؟..بریم -

 ..باشیم هم پیش و امشب بریم.. خب..برگشتی تو دونن نمی که اینا -

 شوخی اصال:  گفتم و کشیدم هم تو و هام اَخم!  بود دوخته من به چشم.. کردم نگاهش تعجب با

 !! باال میرم دارم من.. نبود خوبی

 ..باشیم هم پیش فقط میگم ؟؟..نداری اعتماد من به:  گفت و گرفت و دستم دوباره

 انسش " دوما.. ! کنیم کاری همچین نداره دلیلی که اوال.. نیست این موضوع اصال:  گفتم کالفه

 .. !نه یا رسیدم من بپرسه " باشه نزده زنگ مادرجون االن تا بیاریم

 اهمیتی برات یعنی ؟؟..نیست این موضوع واقعا:  گفت و شد باز ای موذیانه ی خنده به لبش

 ؟؟..نداره

 جونتون به جون:  گفتم شدم می بلند که حالی در و دادم هولش عقب به کمی غیض و حرص با

 ..دارید شیطانی و پلید افکار کنن

 !! خندید بلند حرفم این از.. خندید

 که شنیدن می و صداش اگر.. دوختم چشم ها پله به و گذاشتم دهنش رو و دستم زود ترس با

 ..بود واویال

 سرم رو و شالم که حالی در و زد دستم به ای بوسه سریع و برداشت دهنش رو از و دستم خود

 بین چمدونت!!  یام می دیگه ربع یه من.. باال برو بردار و چمدونت.. باشه:  گفت کرد می درست

 ..درخته اون زیر.. گلدونهاست

 ! داد نشون من به و حیاط از قسمتی انگشت با و

 و چمدونم و رفتم ورودی در نزدیکی به پاورچین پاورچین.. کردم حرکت و دادم تکان سری

 ..کرد می نگاهم کینگ پار از سپهر!!  فرستادم می صلوات مدام دلم تو.. برداشتم
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 می بمل کمی.. کشیدم لبم به دستی.. کشیدم عمیقی نفس و کردم جا جابه سرم رو و شالم دوباره

 و در. .باالرفتم رو ها پله و گفتم اللهی بسم.. بود آمیز خشونت هم بوسش.. وحشی سپهر!!  سوخت

 ای لحظه ورودم با.. رفتم سالن طرف به و گذاشتم در کنار و چمدون.. شدم وارد و کردم باز

 ..کردند نگاه من به متعجب همه بعد و شد سکوت

 !! اومدم من.. ســــالم:  گفتم و خندیدم الکی

 ؟؟..اومدی چطوری:  گفت و ایستاد تعجب با عمو

 ..کنم غافلگیرتون خواستم می ؟؟..نداشتین و دیدنم انتظار ؟؟..راحتی به!  ماشین با -

 که بدم بهش فرصتی خواستم نمی.. بوسیدم و صورتش تند تند و رسوندم عمو به و خودم زود و

 ..بگیره ایراد کارم از

 ؟؟..نداری خبر چرا پس:  پرسید عمو

 ؟؟..شدید ناراحت اومدنم از یعنی:  پرسیدم و کردم لوس و خودم

 !! گفتی می باید.. آره اومدنت تنها و خبر بی از:  گفت و کرد نگاهم جدی عمو

 به که کردم راضیش سختی به.. کرد دعوام و سرزنش کافی ی اندازه به مادرجون:  دادم جواب

 !! نگه شما

 ..جون عمه دادی می خبر باید:  گفت نسرین عمه

 ..کنم خوشحالتون خواستم می.. دیگه ببخشید:  گفتم و زدم لبخندی

 ! بود انگیز هیجان خیلی.. شدیم غافلگیر:  گفت و خندید کیانوش

 مه و نسرین عمه.. کردم روبوسی هم آزیتنا با.. بوسیدم و صورتش و رفتم کیانوش سمت به

 کنارش از بدهم دست باهاش اینکه بدون و دادم ظاهر حفظ برای سالمی فقط پژمان به و بوسیدم

 ..گذشتم

 ..رفتم اتاقم سمت به و گفتم ای اجازه با

 ور و خودم.. دیوونه سپهر.. گرفتم دندون به هیجان از و لبم.. گرفت خندم.. ایستادم اینه مقابل

 ! خواست می و سپهر دلم باز.. کردم رها تخت
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--------------------------------------------------- 

 خاک کیفم در داشت و بودم گرفته هم را ام گواهینامه.. گذشتند می هم دنبال و پی در پی ها روز

 ماشین برای رو عمو رای سپهر که فهمیدم ها بعد اما! ؟؟ چطور نفهمیدم وقت هیچ.. خورد می

 می باشگاه و اشکال و رفع و زبان کالس با روزهایم..!! بود کرده منصرفش و بود زده خریدن

 روز و داشتیم لج سر روز یه.  آشتی بعد روز " بودم قهر سپهر با روز یک معمول طبق.. گذشت

 ضورشح بدون زندگیم ی ادامه که بودم رسیده باور این به تفاسیر این با.. بودیم هم دلتنگ دیگر

 .. فرساست طاقت و دشوار برام واقعا

 خودم که حیف اما.. .داشتم عجله بودن هم با و ازدواج برای او مثل منم.. کردم می فکر که حال

 .. !!کند صبر کنکورم از بعد تا داشتم اصرار

 و کردم باز و موهام و کردم خاموش و اتاق چراغ!!  زدم مسواک و رفتم دستشویی به و شدم بلند

 ..کردیم می آماده عید برای و خودمون باید!  بود عید دیگر ماه یک.. کشیدم دراز تخت رو

 رو هک سپهر اسم به تعجب با.. رفت ویبره گوشیم که بستم و چشمام و گرفتم آغوشم تو و جعفر

 !!! اینجا بیا:  کردم باز و اس ام اس.. کردم نگاه بود افتاده گوشی

 ؟؟..داری کار چی ؟..چرا:  نوشتم داده اس ام اس اتاق اون به اتاق این از چرا اینکه از تعجب با

 !! بخواب من پیش بیا:  اومد جواب که نشد ای لحظه

 تر رازد گلیمش از رو پا مدت این در و داشتم اطمینان بهش اینکه با.. بیرون دادم شدت با و نفسم

 ! باشیم هم پیش شب بهانه و دلیل هر به نداشتم دوست اما " کرد نمی اذیتم و بود نکرده

 ! کردم سند و.. ! نه:  نوشتم جواب در

 تخت زیر زمین رو و گوشی.. شده ناراحت حتما کردم فکر!  نداد پاسخی موندم منتظر چه هر

 اخلد سپهر و شد باز آهسته در که بود شده گرم چشمام تازه.. فشردم بغلم تو و جعفر و گذاشتم

 می کار چی اینجا:  گفتم و کردم بلند بالش رو از و سرم... کرد قفل سرش پشت و در و شد

 ؟؟..کنی

 ! داد جا تخت رو کنارم و خودش و.. اومدم من جاش به!  نیومدی.. بیا گفتم بهت:  داد جواب
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 عروسک دیدن با.. بود حلقه دورش دستم یه من و بود بینمون جعفر.. کشیدم کنار و خودم ناچار

 یرونب کشیدش دستام توی از زور به و دست یه با و!  کن ولش.. گرفتی بغل و این که بازم:  گفت

 ..کردم نگاهش متعجب.  کرد پرتش اتاق ی گوشه به شدت به و

 ! افتاد ای گوشه و خورد کمد به جعفر.. !  کرد تر نزدیک من به کمی رو و خودش

 ؟؟...داری کار چی بیچاره عروسک با:  گفتم و شدم خیز نیم

 سومی نفر ندارم دوست فقط!  ندارم کاریش:  گفت آروم و گذاشت بالش رو و سرم دستش با

 .. !باشه ما بین

 ..کردم نگاه چشماش به مستقیم

 ؟؟..میدی قول ؟؟..باشه:  گفت و زد زل من به

 ؟؟..چیه منظورت:  گفتم مکث ای لحظه از پس.. کردم نگاهش جواب بی

 ام بین سومی نفر خوام نمی.. باش داشته دوست و من فقط:  گفت و فشرد گردنم به و سرش

 !! بچه حتی.. وقت هیچ!  باشه

:  پرسیدم.. کرد نگاه چشمام به و کشید عقب و سرش هم او.. کشیدم عقب کمی و سرم تعجب با

 ؟؟..نداری دوست بچه

 ..زیاد نه:  داد جواب جدی

 ؟؟..چی یعنی زیاد نه -

.  باشیم نفر دو خودمون همیشه بده قول!  یاد نمی هم خوشم اما.. یاد نمی بدم بچه از یعنی -

 .. ..نشیم دار بچه وقت ؟؟هیچ..باشه

 بهت دارم..!! سپهر زنی می غریب و عجیب های حرف:  گفتم و زدم پوزخند.. شد گرد چشمام

 ..!الزمه زندگی تو حضورش بچه ؟؟ میشه مگه.. کنم می شک

 ؟؟..بشیم دار بچه داری دوست تو -

 برم کار سر مدت یه.. شه تموم درسم من!  زوده.. نه که ها حاال حاال:  دادم پاسخ و کردم نگاهش

 ..بعد
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 یازین وقت هیچ ما.. شه باز زندگیمون به سومی نفر پای خوام نمی من:  گفت و گرفت من از چشم

 ! نداریم بچه به

 که هغریب!!  میشه تو و من از.. بچمونه سوم نفر این:  گفتم و دادم تکیه دستم به و سرم حرص با

 ..نیست

 می زندگی هم با نفری دو عمر آخر تا!!  بشه اضافه ما به ندارم دوست.. باشه کی هر:  گفت جدی

 !!! تو و من فقط.. گردیم می و کنیم

 ..دوختم چشم بهش تعجب با و ندادم جوابی

 ؟؟..میدی قول:  گفت و برگشت سمتم به

 یه بعد!! مونده خیلی موقع اون تا حاال:  گفتم کنم فرار دادن قول از و بحث این از اینکه برای

 ..کنیم می فکری

 بازوش رو و سرم و خزیدم بغلش تو آروم.. گرفت سمتم به و کرد باز و دستش!  کرد نگاهم کمی

 کردم رفک.. شد می پایین و باال آرومی به اش سینه قفسه..  گذشت سکوت تو دقایقی..  گذاشتم

 ؟؟..دلیار:  کرد زمزمه گوشم کنار اما.. خوابیده

 ؟؟..بله:  گفتم آروم

 ؟؟..کنی می کار چی تو کنم خیانت من اگه -

 !سپهر بخواب بگیر -

 ؟؟..کنی می کار چی جدی!  بده و من جواب اول -

 .. !کنم می خیانت:  گفتم و دوختم نگاهش به و نگاهم و کشیدم عقب و سرم

 ؟؟..چی یعنی.. یــ:  گفت و زد پلک آروم.. خورد جا

 گممی دروغ.. بگی دروغ!  کنم می خیانت.. کنی خیانت:  گفتم و گذاشتم بازوش رو و سرم دوباره

 ..میبینی و همون کنی کاری هر!!  باهات کنم می مهربونی.. باشی مهربون!  بهت

 ؟؟..کنی می خیانت واقعا:  گفت نگرانی با

 ..!!!آره بکنی و کار این تو اگه:  دادم جواب اطمینان با
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 ..شد محکم کمرم دور دستش

 .. !بدیم بهم قولی یه بیا:  گفتم و کشیدم عقب کمی و سرم دوباره

 به شدیم خسته عشق این از.. همدیگه از کدوم هر وقت هر:  دادم ادامه.. کرد نگاهم جدی و منتظر

 ؟؟..باشه.. نزنیم گول و همدیگر!!  بگیم همدیگه

 و اعصابم داری!  نزن ها حرف این از دیگه:  گفت دورگه صدای با و کشید خودش سمت به و من

 ..میریزی هم به

 ..بده قول:  گفتم مصرانه

 ..نداد جوابی

 ..بدی قول باید: گفتم

 !! شی خسته هم من از زارم نمی.. نمیشم خسته تو از وقت هیچ من:  داد جواب

 .. !شد اینطوری نکرده خدای اگه حاال:  گفتم

 ..نداد جوابی بازم

 ؟؟..سخته اینقدر دادن قول یه.. ســـپهــر:  گفتم و کردم صداش کالفه

:  گفت بدخلقی با و کالفه.  زدم زل بهش مصرانه و کشیدم عقب و سرم دوباره.. نداد پاسخی

 ..میدم قول! باشه.. باشه

 ..کردما حساب قولت رو من:  گفتم آروم

 !! نداد جوابی هم باز

 

---------------------------------------------------- 

 می نزدیکتر کنکور روز به روز به روز من و بود رفته و آمده هم عید.. دویدند می هم پی از ها روز

 ودمب گرفته کار به را ام سعی تمام " او های گیری سخت و سپهر به ام وابستگی خاطر به.. شدم

 ..بودم زنی تست و مرور مشغول شدیدا روزها.. شوم قبول خودم شهر در تا
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 ..گذاشت می سر به سر کمتر و کرد می درکم بیشتر هم سپهر روزها این

 نمی دیگه مغزم و بود درد سرم.. دادم هولشون عقب به و کردم فرو موهام الی و هام انگشت

 هب و کشیدم روم و سر به دستی.. چیدم هم روی تخت کنار و کردم جمع و جزوات و کتاب.. ! کشید

 به کرد می صحبت تلفن با بلند بلند که و خانم پروین صدای سالن به گذاشتنم پا با.. رفتم سالن

 ..کردم روشن و تلویزیون و انداختم کاناپه رو و خودم..رسید گوشم

 زندگی در سازش و صبر به را او و کرد می صحبت دخترش با معمول طبق داشت خانم پروین

 ..کرد می دعوت

 من. . زدم پوزخندی دلم تو.. کند زندگی و بیاید کوتاه شده که هم بچه خاطر به که گفت می او به

 یپا چه!  کنم زندگی سقف یک زیر کند نمی درکم که مردی با هم لحظه یک حتی نبودم حاضر

 !! نباشد چه.. باشد میان در بچه

 با عدب لحظاتی..  کرد خداحافظی و آورد هم به را صحبتش ته و سر تند تند " بادیدنم خانم پروین

 ؟؟..شد تموم هات درس.. عزیزم نباشی خسته:  گفت و اومد پیشم میوه ظرفی

 ! شد تموم امشبم تکالیف.. بله فعال:  دادم جواب و زدم لبخندی

 ..میشی راحت و گذره می زدن هم به چشم به هم ماه یک این انشااهلل:  گفت مهربانی با

 ؟؟..برات بیارم شام: پرسید دوباره.. دادم تکان تایید به سری

 ! بیان سپهر و عمو تا مونم می.. نه -

 ..!!میان دیر امشب کیومرث آقا -

 ؟؟..چرا ؟؟..عه -

 ! میاد وقت دیر که داد خبر و زد زنگ.. مادر دونم نمی -

 ؟؟..چی سپهر -

 فتگ کنه جمعش کرد می سعی که لبخندی با و زد آمیز شیطنت های لبخند اون از باز خانم پروین

 ! میارن تشریف خان سپهر: 

 ..دوختم تلویزیون ی صفحه به و نگاهم و بدم نشون تفاوت بی و خودم کردم سعی
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 ..شد بلند تلفن زنگ صدای

 ..رفت بود اون روی تلفن گوشی که میز سمت به و گفت ای علی یا خانم پروین

 ..زدم دندون و برداشتم ظرف از خیاری

 یا بستگان از یکی که زدم حدس.. بود رفتن صدقه قربون و احوال و حال مشغول خانم پروین

 .. !باشه باید دوستانش

 ..اومد سالن ورودی در صدای که جویدم می خیار

 نیم حتی.. رفت ها پله سمت به و درآورد و هاش کفش!  بود سپهر.. کردم نگاه سرم پشت به

 ..نینداخت سالن طرف به نگاهی

 و هشت.. کردم نگاهی ساعت به و دادم قورت و و شده جویده خیار!  دوید باال را ها پله عت سر به

 ..بود آمده زود چه!  بود دقیقه پنج

 پهرس چرا پس.. بود باال فکرم و دل.. نداشت جالبی ی برنامه هیچ.. کردم پایین باال رو ها شبکه

 ات زنان قدم.. کردم تماشا و حیاط کمی و رفتم پنجره سمت به و شدم بلند ؟؟..اومد نمی پایین

 یه.. خوردم آب لیوانی.. کرد می صحبت و بود نشسته راحت خیال با خانم پروین.. رفتم آشپزخانه

 .. !!نداشت ای فایده.. برداشتم میز روی ظرف از شکالت

 ..رفت ها پله سمت به پاهام

 دمش متوجه که رفتم سپهر اتاق سمت به.. ! بود روشن ها دیوارکوب از یکی.. رفتم باال رو ها پله

 رفط به و گفتم اللهی بسم دلم تو.... رسه می گوش به صدایی و سر ازش و بازه نیمه عمو اتاق در

 ..کشیدم داخل به سرکی و دادم هول کمی و باز نیمه در.. رفتم عمو اتاق

. .نشد من ی متوجه.. کرد می رو و زیر داشت و اوراقی و بود ایستاده عمو گاوصندوق مقابل سپهر

 .. !گذروندم نظر از و اتاق.. ایستادم چارچوب میان و رفتم جلوتر قدم یه

 ..بود باز نیمه هم کیومرث عمو میز کشوی

 ؟؟..شده چی:  پرسیدم.. شدم نگران
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 ندلبخ.. کشید لرزانی نفس.. کردم نگاهش متعجب.. برگشت عقب به تند و خود ای یکه سپهر

 .. !هستی اتاقت تو کردم فکر ؟؟..کنی می کار چی اینجا تو:  گفت و زد ای مصنوعی

 ..بود نگرفته من از سراغی اصال بود اومده وقتی از پس

 واستح.. بودم سالن تو من اومدی وقتی:  گفتم و دادم تکیه چارچوب به و ایستادم سینه به دست

 ! ندیدی و من.. نبود

.. خانمی ببخش:  گفت گذاشت می سرجاش رو اونا که حالی در و انداخت ها کاغذ به نگاهی نیم

 ..نبود حواسم اصال

 ! میام االن من برو تو

 ؟؟..برم ؟کجا..برم

 ؟؟..گشتی می چی دنبال:  پرسیدم حرفش به توجه بی

 ! اینجاست کردم فکر... بود مدارک سری یه!  هیچی. .. ام: گفت.. برگشت سمتم به و زد و قفل

 ..کرد هدایت بیرون سمت به و من و گذاشت پشتم و دستش و اومد سمتم به و..  بریم خب

 !! بود کالفه و عصبی نظرم به.. بست سرمون پشت و اتاق در.. کردم نگاه رخش نیم به

 می منگا اینطوری چرا ؟؟..چیه:  گفت نگرانی و تعجب با و زد لبخندی " کنم می نگاهش دید وقتی

 ؟؟..کنی

 ؟؟..چطوری:  گفتم و انداختم باال ای شانه

 .. !!!مشکوک جور یه:  گفت من به نگاهی نیم با و کرد باز و اتاقش در

 ؟؟..خودت به داری شک ؟؟..وا:  گفتم و دادم تکان سری

 ..کرد خارج اون از و حمومش ی حوله و رفت کمدش سمت به و نزد حرفی

 ..بــُـرد پیراهنش های دکمه به دست

 ..گذاشت میز رو و گوشیش و پول کیف و سوئیچ و کرد جینش شلوار جیب تو دست
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 من:  گفت و زد ام گونه رو سریع ای سهsبو و اومد بودم داده تکیه در چارچوب به که من سمت به

 ..شد خارج اتاق از و.. ! میام االن:  بگیرم دوش یه

 رخیچ.. بود نامرتب کمی هاش کتاب ی قفسه فقط!  بود مرتب و تمیز.. انداختم اتاقش به نگاهی

 .. !زدم اتاق تو

 ..رفت ویبره گوشیش که بشم خارج اتاق از اومدم.. بود میز رو تختش کنار لیوان یه

 وشتهن.. کردم نگاه صفحش به بزنم دست بهش اینکه بدون و رفتم گوشی سمت به کنجکاوی با

 ! ناشناس:  بود

 

--------- 

 این.. !بندازم گوشیش به نگاهی یه که بود فرصت بهترین.. شدم وسوسه!  شد قطع تماس

 مین.. نبود اخالقم تو کاری همچین!  نه اما.. بردم جلو و دستم... یومد نمی دست به دیگه فرصت

 ..شدم می ناراحت کرد می چک و گوشیم او اگه مطمئن.. سپهر جای گذاشتم و خودم!  تونستم

 .. .اما.. ! بود کرده را کار این نامحسوس باری دو " یکی گرچه

 رو شماره سری یه!  رفت ویبره دوباره گوشی.. نبودم اینکارا اهل من!  کشیدم عقب و دستم

 ..ناشناس بود شده نوشته باز و بود بسته نقش صفحه

 ..شدم خارج اتاق از سرعت به " نشم وسوسه دوباره اینکه برای و شدم گوشی بیخیال

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

 معج های کالس این از حالم.. دوختم چشم استاد به و دادم تکیه دستم به و صورتم خستگی با

 ردمک مانتوم جیب تو دست.. لرزید گوشیم! ؟؟؟ بود ای صیغه چه دیگر این.. خورد می هم به بندی

 ..منتظرتم پایین:  بود سپهر از اس ام اس.. انداختم گوشی به نگاهی و

 ..نداشتم و درس ی حوصله دیگر فقط!  نبودم هم کسل.. نبودم خسته دیگر!  شد باز نیشم

 مچش کالفه.. !! مرتبه چی همه و نخورده هم به موهام معلومه که اینطور.. کشیدم موهام به دستی

 ؟؟..کرد نمی تعطیل و کالس چرا پس.. دوختم استاد به
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.. دش تموم کالس وقت و رسید سر به انتظار عاقبت.. بود ساعت به چشمم فقط کالس آخار دقایق

..  کردم برانداز ساختمون ی شیشه تو و خودم پله راه تو.. شدم سرازیر ها پله از خوشحالی با

 مهراد ههدی طوسیمم نایک کیف!  مشکی مقنعه و کوتاه مشکی مانتوی همراه به بود پام یخی جین

 ..شد می محسوب زندگیم دارایی مهمترین جز االن و بود خریده تولدم برای پیش سال 3!!  بود

 ..بود شده پارک تر عقب کمی که دیدم و سپهر ماشین در دم به رسیدن با

 در هب و دیگرش دست و بود فرمون رو دستش یک.. رفتم نزدیکتر.. رفتم سمتش به طمانینه با

 جلوی تعجب با.. نشد آمدم می مقابلش از که من ی متوجه حتی.. بود فکر تو عمیقا و بود داده تکیه

 یم نگاه نامعلوم ای نقطه و دوردست به.. نشد حضورم ی متوجه هم باز.. ایستادم ماشین کاپوت

 ..کرد

 می فکر عمیق اینطوری چی به.. سالم:  گفتم بلند شدم می سوار که حالی در و کردم باز و در

 ؟؟..کنی

. .نشدم متوجه ؟؟..اومدی کی:  گفت و زد کجی لبخند.. کرد نگاهم گیج و متعجب و اومد خودش به

 ؟؟

 ؟؟..کردی می فکر اینطور چی به!  نبود حواست اصال.. اومدم االن همین:  گفتم و نشستم صاف

 .. !!تو به:  گفت زد می استارت که حالی در کج لبخند همون با

 ..نگو خب بگی خوای نمی اگه!!  نگو الکی:  گفت و برگردوندم و روم قهر به

 وت به داشتم واقعا ؟؟..چرا الکی:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم زد می دور و بلوار که حالی در

 ..کردم می فکر

 ..کردم روشن و موزیک ی لحظه چند از پس و کردم سکوت همین برای!  نکردم باور را حرفش

 ؟؟..بریم کجا شام برای:  پرسید

 ..کردم نگاهش

 ؟؟..ایتالیایی بریم ؟؟..بریم رستوران کدوم:  داد ادامه

 .. !هستند منتظرم.... ندادم خبر خونه به من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

515 

 

 ..!!نیستند منتظرت -

 ؟؟..چرا -

 !! میای دیر که گفتم هم خانم پروین به!  میاد شب آخر که کیومرث -

 مطمئن کامال دیگه االن " داشت شک ما ی رابطه به االن تا اگه اون ؟؟..گفتی خانم پروین به -

 !! شده

 !! دیگه ماه دو چه بدونه االن چه.. بفهمه خب:  گفت خونسرد و تفاوت بی

 ؟؟؟؟؟..دیگه ماه دو.. لرزید دلم

 ؟؟..رفته کجا عمو:  پرسیدم

 ..دلیار راستی.. ! میاد شب آخر که گفت.. ! همی دور رفته دوستاش از سری یک با!  دونم نمی -

 به ور به.. کرد صفحه به نگاهی و گرفت دستش تو و برداشت جلو از و گوشی! خورد زنگ گوشیش

 ..کرد ریجکت مکث ای لحظه از بعد سپس!  شد خیره رو

 ننشو کیفم مشغول و خودم و گرفتم دستش از چشم کار این با.. کردم می نگاهش چشمی زیر

 ! دادم

 ؟؟..بگی خواستی می چی:  گفتم.. گذشت سکوت تو لحظاتی

 ..انداخت سمتم به نگاهی نیم

 .. !!رفت یادم.. دونم نمی ؟؟..من:  گفت و کرد خیس زبون با و لبش

 ...نیست پارک جای.. !! شلوغه چقدر:  گفت و ایستاد رستوران مقابل.. دوختم رو به رو به و نگاهم

 ! شدیم پیاده و کرد پیدا پارک جای سختی به!  نزدم حرفی

 ..رفتیم ورودی در سمت به و گرفتم قرار کنارش

 ؟؟..نداتشتی تر کوتاه این از مانتو:  گفت و انداخت مانتوم به ای ناراضی نگاه

.. یدار دوست کوتاه مانتو دونستم نمی! تره کوتاه این از دارم دیگه یکی چرا:  دادم جواب خونسرد

 ..پوشم می اونو دیگه ی دفعه! 
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 ..شدم رد جمعیت بین از و زدم ای موذیانه لبخند.. کرد نگاهم خصمانه و جدی

 برام رو در که سپهر طرف به و کردم جدا جمعیت از و نگاهم من و اورد کمرم به آرومی سپهرفشار

 ... برگشتم بود کرده باز

 ... رفاونط بریم ، خوبه اونجا:  گفت آروم و کرد میزا به سریعی نگاهی سپهر ، بود پر میزها بیشتر

 پنجره کنار نفره سه میز یه.. رسید می نظر به دنجی جای ، کردم نگاه بود کرده اشاره که سمتی به

 !! بود

 ... بشین:  گفت و کشید بیرون واسم رو بود ها میز بقیه و در به پشت که صندلی

 دگذاشتن می پنجره کنار از که افرادی و بیرون ی محوطه معطوف نگاهم.. ! نشست کنارم خودش و

 ..بود

 ..کرد می نگاه و بود برداشته و میز روی منوی سپهر

 ! گرفت سمتم به رو منو و.. کن انتخاب تو ؟؟..خوری می چی:  گفت و کرد نگاهم

 ..خورم می پاستا من:  گفتم منو به سریعی نگاه با

 ! داد سفارش و داد تکان سری

 وت چرا:  گفت و شد خم سمتم به کمی.. کردم نگاه و بیرون پنجره از و زدم ام چونه زیر و دستم

 ؟؟..عزیزم فکری

 حس تیهوق چند که گفتم می ؟؟..گفتم می چی باید.. زدم لبخندی.. نشستم صاف و انداختم و دستم

 ؟؟..که بگم ؟؟..مشکوکی چرا که بگم.. ای کالفه کنم می

:  تمگف و کشیدم لرزانی نفس.. کرد نگاهم نگرانی با و گرفت دستش تو بود میز رو که و دستم

 ! کردم می فکر کنکور به داشتم.. هیچی

 آماده کامال و خوندی و درست تو ؟؟..هستی چی نگران.. نباش حساس زیاد:  گفت و زد لبخندی

 ..نگیر سخت اینقدر!!  ای

 دافتا نمی اتفاق اون اگه.. هستم عقب زندگیم از سال دو من:  کردم زمزمه.. گرفت غم رنگ نگاهم

 ..بود مونده درسم اتمام تا سال دو االن
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 فراموش رو ها فکر این.. داری فرصت کلی!  نشده دیر هنوزم:  گفت و فشرد دستش تو و دستم

 !! خندید و.. بزن خوب های حرف!!  کن

 !! دارم دوستش واقعا من..  گذشت ذهنم از.. کردم نگاهش

 دیگرش دست.. بود دستش تو دستم که همانطور.. نکردم جدا ازش و نگاهم.. خورد زنگ گوشیش

 رو و ردک سایلنتش سپس کردو مکث ای لحظه..کشید بیرون و گوشیش و برد شلوارش جیب به و

 ! گذاشت میز

 کلنگی ویالیی خونه یه از حرف. شرکت بود اومده همکارها از یکی پیش روز چند:  گفت من به رو

 ..پوله لنگه صاحبش گفت می!  زد می

 ؟؟..خب -

 می رو خونه داره مفت هم خیلی!!  خوبه هم زمینش.. ست خوابه 2!  بزرگه.. دیدم رو خونه رفتم -

 ..فروشه

 ..کردم نگاهش منتظر

 ینا به داره موقعیت و و متراژ این با ای خونه همچین که.. ! استثنائیه شرایط یه واقعا:  داد ادامه

 ..کنه می وسوسه و آدم دیدنش.. ! فروشه می قیمت

 ؟؟..بخریش خوای می -

 استخر.. !! میشه عالی بکشی روش و سر به دست یه کهِ   هایی خونه اون از!  هستم فکرش تو -

 ..داره هم

 ! زد برق چشمام

 ..خوب چه ؟..داره استخر: 

 ..کنم بازسازیش خوام می.. ! آره:  گفت و زد لبخند

 !! خوبه -

 ..اونجا رفتیم می خودمون اگه شد می تر خوب -

 ؟؟..ما:  گفتم تعجب با
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 !! میشه نو ی خونه یه مثل بازسازی بعد.. اونجا رفتیم می ازدواج از بعد!!  ما..! آره

 !! ترسه می آدم.. بزرگه خیلی نفر دو ما واسه..! بزرگی اون به خونه:  گفتم و کردم فکر کمی

 ..بزنی و حرف این زدم می حدس:  گفت و خندید مهربون

 یه. .کنم می رعایت و امنیتی مسائل همه کنم بازسازیش بخوام اگه.. نداره ترسی هیچ من نظر از

 ..ها خونه بقیه مثه!  دیگه ست خونه

 ..کنم کار چی باید ای خونه همچین تو من.. نیستی خونه ها روز که تو آخه -

 !! باشم آپارتمان دنبال باید پس.. توئه با حق:  گفت و زد کمرنگی لبخند

 ؟؟!! ؟؟..بود خونه دنبال این.. بودیم نکرده صحبت عمو با هنوز که ما.. گرفتم دندون به و لبم

 ..خورد زنگ دوباره گوشیش

---------------------- 

 ..خورد زنگ دوباره گوشیش

 دتش با و نفسش و کرد بلند و سرش کالفه.. کرد رها و دستم.. انداخت گوشی ی صفحه به نگاهی

 ..خورد می زنگ همچنان گوشی.. بیرون کرد فوت

 ..گرفتم دست تو و چنگال بـُـردم پیش دست و گرفتم ازش نگاه

 ؟؟..بــله:  گفت و داد قرار گوشش کنار و گوشی سپهر

 ؟؟...چی برای -

 ..بدونم خوام نمی -

 .. !نیست مهم برام میگم.. نیست مهم -

 ؟؟.. بشه چی که -

 ..نه -

 ..!!نه -
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 .. !!کردم اونور اینور چنگال با رو پاستا

 ..ببینم گوشیم رو رو شماره این ندارم دوست دیگه -

 !!! نه میگم.. کردی بیخود -

 ..نداره اهمیتی من برای -

 .. ..دزدیدم و نگاهم.  کرد نگاهم چشمی زیر

 گوش خط پشت فرد های حرف به و کرد می نگاه میز به!  کردم نگاهش.. شد طوالنی سکوتش

 .. !!بود جدی و بود کرده اخم.. داد می

 ! ندزدیدم و نگاهم اینبار.. کرد غافلگیر و نگاهم

 .. !!بگی چرت بخوای اگه حالت به وای فقط.. بعدا بزار.. ! خبِ   خیل:  گفت و گرفت من از نگاه

 ..کنم می تعیین من و وقتش -

 !! داشتم وقت که وقت هر -

 ..بعدا گفتم!!!  بـــاشه.. باشه.. نداره اهمیتی من برای اصال -

 !!؟؟.. داد می توضیح خودش یا پرسیدم می ازش باید.  کرد قطع و تماس بالفاصله و

!!  نداشتم خوردن به میلی دیگر.. کرد غذا مشغول و خودش هم اون.. کردم بازی غذا با کمی

 ..خوردم نوشابه کمی و زدم عقب و بشقاب

 ..داد تکیه صندلیش به و کرد رها بشقاب تو و کارد و چنگال کالفه سپهر

 ؟؟..بود کی:  پرسیدم آروم و کردم خیس زبون با و لبم..  گذاشتم کنار و تردید

 ..دوختم بهش چشم منتظر.. داد تکان راست و چپ به سری کالفه و کشید عمیقی نفس

 ..چرخوند می و گوشیش داشت و بود دراز میز رو دستش یه

 ؟؟..بود شده چی یعنی.. دوختم صورتش به چشم.. شد می طوالنی داشت سکوتش

 گفت و کرد نگاهم دباره سپس.. گذاشت هم رو و چشماش ای لحظه!!  عصبی و کالفه.. کرد نگاهم

 ..میگم بهت بعدا!!  نپرس هیچی فعال!!  دونم نمی خودمم: 
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 !!چی؟؟؟ یعنی.. کردم نگاهش تعجب با

 !!دونم؟؟؟ نمی میگی حاال.. کردی بحث باهاش همه این تو:  گفتم کالفه.. شدم دلخور

 زارب!!  دونم نمی خدا به.. دونم نمی: کرد زمزمه.. کرد نگاهم مستاصل.. . کشید گردنش به دستی

 ..بعدا

 ؟؟..گفت چی و بود کی که گفت می باید ؟؟..چی که یعنی.. !! نشدم قانع

 ..ایستادم و کشیدم عقب و صندلی.. بود شده خرد اعصابم.. کردم مچاله دستم تو و دستمال

 ..دوخت من به چشم و آورد باال و سرش

 .. !بود شاکی و ناراحت لحنم اما.. نباشه مشخص دلخوریم کردم سعی

 ؟؟..بریم پاشو:  گفتم

:  گفت و کرد نگاه و من دوباره.. رسید غذایم ظرف به من از نگاهش.. کرد نگاهم جستجوگر

 ..بخور و شامت بشین ؟؟..نخوردی چیزی که تو ؟؟..چرا

 ..شد صرف:  گفتم و زدم نیشخند حرص با

 ..رسوندم ماشین کنار و خودم و شدم رد افراد بین از!!  رفتم خروجی در طرف به و

 ..میگم بعدا!  نمیشه.. دونم نمی میگم پرسم می ازش چی هر ؟؟..داشت معنی چه!!  بودم عصبی

!!  بود شده تند هام نفس حرص از.. دادم تکیه ماشین به و کردم جا به جا ام شونه رو و کیفم

 .. !ده نمی درست و من جواب اما.. کنه می جوابم سوال راحت چقدر خودش

 ؟؟..آمد نمی سپهر چرا پس.. دادم می تکان را پایم یک قرار بی

 ..ایستاد پام جلوی و زد بوق ماشینی

 ؟؟..خانم دلیار:  شنیدم که نشد ای لحظه.. دوختم پام جلوی به و نگاهم " کنم توجه اینکه بدون

 ریپس که نشین سر به تعجب با!!  بود مشکی پارس پژو ماشین.. کردم بلند و سرم تعجب با

 ..کردم نگاه بود جوان

 ؟؟.. خانم دلیار نشناختین:  گفت و کرد خم و خودش بود فرمون پشت که شخصی
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 مین یادم اما.. بود آشنا اش قیافه.. دادم تکان نفی به سر " کردم می نگاهش متعجب که همانطور

 ؟؟..بودمش دیده کجا اومد

 ؟؟..اومد یادتون..! یاسی دوست.. سیاوشم:  گفت شد می پیاده که حالی در و کرد باز و ماشین در

 ؟؟..یاس و سیاوش ؟؟..یاس ؟؟..یاسی

 دببخشی ؟؟..شما هستید خوب:  گفتم و برداشتم ماشین از مو تکیه و زدم لبخندی.. اومد یادم

 ..نشناختم

! ! بود خوبی پسر که حقا.. بود آمده یادم و سیاوش!!  کردم نگاه اش ورزیده و بلند باالی و قد به

 ..میمـُــرد برایش یاس

 !!؟؟.. ندارم خبری ازش وقته خیلی ؟؟..خوبه یاسی:  گفتم و زدم لبخندی

 زشا که هست ماهی دو " یکی راستی ؟؟..یاسی:  گفت پکر و گرفته نگاه با و شد جمع لبخندش

 ..شدم مزاحمتون همین خاطر به.. ندارم خبر

 . !.شناختمتون و افتاد شما به چشمم اتفاقی لحظه یه:  گفت و شد تر پررنگ لبخندش باره دو

 ..کردم نگاهش متعجب و گیج

 ؟؟..کردیم کات یاس و من دونستید نمی شما:  داد ادامه کنان من و من

 ..ندارم خبر یاس از که هاست مدت.. یعنی!  دونستم نمی.. نه:  گفتم تعجب با

 مد رفتم.. کرده عوض و اش شماره یاس.. راستش.. طور همین منم:  گفت و کشید عمیقی نفس

 می ؟؟..دارید ازش ای شماره شما.. ندارم ازش خبری هیچ من.. رفتن اونجا از اما " شون خونه

 ؟؟..کجاست دونید

 ..ندارم ازش خبری.. نه:  گفتم و دادم تکان سری

 ؟؟..شد اینطوری چرا آخه:  پرسیدم.. کرد می نگاهم کالفه و پکر او

 اما.. کردم اشتباه منم.. خب.. شد شروع سوءتفاهم یه از همش:  گفت و دزدید و نگاهش سیاوش

 .. !یاسی
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 شههمی من که بودند کسانی معدود از اینها!  گرفت دلم.. کردم نگاهش.. کشید سرش به دستی و

 ..حاال اما.. بودم مطمئن عالقشون و عشق به

 شما ایدش گفتم.. هستم یاسمن دنبال در به در که مدتی.. گرفتم و وقتتون ببخشید:  گفت سیاوش

 ..کنید من به کمکی بتونید

 .. !ندارم خبر ازش اصال من.. متاسفم:  گفتم و کردم نگاهش ناراحتی با

 ! شدم خوشحال.. شدم مزاحم ببخشید.. ممنون صورت هر در:  گفت و داد تکان سری

 ..همچنین منم:  گفتم و زدم لبخندی

 نم به کردید پیدا یاسمن از خبری اگه میشه:  گفت و برگشت یهو که شود ماشین سوار رفت

 ..بگید

 .. کردم نگاهش

 نم بگید بهش.. هستن جریان در خانوادممِ  !  جدی تصمیمم اینبار خدا به بگید بهش:  داد ادامه

 ..کنم می رفع و سوءتفاهمات همه

 بهش حتما!  چشم کردم پیداش ها بچه طریق از یا.. دیدمش اگه:  گفتم و دادم تکان سری

 ..میگم

 به دش خبری اگه.. باشید داشته و من شماره خوای می:  گفت و برگشت سمتم به قدم چند دوباره

 ..بدید خبر من

 هزار ماه دو این تو من.. بکنید من به و کمک این.. کنت می خواهش:  گفت.. موندم مردد

 ؟؟..کنید می و لطف این!!  شدم زنده و بارمُــردم

 ..بفرمایید:  گفتم و کردم خارج کیفم از گوشی ناچارا

 ..137264:  گفت تند

 (1) ؟؟..نــُه:  پرسیدم و کردم بلند و سرم

 آب.. چرخید می ما رو نگاهش...  کرد می نگامون غضب میر مثل داشت سپهر.. ریخت یهوقلبم

 ..دادم قورت و دهنم
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 .. !! دو.. دو.. دو.. : زد می زنگ گوشم تو سیاوش صدای

 ..کردم سیو و گفت که ای شماره ی بقیه تند تند

 ؟؟..دلیار کنی نمی معرفی:  گفت حرص با و اومد تر نزدیک قدم به قدم سپهر

 ..افتادم دادنش جواب باال سر یاد

 ..دوستام از یکی:  کردم تکرار و رسید ذهنم به که ای جمله اولین ناخودآگاه

 ؟؟..دوستت:  پرسید غیض با و متعجب سپهر

 نگاهش.. ! بود ترسیده سپهر نگاه و برخورد این از اونم انگار.. شد کشیده سیاوش به نگاهم

 ! شدم الل من.. بود ترسناک

 ..اجازه با.. شدم خوشحال!  هستم سیاوش من.. سالم.. ســ:  گفت کنان من و من سیاوش

 بروآ رفتارش این با داشت!  گرفتم دندون به و لبم..کرد می نگاهش داشت خشم با و جدی سپهر

 ..برد می را ام

 ..هستم تماست منتظر پس:  گفت من به نگاهی با آخر ی لحظه و گشود و ماشینش در سیاوش

 ؟؟..تماس:  غرید حرص با متعجب و گرد چشمای با سپهر

 ..کوبید هم به و داد هول و ماشین در دست با و رفت سیاوش سمت به سریع و

 ..سپهر:  گفتم و رفتم سمتش به قدمی.. زد می تند تند قلبم

 .. !شو ماشین سوار برو.. ساکــت تو:  گفت عصبانیت با

 سیاوش به رو کنم باز دهن اینکه از قبل و گرفتم دستش از و سوئیچ!  گرفت سمتم به و سوئیچ و

 : پرسید غضب و حرص با

 می ارهشم داشتی االن که هستی دوستی چه شناسمتون؟ نمی من که هستین دوستش کدوم شما

 ؟؟.. دادی

 یاردل:  گفت من به رو و.. من..  نه.. تماس:  داد پاسخ.. گشت می سپهر و من بین نگاهش سیاوش

 !! بگو چیزی یه تو
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 رایب باید چرا.. کردم می صحبت دوستم با داشتم من ؟؟..هستید کی شما اصال:  گفت قلدری با و

 ..فقط هم با ما.. بدم توضیح شما

 . برداشت خیز سمتش به سپهر یهو

 وت:  زد فریاد حرص با و چسبوند ماشینش ی بدنه به و اون و چسبید و سیاوش ی یقه دستش

 و دور دیگه یکبار دارم دوست فقط!!  نداره وجود مایی..کن فرو ات کله تو و این.. !! کردی غلط

 ؟؟..شد فهم شیر... بگیرم رو حالت چجوری دونم می اونوقت ببینمت برش

. .کردند می نگاهمون و شدند جمع دورمون نفری چند.. انداختم بینشون و دادم تکون و خودم زود

 می قبل از من.. دوستمه دوسته سیاوش!  کن ولش.. سپهر:  گفتم و گرفتم و سپهر ساعد

 ..سپهـــر!  شناسمش

 وارس سریع سیاوش.. اومد عقب قدم چند کنه جدا سیاوش از و غضبناکش نگاه اینکه بدون سپهر

 ..کرد حرکت نشده سوارشده و شد ماشینش

 یم پراکنده داشتند بودند ایستاده دورمون که نفری چند.. گرفتم سیاوش ی رفته راه از و نگاهم

 ..انداختم پایین و سرم خجالت از.. شدند

 اما. .بود برده را یم آبرو!  بودم عصبانی دستش از.. افتاد بود شده خیره بهم که سپهر به چشمم

 با رفتمگ تصمیم و گرفتم دندون به و لبم.. نیست باهاش بحث و کل کل وفت االن که دونستم می

 ..بگذرم کنارش از احتیاط

!  رفتیم ماشین سمت به.. کرد حرکت سرم پشت و برگشت سریع که شدم دور ازش قدم یه

 ..کشید دستم از و سوئیچ از کنه نگاه بهم اینکه بدون.. گرفتم سمتش به و سوئیچ

 ! کرد حرکت و زد استارت.. کوبید هم به محکم و در و شد سوار

 . چسبیدم در به ترس از.. شد بلند فریادش صدای که نشد ای لحظه چند

 از من بدون زود چرا بگو پس.. !!دیگران با شوخیش و خنده.. منه مال تــَخـمــ ش و اخم همه -

 ؟؟..گیری می شماره ازش واستادی.. بیرون پریدی رستوران

!!  بود زده بیرون گردنش رگ.. بشه پاره اش حنجره داره امکان لحظه هر کردم حس آخرش داد با

 ؟؟..کرد می رفتار عادالنه نا و زود اینقدر چرا
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 ..سیاوش مورد در!!  بدم توضیح بزار.. من:  گفتم لرزون صدای با و فرستادم بیرون و نفسم

 !!! نیار و اسمش:  زد داد

 ..بگم من بزار -

 ..بشنوم و صدات خوام نمی!  شو ساکت -

 ؟؟..زد می حرف اینطوری دات من با ؟؟.. بود برخورد طرز چه این!  موند باز دهنم.. گرفت بغضم

.. شنویب باید!  جهنم به.. شو ساکت خودت:  گفتم فریاد با و گرفتم فاصله کمی در از.. شدم دیوانه

 رششما...  زدیم می حرف داشتیم فقط...  همین بود دوستام از یکیِ   دوست.. بود دوستم فقط اون

 و آبروم و اومدی ها دیوونه مثل تو.. همین فقط!!  بگم بهش کردم پیدا یاسی از خبری اگه که داد و

 ..بردی

.. میگیری قلوه میدی دل خیابون وسط وایستادی تو ؟؟..بــردم و آبروت من:  زد داد عصبانیت با

 !! هستم تماست منتظر میگه پررویی با شرف بی ی پسره

 بهش شنیدم یاسمن از خبری اگه که گفت.. بود ای دیگه چیز منظورش اون.. !! سپهر:  گفتم کالفه

 ! بگم

 ؟؟...اطالعاتی تو مگه!!  خورد گه.. کرد غلط:  گفت حرص با

 دیوانه تو که جدا:  گفتم غیض و خشم با و کردم باز و دهنم.. دادم تکیه صندلی پشتی به حرص با

 .. !! ای

 زمزمه حرص با.. بارید می اتیش ازش و بود قرمز چشماش.. چرخید سمتم به سرش.. شد ساکت

 و اهشنگ.. بینی می بد!  نکن بازی دیوونه یه اعصاب با این از بیشتر پس ؟؟..ام دیوونه من:  کرد

 ! دوخت مقابل به

 ؟؟..کرد می تهدیدم داشت. برگردوندم مخالف جهت به و روم

---------------------------------- 

.. انداختم ساعت به نگاهی.. نداشتم حوصله و حال!  بود درد سرم.. زدم ورق و جزوات حوصله بی

 !! بود ظهر به نزدیک
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 فتهر شرکت به زود صبح سپهر گرچه.. بودم کرده زندانی اتاق تو درس ی بهانه به و خودم صبح از

 .. !بودم نرفته باشگاه هم صبح.. نداشتم و رفتن بیرون رمق من اما!  بود

 گرچه.. نداشتم سپهر از اسی ام اس یا زنگ هیچ.. کردم چک مو گوشی و انداختم کناری رو جزوه

 ..بدم پاسخ که نداشتم تصمیم من " زد می هم زنگ

 دفاعی و حرف هیچ فرصت!  بود دیوانه سپهر که جدا.. فشردم بالش به و سرم و کشیدم دراز دمر

 ..کرد می عصبیم داشت هایش رفتار این.. داد نمی آدم به و

 ..بفرمایید:  گفتم و شدم خیز نیم.. خورد اتاق در به ضربه چند

 بود خانه روز وقت این اینکه از متعجب... نشستم صاف دیدنش با.  شد وارد عمو و شد باز در

 !!؟؟؟ جون عمو اومدید زود چه:  پرسیدم

 ؟؟..نیومدی پایین چرا.. نداشتم زیادی کار شرکت امروز:  داد پاسخ و زد لبخندی عمو

 ..خونم می درس داشتم -

 ..گذروند نظر از بود افتاده تختم کنار که ای جزوه و تخت و گذشت من از جستجوگر عمو نگاه

 ! بودم کشیده دراز یکم.. کردم تموم و درسم تازه:  دادم ادامه

 و ودستش!  بده ما به و وقتت یکمم.. خوندی درس چی هر بسه دیگه:  گفت و اومد سمتم به عمو

 !! رفتیم پایین به هم اتافاق به و شدیم بلند... انداخت ام شانه دور

--------------------------------------------------------------------

------------- 

.. کردم نگاه رفت می رو قدم عصبی که عمو به ساعت از نگاهم و گرفتم دندون به و هام خن نا

 .. بود منتظر و نشسته مقابلم نگران هم خانم پروین ؟؟..بود کجا سپهر پس

:  غرید و گرفت گوشش کنار و گوشی.. کرد می غر غر لب زیر عمو.. بود دو به دقیقه 41 ساعت

 ..فکر بی ی پسره!  خاموش.. خاموشه

 ها عادت این از وقت هیچ که اون ؟؟..بود کرده قهر سپهر یعنی.. فشرد می و گلوم بغض

 دندون به و لبم.. نداشتم ازش خبری صبح از.. گذروندم نظر از و گوشیم امیدانه نا ؟؟..نداشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

517 

 

 هک ایم بچه ما مگه ؟؟..داشت معنی چه قهر اصال.. گرفتم می ازش خبری من حداقل کاش.. گرفتم

 ؟؟..کنیم می قهر هم با

.. شود صاف صدایش تا کرد ای سرفه.. گرفت ای شماره و انداخت ساعت به نگاهی نیم عمو

 بش موقع این ببخشید.. هستم یزدانی ؟؟..دانایی خانم هستید خوب.. سالم:  گفت بلند سپس

 شرکت سپهر امروز بدونم خواستم می " راستش.. نشید نگران.. نه.. تشکر.. شدم مزاحمتون

 می تشکر.. بله!  آهان.. بله.. خاموشه هم گوشیش.. شدم نگرانش کرده دیر.. نه.. بله ؟؟..اومد

 ! بینم می دفتر رو شما فردا.. کنید خواهی عذر هم آقا از..شدم مزاحمتون شب موقع این بخشین

 ! خداحافظ... . باشید سالمت

 شرکت از ظهر:  گفت بودیم زده زل بهش که خانم پروین و من به رو و کشید موهاش میان دستی

 .. !!!شده خارج

 ؟؟؟.. بگردم دنبالش کجا من حاال:  گفت و انداخت کاناپه رو و خودش کیومرث عمو

 ینم زنگ یه یعنی ؟؟..کرده خاموش چرا و گوشیش احمق این آخه:  داد ادامه خشمگین و عصبانی

.. متنفرم نظمی بی و خبری بی از چقدر من دونه می خوبه.. فکر بی ی پسره ؟؟..بزنه ما به تونه

 . .. !!خودش اونوقت

 ..داد تکان تاسف به سری

 ؟؟.. زد نمی زنگ یک چرا ؟؟..بود کجا یعنی.. شد می سرازیر داشت هام اشک

 لمد من.. نیست چیزی که ایشاهلل.. !! آقا نکنید نگران و خودتون:  گفت دلجویانه خانم پروین

 می وقت هر!!  نداشت ها اخالق این از که خان سپهر.. اومده پیش براش کاری حتما!!  روشنه

 ..اومده پیش کاری براش مطمئنا.. !! داد می خبر حتما بیاد دیر خواست

 هکور دهات هر دیگه االن ؟؟..بده ما به تونه نمی خودش از خبر یه یعنی: غرید دوباره کیومرث عمو

 .. !!داره تلفن ای

:  ای هکلیش و تکراری ی جمله یه معمول طبق.. گرفتم رو اش شماره دیگر بار و برداشتم و گوشیم

 ..با می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 ! 4 به دقیقه01.. انداختم کنارم و گوشی و زدم و تماس قطع
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 ؟؟..باشه کیانوش آقا با شاید:  گفت و اومد حرف به دوباره خانم پروین

 می من از و سپهرِ   حال!  زدم حرف کیانوش با شب سر.. نیست:  گفت و داد تکان سری عمو

 .. !!پرسید

 پنج و دو ساعت.. گرفتم مشتم تو و موهام.. .. بودم کنده استرس و حرص از و هام ناخن تمام

 ؟؟..بود کجا سپهر.. بود دقیقه

 

-------------------------------------------------------------- 

 سالمت و سالم که کردم می التماس خدا به.. بودم منتظر ناباور و گیج.. ترکید می داشت سرم

 ..دیگه فرصت یه فقط!!  خدایا.. نکنم قهر باهاش دیگه که دادم قول خودم به.. . باشد

 ..بود شده قرمز و ریز خوابی بی و خستگی زور از چشمام

 نییع.. بودند زده بیرون خونه از و بود کرده خبر را کیانوش " کیومرث عمو.. بود صبح 5331 ساعت

 ؟؟.. ..نداشت ازش خبری هیچکس دیگر و شده خارج شرکت از ظهر که چی

 کنار و دمش بلند نشم رسوا خانم پروین جلوی این از بیشتر اینکه برای.. بود اشک از لبریز چشمام

 و گگر هوای به نگاهی.. بود خالی پارکینگ در ماشینش جای.. کردم تماشا و حیاط و رفتم پنجره

 ؟؟.. داد نمی خودش از خبری یک چرا پس.. بود آسمون همین زیر بود که جا هر.. انداختم میش

 از.. بود پر ظرفیتم.. !! نداشتم و دیگر ماجرای یک طاقت من.. شد سرازیر ام گونه رو هام اشک

 ..باش مواظبش خودت!  خدایا.. لرزید می تنم تمام باشه اومده سرش بالیی اینکه ترس

 و بود نشسته نگران خانم پروین.. برگشتم کاناپه سمت به و کردم پاک و هام اشک دست با

ِ   یپ همش نگاهم!!  گرفتم بغلم تو و زانوهام و نشستم.. گفت می ذکر لب زیر و زد می تسبیح

 .. !6 به ربع یک.. بود ساعت

 .. !!شو پیدا خدا رو تو سپهر.. گذاشتم زانوم رو و سرم

--------------------------------------------------------------------

------------------------- 
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 ..بـُـردم هجوم تلفن سمت به زود.. پریدم تلفن زنگ صدای با

 ؟؟..بله:  دادم جواب زود

 ؟؟..نشد خبری..آزیتام ؟؟..شمایی جون دلیار:  گفت ظریفی و آروم صدای

.. نه:  دادم جواب حال بی و کردم فوت بیرون و نفسم امیدانه نا و گذاشتم صورتم رو و دستم یه

 !! نشده خبری فعال

 !! دوستاشهِ   پیش شاید.. نیست چیزی که ایشااهلل -

 ..شاید!  دونم نمی..:  کردذم زمزمه و چرخوندم سالن دور و نگاهم

 سپ.. کنه صحبت تونه نمی کهِ   جایی شاید گفتم.. نداد جواب زدم زنگ کیانوش برای:  داد ادامه

 ..بزارم هم رو چشم نتونستم صبح تا!!  بدید خبر هم من به شد خبری اگه

 ! صبح ی دقیقه 41 و هفت.. شد خشک ساعت رو نگاهم

 و کردم قطع و تماس " باشه ای دیگه حرف منتظر اینکه بدون و.. باشه:  کردم زمزمه گوشی تو

 اعتس های عقربه رو نگاهم.. دادم تکیه کاناپه پشتی به و سرم.. انداختم میز رو و تلفن گوشی

 ..بود شده خارج خونه از که ساعت 42 شد می دیگر ی دقیقه 01.. شد خشک

 .. !!شد خیس هام پلک.. فشردم هم رو و چشمام

 ؟؟..بود کجا یعنی

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 ..فشرد می دستاش تو و سرش کیانوش

 ینم چرا سپهر.. بود خشک گلوم.. سوخت می چشمام.. . زد می قدم سالن تو کالفه و عصبی عمو

 ؟؟..یومد

 دست وت و تسبیح همچنان خانم پروین.. بود پهن خونه وسط آفتاب.. شد کشیده پنجره به نگاهم

 ..چرخوند می
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 هیچکس.. دنبالش رفتیم " باشه کردم می و فکرش که جا هر.. نیست:  داد ادامه کنان زمزمه عمو

 ..نداره خبر ازش

 ؟؟..کرده تصادف ؟؟..اومده سرش بالیی چه:  پرسید بلند و ایستاد یهو

 زبان هب و کنیم پنهانش داشتیم سعی همه که و فکری عمو شاید.. پریدیم جا از همه حرفش این با

 .. !بود آورده

 !! نبود اونجا.. پرسیدیم هم رو ها بیمارستان.. نبود.. نبود:  داد ادامه زنان قدم دوباره

 باهاش دونم می.. برگرده بزار ؟؟..فکره بی اینقدر چرا.. احمقه اینقدر چرا پسره این آخه:  زد فریاد

 ..!!کنم کار چی

 به نیاز.. بودم شده سبک کمی انگار.. !! برمیگرده اون که داشت امید عمو.. کشیدم راحتی نفس

 !! گردهمی بر.. باشم داشته باور باید.. آره.. میشه پیداش!  میگرده بر.. داشتم کوچک دلگرمی همین

--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 ..ودندب برگشته خبر بی و خالی دست باز و بودند رفته سپهر دنبال به دیگر بار کیانوش و عمو

.. بودم جویده و هام ناخن تمام.. شد می سوراخ داشت ام معده.. بود دقیقه 4331 دقیقا ساعت

 ..بود خون پر و قرمز چشمم.. بودم نزاشته هم رو چشم ای لحظه.. ترکید می داشت سرم

 جمع و میز.. بخوره غذا ای لقمه کسی اینکه بدون ساعت نیم از پس و چید و ناهار میز خانم پروین

 !! کرد

 هرسپ.. پاشیدم صورتم به اب مشت مشت.. لرزید می وجودم تمام.. رسوندم دستشوی به و خودم

 ؟ ؟؟..کجایی تو

 ..کردم نگاه اینه تو و خودم و ایستادم صاف.. گرفتم آب شیر زیر و صورتم

 سبز شرت سوئی و شلوار.. بود کرده پف و قرمز چشمام.. بود ریخته دورم برهم و درهم موهام

 ..داشتم تن به رنگی
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 ..لرزید می پام و دست.. شدم خارج و کردم باز دستشویی در

 هنوز هک داد می توضیح آزیتا برای که شنیدم می و کیانوش صدای.. رسوندم آشپزخونه به و خودم

 دمکشی بیرون و خورد چشمم به که ای ابمیوه پاکت اولین و کردم باز و یخچال در.. ! نشده خبری

 .. !!خورد می هم به داشت حالم دیگر.. کردم سرازیر لیوان داخل و

 خبری ازش هیچکس چرا ؟؟..بود آمده سرش بالیی چه..!! بکوبم دیوار تو و سرم داشتم دوست

 ؟؟..بودنش دزدیده ؟؟..بود سالم ؟؟..نداشت

 ردهک پنهان دستش کف و صورتش و بود گذاشته مبل ی دسته رو و دستش.. افتاد عمو به نگاهم

 ..بود

 ..خدایا

 زا کمی و پریدم باال متر نیم وحشت و ترس از.. امد در شدن کوبیده هم به محکم و بلند صدای

 بود شده ریخته پارکت روی بر لیوان از که رنگی زرد مایع به و نگاهم.. ریخت زمین رو ابمیوه

 ..دوختم

 گنجشک مثل قلبم.. ایستادم مات.. ! اومد داخل سپهر ناباوری کمال در و شد باز سالن ورودی در

 ..زد می

 

-------------------------------- 

 ..بود شده سلب ازم هم دارم نگه دستم تو و لیوان اینکه قدرت حتی

 ورتد الهی:  بود خانم پروین اومد حرف به که کسی اولین.. ایستادند متعجب دو هر کیانوش و عمو

 ؟؟..خاموشه چرا گوشیت..!! خبری بی از کردیم دق ما ؟؟..بودی کجا تو.. مادر بگردم

 ..رفت ها پله سمت به و کرد خارج پا از و کفشش " کنه نگاه کسی به اینکه بدون سپهر

 ؟؟..کجا:  زد داد عمو

 ..فشردم قلبم رو و دستم ترس از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

522 

 

 دارم تو با ؟؟..مگه کری:  زد داد و اومد جلو قدم چند عمو.. رفت می باال رو ها پله توجه بی سپهر

 ؟؟..االن تا بودی کجا.. زنم می حرف

 ..ایستاد ها پله میان

 گوری کدوم..بده و منِ   جواب ؟؟..االن تا بودی کجا میگم:  پرسید فریاد با دوباره طاقت بی عمو

 می ؟؟..بدی ما به خودت از تونستی نمی خبر یه ؟؟..خاموشه چرا مصبت ال گوشی اون بودی؟؟

 ؟؟..کشیدیم چی دیشب از دونی

 

 پیراهن.. کردم نگاه تاپاش سر به مبهوت و متعجب.. اومد پایین پله چند و چرخید آروم سپهر

 موهاش.. بود قرمز و خسته چشماش.. بود افتاده جینش شلوار رو مرتب نا و چروک ایش سورمعه

 !! روح بی و خونسرد نگاهش.. بود درهم و نامرتب

 ..کرد نمی نگاهم

 ؟؟..بودی کجا بگو ؟؟..شدی الل:  زد فریاد دیگر بار عمو

 ..دوستام پیش.. بیرون:  گفت و اومد پاین ای پله دوباره

 گاهن رو ها ما ی قیافه ؟؟..شدی خودسر و خیال بی اینقدر ؟؟..بدی ما به خبر یه تونستی نمی:  عمو

 ..نزاشتیم هم رو چشم هیچکدوممون االن تا دیشب از.. کن

 ..بود دوخته عمو به چشم همچنان " بده حرکت و نگاهش اینکه بدون سپهر

 سرگردون صبح از دونی می ؟؟..گذشته ما به چی حاال تا دیشب از بفهمی تونی می:  داد ادامه عمو

 ؟؟..هستیم ها بیمارستان و خیابون

 ؟؟..چی که ؟؟..خب:  گفت تفاوت بی سپهر

 .. ؟؟..بود سپهر این.. کردم نگاهش مبهوت

 که میگه تازه اومده ساعت 42 از بعد آقا.. !!  زهرمار و خب!  کوفت و خب:  زد فریاد اینبار عمو

 بود مهمی بزم چه این.. میاد اینجا تا خوردی که مشروبی گند بوی ؟؟..نیستی آدم تو مگه!!  ؟؟..چی

 ؟؟..ببری سکته مرز تا رو ما شد باعث که
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 ؟؟..نگرانمی االن:  گفت سپس و چرخوند کمی و نگاهش.. زد پوزخند

 وعم بازوی و اومد جلو قدمی کیانوش.. بود مشامم تو الکل بوی.. زد می نفس نفس حرص از عمو

 ..زنم می حرف باهاش بعد من.. مسته هنوز.. کنید ولش:  گفت و گرفت و کیومرث

 سپهر رو نگاهم.. کشید عقب رو عمو اصرار به کیانوش.. کرد می نگاهش زنان نفس نفس عمو

 ..بود شده خشک

 ..بود گر نظاره مات من مثل هم خانم پروین

 دهکوبی هم به صدای.. چرخیدم عمو سمت به.. رفت باال رو ها پله و کرد گرد عقب بالفاصله سپهر

 .. !!اومد اتاقش در شدن

 و یدکش اش پیشانی به دستی.. نداشت سپهر از و برخورد این انتظار.. بود متعجب و گیج هم عمو

 ؟؟..شده اینطوری چرا: کرد زمزمه لب زیر

 ؟؟..بوده کجا دیشب.. انداختم کاناپه رو و خودم.. چرخید می فضا تو نگاهش کیانوش

 

------------ 

 ..بود رفته فرو سکوت تو خونه

 هم موع.. نکند جواب سوال و سپهر دیگر که بود خواسته عمو از و بود برگشته اش خانه به کیانوش

 ..بود شب 1 به نزدیک ساعت.. کرد می استراحت و رفته اتاق به

!  ودب جالب.. بود شده خارج اتاق از کردن حمام برای هم آن بار یک فقط " برگشتنش از بعد سپهر

 ..بود نگرفته من از سراغی هیچ

 اتاقش ی بسته در به چشم و گذاشته باز و اتاق در.. بود دراز مقابلم پام و داده تکیه تخت به

 ؟؟..بود افتاده اتفاقی چه یعنی.. بودم دوخته

 ..شد خارج و شد باز اتاقش در ناگهان

 عطر بوی.. کرد می مرتب تنش تو شو طوسی الگوست شرت تی داشت و بود پایین سرش

 ..رسید مشامم به همیشگیش
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 ونبیر قصد که فهمیدم جینش شلوار دیدن با... رفت ها پله طرف به " من سمت به نگاهی بدون

 ..داره رفتن

 وزر یک این تو دونست می ؟؟..کرد نمی نگاهم چرا..افتادم راه سرش پشت و شدم بلند خودآگاه نا

 می.. خوابیدم و ساعت 5 یا 2 تنها ساعت 42 این تو که بفهمه تونست می ؟؟..کشیدم چی

 که فهمید می ؟؟. ..باشه سالمت و سالم که کردم التماس خدا به چقدر حاال تا دیروز از دونست

 ؟..گذشته ما به چی حال به تا ازدیشب

 سوئی بجی تو دست و ایستادم حرف بی تر دور کمی.. کنه پا به شو کتونی تا ایستاد کفشی جا دم

 به دست.. کرد نگاه کفشی جا ی اینه تو و خودش و کرد خم و خودش کمی.... انداختم شرتم

 ..افتاد من به چشمش که بشه خارج در از تا ایستاد صاف.. !! برد موهاش

 خورده یکه ام آشفته روز و حال و قرمزم و شده ریز چشمای دیدن از حتما.. خورد جا کردم حس

 ..بود

 ..شد قبل آشنای نگاه همان بعد جستجوگر اول نگاهش

 و مرفت سمتش به لرزان هایی قدم با.. فشرد می و گلوم بغض.. کرد دراز سمتم به و دستش یک

 ...سپردم دستش به و دستم

 .. !هوا رفت می شد می دود دلخوریم و ناراحتی همه.. نداشتم مقاومتی هیچ جلوش

 گردنش دور و دستم و شدم بلند پا نوک رو.. نبود خودم دست هام اشک.. بود سردرگم نگاهش

 .. ..سپردم اغوشش به و خودم و کردم حلقه

 .. !!!!همیشه سرازیرم تو سمت به.. ندارم برگشتی راه تو از من

 و پشتم دیگرش دست با و حلقه کمرم دور و دستش یه.. کردم خفه اش شونه رو و هقم هق

 ..کرد می نوازش

 ..فشردم سینش به و سرم

 ..گرفتی و دنیام نبض مـــــن از تو.. .. ندارم برگشتــی راه ؛ تــــــو از من

 سالن تو که جهنم به.. دیدند می رو ما که که جهنم به... نداشتم رو اش خبری بی و دوری طاقت

 .. !!شم جدا ازش خواستمم نمی من.. بفهمد عمو بگذار اصال.. هستیم
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.. ردفش سینش به و سرم خودش.. زد کنار صورتم تو از و موهام و آورد باال و بود پشتم که دستی

 ..بود قبل سپهر همون!  بود گرفته آروم دلم.. بوسید و موهام

 ؟؟..بودی کجا:  پرسیدم و کشیدم عقب و سرم

 ..شد خیره چشمام به

 ..اومدم عقب قدم یه و کردم جدا ازش و خودم

 ؟..بگی خوای نمی:  پرسیدم دوباره آروم.. موند دستش تو دستم یه

 باید من:  گفت و کشید عقب و سرش.  بوسید و لبم آروم و آورد جلو سرش.. بود غم با نگاهش

 ..برم

 ..بشه خارج تا کرد من به پشت و

 کی.. .  ؟؟..میری کجا بگو حداقل:  گفتم و گرفتم قرار در بین که ببنده سرش پشت و در اومد

 ؟؟..میای

 تو روب!  بیام زود کنم می سعی:  گفت گذاشت حیاط به پا و رفت می پایین رو ها پله که همانطور

 .. !خوری می سرما

.. مشد عصبانی زود من..! پریشب بابت:  گفت و برگشت یهو و رفت جلو قدم چند.. کردم نگاهش

 ..تو برو!!  ببخشید... بود تو با حق

 ؟؟..رفت می کجا.. دادم تکیه بهش و بستم و در.. شد خارج و شد دور من از بلند های قدم با و

 

------- 

 مشغول و رفت می اونطرف اینطرف تند تند خانم پروین.. زدم می هم به و چای لیوانِ   داخل شکر

 .. !!! شکرت خدایا:  گفت می و کشید می آه مدام لب زیر.. بود جایی به جا

 یک سپهر دیشب:  پرسیدم " کردم می جدا نون ای تکه که حالی در و کردم جمع صندلی رو و پام

 ؟؟..اومد

 !! شب آخر.. بود وقت دیر:  گفت و گذاشت یخچال تو رو میوه سبد خانم پروین
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 ؟؟..دیدش عمو -

 !! بودن خواب کیومرث آقا.. نه -

 ؟؟..دید رو شما ؟؟..بودید بیدار شما -

 ..آره -

 ؟؟..بود کجا نگفت ؟؟ نگفت چیزی -

 ..اتاقش تو رفت راست یک!  نزد حرفی:  گفت و داد تکان نفی به سری خانم پروین

 ..!!خوابیدی دیدم شام برای کنم صدات اومدم دیشب:  داد ادامه خانم پروین.. کردم سکوت

 چشم که بود ساعت 28 به نزدیک.. شدم می هالک داشتم خوابی بی از:  گفتم و دادم تکان سری

 ..بودم نزاشته هم رو

 ..شدیم سر به جون:  گفت و داد تکان سری خانم پروین

.. دداشتن حق!!  بود شاکی سپهر دست از هم خانم پروین حتی.. کردم نزدیک دهنم به و چای لیوان

 ! نبود سکوت ما خبری بی جواب

--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 می هروزنام و بود نشسته تلویزیون مقابل عمو.. بودم برگشته زبان کالس از که شد می ساعتی

 اریکب فقط منم.. بود نداده هم اس ام اس یک حتی... بودم خبر بی سپهر از صبح از هم باز.. خواند

 ماحت خودش که گفتم و شدم خیال بی همین برای.. بودم شده اش خطی پشت که گرفتم تماس

 ..بود نشده خبری که االن تا اما.. !! گیرد می تماس

 . .رفتم پایین و کشیدم روم و سر به دستی

 ..میشم هالک گشنگی از دارم من:  گفتم و کشیدم آشپزخونه به سرکی

 ..میچینم و میز االن:  گفت و شد بلند مهربانی با خانم پروین

 ؟؟..مونیم نمی سپهر منتظر:  گفتم و کردم نگاه عمو به چشمی زیر
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 ..نباشیم منتظرش!  میاد دیر گفته:  گفت و کرد پرت میز رو و روزنامه عمو

 ؟؟..میره کجا نگفت:  گفتم و کردم رها کاناپه رو و خودم

.. داده خبر خانم پروین به خونه زده زنگ:  گفت و دوخت تلویزیون ی صفحه به و نگاهش عمو

 ..نباشیم منتظرش که گفته فقط

 خبر عمو به چرا سپهر.. چید می و میز داشت تند تند او!  دوختم خانم پروین به چشم متعجب

 نانز قدم.. گرفتم دندون به و لبم ؟؟..بود نگرفته من از خبر یک حاال تا صبح از چطور ؟؟..بود نداده

. .داد قرار مقابلم و ساالد ظرف خانم پروین.. نشستم ناهارخوری میز پشت و رفتم میز سر تا

 ..گرفتم دست به و آوردم در شلوارم جیب از و گوشیم

 می در کارش از سر باید ؟؟..بزارم جلو پا من ؟؟..باشم خیال بی ؟؟..نزنم ؟؟..بزنم زنگ بهش

 ؟؟.. بود خبر چه ؟؟..شده پاتی قاطی چی همه که است روزی چند چرا..  اوردم

 و زدم دریا به دل.. چرخید می سپهر اسم رو انگشتم.. بود اخبار به حواسش.. کردم نگاه را عمو

 ..زدم و تماس

 ..زده زنگ براش خان کیومرث.. !! خاموشه گوشیش -

 از خواست و داد قرار میز رو و نون..  کردم نگاهش واج و هاج.. شد کشیده خانم پروین به نگاهم

 ؟؟..مربوطه چه من به.. ندارم کاری اون با:  گفتم هول با و کردم باز دهن که بشه دور میر

 ..شد دور و نزد حرفی خانم پروین

 ..انداختم پایین و سرم

 .. !نمانده باقی کردن پنهان برای چیزی دیگر که فهمیدم

--------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 ..دادم می گوش بارون صدای به اتاق تاریکی تو و کشیدم باال گردنم زیر تا رو پتو
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 زدم غلتی.. داد می نشون و صبح 0:53..  کردم چک و گوشی ساعت حوصلگی بی سر از دیگر بار

 یم گوش به به که بود زمین و پنجره با بارون قطرات برخورد صدای تنها.. کشیدم دراز باال رو و

 ؟؟.. افتاد می داشت اتفاقی چه!!  بودم سردرگم و گیج.. کردم قالب هم به سینه رو و دستم.. رسید

 فهمیده کجا از خانم پروین ؟؟.. شد می خراب داشت چیز همه آیا ؟؟..بود گرم سرش کجا سپهر

 ؟..بود

.. انداخت می کذایی روز اون یاد من!!  داشتم ودوست بارون.. چرخیدم پهلو به و زدم غلت قرار بی

 !! و اشتیاق و هیجان همون..خواست می و شب اون هوای و حال دلم!!  سپهر با بارونی شب اون

 کرده فراموش و من راحت اینقدر که بود کاری چه سرگرم سپهر.. شد می منفجر داشت مغزم

 ؟؟..شدیم می خسته هم از داشتیم ؟؟..بود

 صدای!  بود درست.. نشستم سرجام و شدم خیز نیم امیدوارانه پارکینگ در صدای شنیدن با

 ..بود صبح ی دقیقه 4:00!  کردم چک و ساعت. .. شنیدم می وضوح به و ماشین

 به و کردم تیز گوش سکوت در ؟؟..یومد می سراغم یعنی.. بشم خارج اتاق از نداشتم قصذ

 ..خورد گوشم به شد می کشیده ها پله رو که فرشیش رو صدای.. دادم گوش پایین صداهای

 ..کرد امیدم نا اتاقش در شدن بسته صدای که نشد ای لحظه! زدم زل در به امیدوارانه

 

--------------------- 

 نمی من از سراغی هیچ چرا!  بودم قرار بی.. . بستم و چشمام و کشیدم دراز تخت رو دوباره

 ؟؟.. گرفت

 چپ.. رسد گوشم به کیومرث عمو بم صدای.. کردم تیز گوش و کردم باز چشم پچی پچ صدای با

 ..گفت می چیزی کنان پچ

 ..ازهب سپهر اتاق در که داد می نشون بود تابیده اتاق داخل به در زیر از که نوری!  کردم نگاه در به

 ..بردار سرم از دست:  خوردم یکه سپهر بلند صدای شنیدن با که داشتم صداها به گوش

 ؟؟..بودی کجا شب موقع این تا بدونم خوام می من ؟؟..زدنه حرف طرز چه این:  عمو
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 ..سکوت

 خودت سرت داری بالیی چه ؟؟..بودی کجا حاال تا ؟؟..بودی کجا دیشب.. ! بده و من جواب -

 ؟؟..میاری

 ..سکوت

 بدی توضیح برام باید.. ! بده و من ؟؟جواب..مگه نیستم تو با:  داد ادامه بلند و عصبی کیومرث عمو

 تونی می بخوای کاری هر دیگه شده سالت 6 – 45 چون نکن فکر!! ؟؟.. میای کجا و میری کجا که

 ..بکنی

 ..دوستام پیش!  بیرون..  بودم بیرون:  گفت بلند صدای با و کالفه سپهر

 رصح خاطرجنابعالی به دیشب کافی ی اندازه به.. خوابن بقیه!  پایین بیار و صدات:  زد تشر عمو

 !! خوردن

 ..نیومد صدایی سپهر از باز

 کجا روزه سه دو این بدونم نباید من.. نگرانتم من ؟..جان سپهر:  داد ادامه تر آروم کیومرث عمو

 گوب من به.. !! خونه بیاد پاتیل و مست ها شب که نکردم بزرگ پسر ؟؟..میگردی کی با ؟..بودی

 ؟..ای ریخته هم به چرا ؟..شده چی

 ! باش خودت فکر.. نباشی من نگران بهتر:  گفت عصبی سپهر

 همه.. نزدی شرکت به هم سر یه حاال تا دیروز از تو ؟؟..شدی اینطوری چرا تو ؟..حرفیه چه این -

 ؟؟..میکنی کار چی داری هست معلوم.. ریخته هم به کارها

 ..بردار سرم از دست حاال!  میام موقع به فردا از.. باشه - -

 طور این هرگز سپهر ؟؟..بود صحبت طرز چه این..کردم هدایت گوشم پشت و موهام شگفتی با

 ..کرد نمی برخورد

 ..نداشتم تو طرف از و برخورد این انتظار هیچوقت:  گفت ناراحتی با عمو

 ..نداشتم شما از رو ها چیز خیلی انتظار منم:  داد جواب حرص با سپهر

 ..شد سکوت
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 ؟؟..چیه منظورت:  پرسید عمو

 ..سکوت

 ..بزن حرف ؟؟..چیه ها حرف این از منظورت میگم -

 ..نیست خوب حالم اصال االن من.. بزارید تنهام!!  هیچی.. هیچی -

 ؟؟..شده چت.. چرا -

 ؟؟..برم من یا میرید شما:  گفت بلند و کالفه سپهر

 ؟؟.. بری کجا -

 ..بزارید تنهام میگم.. !! جهنم به برم -

 ؟؟..دردته چه تو هست معلوم هیچ -

 جواب سوال این ی حوصله.. میرم من: شده بلند سپهر شدم متوجه اومد که توقی و تق صدای از

 ..ندارم هم رو ها

 وقت هر.. بری خواستی وقت هر ؟؟..کاروانسراست اینجا مگه.. ببینم کن صبر ؟..چی یعنی -

 .. !بیای پاتیل و مست خواستی

 ..زد می تند تند قلبم.. نشستم تختم رو صاف دادش صدای با

 ..میشی راحت هم دین این از اینطوری.. میرم همیشه برای.. باشه:  زد داد سپهر

 ..دهب و من جواب.. نیستم تو با مگه.. کن صبر ؟؟..میگی که چیه ها پرت و چرت این ؟..چیه دین -

 !! همین فقط.. بزار راحتم:  زد داد سپهر

. .میدی و جوابم اینطور و وایستادی من روی تو االن که گذاشتم راحتت:  داد ادامه فریاد با هم عمو

 ..که من حیف

 تاوان تو ؟؟..کردی بزرگ رو خانواده بی ی بچه یه که تو حیف ؟؟..چی که تو حیف:  زد داد سپهر

 ..دادی و خودت کار
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 تو.. تو ؟؟..آوردی کجا از رو ها حرف ؟؟این..بافی می هم به که چیه اراجیف این..  ؟؟..تاوان:  عمو

 ؟؟.. بودی کجا روزه دو این تو اصال

 ..کرد سکوت سپهر

 .. !بده و جوابم پرسم می سوال ازت وقتی:  گفت بلند و تحکم با عمو

 وبخ حالم االن من.. بعدا بزار داری حرفی هر ؟؟..بزاری راحتم کنم کار چی:  نالید کالفگی با سپهر

 ..نیست

 هب یکم ولی.. میگی داری چی فهمی نمی!  آره.. مستی تو!!  خب خیل.. باشه:  گفت حرص با عمو

 ..اتاقت برگرد هم حاال!!  بیا خودت

 ..پیچید راهرو تو عمو های قدم صدای

 چرا.. دادم تکیه تخت پشتی به و کردم جمع شکمم تو و پام.. شد سکوت جا همه بعد لحظاتی

 ..بود ریخته به چی همه

 !! نبود حقش این.. سوخت مهربونم کیومرث عمو برای دلم.. کشیدم عمیقی نفس

----------------------------------------------------------- 

 روقتدی تا دیشب!!  بودم سردرگم و آشفته.. کردم شونه و موهام و ایستادم آینه جلوی حالی بی با

 ؟؟..افتاد می داشت اتفاقی چه!!  نیتجه بی فکری.. کردم می فکر و بودم بیدار

 و و کردم پا به تنگی ای سرمعه جین شلوار.. بستم سرم باال کلیپس با و دادم سرباال و موهام

.. مانداخت خودم به نگاهی.. انداختم سرم رو هم و مشکیم مقنعه.. کشیدم تن به مشکی مانتوی

 هب ریمل کمی.. کشیدم باریکی خط و چشمم ی گوشه و برداشتم و چشم مداد!  بودم پریده رنگ

 ! بودم تر تحمل قابل اینطوری.. کردم برانداز و خودم و ایستادم صاف.. زدم هام مژه

 تن به و بود کمرم روی تا و کوتاه که " ایم سرمعه کاپشن و پاشیدم دستم و گردن به عطر کمی

 ..بارید می یکدست و ریز دیشب از بارون.. کردم

 ؟؟..بود کرده قهر چرا من با سپهر.. انداختم کیفم تو و گوشی و برداشتم و هام کتاب
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 هم او تماح.. بود گرفته و پکر صبح از.. کرد می مولینکس گردو داشت خانم پروین.. رفتم پایین به

 ..بود شنیده رو صداها سرو دیشب

 ..خانم پروین میرم دارم من:  گفتم و برداشتم کفشی جا از مو کتونی

 ..باش خودت مواظب!  عزیزم سالمت به -

 ..چشم -

 رونبا.. زدم قدم بارون زیر راحت خیال با و کشیدم سرم رو و کاپشن کاله.. گذاشتم حیاط به پا و

 کوچه به پا و گذاشتم هم رو و چشمام ای لحظه.. !!  هیجان پر و قشنگ شب اون.. حیاط همین!! 

 ..گذاشتم

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 متشاقا کارهای ؛ همکالسیمون " نیما.. اومدیم پایین و اموزشگاه های پله هنگامه با کنان صحبت

 خبری هم او از که بود مدتی.. افتادم نریمان یاد!!  بود رفتن ی آماده و بود شده درست تقریبا

 ؟؟..بود رسیده کجا به او اقامت.. نداشتم

.. دمدا می گوش سخنانش به سکوت در.. کرد می بررسی و کشور از نرفتن و رفتن دالیل هنگامه

 ..بود هیچ برایم موارد این که داشتم فکری ی مشغله اینقدر

 در و بود پاین سرم همچنان.. شنیدم بوق صدای که پیمودیم می رو کوچه زنان قدم هنگامه با

 ..دادم می تکان سری گاه گه هنگامه سخنان تایید

 !! عموته پسر دلیار.. ا ا ا :  گفت هنگامه.. شدم کرد می حرکت ما موازات که اتومبیلی ی متوجه

 بود دهش خم ما سمت به کمی و بود داده پایین رو شیشه که سپهر به تعجب با و کردم بلند و سرم

 ؟؟..کرد می چه اینجا.. کردم نگاه

 ..کرد می علیک سالم هنگامه با داشت سپهر

 ! خداحافظ.. بینمت می فردا پس:  گفت من به رو هنگامه

 ..رسونیمت می جایی یه تا بیا ؟؟..میری کجا:  گفتم زود و اومدم بیرون گیجی از
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 اب و!!  مرسی.. میرم خودم..  نزدیکه راهم:  گفت و داد تکان دستی شد می دور که همانطور هنگامه

 ..شد دور عجله

 ..کردم نگاه رفتنش به

 ..شدی خیس!! ؟؟.. بشی سوار خوای نمی -

 ..بود گوشم تو عمو با برخوردش لحن هنوز!  بودم دلخور.. برگشت سپهر به نگاهم

 ..دیگه شو سوار:  گفت و کرد باز و من سمت در و کرد خم سمتم به و خودش

 ..انداختم صندلی رو و خودم و دادم حرکتی پاهام به

 .. .کرد بیشتر و ماشین گرمای برد جلو دست

 ..سالم علیک:  گفت و کرد نگاهم.. پیچید راست سمت به و شد خارج کوچه از

 ..بدم جواب بخوام که نشنیدم سالمی من:  گفتم و ننداختم تا و تک از و خودم

 .. !!!!شاکی چه.. اوه:  گفت و کرد ای خنده تک

 !! بود کرده کوتاه هم و موهاش.. بود تنش ای قهوه هفت یقه پلیور

 ..دوختم چشم مقابل به و کردم سکوت

 از هم بخشش اما.. هاست کوچیکتر از سالم همیشه گرچه:  داد ادامه زنم نمی حرفی دید وقتی

 ِ  ! بزرگان

 ..سالم:  گفت و کرد نگاهم و

 .. !!سالم:  دادم جواب و زدم مصنوعی لبخند

 ؟؟..خبرا چه:  گفت و کرد مکث ای لحظه.. دوخت مقابل به و نگاهش و برد باال و اَبروهاش

 !! شماست دست که ها خبر.. سالمتی -

 ؟؟..خبری چه.. : برگشت سمتم به سرش شده تنگ چشمای با و افتاد چین پیشونیش

 .. !گفتم کل در!  همینطوری: گفتم و کردم کنترل و خودم
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 ..دارم آرزو کلی من!!  ندی کشتنمون به کن نگاه و رو به رو لطفا:  گفتم ناچار.. کرد نگاهم مشکوک

 !! چرخید جلو به نگاهش

 ؟؟..میره پیش چطور ها درس:  گفت و کرد باز و حرف سر دوباره

 !! بودم نکرده باز و کتاب الی که بود روز 3 به نزدیک.. زدم پوزخندی دلم تو

 .. !!خوبه:  گفتم کردم می نگاه مخالف سمت به که حالی در و دادم تکان سری

 ..کشید کنار و ماشین و زد راهنما

 ؟؟..بود داشته نگه اتوبان کنار و ماشین چرا.  برگشت سمتش به سرم متعجب

 ؟؟..چته: پرسید عصبی و نشست من به رو و داد تکیه در به

 ؟؟..بود چم من..! کردم نگاهش متعجب و کشیدم هم تو و اَبروهام

 ؟؟..کنی می رفتار من با اینطوری چرا ؟؟..دردته چه:  گفت و آورد نزدیک کمی و سرش

 ؟..چطوری.. ببخشید:  پرسیدم تمسخر با

 ..یخ و سرد!  هستی که همینطوری -

 آخرش!  بشه چی هر و بگه چی هر کی هر.. خوبه:  گفتم حرص روی از لبخندی با و نشستم صاف

 ..بدم پس جواب باید من

 ..فهمم نمی ها برخورد و حرف این از و منظورت اصال:  گفت کالفه و داد تکان سری

 های حرف و برخورد از و منظورت من که همینطور:  گفتم داد با!  بود پر ظرفیتم دیگر.. شدم منفجر

 ..نفهمیدم دیشب

 خیره ورهمینط کجی لبخند با و زد پوزخندی.. نگرفتم چشمش از چشم.. کرد نگاهم خیره و مستقیم

 !!؟؟.. اونا ی جبهه تو پریدی زود ؟؟..چیه.. .. . زدم می حدس:  گفت

 ..توئه زشت رفتار منظورم من ؟؟..کیه اونا ؟؟..چیه جبهه:  گفتم کالفه

 . !.کنی دفاع من از همینطوری هم روز یه امیدوارم:  گفت و داد تکیه صندلیش به و نشست صاف

--------------------- 
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 طرفداری اصال موضوع.. بکشونی دیگه جای به و بحث داری عادت همیشه تو:  گفتم عصبانی

 ! نیست

 ..کرد می نگاه رو به رو به خونسرد

 رو اه حرف این توام.. بکشونمش دیگه جای به بخوام حاال که ندارم بحثی تو با من:  گفت لب زیر

 !! کن تمومش

 ؟؟..زدی حرف اونطوری عمو با دیشب چرا -

 ..آورد در حرکت به و ماشین دوباره و کرد سکوت

 ..زنم می حرف تو با دارم:  گفتم حرص با و کالفه

 ها بحث اینِ   قاطی هم و خودت!!  نکن جواب سوال و من:  گفت و کرد نگاهم چشم ی گوشه از

 !! میاد پیش کی هر بین.. خودمون بین بود بحث یه اون.. نکن

 ؟؟..بودی کجا پریشب بگو پس!  هیچی اون.. باشه:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ..دوخت مقابل به چشم دوباره و داد تکان سری کالفه

 ؟؟..نداره جواب سوالم -

 ..گرفت دندون زیر به و لبش

 چشم از دیدی چی هر دیگه.. باشه یادت فقط!!  نگو بگی خوای نمی..باشه:  زدم جیغ غیض با

 ! دیدی خوددت

 ؟؟..کوچولو کنی می تهدیدم داری: گفت و زد کجی لبخند!  نشستم صاف و دادم تکیه و

 ..کردم سکوت

 ؟؟..کنی کار چی خوای می -

 ..کردم نگاه و مخالف جهت و ندادم جوابی

 .. !!کردی کاری یا رفتی جایی من ی اجازه بدون بدونم اگه حالت به وای:  گفت عصبی

 !! ندادم جواب
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 ؟؟..فهمیدی -

 ..کردم سکوت

... نشنیدم:  غرید و برگردوند خودش سمت به و سرم حرص با و گذاشت ام چونه زیر دست

 ؟؟..فهمیدی

 ..دوختم چشمش به چشم و کردم امتناع دادن جواب از

. .کن تمومش و بحث این..  ؟؟.. کنی می عصبیم چرا:  گفت پشیمون و کشید عقب و دستش

 ؟؟..کنی تمومش که کنم کار چی.. کن فراموش

 بحث و دلخوری همه این میون حتی!  حال همه در.. و صورتش اجزای تک تک.. کردم نگاهش

 ..داشت جذابیت برایم

! ! نکن ها اختالف و بحث این قاطی و خودت:  گفت و گرفت دستش تو و بود کیف رو که و دستم

 ؟؟؟..باشه.. کنه نمی پیدا ها اتفاق به ربطی هیچ از ما ی رابطه.... کنم می خواهش

 چیزی هر.. دوختم پاکن برف حرکت به چشم و دادم تکیه.. کرد نگاهم و چرخید سمتم به سرش

 ..نبود هضم قابل برایم!!  و کیومرث عمو به احترامی بی جز کنم تحمل تونستم می رو

 . ..من.. عزیزم ؟؟..دلیار -

 به تندی به و بیرون کرد فوت و نفسش..  برداشت و گوشی و برد جلو دست.. خورد زنگ گوشیش

 ؟؟..داری کار چی ؟؟..زنی می زنگ بار 01 روزی چیه:  گفت خط پشت فرد

 .. !!گفتی بار یه که و این.. خب -

.. !! شنیدم می وضوح به و مونث فرد یک.. دختر یه.. زن یک نازک صدای.. ریخت قلبم

 ؟؟..همکارشه

 ..کنم می براش فکری یه خودم -

 !! دونم می بهتر خودم.. .. بعدا میگم!!  بعدا.. تونم نمی امروز -

 .. !میام.. باشه.. باشه -
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 ؟؟..نداری ها بزرگتر کار تو دخالت جز به کاری تو!  گرفت نوبت باید اول.. نمیشه که همینطوری -

 ..برس کارت به برو

 ..خداحافظ!!  خب خیل.. باشه -

 بیرون به و نگاهم و کردم جور و جمع و خودم.. کرد نگاهم.. کرد پرت جلو و گوشی دوباره و

 ..دوختم

 زرگترهاب کار تو.. !! کنه نمی صحبت اینطوری شرکت کارمند با.. بعیده ؟؟..بود شرکت افراد از یکی

 ؟؟..ست بچه یعنی.. نکن دخالت

 خودش سپهر چرا!!  نبود بچه.. شنیدم می و صداش از ضعیفی فرکانس من!!  نبود بچه.. نه اما

 ؟؟.. داد نمی نجات ها فکر این از و من و بود کی که گفت نمی

 چرا ؟؟..داشت کار چی سپهر با!! ؟؟.. زن یک!!  بودم گیج.. .. گذشت سکوت تو خونهِ   نزدیکی نا

 !! ؟؟..داره کار چی باهاش و کیه گفت نمی و بود گرفته اللمونی

 !! پریدم پاین و کردم باز و در بالفاصله.. داشت نگه خونه در دم

 ..شد باز در.. فشردم مدام و گذاشتم زنگ رو و دستم کردنش صدا به توجه بی

 .. !دلیار.. کن صبر.. دلیار: شنیدم و صداش

 .. !!کردم نمی اشتباه.. جوون زن!  بود زن یک صدای.. دویدم و حیاط و کوبیدم هم به و در

--------------------------------------------------- 

 زیاد.. کرد می لجبازی عمو با.. یومد می دیر و رفت می زود " روزها سپهر.. بودم اتفاقات سردرگم

 کیومرث عمو..!!! بود وقوع حال در که اتفاقاتی از گیج من و... بود سردرگم.. کرد نمی توجه من به

 و ددا تنها جوابش اما. .. شود جویا و علت و کند صحبت سپهر با دوستی سر از تا کرد سعی بارها

 ..بود جوابی حاضر و فریاد

 ی حوصله و حال دیگر.. بودم کرده جمع و هام کتاب تمام من و بود مانده کنکورم تا هفته یک تنها

 ..نداشتم هم را درس
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 این طاقت حاال.. عالقه و توجه همه ان از بعد.. بود کرده بدعادتم سپهر.. بودم شده رخوت دچار

 و وعموض دارم من و نیفتاده اتفاقی هیچ که داشت اعتقاد خودش گرچه.. نداشتم را اش تفاوتی بی

 تمام او.. نداشتم را کیومرث عمو ناراحتی طاقت من!!  بود سخت من برای اما.. کنم می بزرگش

 معلق اسمون و زمین میون که وقتی..بود کرده پــُــر برایم را ام خانواده جای!!  بود ام زندگی

 گر ظارهن و بشینم " تونستم می چطور.. بود برگردونده زندگی به و من و بود گرفته و دستم بودم

.... ستدبای مقابلش و کند برخورد اینطور داشت گردنش بر پدری حق که او با سپهر بار هر که باشم

 ؟؟

 نمی بر خونه به سپهر تا ها شب.. بود صبح 3 به نزدیک ساعت.. چرخوندم دست تو و گوشیم.. 

 .. !!.یومد نمی چشمم به خواب منم گشت

 ..بود مشغول فکرم!!  آمد نمی خوابم.. دادم می تکان را پایم یک کالفه

 ..نشستم سرجایم سیخ فریادی صدای با که جویدم می و ناخنم

 ؟؟..بودی قبرستونی کدوم حاال تا -

 ..رسید گوشم به سپهر پایین صدای

 ؟؟..نیومدی چرا رو جلسه بعدظهر:  پرسید بلند عمو

 ..سپردم گوش و کردم باز و اتاق در

 ..!اومد پیش برام کاری -

 ؟؟..کاری چه -

 ..ایستادم ها پله باالی و رفتم جلو قدم چند.. نرسید گوشم به صدایی

 باعث چی ؟؟..بزنی هم به و امروز ی جلسه تو شد باعث که بود کاری چه این:  داد ادامه عمو

 ؟؟..شدیم متحمل ضرر چقدر دونی می ؟؟..کنی پولمون یه ی سکه که شده

 حساب خودم.. میزم رو بزارم و لیستش فردا هست که هرچقدر ضرر ؟؟..چی که حاال:  گفت سپهر

 !! کنم می

 ..یبش آدم و بیای خودت به بهتره.. ! کنی ها بخشش و بذل این از نیست الزم:  گفت غیض با عمو
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 ..هستم آدم من:  گفت بلند سپهر

 هم به و شرکت زده زنگ گریان امروز که کیه دختره این:  گفت و آورد پایین و صداش کمی عمو

 ؟؟..ریخته

 ؟؟..دختر.. فشردم دهنم رو و انگشتام

 افص سگ پدر!!  نگه چیزی کسی به گفتم دانایی به من.. چیز.. خب:  گفت کنان من و من سپهر

 !! شما دست کف گذاشته

 وظیفش اون!!  داد نمی خبر من به اگه کرد می غلط دانایی.. باش زدنت حرف مواظب:  زد داد عمو

 با چرا ؟؟..بود کی دختره اون!!  گذره می داره شرکت اون تو چی که بده خبر من به باید.. همینه

 ؟؟؟..خواسته می چـــی.. گرفته رو تو سراغ و شرکت زده زنگ وضع اون

 ..زد می تند تند قلبم بود گفته حرص با و اخر ی جمله که عمو داد صدای از

 ..کردم حلش خودم که بود مشکلی:  گفت سپهر

.. کرده رو اون به رو این از رو توِ   ماه یه که چیه مشکل این ؟؟..مشکلی چه:  غرید حرص با عمو

 !!؟؟؟..بگی و دردت که نمیزنی حرف آدم مثل چرا! ؟؟؟

 !! نمیداری بر سرم از دست که تویی من درد:  زد فریاد سپهر

 یکن باز دهن باید.. کردم سکوت ات درباره چی هر بسه دیگه.. شو خفه:  زد فریاد متقابال هم عمو

 می کجا صبح موقع این تا شب هر ؟؟..چیه ها رفتار این از منظورت.. !! بگی برام و چی همه و

 71 چرا ؟؟..گرفته و سراغت و شرکت زده زنگ گریون امروز که بوده کی دختره این ؟؟..مونی

 ؟؟.. کردی برداشت شرکت حساب از میلیون

 ؟؟..بگم اخیرت های شاهکار از بازم یا بسه:  داد ادامه زنان نفس نفس و

 نگران بعیده خان کیومرث.. آخه گفتم.. گفتید می اول از خب!!  آهان:  گفت و زد پوزخندی سپهر

 ..دونمگر می بر دیگه ماه تا!!  نباش نگران.. شده برداشته که هستی پولی نگران پس!!  باشه من

 خرج کجا و پول این بدونم خوام می من ؟؟..بچه فهمی نمی چرا تو!!  نزن مفت حرف:  زد داد عمو

 ؟؟..کردی
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 ..کرد سکوت سپهر

.. نگی دروغ هیچوقت دادم یاد بهت خودم من.. فهمم می و سکوتت این خوب من:  داد ادامه عمو

 ؟؟..میدی تحویلم رو ها حرف این و واستادی روم تو حاال!!  رسوندم اینجا تا رو تو شرفم بیِ   خود

 ؟؟..نمیگی و راستش چرا ؟؟..هام نگرانی مزدِ   این ؟؟..منِ   زحمات مزدِ   این

 خودت گندکاری خاطر به هرکردی هرکاری تو.. نزار من سر منت:  داد جواب فریاد با هم سپهر

 !! بوده

 .. :شده نزدیک سپهر به که داد می نشون صداش شدن نزدیک.. شد بلند عمو فریاد صدای

 و چرت این ؟؟..آوردی کجا از و اراجیف این بگو االن همین.. زدی و زر این هم پیش ی دفعه تو -

 ؟..خوره می آب کجا از ها پرت

 ..گم نمی چیزی کسی به من نترس.. ؟؟..ترسیدی چرا.. . ؟؟..چیه -

 ..پروند جا از و من سیلی صدای

 ی پسره شو خفه:  کرد منجمد تنم تو و خون عمو داد صدای.. رفتم پایین پله چند خودآکاه نا

 چی داری بفهم ؟؟..کنی می دو به یکی من با داری واستادی من جلوی! بفهم و دهنت حرف.. نفهم

 ..بگو برو االن همین ؟؟. ..بگی بری خوای می همه به که چیه اون.. میگی

 جار دونی می که و چی هر برو.. بگو همه به برو.. المصب دیگه برو د:  گفت و داد هولش کمی

 نمی عملی و تهدیدت چرا ؟؟..واستادی چرا..بگو همه به برو االن همین هســـت که چی هر.. بزن

 ؟؟..کنی

 به که منی ؟؟..میستی وای من روی تو که رسیده جایی به کارت تو:  داد ادامه عجز و فریاد با و

 ور شما تا کندم جون همه این که منی از.. گذشتم زندگیم همه از کیانوش اون خاطر به.. تو خاطر

 ؟؟..من مزد اینه.. برسونم هستید االن که جایی این به

 مامت خاطرش به که هستی همونی واقعا تو ؟؟..بود افتخارم باعث همیشه هستی سپهری همون تو

.. گذشتم چیز همه از تو خاطر به چیز همه بیِ   من ؟؟..خریدم جون به رو ها زبون زخم و ها حرف

! ! بفهمی تا.. بدونی تا بگم باید!  بگم بهت باید چون.. زارم می منت سرت!  میگـــم.. آره.. آره

 تو.. !! .. کرد نخواهی و کار این هم خودت ی بچه واسه حتی تو مطمئنم که ؛ کردم برات کاری من
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. .شدی رو اون به رو این از مدت این تو که شده چی بگو.. کردم بزرگ من که نیستی پسری اون

 ..وجدان بی دیگه بزن حرف د ؟؟..شنیدی کی از.. شنیدی چی بگو

 و پدرت احترام.. مادر بسه!  جان سپهر.. کنید تموم.. خدا رو تو آقا:  شد بلند خانم پروین صدای

.. بودم ندیده اینطور و هیچکدومتون سال 41 این تو من ؟؟..کنید می هم با کاریه چه این.. دار نگه

 ؟؟..خوبه حالتون ؟؟..خان کیومرث

 یصورت با کیومرث عمو.. دویدم پایین رو ها پله و اومدم خودم به در شدن کوبیده هم به صدای با

 ..کرد پرت کاناپه رو و خودش زده بیرون رگهایی و کبود

 ..جون عمو ؟؟..خوبه حالتون.. عمو:  گفتم.. دویدم سمتش به

 ..!!نیست خوب حالش.. خانم پروین:  گفتم عجز با و

 و خودتون اینقدر چرا ؟؟..خوبه حالتون ؟؟..خان کیومرث:  گفت و اومد جلوتر کمی خانم پروین

 ..کنید می عصبی

 و شدست و نشستم عمو کنار.. رفت آشپزخانه به زود خانم پروین.. فشرد قلبش رو و دستش عمو

 ..مالید می و قلبش و بود بسته و چشماش عمو.. گرفتم دستم تو

 ردهنک خدای.. خودتون با و کار این نکنید:  گفت و برگشت اب لیوانی با سراسیمه خانم پروین

 .. !!ببخشیدش شما.. فهمه نمی.. نادونه!  جوونه اون.. ااا کنید می سکته

 به.. بود پرخون و قرمز چشماش.. گشود هم از و چشماش.. کردم نزدیک عمو لبهای به و لیوان

 و نوشید و آب از کمی عمو.. بود جاری خودمم های اشک.. دیدم می چشماش تو و اشک وضوح

 ..زد پس و لیوان

 دتونخو دارید شما.. بکنه خواد می هرکاری بزارید!  کنید ولش اصال.. خدا رو تو عمو:  گفتم گریه با

 ..برید می بین از و

 ..لرزید می هاش لب و بود سرخ همچنان صورتش.. دوختم صورتش به چشم.. فشرد و دستم عمو

 نمی تصور رو ها روز این وقت هیچ.. واستاده روم تو بهخواد کردم نمی فکر وقت هیچ:  نالید عمو

 ..کردم
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 هی.. !! دونه می رو شما های محبت قدر که میشه روز یه.. نادونه!  جوونه اون آقا:  گفت خانم پروین

 اون و میگذره روزها این.. کنید مدارا باهاش یکم هم شما.. خوره می سنگ به سرش که میشه روز

 !! میشه اشتباهش ی متوجه

 خیال بی چه سپهر.. دوختیم او به چشم خانم پروین و من.. داد تکیه کاناپه پشتی به و سرش عمو

 .. !!بود رفته

 

----------------- 

 .. .دوختم چشم کردند می آمد و رفت که پوش سفید افراد به و دادم تکیه سنگی و سرد دیوار به

 ..کرد می کجی دهن بهم ؛ دیوار روی " اورژانس تابلوی

 ..بود شده روشن تازه هوا.. رفتم راهرو انتهای تا زنان قدم و کشیدم صورتم به دستی کالفه

 ؟؟..اینجایی ؟؟..دلیار -

 و رسوندم بهش و خودم قدم چند با و چرخیدم سمتش به سریع کیانوش صدای باشنیدن

 ؟..چطوره حالش:  پرسیدم

 ..رفته باال فشارش.. !! بهتره:  گفت و داد تکان سری کیانوش

 ..شدم خیره کفشم نوک به و گرفتم کیانوش صورت از چشم

 ..میدادی خبر بهم زودتر باید: کیانوش

 .. .نیست چیزی!  خوبه حالم گفت می همش.. زاشت نمی عمو:  گفتم و کردم نگاهش دوباره

 ..نکرد سکته خوبه:  گفت کنان زمزمه و داد تکان تاسف به سری کیانوش

 اش سکته حتما " بده ادامه همینطوری بخواد سپهر اگه:  گفتم و دادم دیوار به امو تکیه دوباره

 ..میده

 تدس از و عقلش!!  احمق ی پسره:  غرید لب زیر حرص با و گذاشت جیبش تو و دستش کیانوش

 !! بعیده ازش ها رفتار این اصال.. داده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

543 

 

 .. !!!!!بود بعید او از.. دوختم سفید های مزاییک و زمین به چشم

 و کردم خیس زبون با و لبم و کردم بلند سر.. خورد می را روانم و روح داشت خوره مثل فکری

 ؟؟..بودی شرکت دیروز توام:  پرسیدم

 ؟؟..چطور.. بودم اونجا ظهر تا:  گفت و کرد نگاهم کیانوش

 ..خورد بهم قرارشون و نشده حاضر جلسه سر گفت عمو -

 . گفت بهم زد زنگ عمو.. آره:  گفت و داد تکان تاسف به سری کیانوش

 ..گفت می عمو که دختره.. اون:  گفتم و گذاشتم کنار و تعلل

 می گریه ؟؟..داشته کار چی.. شرکت زده زنگ گفت می که همون:  دوخت من به چشم کیانوش

 ؟؟..کرده

!!  نبود سپهر زد زنگ که موقعی:  گفت و درآورد حرکت به راهرو امتداد در و نگاهش کیانوش

 ..بود کی نفهمیدیم

 ؟؟..بوده کی.. کردم نگاه کفشم به و انداختم پایین و سرم!  دوخت من به و نگاهش دوباره و

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 آزیتا با دوباره غروب گفت و برگشت اش خانه به هم کیانوش " اتاقش در عمو گرفتن جا از بعد

 ..امد خواهد

.. !!! بود شده حروم ما بر راحت خواب ها روز این.. کردم رها تخت رو و خودم و رفتم اتاق به

 ..نداشتم اسی ام اس یا زنگ هیچ.. کردم چک و برداشتم و بود مونده جا اتاقم تو که و گوشیم

 .. !!!شه گم بره.. ! بهتر:  کردم زمزمه غیض با

! ! تازشم.. باشد داشته برخوردی همچین کردم نمی فکر هرگز.. بودم شاکی حسابی دستش از

 ..نبود روشن برایم هنوز دختر اون ی قضیه

 رد او که همانطور.. !! کنم فراموش را سپهر باید فعال که قبولوندم خودم به اما.. بود سخت برام

 ...بود کرده فراموش و بود گرفته ندید رو ما همه ماه یک این
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 دسر و تلخ عطر.. فشردم جعفر بدن به و سرم.. کردم حلقه جعفر دور و دستم و زدم غلتی کالفه

.. دمکر پرت اتاق ی گوشه به و جعفر حرص و غیض با.. لرزید ام چونه.. پیچید بینیم تو لعنتی

 ..نبود رسمش این!!  لعنتـــی.. فشردم بالش به و سرم

--------------------------------------------------------------------

------------- 

 اتاق به خودم غذای با همراه و چیدم سینی تو و بود دیده تدارک ناهر برای خانم پروین که غذایی

 نزدیک ساعت و بود گذشته ناهار وقت از گرچه.. انداختم ساعت به نگاهی حین این در.. بردم عمو

 ..بودیم نخورده هیچی حال به تا دیشب از هیچکدوم اما.. بود عصر 2 به

 پایین بیام کردی می صدام ؟؟..کاریه چه این:  گفت و شد خیز نیم تخت رویی " دیدنم با عمو

 ..دختر

 ..بود نمایان کیومرث عمو در خوبی به ضعف حاالت

.. یدکن استراحت یکم ؟؟..پایین بیاین خواین می و راه همه این:  گفتم و زدم لبخندی حال این با

 .. !!بخورم شما با اینجا آوردم و ناهارم من

 !! داد قرار پاش رو و سینی و.. کرده کاری خوب:  گفت و زد ای خسته لبخند عمو

 رد گذاشتم می نباید.. بود فکر تو عمیقا خوردن حین در عمو.. گذشت سکوت در ای دقیقه چند

 ..بره فرو خودش

 ..اینجا میان سر یه آزیتا با غروب " گفت کیانوش:  گفتم و کردم مصلحتی ای سرفه

 !! گفت بهم.. آره:  گفت و داد تکان سری عمو

 ..شد سکوت دوباره

 ؟؟..شدید مریض دونه می سرمدی آقای:  گفتم و آمدم حرف به دوباره

 .. !بزنه سری یه میاد شب گفت اونم!!  داد خبر بهش کیانوش.. آره:  عمو

 ..داریم مهمون امشب پس -
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 از.. نکنه درد دستت:  گفت و زد کنار و سینی بعد لحظاتی.  نزد حرفی دیگر و داد تکان سری عمو

 ! کن تشکر هم خانم پروین

 ..نخوردید چیزی که شما ؟؟..همین -

 ..ندارم میل این از بیشتر!  عزیزم مرسی -

 انمخ پروین.. برگشتم پایین به و کردم جمع رو همه دوباره و بلعیدم قاشقی چند میل بی منم

 ..که نخوردید هیچی:  گفت پر نیمه بشقاب دیدن با!  خورد می ناهار تنهایی داشت

 ..شدم سیر منم!  نداشت میل دیگه عمو -

 .. !!!برسونه خیر به خودش خدا:  کرد زمزمه دادو تکان تاسف به سری خانم پروین

 

--------------------------------------- 

 ؟؟..خون خر چطوری -

 ..نکردم باز رو ها کتاب الی ست هفته یه ؟؟..چیه خون خر:  گفتم حالی بی با

 ..بودی اتاقت تو همش تو " بود اومده دیشب گفت بابا.. نکن چاخان!  کردی غلط -

 ؟؟.. .. گذره می چی من دل تو دونست می چه نازیال.  زدم صدایی بی پوزخند

 ؟؟..نیست پیدات ؟؟..خبرا چه:  گفتم کنم عوض و حرف اینکه برای

 ..!آرایشگری کالس برم خوام می.. هستم هم من -

 ؟؟..آرایشگری -

 ببین غروب به غروب!!  بزن زیبایی سالن یه.. داره درآمد هم کلی تازه!  دارم دوست خیلی.. آره -

 ..میشه خبر چه

 ..خندیدم

 !! دیگه نداری اقتصادی فکر... بخند آره:  نازیال

 ؟؟..خب.. خوبیه فکر!  میگی راست.. نه:  گفتم و خندیدم باز
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 زدم زنگ..بابا کن ول رو اینا ؟؟؟..بدزدی و من اقتصادی فکرای خوای می چیه؟؟.. جمالت به خب -

 .. !!باشیم هم با بزار ای برنامه یه فردا بگم بهت

 ..ندارم و حالش اصال!!  نازی وااای -

 ایدب فردا.. !! ندارم ؛حوصله ندارم حال من گفتی تو " گفتم تو به هروقت من.. زن پیر!  بابا برو -

 ..داری کنکور دیگه روز دو سالمتی نا!!  بخوره ات کله به بادی یه بیا.. حرف بی!  بیای

 ..!!!بیارم ماشین خوام می که بیا:  داد ادامه انگیز وسوسه لحن با و

 ؟؟..خریدی ماشین.. مبارکه -

 ..رسیده من به نریمان ماشین ؟؟..بود کجا پولم.. بابا نه -

 ؟؟..گرفته جدید ماشین نریمان -

 ..برسه من به ماشینش رفتنش از بعد شد قرار!!  بره خواد می شده درست کارهاش.. نه -

 ..شود چـــــــه!!  جوووون آخ:  داد ادامه ریزی صدای با و

 ..کنن می عزاداری بعدش ماه سه و قبل ماه سه میره داره برادرشون مردم!  نازیال ای دیوانه تو -

 !! داره و ماشین ذوق خانوم اونوقت

 تنگ دلم وقت هر.. بغله همین..! که بره خواد نمی قندهار سفر!!  اند دیوانه مردم اون.. بابا برو -

 .. !یام می و میبینمش میرم پا نوک یه بشه

 ؟؟..برداری و ماشینش خوای می چطور!!  نرفته که هنوز حاال -

 !! دازهنن من به قراضه ماشین کنم جمع و حواسم باید.. کنم تست یه من بده امتحانی فردا قراره -

 ..نازیال ای دیوانه تو:  گفتم خستگی با

 ؟؟..شده بهتر ؟.چطوره عموت.. راستی.. دونم می خودم:  داد جواب بلند

 !! کنه می استراحت داره.. بهتره:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟..نرفته شرکت -

 .. !!باشه خودش مراقب و کنه استراحت باید روزی چند گفت دکتر.. نه -
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 ؟؟.. کرده دعوا سپهر با -

 ..کردم سکوت و گزیدم و لبم

 یاد یم پیش ها پسر و پدر همه بین ها بحث این از بابا ای.. !! .. گفت می بابا دیشب:  گفت نازیال

!! 

 ینکها خاطر به نباید خان کیومرث.. نمیگذره روزش نخوره بابا از سیلی یه ای هفته.. نریمان همین

 ! خندید خودش و.. بخوره کتک باید!  دیگه همینه بچه!  کنه سرزنش و خودش گوشش تو زده

 ساعت.. کن خوشگل حسابی فردا!  نگیر و من وقت دیگه خب: داد ادامه تند تند.. .. زدم لبخندی

 !!! خداحافظ!!!!  دور دور بریم" دنبالت میام اینا نیم و شش

 ..کرد قطع و

 مین دلش تو حرف که بود این نازیال با صحبت خوبی!  دادم فاصله گوشم از و گوشی و خندیدم

 می فکر من اما!!  هه.. بود ناراحت عمو پس!!!  گفت می آدم به دونست می که و چی هر و موند

 هب نازیال با رو فردا خدا. . کردم زمزمه و شدذم بلند!!  خورد می و سیلی اون باید.. بود حقش کردم

 !! بگذرونه خیر

 ..خورد می چای و بود نشسته تلویزیون مقابل عمو.. رفتم پایین به

 ام شونه دور و دستش و زد لبخندی.. شد خارج فکر از و اومد خودش به!!  نشستم کنارش

 ..ودب لیاقت بی واقعا سپهر!!  دوختم تلویزیون به چشم و دادم تکیه اش شانه به و سرم.. انداخت

--------------------------------------------------------------------

------------- 

 بلمقا!  انداختم تخت رو و کردم خارج کمد از و رنگ یشمی مانتوی و کردم پا به تیره جین شلوار

 ...ایستادم اینه

 ..ریختم صورت تو طرف یه هامم چتری!!  بستم کلیپس با سرم باال و کردم شونه و موهام

 ..بود رژگونه کمی و ریمل و چشم پشت چشمی خط تنها آرایشم
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 الفهک و خسته بیکاری و نشستن خونه از که دونستم می.. شنیدم می راهرو تو رو عمو پای صدای

 زا استرس مسائل از و کنه استراحت خونه و روزی چند حتما که داشت تاکید شدیدا دکتر اما.. شده

 .. !!!باشه دور

 ..شدم خارج اتاق از بستم می و اش دکمه که همانطور و پوشیدم و مانتو

 روزی ادی.. بود شبیه سپهر به کمی ایستادنش حالش پشت از.. بود ایستاده گاوصندوقش دم عمو

 ؟؟..بود چه دنبال.. افتادم گشت می رو عمو گاوصندوق داشت سپهر که

 می:  گفت و برگشت سمتم به عمو اتاق به ورودم با.. شدم داخل و کردم باز بیشتر کمی و در

 ؟؟! بیرون بری خوای

 !! نازیال با.. آره -

 !! بگذره خوش -

 ..مرسی -

 و شد دبلن گوشیم زنگ صدای ؟؟؟.. گفتم می عمو به باید.. برگشت گاوصندوق سمت به عمودوباره

 مشکی شال!  باش در جلوی دیگه مین 01 که بود زده ام اس نازیال.. رفتم اتاق به دوان دوان من

 .. !!گفتم می عمو به حتما بعدا.. رفتم پایین به کیفم با همراه و انداختم سرم رو و

---------------------------------------------------------------  

 ..داشت نگه پام مقابل و کرد هدایت و ماشین ماهرانه خیلی نازیال

 ؟؟..خندی می چی به ؟؟..چته.. کوفت:  گفت غیض با.  خندیدم

 !! تو کردن رانندگی ماهرانه به:  گفتم و نشستم و کردم باز و در

 شتپ وقته خیلی آخه ؟؟..نیستم که ها مبتدی به شبیه ؟؟..میگی راست:  گفت و شد باز نیشش

 ..ننشستم فرمون

 ؟..ببری خوای می کجا و من حاال!!  نباش نگران نه:  گفتم و دادم تکان سری

 رو ام که کنیم می تور خوشتیپ و خوشگل پسر یه میریم اول:  گفت و خندید و شد خارج کوچه از

 .. !!کنه دعوت ها بهترین از یکی تو " شام صرف به
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 ..باش خیال همین به:  گفتم و زدم پوزخندی

 !! ببین حاال:  گفت و انداخت باال ابرویی نازیال

 ..داد ولوم و موزیک و کرد بیشتر و ماشین سرعت و

 می شیطنت.. خواند می آهنگ با همراه و گذاشت می سر پشت رو ها اتوبان و خیابون سرعت با

 ..کرد می هولشون و کرد می اذیت بودندو نشسته فرمون پشت که و هایی خانوم.. کرد

 یادهپ عابر نامحسوس اوقات بعضی حتی.. امد می ابرو و چشم براشون و کرد می کل کل پسرها با

 .. !!کرد می اذیت رو ها

 یم انجام زیرکی زیر و مظلومیت ی پوسته در چون اما " بود زیاد هایش شیطنت گرچه.. خندیدم

 ..آمد نمی چشم به اصال داد

 ؟؟..بزنیم بستنی بریم:  گفت من به رو

 ..بریم -

 ؟؟..میری کجا اینور:  پرسیدم.. افتاد راه شهر باالی های خیابون از یکی سمت به و

.. خداست سنتیش بستنی اما " میده گرون گرچه.. !! عالیه هست فروشی بستنی یه:  داد جواب

 ..برمت نمی بدی جای! نترس

 ؟؟..بلدی کجا از رو اینجا -

 ..بودم اومده بابک با قبال -

 ؟؟..خبر چه بابک از راستی -

 راحت حاال!!  زدم هم به آخر که خوندید گوشم تو نوژان و نیوشا و تو اینقدر.. هیچی:  گفت پکر

 ؟؟.. شدید

 زتا خبری حاال تا موقع اون از اصال.. نبود نفعت به اصال دوستی این کن باور:  گفتم دلجویانه

 ؟؟..گرفته

 .. !!سر بر خاک.. ! نه:  گفت و کشید درهم چهره نازیال
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 ..کردم نگاه جلو به و خندیدم لحنش از

 یا ایمی من با:  گفت شد می پیاده که حالی در و کرد پارک بزرگیِ   فروشی بستنی مقابل نازیال

 ؟؟..مونی می منتظر

 ! مونم می منتظر.. برو -

 ! شد پیاده پولش کیف همراه و داد تکان سری نازیال

 ؟؟.. غروب موقع این باشه تونست می کی!!  لرزید منم قلبم.. لرزید گوشیم

!  بود غریب عجیب ی شماره یه.. زدم زل صفحه به و کردم خارج جیبم از و گوشی امیدواری با

 ..بود تبلیغاتی اس ام اس!  خیالیم خوش و من به لعنت.. کردم باز و اس ام اس

 یعنی ! نبود خبری هیچ او از که بود روز سه.. نشستم نازیال منتظر و کردم پرت کیفم تو و گوشی

 ؟؟..کجاست

 و تنشس جایش سر هم خودش.. سپرد من دست به و یکی و شد نزدیک بستنی دوظرف با نازیال

 بزس چشمای از نازیال.. بود پایین سرم و خوردم می لذت با و بستنی.. کرد چه چه و به به به شروع

 ..کرد می تعریف فروش بستنی پسر

 !! سپهره..دلیـــــاااار:  زد جیغ یهو

 یطوس سوزوکی مخالف الین در.. کردم دنبال رو نازیال نگاه. .. اومد باال بالفاصله سرم ناخودآگاه

 ..دیدم و رنگش

 سمنف راه.. نداشتم اعتماد خودم چشمای به.. افتاد دستم از بستنی ظرف و شد حس بی هام دست

 به دو هر.. گذشت نازیال و من چشمای جلوی از و کرد حرکت ماشین و شد باز راه.. شد گرفته

 ..بودیم دوخته چشم بود مقابلمون که ای صحنه

 ..زد می زنگ گوشم تو داشت نازیال صدای.. زد می نبض مثل داشت سرم.. لرزید می هام دست

 ؟؟..دیدیش

 ..شانسی عجب

 ؟؟..بود کی دختره اون
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 ؟..دخترشه دوست

 ؟؟..بود دخترش دوست.. زد می زنگ گوشم تو اش خنده صدای.. خندید می..  خندید.. خندید

 ..بگیریم و مچش تونستیم که گفت می خوبمون شانس از و خندید می نازیال

 ..بود محض بدبختی این ؟؟..خوب شانس

 ربهض آروم.. افتاد مانتوم روی شده ریخته بستنی جون به کاغذی دستمال با.. کرد می غر غر نازیال

 ..کجاست حواست که معنی این به.. زد سرم به ای

 سرم به تر محکم باید ؟؟..بودم نشده هایش رفتار بودن دروغ ی متوجه چطور ؟؟..بود کجا حواسم

 ..نداشتم کارش به کاری که من ؟؟..چرا آخر ؟..بود داده بازیم!  بود حقم من.. کوبوند می

 ..ام ریخته چرا را بستنی.. سرم تو خاک:  گفت می نازیال

 ؟؟..بودم کرده اطمینان او به اینهمه چطور!!  من سر بر خـــاک.. سرم بر خاک!  گفت می راست

 ؟؟..بود داده عادت خودش به مرا.. دادم می راهش اتاق در چرا

 هب دختر یه زدن زنگ.. ماشین تو خطش پشت زن یه صدای!!  بود روشن برایم روز مثل خیانتش

 !؟؟؟؟ مــــــــن.. به.. من به.. من به اش توجهی بی.. طالیی مو دختر این و امروز!  شرکت

 ؟؟..نداشت دوستم دیگر

 پاک و مانتوت آب این با بیا ؟؟..شدی الل چرا:  زد جیغ و داد فشار و گرفت را ام بازو محکم نازیال

 !!! شده نوچ همه دستت.. کن

 ؟؟..شدی شوکه ؟؟..چته:  پرسید دوباره.. کرد می نگاهم تعجب با.. نشست نازیال نگاه در نگاهم

 .. !نیست ازش خبری همین خاطر به.. دارند تشریف کجا ها روز این آقا بگو پس:  داد ادامه

 روز چند این.. نبود ازش خبری هیچ روزها این.. گفت می راست.. دانست می را چیز همه نازیال

 ؟؟..داشته تشریف کجا.. ها روز این.. بوده خیال بی چه ؟؟..بوده کجا

 

------------- 
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 ام بازو.. زد داد.. زد غر.. برسونه خونه به و من زودتر چه هر که خواستم نازیال از لرزان هایی لب با

 می مصرانه.. امد نخواهد بیرون من با دیگر که!  کردم خراب را اش برنامه که گرفت نیشگون را

 ؟؟..ام شده مات چرا.. شده چم که پرسید

 یم حرف نازیال.. شمردم خونه به رسیدن تا رو ها خیابون و شدم خیره جلو به مبهوت " تنها من اما

 چشمانش از دور ام چانه.. امد می کش الکی هایم لب.. زد می پلک من.. کرد می صدام.. زد

 اما.. دش می پایین باال وار اتوماتیک نفسم.. رفت فرو دستم کف در ام شده نوچ انگشتان.. لرزید

 .. ام مرده که کردم می حس

 فروخته او به تری هیزوم چه من مگر آخر..! بود انداخته پا از و من.. بود کاری اش ضربه سپهر

 ؟؟..بود چه من گناه ؟؟.. بودم

 موهای ؟؟..داشت من به نسبت برتری چه.. دختر اون.. بود کرده ام شوکه دختر یک با او دیدن

 آخر تا.. کشیدم حرص روی از نفسی ؟؟..داشت دوست طالیی موی او..طالیی موی.. ! اش طالیی

 ..داشتم نفرت طالیی موی از عمرم

 و کردم عذرخواهی او از.. دزدیم ازش چشم و بوسیدم را صورتش.. داشت نگه در مقابل نازیال

 ..انداختم در تو و کلید

 ؟؟؟؟.. بود شده ما خیال بی راحت اینقدر که بود دختره اون خاطر به

 نگاهم تعجب با.. کرد می صحبت تلفن با با و زد می قدم عمو.. دویدم رو ها پله.. دویدم و حیاط

 ..شد کشیده شلوارم و مانتو روی ی لکه به نگاهش.. کرد

 رو که فهمید می نباید هیچکس.. نه.. میزنم لبخند دارم که انگاری.. بیان کش دادم فرمان لبهام به

 ..ام خورده دست

 لهپ.. داد ادامه صحبتش به دوباره و کرد نگاهم راحت خیال با عمو.. خندیدم خوشحالی با.. خندیدم

 رخب کس هیچ که شکر رو خدا.. نداشت خبر ما ی رابطه از کس هیچ.. خندیدم می.. رفتم باال رو ها

 تهشکس روحم.. بود شکسته غرورم ؟؟..کردم می باید چه ام شکسته غرور این با.. وگرنه!  نداشت

 ؟؟..آمد می من سر بر داشت چه.. بود شکسته اعتمادم.. بودم شده خرد خودم.. بود

 می چه از دیگر.. پریدم جا از خودم در شدن بسته صدای از.. گذاشتم اتاقش به پا اختیار بی

 می وابستگی و شدن عاشق از.. بود آمده سرم بر که ترسیدم می عزیزان مرگ از ؟..ترسیدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

553 

 

 می خوردن دست رو از.. بود آمده سرم بر که داشتم وحشت خیانت از.. بود آمده سرم که ترسیدم

 ..کشیدم تختش رو دست.. بود شده نازل سرم بر که.. ترسیدم

 می هم به ام شده نوچ انگتهاش.. کردم جمع شکمم تو و پام.. کردم رها تخت رو پهلو به و خودم

 ..چسبید

 ؟؟.. کنی می چه کنم خیانت روز اگر.. بود گفته من به خودش.. بود گفته من به

.. بودم نفهمیده را ربطش بی ی جمله این چطور.. بودم بچه چقدر.. بودم احمق چقدر من خدای

 دراز باال رو.. بودم کرده باورش اینقدر چطور!! ؟؟..کنه می کار چی داره که دونست می خودش

 ..کشیدم

 ! بهت میگم دروغ.. بگی دروغ!  کنم می خیانت.. کنی خیانت..: زد می زنگ سرم تو خودم جمالت

 ..میبینی و همون کنی کاری هر!!  باهات کنم می مهربونی.. باشی مهربون

 ..بیند می را همان کند کاری هر!!  راحت خیال با.. بلند.. خندیدم

--------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 ..خانم پروین خورم نمی شام -

 ؟..کردی قفل چرا و در ؟؟..چی یعنی -

 ..بخوابم خوام می کنه می درد دلم:  گفتم کالفه

 !! شده چت ببینم.. کن باز و در این خب -

 ..میشم خوب کنم استراحت!  کنم می باز دیگه دقیقه چند.. کشه می تیر دلم زیر!!  تونم نمی االن -

 ..دختر کردی نگرانم -

 ..ست ساده درد دل یه!  نباشید نگران -

 برای باید توجیهی چه کردم می باز و در اگر.. گفتم می دروغ داشتم چی مثل.. گفتم می دروغ

 و لرزانم های لب ؟؟..چطور ام ریخته هم به و آشفته موهای ؟؟..آوردم می قرمزم و خیس چشمای

 ؟؟.. کردم می چه
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 ای تهم انگار که بود قلبم.. کشید نمی تیر دلم ؟؟..بود کاری چه این آخر!!  تو به لعنت.. سپهر آخ

 ..بودند کرده فرو درش

.. ! ندازه می تو یاد و من چیز همه.. افتم می تو یاد خوابم می که تختمم رو ؟؟..کنم چه تو با من آخر

 ؟؟.. نداشتم من که داشت چی دختر اون.. چرا آخه

 ..بفهمد کسی اینکه از داشتم ترس.. کردم می خفه را صدایم باید.. زدم زار بیچارگی با

 رکدخت این خاطر به حتما.. بردم می گور به خودم با و راز این آخر تا باید.. فهمید می نباید کسی

 نای خونه این تو بیاره و بگیره و دستش شد نمی روش چون.. بود گرفته پیش در را رویه این "

 ..فطرت پست.. بود درآورده را ها بازی

 همه داشت چطور ببین ؟؟.. کردم می چه را فردا کنکور.. کردم بغل و بالش و کشیدم دراز دمر

 ؟؟..کرد می نابود را زندگیم

 . ..کردم می اش حالی باید.. گرفتم می او از رو انتقامم باید.. کردم می تالفی باید

 گلوی در.. انداختم باال هم با رو تا دو.. درآوردم را قدیمم های قرص قوطی کشو از و شدم بلند

 و وشیمگ.. نوشیدم اب کمی و رفتم حمام سمت به لرزان پاهایی با.. نرفت پایین و کرد گیر خشکم

 ..کردم خاموش

 .. !!درونم آتیش بر بود سردی اب همچون انتقام فکر.. رسوندم تخت به و خودم

-------------------------- 

 ! بودم می مسلط باید.. کردم می کنترل را خودم باید

 لوسیون.. کردم خشک سشوار با را موهایم!  گرفتم دوش.. بود صبح شش به دقیقه 01 ساعت

 ! مالیدم صورتم و دست به را ام شکالتی

 پرم و بلند مژهای به ریمل.. .. کشیدم ام درشت چشمان ی گوشه باریکی خط " چشم مداد با

 ..نداشت مرا لیاقت سپهر!  هه.. کشیدم

 پا هب و ام یخی جین شلوار.. بستم کلیپس با سرم باال و دادم پوش کمی را موهایم!  زدم لب برق

 ! کردم
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 آنجا.. گذاشتم کوچم کیف در کاغذی دستمال ؛ شکالت چند ؛ کن پاک دو ؛ مداد دو ؛ خودکار یک

 .. !!!دادند نمی راه کیف با که

 هترب اینطوری.. رسید می زانوام تا قدش اما بود ربع سه استینش!  کردم تن به را ام مشکی مانتو

 ..بود راحت حراست دادن گیر از خیالم!!  بود

 از را امروز نباید.. کردم صاف را هایم ابرو انگشت با.. کشیدم سرم به و مشکیم و بلند ی مقتعه

 را بودن من با لیاقت!  بود همان لیاقتش.. جهنم به ؟؟؟..بود کرده خیانت سپهر!  دادم می دست

 ..نداشت

 خریت چقدر هر بسه!!  زدم تشر خودم به.. بست و گلوم راه سفت ای توده.. شد فشرده قلبم

 ..کردم

 ..شود دور من از حالت این تا کردم مصلحتی ای سرفه

 میز تپش کرده اصالح و پوشیده لباس عمو!  رفتم پایین به خاموشم گوشی به نگاهی نیم بدون

 خوب.. عزیزم خیر به صبحت:  گفت و زد مهربونی لبخند دیدنم با خانم پروین.. بود نشسته

 ؟؟..خوابیدی

 .. .. !عالـــی:  زدم پوزخندی دلم تو

 .. !!بله:  دادم پاسخ و زدم ملیحی لبخند جواب در اما

 در که روزها چه.. کشیدم می خجالت ازش!  دزدیدم عمو از چشم.. کرد می نگاهم محبت با عمو

 عمو!!  اومد می بدم خودم از.. که روزها چه.. بودم خزیده سپهر آغوش به چشمش دور یا نبودش

 ..نبود این حقش مهربانم کیومرث

 ..بودم کرده ناسپاسی حقش در نوعی به منم

 شیر کمی.. کرد می پر گردو و کنجد و عسل و خامه و مربا انواع از را میز داشت خانم پروین

 !! خورم نمی که من.. خانم پروین رو همه اینا نریزید:  گفتم و خوردم

 داشته قوت باید ؟؟..داد امتحان میشه مگه هم همینطوری.. مادر کنی می ضعف ؟؟..چی یعنی -

 ؟؟..نه یا بدی جواب رو ها سوال باشی

 ..ندارم میل زیاد.. !! کافیه همین:  گفتم و مالیدم نون رو و شکالتی خامه
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 چای.. زد لبخند.. کرد می نگاهم محبت با عمو.. برگشت اشپزخانه به کنان غرغر خانم پروین

 ..نوشید

 ؟؟..داری استرس:  پرسید

 .. !!نه:  گفتم صادقانه.. زدم لبخند

 !! خوبه.. خندید

 دنبال و چرخید می خودش دور عمو.. جویدم گردو خرت خرت.. درآوردم را شکالتی خامه ته

 ..بود سوئیچش

 ..بزنه حرف تو با خواد می!  کیانوشه.. مادر بیا:  گفت بلند و داد جواب و تلفن خانم پروین

 که فتگ می کیانوش..  گرفتم را گوشی دارد کار چه من با صبح وقت این کیانوش اینکه از متعجب

 به شدمن قبول اصال.. ها امتحان بقیه مثل است امتحان یه!!  نباشم نگران.. باشم نداشته استرش

 ..شود می چه مگر!  جهنم

 تگرف ام خنده.. کند می دعا برایم و رساند می سالم هم آزیتا گفت.. کردم تشکر ازش و خندیدم

 ..رفتم می دوئل برای انگار: 

 ..کردم قطع و گوشی و کردم تشکر هم باز

 دو هم مامان.. نداشتم را ها کار این ی حوصله.. بود ایستاده مقابلم دست به قرآن خانم پروین

 ..هستم کس بی و بدبخت چه:  گذشت ذهنم از.. بود کرده رد قرآن از و من کنکور روز پیش سال

 ..بیاید پیش است صالحم به چه هر که خواستم فقط.. شدم رد و بوسیدم را قرآن

 ..بار اولین برای که بود پله همین روی.. لعنتی های پله.. رفتم پایین رو های پله

 ..کوبیدم پله به حرص و غیض با و کردم بلند و پام

 ؟؟..کوبی می چرا زمین به پا ؟؟..دلیار ؟؟..وا -

 زا را ماشین عمو... . کرد می نگاهم و بود ایستاده در دم خانم پروین..  برگشت پشت به نگاهم

 !! لعنتی پارکینگ.. کرد می خارج داشت پارکینگ

 ..چسبیده کفشم ته چیزی یه کردم حس.. هیچی:  گفتم و زدم مصنوعی لبخند
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 متس به بلند های قدم با و گفتم خداحافظی سریع.. برگشت پاهام به خانم پروین متعجب نگاه

 ..رفتم ماشین

 می تر شلوغ رسیدم می آزمون برگزاری مکان و شهر مرکز به چه هر.. بود خلوت تقریبا خیابون

 ..شد

 ..شد می پخش داشت فالحی مازیار صدای

 عاشقم که کسی اون به لعنت ؛ کرد ولم بعد و گرفت منو دست.. :.. .. پیچید سرم تو اش جمله

 ..کرد

 .. :کردم بیشتر رو صدا و بردم جلو دست

 

 ! مــُــردم می واسش اگر من به لعنت.. ســُپردم دل ساده چه من به لعنت

 ..کرد عاشقم که کسی اون به لعنت ؛ کرد ولم بعد و گرفت منو دست

 ..کرد عاشقم که کسی اون به لعنت

 ؟؟..بوده کــی منِ   ماه که بگه یکی

 ؟؟..بوده کی منِ   گناهِ   مسبب

 ؛.. بود همین تو نگاه از من سهم

 !!!! بود بهترین قسمت3  بدترین تو عشق

 ..کرد عاشقم و من بارون دل تو

 ..کرد ولم آسمون و زمین بین

 ؟؟..شـــد این که شد جـــوری چه بگه یکی

 .. !!!!!شــد زمیـــن من و آسمون تو سهم

 ..من به لعنت

.. ... 
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 . ( من به لعنت – فالحی مازیار)

 

 هیچ که بود روز 5 معرفت بی.. نریزه هام اشک تا کشیدم می عمیق نفس و زدم می پلک تند تند

 !! نبود ازش خبری

 ..بود نزده سر هم شرکت به حتی

 انها از چشم!  بودند کرده ازدحام در جلوی ای عده.. کرد پارک دانشگاه به نزدیک ای گوشه عمو

 گفت. .بوسیدم را صورتش و انداختم گردنش دور دست.. برگشتم عمو سمت به لبخند با و گرفتم

 مخواه خبرش امتحان از بعد و برگرده خونه به که کردم اصرار!  ماند می منتظرم امتحان پایان تا

 ..ماند خواهد منتظرم که گفت و نکرد قبول اما.. کرد

.. دبودن ایستاده در نزدیک مادرهایشان با اکثرا.. رفتم ورودی در سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .. ..گذاشتم دانشگاه داخل به قدم و گرفتم انها از چشم

--------------------------------------------------- 

 ..اومدم در سمت به " بودند خروج حال در من با همزمان که نفری چند با کنان صحبت

 نزدیک با.. بود ایستاده ورودی در به رو و بود داده تکیه دیوار به که دیدم را کیومرث عمو دور از

 ..امد جلوتر قدم چند و برداشت دیوار از تکیه شدنم

 ..شد تموم! اخیش:  گفتم و رفتم سمتش به خوشرویی با

 ؟؟..بود چطور.. نباشی خسته:  گفت و خندید

 ..بشم قبول امیدوارم.. زدم و اومد درست نظرم به که چی هر.. دونم نمی:  گفتم دادو تکان سری

 هنوز حاال.. انشااهلل:  گفت رفتیم می ماشین سمت به که حالی در و انداخت ام شانه دور دست

 ! نباش نگرانِ ..  شانسی یه اونم.. ! مونده هم آزاد امتحان

 ..بود شده زده ذهنم در جدیدی های جرقه.. نبودم نگران.. زدم لبخندی

 ..اومد در حرکت به ماشین و نشستم کنارش

 ..بیرون بریم ناهار که کرد اصرار " زد زنگ کیانوش:  گفت لحظاتی از پس عمو
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 ؟؟..بریم ؟..چیه نظرت:  گفت و انداخت سمتم به نگاهی نیم.. کردم نگاهش

 نطوریای.. بخوریم خونه بگیریم غذا بیرون از.. گرمه خیلی هوا ؟؟.. بیرون:  گفتم و کردم فکر کمی

 .. !نیست تنها هم خانم پروین

 !! کنیم عوض هوایی و آب یه گفت کیانوش.. میاد که گفته!!  دعوته هم خانم پروین:  عمو

 دیلبخن.. کنم قبول را گوید می او که چه هر تا بود کافی مهربونم کیومرث عمو ی چهره به نگاهی

 ..زنیمب بدن به ناهاری یه بریم و کنم عوض لباس من که خونه سوی به پیش..  عالی:  گفتم و زدم

 مقابل بعد لحظاتی.. گرفت ام خنده زدنم حرف میدونی چاله از خودمم.. خندید راحت خیال با عمو

 !! شدیم پیاده دو هر و داشت نگه در

. .گذروندم نظر از رو ها مانتو و کردم باز و کمد.. رفتم اتاق به خانم پروین با بشی و خوش از پس

 کمی.. ریختم صورتم تو و موهام!!  شدم تعویض مشغول و کشیدم بیرون و رنگم کالباسی مانتوی

 دیروز از!  افتادم گوشی یاد.. شدم خارج اتاق از و کردم تجدید و عطرم و مالیدم لبهام به رژ

 ..بود خاموش غروب

 شرت خودم به.. اسی ام اس یا زنگی شاید ؟؟..کنم چک و گوشی.. داد می قلقلکم داشت حسی یه

 لمد.. گرفتم فاصله در از قدم چند ؟؟.بدی واهی امید خودت به میخوای کی تا.. دلیار کن بس!  زدم

 !! شد نمی راضی

!!  دبو خالی سپهر جای چقدر.. افتاد اینه در خودم به نگاهم که بردارم و گوشی کشو از تا شدم خم

 ..هم با همه حاال " بود او اگه

 نیمه رو ما وضعیت اون با او!  بودم احمق چقدر.. بگیرم لگد و مشت زیر را خودم داشتم دوست

.. بوده خوشگذرونی حال در موطالیی خانم با روزها این تمام مسلما.. بود رفته و بود کرده رها شب

 ؟؟.. کردم می خالی را جایش داشتم من وقت آن

 رسیده آزیتا و کیانوش حتما.. رسید می گوش به پایین از علیک و سالم و بش و خوش صدای

 دونه دونه.. گرفت تپش قلبم.. رسید اس ام اس هم سر پشت گوشی شدن روشن با.. بودند

 : خوندم رو ها پیامک

 ..بوووووس!  بدی خوب و آزمونت فردا امیدوارم.. دیوانه:  نازیال
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 ارمامدیو!!  کنیم می دعا برات و هستیم یادت به همیشه مادرجون و مامان و من ؛ جونم دلیار:  بیتا

 ! نزار خبر بی رو ما.. باش خودت مواظب!  بدی خوب و کنکورت

 هب.. آورد هجوم قلبم به ذوق و نفرت و عشق و حرص.. شد قفل سپهر اسم رو نگاهم..  لرزید قلبم

:  بلعید رو شده تایپ خطوط چشمم.. زدم صفحه به ای ضربه و دادم تکان شصتم انگشت

 ..وفا بی دارم دوست!!.. .  مطمئنم من.. میدی خوب و امتحانت

 بیدار چطور صبح موقع این.. !! صبح ی دقیقه 5:23..  کردم نگاه و اس ام اس ارسال ساعت

 ..اینکه از بعد حتما ؟؟..بود

 و خودم به لعنت.. کردم حس صورتم به و خون هجوم آورد هجوم سرم به که فکرایی تصور از

 !! تصوراتم

 ؟؟.. جون دلیار -

 شدستان و اومد داخل خندان آزیتا.. شد گشوده در و خورد در به ای تقه بالفاصله.. بود آزیتا صدای

 ..کرد باز گرفتن آغوش در برای و

 ؟؟...بودی راضی.. بود چطور:  پرسید

 .. !میشه چطور ببینم تا.. بدم کار به و هام دانسته همه من.. دیگه گذشت فعال!  نبود بد -

 تادهاف دلم به من!  مهندس خانم نباش نگران.. ایشاهلل:  گفت و زد گوشم پشت و موهام محبت با

 ! میشی قبول خوب دانشگاه یه " امسال همین

 ؟؟..میشم قبول ای رشته چه دقیقا نیفتاده دلت به.. !! بشنوه دهنت از خدا:  گفتم و خندیدم

 ..موند بعدی های خبر منتظر باید!!  نشده الهام بهم هنوز اون. دیگه نه:  گفت و خندید

 .. رفتیم پایین هم اتفاق به و خندیدم

 و گرفت و من دست یک با آزیتا.. رفتم سکندری و شدم هول گوشی به نگاهی با.. لرزید گوشم

 می باور باید..  بود شده خشک صفحه رو سپهر اسم به نگاهم.. کشید ترس از خفیفی جیغی

 ..بود زده زنگ ؟؟..کردم
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 و امتحان ؟؟..عاشقی ؟؟..پرت حواس خانم کجاست حواست:  بود داده قرار مخاطب و من کیانوش

 ؟؟..دادی چطور

. .فشردم گوشی خاموشی رو و دستم و زدم و ریجکت ؟؟..بودم عاشق.. بود گوشی به نگاهم هنوز

 !! شکر رو خدا.. بود خوب:  گفتم لبخند با و گرفتم باال و سرم

 !!! و خاموش گوشی.. کردم نگاه چشمی زیر

-------------------------------------------------- 

 ..انداختم می دستم تو کتاب به نگاهی گاهی از هر و بودم شده ولو تلویزیون مقابل

 !! بود آزاد دانشگاه امتحان دیگر روز 04.. کردم می مرور را 3 ادبیات ی خالصه داشتم

 می تکون و پام راحت خیال با.. داشتم آرامش احساس من و بود خاموش ظهر دیروز از گوشیم

 ..خورد زنگ تلفن که بود ویدیو موزیک به نگاهم و دادم

 ؟..الو ؟؟..بله:  گفت و داد جواب و گوشی خانم پروین

 ..شد قطع:  کرد تکرار بلند خودش برای و

 دوباره تلفن.. گرفتم دست تو و کتابم و کردم کم رو صدا حوصلگی بی سر از. . دیگر ی شبکه زدم

 .. خورد زنگ

 ؟؟..اللی.. اکبر و االه ؟؟..بله ؟؟..الو:  گفت عصبی و برداشت و گوشی خانم پروین

 ..کرد قطع و

.. کنه یم قطع و زنه می زنگ یکی صبح از:  گفت دید و نگاهم وقتی.. برگشتم سمتش به تعجب با

 ! کرد تلفن به اشاره و.. کنی پیدا تونی می و شمارش ببین بیا مادر!!  گرفته بازیش انگار

 دیبیت با باید حتما مزاحمی کردم می فکر که انتظارم خالف بر.. رفتم تلفن سمت به و شدم بلند

 ! بود ناشناس شماره.. کرد دنبال را ایرانسل ی شماره چشمم " باشد کار

 ..شناسم نمی رو شماره:  گفتم لب زیر

 ببره بهش بدیم رو شماره اومد خان کیومرث " مادر کن یادداشت جا یه:  داد جواب خانم پروین

 !! بیارن در و پدرش مخابرات
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 کرد می حل را جدولش خانم پروین که ای روزنامه ی حاشیه در " بود میز رو که خودکاری با

 ..نوشتم رو شماره

 ... !!باشیم داشته مزاحمی بود نیومده پیش حاال تا

 ودب جدید ویدیوی موزیک!  عه.. شدم ولو روش و برگشتم کاناپه سمت به دوباره و شدم خیال بی

 ... من*هو و ن*کامرا از

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 !! بود برنگشته خونه به هنوز عمو اما.. بود شام وقت

 کوکو ای تکه ماهیتابه از..  گفت می ذکر و بود خواندن نماز مشغول اتاقش در خانم پروین

 دعا و خانم پروین و جویدم رو لقمه لذت با!!  داشت طعمی عجب.. گذاشتم نون الی و جداکردم

 ..خورد زنگ تلفن که کردم می

 جویدم تند تند اینقدر.. رفتم تلفن سمت به و کردم پاک دستمال با و بود شده روغنی که و دستم

 ازب نفسم راه تا کردم سرفه تا چند و کردم مشت دهنم جلوی و دستم.. کرد گیر گلوم تو نون که

 ! کشت می را خودش داشت تلفن.. شود

:  مگفت آروم لحنی با گیری نفس یه از بعد و گذاشتم گوشم کنار و گوشی شماره به توجه بی

 ؟؟..بله

 ..سالم -

 ؟؟..بود زده زنگ چی برای.. بودم مطمئن.. !!!! بود خودش.. بست یخ تنم تو خون

 ..شنیدم می و هاش نفس صدای.. مالیم و بود آروم صداش

 ؟؟..خوبی ؟؟..عزیزم -

 .. ؟؟..بودم خوب.. بود کرده عرق دستم کف.. بود باز نیمه دهانم

 ؟؟..خاموشه چرا گوشیت:  داد ادامه آروم همانطور

 ..بود شده تند هام نفس.. بزنم که نداشتم هم حرفی البته!  کردم سکوت.. بود فهمیده پس
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 ..بود نوازشگر صداش

 ؟؟..بزنی حرف من با خوای نمی ؟؟..خانمی -

! نه اما. .بود اشتباه.. بودم دیده اشتباه حتما.. شدم می سست داشتم.. شد می لبریز داشت چشمام

!!!  دلیار:  زدم داد خودم سر.. . بوده سوءتفاهم حتما.. دیدم چشمام همین با من!!!  بود خودش

 .. خریت بسه.. نباش احمق

 ..بشنوم و صدات خوام می ؟؟..دلیار.. ..  بزن حرف من با -

 ایدب.. کردم می گریه.. زدم می داد.. زدم می جیغ باید.. گفتم می باید.. نه یا..  کردم می قطع باید

 ..شده رو من برای دستش که گفتم می او به باید.. بده توضیح که خواستم می ازش

 ..گرفتند نمی من از فرمانی هیچ بدنم اعضای اما

 ..بزن حرف باهام خدا رو تو..  ؟؟..ناراحتی من از -

 کردم سکوت

 ..زنه می پر واست داره دلم.. ببینمت خوام می:  داد ادامه

 ..زد نمی حرفی هم او.. !!!! سکـــوت.. سکوت..  سکوت.. کردم سکوت

 هاش نفس صدای با حداقل!  نداشتم را خودش که من.. نشستم و دادم ســُــر کاناپه رو و خودم

 ..کردم می دلتنگی رفع آرومش لحن و

 ..ریز خیلی.. آروم.. خندید

 .. .. . !!بودی اینجا اگه.. دارم دوست و هات نفس صدای:  کرد زمزمه شیطنت با

 بارهدو!!  لعنتی.. ..  کردم می را کار همین باید هم اول از.. زد می تند تند قلبم.. کردم قطع و گوشی

 .. !!! بده بازیم خواست می

.. .. !!  روز 7 از بعد دقیقا صداش شنیدن!!  بود دگرگون حالم.. فشردم ام گونه رو و چپم دست کف

 ..بودم نابودش من
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 ....کشیدم و گرفتم چنگم تو و موهام.. شدم می دیوانه داشتم

.. بودم کسی چه دلتنگ.. من به لعنت..!! آخ.. .. کردم می فراموش باید.. افتاد می سـَــرم از باید

 ؟.. بود افتاده من یاد روز 7 از بعد که کسی ؟؟؟

 نمی من.. بشنوم و صداش خوام نمی من!  زنم نمی زنگ بهش من.. نه.. انداختم بالش رو و سرم

 ..ببینمش خوام

 بدون و روز 7 اون.. بود توجه بی ما به.. من به اون.. کرده خیانت اون:  کردم تکرار خودم با تند تند

 ..بده بازیم خواد می فقط اون.. گذرونده ما از خبری

 هکرد اطمینان او به که بود این جز آیا.. داشتم گناهی چه من مگه ؟؟..چرا آخه.. زدم زار بیچارگی با

 ؟؟..بودم

 این پیش دقیقه چند همین که انگار.. بود گوشم تو جمالتش تک تک.. افتادم پژمان های حرف یاد

 ..باشد گفته را ها حرف

 .. !چیه قصدش و آدمیه جور چه دونم می من فقط.. : فشردم بالش رو و سرم

 ..کرد احتیاط باهاش برخورد تو خیلی باید

 ...نداره نسبتی هیچ ما با اون

 ..ست حرومزاده یه اون.. آشغاله که کنم می ثابت من

 ..میشه نزدیک همه به نیت و قصد با

 هآخ.. نبود من حق این.. شدم می دیوانه داشتم.. کشیدم و گرفتم مشتم تو و موهام از ای دسته

 ؟؟..میگفت دروغ داشت را سال یک این تمام یعنی ؟!!؟؟.. باورکنم چطور..کردم می باور چطور

 ؟؟..کرد می بازی نقش

 لبا بال برایش داشتم و بودم شده رو و زیر تماس یک با.. زنگش یک با.. .. اومد می بدم خودم از

 ..داشتن دوست و عشق چی هر به لعنت!!  من به لعنت.. زدم می
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--------------------------------------------------------------------

------------------------------ -- 

 ..کردم تیز گوش

 ..دادم نشون مطالب خواندن مشغول و خودم و زدم ورق رو مجله خونسردی با " ظاهر حفظ با اما

 ..!!!بود قدم دو همش فاصلمون خوبه ؟؟..کرد نمی صحبت تر بلند کمی چرا سرمدی

 ..شرکت اومد صبح امروز: شنیدم سختی به و سرمدی صدای.. کردم نگاهشان چشمی زیر

 ..کرد سکوت عمو

 ..حساب به ریخته و پول:  سرمدی

ی:  عمو  ؟؟..کــ 

 ..برگشته حساب به میلیون 71 دیدم کردم چک و حساب رفتم صبح.. دیروز اینکه مثل:  سرمدی

 ..میده پس و پول که بود گفته:  عمو

 ؟؟؟..بود برداشته چی برای و پول این:  سرمدی

.. دکشی حرف پسر این دهن از باید انبر با!!  بگو منم به فهمیدی اگه:  داد جواب و زد پوزخندی عمو

 ..بودم درآورده و کتابش و حساب بار 01 حاال تا ؛ نداشتم اعتماد بهش همه این اگر

 ! کنه می پرداخت و ضرر گفته.. کرده صحبت هم اینا صالحی گروه با رفته:  سرمدی

 ..زد پوزخندی باز عمو

 اما " کرده فیکس رو دیگه قرار یه آینده ی هفته برای!!  گرفته وقت ازشون:  داد ادامه سرمدی

 ..نیست دیگه خودش که گفته بهشون

 ؟؟..بره خواد می داره مدار قرار کجا باز:  غرید غیض با عمو

 اومد.. اومد که صبح امروز.. آخه.. نیست اینا و قرار حرف...نه:  گفت و کرد منی و من سرمدی

 ..دفتر

 ؟؟..خب:  گفت قراری بی با عمو
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 .. بود نوشته و استعفاش:  سرمدی

 ؟؟..چی:  گفت بلند عمو

 لجبازی داشت هنوز پس.. شده خشک زاویه همان در گردنم کردم حس من.. کرد سکوت سرمدی

 !! کرد می

 ؟؟..کردی کار چی تو.. کرده غلط:  داد ادامه عمو

 ..زنه می و خودش حرف!  هواست باد زدم حرف باهاش چی هر.. هیچی:  سرمدی

 ؟؟..نکردی که موافقت -

 ..کنی امضا باید حتما تو و حساب تسویه های برگه ؟؟..رفته یادت مگه.. نه:  سرمدی

 خودش واسه ؟؟..نکرده شرکت تو و کار همه این فکر!!  پدرسگ.. کرده غلط:  گفت حرص با عمو

 ..انداخته راه و بامبول این برگشته هم حاال " چرخیده ول رفته هفته یه

 ..کرد سکوت سرمدی

 ..میده حرصم داره االن که نداد حرص و من اینهمه بود کوچیک:  داد ادامه عمو

 ی حرفه تو خواد می گفت.. شده زیاد خودش دفتر کارهای میگه:  گفت و زد لبخندی سرمدی

 که نخونده درس همه این.. شده خسته صادرات و واردات این از دیگه گفت می!!!  کنه کار خودش

 ..بده انجام تجاری کار یه

 ..زد پوزخندی باز عمو

 اب داشت همه این چرا.. دوختم تلویزیون به چشم و کردم صاف و گردنم!!  گذشت سکوت در کمی

 ؟؟..کرد می لجبازی عمو

 این کارهای.. بمونه ماه آخر تا باید حداقل اصن.. کار سر برگرده بگو بزن زنگ براش فردا:  عمو

 ..کنیم استخدام جاش به جانشین یه تا بیاد باید بگو بهش..  بره بعد بده تحویل باید و ماه

 ! شدم خیره هام ناخن به من.. رفت فرو فکر به عمو.. داد تکان تایید به سری سرمدی
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 ؟..تمگف می چه باید.. !!سوخته کارتم سیم که بودم گفته بقیه به.. بود خاموش همچنان گوشیم

 .. !!انداخت نمی کنتور که دروغ

 و میداد فحشش خانم پروین گاهی..  زد می زنگ آشناِ   مزاحم بار چندین روزی " هرروز ؛ همچنین

 ات زد می زنگ اینقدر تلفن و شدیم می خیال بی دو هر هم اوقات گاهی.. . شد می تفریحم باعث

 ..کند قطع و شود خسته خطی پشت فرد

 یرونب خونه از را پایم دیگر بودیم رفته صرفش برای جمعی دسته که ناهاری و بعد به کنکور روز از

 ..بودم نگذاشته

 .. !کرد خواهد غافلگیر مرا و است اطراف و دور این کردم می حس مدام

.. ودب نشسته انجا بَــست و بود رفته شرکت به صبح از عمو!!  بودم قرار بی و رفتم می راه خانه در

 !!! برگردد شرکت به امروز سپهر که بود قرار و بود رسونده سپهر به را عمو پیغام سرمدی

 تو و هام ناخن حرص با.. داد می جوالن وسط این طالیی مو خانم همه از بدتر.. بود غلغله ذهنم

 ..کردم فرو دستم کف

 ..دیدمشون چشمام دو همین با من.. نداشتم انتظار او از اصال!!  کار خیانت سپهر

 می شاید.. شوم چشم در چشم او با که خواست نمی دلم دیگر اما.. بودم دلتنگ سپهر برای

 حرص از.... بود کرده دار جریحه را غرورم او!  نه اما.. شود نابود و دود ام دلخوری همه ترسیدم

 ..بودم جویده را هایم ناخن تمام روزها این.. گرفتم دندان به را ناخنم

.. گذاشتم پیشونیم رو و دستم.. نداشتم را گرفتنش زن و ازدواج طاقت.. چرخید می جا همه ذهنم

 دوست دیگر.. من خدای ؟؟.. بگیرد را او دست و باشد دیگری دختر با او!!  کردم می دق قطعا.. نه

 ..کردم می فراموشش باید.. بیفتد چشمش به چشمم نداشتم

 ..کاوید و مقابل فضای نگاهم

 ایه بلندی پستی و بود مشکل که راهی.. بود رسیده ذهنم به سخت راهی کردنش فراموش برای

. . سنجیدم می را جوانب همه و کردم می تحقیق باید ؟؟..داشتم را طاقتش!  داشت پیش در زیادی

 ! کردم می مشخص را چیزها خیلی تکلیف باید
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 عمو ماا.. گویدب چیزی شاید تا پلکیدم برش و دور کمی ؛ قرار بی " شرکت از عمو برگشتن از پس

 ..بود همیشه مثل و آرام

 اومد سپهر امروز.. راستی:  پرسیدم بودد روزنامه در کهسرش عمو از و زدم دریا به دل عاقبت

 ؟؟..شرکت

 !! اومد صبح.. اومد آره:  گفت و کرد مکث ای لحظه و کرد بلند را سرش عمو

 ؟؟..گفت چی ؟؟..خب:  گفت و نشستم صاف

 ..!!نگفت چیزی.. هیچی: گفت و داد تکان سری عمو

 ؟؟..نگفت هیچی -

 ..رسید می افتادش عقب کارهای به و بود اتاقش در اکثرا.. نه -

 ؟؟..بود چطور برخوردش -

 !! گرفتم علیک منم.. گفت سالم یه صبح:  گفت و زد کمرنگی لبخند عمو

 ؟؟..همین -

 !! داد تکان تایید به را سرش فقط عمو

 ؟؟..دید نپرسی چیزی ازش هم شما -

 ؟؟..چی مثال -

 ؟؟..کنه می اینطوری چرا کجاست؟؟ االن.. بوده کجا اینکه -

 اپ به جنجال و جار باید هم شرکت تو یعنی:  گفت و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه عمو -

 .. !!ست خونه مال خونه مسائل.. کردم می

 ..گرفتم دندون به لب

 ؟؟..شرکت بود زده زنگ که بود کی نشد معلوم ؟؟..چی دختره اون:  پرسیدم
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 .. !!بود دخترش دوست حتما.. نه:  گفت بود روزنامه به نگاهش که همانطور و داد تکان سری عمو

 ..جنبد می دارد او گوش و سر که بود که فهمیده هم عمو حتی.. آمد جوش به خونم

 !!! فطرت پس.. گرفت حرصم

-------------------------------------------------------------------- 

 ..چرخیدم می خودم دور و خوردم را ام صبحانه

 برخ اش روزانه ی برنامه از.. بگیرم تماس ظهر به نزدیک داشتم تصمیم!!  بود ساعت به نگاهم

 !! نشوم معذب که بگیرم تماس زمانی بود بهتر.. باشه خواب شاید!  نداشتم

 خواست می.. بزند دخترش به سری خواهد می گفت می.. بود مشغول اشپزخانه در خانم پروین

 !! برگردد و برود پا توک یه خودش قول به و بگذارد آماده را ناهار

 ..بود شده سلب من از هم خواندن درس حوصله.. نداشتم کاری

 شدن زتمی به مداوم نیاز شکر رو خدا.. بود کمانی و باریک تقریبا هایم ابرو.. نشستم آینه مقابل

 ..کردم تمیز را زیرش کمی و کردم زوم ابروهایم رو بیکاری سر از.. نداشت

 لوسیون.. شدم خارج حمام از ساعت نیم از پس.. گذاشتم ماسک را موهایم!!  رفتم حمام به

 را موهایم و ایستادم حوله همان با.. مالیدم خودم به را داشت شکالت عطر که را عطرم خوش

 ؟؟..گذشت نمی چرا ساعت.. کشیدم سشوار

 ..کشیدم ریمل هام مژه به

 زیر مشکی ست یه. .. شدم لباس انتخاب مشغول خاطر فراغ با و کردم باز را لباسم کشوی

 ریز های دکمه و خورد می چاک یقه جلوی.. کردم تن به دکمه سه ای سرمعه تاپ یه و پوشیدم

 .. ..کردم پا به را بود زانوام زیر تا که را ای سرمعه شلوار.. داشت

 ..کرد صدایم بلند خانم پروین

 ؟؟..خانم پروین بله:  زدم داد و کردم باز و در

 .. !!ها نمونی گشنه.. بخور ناهارتو تو ولی!  میام ظهر تا.. مادر میرم دارم من -

 ..سالمت به " خانم پروین چشم -
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 ..بعد لحظه چند

 ؟؟..دلیار -

 ؟؟..بله -

 ..باشه مریضه یارو این شاید!!  کن نگاه رو شماره زد زنگ تلفن.. بگم بهت رفت یادم -

 ؟؟..مریضه کدوم -

 ..زنه می زنگ بار چندین روزیِ  !  روانی که همین -

 .. !!گرفت ام خنده

 !! راحت خیالتون.. خانم پروین باشه -

 ..نداشتم دادن جواب قصد هم اول از:  کردم زمزمه و

 !! میرم دارم من -

 ..خداحافظ -

 وشنر تلویزیون.. رفتم پایین به و کردم جور و جمع و اتاق کمی.. شنیدم و در شدن بسته صدای

 ما اس به توجه بی.. کردم روشن را ام گوشی و نشستم کاناپه رو..  چرخیدم خودم دور کمی... بود

 ..گشتم اسمش دنبال لیست تو رسید می که هایی اس

 ! زدم می را کار این استارت خودم باید.. کردم تعلل کمی

 .. !!باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه.. : چسبوندم گوشم به و گوشی و کردم اوکی

 ! ما شانس از اینم.. دادم بیرون حرص با و نفسم

 

----------------------------------------------------------------  

 در!  بودم همینطور همیشه.. شنیدم را ورودی آهنی در صدای کردم حس.. بودم زده توهم مسلما

 اینکه برای.. دیدم می غریب و عجیب را چیز همه و شد می برابر چند برایم صداها همه تنهایی

 ..کردم بیشتر را تلویزیون صدای کنم پرت را حواسم
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 ..گرفتم رو اشون خونه ی شماره.. دادم لم دوباره و کردم پرت میز رو و کنترل و شدم خیز نیم

 ..پیچید گوشم تو نازیال جیغوی جیغ صدای که نشد ای لحظه

 !! دنیا دختر ترین معرفت بی بر سالم -

 ..دنیا دوست جیغوترین جیغ بر سالم -

 ..مرض:  گفت و خندید

 ؟؟ خوبی -

 ؟؟..چطوری تو.. خوبم -

 ..خوبم منم -

 ؟؟..ست خونه نریمان:  گفتم زود کند شروع را ای حاشیه های صحبت اینکه از قبل

 ؟؟..چطور!  بیرون رفته.. نه -

 ..داشتم ازش سوال یه!!  بود خاموش گوشیش زدم زنگ -

 ..ها کرده عوض و کارتش سیم!!  داری و خطش کدوم ی شماره.. اممم -

 ..داره 70 آخرش که همون -

 ..کن یادداشت و یکی این!!  خاموشه که اون -

 ..بگو -

 ..کردم یادداشت روزنامه ی گوشه من و گفت رو ای شماره تند تند

 ؟؟..داری کارش چی حاال:  گفت نازیال

 !! نشو فوضول:  گفتم بدجنسی با و خندیدم

 !!! پرسم می خودش از.. لوس -

 ..بپرس -

 .. شد بلند تلفن زنگ صدای
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 ..زنم می زنگ واست بعد!  برم من.. زنه می زنگ تلفن نازیال-

 : شد قطع که بودم سالن اواسط.. رفتم تلفن سمت به و شدم بلند.. کردم قطع بالفاصله و

 ..بپرس من از داری سوالی هر -

.. دچرخی عقب به سرم.. کردم نمی باور.. افتاد دستم از گوشی و خوردم ای یکه صداش شنیدن با

 ؟؟.. کرد می چه اینجا ؟؟..او.. کردم نگاه بهش ناباوری با

 ..بود زده زل من به تفریح با و بود ایستاده دیوار نزدیک

 ؟؟..کردی تعجب:  گفت تمسخر با و اومد جلو قدمی

 با نگاهش.. یومد نمی خوشم نگاهش از.. رسوندم هام ریه به رو هوا و کردم باز دهن زور به

 ..بود اش طعمه به شکارچی یک مثل نگاهش.. داشت فرق همیشه

 مه ان.. نداشتم را دیدنش انتظار اصال.. بود ترس بود داده دست من به دیدنش از که حسی تنها

 ..حساس ی لحظه این در درست

 قبع قدمی.. گذاشت جلو قدم یک دوباره.. گذاشتم عقب قدم یک متقابال من و گذاشت جلو قدمی

 برخوردی چه باید.. بود یخ هام دست.. دوخت چشم من به و رفت باال شیطنت با اَبروهاش.. رفتم

 ؟؟..کردم می او با

 ..بود شده تنگ برات دلم -

 ..کنم گریه خواست می دلم.. دوختم دهانش به چشم.. گذاشتم عقب قدمی

 ؟؟.. ترسی می من از ؟.. ..چیه:  گفت و کرد خم را سرش.. ایستاد

 رسیت می من از.. نمیشه باور:  گفت متعجب.. کرد می نگاهم ناباوری با.. زد پوزخند.. نگفتم چیزی

 ؟؟..

 ..کردم می نگاهش و بودم ایستاده حرکت بی

 رمعهس ی دکمه سه بلند استین شرت تی.. داشت ریش ته.. بودم تنگش دل.. بود شده قفل مغزم

 ..من لمث بود؛ کالفه.. من مثل بود دکمه سه.. من مثل.. بود پوشیده ای سورمعه.. بود تنش رنگ ای
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 تشدس دو.. کرد نگاهم حسرت با.. کشید صورتش به دستی.. ایستاد دوباره و گذاشت جلو قدمی

 ..کرد دراز سمتم به را

 ..دلیار شده تنگ برات دلم:  گفت و کرد حرکت لبهاش

 ..بودم عاشقش من که صدایی همون

 هر با که..  بودم اش سوخته پا سگ مگه.. زدم پوزخند.. بود اش بازی اینها ی همه.. ! نه اما

 چشمش به چشم و گرفتم باال و سرم.. ریختم نگاهم تو و نفرتم تمام ؟؟..بدوئم سمتش به حرکتی

 ..دوختم

 ..بشنوم چیزی خوام نمی.. کن تمومش: گفتم

 ..افتاد کنارش و شد شل دستاش.. کرد نگاهم ناباوری با

 من به را خودش خیز یک با.. کردم می فرار باید.. دویدم ها پله سمت به و کردم بهش پشت

 ..گرفت آغوش ودر من پشت از و رساند

 رسوام داشت تنش گرمای.. شد اشک پر چشمانم.. دادم هولش.. زدم داد.. زدم جیغ.. کردم تقال

 ..کرد می

.. دلیار ؟؟..شدی اینجوری چرا ؟؟..شده چت تو:  زد داد و برد باال و صداش و داشت نگهم محکم

 !! کن نگام

 شده حلقه شکمم دور محکم دستش.. زدم می نفس نفس.. برگردوندم ازش و صورتم مصرانه

 ..کردم می حس گردنم پشت رو نفسش.. بود

. .کن ولم:  تقال به کردم شروع دوباره.. شود بیشتر او با ام فاصله تا کردم خم جلو به رو خودم

 ..ببینمت خوام نمی. .. یاد می بدم ازت.. کن ولــــم.. بکش و دستت

 ..تا بود کافی چشمانش به نگاه یک تنها دونستم می.. کنم نگاهش خواستم نمی

 ..چسباند من به را خودش پشت از

 حرف باهات که اومدم!!  ناراحتی دستم از.. دونم می.. دلیار متاسفم.. من:  شنیدم می رو صداش

 ..بزنم
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 ..کن ولم میگم.. کنم می گوش کن ولم.. باشه -

.. ستمنی رفتار این مستحق من.. دلیار!!  کنم نمی ولت.. نه:  گفت و چسباند من به را خودش دوباره

 .. !کن نگام

 ..شدم می ذوب داشتم.. کرد می رهام باید.. ندادم محلش

 از و من.. کن نگاهم زنم می حرف باهات وقتی:  گفت خشونت با و داد تکونم محکم خشونت با

 !! نرون خودت

 ..بود داشته نگهم هنوز اما.. شد شل کمی دستهاش.. برگشت طرفش به سرم

 .. ..دختر شده تنگ برات دلم: کرد زمزمه.. کشیدم عقب را سرم.. آورد نزدیک را سرش

 ..شد متورم گردنش رگ.. شد کالفه.. کردم نگاهش حس بی

 تو به ربطی هیچ موضوعات این گفتم.. نکن کیومرث و من بحث قاطی و خودت گفتم بهت:  زد داد

 ؟؟..نه یا گفتم بهت.. جداست چی همه از ما ی رابطه گفتم.. نداره

 ..بود داده دق مرا که سکوتی همان.. داد می انجام سوالی هر مقابل در او که کاری.. کردم سکوت

 ؟؟..نه یا گفتم.. لعنتی بزن حرف:  گفت و داد تکانم عصبانیت و حرص با دوباره

 ..کردم سکوت لجوجانه

 ..کرد نزدیک خودش به و من و شد تر سفت کمرم دور دستش

 حرف:  غرید غیض با.. شد می خرد داشت فکم استخوان.. شد محکم فکم دور دیگرش دست

 ..کرد می زبونی بلبل داشتی خوب که االن ؟؟تا..بدی عذابم خوای می.. بزن

 ..کردم سکوت

 .. بودی تاب بی که هم نریمان با زدن حرف برای:  زد پوزخند

 ..شد باز ناله به دهنم ناخودآگاه.. شد بیشتر دستانش فشار.. زدم نیشخند

 ..میشه باز زبونت داره کم کم.. خوبه:  کرد زمزمه!!!  حرص با.. خندید راضی

--------------------------------------------------------- 
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 ..زدم زل او به بغض با.. شد اشک از پر چشمانم

.. شد سرازیر هام اشک.. .. موند ام گونه رو گر نوازش هاش انگشت.. شد شل فکم دور از دستش

 می صورتم به هاش نفس.. گرفت قرار ام بینی پایین لبهاش.. . چسبوند پیشونیم به و پیشونیش

 ..خورد

 خواهش تو از.. نکردم خواهش هیچکس از حاال تا..  من.... کن تمومش:  کرد زمزمه خستگی با

 . !.میدم توضیح برات و چیز همه.. متاسفم چی همه خاطر به!..  کن تمومش و بازی این.. ..کنم می

 !! االن همین.. بده توضیح:  گفتم و کشیدم باال و بینیم.. . بردم عقب را سرم

 ؟؟..نداری اعتماد من به.. اش موقعه به!  میگم خدا به.. میگم -

 ؟؟؟؟ گفتم می باید چه.. کردم سکوت

 ؟؟..نداری اعتماد من به.. :  شد گشاد کمی چشمانش

 ..دزدیدم ازش و نگاهم

 ..کرد نمی جدا من از و جستجوگرش و موشکافانه نگاه.. رفت عقب قدمی و کرد رهام

 ..بری تونی می حاال ؟؟..بود همین حرفت:  گفتم کالفه

 کنی می لجبازی من با داری:  گفت و آمد نزدیک.. !! شکارچی همان شد.. زد کجی لبخند

 ؟؟..کوچولو

 ..خودتی کوچولو:  گفتم و کردم جمع و صورتم

 ..کوتاه ای خنده!!  خندید

 ؟؟.. داشتی کار چی نریمان با:  پرسید.. زد پلک طمانینه با و آروم

 !!! خودش مثل.. دزدیم را نگاهم!  خودش مثل.. کردم سکوت

 ؟؟.. داشتی کار چه نریمان با گفتم ؟؟..نشنیدم:  غرید حرص با و من روی کرد خم کمی را سرش

 دلم کهاین برای.. زدم نیشخند بگیرم انتقام اینکه برای.. زدم نیشخند بدهم حرصش اینکه برای

 ..زدم نیشخند شود خنک
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 انگشت.. گرفت قرار سرمِ   پـَــس " دستش کف.. برد گردنم پشت و آورد باال را دستش یک

 هک بازم:  گفت و گوشم به چسبوند و لبش..داشت کشیدگی موهایم.. شد قفل موهام الی هاش

 سوالی هر.. خوام می جواب ؟؟..داشتی کار چه نریمان با پرسیدم ازت.. !! خورده گربه و زبونت

 ..!!بپرسی من از تونی می هست

 ..بردار را دستت منظورکه این به.. دادم تکان را سرم

 ..نکن بازی من با:  گفت حرص با.. شد بیشتر موهایم کشیدگی.. برنداشت را دستش

 ؟؟..کرد می بازی من با داشت خودش چطور.. زدم پوزخند

 ؟؟..کنی نمی تمومش چرا.. :  زد داد

 ..دونستم می خوب را این من و!!  بود وحشی.. کشید می داشت را موهایم

 و گذاشتم عقب قدم یک.. نخورد تکان.. دادم هولش عقب به و گذاشتم اش شانه رو و دستم دو

 ..کرد نگاهم لبخند با او اما گرفت درد خودم دست کف.. دادم هولش تر محکم

 ؟؟..کنی زورآزمایی من با خواد می دلت:  خندید شیطنت با

 از قبل.. زد برق چشمانش.. آمد جلو قدم به قدم.. رفتم عقب قدم به قدم.. گرفتم ازش و روم

 ..افتادم کاناپه رو و کرد گیر چیزی به پام شده چی بفهمم اینکه

 اش خنده.. خندید.. دادم هولش عقب به دست با.. بودم متنفر حالت این از.. زد خیمه من رو

 ..بود بدنم طرف دو دستش و بود هایم زانو بین پایش یک.. کرد می خرد را اعصابم

 و پاهام.. کردم را تالشم آخرین.  نبود توانم در این از بیشتر..دادم می دست از را مقاومتم داشتم

 دو با.. آوردم فشار شکمش به زانو با.. کشیدم شکمم طرف به و زانوهام و آوردم باال سختی به

 از.. بود شده خیره هام لب به.. کرد نزدیک من به و خودش و فشرد بیشتر و بازوم دستش

 ؟؟.. بود چه برای گریز و تالش همه این.. بود گرفته ام گریه خودم بیچارگی

 !! تازه ترفندی.. دیگر بازی یک:  گذشت ذهنم از.. آمد قلقلکم.. بوسید را گردنم

 بازی منم.. کردم می بازی منم ؟؟..داشت ایرادی چه:  گذشت ذهنم از.. بود گوشم به نزدیک لبش

یفـش اینطوری.. دادم می اش  دوستش هم هنوز.. بودم دلتنگش که من.. بود بیشتر هم کــ 

 ..باشم من بازی کارگردان تونستم می اما.. داشتم
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 ..کرد نگاهم خمار و گیج..  دادم اش فاصله خودم از کمی و گرفتم را گردنش باالی دستم کف با

 اب سپس.. ایستاد حرکت بی و خورد جا.. رسوندم هاش لب به و لبم و کشیدم باال را سرم کمی

.. شد حلقه گردنش دور دستم یک.. افتاد کاناپه رو سرم.. کرد ام همراهی بیشتری حرارت و شدت

 .. !!!من قوانین با.. بودم کرده شروع من اینبار اما.. کردم نمی انکار.. خواست می را او دلم من.. 

---------------------------------------------------------------- 

 ..گذشت لحظاتی

 کمرم دور و هاش دست.. بوسید و هام لب بیشتری شدت با " کنم می اش همراهی دید وقتی

 بند داشت نفسم.. کردم نمی لذت احساس.. داد فشار خودش به و من شدت به و کرد تر محکم

 ..کردم می حس شکمم رو و انگشتانش حرکت.. یومد می

 امممش سوختگی بوی.. بود گرفته دردم که بوسید می محکم قدری به.. کرد اخطار به شروع مغزم

 ..کرد پر را

 زنان نفس.. .. . دادم هلش عقب به داشتم که قدرتی آخرین با و گذاشتم اش سینه روی دست

 : گفتم

 ..سوخت غذا.. نیست ها کار این موقع االن.. بسه.. کافیه دیگه.. بسه -

 ..داد هول عقب به و من دوباره.. شدم خیز نیم

 !! بگیره آتیش خونه که االنه.. سوخت غذا.. بسه گفتم بهت:  گفتم جدیت با

 پزخانهآش سمت به و شدم خیز نیم سریع.. بود قرمز چشمانش.. کشید کنار را خودش میلی بی با

 ..رفتم

 رمها و موهام.. دادم تکیه آشپزخونه وسط میز به بالتکلیف.. زدم را هود.. کردم خاموش را گاز زیر

 معلق آسمون و زمین میان.. امد می بدم خودم از داشت.. ریختم ام شانه طرف یک رو و کردم

 ..کرد می مشکل برایم را گیری تصمیم داشت مترقبه غیر برخوردهای و دیدارهای این.. بودم

 شنیدن با.. بود داده تکیه پشتی به را سرش و بود داده لم کاناپه رو.. شدم خارج اشپزخانه از

 ..کرد باز را چشمانش پا صدای
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 مامت دوباره.. دوختم او به چشم و ایستادم سینه به دست.. گرفت باال را سرش دید را نگاهم وقتی

 ..!!!بود رفته هوا به و شده دود احساساتم

 و ودمب مسخ دستانش در پیش لحظاتی که منی شد نمی باورش حتما. کرد نگاهم سردرگم و گیج

 ..کنم نگاهش حس بی اینطور حاال کردم می همراهی او با

 صاف و برد ها دکمه به دست.. بود شده اشفته موهایش.. . بود باز پیراهنش باالی ی دکمه سه

 ..کردم نگاهش منتظر.. کرد جمع میز رو از و پاهاش.. نشست

.. باش تهداش اعتماد من به فقط:  رسید گوشم به اش گرفته صدای.... ایستاد خستگی با و شد بلند

 خوای می اینجور که حاال.. نداره ما به ربطی مسائل این!!!!  نشده عوض هیچی.. سپهرم همون من

 ..باشی ناراحت من از خوام نمی!  کنم می کاری هر تو خاطر به..  من.. باشه

 ..بدهکاری من به توضیح یه هنوز تو:  گفتم و ایستادم صاف

 ..بدم توضیح که سخته برام:  گفت و داد تکان سری کالفگی با

 !!! دروغ بازم.. سکوت بازم.. فرار بازم:  گفتم زدم پوزخند

 بزار. .شی ناراحت ترسم می فقط! گفت نخواهمم..  نگفتم دروغی هیچ تو به من.. نه خدا به:  سپهر

 ..!!بشه مشخص اش موقعه به چی همه

 !! بفهمم باید بعدا که و هرچیزی..  بشنوم خودت زبون از خوام می من:  گفتم جدیت با

 ..لعنتی سکوت همان باز

 ..ست فایده بی تو با زدن حرف:  گفتم و دادم تکان تاسف به سری

 رزط با... بیام کنار موضوع این با نمیتونم من:  گفتم و دوختم چشمش به چشم!!! من به زد زل

 !!! کن درکم.. سخته برام.. هات کاری پنهان این با.. عمو با برخوردت

 ..نمونده ما بین حرفی دیگه کنم فکر:  دادم ادامه.. بود زده زل من به همچنان

 ..ایستادم جام سر محکم.. اومد می جلو داشت قدم به قدم.. بود جدی نگاهش

 ؟؟..کنی اذیتم خوای می همش چرا:  گفت و دوخت صورتم به و جستجوگرش نگاه
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 ..کردم نگاهش سکوت در

 تو بفهمم تونم نمی.. ترسم می ازت دارم.. . یاد نمی خوشم نگاهت این از:  گفت و زد پوزخند

 !!!!؟؟.. گذره می داره چی سرت

 هم او.. بود کرده اذیت و من همه این!!!  بود حقش.. شد خنک دلم کردم حس هم ترسیدم هم

 .. ..چشید می را تردید و ترس طعم باید

 ..نبودم موفق زیاد انگار اما.. باشه تفاوت بی و خونسرد همچنان نگاهم و صورت کردم سعی

 ضربان جمالتش..  کرد باد گردنش رگ.. بود کرده تغییر نگاهش رنگ.. شد خم سمتم به کمی

 واسه باش مطمئن...  میفهمی؟...کنی ترکم که نداری حقی هیچ!!  تونی نمی..  تو:  برد باال را قلبم

 !!! نباش من زدن دور فکر پس... میشم هرجوری و میکنم هرکاری تو آوردن دست به ی

 و گذاشت عقب قدم چند.. زد کجی لبخند.. بود مشخص نگاهم تو ترس.. کردم نگاهش مات

.. اومدم خودم به در شدن کوبیده هم به صدای با.. افتاد راه در سمت به و کرد من به پشت سپس

 کرف در که شد متوجه چطور.. بود کننده کر ضربانش.. .. فشردم قلبم رو و دستم.. بودم واج و هاج

 ؟؟.. هستم زدنش دور

 رو و خودم.. .. بود گذشته زود چه او کنار درِ   ساعت دو.. شد کشیده دیوار روی ساعت به نگاهم

 میز روی ی روزنامه به چشمم.. دادم تکیه زانوهام به و ارنجم.. شدم خم جلو به و انداختم کاناپه

 ..چرخاندم خودم سمت به و کردم کجش تعجب با.. افتاد

 ..بود کنده را نریمان ی شماره.. هه!!! ..  نبود نریمان ی شماره.. بود شده کنده روزنامه ی گوشه

-------------------------------- 

 وجود با چرا.. داشتم خاصی حس.. بود درد سرم.. دوختم سقف به چشم.. کشیدم دراز کاناپه رو

 ..دادم تکان را پایم کالفه ؟؟..بودم قرار بی او با بودن برای هم باز ها اتفاق همه

 می کی ؟؟تا..بمانم هوا در پا وضعیت این در خواستم می کی تا.. کردم می عملی را تصمیمم باید

 ..بود رفتن و شدن دور کار بهترین ؟؟..بدم ادامه رو سرانجام بی ی رابطه این خواستم
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 چشم.. برگردد سابق روال به چیز همه شد می شاید.. کردم می فراموش شاید اینطوری

 حاال.. بود نریمان مهاجرت امور در راهنمایی برای فرد ترین دسترس در و کس بهترین.. چرخاندم

 ..دکن ام راهنمایی توانست می دیگری کس هر از بهتر مسلما بود رفتنش زمان به نزدیک او که

 النازی از دوباره باید.. گرفتم را شان خانه ی شماره.. برداشتم را تلفن و گذاشتم کنار را دلی دو

 ..گرفتم می را اش شماره

 این. .بودم گرفته درستی تصمیم من.. لریزد قلبم صدایش شنیدن با.. داد جواب را تلفن خودش

 .. !!!بود کار بهترین

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 دقیقه 25 به نزدیک.. کشیدم ام شده داغ و قرمز گوش رو دستی و دادم فاصله گوشم از و تلفن

 تداش تاکید شدیدا و بود خورده جا حسابی حرفم از اول او.. کردم می صحبت نریمان با که بود ای

 اشتمد رفتن به تصمیم اگر من!  گفت می هم راست البته.. ام گرفته را تصمیم این چرا بداند که

 ؟؟. ..بودم کرده هالک کنکور برای را خودم همه این چرا دیگر

 برای شد خواهد مثبتی پوئن همین.. شوم قبول سراسری اگر که کرد اضافه خودش بعد اما

 ..!!! اقامت و پذیرش

 از ..بود کرده راهنماییم ممکن نحو بهترین به خودم نظر به..بودم خوشحال نریمان با مشورت از

. .گفت برایم های غربی دیدگاه از.. کردن زندگی تنها مشکالت تا گفت برایم عمو کردن راضی

.. کنم آماده ها چیز خیلی برای را خودم باید که گفت.. زد زندگی و تحصیل مخارج و خرج از حرف

. .برد نام و بود مناسب زندگی و تحصیل برای که را نظرش مورد کشور چند " من پیشنهاد به

 ..کنم فکر بیشتر که خواست ازم و گفت برایم را وکیلش ی شماره

 رفتنم قصد و هایم صحبت از هیچکس که خواستم ازش و کردم تشکر حسابی او از آخر در منم

 را هرش نصف حاال تا وگرنه " است حمام نازیال که کن شکر رو خدا که گفت و خندید.. نشود مطلع

 این نظرم به... گفتم آفرین خودم به!  کردم قطع و کردم خداحافظی او از عاقبت.. بود کرده خبر

 و داد می آزارم مادرجون و کیومرث عمو از دوری فقط.. بود دوری فقط مشکلم!!  بود کار بهترین

 ..کردم می فراموش را او باید!  نه اما... پهر..  ســ
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 انتقام باید.. خندیدم دلم تو!!!  رفت می غنج دلم ؛ زدنش دور و سپهر کردن سر به دست فکر از

 ..گرفتم می او از را هایم نگرانی و لحظات تمام

--------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 روینپ جلوی.. کنم صحبت او با تا برگردد اتاقش به عمو که بودم منتظر و بودم نشسته اتاق در

 و الم تکلیف باید همه از اول.. شد می مطلع نباید سفر برای تصمیمم از هیچکس.. شد نمی خانم

 الزم دیگر " رفت می پیش ام خواسته طبق چیز همه اگر.. کردم می مشخص را ام پدری اموال

 ..کند تقبل را هایم هزینه نبود

 اللهی بسم لب زیر.. رفت می اتاقش به که شنیدم رو عمو های قدم صدای من و گذشت لحظاتی

 ..شدم خارج اتاق از و گفتم

 ؟؟..بله:  شد بلند عمو صدای.. زدم در به ای تقه و ایستادم در پشت

 باهاتون لحظه چند دارید وقت:  گفتم و انداختم اتاق داخل و سرم و کردم باز کمی را در الی

 ؟؟.. کنم صحبت

 زیر رد را سیگارش " حرف این شنیدن و دیدنم با.. کشید می سیگار و بود ایستاده پنجره کنار

 ..عزیزم تو بیا:  گفت و کرد خاموش پنجره کنار سیگاری

 میزش پشت و امد سمتم به عمو!  نشستم تخت ی لبه.. بستم سرم پشت را در و شدم داخل

 ..شنوم می:  گفت و دوخت من به را نگاهش.. نشست

.. من. .زنم می و حرف این که ببخشید:  گفتم و کشیدم لرزانی نفس.. کردم خیس زبان با را لبم

 ؟؟..یعنی.. بدونم خواستم می

 ؟؟؟ کردم هول چرا.. کرد می نگاهم همچنان عمو

 ؟؟..شده چیزی ؟؟..بگی خوای می چی.. باش راحت:  گفت و زد لبخندی عمو

 دمور در.. بدونم پدریم اموال مورد در خواستم می.. راستش.. نه:  گفتم و زدم ای تصنعی لبخند

 ..وراثت انحصار

 .. !!ببخشید و من جسارت امیدوارم:  کردم اضافه تند و
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 انتظار ها این از زودتر.. نیست چیزی اینکه خب ؟؟..همین:  گفت و زد آرامش سر از لبخندی عمو

 و دهمون خانوادت از که چیزایی تنها!!  توست حق مونده باقی که چیزایی خب.. بپرسی که داشتم

 ..بود توخواهد پشتیبان تنها ها بعد مسلما

 صحبت تو با مورد این در.. شده انجام کارها ی همه تقریبا:  داد ادامه..  انداختم پایین را سرم

 وکیلم با.. کردی راحت و کارم خودت که خوشحالم!!  بشی ناراحت ترسیدم می چون.. بودم نکرده

 ..کنیم تموم رو کارها زودتر چه هر کنم می صحبت

 می شروع داشت لحظه ترین سخت.. دوختم پام به چشم و کردم تشکری زیر به سر همانطور

 ؟؟.  چه باید داد نمی اجازه اگر.. داد می قرار تصمیماتم جریان در را او زودتر چه هر باد.. شد

 ..کرد می نگاهم منتظر.. کردم نگاه او به و گرفتم باال را سرم

 تعجب یدشا.. دونم نمی.. گرفتم زندگیم برای تصمیماتی من حقیقتش:  گفتم و کردم صاف صدام

 دروغ.. )جدیه تصمیمم و کردم فکر روش خیلی من یعنی..نفعمه به کنم می فکر خودم اما.. کنید

 .. (بود افتاده سرم تو فکر این که بود روز چهار – سه تنها. گفتم می

 ..برم ایران از تحصیل ادامه واسه خوام می من.. : کرد نگاهم منتظر و داد تکان سری عمو

 ؟؟..کرد می قبول یعنی... کرد نگاهم العملی عکس هیچ بی هم او.. دوختم عمو به چشم و

 !!! سکوت.. سکوت.. کرد سکوت

 ؟؟..بری خوای می:  کرد تکرار

 .. ..دادم تکان سری

 

--------------------------------------------------------------------

------  

 ..گشودم هم از و هام پلک و زدم غلتی

 به قوسی و کش و کشیدم سرم باال و هام دست..  کرد می نورافشانی و بود پهن اتاق وسط آفتاب

 ..دادم بدنم
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 باید!!!  بده زمان یکم.. : میشد تکرار ذهنم تو که ی جمله آخرین.. کرد پردازش به شروع ذهنم

 ..کنم فکر

 جدی که شد راضی عمو " فراوان های برهان و دلیل و ساعته یک بحثی از بعد.. زنم می لبخندی

 حال.. !! بودم گرفته نیک فال به هم را همین من.. بسنجد را کار جوانب و کند فکر هایم حرف به

 ..باشد تواند نمی سخت هم زیاد " عمو کردن راضی کردم می فکر

.. بود تادهاف تخت پایین که افتاد جعفر به چشمم.. نشستم تخت رو و شدم بلند بیشتری انرژی با

 هچ یعنی.. داشت دیدن خبر این شنیدن از سپهر ی قیافه.. : نشست لبم رو ای موذیانه لبخند

 .. !!!خان سپهر خواستی خودت!  هه.. داد می نشان العملی عکس

 ملحظات تک تک از باد.. دیدم می مسافر را خودم حاال از.. رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند

 ..!!کردم می استفاده

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 دو احساس چار دو خبر این شنیدن با.. کرد اعالم حدودی تا " را موافقتش هفته یک از بعد عمو

 را کار این توان آیا ؟؟..بروم و کنم رها را چی همه که داشتم تصمیم واقعا.. شدم ای گانه

 ؟؟..داشتم

 کرده روشن روز ان از که) ام گوشی با بار چندین روزی " ناپذیر خستگی روز هر همچنان سپهر

. .چیست کارها این از منظورش فهمیدم نمی.. کرد می قطع پاسخ بدون و گرفت می تماس( بودم

 ..نداشت هم اهمیتی برایم دیگر حقیقت در و

 مدارک ی ترجمه و نیاز مورد مدارک آوری جمع دنبال آزاد ه*دانشگا کنکور روز فردای از درست

 ردک خوشحالی اظهار او و دادم عمو به و بود کرده معرفی نریمان که را وکیلی تماس شماره.. رفتم

 امور در فقط و است شرکت حقوقی وکیل برادر او:  که گفت و. شناسد می را نظر مورد فرد که

 ..کند می فعالیت موارد این و اقامت و مهاجرت

 می من ؟؟..چه کرد می پیدا درز شرکت به خبر این اگر.. لرزید ترس از دلم حرف این شنیدن با

 انوشکی و سرمدی که شد می اینطور اگر.. نشود دار خبر موضوع از کسی رفتنم از قبل تا خواستم

 ..شدند می دار خبر " سپهر همه از مهمتر و
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 همه نای دلیل من:  گفت و کرد نگاهم تعجب با او.. گذاشتم میان در عمو با را ام نگرانی کالفگی با

 !! بفهمند خب.. شم نمی متوجه و کاری پنهون و اصرار

 ..بشه متوجه کسی خوام نمی من ولی:  گفتم بیچارگی با

 ..شوند می ناراحت که اینطوری ؟؟..چرا آخه -

 ..کنم سوپرایزشون خوام می اصن.. من!!  کنم می خواهش.. عمو نه -

 خبر ینا شنیدن با کنی می فکر ؟؟..داره غافلگیری اینم آخه:  گفت سفیهی اندر عاقل نگاه با عمو

 شرمنده کیوان جلوی دیگه فردای دو اینکه خاطر به فقط من.. شاهده خدا ؟؟..میشند خوشحال

 دور من از ای لحظه ندارم دوست وگرنه.. کردم قبول باشم نکرده کاری کم قبالت در و نباشم

 ..بشی

 اینکه از مرسی.. جون عمو دونم می:  گفتم و بوسیدم را صورتش و کردم نزدیک عمو به را خودم

 " اصن.. بمونه خودمون بین حرف این که کنم می خواهش ازتون اما!!  میدید من به رو اجازه این

 همه به شد گرفتنم بلیط به نزدیک و شد اوکی کارها وقت هر!!  نیست معلوم چیزی که فعال

 ..میگیم

 ..یارم نمی در سر تو های حرف از که من:  گفت و داد تکان سری عمو

 ؟؟..میریم دیگه وکیل یه پیش حاال پس.. عمو مرسی:  گفتم خوشحالی با

 ؟؟..چرا دیگه وکیل -

 !! بگه بقیه به داره امکان.. اشناست میگید که(  وکیل) نخجیری این خب -

 ..گه نمی -

 ؟؟..چی بگه اگه!  دونید می کجا از -

 حاال تا.. است دیگه چیز یه کارش این!!! ؟؟ داره شرکت به ربطی چهِ ..  نخجیری اون برادر این -

 !! راحت خیالت.. نیافتاده ما های طرف گذرش هم بار یه

 !! گوید می او که باشد همینطور که بودم امیدوار..شدم خیره عمو به نگرانی با

 !! باشی باید حتما تو.. احوال ثبت بریم باید سر یک " گیرم می تماس باهات فردا:  گفت عمو
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 !! کن کمک خودت.. خدایا. .. کردم اعالم را موافقتم و دادم تکان سری

--------------------------------------------------------------------

-------------- 

 احوال ثبت راهی عمو با و بستم باالسرم و موهام و پوشیدم ای ساده لباس " بعد روز صبح

 رهابا.. کردیم می پایین باال را ها پله و بودیم سرگردان اتاق اون به اتاق این از ها ساعت.. شدیم

 سرشان بود معلوم که اینطور.. طلبیدند کمک به را او و گرفتند تماس شرکت از عمو با بارها و

 جاک که دهد سوتی مبادا تا میزدم زل او به خواهش و نگرانی با بار هر من و..!!! .. بود شلوغ حسابی

 ..هستیم کاری چه دنبال و

 .. ..رفت شرکت به عمو و برگشتم خونه به آژانس با من که بود ظهر به نزدیک عاقبت

 اداری مراحل.. بودم تحصیلم ی منطقه پرورش آموزش در آمد و رفت درگیر صبح از هم بعد روز

 ..خارج من توان از انجامشون ی حوصله و بود گیر وقت بسیار کارها

 جامان باید که کاری اولین " مدارکم تحویل از بعد.. فشردم هم روی و چشمانم لحظاتی تاکسی در

 رفتنم با مادرجون که بودم مطمئن.. بود او آوردن دست به دل و مادرجون با صحبت دادم می

 ..کرد خواهد مخالفت و شد خواهد دلخور مسلما و است مخالف

.. رفتم می وکیل دفتر به نیاز مورد مدارک از سری یک با باید فردا.. دادم بیرون خستگی از و نفسم

 مهه یعنی.. شدم می همراه باید حتما من مالقات این برای و بود رفته تنهایی به عمو و قرار اولین

 ؟؟..شد می انجام موفقیت با چیز

--------- 

 رنظ از و ساعت.. زدم شانه و موهام و ایستادم اینه مقابل و کردم پا به رنگی سبز کتان شلوار

 به آژانش با من که بود قرار و داشتیم قرار وکیل با 5 ساعت راس.. بود عصر 3331!  گذروندم

 ..برویم وکیل دفتر به عمو با انجا از و رفته شرکت

.. مفرستاد لعنت نخجیری به.. دید خواهم امروز را سپهر که بود شده برات دلم به!!  نبود دلم تو دل

 وکیل دفتر به خودم که کردم اصرار عمو به تلفن در چه هر ؟؟..بود قحط مالقات ساعت مگر آخر

 !!! بروم باید او با حتما که گفت و کرد مخافت مصرانه او.. ماند خواهم او منتظر و روم می
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 هچ " برویم خواهیم می کجا که میشد پی پا سپهر اگر.. نشاندم چهره بر را ام همیشگی آرایش

 ؟؟..گفتم می باید

 ؟؟..مربوط چه او به اصال ؟؟..بودم او به گویی پاسخ نگران همه این چرا من.. زدم تشر خودم به

 هوا!!!  مشد پشیمان.. انداختم سر به مشکی ی ساده شال و کردم تن به رنگی طوسیِ   شالی مانتو

 و موهام.. شد می گرمم بیشتر " بودم کرده پخش صورتم تو رو موهایم که اینطور و بود گرم

 رتمصو!!  بود بهتر اینطوری....بستم کلیپس با سرم باال و دادم پوش کمی و زدم شانه سرباال

 رو و شال دوباره.. داد می نشان نفوذتر با ام کرده آرایش و درشت چشمان و بود شده تر کشیده

 و تمانداخ ام شانه رو هم را اسپرتی مشکی کیف.. کردم پا به و رنگم مشکی کالج و انداختم سرم

 را مایع رژلب.. دادم می دقش باید ببینم را سپهر داشت امکان که حاال. .. گرفتم دوش عطر با

 از.. بود شده انگیز هوس هام لب.. کردم نگاه خودم به اینه در.. دادم رنگ و هام لب و برداشتم

 ..رفتم پایین وبه کردم پرت میز رو را رژ.. گرفت ام خنده خودم شیطانی افکار

 تاکسی با و برداشتم را تلفن.. بود سکوت در خانه و کرد می استراحت اتاقش در خانم پروین

 بعد و ماندم منتظر در جلوی..!! امد خواهد ماشین دیگر دقایقی تا که گفت..گرفتم تماس تلفنی

 ..شدم سوار

.. سوزاند می را پوست افتاب و بود کننده کالفه هوا گرمای.. بودیم راه در ای دقیقه 41 حدود

 ها مدت.. دیدم را شرکت آشنای تابلوی من و ایستاد ای طبقه 6 ساختمان مقابل ماشین عاقبت

 ..بودم نیامده ها اینور که بود

 دوباره.. نداد جواب خورد بوق چه هر.. گرفتم را عمو ی شماره " شوم پیاده ماشین از اینکه بدون

 ؟؟..دلیار.. ؟؟جانم..الوو:  پیچید گوشم تو عمو صدای اینبار.. گرفتم شماره

 !! هستم منتظرتون پایین.. رسیدم من.. عمو سالم -

 ..باال بیا ؟..جون عمو رسیدی -

 !! مونم می منتظرتون همینجا.. نه.. نه:  گفتم تند تند " گرفت و من برق

 ..عزیزم دارم کار یکم من آخه -

 کنیم دیر نیست درست.. داریم قرار 5 ساعت ما ولی:  گفتم و انداختم مچم روی ساعت به نگاهی

!! 
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 ..اومده پیش فوری ی جلسه یه.. عزیزم دونم می -

 ؟؟..جلسه:  کردم ناله

 ..باال بیا!!  کشه نمی طول زیاد..  است دقیقه چند فقط -

 ..مونم می منتظر همینجا من پس!!  عمو نه -

 این وت عصر موقع این نیست درست!!  نکن دو به یکی من با!!  دلیار:  گفت تحکم با اینبار عمو

 !کرد قطع و.. باال بیا!!  بمونی خیابون تو گرما

 و کردم حساب را تاکسی ی کرایه.. نبود ای چاره!  کردم تعلل کمی.. گرفت می ام گریه داشت

 به شمچ دوباره.. بود خلوتی خیابون.. کردم خیابان سر تا سر به نگاهی.. شدم پیاده دست به کیف

 دوباره " کنم فرار او از خواستم می چه هر!!  داشتم شانسی عجب.. گزیدم لب.. دوختم ساختمون

 ..رسیدم می او به

 و من اآشن نا نگاهی با که نگهبانی مقابل از.. گذاشتم ساختمون داخل به پا و گفتم اللهی بسم

 ..زدم را آسانسور و گذشتم کرد می برانداز

 به هرگز کردم دعا دلم تو.. است حرکت در 2 ی طبقه از آسانسور که داد می نشان شمارشگر

 ..کردم پا اون و پا این کمی.. نرسد پایین

 صدای که نشد ای لحظه.. فشردم رو 3 ی دکمه و گذاشتم داخل به پا.. شد گشوده آسانسور در

 ..شد کوبیده سرم بر پتک مثل!  سوم ی طبقه:  گفت می که زنی نازک

 اپ و کردم باز را چوبی بزرگ رنگ ای قهوه را در ؟؟..بودم دلتنگش نکنه.. بودم نگران اینهمه چرا

 ..گذاشتم رنگ شکالتی پارکت رو

 ..بود جهنم بیرون!!  اووووف.. گرفتم آرامش و خورد صورتم به سبک و خنک هوای ورودم با

 انها زا یکی پشت که داشت قرار بزرگ میز دو.. انداختم مقابلم سالن سر تا سر به اجمالی نگاهی

 هم کنار گوشه در!!  بود شده چیده وسط در چرمی رنگ کرم ست نیم یک و بود نشسته خانمی

 ..خورد می چشم به بود پرونده و زونکن از پر که قفسه یک و بلند پایه گلدان چندین

 یم نگاهم تعجب با که خانمی به و ایستادم ها میز از یکی مقابل و بخشیدم سرعت هام قدم به

 ..خیر به روز:  گفتم کرد
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 و یزدانی آقای تونم می:  گفتم ممکن حد در صدا آرومترین با.. بود شده خیره من به همچنان

 ؟؟..ببینم

 ..کند دستگیرم بیاید و بشنود را صدایم سپهر ترسیدم می همش

 مهندس اینجا: کرد اضافه و خندید و ؟؟..یزدانی آقای کدوم:  گفت و زد محوی لبخند منشی خانم

 ..داریم زیاد یزدانی

 کیومرث..  یزدانی ی آقا:  گفتم زود " کند صدا را سپهر خودسر اینکه ترس از.. گفت می راست

 ! یزدانی

 ؟؟.. داشتید مالقات وقت:  گفت مقابلش های کاغذ به نگاهی نیم با

 .. !!بله یعنی.. ..نه -

. .یزدانی دلیار!!  هستم یزدانی من:  گفتم و کردم اصالح و حرفم زود.. کرد نگاهم تعجب کمی با

 ..هستن من آمدن جریان در خودشون.. !! یزدانی آقای ی برادرزاده

:  فتگ بلند صدای وبا شد خیز نیم کمی و زد لبخندی باشد دانایی زدم می حدس که منشی خانم

 ..نشناختمتون ببخشید ؟؟..هستید خوب

 ..شنون می و صدامون!!  بزن حرف آرومتر.. خبرته چه!!  هیـــــــــــس:  گفتم حرص با دلم تو

 ..همچنین:  گفتم و دادم دست او با کمرنگی لبخند با ظاهر در اما

 ظرمنت باید کمی.. هستند جلسه اتاق تو همه که االن:  گفت و نشست جایش سر دوباره دانایی

 !! بمونید

 ؟؟..کشه می طول خیلی -

 کرتش و ایستادم صاف.. بکشه طول ربع یه از بیشتر نکنم فکرِ  !!  داخلی ی جلسه یه.. نخیر -

 ..ممنون:  گفتم و کردم

 !! بنشینید بفرمایید.. کنم می خواهش -

 تک در از و امد در چرخش به سالنِ   دور نگاهم..رفتم چرمی های مبل سمت به و زدم چرخی نیم

 ..داشتند دستکی و دفتر عجب.. گذشت ها اتاق تک
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 و گرفت دست به را آنها بندی دسته از بعد سپس و کرد رو و زیر را مقابلش کاغذهای کمی دانایی

 ..ودب گذشته خیر به که اینجا تا.. کردم نگاه دیوار و در به بازم.. رفت سالن انتهای اتاق سمت به

 ..شد حبس ام سینه تو نفس من و شد باز ها اتاق از یکی در.. کشید طول دانایی آمدن

 

-------------------------- 

 ..گردید حبس ام سینه تو نفس من و شد باز ها اتاق از یکی در

 او از چشم و زدم کمرنگی لبخند.. کرد نگاهم متعجب دیدنم با و شد خارج اتاق از خانمی دختر

 .. !!!بود آمده راه من با که اینجا تا.. کردم تشکر خدا از دلم تو.  گرفتم

 وهایم.. داشت بلندی تقریبا قد و بود ساله چند و بیست حدود!  کردم برانداز و دختر سر پشت از

 ..بود داده حالت مقتعه زیر " کج حالت به را ایش قهوه ی کرده رنگ

 و امرتون:  گفت من به رو و کرد جا به جا را اش مشکی فرم " عینک و نشست میزش پشت

 ..بفرمایید

 ..داشت متینی و محجوب ی قیافه کل در.  دوختم او به چشم مستقیما

 شونای.. دارم کار یزدانی آقای با!!  کردم عرض دانایی خانم به:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند دوباره

 .. !!بمونم منتظر باید فرمودند

 ؟؟..شده هماهنگ قبال:  گفت ست کاره همه انگار که حالتی وبا برد عینکش به دستی دوباره

 ؟؟..اسمتون.. ببخشید

 ..دوخت مقابلش مانیتور به را نگاهش و

 ..باشند دقیق و شناس وظیفه اینقدر عمو کارمندان کردم نمی فکر.. زدم نیشخندی دلم تو

 جریان در خودشون!!  خان کیومرث ی زاده برادر!  هستم یزدانی من:  دادم جواب حوصله بی

 ..هستن

 یم معرفی و خودتون زودتر باید.. ببخشید:  گفت و شد خیز نیم کمی و زد عجولی لبخند دختر

 ..نداشتم اطالع بنده.. !! کردید
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 ..نداره اشکالی:  گفت و شدم جا جابه و خیز نیم کمی احترامش به

 ها قرار ی همه..دونید می آخه!  خوام می عذر ازتون صورت هر در:  گفت و داد تکیه اش صندلی به

 قراری من اطالع بدون.. باشم جریان در باید حتما من.. !! بشه هماهنگ من با باید حتما ها دیدار و

 !! گیره نمی صورت

:  داد ادامه دوباره خودش.. . دادم گوش گفت می تحکم با و غلیظ که منی من به و زدم لبخندی

 ..حقیقی شبنم!  هستم حقیقی من.. کنم معرفی و خودم رفت یادم

 !! هستم دلیار منم.. . خوشبختم:  گفتم و زدم لبخندی ناچارا

 .. !!قشنگی اسم چه:  گفت خنده با

 ..دارید لطف:  گفتم و کردم تشکر

 ؟؟..ابمیوه ؛ قهوه ؛ چای ؟؟..بیارن براتون بگم دارید میل چی -

 میل. .تشکر:  گفتم برسانم را کالفگی کردم می سعی که نگاهی با.. کرد می کالفه داشت دیگر

 !! ندارم

 .. .راحتید طور هر -

 ..رفت ور مقابلش سیستم با انداخت پا رو پا و -

 ؟؟..آمد نمی عمو چرا پس.. بود گذشته ای دقیقه 6 – 5 تقریبا

 تماشا مشغول و گرفتم دست به و بود پال و پخش میز رو که لوگی کاتا چند و شدم خم کمی

 بندش پشت و شد بلند ای همهمه صدای که گذروندم می نظر از رو ها کاتالوگ یک به یک.. شدم

 ..شد گشوده راهرو انتهای اتاق در

 رنگ و افتاد من به نگاهشان.. شدند خارج اتاق از کنان صحبت آقا دو!!  دوختم افراد به چشم

 .. رفتند راست سمت های اتاق از یکی داخل " برسند سالن به اینکه از قبل.. گرفت تعجب

 ندبل صدای.. رسید می گوش به همهمه و صحبت صدای.. موند خیره اتاق ی مانده باز در به چشمم

 ..خورد گوشم به صدایی هر از تر رسا " عمو کردن صحبت
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 ناپدید ها نگاه از و کشیدم می خودم روی بر و داشتم را پاتر هری معروف شنل خواست می دلم

 ..شدم می

 تپش که همچنان و اومد ما سمت به بود دستش که اوراقی و اش همیشگی لبخند با دانایی خانم

 ..شد تموم جلسشون:  گفت من به رو نشست می میزش

 !! زدم کمرنگی لبخند و گفتم شکری رو خدا لب زیر

 به : گفت بلند دیدنم با و شد خارج اتاق از کنان خنده سرمدی. .. کردم نگاه راهرو انتهای به دوباره

 ؟..اینجاست کی ببین.. به

 . گفتم سالم شدم می بلند که حالی در و زدم لبخندی.. افتادم وحشت به بلندش صدای از

 ؟؟..ها ور این از عجب چه ؟؟..عزیزم خوبی:  گفت و داد دست من با و اومد تر نزدیک سرمدی

 !! بیرون بریم هم با قرار یعنی.. داشتم کار عمو با:  دادم جواب.. بود دوخته ما به چشم شفیعی

 نم.. نیست قبول ؟؟..تنها تنها ؟؟..گردش برید خواید می:  گفت و زد چشمکی شوخی به سرمدی

 !! زارم نمی که

 ..خندیدم تنها جوابش در

 !! میاد االن کیومرث.. بشین:  گفت لبخند با و زد پشتم به دستی سرمدی

.. کشوند راهرو به و نگاهم هایی قدم صدای.. ایستادم پا سر همانطور اما " رفتم عقب قدم چند

 ..هیکل و قد ماشااهلل!!  من خدای.. نشست عسلی چشم جفت یک در نگاهم

 نمی بر من از چشم هم او.. بود شدن نزدیک حال در دست به کیف " تیپ خوش و جوان پسری

 مخ کمی داد می دست سرمدی با که حالی در و گرفت من از و نگاهش سالن به رسیدن با.. داشت

 ..باشه داشته ادامه همکاری این امیدوارم.. . شدم خوشحال دیدنتون از!!  اجازتون با:  گفت و شد

 ..خدانگهدار.. همچنین:  گفت و زد لبخندی سرمدی

 عموق و کرد خداحافظی و تشکر او از احترام و تواضع با و چرخید دانایی سمت به خوشتیپ آقای

 ..خدانگهدار:  گفت من به نگاهی با رفتن
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. .شدم خیره رفتنش به و دادم تکان سری تنها " کند می خداحافظی چرا من با اینکه از متعجب

 رو و نگاهی سنگینی.. بست سرش پشت و در و رفت پسر آقا.. بود استوار و محکم هاش قدم

 ..چرخید کنفرانس اتاق سمت به خودآگاه نا سرم و کردم حس خودم

 مسلما.. کرد می نگاه من به تعجب با و بود ایستاده راهرو اواسط " دست در کاغذهایی با سپهر

 ..نداشت اینجا در هم آن " را دیدنم انتظار

 استین که چهارخانه اندامی پیراهنی و داشت پا به جین شلوار.. . شد می نزدیکتر قدم به قدم

 ؟؟.. ماند می کجا ؟؟..رفت می کجا ها شب.. ! .. . بود زده تا آرنج تا را هایش

 کردم فاعترا خودم پیش بیچارگی با.. بود گرفته شدت قلبم ضربان.. گرفتم او از چشم سختی به

 نشات کجا از شیفتگی و عالقه همه این.. !! خواهمش می هم هنوز.. دارم دوستش هم هنوز:  که

 ؟؟..گرفت می

 ..افتاد راه اتاقش سمت به و کرد صحبتی دانایی با سرمدی

 ..دش متوقف من مقابل درست.. دوختم ام مشکی ژیر های کالج به نگاه و فشردم دست در و کیفم

 ..دادم نگاهش به چشم و کردم بلند سر ناچار

 ..سالم -

.. رساند می را مختلفی های حس نگاهش.. دوخت من به چشم و داد تکان سری تنها جواب در

 سه – دو اکثرا چرا.. دوختم گردنش به و گرفتم نگاهش از چشم.. غیض3 شوق3  نگرانی3  تعجب

 الاص کارش این از ؟؟..گذاشت می نمایش به و ستبرش ی سینه و بود باز بلوزش باالی ی دکمه

 ..امد نمی خوشم

 چک که ببرید یزدانی آقای برای و داد قرار متن لطفا.. . دانایی خانم:  گفت و شد جا به جا کمی

 !! منتظرند " کنند

 ..بدید انجام و کار این شما گفتند یزدانی آقای:  گفت و گرفت باال را سرش دانایی

 دکنی لطف.. بدند انجام و کار این خودشون هستن تا که بهتره:  گفت و داد تکان سری سپهری

 !! ببرید براشون

 ..شد بلند و گرفت دست به و ای پرونده و گفت چشمی لب زیر دانایی
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 براشون رو رسیده هم درمان آوا دفتر از که هایی بروشور.. ضمنا:  گفت و آمد حرف به دوباره سپهر

 ..کنند مشاهده تا ببرد

 هب اشاره) خانم و یزدانی آقای اینکه مثل.. مهندس آقای اما:  گفت و انداخت من به نگاهی دانایی

 ..رفتن برای دارند عجله(  من

 را 5 به دقیقه 01 که بود دیوار روی بزرگ ساعت به نگاهم من.. شد کشیده من به سپهر نگاه

 ..داد می نشان

.... نهک نمی وارد کارشون تو تاخیری!!  دقیقه چند مسلما:  گفت و گرفت طعنه رنگ لحنش و نگاه

 ! !! بمونند منتظرشون لحظه چند تونند می خانم

 که دآم نظرم به بیشتر اما!  چرا دونم نمی.. رفت کنفرانس اتاق سمت به دست به پرونده دانایی

 ..کند گرم را عمو سر تا فرستاده را او سپهر

 اینجا : گفت و گذاشت پشتم را دستش او.  شد تبدیل یقین به نوعی به بعد ای لحظه حدسم این

 ..من اتاق بریم ؟؟..واستادی چرا

 

-------------------------------------------------------------------  

 دوست. . . کردم پا اون و پا این.. کرد وارد کمرم بر اندکی فشار و گذاشت پشتم را دستش

 را ودشخ گرچه.. کردم نگاه حقیقی به مصنوعی لبخندی با و برگشتم!!  باشم تنها او با نداشتم

 ..است ما به حواسش دانگ شش که بود معلوم اما " داد می نشان مشغول

 دستش با دوباره.. کرد می نگاهم جدی.. دوختم سپهر به را ام لجوجانه نگاه و گرفتم او از چشم

 ..کرد وارد پشتم به فشاری

 ..شدم همقدم او با ظاهر حفظ خاطر به فقط3  ناچارا

 ..شوم داخل که شد منتظر و کرد باز را اتاق در

 3 شدندر بسته صدای با.. نشستم و رسوندم ای قهوه چرم مبل به را خودم سریع هایی قدم با

 ... کردم نگاه امد می بودم نشسته که جایی طرف به داشت که او به زیرچشمی
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 ؟..اینورا ؟؟..  شما احوال خوب:  گفت و انداخت مبل روی کنارم را خودش

 ...! خوبم:  گفتم کنم نگاهش که این بدون لب زیر

 ؟؟..اومدی چی برای اینجا -

 ..دارم کار عمو با:  گفتم و کردم قالب هم تو و انگشتانم

 ؟؟..داری کار چه -

 ..گرفتم او از و روم و کردم نگاهش چپ چپ

 ..بود داده لم مبل رو راحتی به و بود گذاشته پشتم را دستش یک

 5 به دقیقه 3..کردم چک را ام مچی ساعت..نکردم او به توجهی و کردم قفل هم تو و هام انگشت

 ؟؟؟.. .  زد نمی حرفی هیچ چرا.. دادم تکان را پایم یک قرار بی.. !! بود

 

 جاهمان خب ؟؟..آورد اتاق به و من چرا اصال.. بودم آرام نا و بود شده بیشتر قلبم تپش حضورش از

 ..دیگر بودم نشسته سالن در

 !!؟؟.. میده معنی چه رفتارهات این فهمیدم می کاش -

 .. ندادم پاسخی

 می ام دیوونه داری:  غرید حرص با.. گرفت قرار صورتم به نزدیک صورتش و شد خم سمتم به

 !!فهمی؟ می.. . دلیار کنی

 

 .. کشیدم کنار را خودم کمی.. گرفتم را پوزخندم جلوی

 می فاصله چرا ؟؟..چته:  گفت و چسبید و بازوم حرص با و شد خم جلو به!!  نماند دور چشمش از

 ؟؟..گیری

 ؛ بینهمی تو میاد یکی.. کن ول و دستم:  گفتم و دوختم اش عصبی چشمان و صورت به نگاهی نیم

 !! زشته
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 .. ..بفهمند بزار اصال!! ببینند بزار.. جهنم به:  غرید

 !! کرد رها را دستم.. کند ول تا کشیدم عقب را بازویم

 با موقع همون اگه.. خوردم رو تو گول!  اشتباه.. کردم اشتباه:  کرد زمزمه و کشید عقب کمی دوباره

 .. .بودیم زندگیمون خونه سر االن کردم می صحبت عموت

 که مبود من این وقت اون.. خیال خوش چه:  گفتم و بگیرم و زبونم جلوی نتونستم.. زدم پوزخندی

 .. !!!بودم خورده رو تو گول

 ؟؟..چیه منظورت:  خورد تکون هاش لب.. کشید هم در صورت.. کرد اخم.. کردم نگاهش تمسخر با

 نمی توضیح او از چرا.. کردم نمی راحت را خودم و گفتم نمی او به چرا.. گرفتم ازش و نگاهم

 می فکر بخواهم توضیح او از اگر که کردم می گمان مدام.. بودم غرورم فکر همش ؟؟..خواستم

 لعنت.. ممیکش را منتش دارم که کند می فکر..بیفتم راه دنبالش که ام شده بدبخت اینقدر که کند

 !! ام لعنتی غرور این و من به

:  ردآو نزدیک را سرش.. کرد بازی انگشتانم با.. بود خنک دستش.. گرفت دست به و انگشتانم

 با!! ..  خوام می معذرت ازت بار هزارمین برای..خوام می معذرت من!!  بگی تو چی هر.. اصن

.. نیستیم قهر با که ما اصال خوبه؟؟.. زارم می غرورم رو پا تو خاطر به... کنم می صحبت کیومرث

..!! کن نگام.. دلیار ؟؟..باشه.. .. زنم می حرف باهاش خودمون مورد در.. . دادی و کنکورت هم تو

 ؟؟.. .. باشی قبل دلیار همون کنم کار چی

 ادامه بازی این به داشتم چرا.. کردم مرور را هایش حرف ؟؟؟.. بود شده مرگم چه.. کردم سکوت

 ؟؟.. کردم نمی تمومش چرا ؟؟..میدادم

 ..دوختم بود او دست در که دستم به چشم

 دهآم کنار اش همیشگی یکدندگی و غرور از همه این که بود شده چه ؟؟..بود سپهر راستی به این

 ؟؟..بود

 روی تو دارم تو خاطر به من!  ندارم و بازی این طاقت.. تونم نمی دیگه من.. : اومد نزدیک سرش

 ..وایمیستم همه

 ؟؟..بود چه منظورش ؟؟..ایستد می همه روی تو
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ی تا دارم گوشی به چشم همش..  زنگتم به گوش همش:  داد ادامه .. زنی می من به زنگ یه کــ 

 و موضوع ی همه تو اما.. باشی ناراحت من از که میدم حق من.. . ندارم و دوریت طاقت دیگه من

 !! دونی نمی

 ؟؟.. کشی نمی کنار موضوع این از و خودت چرا:  داد ادامه خستگی با و

 ؟؟..بودم کرده ناراحتش و خسته حد این تا ؟؟... بود سپهر واقعا این!!  بودم شوکه

 وامخ نمی!!  تو خاطر به فقط..  گذاشتم چیزم همه رو پا..  ببین و من:  گفت و داد فشاری دستم به

 و کار این تو خاطر به.. خواهی معذرت نه کردم خواهش کسی از نه حاال تا من.. بدم دست از رو تو

 ؟؟..کنی می تمومش.. کنم می

 می چه کرد می صحبت عمو با ؟؟..کند صحبت عمو با خواست می ؟؟..کنم تمومش.. ! کردم فکر

 که نبودم نگران دیگر.. شد می خودم مال دیگر..  او با روز هر!!  او با زندگی.. لرزید دلم.. ؟.. شد

 ..کند می سر کی پیش و کجاست ها شب

 اخالقی بد ماه یک آن ؟؟..چه او به اش احترامی بی ؟؟..کند صحبت عمو با خواست می.. اما..  اما

 ؟؟..چه گرفت می قلبش عمو انشب اگر.. . بود کرده سر به جون را مون همه ؟؟..کنیم چه را اش

 هر با که بار هر ؟..کردم می چه را تردیدش و شک.. .. ؟؟..ریختیم می سرم بر باید خاکی چه

 می کجا ها شب ؟؟..بودند که اش خانواده ؟؟..کند بازخواستم خواست می شدم می همکالم پسری

 ؟؟....داد نمی درست پاسخ کس هیچ به چرا!! ؟؟؟.. بود کسی چه پیش هفته سه این.. رفت

 این!!  دید هم نازیال.. دیدم چشمانم همین با.. دیدم خودم.. !!! موطالیی ؟؟.. چه طالیی مو آن

 ؟؟.. بود زده زنگ شرکت به گریان که بود همان

 .. .. کشیدم دستش از را دستم

 ی نیمه اما.. داشتم دوستش من ؟؟..کردم می باید چه جواب بی ی اما و چرا همه این با من

 .. اصن..  من..  من.. کردم می شروع نباید هم اول از.. من به لعنت.. !!! نبودیم یکدیگر

 هزد را رفتن حرف که حاال.. .. داشتم دوستش من.. بود لبریز چشمانم.. دادم تکان را سرم کالفه

 نبودیم هم مناسب ما.. . خواستمش نمی دیگر.. .. . نه ؟؟..زدم می ساز یک داشتم روز هر ؟؟..بودم

!! 

 ..بود شده طوالنی سکوتم
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 .. دادی قول تو..!  داری دوستم هنوزم.. دلیار..  ؟؟..کنی نمی نگام چرا.. : چسبید را دستم دوباره

 ؟؟..یادته.. هستی چیز همه پای که گفتی.. تو نرفته؟؟ که یادت

 می گوش به راهرو از هایی قدم صدای.. کردم می حس خوبی به را این.. بود نگران صداش

 ..رسید

 ردک رها را دستم.. ایستادم و شدم بلند.. کرد می تمامش باید.. شد می نزدیک داشت عمو صدای

 ..زد زل من به و

 این من.. هه ؟..گرفتم می ندید را چیز همه..  دادم قورت را دهانم آب.. زدم پلک.. زدم پلک

 ..نبود توانم در تصمیمات

 ..دلیار کن تمومش:  زدم تشر خودم به

 نم:  گفتم و کردم خیس زبون با و لبم.. نکردم نگاهش اما.. دادم قورت را بغضم.. ایستادم صاف

 ادامه که خوام نمی دیگه!!  قهر نه.. کنم می ناز دارم نه!  بدم ادامه خوام نمی دیگه.. .. تونم نمی

 .. .. !!کنی فراموش و چیز همه که کنم می خواهش ازت!  نیست ظرفیتم در.. بدم

 ..بستم سرم پشت و در سریعا و شدم خارج.. رفتم در سمت به بلند های قدم با و

 رمگ.. دیگر بودم کرده را کار بهترین.. شد می سرازیر داشت هایم اشک.. بود شده تند هام نفس

 ؟؟..نه

 مو آن پس!!  بودم دیوانه واقعا من.. فشردم دستم تو و سرم.. نبود سالن در کسی شکر رو خدا

 ؟؟.. کردم می چه را عمو ؟؟..چه طالیی

 ..موندی منتظر که ببخشید.. بریم ؟؟..اینجایی عزیزم -

 .. عاقالنه کارهای به چه مرا!!!!  بودم دیوانه که جدا.. کردم حرکت عمو سر پشت و شدم بلند گیج

 

-------------------------------------- 
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 می بحث هم با.. رفت می نخجیری دهان به عمو دهان از نگاهم " منگی و سکوت در مدت تمام

 با راچ اصال ؟؟.. ..بودم پشیمان ؟؟..بود شده چم من..!!! سنجیدند می را کار جوانب داشتند و کردند

 ؟؟.. کردم رفتار اینطور او

 عمو روی در رو چرا.. داد می تکان سر نخجیری سخنان تایید در..شد دوخته عمو به نگاهم

 ی متوجه ؟؟..کند خواهی عذر خواست می ؟؟..بود کرده تغییر رفتارش چه برای ؟؟..ایستاد

 ؟؟..دهد انجام را کار این خواست می من خاطر به فقط یا بود شده اشتباهش

 زیاد را موضوع من شاید ؟؟..معلوم کجا از.. بود دوستانش از یکی خواهر حتما ؟؟..چه موطالیی آن

 ..هه.. !!! بودم کرده

 .. !!شنیدم را دخترک صدای خودم...  ماشین در روز آن یا ؟؟..شرکت بود زده زنگ دوستش خواهر

 می راه دلم به شک نباید.. بود کار بهترین شدن دور و رفتن.. شد کشیده دیوار و در به نگاهم

 .. !!!دادم

 ..کشه می طول ماه 6 تا 5 کمشِ   کم:  گفت و گذروند نظر از و مدارکم نخجیری

 گفتم و کردم جور و جمع را خودم.. برگشت من به دو هر نگاه.. شد خارج گلویم از مانندی نه آوای

 ..باشم اونجا تابستون آخر خوام می.. بشه انجام زودتر کارم خوام می.. من: 

 تیجهن اعالم منتظر باید.. نیست ما دست دیگه بعد به جایی یه از:  گفت و داد تکان سری نخجیری

 ..هبش راه به رو کارها سرعت این به دونم می بعید اما.. کنم می سعیمو تمام من.. بمونیم اونا ی

 ظرن از و مثبت های پوئن تمام شما.. نباشید نگران ولی:  گفت و انداخت مدارک به نگاهی دوباره

 یم نتایجش دیگه روز چند تا و کردید شرکت ایران کنکور در هم.. تکمیله زبانتون هم.. دارید اونا

 من.. !!  مهمه خیلی مورد سه این.. دارید و ماه در مناسب گردش با مالی حساب یه اینکه هم و یاد

 .. !!بگیره صورت کارها زودتر چه هر که کنم می مو سعی تمام.. بینم خوش خیلی که

 این از یکی فقط اگر:  گذشت ذهنم از.. کرد می تشکر داشت کیومرث عمو.. دادم تکان سری

 داشتم روز هر چرا.. دادم تکان را سرم.. موندن و نرفتن برای شد می ای بهانه.. نداشتم را موارد

 ..بود من نفع به رفتن! ؟؟.. میزدم ساز یک

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 
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 شده خارج ازاتاق خانم پروین اصرار به هم آن شام و ناهار صرف برای فقط که بود ساعت 28

 شده ؟چم..ام شده گیر گوشه چرا که پرسید ومی شد می ام پی پا مدام خانم پروین.. بودم

 ؟؟...است

 ؟؟.. بود شده چم.. !! بودم سردرگم

 تهخواس این و.. قهر نه و کنم می ناز نه که نگفتم او به مگر ؟؟.. خواستم نمی را همین خودم مگر

 هک ؟کسی..کسی چه برای ؟؟..بودم دلتنگ.. داشتم را ها پشیمان روز و حال چرا پس.. است دلم ی

 سکوت همه این.. گرفتم بغل تو و زانوهام ؟؟..کرد می زندگی ما از جدا که بود هفته 3 به نزدیک

 !!؟؟.. کرد می قایم داشت را چیز چه او ؟؟.. بود چه برای

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 نماز چادر و نشسته زمین رو که خانم پروین به و داده لم کاناپه رو حوصله بی.. بود ظهر به نزدیک

 ..کردم می نگاه بُــرید می را جدیدش

 ..باشد بلد باید دختری هر که است مواردی از این که " داشت عقیده خانم پروین

 افص سالن ورودی در شنیدن با که داد می توضیح برایم و گیری اندازه و بـُـرش ی طریقه داشت

 ..نشست جایم سر

 ؟؟..کرد می چه اینجا ؟؟..سپـــهر.. !!! دیدم می اشتباه داشتم مطمئنا.. برگشت عقب به سرم

 ؟.. بود آمده چه برای

 ؟؟..نیست منزل خانم پروین که کرد می فکر یعنی.. چرخید می صورتش روی چشمانم

.. رفت ها پله سمت و کرد پا به را اش فرشی رو و کرد احوالپرسی خانم پروین با من به توجه بی

 ؟؟..ببرد را وسایلش بود آمده.. کرد می نگاهش متعجب هم خانم پروین

 وبخ چه. .. . بود شده مرتب نا قلبم ضربان باز.. زدم زل خانم پروین به و نشستم کاناپه رو صاف

 این به..آمد اَبرویی و چشم خانم پروین.. گرفتم گاز را زبانم.. دیدم می را او روز سه از بعد که

 ؟؟..کند می چه اینجا که منظور

 ؟؟... بود آمده چه برای.. ! انداختم باال ای شانه
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**************** 

 کجا اصال! ؟؟.. بزند بار را اتاقش تمام خواست می.. نبود ازش خبری که بود ساعت یک نزدیک

 ؟؟..برود خواست می

 که رفتم می اصال.. نداشتم رفتن روی اما.. بیارم در کارش از سر و بروم باال به داشتم دوست

 صدایی هر زنگ به گوش که االن به نه3  بودم زده او به رد دست که پیش روز سه به نه ؟؟..چه

 ..بودم

 ؟؟..خورد می ما با را ناهار.. چید می میز روی را ها بشقاب داشت خانم پروین

 ؟؟..بودم زده هیجان و مظرب اینهمه چرا..کنم گریه داشتم دوست.. گرفتم دندون به و ناخنم

 ورتمص به آب مشت مشت و کردم باز و آب شیر.. رساندم پایین دستشویی به و خودم و شدم بلند

 ستمد از اینطور ؛ عقلم و قلب افسار چطور.. کرد بهتر را حالم پوستم با خنک آب برخورد.. پاشیدم

 پای هک گرفتم می یاد باید.. بودم می قبل خونسرد و محکم دلیار همون باید من ؟؟..بود گسیخته

 در شمچ او با دیگر اینطوری.. بود من نفع به مسلما خونه این از رفتنش.. .. بایستم تصمیمم هر

 ..کردم می فراموشش کم کم و شدم نمی چشم

.. تریخ می آب چکه چکه موهایم جلوی از.. بستم را آب شیر و پاشیدم صورتم به آب دیگر مشتی

 برمودای شلوار.. کردم برانداز را خودم و گذاشتم عقب قدمی.. کردم خشک را صورتم دستما با

 سکلیپ با سرم باال نامنظم هم و موهام.. داشتم تن به رنگ بادمجونی شرت تی همراه به مشکی

 ..بودم کرده جمع

 را وییش دست در.. کشیدم عمیقی نفس.. ایستادم صاف.. بود آلود غم و گرفته چشمانم.. چشمانم

 ..شدم خارج و کردم باز

 بمقل باز.. من به لعنت!  آمد می پایین ها پله از.. دیدم را او که رفتم می خوری ناهار میز سمت به

 نظر از را او موشکافانه و شدم خشک راه وسط.. داشت تن به منزل لباس او.. اما.. لرزید

 سفید گشاد شرت تی همراه به داشت مشکی خط کنارش که سفید راحتی شلوار.. گذروندم

 ؟؟.. بوده حمام ؟؟..بود ریخته هم به و خیس موهایش.. بود پوشیده

 پشت از.. رفت میز سمت به و کرد کج را راهش.. دزدید را نگاهش زود و انداخت من به نگاهی نیم

 !! کردم براندازش
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 !! بخور ناهار بیا.. عزیزم واستادی چرا:  شنیدم را خانم پروین صدای و خورد پشتم به دستی

 یم دستش کنار باید و بود نشسته میز راس در سپهر.. رفتم میز سمت به وارفته هایی قدم با

 .. گرفتم نیشگون را خودم.. نشستم

 رد فکری.. خورد می ماست آرامش با داشت.. نشستم دستش کنار پیش دقایقی از تر خونسرد

 بماند؟؟؟ که بود آمده...  رفت می رژه ذهنم

 

------------------------- 

 ما اب و بود نشسته سرمیز " مقابلم که خانم پروین به کردن نگاه ی بهانه به " گاهی چند از هر

 .. .کردم می نگاهش چشمی زیر ؛ خورد می ناهار

.. کرد نمی نگاه دیگر جای به بشقابش به جز و خورد می را ناهارش خونسردی کمال و و سکوت در

 ودبر خواست می.. .. شد بلند میز سر از و کرد تمام را غذایش ما از زودتر لحظاتی از پس سپس.. 

 ؟؟؟؟...دیگر کند جمع را وسایلش

 چشمان با..! گرفت دست به را کنترل و انداخت کاناپه روی را خودش.. شد دور میز از و کرد تشکر

 و چشم شوق و ذوق با او.. شد کشیده خانم پروین به نگاهم.. کردم نگاهش درآمده حدقه از

 !! بمونه که اومده و کرده آشتی:  که معنی این به امد اَبرویی

 متس به نگاهم دوباره.. دادم پایین را آن آب و ماست با همراه!!  چسبید گلویم به سنگ مثل لقمه

.. ... گشت می بر خودش برای سرخود و رفت می3 کرد می قهر خودش برای چه.. !!  هه.. چرخید او

 ؟؟؟..داشت خبر عمو یعنی. 

--------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 ..کردم سوال سپهر برگشت به راجع و رفتم اتاقش به عمو برگشتن از بعد شب آن

 ؟؟..یومد می می نباید:  گفت و کرد نگاهم تعجب با ای لحظه عمون
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 ؟؟..بودید جریان در شما!!  کردم تعجب اما.. چرا:  گفتم و دادم تکان سری

:  تمگف منم.. خونه میام امروز که گفت بهم اومد.. تقریبا:  گفت و شد جا به جا جایش سر کمی عمو

 .. !!بفرما

 ؟؟..بود گرفته برگشت به تصمیم سپهر که بود شده چه.. شدم عموخیره به سکوت در

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

 ..گذشت می خاصی اتفاق و هیجان هیچ بی روزها

 هب واقعا.. نداشت من به ای توجه هیچ.. دید نمی مرا اصال دیگر انگار!!!  بود کرده ام کالفه سپهر

 هیچ بی و سکوت در ها روز ؟؟..بود کرده فراموشم و بود کرده قبول را ام خواسته راحتی همین

 ..عاقبت تا.. بودم داده وقف ها اتفاق تمام با را خودم من و گذشت می هیجانی

.. اشتمند هیجانی هیچ اما.. بودم شده مجاز و آمده کنکور نتایج!  بود گذشته ای هفته سه به نزدیک

 اناپهک رو هم سپهر.. کردم می پاک سبزی او با و بودم نشسته میز سر خانم پروین کنار آرومی به

 ؟؟..رفت نمی شرکت دیگر ؟؟..بود منزل در اکثرا چرا.. .. کرد می تماشا فوتبال و کشیده دراز

 رسپه که دهد پاسخ را تلفن تا شد خیز نیم خانم پروین.. خورد زنگ تلفن که بودم افکارم در

 ..برداشت را تلفن گوشی و کرد دراز را دستش درازکش همانطور

 ..دادم گوش هاش صحبت به و کردم تیز گوش خودآگاه نا

 !! بفرمایید -

 .. !!بله -

 شما؟؟..  نیستند نخیر -

 ..بگیرید تماس باهاشون شب.. ندارم اطالعی -

 ؟؟..بله -

 !!؟؟..نیاوردم جا به رو شما من اما.. بله -

 ؟؟..مورد چه در -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

613 

 

 ..بدونم باید من -

 .. ..باشم داشته اطالع باید من ؟؟..مورد چه در فرمودم جناب -

 ؟؟..کاری چه -

 ..نشست و شد بلند و

 ؟؟..کرد می صحبت کسی چه با.. کردیم می نگاهش متعجب دو هر خانم پروین و من

 ..بفرمایید معرفی و خودتون شما -

 ..کردم نگاهش تعجب با.. ..برگشت من سمت به سرش و

 .. !!خدمتتون گوشی لحظه چند -

 ..کرد دراز سمتم به را تلفن و دوخت من به را نگاهش

 ؟؟؟..من:  کردم زمزمه و کردم نگاهش تعجب با

 .. .. !!!!تونه وکیل:  گفت و کرد نگاهم غیض با و مشکوک

 ؟؟.. بود گرفته تماس خونه با چی برای وکیل؟؟.. ریخت قلبم

 را دهانم آب ؟؟..بود فهمیده.. کرد می نگاهم موشکافانه.. .. رفتم تلفن سمت به و پریدم جا از

 ..گذاشتم گوشم کنار و گوشی و دادم قورت

 ؟؟..بله -

 ؟؟..هستید خوب یزدانی خانم شد عرض سالم -

 ؟؟..خوبید شما.. تشکر!  سالم -

 ..شدم مزاحمتون ببخشید -

 ..کنم می خواهش -

 !.. !شدم شما مزاحم همین خاطر به.. داد نمی راه گوشیشون اما.. گرفتم تماس یزدانی آقای با -

 ..بفرمایید.. کنم می خواهش -
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 ..کرد نمی جدا من از را نگاهش و بود زده زل دهنم به اخم با همچنان سپهر

 ..دارم براتون خوبی های خبر که بگم تونم می شکر رو خدا -

 : مگفت و کردم فرار نگاهش از و شدم دور سپهر از زنان قدم و گرفتم دندون به و لبم.. ریخت قلبم

 ؟؟..شده خبر چه ؟؟..واقعا -

 ونمهاجرتت کارهای اما.. ! باوره از دور هم من واسه حقیقتش:  گفت و کشید عمیقی نفس نخجیری

 خیلی من.. بود آمیز موفقیت اول مراحل خوشبختانه.. افته می اتفاق داره ردیف و سریع خیلی

 ..امیدوارم

 ..شکر رو خدا.. ! خوبه خیلی:  گفت و کردم باز را دهانم زور به

 اب خواستم می همین برای!!  برید دوبی به سفر یه باید که..سفارت وقت مونه می فقط: داد ادامه

 ..بزارم جریان در و ایشون و کنم صحبت یزدانی آقای

 ..ام متوجه بله:  کردم زمزمه

 ..کردم صحبت باهاشون من که آقایی این.. یزدانی خانوم ببخشید -

 ! بودن عموم پسر -

 به هنش مطلع کسی که بودند فرموده یزدانی مهندس چون.. ببخشید و من جسارت امیدوارم.. بله -

 هوگرن.. شدن حساس خیلی ایشون.. شدم مجبور.. کردم صحبت اینطوری ایشون با همین خاطر

 نداشتم احترامی بی قصد بنده

 ..نکنه درد دستتون!!  ام متوجه.. بله -

 ..کنید خواهی عذر ایشون از من قول از -

 باعث هک بود ما های اصرار این نداشتید تقصیری که شما!!  ببخشید باید شما.. کنم می خواهش -

 !! خوام می عذر شما از هم من صورت هر در.. شد آمد پیش این

 تماس من با که بگید یزدانی مهندس به لطفا پس.. کنم می وظیفه انجام بنده.. خانم نفرمایید -

 !! بگیرن

 !! ازتون ممنونم.. نکنه درد دستتون.. حتما چشم -
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 !! خدانگهدار.. کنم می خواهش -

 ..خدانگهدار -

 . ..شد می درست داشت چیز همه.. فشردم سینه به و گوشی

 ؟؟..میگفت چی ؟؟..داری وکیل -

 منتظر و بود داده تکیه در چارچوب به.. کردم نگاه و سرم پشت و پریدم جا از صداش شنیدن با

 ؟؟..بود افتاده راه دنبالم چه برای ؟؟..کرد می چه اینجا این.. کرد می نگاهم

 

------------------------------------------- 

 ؟؟..میگفت چی ؟؟..داری وکیل -

 منتظر و بود داده تکیه در چارچوب به.. کردم نگاه و سرم پشت و پریدم جا از صداش شنیدن با

 ؟؟..دبو افتاده راه دنبالم چه برای ؟؟..کرد می چه اینجا این.. کرد می نگاهم

 ! داشت کارم.. هیچی -

 ؟؟..داشت کار چی -

 !!! بود شده فضول باز.. بود شده قلدر باز.. بود شده سر باال آقا باز.. کردم نگاهش کالفه

 حرص با و گرفت مقابلم افقی را دستش که شوم رد کنارش از جواب بی تا گذاشتم جلو قدمی

 .. !!خوام می درست جواب ؛ پرسم می سوال وقتی:  گفت

 نم یاد باز ؟؟..چیه:  گفتم و کردم نگاه چشمانش در!!!  حرص از پر.. شدم تلخ باز.. کردم نگاهش

 ؟؟..دیدی نمی و من که پیش ساعت یک تا ؟؟..افتادی

 ..بود کشانده اینجا تا را ما که لعنتی سکوت همان.. کرد سکوت.. نداد جوابی

 ..کشید می تند و عمیق نفس..پرید می پلکش

 ؟؟.. دارند وکیل ؛ خانوم حاال تا کی از:  زد کجی لبخند

 ؟؟..داره ایرادی.. وقته خیلی:  دادم جواب خونسرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

616 

 

 ؟؟..چیه اسمش -

 ؟؟..چه کرد می جو و پرس رفت می اگر ؟؟ گفتم می را اسمش.. چرخاندم دهان در را زبانم

 وکیل چی برای اصال:  آمد حرف به دوباره..  کرد نگاهم مشکوک و منتظر و کرد خم کمی را سرش

 ؟؟..داری

 ..وراثت انحصار..حقوقیم کارهای خاطر به:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ای دیگه موضوع بفهمم که وای:  شنیدم را صدایش.. شدم رد و زدم کنار را دستش سریع و

 .. !!!بوده

 ؟؟..فهمید نمی را ام ناراحتی دلیل ولی ؛ بود تیز هایش شاخک اینهمه چطور.. لرزید قلبم

 ؟؟؟..شد می چه فهمید می اگر.. نشستم خانم پروین کنار دوباره و رساندم آشپزخانه به را خودم

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 ..بود کرده رزرو بلیط روز آن برای زودتر عمو و بود دیگر روز 01 سفارتمان نوبت

 از نوعی به بار هر من.. بود سفر برای علتمان دلیل جو و پرس پی در مدام کنجکاوانه سپهر

 ..ست کاری سفر که بود گفته کالم یک هم عمو و کردم می فرار دستش

 قفل من روی بر موشکافانه نگاهش اوقات بعضی " گاهی چند از هر.. کرد می حس را اش کالفگی

 ..گذرد می سرم در چه بفهمد خواست می که انگار.. شد می

 اقاتف نریمان پارتی گودبای به مانده روز چند ؛ کرد مصمم تصمیمم در مرا که اخطار زنگ اولین

 ..افتاد

 ..بود اتاقش در هم سپهر و زدم می گپ و نشسته سالن در عمو با

 ..رفتم باال به و گفتم خیر به شب ساعتی یک از پس

 اتاق رد.. انداختم اطراف به نگاهی.. ایستادم جام سر صدایی شنیدن با که رفتم می اتاق سمت به

 ..رسید می گوش به پچش پچ صدای و بود باز نیمه سپهر

 : کردم سست پا بلندش صدای شنیدن با که برداشتم اتاقم سمت به قدمی
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 ..نکن داد و جیغ.. میگم چی من ببین لحظه یه.. کــــن گوش.. !! کن گوش -

.. رفتم نزدیکتر و گذاشتم کنار را تردید.. شنیدم می را پچش پچ صدای.. شد آرومتر صداش و

 ..نیافتد زمین روی بر ام سایه تا چسبیدم دیوار به چارچوب کنار درست

 !! مجبورم اما.. نرفته یادم.. نکردم فراموش من:  سپهر

 ..باشم اینجا باید فعال اما میشم دیوونه دارم خودمم من.. دونم می.. دونم می -

 ..اینجاست زندگیم تمام.. باشم اینجا باید من!!  دیگه کن بس.. یلدا کنی می ام کالفه داری -

 ..دادم گوش تر دقت با.. بست یخ تنم تو خون

 تقریبا که من.. تونم نمی فعال ولی.. دونم می.. آره:  داد ادامه آروم صدای با همانطور اما حرص با

 !! زنم می سر بهتون روز هر

 ..دارم زمان به نیاز اما.. هستم قولم سر هنوزم -

 ..بده پس باید و هام روز تک تک تقاص.. ام تشنه خونشون به خودم من.. دونم می.. دونم می -

 ..گشتم می بر باید من ؟؟..داره ربطی چه ؟؟..چی که -

 بینم نمی دلیلی من اصال!!  کن بس.. یلدا کنی می ام دیونه داری دیگه:  داد ادامه تر بلند صدای با

 !! برس مشقت و درس به برو.. بدم توضیح تو برای

 ..فهمی نمی و من حرف چون.. ای بچه.. ای بچه. آره -

 ؟؟..چیه دختره.. بزن حرف درست -

 ..جداست اینا از حسابش اون -

 .. نداره اون به ربطی اصال موضوعات این.. یلدا نزن مفت حرف -

 دنیا به هنوز اون.. ده نمی قد موضوعات این به هم سنش حتی اون.. میگی چرت داری دیگه -

 .. !!بوده نیومده

 ..باشه!! ..  باشه.. دونم می -

 ..باشه میگم!!  خب خیل.. مامانت بده و گوشی -
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 ؟؟..کنی می گریه چرا حاال -

 .. !!بزنه زنگ برام بگو اومد پس.. مامانت بده و گوشی.. باشه -

. .. میدم انجام باشه درست نظرم به که و هرکاری من.. بری می سر و ام حوصله داری دیگه -

 !! خداحافظ

.. نمک هضم تونستم نمی بودم شنیده که و هایی حرف.. بودم خیره اتاقم در به و بودم ایستاده مات

 هب و دادم تکانی را ام زده یخ و کرخت بدن ببیند؛ در پشت من و شود خارج اتاق از اینکه ترس از

 ..رفتم اتاقم سمت

..  ..یلدا.. خورد می زنگ سرم در.. زدگی یخ.. داشتم کرختی حس اما.. بود شده تند قلبم ضربان

 .. !!یلدا.. موطالیی.. .. یلدا.. . . یلدا

 . ..نشستم زمین روی بر زانو دو تاریکی در و بستم را اتاق در

 چشمم دو همین با.. دیدم خودم..  گفتم که من.. بود راست چیز همه دیدی.. نکردم اشتباه دیدی

 ارک خیانت سپهر.. کردم نمی اشتباه من.. بودم شنیده و صداش هم گوش دو همین با..  دیدمشون

 ..بود

 .. :شد جاری ها گونه رو هام اشک

 ! مجبورم اما.. نرفته یادم.. نکردم فراموش

 ..یلدا کنی می ام کالفه داری

 .. اینجاست زندگیم تمام.. باشم اینجا باید من

 ..بده پس باید و هام روز تک تک تقاص

 !! زنم می سر بهتون روز هر تقریبا که من

 . !!.هستم قولم سر هنوز.. .. هستم قولم سر هنوز.. . هستم قولم سر هنوز.. . هستم قولم سر هنوز

 زا مرسی..  مرسی.. خدایا.. کردم نمی اشتباه من.. کردم خفه و هقم هق و گذاشتم زمین رو و سرم

 ..کردی مطمئنم که مرسی.. گرفتی ازم رو ها تردید تمام اینکه
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 ساده چه.. زدم پوزخندی.. ماند می هم من با قرارش و قول سر کاش.. بود اشک از خیس صورتم

 ..بودم کرده اطمینان او به

 چیزی دادم می گوش مکالمتش به چه هر.. نشستم صاف و گرفتم انگشت با و هام اشک

 ..شد نمی دستگیرم

 چه خون به ؟؟..بود داده قول کسی چه به ؟؟..چی برای ؟؟..کی از ؟؟ انتقام ؟؟..بود چه منظورش

 ؟؟..بود تشنه کسی

 ؟؟..گفتم می عمو به باید ؟؟..بود وقوع حال در اتفاقی چه.. لرزید می بغض از ام چانه

 تلخ عطر این باز.. فشردم(  عروسک)  جعفر به را سرم.. شدم رها و رساندم تخت به را خودم

 ..لعنتی

 ؟؟..سپهر چرا آخه.. شد جاری هام اشک

 

 ! ام داده تکیه که منم.. باد سـُــست های شانه به

 !! دادم گریه عذاب.. .  گناه بیِ   چشم دو این به

 ..ساختم کاه همیشه.. خودمِ   کوه از که منم

 ..باختم همیشه ولی.. داشتم برنده برگ

.. 

 ..شد فریب صد اسیر ؛ صداقتم کن نگاه

 .. !!شد نصیب بی همیشه بود که هرچه از من دل

 

--------------------------------------------------------------------

- 
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 رام نفس آخرین تا کسی که انگار.. داشتم گرفتگی و کوفتگی احساس.. بود وخیم روزم و حال

 کاری ندانمِ   چوب!!  چوب.. بودم خورده کتک واقعا شاید ؟؟..دانست می چه کسی.. باشد زده کتک

 ..را ام

 مهه این.. بیافتد چشمش به چشمم نداشتم دوست.. کردم می حبس اتاق در را خودم اوقات اکثرا

 ؟؟..بود چه برای ریاکاری

 ولینا او.. نبود خودم تقصیر.. داشتم دوستش نوعی به هم هنوز اینکه از.. بودم متاسف خودم برای

.. زدم پوزخند.. بودم کرده تجربه او با را چیز همه.. بودم کرده رسوخ روحم و قلب به که بود پسری

 ..بود نکشیده باریک جاهای به کار که شکر رو خدا.. لرزید ام چانه

 از رمگ ؟؟..بگوییم هم به شدیم خسته هم از وقت هر که بودم نگفته او به مگر.. کشیدم را موهایم

 مهه چطور ؟؟..شنوی می می دروغ " بگویی دروغ اگر که بودم نگفته مگر ؟؟..بودم نگرفته قول او

 ؟؟.. بود گرفته ندید را چیز

 را النازی تماس جواب حتی.. نداشتم را جمع ی حوصله و حال اصال.. بود نریمان پارتی گودبای فردا

 .. !بودم نداده هم

 میمتص زودتر که شکر رو خدا.. بود نمانده باقی برایم چیز هیچ دیگر.. گرفتم آغوش در را هایم زانو

 !! بود شدنم دور همین کار بهترین.. بودم گرفتن رفتن به

--------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 که رنگ ای سرمه پیراهنی.. کردم مرتب تنم در را پیراهن و ایستادم آینه مقابل حوصلگی بی با

 می میلتک طالیی باریک کمربند با و بود زانوام ی باال تا.. نیمه هایش استین و بود خشت اش یقه

 یفکر باد.. بود شده بلند موهایم.. صاف را جلواش و کردم ویو را موهایم پایین معمول طبق!!  شد

 ..بود آمده تر پایین خیلی ام شانه از.. کردم می برایش

 " دودی سایه کمی فقط.. بود همیشگی ارایش همان " هم ام آرایش.. کشیدم موهایم به دستی

 ردنگ به و بود ای نقره گوی یک آویزش که باریکی گردنی.. بودم زده هایم پلک پشت ای سرمعه

 ..گرفتم دوش عطر با و آویختم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

611 

 

 را شلوغی و جمع ی حوصله که جدا.. نشستم تخت رو و کردم پا را بلندم پاشنه های کفش

 ..زدم می لبخند باید مدام که مخصوصا.. نداشتم

 خجالت احساس.. داشتم سرخوردگی احساس..شوم پنهان همه از همیشه برای خواست می دلم

 بودم ورزیده عشق و برخواسته و نشسته کسی با یکسال.. بودم باخته نوعی به را ام زندگی من!! 

 ..داشته سواستفاده قصد فقط که

 ..شدم خارج اتاق از و شدم بلند هم من عمو اتاق در صدای با

 خانم نپروی به نگاهم.. رفتیم پایین هم اتفاق به و چسبیدم را دستش.. زد لبخندی دیدنم با عمو

 !! بود رفتن ی آماده هم او.. افتاد

 ..برود کاشان ی روزه سه تور به دخترش با بود قرار

 که گفت و بوسید محبت با را صورتم.. آمد من سمت به و گذاشت در کنار را کوچکش ساک

 می تر خوشگل روز به روز که کرد اضافه.. ام شده خوشگل چه که گفت.. باشم خودم مواظب

 سفارش..ببیند را ام عروسی و باشد زنده که گفت.. رفتم می او با هم من کاش که گفت.. شوم

 رفتنش با.. زدم لبخند اینها ی همه جواب در.. است کرده فریز و کرد آماده خورشت که گفت و کرد

 ؟؟.. داشتم را حس این چرا.. شد می خالی دلم ته داشت

 هب چشمات توی غم این نفهمیدم آخر که من:  کرد زمزمه گوشم کنار و بوسید دیگر بار را صورتم

 ؟؟..چیه خاطر

 داشت خانم پروین.. گرفت خانم پروین سمت به پاکتی عمو.. زدم را همیشگی لبخند همان باز

 ..شد خشک ها پله رو نگاهم من که کرد می تعارف

 ..بود رسیده خودش از قبل شیوش افتر و عطر بوی

 تاسپر کت تک آن روی به و داشت تن به مشکی پیراهن همراه به مشکی ی راسته کتان شلوار

.. فتمگر او از نگاه زود خیلی.. آمد می چشم به همیشه از بیشتر قامتش و قد.. بود پوشیده سفید

 ..گذاشت می کیفش در را پاکت خانم پروین

 – ود این برای باید:  گذشت ذهنم از.. کرد خداحافظی خانم پروین با و زد می لبخند مودبانه سپهر

 !! بخورم بازی دیگر بار خواست نمی دلم.. نباشم تنها سپهر با تا کنم فکری روز سه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

612 

 

 ..اومده آژانش حتما:  کرد اضافه خانم پروین و آمد ماشین بوق صدای

 ..شد خارج کنان خداحافظی و

 ؟؟..بسوزد قلبم بیشتر ؟؟..چه که کنم نگاهش.. دزدیدم می او از را نگاهم همچنان

 ؟؟..بریم:  گفت و انداخت ما به نگاهی عمو

 .. رفت در سمت به و کرد حرکت جلوتر خودش و بریم:  داد جواب سپهر و کردم سکوت من

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

 ات ماندیم منتظر حیاط در و شدیم پیاده عمو اتفاق با.. بودم کرده پر را کوچه تمام موزیک صدای

 ..بشه ملحق ما به ماشین پارک از بعد سپهر

 مدآ سپهر بعد لحظاتی.. کردم آماده کردن بازی نقش برای را خودم و کشیدم عمیق نفس چندین

 ..نکردم نگاهش هم باز! 

 ..اومدند استقبالمون به(  خانم شیرین) نازیال ی عمه و سرمدی آقای " شدنمون داخل با

 ..است من منتظر و اتاق در نازیال که گفت من به محبت با جون شیرین

 از نازیال اتاق به ورودم با.. رفتم اتاق به نازیال دیدن و لباس تعویض برای و شدم جدا انها از

 و وفا یب خیلی که گفت و زد سرم بر آروم سپس.. کرد بغلم محکم و کشید خفیفی جیغ خوشحالی

 ..هستم سر خیره

 نیاز چقدر ها توسری ان به که دانست می و بود بین واقع که بود نازیال فقط.. گفت می راست

 ..دارم

 من به را دیگر دختر چند نازیال.. کردم روبوسی نوژان با.. کردم چک را خودم و آوردم در ام مانتو

 ..شدیم خارج اتاق از هم اتفاق به.. کرد معرفی

 وژانن کنار.. کرد می صحبت براشون خانم شیرین و بودند ایستاده هم کنار نریمان و عمو و سپهر

 ..بودم ندیده صحبت به را نریمان هنوز.. دوختم چشم انها با و نشستم
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.. سپهر و داد می تکان سر لبخند با عمو.. بود خیره اش عمه به خوشحالی و خنده با نریمان

 !! بود مات.. سپهــــر

 ..کرد می نگاه خانم شیرین به مات و باز نیمه لبهایش و معمول حد از تر گشاد کمی چشمانش

 روی را دستش خانم شیرین ؟؟..بود شده محو اینطور او که گفت می داشت چه خانم شیرین

 ..گفت می انها برای را مویی مدل داشت انگار ؟؟..بود چه منظورش.. داد می تکان سرش

 نگاه.. شدم نمی متوجه چیزی اینجا از که من.. داد نشان را ای اندازه و آورد زانو روی تا را دستش

!!  خوشتیپی و خوشگل های پسر چه.. زد برق چشمام.. دوختم ها رقصنده به و گرفتم انها از

 ..نکنه کم خدا ؟!!!!!!؟..داشت هایی دوست چه نریمان

 می او های حرف به که همانطور.. بود زدن حرف مشغول تند تند و کرد پرت کنارم را خودش نازیال

 شچ سپهر.. شد خشک لبم رو خنده.. افتاد برزخی و غضبناک چشم جفت یک به نگاهم خندیدم

 با همچنان نریمان.. زد می سرخی به رنگش.. دیدم می وضوح به هم رو و فکش ساییدن ؟؟..بود

 ..داد می تکان سر عمو و داد می گوش اش عمه به خنده

 ؟؟..بود گرفته گازش سگ..  گرفتم سپهر از چشم

--------------------------------------------------------------------

------- 

 رام نفس آخرین تا کسی که انگار.. داشتم گرفتگی و کوفتگی احساس.. بود وخیم روزم و حال

 کاری ندانمِ   چوب!!  چوب.. بودم خورده کتک واقعا شاید ؟؟..دانست می چه کسی.. باشد زده کتک

 ..را ام

 مهه این.. بیافتد چشمش به چشمم نداشتم دوست.. کردم می حبس اتاق در را خودم اوقات اکثرا

 ؟؟..بود چه برای ریاکاری

 ولینا او.. نبود خودم تقصیر.. داشتم دوستش نوعی به هم هنوز اینکه از.. بودم متاسف خودم برای

.. زدم پوزخند.. بودم کرده تجربه او با را چیز همه.. بودم کرده رسوخ روحم و قلب به که بود پسری

 ..بود نکشیده باریک جاهای به کار که شکر رو خدا.. لرزید ام چانه
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 از رمگ ؟؟..بگوییم هم به شدیم خسته هم از وقت هر که بودم نگفته او به مگر.. کشیدم را موهایم

 مهه چطور ؟؟..شنوی می می دروغ " بگویی دروغ اگر که بودم نگفته مگر ؟؟..بودم نگرفته قول او

 ؟؟.. بود گرفته ندید را چیز

 را النازی تماس جواب حتی.. نداشتم را جمع ی حوصله و حال اصال.. بود نریمان پارتی گودبای فردا

 .. !بودم نداده هم

 میمتص زودتر که شکر رو خدا.. بود نمانده باقی برایم چیز هیچ دیگر.. گرفتم آغوش در را هایم زانو

 !! بود شدنم دور همین کار بهترین.. بودم گرفتن رفتن به

--------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 که رنگ ای سرمه پیراهنی.. کردم مرتب تنم در را پیراهن و ایستادم آینه مقابل حوصلگی بی با

 می میلتک طالیی باریک کمربند با و بود زانوام ی باال تا.. نیمه هایش استین و بود خشت اش یقه

 یفکر باد.. بود شده بلند موهایم.. صاف را جلواش و کردم ویو را موهایم پایین معمول طبق!!  شد

 ..بود آمده تر پایین خیلی ام شانه از.. کردم می برایش

 " دودی سایه کمی فقط.. بود همیشگی ارایش همان " هم ام آرایش.. کشیدم موهایم به دستی

 ردنگ به و بود ای نقره گوی یک آویزش که باریکی گردنی.. بودم زده هایم پلک پشت ای سرمعه

 ..گرفتم دوش عطر با و آویختم

 را شلوغی و جمع ی حوصله که جدا.. نشستم تخت رو و کردم پا را بلندم پاشنه های کفش

 ..زدم می لبخند باید مدام که مخصوصا.. نداشتم

 خجالت احساس.. داشتم سرخوردگی احساس..شوم پنهان همه از همیشه برای خواست می دلم

 بودم ورزیده عشق و برخواسته و نشسته کسی با یکسال.. بودم باخته نوعی به را ام زندگی من!! 

 ..داشته سواستفاده قصد فقط که

 ..شدم خارج اتاق از و شدم بلند هم من عمو اتاق در صدای با

 خانم نپروی به نگاهم.. رفتیم پایین هم اتفاق به و چسبیدم را دستش.. زد لبخندی دیدنم با عمو

 !! بود رفتن ی آماده هم او.. افتاد

 ..برود کاشان ی روزه سه تور به دخترش با بود قرار
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 که گفت و بوسید محبت با را صورتم.. آمد من سمت به و گذاشت در کنار را کوچکش ساک

 می تر خوشگل روز به روز که کرد اضافه.. ام شده خوشگل چه که گفت.. باشم خودم مواظب

 سفارش..ببیند را ام عروسی و باشد زنده که گفت.. رفتم می او با هم من کاش که گفت.. شوم

 رفتنش با.. زدم لبخند اینها ی همه جواب در.. است کرده فریز و کرد آماده خورشت که گفت و کرد

 ؟؟.. داشتم را حس این چرا.. شد می خالی دلم ته داشت

 هب چشمات توی غم این نفهمیدم آخر که من:  کرد زمزمه گوشم کنار و بوسید دیگر بار را صورتم

 ؟؟..چیه خاطر

 داشت خانم پروین.. گرفت خانم پروین سمت به پاکتی عمو.. زدم را همیشگی لبخند همان باز

 ..شد خشک ها پله رو نگاهم من که کرد می تعارف

 ..بود رسیده خودش از قبل شیوش افتر و عطر بوی

 تاسپر کت تک آن روی به و داشت تن به مشکی پیراهن همراه به مشکی ی راسته کتان شلوار

.. فتمگر او از نگاه زود خیلی.. آمد می چشم به همیشه از بیشتر قامتش و قد.. بود پوشیده سفید

 ..گذاشت می کیفش در را پاکت خانم پروین

 – ود این برای باید:  گذشت ذهنم از.. کرد خداحافظی خانم پروین با و زد می لبخند مودبانه سپهر

 !! بخورم بازی دیگر بار خواست نمی دلم.. نباشم تنها سپهر با تا کنم فکری روز سه

 ..اومده آژانش حتما:  کرد اضافه خانم پروین و آمد ماشین بوق صدای

 ..شد خارج کنان خداحافظی و

 ؟؟..بسوزد قلبم بیشتر ؟؟..چه که کنم نگاهش.. دزدیدم می او از را نگاهم همچنان

 ؟؟..بریم:  گفت و انداخت ما به نگاهی عمو

 .. رفت در سمت به و کرد حرکت جلوتر خودش و بریم:  داد جواب سپهر و کردم سکوت من

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

 ات ماندیم منتظر حیاط در و شدیم پیاده عمو اتفاق با.. بودم کرده پر را کوچه تمام موزیک صدای

 ..بشه ملحق ما به ماشین پارک از بعد سپهر
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 مدآ سپهر بعد لحظاتی.. کردم آماده کردن بازی نقش برای را خودم و کشیدم عمیق نفس چندین

 ..نکردم نگاهش هم باز! 

 ..اومدند استقبالمون به(  خانم شیرین) نازیال ی عمه و سرمدی آقای " شدنمون داخل با

 ..است من منتظر و اتاق در نازیال که گفت من به محبت با جون شیرین

 از نازیال اتاق به ورودم با.. رفتم اتاق به نازیال دیدن و لباس تعویض برای و شدم جدا انها از

 و وفا یب خیلی که گفت و زد سرم بر آروم سپس.. کرد بغلم محکم و کشید خفیفی جیغ خوشحالی

 ..هستم سر خیره

 نیاز چقدر ها توسری ان به که دانست می و بود بین واقع که بود نازیال فقط.. گفت می راست

 ..دارم

 من به را دیگر دختر چند نازیال.. کردم روبوسی نوژان با.. کردم چک را خودم و آوردم در ام مانتو

 ..شدیم خارج اتاق از هم اتفاق به.. کرد معرفی

 وژانن کنار.. کرد می صحبت براشون خانم شیرین و بودند ایستاده هم کنار نریمان و عمو و سپهر

 ..بودم ندیده صحبت به را نریمان هنوز.. دوختم چشم انها با و نشستم

.. سپهر و داد می تکان سر لبخند با عمو.. بود خیره اش عمه به خوشحالی و خنده با نریمان

 !! بود مات.. سپهــــر

 ..کرد می نگاه خانم شیرین به مات و باز نیمه لبهایش و معمول حد از تر گشاد کمی چشمانش

 روی را دستش خانم شیرین ؟؟..بود شده محو اینطور او که گفت می داشت چه خانم شیرین

 ..گفت می انها برای را مویی مدل داشت انگار ؟؟..بود چه منظورش.. داد می تکان سرش

 نگاه.. شدم نمی متوجه چیزی اینجا از که من.. داد نشان را ای اندازه و آورد زانو روی تا را دستش

!!  خوشتیپی و خوشگل های پسر چه.. زد برق چشمام.. دوختم ها رقصنده به و گرفتم انها از

 ..نکنه کم خدا ؟!!!!!!؟..داشت هایی دوست چه نریمان

 می او های حرف به که همانطور.. بود زدن حرف مشغول تند تند و کرد پرت کنارم را خودش نازیال

 شچ سپهر.. شد خشک لبم رو خنده.. افتاد برزخی و غضبناک چشم جفت یک به نگاهم خندیدم
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 با همچنان نریمان.. زد می سرخی به رنگش.. دیدم می وضوح به هم رو و فکش ساییدن ؟؟..بود

 ..داد می تکان سر عمو و داد می گوش اش عمه به خنده

 ؟؟..بود گرفته گازش سگ..  گرفتم سپهر از چشم

--------------------------------------------------------------------

------- 

 

.. شوم سپهر چشم در چشم نداشتم دوست.. نشستم انها به پشت و چرخاندم کمی را صندلی

 ؟؟..داشت ربطی چه من به.. !!! بود ناراحت که چی هر از اصال

 ..کرد می سوراخ نگاهش لعنتی.. کرد می حس را نگاهشِ   سنگینی

..  رقصیدم نوژان با.. خندیدم و زدم حرف نازیال با.. کردم بش و خوش نریمان با.. 3 ندادم محل

 او سنگین نگاه از تا کردم کاری هر.. خوردم آبمیوه کمی.. دادم گوش من و کرد صحبت برایم آزیتا

 ..نداشتم را نگاه این طاقت.. کنم فرار

 ..رفتیم حیاط به شام صرف برای همه سرمدی دعوت به مهمانی اواخر " عاقبت

 دسرهای و غذا انواع با را رویش و بودند چیده میز را حیاط سر تا سر.. بود شکوهی با مهمانی

 یم پاش و ریخت اینهمه نریمان رفتن برای.. زدم پوزخندی دلم تو.. بودند کرده تزیین آور اشتها

 می ای مهمانی همچین باید هم من یعنی ؟؟..کنند چه خواستند می اش عروسی برای " کردند

 ؟؟..گرفتم

 و بود ادهایست دوستانش کنار نریمان.. کشیدم خودم برای غذا کمی و ایستادم کیانوش و آزیتا کنار

 ..بود اینور به نگاهش

 .. زدم رویش به لبخندی ناچار هم من و زد رویم به لبخندی

 داشت قصد نازیال.. نشستم حیاط در نازیال کنار من و برگشتند سالن به آزیتا و کیانوش

 می بر داخل به گروه گروه ها مهمان.. دهد من ونشان بود داده او به دل که را نریمانِ  دوست

 ..بودیم منتظر همچنان ما و گشتند
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 درد رمس.. نبرم را آبرویش و نکنم نگاه ضایع که کرد می سفارش مدام.. بود کرده ام خسته نازیال

 ؟؟..ندارد اهمیتی اصال برایم که فهماندم می او به باید چطور.. بود گرفته

 می اآنه بین سرگردانم نگاه.  شدند رد جلویمان از کنان تشکر نریمان دوستان از گروهی عاقبت

 نظر مورد شخص متوجه " گرفت نیشگون را پهلویم و فشرد را دستم نازیال بس از.. چرخید

 اییکموز و بود پاین سرم.. رفتم ها پله سمت به نازیال های غر غر به توجه بی و شدم بلند.. نشدم

 لممقاب.. بود نریمان.. گرفتم باال را نگاهم مشکی کتونی جفت یک دیدن با که شمردم می را ها

 ..پیشت بیام نتونستم ببخش ؟؟..کردی پذیرایی خودت از:  گفت و ایستاد

 ! مرسی.. آره:  گفتم و زدم مصنوعی لبخند

 ؟؟..رسید کجا به کارهات -

 ..میره پیش خب داره که فعال:  دادم جواب و " رفتم سالن در طرف به قدم چند

 ؟؟..دیگه باشم منتظرت پس:  گفت و خندید

 !! دوبی برم باید..دارم سفارت وقت دیگه روز 05 تقریبا:  گفتم و دادم تکان سری

 دیگه ستونتاب آخر تا کنم فکر.. بدن گیر نکنم فکر!!  حله مطمئنا:  گفت و کشید موهایش به دستی

 !!! باشی من پیش

 ..کردم نگاهش متعجب و گرفتم باال را سرم " دهانش از باشی من پیش لفظ شنیدن با

 اینطوری.. خوشحالم خیلی اومدنت از! ؟؟.. !!چرا دروغ:  گفت و داد تکیه سالن در به را دستش

 هب ورود محض به که خداشونه از همه!!  میشه خوب خیلی هم تو برای مسلما.. نیستم تنها دیگه

 ..باشند داشته همزبون یه و دوست یک غریب کشور یک

 .. !!کرد می تعریف خودش از چه.. زدم پوزخندی

 . ..افتاده راه کارت زود که بود منِ   درست های مشاوره ؟؟..نرفته که یادت خالصه:  گفت و خندید

 درسته: گفتم کنم بازش سر از زودتر اینکه برای و زدم ای مصنوعی لبخند..بزنم که نداشتم حرفی

 ..فعــ.. 
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 بودک صورتش.. نشست سپهرِ   عصبی نگاه در نگاهم.. ریخت قلبم.. ..شد حبس ام سینه در نفس

:  گفت و زد ای مصنوعی لبخند نریمان.. .. بود بهت نگاهش عمق.. کرد می نگاهم خیره و بود

 ؟؟.. خوردی شام ؟؟..سپهر کنی می چه اینجا تو ؟؟..عه

 تمام چیز همه.. زد می گنجشک یک مثل قلبم.. نکرد جدا من از را نگاهش او به توجه بی سپهر

 ..شنیده را حرفایمان که بودم مطمئن.. بود شده

.. شکست می را استخوانم داشت.. چسبید را بازویم. ..شوم رد کنارش از تا دادم حرکتی پاهام به

 و کشیدم و دستم حرکت یه در.. بود ناباور نگاهش.. سوخت دلم.. کردم نگاهش ترس و تعجب با

 .. !شدم رد کنارش از

 یک ی معشوقه نداشت باور ؟؟..بود مبهوت نگاهش چرا ؟؟..بودم کرده چه من..لرزید می پاهایم

 دستم.. کردم رها مبل روی را خودم ؟؟..برود زندگیش دنبال خواهد می و آمده عقل سر اش ساله

 باخته را چی همه.. گذاشتم هم رو و چشمام.. بود شده رو برایش دستم ساده چه.. لرزید می

 !! بود فهمیده او.. .. بودم

 ..! انداختم پایین را سرم.. گشت دنبالم نگاه با و آمد داخل نریمان که نشد لحظاتی

 ؟؟..بری خوای می دونست نمی سپهر:  گفت و نشست کنارم و اومد نزدیک

 ..دادم تکان سری و گرفتم دندون به و لبم

 ؟؟..بینتونه چیزی -

 ..شد می سوراخ داشت لبم.. کردم می حس دهنم تو و خون ی مزه

 ؟؟.. کرد اینطوری چرا ؟؟..بینتونه چیزی: پرسید عصبی اما آروم صدای با نریمان

 رغرو جواب ؟؟..شد می رو همه برای داشت دستم ؟؟..گفتم می باید چه.. دوختم پارکت به را نگاهم

 ؟؟..داد می کی را ام شکستنه

 اینطوری چرا سپهر ؟؟..شماست بین چیزی.. ! بزن حرف دلیار:  گفت و آورد تر نزدیک را سرش

 ..رفت افتاد راه پیاده پای با و کرد پرت و سوئیچ ؟؟..کرد

 ؟؟..بود رفته کجا دیگر ؟؟..رفت.. آمد باال نگاهم
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 .. !باشد دلش مرهم توانست می اون حتما.. بود رفته طالیی مو پیش حتما.. هه.. سوخت می قلبم

 ..نیست ما بین چیزی دیگه:  گفتم و دوختم نریمان به را نگاهم.. دادم قورت رو دهانم اب

 تتدس ؟؟..شد اینطوری چرا پس: پرسید شک با بودم برده کار به که ای دیگه ی واژه به توجه بی

 ..ترسیدم چشماش از من..  شکست می داشت و

 و دوختم ها مهمان به را نگاهم..  کردم نمی درک را حرکتش این واقعا.. انداختم باال ای شانه

ِ   مدتی.. !! شده ناراحت کردیم قایم ازش ما اما ست خونه این تو اینکه از حتما:  دادم جواب

 ..شده حساس

 ..کشید راحتی نفس کردم حس ؟؟..داشت ربطی چه او به اصال.. کرد نگاهم مشکوک نریمان

 .. !!نوژان پیش میرم:  گفتم لرزان های لب با و شدم بلند.. بود حس بی بدنم تمام

 

-------------------------------------------------------------------- 

 روشن را جا همه خورشید.. شدم خیره پنجره به درازکش همانطور و داد بدنم به قوسی و کش

 !! بود تاریک من دل اما.. بود کرده

 ؟؟..بود رفته کجا سپهر.. گرفت جان مقابلم در دیشب تصاویر

 !! بود که جا هر اصال.. نداشت ربطی من به.. کشیدم دراز باال رو

 یم.. شده خسته که گفت می.. زد غر و کشید داد مدام برگشت راه در.. افتادم عمو عصبانیت یاد

 گفت می.. کرد خواهد خورد بر جدی بار این که گفت می.. فهمد نمی را ها رفتار این دلیل گفت

 ..کرده سکوت چقدر هر بسه

 می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه ای کلیشه ی جمله با و زد می زنگ اش گوشی به مدام

 ؟؟..بود کجا دیشب.. شد می رو به رو باشد

 ..نداره ربطی من به:  زدم غر لب زیر.. گذاشتم پیشونیم رو و ساعدم

 من زا.. !! داشت ربط من به.. بود سنگین نفسم راه.. کرد می سنگینی قلبم.. سوخت می چشمام

 ؟؟..بود کرده قهر.. . بود من خاطر به.. !!بود شده ناراحت
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 چیز همه. .. !! برید می دل من از اینبار دیگر حتما.. دادم سقف به و نگاهم.. کردم جمع را پاهایم

 ؟..بود شده تمام

 دروغ.. بود کرده خیانت او ؟؟ گفتم می داشتم چه.. زدم تشر خودم به.. دادم تاب کالفه را پایم

 . ؟؟..بودم پشیمان من.. بود کرده کاری پنهان.. بود گفته

 ستمب و چشمانم ؟؟..بود رسیده اینجا به کارمان چرا ؟؟..بودم من واقعا این.. گرفتم دندان به و لبم

 همانطور همیشه اگر!!  خانه یک در.. او با زندگی.. ماند می همانطور چیز همه اگر.. کردم تصور و

 ...شد می خوب خیلی مسلما.. موندیم می مهربان و عاشق

 ..ترسیدم می او از که بود این واقعیت.. .. افتادم اش کالفه و عصبی نگاه یاد

 ..رفت می گیج سرم.. شدم بلند و دادم پایان افکارم به

. .گذاشتم کنار را یکدنگی و غرور.. کرد می بهتر را حالم داشت سرد آب.. رساندم حمام به را خودم

 وار ا کو ام هق هق صدای.. . کردم خالی را بغضم و نشستم دوش زیر.. گذاشتم کنار را دیوانگی

 باال را سرم.. .. خواهم می چه که دونستم نمی خودمم.. کشیدم را موهایم.. پیچید می حمام داخل

.. اش کاری پنهان بدون خواستم می را او.. دانستم می من.. ریخت صورتم بر فشار با آب.. گرفتم

 هب احترامی بی بدون.. یلدا بدون.. قبل مثل خواستم می را او.. طالیی مو بدون خواستم می را او

 ..عمو

 پایان موضوعات این به چرا بود بزرگ که او ؟؟..بودم آورده در بازی بچه.. ایستادم و شدم بلند

 نهمی بودم گرفته ام زندگی در درست تصمیم یک اگر.. ریختم دستم کف را شامپو ؟؟..داد نمی

 ..بود رفتنم

 و یاردل همان بیا ؟؟..کنیم فراموش را چیز همه بیا که بگویم و بزنم او به زنگ.. زدم چنگ را موهایم

 ؟؟..قبل ؟؟..بشیم قبل سپهر

 امسرانج بی رابطی یک باز ؟؟..چه کرد نمی موافقت ازدواجمون برای عمو اگر.. ترسیدم می دلم ته

 ؟؟.. بودم کرده شروع را

 ..شدم خارج حمام از و کشیدم آب را موهایم

 ..کردم جمع سرم باال خیس همانطور را موهایم.. زدم لوسیون صورتم و دست به
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 ی همه.. شد کشیده پنجره به نگاهم!!  بود تاریک اتاق.. پوشیدم یشمی شرت سوئی و بلند شلوار

 ..بود پوشانده ابر را آسمان

 احساس اینکه برای.. .. کرد می اذیتم خونه سکوت.. شدم خارج اتاق از و کردم آویزان را ام حوله

 مانداخت کاناپه رو را خودم.. خوردم پنیر و نان ای لقمه.. کردم روشن را ها چراغ تمام نکنم تنهایی

 ناهار به میل..  زدم ورق را میز روی ی مجله.. کرد می درد سرم.. کردم پایین باال را ها شبکه و

 ..بلعیدم همزمان مسکن دو و رساندم آشپزخانه با را خودم..نداشتم

 هک بود صفحه به نگاهم.. دوختم پخش حال در فیلم به چشم و انداختم کاناپه روی را خودم دوباره

 ..شد گرم کم کم چشمانم

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 تلفن. .هستم کجا که بیارم یاد به تا کشید طول ای لحظه.. گشودم را چشمانم تلفن زنگ صدای با

 ..خورد می زنگ همچنان

 ..رسوندم تلفن به و خودم و شدم بلند

 منفی جواب و انداختم خانه به نگاهی.. !! نه یا آمده خانه به سپهر که بداند خواست می.. بود عمو

 یکی ی خانه به که خواست ازم.. آید می خانه به وقت دیر شب که گفت و کرد غر غر کمی.. دادم

 ..کنم قفل و در یا بروم ها عمه از

 لحظاتی پس!!  نگذارد من پیش را فکرش و.. ترسم نمی چیز هیچ از که دادم اطمینان او به

 ..کردم قطع و کردم خداحافظی او از صحبت

 سمت به خواب همه این از متعجب.. بود غروب 7 به نزدیک.. شد کشیده ساعت به نگاهم

 یخچال به سرکی.. رفت می ضعف دلم!!  بودند کرده را خود کار مسکن تا دو.. رفتم آشپزخانه

 انسرخش تا کردم خارج فریز از رو ها سوسیس.. نداشتم خورشت و برنج خوردن به میل.. کشیدم

 ..کنم

.. مانداخت دهان به و برداشتم شکالتی.. شود باز یخشان کمی تا گذاشتم بیرون را ها سوسیس

 بحص از خانه.. کنم خاموش را ها چراغ از بعضی تا افتادم راه بود لپم ی گوشه شکالت که همانطور

 ..بود شده چراغ چل
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.. ردک برخورد دیوار با و شد باز شدت به سالن ورودی در که.. که گشتم می بر آشپزخانه سمت به

 هب شکالت سپهر عصبانی و آشفته ی چهره دیدن با... کردم نگاه سرم پشت به و خوردم ای یکه.

 می سپهر رو نگاهم.. بیرون کردم تف و شکالت و گذاشتم دهانم جلوی را دستم.. پرید گلویم

 دیشب لباس همان.. بود ریخته هم به و اشفته موهایش ؟؟..بود وضعی و سر چه این.. چرخید

 ..بود افتاده شلوارش رو نصفش و بود چروک پیراهنش منتها.. بود تنش

 هچ باید حاال.. ترسیدم.. کرد می نگاهم خطرناک و غیض و خیرگی با و بود ایستاده در دم همانطور

 ؟؟..نیست خونه کسی که فهمید می کجا از ؟؟..بود آمده چه برای اصال ؟؟..کردم می

 رتمسخ با.. پرید باال ابروهایش.. فشردم و کردم مشت دستم.. گذاشت جلو قدمی و زد پوزخندی

 ؟؟..ترسیدی ؟؟..چیه:  گفت

 ؟؟..کردم می چه باید.. بود شده تند هام نفس.. بود خون ی کاسه دو چشمانش

 .. .. !!خانم دختر شدی خود سر:  غرید بلند صدای و حرص با

 ؟؟..فهمم نمی:  گفتم آروم ظاهری با و کردم کنترل و دستانم لرزش.. ترسیدم می نباید

 ..چسبید را موهایم و آورد هجوم سمتم به زدن هم به چشم یک در

 ورتمص نزدیک را صورتش.. آمد بند زبانم و شد گشاد چشمانم.. نداشتم او از را خورد بر این انتظار

 ترس با.. داد می الکل بوی نفسش.. دیدم می هم به را ردیفش های دندان شدن فشرده.. آورد

 ..دوختم او به چشم

 هیچ تو.. بفهمی هم نباید ؟؟..فهمی نمی.. : کرد برعکس بدنم در را خون جریان فریادش صدای

 یبِ   من..!! شدم تو خام که بگو و احمق من.. هستی نفهم لوس ی بچه دختر یه تو.. نفهمیدی وقت

 ؟؟..دلیــــار کردی کار چی تو.. خوردم رو تو گول که بگو و شرف

 زده فریاد دل ته از را اسمم.. بود شده کند هام نفس.. کشید می صوت گوشم فریادش صدای از

 .. !!بود

 زا.. دادم هلش عقب به کمی و گذاشتم اش سینه روی را دستم.. کرد نمی وارد فشاری موهایم به

 .. نــ.. اصلن.. اص.. من.. .  مــ:  گفتم کنان من و من.. نخورد تکان جایش

 ..نکردم ات خفه تا شو خفه.. شو خفه:  زد فریاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

624 

 

 ..بود مشام در الکل بوی.. . نداشتم را برخورد این انتظار اصال.. ایستادم مات

 تا یستموا گوش فال اتفاقی باید ؟؟..نمیشه سرت مسئولیت تو مگه ؟؟..نیستی آدم تو مگه:  زد داد

 آره ؟؟.. بشنوم شرف بی نریمان اون از باید ؟؟..خوری می داری گـــهی چه بفهمم

 ؟؟..احمــــــــــق

 ..بود چسبیده را گردنم هنوز.. داد تکانم حرص با و محکم و

 ..بود اشک از پر چشمانم.. زد می تند تند قلبم فریادش صدای از

 ..پایین بیار و صدات:  که بود این اومد زبانم به که کالمی تنها

 یخواست می بچه الف یه تو.. تو.. !! بشنوم و صدات خوام نمی.. بگیر خون خفه میگم بهت:  زد داد

 !!؟؟.. .. آره ؟؟..بزنی نارو بهم خواستی می ؟..بزاری قالم خواستی می ؟؟..بزنی دورم

 .. .شد می کنده داشت سرم پوست.. فشردم هم رو هام چشم ای لحظه.. کشید را موهایم و

 کن ولم میگم.. کن ولم:  کشیدم جیغ و زدم دستش زیر به دست با.. کرد می ام دیوانه داشت

 خوای می.. بزارم قالت خوام می.. بزنم دورت خوام می.. برم خوام می ؟؟..چه تو به اصال..  دیوانه

 ؟؟..اومد زمین به آسمون ؟؟..شد چی ؟؟.. زدی نارو مگه ؟؟..نزدی دورم تو مگه ؟..کنی غلطی چه

 بهت.. نداره ربطی هیچ هم تو به.. خودم دنبال.. زندگیم دنبال برم خوام می.. برم خوام می منم

 ولم.. کن ول و موهام ؟؟.. بشنوی خواستی می و همین.. . ندیدم زدن حرف الیق رو تو چون نگفتم

 .. !بیشعور کن

 اومدن ذوق از که همون.. رفته شرف بی ی پسره اون واسه دلت ؟؟.. ؟؟..چیه:  زد فریاد حرص با

 ؟؟..کنه جدا من از رو تو خواد می که همون ؟؟..کنه می ذوق خر مثل تو داره تو

 ..ای دیوانه.. مریضی تو!!  نگو چرت.. کن ول و موهام.. کن ولم:  زدم جیغ و کشیدم عقب را سرم

 مشتش تو و بودم پوشیده زیرش که ای رکابی ی یقه و شرت سوئی کاله و کرد ول را موهایم

 گفته بهت.. ام دیونه من آره.. : کرد زمزمه گوشم کنار حرص با و کرد نزدیک را صورتش..  گرفت

 ..نباش دیوونه این زدن دور فکر بودم
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 وردست دارم..میگم بهت دارم هم حاال.. !! نباش دیوونه این به خیانت فکر بودم گفته بهت:  زد داد

 نمی اجازه و اتم کاره همه.. شوهرتم من..!! بری گوری هیچ نداری حق.. نمیری جا هیچ تو.. میرم

 ..بری قبرستونی هیچ دم

 هیچ.. کارمی هیچ تو ؟؟..شوهر.. کردی بیخود.. هه:  گفتم و دادم هولش عقب به حرص با دوباره

 ..بکنی تونی نمی هم غلط

.. !! هات بازی وحشی این از.. . هات کاری پنهون این از.. دورغات این از..  تو از.. میاد بدم ازت من

 !! خوام نمی رو تو دیگه.. فهمی می میاد بدم ازت

 ؟؟.. بود زده مرا.. ! گرفت آتیش صورتم.. شد گشاد چشمانم.. . سوخت صورتم طرف یک

 یگهد و من ؟؟..میاد بدت من از:  گفت و چسبید را دستم.. کشید می نفس تند تند حرص از خودش

 ..بیشعور ی دختره.. کنم می حالیت ؟..خوای نمی

 را ساعدم.. انداختم پشتم را ام سنگینی و کردم خم را خودم.. کشوند ها پله سمت به و من و

 من از ؟؟..خوای نمی و من:  کرد می زمزمه حرص با.. کشید می خودش دنبال و من و بود چسبیده

 من از رو تو خواد می... رفته چیز همه بی ی پسره اون واسه دلت حتما ؟؟..چیه ؟؟..شدی خسته

 ..زارم می دلش رو رو تو آروزی.. خورده گه ؟؟..بگیره

 ولم. .شعور بی کندی و دستم.. کن ولم.. شو خفه.. شو خفه:  زدم جیف و گرفتم ها نرده به و دستم

 ..خدا رو تو سپهر.. مامان!!!  کــــــــــــن

.. کنه کار چی خواد می دونستم نمی دقیق.. کشید می و من و بود گرفته را دستم یک دودستش با

 و خودم همچنان.. یومد می بند داشت نفسم ترس از.. نیست عادی شرایط تو که دونستم می اما

 .. !!باشم تنها او با نداشتم دوست دیگر.. .. . کشیدم می عقب به ها پله رو

 اخطار به شروع مغزم.. انداخت پام زیر را دیگرش دست و کرد قالب دستش یک با را دستم دو

 ..کردم تقال به شروع. .. کرد

 از من های تقال با که انداخت ام زانو زیر دست.. شوم او هیکل حریف تا کرد می کمکم خدا باید

 ..بودیم زنان نفس نفس و عرق خیس دو هر.. رفتم تر پایین پله یه و خوردم سر دستش

 همونی مگه تو ؟؟..کردی رم چرا ؟؟..چیه:  زد داد.. کشید و گرفت بازو از مرا دست یک از باره دو

 مدل نم اطالع بدون رفته که نیستی همونی مگه تو ؟؟..کردی می دلبری داشتی دیشب که نیستی
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 روز این تمام که نیستی همونی تو مگه ؟؟..کرده نمایون هرزه چشم هزاران برای و خودش و شده

 ؟؟..ریخته شیشه تو مو خون و داده دقم ها

 ؟؟..زد ام سینه به رد دست و کرد پولم یه ی سکه شرکت تو که نیستی همونی تو مگه:  زد نعره و

 راچ ؟؟.. کردی پیدا بهترون ما از ؟؟..شد چی ؟؟..بمونی هام با دادی قول که نیستی همونی تو مگه

 ؟؟..کردی خیانت بهم

 و وزان زیر انداخت دست دوباره... کرد می سنگینی داشت نفسم.. شد بلند ام گریه هق هق صدای

 کن ولم.. خدا رو تو سپهر.. زمین بزارم.. کن ولم.. : زدم جیغ دادم هولش.. کردم تقال.. کرد بلندم

 ..کن ولم سپهر.. کنی می اشتباه داری.. داری.. روانــــی

 .. .یومد می دهنم تو داشت قلبم... . رفت باال رو ها پله باقی و کرد بلندم من به توجه بی

 به رو به نگاهش که همانطور.. دیدم می اش شقیقه کنار و عرق قطرات.. بود رو به رو به نگاهش

 معذرت ازت بار هزار.. من.. کردی له و غرورم.. زدی پسم ؟؟..کردی کار چی تو:  کرد زمزمه بود رو

. .تو اما.. خواستم معذرت ازت نکرده گناه خاطر به.. خواستم معذرت پوچ و هیچ خاطر به.. خواستم

..  ریب خواستی.. وراثته انحصار واسه که گفتی.. گرفتی وکیل رفتی. .. . دادی تحویلم دروغ فقط

 کردی کار چی تو..  نزده ام سینه به رد دست تاحاال دختری هیچ که منی.. من..  دادی بازیم

 ؟؟..لعنتی

 و در و کرد باز و در ارنجش با.. کردم می سکته داشتم.. رفت اتاقم سمت به.. لرزید می بدنم تمام

 ..داد هول پا با

 و خودم.. نشستم و شدم بلند سریع.. ایستاد خودش و انداخت تخت رو من.. داشتم تهوع حالت

 ؟؟..یومد می سرم داشت بالیی چه.. کشیدم عقب

 

------------------------------------------------------------------ 

 ..نشستم و شدم بلند سریع.. ایستاد خودش و انداخت تخت رو من.. داشتم تهوع حالت

 .گذاشت جیبش روتوی کلید و کرد قفل رو در زدن هم به چشم یک در و برگشت اتاق در بهطرف

 شدی؟ بچه ؟؟..چیه راکا این:  گفتم و کردم نگاهش ترس با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

627 

 

 و شتگذا لبش روی سکوت ی نشانه به هاشو انگشت داشت لب به شیطانی لبخندی که همونطور

 .اومد من سمت به

 میاری؟ در چیه اداها این: گفتم عصبی رفتم می در سمت به که حالی در و شدم بلند تخت رو از

 ..شده تنگ برات دلم:گفت آروم خیلی و شد خیره هام چشم به

 مسخره این:  زدم داد کالفه و دادم هل اش نشسته خون به چشمای به شده بسته در از و نگاهم

 ...دیگه من.کنی خامم نمیتونی کارات و ها حرف این با.. کن تمومش رو ها بازی

 روی گرمش های لب لمس با.. کشید خودش سمت به و من و گذاشت ام شونه رو و هاش دست

 چند برای و شدم شوکه که بود ناگهانی حرکتش قدری به.بگم مو جمله ی بقیه نتونستم هام لب

 .. ایستادم حرکت بی ثانیه

 دلیار اون دیگه من اما.. . داد می ام بازی داشت دوباره.. میکرد استفاده قدرتش از داشت دوباره

 ..دادم می دلش به دل نباید نبودم، قبل ی تجربه بی

 داشت قلبم ضربان.. بودم افتاده نفس نفس به هیجان و ترس شدت از.. کشیدم عقب و سرم

 ..شکافت می را ام سینه ی قفسه

 خودشم و تخت رو کرد پرتم و بوسیدنم به کرد شروع بیشتری شدت با3  ام خودداری دیدن با

 و نم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو و شد تر حریص نمیکنم حرکتی هیچ دید وقتی.روم، زد خیمه

 بغلم تر محکم.. دادم هولش عقب به دست با.. زدم پا و دست.. کردم تقال.. داد فشار خودش به

 ..نداشتم خوبی احساس هیچ.. شد جاری هام اشک.. کرد

 .. !!بسه.. دیگه بسه.. خدا رو تو سپهر.. میاد بدم من.. کن تمومش.. سپهر:  گفتم گریه با

 تداش حالم ترس از.. بود گس لباش طعم.. داد می الکل بوی تنش تمام..  گردنم طرف برد سرشو

 منو قبل از تر حریص شد باعث که که زدم پس عقب به را صورتش دست با.. خورد می هم به

 …بده ادامه کارش به و ببوسه

 خشن و حریص انقدر هیچوقت..بودم متعجب.. دادم هول عقب به شو ها شونه لرز و ترس با

 .. !!بوده دور من از ها سال که انگار...بودمش ندیده
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 مین لذت احساس میبوسیدم و میکرد نوازشم دستاش با که این از.. کردم می بدبختی احساس

 ..لرزید می تنم تمام.. کردم

 صورتم تمام.. دادم هول عقب به رو هایش شانه و کردم جمع و زورم تمام بود سختی هر به

 ..بود اشک از خیس

 ..روب.. کن ولم خدا رو تو.. بسه کنم می خواهش.. بیرون برو:  گفتم گریه با و کردم کج و صورتم

 ..برگردوند خودش سمت به زور به و صورتم گذاشتو ام چانه رو و دستش

 من از.. همینه خیانت سزای.. همینه.. دلیار کنی می دیوونم داری.. : کرد زمزمه زنان نفس نفس

 ؟؟..آره میاد بدت

 موهام.. بودم شدن بیهوش حال در ترس از.. داد ادامه کارش به دوباره و کرد نزدیک را سرش و

 ..بود چسبیده پیشونیم به کرده عرق " ترس و تقال شدت از

 تو. .بزار راحتم... کافیه.. .کن بس میکنم خواهش:  داد ادامه گریه و ترس با و کشیدم باال را خودم

 ..بزار راحتم خدا رو

 لتماسا اینکه مثل.. کشیدم لرزانی نفس راحتی از.. ایستاد صاف و برداشت سرم باال از و دستش

 ..داد می جواب داشت هایم

 زنان نفس.. بود روان صورتش از عرق.. دیدم می روشن سایه را صورتش و بود تاریک نیمه اتاق

 :کرد زمزمه

 فراموش.. دلخوری ازم.. کنی ناز ی خوا می کردم می فکر من.. نبود این من اعتمادهای جواب -

 به اه روز این تمام که احمقِ   من مثل.. نکنی ولم که داری دوسم اینقدری کردم می فکر.. کنی می

 ..بودم فکرت

 نمی پاهاش رو و نداشت توانی دیگر.. کرد روشن را ان و برد اسپیلت کنترل سمت به دست

 ..بایسته تونست

 ..شدم خیره بهش تعجب و ترس با

 ..یافت جریان اتاق تو خنکی نسیم.. ریخت قلبم.. برد پیراهنش های دکمه به دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

629 

 

 : غرید حرص با و کرد نگاهم " داشت هاش دکمه به دست که همانطور

 هجایدیگ و دامت زود رفتی..  ؟؟؟هه..بری او با خواستی می.. هم رو ریختی پسره اون با رفتی تو اما

 یا ؟؟..برد و دلت پولشون ؟؟..لرزید دلت افتاد محبتش پر ی خانواده به چشمت ؟؟..کردی پهن

 ؟؟..پسره ی قیافه و ریخت

:  داد ادامه و زد پوزخندی.. یومد نمی باال هام نفس.. شدم مچاله ترس از و کشیدم عقب و خودم

 ..میشم کارت همه االن..  نیستم ت کاره هیچ من نگفتی مگه

 شدی؟ دیوونه.. .سپهر توروخدا:گفتم التماس با و چسبوندم دیوار به خودمو

 دهش کند هام نفس.. کردم می سکته داشتم.. .. کرد پرت ای گوشه به و آورد در تن از و پیراهنش

.. ارمند دوست را صافش شکم و ستبر ی سینه دیگه که کردم می فکر داشتم بدبختی با.. بود

 ..کرد نمی را کار این من با او.. نه.. نداشتم دوست هم را او دیگر

 من .نکن توروخدا.. سپهر:  گفتم بغض با و گرفتم صورتم جلوی و دستم کف.. بستم و چشمام

 تمومش خدا رو تو سپهر..  اصلن من.. من خدا به سپهر.. کردم اشتباه من.. کنم می سکته دارم

 ..!!یاد می عمو االن.. االن.. کن

 قلبم.. کشیدم خفیفی جیغ ترس از.. شد خم من سمت به و گذاشت تخت تشک روی را زانواش

 ..داشت مرا ترساندن و شوخی قصد حتما.. جهید می بیرون ام سینه از داشت

 ..عزیزم نترس ؟؟..کشی می خجالت نکنه ؟؟..ترسی می:  گفت و زد کجی لبخند

 روی پشت به و بخوره هم به تعادلم شد باعث که کشید خودش سمت به منو و گرفت پامو مچ

 یک هر جون.. خدا رو تو سپهر:  گفتم کنان هق هق.. بود او برای حالت بهترین این.. بیفتم تخت

 جا هیچ.. نمیرم من.. کردم غلط من سپهر.. کنم می سکته داارم من.. کن تموم.. داری دوست که

 اسمش.. یلدا.. طالئیه مو.. دیدمت دختره اون با من.. دیدمت من سپهر.. نمیرم خدا به.. نمیرم

 به.. گفتی نمی من به تو آخه.. بودم ناراحت اون از من.. خدا رو تو سپهر.. گفتی خوت.. یلداست

 ..سپهر.. نمیرم من.. کنی می اشتباه داری خدا

.. مداد هولش.. کردم استفاده ام قبلی های ترفند از.. شنید نمی چیز هیچ.. بود شده کر که انگار

 هق و گریه صدای.. نداشت تاثیری هیچ اما.. دادم هولش عقب به.. شکمم تو کردم جمع و پاهام
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 هک کردم می التماس خدا به دل ته از ؟؟..بود شده سنگ دلش همه این چطور.. پیچید اتاق تو هقم

 ..است محال که دانستم می اما.. برد سر کیومرث عمو

.. بود داده دست من به تهوع حالت ب*و*مشر بوی از.. آمد خواهد دیر شب که بود گفته خودش او

 ..سوخت می گلویم

 !!! نشی اذیت میدم قول.. عزیزم نترس:  شنیدم گوشم کنار و صداش.. فشردم هم رو و چشمام

 و آخر بود این.. است خودم تقصیر که:  گذشت سرم از.. دادم فهشش.. کردم تقال.. کردم گریه

 اب لجبازی عمق.. بودم بچه دختر یه فقط من که راستی به.. هایم خودسری و جا بی سکوت عاقبت

 ..باد خودم بر لعنت که کردم خودم. .. کردم گریه..بودم نکرده درک را مرد یک

 

--------------------------------------------------------------------

--------------------  

 میکرد ردد تنم تمام..  بخورم تکون جام از نمیتونم میدونستم فقط..  دونستم نمی بود چند ساعت

 بس از صدام و بود شده خشک بودم کرده گریه بس از اشکم ی مهچش...  رفت می ضعف بدنم و

 جاری هام اشک.. کردم نگاهش و کشیدم کنار و خودم.... نمیومد در بودم کرده والتماس زده جیغ

 ..شد

 ..کردم می حقارت و بدبختی احساس

 های نفس صدای و بود خوابیده بغلم که رو حیوونی این دلم ته هم هنوز تفاسیر این ی همه با

 .... داشتم دوست میومد منظمش

 ... امشب که حیوونی

 کرده تجاوز بهم کلمه واقعی معنای به او.. کردم خفه و هقم هق صدای و فشردم دهانم رو و دستم

 .. ...بود

 یچ نمیدونستم!!! کنم کار چی نمیدونستم.. کشوندم تخت ی لبه و خودم و گردوندم بر و سرم

 ... بگم
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 به کردم شروع ودوباره... نشست می صورتم روی سردی عرق ها صحنه اون تک تک آوری یاد با

 دیوار به رو دستم.. لرزید می بدنم تمام..  شدم بلند جا از سختی به... صدا بی هق هق...  هق هق

 ..گرفتم

 شبه که زیادی ی عالقه و عشق اون از چیزی دیگه قلبم توی کردم می حس.. بود سنگین قلبم

 خودم ستمنمیتون و میومد باال سختی به نفسم.. .بود شده خالی قلبم که انگار.. .نمانده باقی داشتم

 ...کنم کنترل و

... ودش تکرار دیگر نمیخواست دلم که ترسناک قدری به...بود وحشتناک نظرم به و خشن چیز همه

.. . شد کشیده ساعت به نگاهم.. . رود پیش اینطوری ام رابطه اولین کردم نمی فکر هیچوقت

 ..بود صبح 3 به نزدیک

 و ضعف از بدنم.. نشستم وان ی لبه و کردم باز را آب شیر.. رسوندم حمام به و خودم سختی به

 کار چی باید ؟؟...بود آورده سرم به رو بال این و بود شده رحم بی اینقدر چطور.. لرزید می ترس

 شنیده را عمو اتاق در صدای پیش دقایقی.. ایستادم دوش زیر و کردم ولرم رو اب ؟؟.. . کردم می

 ..بودم

 در!! .. !بود شده تجاوز اش زاده برادر به پیش ساعتی نداشت خبر بیچاره.. زدم پوزخند گریه میان

 ..اش خانه همین

 رتصاوی تمام تا بکوبم دیوار به را سرم داشتم دوست.. .. کرد می درد کمرم.. نشستم دوش زیر

..  ..برداشتم را لیف و کردم دراز را دستم ؟؟..بودم بدبخت اینقدر چرا.. .. شود پاک ذهنم از دیشب

 و گریه بود بعید او از نه وگر.. بود روشن روز مثل برایم این.. نبود خودش حال در سپهر دیشب

 ..بگیرد نادیده را هایم التماس

 ..شدم خارج حمام از و شستم را تنم.. داشتم تهوع حالت

 .. دیشب که او به.. بود خواب3  تختم رو که او به.. لختش ی تنه نیم به.. شد کشیده او به نگاهم

 مین باورم که بود آرام و مظلوم اینقدر خواب در.. .. برگرداندم را رویم.. نداشتند تمامی هایم اشک

 ..بود ترسانده مرگ حد تا مرا که است دیشب تجاوزگر همان این شد

 را هایممو.. پوشیدم رنگ مشکی ی بنده دو همراه به مشکی بلند شلوار و کردم تن به مشکی ست

 از شیبال و پتو!!  بودم دلزده.. باشم او به نزدیک نداشتم دوست دیگر.. .. بستم سرم باال کش با
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 رازد تخت به پشت!!  بود قفل.. کردم چک را اتاق در.. انداختم تخت پایین و برداشتم دیواری کمد

 ..ریخت می هم به را اعصابم دیدنش.. کشیدم

.. آمد می بر دستم از که بود کاری تنها.. نداشت تمامی ام زاری و گریه.. فشردم بالش به را سرم

 ..بود چه هایش کار این دلیل ؟..کند ثابت من به را خودش خواست می ؟؟..کرد را اینکار چه برای

 چه.. فشردم هم به را چشمانم.. سوخت می گلویم.. رفت می ضعف دلم.. داشت درد دلم زیر ؟؟

 ؟؟..کردم می باید

--------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 که کرد می کار به شروع داشت ذهنم.. لرزید هام پلک گرفت قرار رویم که نرمی چیز حس با

 بهل کرد جلب را ام توجه که چیزی اولین.. . گشودم را چشمانم.. رسید گوشم به ی " تیک " صدای

 عقب هب.. کشیدم پایین ام سینه رو تا رو پتو.. بود شده کشیده باال گردنم زیر تا که بود پتو ی

 ..گرفتم دندون به و لبم گرفتم های عضله از درد احساس با.. برگشتم

 ؟؟..ودب رفته راحتی همین به.. گرفت بغضم.. شدم خیز نیم تعجب با.. افتاد خالی تخت به نگاهم

 یپوزخند.. شدم تخت رو ی مالفه نبود ی متوجه.. داشت درد بدنم تمام.. نشستم جایم سر صاف

.. کردم چک را میز روی ساعت.. کشید می تیر دلم زیر.. بود برده خود با هم را جرم آثار.. زدم

 ؟؟..بود رفته عمو یعنی.. بود 8 به نزدیک

 هت از.. .. کردم رها و بغضم و انداختم بالش رو و سرم حقارتم و بدبختی فکر و دیشب یادآوری با

 .. ..نه یا بشنود را صدایم عمو که نبود مهم برایم دیگر.. زدم می ضجه دل

.. خودم از.... بودم بیزار چی همه از.. داشت نم هنوز موهایم..فشردم مشتم تو و زدم چنگ و موهام

 ..ام فکری بی از.. ام بدبختی از.. زندگی از.. نسی*جــ ی رابطه از.. خونه این از.. او از

 می چه باید حاال.. بود رفته گذاشته و بود کرده را کارش راحت چه.. کشیدم سرم روی را پتو

 ؟؟..کردم

 ..شنیدم رو در شدن باز صدای که بودم افکار همین در

 .. . کشیدم کنار سرم رو از را پتو تعجب با
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 و نفرت و بغض تمام دیدنش با.. بود مبهوت و متعجب نگاهش.. شد قفل چشمانش در نگاهم

 ..آورد هجوم قلبم به دیشب ترس

 دیدی ؟؟..بیچارگیم به ؟؟..بدبختیم به ؟؟..کنی می نگاه چی به ؟؟..چته ؟؟..چیه:  زدم جیغ گریه با

.. برو همیشه برای.. برو حاال ؟؟..گرفت آروم دلت ؟؟..شد راحت خیالت ؟؟..آوردی سرم بالیی چه

 یادم عمر آخر تا باش مطمئن.. مونه می یادم و میشه عبرت درس برام عمر آخر تا باش مطمئن

 قیافه به چشمم بروتا.. برو.. کن گم و گورت هم حاال.. کنم اطمینان نباید مردی هیچ به که مونه می

 .. !!بمیرم خودم درد به بزار برو.. نیافته نحست ی

 ..دادم سر گریه و افتادم بالش رو دمر و

 همین به ؟؟..بود رفته یعنی.. . لرزید می ضعف از بدنم تمام.. شنیدم را در شدن بسته صدای

 ؟؟.. راحتی

 ؟؟.. کنم کار چی باید دونستم نمی.. داد نمی راه جا هیچ به مغزم.. نکردم بلند را سرم

. .کشید می تیر و داشت درد دلم زیر.. فشردم می بالش به را سرم هنوز.. بود آمده بند ام گریه

 ..بود شده شدید دردش

 ... شد چندشم...  کردم احساس پام ی رو رو خون گرمی لحظه یه برای

 تکیه زانوهاش رو و ارنجش و بود نشسته تخت رو سپهر.. کردم بلند را سرم تعجب و ترس با

 ..کرد می نگاهم تاثر با.. بود داده

 ..برسونم دستشویی به را خودم تا شدم بلند سریع.. داشتم ضعف.. . فشردم دلم رو و دستم

 شدنم بلند ناگهانی با.. نداشتن جون دستامم...  نیست هام رگ تو خونی دیگه کردم احساس

 ..چپیدم دستشویی داخل زود.. کرد نگاهم و گرفت باال را سرش هم سپهر

 ..گرفت شدت ام هق هق صدای ناخودآگاه.. رفت گیج سرم خون دیدن با

 ؟؟..دلیار ؟؟..شدی چی ؟؟..خوبی ؟؟..دلیار.. : کوبید می در به محکم سپهر

 ..دادم تکیه دیوار به و شستم و دستم.. ندادم جواب

 ؟؟.. خوبی..!! بده جواب.. دلیار ؟؟..تو بیام ؟؟..دلیار:  کوبوند در به دوباره
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 ؟؟..شدی چی ؟؟..خوبی:  گفت و طرفم پرید زود.. . شدم خارج دستشویی از و کردم باز در

 و کشید خشونت با و بازوم.. لرزید می بغض از ام چانه.. رفتم کمد سمت به و ندادم و جوابش

 ؟؟..دکتر بریم ؟؟..شدی چی.. !! بزن حرف من با:  گفت

 ..کشیدم بیرون کمد از شلواری و کشیدم را دستم

 .. حــ خدا رو تو دلیار:  شنیدم رو اش زمزمه

 رو تو..  نه ؟؟..چی خدا رو تو:  زدم جیغ و طرفش کردم پرت و دستم تو شلوار.. شدم دیوانه باز

 چی خدا رو تو ؟؟..شناسی می رو خدا مگه تو ؟؟..شناسی می و من مگه تو..  تو ؟؟..چی خدا

 و مگفتن خدا مگه ؟؟..نشنیدی هامو ضجه مگه ؟..نشنیدی هامو التماس دیشب تو مگه ؟؟..لعنتی

 ؟؟..کردی باهام و کار این چرا ؟؟..ها ؟؟..نکردی گوش چرا پس.. نشنیدی

 ..نشستم زمین رو کنان هق هق و

 کنم؟ چیکار ؟.. کنم چیکار حاال:  کردم ناله و گرفتم صورتم مقابل هامو دست

 اونکارو بود تونسته چطوری.. .زمینم روی موجود ترین بدبخت لحظه اون توی میکردم احساس

 ندبل صدای با و زدم چنگ و موهام. ...میشدم دیوونه میشه چی بعدا اینکه تصور از ؟؟... بده انجام

 ؟.. چرا آخه...کردی؟ اونکارو چرا: گفتم

 ..گذاشت جلو پا بالخره

.. مدون می.. متاسفم: گفت بگیره آغوشش توی منو میکرد سعی که همونطور و گرفت هامو دست

 نوزه خودمم.. . نمیدونم.. کنم خودم مال رو تو خواستم می.. متاسفم.. نبود خوب حالم.. دیشب من

 …!!! گیجم

 که بود کاری چه این آخه.. وااای.. .میکشن منو بفهمن.. بفهمه.. عمو.. کنم؟اگه چیکار حاال -

 .. .میکشم... میکشم خودمو من...کردی

--------------------------------------------------------------------

----- 
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 ..نشستم زمین رو او به پشت " و کشیدم عقب او از را خودم

 ..بیفتد چشمش به چشمم نداشتم دوست

 ..گرفتم دستام تو و سرم و نشستم زانو چهار.. آمد نمی بند ام گریه

 !! دیگه بسه.. نکن گریه:  گفت آروم و شد بلند صداش لحظاتی از پس

 .. !!افتاد می نباید اتفاق این ؟؟..چرا آخه: کردم زمزمه و کشیدم باال را ام بینی

.. کردم می حس خوبی به را رفتارش سردی.. کشیدم کنار را ام شانه.. گذاشت ام شانه را دستش

 ! بود نگران کمی فقط شاید

 مال توهم!!  توام با من.. .. بترسی نباید اما!  متاسفم من:  گفت و گرفت قرار گردنم پشت سرش

 یخودب های فکر خوام نمی دیگه.. نیست نگرانی هیچ جای پس.. کنیم ازدواج هم با قراره ما. .. منی

 ..کنی

 و خیره..  نشستم زانوام رو و برگشتم عقب به تندی به.. بود اعصابم رو خونسردش و آروم لحن

 نگرانی همان.. بود آشنا نگاهش عمق!  بود قرمز چشمانش.. کرد می نگاهم خاصی حسی هیچ بی

 جلویش خواست می که انگار اما.. .  بود جاری چشمانش تهای ته آن در قدیمی داشتن دوست و

 ..بگیرد را

 ..اما:  گفتم و کردم باز دهان

 ... !نکن فکر بهش دیگه. .. اما بی اما -

 ..بود دوخته و بریده خودش برای راحت چه.. بود زورگو و قلدر هنوز.. کردم نگاهش باغیض

 می اینکه از..  تفاوتت بی و خونسرد لحن این از.. .. یاد می بدم ازت:  شدم خیره چشماش تو

 .. !!نیافتاده مهمی اتفاق هیچ کنی وانمود خوای

 ؟؟.. افتاده مهمی اتفاق چه:  وگفت زد درآری حرص و کج لبخند

 ..کرد متوقف را دستم و گرفت را دستم مچ زود..  زدم اش شانه به مشت غیض با.. گرفت حرصم

 دیوونه تو کارای.. نبود خودم دست.. اصلن.. نداشتم خوبی حال دیشب من:  گفت و زد پوزخندی

 ..بود کرده ام
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 ات هدیوون من:  گفتم تعجب سر از لبخندی با و.. کردم نگاهش تعجب با.. . کشیدم عقب را دستم

 ..تجا بهت من بگی خوای می نکنه ؟؟..منه تقصیر یعنی.. هــه!! ؟؟.. کردم

 فکم استخوان.. شد معمول حد از تر گشاد چشمانش و شد خم طرفم به.. چسبید محکم را فکم

 بالفاصله چشمانم.. نداشتم را دیگریِ   درگیری طاقت..  داشت ضعف بدنم.. شد می خرد داشت

 ..شد اشک از پـُـر

 تدهن از رو کلمه اون ؟؟..فهمی می.. بگی رو کلمه اون نباید:  کرد زمزمه حرص با زنان نفس نفس

 .. !!نگو اونو هیچوقت.. کنم می خرد و فکت بشنوم

 میکردم احساس.. کشیدم ام چانه به دستی.. کرد رها را صورتم هم او و کشیدم عقب را صورتم

 ..نداشتم امیدی هیچ دیگر... رفته بین از ام زندگی و آینده ی همه که

 هرظ دیروز از.. کرد می درد دلم.. رفتم دستشویی به و زدم چنگ و بود افتغاده زمین رو که شلواری

 ..بودم نخورده هیچی هم

 موهایم خراب حال اون با و زدم مسواک.. پاشیدم صورتم به آب مشت چند و کردم عوض را لباسم

 ردنمگ روی.. بود متورم کمی و داشت پارگی حالت لبم کنار.. !! بستم سرم باال دوباره و کردم باز را

 ..شدم خارج دستشویی از و دادم او به فحشی لب زیر.. خورد می چشم به کبودی ی لکه هم

 من به و گرفت دیوار از را نگاهش خروجم با.. بود داده تخت به را اش تکیه و نشسته زمین رو

 ..بود آروم و خونسرد چه.. بکوبم صورتش به مشت با داشتم دوست. .. دوخت

 ..بودم برگشته جنگ میدان از که انگار.. بود کوفته تنم تمام.. رفتم پایین رو ها پله

 مچ هب نگاهم.. گذاشتم میز روی را صبحانه شکالت و کردم باز را یخچال در.. کشید می تیر کمرم

 و حقیر چقدر.. سوخت خودم برای دلم..بود شده کبود دستم روی انگشتانش جای.. افتاد دستم

 ..بودم بدبخت

 و گشودم رو یخچال و کردم خم را خودم نشسته همانطور.. نشستم میز پشت و کردم گرم را نان

 و ستمنش صاف.. گرفتم دندون به لب.. بود کوفته و گرفته همه عضالتم.. کردم خارج را شیر پاکت

 یهتک را دستانش و بود ایستاده اپن لب " طرف ان.. افتاد بهش نگاهم که گذاشتم میز رو و شیر

 ..کردم می دیگر فکری باید.. نداشت ای فایده کردن گریه.. زدم پلک.. بود کرده گاهش

 ؟..فکری چه آخر.. کوبیدم میز روی را لیوان
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 دهپیچی هم به ام روده و دل که نشد ای لحظه.. زد یخ ام معده.. کشیدم باال نفس یک را سرد شیر

 دسشتویی سمت به و فشردم دهنم رو و هام انگشت.. کردم حس دهنم به و چیزی هجوم و شد

 ..دویدم پایین

 ..ودب نکرده قبول را سرد شیر گرسنگی و ضعف همه این با و ساعت چهار و بیست از بعد ام معده

 اردیو به دست.. بود ایستاده در پشت.. شدم خارج و کردم باز را در.. بود شده بیشتر دلم زیر درد

 ..شدم خم پایین طرف به و گرفتم

 ؟..خوبی -

 ؟؟..بودم می خوب باید ؟؟..خوب ؟؟..بودم خوب.. بود ور غوطه اشک در چشمانم

 ..ندادم را جوابش

 ..گشت می خیسم چشمان روی نگاهش.. کرد صافم و گرفت را بازوام

 ..باشم داشته را عالیم این نباید که دونستم می.. بود عجیب برایم.. !! شده چم دونستم نمی

 ..دکتر بریم شو حاضر:  گفت و داد فشار کمی را بازوام

 ..کشیدم را ام بازو و دادم تکان سری

 ..شدم رها روش و رسوندم کاناپه به و خودم.. کرد رها را دستم

 ار صورتم نصف گذاشتم صورتم روی و دستم یک کف.. دوید باال را انها و رفت ها پله سمت به

 .. !!بودم شده خنگ و گیج.. پوشاندم

 یم خوب چه.. بود دستش هم نازکی تاپ.. گشت بر دست در شلواری و مانتو با که نشد ای لحظه

 ..پوشم می خنک و کم لباس مانتو زیر که دونست

 ..بپوش:  گفت و اومد سمتم به

 .. !!بود بد واقعا حالم اما.. نداشتم رفتن دکتر روی اما.. بود احمقانه

 ؟؟..کنم تنت یا پوشی می:  گفت تحکم با کنم نمی حرکتی دید وقتی
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 تحال ناخودآگاه که بیاره در تنم از تا برد بلوزم لبه به دست دید را تعللم وقتی.. ندادم جوابی

 تداش دیشب هوای و حال.. چسبیدم محکم را دستش و نشستم صاف و گرفتم خودم به تدافعی

 خودت:  گفت و کشید عقب را دستش تعجب با.. کردم نگاهش ترس با.. شد می تکرار برایم

 ..بپوش

 و لباسم اونور برو:  گفتم و شدم جا به جا جام سر.. بود کرده عرق صورتم.. کردم آزاد را نفسم

 ..کنم عوض

 ؟؟..نه یا میری:  گفتم بلند صدای با و جدی بگه چیزی اینکه از قبل.. کرد پا اون و پا این

 ..شد دور نظرم از و گذاشت مبل رو کنارم و بود دستش که شلواری مانتو

 میجس درد.. رفتم در سمت و پوشیدم و لباسم.. رفت می گیج کمی سرم.. ایستادم و شدم بلند

 .. !!بود کرده خرد را روحم لعنتی.. طرف یک

--------------------------------------------------------------------

------ 

 ودمب گفته دکتر به گرچه.. رفتم پایین را ها پله دست به نسخه " کرده عرق و گلگون صورتی با

.. بود شده چیزهایی ی متوجه ام کرده پف و سرخ چشمان از حتما!!  نبود که خر اما.. کردم ازدواج

 .. !!بود کرده برخورد متحرمانه بسیار و بود نیاورده رویم به چیزی اما

 را رد.. بود خیره خیابان به دادو تکیه دستش به را سرش و بود نشسته ماشین در " در دم سپهر

 ..انداختم صندلی رو و خودم و گشودم

 ..دوختم رو به رو به را نگاهم.. نشست من طرف به و داد تکیه در به.. برگشت سمتم به نگاهش

 ؟؟ گفت چی..  ؟؟..شد چی -

 ..گذاشتم شیشه مقابل رو نسخه و..  هیچی:  گفتم لب زیر

 صدای.. کرد می درد هم سرم. .. فشردم هم رو و چشمام.. . برداشت رو نسخه و کرد دراز دست

 ..شنیدم و در شدن بسته و باز
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.. تمنشس جایم سر صاف.. بود عمو.. کشیدم بیرون ام مانتو جیب از و گوشی.. خورد زنگ ام گوشی

.. .. شدم خیره صفحه رو کیومرث عمو اسم به و دادم قورت را دهانم آب ؟؟ گفتم می چه باید حاال

 ..شود صاف صدایم تا کردم مصلحتی ی سرفه چند و کشیدم لرزانی نفس

 : گرفتم گشوم کنار و گوشی

 ..عمو سالم -

 ..کردم مشت را دیگرم دست.. داشت لرزش صدایم

 ؟؟..نیستی خونه ؟؟.کجایی.. عزیزم سالم -

 ؟؟..اید خونه شما.. نه:  گفتم و انداختم اطراف به نگاهی

 ؟؟..توکجایی.. شرکتم من نه -

 .. !!کنم خرید سوپر تا اومدم.. من -

 ..هست چی همه که خونه -

 ..خواستم می هوله هله ذره یه!  دونم می -

 ؟؟..نترسیدی.. نیومد پیش مشکلی دیشب!!  باش خودت مواظب.. عزیزم باشه -

 ..شد می پایین و باال حرص از ام سینه قفسه.. کرد باد گلوم.. گرفت را گلویم بغض

 زود.. !! نبود کلی..  مشـــ.. نه:  داد پاسخ کنم پنهان را لرزشش کردم می سعی که صدایی با

 ..خوابیدم

 ..قفله اتاقت در دیدم اومدم -

 رد چطور.. وقت آن.. دید می بود بهتر.. نه شایدم.. !! بودم آورده شانسی چه.. ریخت پایین قلبم

 ..کردم می نگاه چشمانش

 ..کردم قفل و اتاق در بخوابم راحت اینکه خاطر به.. آره -

 !! بود تو پیش فکرم همش من.. نسرین یا ناهید پیش رفتی می باید اما!!  کردی خوبی کار -

 .. بودم رفته که کاش واقعا... باید.. باید.. زدم پوزخندی
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 ..بودم تر راحت اینطوری.. موندم خونه دیگه -

 ؟؟..خونه نیومد سپهر.. !! باشه.. کنی می و خودت کار تو بگم چی هر که من -

 ..رفت و گرفت اینا دوش اومد صبح امروز.. چرا.. آها.. اممم -

 !! باش خودت مواظب.. بینمت می بعدظهر..  باشه:  گفت و کشید حرص از پوفی عمو -

 من به نگاهش اما امد می ماشین سمت به و شد می رد خیابان از داشت که بود سپهر به نگاهم

 ..بود

 ؟؟..میاین زود امروز -

 ..!یام می اون بعد.. دارم کوچیک ی جلسه یه 5 ساعت.. بیام زود کنم می سعی یعنی.. آره -

 ..منتظرتونم..  باشه -

 .. خداحافظ -

 .. !خدانگهدار -

 ؟؟..بود کی:  گفت و گذاشت پام رو و دارو پالستیک و شد سوار

 ..!هیشکی -

 ؟؟.. بود کی میگم ؟؟..زدی می حرف هیشکی با -

 !! کیومرث عمو.. .. نزناااا حرف اینطوری من با -

 ؟؟ گفت می چی -

 می زود امروز که گفت!!  رفتی و خونه اومدی سر یه صبح گفتم.. گرفت می و جنابعالی سراغ -

 ..یاد

 ..کرد حرکت و کرد روشن و ماشین

 درون تا بود داده هم محلولی.. .. بود نوشته تقویتی و تهوع ضد امپول برایم.. کردم چک و دارو

 ..بنشینم درونش و بریزم وان یا تشت

 ؟؟..بیام باهات:  پرسید.. داشت نگه درمانگاهی مقابل
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 سمت به و کوبیدم هم به سرم پشت و در و.. !! خواد نمی:  گفتم حرص با و کردم باز و ماشین در

 ..رفتم درمانگاه

--------------------------------------------------------------------

------ 

 هر دیگر ساعت 42 این در.. بروم راه صاف تا کردم می را سعیم تمام.. کرد می گز گز آمپول جای

 .. !!بود آمده سرم به بالیی

 ..کشیدم هم در را صورتم.. گرفت درد امپول جای.. شدم ماشین سوار

 ؟؟..داری درد:  پرسید آروم

 ..را دیگر چیز یا گوید می را آمپول نفهمیدم

 .. !!افتاد راه و نزد حرفی دیگر هم او.. ندادم را جوابش و چرخوندم مخالف جهت به را سرم اما

 عوض داشت ام زندگی مسیر راحت چه.. داشتم زمان به نیاز.. بود برهم و درهم ذهنم و فکر تمام

 ..شد می

 .. !!داشت نگه در مقابل را ماشین بعد دقایقی

 ای گوشه و کشیدم سرم از و شال.. رساندم اتاق به را خودم.. رفتم داخل و کرد باز کلید با را در

 ..کردم پرت

 ردیگ تنگ جین شلوار این تحمل.. کردم پرت شال سمت به و کردم گلوله و آوردم در هم را مانتو

 ..نبود توانم در

 و رشلوا کمر که همین.. شدم لباس تعویض مشغول و برداشتم ای پارچه برمودای مشکی شلوار

 ..شد باز یهو در کشیدم باال

 هنوز. .تو بیای بزنی در باید ؟؟.. ست طویله اینجا مگه:  زدم جیغ و شدم براق سری سپهر دیدن با

 ؟؟..نگرفتی یاد

 ..کرد تنگ کمی را چشمانش

 ؟؟..خوری می چیزی!!.. .  زنم می در.. خب خیل:  گفت و چرخاند اتاق دور ای لحظه را نگاهش
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 ..نه:  گفتم کشیدم می دراز که حالی در و زدم کنار رو پتو و برگشتم تخت سمت به

 .. !گذاشت میز رو و دارو ی کیسه و اومد نزدیک

 ..کشیدم دراز پنجره به رو و کردم او به پشت.. شد شون وارسی مشغول و آورد در را کدام هر بعد

 ترلکن را خودم و کشیدم عمیقی نفس.. جز.. جز.. بود همیشه مثل چیز همه.. بود افتابی و صاف هوا

 . ..کردم

 !! فشردم هم رو و چشمام.. .. کنم استراحت و باشم آرام بود گفته دکتر

 !! بخور اینو پاشو.. : آمد صدایش بعد دقایقی

 ..بود دستش بزرگی لیوان.. برگشت عقب به سرم و کردم باز را چشمانم

 زا.. بخور اینو.. !! دیگه پاشو:  گفت کرد می بلندم که حالی در و گرفت و بازوم و اومد تر نزدیک

 ..نخوردی هیچی دیروز

 گرم یرش.. بود عسل و شیر!  داد دستم به را لیوان.. شد می بلند بخار لیوان از.. نشستم تعجب با

 ؟؟..بود بلد هم کارها این از.. بود ریخته عسل داخلش و بود کرده

 داغ شیر این ؟؟..دور بریزم و همش برم ؟؟..کنم ضایعش و بدم پس را لیوان.. .. دزدیدم را نگاهم

 یشبد میگیوید راست اگر که بگم بهش.. ندارم ترحمت به نیاز که بگم بهش و روش کنم خالی و

 ؟؟..کرد می را کار این نباید

 پر و.. انداخت می خاص های لحظه و خوب های روز یاد و من عطرش بوی.. شدم جا به جا کمی

 و مکرد نزدیک لبم به و لیوان.. رفت می ضعف دلم.. لرزید کمی دستم.. دیشب یاد همه از تر رنگ

 ..نوشیدم ای جرعه

 ..برگرداندم را رویم و کردم اخمی.. بود من به نگاهش

 ! بود گستاخ چقدر..  گرفت حرصم.. زد پوزخند

 ..دهد توضیح را پوزخندش دلیل تا.. کردم نگاهش شاکی و طلبکاری با

 ..چرخید صورتم رو نگاهش
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 نداشتم دوست.. کشیدم عقب را خودم.. کرد لمس را گردنم پایین کبودی و آورد جلو دست

 ..بخورد من به دستش

 این من اعتماد جواب:  گفت و زد آری در حرصِ   کج و کمرنگ لبخند.. کشید باال را اَبروهایش

 مین یادم هیچوقت خیانتت.. !! یادمه که تو کارهای اما.. نیست یادم درست و دیشب. . من..! ..نبود

(  .. ).. ی پسره اون با.. کی با اونم.. ! بزاری تنهام خواستی می.. بزنی دورم خواستی می تو.. .. ره

 ..هه!

 او به ربطی رفتنم.. . نزن حرف موردش در اینطوری:  گفتم حرص با و زدم گوش پشت را موهایم

 تو من مگه.. زدیم نمی حرف هم با که بود هفته سه ما ؟؟..گفتم می تو به باید چرا اصال.. نداره

 ؟؟..بدم توضیح برات و کارهام بیام داشت دلیلی چه ؟؟..بودم نکرده تموم تو با شرکت

 .. داد تکان را سرش.. ود لبش روی کج لبخند اون هم هنوز.. کرد نگاهم خیره

 ..کردم نگاهش گیج.. . نفهمیدم را حرکتش این معنی

 .. !!بخورش:  گفت آروم و کرد لیوان به ای اشاره چشم با

 و اطمینان عین در موذی و مشکوک..  بود شده جوری یه رفتارش.. کردم نگاهش خیره همانطور

 ..ردک نزدیک لبم به و لیوان فشار با و گذاشت دستم رو و اورد جلو دست.. اوردم نمی سر.. نگرانی

 می بهتر داشت را حالم داغ و غلیظ مایع اون.. نوشیدم دیگر ای جرعه.. گذاشتم کنار را لجبازی

 ..کرد

 ..بردار و دستت:  گفتم و کردم اخمی.. بود لیوان دور و دستم رو دستش هنوز

 می یحتوض او از باید.. کنم روشن او با را چیز همه تکلیف داشتم تصمیم.. .. کشید عقب را دستش

 !! بود کافی بازی گربه و موش دیگر.. خواستم

 

-------------------------------------------------------------------- 
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 روی را لیوان و کردم جمع را پاهایم.. دادم تخت باالی به را ام تکیه و کشیدم عقب کمی را خودم

 ..گذاشتم دستم کنار میز

 .. ..کردم خیس زبون با را لبم.. کرد می نگاهم خیره همچنان

 ! باطل خیال زهی اما.. برگرداند رو و کند شرم کمی شاید کردم فکر.. دوختم چشمش در چشم

 وهادار ی کیسه سمت به و شد بلند دید را سنگینم و خیره نگاه همچنان وقتی لحظاتی از پس

 .. !کردم دنبالش چشم با.. .. رفت

 ؟؟..وان تو بریزم:  پرسید من به رو و کرد جدا را رنگ سفید محلول حاویِ   بطری

 معنی چه غریبش و عجیب رفتارهای این.. .. زد می هم به را حالم داشت دیگر.. زدم پوزخند

 ؟؟..داشت

 یزنگ یا رومی رومی یا: خورد زنگ ذهنم در..گرفتم را تصمیمم "بگذارد حمام به پا اینکه از قبل

 !!! زنگی

ِ   خیابون.. ..بخوریم بستنی بودیم رفته نازیال با که روز اون.. .. دیدمت دختره اون با من:  گفتم بلند

 بودی کرده قهر.. نبود پیدات که بود روز سه.. دید هم نازیال.. دیدمت چشمام همین با خودم).. ( !! 

.. !!!! .. کیه خاطر به و چیه خاطر به دونستیم نمی هیچکدوممون که قهری.. هـــه.. بودی رفته و

 ؟؟..است دیگه یکی یلدا یا ؟ همونه ؟؟..آره..  ؟؟..دیگه یلداست اسمش

 .. !!ست دیگه بدبخت یه:  کردم زمزمه و زدم پوزخند

 .. !!نبود گریه وقت االن.. زدم پلک.. کنم پنهان را صدایم لرزش تا.. دادم قورت را دهانم آب

 ..بود گیج نگاهش.. گذاشت جلو قدمی و شد گشاد کمی چشمانش

 وت با و بود کی اون نگفتی هیچوقت چرا ؟؟..آره ؟؟...شرکت بود زده زنگ گریه با که همونه این -

 دولت هفت از تو.. تو اما بدم توضیح تو برای باید کاری هر برای من چرا ؟؟..داشت کار چی

 !! ؟؟..آزادی

 ..گذاشت میز رو و محلول بطری و کرد دراز دست
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 هم با تا آموزشگاه دنبالم اومدی.. ماشین تو روز اون ؟؟..بود زده زنگ روز اون که همونه این -

 اچر گفتی بهش که همونی ؟؟..هست یادت.. اصلن..  ؟؟..یلدا همون ؟؟.همونه این. .. خونه برگردیم

.. گفتی بهش تو.. میام زود!!!  باشه گفتی.. دادی رفتن قول بهش که همون.. زنه می زنگ اینقدر

 ؟؟..یادته

 نمی و بود یادش ؟؟..بود ؟؟..نبود یادش.. داد تکان راست و چپ به را سرش کمی.. کرد می نگاهم

 ؟ ؟..دید نخواهم را ها این و کرم و کور من کرد می فکر یا ؟؟..دهد توضیح خواست

. .کنی گوش و حرفاش خواستی نمی اول.. بود زده زنگ ؟؟..چی بیرون رفتیم شام که شب اون -

 وت.. نریمان مهمونی از قبل شب ؟؟..آره..! داشت بسیاری شنیدنی های حرف اینکه مثل.. نه.. اما

 ..زدی می حرف باهاش داشتی اتاق همون

 ..دادم نشان را اتاقش انگشت با و

 ..آمد یادم.. کردم می فکر داشتم.. کردم تنگ کمی را چشمانم.. فشردم ام پیشانی به دست

 کنی می ام کالفه داری گفتی بهش.. بودم در پشت من.. زدی حرف باهاش اتاق همون تو -

 تک تک تقاص گفتی.. شنیدم خودم.. .. !  اینجاست زندگیم تمام.. باشم اینجا باید من گفتی..یلدا

 !! زنم می سر بهتون روز هر تقریبا که من گفتی بهش.. ..بدن پس باید و هام روز

 االح ؟؟..میگم درست ؟؟..بود همینا ؟؟..هان ؟؟.. دیگه گفتی رو همینا.. هستم قولم سر هنوز گفتی

 ؟؟..چی

 از ؟؟.. ..مـَـن ؟؟.. ازکی ؟؟..میگیری تقاص داری ؟؟..هستی هم من با قولت سر.. . ؟؟..چی من با

 ؟؟..چی خاطر به ؟؟..چی بابت ؟..ما

 یج؟؟گ.. است گیج فقط که گفت شد می.. نداشت حسی هیچ.. کرد می نگاهم و ایستاده اتاق وسط

 در صوت ضبط مثل را همه من که خودش مکالمات.. بود خودش مکلمات همه اینها ؟؟..چی برای

 ..شد می پخش وار اکو ذهنم در بار هزار روزی و کرده ثبت ذهنم

 انده اینکه از قبل.. کرد پا اون و پا این.. شد جا جابه و آمد خودش به.. بود اشک از لبریز چشمانم

 چی من حاال.. بگو من به ؟؟..گرفتی اللمونی دوباره چی برای ؟..زنی نمی حرف چرا:  گفتم کند باز

 چه باید کاریت پنهون و دروغ همه این با ؟؟..کردم می کار چی باید. .. اصلن.. من ؟؟.. ..کنم کار

.. شدم احمق.. . شدم که من..خب ؟؟..شدم می احمق باید ؟؟..موندم می منتظر باید ؟؟..کردم می
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 که کردم حماقت هم اول از.. .. کردم سکوت االن تا و کردم حماقت.. کردم حماقت و شدم احمق

 رخ من!!  متاسفم خودم برای واقعا.. متاسفم خودم برای من.. من.. کردم شروع رو رابطه این تو با

 اریک پنهون دلیل بدی توضیح و بگی. بگی برام و بیای خودت شاید که تا موندم منتظر االن تا

 نمی حرف چرا.. ..  ؟؟..کنم چه تو خیانت با من..  ؟؟..کنم کار چی من حاال..  و خیانتت دلیل.. و هات

 ؟؟..زنی

 نمی را چیز همه و کرد نمی باز دهان چرا.. رساند می جنون به مرا داشت... کشید گردنش به دست

 ؟؟..شد می الل مواقع این در چرا ؟؟..گفت

 : زدم داد

 ؟؟..بگیم هم به شدیم خسته هم از اگه ندادیم قول هم به ما مگه ؟؟ ؟..نگفتم تو به مــــن مگه

 اینجا تا و چی همه چرا ؟؟..نکردی تموم رو رابطه این و نکردی باز دهن چرا ؟؟..نگفتی چرا پس

 هک من!! ؟..شنوی می دروغ ؛ بگی دروغ اگه گفتم تو به که من..  من ؟؟..لعنتی چرا آخه ؟..کشوندی

. . بودی شده هار دیشب چرا ؟؟. ..بود کجا کار گیر پس!! ؟؟..کنم می خیانت " کنی خیانت گفتم

 ؟؟...گرفتی ندید و من چرا.

 ..لعنتی دیگه بزن حرف:  زدم جیغ و

 ..کردم پرت سمتش به و جعفر حرص با و

.. کنم اش خفه که دارم را این قدرت لحظه این در کردم می حس. .. بود کرده ام دیوانه واقعا دیگر

 ..لرزید می درون از بدنم و بودم افتاده دیشب یاد باز

..  دز عصبی نیشخند.. زد پلک.. بست دوباره..  کرد باز را دهانش.. کردم نگاهش زنان نفس نفس

 ..آمد جلو قدم یه

 

-------------------------------------------------------------------  

 یاد. .شوم پنهان دستم لرزش تا کردم مشت و دستم.. مبهوت و گیج.. .. کرد نگاهم.. ایستاد دوباره

 ..ایستادم مقابلش و شدم بلند.. کرد می سرد عرق از خیس را صورتم دیشب

 .. . !!روز اون. .. دونست نمی.. اصال.. من:  رسید گوشم به اش گرفته صدای.. کرد باز دهان
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 ..گذاشت گردنش پشت را دستش یک

 و کنی جمع و افکارت تا میدم فرصت بهت دقیقه یک:  گفتم شمرده شمرده و زدم زل چشماش تو

 !! دقیقه یک فقط.. بگی برام درست و اول از و چی همه

 ..دوختم میز روی ساعت به چشم و

 قدم یک.. برداشت گردنش پشت از را اش شده خشک دست.. زد پوزخند که بود شده ثانیه 00

 ..گرفت قرار تخت ی لبه با مماس پام.. رفام عقب قدم یک من و گذاشت جلو

 ! کنی می اشتباه داری تو.. کنی می فکر تو که نیست اینطوری اصال موضوع.. : ثانیه 05

.. بگی برام باید االن همین هست که طوری هر:  گفتم و کردم نگاهش و گرفتم ساعت از چشم

 که یهک دختره اون ؟..بگیری انتقام خوای می چی برای ؟؟..بگیری انتقام خوای می ازکی بگی باید

 ؟؟.. بزنی سر بهش باید روز هر

 ما قانع باید.. !!!! کردی و کار اون دیشب چرا که بگی باید:  داد ادامه زنان نفس نفس و حرص با و

 ..کنی

 .. .چرخید صورتم رو نگاهش

 .. !نکردم خیانت من.. :  کرد خیس زبون با را لبش

 گاهن چشمانش در.. . کنم بیشتر او با را ام فاصله تا گذاشتم چپ سمت به قدمی. .. زدم پوزخند

 دن؟؟ز بهم تو با ؟؟.. رفتن خارج قایمکی ؟؟..خوابیدن دیگری با فقط ؟؟..چیه خیانت:  گفتم و کردم

 ؟؟..کنی می تعریف چی و خیانت تو ؟؟..خیانت میشه اینا

.. کاری پنهان یعنی.. دروغ یعنی خیانت:  گفتم و شدم خم سمتش به کمی و کشیدم عمیقی نفس

 ..بودن دیگه جای ت فکر و بودن ما با و خونه این تو یعنی.. انتقام یعنی

!!  اطمینانم از.. من احساس!  ازمن استفاده سوء یعنی خیانت:  دادم ادامه غیض و حرص با و

 ام هندید... کردی خردم دیشب تو ؟؟..لعنتی فهمی می.. کردی من با دیشب که کاری یعنی خیانت

 می ؟؟ حالیته ؟؟.. فهمی می.. بودی شده هار دیشب تو.. کردی رفتار حیوون یه مثل من با.. گرفتی

 تو که شدی عاطفه بی و گستاخ اینقدر ؟؟..اومد سرم بالیی چه دونی می.. کشیدم چی من فهمی

 ؟؟..میدی تحویلم پوزخند واستادی روم
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 از ؟؟..کیه دختره اون:  پرسیدم جیغ با دیدم را سکوتش وقتی.. . کرد نگاهم واکنشی هیچ بدون

 ؟؟..خواد می چی ؟؟..شده پیدا اش کله و سر کجا

 ..گرفت دندون به را لبش.. زد پلک

 ؟؟ ؟..بگیری انتقام خوای می کی از:  پرسیدم شمرده اما حرص با و رفتم تر نزدیک قدم یک

.. زدم زل او به منتظر.. کردم می حس درونم در را خون جوشش.. چرخید می صورتم رو نگاهش

 قولم سر گفتی می که دادی بهش قولی چه:  پرسیدم آروم.. بود قدم یک تنها باهاش ام فاصله

 ؟؟..نموندی من با قولت سر چرا ؟..هان ؟..هستم

 خیانت من!  دارم دوست.. من.. هستم تو با قولم سر هنوزم من:  گفت و آمد حرف به سریع

 ایدش.. دونم نمی.. نداره ربطی تو به.. اصلن.. خوردم قسم من.. است دیگه چیز یه موضوع.. نکردم

 می.. زارم نمی تنهات من!!  زارم نمی خدا به.. بیاد پیش تو برای مشکلی زارم نمی من.. داره هم

 ..من.. خودمون زندگی خونه سر ریم

 ناال و چی همه یا..!! یام نمی قبرستونی هیچ تو با من: گفتم تمسخر با و پریدم حرفش میان

 !! خداحافظ همیشه برای یا.. میگی

 حقم من.. . مجبورم من!  نداره ربطی تو به خدا به.. نداره تو به ربطی میگم.. شو خفه:  زد داد یهو

 خودت چرا.. !! منه حق چی همه.. منه حق خونه این!  منی حق تو.. خوام می رو تو من.. خوام می و

 چرا ؟؟..جداست چی همه از ما ی رابطه که بودم نگفته تو به مگه ؟؟..کنی می ها بازی این قاطی و

 ؟؟.میدی کشش و موضوع این داری

 ؟؟..جداست هم دختره اون از ؟؟..چی یلدا از:  گفتم تمسخر با و زدم پوزخند

 ای رابطه دختره اون با من:  کرد زمزمه..  چرخید اتاق دور نگاهش..  گرفت مشت در را موهایش

 ..ندارم

 به چی خاطر به ؟؟..بودم کرده چه خودم با من.. گذروندم نظر از را پایش تا سر.. . زدم پوزخند با

 ؟؟.. بودم رسیده اینجا

 ..بیرون برو:  گفتم و دادم تکان را سرم
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 نمی ..ببینمت خوام نمی!..  بیرن برو میگم:  کردم تکرار.. شد قفل چشمانم تو و چرخید نگاهش

 ..کنم تحملت تونم

 ..کرد نگاهم متعجب

 باید. .بستم را چشمانم.. رفت می پایین و باال تند تند فشار و حرص شدت از ام سینه ی قفسه

 تباه برای ؟..رویاهام و زندگی دادن دست از برای ؟؟..چی برای گریه.. گرفتم می را ها اشک جلوی

 ؟؟..ام اینده شدن

 کار.. بود زده دهانش به مهر و گرفته اللمونی.. بود فایده بی او با زدن حرف.. گشودم و هام پلک

 ..بود بخشش و باور قابل غیر خیانتی برایم دیشبش

 ؟؟..مگه کری:  زدم داد بود ایستاده اتاق وسط که او به رو.. کردم دور ذهنم از را دیشب تصاویر

 ..بیرون گمشو

 می اش سینه به مشت به.. بردم هجوم سمتش به.. گرفت و چشمام جلوی خون.. نکرد حرکتی

 ..رفت عقب قدم قدم.. دادم هولش عقب به و زدم

 هولش عقب به قدرت تمام با.. بودند کرده پیدا را راهشان ها اشک بالخره.. بود خیس صورتم

 ازت حالم.. یاد می بدم ازت:  زدم جیغ.. رفت می عقب قدم به قدم العملی عکس هیچ به.. دادم

 ؟؟..فهمی می..  یاد می بدم تو از.. بشنوم و صدات خوام نمی.. ببینمت خوام نمی... خوره می بهم

 تو!!  برو همیشه برای.. برو.. گمشـو.. بیرون گمشو.. سکوتت این از.. هات دروغ این از.. تو از

 ؟؟..لعنتی نه یا فهمی می.. فهمی می.. کردی له و خودم.. کردی داغون و زندگیم تو.. کردی داغونم

!!  روب خونه این از.... اینجا از ببر و لشت.. گمشو.. ببینمت خوام نمی ؟؟.. وجدان بی نه یا فهمی می

 به ونجام بی اعتماد خاطر به ما حیف.. من حیف.. بیافته نحست ی قیافه به چشمم خوام نمی دیگه

 .. !!گمشو.. گمشو.. تو

------------------------------------------------------- 

!  مکن طغیان اینطور که شد نمی باورش انگار..گرفت دست در و دستانم مچ متعجب چشمانی با

 گیبیچار و بدبختی و احساس.. . زد می گنجشک یک مثل قلبم... شدم متوقف زنان نفس نفس

 .. .کرد نمی رهایم ای لحظه
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 اشتباه خدا به.. کنی می اشتباه داری.. دلیار.. .. : رسید گوشم به صدایش.. گرفتم صورتش از چشم

 ؟؟..هــان ؟؟ نگفتی بهم زودتر چرا تو.. من!!  ندارم ای رابطه هیچ یلدا با من.. میکنی

 یا تکه.. بود شده پخش صورتم در موهایم.. رفتم عقب قدم یک... !  کشیدم و دستام خشونت با

 ؟؟..کیه یلدا بگو:  پرسیدم حرص با و گذاشتم گوش پشت و موهام از

 تکان لبهایش.. افتاد سرم پشت فضای به نگاهش.. داد بیرون را نفسش.. کرد مکث ای لحظه

 !! ام خاله دختر:  شنیدم من و خورد

.. افتاد چین خودآگاه نا ام پیشانی.. دادم هولشون باال طرف به و انداختم موهام الی و هام انگشت

 ! گفتم گاز را زبانم. .. . تا نداشت گور این!!  خاله دختر

 ؟؟ باشی داشته خاله دختر تا بود کجا خالت تو:  پرسیدم تمسخر با و تند

 ..سراغم اومدن اونا -

 ؟؟... کرد می صحبت چی ی درباره گفت؟؟؟ می چه این.. دوختم او به چشم و ایستادم صاف

 ؟؟..چی یعنی.. !!  فهمم نمی من:  گفتم و دادم تکان سری

 می اش موقعه به و چیز همه گفتم که من:  گفت خستگی با و گذاشت کمر به را دستش یک

 .. .فهمی

 موقعه وقت هر برو پس:  زدم داد و آوردم فشار اش سینه به دستش یک با و شدم عصبی دوباره

 ..بیا شد اش

!!  دادم قول.. خوردم قسم من ؟؟..فهمی نمی چرا تو آخه:  گفت عصبی و گذاشت عقب قدمی

 ! نداری خبر هیچی از تو.. دلیار

 .. !!بدونم تا بگو -

 !! کرد می ام دیوانه داشت..  خداااا وای.. .. کرد سکوت

 ..کنی می ام دیوونه داری:  گفتم و گرفتم چنگ در را انها و انداختم موهایم تو دست حرص با

 .. عزیزم آخه -
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 گها.. نیستم تو کس هیچ من.. نیستم تو عزیز من!!  نگـو من به.. عزیزم نگو من به:  زدم جیغ

 و تو از حالم.. !! نگو چرت اینقدر.. نگو دروغ اینقدر.. !!! کردی نمی من با و کار اون دیشب بودم

 .. .خوره می بهم داره حرفات

 من.. یدببخش گفتم!  متاسفم گفتم که من.. دیگه کن بس:  گفت و چسبید را بازوام یک و آمد جلو

 ..شد زودتر کم یه حاال.. افتاد می ما بین اتفاق این.. خب!!  نبودم خودم حال تو

 می ما بین اتفاق این گفته کی!!!  شــــــــو خفه.. شو خفه:  گفتم و دستش زیر زدم غیض با

 همه این با که حد این تا دیگه نه اما!  هستم احمق من.. .  ؟؟..وضع این با ؟؟..اینطوری.. افتاد

 ..کنم نمی و حماقت این هیچوقت من! تو با زندگی تو بزارم پا کاری پنهون و دروغ

 بپیچونی پسره اون با خواستی می همین خاطر به پس:  گفت و زد نیشخند حرص و غیض با

 .. !!کنی می و کار این تو.. عزیزم چرا.. هه ؟؟..بری؟؟آره

 .. . !!کنم نمی:  گفتم و زدم زل چشمانش در مطمئن

 می حرف عموت با من!!  کنی می و کار این تو.. چرا:  گفت و شد تر پررنگ اش عصبی نیشخند

 روشن تو برای چی همه موقع اون!  زندگیمون سر بریم که میای خوب دختر یه مثل توام.. زنم

 .. !!میشه

 !! کنم نمی کاری همچین من.. کردی بیخود:  گفتم و زدم پوزخندی

 .. !! مجبوری تو.. !! عزیزم چرا:  گفت و داد تکان کمی را سرش

 ! کنه مجور و من تونه نمی کس هیچ.. نیستم مجبور -

 گمب کیومرث به کافیه:  گفت پررویی با و ایستاد صاف کمی.. کرد وارد محکمی فشار ام بازوم به

 .. .. !!افتاده ما بین اتفاقی چه که

 ..تو گوش تو زنه می همه از اول!  بدون دونی نمی!  بدبخت:  گفتم و زدم پوزخند

.. . هستم چی همه پای من..  نیست مشکلی ؟؟..خب ؟ ؟..عه:  گفت و رفت عقب قدم یک.. خندید

 . !!.میاره در من عقد به زور به رو تو و سراغت میاد " من گوش تو زد اینکه از بعد باش مطمئن ولی

 و حماقت این هیچوقت ما.. !! خوندی کور:  دادم جواب و ایستادم کمر به دست!!  عصبی.. خندیدم

 .. !! هستی آدمی جور چه تو که بگم بهش من کافیه.. کنیم نمی
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 ؟؟..هستم آدمی جور چه:  پرسید تمسخر وبا کرد کمرنگی اخم

 ؟؟..بگم بازم یا کافیه.... نامرد..  کار پنهان.. خائن.. دروغگو:  گفتم سریع و تند

 کجش لبخند.. . پرید باال ابروهایش.. . گذاشتم عقب قدم یک.. آمد جلو قدمی.. زد کجی لبخند

 ..شد موذیانه

 ..ام ترسیده که فهمید می نباید!!  ایستادم جام سر

 من رو نگاهش.. پیچاند انگشتش دور و گرفت دست در و بود گوشم کنار که را یم مو از ای تکه

 نفهم و بچه که و مواقعی این دارم دوست:  کرد زمزمه و کرد نزدیک را سرش.. چرخید می

 .. !!میشی

 نبودم بچه اگه.. بودم بچه هم اول از من:  گفتم و دادم قورت را دهانم آب.. بود شده تند هام نفس

 .. !!خوردم نمی رو تو گول

 چشمانم در چشمانش.. . چرخید صورتم اجزای تک تک رو نگاهش.. . شد عوض نگاهش رنگ

 اب و بگیری نادیده و خوبمون روزهای اون تونی می چطور.. تو:  گفت و کرد باز هم از لب!  شد قفل

 ..؟؟..بزنی حرف اینطوری من

 .. !قبل سپهر همان بود شده چشمانش..  کشیدم عقب کمی را سرم

 !! کردی خراب تو رو روزها اون تموم.. . گرفتی نادیده تو که همونطور:  دادم پاسخ

 به کمی و چسبید محم را گردنم سپس.. کشید را بود دستش در هنوز که موهایم از ای تکه

 به تو و چی همه!  لعنتی نگو دروغ.. نگو دروغ!!  نزن الکی زر:  زد داد و کرد خمم مخالف سسمت

 چند ؟؟..هان!!  کنار بکش گفتم بار ؟؟چند.. نده دخالت و خودت گفتم بهت بار چند!!!  تو.. زدی هم

 راه جدید بامبول یه روز هر ؟؟. کردی کار چی تو ولی ؟؟..مربوطه خودم به من مسائل گفتم بار

 روز به روز.. شد تر سرد رفتارت روز هر.. واستادی روم تو اونا از طرفداری به روز هر.. انداختی

 ؟؟..احمق چرا آخه ؟؟..هان!! ؟؟..کردی می و کار این من با چرا!!  شدی بدتر

 ..کشید عقب و کرد رهام.. دادم هولش عقب به دست با

 تا!!  دبو خودت رفتارهای ی نتیجه.. بود حقت کردم کاری هر:  گفتم بلند و کردم نگاهش پررویی با

 همه.. منه زندگی کیومرث عمو!!  میگم بهت بار یازدهمین برای هم االن..  گفتم بهت بار ده حاال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

653 

 

 نمی!  تونم نمی.. کنم تحمل و ناراحتیش و احترامی بی تونم نمی من.. . زندگیمه تموم! منه کسه

!  مبفه... ببینمت خوام نمی دیگه اصال.. بگذرم تونم نمی هم تو خیانت و دروغ از!! ..  بدون دونی

.. موندم توش هم حاال.. خوردم گهی یه من آقا!!  بیرون بکش من زندگی از و پات.. خوامت نمی

.. خودت وجدان با دونی می تو ؟؟..دادی زجرم ؟؟..کردی تجاوز بهم.. تموم!!  خوامت نمی دیگه من

 !! کن گم و گورت هم حاال

. .زدم هم به محکم در و دویدم اتاق طرف به بشه رها بغضم اینکه از قبل لرزان بدنی و حرص با و

! ! بود شده گرفته توانم تمام مدت این در.. نداشتم را دیگری موضوع و جنجال و جار توان دیگر

.. ودب درد سرم.. لرزید می بدنم تمام.. نشستم بود پهن که کوچکی فرش رو و زدم زانو اتاق وسط

 و چسبیدم و سرم ؟؟..شنیدم چی و گفتم چی اومد نمی یادم حتی ؟؟..بود آمده سرم بالیی چه

 ؟؟..شد می تمام داشت چیز همه.. چرخید می سرم دور اتاق. .. کشیدم دراز زمین رو همانجا

 

--------------------------------------------------------------------

------------------ 

 و پرآب مدام چشمانم.. .. کردم بغل را سرم زیر بالش دست یک با و کردم جمع شکم در را زانوام

 بی به را خودم و دادم می قورت را لعنتی بغض این سختی به بار هر اما.. شد می اشک از لبریز

 . .. !!زدم می خیالی

 رسانده اینجا به را خودم چطور ؟؟..هفته دو ؟؟..ساعت دو.. روز دو.. ؟؟..بودم اینجا که بود روز چند

 ؟؟؟.. بودم

 .. .. !بود شده پاک ذهنم از چیز همه انگار

 ؟؟..طوفان و ماه شهریور.. لرزاند می را پنجره باد.. دوختم ابر پـُــر و سیاه آسمون به را نگاهم

 ..!!بود کرده باد گلویم.. کشیدم باال ام چانه زیر تا را لحاف

 از.. بود خاموش ام گوشی که بود ساعت 28.. کرد نمی رهایم ای لحظه رخوت و ضعف احساس

 .. !بودم بیزار شوم ی وسیله آن

:  تگف و زد ضربه پهلویم به پا نوک با.. . امد داخل بیتا و شد گشوده اتاق چوبی در ؛ افکارم میان

 ؟؟..کردی زایمان ؟؟..؟چته..خوابیدی اینجا کردی پهن خواب رختِ ..  روز دو!!  دلیار دیگه پاشو
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!  هـــوی:  داد هولم دست با اینبار.. .. کشیدم چشمانم روی تا را پتو و کردم جمع بیشتر را خودم

 !! دیگه پاشو.. زائو

 .. !!بیتا شو خفه:  توپیدم حوصلگی بی سر از تندی با و حرص با

 ..سرم تو زد دستش کف با

 ؟؟..بیاد قاسم بگم ؟؟..شدی عاشق ؟؟..دلیار ؟؟..تو چته!!  سر بر خاک:  کرد زمزمه لب زیر

 و آرام زندگی به حقیقتش.. نداشتم را بیتا های اراجیف ی حوصله.. . فشردم مشتم در را پتو ی لبه

 .. !که حالش به خوش.. خوردم می غبطه اش خیالی بی

 ..شده اتاق وارد دیگری شخص که رساند گوشم به در شدن باز صدای

 یمریض.. بزن صورتت و دست به آبی یه پاشو ؟..خوابه وقته چه االن..!! مادر پاشو ؟؟..دلیار ؟؟..وا -

 ؟؟..برم قربونت

 .. .نشستم جایم سر و زدم کنار را پتو شده که هم احترام روی از و ناچار به

 و دادم هول عقب به را موهایم جلوی دست با... بود گرفته گر بدنم تمام.. داشتم داغی احساس

 .. !دادم سُــر بیتا به مادرجون از بلعکس و جون مادر به بیتا از را نگاهم

 ؟؟..کنه می درد جاییت ؟؟..احوالی مریض ؟؟..مادر چته:  گفت و شد خم جلو به کمی جون مادر

 راست و چپ به سرم.. دادم قورت را گلویم در مانده باقی سنگ و گرفتم دندان به داخل از را لبم

 .. !!رفت

..  خاکـــستــر.. !!! بود شده پودر روحم و وجود تمام ؟؟..کرد می درد جاییم ؟..بودم احوال مریض

. 

 ینجاا اومدم و زدم زندگیم و کار از کی خاطر به بگو و من: گفت و شد جا به جا جایش سر کمی بیتا

 ور خونه!!  خوابیده و کرده پهن تشک و لحاف همش.. بشم رو به رو زائو یه با قراره دونستم نمی!! 

 .. !!خونه مریض کرده

 ..کرد مهمونم غلیظی ی غره چشم به و
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 روشویی به و شدم بلند.. !! ندادم محلش اما.. بود اعصابم روی گفت می که یی زائو " زائو این

 ..رفتم

 خورده گره هم در و چرب کمی موهایم.. بودم نکرده حمام که بود روز سه!  سوخت خودم برای دلم

 تن به که هم ای مشکی لباس.. !!! زار و پریده رویی و رنگ.. قرمز و گرفته غم چشمانم.. . بود

 ..رسیدم می نظر به تر انگیز رقت و کرد می ها عزادار به شبیه مرا داشتم

 و زندگی عزادار. ..!! بودم عزادار واقعا من ؟؟..دانست می چه کسی.. کردم نزدیک آینه به را سرم

 روح عزادار.. بود آمده در آب از پوچ که ام رفته دست از عشق عزادار.. ام رفته دست از رویاهای

 !! ام مُــرده

 انج مقابلم کیومرث عمو ی قیافه ؟؟.. فهمید می باید کجا از مادرجون ؟؟..دانست می چه بیتا آخر

 ..گرفت

 و ردآو نمی در سر اینجا به آمدنم پافشاری و اصرار از که روزی مثل.. پریشانش و ناراحت ی قیافه

 ؟؟..کردم می نگاه چشمانش در چطور ؟؟..بگویم داشتم چه.. بداند را دلیلم خواست می مصرانه

.. بودم بیزار بود آورده سرم را بال این که کسی و خودم از که وقتی.. بودم شرمنده همه این وقتی

 !!!؟

 سرم باال و کردم گلوله را موهایم.. پاشیدم صورتم به آب مشت مشت و کردم قرقره را دهانم

 ؟؟..شد می چه حاال.. .. بستم

 جا مدک داخل و بود کرده جمع را ام پتو و بالش نکردنی باور سرعتی با بیتا.. شدم خارج روشویی از

 ..بود داده

 رفتار چرا.. !!  پایید می مرا هم چشمی زیر.. رفت می ور موهایش با و بود ایستاده اینه مقابل

 ؟؟..آمد می مشکوک نظرم به هایش

 وله طرفم به را میوه ظرف و کشید صورتم به دستی محبت با.. نشستم زمین رو جون مادر کنار

 تمام نگاهم از اگر ؟؟..چه فهمید می چشمانم از اگر.. داشتم ترس مدام.. گرفتم او از نگاه.. داد

 دتخو تقصیر گفت نمی ؟؟..کرد می من با برخوردی چه.. خواند می را بود امده سرم بر که بالهایی

 ؟؟.. .. هستی آبرویی بی این بانی و باعث خودت که گفت نمی ؟؟..است

 .. .؟؟.. داری تب -
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 .. ..نشست نگرانش چشمان در نگاهم

 صبیع تب.. بودم داغ.. گذاشتم صورتم بر را دستم کف.. . چرخید ما سمت به و کند دل آینه از بیتا

 .. !ام همیشگی

 .. . .کرد می نگاهم مشکوک و نگرانی با جون مادر

 . ؟؟.. . . خوردی سرما -

 ..کنم فکر:  گفتم و کردم باز را ام خورده ترک و خشک لبهای. ..  دادم قورت را دهانم آب

 لعنتی ترس این ؟؟..کردم نمی نگاهش چرا.. . گذاشت ام پیشانی بر را دستش دوباره جون مادر

 این ؟؟..چه یعنی خواندن را افکار ؛ نگاه از ؟؟..بودم شده بچه اینهمه چرا ؟؟..کرد نمی رهایم چرا

 ؟؟..بودم کرده پیدا کجا از دیگر را اراجیف

 عقب و جلو را آنها و بود فرش پرز به دستم.. شد بلند جا از و کرد زمزمه لب زیر چیزی جون مادر

 ..خارید می دستم کف.. کردم می

 .. ..کرد پرت کنارم را خودش بیتا

 ؟؟..شده چی -

 ؟؟.. بود افتاده اتفاقی چه ؟.. بود شده چی واقعا ؟؟..شده چی ؟.. . شده چی ؟.. .. شده چی

 .. !!!کنم کمکت بتونم شاید.. عزیزم بگو من به ؟؟..دلیار -

 و بود کرده خم سمتم به را خودش.. . نشست صورتش بر آخر.. جا همه.. اتاق دور.. چرخید نگاهم

 ..کرد می نگاهم دلسوزی با

 .. .. !!کرد می سرزنش را خودم همه از اول مسلما.. فهمید می نباید ؟؟.. بود فهمیده

! ! مطمئن.. . بنشینم صاف کردم سعی.. گرفتم باال را ام شده خشک گردن.. آمد کش هایم لب

 فهمم نمی..  ؟.. زنی می حرف چی مورد در:  آمد کش بیشتر هایم لب.. بار دو.. بار یک.. زدم پلک

 !؟؟.. تو میگی چی.. ! خوردم ما سر کنم فکر من.. 

 ..خودتی خر:  شد نگاهش.. . نشست صاف هم او

 ؟؟.. کجاست خاله.. :  کردم می پرت را حواسش باید..  کشیدم فرش های پرز بر دست دوباره
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 !!! میاد دیگه االنا.. .. داشت کار!!  بیرونه:  داد جواب

 .. !!کند کمکم توانست نمی هیچکس.. . سوخت می داشت تنم.. دادم تکان سر

 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 یم تماشا بیفتد اتفاق هم شما برای شاید "ِ   سریال.. . بود تلویزیون به چشمم و کشیده دراز

 .. ! قلبم در بود نیشتری مثل سریال اسم.. کردیم

 جهنتی به تا کردم می بررسی را مختلفی های راه... بود دیگر جای حواسم و تلویزیون به چشمم

 .. .. !!داد نمی راه جا هیچ به مغزم متاسفانه اما.. برسم

.. بود پخش حال در سریال به حواسش دانگ شش مادرجون و جوید می چیپس خرت خرت بیتا

 ..کرد خارج هوا و حال اون از رو ما ی همه تلفن زنگ صدای

 به مچشم و بود او به گوشم.. . شد بش و خوش مشغول و برداشت را تلفن و زد شیرجه سریعا بیتا

 ..بود کرده کم آخر تا را صدایش مادرجون که تلویزیون ی صفحه

 !! باشید سالمت.. دارن سالم خوبن همه -

 . ..حرفیه چه این کنم می خواهش -

 .. !!!نشسته اینجا.. خوبه هم دلیار -

 ..بله!!  درسته.. بله.. هــــــــــه هه هه -

 ..کشیده دراز تر اونور یکم.. .  ؟؟.. . کنید صحبت باهاش خواید می -

 ! آره.. کنه می لوس و خودش یکم داریم و هواش بینه می.. نیست چیزیش!!  نشد نگران..  نه -

 ..نیست چیزیش

 .. .رفتم او به ای غره چشم و کردم بلند را سرم

 ای دیگه عالئم تب جز آخه.. بله.. . خورده سرما کمی اینکه مثه فقط!  نباشید نگران.. نه.. بله -

 .. !نداره
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 هم یناا مامان!  باشید مطمئن.. چشم.. چشم!  باشید سالمت.. کنم می خواهش:  گفت و خندید بیتا

 ..نگهدار خدا!  شما قربان.. رسونن می سالم

 !! بود جونتون عمو:  گفت و کرد قطع و گوشی

 !! اوهووووم -

 ود گرفتی می و گوشی حداقل!  نیار در بازی سفید چشم ؟؟..شنوی می.. بود نگرانت:  داد ادامه

 .. !!زدی می حرف باهاش کالم

 حال اصال:  دادم پاسخ اما.. بود شده ذره یک مهربانم کیومرث عمو برای دلم.. گفت می راست

 .. .!!رسوندی می باید هم و من سالم!!  دیگه گفتی تو رو ها گفتنی.. ندارم

 به ندارید ای دیگه امری ؟؟.. بانو باشه ای دیگه امر!!  چشم.. بله:  داد جواب تمسخر با بیتا

 ؟؟..بفرمایم ابالغ حضورشون

 گرفت دندان به لب خنده از مادرجون اما.. نداشتم هم را بیتا های لودگی ی حوصله.. کردم سکوت

 .. ..لرزید بدنش و

 او هب توجه بی.. است من به گیرش روزها این چرا دونستم نمی.. کرد غر غر به شروع لب زیر بیتا

 ؟؟..کنید می بلند و صداش:  گفتم جون مادر به رو بلند

.. . دکر زیاد را صدا کنترل با و آمد ابرویی و چشم بیتا برای مادرجون.. کردم تلویزیون به اشاره و

 ؟ ..بود مانده باقی برایم دیگری راهی رفتن جز آیا ؟؟..کردم می باید چه.. شدم غرق افکارم در باز

--------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 حرکت را بدنم و کنم باز را چشمانم توانستم نمی " کردم می کاری هر اما.. خوابم دانستم می

 بش آن لحظات.. . رسید نمی من به هوا.. بود گرفته نفسم راه.. داشتم سنگینی احساس.. . دهم

 نمبد تمام.. کردم تقال زنان نفس نفس.. . شد می تکرار برایم داشت بیداری و خواب در لعنتی

 می " بود که کی هر اما.. ببینم توانستم نمی را اش چهره اتاق روشنی و تاریک در.. بود منبقض

 همه .. .کشید می داشت را دستم.. . زدم جیغ.. . کردم گریه ناتوانی زور از.. . نیست سپهر دانستم

 رمانف پشت از بابا.. جلو مامان و بودم نشسته عقب صندلی من.. بودیم ماشین تو.. چرخید می جا

.. خوابم دانستم می.. کرد نمی نگاهم.. .. داد نمی را جوابم کردم صدا را مامان چه هر.. شد پیاده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

659 

 

 قسمش.. نبود من تقصیر که خوردم قسم.. زدم زار.. کردم گریه! ؟؟؟..شدم نمی بیدار چرا پس

 ..بودم خورده فریب خودم من ؟؟.. نبوده من تقصیر که کرد نمی باور چرا.. کند نگاهم که دادم

 هوا.. رسید من به هوا و شد باز تعجب و ترس از دهانم.. کردم حس صورتم روی را چیزی هجوم

 .. .انداخت می سوزش به را ام تنفسی مجاری و پیچید می هایم ریه و گلو داخل تندی به

 به تیدس.. بود نمانده باقی برایم نفسی دیگر.. شدم می خفه داشتم.. فشردم اَم گلو به را دستم

 لیوان ..کرد می نگاهم نگران و متعجب چشمانی با بیتا.. کرد می درد بدنم تمام.. کشیدم ام بازوم

 یتاب اما.. بود تاریک هنوز بیرون.. . نشستم جایم سر و شدم خیز نیم.. بود دستانش در نیمه آب

 ..بود کرده روشن را اتاق چراغ

 را چشمانم.. . گذاشت فرش رو و آب لیوان و برد جلو دست.. . کرد می نگاهم مهبوت بیتا

 خبر چیز هیچ از هیچکس هنوز.. شکر رو خدا.. بود خواب چیز همه.. ! بود خواب مادرجون..مالیدم

 .. .نداشت

 از بس از.. کرد می درد هایم دندان تمام.. بود اشک از خیس صورتم.. برداشتم چشمانم از دست

 تو .. . تـــ:  پرسید بیتا که بکشم دراز دوباره تا شدم جا به جا!!!  بودمشان فشرده هم به حرص

 ؟؟..کردی کار چی

 ؟؟.. چی -

 .. !نکردم کاری من خدا به.. نبود من تقصیر گفتی می هی که کردی کار چی تو -

.. ام انهشبِ   عصبی های کابوس این و من به لعنت.. پریده رنگم که دانستم می.. . شد حبس نفسم

!! 

 ..بخواب برو ؟؟..تو میگی چی:  گفتم و کردم جا به جا و بالش و بردم دست

 لب زیر هی.. اول ؟؟..کردی کار چی.. بگو من به!  دلیار:  گفت و کشید جلوتر زانو روی را خودش

 به تیگف می.. نبوده تو تقصیر که خوردی می قسم هی که ام بعد.. کن ولم خدا رو تو.. نه گفتی می

 ؟؟..؟؟هان.. کرده کار چی کی.. . یار دلــــ.. !! کرده زور

ـت کمی فقط " کمی بیتا که شکر رو خدا.. دادم قورت را دهانم آب  پیچاندش به امید و زد می چــ 

 .. .بود
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 یم داشت و دستم... بدزدن و من خواستن می.. دیدم می خواب داشتم:  گفتم و گرفتم ازش نگاه

 ..کن ولم گفتم هی همین خاطر به.. کشید

..  کنی بیدارم نکردم سکته ترس از تا اینکه جای به:  زدم تشر و کردم کوچکی اخم بعد و

 ؟؟..دادی گوش و هام هذیون وایستادی

 ات کشیدم می و دستت داشتم من:  گفت و نشست زانو چهار.. کرد می نگاهم گیج و متعجب هنوز

 می ها موقع اینجور من.. کردی می گریه داشتی خواب تو ؟؟..شدی نمی بلند چرا.. . شی بیدار

 .. !!کنم کاری تونم نمی.. ترسم

 ..شد کشیده آب لیوان به نگاهم

 بزنم جیغ خواستم می.. صورتت رو بریزم که بیارم آب رفتم زحمت هزار به:  داد ادامه خودش

 .. !!کنم صدا و مادرجون

 گهم ؟؟.. بدی سکته خوای می و بیچاره.. نکردی و اینکار شد خوب:  گفتم و کشیدم دراز جایم سر

 ؟؟..داره قلبی ناراحتی دونی نمی

 ..بودم ترسیده من آخه -

 نداره ترس ؟؟..ندیدی کابوس ندیدی؟؟ خواب خودت حاال تا:  گفتم و انداختم بالش رو و سرم

 !! نخواب اتاق یه تو من با دیگه پس.. که

 ار اتاق چراغ رفت و شد بلند تعلل ای لحظه از پس بیتا.. . کشیدم باال ام سینه رو تا و پتو و

 ..نبود تحلیل و تجزیه موقع االن.. زدم پس را افکارم تمام.. کرد خاموش

 ..شده تمام و بوده کابوس یک چیز همه که کردم تکرار خودم با.. کشیدم عمیقی نفس

 .. !!!هست چیزیت یه تو دونم می من ولی -

 یچ گی نمی من به چرا!!  مشخصه.. ای ریخته هم به اصال تو:  داد ادامه.. برگشت طرفش به سرم

 ؟؟..شده

 که دادی گیر من به روزه 2.. . میگیره نشات کجا از تو توهمات این دونم نمی من:  زدم غر لب زیر

 ..نشده چیزی خدا به.. !! شده چی هی
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 هیچ!!  بودم مجبور.. دوختم سقف به را نگاهم.. . دادم می قسم الکی را خدا داشتم.. لرزید دلم

 دندان به را لبم.. کند حلش بتواند کسی که نبود موضوعی اخیر اتفاقات.. نداشتم دیگری ی چاره

 .. !! فهمید می نباید کس هیچ.. بود میان در آبرویم پای.. گرفتم

.. کردند شک هم مامان و جون مادر!  شده چیزی یه که بود مشخص.. اومدنت یهویی همین اصال -

 ..کردند تعجب هم سپهر و عموت حتی.. اومدی وضع و سر اون با برنامه بی یهو تو. 

 ؟؟ چی : گفتم و شدم خیز نیم سریع.. بودند کرده فرو بدنم در سوزن انگار سپهر اسم شنیدن با

 ؟؟.. سپهر

 .. .زد زل صورتم به تاریکی در تعجب با بیتا

 زنگ ؟؟..دونی می کجا از تو:  پرسیدم بلند و کردم باز دهان.. پیچید هم در هایم اخم ناخودآگاه

 ؟؟.. زده

 ؟؟..وطهمرب سپهر به:  گفت و داد تکیه ساعدش به و شد خیز نیم.. بست.. کرد باز را هایش لب بیتا

 ؟؟.. گرفتی دعوا اون با

ت بیتا که بود گفته کی.. بکوبم سرم بر دستی دو داشتم دوست  ؟؟..زند می چـــ 

 

 

------------------------------------------------- 

 گوب ادم مثه ؟؟..نکنی جواب و سوال اینقدر و نشی مارپل میشه!!  بیتـــــــــا:  غریدم حرص با

 ؟؟؟..آوردی و سپهر اسم چرا ؟؟..شده خبر چه

 لمث اسمش شنیدن با چرا بگو تو اول!!!  زرنگی.. ا ِ ِ ِ ا ا ا :  گفت موذیانه و کشید جلو کمی را خودش

 !!؟؟.. شدی ها گرفته برق

 ظاهری با و کشیدم دراز جایم سر دوباره.. ! کرد می خرد را اعصابم داشت.. کردم نگاهش

 .. .پرسیدم کنجکاوی سر از من!!  نیست مهم.. نگو:  گفتم خونسرد

 !! خودت جون.. آره:  شنیدم را پوزخندش صدای
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 .. !!توِ   جون -

 !! نخور قسم دروغ به و من جون.. : زد بازوام به مشتی محکم

 .. ..ندادم جوابی

 فردای:  آمد حرف به سپس و گذشت لحظاتی.. . کشید دراز جایش سر و کرد نشینی عقب هم او

 مگفت منم..  خاموشه گوشیت چرا که پرسید!!  میگم و سپهر.. زد زنگ من به اومدی که روزی اون

 ..دونم نمی

 : داد ادامه هیجان و قلدری با.. . کردم نگاهش منتظر.. . چرخید بیتا طرف به سرم

 گهدی پرسید رو تو حال که وقتی!!!  یه خبرایی فهمیدم دیدم گوشیم رو و اسمش که همین اصال

 ! شدم مطمئن

 !! بیشعور.. کرد غلط:  پرید دهنم از

 کاری ؟؟..شده چی!!  مربوطه اون به گفتم دیدی.. دیدی:  گفت تند و شد خیز نیم دوباره سریعا بیتا

 ؟؟..کرده

 را گندی باید حاال.. گرفتم دندان به را لبم.. بودم داده آب را بند بالخره.. فرستادم لعنت خودم به

 ؟؟..دارم کار چی اون با من.. بابا نه:  دادم پاسخ و کردم فکری.. ! کردم می جمع را بودم زده که

 !!! همین.. دلخورم دستش از کیومرث عموِ   جریان سر

 کیومرث عمو با برخوردش و جریان سر!!  بودم نگفته هم بیراه.. گفتم آفرین خودم به دل در

 .. !!بودم دلخور شدیدا

 ؟؟.. کرده کار چی مگه:  پرسید بیتا

 جور همین.. !! کنه می جوابی حاضر.. کنه می کل کل عمو با:  گفتم و گذاشتم سرم رو و ساعدم

 .. !دیگه کارا

 ؟؟..بود تو نگران اینقدر چرا پس -

 ماومد چرا من که پرسیده زده زنگ کنجکاوی سر از بار یه حاال!!  بیتا:  گفتم و دادم تکان سری

 ؟؟..نگرانی شد " اینجا
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 .. !!کنه می جوابم سوال میده اس ام اس بار چند روز هر تقریبا!!  چیه بار یه.. بابا برو -

 ..برد می را آبرویم هم اینجا داشت!!  داشت رویی عجب.. گرفتم آتش.. گرفتم گر

 ؟؟..میدی و جوابش توام!!  خورده چیز.. کرده غلط:  گفتم عصبانیت با بیتا به رو و نشستم

 می کار چی.. من.. خب:  گفت کرد می مرتب پایش روی را پتو که حالی در و نشست هم بیتا

 ..بگه نه بهش تونه نمی آدم که کنه می برخورد مودب اینقدر ؟؟..کردم

 خواهد بیرون آتش های شعله ازش کنم باز را دهانم اگر که بودم مطمئن.. کردم درشت و چشمام

 .. .آمد

.. میگم بهت و چی همه!!  نیستم تو مثل که من ولی.. نگم تو به که گفت البته:  داد ادامه خودش بیتا

 ؟؟؟..داریم و کی هم جز ما مگه.. !! کنی می کاری پنهون همش که هستی تو این. 

 ؟؟..جونم از خواست می چه دیگر.. کرد نمی کم را رویش!!  لعنتی.. کردم جمع را پاهایم

 ..بمونه خماری تو بزار.. !! ها نمیدی و جوابش دیگه:  گفتم بیتا های حرف به توجه بی

 ؟؟..شماست بین چی -

 ..آمد می در صدا به داشت ام رسوایی طبل!!  من خدای.. ریخت هری دلم بیتا حرف این با

 !! نیست ما بین هیچی.. هیچی:  دادم جواب تند

 ..کرد می سد را گلویم راه داشت بغض.. دادم دیوار به را ام تکیه

 ادهد عیدی بهت..!دیگه بود نریمان.. پسره اون خاطر به ؟؟.. یادته!!  پیش سال دو عید:  گفت بیتا

 !!! ودب تابلو اصال رفتارش یعنی.. بودم فهمیده چیزایی یه موقع همون از ؟؟..کرد کار چی یادته.. بود

 .. .شد می دار کش داشت هایم نفس.. بزنم که نداشتم حرفی دیگر.. کردم سکوت

 بدت اون از توام!!  شدیم بزرگ هم با ما.. شناسم می خوب هم رو تو.. . داره دوست بود معلوم -

 ؟؟..نه مگه..  نمیاد

 ؟؟.. بود شده یکون کـُـنف چیز همه چرا.. . شد می خیس داشت هایم پلک.. بود کرده باد گلویم

 ؟؟.. بود امده سرمان بالیی چه
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 ؟؟..شده دعواتون -

 ..شکوند را بغضم.. کرد دار جریحه را احساساتم.. داد قلقلک را روحم بیتا حرف این

 دعوایمان کاش ؟؟.. بود شده دعوایمان.. کردم آزاد را هایم اشک و گذاشتم هایم زانو رو و سرم

 چی ؟؟.. حیف!!  حیف اما.. بود بچگانه ی سادهِ   کل کل و دعوا یک چیز همه کاش.. شد می

 ؟؟..عالقمون یا ؟؟..؟؟او.. من ؟؟..حیف

.. گرفت آغوش در را سرم بیتا.. کردم خفه را ام هق هق صدای.. فشردم دهانم روی را دستم یک

 ؟؟.. دانست می چه بیتا

 ؟؟.. است نمانده باقی من از چیزی دیگر و ام شده له که دانست می چه

 .. !!باشم داشته دوستش هم من که زد می حدس که گفت می.. . کشید دست را موهایم بیتا

. .بود آورده سرم به که بالیی و اتفاق همه این از بعد ؟؟..داشــــتم ؟؟.. داشتم دوستش ؟؟.. من

.. دبو کرده نابودم او.. بود کینه.. بود ترس.. نبود داشتن دوست او به حسم دیگر.. نــــه.. نه ؟؟

 از قلبم کردم می حس چرا.. .. بود کرده کاری پنهان او.. بود داده بها و کرده فکر خودش به فقط

 ..ببینم را او خواست نمی دلم دیگر ؟؟.. است شده خالی شیفتگی و عالقه و عشق همه آن

 شدت ام هق هق.. .. زدم چنگ را بلوزم.. چپ سمت.. ام سینه ی قفسه ؟؟.. بود خالی قلبم

 ودب پسری اولین او.. داشتم عالقه او به هم هنوز.. . داشتم دوستش هم هنوز متاسفانه.. نه.. گرفت

 ..بودم کرده تجربه او با را چیز همه.. بود کرده پیدا راه قلبم به که

 این.. فشردم او به را خودم.. داد می تکان بغلش در را من.. . گذاشت دستم روی را دستش بیتا

 ..نبود من توان در درد

 یکس به توانستم نمی حتی.. . نه اما.. بکشم دوش به تنهایی به و درد این توانستم نمی من

.. بکند مبرای توانست می چه بیتا.. گفتم می هم اگر.. نداشتم را توانش.. نداشتم را رویش.. بگویم

 ؟؟؟

 را بیتا اینکه از.. هست بیتا حداقل که کردم شکر رو خدا.. خواست می آرام و امن آغوش یک دلم

 فقط.. دفهمی می خیلی بیتا.. بود خوب بیتا ؟؟..زند می چت بیتا که گفت می همیشه مهراد چرا.. دارم

 این تمام.. . بود فهمیده پیش سال دو عید از خودش قول به.. رازدار و بود ساده.. دار تو و بود ساده
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 برایش و کنم باز دهان خودم تا بود کرده تحمل اما.. دانست می و دید می را رفتارهایم روز چند

 ؟؟.. نیست گفتنی دردم دیگر که دانست می چه او..  اما.. بگویم

 هم او.. فشردم را بیتا دست دیگرم دست با.. گرفتم دست با را هایم اشک.. کشیدم عقب را خودم

.. . کنم کمکت بتونم شاید ؟؟.. بزنی حرف خوای نمی:  شنیدم را صدایش.. گرفت را دستم

 ؟؟؟..شده چی.. آخه ؟؟.. شده دعواتون

 پرسن:  گفتم و کشیدم عقب.. کردم رها را بیتا دست.. شد نمناک هایم پلک باز.. کرد باد گلویم

 وامخ نمی هم دیگه.. شده تموم همیشه برای.. شده تموم.. بوده چیزی هم اگه!!  نپرس دیگه.. بیتا

 ..ببخش و من.. !! بشنوم چیزی

 ..نزد حرفی دیگر بیتا.. کشیدم سرم روی را پتو و انداختم تشک رو و خودم

 .. !کردند باز راه هایم اشک.. گرفتم دندان به را لبم.. . بود خوبی پناهگاه پتو این زیر..  اینجا

----------------------------------- 

 پرید بیتا و شد باز یهو در که بپوشم لباس تا کردم می خشک را خودم داشتم و آمده حمام از

 ..داخل

 طرفم به دست به گوشی بیتا.. پیچیدم خودم دور سفت رو حوله و کردم جور و جمع را خودم زود

 آب.. !! تو هستی چی!!  جــــــــان:  گفت و کرد نگاه را تاپام سر.. ایستاد اتاق وسط یهو.. دوید

 ..گردیم می لبان تشنه ما و کوزه در

 حرف این با کردی بد و حالم:  گفتم و رفتم بیتا به ای غره چشم.. خندید خودش حرف به هر هر و

 ..زدنت

 .. !!داده اس ام اس:  گفت و شد ساکت دوباره یهو.. خندید می داشت

 از و گوشی.. گرفت سمتم به را موبایلش.. .. چرخیدم بیتا طرف به سریع و شد و گرد چشمام

 ..زدم زل صفحه به و قاپیدم دستش

 چه که بود گفته و بود پرسیده را حالم بیتا از.. . بود پررو که واقعا.. فشردم هم به و هام دندون

 !!؟؟؟.. خبرا
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 او که اینقدر.. گرفت حرصم ؟؟..خبر چه که چه تو به اصال.. . !!  است اطالعات مرکز اینجا که انگار

 قیاتفا که فهمید خواهد زودی به بیتا که بودم مطمئن پرسید می را حالم و کرد می ضایع داشت

 .. !!!افتاده ما بین

 تو به:  نوشتم و زدم را reply ی گزینه سریع دیگر دست با و چسبیدم را ام حوله دست یک با

 .. !!نشو مزاحم هم دیگه.. نداره ربطی

 زد گچن را دستم " دید را شده تایپ متن وقتی.. کشید گوشی در سرکی و کرد خم را سرش بیتا

 این نم کنه می فکر االن ؟؟..نوشتی چیه این.. ا ا ا :  گفت کشید می دستم از و موبایل که حالی در و

 ..گفتم و

 و ینا تو که کنه فکر خوام می دقیقا منم:  گفتم و کردم نگاهش.. . گرفت پس را موبایل زور به و

 ..نشه مزاحم دیگه تا گفتی

 .. !!دیگهِ   اس ام اس تا چند همش!!  آخه مزاحمتی چه.. بابا نه:  داد پاسخ صداقت با بیتا

 ؟؟.. نیومده بدت اینکه مثه توام:  گفتم و شدم خیره بیتا به غیض با

 های ارک گزارش فقط همش اینکه ؟؟..بیاد خوشم باید چی از مثال:  گفت و آمد ابرویی و چشم بیتا

 .. !!میگیره ازم رو تو

 .. .دیااااا نمی و جوابش.. کرده غلط:  گفتم و ایستادم بیتا به پشت

 .. !!که زشته خیلی.. آخه ؟؟..ندم جواب -

 ..کنه می جوابت سوال و میشه مزاحم داره مدام که اینکه زشت -

 .. !!نگرانته خب -

 نگران اون!!  نخور و بشر اینِ   گول.. کنی می خرد و اعصابم داری ها اراجیف این با.. !! ابیتـــ -

 .. !!نیست هیشکی

 .. .نیست دیگه هم اینطوریا.. بابا نه.. آخی -

 .. .کردم نگاهش سوءظن و غیض با و برگشت عقب به سرم
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 یسمنو می کلمه یک.. کنی می شلوغش داری خیلی دیگه تو:  گفت و ایستاد صاف.. آمد خودش به

 ؟؟..هان!!  تموم و خوبه

 همه این چی برای اصال ؟؟..داره معنی چه.. !! نده و جوابش اصال.. نه:  گفتم و کردم پا به و شلوار

 ؟؟..نگرانه

 گفتم.. نیست خوب حالت که گفتم..  من.. بودی اومدی که روزی فردای.. . زد زنگ که روز اون -

 .. !!دیگه شده نگران حتما اونم.. داغونی خیلی و داری تب که

 ..داد می دقم آخر!!  دختر این دست از.. چرخیدم بیتا سمت به و پوشیدم و شرتم تی

 راچ که نپرسیدی ازش ؟؟..گفتی بهش و من حال ریز به ریز چی برای آخه:  گفتم و کردم نگاهش

 ؟؟..داره ربطی چه اون به اصال ؟؟.. پرسه می

 ؟؟.. . هم با شد بحثتون ؟؟..آره.. کردید بحث هم با گفت.. نگرانته گفت.. چرا -

 کرده بحث ؟؟..گفتم می باید چه.. . رفتم آینه طرف به و گذاشتم موهایم روی را کوچک ی حوله

 ؟؟..بودیم

 !! شد دعوامون.. کردیم بحث.. !! آره:  گفتم و دادم تکان سری.. بود جواب منتظر بیتا

 ..بدم بهش و خبرت و باشه تو به حواسم که کرد خواهش ازم:  داد ادامه بیتا

 .. !!زد می هم به را حالم داشت رفتارهاش این.. شدم پوزخند

 قهر باهاش و کردی لج که گفت ؟؟..بکنم و کار این باید چرا ؟؟..چرا پرسیدم ازش:  گفت بیتا

 ..کرد می فکر.. دوستید هم با که گفت جورایی یه یعنی.. . کردی

 .. .. !!ندارم ای دوستی هیچ اون با من:  گفتم تند و پریدم حرفش میان

 ؟؟..افتاده بینتون اتفاقی چه ؟؟..شده چی گی نمی درست چرا:  گفت و اومد نزدیک بیتا

 .. ..مالیدم دستم به کمی و برداشتم میز رو از و مادرجونِ   خیار کرم

 ام اصال.. دونم نمی.. ! خب ولی.. اونجوری نه البته.. بودیم دوست هم با مدت یه:  دادم پاسخ ناچار

 و جوابش هم دیگه.. کن فراموش و چی همه!!  بیتا خیال بی.. پشیمونم من.. خوریم نمی هم درد به

 .. !!نده
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.. دهم وضیحت بیتا برای این از بیشتر خواستم می چطور. .. بود گرفته را جونم کلمه چند همین گفتن

 ؟؟

 ؟؟..کجاست خاله:  گفتم کنم عوض و جو اینکه برای

 .. !!کنه درست الزانیا شام واسه خواد می..  آشپزخونه تو:  گفت و گرفت من از را نگاهش بیتا

 ..کمک میرم من.. نکنه درد خاله دست:  گفتم و رفتم اتاق در سمت به

:  فتمگ و کردم نگاهش موشکافانه.. بود ایستاده اتاق وسط هنوز بیتا.. عقب برگشتم آخر ی لحظه

 ؟؟.. اوکی ؟؟..  دیگه نمیدی و جوابش بیتا

 ..کرد نگاهم

 ..کنم می خواهش! ؟؟ بیتا باشه -

 ؟؟..کنی ناز خوای می -

 ..شد سنگین قلبم.. کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟..خب.. نده شو اس ام اس و زنگ جواب.. بفهمه بزار!!  کنم ناز خوام می.. آره -

 ..کمک بیا.. واینستا اونجا:  گفتم بلند و شدم خارج اتاق از.. داد تکان سر

 خیال و فکر و بیفتم گوشه یه خواستم می کی تا!!  نداشتم ای چاره.. رفتم آشپزخانه سمت به و

 الهخ و مادرجون خاطر به ؟؟..کنند تحمل روز و حال این با و من که داشتند گناهی چه بقیه ؟؟.. کنم

 ..کردم می جور و جمع را خودم باید بود شده که ام

 تفاوت این با.. داشت جریان زندگی هم هنوز.. بود کرده پر و خونه فضای کرده سرخ پیاز بوی

 ..!!!!که

 .. .. !داشت می بر سرم از دست شبانه های کابوس این کاش

--------------------------------------------- 

 روی پیاده برای هم اتفاق به " چیلی و چرب شام ان از بعد تا شدیم آماده مژگان خاله اصرار به

 ..برویم بلوار به شبانه
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 ..ماند خواهد خانه در و است خسته که گفت مادرجون فقط

 ال اب و داده سرباال و موهام و کردم تن به و رنگم مشکی مانتوی و پوشیدم را ام یخی جین شلوار

 رمگ لباس و است سرد بیرون که گفت بلند خاله.. انداختم سر به مشکی شال و کردم جمع سرم

 – 5 زا بعد.. . کردم تن به و برداشتم و داشت سبک بافت که را ام مشکی شرت سوئی.. . بپوشیم

 .. ..شدم می خارج خانه از که بود بار اولین این روز 6

 و هتاز هوای.. .. کردم حرکت بیتا و خاله کنار در زنان قدم و انداختم شرتم سوئی جیب در و دستم

 ..آورد می جا سر داشت را حالم مالیم باد و سبک

 مدرسه.. کردند می آمد و رفت خیابان این در مادرم با که روزهایی از.. گفت می خاطراتش از خاله

.. . ردک می پارک همینجا را کامیونش همیشه بزرگم پدر که گفت و داد نشان را مکانی.. . رفتند می

.. ندگذاشت می مخفیانه مالقات قرار اینجا خدابیامرزم ی خاله شوهر با که گفت و داد نشان را پارک

 که اولی روزهای در ام خاله شوهر العمل عکس از که خواست و چسبید را مژگان خاله دست بیتا. 

 الهخ صورت به نگاهم.. شد تعریف مشغول و کرد ای خنده خاله.. کند تعریف بود آمده دنیا به بیتا

 از اباب و مامان حتما.. .. کرد نمی رهایم بودم دیده که خوابی یاد.. .. بود رفته حواسم اما.. بود مژگان

 من به لعنت.. . . گرفتم دندان به را لبم.. .. !! دخترشان.. داشتند حق.. .. بودند کالفه و شاکی دستم

 ..سپهر به لعنت! 

 رو هب رو به ابرو و چشم با.. کردم نگاهش متعجب و گرفتم باال را سرم.. زد کمرم به آرنج با بیتا

 .. .. .کرد اشاره

 انمچشم.. آمد می رو به رو از داشت دست در پالستیکی با اندام الغر پسرکی.. کردم نگاه دقت با

 نا.. بود شده بزرگ چه.. من خدای.. !! بود قاسم.. آمد یادم.. کردم نگاهش و کردم تنگ کمی و

 یم و بود گرفته دندان به را لبش هم بیتا.. چرخید بیتا طرف به سرم و شد باز نیشم خودآگاه

 !!؟؟.. رفتند محل این از اینها بود گفته که بیتا اما.. .. خندید

 کنارم از و کرد مهمانم ای غره چشم به سپس.. .. شد گشاد چشمانش ابتدا دیدنم با هم قاسم

 کنترلش هم بیتا.. خندیدم بلند و کنم کنترل را خودم نتوانستم دیگر حرکت این دین با.. .. گذشت

 روزگاری عجب ؟؟..بره غره چشم من به ؟؟..قاسم.. . داد سر خنده من همراه و داد دست از را

 .. !!!!بود شده
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 می غر غر لب زیر و گرفت دندان به لب خاله.. خندید می غش غش و بود دلش رو دستش بیتا

 !!! تر یواش که کرد

 . .. !!شده بزرگ چه ؟؟.. رفتن اینجا از گفتی که تو:  پرسیدم بیتا از خنده میان

 !! 52ِ   خیابون سر.. باالتر کوچه دو رفتن!!  رفتن خونه اون از گفتم:  گفت و کرد ای خنده بیتا

 .. ..انداختم پاین را سرم و گفتم آهانی

.. . شد می خاموش روشن اش صفحه.. کشید بیرون را اش گوشی و کرد جیبش در دست بیتا

 !!! بود خاموش ام گوشی بود روز 6 که من حال به خوش

 هموشکافان.. .. داد هول جیبش داخل استرس با را موبایل سپس و انداخت صفحه به نگاهی بیتا

 متوجه را منظورش!!  آمد من برای ابرویی و چشم و کرد نگاه خاله به چشمی زیر.. کردم نگاهش

 .. !دوختم رو به رو به چشم.. نشدم

 .. ..بخرم آدامس ای بسته تا رفتم داخل به من و ایستادم مارکتی سوپر جلوی بعد دقایقی

 هبست.. .. کند می صحبت رو پیاده در ها همسایه از خانمی با که شنیدم می را مژگان خاله صدای

 خاله کنار و زدم همسایه خانم به لبخندی احترام روی از.. شدم خارج مغازه از و خریدم آدامس ای

 ؟؟.. بود کجا بیتا پس.. .. ایستادم

 یگوش داخل سرش و بود ایستاده ای بسته ی مغازه مقابل جلوتر کمی.. انداختم اطراف به نگاهی

.. زد لبخندی الکی و شد هول کمی دیدنم با بیتا.. .. رفتم بیتا طرف به و شدم جدا انها از.. .. بود اش

 ..شناختم می خوب را هایش حالت دیگر

 ..زد می زنگ داشت سپهر:  گفت که کردم نگاهش

 جواب و غروب اس ام اس چون حتما.. .. ندادم و جوابش:  داد ادامه.. کردم نگاهش همچنان

 !! زده زنگ ندادم

 ..کن ولش!!!  بهتر:  گفتم و انداختم باال ای شانه

 چشم تو چشم باهاش فردا خالصه.. ندم جواب که بود زشت دیگه آخه.. .. داد اس ام اس االنم -

 ..که کنم ادبی بی تونم نمی!!  فامیلیم هم با ما.. .. میشم
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 .. !!!کرد می هم سر توجیحاتی چه بیتا.. شد گشاد چشمانم

 ؟؟..دادی و جوابش ؟؟..بیتا:  پرسیدم و کرد خم کمی را سرم

 !!! همین..  بای!  بزنم حرف تونم نمی.. بیرونیم ما گفتم.. .. نگفتم چیزی خدا به -

 دارفرمانبر را همه که داشت چی سپهر این.. کشیدم حرص از عمیقی نفس.. کرد نگاهم مظلومانه و

 ؟؟.. کرد می خودش

 خواهش ازت من:  گفتم بردمش می اینا خاله سمت به خود با که حالی در و گرفتم رو بیتا دست

 و زنه می زنگ تو به حقی چه به اون!!  اس ام اس نه زنگ نه!  نده و جوابش دیگه.. .. بیتا کردم

 !!! کنیم می کار چی و کجاییم تو یا من که نداره ربطی اون به.. کنه جوابت سوال خواد می

 ..داد جواب:  گفت و گرفت صورتش مقابل و موبایل و آورد باال و دستش بیتا

: بود هنوشت بیتا جواب در..  رفت باال بدنم دمای حرص از.. گفته چی ببینم تا کردم نزدیک را سرم

 .. .. !!!خونه برگردید زودتر چه هر باشه بهتر کنم فکر ؟؟.. نفری دو ؟؟ شب وقت این

 و گوشی عاقبت.. . کردم نمی پیدا اما کنم اس ام اس جوابش در که بودم ای کوبنده جواب دنبال

 می من دست فعال گوشیتم!!!  بدی و جوابش خواد نمی.. کن ولش:  گفتم و کشیدم بیتا دست از

 ..رفتم خاله سمت به و گذاشتم جیبم تو و گوشی و.. مونه

 بی من اما.. داد نخواهد را جوابش که داد قول.. زد لگد و پام.. گرفت نیشگونم.. کرد غر غر بیتا

 و چرب زبان آن با سپهر که دانستم می.. داشتم نگه خودم پیش و گوش هایش حرف به توجه

 بی دنبای دیگر اینبار.. باشد داشته را اینجا ریز به ریز گزارشات تمام تا زد خواهد گول را او نرمش

 ... !!زدم می آب به گدار

--------------------------------------------------------- 

 رد بیتا و بود مشغول حیاط در مادرجون.. ..  بود آویزان مبل از دیگرم پای و کرده جمع را پایم یک

 ..چرخید می ها اتاق

.. ودب دقیقه چند و دو.. شد کشیده ساعت به نگاهم.. داد می نشان را یک ی شبکه اخبار تلویزیون

!!! 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

672 

 

.. ودب آمده آزاد کنکور نتایج.. .. شد گشاد چشمانم.. . کردم زیاد رو صدا کنترل با و کردم دراز دست

 ؟؟..بودم کرده فراموش چطور

 ؟؟..چیه:  گفت و آورد بیرو اتاق از را سرش بیتا.. .. کردم صدا را بیتا بلند صدای با

 ..!!اومده آزد کنکور نتایج -

 ..ببینیم بیا پاشو ؟؟..کی.. عه -

 ؟؟..داره اینترنت اینجا مگه:  پرسیدم و رفتم اتاق طرف به و شدم بلند

 .. ..گرفتم سیم بی اینترنت:  گفت و برداشت دیوار کنار از را تابش لب کیف بیتا

 .. !!!آفرین.. : انداختم باال اَبرویی

 ؟؟.. بودم شده قبول و هام انتخاب از یکی کدام ؟؟..بود چند ترازم.. . . نبود دلم تو دل

 ؟؟.. چندمه امروز:  پرسیدم بیتا به رو

 ..باشه اینا ام 06 کنم فکر ؟؟؟ امروز... امممم -

 بی و شلوغ چه ام زندگی.. گرفتم دندان به را لبم.. داشتم سفارت وقت دیگر روز 6.. !!  آمد یادم

 !!!!!؟؟.. بود خواهم کجا دیگر ماه دانستم نمی هم خودم.. بود شده برنامه

 .. !!بگو تو ملی کد:  بیتا

 ..کند وارد بیتا تا گفتم شمرده را ام کدملی و کردم خیس زبون با و لبم

 ؟؟..پرونده شماره -

 ؟؟..چی -

 .. !شده نوشته نام ثبت فیش اون رو که همون.. پرونده شماره..  یورزنیم -

 .. ..ست خونه.. ! که ندارم اینجا ؟؟؟..اون.. !! آهــــــــان -

 ؟؟..کنیم کار چی پس ؟؟..ست خونه -

 .. .. !!شانسی عجب.. کردم سکوت
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 .. !!بپرس خونه بزن زنگ -

 ..گذاشتم کجا نیست یادم خوب االن.. آخه -

 ..بیاد یادت کن فکر ذره یه.. !! گیجی که توام:  گفت و داد هولم آرنج با بیتا

 های ورق الی به ال یـــا.. باشد کشو داخل قرمز ی پوشه آن درون باید.. ..  کردم فکر کمی

 .. کتابخانه

 باید انمخ پروین مسلما.. گرفتم را خلنه ی شماره.. .. برداشتم و تلفن و رفته سالن به و شدم بلند

 .. .کیومرث عمو هم شاد یا.. !! بود می خونه

 . ...شد برعکس بدنم درون خون جریان داد جواب را تلفن که صدایی باشنیدن و خورد بوق چندین

 خلک.. گرفت حرصم ؟؟..بودم شده هول همه این چرا.. بود شده سنگین نفسم.. . کردم قطع زود

 الاص ؟؟؟.. ..بودم شده حالی به حالی صدایش شنیدن با راحتی همین به.. !! احمقمِ   عاشق سر بر

 ؟؟..بود کرده چه را عزیزش یلدای ؟؟.. .نداشت زندگی و کار مگر ؟.. ..کرد می چه خانه او

 ..نکردم قطع را تلفن صدایش شنیدن با اینبار.. .. گرفتم را خانه ی شماره تند تند دوباره

 ؟؟..جانم -

 ..گرفتم دهن به زبون اما!!!!!  درد و جان بگویم داشتم دوست. .. کردم سکوت

 ؟؟؟..الو -

 ؟؟..کردم نمی قطع را گوشی چی برای.. .گذشت ای ثانیه چند.. کرد سکوت هم او.. . نزدم حرفی

 !! کردم قطع را تماس بالفاصله ؟؟..کردم می شرکت اش بازی در داشتم چرا

 ردیگ شخص او جز مگر ؟؟..کردم می باید چه حاال!!  دویمان هر به لعنت.. . گرفتم دندان به را لبم

 ؟؟..نبود منزل

 ..زدم صدا را بیتا بلند

 ؟؟..زدی زنگ ؟؟..چیه -

 ..انمخ پروین به بده و گوشی بگو ؛ عمو ی خونه بزن زنگ:  گفتم و گرفتم بیتا سمت به را تلفن
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 .. ..کرد نگاهم مات بیتا

 ؟؟..زنی نمی زنگ چرا خودت: پرسید و کرد باز دهان سپس

 ..بزن زنگ تو -

 ؟؟.. چه من به... ! دیگه بزن زنگ خودت خب -

 رهپس این.. . خانم پروین به بده و گوشی بگو بزن زنگ یه!!  آفرین.. . دیگه بزن زنگ!!!  بیتا -

 ..!!داره می بر و گوشی

 ؟؟..سپهر ؟؟..کی -

 ..دادم تکان را سرم

 وینپر به بده و گوشی بگو بزن زنگ آدم مثه ؟؟..دلیار چیه بازیا بچه این:  گفت و کرد اخم بیتا

 .. . !!خانم

 !! خواد نمی.. کن ولش اصال:  گفتم و گذاشتم میز روی را تلفن

 .. !چرخوندم دیوار و در رو و نگاهم و کردم پرت مبل روی را خودم.. کرد نگاهم بیتا

 چی بزنم زنگ من آخه ؟؟..برداری ها بازی بچه این از دست خوای می کی:  کرد غر غر لب زیر بیتا

 .. !!!که نمیشه روم االن من " بدم و جوابش نزاشتی و زدی دیروز که گندی اون با ؟؟..بگم

 .. !!برداشت میز رو از و تلفن و آمد جلو کنان غرلند.. کردم نگاهش چپ چپ

 ! ماند منتظر و گرفت شماره.. . کردم نگاهش چشمی زیر

 ..کردم تیز گوش من و کرد علیک سالم به شروع بیتا

 !! دلیار ی خاله دختر.. . هستم بیتا من ؟؟..شما هستین خب -

 ..دارن سالم!  خوبن همه.. باشید سالمت.. تشکر -

 گفتم!  داشت کار شما با دلیار.. . خانم پروین مزاحمت از غرض!!  همچنین.. کنم می خواهش -

 ..کنم ادبی عرض یه بگیرم و گوشی

 !!! گفت می هایی دروغ چه من خاطر به بیچاره.. .. گرفت ام خنده بیتا زدن حرف قلم لفظ از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

675 

 

 ..گرفت سمتم به را تلفن گوشی و کرد خداحافظی تند تند سپس

 برص چرا پرسید می و رفت می ام صدقه قربان مدام هم او.. .. بود شده تنگ خانم پروین برای دلم

 بیاید؟؟ او تا نکردم

 کهت دنبال به که کردم خواهش و دادم نشانش او به عاقبت احوالپرسی و دلتنگی ابراز کلی از بعد

 ..گرفت خواهد تماس من با کردنش پیدا محض به که داد اطمینان من به هم او.  برود کاغذ

 ..کردم قطع را تماس و کردم خداحافظی " تشکر کلی از بعد

 پیدا فتگ:  گفتم حالتش به توجه بی.. کرد می نگاهم و بود ایستاده سینه به دست ام رو به رو بیتا

 ..زنه می زنگ و کنه می

 ..رفت اتاق سمت به و!!  ننرِ   لوس:  گفت و داد بیرون صدا پر را نفسش حرص از بیتا

.. تنشس لبم بر تلخی لبخند.. . بودم نـُـنر و لوس.. گفت می راست.. گذاشتم میز روی را تلفن

 .. ؟؟..دانست می چه بیتا آخر

---------------------- 

 ..کرد وارد دقت نهایت با بیتا و خواندم را اعداد تک تک

 این مه سراسری نتایج دیدن موقع حتی.. بود گرفته شدت قلبم ضربان.. فشردم دهانم رو و دستم

 جور رفتنم های برنامه اگر ؟؟..چه حاال اما.. بود امتحان این به امیدم تمام زیرا.. نداشتم را حال

 .. !!!بود امیدم آخرین این..  شد نمی

 هب و سرم و کردم خم را خودم زود.. .. گذاشت دهانش روی را دستش دو و کشید کوچکی جیغ بیتا

 مهندسی.. ..  و بود شده درج مشخصاتم... کرد دنبال را خطوط چشمم.. کردم نزدیک صفحه

 !!! خودمون شهر.. قطعی قبول.. . اول انتخاب3  شهرسازی

.. . شیدک خودش سمت به و من و شد حلقه گردنم دور بیتا دستان.. شد باز رنگی پر لبخند به لبم

 .. ..داشتم را انتظارش که بود شده همانطور این حداقل.. فشرد می را گلویم بغض

 را همه دیگر لحاظاتی تا که دانستم می.. . دوید حیاط طرف به کنان ویغ و جیغ و کرد رهایم بیتا

 ..کرد خواهد خبر
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 چه باید.. حاال.. !!! بود درست چیز همه.. شکر رو خدا.. زدم زل صفحه به دوباره و شدم جا به جا

 ؟؟.. رفتم می یا.. ماندم می ؟؟.. کردم می

 جای مگر.. نشست لبم روی بر تلخی لبخند.. . بستم را صفحه و رفت موس سمت به دستم

 ؟؟.. بود مانده برایم هم موندنی

--------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 : گفتم انرژی پر و بلند صدایش شنیدن محض به

 ..دنیا عموی ترین مهربون به سالم-

 خوبی.. دنیا ی زاده برادر بهترین به سالم:  داد جواب خنده با سپس و کرد سکوت ای لحظه عمو

 .. .عجب چه ؟؟..عمو

 ..شده ذره یه براتون دلم ؟؟؟..جون عمو خوبید شما-

 ؟؟..نگرفتی من از خبر یه همین خاطر به-

 چه در من که دانست می چه او.. داشت حق.. گرفتم دندان به را لبم.. چرخید اتاق دور نگاهم

 ؟؟.. بودم شوکی

 همش.. . بودم احوال مریض اول روز چند خدا به.. ببخشید!  بوده من از کوتاهی.. عمو دارید حق-

 ..داشتم سرماخوردگی و کسالت احساس

 ؟؟.. بهتری ؟؟..عمو چی االن!  گفتن برام بیتا و مادرجون -

 ..نباشید نگران!! خوبم شکر رو خدا.. . بله -

 ؟؟..خبر چه دیگه.. ! شکر رو خدا-

 !! خوشحالی از.. خندیدم

 خوب باتقری خبر یه:  گفتم پیچیدمشان می انگشتانم دور که حالی در و رفت موهایم به دستم یک

 .. !!نره یادتون من مژدگونی البته.. دارم براتون

 ؟؟..هست چی خوب خبر این حاال!!  حتما.. چشم روی به.. !!! بـــــــــــه-
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 ( !! خندیدم و.. .. ) مــــــن... من -

 ؟؟؟.. چی تو -

 .. !!شهرسازی!!  شدم قبول.. اومد آزاد*  دانشگاه نتایج -

 .. .شد سکوت ای لحظه

 ..دل ته از و بلند.. خندید سپس

.. عزیزم خوشحالم برات خیلی ؟؟..آره.. !! شدی مهندس خانم پس.. سالمتی به!!  مبارکه.. مبارکه-

 ..باشی موفق همیشه ایشااهلل..

 .. !! عمو مرسی-

 ؟...شد چی سراسری-

 عرض با البته.. بود نجومی ام رتبه!!  نپرسید اون از اصال.. عمو بودم گفته بهتون که اونو-

 !! شرمندگی

 هیچ آزاد و سراسری که من نظر از.. دیگه همینه!!  نداره اشکال.. عزیزم باشه شرمنده دشمنت-

 ؟؟..ونیبم که گرفتی تصمیم یعنی..  پس... باشی موفق همیشه که ایشااهلل..! ندارن هم با فرقی

 ؟؟..بمانم که داشتم تصمیم.. من.. . ریخت قلبم

 ؟؟..بمانم که خواستم می ؟؟..بود چه جوابم ؟؟..گفتم می باید چه.. کاوید و دیوار و در نگاهم باز

 .. !!دونم نمی:  گفتم آرومی صدای با و لرزید لبم.. لرزید پلکم.. لرزید دلم

 هفته یه ..کردم رزرو بلیط من.. باشی گرفته ات اینده برای تصمیمی یه باید خالصه ؟؟..چی یعنی-

 تو که خداکه از من.. نداره اشکالی هیچ شدی پشیمون اگه البته.. !! داری سفارت وقت دیگه

 ؟..درسته..!! دیگه باشی گرفتی تصمیمی یه باید االن تا اما.. . بمونی خودم کنار همینجا

 به وقطعیم جواب و تصمیم زودی به من!!  شماست با حق.. درسته:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ..رفتنه با دلم که فعال!!  میگم شما

 هخالص!  داری دوست که طور هر.. باشه:  گفت و بیرون کرد فوت را نفسش که شنیدم را صدایش

 .. !!توئهِ   زندگی و اینده این
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 ..کنید می درکم که مرسی:  دادم جواب

 ..برسون و من سالم ؟؟..خوبن همه ؟؟..خبر چه دیگه:  گفت و کرد ای خنده عمو

 ؟؟..خوبن آزیتا و کیانوش ؟؟..خبرا چه شما.. دارن سالم..!! خوبن همه-

 یم هم همش.. رفتی خبر بی و ناگهان چرا میگه!!  دلخوره دستت از خیلی کیانوش البته.. خوبن-

 ؟؟..کردی خاموش چرا و گوشیت.. راستی.. خاموشه چرا گوشیت که گفت

 همین خاطر به.. کرد می هنگ همش.. کرده پیدا ایراد یکم.. یــ.. راستش.. امممم ؟؟..و گوشی -

 !! کردم خاموشش

 ؟؟..خونه برگشته سپهر دونستی می.. راستی.. !! آهان-

 ؟؟..برگشته:  گفتم و دادم قورت و دهانم اب.. گرفت ضربان قلبم اسمش شنیدن با

 این با. .ست خونه اکثرا البته!!  میاد... میره موقع سر!  قبلی سپهر همون شده هفته یه این تو.. آره-

 ..!!کنه نمی همکاری شرکت تو ما با دیگه که تفاوت

 ؟؟..کنه می کار چی پس ؟؟..عه-

 ناال البته.. بود شلوغ خیلی سرش همین خاطر به.. . انداخته راه و خودش دفتر که هست دوماهی-

 !! خونه نشسته کرده ول و زندگی و کار که

 ؟؟..آخه چرا-

 ردو راه همین از گه می.. دیگه یکی دست سپرده و شرکت که گفت " پرسیدم ازش.. دونم نمی-

 ..هست کارها به همه حواسش هم

 .. !!داشت کاذب نفس به اعتماد و بود قلدر هم هنوز.. . نشست لبم رو پوزخندی

 .. .خوبه:  گفتم نیشخند با

 کارهاش و امد و رفت االن حداقا اما.. !! کنم عرض چه که خوب:  گفت و کشید عمیقی نفس عمو

 .. !دلتنگته خیلی هم خانم پروین.. . مشخصه

 ؟؟ نگفت بهتون.. . کردم صحبت باهاش دیروز-
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 !! نزد حرفی.. نه-

 ..کنه سوپرایزتون خواسته می حتما-

 ..حتما:  گفت و خندید عمو

 ..بگید بهش و قبولیم خبر و کنید سوپرایزش خونه رفتید هم شما پس-

 ؟؟..بگی خوای نمی خودت-

 هک گفتید زودتر شما اگه.. کنه نمی فرقی.. کنم می صحبت باهاش زنم می زنگ خودمم.. چرا-

 ..میگم بهش زنم می زنگ خودم نه هم اگر.. هیچ

 ؟؟..گفتی مادرجون به و رفتنت موضوع!!  دلیار راستی.. باشه -

 ازیس زمینه یه البته.. نیست راضی مادرجون که دونم می.. !!عمو سخته یکم گفتنش.. هنوز نه-

 !!میشه چی بعد ببینم تا.. کردم هایی

 .. ..میشه ناراحت خیلی اونطوری وگرنه!! بگی بهش زودتر چه هر بهتره-

 !! میگم بهشون.. عمو چشم-

 .. !برسون سالم همه به.. باش خودت مواظب! نکنم سفارش دیگه پس.. باشه-

 ..خداحافظ فعال.. همینطور هم شما چشم-

 ..خداحافظ-

 ونهخ سپهر. .. کرد تحلیل تجزیه به شروع ذهنم.. فشردم مشتم تو و تلفن و کردم قطع و گوشی

 خانه بست که االن به نه.. نبود پیداش خونه روز چند به روز چند که قبل به نه ؟؟..کرد می چه

 ..بود نشسته

 رزج چقدر.. کالفگی با همراه خاص حسی.. داشتم خاصی حس.. گذاشتم میز رو و تلفن و گوشی

 ینهک با همراه ای دلتنگی.. است تنگ برایش دلم که کردم می حس اتفا همه این از بعد که بود آور

!!! 

------------------------------------------------------------------- 
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 باید.. . بود شده بهتر قبل به نسبت ام روحی حال مرور به.. .. بودم مادرجون منزل که بود روز 

.... ودب افتاده که بود دردناکی اتفاقی!!  نداشتم دیگری ی چاره.. آمدم می کنار موضوع این با نوعی

 و مصیبت هزار به.. . شود پاک ذهنم از چیز همه داشتم دوست.. . دادم تکان طرفین به را سرم

 سکوت لحظاتی دو هر.. .. کردم تعریف خاله و مادرجون برای را رفتنم و سفر ی قضیه سختی

 هک بلرزد دلش و باشد در به نگاهش اینکه طاقت عمری آخر این که گفت مادرجون سپس و کرده

 .. ..کردم بازی انگشتانم با.. !!!! ندارد را کنم می چه دنیا آنطرف من

 نمانده باقی برایم راهی دیگر من که دانست نمی او اما.. گفت می راست.. داشت حق مادرجون

 .. .است

 وقت دیگر روز 2. . .کند تهیه را برگشتم بلیط فردا برای تا کردم خواهش مژگان خاله از عاقبت

 ..شدم می آماده سفر این برای باید!! داشتم سفارت

 آن برای.. عمو برای.. خانم پروین برای دلم.. شدم می کالفه خانه آن در بودن و برگشت فکر از

 هم را اتاقم دیگر که گذشت ذهنم از حتی.. نداشتم را او دیدن طاقت اما.. بود شده تنگ خانه

.. نه اما ؟؟.. آوردم می ای بهانه چه اما.. کنم عوض را اتاقم حتی که شد می کاش.. ندارد دوست

 ازب.. . کشیدم عمیقی نفس فکر این با ؟؟..داشتم نیازی چه اتاق آن به دیگر.. بودم راهی که من

 ..است ممکن کار بهترین شرایط و محیط ان از شدن دور و رفتن که آوردم ایمان

 ینم جواب را اش دستی تلفن اما.. . دهم اطالع او به را برگشتنم ساعت تا گرفتم تماس عمو با

 و شده خارج خانه از صبح عمو که گفت هم خانم پروین.. داشت ادامه غروب تا روند این.. . داد

 از ظهر که گفتند می و دادند نمی درستی جواب هم را شرکت تلفن.. . ندارد او از خبری دیگر

 .. .ندارند اطالعی دیگر و رفته شرکت

.. . کردم اس ام اس عمو برای را حرکتم ساعت ماند جواب بی که هایی تماس از پس ناچار

 اسخپ را تلفنش که بود کجا عمو.. کردم نگاه گوشی به متعجب!!  آمد ارسالش گزارش بالفاصله

 ؟؟..داد نمی

 خپاس را تلفن مادرجون.. . خورد زنگ خانه تلفن که شدیم می آماده خوابیدن برای و بود شب اواخر

 شب موقع این که بود کسی چه این.. گذراندم نظر از را ساعت.. شد احوالپرسی مشغول و گفت

 .؟؟.. بود گرفته تماس
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. .چشم رو قدمتون.. بفرمایید مثل کلماتی مدام و کرد می صحبت خوشحالی با و گرم مادرجون

 می کسی چه..!! شد کشیده بیتا به نگاهم.. داد می خط پشت شخص تحویل خودتونه منزل

 ..ادایست مادرجون مقابل کمر به دست و رفت جلوتر و انداخت باال ای شانه بیتا ؟؟..بیاید خواست

 : پرسیدم هم با و همزمان بیتا و من.. گذاشت را گوشی و کرد خداحافظی مادرجون لحظاتی از پس

 ؟؟.. بود کی

 .. !!کیومرث آقا:  داد جواب شد می بلند که حالی در مادرجون

 ؟؟..گفت می چی:  پرسیدم تنهایی به من اینبار

 ..!!!دنبالت میاد خودش فردا.. کنیم کنسل و رفتنت بلیط که گفت.. رسوند سالم-

 ..آخه چرا ؟؟ و راه همه این ؟؟..اینجا بیاد خواد می-

 ..دیگه تو دنبال بیاد خواد می.. !! مادرجان که نداره چرا:  داد جواب مادرجون

 یدند با.. کرد می تماشا را مادرجون و بود ایستاده کمر به دست همانجا هنوز.. افتاد بیتا به نگاهم

 مین پاسخ را تلفنش صبح از چرا کیومرث عمو.. . انداخت باال ای چانه و برداشت را دستش نگاهم

 ؟؟..داد

--------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 ..بود گرفته کار به و داده پا بر را ما ی همه صبح از مادرجون

 دنکشی برقی جارو حال در هم من و رسید می مشام به گوشت و کرده سرخ پیاز بوی اشپزخانه از

 ..بودم

 ام خنده.. بود جون مادر مخصوص های ظروف و ظرف آورد در مشغول مادرجون دستور به هم بیتا

 ..دیگر بود کیومرث عمو یه همش!!!!  داشتیم مهمان نفر چندیدن که انگار حاال.. گرفت

 پیش و بشقاب کردن پاک مشغول بیتا... شوم سرحال رفتم حمام به شد تمام که کشیدنم جارو کار

 !! بود ها دستی
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 رتش تی و کردم پا به چسبانی کشیِ   شلوارمشکی!  شدم خارج حمام از و گرفتم دوشی سریعا

 !! کردم تن به ی سفید و مشکی

 زهگا رو. .  باشه برنج به حواست.. . حموم میرم دارم من:  گفت و شد اتاق وارد دست به حوله بیتا

 ..میاد االن کوچه سر تا رفته مادرجون!! 

 .. .شدم موهایم کردن خشک مشغول و دادم تکان سری

 ادب با را موهایم.. بود گرفته آمدن به تصمیم ناگهان عمو که بود شده چه!  بود درگیر کمی ذهنم

 ..نشود رابخ تا بایستم برنج سر باال تا رفتم آشپزخانه به و بستم سرم باال و کردم خشک سشوار

 و یزچ همه به نسبت کردم می فکر او به که وقتی.. رفتم فرو فکر به و دوختم آب قل قل به چشم

 و نم به لعنت ؟؟.. .داشتم دوستش دلم ته هم باز که بود حسی چه این اما... بودم شاکی کس همه

 ..بود داده باد به را دودمانم همه که داشتنم دوست

 

------------------------------------- 

 .. .داد کیومرث عمو آمدن از نشان ایفون زنگ که بود ظهر به نزدیک

 و کرد اپ به را هایش صندل بود برگشته بیمارستان از تازه که مژگان خاله.. افتادند تکاپو به همه

 رد دم منتظر هم بیتا و من و کرد می مرتب را اش روسری هم مادرجون.. کشید موهایش به دستی

 .. .بودیم ایستاده

 را فکرش که چه ان از بیش دلم که شدم متوجه قامتش و قد بادیدن.. شد داخل عمو و شد باز در

 ..هستم اش وابسته بسیار و شده تنگ او برای کردم می

 هب را خودم سریعا.. . رسید ما پیش و کرد طی را حیاط اش همیشگی مهربان لبخند همان با عمو

 به اعمیق مرا هم او.. . داد می تسکین را ام دلتنگی کمی و بود بابا یادآور برایم.. . انداختم اغوشش

 نمچشما به عمیق به و کرد جدا خودش از کمی مرا سپس.. داشت نگه خودش پیش و فشرد سینه

 .. ..بوسیدم دوباره را صورتش و کردم نگاهش لبخند با.. کرد نگاه
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 متعجب.. . گشت می چیزی دنبال نگاهم و صورت در که انگار.. . بود خیره صورتم به هنوز عمو اما

 و خاله با گرمی به سرش پشت و.. . داد دست بیتا با خوشرویی با و کرد رها مرا که کردم نگاهش

 ! کرد احوالپرسی مادرجون

 می خوب را عمو من.. دوختم او به چشم.. . نشستم عمو دست کنار من و شدیم داخل هم اتفاق به

 زا.. . بود فکر در و مضطرب عمو.. دانستم می را هایش حالت تمام!!  پدرم از بهتر حتی.. شناختم

 در موضوعی که زدم می را حدسش آمد خواهد اینجا به که بود گفته و زده زنگ که دیشب همان

 ..باشد بین

 از و میز و کرد می آمد و رفت هم بیتا.. . بود جون مادر و خاله با گو و گفت و صحبت مشغول عمو

 .. .کرد می پر چای و شکالت و شیرینی و میوه انواع

 صورتش به و گرفتم باال را سرم.. فشرد خودش به مرا و انداخت ام شانه دور را دستش عمو

!!! ؟؟؟..من از ؟؟..کی از ؟..بود رنجیده ؟؟...است رنجیده نگاهش کردم می حس چرا.. دوختم چشم

 ..شود ناراحت یا و دلخور مبادا که بود این در ام سعی تمام که منی

 شده چه یعنی.. داشتم دلشوره.. . داد قرار صحبتش مخاطب را بیتا و گرفت من از چشم عمو

 سالمت همه که خواستم خدا از فقط.. شدم دادن صلوات مشغول دلم تو ناچاری سر از ؟؟..بود

 .. .باشد نیامده در صدا به ام رسوایی طبل و باشند

 .. .برداشت میز روی از را اش چای فنجان و شد جدا ام شانه دور از دستش عمو

 کیانوش3  جان سپهر ؟؟..کیومرث اقا بودن خوب همه.. : بود افراد تک تک احوال جویای مادرجون

 ؟؟؟..خانومش.. خان

!!  صدا بی پوزخندی.. نشست لبم رو پوزخندی برد کار به سپهر اسم کنار مادرجون که جانی لفظ از

 و فنجان و انداخت من به ای جدی نگاه و برگشت من طرف به سرش عمو ثانیه از ای لحظه در اما

 !! براتون رسوندن سالم.. بودن خوب همه:  گفت و گذاشت میز روی

 ؟؟..شد بهتر دردش پا انشااهلل؟؟ بودن خوب ؟؟..ما های زحمت با کنه می چه خانم پروین:مادرجون

!!  زد می شور دلم... داشتم بدی احساس.. داد را مادرجون پاسخ متواضعانه و داد تکان سری عمو

 یخ انگشتانم کردم می حس..!! بود کرده فرق عمو های نگاه.. نبود خودش جای سر چیزی یک
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 ؟؟..را مانِ   پنهانی ی یکساله روابط ؟؟..را چیزی چه اخر! ؟؟؟..بود فهمیده ؟؟..بود شده چه.. . زده

 ؟؟..طوری چه ؟؟..کجا از اخر ؟؟..را اخیر وقایع یا

 هر موع کاش.. . کرد می ام دیوانه داشت استرس و افکار این.. کشیدم ام پیشانی به دستی کالفه

 ..بگوید را رفتار این دلیل زودتر چه

 رو سفره زودتر بهتر!!  عزیزم پاشو.. جان دلیار:  گفت و زد ای اشاره من به رو مژگان خاله

 ..بندازیم

 ..رفت اشپزخانه سمت به و شد بلند زودتر خودش و

 چرا ؟؟.. عمو شدی بهتر: پرسید عمو که بروم خاله کمک به و شودم بلند تا شدم جا به جایمجا سر

 ؟؟..شدی الغر اینقدر

 مات ای لحظه.. کرد می نگاه را پایم تا سر تیزبینش نگاه با عمو.. شدم هول اما.. چرا دانم نمی

 هم در و انگشتانم.. کردم جمع را لبخندم ؟؟..زدم می چرا لبخند... زدم لبخند سپس.. شدم

 ..شدم خوب!  بود ساده سرماخوردگی.. یه.. خوبم!!  بلــه.. آره:  دادم جواب و پیچیدم

 یزیچ یه دیدی:  زد نهیب عقلم.. کاوید می را چشمانم جستجوگرانه همچنان پاسخی هیچ بی عمو

 ..فهمیده چیزایی حتما.. !! شده

 ؟؟..رفتی دکتر:  پرسید عمو

 بزرگ شما دست زیر خوبه ؟؟..کیومرث اقا شناسیدش نمی مگه شما ؟؟..وااا:  داد جواب مادرجون

 دنش بلند اما " خوابید گوشه اون کرد پهن رختخواب هفته یه.. داره پا یه مرغش ماشااهلل..!! شده

 !!! بیاد دکتر پیش تا پا توک یه

.. بود نشده چیزی که هنوز ؟؟..بودم شده مستاصل و ترسیده اینقدر چرا.. داشتم بیچارگی احساس

 راز این تا رفتم می ها ادم این پیش از و شهر این این از همیشه برای باید من.. رفتم می من!! 

 ..شود حفظ

 به رودمو با.. بردم پناه اشپزخانه سمت به و کردم کج راه عجولی لبخند با و انداختم پایین را سرم

 بود ها سدی در برنج کشیدن مشغول خاله.. سپرد دستم به رو ساالد ی کاسه سریعا بیتا آشپزخانه

!! 
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.. باختم می را قافیه نباید!!  ترسیدم می نباید.. ایستادم آشپزخانه وسط دست به کاسه قاق و مات

 که بود اتفاقی.. کردم می جور و جمع را خودم باید ؟..بودم شده ترسو و ضعیف همه این چطور

 ..بود افتاده

 تکان نفی عالمت به سری برایش!  شده چم که امد اشاره ابرو و چشم با و زد ام شانه به بیتا

 شدم جهمتو.. نکنم مشکوکش این از بیشتر ایکه یعنی!!  کرد اشاره خاله به ابرو با به دوباره.. دادم

 ..کند می نگاهم چشمی زیر خاله که

 باز.. گذاشتم سفره وسط را ساالد ی کاسه.. شدم خارج اشپزخانه از و کردم گرد عقب ناچارا باز

 فرار نگاهش زیر از.. . دید می مرا که بود بار اولین برای که انگار!!  بود من روی بر عمو نگاه

 نبود خودم دست اما.. کرد خواهم مشکوکش بیشتر شدنم پاچه دست این با که دانستم می.. کردم

!! 

 نفس.. . نشست عطر خوش و خوشرنگ زعفران روی نگاهم.. داد دستم به را برنج دیس خاله

 ..امد خواهد پیش چه بعد ببینم تا باشم خوددار فعال که بود بهتر.. کشیدم عمیقی

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

 .. .داد می سامان و سر را آشپرخانه هم خاله و بود مشغول اتاق در بیتا بعدظهر

 گوش صحبتشان به و نشسته کنارشان هم من.. بودند زدن گپ حال در همچنان مادرجون و عمو

 .. .کرد می معذبم کنارش در بودن هم و بودم عمو دلتنگ هم.. . دادم می

 ؟؟.. کردی جمع هاتو وسیله دلیار:  گفت من به رو عمو که بود عصر به نزدیک عاقبت

 !!کردم جمع.. بله:  دادم جواب و دادم تکان سری

 ..اومدید ساعته چند تازه ؟؟..برید خواید می امروز مگه:  گفت و آمد حرف به مادرجون

 شرکت باید حتما فردا من.. کنیم زحمت رفع باید کم کم دیگه:  داد پاسخ مادرجون به رو عمو

 !! باشم

 . ..نکردید هم استراحت یه حتی شما ؟؟..عجله با اینقدر چرا آخه:  گفت تعجب با مادرجون
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 یشتونپ روز چند داشتم دوست خیلی.. . نیستم خسته زیاد:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم عمو

 شرکت باید حتما فردا متاسفانه اما..  دارید من گردن به مادری حکم شما باشه چی هر.. بمونم

 .. !!باشم

 مزاحمتون و اومدم عجله با اینطور.. حقیقتش:  داد ادامه عمو که کرد غری غر لب زیر جون مادر

 .. .کنم صحبت دلیار با شما حضور در که شدم

!!  دونم نمی.. که شده حرفایی یه.. راستش:  داد ادامه عمو که برگشت من به نگاهش جون مادر

 رفک اصال من.. .. بگیره جدی تصمیم یه دلیار و شه مشخص زودتر چه هر چی همه تکلیف باید

 ... . که کردم نمی

 .. !!بیرون کرد فوت محکم را نفسش و

 ؟؟..حرفایی چه ؟؟.. بود شده چه ؟؟..گفت می چه عمو.. ریخت قلبم

--------------------------------------------- 

 ؟؟.. حرفایی چه ؟؟..کیومرث آقا شده چی:  گفت و داد کیومرث عمو به را نگاهش مادرجون

 !! نبود هم آرام اما... نبود عصبانی.. فشرد هم رو و هاش لب و انداخت من به نگاهی عمو

 پریده حسابی رویم و رنگ که دونستم می.. کردم نگاه مادرجون به متعجب و گرفتم او از نگاه

 ..است

 نم به نزدیک و شد خارج اشپزخانه از متعجب نگاهی با کرد می پاک را دستانش که حالی در خاله

 ..نشست مبل رو

 ربهت بگه برامون دلیار خود کنم فکر!! ؟ واال بگم چی.. دونم نمی:  گفت و گرفت من از نگاه عمو

 ..باشه

 صحبت چی مورد در دونم نمی اصال من ؟؟..چی مورد در.. آخه:  دادم جواب و کشیدم لرزانی نفس

 ؟؟.. کنید می

 !!!! سپهر و تو مورد در:  گفت سپس و گرفت دندان به را لبش ی گوشه ای لحظه عمو
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 صاف.. تس نمانده باقی برایم رویی و رنگ دیگر که دونستم می.. شد سنگین نفسم.. ریخت قلبم

 ؟؟..چطور ؟؟..کجا از اصال ؟؟..بود شده متوجه حد چه تا ؟؟ شد می رو داشت چیز همه.. نشستم

 ؟؟.. بود رسانده گوشش به خانم پروین

 چی دونم نمی.. هیچی.. من:  دادم پاسخ نفرشان سه هر نگاه زیر و کردم خیس زبون با را لبم

 !! میگید

 ؟؟..دروغه یعنی:  پرسید آرامی به و کشید باال را ابروانش کمی عمو

 ..دوخت چشم ما به و شد ظاهر درگاهی میان که دیدم را بیتا ی سایه

 ؟؟؟ دروغه چی:  پرسیدم

 !!؟؟.. شما بین ی عالقه:  عمو

 و عالقه مورد در هم آن.. دادن جواب.. سوخت می داشت تنم اما.. بود زده یخ پام و دست انگشتان

 .. !!نبود آسانی کار نفر 2 نگاه زیر.. سردرگم و پوچ احساسات.. احساساتت

 ؟؟..گفته و این کی ؟؟..چی یعنی حرفا این ؟؟..عالقمون... عــ:  گفتم و کردم خیس زبان با را لبم

 .. !!سپهرِ   خود:  گفت و گردوند افراد تک تک روی را نگاهش عمو

 زندگی داشت چه برای ؟؟.. خواست می جانم از چه دیگر او!!  سوختم.. گرفتم اتش.. ایستادم مات

 ؟..کند ثابت خواست می را چیز چه ؟؟..برسد خواست می چیزی چه به.. کرد می نابود را ام

 ؟؟..گفت چی.. اون..  ؟؟.. سپهر: گفتم گیجی با

 قریبات یعنی.. دفتر اومد کیانوش با صبح دیروز:  گفت و داد تکیه مبل ی دسته روی را دستش عمو

 ثلم هم کیانوش.. . !! بود گذاشته جریان در و اون.. کیانوش پیش بود رفته اول!!  بود ظهر نزدیک

 نمی و فکرش حقیقتا.. اما.. بودم کرده شک یکم موقعی یه من. . یعنی.. . شد شوکه اولش من

 ؟؟..میگه اون که همینطوریه ؟؟..گفت می درست سپهر بدونم خوام می فقط من.. . کردم

 صالا..  گفته چی عمو به او دانستم نمی هنوز من.. کردم قفل هم در و دستم انگشتان.. بودم گیج

 !بود؟؟؟؟ گفته را چیز همه رفته چه برای
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 مه تو که گفت.. دارید دوست و همدیگر که گفت:  داد ادامه دید و متعجبم و گیج نگاه وقتی عمو

 ؟؟.. آره داری؟؟؟ دوسش

 ؟؟؟..درسته.. !! منه موافقته فقط شرطت که گفتی.. کرده صحبت خودت با گفت

 .. .بود دوخته و بـُــریده خودش برای چه لعنتی.. !!! عصــبی!!  خندیدم.. زدم پوزخند

 ؟؟؟ گفتم می باید چه.. .. حرف از پر!  بود سنگین نگاهشان.. . بود من روی بر خاله و مادرجون نگاه

 ئنمطم خیلی سپهر.. . دوستید هم با تقریبا که هست سالی یک نزدیک که گفت:  داد ادامه عمو

 ویجل که خواست.. .  کنی درکش تونی می که هستی همونی تو گفت!!  داره دوست گفت می!!  بود

 !! نگیرم و تون خوشبختی

 ؟؟..بود خبر چه اینجا.. .. زدم عصبی نیشخند

 ؟؟..داری دوسش ؟؟..چیه نظرت ؟؟..گی نمی چیزی چرا:  عمو

 ؟؟..داشتم دوسش.. من.. گرفت گر هام گونه صریحش ی اشاره و عمو زدن حرف رک از

 انگشتانم به بس از ؟؟..داشتم دوستش.. دیگر حاال!!  قبال اما.. داشتم.. درسته ؟؟...داشتــــم

 ؟؟ بگویم که داشتم چه آخر..  من.. زد می سفیدی به رنگشان بودم آورده فشار

 ؟؟..کردم می حاشا را چیز همه باید

 ؟؟..درسته ؟؟..میگه چی عمو ؟؟..دلیار:  پرسید من از آرومی به جون مادر

 ینب سردرگمم و گیج نگاه ؟؟..گفتم می باید چه آخه.. بود درست.. گرفتم دندان به داخل از را لبم

 !!! کرد می نگاهم سنگین همچنان مژگان خاله.. چرخید انها

 ؟؟؟.. دوستید هم با که ساله یک:  پرسید و کرد نگاهم رنجیده عمو

 با و کرد هولم مادرجون متعجب چشمان.. . خاله سنگین نگاه.. عمو ی رنجیده نگاه.. شدم هول

 ...نــه:  گفتم مانند ناله صدایی

 ..میگم دروغ که بودند فهمیده حتما.. کردند سکوت شان سه هر
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 با هسال یه اگه.. داشتی دوسش اگه.. فهمم نمی فقط من:  گفت و کشید صورتش به دستی عمو

 یه سر که گفت می سپهر ؟؟..هان ؟؟؟.. داری اصرار رفتن برای همه این چرا پس دوستید هم

 ..بگو چیزی یه ؟؟..آره.. !! کردی قهر و لج بچگانه موضوع

 بچگانه سپهر های کاری پنهان ؟؟..بازی لج و قهر ؟؟..بچگانه موضوع.. دوید چشمانم به اشک

 وا.. . بود گرفته ندید را رفتارهایش راحت چه عمو ؟؟..بود بچگانه عمو به اش احترامی بی ؟؟..بود

 می قهر نباید ؟؟.. بود بچگانه موضوعاتی همه اینها.. بود کشته را روحم.. بود کرده تجاوز من به

 ؟؟؟.. کردم

 ؟؟؟؟ زدی هم به را چیز همه چرا آخر.. تو به لعنت.. . !!! سپهر آخ

.. حقیقتش:  داد ادامه و کرد مادرجون به رو بود شده کالفه پنهانم بغض و من سکوت از که عمو

 و کنم پدری براش.. هستم پدرش که حاال که خواست ازم سپهر که اینه امروز مزاحمت از غرض

.. خوام نمی هیچی شون خوشبختی جز من.. هستن من عزیز تا دو هر اینا.. خب.. !! بزارم جلو پا

 رفت و گرفت سامون و سر کیانوش شکر رو خدا.. !! باشه جمع جانبشون از حواسم خوام می

 و هرسپ... خب.. بگم چی.. .. کردم نمی و فکرش اصال من.. حقیقتش!!  اینا مونده.. زندگیش دنبال

 ادامه بخاطر حاضره حتی که گفت.. . باشه دلیار مواظب که داده قول!!  شناسید می همتون که

 . ..دونم نمی.. کنه می خوشبختش که گفت می... بشه همراه باهاش دلیار تحصیل

 .. ..کشید صورتش به دستی کالفه و

 باز دهان چرا ؟؟ گفتم می باید چه.. شد نمی جدا زمین از نگاهم دیگر.. بود شده کند هام نفس

 یکسال آن پس ؟؟.. است دروغ چیز همه گفتم ؟؟می.. زدم نمی جار را مخالفتم و کردم نمی

 ؟؟..چی مان دوستی

------------------------------------------ 

 .. ..گذشت سکوت در ای دقیقه چند

 .. ..شده متورم لبم کردم می حس بودم گرفته دندان زیر به را لبم بس از

 .. .بودم اتفاقات تماشاگر مبهوت من و بود زده یخ پام و دست

 عموی من که درسته.. .. . زنه نمی حرفی دلیار که حاال:  گفت و آمد حرف به عمو دوباره عاقبت

.. . خوام نمی ای دیگه چیز زندگیش تو آرامش و خوشبختی جز که دونه می خدا و دلیارهستم
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 سپهر پدر ترجیحا اینجا " االن اما.. . باشم شرمنده کیوان روی از دنیا اون تو فردا ندارم دوست

 باشه همینطور اگه!  بگیره جدی تصمیم یه زودتر چه هر باید دلیار.. . اومدم اون طرف از و هستم

 !! بریم اونجا به که نیست دلیلی دیگه.. الکیه دوبی به سفرمون دیگه پس میگه سپهر که

 سپس شد سکوت لحظاتی

 " داریم شناخت حدودی تا هم سپهر آقا رو ما.. متین شما حرف:  گفت و اومد حرف به مژگان خاله

 مهم عالقه فقط صرفا – باشه عالقمند بهش هم دلیار - فرمودن ایشون که همونطور اگه اما

 نای و.. بدیم قرار نظر مد باید هم رو اونا ما کهِ   اهمیت حائز زندگی تو دیگه فاکتورهای.. نیست

 روزی ندچ بهتره کنم فکر.. . رسید نتیجه به نمیشه روز چند این تو صرفا و داره فکر به نیاز موضوع

 وت دیگه های فرصت خیلی.. . جوونیشه اول!!  داره سنی هنوز دلیار.. کنیم فکر ما هم و دلیار هم

 نبود در.. اش خاله عنوان به من اما.. نباشه جسارتِ  !!  زندگی عمر یه صحبت.. داره زندگیش

 زندگیش برای نادرستی تصمیم که زارم نمی توانم حد در و دونم می نظر صاحب و خودم مادرش

 .. !!بگیره

 .. .گرفتم باال را سرم کمی و کشیدم عمیقی لرزان نفس مژگان خاله های صحبت شنیدن با

 دلم تو!!  بود من برای ای تازه امید همین و داشت مخالفت رنگ مژگان خاله های صحبت

 .. !! بود افتاده راه خواستگاری مراسم برایم کشکی... خندیدم

 نمتی کامال شما حرف:  گفت و داد تکان سری خاله سخنان تایید در سکوت ای لحظه از پس عمو

 همونطوری اگه!!  رد نه و کرد تایید و سپهر حرف نه دلیار که کنید توجه اما.. موافقم شما با من!! 

 النا دلیار کردن فکر که کنم می فکر بودن دوست هم با ما چشم از دور سال یک اینا میگه اون که

 !! کرد می و فکرهاش سال یک این تو که بود بهتر.. . باشه دیر کمی

 و نگرانی با بیتا.. گردوندم افراد تک تک رو و نگاهم و گرفتم باال و سرم حرف این شنیدن با

 می حس خوبی به و رنجیدگی و کالفگی عمو نگاه در.. کرد می نگاهم خاصی حس با مادرجون

 ..بود گفته کنایه با را بودن دوست هم با ما چشم از دور.. . کردم

 ..نیست.. . موضوع:  گفتم و کردم باز دهان همین برای

 ای دوستی اصال.. گفته اون که نیست اینطوری اصال موضوع:  دادم ادامه و دادم قورت را دهانم آب

 . ..کرده بزرگ و موضوع اون!!  نبوده بین در شکل اون به.. یعنی.. نبوده بین در
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 .. ..بودند دوخته چشم من به که کردم نگاهشان درماندگی سر از و

 بین در هم ای دوستی که گیریم.. واال کنم عرض چه.. حــاال:  گفت دید را ام درماندگی که خاله

 ..نیست این اصال موضوع.. !! بوده

 به االن از مهم!!  رسن نمی تفاهم به هم با اما دارن آشنایی ی دوره یه هم با ها جوون از خیلی

 .. !!بشه سنجیده باید که بعده

 ایمپ جلوی راهکار و کرد می صحبت منطقی اینطور که ببوسم را مژگان خاله و بپرم داشتم دوست

 !!!!! احساسم روی بر شد سردی آب عمو صحبت اما.. گذاشت می

 چطور ؟؟..خانم حرف این چی یعنی:  گفت گرفت می خود به خشم رنگ داشت که صدای با عمو

 هم با چشمم از دور من ی خونه تو.. خونه یه تو.. بودن هم با اینا ؟؟.. نیست مهم دوستیشون

 !! افتاده خونه اون تو چشمم از دور اتفاقاتی چه دیگه بدونم کجا از من.. بودن دوست

 واقع در اما.. کرد ناراحتم عمو حرف.. داشتم زدگی یخ حس.. . شد قفل هم در عصبی دستانم

 ..بود نیفتاده خانه آن در عمو چشم از دور ها اتفاق چه که واقعا!!  بود محض حقیقت

 .. .نگفت چیزی دیگر و کرد سکوت بود کرده حس را عمو عصبانیت که خاله

 و هرسپ " شناسید می که و من شما بالخره:  گفت و آمد حرف به دوباره و کشید عمیقی نفس عمو

 هک همینطور!!  نمونه باقی حرفی دیگه تا بزنم هم آخرو های حرف که بهتره اما.. . شناسید می هم

 هک گفته حتی و نداره مشکلی هم مالی لحاظ از.. داره و زندگیش و کار و خونده و درسش دونید می

 تنهاش هیچوقت و کنه خوشبخت و دلیار که داده قول!!  نداره مخالفتی هم ایران از شدن خارج با

 .. .نزاره

 همین کنم صحبت اون طرف از و باشم اینجا االن شده باعث که دلیلی تنها شاید.. دونم نمی

.. زد و دلش حرف و گفت برام و موضوع این بالخره که خوشحالم این از.. باشه کالمشِ   صداقت

 ره و نیست کامل کس هیچ البته.. کنم می تاییدش من زمونه و دوره این تو جوون یه عنوان به.

.  ..شنید نخواهید دروغ هیچوقت ازش که میدم بهتون و اطمینان این من اما داره هایی ضعف کس

.. مدلیار عموی من اما.. . نیست توضیح به حاضر هنوز دلیار و مونده برام زیادی ابهامات هنوز گرچه

 گهدی!!  شما و دلیار خود پای به زارم می و تصمیم اما.. . مونه می دخترم هم همیشه!!  دخترمه دلیار

 .. .خودتونه دست قیچی و ریش
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 به.. بودم چرکین دل.. .. بود هم متضاد امر دو ؟؟؟..صداقت و سپهر.. گرفتم را پوزخندم جلوی

 دلم.. بود آبرویش نگران حتما.. است ازدواج این به راضی نوعی به عمو که کردم می حس خوبی

ـی اگر.. لرزید  یم را بود افتاده خانه در چشمم از دور و نبودش در اتفاقاتی چه دیگر اینکهِ   پــــ 

 ؟؟.. کردم می چه باید گرفت

 تدوس.. نشستم ام شده بسته چمدان کنار.. رفتم اتاق طرف به و شدم بلند کالفه و مستاصل

 ردهک خراب را روزم باز!!  لعنتی.. بگویم او به است دهانم در چه هر و بگیرم تماس سپهر با داشتم

. .زدم نیشخند.. !! بود آبرویم.. بود ام زندگی.. بود ام اینده این ؟؟..کردم می چه باید حاال.. .. بود

 !! بود آبرویش نگران هم عمو

. .االن.. بود رفته عموِ   پیش رویی چه با اصال.. فهمیدم نمی را سپهر اصرار دلیل.. .. بودم گیج

 یم دهان به دهان داشت خبر این.. لعنتی. .. دانست می هم آزیتا حتما ؟؟..دانست می هم کیانوش

 .. ..چرخید

 ..نشست من به نزدیک و شد اتاق وارد شخصی.. گذاشتم ام زانو روی را ام پیشانی

 ؟؟..نداری دوسش:  پرسید آرام.. بود بیتا..  شنیدم را صدایش

 دوستش.. نداشتم برایش روشنی جواب اما.. بودم پرسیده خودم از بار چندین را سوال این

 !! ترس با همراه.. حرص با همراه.. کینه با همراه داشتنی دوست اما.. داشتم

 وقت دیگر روز 2 کاش.. شناختم نمی را داشتن دوست نوع این هم خودم.. کردم بلند را سرم

 می فکری چه باید روز سه – دو این در من حاال.. . بود تر دیر قرارم کاش.. نداشتم سفارت

 چنگ در را موهایم.. بود کرده تغییر هم من وضع باشد چه هر ؟؟..داشتم راهی چه اصال... کردم

 ..کشیدم و گرفتم

 !!! ندارم دوسش دیگه.. نه:  گفتم و کردم باز دهان

 انتظار تو از:  گفت آرومی صدای با.. دوختم پاهایش به و نگاهم.. شد اتاق وارد خاله لحظه همان

 ؟؟..میگه چی پسره اون ؟؟..راسته ها حرف این.. !! دلیار نداشتم

:  دادم پاسخ و کردم تر را لبم.. رنگش ای قهوه صندل روی.. چرخید می خاله پای دو روی نگاهم

 اون!!  نزدم حرفی هیچ.. ندارم کاری هیچ اون با کهِ   ماه یک االن من.. حدودی تا اما.. درسته

 !! بود شده تموم موضوع این.. . کرده بزرگش و موضوع
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 قح.. بینی می!!  شاکیه عموت.. نشده تموم اون واسه که معلومه:  گفت و شد خم سمتم به خاله

 تو از و چیزی همچین انتظار اصال!!  ناراحتم دستت از منم.. کردید خیانت بهش شما!!  داره

 .. ..نداشتم

 من از دانم؟؟ نمی هم خودم که گفتم می باید.. دهم انجام که داشتم دفاعی چه.. کردم سکوت

 چه ؟؟؟.. . دادم می دست از را عقلم حضورش حس و دیدن با که گفتم می باید ؟؟..بود بعید

 ؟؟..داشتم دفاعی

 یتزندگ تو ها موقعیت خیلی هنوز تو!!  کن عجله گیری تصمیم برای:  گفت و ایستاد صاف خاله

 کمی هم مادرجون و من بدی وقت باید.. ایم شوکه همه هنوز!!  کنی فکر خوب باید.. . داری

 فقط! ! باشیم راهنما یه تونیم می فقط ما.. توست زندگی این بازم!  خوب اما.. بسنجیم و موقعیت

 ..بپوش لباس پاشو هم حاال!!  بده عموت به و حق هم کمی.. نکنی عجله که باشه یادت

 ..باشیم داشته تماس هم با باید ها روز این.. . برگردید باید!!  منتظره خان کیومرث

 تمبرداش و بودم گذاشته چمدان روی بر اماده که را ام مشکی مانتو... شدم بلند و دادم تکان سری

 و بودم او جای اگر هم من.. دهم می عمو به را حق تماما من که دانست نمی خاله.. . کنم تن به تا

 و شدم می شاکی مطمئنا وقوع حال در که ها اتفاق چه سال یک این در گوشم زیر که فهمیدم می

 ات زدم لب به صورتی رژکمرنگ.. بستم دوباره و کردم باز را موهایم.. بردم می شک چیز همه به

.. یدمکش هایم مژه به و برداشتم را ان.. بود آینه مقابل بیتا ریمل.. شود پنهان ام پریدیگی رنگ

 سرم رو و شال.. بود ریخته صورتم در موهایم.. داد می نشان تر گیرا و تر مشکی را چشمانم

 ..شدم خارج اتاق از دست به چمدان و کشیدم

-------------------------------- 

 اب و داشت نگه پارکینگ در جلوی را ماشین عمو که بود کامل سکوت در کوچه و خلوت ها خیابان

 ..زد را درب ریموت

 بین خاصی حرف ساعت چند این در... شدم شدن پیاده ی آماده و کردم مرتب سرم روی را شالم

 ..نپرسید من از سوالی دیگر عمو و بود نشده بدل و رد ما

!!!  دداشتن تشریف خونه آقا پس.. شد پیاده و کرد پارک سپهر ماشین پشت را ش اتومبیل عمو

 ..کوبیدم هم به و در و شدم پیاده ماشین از.. بود شب 04 به نزدیک.. گذشت ساعت از نگاهم
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 می خودم بزارید:  گفتم او به رو.. گرفت دست به و برداشت ماشین پشت از و چمدانم عمو

 !! اید خسته شما.. یارمش

 ..کرد حایل پشتم را دستش یک و.. تو بریم!!  یارمش می.. نه:  گفت و داد تکان سری

 ردیوا جز به ها چراغ اکثر.. شدیم وارد و کردم باز را سالن در.. . نداشتم دیدنش به تمایلی اصال

 خواب خانم پروین که داد می نشان هم هال و اشپزخانه خاموش چراغ.. بود خاموش ها کوب

 ..کرد می خاموش روشن را جا همه که بود تلویزیون نور فقط.. . است

 ..بست و در و گذاشت در کنار و چمدانم عمو

 ..سالم:  شنیدم و کردم خارج پا از و کفشم

 مقابل ی کاناپه رو که زدم می حدس.. زدم نشنیدن به را خودم!!  نکردم بلند هم را سرم حتی

 ..باشد تلویزیون

 خسته.. !! باال برم می خودم و چمدون:  گفتم و کردم عمو به رو..  گفت پاسخ را سالمش عمو

 ..خیر به شب.. نباشید

 و جگی کمی.. افتادم عمو نگاه یاد.. رفتم ها پله سمت به نبود سنگین هم زیاد که وسایلم با و

 ..شتافت خواهیم هم دیدار به معشوق و عاشق مثل االن ما که کرد می فکر حتما.. . بود متعجب

 ..فشردم و چمدون ی دسته بیشتری حرص با و زدم پوزخندی

 بهترین تخت این و اتاق این " قبل تا.. .. شدم خیره تختم به تاریکی تو و کردم باز و اتاق در

 !! باشم مکان این در هم لحظه یه حتی که خواست نمی دلم دیگر.. االن اما بود من برای پناهگاه

 پشت و در و شدم وارد!  بود قبل مثل چیز همه.. کردم روشن و چراغ و بردم برق کلید به دست

 ..داشتم بیشتری امنیت احساس اینطوری!!  رفت در قفل به دستم ناخودآگاه.. بستم سرم

 و تابی و خاله برای دلم نیامده هنوز.. .. شدم لباس تعویض مشغول و گذاشتم دیوار کنار و چمدون

 و کشیدم آهی فکر این از..  موندم می نزدشون همیشه برای که شد می کاش.. بود تنگ مادرجون

 این از. . .بودم شاد بودم نیانداخته او به هم نگاهی نیم حتی که این از دلم ته.. رفتم دستشویی به

 هم در ام چهره.. . افتادم اخیر های صحبت یاد.. دادم می محلش نباید!!  بود همین روال بعد به

 کرده تجربه را رابطه یک.. بود کرده فرق موقعیتم من.. دادم می عمو به باید جوابی چه.. رفت

 ؟؟..گفتند می چه موردم در مـَــردم ها بعد.. بودم
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--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 اتاق رد و برگشته خانه به که امد یادم.. .. بود آشنا نا برایم کمی محیط اول.. . کردم باز را چشمانم

 .. .هستم خودم

 زخی نیم!!  بودم اینجا در من.. داشت حقیقت چیز همه.. . کردم بسته و باز " بار چند را چشمانم

 متس به و شدم بلند.. بود تابیده اتاق کف خورشید مالیم نور.. کشیدم موهایم به دستی و شدم

 .. ..کنم خارج آن از را ام حوله تا رفتم دیوار کنار چمدان

.. . بودند شده خارج خانه از همه مسلما!!  بود 1 به نزدیک.. انداختم میز ی رو ساعت به نگاهی نیم

 نمی صبحگاهی دوش یک مثل چیز هیچ.. رفتم حمام به دست به حوله و کردم باز را در قفل

 !!! بیاورد حال سر مرا توانست

 مدست به که لباسی اولین.. شدم پوشیدن لباس مشغول و شده خارج حمام از ساعت ربع از پس

 شرت تی همراه به چسبان مشکی شلوار.. داشتم تن به مادرجون منزل که بود لباسی همان آمد

 ..شوند خشک تا گذاشتم باز را موهایم و کردم تن به را انها!!  سفید و مشکی

 وییدستش در کنار که ام مشکی تخت پاشنه صندل پوشیدن از پس و زدم کرم صورتم و دست به

 ..رفتم ها پله سمت به و شده خارج اتاق از " بود

 صبح زا خانم پروین که داد می نشان آشپزخانه از توق و تق صدای و تلویزیون بلند تقریبا صدای

 نپروی برای دلم.. .. شدم سرازیر ها پله از خوشحالی با.. باشد می روب و رفت مشغول و بیدار زود

 .. !!!بود زده لک خانم

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 رد و شد جویا من از را افراد تک تک حال او!!! گذشت خانم پروین با صحبت به وقتم تمام ظهر تا

 فکرم از. .. رسوند نظرم و سمع به و بود افتاده اتفاق نبودم در که جدیدی های خبر کلی عوض

 کردم می دق خانه این در نبود او اگر که راستی به که گذشت

 هب ساالد کردن درست در و نشسته خانم پروین کنار همچنان بیکاری سر از و بود ظهر به نزدیک

 .. .کردم می کمک او
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 یم برش را خیار که همچنان.. . کرد می صحبت کنکور در شدنم قبول از خوشحالی با خانم پروین

 ماا.. نشست چشمانش در نگاهم ثانیه از صدمی در.. شدند فرما تشریف شازده و شد باز در زدم

 ای توجه. ..  گفت سالم بلند و اومد تر نزدیک او.. داد کارم به و نگاهم و دزدیم چشم سریعا

 !! شدم زدن برش مشغول و برداشتم دیگری خیار و کردم پرت سینی در و خیار ته.. نکردم

 شخندینی.. گفت می نباشید خسته مدام و کرد می احوالپرسی او با صلوات و سالم با خانم پروین

 بی از که بودم هم خانم پروین مشکوک نگاه ی متوجه!!  بود کنده کوه انگار حاال.. نشست لبم رو

 .. !!!!نکردم ای توجه اما. .. کرده تعجب نگفتنم سالم و ای توجه

-------------------------- 

 اما کردم می حس را نگاهش.. . دادم ادامه کارم به بود ایستاده انجا که او به توجه بی و خونسرد

 ..!!نکردم حرکتی

 سمت به کوبید می زمین روی را هایش قدم که حالی در " کردن پا اون و پا این کمی از پس هم او

 ..رفت ها پله

 هم هب و ظرف محتویات قاشق با و گذاشتم سینی روی را چاقو.. . نشست لبم رو کمرنگی لبخند

 تمام با.. . است دلم ی خواسته رفتار این و نیست کار در اَدایی و ناز که فهمید می کاش.. . زدم

 ! کند تالقی او نگاه با نگاهم که نداشتم دوست اما " کردم می حس دلم در که ای دلتنگی

 الفهک داشت " بود ریخته هایم شانه رو که بازم موهای. .. گرفتم آب شیر زیر و دستانم و شدم بلند

 پروین چشم جلوی پایین همین دادم ترجیح شوم رو به رو او با اینکه ترس از اما.. کرد می ام

 .. !!بمانم خانم

---------------------------------------------------- 

 و ستهنش تلویزیون مقابل ی کاناپه رو بیکاری سر از هم من و بود میز چیدن مشغول خانم پروین

 ..گذروندم می نظر از و زده ورق و میز روی های روزنامه

 که یجای طرف به داشت که سپهر به چشمی زیر رسید گوش به پله راه سمت از که پایی صدای با

 ..کردم آرامی نا احساس دل در.. . کردم نگاه آمد می " بودم نشسته من

 ی روزنامه ی صفحه به را نگاهم.. . بمانم باقی تفاوتم بی و خونسرد ظاهر همان در کردم سعی اما

 ..!کنم ها نوشته معطوف و حواسم کردم سعی.. دوختم دستم توی
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..  انداخت کاناپه روی کنارم را خودش سرخوشی با.. دیدم می چشمی زیر را شدنش نزدیک

 !؟؟.. شما احوال:  شنیدم را صدایش.. . دوختم مقابلم ی صفحه به را نگاهم همچنان

 به میک و بود انداخته بودیم نشسته آن روی که ای کاناپه پشت دستش یک که او به نگاهی نیم

 صفحه های عکس به و زدم ورق را روزنامه خونسردی با.. ندادم پاسخی.. انداختم بود خم سمتم

 ..شدم خیره بعد

 ..بود شده تنگ برات دلم-

 ..نشست لبم رو پوزخندی وضوح به حرف این شنیدن با

 ؟؟.. کنی نمی نگام-

 یم رد پیاش جاوی از که حالی در " کنم نگاهش اینکه بدون و کردم پرت میز رو و روزنامه غیض با

 !! بردار سرم از دست.. ندارم تو حوصله:  غریدم شدم

 حس را بودنش مبهوت و سردرگمی هم او به نگاه بدون.. ..کردم کج آشپزخانه سمت به و راهم و

 اش حوصله واقعا!!  بود دلم حرف این.. . شنید می باید هم را بدتر این از!!  بود حقش.. کردم می

 .. .نداشتم را

--------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 هرسپ.. چرخیدم می ها اتاق میان و بودم نوسان در پایین و باال ی طبقه میان بیکار و سرگردان

 انهخ از بالفاصله " بود کرده جان نوش کالفه و درهم اخمانی و گرفته صورتی با که ناهاری از بعد

 در!!  زد می پر مادرجون خانه برای دلم.. .. ماندیم تنها خانه در خانم پروین و من باز و شد خارج

 .. .بودم کرده عادت انها کنار در بودن به حسابی روز دوازده – ده این

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

 : کردم می صحبت تلفنی بیتا با

 ؟؟..کردی روشن تو گوشی-

 ..گوشمهِ   بغل کردم می فرار ازش که کسی! ! باشه خاموش که نداشت دلیل دیگه.. آره-
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!!  وبیهخ مورد سپهر که من نظر به.. دلیار میگیری سخت زیاد:  گفت و آورد پایین را صدایش بیتا

 !! نده دستش از. . کن فکر روش جدی

 ..شه تموم صحبتم بزار.. چشــــــــــم!!!  مامان باشه:  زد غر یهو

 ؟؟..میگه چی خاله:  پرسیدم

 !! من به بده و گوشی میگه حرفم وسط پره می همش.. بزنه حرف تو با میخواد-

 ارهدوب بعد من ؟؟..دلیار!!  کنم می خداحافظی من.. بابا بیا:  گفت بلند و کرد غری غر لب زیر باز و

 !!!گوشی.. گیرم می تماس باهات

 الح او از دیگر بار و کردم احوالپرسی و سالم خاله با.. پیچید گوشی تو خاله صدای بالفاصله و

 این!!  بگم چی واال.. خوبه هم جون مادر:  گفت و کشید عمیقی نفس خاله.. پرسیدم را مادرجون

 ..ایم ریخته هم به حسابی هممون روزه دو

 ؟؟..شده چی مگه ؟؟..چرا:  پرسیدم آرام

 اب ؟؟..کردی فکر روزها این ؟؟اصال..رفت یادت راحتی همین به ؟؟..شده چی: پرسید تعجب با خاله

 یه توی " تو نیست درست دیگه من نظر به!!  دلیار زندگیه عمر یهِ   حرف ؟؟..زدی حرف عموت

 .. !!باشی سپهر اون با خونه

 .. .شدم می الل خود به خود مواقع این اما!!  چرا دانم نمی.. کردم سکوت

 ؟؟.. کردی فکراتو:  پرسید خاله

 ..نداشت فکر به نیازی-

 ؟؟..خب-

 .. !!برم ایران از خوام می می-

 ؟؟..گفتی خان کیومرث به-

 !! داریم دوبی پرواز فردا پس.. میگم.. !!هنوز نه-

.. زوده خیلی تو واسه ازدواج هنوز!!  کردی راحتم.. گرفتی ای عاقالنه تصمیم که خوشحالم -

 و سالی و سن چیزی هر.. دادن نمی بهت و کار این ی اجازه هرگز بودن هم خانوادت اگه مطمئنم
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 با فقط تو... . تو.. .. خاله بگو و راستش من به!! ؟؟.. دلیار.. فقط!!  داره و خودش خاص شرلیط

 ؟؟..بودید دوست ؟؟یکسال..دیگه بودی دوست سپهر

 ؟؟..مگه چطور:  پرسیدم و کردم باز دهان.. . زد می تند داشت قلبم

 و خواب روز اون از مامان.. گفته مادرجون به هم ای دیگه چیزای یه خان کیومرث اینکه مثه-

 .. !!نداره خوراک

 ؟؟..بود چه دیگر چیزهای از منظورش ؟؟..ها حرف این چی یعنی.. یامد می دهنم در داشت قلبم

 ؟؟..گفته چی ؟؟..چی یعنی: پرسیدم لرزان صدایی با

.. مونهم برای!!  عجیبه برام موضوع این.. بدی برامون توضیحی تو نشد وقت اصال.. دلیار ببین-

. . .کردیم نمی و فکرش اصال ما.. !! مونه می کیانوش مثل تو برای هم سپهر کردیم می فکر ما

 بوده خبر چه مدت این تو گوشش زیر که فهمیده تازه.. . ترسیده چشمش!!  داره حق هم کیومرث

 رطو چه.. آخه!!  کیومرث حال به وای.. ناراحتیم خیلی دستت از ما.. نکردی درستی کار اصال تو!! 

 !! بودید خونه یه تو شما.. بگم

 بانیتعص با اما.. بود واقعیت عین خاله های حرف.. دلیل بی عصبانیتی.. شدم عصبانی.. گرفتم گر

 هر!!  گفته چی هر کرده غلط سپهر ؟؟..ندارید اعتماد من به شما.. !! خاله حرفیه چه این:  گفتم

 خودش از بهتره داره سوالی هر کی هر!!  نداره من به ربطی هیچ.. زده خودش طرف از زده زری

 ..بپرسه

 یچیز حاال تا ما!!  خوبیه پسر سپهر.. خب.. صورت هر در:  گفت و بیرون کرد فوت را نفسش خاله

 ازیب زندگیت با بیاد پیش ممکنه فردا که حدیثی و حرف خاطر به خوام نمی من اما.. . ندیدیم ازش

 و گوب کیومرث به و تصمیمت زودتر چه هر.. بری اینجا از که باشه همین کار بهترین شاید!!  کنی

 ..بپیچه این از بیشتر حرف این نزار!!  کن تموم و چی همه

 ؟؟..گفت می چه.. . آوردم نمی در خاله های حرف از سر زیاد.. بودم سردرگم

 های صحبت کمی از پس و کنم روشن را موضوع این تکلیف زودتر چه هر که دادم قول خاله به

 چه هر به لعنت.. بودم کرده غلطی عجب!!  گرفت حرصم.. کردم قطع و کرده خداحافظی متفرقه

 .. !!عاشقی و عشق

------------------------------------------- 
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 ..زدم می غلت مدام و کشیده دراز جام سر " اتاق تاریکی و

 می تر راحت خیلی االن تا بود نرسیده حد اون در سپهر با ام رابطه اگر!!  بود مغشوش فکرم

 فکری بی و خودخواهی با که او به لعنت.. رفت پایین و باال گلوم در بغضی.. بگیرم تصمیم دونستم

 ..بود داده قرار اش بازیچه را ام زندگی اش

 می مرا چشمی زیر مدام هم خانم پروین.. بود سنگین سر من با ها روز این!!  افتادم عمو یاد

 با. .است کرده تغییر من به هم او نگاه که دانستم می اما.. بودم ندیده را کیانوش هنوز.. . پایید

 ..بیرون کردم فوت را نفسم حرص

 .. !خوابیدم می بیشتری آرامش با و بودم تر راحت اینطوری.. چرخید در روی کلید رو نگاهم

 به و گوشی.. کنم دراز میز سمت به و دستم و بزنم غلتی که شد باعث ام گوشی ی ویبره صدای

 .. .. !!شد گشاد چشمانم صفحه روی سپهر اسم دیدن با و گرفتم دست

 ؟؟.. . داشت غیب علم ؟؟.. است روشن روز 05 از بعد ام گوشی که دانست می کجا از او

 : خواندم و زدم صفحه به ای ضربه انگشت نوک با " لرزان دستی با

Ba man ashti kon ! 

 ایدب.. گرفتم دندان به را لبم.. . کنم کنترل را احساساتم کردم سعی اما.. .. پایین ریخت قلبم

 ؟؟..دادم می را جوابش

 ؟؟..باشه.. : آمد بعدی اسی ام اس

 می راحت را چیز همه آسون چه.. کشیدم باال ام چانه زیر تا را پتو و انداختم میز رو و گوشی

 ؟؟.. ودنب دیر کمی آشتی برای ؟.. ست گذشته آشتی از ما کار که کرد نمی فکر ؟؟..آشتی.. . گرفت

 با همراه دلتنگی!!  دلتنگی.. داشتم را عجیب حس آن باز.. بزنم کتک را خودم داشتم دوست

 !! حرص با همراه.. کینه با همراه.. عجیب داشتنی دوست

 ؟؟..یکن آشتی من با کنم کار چی:  زدم چنگ میز روی از را موبایل..  رفت ویبره ام گوشی دیگر بار

 ..میدم قول!  میگم بهت و چی همه.. میدم توضیح برات و بخوای که چی هر
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 هب کردم می سعی و گرفتم می تصمیمی بار هر من که بود چطور. .. فشردم مشتم تو و گوشی

 به چه االنش توضیح3 آخر ؟؟؟.. .. انداخت می راه دیگریِ   بازی او باشم واقف احساساتم و خودم

 ؟؟.. . خورد می ما درد به چه ؟؟..خورد می من درد

 ؟؟؟.. خوابی:  دیگر اسی ام اس

ِ   یاد باز.. بود شده حرام من بر هم راحت خواب حتی که بود مدتی!!  کاش.. . بودم خواب کاش

 گفته مادرجون به چه ؟؟.. کی از ؟؟..بود شنیده چه کیومرث عمو.. افتادم مژگان خاله های حرف

 یب و من به لعنت.. گرفتم دندان به را لبم ؟؟.. بود کرده تغییر من به نسبت نگاهشان ؟؟.. بود

 .. .هام فکری

 ؟؟؟.. کنی می ازدواج من با-

 در ؟؟..بود خواستگاری این االن.. . کردم نزدیک ام شده گشاد چشمان به و موبایلِ   گوشی

 ..بود شده موفق خب ؟؟.. کند ام حرصی خواست ؟می.. . کرد می شوخی داشت ؟؟.. بود خواست

 ندس برایش و گذاشتم مقابلش در تعجب عالمت کلی با کردم تایپ را نه ی کلمه برایش تند

 ..کردم

 (..ازدواج) کنی می!  عزیزم چرا.. میدی تله به دم سریع که برم قربونت:  داد جواب بعد لحظاتی

 .. . !!خوندی کور:  نوشتم

 ..نکن بدتر این از و وضع!!  عروسک بشم ها ناگفته به مجبور که نکن ومجبورم من:  داد جواب

 ؟؟..عمو پیش رفتی چی برای!!  کردی اینطوریش تو و وضع:  نوشتم

 ؟؟؟..بزنیم حرف هم با پیشت بیام:  داد جواب بعد لحظاتی

 !!!! %0 کن فکر:  کردم تایپ

 !!! نداری راهی دیگه.. شی من مال تو باید ؟؟..باشی فراری من از تونی می کی تا مگه:  داد جواب

 رلکنت را خودم اما.. . بزنمش دارم نفس که جایی تا و برم سراغش به و شوم بلند داشتم دوست

 ... .دادم می تله به دم نباید.. خودش قول به!!  کردم
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.. . ندهم را اسش ام اس جواب دیگر که بهتر همان.. . شدم خیره سقف به و کشیدم دراز باال رو

 هم با های روز.. . رفت می رژه ذهنم تو مختلفی تصاویر.. دادم می جواب نباید هم اول از اصال

 ؟؟.. . رسیدیم اینجا به که شد چطور!!  آروم روزهای آن.. بودنمان

.. انستمد می را او های حساسیت.. . گذاشت نمی راحتم انتقام و تالفی فکر.. گرفتم دندان به را لبم

 .. .کردم می شروع را بازی این نباید.. بود خطرناکی بازی!!!  نه.. بستم را چشمانم. 

 کجی لبخند به لبم.. . گذاشت نمی راحتم و زده جرقه ذهنم در فکردی.. . چرخیدم پهلو به دوباره

 ما شناسنامه در اسمی هم.. رسیدم می وصالش به هم.. کردم می قبول اگر!!  کن فکر.. . شد مزین

. .گرفت می هاپایان حدیث و حرف اینکه هم.. .بگیرم او از را انتقامم توانستم می هم.. رفت می

 !!؟؟؟..طالق.. گرفتم می طالق او از بعدا فوقش

 رمگ زندگی ؟؟..چرخید می سرم در بودکه مزخرفی افکار چه این.. فشردم هم به محکم را چشمانم

 ؟؟..کردم می ها رمان به شبیه را ام زندگی داشتم چرا ؟؟.. . بود بازی خاله

 یم هم سر توجیحاتی داشت لحظه به لحظه ذهنم.. . کاوید را دیوار و در منظور بی نگاهم لحظاتی

 ..شود می فراموش موضوعات این.. شود می تمام هم سنگین های نگاه این او با ازدواج با.. : کرد

!!! 

 که نم به لعنت!!  گرفت درد انگشتانم.. زدم تشک روی بر محکمی مشت... کشیدم عمیقی نفس

 !!! من به لعنت.. . داشتم دوستش هم هنوز

--------------------- 

 و ردهک رها و سنگر ؛ رفته که شدم مطمئن و شنیدم را سپهر ماشین صدای اینکه محض به صبح

 .. .شدم خارج اتاق از

 زمی سمت به.  گفت جواب خوشرویی با هم عمو و گفتم سالم او به بلند.. بود رفتن ی آماده عمو

 .. .نشستم منتظر و رفتم

 ! کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم.. . گرفت جا دستم کنار و امد میز سمت به دیدنم با عمو

 ؟؟..خوبی:  گفت و زد لبخندی عمو

 .. !مرسی-
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 همینجا مونی می یا هستیم راهی فردا ؟؟.. کردی هاتو فکر:  گفت و چرخید صورتم رو نگاهش

 ؟؟..بخونی درس

 ترجیح من:  گفت عمو که کنم یکی و زبونم و دل تا کردم آماده و خودم و دادم قورت را دهانم آب

 وت کردن زندگی نکن فکر.. !! بخونی و درست و باشی چشمم جلوی و من پیش همینجا که میدم

 ..شنوه می آدم که هاست سادگی همین به غربت کشور

 ..دونم می:  گفتم و دادم تکان سری

 که کردم می حس من اما..  بود نکرده سپهر موضوع به ای اشاره هیچ عمو.. چرخید میز رو نگاهم

 می راحتی همین به یعنی.. شود راحت خیالش و کنم موافقت زودتر چه هر که داد دوست دلش ته

 ؟؟؟..کند او تقدیم مرا خواست

 ؟؟..فکر تو رفتی چرا:  عمو

 ..کردم می فکر نظرتون به داشتم.. هیچی:  گفتم و آوردم باال را نگاهم

 و خیر من.. !! کنی گوش دیگرممِ   حرف به بهتره پس.. خوبه:  گفت و زد کمرنگی لبخند عمو

 جلوی و من ی خونه تو کردم نمی فکر.. دلخورم خیلی دستت از گرچه.. . خوام می رو توِ   صالح

 .. !!!من چشم

.. یدمنشن خوبی حرفای:  داد ادامه.. بودم دوخته بلوزش ی یقه به را نگاهم.. . کشید عمیقی نفس و

!!! 

 ؟؟..کی از ؟؟..حرفایی چه:  گفتم و گرفتم باال را سرم.. بود فرصت بهترین

 یه شنیده و سپهر خواستگاری خبر کی هر.. ها خیلی از:  گفت و شد سخت و جدی نگاهش عمو

 .. !!روش گذاشته چیز یه و کرده نظری اظهار

 رتقصی اما.. ها ببخشید.. !!!  کردن غلط شما جون از دور:  گفتم عصبی و گذاشتم کنار و خجالت

 !! مربوط چه بقیه به.. . کردید جهانیش و موضوع که شماست

 هفهمید شما روابط از چیزایی یه که میگن همه:  گفت و دوخت من به و عصبیش و جدی نگاه عمو

 یکی.. !! دیده حیاط تو هم با رو شما میگه یکی.. هستن ها مطلع جز االن همه!!!  هـــه.. . بودن

 .. !! میگه یکی... دیده ماشین تو میگه
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 عمو.. گرفتم پایین را سرم زده خجالت.. شدم هول.. شد خیره من به منظور با و کرد سکوت و

 وعم دانستم می.. . نداشتم او زبان از را ها حرف این شنیدن تحمل.. داشت را پدرم حکم کیومرث

 !! حد این در نه دیگر اما.. است راست و رک

 ؟؟.. چیه خاطر به سکوتت این ؟؟..زنی نمی حرفی هیچ چرا-

!!  روغد های حرف اینِ   شوک تو.. شوکم تو:  گفتم و گرفتم باال را سرم.. باختم می را قافیه نباید

 !! چرا فهمم نمی اصال.. اومده در من مورد در ها حرف این چی برای و کی از دونم نمی

 ؟؟؟..میگن دروغ همه-

 ؟؟..هستن کیا ؟؟..کیه میگید شما که همه این-

 ؟؟..کنه می فرقی چه-

 ؟؟..چی یعنی ها پرت و چرت این فهمم نمی.. . میکنه فرق-

 .. .کشیدم موهایم به دستی و بیرون کردم فوت را نفسم منم.. کرد نگاهم سکوت در عمو

 ودنب پدر کنار در کردم سعی همیشه:  گفت و آمد حرف به عمو سپس ؛ گذشت سکوت در لحظاتی

 می و زیادم اعتمادِ   چوب دارم شاید!  دونم نمی.. نبودم موفق اینکه مثل اما.. باشم دوست برات

 .. .خورم

.. کردمن سوءاستفاده اعتمادتون از.. من.. عمو نزنید و حرف این:  گفتم و گرفتم باال را سرم ناراحت

 .. !!نداشتم و قصد این وقت هیچ. 

 ؟؟..چیه ها حدیث و حرف این پس-

 بوده کی هر بدونید اما.. گفته شما به رو ها پرت و چرت اون کی دونم نمی من.. دروغه همش-

 ..نبوده حد اون در مون رابطه اصال ما!!!  داشته منظور

 .. !!بوده ای رابطه پس:  پرسید و زد پوزخندی عمو

 می خدا.. عصبانیت عین در بود آرام عمو.. شدم می گیج داشتم.. کردم مشت و دستم حرص از

 ؟؟؟.. چی برای ؟؟..کی از اصال!  بودم گیج اما.. شنیده موردم در ها چه که دونست
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 و سکوت این.. تو اما!!  شده ها مجنونِ   شبیه.. داره عجله و اصرار خیلی سپهر:  پرسید جدی عمو

 دامها پنهونی ی رابطه این به چی برای پس خواستی نمی و سپهر اگه.. !!! فهمم نمی و درماندگیت

 راهی و کنه باز و دهنش کی هر که رسیده جایی به کارمون ؟؟.. نکردی رو ما آبروی فکر ؟؟.. دادی

.. یکرد و کار این چرا ؟؟..بیاره برام خبر یه بیاد دفعه هر شده که شدنم مطرح برای و بشه شرکت

 ؟؟

 .. .بود خودم کارهای ی نتیجه اما.. بود سنگین برایم ها حرف این.. کاوید و اطراف نگاهم درمانده

 ار او قصد حتی.. داده او تحویل و اراجیف این و کرده چینی خبر عمو برای کسی چه دانستم نمی

 می حس که عمو از حتی.. همه از.. خودم از.. بود گرفته لجم اما.. بزنم حدس دانستم نمی هم

 ..بود حرص از مال ماال قلبم.. . کند لعنتی اوی تقدیم مرا خواهد می کردم

 یبالی چه دانستم می که خودم حداقل.. بود کرده بازی خودم آبروی با من.. بود شده تند هام نفس

 در چیز همه گند پیش از بیش اینکه از قبل بود بهتر.. نیست قبل مثل دیگر شرایطم و آمده سرم

 .. .دادم می پایان را مووضوع این آید

 ..موافقم من:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟..چی با:  گفت و کشید هم در آبرو.. کرد اخم عمو

 . . !!سپهر با ازدواج-

 اب کنی؟؟ می لج کی با داری.. !! باشی ها حرف این از تر عاقل کردم می فکر ؟؟..کنی می لج داری-

 ؟؟.. زندگیت

 رایب.. !! کنند بازی من با نباید که فهماندم می همه به باید.. بزارم همه دل رو داغ داشتم تصمیم

 : گفتم و کردم باز دهان همین

 !! دارم دوسش من.. راستش.. من.. گرفتم و تصمیم این که روزه چند!!  کنم نمی لج.. نه-

 می.. !! داشتم دوستش من.. نگفتم دروغ هم زیاد که گذشت ذهنم از.. انداختم پایین را سرم

 باید.. . نداشتم دیگریِ   راه اما.. کنم می شروع دارم را سرانجامی بی و خطرناک بازی دانستم

 و شد بلند عمو.. زدم می حسودان دهان به محکمی مشت باید.. خریدم می را عمو آبروی حداقل

 ..کنیم می صحبت هم با باز!!  کن و فکرات شب تا.. کنی می کار چی داری فهمم نمی:  گفت

 ..موندم خیره میز به همچنان و دادم تکان سری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

716 

 

.. شد داخل خانم پروین و شد باز در لحظه همان.. رفت در سمت به و شد بلند کنارم از عمو

:  تگف بلند و رفت آشپزخانه سمت به بود دستش سبزی که حالی در و کشید سرش از و چادرش

 چرا ؟؟..منتظری وقته خیلی.. بخرم سبزی خیابون سر تا رفتم ؟؟..شدی بیدار کی..  خیر به صبح

 ؟؟.. نریختی چایی یه خودت برای

 تو میگه یکی.. !! دیده حیاط تو هم با رو شما میگه یکی.. .. زد می زنگ سرم در عمو های جمله

 .. !! میگه یکی... دیده ماشین

 !!!! کردم نمی پیدا را جاسوس این.. بود نتیجه بی کردن فکر

------------------------------------------------------------- 

 زنگ.. چرخوندم دستم تو و گوشی.. بود آویزون پاهام و نشسته تخت روی!!!  مردد.. بودم دل دو

 ؟؟..بزنم

 یچ چاره.. . بدم خودمون به فرصتی دوباره بود این وقته شاید. . کشیدم موهایم به دستی کالفه

 .. . !!!نداشتم دیگری فرصت و نبودم قبل دلیار دیگر من ؟؟..بود

.. شد وقفمت گوشی نمایشگر ی صفحه به نزدیک شصتم انگشت و کردم پیدا را اسمش لیست تو

 .. .کردم می جمع باید را آبرویی بی این ؟؟..کردم می باید چه. 

 اش زده هیجان و متعجب صدای لحظاتی از پس.. زدم را تماس برقراری و گذاشتم کنار را تردید

 ؟؟.. جانم.. : پیچید گوشی در

 .. !سالم:  دادم جواب معمولی و سرد

 ؟؟..عزیزم خوبی.. سالم-

 .. .ببینمت باید-

 ؟؟..افتاده اتفاقی.. باشه:  گفت نگران

ـی.. . فهمی می زودی به:  گفتم و زدم پوزخندی  ؟؟..کــ 

ی چی:  پرسید گیجی با  ؟؟. ..کـــ 

 .. !!ببینیم و هم اینکه-
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 ..خونه میام االن من-

 همین برای " بتوپم او به که باد الزم یا و باشد پیش در فریادی و داد که داشت امکان چون

 !!! در دم بیام بزن زنگ اینجا رسیدی.. بیرون میام من.. . !! نه:  گفتم و کردم مخالفت

 ..اونجام دیگه ساغت نیم تا من.. باشه-

 تنگ برات دلم.. .! زدی زنگ بهم کردی خوبی کار چه ؟؟..دلیار:  داد ادامه و شد تر آرام صدایش

 ..دیگه که ما.. شده

 و در نگاهم.. . نداشتم رو ها حرف این ی حوصله دیگر.. . کردم قطع و!!  خداحافظ فعال:  گفتم تند

 !!! زنگیِ   زنگی یا رومیِ   رومی یا... . بود بار آخرین این!!  کاوید را دیوار

 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 را شوجلوی بستم سرم باال را موهایم..  کردم تن به مشکی کتان شلوار روی و رنگم کرم ی مانتو

 ..ریختم صورتم رو " کج

 اختماند سرم رو و مشکی شال.. کشیدم لبهایم به رنگ صدفی رژلب و کشیدم هایم مژه به ریمل

 به.. بود گرفته و ابری آسمان!  کاوید را بیرون هوای پنجره از چشمم.. پاشیدم خودم به عطر و

 سوئی.. رفت ویبره ام گوشی.. کنم خارج ازش و رنگم مشکی شرت سوئی تا رفتم کمد سمت

 !! بود سپهر.. رفتم گوشی سمت به دست به شرت

 خانم پروین از.. . رفتم پایین طرف به دست به شرت سوئی و گوشی و کردم ریجکت و تماس

 ..بود اتاقش در حتما!!  نبود خبری

 را تابیک چشم به عینک و بود نشسته اش سجاده کنار خانم پروین.. افتادم راه به اتاقش سمت به

. .. شدم وارد و زدم در به ای تقه!!  خواند می قرآن که زدم حدس.. خواند می را بود دستش در که

 ؟؟ دلیار میری کجا: پرسید و گرفت باال را سرش

 !! میام زود.. کوچه سر تا میرم-

 ؟؟؟.. . چی برای:  گفت و کرد جا به جا را عینکش
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 !! میام زود.. خوام می وسایل یکم-

 .. !باش خودت مواظب:  گفت و داد تکان سری

 با. .رفتم در سمت به و کردم پا به و مشکی کتانی.. رفتم بیرون طرف به و کرده خداحافظی او از

.. ودب نشسته ماشین درون منتظر و کرده پارک در به نزدیک که خورد ماشینش به چشمم در گشود

 .. !سالم:  گفت شدنم سوار محض به.. کرد باز برایم و در و شد خم کمی دیدنم با. 

 ..سالم:  دادم جواب و انداختم او به نگاهی نیم

 ؟؟..خوبی-.. : کرد حرکت و روشن را ماشین

 بر زود که گفتم خونه به.. دار نگه گوشه یه:  گفتم او به رو. .  خیابان سر به رسید.. دادم تکان سر

 .. !!میگردم

 ؟؟.کردم می شروع باید چطور.. کشیدم عمیقی نفس.. . کشید کنار و ماشین و زد راهنما

 زبون با را لبم!!!  همیشگیِ   آشنای عطر این باز.. . بود سنگین نگاهش.. کرد می نگاهم داشت

 ..میگی و میدی توضیح برام و چی همه که گفتی پیش روز دو:  گفتم و کردم خیس

 ... .آره:  گفت و داد تکان سری.. چرخید سمتش به نگاهم!!  کرد سکوت.. . ! کردم سکوت

 !!!؟.. .بگو!  خب-

 ؟؟..بگم تا بپرس ؟؟..بگم چی-

 !!!؟.. .یلدا ؟؟..کیه همون ؟؟..بود کی دختره اون-

 .. !خالمه دختر-

 ؟؟.. بود کجا االن ؟؟تا..خاله دختر-

 !! من دنبال به که گفت..  پرسیدم ازش و این منم-

 ؟؟..مثال چی برای -

 .. .کنم کمک بهشون که -
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.. سراغم اومدن ام خاله میشه اصطالح به که مادرش با:  داد ادامه خودش!  کردم نگاهش سوال با

 !! همین.. داشتن کمک به نیاز.. !!  کردن کمک درخواست ازم

 ؟..کمکی چه-

 !! نیست مهم زیاد دیگه اونش حاال.. دیگه کمک-

 ؟؟..هستن ات خاله دختر و خاله که مطمئنی کجا از -

 ؟؟..مطمئنم-

 ؟؟..کجا از-

 ها سال من که داشتن خودشون با و چیزی و اون.. مطمئنم:  گفت و دوخت رو به رو به و نگاهش

 .. !!بودم دنبالش به

 ؟؟.. بود چه منظورش ؟؟..خانواده ؟؟..مادری مهر ؟؟..چی ؟؟..بود دنبالش به ها سال.. کردم نگاهش

 گفت و یدپر باال اَبروانش و بست نقش لبانش روی بر کج لبخند ان باز.. برگشت سمتم به نگاهش

 ..بعدی سوال: 

 ..که گفت می عمو ؟؟ شرکت بود زده زنگ که.. دختره اون-

 !! میشه کمک همون به مربوط.. بود یلدا همین -

 می رفتار اونطوری عمو با چی برای ؟؟..بود شده رو اون به رو این از رفتارت مدت یه چرا -

 ؟؟.. بودی کجا خونه یومدی نمی که روزی چند اون ؟؟..کردی

 او به منتظر و جدی همچنان من.. چرخید می صورتم روی چشمانش!!  دل ته از و کوتاه.. . خندید

 می مشخص را تکلیفم باید.. ! بود بس بودن منتظر و بازی گربه و موش دیگر.. بودم زده زل

 می او از داشتم دل در سوال چه هر که بود فرصت بهترین االن!!  نداشتم تعارف که او با.. . کردم

 ..پرسیدم

 عصبی.. بودم شوکه مدت اون:  گفت و داد تکیه فرمان به را دستش یک و داد در به را اش تکیه

 ؟؟..فهمی می.. !! بود پر ظرفیتم موقع اون.. . نبود خودم دست کارهام!  بودم
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 من ی خونه اونجا یعنی.. دوستم ی خونه رفتم می مدت اون:  داد ادامه.. . کردم نگاهش سکوت در

 ..!!بودم اینا خالم پیش هم و روزش دو.. نگم دروغ بزار.. . منه نام به نصفش!  هست هم

 یلدا پیش گفت می باید ؟؟..بود شده دار خاله دختر و خاله من برای حاال!!  آمد جوش به خونم

 .. !!کردم نگاهش خونسرد همانطور و ندادم نشان ضعف اما.. .. بودم

 !!! داری هم مجردی خونه پس.. خوبه:  گفتم پوزخند با

 کافی پول.. بگیره خونه خواست می دوستمِ .. .  پیش سال سه – دو مال:  داد جواب خیال بی

 !!! همین.. کردم کمکش منم!!  نداشت

 .. .بود کلی خودش داد می را جوابم داشت دود و دم بی که همین اما.. نکرد قانعم جوابش

 ؟؟.. نیست ای دیگه سوال ؟؟؟.. دیگه:  گفت و کرد خم سمتم به کمی را خودش

 ؟؟؟..دادی تحویلش و اراجیف اون و عموِ   پیش رفتی چی برای-

 ؟؟..چیه منظورت ؟؟..اراجیف:  گفت و کرد کوچکی اخم

 بهش دوستیمون از چی برای ؟؟؟..پیشش رفتی چی برای.. . روشنه منظورم:  گفتم حرص با

 ؟؟..گفتی

 !! کنه راضی رو تو تا بزارم تاثیرش تحت اینکه برای.. بود الزم خب:  گفت موذیانه و خندید

 .. !!!باش خیال همین به:  گفتم غیض با و زدم پوزخندی

------------------------------------------ 

 ضرب فرمان روی انگشتانش با هم او.. بود خیره رو به رو به نگاهم... گذشت سکوت در حظاتی

 .. .بود گرفته

 ؟؟.. گفت می که بود راحتی همین به چیز همه یعنی.. . بود راحت و ساده هایش جواب

 ..ببخشمت تونم نمی:  گفتم و دادم تکان سری

 ندید و من.. کردی خردم تو:  داد ادامه.. ماند حرکت از انگشتانش.. . ماند ثابت من رو نگاهش

 ؟؟. ..نرسه اینجا به کار تا بگی نیومدی اول از چرا.. میگی کهِ   همونطوری چیز همه اگه!!  گرفتی
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 .. !نپرسیدی تو چون:  داد جواب

 و سوال و افتادم می راه دنبالت ها مامان مثل باید یعنی:  گفتم و کردم نگاهش چشم ی گوشه از

 .. !!!شدی بزرگ کردم می فکر.. هـــه ؟؟..کردم می جوابت

 برای تو. . بار یکمین و هزار اینم!  گفتم بار هزار.. بشه مربوط تو به که نبود چیزایی اینا:  داد پاسخ

 .. . !!نکن موضوعات این قاطی و خودت کنم می خواهش!!  هستی جدا مسائا این تمامی از من

 !!!؟.. !داد می حل راه خودش برای راحت چه.. زدم پوزخندی

 از ؟؟..یادته ؟؟.. شد رفتارها این باعث و بود ریخته هم به اینقدر رو تو که بود موضوعی چه اون-

 ..شد خراب چی همه که بود همونجا

 ..کرد سکوت

.. بود شده چی ؟؟؟..بود موضوعی چه اون:  گفتم و کردم نگاه چشماش به و برگشتم سمتش به

 ؟؟؟

 .. .بیرون کرد فوت و نفسش و فرستاد موهاش الی و دستش یک

 نیم!!  ماندم منتظر.. کرد می فرار من به کردن نگاه از.. . زدم زل صورتش به مصرانه همانطور

 .. !!فهمی می زودی به خودت:  گفت و انداخت سمتم به نگاهی

 .. !بگی تو خوام می-

 ..فهمی می خودت گفتم:  گفت تحکم با و بلند صدای با

 .. !!!کشید حرف شد نمی این از.. . برداشتم او از و نگاهم و کشیدم حرص از عمیقی نفس

. .بود مغشوش ذهنم!!  شد می دیرم داشت.. گذروندم نظر از و ساعت.. شدم خیره مقابل به دوباره

 .. .کردم می حس کامال و احساسم و عقل بین جدل و جنگ.. . بود سخت برایم گیری تصمیم

 مثل رامب دیگه.. ببخشمت تونم نمی:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس...  زدم می و آخر ی ضربه باید

 چشمانش به چشم.. . میونه در خانوادم و من آبروی پای ؟؟..کنم کار چی.. خب اما.. ! نیستی قبل

.. ندارم ای چاره!!  دارم نیاز ام شناسنامه درون اسم یه به من.. تو لطف به:  دادم ادامه و دوختم

 !! کنم می قبول پس
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 مدت یه واسه فعال.. . باش خوشحال:  داد ادامه اش برزخی و مبهوت چشمان مقابل و زدم پوزخند

 روز!  فعال.. . بکن رو قضیه این شر و کن صحبت عمو با زودتر چه هر.. . !! داری خودت با و اسمم

 ..خوش

 .. !!کشیدم باال را هایم ابرو و

 پیاده و کرده باز و ماشین در بالفاصله.. . دهم او به توبیخی حتی و دفاع و حرف فرصت اینکه بدون

 می دنبالم نگاهش با.. کردم حرکت کوچمون سمت به و شدم رد ماشین کاپوت جلوی از!!  شدم

 .. .کرد

 !!! بود ماجرا اول تازه این.. انداختم جیب تو و دستام.. شدم کوچه وارد سالنه سالنه

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

 فروشگاه که گفتم " بود شده کردنم خرید پیگیر خانه به برگشتنم از بعد که خانم پروین جواب در

 ..ودب کرده باورد زودباورمم و مهربان خانم پروین و.. نداشت را نیازم مورد بهداشتی پد خیابان سر

 را موع ماشین صدای که کردم می پایین باال را ها شبکه و نشسته تلویزیون مقابل خودم برای

 .. .شنیدم

 و استرس از کارم دیگر!  زدم نیشخندی دلم در.. نشستم صاف و کرده جمع میز روی از را پاهایم

 ..بود گذشته خجالت و دلهره

 پروین و من با خوشرویی با هم او و گفتم سالم او به.. . !!! آمد داخل عمو و شد باز در بعد لحظاتی

 ها بکهش دیگر بار و برداشتم را کنترل.. بودم کالفه.. . رفت ها پله سمت به و کرد احوالپرسی خانم

 ..کردم تعویض را

 از خوای می چی.. مادرجان رفت گیج سرم:  گفت و گذاشت میز روی را میوه ظرف خانم پروین

 ...دیگه کنیم نگاه بزار شبکه یه رو ؟؟..تلویزیون این جون

 .. .گذاشتم شبکه همان رو و گفتم ببخشیدی لب زیر

 .. !!دزدیدم او از و نگاهم و زدم لبخندی دیدنش با.. آمد پایین ها پله از عمو بعد دقایقی
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 سیدپر و کرد تشکر گذاشت می میز رو رو چای فنجان که خانم پروین به رو و نشست مقابلم عمو

 ؟؟..خبر چه: 

 ..همیشه مثل.. ! نیست خبری!!  آقا سالمتی:  داد جواب زود خانم پروین

 ؟؟..خانم دلیار چطوری شما:  گفت و کرد نگاه من به عمو

 خجالت فقط.. نداشتم دلهره و استرس.. کردم تلویزیون معطوف و نگاهم و.. خوبم:  دادم جواب

 .. .کنم نگاه چشمانش در کشیدم می

 ..زدید هم با و حرفاتون امروز شنیدم:  گفت عمو که رفت می اتاقش سمت به خانم پروین

 بود وممعل!!  کجا از یا کی از بپرسیدم نبود نیاز.. گشت می کیومرث عمو شرت تی ی یقه رو نگاهم

 ..دیگر

 .. !!حدودی تا:  دادم جواب لب زیر

 ؟؟.. خب:  عمو

 ..دیگر خب " خب ؟؟.. بود چه خب از منظورش.. . شد کشیده چشمانش به نگاهم

 ؟؟..کنی ازدواج خوای می-

 پرده بی و رک اینطور عمو چه برای اصال ؟؟..کنم ازدواج خواستم می.. شمردم را قالی های گل

 ؟؟.. کرد می سوال

 ؟؟..داری دوسش-

 ؟؟.. ترسیدم می اینقدر چه از ؟؟..بود چم من.. اصال..  من ؟؟..چرا بغض.. دادم قورت را دهانم آب

 .... .هم با ما که فهمید می عمو اگر ؟؟.. داشتم دوست را سپهر ؟؟..ام اینده از

------------------------------------------ 

 و خوشبخت خوام می.. خوام نمی چیزی خوشبختیت جز که دونه می خدا:  گفت لب زیر عمو

 می هم اونو خوشبختی!!  پسرمه هم سپهر... کنم کوتاهی حقت در خوام نمی!!!  باشی خوشحال

 ..خوام
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 جازدوا برای خیلی.. . توئه با خوشبختیش مصره خودش که اون:  داد ادامه و کرد کمرنگی ی خنده

 ..بشه قرار بی اینطوری کردم نمی فکر وقت هیچ.. !! داره عجله

 !!! بود فیلمی چه دیگر سپهر.. کردم کنترل را پوزخندم.. چرخاندم دست در و سیب

 ییعن.. نیست دروغگو!!  تو مثل.. پاکه.. مهربونه دلش اما!!!  ست دنده یک و غد.. . خوبیه پسره-

 !! بگه که تونه نمی

 و عشق.. ..  مهمه خیلی عالقه و عشق زندگی یه واسه: داد ادامه.. بود فرش به همچنان نگاهم

 دیگه که هم شما.. گیجم هنوز خودم راستش!  دونم نمی... کنه می حل و مشکالت % 51 عالقه

 مرور هک و پیش ماه چند.. . / حقیقتش.. .باشه بینتون عالقه و عشق این امیدوارم!!  نیستید بچه

 ی قهعال ی متوجه کردم می دقت کمی اگه.. بودم بسته و چشمام من!!..  درسته میبینم.. . کنم می

 عیدهب اون از ؟؟.. بودم گفته چی بهت یادته.. سپهر با رانندگیت تمرین همون.. شدم می شما بین

 .. !!بزاره وقت اینطوری دختر یه اونم.. نفر یه واسه که

 .. .بود زده من به اتاقم در آنموقع را حرف این.. بود یادم

 هر ماا... !! میشی خوشبخت اون با کنم می حس منم.. حقیقتش:  گفت و کشید عمیقی نفس عمو

 وبید میریم فردا همین بخوای.. نکردم کنسل و بلیط!!  کنم مجبورت خوام نمی.. بخوای تو که جور

 هم تو!!  پسرمه اون اگه.. کنم مجبورت کاری به خوام نمی!!  کنیم می دنبال و اقامتت کارای و

 ...دخترمی

 به نیاز ها سردرگمی اوابل همان ؟؟؟..دیگر االن.. . کردم فرو سیب ی گوشته داخل و هام ناخن

 ..بود هشناسنام داخل اسم همان تصمیمم این دلیل مهمترین من!!  خب اما.. . داشتم پشتیبانی این

 ؟؟..کنی فکر بازم خوای می یا جدیه تصمیمت.. حاال-

 بابت. .ممنونم ازتون من:  گفتم و گرفتم باال را سرم.. زدم کمرنگی لبخند و کشیدم لرزانی نفس

 ..جدیه تصمیمم!!  کردم و فکرام من.. اما.. !! چی همه

 " هستم دودل که کرد می اصرار و آورد می اگر و اما باز اینبار اگر.. کرد می نگاهم موشکافانه عمو

 ..زدم می به را چیز همه

 ..مبارکه پس:  گفت و شد جابهجا جایش سر..  کشید عمیقی نفس عمو
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 ..چرخوندم دست در و لعنتی سیب آن باز و زدم کجی لبخند زور به

 ؟؟؟..نداری شروطی و شرط هیچ-

 خاصی چیز.. نه:  گفتم لب زیر شده که هم ظاهر حفظ برای اما.. شروط و شرط از بود پر دلم گرچه

 ..بگید شما چی هر!!  نیست

 ؟؟..خوبی عروس چه ؟؟..هیچی یعنی-

 عروس به چه مرا ؟؟..شدم می عروس داشتم واقعا.. انداخت گل هایم لپ عروس لفظ شنیدن با

 ..دیدم می کارتون باید هنوز ؟؟؟.. شدن

 ..کنیم کاسه یه هم با و حرفمون تا بگی من به داری حرفی هر بهتر:  داد ادامه عمو

ـن!!  بود فرصت بهترین.. گرفتم دندان زیر به را لبم ـنی مــ   هر. .راستش خب:  گفتم و کردم مــ 

 مثال. .نکنیدااا بد تعبیر.. منم خوب!!  داره چارچوبی یه..  یعنی!!  داره هایی خواسته زندگی تو کس

!  زن برای ای پشتوانه یه واقعا که دارم اعتقاد من.. مهمه ام مهریه!!!  مهمه خیلی برام طالق حق

 برام طالق حق همون اما.. . گیره نمی تعلق آدم به سکه تا 045 از بیشتر هم حاال که مخصموصا

 ..مهمه خیلی یعنی!!  تره مهم

 سر.. کردم می را ام آینده فکر داشتم من ؟؟.. بودم زده بدی حرف مگر.. . کرد می نگاهم مات عمو

 !! شدم جا به جا جایم

 هب االن از.. که جدائیه و طالق شرایط گفتی که اینایی ی همه:  گفت و کرد کوچکی ی سرفه عمو

 ؟؟..هستی جدایی فکر

 یزندگ یه!!  نکنه خدا.. نه وای:  گفتم و نشستم صاف.. بودم زده حرف ضایع خیلی اینکه مثل

 ماا.. . دارم و حس این من شکر رو خدا!!!  اصلیه شروط از یعنی.. بشه شروع اعتماد با باید مسلما

 !! داره شرایطی کی هر خالصه.. دلگرمیه یه برام اینا!!  خب

 جا فالن از لباس و باشه تاالر فالن عروسی میگی کردم فکر االن من:  گفت و داد تکان سری عمو

ـل.. باشه ا ل.. باشه  .. !!تو اما.. باشه بــ 

 و تر ساده چه هر اما!!  نیست مهم برام عروسی جشن نمیگم.. . کرد کوچکی ی خنده تک و

 ..بگید شما چی هر باز!!  ببخشیدا البته.. بهتره باشه تر خودمونی
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 می خودت و مسائل این!!  توئهِ   جشن " جشن اون و زندگی این:  گفت و داد تکان سری عمو

 در هم و هات عمه و مادرجون باید.. زنم می حرف سپهر با هم شروط و شرط اون مورد در.. دونی

 ..باشند داشته نظری هم اونا شاید!!  بزارم جریان

 ؟؟؟..شدم می عروس داشتم جدا.. نزدم حرفی و دادم تکان سری

 

--------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 ینم.. کردم می نگاه را دیوار و در و نشسته ها بالش و پتو میان تشک روی الود خواب چشمان با

 اما!!  بود خطرناکی بازی و دشوار راهم.. . بودم خوابیده تری باز فکر با دیشب اما!!  راحت گم

 !! ماند می سپهرِ   خود من بین بود چه هر بقیه.. شد می حل داشت موضوع از نیمی حداقل

 رفتهگ سنگر و آورده پناه اتاق به ماشینش صدای شنیدن و پارکینگ در شنیدن محض به دیشب

 .. .نکرد من به اصراری و گذاشت خجالتم پای را حرکتم این عمو.. بودم

 بلق دلیار آن.. . بودم غافل خودم از که بود وقت خیلی.. کردم نگاه خودم به و ایستادم آینه جلوی

 زیاد کردن فکر برای وقت.. کردم خارج آن از را ام حوله و رفتم کمد سمت به ؟؟.. بود شده چه

 .. !!!داشتم

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 .. .بود روانه من سوی به ها حمله حاال و ترکیده بمب

 ..گرفت می ام خنده

 و ردک می خوشبختی آرزوی برایم و بوسید می را صورتم تند تند صبح از که خانم پروین به نه

 که بعدی ی حمله به نه.. .  زد رامی حدسش و برده بو که بود ها مدت که کرد می گوشزد مدام

 مگر که بود پرسیده و زده زنگ تشر و توپ کلی با او!!!  بود کرده خبرش عمو و بود مژگان خاله

 چه آینده برای هایم برنامه که گفت می ؟؟..کنم می عوض را حرفم ساعت با دم چرا ؟؟..مریضم

ـکشد زبانم زیر از خواست می زور به و ؟؟.. شود می  .. .است ما بین چیزی چه و شده چه که بــ 
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 یم و کرد می خوشبختی آروزی برایم و داد می اس ام اس برایم تند تند که بود بیتا بعدی نفر

 نای فکر در االن از.. هستیم همدیگر الیق ما که گفت می و است خوشحال اتفاق این از که گفت

 !!! بپوشد چه که بود

 دو هر سپهر و عمو.. . شدم ور غوطه افکارم میان و چرخیدم خانه در خیال بی و بیکار بعدظهر تا

 !! کردیم میل و ناهار تنها خانم پروین و من و نیامده خانه ناهار برای

 راه سرش پشت امده خانه به زود چرا اینکه از متعجب.. آمد خانه به عمو که بود غروب به نزدیک

 !! رفت اتاقش سمت به و نزد حرفی او اما.. افتادم

.. بود دیگر روز 01 هم دانشگاه نام ثبت!  دهم انجام تا نداشتم کاری.. رفت اتاقم به ناچار منم

 ایستادم اینه جلوی!!  بود دردی بد هم تنهایی.. دادم تکون و پاهام و نشستم تخت رو خودم برای

 که سفید شرت تی همراه به مشکی شلوار.. مالیدم هایم لب به لب برق.. رفتم ور موهایم با و

 هب باریکی تل و کردم باز را مویم کش.. داشتم تن به بود شده نوشته رنگی خطوط با رویش

 ..کن ولش نه ؟؟..کنم کوتاه را موهایم.. شود مهار موهام جلوی تا نشاندم موهایم

.. شدم خارج اتاق از و شدم و خودم و اینه خیال بی.. بود ویو کمی و بود ام شانه زیر تا موهایم

 ..شود خارج اتاقش از عمو تا بمانم منتظر پایین بود بهتر

 از. .گرفتم باال را سرم مغرورانه.. شد روشن شازده جمال به چشمم که گذاشتم پله اولین روی پا

 .. .دادم می نشان ضعف نباید دیگر حاال

. .داشت تن به نارنجی دار یقه شرت تی.. امد می باال را ها پله داشت.. افتاد من به چشمش هم او

 قیافه و تیپ مگر ؟؟..فایده چه اما.. آید می او به بپوشد چه هر که کردم اعتراف خفت با دل در. 

 ؟؟.. شد می زندگی برایم

 .. .شدم رد کنارش از خونسردی با و آرامی به.. کاوید می را پایم تا سر نگاهش

 همچنان.. کردم نگاهش چشمی زیر.. کردم کج سالن سمت به را راهم.. رسیدم ها پله پایین به

:  کردم غر غر لب زیر.. گرفت حرصم.. کرد می دنبالم نگاه با و کرده کج را سرش رفت می باال که

 !! دراد چشمت تا

 .. .بود اتاقش در آمده که موقعی از

 ..پیچید آیفون زنگ صدای که خوردیم می میوه و نشسته پاین هم با عمو و من
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 !!! هاش بچه با.. خانمه نسرین:  گفت بلند و رفت آیفون سمت به دوان دوان خانم پروین

 ی ینهآ مقابل و شدم بلند.. گفتم اللهی بسم لب زیر.. رفت در سمت به و شد بلند بالفاصله عمو

 ..شنیدم می و نسرین عمه و عمو بش و خوش صدای.. کشیدم روم و سر به دستی هال

. . .بود خصمانه کمی عمه نگاه!!  رفتم جلو و زده لبخندی.. شد وارد پژمان و یاسمن اتفاق به عمه

 ؟؟؟..آیی نمی ما پیش چرا!!  جون عمه بود شده تنگ برات دلم:  گفت و بوسید را صورتم اما

 هم پژمان.. داد دست من با و کرد برخورد سرد خیلی.. کردم دراز یاسمن طرف به و دستم

 .. !!!!کرد می نگاهم طلبکارانه

 ببخشیدی عمو.. رفتیم سالن طرف به همه خانم پروین و عمو تعارفات با ؟؟.. بود چشون اینها

 .. !!!!رفت ها پله سمت به و گفت

 چه ؟؟..خانم دلیار.. خب:  پرسید و گذاشت پاش کنار را کیفش عمه.. نشستیم سالن داخل هم گرد

 ..کرد نگاهم شاکی و ؟؟..خبرا

 ..ودب شده تنگ براتون دلم!!  نیست خبری.. سالمتی:  دادم جواب کمرنگی لبخند با و دادم تکیه

 . ..راهته به چشم که داری ای عمه یه انگار نه انگار ؟؟..یای نمی ما پیش چرا:  داد پاسخ عمه

 ..دارید لطف-

 عروس!!  نداشت و وقتش.. . مامان دیگه معلومه خب:  گفت تندی به و وسط پرید سریع یاسمن

 !!! زد خندی زهر و... . نیست ها راحتی همین به که کردن تور و شدن

 منیاس برای دلم!!  شد می تبدیل یقین به داشت حدسم.. کردم نگاه یاسمن غیض پر صورت به

 و بودن عروس.. گوید می چه دارد فهمید نمی هم خودش که بود عصبانی و شاکی اینقدر.. سوخت

 ؟؟.. کردن تور

 شکالت ظرف و میوه ظرف خانم پروین.. کردم نگاه پام ی خورده الک انگشتای به و ندادم جوابی

 .. . !!!!برگشت سالن به کیومرث عمو که چید می میز رو و

 ؟؟.. اینورا از ؟؟..هستین خوب.. خب:  گفت نشست می که حالی در عمو
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 از اودم!!  نمیده بروز چیزی که دلیار.. شماست دست که خبرا واال:  گفت و زد لبخندی عمه

 ..بپرسم خودتون

:  گفت و زد کمرنگی لبخند سپس.. چرخید افراد تک تک رو نگاهش.. کرد مکث ای لحظه عمو

 ؟؟.. شده چی ؟؟..مگه چطور

 هی قبال.. گفتید بهم تلفنی صبح که موضوعی مورد در:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم عمه

 !! باشه ها حرف این از تر عاقل کردم می فکر اما.. بودم شنیده چیزایی

 ..دوختم زمین به و نگاهم همچنان

 ؟؟..مگه شده چی ؟؟..نسرین شم نمی منظورت ی متوجه:  داد پاسخ عمو

 ؟؟..چرا دیگه شما.. خورده گول!  نادونه.. جوونه دلیار!!  داداش میگم دارم دلیار ازدواج مورد در-

 می واقعا:  گفت و داد تکون راست و چپ به سری عمه.. کرد نگاه را نسرین عمه مستیقم عمو

 به اونم.. میدی شوهرش داری.. . مسئولیم بچه این قبال در ما ؟؟..بدی شوهر و دلیار خوای

 .. !!!کـــی

 لجم.. داد می پیچ هم در را دستانش مدام که دیدم می را یاسمن چشمی زیر.. زد پوزخندی و

 ؟؟؟..داشت ربطی چه او به.. بود آمده چرا او اصال!  گرفت

 

-------------------- 

 ؟؟..چشه سپهر مگه: پرسید بلند تقریبا و جدی عمو

 ِ  .. !!! گوش نیست چشم:  گفت طعنه با و بلند پژمان

 !! کرد نگاه را پژمان غیض با و تندی به عمو

 ..کنم می حل رو مسئله این خودم من!!  ساکت شما لطفا:  گفت پژمان به رو نسرین عمه

 .. .کرد نگاه را عمه دوباره و رفت پژمان به ای غره چشم عمو

 ؟؟..شود پا به شر و بیاد پایین نکند.. شدم نگران!!  است خانه سپهر که آمد یادم
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 زا دونم نمی که پسره این با!!  کی با اونم.. نیست ازدواجش وقت اصال دلیار!!  داداش:  گفت عمه

 ..کجاستِ   مال و کی

 اصال.. نسرین بعیده تو از:  گفت و کرد غلیظی اخم سپس... کرد نگاهش متعجب ای لحظه عمو

 ..کنی می پا به و پیش سال چندِ   بازی داری که بازم!!  نداشتم تو از رو ها حرف این انتظار

 هدیگ اینکه ؟؟..چی دلیار اما.. زنم نمی حرف اون مورد در باشه:  گفت و داد تکان سری کالفه عمه

 !! مسئولیم دیگه اینکه مورد در.. جگرمونه ی پاره ی

 ونح به و مسئولیت این کنم می سعی دارم منم!!  مسئولیم.. بله:  گفت و داد تکان سری عمو

 ..بدم انجام احسن

 زمی پشت که دیدم می را خانم پروین!!  داد تکیه مبل پشتی به و کشید پوفی حرص با عمه

 .. ..کند می تماشا رو ما و نشسته آشپزخانه

 !! عمه کن نگاه و من.. جان دلیار:  گفت من به رو بود شده امید نا کیومرث عمو از که عمه

 .. .دوختم چشم او به و گرفتم باال را سرم

 مطمئنا!!  ناهید هم من هم.. عمه خوام می و صالحت من:  گفت و شد خم جلو به کمی عمه

 ..گرفته قرار تاثیر تحت االن اما.. خواد می و همین هم کیومرث

 ..دوخت عمه به چشم و گفت ی اهلل اال اله ال غیض با عمو

 نزارم که اومدم من.. . نیست تو مناسب پسر این!!  کن گوش رو ما حرف:  داد ادامه نسرین عمه

 !! کنی و اشتباه این

 ؟؟.. چرا:  پرسیدم و دادم جرئتی خود به حال این با اما..  نداشتم سپهر از خوشی دل خودم گرچه

 دم نمی سگمم حتی من ؟؟.. داره چی پسر این اخه:  گفت سپس کرد مکث ای لحظه نسرن عمه

 ..کرد من به ای اشاره و!!.. . .. .  بسپارم بهش امو بچه بخوام برسه چه..  دستش

 ..بینم نمی درش ایرادی من:  گفتم لب زیر دزدیدم می و نگاهم که حالی در
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:  تگف آرومتری صدای با و شد خم سمتم به کمی دوباره.. بیرون کرد فوت را نفسش حرص با عمه

ِ   حالل ؟ ؟؟.کین باباش ؟ننه.. اومده کجا از ؟؟..کیه ی ترکه و تخم از ؟؟..کیه اون دونی می اصال تو

 ؟؟.. بستی دل ظاهرش به فقط ؟؟.. دونی می چی تو آخه ؟؟.. حروم یا

 پروند جا از رو ما ی همه " عمو فریاد صدای بدم عمه آور شرم های حرف به پاسخی اینکه از قبل

.. منهِ   پسر اون!!  میگی چی داری بفهم.. رسوندی حدش به و وقاحت!!  نسرین دیگه کن بس: 

.. دیگه بکش خجالت ؟؟.. چی که میگی داری و اراجیف این سال همه این از بعد!!  منه ی بچه

 ِ  جور خواین می هم االن.. کردین می جیگرش به خون جور یه بود کوچیک بچه این تا!!  کن شرم

 !!بکش خجالت هات بچه جلوی حداقل.. رسوندی حدش به و وقاحت تو ؟؟..کنید اذیتش دیگه

 سالن در سکوت.. انداخیتم زیر به سر همه.. . گرفت دهانش جلوی و دستش زنان نفس نفس و

 نبود هک کر.. بود شنیده حتما ؟؟.. . شنیده را ها حرف این سپهر یعنی!!  بودم نگران.. شد فرما حکم

 ؟؟؟.. . نیامد پایین چطور!! 

 مدماو من:  گفت من به رو بلند "کشید می تن به و مانتوش که حالی در و شد بلند مبل رو از عمه

 تو خواه حاال.. سوزه می برات دلم!  خوام می و صالحت من.. بزنم بهت رو ها حرف این تا اینجا

 هب که جایی!!  نیست خونه این تو دیگه منم جای.. . دونی می خودت دیگه!!  مالل خواه گیر پند

 جای!!  ها بچه پاشید.. نزاره خونه اون تو پا دیگه ادم بهتره " بشه توهین بهت راست حرف خاطر

 !! داشت ربطی چه من به گرنه و.. اینجا تا اومدم که سوخت دلم فقط من.. نیست اینجا دیگه ما

 نناگها عمه.. کردند حرکت دنبالش هم پژمان و یاسمن.. رفت سالن در طرف به بلند های قدم با و

 خوب و میگم و آخری این حاال!!  شنیدم توهینشم.. گفتم رو اینا:  گفت من به رو و ایستاد دوباره

 از و کوبید هم به و در و.. . بکشند نقشه برات نزار!!  باشه پدریت اموال و مال به حواست.. بشنو

 !! شد خارج خانه

 ؟؟؟؟.. . بود شاکی اینطور چه از عمه.. ماندم واج و هاج

 همچنان خانم پروین.. . کشید سرش به دستی و گفت شیطانی شر بر خدا لعنت لب زیر عمو

.. ودب نشده بلند عمه ی بدرقه برای همه خانم پروین حتی.. بود دوخته ما به چشم آنجا از و نشسته

. 
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------------------------------------------- 

 ..کردم دراز را پاهایم و داده تخت پشتی به را ام تکیه

 همین به!! هــه... بود ام نامزدی انگشتر.. دوختم رنگ مشکی مخمل کوچک ی جعبه به چشم

 دست و کرده جمع را زانوانم ؟؟..شد می چه یعنی.. . کرد می تغییر ام زندگی مسیر داشت راحتی

 شده خلوت خانه و برگشته خودشان منزل به بیتا و مادرجون و خاله زود صبح.. . نشستم سینه به

 !! بود شده برگزار سادگی به و صدا و سر بی خانوادگیمان نامزدی مراسم.. بود

.. زد می غر خاله.. بود خوشحال پوستی زیر عمو.. کرد عبور ذهنم از افراد تک تکِ   العمل عکس

 یغج کلی خوشحالی از نازیال!!  بود خوشحال دل ته از بیتا.. کرد خوشبختی آرزوی برایم مادرجون

 سرمدی آقای.. !! بودند موافق آزیتا و کیانوش... بود برده سر را مان همه ی حوصله و کرده جیغ

 ..نبود خبری دیگر نسرین عمه از و کرده سکوت هایش بچه و ناهید عمه و ؛ متعجب

 گاهن با جا همه.. کرد می ام کالفه ها روز این سپهر نگاه.. بود درد سرم.. . کشید صورتم به دستی

 و داده تکیه را سرم.. کرد نمی جدا من از را اش پیروزمندانه و سنگین نگاه و کرد می دنبالم

 ازیب این ی برنده که کند خیال بگذار...  دادم نمی اهمیتی سپهر رفتارهای به.. بستم را چشمانم

 ؟؟..داشت اهمیتی چه دیگر.. اوست

 یم دیگر حتما ؟..نبود خبری هیچ او از چرا.. بود پروازش دیگر روز سه.. افتادم نریمان یاد گهان نا

 لبخند به لبم.. . هستم شدن عروس شرف در و شده کنسل سفرم ی برنامه که دانست

 ؟؟؟.. شدن عروس به چه مرا.. بود کج تمسخرآمیزی

 .. !!!!!بود گیر کارم که حیف فقط.. . دادم تکان را سرم

--------------------------------------------------------------------

------------------- 

 مخود برای چای لیوانی.. کردم می تماشا ویدیو موزیک و نشسته تلویزیون مقابل و بود غروب

 می جاروبرقی را خوری ناهار میز زیر داشت خانم پروین.. . نشستم تلویزیون مقابل و ریخته

 ..کشید

 میز رو و لیوان و نوشیدم ای جرعه سریعا.. خورد زنگ تلفن که کردم نزدیک لبم به را لیوان

 ..برداشتم را تلفن گوشی و برگردوندم
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 ؟؟..بله:  گرفتم گوشم کنار و گوشی و زدم را تماس برقراری... بود آشنا نا برایم شماره

 ..!!سالم-

 ..سالم:  دادم پاسخ متعجب.. . بود آشنا برایم صدا

 !! نریمانم-

 ..نشناختم ؟؟ببخش..خوبی.. آهان-

 ..مرسی-

 ؟؟.. خوردی سرما ؟؟..گرفته چرا صدات-

 ؟؟..نمیدی جواب و گوشیت چرا. ..نه:  داد پاسخ و کرد ای سرفه

 .. !!نشنیدم.. باالست گوشیم ؟؟..زدی زنگ-

 ؟..ببینمت میشه:  گفت مقدمه بی

 ؟؟..منو-

 ..آره-

 ؟؟..شده چی ؟؟..چی برای -

 !! میگم بهت حاال.... نشده چیزی-

 . ..بگو االن خب-

 نمی ولط بیشتر دقیقه چند.. گیرم نمی و وقتت زیاد!  میگم بهت حضوری.. . نمیشه تلفن پشت-

 .. !!کشه

 !! بود 8... گذشت دیوار روی ساعت از نگاهم

 ..بزنی حرف خوای می چی ی درباره!!  شده چی بگو حداقل.. کردی نگرانم:  گفتم

 .. !!تو تصمیمات مورد در-

 ؟؟..چی یعنی-
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 تو هب رو ها حرف این باید!!  کنم می خواهش.. دقیقه چند فقط گفتم!!  دلیــــــار:  گفت غیض با

 ..بگم

 ..!!کنیم صحبت هم با اینجا بیا:  گفتم.. ! کرد می کنجکاوم داشت

 ؟؟..؟؟خونتون..اونجا-

 ..بیرون بیام تونم نمی.. وقته دیر دیگه االن چون!!  آره-

 ؟؟.. ست خونه کی:  پرسید

 خانم پروین و من.. خودمونیم.. نیست کسی:  دادم جواب

 ..در دم بیا میزنم تک رسیدم:  گفت و بیرون کرد فوت حرص با را نفسش

 !! دیگه تو بیا خب-

 .. !!!در دم بیا تو-

 !! منتظرم.. باشه-

 !! کرد قطع و!!  خداحافظ:  داد جواب

 یچ نریمان.. فشردم لبم به و گوشی!!!  فشردم و آف کلید و دادم فاصله گوشم از و تلفن گوشی

 ؟؟.. بگه خواست می

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

 هام مژه به ریمل کمی.. ریختم صورتم تو کج و جلوش و بستم اسبی دم سرم باالی و موهام

 .. .مالیدم هام لب به لب برق و کشیدم

..  بود اننریم.. رفت ویبره گوشیم.. پوشیدم ای سرمعه کوتاه مانتوی و کردم پا به یخی جین شلوار

 نپایی طرف به و انداختم سر به و شالم سریع.. میام االن که معنی این به انداختم تک برایش

 ..رفتم

 ..بود نشسته منتظر ماشینش تو نریمان
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 ..بود خسته و گرفته نگاهش و صورت.. نشستم کنارش و کردم باز و در

 ؟؟..نیومدی تو چرا ؟؟..خوبی:  پرسیدم او به رو

 ..بهتره اینطوری:  گفت و انداخت رو به و به نگاهی

 !! برگردم زود باید.. نگفتم خونه به من:  گفتم که برد سوییچ طرف به دست و

 ؟؟..شدی پذیر مسئولیت:  گفت و زد پوزخندی.. برگشت طرفم به سرش

 : گفت و داد تکیه فرمان به و دستش یک.. شد باریک خود به خود چشمانم ؟؟.. بود چه منظورش

 .. !!بگم تبریک بهت رفت یادم

 ..میگم تبریک:  داد ادامه.. کردم سکوت

 .. !!مرسی:  گفتم و دادم تکان سری

 ؟؟.. میشه چی اینده واسه ات برنامه-

 عدب تا.. میرم دانشگاه همینجا که فعال:  دادم پاسخ و کاوید را ترددمان کم و خلوت ی کوچه نگاهم

 !! بزرگه خدا هم

 !!!؟.. کنی می عوض و تصمیماتت راحت چه-

 ..دیگه اینطوریم من:  گفتم و زدم لبخندی

 ؟؟.. کنی دلخوش و من الکی خواستی می فقط:  گفت و گرفت ضرب فرمان روی انگشتانش با

 رو دونی می:  گفت دم نمی پاسخی دید وقتی.. کردم نگاهش حرف بی.. کرد می گیجم داشت

 ؟؟.. بودم کرده حساب چقدر اومدنت

 

--------------------------------- 

 ؟؟..چی برای ؟؟..من اومدن رو:  پرسیدم متعجب

 .. .کرد تماشا رو کوچه خودش سمت از و داد تکیه دستش به و صورتش.. کرد سکوت
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 ؟.. دادم بهت که کادویی اون ؟؟..یادته و پیش سال دو عید:  گفت و اومد حرف به لحظاتی از پس

 .. !!نبود منظور بی.. گفتی می راست

 ؟؟..گفتم می باید چه.. کردم بازی هایم ناخن با

. .کنم عالقه ابراز بهت باید چطور دونستم نمی فقط!!  دارم هم هنوز.. داشتم دوست من:  داد ادامه

 سپهر وقتی.. . شیم نمی هم مال هیچوقت که دونستم می دلم ته.. !! شی ناراحت ترسیدم می

 ..شد روشن برام ها چیز خیلی آورد پس و کادوم

 نای نخواستم.. کشیدم کنار و خودم همین خاطر به!!  بخوام و چیزی زور به که نیستم آدمی من

 ..!باشم مزاحم وسط

 ..پیچاندم هم در و انگشتانم زیر به سر همچنان.. کرد نگاهم و چرخید طرفم به سرش

 می درسم به هم.. !! بود بهتر خیلی برام اینطوری.. شم دور!  برم اینجا از گرفتم تصمیم:  داد ادامه

 تمام خودت اما.. بودم کرده باور و این من!!  نبودی من برای تو.. شدم می دور تو از هم رسیدم

 ..زدی بهم و باورام این

 ازم و من به زدی زنگ:  داد ادامه و زد لبخندی.. شد قفل نگاهش در و چرخید باال به نگاهم

 " دمکر معرفی بهت که کشوری همه اون میون.. کنم راهنماییت سفر های برنامه برای که خواستی

 ..ونمد نمی.. بود من وکیل که رفتی وکیلی پیش.. برم خواستم می من که کردی انتخاب و جایی

 .. (خندید)

.. . بافتم رویا خودم برای و کردم تعبیر سوء ها اتفاق این همه از که ام بچه خیلی من شاید

 از نشونه و تو از عالقه ی نشونه رو اونا ی همه من.. . ام بچه واقعا کنم می فکر که االن!! هـــه

 ..برسونه هم به رو ما خواد می که دیدم خدا

 ..دوخت من به و نگاهش و ؟؟؟.. میشه احمق و بچه اینقدر اوقات بعضی چرا آدم

 زندگی من ؟؟..گفتم می باید چه.. دوختم رو به رو به چشم.. کشیدم لرزانی نفس و گرفتم او از نگاه

 .بود حماقت از پر خودم
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 می و فکرش و خواستم می من که همونطوری داشت چیز همه:  داد ادامه مکث ای لحظه از پس

 ایلتوس بستن فکر به باید مسلما االن ؛ دوبی بودی رفته پیش ی هفته اگه.. شد می تموم کردم

 ؟؟..کردی کار چی تو ؟.. اما.. بودی می

 کجا از نامزدی این ی کله و سر:  داد ادامه شمرده شمرده.. دوخت صورتم به را نگاهش دوباره و

 همه چرا ؟؟.. شد چی آینده واسه ات برنامه همه اون ؟؟.. شد عوض نظرت یهو چرا ؟.. شد پیدا

 ؟؟.. زدی هم به و چیز

 اصال ..دادم می توضیح برایش باید چطور ؟؟..گفتم می او به باید چه.. کشیدم صورتم به دستی

 ؟؟..بودم او خیالبافی مسئول من مگر

 ؟؟..زدی هم به و چیز همه چرا:  پرسید دوباره

 رو ازهاج این کنم فکر!!  خودمه زندگی این.. نزدم هم به و چیزی من:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .. .بگیرم تصمیم ام آینده برای خودم که باشم داشته

 حسودیم سپهر به واقعا:  کرد زمزمه.. . کردم سکوت.. کرد سکوت.. زد پوزخندی و داد تکان سری

 ..میشه

.. خواستم می را قبل نریمان همان من.. نداشتم را ها حرف این شنیدن طاقت... شد مشت دستانم

 !! بیشتر نه.. همان.. !! بود نازیال برادر.. بود دوست یک فقط برایم که همان

 ؟؟.. داری دوسش-

 من از خاله و بیتا بارها و کرده فکر موضوع این به ها بار ها روز این تو.. فشردم هم به را چشمانم

 ..اما.. . نداشتم برایش روشنی پاسخ هم هنوز که بود عجیب.. بودند پرسیده

 شدوس.. آره:  گفتم مطمئن و دادم تکان را سرم.. برگشتم نریمان سمت به و کردم باز را چشمانم

 ..کردم نمی قبول که نداشتم دوسش اگه!!  دارم

 متاسفم واقعا.. من:  گفتم او به رو.. فشرد را فرمان که دیدم را دستش.. دزدید من از را نگاهش

 ..که کردم نمی و فکرش اصال من!!  نریمان

 ! " باشی داشته دوست و من که کردم نمی و فکرش" بگم کشیدم خجالت

 ..کنم امتحان و شانسم بار آخرین برای خوام می:  گفت و پرید حرفم وسط
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 من ؟؟.. بزنی بهم و نامزدی این نداره راهی هیچ:  گفت و کرد من و من کمی.. کردم نگاهش منتظر

 بقیه هاگ فقط.. مطمئنم من!!  داشت خواهی دوستم.. میشی عاشقم باشی من با مدتی اگه مطمئنم

 .. .بکشند کنار و پاشون

!!  بریم ایران از هم با تونیم می ما.. کن فکر خوب خدا رو تو:  گفت بدم جوابی اینکه از قبل

 تنهات هیچوقت من.. . رسیم می هم داشتیم ایندمون واسه که هایی برنامه و درس به اینطوری

 ..مونم می هم چی همه پای!!  میدم قول.. زارم نمی

 الیق من کن باور!!  نریمان:  گفتم او به رو.. ببینم اینطور را نریمان نداشتم دوست.. شدم متاثر

 وستد یه من فقط برای تو!!  باشند تو با که دارن آرزو ها دختر از خیلی.. نیستم داشتن دوست این

 و تعقیب و فرار به اشاره.. )همسنگر یه:  گفتم و خندیدم!  واقعیِ   دوست یه.. هستی خوب

 راه من!!  باشه اینطور که خوام نمی یعنی.. . باشی عشق یه من برای تونی نمی ولی( !  گریزمون

 همون صالحمه به چی هر که کن دعا برام فقط.. !! دیره دیگه هم االن.. کردم انتخاب و زندگیم

 ..گیرم می نشنیده هم و حرفات این.. بیاد پیش

 خوشبخت و باشی موفق که کنم می دعا برات منم!!  بشنوم چیزی مورد این در دیگه خوام نمی

 ..شی

 اگه!!  بشنوم چیزی مورد این در خوام نمی دیگه گفتم:  گفتم سریع که بگه چیزی تا کرد باز دهان

 فراموش و چی همه بهتره پس.. . اومدم نمی اصال بگی خوای می رو اینا که دونستم می هم اول از

 ؟؟..باشه.. . باشیم قبل های دوست همون هم برای بیا!!  کنی

 وبیخ بسیار پسر نریمان که راستی به.. دوختم مهربانش و خسته صورت به چشم.. کرد سکوت

 ار واجور جور اتافاق هزار و بود دیگر جای قلبم من که حیف فقط.. بود دختری هر آروزی شاید.. بود

 .. .بودم گذاشته سر پشت

 ..چرخید سمتم به سرش.. . گذشت سکوت در ای دقیقه چند

 !! خداحافظ.. بشی خوشبخت:  گفت و کرد نگاهم جدی

 نای.. بودم فهمیده را حرفش.. . بود گذشته او با که روزهایی تمام یاد.. . دوختم صورتش به چشم

 : گفتم و زدم کمرنگی لبخند.. دادم قورت را بغضم.. کنم گم را گورم زودتر چه هر اینکه یعنی

 .. !!شی خوشبخت امیدوارم.. باشی موفق
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 قطف نریمان که بود این واقعیت.. . شدم پیاده و رفت در ی دستگیره به دستم و دادم تکان سری

 .. .شوم جدا او از اینطور نداشتم دوست اما!!  بیشتر نه.. بود دوست یک برایم

 ..ببــخش و غرورم

 ..ببـــخــش و حضورم

 ..عابـــرم یه منـــم

 **!!! ببــــخش و عـبــورم

 

.. دش باز در و چرخوندم و کلید.. شنیدم را ماشینش شدن روشن صدای و انداختم قفل تو و کلید

.. ادایست ناگهان.. . شد رد من جلوی از و کرد و حرکت ماشینش.. شنیدم را ماشینش حرکت صدای

 او نماشی شاخ به شاخ که سپهر ماشین به چشمم که بدانم را توقفش علت تا چرخیدم عقب به

 ..شد خشک بود دهایستا

 !! داشتم کم را همین فقط.. کشیدم لرزانی نفس.. کردم خارج قفل از را کلید

-------------------------------------------------------- 

 لز او به ماشینش داخل که نریمان و من بین نگاهش.. نشست سپهر متعجب چشمان در نگاهم

 ..گشت می بود زده

 هم سپهر.. گذشت سپهر ماشین کنار از سختی به و کرد کج را فرمان که بود نریمان این عاقبت

 هب تا کردم گرد عقب سریعا شدم مطمئن نریمان رفتن از وقتی.. کرد هدایت کنار به و ماشین

 ..بگیرم او از را جواب سوال فرصت و برگردم داخل

 ..چسبید را بازوام دستی که بودم نرفته بیشتر قدمی چند هنوز

 ؟..کرد می کار چی اینجا پسره این:  پرسید خصمانه و جدی و برگرداند خودش سمت به و من

 خپاس.. بودم می خونسرد و آروم بیاد.. رنگش آبی شرت تی ی یقه رو.. . چرخید صورتش رو نگاهم

 ..داشت کار من با لحظه یه:  دادم

 ؟؟..داشت کار چی: پرسید شده ریز چشمانی با
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 خاطر به ؟؟..داشت ربطی چه او به اصال.. گرفت حرصم.. کرد می شروع را جوابش سوال داشت باز

 !! بود مربوط من به.. داشت کار خودم با:  گفتم خونسردی با همین

 دستش در و بازوم.. کرد نگاهم خیره همچنان و شد گشاد کمی اش شده تنگ حرص از چشمای

 ..میشه مربوط من به توِ   چی همه بعد به این از ؟؟..نیست حالیت اینکه مثه:  گفت و فشرد

 نای که دونستم می.. کردم نگاهش خونسرد همانطور و زدم پوزخندی و کشیدم دستش از و بازوم

 ..کند می اش عصبی چقدر تفاوت بی و خونسرد نگاه

 یم شروع من با داری و ای بازی بد!!  دلیار کن بس:  گفت و داد تکانم و چسبید و دستم دیگر بار

 ..کن تمومش!! بگم بهت هزارم بار برای.. کنی

 نهمی به ؟؟..کردم می تمامش.. بود گفته جدیت و تحکم با و کن تمومش.. لرزید قلبم ای لحظه

 .. !!بودم نکرده شروع را چیزی که من اصال ؟؟.. راحتی

 ؟؟..خب:  گفت و شد خم سمتم به کمی اخمو همانطور.. کردم نگاهش پررویی با و آرام همچنان

 !!؟؟..خب چی که منظور این به دادم تکان را سرم کمی

 ؟؟..بود چی حرفش ؟؟..زد حرف باهات چی به راجع:  غرید حرص با

 اما!  من به اش عالقه به راجع بگم داشتم دوست.. نشست می لبم رو داشت موذیانه لبخندی

 .. !!گرفتم دهن به زبون

 !! نبود مهمی زیاد چیز.. هیچی:  گفتم و انداختم باال و هام شونه و گرفتم ازش نگاه

 ؟؟.. بودید هنگ دوتاتون هر چرا پس!! .. .  نپیچون و من!!  نگو دروغ من به:  غرید حرص با

 و حالتم و دزدیدم ازش و نگاهم کنم عصبیش بیشتر اینکه برای.. . کرد نگاهم مشکوکانه و

 ..کردم تر مشکوکانه

 تونی می بخوای!!  میگی چی فهمم نمی که من.. دونم نمی:  گفتم و گرفتم ازش رو خیال بی سپس

 ..بپرسی خودش از بری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

731 

 

 می خودش طرف به و من که حالی در و چسبید و دستم دوباره.. . کردم حرکت ها پله سمت به و

 غلط. . .پرسم می ازش میرم که معلومه نه؟؟.. نمیگیری جدی هامو حرف تو اینکه مثل:  گفت کشید

 ؟؟..بزنه تو با بخواد که داشته حرفی چه اصال...داشته نگه کوچه تو ساعت یه و من نامزد کرده

 !!! صوری نامزد نره یادت البته:  گفتم تمسخر با

 نفس صدای.. کردم اش کالفه حد چه تا که دونستم می خوب.. دوخت چشمام به و برزخیش نگاه

:  کرد زمزمه حرص با.. رفتم عقب قدم یه من و کرد رها یهو و دستم... شنیدم می و بلندش های

 !!!بکشی گند به و چی همه زارم نمی من اما.. . خانم دختر کنی می شروع داری و بدی بازی

 ..رفت ورودی در سمت به و شد دور من از و کرد گرد عقب و

:  دش بلند خانم پروین صدای خونه به ورودم با.. رفتم ها پله سمت به و برگشتم خیال بی منم

 ..هستی اتاقت تو کردم فکر من ؟؟..بودی بیرون تو مادر ؟؟..عه

 ..کوچه سر تا بودم رفته:  گفتم رفتم می اتاق سمت به که حالی در

 لمد فعال!!  کردم تر تند و هام قدم.. شنیدم و ماشینش صدای بندش پشت و پارکینگ در صدای

 ..ببینم را او دیگر خواست نمی

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

 ..بود گذشته روزی چند

 عروسی زودتر چه هر که داره اصرار سپهر:  گفت کرد می رو و زیر را کیفش که همانطور عمو

 !! شماست دوی هر نظر میگه یعنی.. شه برگزار

 ..کرد نگاهم موشکافانه چشمی زیر و

 !! تقریبا.. دیگه آره:  گفتم و زدم لبخندی الکی

 ..شد عصبانی!  خورد جا خیلی.. گفتم بهش هم طالق حق.. . موضوع اون مورد در-

 زمین رو و کیفش و کرد خارج کیفش از و کاغذی عمو.. ماندم منتظر و گرفتم دندون به و لبم

 ..!نکرد قبول:  گفت من به نگاهی از پس گفت و گذاشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

732 

 

 و موضوع این نامزدی از قبل باید..  االن که صا.مخصو.. زم می حدس:  گفتم و گرفتم او از و نگاهم

 !! گفتید می بهش

.. کنه نمی قبول سپهر!!  بود همین باز گفتم می هم نامزدی از قبل:  گفت و داد تکان سری عمو

 روازهد گوشش یه " در گوش یه متاسفانه اما.. کردم صحبت باهاش خیلی من البته!!  باش مطمئن

!! 

 اول مآد نیست درست.. نیستم موافق زیاد شرط این با منم البته:  گفت عمو که دادم تکان سری

 ماش.. بزاری موضوعات این سر و فکرت نباید اصال تو یعنی!!  بزنه طالق و جدایی از حرف زندگی

 .. کنید زندگی هم با عمر یه قراره

 ..عمر یه..  هه!  زدم پوزخندی دلم تو.. انداختم پایین و سرم

 ..کرده انتخاب روزشم!!  باشه دیگه ماه یک عروسی و عقد میگه سپهر:  داد ادامه عمو

 نای به چرا ؟؟..کرد می چه داشت سپهر ؟؟.. دیگر ماه!!  ریخت قلبم دیگه ماه یک اسم شنیدن با

 ؟؟.. زودی

 ؟؟.. نکردید صحبت هم با مگه:  گفت دید و متعجبم ی قیافه که عمو

 !! نرسیدیم قطعی نظر به هنوز اما!!  چرا.. چرا.. خب:  گفتم و زدم عجولی لبخند

 ظرن مورد این در البته!!  باشی مخالف تو که زدم می حدس:  گفت و انداخت من به نگاهی نیم عمو

 یمتصم هم با خودتون.. وسط انداختید و من چرا شما اصال.. !! گفتم سپهر به هم و این.. شرطه تو

 ..وصی وکیل کردید وسط این و من!!  دیگه بگیرید

 ..زاریم می تصمیماتمون جریان در رو ها بزرگتر داریم بده!!  جون عمو: گفتم و زدم لبخندی

 ودوج بزرگتری " بودید دوست هم با یکسال که موقع اون:  گفت و کرد من به چپی چپ نگاه عمو

.. عمو حرفیه چه این:  گفتم و گرفتم عمو از و ام زده خجالت نگاه ؟؟..شدیم بزرگتر االن.. نداشت

 ..نبوده کنید می فکر شما که اونطوری موضوع خدا به

 این از!!  شد تموم چی همه که حاال.. نخور قسم!!  خب خیل:  گفت و داد تکان هوا در دستی عمو

 ..بکنید وا هم با و هاتون سنگ خودتون بهتره هم بعد به
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 شنج یه بعد تا.. بگیریم کوچیک عقد یه اول میگم من.. ببخشیدا:  گفتم و کردم مکث ای لحظه

 ! بگیریم عروسی

 ؟؟..کی یعنی بعد:  پرسید عمو

 نیاز شناسنامه درونِ   اسم اون و عقد به فقط من.. نبود مهم برام زیاد بعدش.. کردم فکر کمی

 ..بعدش ماه 5 -2 مثال:  گفتم و کردم من من کمی.. داشتم

 ..نیستید غریبه هم با دیگه که شما ؟؟.. دیر اینقدر چرا ؟؟..ماه 2-5-

 ..آخه-

 لبتها!!  میشه چی ببینم بگم سپهر به بزار.. خب خیل:  گفت دید و من مستاصل ی چهره که عمو

 .. . که هوله اینقدر اون

 می تصمیم خود سر خودش برای چرا سپهر اصال.. گرفت حرصم!!  داد تکان تاسف به سری و

 ؟؟.. گرفت

-------------------------------- 

 ..گرفتم دندان به را لبم.. خورد خفیفی تکان خنده از بدنم.. کشیدم سرم روی را پتو

 بعید من از حرکات این.. !! بودم عجب در خودم منطقی بی و بچگانه لجبازی همه این از هم خودم

 ..بود

 ما انمی بیچاره!!  سوخت کیومرث عمو برای دلم.. آمد لبم به لبخند پیش ساعتی یادآوری از دوباره

 از بلعکس و سپهر به من از را نگاهش و کشید می موهایش میان دست مدام کالفگی از و نشسته

 .. .داد می ســـُر من به او

 .. !زدم می مخالف ساز مدام فقط.. خواهم می چه دقیقا دانستم نمی هم خودم

 ...بهتره بگیریم روز یه تو زودتر چه هر و عروسی و عقد:  سپهر

 !! باشه جدا عروسی جشن از باید عقد مراسم.. نه:  من

 ..خوبه باشه اینده ماه ام08 عقد:  سپهر

 ..باشه رند عقدم تاریخ دارم دوست.. . !! بهتره باشه ام31.. زوده.. !! نه:  من
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 !! کردم نگاه سپهر به بدجنسانه لبخندی با و

 ..باشه عروسی جشن هم شب همون! گیریم می ام سی و عقد!!!  بخوای تو جور هر.. باشه:  سپهر

 ..ندیم طولش دیگه!!  بهتره اینطوری

 !! ماه بهمن اوایل مثال.. امممم.. باشه بعد ماه سه عروسی.. !! نه:  من

 ؟؟؟.. آخه چرا:  پرسید متعجب سپهر.. کردند نگاهم گیج و متعجب دو هر سپهر و عمو

 !! دارم فرصت کمی به نیاز من.. بهتره اینطوری:  گفتم و کردم بازی انگشتانم با

 ..داریدن مشکلی که شما.. بندازیم فاصله عروسی و عقد بین همه این نیست دلیلی آخه:  گفت عمو

 مچش با همراه و کرد جدا من از را متعجبش و گیج نگاه سپهر!  چرخید سپهر و من بین نگاهش و

 عروسی و عقد بین نداره دلیلی آخه.. . کنم صبر موقع اون تا تونم نمی من:  گفت من به ای غره

 .. .بندازیم فاصله

 ..زندگیمون سر بریم زودتر چه هر بهتره:  داد ادامه تر آروم و

 یکی عروسیم و عقد روز ندارم دوست اصال من.. بابا ای:  گفتم و کشیدم هم در و ابروهام

 می جدا جشن تا 4 اصال من.. باشه جدا عروسیم و عقد حداقل!!  نداشتم که نامزدی جشن..باشه

 !! خوام

 ..کرد می نگاهم سفیه اندر عاقل نگاهی با و متعجب کیومرث عمو

 جدیدا!!  نبود خودم دست اما.. است بچگانه و لجوجانه بسیار حرفایم و برخورد که دانستم می

 حس این از هم خودم حتی.. شد می باز مخالفت به دهانم مدام گرفتم می قرار سپهر مقابل وقتی

 .. !!بودم گیج

.. زد لز ام چهره به موشکافانه و غیض پر نگاهی با سپس..  کشید اش پیشانی به دستی سپهر

 ..گذرد می آن در چه ببیند تا بشکافد را مغزم خواست می که انگار

 طبق باید چیز همه!!  بودم عروس من خالصه.. ماندم منتظر و انداختم پا رو پا تفاوتی بی با

 ..رفت می پیش من ی خواسته
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 الفتمخ که دانستم می.. زدم او به لبخندی خونسرد.. کرد نمی جدا من از را سنگینش نگاه سپهر

 همین خاطر به.. دارم سر در فکری چه که کرده مشکوک پیش از تر بیش را او ام لجبازی و ها

. .کنم فرار که ترسید می حتما!!  شود برگزار زمان هم عروسی و عقد مراسم که داشت اصرار مدام

 ..نشست لبم رو پوزخندی. 

 ..کنیم می برگزار جدا و عروسی و عقد!!  بگی تو که چی هر اینم.. باشه:  شنیدم را صدایش

 عقد ماه همین ام31.. فرق یه با اما:  شنیدم و صداش دوباره که نشست لبم رو موذیانه لبخندی

.. میشه رند عروسی و عقد تاریخ هم اینطوری ؟؟..خوبه.. عروسی هم دیگهِ   ماه 31.. . ! کنیم می

 ؟؟.. دلم عزیز خوبه.. !! یوفته می فاصله عروسی و عقدِ   بین هم " گیریم می جشن تا دو هم

 ..شد خیره من به موذیانه و کج لبخندی با و

 ایدش تا بیاندازم بیشتری ی فاصله عروسی و عقد بین کردم می سعی چه هر من!!  گرفت حرصم

 نمی هم خجالت.. پررو!  کرد می آب بر نقش3  را هایم نقشه ی همه او.. کنم پیدا فراری راه بعدا

 ..کرد می صدا دل عزیز و من کیومرث عمو جلوی.. کشید

 ام 31:  پرسید تردید با عمو.. .شدم انگشتانم شکستن مشغول حرص از و گرفتم او از را نگاهم

 ؟؟.. دیگه روز 02 یعنی ؟؟..ماه همین

 .. !بله:  گفت مطمئن و داد تکان سری سپهر

 ..رسیم نمی کاری هیچ به.. زوده خیلی:  گفتم و وسط پریدم زود

 اربسپ و چی همه.. باش خودت فکر به فقط تو!!  نباش نگران.. نداریم خاصی کار:  داد جواب سپهر

 !! من به

 عمو.. دوخت کیومرث عمو به چشم جواب منتظر و زد لبخندی او اما.. کردم نگاهش گرانه تهدید

 ! باشه.. ندارم حرفی من موافقید خودتون اگه:  گفت کردن فکر کمی از پس

 ؟؟..بگیرید جشن تاالر خواید می:  پرسید عمو.. زد ای آسوده لبخند سپهر

 ککوچی جشن یه خونه همین تو..  نیست تاالر به نیازی.. نه:  گفتم دهد جوابی او اینکه از قبل

 ..عروسی واسه باشه اینا و تاالر.. ! بگیریم
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 خدامه از نم البته ؟؟..کنید پیدا خونه تونید می دیگه ماه تا:  گفت و کرد سپهر به نگاهی نگران عمو

 به و باشید مستقل میدید ترجیح که دونم می!!  خب اما..  بمونید من پیش همینجا دوتون هر که

 !! برید خودتون ی خونه

 پیش همینجا که خدامونه از ما ؟؟..عمو حرفیه چه این:  گفتم هیجان با..  شد زده ذهنم در ای جرقه

 ..شما نه " هستیم تنها ما نه اینطوری!!  بدید اجازه شما اگه البته.. بمونیم شما

 واحد دلیار که مونده فقط.. دیدم خونه موردی چند.. نباشید نگران:  گفت سپهر که زد لبخندی عمو

 .. !!بپسنده رو اونا از یکی و ببینه رو ها

 .. !!بود عجب در نظر اختالف همه این از حتما.. انداخت ما بین نگاهی گیج خدا بنده عمو

 ریجو چه دیدی که یی ها خونه:  پرسیدم همین برای.. انداختم می سنگ باید.. شد نمی اینطوری

 ؟؟.. آپارتمانی یا اند ویالیی ؟؟..هستن

.. ردمک لمس را لپم زبون با نفهمد اینکه برای.. گرفت ام خنده.. دوختم چشم صورتش به منتظر و

 تماح خونه که بگویم آپارتمان بگوید اگر که بودم آماده.. چیست منظورم دانستم نمی هم خودم

 رسمت می ها خانه این از من که گفتم می3  ویالیی گفت می هم اگر " باشد دوبلکس و ویالیی باید

 ..باشد آپارتمانی باید حتما و

.. دیدم و مورد دو هر:  گفت و کرد تر زبون با را لبش و زد کجی لبخند.. زدم زل دهانش به منتظر

 !! دوخت چشم من به موذیانه و.. باشی داشته دوست تو که و کدوم هر!!  کنه نمی فرق من برای

 ..دمکر می دیگری فکر باید!!!  بود خوانده مرا دست فعال او... شد نمی اینطوری.. گرفتم او از نگاه

------------------------------------------------------- 

ِ   بدبختی چه ؟؟.. بود عقدکنانم دیگر روز 02.. بودم گیج کمی هنوز شدم بیدار خواب از که صبح

 ..بزرگی

 اتفاق یکبار فقط کس هر برای که بود جشنی خوشبختی یا بدبختی حاال.. کردم نگاه دیوار و در به

 و ریدخ عاشق من.. نشست لبم رو لبخندی.. شد می برگزار ممکن نحو بهترین به باید و افتاد می

 یهبق.. گرفتم دهانم جلوی را دستم ؟؟.. کردم می پیدا هم آرایشگاه باید.. بودم لباس دوز و دوخت

 .. .است عشق را روز 02 این فعال!!  خیال بی را
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--------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

 سرگردان پاساژ اون به پاساژ این از " و " مزون اون به مزون این از نازیال همراه که بود روز دو

 ! برساند سریعا را خودش که بود داده قول بیتا خبر این پخش از پس.. بودیم

 لباسی یا مدل هیچ اما.. . کردیم شروع نازیال ی عمه مزون از همه از اول را عقد لباس انتخاب

 لاه اینها ی همه کنار در متاسفانه و!!  بودم تک و شیک لباس یک دنبال.. گرفت نمی را چشمم

 خیلی مچش باید مهمانی این در.. کشیدم صورتم به دستی کالفه.. نبودم هم رسمی لباس پوشیدن

 و هخال تا بگویم سپهر به داشتم قصد که مخصوصا.. کردم می خیره خود وبه درآورده رو کسان از

 !! کند دعوت هم را اش کذایی ی خاله دختر

ِ   شیک کفش یک بودم توانسته فقط.. شدم می موفق کمتر گشتم می بیشتر چه هر متاسفانه اما

 که بود عقد روز به مانده روز 01!!  بود مانده هنوز کارهایم ی بقیه.. کنم خریداری سانت 01 پاشنه

 کارهای و تدارکات ی بقیه سرگرم هم کیانوش و سپهر و عمو.. شتافتند کمکم به بیتا و خاله

 !!! بودم خوشحال بسیار دیدم می کمتر روز در را سپهر اینکه از.. بودند خود شرکت

..  تمیاف و نظرم مورد مدل عاقبت که بودم اینترنتی های سایت در مدل کردن پیدا مشغول بیتا با

 در لیخوشحا از.. !! شد می کار گیپور اش تنه باال و بود دکتله که زانو روی تا رنگ صدفی پیراهنی

 اش یه کمی گرچه.. بود دخترانه و رسمی بودم کرده پیدا که لباسی... گنجیدم نمی خودم پوست

 !! نداشت اهمیتی من برای اما.. بود باز

 دبفرستن برایش را اش خیاطی چرخ تا زند می زنگ که کرد اعالم " دید را شوقم و ذوق وقتی خاله

 می فکر که حاال..  شد می کامل داشت ام خوشی... گرفت خواهد گردن به را لباسم دوخت خود و

 دختری هر رویاهای از بخشی شدن عروس که بود این واقعیت اما بودم دلخور سپهر از هنوز کردم

 .. !!!!نبودم مستثنی قاعده این از هم من و.. بود

--------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 ..شدم بیدار زود صبح

 ..برویم حلقه خرید برای سپس و دانشگاه نام ثبت برای اول سپهر با بود قرار
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 نبارای همین برای.. . شد می برانگیز شک داشت دیگر مخالفتم و دوری اما.. نبودم مایل زیاد گرچه

 ..شدم راهی او با خوب دختر یک مثل و کرده سکوت

 با ودب کشیده دراز تختم پایین که همانطور بیتا.. کردم شروع سرد آب دوش با را صبحم همه از اول

 دگشا چشمانش سریعا دید حوله با و من وقتی معمول طبق.. کرد می نگاهم آلود خواب چشمانی

 ..میشه حسودیم سپهر به.. تو هستی چی!!  جـــــــان:  گفت و شد

!!  تابی شو خفه:  گفتم زدم می ضربه پهلویش به پا نوک با که حالی در و کشیدم هم در هامو اخم

 !! بعیده تو از ها حرف این.. حیا بی

 ..استایل این به ماشااهلل.. . شدی هوسناک خیلی! ؟؟ چیه من تقصیر: گفت پررویی با و خندید بیتا

 ..کنی تعریف من از تو اینکه جز:  گفتم و کردم نازک برایش چشمی پشت ناز با

 کن سب:  گفتم و شدم عصبانی واقعا اینبار.. دوخت چشم من به و گفت جانی خنده با دوباره بیتا

 که تو.. بپوشم لباس تا اونور کن تو رو!!  نشدی پسر تو خوبه.. کنی می بد داری و حالم!!  بیتا دیگه

 !!؟؟ شد نمی باز خواب از چشمات االن تا اصال

 . ...اون بکنه حالی چه!!!  آورد سو به و من چشم بدن و تن این.. کنم کار چی:  گفت و خندید بیتا

 !!! شو خفه..  بیتــــا:  زدم جیغ عصبانیت با و جدی اینبار

 و ودش می بلند بخار سرم از کردم می حس.. کرد قایم پتو زیر را سرش خندید می که همچنان بیتا

 ..شدم پوشیدن لباس مشغول بیتا به پشت سریعا.. . است گرفتن آتیش حال در هایم گونه

 تمام در من که بود کرده یادآوری را موردی خنده و شوخی با بیتا.. لرزد می دستم کردم می حس

 و بازی یک ی همه اینها کنم فکر که دادم می ترجیح.. داشتم کردنش فراموش در سعی مدت این

 !! کنم فکر آخرش به نداشتم دوست.. است کننده سرگرمِ   شوخی

 .. !!!کنم می فکری یک موقع آن تا.. بود مانده نیم و ماه یک عروسی تا حاال.. دادم دلداری را خودم

--------------------------------------------------------------------

---------------- 
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 تن به را ام کبریتی مخمل مشکیِ   پاییزی مانتوی و کردم پا به را ام تفنگی لوله جین شلوار

 هایممو جلوی.. ریختم صورتم در کج را جلویش معمول طبق و بستم سر باالی را موهایم.. کشیدم

 !! بود شده بلند

 از حسابی ریمل با و مالیدم لب به براق و مات رژلبی.. دادم انجام مالیم معمول طبق را آرایشم

 ای حاشیه که و رنگ ای سرمعه شال و انداختم سر به و مشکی مقنعه.. آمدم در هایم مژه خجالت

 مقنعه با نبود مناسب.. کنم تعویضش بتوانم بعد تا گذاشتم مشکی ژیر کیف داخل و داشت طرحدار

 ..بروم حلقه خرید به

 را پتو. .انداختم بیتا به نگاهی نیم عطر با گرفتن دوش از بعد و کردم چک آینه در دیگر بار را خودم

 سرش و کشید باال را پتو سریعا دید را نگاهم تا..  پایید می را من و آورده پایین چشمانش روی تا

 لمو دیگر دید می را ام خنده بیتا اگر.. برگرداندم را رویم اما.. گرفت ام خنده.. کرد قایم پتو زیر را

 : پرسیدم بهش رو و دادم قورت را لبخندم.. رفت می پیش هم مسائل ترین جزیی تا و کرد نمی

 .. شو حاضر پاشو ؟؟..یایی نمی باهام تو

 باال را ابرواش یک سپس و کرد نگاهم کمی.. شد نمایان چشمش یک و کشید پایین را پتو

 ..انداخت

 ! نباشم تنها من که بیا.. دیگه بیا ؟؟..چرا-

 ..بخورم فحش ندارم دوست!  یام نمی نچ-

 ..کنه می بارم فحش کلی دلش تو سپهر مطمئنا بیام اگه:  گفت که کردم نگاهش متعجب

 ؟؟؟..آخه چرا.. کرده غلط:  گفتم و کردم اخمی

 !! خندید موذیانه و.. شم می بازیتون نامزدت مزاحم که بیام:  گفت و آمد ابرویی و چشم بیتا

 اتاق از و گرفتم او از چشم!!  کرد قایم پتو زیر را سرش دوباره.. . کردم نگاهش گرایانه تهدید

 !!! برساند خیر به را امروز خدا.. . شدم خارج

-------------------------------------------------------------------- 

 برانداز و خودم اینه در کردم می مرتب تنم تو که همچنان و کشیدم باال را زده کوکِ   پیراهن

.. بود یداپ کامال ام تنه باال.. بود نمایان ام کشیده و بلند پاهای و بود زانو باالی تا پیراهن قد.. کردم
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 انگشت دو با بغل زیر از. .. بشه ختم نیمه استین به و و شود کار گیپور پیراهن ی باال که بود قرار

 ..هیزش چشمای اون با بود خالی بیتا جای..  کشیدم تر باال کمی تنم تو و گرفتم را پارچه

 یم نشون و اندامم و بود تن فیت کامال.. گذروندم نظر از و لباس پشت و گذاشتم جلو و پام یه

 یدیخر های بسته انبوه به نگاهم که بزنم صدا را بود منتظر در پشت که را خاله تا چرخیدم.. دادم

 ..افتاد " بود شده چیده دیوار کنار که

 مهه و بود نداده اهمیت من به اصال!!  بیشعور.. شد باز غر غر به لبم و گفت گر بدنم حرص از باز

 ! عروسم من که انگار نه انگار.. بود خریده خودش انتخاب به را چیز

 قاببش کاسه برخورد مثل صدایی.. زدم داشت قرار بقیه زیر که بزرگی ی جعبه به لگدی حرص از

 ار انتخابش تا نبودم کنجکاو اصال.. برگرداندم را رویم!!  بود شمعدان و اینه حتما.. . شد بلند

 ..ببینم

 پایین دوباره.. !!! بود پیدا جام همه که اینطوری.. کشیدم باال سینه رو از و لباس و کردم نچی

 یرهخ اینه تو لختم پاهای به نگرانی با ؟؟ ؟؟..نبود کوتاه خیلی لباس.. گذروندم نظر از و پیراهن

 !!! دربیاد چشمشون بزار.. خوبه همینطوری!!  کن ولش..  انداختم باال ای شانه.. شدم

 رفتارش.. کرد می ام دیوانه روز اون یاد.. . ریختم شونم طرف یه رو و کردم مهار دست با و موهام

 و کرده طی سکوت در پاساژ تا انجا از و دانشگاه تا خانه از من انتظار خالف بر!  کردم نمی درک را

 . .. بود نکرده صحبت کالمی

 آن.. کرد می ام دیوانه اش خونسردی و سکوت.. . بود انتظار از دور او برخورد این.. بودم عجب در

 " ردک انتخاب ساده رینگ یک سپهر و سنگین بسیار و شیک ی حلقه یک من اینکه از پس روز

 پاساژ وسط حرص از و داده دست از طاقت من که3  کرد کج موارد ی بقیه خرید برای را راهش

 خانه به مرا زودتر و ندارم را ها بازی مسخره این ی حوصله که گفتم و کشیده فریاد برسرش

 ..!!برگرداند

 مانمب منتظرش ماشین در توانم می که گفت و گرفت طرفم به را سوییچ خونسردی کمال در هم او

 .. . !!کنی خراب را ام عروسی روز زارم نمی:  که کرد تاکید آخر در و

 درآورده دم من برای.. . لعنتی ؟؟؟.. کنم خراب را اش عروسی روز.. .  کشیدم موهایم به چنگی

 ..است خوب کوتاه همینطور لباس اصال ؟؟.. بود
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 ؟؟.. خاله پوشیدی ؟؟.. جان دلیار:  پراند جا از را من خاله صدای

 و شیفتگی با و اومد جلوتر خاله.. . شد وارد خاله و شد باز در بندش پشت و.. بله:  دادم جواب بلند

 عروسک مثه:  گفت لرزید می بغض از که صدایی با و کرد بغلم محکم سپس.. کرد نگاهم ذوق

 ..میدید و امروز و بود هم مادرت کاش.. شی خوشبخت ایشااهلل.. عزیزم شدی

 کجا مادرم ؟؟.. بودم شده عروسک.. زدم زل خودم به آینه در.. شد جدا من از کنان فین فین و

 ..نکنم قربانی را خودم تا بگیرد را دستم که بود کجا مادر ؟؟.. بود

 االح.. ماشااهلل.. . ماشاهلل.. شدی ماه مثل:  گفت و کرد پاک را هایش اشک دست با تند تند خاله

 ..چهارده شب ماه میشی دیگه.. شه کامل لباست بزار

 ات سر را خودم و زدم لبخندی.. . خندید خودش حرف به بلند خودش کند عوض را جو اینکه برای و

 ..کردم برانداز پا

 ؟؟.. نیست کوتاه خیلی:  گفت و داد تنم درون لباس به تکانی خاله

 ..کنید تر کوتاه و قدش یکم بگم خواستم می تازه.. خوبه.. نه:  دادم جدی محکم

 در به نگاهم.. کرد می صحبت تلفن با داشت اینکه مثل.. کردم تیز گوش.. شنیدم را سپهر صدای

 ..که بود اتاقم باز نیم

 عقدش روز نباید که عروس!!  خوبه همین.. خاله نه:  گفت و گرفت دندان به و زیرینش لب خاله

 یه روز اون واسه بود بهتر..  باشه رنگین و سنگین باید روز اون آدم.. . !!! بپوشه وجبی یه لباس

 ..کردی می انتخاب تر پوشیده و بلند لباس

.. دارم دوست و همین من.. نه:  گفتم و برچیدم لب ها بچه مثه و گرفتم دستم تو و لباس طرف دو

!! 

 ..شود راضی تا شدم خیره خاله به مظلومانه و

 که حاال.. !!! که دید نمی گوش آدم حرف به.. ها شما دست از اما:  گفت و داد تکان سری خاله

 ؟؟.. کنم تنگ یکم و اینجاش!!  آهان.. وایستا صاف.. دوختیم و لباس دیگه

 .. .کردم نگاه زد می سنجاق را لباس پشت و شده خم که خاله به و دادم تکان سری
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 .. !!کرد می صحبت راهرو در و زد می قدم داشت که انگار.. شد می زیاد و کم سپهر صدای

 تر شیک خیلی.. شه کامل لباس ی باال بزار حاال:  گفت داد می انجام را کارش که همچنان خاله

 .. !!کنه می پیدا دیگه نمای یه اصال.. میشه هم تر پوشیده!!  میشه

 .. ..دادم تکان سری موافقت به

 ور یه.. . کردم جمع سرم باال و موهام.. کردم برانداز اینه در و خودم و گرفتم ژست خودم برای

 قد.. ریختم ام شونه طرف یه رو و کردم مهار دست با.. بریزن دورم تا کردم رهاشون.. گذاشتم

 ..بود بازوهام اواسط تا موهام

.. مداشت سنگینی احساس.. . شد پیراهن ی لبه زدن کوک مشغول و زد زانو مقابلم و چرخید خاله

 ..که انگار.. خفگی حس

 .. .گیرم می تماس بعدا من:  گفت که شنیدم را صدایش

 گفتیش با و بود ایستاده در نزدیک.. . افتاد براقش و مشکی چشمای در نگاهم.. گرفتم باال را سرم

 نای از که بود حدی تا.. بود سوزان.. داشت گرما نگاهش.. . کرد می نگاه را پایم تا سر تحسین و

 ..کردم می حس هم فاصله

 االب سینه رو از را لباس ی یقه دست یه با.. . دید نمی را او چرانی چشم و بود در به پشتش خاله

 !! زنم می اندازه دارم.. اینطوری نکن.. عه:  شد بلند خاله داد صدای که کشیدم

 گشاد براش و چشمام و پوشوندم امو سینه ی قفسه دست کف با.. . بود شده تند هام نفس

 و دز کجی لبخند و انداخت باال ابرویی گری موذی با.. کند کم را رویش که منظور این به.. . کردم

.. کرد می ام کالفه داشت.. چرخید می من رو نگاهش.. کردم نگاهش حرص با.. آمد جلوتر قدم یه

 جمع داشت رفته رفته لبخندش.. . بگذارد دستش کف را حسابش تا بگویم خاله به که بود حقش

 ..شد می

 چشمانم.. درزد به انگشت دو با و گرفت پاهام از را نگاهش.. .  شد خصمانه کمی و جدی نگاهش

 ..شد گشاد

 ..اجازه با:  گفت و کرد ای سرفه
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 ریس احترام به " بندازه من به ای دوباره نگاه اینکه بدون سپهر.. برگشت عقب به متعجب خاله

 . .نباشید خسته:  گفت و داد تکان خاله برای

 ؟؟.. شده خوب دیدی؟؟ و لباس.. باشی سالمت:  داد جواب لبخند با خاله

 او از و داد می نمایش او جلوی اینطوری مرا ؟؟.. بود خاله واقعا این ؟؟.. کردم نگاه را خاله متعجب

 ؟؟؟.. خواست می نظر

 همیش مگه.. نکنه درد دستتون:  گفت زبانی چرب با و مظلومانه و دوخت خاله به و نگاهش سپهر

 ؟؟.. باشه بد شما کار

 نمی من درد به سپهر گفت می که بود خاله همان واقعا این.. ماندم مبهوت.. . خندید زده ذوق خاله

 ؟؟.. خورد

 یه ؟؟؟؟.. .مامـــان:  شد بلند بود حمام در که بیتا جیغ صدای که کرد پا اون و پا این کمی سپهر

 !!! بیـــا لحظه

 !! شد خارج اتاق از و.. میام االن:  گفت من به رو خاله

 .. !!!!بود سپرده گربه دست و گوشت خاله.. . بیرون کردم فوت و نفسم حرص از

 چشم ی گوشه از.. کشیدم باال و خورد می سر تنم تو هی که و لباس دوباره و کردم او به پشت

 قدم به قدم... دادم نشون توجه بی و خودم.. بست و اتاق در و رفت در سمت به دستش که دیدم

 ..سوزاند می نگاهش المصب.. ایستاد سرم پشت و امد جلو

 ..کن درویش چشماتو:  گفتم تند و گذاشتم جلو قدم یه

 ؟؟؟.. همینه لباست:  شنیدم را صدایش.. کرد می نگاهم اینه از همچنان

 و چسبید را ام بازو و آمد جلو قدم یه.. . شدم ها پارچه تکه کردن جمع مشغول و ندادم جوابی

 یم سوال وقتی.. زنم می حرف تو با دارم:  گفت و کرد نگاه چشمام تو.. کردم نگاهش.. کرد صافم

 ؟؟.. همینه لباست!!. .  خوام می جواب پرسم

 مدت چه.. بود کرده پرت را حواسم بازوام رو دستش گرمای.. آمد در چرخش به صورتش رو نگاهم

 ..لعنت.. لعنت.. من به لعنت.. لعنتی ؟؟.. بودیم هم از دور بود
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 ؟؟.. چرخی به وسط اون اینطوری روز اون زارم می کردی فکر:  غرید و داد تکانم

 ..بود بهتر طوری ان.. . نفهم زبان دلیار همان شدم می باید.. دادم قورت را دهانم آب.. زدم پلک

 .. !!مربوطه خودم به.. پوشم می لباس بخواد دلم جور هر من:  گفتم و آوردم باال و نگاهم

 مامت نفهمیدی هنوز یعنی: گفت بدجنسی با و چشام توی زد زل لذت با.. زد آمیزی تمسخر لبخند

 ؟؟... شه می مربوط من به تو کارای

 .. .دوخت چشم من به لذت با و آورد تر نزدیک و صورتش و

 اما.. کند رها را ام بازو تا کردم تقال.. کوبیدم می دهانش بر دست با باید.. شد تند هام نفس

 .. .بود چسبیده مرا محکم

 خودت که تو!! ؟.. عزیزم:  گفت و گرفت امو چانه مالیمت با و آورد باال و اش دیگه دست لبخند با

 بیخودی چرا پس.. .. میارم دست به بخوام که و چی هر من که دونی می.. شناسی می و من خوب

 دختر نیست بهتر...  هان؟؟ ؟؟ کنی می خرد رو خودت اعصاب هم و دی می هدر رو من وقت هم

 ؟؟.. . بشه تموم خوشی و خیر به ماجرا این بذاری و باشی خوبی

 و بگی تو که چی هر یعنی خوشی و خیر!  باش خیال همین به..هه:  گفتم و کردم نگاهش غیظ با

 ..ببینی خواب تو اینکه جز.. عمرا ؟!!؟؟..  دیگه خواد می دلت که چی هر

 از ای تکه انگشت نوک با و کرد رها و بازوم.. کرد نگاهم آرامش با.. حوصله با و آروم.. . خندید

 ریفک بهتر.. ضمنا.. . بینم می بیداری تو که باش مطمئن:  گفت و گذاشت گوش پشت و موهام

 ..وگرنه.. کنی لباست حالت به هم

 ..شد وارد خاله و شد باز در.. کشید عقب و کرد رها و من سریع.. . پیچید راهرو در خاله پای صدای

 ..اجازه با فعال:  گفت خاله به رو و انداخت پایین را سرش هم سپهر

 ...شد خارج اتاق از و

 او هب رو!  بود فیلمی چه دیگر سپهر.. کرد می نگاهم چشمی زیر خاله.. کشیدم صورتم به دستی

 ؟؟.. بودی کجا مدت همه این:  پرسیدم

 معطل. .. .بکشم کیسه و پشتش تا کرد صدام بیتا:  گفت و کشید تنم توی لباس به دستی خاله

 ؟؟.. شدی
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 ؟؟.. بود چه دیگر اش کشی کیسه!!  گنده خرس.. ندادم پاسخی.. فشردم هم رو و هام پلک

--------------------- 

 ناخن و نشسته مقابلم که شخصی به و گرفته داد می نشان را ظهر نزدیک که ساعت از نگاه کالفه

 !! دادم " کرد می دیزاین و هام

 هم رو هامو پلک ای لحظه برای.. نبود اینجا حواسم اما.. گشت می سالن دور تا دور نگاهم

 انها اگر ؟؟.. بود کرده امتناع اش کذایی ی خاله دختر و خالهِ   دعوت از سپهر چه برای.. فشردم

 ؟؟.. داشت کردنشان قایم در سعی چرا پس " بودند فامیلش

 هام شونه رو حالت بی موهام.. افتاد اینه در خودم ی چهره به نگاهم.. گشودم هم از و هام پلک

 اش خاله دختر طالیی مو ؟؟.. گفت می راست سپهر ؟؟؟.. کردم می چه داشتم من.. بود ریخته

 !!؟.. . .چرا پس ؟؟.. بود

 .. !!کنه کار پوستت رو خواد می.. منتظرته اتاق اون جون فریده.. عزیزم پاشو-

 " بود شده دیزاین ای نقره و مشکی ریز های طرح و قرمز الک با که ام کشیده های ناخن به

 ..شدم بلند و انداختم نگاهی

 و نشسته دیگری شخص دست زیر.. .خورد گره کرد می نگاهم اینه در که نازیال نگاه با نگاهم

.. . مدآ ابرویی و چشم برایم شوخی به و داد تحویلم بزرگی لبخند.. !! پیچید می را موهایش داشت

 ؟؟.. بود درست کارم... گرفتم او از چشم و زدم کوچکی لبخند

 دمخو مگر ؟؟.. بود شده چم من.. بودم پریده رنگ.. . گرفتم جا صندلی رو خانم فریده راهنمایی با

 ؟؟.. بودم نکرده شروع را بازی این

 یپشت به و سرم.. ! نباشند کارش مزاحم تا زد موهایم به رنگی سفیدِ   ای پارچه هد خانم فریده

 مادرم جای چقدر.. . چرخید می جا همه.. بود درگیر ذهنم.. . بستم را چشمانم و داده تکیه صندلی

 رگره شاید.. دونم نمی.. رسیدم نمی اینجا به هرگز من شاید.. شاید.. . بود اگر.. راستی.. بود خالی

 ..یا گرفت نمی شکل سپهر و من بین ای عالقه

 ی ناحیه در سوزش احساس با.. کردم می دور خودم از و منفی افکار باید.. . کشیدم عمیقی نفس

 نازک زیاد و هام ابرو میشه لطفا:  گفتم خانم فریده به رو لبخندی با و کردم باز چشم ابرو
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 و شکل و بشه نازک خیلی ابروم خوام نمی.. بمونه فرم همین به عروسیم تا میدم ترجیح ؟؟..نکنید

 ..کنم پیدا زنونه شمایل

.. زمعزی نباش نگران:  گفت و زد ام شانه به دستی و کرد ای خنده او.. کردم اونگاه به نگرانی با و

 ..بیارن ایواهلل همه امشب کنم می کاری!!  من دست بسپار و خودت

 ..خندید دوباره باز و

!!  ..کرد می حرکت صورتم رو تند تند خانم فریده دست.. دادم تکیه و سرم دوباره و زدم لبخندی

 ؟؟؟.. .سالشه چند شوهرت:  شنیدم را صدایش دوباره

 ؟؟؟.. شوهرم.. لرزید پلکم.. ریخت قلبم

 46:دادم پاسخ بسته چشم با همانطور

 ؟؟.. است دیگه وقته چند عروسیتون--

 .. !دیگه ماه یک-

 ..دیگه گرفتید می مراسم یه یهو خب ؟؟.. کم اینقدر ؟؟چرا..عه-

 ..دادم تکان سری و زدم لبخندی

 ؟؟.. کیه بردارتون فیلم-

.. ادمافت فیلمبرداری سر خودمِ   یکدنگی و لجبازی یاد ؟؟.. بود کی بردارمان فیلم ؟؟.. بردار فیلم

 یاد.. تمگرف دندان به را لبم.. . نیست عکاس و فیلمبردار به نیازی که بودم ایستاده پا یک اینکه

 این از که بودم گفته او به کنار گوشه.. بودم رذل چقدر.. افتادم بودم زده سپهر به که حرفی

 ..بماند باقی برام روز این از ای خاطره و سند هیچ ندارم دوست و یاد می بدم ها بازی مسخره

 ..کرد می نگاهم مدت تمام دلخور و مبهوت چشمانی با سکوت در که بود او و

 ؟؟؟.. بودید دوست هم با-

.. داشت چشم به که عینکی به.. اش دودی ی شده رنگ موهای به.. کردم نکاهش هام پلک الی از

 و کرد می نگاهم شوق و ذوق با چه.. . !! بود سالش 51 کمِ   کم. .. چشمش دورِ   چروک و چین

 ..پرسید می سوال
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 !! جورایی یه.. آره:  دادم جواب و زدم لبخندی.. آمدم خودم به

 ؟؟.. جورایی چه:  پرسید شیطنت با و خندید

 ؟؟.. بگویم که داشتم چه.. خندیدم

 ؟؟؟.. نه.. داری دوسش:  گفت و داد تکان سری

 دوستش ؟؟؟.. پرسیدند می من از را سوال این همه چرا.. ماندم حرکت بی.. شدم مات لبخندم

 ؟؟.. داشتم

 داری دوسش که معلومه.. ها پرسم می سواالیی چه منم:  داد ادامه خودش و.. خندید دوباره فریده

 .. !!که نبودی اینجا االن گرنه و.. عاشقشی و

 یدلگرم همین منتظر که انگار.. گرفت آرام دلم.. شد رها انقباض حالت از بدنم.. شد شل لبخندم

 ی همه با..  داشت که گوری و گیر ی همه با.. داشتم دوستش من!  گفت می راست.. . بودم

 ..نبودم اینجا االن که نداشتم دوستش اگر!  مشکالت

 ؟؟؟.. بود بخشیده دلم به اطمینان احساس همه این جمله یک بود چطور.. داشتم سبکی احساس

 ..بود داده کار به را حواسش ی همه و بود کرده سکوت خانم فریده

 یاد به او با را ها اولین کردم سعی.. قبل های روز.. گذشته روزهای میان.. خورد می چرخ ذهنم

 ..بیاورم

 ؟؟.. دارم دوستش فهمیدم که بود کی3 بار اولین برای

ـی مان بوسه اولین  وا به حاال تا!!!! ؟؟.. . گرفتم را دستش که باری اولین یا ؟؟.. ؟؟کجا. . بود کــ 

 ؟؟.. . دارم دوستش که گفتم

 که عروسکی..او با آمدهایم و رفت.. مان یواشکی های شب.. بودن او با روزهای میان.. چرخیدم

 تصورش ذهن در ؟؟.. بود کجا جعفرم راستی.. بودیم گذاشته جعفر را اسمش و بود خریده برایم

 هم هنوز هایش لب یاد.. شیطانش حال عین در و جذبه پر چشمان.. موهایش..  صورتش.. کردم

 .. .انداخت می تپش به را قلبم
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 دلم.. بود شده زنده دلم.. . کشیدم ریه به را پنکک و کرم و رنگ و عطر بوی.. کشیدم عمیقی نفس

 خط تمام روی پا او خاطر به و داشتم دوستش قبال من که بود سپهری همان او.. بود گرفته آرام

 .. .دادم می اش ادامه باید پس.. بودم آمده اینجا تا که بود راهی این.. . بودم گذاشته ها قرمز

 

------------------------------------------------------ 

 ..کردم تن به را لباسم خانم فریده شاگردان از یکی و بیتا کمک به

 آینه رادر خودم که بود نگذاشته و نشانده دیوار به رو مرا ؛ موهام آرایش شروع از خانم فریده

 ..ام آمده رد شمایلی و شکل چه به که ببینم زودتر داشتم دوست.. بودم مضطرب و تاب بی.. . ببینم

 شدم خوب:  گفتم و کردم " داد قرار پام جلوی و کرد جفت را هایم کفش محبت با که بیتا به رو

 !!!؟.. بگو و راستش ؟؟.. بیتا

 یم قسم.. است معرکه.. دلیار شدی محشر:  گفت و آورد باال را اشکش پـُـر و خندان چشمان بیتا

 .. !!شدی ملیح خیلی.. ندیدم توِ   نازی و خوشگلی به عروس که خورم

 منگاه خیره خیره که جوانی دختری که خانم فریده شاگرد به نگاهم.. زدم استرس رو از لبخندی

 !! عروسک شدی.. شیکه خیلی لباست:  گفت و خندید دید را نگاهم تا.. چرخید3  کرد می

 ودب زانوام تا دقیقا که پیراهن قد دیدن با.. انداختم تنم تویِ   لباس به نگاهی و کردم تشکری

ـی سپهر که بودم نفهمیده.. نشست لبم رو لبخندی  هک زده را خاله مخ من چشم از دور ؛ کجا و کـ 

 و دستم.. . ودب داده تغییر بلند استین به نیمه استین از را لباس استین و کند تر بلند را پیراهنم قد

 با لباس هک بود این حقیقت.. کردم نگاه بود پوشونده و دستام که سفیدی گیپور به و گرفتم جلوم

 .. . !!بود شده تر زیبا و گرفته خود به رسمی حالت بیشتر شمایل و شکل این

.. کرد می خود مغلوب را همه همیشه که بود چطور.. . بودم عجب در سپهر گذاری تاثیر و جذبه از

 ایدب و نیستم قبل دلیار دیگر حاال که کرد می گوشزد من به مدام مژگان خاله که بود روز آن از ؟؟

 حساسیت به.  باشم مراقب باید بعد به این از که شد می یادآور و بردارم هایم خودسری از دست

 ..کنم رعایت و بگذارم احترام شوهرم های

 رایب بیشتر داشت روز به روز سپهر.. بود مانده کارم همین فقط دیگر... بیرون کردم فوت را نفسم

 .. ..کرد می دشوار را من کار همین و کرد می جمع طرفدار فامیل میان3  خودش
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 یگهد.. . شد درست اینم.. خب:  گفت و کشید بود کرده گیر نیمه در که لباس زیپ از دست بیتا

 !! ببین و خودتو بیرون بریم بیا.. نمونده کاری

 ..دویدم سالن طرف به بلند پاشنه کفش آن با بیتا از جلوتر و کرد پرواز پاهایم حرف این شنیدن با

 دور تا ورد که هایی آینه در را تصویرم انعکاس من و برگشتند سمتم به نفر چند سالن به ورودم با

 .. .دیدم بود شده چیده سالن

 ..شدم خیره آینه در خودم به و چرخیدم طرفی به ؟؟.. بودم من واقعا این

 چشمان از نگاهم.. بود نکرده نازک زیاد و بود داده شکل را ابروهایم.. بود مالیم و ملیح آرایشم

 تهگرف رنگ مالیمی قرمز رژلب با که لبم به ام خورده ریمل و بلند های مژه و کرده آرایش و درشت

 ..چرخید کرد می خودنمایی و

 یطبیع مریم گل ردیف دو با و بود ریخته هایم شانه روی اش بقیه و شده جمع طرفی یک موهایم

 .. . !!بود شده تزیین مانند تل صورت به

 تنه باال رنگ شیری گیپور با و بود دکلته صورت به و زانو تا قدش که بود رنگ صدفی ساتن لباسم

 خط از درست و بود هفت جلویش لباس ی یقه.. بود شده پوشانده دستانم و لخت های شانه و

 رفتهگ بر در را گردنم پایین که شد می ختم کوتاه ی ایستاده یقه به اخر در و شد می باز ام سینه

 ..بود

 و دهش من حریف خودش خیال به بدبخت سپهر.. زدم ای بدجنسانه لبخند.. گرفتم ام یقه از چشم

 .. . !!نداشت ام دلبری و باز ی یقه از خبر دیگر اما بود کرده پوشیده را لباسم

 درگاهی میان از خوشحالی و تحسین با که خانم فریده به رو و کردم جمع را ام موذیانه لبخند

 .. .کردم تشکر او از بارها و ها بار و چرخیدم کرد می نگاهم

 قطف من.. خوشگلی خودت ماشااهلل.. عزیزم که نکردم کاری:  گفت و زد لبخندی فروتنی با هم او

 داماد این بیام که شد واجب ولی..!! شی خوشبخت ایشااهلل.. کردم بیشتر و رنگش و آب یکم

 ؟؟؟.. هنوز نیومده.. اومده گیرش جواهری همچین که ببینم و شانس خوش

 !! بیاد باید دیگه االنا.. هنوز نه:  دادم جواب خجولی لبخند با و گذشت ساعت از گذرا نگاهم
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 اب و شد خارج ها اتاق از یکی از بلند پاشنه های کفش اون با کنان تق تق نازیال حین همین در

 .. .ایستاد مات دیدنم

 الهی:  گفت و آورد هجوم سمتم به کنان جیغ جیغ اش همیشگی کاری شلوغ همان با سپس

 یادم!!  آ.. آ:  گفت بلند خانم فرید.. . بوسید را صورتم محکم و!!  تو شدی ناز چه.. برم قربونت

 ..هنخور هم به آرایش که باشید مواظب باید!!  تعطیله بوسه و ماچ امشب.. بگم هم داماد به باشه

 بال شدی جیگر خیلی:  گفت و گرفت دستش تو و دستام و کرد رهام نازیال " حرف این شنیدن با

 .. !!بکشه باید چی تو دست از.. سپهر بیچاره.. !! شدی ها مانکن مثل تمام.. گرفته

 ..خندیدم ناز با و دادم تکان سری

 چه..  و خودت کن جمع!!  خوبه.. خوبه:  گفت و کرد خم را خودش خندید می که همچنان بیتا

 ..داماد حال به وای!!  رفت دلمون دختریم که ما.. میاد ای عشوه

 دلم.. . !! تعطیله موچ و ماچ امشب که شد صادر فتوا االن که مخصوصا:  داد ادامه نازیال به رو و

 ..سوزه می بیچاره برای

 ؟؟.. کردی شروع باز.. بیتا کن بس:  تشرزدم خنده میان هم من و خندید نازیال

 تسم به هاشون نگاه همه.. . پیچید همهمه میون و آرایشگاه سالن فضای تو موبایل زنگ صدای

 ..برگشت هاشون کیف

 .. . !!توئهِ   گوشی اینکه مثه ؟؟..دلیار.. عه:  گفت که بود بیتا عاقبت

 بآ.. افتاد تاب تاب به دلم.. بود سپهر.. . کردم خارج و گویم و دویدم کیفم سمت به حرف این با

 : دادم جواب و دادم قورت و دهانم

 ؟؟.. بله-

 ..سالم:  سپهر

 ..سالم-

 ..پایینم من ؟؟.. ای آماده-
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 تموم کارم دیگه ربع یه تا دقیقه ده:  دادم جواب بیشتر ناز برای اما " نداشتم کاری دیگر اینکه با

 ..میشه

 ..کرد قطع و!  فعال..  منتظرم پایین.. باشه-

--------------------------------------------------------------------

--------- 

 .. .شستمن کاناپه اولین رو نشه خراب لباسم و ارایش اینکهِ   احتیاط با و انداختم کیفم تو و گوشی

 یراهنیپ بیتا.. تاداف رفتن می ور وضعشون و سر با اینه مقابل همچنان که نازیال و بیتا به چشمم

 بنفش چشم سایه اون با و بود کرده درست بسته و باز مدل و موهاش و داشت تن به رنگ یاسی

 ..بود شده دلربا اش قیافه

 تن به(  رومی)طرفه یهِ   پلنگی پیراهن ؛ جوشش و جنب پر و شلوغ شخصیت طبق هم نازیال

 .. .بود کرده رها دورش و کرده فر و موهاش و داشت

 داشت و کرده آماده رو ها عروس از دیگر یکی خانم فریده.. . افتاد ها اتاق از یکی در به نگاهم

 قاب و صورتش اش شده رنگ بلوند موهای.. نشت دخترک صورت رو نگاهم.. . کرد می راهی

 می اش همراهی همه و بود شلوغ دورش.. . داشت تن به داری دنباله بلند لباس و بود گرفته

 نقربو مدام و داشت تن به ای قهوه دامن کت که میانسال خانمی.. افتاد مادرش به چشمم.. کردند

 .. .رفت می دخترش ی صدقه

 درمپ.. ببیند شمایل و شکل این در و من تا بود کجا مامان.. بودم تنها چقدر.. گرفت و گلوم بغض

 ..کند شرکت دخترش تنها عقد مراسم در تا بود کجا

 .. . !!!نبود گریه روز امروز.. کردم می گریه نباید.. زدم پلک

 ؟؟.. بود زده زنگ بود کی:  گفت و آمد سمتم به بیتا

 ..رسه می دیگه ربع یه تا گفت.. بود سپهر-

 .. .دوختم عروس ی کننده همراهی جمع به را نگاهم دوباره.. انداخت نمی کنتور که دروغ
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ـرمِ   لخت مانتوی که حالی در و شدم بلند که دیقیقه بیست شد دقیقه 01  نسج از که و رنگ کــ 

 مبری شید حاضر.. اومده سپهر دیگه کنم فکر:  گفتم ها بچه به رو کردم می تن به و بود ریون

 ...پایین

 ومانت جلوی.. شود خراب موهایم که ترسیدم می.. انداختم سرم رو ظاهر حفظ برای فقط و شالم و

 کن صبر.. هوی: کرد متوقفم نازیال صدای که شدم راهی و گرفتم دست به و کیفم..بود باز که امم

 .. !دیگه بیایم هم ما

 .. . .ایستادم در کنار و کردم شل و هام قدم

 ؟؟.. خوشگله میری داری:  گفت و خندید دیدنم با خانم فریده

 .. . !!کنم تشکر ازتون چطور دونم نمی.. نکنه درد دستتون.. اجازتون با:  گفتم و خندیدم

 و خوشحالی همین از من!  نزن و حرف این دیگه.. عزیزم کنم می خواهش:  گفت و اومد جلوتر

 ! ..ببینم و داماد بیام که شد واجب اما: داد ادامه و.. میره در تنم از خستگی که شماست رضایت

 قتو و تق3  نازیال و بیتا.. انداخت سر به و برداشت لباسی جا از و شالش3  منِ   تعجب کمال در و

 ..شدند نزدیک کنان

 حبتص کیانوش با و داده تکیه ماشین به جیب در دست که افتاد سپهر به چشمم در کردن باز با

 ..لرزید ذوق از دلم اینجا در کیانوش دیدن با.. کرد می

 به کیانوش و چرخوند طرفم به را سرش سپهر بودند کرده پا به نازیال و بیتا که صدایی و سر با

 ..برگشت عقب

 ..کردند نگاهم مبهوت دو هر

 دلیار این!! ؟.. عه:  گفت و لرزید لبش.. اومد جلو قدم به قدم لبخند با و اومد خودش به کیانوش

 ؟؟.. خودمونه

 ؟؟.. شمایید شانس خوش داماد آقا این:  گفت بلند خانم فریده که خندیدم

 ..داماد.. داماد.. داداششم من.. نه ؟؟..من:  گفت و خورد جا کمی کیانوش
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 به ای سلقمه بیتا.. کرد می نگاهم و ایستاده جایش سر همچنان سپهر.. کرد نگاه و برش و دور و

 ..!کردم کیف سپهر مبهوتی و غافلگیری این از.. چرا دروغ.. زد پهلویم

 .. !!دهستن شما با خانم ؟؟..جان داماد.. فضا تو رفته داماد:  گفت سپهر به و بلند و خندید کیانوش

 ؟؟.. بله:  گفت و اومد خودش به و خورد تکانی سپهر

 مخان فریده با و شد مسلط خودش به سپس.. . دراومد چرخش به خانم فریده و من بین نگاهش و

 ..شد احوالپرسی مشغول

 !!شدی ناز چه.. عزیزم وای-

 ودب گردنش دور شالش هم او.. دوختم چشم بود شدن پیاده حال در ماشین از که آزیتا به تعجب با

 را صورتم و فشرد خودش به و من و رساند من به را خودش.. فشرد می دست در و کیفش و

 ..بوسید

 جناب به مخصوصا.. بگم بهتون و همین اومدم!!  آی.. آی:  گفت و اومد حرف به دوباره خانم فریده

 عروس آرایش تا بزارید جیگر به دندون و امشب یه لطفا.. تعطیله بوسه و ماچ امشب!!  داماد

 ؟؟.. داماد آقا باشه... نشه خراب خوشگلمون

 گوشم تو خانم فریده که گرفتم او از چشم.. خندید بلند صدای با و پررویی با سپهر مخصوصا همه

 ات ارایشت بپاشن صورتت به هم اب سطل یه اگه!!  نشو نگران.. عزیزم کردم شوخی:  کرد زمزمه

 ..کنم اذیت و خوشتیپ داماد این کمی خواستم می فقط.. خوره نمی هم به شب آخر

 .. !زد من به چشمکی و

 همراه به روشنِ   مدادی نوک شلوار و کت.. کاوید و سپهر پای تا سر نگاهم.. خندیدم آسودگی با

.. ودب زده یقه به بود مشکی و سفید و طوسی های رنگ از ترکیبی که کراواتی و مشکی پیراهن

 پشتم به دستی خانم فریده.. زد می برق هاش کفش.. بود داده حالتش و کرده کوتاه و موهاش

 ادش همینطوری همیشه امیدوارم!  دیدنتون از شدم خوشحال.. برم دیگه من.. خب:  گفت و کشید

.. همید ی برازنده که واقعا:  داد ادامه من به نگاهی با و.. باشه همتون لب به لبخند و باشید

 .. !!بشید خوشبخت

 .. .داد هول سپهر سمت به و من و
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 ار دستش یک کرد می نگاهم لبخند با که همچنان سپهر که " گذاشتم او سمت به قدم دو یکی

 .. .گرفت طرفم به و کرد بلند

 تمگذاش کنار و تردید.. . بدم نشون خودم از سردی رفتار که نبود درست خانم فریده و بقیه جلوی

 ؟؟؟.. بود خنک همیشه دستش چرا.. سپردم خنکش دست به و دستم و

 .. .کرد خداحافظی و تشکر خانم فریده از فشرد می و دستم که همانطور.. ایستادم کنارش

 مونچشم که گشود برام را در سپهر.. زد می برق تمیزی از ماشینش.. . رفتیم ها ماشین سمت به

 .. .بود مونده جا صندلی رو که افتاد گلی دسته به

 ..چرخید من سمت به نگاهش و ایستاد صاف گل دست دیدن با سپهر

 .. .گذاشتی جا و گل دسته!!  پرت حواسِ   عاشق:  فت و خندید صحنه این دیدن با کیانوش

 وبارهد و شده ناراحت که ترسید می حتما.. . کرد نگاه من به نگرانی با بین این در و خندید سپهر

 زدم گیکمرن لبخندی.. . کرد می نگاهم مظلومیت با.. سوخت برایش دلم.. کنم پا به جدید بامبولی

 .. . !!نداره اشکال:  گفتم بهش رو و برداشتم زیرم از و گل دسته " نشستم می که حالی در و

 تنها و بود مریم گل های غنچه و سفید ریزِ   وحشی های گل از گلی دسته.. گرفتم دستم تو و گل و

 .. .بود شده بسته اش ساقه به رنگ سپید ربانی

 واینخ می ها بچه:  گفت انها به رو که شنیدم را آزیتا صدای که آمدن می ما سمت به نازیال و بیتا

 .. !زد چشمکی شیطنت با و.. . بیاید ما با شما

 .. . !راحتید که طور هر:  گفتم انها به رو.. . ماندند مردد بیتا و نازی

 ..دندکر حرکت انها سمت به و!  یایم می خان کیانوش با.. نه:  گفت و کشید رو بیتا دست نازیال

 نسنگی نگاهش.. چرخوندم دستم تو و گل دسته.. نشست رل پشت و زد دور را ماشین هم سپهر

 نقدرای حال به تا کی از.. ماندم زیر به سر همچنان.. . نشست دستم رو دستش.. . سوزاند می و بود

 ؟؟؟؟.. . بودم شده خجالتی

 و تمگرف باال را سرم.. زد دستم به نرم ای بوسه و برد لبش طرفش به و گرفت دستش در و دستم

 .. .دوختم چشمش به چشم
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 .. .شدی گیر نفس:  گفت و زد ای جذبه پر لبخند

 نگاهم.. . کردم می تعریف او از متقابال هم من یا..  کردم می تشکر باید.. کردم نگاهش همچنان

 .. کاوید را پایش تا سر دیگر بار

 لحظاتی تا او حال هر به که کردم می غرور احساس دل در.. . بود گیر نفس هم او که راستی به

 .. . !شد خواهد من مال دیگر

 اشپ روی دستش تو دستش.. نکرد رها و دستم.. . دوختم مقابل به و نگاهم و زدم کمرنگی لبخند

 .. .درآمد حرک به ماشین و زد استارت دیگر دست با.. . داشت قرار

------------------------------------------------------------------- 

 .. .گرفتم نظر زیر را سالن چشمی زیر و نشسته سپهر کنار مخصوص جایگاه در زیر به سر

 رد طالیی و کرم رنگ به تماما " بود کرده خبر سپهر که دیزاینری طرح با که عمو ی خانه سالن

 .. .بود شده روشن خانه کنار گوشه در که بود شمع و گل از پر فضا و آمده

 خالی ام خانواده جای چقدر.. . دادم قورت را بغضم.. خواند می عربی صورت به را متنی داشت عاقد

 ..داشتند حضور هم مادرم و برادر و پدر کاش.. . بود

 و تادهایس مژگان خاله کنارش.. کرد می نگاهم لذت و اشک با و نشسته صندلی رو مقابلم مادرجون

 به چقدر که دانست می خدا.. پاشید می دلم به بخشی اطمینان لبخند نگاهمان تالقی محض به

 .. .دارم نیاز ها لبخند و مثبت های انرژی این

 به و نشسته زیر به سر کیانوش کنارش در! کرد می نگاهم موشکافانه و نشسته عاقد کنار" عمو

 .. . بود نشسته ناهید عمه شوهر "دکتر آقای کنارش در و بود خیره زمین

 .. .سابیدند می قند سرمان رو ازیتا و بیتا و نازیال همراه به " سحر و ساناز و ناهید عمه

 و دهش سالن وارد سنگینی با که بودمش دیده پیش دقایقی.. کرد جستجو را نسرین عمه نگاهم

 .. .بود کرده علیک سالم مادرجون و خواهرش با فقط

 زده زل ما به اخم و جدیت با و نشسته یاسمن دخترش کنار تر عقب ریدف دو یکی.. ! دیدمش

 .. . !نبود روشن برایم نسرین عمه مخالفت همه این دلیل.. گرفتم انها از را نگاهم.. . بود
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 تنگ ِ  مشکی لباس با آذین.. . داشتند حضور هم آزیتا ی خانواده.. چرخید سالن در دیگر بار نگاهم

 . . !!بود زده زل ما به و نشسته مجسمه مثل کوتاهش و

 سمت این به و ایستاده نفری چند کنار3  ورودی در به نزدیک که دیدم را پژمان.. . چرخید نگاهم

 .. .شدیم چشم در چشم هم با.. کند می نگاه

.. رفت راست و چپ به برایم تاسف ی نشانه به که دیدم را سرش.. . کرد می نگاهم اخمو و جدی

 با هاین در.. شد فشرده انگشتانم و نشست دستم رو ؟؟دستی.. بود چه منظورش.. لرزید قلبم.. 

ِ   پی نگاهم که بود دیده حتما.. کرد می نگاهم مالمتگر و جدی.. . شدم چشم تو چشم سپهر

 ..است دیگران

 .. .باشه من به حواست:  کرد زمزمه و شد خم سمتم به کمی

.. ادد ادامه بیشتری تحکم با و کرد تر بلند را صدایش عاقد.. . موند خیره من به همچنان اینه در و

 دعای بودند گفته خاله و مادرجون که آمد یادم.. شود خاموش هم ها زمزمه که منظور این به

 . .کنم اطرافیانم و خودم برای خیر دعای باید..  گیراست عروس

 خواندن دعا به شروع دل در.. . کنم دور خود از و منفی های فکر و باشم مسلط خود به کردم سعی

 .. . بود زده زل من به آینه در آرامی به همچنان سپهر.. . کردم

 .. . !!بچینه گل رفته عروس:  شنیدم را نازیال صدای

 .. .برگردوند فضا به و سکوت که بود عاقد صدای دیگر بار و.. . شد بلند همهمه صدای

 .. . !خواد می لفظی زیر عروس-

 رسپه است محال کردم فکر ؟؟.. بود گفته کی دیگر را این.. . شدم نگران.. . شد گشاد چشمانم

 رد دست نگرانم و متعجب چشمان مقابل تعجب کمال در اما.. .باشه بوده موضوع این به حواسش

 .. .داد قرار دستم میان3  را مخملی کوچک ی جعبه و کرد جیب

 .. .نشست صاف دوباره و زد لبخندی متقابال هم او.. شد باز هم از لبخندی به لبم ناخودآگاه

 که خواستم خدا از تند تند.. بود آخر لحظات.. . کرد عقد ی صیغه خوندن به شروع دوباره عاقد

 و ردک سکوت عاقد.. کردم می یکی را زبانم و قلب باید.. باشد ام زندگی حافظ و کند کمکم خودش

 ..شد غرق خاموشی در سالن
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 ی همه ی اجازه با:  گفتم و دادم حرکتی و رنگ قرمز ی زده رژ های لب.. . شد تند قلبم ضربان

 !!! بــــله.. . . ها بزرگتر

 .. .داشتم سبکی احساس.. . کرد پر رو فضا هلهله و صوت و دست صدای

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 و فتهر بیرون که بود ای لحظه چند سپهر.. . زدم می لبخند بقیه به ناچارا گاهی از هر و نشسته تنها

 .. .بود زده غیبش

 حلقه از نگاهم.. .بود اعصابم رو چکش مثل بود پخش حال در بلند صدای با که آهنگیِ   بیس صدای

 5 ی خانواده به نگاهم.. بودند رقص مشغول آذین و آزیتا و سحر و نازیال.. . گذشت دستم تو ی

 بیتا .. .دادم و جوابش لبخند با هم من و زد ای مصنوعی لبخند دیدنم با آیدا.. افتاد بابایی ی نفره

 ؟؟.. خانم عروس احوال:  گفت زنان نفس نفس و کرد پرت کنارم و خودش

 .. .خوبم:  گفتم و زدم لبخندی

 ؟؟.. داری و خانمت عمه:  گفت و آورد نزدیک و سرش بیتا

 به و گذاشته اش چونه زیر دست اخم با.. کردم نگاه نسرین عمه به چشمی زیر و کردم کج و سرم

 و گرفتم انها از نگاه.. زدند نمی هم دست یک حتی دخترش نه و خودش نه.. بود خیره ها رقصنده

 .. .کن ولشون:  کردم زمزمه

 ؟؟..کجاست سپهر:  گفت و شد نزدیکمون آقا و خانم یه با عمو لحظه همین

 ..بیرون رفت لحظه چند:  گفتم و زدم لبخندی

 هم ایشون.. سپهر و من دوستان از هستند قاسمی آقای ایشون.. . جان دلیار:  داد ادامه عمو

 ..هستند خانومش

 اه فامیل بین در.. . گشت سالن در نگاهم.. . کردم بش و خوش انها با و شدم بلند احترامشون به

 رد.. . باشند سپهر و عمو دوستان از که زدم می حدس و شناختمشان نمی من که بودند هم افرادی

 ..اومد کنارم به و شد سالن وارد سپهر حین همین
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.. . رفتگ دستش تو و دستم و نشست کنارم و گفت ببخشیدی لب زیر که کردم نگاهش پرسشگر

 و شردف رو دستم سپهر.. . شدند می اضافه ها رقصنده به داشتند که دوختم بیتا و ساناز به چشم

 . . .نشست من تنگاتنگ و کشید جلو را خودش

 .. .اتاق بریم لحظه چند:  گفت گوشم زیر لحظه چند از پس.. . ندادم نشان توجهی

!!  ارمد کارت..  بریم بیا:  گفت و کرد نزدیک و سرش دوباره.. برگشت سمتش به پرسشگر نگاهم

 ..کرد وارد فشاری دستم به و

 .. .گرفتم ازش نگاه و انداختم باال ابرو شیطنت با

.  دارم کارت.. .پاشوبیا.. دقیقه چند فقط:  کرد زمزمه گوشم زیر دوباره..  شد بیشتر دستش فشار

!!! 

 .. .زدم ای موذیانه لبخند بود ها رقصنده به نگاهم که نانهمچ

 می تنها و داماد عروس دقیقه چند عقد از بعد دنیا جای همه.. بابا ای:  گفت گوشم کنار قرار بی

 ؟؟؟.. اومد خشکی رسید که ما به حاال.. زارن

 یب و بیرون کرد فوت و نفسش حرص از هم او.. کردم نگاه اطراف به و انداختم باال شانه توجه بی

 ..افتاد ورودی در به چشمم لحظه چند از پس.. نشست کنارم حرف

 وستانمد به و کرد دنبال و نگاهم رد سپهر.. . شکفت گلم از گل و نشست لبم به خنده دیدنشون با

 و سمانه.. . انداختند می خوبم روزهای یاد و من انها.. گرفتم قلب قوت حضورشون با.. موند خیره

 و کرده باران بوسه را صورتم و شدند آویزون گردنم از شوق و ذوق با کدام هر الناز و تارا و یاس

 .. .گفتند تبریک و داده دست سپهر با خانمانه سپس

 اهمنگ دیگر بار که بود گرفته ای دیگه هوای و حال هاشون کاری شلوغ و دوستانم حضور با جشن

. . .شدند می وارد هم اتفاق به دست در گلی دسته با که بودند شیدا و شاهین.. . ماند ورودی در به

 که بودم فهمیده هایش حرف الی به ال از.. آمد یادم.. لرزید دلم... ماندم ای لحظه شیدا دیدن با

 .. .دارد دوست را سپهر

 ..کرد نمی رها و داشت دست در و دستم همچنان سپهر.... گرفتمشان نظر زیر موشکافانه
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 متواضعانه هم شاهین.. . داشت لبخند لبش اما بود گرفته نگاهش. . . کردم روبوسی شیدا با

 زدم صدا رو بیتا شلوغی میان.. کرد می معذبم شیدا نگاه.. کرد بش و خوش سپهر با و گفت تبریک

 .. .باشد او به حواسش که خواستم و سپرده دستش را شیدا و

 توق هیچ که بود این حقیقت.. . خب اما.. سوخت می شیدا برای دلم.. . کردم نگاه را شدنشان دور

 .. . .شوم شریک کسی با را سپهر نداشتم دوست

 

---------------------------- 

 سفید دیوار و در از چشمم.. . کردم برانداز و اطراف و گشودم هامو پلک رخوت با و سختی به

 ورن شدت از و چشمام.. کرد می خودنمایی سخاوتمدانه خورشید که افتاد پنجره قاب به و گذشت

 ..بود خوابیده و انداخته جا زمین روی بیتا.. . کردم جمع

 به دستی.. بودم گیج هنوز و کرد می درد کمی سرم.. . نشستم رختخواب میان و گرفته او از چشم

 ساعت.. کرد جستجو و میزی روِ   ساعت نگاهم.. !!! بود چرب کمی هنوز پوستم.. کشیدم صورتم

 و شد جا جابه کمی بیتا.. کردم آویزان تخت از پامو و دادم سـُــر و خودم.. . بود صبح 01331

3  اندبم پیشم که کردم اصرار او به چه هر دیشب!  افتادم نازیال یاد.. . فشرد بغلش تو و بالشش

 .. .برگردد خانه به او با است بهتر و تنهاست پدرش که بود گفته و نکرده قبول

 چرب و خورده تافت موهام.. رفتم حمام سمت به و زدم چنگ و حمومم ی حوله و کرده باز و کمد

 بلیتن دیشب که حیف.. خاروندم و سرم وپوست انداختم موهام میان و هام انگشت سختی به.. بود

 تورص از رو ها روغن رنگ ان کن پاک شیر با سختی به بیتا زور به فقط.. بودم نرفته حمام و کرده

 .. .بودم زدوده

 یپوزخند.. . پاشد به صورتم روی آب تا گرفتم باال را سرم.. . ایستادم دوش زیر و کرده ولرم و آب

 پیک و شیک.. . نداشت کاری اینکه ؟؟.. . بود همین همش.. . !!! نبود سخت هم زیاد ازدواج.. زدم

 باال ابرو هایش اصرار جواب در.. سپهر دادن حرص.. زدن لبخند همه به و نشستن جا یک

 .. .نشده باز کادوی همه آن.. بودن عروس.. . !!! انداختن

 .. . !!شدم موهایم زدن شامپو مشغول و خوردم فرو امو خنده و دادم تکان سری
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 به مشکی ساق و پوشیده لباس راحت خیال با.. بود خواب همچنان بیتا شدم خارج که حمام از

.. ردمک تن به داشت چین کمی پاینش و بود زانوام باالی تا که رنگ طوسی اسپرتِ   پیراهن همراه

. 

 کشو داخل را ها سنجاق و گیره.. . بود پاش و ریخت و شلوغ بسیار.. . انداختم اتاق به نگاهی

 بیتا شال.. . زدم کاور را لباسم.. دادم هول تخت زیر به و گذاشته اش جعبه در و کفش.. ریختم

 که خواست نمی یعنی ؟؟؟.. نکرد دعوت را اش خاله دختر و خاله سپهر چرا.. . بود افتاده ای گوشه

 ؟؟.. . گرفته زن او بدانند انها

 یب بیتا تا نکنم ایجاد صدا و سر کردم می سعمی.. . زدم پوزخندی گرفتن زن ی کلمه تکرار با

 .. .نشود خواب

 یه سپهر به حتی.. بود کرده ترک را مجلس هایش بچه با همراه زود چقدر نسرین عمه دیشب

 ؟؟.. . کردند می اینطور چه برای.. . !! بودند نگفته هم خالی و خشک تبریک

 ی خانه غربی ضلع به چشمم.. شود عوض اتاق هوای تا گشودم را آن و رفتم پنجره سمت به

 به شآتی بود مانده کم دیشب!  بود هیز پسر این چقدر آخر.. امیر به لعنت.. . افتاد بابایی مهندس

 سرکپ.. کنم تعویض را لباسم که کند مجبور مرا تا کند کفری را سپهر یش ها نگاه با و کند پا

 !!! چران چشم

 منتظر بود بهتر.. بودند کوچک های ی جعبه و پاکت اکثرا.. کردم رو و زیر را ها کادو سبد کمی

 ات کردم خارج کشو از را سشوار!!!  نزدم مسواک آمد یادم.. . کنم بازشون بعد و بمانم ها تر بزرگ

 .. .کنم خشک را موهایم آب و بروم راهرو شویی دست به

 دست اما ؟؟.. بودم دزدیده را عشقش یعنی.. آوردم یاد به را مغمومش های نگاه.. . شیدا طفلک

 .. .نبود که من

 آذین.. .بود شده جنتلمن و برازنده سپهر دیشب که حقا.. . گرفتم سرم باال و زدم برق به را سشوار

 چشمانش وگرنه نکرد قبول را رقصش دعوت سپهر شد خب... !! خورد می را او نگاهش با داشت

 تمام نزدیکی محض به چرا اما.. قبل سپهر همان بود شده برایم دیشب سپهر....آوردم می در را

 ؟؟؟.. . شد می مور مور تنم
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 چه که بیاورم یاد به نداشتم دوست.. . کردم می فرار هم خودم نگاه از.. . گرفتم اینه از چشم

 .. !!نبود خشن اما.. بود زور به خب. .. شب آن.. خب.. بود آمده سرم به بالیی

 بآ شیر زیر و مشتم و فرستاده گوش پشت و موهام.. . کوباندم میز رو و کرده خاموش را سشوار

 دمکر حس بیچارگی با... !!!! کردم می فراموش باید.. کردم می فراموش باید را چیز همه.. . گرفتم

 دوستش بیشتر دور دورا همانطور حاضر حال در.. شود نزدیک من به ندارم دوست دیگر که

 .. .شدم خارج شویی دست از و زده مسواک.. . داشتم

 اتاق به صبح به نزدیک چون.. باشند خواب همه که زدم می حدس.. بود سکوت در خانه تمام

 .. . !!!بودند رفته هایشان

 عمو و مادرجون و خاله و خانم پروین زحمت   با.. . رفتم پایین طبقه به و گرفته پیش در را ها پله راه

 .. .بود درهم همچنان اما.. بود آمده در ناکش وحشت و شلوغ حالت آن از کمی دیشب سالن "

 ریدیگ شخص که داد می نشان نان های بسته و گاز روِ   روشن کتری.. . رفتم خانه آشپز سمت به

 .. .زدم سالن در چرخی و گذاشتم دهان به نان ای تکه.. باشد بیدار باید هم

 حیاط و گرفته شلنگ.. افتاد خانم پروین به چشمم.. . کردم تماشا را حیاط و رفته پنجره سمت به

 ستهخ.. . خانم پروین خیر به صبح:  گفتم بلند و ایستادم ها پله رو و کرده باز را در.. شست می را

 ..نباشید

 خنده با. .نشست لبش رو پررنگی لبخند و کرد راول آب شلنگ.. برگشت عقب به صدایم شنیدن با

 بیدار زود اینقدر چرا.. عزیزم خیر به توام صبح:  گفت و آمد سمتم به.. کردم نگاهش خجالت و

 ؟؟.. خانم عروس شدی

 ؟؟.. شدید بیدار زود اینقدر چرا شما.. برد نمی خوابم دیگه:  دادم جواب و زدم عجولی لبخند

 ؟؟.. . کنید خبر کمک برای و نفر چند نبود قرار مگه.. نکنید خسته و خودتون

 هامم کمک!!  دم می انجام خودم.. مادر که نیست کاری:  گفت و داد تکان سری خانم پروین

 ..شده افتضاح.. بگیرم حیاط این به آب یه دارم وقت تا گفتم!!  یان می بعدظهر

 به سپس.. کردم نگاهش کمی و زده کمر به دست.. رفت اش جارو و آب شلنگ سمت به دوباره و

 ؟؟؟.. شد نمی بیدار کسی چرا.. . برگشتم داخل
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 اتاق در.. . رفتم داشت تعلق مادرجون و خاله به ها روز این و بود پایین در که مهمان اتاق طرف به

 زدم حدس.. بود دستش کنار مادرجون جانماز.. بودند خواب دو هر.. کردم نگاهشان و کرده باز را

 ..پرداخته استراحت به دوباره و خوانده را نمازش صبح که

 .. .رفتم آشپزخانه طرف به و بستم را در آروم

 .. .بریزم چای تا برداشتم خودم برای فنجانی و کردم کم را گاز زیر.. کرد می قل قل کتری

 . !!! ..عروسک خیر به صبح:  پریدم جا از که بگذارم میز روی تا کرده بلند احتیاط با و داغ فنجان

 میز رو و فنجان.. بود ریخته دستم روی و شده سرریز داغ چای از کمی.. کرد نگاهم خنده با و

 علم ؟؟.. شد می پیدایش خاص مواقع و یهویی همیشه چرا.. دادم تکان هوا در و دستم و گذاشتم

 ؟؟.. . داشت غیب

------------------------------- 

 .. .بریزم چای تا برداشتم خودم برای فنجانی و کرده کم را گاز زیر.. کرد می قل قل کتری

 . !!! ..عروسک خیر به صبح:  پریدم جا از که بگذارم میز روی تا کرده بلند احتیاط با و داغ فنجان

 و شد سرریز داغ چای از کمی.. کرد می نگاهم خنده با!  شد قفل چشمش در و چرخید چشمانم

 و یهویی همیشه چرا.. دادم تکان هوا در و دستم و گذاشتم میز رو و فنجان..  ریخت دستم روی

 ؟؟.. . داشت غیب علم ؟؟.. شد می پیدایش خاص مواقع

 .. رفتم یخچال سمت به و دادم تکان سری.. . باشم تفاوت بی و خونسرد کردم سعی

 ؟؟..شدی بیدار زود اینقدر چرا-

 .. !!برد نمی خوابم دیگه:  دادم جواب لب زیر " بهش نگاه بدون و دادم تکان سری

 و پنیر.. ایستاد سرم پشت و گذاشت آشپزخانه داخل قدم سپس.. کرد سکوت ای لحظه چند

 .. .گذاشتم میز رو و مربا ی شیشه

 بودی؟؟ حموم-

 .. .دادم تکان سری فقط جواب در

 ...!!! ساکتی چقدر-
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 زمزمه و تگرف مو بازو که بشینم میز پشت تا کشیدم عقب و صندلی...  نشست لبم روی پوزخندی

 : کرد

 .. .دلیار -

 : گفتم و کشیدم دستش از بازومو غیض با!!!  یخ.. سرد.. شدم تلخ دلیل بی

 ...!! رو تو حوصله نه و دارم گفتن واسه حرفی نه -

 و هاش نفس.. کشید عقب و من.. . شد تر محکم بازوم دور دستش.. . !! ایستاد مات ای لحظه

 ..بگیرم فاصله ازش تا کشیدم جلو و سرم.. . کردم می حس گوشم کنار

 ای هحوصل کم و عنق انقدر االن از وقتی..!!!  بد چه ؟؟.. "واقعا:  گفت کمرنگی لبخند و خونسردی با

 ؟؟؟.. . هان.؟؟ ؟ کنی تحملم و کنی زندگی باهام عمر یه خوای می جوری چه پس.. 

 از ستد هنوز:  گفتم پرتمسخری لحن با و کشیدم صندلی طرف به و خودم.. کشیدم لرزانی نفس

 ؟؟... برنداشتی خیالی خوش

 گوشم کنار و شد خم و داد تکیه میز به و دستش یک و ایستاد سرم پشت.. . نشستم میز پشت و

 ؟؟... کنی می فکر اینطور:  گفت موذیانه

 عطر بوی و نفس گرمای.. . شدم چای زدن هم مشغول ساختگی آرامش با...  ندادم جوابی

 .. .کرد می ام کالفه داشت اش همیشگی

 : گفت و گذاشت گوشم پشت و بود صورتم کنار که و موهام از ای تکه آرامش با و آورد جلو دست

!! .. . !خریداریم اخالقیتم بد و ناز این ؟؟.. چیه چاره!!  کن رفتار راحتی جور هر شما.. . نداره اشکال

 !! ایستاد صاف و.. . بوسید و ام گونه محبت و آرامش با حیرت و تعجب کمال در و

 می یا ؟؟؟.. . بود داده رویه تغییر ؟؟.. . چه یعنی.. . ریخت پایین هوری قلبم و کرد سنگینی نفسم

 ؟؟؟.. .بزند گولم خواست

 !!!! من به لعنت.. . اه.. . که بود وقت چند ؟؟..بود بوسیده مرا.. . زد می تند تند قلبم

 .. . زدم هم به و چای بیشتری شدت با و شد تند وار اتوماتیک دستم

 ؟؟.. زنی می همش به اینقدر ریختی توش سنگ-
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 .. .کرد ای خنده تک و

 3 مقابلم که حالی در و زد دور و میز.. . کوبیدم میز رو و کردم خارج فنجان از و خوری چایی قاشق

 چن ؟؟... بریزی چایی شوهرت واسه خوای نمی ؟؟..کو من چایی پس:  گفت نشست می میز پشت

 ؟؟.. کنی خالی شونه وظایفت زیر از خوای می اول روز همین از.. . نچ

 .. .آورد حرف به و من و کند ام کفری خواهد می که دونستم می.. . شد خیره من به شیطنت با و

 ههمیش و این.. . ندارم تو قبال در ای وظیفه من:  گفتم حرص با و شمرده و کردم نگاهش غیض با

 .. . !!باشه یادت

 لندب ناچار به.. . بود رفته چشمانش از شیطنت.. . شد قفل صورتم رو متعجب و مبهوت چشمانش

 گرفت ام خنده.. . بود تعجب در ام سردی و تلخی همه این از حتما.. . بریزم چای برایش تا شدم

 .. .بودم حالی به حال من که حقا! 

 چشمی زیر ؟؟؟.. .نداد را جوابم چرا.. . بودم عجب در سکوتش از.. . ریختم فنجان در و چای

 حرکاتم نگاهش با.. . کردم نگاهش

 ؟؟؟.. بود کاری ام ضربه اینقدر یعنی... . کرد می دنبال را

 ی متوجه و نگاهم وقتی.. . گذشت اش چهره از نگاهم.. . بگذارم میز رو و فنجان تا چرخیدم

 .. .خورد تکانی و آمد خودش به " دید خودش

 بل رو و حرصآورشِ   کج لبخند.. . رفت فرو شیطنتش و خونسردی جلد در و کشید عمیقی نفس

 .. . !!داره خوردن چایی این:  گفت من به نگاهی نیم با و انداخت

 .. .نشستم جام سر و نکردم اعتنایی

 و نگاهش. . . برد دهانش طرف به تلخ و چایش فنجان.. . مالیدم روش پنیر و کندم نان ای تکه

 .. .داشتم نگه میز روی های ظرف رو و نگاهم لجوجانه اما.  کردم می حس

 دیدنمابا با.. .  شد ظاهر درگاهی تو خانم پروین بعد لحظاتی و اومد در صدا به ورودی در

 !! داماد و عروس خیر به صبح:  گفت و خندید خوشحالی

 مصنوعی لبخند.. . بود اعصابم روی میخ مثل داماد و عروس لفظ این.. . فشردم هم رو و چشمام

 .. .دادم تکان سری بود میز به نگاهم که همچنان و زدم ای
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 ؟؟؟.. نداشتید بر چرا.. هست هم خامه ؟؟..بیارم براتون خواید نمی چیزی:  خانم پروین

 .. . !!!کرد متوقفش سپهر تشکر صدای که رفت می یخچال سمت به و

 چرا:  گفت کردیم سکوت ما دوی هر دید وقتی.. . گذروند نظر از رو ما و برگشت خانم پروین

 ؟؟.. شدید بیدار زود اینقدر

 .. . !برد نمی خوابم دیگه:  دادم جواب من و زد لبخندی سپهر

 و.. .زارم می تنهاتون:  گفت شد می خارج اشپزخانه از که حالی در و داد تکان سری خانم پروین

 ! شد خارج

 ؟؟.. .داشت نمی بر کردنش نگاه مستقیم این از دست چرا.. . کشیدم سر خالی و چای ی بقیه

 واقعا تو یعنی.. : شنیدم را صدایش که شدم رفتن ی آماده و گذاشتم میز روی و خالی فنجان

 ؟؟.. بوده خودمون خاطر به کردم که کاری هر مدت این تمام که نفهمیدی

 به.. !! تو و من!!  خودمون خاطر به فقط:  داد ادامه.  کردم نگاهش متعجب و آوردم باال را سرم

 .. .رسیدنمون هم به خاطر

 ؟؟.. . دشواره اینقدر موضوع این فهمیدن یعنی:  داد ادامه آرامش با... .  کردم نگاهش گیج

 ؟؟.. بود چه منظورش.. . بودم گیج.. . گشت می صورتش رو نگاهم

 ؟؟.. . کنی نمی تمومش چرا ؟؟؟.. . دلیار:  داد ادامه کنان نجوا

---------------------------- 

 واقعا تو یعنی.. : شنیدم را صدایش که شدم رفتن ی آماده و گذاشتم میز روی و خالی فنجان

 ؟؟.. بوده خودمون خاطر به کردم که کاری هر مدت این تمام که نفهمیدی

.. تو و من خاطر به!!  خودمون خاطر به فقط:  داد ادامه.  کردم نگاهش متعجب و آوردم باال را سرم

 .. .رسیدنمون هم به خاطر به!! 

 ؟؟.. . دشواره اینقدر موضوع این فهمیدن یعنی:  داد ادامه آرامش با... .  کردم نگاهش گیج

 ؟؟.. بود چه منظورش.. . بودم گیج.. . گشت می صورتش رو نگاهم
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 ؟؟.. . کنی نمی تمومش چرا ؟؟؟.. . دلیار:  داد ادامه کنان نجوا

 تموم و چی.. . نکردم شروع و چیزی من:  دادم جواب.. . کرد می نگاهم ارامش با.. . کردم نگاهش

 ؟؟؟.. کنم

 مهه که دلیاری اون کو ؟؟.. . قبلی دلیار اون کو پس:  کرد نجوا..  طوالنی و مستقیم.. . کرد نگاهم

 ؟؟.. . بود گرما نگاهش و وجودش

 چرا:  پرسیدم و زدم دریا به و دل.. . گرفتم دندان به و لبم..  کردم تعلل کمی.. . زدم پوزخندی

 ؟؟.. . نکردی دعوت عقد برای و عزیزتون ی خاله دختر و خاله

 ؟؟؟.. . هـــان:  پرسیدم و کردم ریز و چشمانم و

 سپس.. . داد تکان سری و داد سقف به و نگاهش.. . زد پوزخندی.. . کرد می نگاهم همچنان

 ؟؟.. . داره اهمیتی چه:  گفت و داد من به و نگاهش دوباره

 و خاله( گفتم کنایه با و واقعا) واقعا اونا اگه.. . داره اهمیت من واسه:  گفتم و دادم تکان سری

 جشن و شدی متاهل تو بدونند که باشن داشته اینو حق کنم فکر پس3  باشن ت خاله دختر

 ؟؟؟.. . درسته.. . !!! باشند دعوت عقدکنانت

 .. . !!!!نه:  گفت و شد باز کجی لبخند به لبش.. . گشت می صورتم رو نگاهش

:  تگف کنم اعتراضی اینکه از قبل.. .  کشیدم هم در ابرو ناخودآگاه ؟؟.. . انداخت می دستم داشت

 .. . !ببینند و فعلیم ی خانواده افراد از کدوم هیچ ندارن دوست اونا

 ؟؟.. . چرا:  گفتم متعجب.. . خوردم جا

 .. . !!!!دارند هم حق:  گفت لب زیر کردم حس من و گرفت ازم و روش.. . زد پوزخندی باز

 .. .بدونم خوام می من!! ؟؟ چرا بگو من به.. . سپهر:  پرسیدم مصرانه

.. داره اهمیتی چه ؟؟؟.. بشه چی که آخه:  غرید و کرد بدنش گاه تکیه و دستش و شد خم میز رو

 ؟؟

 بود ها روز همون از.. . داره اهمیت من برای!!!  داره.. داره:  گفت بلند صدای و لج با.. گرفت حرصم

 االن که همینه خاطر به.. . شد عوض ما بین چی همه که بود روزها همون.. . کرد تغییر تو رفتار که
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 ینماش تو رو تو که نرفته یادم هنوزم من ؟؟.. . داره اهمیتی چه میگی اونقت. . !! رسیدیم اینجا به

 ..دیدم اون کنار

 خبری بی تو روز چند و هممون که موقعی ؟؟.. .موقعی چه در اونم: دادم ادامه پوزخند و حرص با و

 . .بود کنکورم نزدیک که موقعی.. . بودی کرده خاموش هم و گوشیت و بودی گذاشته نگرانی و

 .. ..نبود خوب عمو حال که موقعی

 بگم؟؟ بازم یا بسه:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .. .شدم خیره او به زنان نفس و حرص با و کشیدم عقب و خودم و

 با و گردوند من رو و نگاهش.. . نشست صاف و برداشت میز رو از و دستش.. . زد پوزخندی هم باز

 که برسیم هم به خواستیم می تو و من ؟؟.. . رسیدیم کجا به مگه:  گفت آرومی به و آرامش

 .. .شوهریم و زن رسما دیشب از تو و من ؟؟؟.. اینه جز.. . !!! رسیدیم

 !!؟؟.. . بهتر این از چی:  داد ادامه باشیطنت و

 اینجا به خواستیم می ما ؟؟.. همین.. !!! هه:  گفتم تمسخر با و گذاشتم گوشم پشت و موهام

 به بش اون تو رفته یادت اینکه مثله ؟؟.. .. بود همین مون خواسته واقعا ؟؟.. .اینطوری ؟؟.. . برسیم

 ... .تجاو من

 و متعجب.. . !!!  شد خشک دهنم تو حرف.. . پروند جا از و من خورد میز به محکم که ای ضربه

 به و گرفتم مربا برعکس ی کاسه و شده ریخته چای و شده برعکس فنجون از نگاه باترس

 .. .دوختم خشمش پر و قرمز صورت

 و ودب کوبانده میز به محکم آن با و بود میز رو که دستی همان.. . بود گرفته شدت قلبم ضربان

 لمهک اون دیگه نداری حق که نگفتم بهت مگه:  غرید بود شده خم جلو به که حالی در و کرد مشت

 ؟؟؟.. بگی رو

 شده قرمز چشمانش ثانیه از کسری در.. .  بود متورم گردنش رگ.. . شدم خیره بهش تعجب با

 ؟؟.. . شدی الل چرا:  غرید عصبانیت و حرص با که گشت می ملتهبش صورت رو نگاهم. . . بود

. .تکرارکنی.. . رو کلمه اون نداری حق.. نگفتم.. .  تو به..  مـــن.. مگه:  داد ادامه شمرده شمرده و

 ؟؟.. هـــــان ؟؟

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

768 

 

 .. .بود همین تو کار.. ت.. . اما:  گفتم زحمت وبه دادم تکانی خودم به

 من.. . بفهم کنم می خواهش.. . !! بفهم احمق:  زد داد و عصبانیت با و شد خیز نیم صندلی رو از

ِ   مال رو تو خواستم می فقط من!!  نبود خوب حالم من. . دارم دوست هم هنوز.. . داشتم دوست

 می ورمد داری که ببینم تونستم نمی من.. . میری داری که ببینم تونستم نمی من.. . کنم خودم

 بهت پسره اونِ   دست خواستم نمی.. . بری که خواستم نمی من.. . بزاری تنهام خوای می و زنی

 گند به و زندگیمون هات لجبازی با هم تو خواستم نمی من.. .!! بفهم خدا رو تو.. بفهم.. . برسه

 .... .بکشی

 نمی من.. . بودم شده دیوانه من.. . دارم قبول.. . آره.. . نبود خودمِ   دست من:  داد ادامه آرومتر و

 ونمت نمی هم هنوز.. . کنم تحمل تونستم نمی تو از و دوری و سردی همه اون.. . کنم درک تونستم

 دازهان به روزها این تموم تو.. . کافیهِ  !  بس دیگه.. کن تمومش.. . دلیار خدا به رو تو.. . کنم تحمل

 ارمک برابر دو رفتارهات این با باش مطمئن.. . زدی پسم کافی ی اندازه به.. . کردی اذیتم کافی ی

 می خواهش.. .ندارم و طاقتش دیگه من.. . . . دادی من به بودن اضافه احساس.. .کردی تالفی و

 کت تو و خودش که همون.. . کرد متحول و زندگیم که دلیاری همون.. . قبل دلیار همون بشو.. . کنم

 .. .کنه می فرار ازم ها جذامی مثه و زنه می پسم مدام که اینی نه. . داد جا هام لحظه تک

 می ؟؟؟.. . بینی می.. . کنم می خواهش ازت دارم:  گفت رفت می تحلیل به رو که صدایی با و

 کس هیچ از هیچوقت که منی.. . من.. . بار هزارمین برای.. کنم می خواهش ازت دارم.. . فهمی

 ؟؟.. رسوندی کجا به و من بینی می.. . نکردم خواهش

 و سر از که کردم می خدا خدا.. . دوختم سرش پشت فضای به و گرفتم ازش و نگاهم مبهوت

 ؟؟ .. .چی باشند شنیده و صدامون اگه.. . باشه نکرده بیدار خواب از و پایین طبقه افراد صدامون

 .. .رفت می باد به داشتم که هم آبرویی ذره یک همین مطمئنا

 من از و بود گذاشته کنار را اش لجبازی و غرور که فردی به.. . برگشت سپهر به دوباره نگاهم

 که کسی به.. . بیاره یادم به و قبلمون های روز داشت اصرار که کسی به.. . کرد می خواهش

 .. .که کسی به.. کرد می توجیه را خودش

 ار مربا ی کاسه.. داد قرار نلبکی روی و کرد صاف و فنجان آرامی به او.. . رفت دستانش به نگاهم

. . .دانستم می.. . شد خارج آشپزخانه از سالنه سالنه ام زده بهت چشمان مقابل در و کرد صاف هم
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 جمله.. . شدم گم هایش حرف میان.. . نبود راحت برایش ها حرف این گفتن که دانستم می خب

 ؟؟؟.. . بودیم رسیده کجا به ما.. . شدند می تکرار وار ا کو سرم در هایش

 

------------------------------------- 

.. تمگرف او از چشم!!!  بود خواب همچنان.. . شد کشیده بیتا به نگاهم.. . آمد می صدا و سر پایین از

 خبر بی ازسپهر بعد به صبح اتفاق از.. . باشند شده بیدار همه که زدم می حدس.. . بود ظهر. 

 .. .کاوید را اتاق فضای نگاهم بود؟؟ حالی چه در.. . .بودم

 حس.. . !!! خالی هم و پـــُـربود هم ذهنم.. . هستم خواب هنوز که کردند می فکر بقیه حتما

 کلی با و من و بود رفته.. . برسیم ای نتیجه به تا ماند می و رفت نمی سپهر کاش.. . داشتم دلتنگی

 و بود االن که خواست می دلم عجیب اما.. چرا دونستم نمی.. . بود گذاشته تنها عجیب های حس

 .. .داشت می حضور کنارم

 تیدس ؟؟.. . کردم می چه باید.. . بود ماِ   بین در دو همین فاصلمون.. .شد کشیده اتاق در به نگاهم

 سری. . .نبود آدمیزاد به شبیه چیزم هیچ من.. . نشست لبم رو تلخی پوزخند. . . کشیدم موهایم به

 .. .متاهلی روز اولین از هم این:  کردم زمزمه و دادم تکان

--------------------------------------------------------------------

-------- 

 امحم از و شده بیدار خواب از تازه.. . زد می شانه را خیسش موهای و بود ایستاده آینه مقابل بیتا

 ؟؟.. . چته:  گفت و کرد غافلگیر آینه در را نگاهم.. . بود آمده

 .. .هیچی:  گفتم و زدم ای زورکی لبخند

 ؟؟.. خبر چه:  پرسید و برگشت به رو و بست محکم را موهایش

 خواد می خبری چه مثال ؟؟.. کجا از:  گفتم و انداختم باال ای شانه.. . کرد نگاهم چشمی زیر و

 ؟؟.. باشه

 ؟؟.. هنوز خوابه ؟؟.. خبر چه داماد از:  گفت و کرد در به ای اشاره سر با

 .. !!!کنم فکر.. . دونم نمی:  گفتم و دزدیم و نگاهم
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 ؟؟.. بیداری صبح 01 از گفتی که تو ؟؟؟.. نداری خبر ازش صبح از: پرسید تعجب با و ایستاد صاف

 ..زدی می بهش سر یه خب

 ازش بد به موقع اون از.. . دیدمش صبح.. . چرا خب:  داد پاسخ و کردم مرتب و میز روی وسایل

 .. .ندارم خبر

 وبارهد و برگرداند را رویش دید را نگاهم وقتی.. . کشید باال را ابروانش و کرد نگاهم متعجب بیتا

 .. .شد وسایلش کردن جمع مشغول

 ؟؟.. برید خواید می مگه ؟؟.. کنی می جمع چرا و وسایلت:  پرسیدم ازش

 !! میریم بعدظهر.. آره:  داد جواب

 ؟؟.. عجله با اینقدر چرا-

 مرخصی زیاد مامان ؟؟.. کمه.. . !!! اینجاییم که است هفته یه االن:  گفت و داد تکان سری بیتا

 .. .دانشگاه برم باید منم.. . نداره

 .. .میشم تنها من ؟؟.. . زود اینقدر چرا آخه:  گفتم ناراحتی با

 شوهرت ؟؟.. چیه تنها ؟؟.. وا:  گفت و برگرداند طرفم به را سرش بود مشغول که همانطور بیتا

 !! خندید ریز ریز و.. . که هست

 .. .بابا برو:  گفتم لب زیر و رفتم او به ای غره چشم

 چرا پس ؟؟.. . بیدارید شما:  گفت و زد لبخندی دیدنمون با.. امد داخل خاله و شد باز اتاق در

 .. .خوابید هنوز کردم فکر..  نیست ازتون خبری

 .. .خیر به صبح:  گفتیم همزمان دو هر بیتا و من

 ..خیر به ظهر که اینه ترش درست البته:  گفتم و کردم ساعت به ای اشاره من سپس

 .. .دلم عزیز خیر به توام ظهر:  گفت و زد موهام به ای بوسه و اومد سمتم به لبخند با خاله

 رزی به دستی خاله.. بود شده جمع اشک چشماش تو.. . کردم نگاه خاله به و گرفتم باال و سرم

 خوشبخت که خوام می:  گفت بود ام شانه دور هنوز دستش یک که حالی در و کشید چشمش

 ؟؟؟.. باشه.. دلیار بشی
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 مادرم به شبیه چقدر.. چشمانش.. بینی.. دهنش و لب.. . اش شده رنگ موهای.. . کردم نگاهش

 ؟؟.. . باشه: پرسید دوباره و داد من به تکانی.. بود

 . ..کنم می مو سعی تمام:  گفتم و زدم لبخندی.. گشت صورتش در دیگر بار نگاهم.. زدم پلک

.. . !! دیگه بسه مامان.. .. عــــه:  شد بلند بیتا صدای که چسباند خودش به و من دوباره خاله

 .. .هستماااا منم.. شد حسودیم

 الیح در سپس.. . بوسید هم را او صورت و رفت بیتا سمت به خاله.. . خندیدیم دو هر بیتا حرف با

 .. !!چینه می و میز داره خانم پروین.. ناهار پایین بیاید:  گفت شد می خارج اتاق از که

 هنوز : پرسید کرد اتاقش در به که ای اشلره با و برگشت طرفم به سپهر اتاق ی بسته در دیدن با

 ؟؟.. . خوابه

 .. .نکنم فکر دونم نمی:  دادم جواب و دادم تکان سری

 ..ناهار برای کنم صداش برم-

 شمامچ به نگاهی با و برگشت طرفم به سپس.. . ایستاد که بود نرفته بیشتر قدم یک هنوز اما

 .. .میشه سرد غذا!!  پایین بیاید زود کن صداش.. . بهتره کنی صداش خودت:  گفت

 نیدهش را صدایمان خاله که داشت امکان یعنی.. ریخت فرو سینه در قلبم.. . رفت ها پله طرف به و

 شد می خارج اتاق از که حالی در و کشید را چمدانش زیپ بیتا.. . گرفتم دندان به را لبم ؟؟.. باشد

 .. .ناهار بیاید کن صدا و شوهرت!  باش زود.. . دیگه پاشو:  گفت

 سری.. . ! بود گفته غلیظ و شیطنت با را شوهرت... گرفت ام خنده.. . آمد ادا برام شیطنت با و

 به دستی.. رفت ها پله سمت به و شد خارج اتاق از من از زودتر بیتا.. . شدم بلند و دادم تکان

 ..زدم خودم به عطر کمی.. . کشیدم بود ریخته هام شونه رو که موهام

 کیمش ساق زیرش.. . داشت چین کمی پایینش و بود پام ران اواسط تا مانندم پیراهن " تونیک

 و فتمگ اللهی بسم لب زیر.. داد می نشان تر کشیده مرا.. . داشتم تن به بود پام ساق میان تا که

 ردمک باز و در الی بله؟؟؟: شد بلند اش گرفته صدای که زذم در به ای تقه.. . رفتم اتاقش طرف به

 هب.. بود سرش زیر دستش یک و بود کشیده دراز باال رو " تختش روی.. . تو فرستادم امو کله و

 .. .شد خیز نیم و شد متعجب کمی دیدنم با!! همیشه عادت
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 .. .منتظرن همه.. . ناهار بیا:  گفتم و کردم باز دهان

 !! میام االن.. . باشه:  گفت باشد شده پکر دوباره که انگار یهو.. کرد می نگاهم همچنان

 تکان سری.. برگشت من به دوباره متعجبش نگاه... ایستادم چارچوب در و کردم باز کامل را در

 . ..بریم هم با مونم می منتظر:  گفتم و دادم

 منتظر.. کشید اش تختی رو به دستی و شد بلند سپس.. . انداخت باال تعجب از را اش اَبرو

 هب دستی و انداخت آینه در خودش به گذرا نگاهی اومد می سمتم به که حالی در.. . کردم نگاهش

 .. .کشید موهایش

 داشت مشکی خطوط کنارش که داشت پا به سفید ورزشی شلوار.. کردم نگاه را پایش تا سر

 !!! تن به مشکیِ   شرت تی با همراه

 .. .رفت ها پله طرف به و بست سرش پشت و در و شد رد کنارم از

 .. . .کردم نگاهش پشت از ؟؟.. بزند پسم خواست می او بودم آمده جلو که حاال.. . کردم نگاهش

 نتظرم و.. دیگه بیا ؟؟.. وایستادی چرا: گفت متعجب کمی و چرخید طرفم به.. ایستاد ها پله باالی

 .. .شدم همقدم او با و زدم پس و افکار تمام... کشیدم عمیقی نفس.. . برم کنارش به تا ایستاد

-------------------------------------------------------- 

 دادم می ترجیه.. . بودم دوخته چشم مقابلم های پاکت و بسته به و نشسته جمع میان ناهار از بعد

 هس مبل روی کنارم نفر یک ی فاصله با سپهر.. .  کنم باز رو ها هدیه هستند مادرجون و خاله تا

 .. .بود انداخته مبل پشتی رو و دستش و نشسته نفره

 ..دیگه کن باز گفت هیجان با بیتا

 شده هنوشت تبریک برایمان روش..  برداشتم و پاکتی و بردم جلو دست و کردم ها بسته به نگاهی

 ! قاسمی بود نوشته زیرش و بود

 باز را پاکت.  داد تکان سری تایید در هم سپهر و.. همکارمونه:  گفت زود اسمش شنیدن با عمو

 و گذاشتم میز رو و کردم خارج پاکت از و پول.. بود ای توجه قابل وجه مقدار انتظار طبق..  کردم

 ..بردم بعدی پاکت به دست
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 ها پول بقیه روی و تراول و زد برقی چشمام.. پول هم باز.. کردم باز و پاکت!!  بابایی خانواده

 ..گذاشتم

 خودم کنار3  ها پول بقیه روی هم را این.. نقد وجه مقداری هم باز و سرمدی آقای " بعدی پاکت

 و داخلش کارت و کردم باز رو جعبه احتیاط با.. بود رنگ یشمی مخمل ای جعبه بعدی.. . گذاشتم

 ..ناهید عمه!  مبارک پیوندتان:  خوندم

 و کارت.. شدند تشکر مشغول مادرجون و خاله.. بود طال سکه..  انداختم جعبه داخل به نگاهی

 ..بستم و درش و گذاشتم جعبه داخل

 رشد و برداشتم و جعبه احتیاط با..  بود ای شده تزیین و کوچک تقریبا ی جعبه هم بعدی کادوی

 را خطوط چشمم.. شد گشاد چشمانم کارت ی نوشته و بود داخلش که چیزی دیدن با..  کردم باز و

 !! نریمان.. ها بهترین آرزوی با.. بشی خوشبخت امیدوارم:  خوندم بلند اختیار بی و کرد دنبال

 شبرای سپهر که ساعتی همان.. افتاد اش قبلی اهدایی ساعت به چشمم و گذاشتم کنار را کارت

 ؟؟.. بود چه کار این از منظورش.. . بود برده پس

 و من بین نگاهش و بود گرفته دندان زیر به داخل از را لپش.. . کردم نگاه سپهر به چشمی زیر

 و رفت من به ای غره چشم نامحسوس و کرد غافلگیر را نگاهم.. گشت می دستم داخل ی جعبه

 ..کن باز رو بقیه:  گفت

 شمیچ زیر دوباره.. رفت ها پاکت بقیه طرف به دستم.. گذاشتم ها کادو بقیه کنار و بستم و جعبه

 ؟؟؟..داشت ربطی چه من به.. کردم نگاهش

-------------------------------------------------------------- 

 فتمر جلو عقب کمی.. مالیدم هام لب به مالیمی رنگ کالباسی رژ و کردم مرتب سرم رو امو مقتعه

 ..کردم برانداز آینه تو و خودم و

 روز اولین3 امروز سالمتی نا.. . شدم خارج اتاق از و انداختم دوشم رو و کیفم!  بود اوکی چیز همه

 سالم بودند نشسته میز پشت که عمو و سپهر به و شدم سرازیر ها پله از انرژی با.. بود دانشگاهم

 ..گفتند

 و من بینش ریز نگاه با ؛ دادند می را جوابم لب زیر که حالی در سپهر و گفت جوابم مهربانی با عمو

 ..گرفت نظر زیر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

774 

 

 یزم سر را شیر بطری و آمد خانم پروین.. . نشستم میز سر عموِ   دست کنار و گرفتم او از نگاه

 . .زد من به لبخندی و گذاشت

 ساعتیه؟؟ چه تا کالست:  گفت و کرد نگاهم لبخند با عمو

 ..ظهرِ   نزدیک تا:  گفتم و دادم فاصله لبم از و چای فنجان

 ؟؟.. برگردی باید چطور اونجا از که دونی می-

 .. .نباشید نگران!  بلدم و مسیر.. آره:  گفتم و دادم تکان سری و گرفتم ای لقمه خودم برای

 .. .نگفت چیزی دیگر و داد تکان سری عمو

 .. .رفتند طرفی به و شدند بلند کدام هر صبحانه اتمام از پس

 ؟..ودب چش.. . کردم نگاه پلکید می برم دورو که سپهر به چشمی زیر و مالیدم نان روی به و پنیر

 دوباره.. . شدم بلند و خوردم را چایم از قلپ آخرین ؟؟؟.. برساند دانشگاه تا را من نبود قرار مگه

 پا به و کتونیم از لنگه یک.. . رفتم کفشی جا طرف به و کشیدم وضعم و سر به دستی آینه جلوی

 ؟؟.. کو ات حلقه:  گفت شنیدم که شدم دیگر ی لنگهِ   بند بستن مشغول و کردم

 دیج.. . کردم نگاهش و کردم بلند سر ؛ بود کفش بند به دستم و بودم ایستاده خم که همانطور

 ما حلقه!!  گفت می راست.. . شد کشیده چپمِ   دست به نگاهم.. بود جواب منتظر و کرد می نگاهم

 عادت انداختنش به هنوز روز چند این در.. . بودم گذاشته جا اتاق در میز روی حتما ؟؟.. بود کجا

 .. .بودم نکرده

 .. .اتاقه تو کنم فکر.. . !! رفت یادم:  گفتم و کردم نگاهش دوباره

 ؟؟.. . کنی فکر:  پرسید تمسخر با و شد نزدیک هم به اَبروهاش

 مطمئنم.. کنم نمی فکر: گفتم الکی اطمینانی با اما نبودم مطمئن.. . ایستادم صاف و زدم گره و بند

 !!!! میزِ   روی!  آینه جلوی.. اتاق تو!! 

 .. .بود دستش سفیدمون طال ی ساده رینگ.. شد کشیده دستش به نگاهم ناخودآگاه

 و ات حلقه برو کجــــا؟؟؟؟:  شد بلند صدایش دوباره که رفتم در طرف به و گرفتم او از چشم

 .. !!بنداز
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 ؟؟؟..باال برم دوباره رو پله همه این یعنی:  گفتم و برگشتم طرفش به زار ای قیافه با

 .. . !!!میشه دیرم داره:  کردم ناله و گذشت سالن دیوار به آویختهِ   ساعت روی از نگاهم

 نگاه.. . رفت ها پله سمت به و داد تکان سری سپس.. .دوخت من به را اش خصمانه و جدی نگاه

 هب نگاهی.. . کرد می خارج پارکینگ از را ماشینش داشت عمو.. . شدم خارج خانه از و گرفتم او از

 و دادم تکان دستی برایش.. دادم تکان برایم دستی و زد بوقی تک عمو.. . انداختم ابری آسمان

 سپهر ماشین و شد باز دوباره پارکینگ در که نشد ای لحظه.. . رفتم ورودی در دم تا زنان قدم

 ..ایستاد پام جلوی دقیقا.. شد خارج

 متعجب.. گرفت طرفم به را دستش حرکت محض به.. نشستم کنارش و زدم دور را ماشین

 را حلقه و انداختم صورتش به نگاهی نیم.. دیدم دستش کف در را ام حلقه و کردم نگاهش

 .. .آمد می دستم به!  آمد خوشم.. . انداختم انگشت به و برداشتم

 !!! خواب چراغ کنار.. . بود پاتختی رو!!!  مطمئنِ   خانم نبود اینه جلوی:  شنیدم را پوزخندش

 ؟؟.. بودم گذاشته اونجا ؟؟.. عه:  گفتم و برگشتم طرفش به خیال بی

 .. .شدم خیره رو به رو به و برگرداندم سر.. . کرد نگاهم چشم ی گوشه از

 .. !!!زاری نمی بیرون خونه از پاتو حلقه بدون بعد به این ا!  باشه یادت-

 پوزخندی دلم در!  بود شده دیوانه باز..کردم نگاهش حرف بی.. . چرخید سمتش به نگاهم دوباره

 ؟؟؟.. بشود چه که مثال " زدم

 

-------------------- 

 سرفه و عطسه و بود کرده باد گلویم.. . کردم ناله لب زیر و زدم غلتی جام سر کنان فین فین

 .. .کرد نمی رهایم ای لحظه

 حالم رفت می جلوتر ساعت چه هر صبح از!!  بود ظهر به نزدیک.... پاییدم را ساعت چشمی زیر

 .. . .نداشتم خوردن تکان حال اصال!!  کالس خیال بی.. گرفتم ساعت از چشم.. . شد می بدتر
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 داشت گیر کارم موقع هر.. . فرستادم لعنت بدم شانس به.. . زد می زنگ گوشم در خانه سکوت

 ره هم سپهر و عمو و بود رفته دخترش دیدن برای معمول طبق خانم پروین.. نبود خانه هیچکس

 .. .بودند رفته خود شرکت به کدام

.. . تاداف آینه تو ام پولیده ژولیده ی قیافه به چشمم.. . رفتم در طرف به و شدم بلند جا از رخوت با

 ریخته دورم موهایم... مریضی و خواب خمار ام اشکی چشمان و بود قرمز ام بینی نوک و صورت

 ای ناله لب زیر!!!  سفید – طوسیِ   راه راه شرت تی با همراه داشتم پا به مشکی شلواری!!  بود

 و زدم چنگ و بود افتاده تخت پایین که و رنگ طوسی شرت سوئی و شدم خم سختی به و کردم

 .. .کشیدم تن به

 ؟؟؟.. . کند می دور من از را مریضی و بهتر را حالم کردن ناله کردم می فکر که بود حکمتی چه این

ِ   دعوت!!  من خدای.. . دادم ادامه کردن ناله به رفتم می پاین را ها پله کنان لخ لخ که همانطور

 ؟؟؟.. . کردم می چه را آزیتا و کیانوشِ   امشبِ   شام

 به سوپ ای کاسه یا آب لیوانی تا بود کجا خانم پروین.. . دادم ادامه راهم به و خاراندم را سرم

 .. .شدم کردن جستجو مشغول و برداشتم رو داروها سبد یخچال باالی از ؟؟.. . دهد دستم

 مدل.. . برگشتم را آمدهِ   راه دوباره.. . کشیدم سر آبی لیوان و انداختم دهان به قرص تا دو – یکی

.. رفتم باال را ها پله کنان ناله دوباره.. . بکشد را نازم کمی نبود کس هیچ!!!  سوخت خودم برای

.. آمد نخواهم کالس به که زدم سارا جدیدمِ   همکالسی به اسی ام اس و رساندم اتاق به را خودم

. 

 روی هنوز!!!  بود عطری عجب.. . المصب.. . کشیدم بغل به و جعفر و انداخته تخت رو را خودم

 هب اش لعنتی سرد عطر ان از دوباره و آید می نیستم وقتی.. نکند.. نه.. بود مانده جعفر پرزهای

 ؟؟.. هان.. . !!! دهد دق مرا تا زند می جعفر

 می بخار ام بینی از.. بود داغ صورتم و سر.. . گفتم می هذیان داشتم.. . فشردم هم رو و چشمام

 ؟؟؟.. بود شده بد حالم اینقدر ساعت چند این در چطور.  ؟؟.. آمد

 مواقع اینطور همیشه.. . چسباندم خودم به را جعفر دوباره و فشردم بالش روی را سرم دوباره

.  .همیشه.. برد می دکتر مرا بالفاصله.. گذاشت می بار برایم دبش سیزیجات سوپ یک مادرم

 !! کن ولش.. اصال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

777 

 

 و زورگو و برگشته قبل روال به باز!!!  شد نمی گرم آبی سپهر این از.. . دادم تکان تکان را پایم

 نداشتم غذا به میل اگر حتی " غذایی های وعده تمام در که کرد می مجبور مرا.. . بود شده قلدر

 .. . !!!نباشد تنها خودش قول به تا. . کنم تماشایش و بنشینم کنارش

 ؟؟؟.. . کرد می درست چه شام آزیتا.. . دادم هولشان عقب به و کشیدم موهایم به دستی

 می منتظرم کنار گوشه و آمد می دنبالم به دانشگاه دم سرزده و خبر بی چرا سپهر ؟؟؟.. . فسنجان

 ؟؟.. . داشت مرا پاییدن قصد ؟؟.. ایستاد

 آزیتا مادر پدرِ   شمال دعوت ؟؟.. کردم می چه را هفته آخر.. . شد می گرم داشت کم کم چشمانم

 ؟؟.. . رفتیم می ؟؟؟

 .. .رفتم فرو خبری بی در و فشردم هم به و هام پلک.. . کرد می درد گلویم

-------------------------------------------------------------------- 

 به را سرم.. . نداشتم را چشمانم کردن بازِ   نای.. . لرزید هام پلک سرم روی دستی احساس با

 حس ام زده تبِ   صورت و گونه روی را انگشتان حرکت. . بود خوب چقدر نوازش.. فشردم بالش

 ؟؟؟.. . بود خبر چه اینجا.. . خورد پاهایم به نسیمی و شد زده کنار رویم از پتو.. . کردم می

.. . دافتا هم روی هام پلک دوباره.. . نداشتم دیدنِ   توان اما شد باز نیم و لرزید دیگر بار هایم پلک

 دراز باال رو و کردم ای ناله لب زیر.. . زد می بیرون آتش ام بینی از.. !!! بود گرم چقدر اتاق

 ؟؟.. . نیست خوب حالت ؟؟.. جانم:  شنیدم را صدایش.. . کشیدم

 .. .دش لزج لبم پشت و دوید ام بینی در چیزی.. . کاوید را تارک نیمه اتاق و شد گشوده چشمانم

 به که ؛ کردم دراز میز طرف به کاغذی دستمال جستجوی به و دستم ـ؟؟.. مـُـردم می داشتم

 .. .شد تمیز ام بینی کاغذی دستمال با آرامی

 ؟؟.. . شده چت ؟؟.. . ؟؟دلیار.. عزیزم –

.. بود برگشته خانه به خانم پروین هم شاید ؟؟.. . سپهر یا ؟؟.. بود عمو صدای.. . بود داغ سرم

 .. .زد می را چشمم نور مسلما.. . !! بهتر نه اما.. کردند نمی روش را چراغ چرا!!! ؟؟

 !! کنه می درد.. !!  سـَــرم.. . گــَـلوم:  کردم ناله لب زیر

 !! خانمم پاشو.. دکتر بریم پاشو-
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. .شد فشرده خنکش دست در دستم ؟؟.. . گفت می چه این ؟؟.. بودم کسی چه خانم من ؟؟.. خانم

 گرمش های نفس هرم.. . کردم حس گردنم روی را دستش حرکت.. . کرد رها را دستم سپس. 

 دیگرش دست حرکت و رفت کمرم زیر به دستش یک.. .!! بود نزدیک و آشنا چقدر عطر بوی.. . را

.. . افتاد می داشت اتفاقی چه. . افتاد کار به مغزم.. . کردم لرز بدنم.. . کردم حس شکمم روی را

 ؟؟؟

 ان یکباره.. . شد حبس ام سینه در نفس.. . کرد می حرکت شکمم رو لباس روی از داشت دست

 .. .شب آن مثل.. . داشت یعنی.. . شد سرد بدنم و رفت خاموشی به رو بدنم در تب و داغی همه

 صویرت.. . گرفتم دندان به و لزرانمِ   زیرین لبم و گشودم سختی به و ترسم از پر و اَشکی چشمان

 از ار شرت سوئی حرکت یک با و کرد بلند را کمرم.. . کرد می چه داشت سپهر.. . شد واضح برایم

 برخورد شکمم با دستش یک و رفته باال شرتم تی.. . داد رد پشتم از و کرد خارج دستم یک

 .. .نشستم جایم سر صاف و پریدم3  شکمم با دستش دوباره برخورد با.. .داشت

 !!!! بود مانده جا شرت سوئی در دستم یک هنوز.. .. دوخت من به چشم و خورد ای یکه

 زنگ همب چرا.. دکتر بریم بپوش لباس پاشو.. پاشو ؟؟.. تو خوبی:  گفت نگرانی با و آمد خودش به

 ؟؟.. نزدی

 دار خش و گرفته صدای با و زدم دستش روی محکم ناخودآگاه که آورد طرفم به را دستش یک و

 .. . !!نزن دست من به:  گفتم بغض پر و

 نگاهش.. کشیدم عقب کمی را خودم.. . ماند جا نگاهم در نگاهش و شد خشک راه میان دستش

!!  اتاق همین در.. شب آن.. . زد می تند تند قلبم.. کاوید می را صورتم و سر نگران و متعجب

 .. .خواست می حتما.. کرد نمی روشن را چراغ چرا.. . لعنتی

 یزیچ ؟؟.. خانمی کنی می گریه ؟؟.. دلیار:  گفت و کشید ام گونه رو و آورد جلو را دستش دیگر بار

 .. . میشه خوب حالت زنه می بهت آمپول یه دکتر میریم االن.. .  که نشده

 من به:  گفتم فشردم می تخت پشتی به و خودم که حالی در و زدم دستش روی محکم دوباره

 !!! خوام نمی من.. من.. بیرون برو..برو.. . نزن دست

 ..کرد نگاهم واج و هاج
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 چرا.. کنم کمکت بزار..  کرده گیر لباس استین تو دستت:  گفت و شد کشیده دستم به نگاهش

 ؟؟.. کنی می اینطوری

 کار چی.. نزن دست من به میگم.. مگه کری:  زدم جیغ گرفته و دار خش صدای همان با اینبار

 ؟؟.. بیاری در و بلوزم خواستی می.. . هان ؟؟.. کردی می داشتی

 .. ؟؟.. . بیارم در چرا و بلوزت.... نه:  گفت مبهوت و کاوید را صورتم تعجب با

 ارک چی خواستی می.. خواستی می.. . میگی دروغ:  گفتم و فشردم ام سینه روی و لرزانم دست

 نبیرو میری.. . کن روشن و چراغ میگم!....  کن روش و چراغ.. . بیرون گمشو.. بیرون برو ؟؟.. کنی

 ؟؟.. . کیومرث عمو بزنم زنگ یا

 ؟؟.. دلیار:  شنیدم را متعجبش صدای

 غرق مصرف کم های المپ سفید نور در اتاق.. فشرد را ان و رفت برق کلید طرف به و شد بلند و

 .. .شد جمع نور شدت از چشمم.. . شد

 نمی اصال.. تونم نمی من.. بیرون برو.. باش نداشته کاری من با:  گفتم زود که گذاشت جلو قدمی

 ..خوام

.. سوزی می تب تو داری.. خانم پاشو.. عزیزم پاشو.. دلیار میگی هذیون داری ؟؟.. سرت به زده-

 ..عرقی خیس کن نگاه.. بیارم در و شرتت سوئی خواستم می فقط من!!  دکتر بریم پاشو

 خودم.. بزند گولم خواست می.. زد می الکی حرف.. . گفت می دروغ.. . بود شده کشدار هام نفس

 .. . .دفعه آن مثل خواست می هم باز!!  رذلِ   کثافت.. بود کرده حس شکمم روی را دستش خنکی

 

----------------------------------- 

 سوئی درون از هم را ام کرده عرقِ   دست یکی ان سریع و رساند من به را خودش قدم یک با

 .. .رفت لباس کمد سمت به و کرد گرد عقب سپس.. . کرد آزاد شرت

 چرخ هم با چیز همه.. . بود مرج و هرج سرم در.. . بستم و چشمام.. . شد داغ صورتم و سر دوباره

 می سعی داشتم که بود ها مدت ؟؟؟.. . شد نمی پاک ذهنم از تصاویر این چرا.. . لعنتی.. خورد می

.. بود کرده له مرا او ؟؟..بود آمده یادم االن چرا.. . کنم فراموش را لعنتی شب ان تصاویر کردم
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 ؟؟.. بود شده ؟؟کر.. زدم ضجه چقدر ؟؟.. .کردم گریه چقدر شب آن.. . بود داده خراش را روحم

 .. .کرد می درد تنم تمام

 ..عزیزم بیا.. ! بریم بپوش بیا.. بیا-

.. یاد می بدم ازت... !! شـــو خفـــه:  غریدم بهش رو و کردم باز و گریانم و زده ترس چشمای

 ؟؟... هان ؟؟.. کردی من با و کار این چرا

.. عمو.. کیومرث عمو ؟؟.. عمو:  زدم داد بلند بلند و.. !!  بیـــــرون بـــــــــــرو.. .. بیرون برو

 .. .خدا رو تو.. عمو.. بده نجات اینِ   دست از و من ؟؟بیا

 کیومرث.. باش اروم ؟؟.. .  عزیزم شده چت ؟.. آرومتر ؟؟..خبرته چه ؟؟.. دلیار:  گفت و آمد جلوتر

 .. .نیست

 عمو ؟؟.. عمو:  زدم جیغ گریه میون و انداختم پا و دست همچنان کردنش صدا به توجه بی

.. .. نبودی هم شب اون تو..  عمو.. . خدا رو تو عمو.. عمو.. . بیرون برو.. . بیا خدا رو تو ؟؟.. کیومرث

 زانوام رو و سرم کنان هق هق و.. . میاد بدم من.. تونم نمی من.. برو خدا رو تو.. بیرون برو

 .. .گذاشتم

 دیوانه ؟؟.. بود کوفته همه این چه برای تنم.. داشت خراشیدگی حس.. . سوخت می ام حنجره

 ؟؟.. . بودم شده

 من ؟؟.. . شده چت تو آخه ؟؟.. دلیار:  شنیدم را نگرانش و متعجب صدای.. رفت پایین و باال تشک

 !!! آ.. آآآآآ... اصال..  بیا ؟؟..دلیار.. کن نگام عروسک؟؟.. .ندارم کاریت که

 دست من به که معنی این به.. کرد قایم پشتش و برد را دستش دو.. کردم نگاهش چشمی زیر

 .. .زند نمی

 حاال.. . کنم کمکت خواستم می فقط.. . ندارم باهات کاری که من:  داد ادامه.. . کردم بلند را سرم

 !! بپوش و لباست خودت پاشو

 .. .اینجاست مانتوت

 می گیج سرم.. . بود افتاده تخت رو کنارش ام مشکی مانتو.. . کرد اشاره کنارش به چشم با و

 ..رفت
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 .. ..یزمعز شو بلند.. . !! دکتر بریم باید زودتر چه هر.. باالست تبت.. شو بلند!!!  خانم دیگه پاشو-

 !!! همینطور هم او از.. آمد بدم خودم از.. . کردم نگاهش تردید با

 ..کرد اشاره مانتو به چشم با دوباره

 ..بیرون برو-

 ! بپوشم لباس تا برو.. بیرون برو:  گفتم تر بلند دوباره.. . کرد نگاهم

 ؟.. تونی می تنهایی-

 می خس خس ام سینه.. . رفت در طرف به و شد بلند دید را سکوتم که خودش.. . ندادم پاسخی

 روی را خودم.. کرد تمیز را ام بینی شده مچاله کاغدی دستمال آن با.. کردم سرفه چندین.. . کرد

.. داشتم قلب طپش.. چرخید می سرم دور اتاق.. . کردم آویزان تخت از و پاهام و کشیدم تشک

 .. .لرزید می و بود سست پاهایم.. برداشتم را مانتو و بردم دست

 بمل پشت باز.. چرخید می دورم چیز همه.. خورد می پیچ دلم.. . انداختم استین درون را دستم یک

 .. .گرفتم میز به و دستم..  شد لزج

 !! پهلوم در سوزشی جز.. نفهمیدم چیزی دیگر و آمد گرومپی صدا.. .شد بیشتر گردش شدت

--------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

در و تار نظرم در چیز همه کردم باز که چشم  .. .بود کـــ 

 قطرات چشمم خیاری دوغ آب های فیلم مثل و گرفتم دیوار و در از چشم.. . زدم پلک بار چندین

 را اطراف نگاهم.. . کرد می درد و داشت سوزش پهلوام.. بود وصل دستم به.. . کرد دنبال را سرم

 ؟؟.. کردم می چه اینجا اصال من.. کاوید

 .. .گرفتم دندان به و لبم درد از و گفتم آخی لب زیر.. کشید تیر پهلوام و کمر دوباره

.. . ادافت کرد می تماشا را بیرون و ایستاده مجاورش که شخصی و اتاق رنگ آبی ی پرده به چشمم

 تونمب تا دادم حرکتی سرم به.. . کرد می تماشا را بیرون من به پشت جیب در دست که بود سپهر

ِ   مهمانی ؟؟.. . شب یا.. غروب ؟؟.. بود ظهر ؟؟.. بود روز از موقعی چه اصال.. ببینم را بیرون کمی
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. .بود آورده اینجا تا مرا چطور ؟؟سپهر.. . بود نشده شروع هنوز ؟؟.. . بود شده چه کیانوش ی خانه

 ؟؟. 

 ؟؟؟.. .گشت نمی بر طرفم به چرا حاال

 ؟؟؟.. . کرد می درد چرا دیگر پهلوام.. بود دردناک و کرده باد گلوم همچنان.. سوخت می چشمام

 این در حتی ؟؟. .. بود کجا پدرم ؟؟.. بود کجا مامانم.. . زد حلقه چشمانم در اشک و شدم بچه باز

 یادم امروز در بار دهمین برای.. لرزید بغض از ام چانه.. !!! نداشتم هم را مادرجون یا عمو مواقع

 ؟؟؟.. . بودم کرده خدا درگاه به گناهی چه من آخر.. . هستم کس بی و تنها چقدر که بود آمده

 ..کنه می درد پهلوم:  گفتم گرفته صدای همان وبا کزدم باز لب ناخودآگاه

 ام ونهگ رو اشک و ترکید بغضم ها احمق مثل دیدنش با.. . برگشت طرفم به تندی به3  بالفاصله

 ..شد جاری

 نگرانی با و کرد خم را سرش.. . کنم کنترل را خودم کردم سعی.. کرد نگاهم متعجب و آمد جلو

 ؟؟.. داری درد خیلی ؟؟.. کنی می گریه چرا:  پرسد

 و بود مریض روحمم3  جسم بر عالوه ؟؟.. دانست می چه او.. . کردم گریه بیشتر و ندادم جوابی

 نظر زیر را اش کالفه حرکات و صورت و زدم زل صورتش به اشکیم چشمای با.. . کرد می درد

 رازد طرفم به را دستش سپس!!  گرفت فاصله من از سریع سپس.. شد خم من روی به.. . گرفتم

 ..زد شموهای میان چنگی قرار بی.. . کشید پس را دستش ؛ بگیرم را دستش اینکه از قبل اما.. کرد

 ؟؟.. . کنم بغلت:  پرسید اش مظلومانه3  بمش صدای آن با و کرد نزدیک را سرش دوباره سپس

 ؟؟.. میدی اجازه

.. بودیم کس بی و تنها اندازه یک به دو هر.. . سوخت هردویمان برای دلم حرف این شنیدن با

 حرف بی و شد دستپاچه کمی ام هق هق صدای با ؟؟.. داشتیم را کسی چه دیگر ؛ هم جز مگرما

 را خودم اما.. کرد می خس خس ام سینه.. سوخت می پهلوام.. . کشید آغوش در را سرم سریعا

 جز.. عطرش و تنِ   داشتنی دوست بوی این..  نفس هرم این.. چسباندم اش سینه به محکم

 ..بود مانده زندگی این در برایم که بود چیزهایی معدود

 می پایین و باال آرامی به اش مردانه و فراخ ی سینه قفسه.. فشرد می سینه به را من محکم هم او

 برایم بود کنارم در االن که همین اما.. کند می زمزمه گوشم در چه فهمیدم نمی دقیق.. . رفت
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 زمزمه و برچیدم لب.. کرد بلند را ام ناله پهلوام سوزش.. شدم جا به جا کمی.. . بود بخش آرامش

 .. !کنه می درد خیلی.. پهلوم:  کردم

 ؟؟.. کنم کمکت نزاشتی چرا ؟؟.. نیست یادت.. !!! میز به خوردی:  شنیدم را آرامش صدای

 ..چسباندم او به را خودم دوباره حرف بی

 و.. شدبا مرحمم و پناهگاه که خواستم می را نفر یک فقط.. نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر لحظه ان

 و دیگرِ   شیرین های خاطره کلی ؛ وحشتناک ی خاطره ان کنار در که! ؟؟ سپهر از بهتر کسی چه

 ..داشتم او با ناب های تجربه

 .. .دارم را او که است خوب چقدر که کردم فکر صادقانه..بستم را چشمانم

------------------- 

.. گشت اطراف در نگاهم..  کردم باز و هام پلک.. . داشت درد پهلوآم.. . سوخت می ام سینه و گلو

 که بود معلوم و اومد می آب صدای.. بود کرده روشن نیمه و اتاق سرم باالی خواب چراغ نور. 

 .. .است باریدن حال در باران

 روی به3  تاریکی در که خورد سپهر به چشمم.. کاویدم را اطراف و دادم حرکت را سرم آرامی به

 .. .بود فکرِ   غرق و زده زل اینه در خودش تصویر به و نشسته آرایشم میز صندلی

 و داشت قرار میز روی که ساعدش به.. . افتاد سوزش به پهلوام باز.. چرخیدم پهلو به آرامی به

 و حرکت ی متوجه حتی ؟؟که.. کرد می فکر عمیق آنطور چه به.. . کردم نگاه بود بدنش گاه تکیه

 .. .بود نشده هم من بیداری

 هنوز.. . بود غافل اطراف از و بود زده زل خودش تصویر به متفکرانه.. بود پکر و خسته صورتش

 ساعت و کردم دراز دست.. بود نشسته بیرون های لباس همان با و نکرده عوض را هایش لباس

 .. .برگرداندم خودم طرفم به را پاتختی روی

 و شد ام متوجه ؛ دستم حرکت با اینبار.. بود نخوابیده چه برای او.. . بود صبح ی دقیقه 4321

 .. .برگشت طرفم به سرش

 .. .شد قفل هم در هامون نگاه

 ؟؟.. بیداری:  شنیدم را صدایش
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 .. .آره:  دادم جواب آروم و کردم ای خفه ی سرفه

 زدیکن را سرش و نشست تشک روی کنارم.. کردم دنبالش نگاه با.. آمد کنارم به و شد بلند جا از

 .. .کرد می جادو نگاهش.. دوختم پیراهنش ی یقه به نگاه.. آورد

 ؟؟.. بهتری-

:  گفتم لب زیر و دادم تکان سری.. بودند دردناک ام کرده باد های لوزه.. دادم قورت را دهانم آب

 ..خوبم.. آره

 ؟؟.. . نیست ات گشنه-

 .. . !!!!نه-

 هب نگاهی نیم.. گشت می بر دوباره و آمد می دستانش تا پیراهنش ی یقه از نگاهم.. کرد سکوت

 .. .کرد غافلگیر را نگاهم.. کرد می نگاهم و زده زل من به.. انداختم صورتش

 !! بخواب برو.... شدی خسته:  گفتم و کردم صاف را صدایم

 . ..گرفت می لرزم داشت!!!!  خنکشِ   دست این باز.. . گذاشت ام پیشانی بر و آورد جلو را دستش

 .. . !!شده قطع تبت:  کرد زمزمه و داشت بر را دستش

 .. . !!شرکت بری باید صبح.. . بخواب برو:  گفتم و کردم نگاهش دوباره

 منگاه دوباره. .... زد زل تشک روی سرم پشت خالی فضای به سپس.. . گشت صورتم رو نگاهش

 !!! بخواب تو.. باشه.. میرم:  گفت و کرد من و من کمی.. فرستادم گوشم پشت را موهایم.. . کرد

 منظورش نکرده خدای.. گرفت می ام خنده داشت.. فشردم هم رو و هام پلک و گرفتم ازش چشم

 ؟؟.. . بخوابد من پیش خواهد می که نبود این

 ..رتهپ حواسم اینطوری.. !! کن استراحت برو.. نباش نگران:  گفتم دوباره بسته چشم با همانطور

 ورتمص روی هایش نفس.. . داشتم نگه بسته همانطور را چشمانم.. شنیدم را عمیقش نفس صدای

 با.. . رساند می من به آرامش حس و بود آرام اش بوسه.. . شد نمناک ام پیــشانی.. شد پخش

 دایص که نشد ای لحظه اما!! ؟؟... نه یا است دیده دانستم نمی..زدم کوچکی لبخند بسته چشمان

 .. . !!!!بود رفته.. . شد گشوده چشمانم.. شنیدم را اتاق درب شدن بسته
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--------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

 از آنی در. . .تپید می تند تند و وقفه بی قلبم.. . پریدم خواب از پیچید گوشم در که بلندی صدای با

 ما زده وحشت نگاه.. . پیچید اتاق در مانندی انفجار صدای دوباره و کرد روشن را اتاق نوری لحظه

 یانهوحش سینه در همچنان قلبم.. . بارید می آسا سیل باران و بود برق و رعد.. رفت پنجره طرف به

 و رعد یک همش.. ترسیدم می نباید.. .دادم دلداری خودم به.. . کشیدم عمیقی نفس.. کوبید می

 ..تر آرام کمی اینبار.. آمد رعد صدای دوباره.. ترسیدم نمی من.. شود می تمام االن.. است برق

 با و کردم دراز دست.. بود کنارم جعفر.. . کشیدم باال صورتم روی تا را پتو و کشیدم دراز جایم سر

 چالندنش حال در همیشه.. .. بود اسیر منِ   دست از بسته زبا عروسک.. کشیدمش آغوش به شدت

. .بود دردناک همچنان گلویم اما.. کرد نمی درد دیگر سرم.. . کردم جمع شکم در را پاهایم.. . بودم

 ار سرم ؟؟؟.. شد نمی تمام چرا.. لعنتی.. جهیدم جا از پیچید اتاق در که مهیبی صدای با دوباره

 لمد.. فشردم خودم به بیشتر را عروسک ؟؟.. بود سرد اینقدر چه برای اتاق.. کردم قایم پتو زیر

 .. .کند تنهایی احساس من مثل هم جعفر خواست نمی

 یاد به... شنیدم می را پنجره ی شیشه با باران قطرات برخورد صدای.. کردم تیز گوش سکوت در

 اب اتاقم آنموقع.. کردیم می زندگی کوچک آپارتمان ان در که موقع ان.. افتادم ام ابتدایی دوران

 ترس از ها شب که مواقع همان.. . است حالم شامل لطفی چه که فهمیدم نمی و بود یکی مهراد

 است خواب تختش روی به و دارد حضور هم او و نیستم تنها دیدم می که همین و پریدم می

 .. .بخوابم تر راحت و برگردم خودم تخت به دوباره شد می باعث و.. . شد می ام دلگرمی باعث

. .بود خالی جا همه و همیشه ام خانواده جای.. . کشیدم لرزانی نفس بغض با ها روز آن آوری یاد با

 خشی خش صدای با ؟؟.. .شد نمی تمام چرا..  لعنتی.. . پریدم جا از برق و رعد صدای با دوباره. 

 یفضع خیلی صدای.. کردم تیز گوش.. . شد راست اندامم بر مو شد می شنیده سرم پشت از که

 ؟؟.. . بود اتاق در کسی یعنی.. اما.. بود

 یدهبخش اتاق به روشنی نیمه فضای و بود روشن خواب چراغ هنوز.. . کشیدم پایین را پتو کمی

 تند تند.. . کنم نگاه را سرم پشت و برگردم پشت به نداشتم جرات.. کاوید را اتاق چشمام.. . بود

 ..شنیدم می سرم پشت از نفس صدای.. . کردم خواندن صلوات به شروع
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 برخورد صدای.. بود زده یخ استرس و ترس شدت از پام و دست.. . گرفت می ام گریه داشت

 ناگهانی حرکت یک با و کردن زدن جیغ ی آماده را خودم.. کرد می بیشتر را ترسم پنجرا با باران

. .بود خودش جای سر چیز همه.. نبود چیز هیچ.. گشت اتاق دور تا دور نگاهم.. نشستم تخت روی

 ذاشتمگ کنار را تعلل پیچید اتاق در که مهیبی صدای با.. دادم قورت را بغم و کشیدم لرزانی نفس. 

. .. دادم می عذاب اینقدر را خودم داشتم چه برای.. . شدم بلند تخت رو از حامی یکِ   پی در و

 هب پلک منتظر و بود ور غوطه اشک در چشمانم.. شدم خارج اتاق از و گرفتم دستی یک را جعفر

 .. .شوند جاری ام گونه روی تا زدنی هم

 در تا کردم ریز را چشمانم.. . انداختم اتاقش در را خودم و رفتم سپهر اتاق درب طرف به صاف

 عمیقش خواب از نشان آرامش های نفس و کشیده دراز دمر تختش روی.. . کنم پیدایش تاریکی

 ؟؟.. . گشتم می بر خودم اتاق به. . کردم می باید چه.. . گرفتم دندان به را لبم.. . داد می

 هب را خودم.. گذاشتم کنار را تردید.. ترسناک صدای آن بدون اینبار.. . کرد روشن را اتاق رعد نور

 ..شد جا به جا جایش سر کمی تشکِ   خوردن تکان با.. رفتم طرفش به زانو با و رسوندم تخت

 انیتک.. . بود گرفته را تخت تمام لعنتی.. دادم هلش کنار به آرامی به و کردم پرت کنارش را خودم

 ..فشردم ام سینه به رو جعفر و گرفتم دندان به را لبم.. کردم بلند بالش روی از را سر و خورد

ِ   مال اصال.. است شوهرم او که دادم دلداری خودم به.. . بود زده زل صورتم به متعجب تاریکی در

 می دلم اصال!! ؟؟.. خورد می دردی چه به پس.. . بودم ترسیده من خب.. خواست دلم.. است من

 ..خواست

 .. .کردم پنهان اش سینه را سرم و کشیدم جلو را خودم حرکت یک در و

 !!!؟؟.. . خودتی ؟؟.. . شده چی ؟؟.. دلیار:  شنیدم را صدایش

 ..ترسم می برق و رعد از:  دادم جواب بودم کرده پنهان را سرم که همانطور

.. یدمکش عمیقی نفس اینبار.. پیچید فضا در مهیبی صدای دوباره ام جمله شدن تمام با همزمان

 .. .نبود کار در ترسی دیگر

 پتو و شد خیز نیم.. . بستم را چشمانم.. شد حلقه دورم دستش یک و شد جا به جا جایش در کمی

 سکوت هم او.. . داشتم شدن پنهان قصد و فشردم می اش سینه در سر همچنان.. کشید رویم را

 .. .پیچاند می انگشتش دور را موهایم سکوت در و کرده
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 .. .کرد فرو موهایم در را سرش کردم حس که شد خواب گرم هم چشمانم.. بود گرم جایم

 را تنش بوی.. کشیدم دیگری عمیق نفس.. . شد می پخش گردنم و گوش روی هایش نفس

 دوست. .ترسیدم نمی دیگر.. کردند نمی اذیتم دیگر منفی فکرای.. بود خوب حالم.. . داشتم دوست

 .. .شود دور من از خوب حال این نداشتم

 می دیگه چیز یه خدا از کاش.. . ! .. . کردی خوبی کار چه:  شنیدم گوشم کنار را صدایش

 .. .خواستم

 .. .بود خواب خمار چشمام.. . را آرومش و بم ی خنده صدای و

.. یدون می.. عاشقتم:  کرد زمزمه آرام و مقطع.. . بود چسبیده گوشم به لبش.. شنیدم را صدایش

 ؟؟؟

 ..سپردم خواب به را خدم و کردم جا به جا را خودم کمی فقط.. دونم نمی ؟؟.. دانستم می

---------------- 

 ..کشیدم جلو کمی مو شال و کردم جا به جا دوشم روی را ام پشتی کوله

 صورت به " ام مشکی شال و رنگ مشکیِ   کوتاه مانتوی و مدادی نوک ورزشی شلوار از نگاهم

 از رو شده مچاله کاغذی دستمال و کردم دراز دست.. . رسید قرمزم بینی نوک و پریده رو و رنگ

 چرا المصب سرماخوردگی این.. کردم غرغر لب زیر.. . !!! کردم فین دیگر بار و برداشتم میز رو

 ؟؟؟.. . داشت نمی بر سرم از دست

 خارج اتاق از و فرستادم شال زیر به بودم بسته سرم باال ساده و آالیشی هیچ به که را موهایم

 .. .شدم

 یلبخند دیدنم با.. بود ها پله از آمدن باال حال در که افتاد سپهر به چشمم اتاق از شدنم خارج با

 ؟؟.. اومدی:  گفت و زدی مهربان

 !! بریم.. آره:  دادم جواب

 سمتم به و دیگرش دست و کرد حایل پشتم را دستش یک.. شدیم سرازیر ها پله از هم با و

 ..بیارم بده و کیفت:  گفت و گرفت
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 و دش بلند آیفون صدای هال به گذاشتن پا با.. سپردم دستش به رو پشتی کوله حرفی هیچ بی

 ..بریم!!  رسیدن.. اینان کیانوش:  گفت که کیومرث عمو صدای بندش پشت

 ..شد خارج خانه از سریعا و

 می ما با هم شما کاش:  گفتم و کردم او به رو.. کرد همراهیمان در دم تا بدرقه برای خانم پروین

 .. !!یومدید

 من .. .بهتون بگذره خوش!!  سالمت به برید.. مادر نه:  گفت لبخند با و داد تکان سر خانم پروین

 ..ندارم اومدن اونور3  اینور پای

 مین.. هست هم( دخترش) سودابه به حواسم.. بهتره باشم اینجا:  گفت و آورد نزدیکتر را سرش و

 !! بزارمش تنها دست خوام

 می خوشحال صورت هر در:  گفتم کردم می پا به و هام کتونی که حالی در و دادم تکان سری

 ..برسونید سالم هم خانم سودابه به!!  باشید خودتون مواظب.. بیاید ما با که شدیم

 در سپهر با خداحافظی از بعد و!!  سالمت به!!  باشید خودتون مواظب هم شما.. عزیزم تو فدای -

 .. .بست سرمان پشت را

:  پرسیدم سپهر به رو.. رسید می گوش به عمو زدن حرف و همهمه صدای و بود باز حیاط در

 ؟؟..  هستن هم آزیتا ی خانواده

 بعق صندوق و پشتی کوله و رفت ماشینش طرف به و!!  اومدن اینکه مثل.. دونم نمی:  داد جواب

 نهسال هم من3  کنه خارج پارکینگ از و ماشین تا نشست می فرمان پشت که حالی در.. . داد قرار

 عمو و کیانوش به نگاهم در شدن باز با.. بدم آب به گوشی و سر تا رفتم( در) طرف به سالنه

 منگاه.. . !! شدم احوالپرسی مشغول و دادم تکان سری برایشان..!! افتاد رحیمی آقای و کیومرث

 آذین و مادرش با ماشین ی شیشه از و شده خم من به پشت که.. شد کشیده آزیتا سمت به

 دبیا بی و بودند بزرگتر حال هر به اما.. شد گرفته کمی حالم آذین دیدن با گرچه.. کرد می صحبت

 .. . !!نشم قدم پیش احوالپرسی برای که بود

 و هشد پیاده ماشین از آذین و مادرش بندش پشت و گشت بر سمتم به آزیتا شدنم نزدیک با

 پسر و شد باز ماشین دیگر درب3  متعجبم چشمان مقابل در و.. . کردند احوالپرسی به شروع

 .. .شد پیاده ازش جوانی
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 ..ام خاله پسر آریا هم ایشون:  گفت آزیتا که گرفتم او از چشم تعجب با

 با صحبت مشغول و کرده پارک را ماشین سپهر.. کردم خوشوقتی اضهار و دادم تکان سری

 !! بود عمو و کیانوش

 ولمشغ و بود رسیده وضعش و سر به حسابی همیشه معمول طبق.. . پاییدم را آذین چشمی زیر

 اتو و شده لخت بلوند موهای و بود آویزان آریا بازوی از.. بود اش همیشگی های اطفار ادا ریختن

 سفید تونیک همراه به ای فیروزه کتان شلوار.. . کرد می هدایت گوش پشت به را اش کشیده

 و نوشکیا با بلند بلند داشت آزیتا.. !! شد نمی بند سرش رو اش فیروزه شال و کرده تن به رنگی

 ..خندیدند می هم با و کرد می صحبت سپهر

 هم را همیشگی کمرنگ آرایش همان حتی!!  رو و رنگ بی و ساده.. افتاد آینه در خودم به چشمم

 می موفق اگر.. . ام آورده کم آذین جلوی کردم می حس!!  گرفت لجم خودم از.. . نداشتم چهره به

 ؟؟.. . چی کنه جذب خودش به و سپهر نظر لعاب و رنگ این با شد

 همان و بود دستش در سویچش سپهر.. . شد حرص از مال ماال وجودم و ریخت پایین هری قلبم

 رد آریا گوش زیر هم آذین.. . داد می گوش کیانوش و آزیتا های صحبت به و زده کمر به را دستش

 .. .بود خواندن ورد حال

 انکنارش از دو آن با کامل محلی بی و خانمرحیمی به ی اجازه با گفتن با و شدم چیز همه خیال بی

 .. !!رفتم اینا سپهر سمت به و گذشتم

 حوصله و حال بی که هنوز خانم؟؟ چطورید شما.. خب:  پرسید و کرد قطع را حرفش دینم با آزیتا

 ؟؟.. نشده برطرف سرماخوردگیت.. ای

 ..وجودم تو شده چتر که فعال:  گفتم و دادم تکان سری

 حسابی روزه 3 سفر این باش مطمئن.. . میشی خوب زودتر ایشاال:  گفت و زد پشتم به دستی

 ..یاره می سرحالت

 موهایم به دستی کالفه.. . !!!!!! حتما آذین وجود با:  غریدم دلم تو و زدم ای نیمه نصفه لبخند

 ؟؟؟؟.. بودم شده حساس رویش اینقدر چرا.. . کشیدم

 می هم اونجا رو ها حرف بقیه.. بابا ای ؟؟... کنیم نمی حرکت چرا:  شد بلند آزیتا طناز صدای دوباره

 ..بزنیم تونیم
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 .. .رفت خودش ماشین سمت به کس هر و کردند ای خنده همه حرف این با و

 هرسپ به نگاهم!!  آمد می ما با کیومرث عمو.. . گرفتم جا عقب صندلی رو و کردم باز را ماشین در

 هب مشکی دار یقه شرت تی همراه به رنگ نخودی کتان شلوار.. آمد می ماشین سمت به که افتاد

 بی کامال که انتحاری حرکت یک در.. . زد مهربانی لبخند و دوخت چشمم به چشم.. . !! داشت تن

 .. .دمز رویش به ای نیمه نصفه ی غره چشم لبخند بدون و گرفتم او از چشم تفاوت بی بود اختیار

.. .  کردم می اینطور چرا او با.. !! بودم عجب در هم خودم.. . !! شده متعجب که دانستم می ندیده

 ؟؟؟

 صدای.. کردم می حس جلو ی آینه از را سنگینش نگاه.. گرفت جا فرمان پشت و کرد باز را در

 .. . !!رسید می گوش به آذین تیز و بلند ی خنده

 و مکشید عمیقی ؟؟نفس.. بودم شده منطق بی و حسود اینقدر چرا.. شدم عصبانی خودم دست از

 ..کردم بلند سر

 هب. ..) بود آبدار و قرمز کمی که ام کشیده و درشت چشمان.. . افتاد جلو ی آینه در خودم به چشمم

 و فصا پوستم.. بود فرم خوش و کوچک ام بینی.. حالتم خوش و کشیده های ابرو( ! مریضی خاطر

 خوشم خودم.. زد می معصوم و ساده امروز عجیبی طور به صورتم کردم می حس حتی..  شفاف

 چرخی آینه در چشمم.. . نداشتم النِ   و جالن و روغن و رنگ همه آن به نیاز آذین مثل من!!  آمد

 ینگران با دید را نگاهم تا... افتاد کرد می نگاهم نگرانی و تعجب با که سیاه چشم دو به و خورد

 ؟؟.. . شده چی:  پرسید

 .. . !!!هیچی:  گفتم و زدم کمرنگی لبخند.. باشم مهربان و آرام کردم سعی

 ؟؟؟.. ناراحتی:  گفت و گشت صورتم رو آینه همان از نگاهش

 .. !!نه -

 .. . چـــ پس -

 عمو.. !! شد کشیده عمو به نگاهمان دو هر.. . گرفت جا جلو صندلی در کیومرث عمو و شد باز در

 ؟.. کنی نمی حرکت:  گفت سپهر به رو و انداخت ما به نگاهی و شد جا به جا جایش سر

 .. . !!داد جلو به و گرفت اینه از را نگاهش.. زد استارت و داد تکان سری سپهر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

791 

 

 

-------- 

 سر صاف و کردم جور و جمع را خودم3  سنگی سراسر بزرگ ویالی جلوی ماشین کامل ایست با

 ورد همه خودشان قول به تا بودیم امده آنها ویالی رحیمیبه خانم و آقای اصرار به.. نشستم جایم

 !!!! باشیم هم

 تمام مثل!!!!  شدم پیاده آرامی به و کردم باز را در.. شدند ها ماشین از شدن پیاده مشغول همه

 و برگرداندم سر... آمد می جیغش جیغ صدای و بود بلند آذین کر و هر صدای راه ساعت سه این

 لباس و دویدند می همدیگر دنبال.. کرد می بازی دنبال آریا با داشت.. .  دوختم انها به را نگاهم

 دریا ایصد.. . دوختم چشم ساختمون به و گرفتم انها از نگاه حوصله بی.. !! کشیدند می را یکدیگر

 دش حلقه ام شانه دور دستی کنم پیدا را دریا جهت تا چرخیدم خودم دور.. رسید می گوش به هم

 .. .کشید خودش طرف به و من و

 ؟؟..  حالی چه در:  پرسید و کرد وارد ام شانه به فشاری.. افتاد سپهر به نگاهم و کردم بلند سر

 ؟؟.. ساکتی اینقدر چرا

 ..بزنم که ندارم حرفی!!  نداره خاصی دلیل.. همینطوری:  گفتم و گرفتم ازش نگاه

 ؟؟؟.. شدی خسته -

 : گفتم و زدم لبخندی

 ؟؟.. شم خسته من کردی رانندگی همه این تو..  نـــه ؟؟.. من -

 ؟؟.. نمیدی محل ؟؟.. ای حوصله بی اینقدر چرا پس -

 ..سرماخوردگیه این خاطر به.. !!  کنه می درد تنم.. ام حوصله بی یکم فقط.. . بابا نه -

 ؟؟.. خوردی و قرصت -

 ..آره -

 ؟؟.. دکتر بریم دوباره خوای می -

 .. !!میشم خب بگیرم دوش یه.. . نه -
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 رتپ حواسش سپهر.. . زد سپهر به ای تنه محسوس نا خیلی و شد رد کنارمون از کنان خنده آذین

 .. !!رفت می باال را ها پله خرامان خرامان داشت.. کرد دنبالش چشم با متعجب تقریبا و شد

 .. !!بکوبم دیوار به را آذین سر داشتم دوست.. . کشیدم حرص از عمیقی نفس

 !! رفت عقب صندوق سمت به و.. تو بریم:  گفت من به رو و گرفت او ی رفته راه از چشم سپهر

 ..افتادم راه دنبالش حرف بی و دادم تکان سری

 هب خوبی و گرم حس روشن ی شومینه و رنگ ی قهواه پارکت و خونهِ   چوبی دکور ویال به ورود با

 .. .کرد می القا ادم

 !!؟؟ نیست میدات پیدا.. خانم دلیار احوال:  شنیدم را صدایش و شد حلقه دورم دستی

 مک..  هستیم که ما!! ؟؟.. برادر احوال:  گفتم و کردم کیانوش ی خسته اما بشاش صورت به نگاه

 !! شماست از سعادتی

 .. .آمدم براش ابرویی و چشم شیطنت با و

 متس رحیمیبه خانم و آذین و سپهر نگاه.. . بوسید محبت با را سرم و کرد بلندی ی خنده کیانوش

 .. !شد کشیده ما

 جلب آنها به همه ی توجه و شدند وارد وسایل با کنان هن و هن آریا همراه به آزیتا سرمان پشت

 .. .شد

 گیرب دستم از رو اینا ؟؟؟.. .  کیـــــا:  گفت کیانوش به غر با زد می نفس نفس که همانطور آزیتا

 !!! دیگه

 کشید می سرش از و روسریش که حالی در و کرد ول کیانوش پای جلوی و وسایل و ساک همه و

 اهسی به دست زنشون زاشتن نمی!!  قدیم مردای هم مـــــرد:  گفت جدی و شوخی نیمه لحن با

 .. . .بزنه سفید و

 اخلد آورد تنه یه رو همه بیچاره!!  بگیر یاد سپهر از یکم حداقل:  گفت و پرید حرف میون زود آذین

 و..  خانواده و خانه مرد میگن این به!!  اومد سرش پشت خالی دست زنان قدم هم خانمشون.. . 

 ..زدند ای زورکی لبخند هم بقیه و!!  خندید خودش حرف به تنهایی به خودش
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 لب زیر ناخودآگاه دادم می هول گردنم دور به سرم رو از و شال که حالی در و گرفتم آذین از چشم

 ؟؟.. . داشت ربطی چه آخه ؟؟.. میگه چرت چرا:  زدم غر

 هگفت بلند نکنه.. دوختم اطراف به چشم نگرانی با.. شنیدم و کیانوش ی خفه ی خنده صدای

 خارج تنش از و مانتوش خواست می و بود شدن دور حال در آزیتا ؟؟.. شنیدن همه ؟؟... باشم

 رد هم سپهر.. نشنیده چیزی که بود معلوم و بود وسایل جایی جابه حال در رحیمیهم خانم.. کنه

 ندانخ و متعجبِ   سبز چشمای به نگاهم که کشیدم راحتی نفس.. شست می و دستاش روشویی

 به شمچ نگرانی با.. بود شنیده و غرلندم حتما و بود ایستاده کنارم دقیقا.. ریخت قلبم.. افتاد آریا

 از نداشتم دوست.. . گذاشت می اش خاله دختر دستش کف و رفت می حتما.. دوختم صورتش

 .. !!شود پا به شر و شوند خبردار حساسیتم

 نزده بدی حرف که من اصال ؟؟.. بود چه منظورش.. . کرد تر متعجب و من و زد چشمکی آریا

 ؟؟.. بودم

. . .کشید طرفی به و من و شد محکم کمرم دور دستی که شد می باز خنده به کم کم لبش آریا

 و من شومینه به نزدیک.. . کشید می خودش با و من واقع در که کردم نگاه سپهر به متعجب

 بیشتر باید.. نشدی خوب کامال هنوز که تو ؟؟.. واستادی در دم همینطوری چرا:  گفت و نشوند

 !!! باشی خودت مواظب

: پرسید بلند و اومد حرف به باز آذین.. . !!  زد زل صورتم به غیض با هم کمی و جدی نگاه با و

 ؟؟.. مریضی

 کسالت یکم:  دادم را جوابش حوصله بی.. . بود پرسیده را سوال این من به رو.. کردم نگاهش

 !! سرماخوردگی.. دارم

 .. . !!معلومه!!  آهان:  گفت و انداخت باال ای چانه و انداخت پا رو پا آذین

 !!بود؟؟؟ چه منظورش.. . کرد می نگاه را من پای تا سر داشت.. کردم نگاهش متعجب

 !!؟؟ نریا جایی..  بیام من تا بشین جا همین:  گفت من به رو و شد خم کمی سپهر

 2 بچه مگه ؟؟..بود چش دیگر این ؟؟.. وا.. . !!.. شد خارج ویال از و شد دور من از سالنه سالنه و

 !!؟؟.. .بشم گم که ترسید می و آورده پارک به رو ساله
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 خودش برای آزیتا و بود کردنم برانداز حال در آذین.. . دادم تکیه کاناپه پشتی به و انداختم پا رو پا

 سنگینی.. . !! کرد ول کاناپه رو و خودش3  شومینه آنور و شد نزدیک آریا.. . ! خواند می آواز

 ؟؟؟.. . بودم درآورده شاخ ؟؟.. بود چشون خاله پسر " خاله دختر این.. کردم می حس را نگاهش

 طبیعی چیز همه.. . کردم صاف تنم در را مانتوام.. . کشیدم موهام روی به دستی استرس روی از

 !!!؟؟.. . دو این چرا پس.. بود

 پهرس!!!  بستند سرشان پشت و در و شدند داخل هم اتفاق به سپهر رحیمیو آقای و کیومرث عمو

 !!! زد زل او صورت به جدی آریا دیدن با و برگشت سمت این به نگاهش سریع ورود محض به

 !!؟؟؟؟.. کردند می رفتار غریب عجیب همه چرا.. . گرفتم دندان به را لبم

 به رو اتاق اون!!!  ها پسر تا 3 شما واسه پایین اتاق این:  کرد ها اتاق بندی تقسیم به شروع آزیتا

 همیشگی اتاق میرن که هم اینا بابا( ! کرد اشاره آذین و خودش و من به و)  داریم برمی ما هم دریا

 ؟؟؟.. . چطوره!!  خان کیومرث واسه هم رو راه ته اتاق.. شون

 ؟؟.. . موافقید

 !! بودن راضی همه ظاهرا.. .کرد تشکر و زمزمه به شروع لب زیر کس هر

 یه من ات کنید استراحتی یه و کنید عوض و لباستون برید پس:  گفت و اومد حرف رحیمیبه خانم

 !!! کنم ناهار واسه فکری

 هم آذین.. برم اتاق به تا رفت ام پشتی کوله سمت هم من.. . رفت طرفی به و شد بلند کس هر

 ! افتاد راه جلوتر و برداشت را ساکش

 کنار رو پرده آذین.. بود تخت دو دارای و بود جوری و جمع اتاق.. . شد داخل و کرد باز و اتاق در

 ..آورد هجوم اتاق به دریا صدای با همراه خنک و تازه هوای!!  کرد باز و پنجره و کشید

 خودش و.. . !! بزاری اینجا تونی می کیفتو جون دلیار:  گفت و کرد باز و دیواری کمد در آذین

 داخل از بلوزی و برداشتم و شالم.. . شد مانتوش آوردن در مشغول و گذاشت کمد تو و ساکش

 می برانداز دیواری ی آینه درون را خودش داشت که افتاد آذین به چشمم.. کشیدم بیرون ساک

 یدهمال روغن و برنزه کرم خود به حسابی که بود معلوم و زد می برق و بود برنزه تماما تنش!!  کرد

 در هب چشمم.. . گشت می چیزی دنبال ساکش داخل داشت و داشت تن به رنگی سفید تاپ.. بود

 دوش گرفتم تصمیم.. . باشد بهداشتی سرویس باید که زدم حدس..  افتاد اتاق داخل دیگری
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 و تاپ باز ی یقه بهتر اینطوری.. ایستاد صاف و بست را کمد در آذین.. شوم سرحال کمی تا بگیرم

 ؟؟.. بره پایین طبقه به خواست می اینطوری.. دیدم می را اش برنزهِ   تپل بازوهای

 ساق و ایستاد آینه مقابل که بود هم او به حواسم چشمی زیر اما کردم وسایلم مشغول و خودم

 کرد هبست و باز دیگر بار و موهاش.. انداخت دست به و بود آرنج تا که و رنگش کامواییسفیدِ   دست

 .. .شد خارج اتاق از و شد رد کنارم از طنازی با و

 می نمایان های سینه آن و تاپ آن با ؟؟.. بود زده آخر سیم به چرا دختر این.. !! ماندم واج و هاج

 ؟؟؟.. . کرد می نمایان اینطور را خودش کی برای ؟؟؟.. . بنشیند جمع در خواست

 .. . !شدم خارج و گرفتم دوشی سریعا.. . شدم حمام داخل حوله با و گذاشتم آماده را لباسم

 جنس از هک " آبی سبز "ِ   بلند استین بلوز و کردم پا به مو تفنگی لوله رنگ ای سرمعه جین شلوار

 ..کردم تن به و بود هفت اش یقه و بود سبکی و نرم بافت

 و موهام اتوی و سشوار همیشگیم عادت طبق که بودم خوشحال.. .  گرفتم حوله با را موهایم آب

 .. .بودم آورده همراهم

 سپس.. شدم موهایم کردن صاف و کردن خشک مشغول و کردم پیدا برقی پریز تخت به نزدیک

 جلوی.. . انداختم ام شونه رو و بافتم ساده3  طرفی یک را موهایم بقیه کردم جدا را موهایم جلوی

 هشان روی تا و بود بلند هم ام شقیقه موهای.. فرستادم گوشم پشت و کردم صاف اتو با و موهام

 ..رسید می ام

!!  رنبگی رنگ کمی فقط تا.. کشیدم هام لب و و برداشتم آرایش لواز کیف از مالیمی رنگ قرمز رژ

 ..کردم برانداز اینه در و خودم و کشیدم هام مژه به هم ریمل

 مخود به عطر کمی.. .بودم شده قبل مرتب دلیار دوباره!!  داشتم بیشتری نفس به اعتماد حاال

 بعد و شیدمک تر پایین و رسید می انگشتانم روی تا و بلند و و بود کیپ که بلوزم استین.. پاشیدم

 .. .شدم خارج اتاق از خونسردی با وسایل جایی به جا از

----------------------- 

 تعجب کمال در و.. . شدم ها پسر اتاق در بودن باز ی متوجه آمدم می پایین ها پله از که حینی در

 ؟؟؟.. . داشت کار چه اونجا دختره این.. . ! شنیدم اونجا از را آذین ی خنده صدای
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 ..کشیدم سالن به سرکی

 !! نداشت حضور سالن در دیگری شخص و بودند صحبت مشغول هم رحیمیبا آقای و کیورث عمو

 داخل به نگاهی بدون و توجه بی و کردم کنترل و خودم اما بود حرص از ماالمال وجودم اینکه با

 وسایل جایی جابه مشغول آشپزخانه در که مادرش و آزیتا طرف به و کردم عبور جلوش از اتاق

 در مادرش پای به پا ساده شرتی تی و جین شلوار همان با که آزیتا دیدن با.. . رفتم بودند

 !!!! داشت فرق آذین خواهرش با آسمون تا زمین که حقا.. زدم لبخندی بود مشغول آشپزخانه

 ؟؟؟.. خواید نمی کمک.. نباشید خسته:  گفتم بهشون رو و رفتم تر جلو

 و دادم تکیه3  شدم خم اُپن رو همونجا. . . کردند تشکر و دادن و جوابم خوشرویی با دو هر

 الیخچِ   داخل و محتویاتش که حالی در و کشید جلو رو سبدی رحیمی خانم.. . ! کردم تماشایشان

! چالیخ تو بزاریم زود باید.. شدنی فاسد و خوراکیه که هست هم دیگه سبد یه:  گفت گذاشت می

 .. .کرد نگاه آزیتا به و!!!  نه یا داخل آوردش پدرت دونم نمی.. کدومه رفت یادم

 هبست همین بین حتما:  گفت و کرد مادرش به رو ریخت می ساز چایی داخل آب که حالی در آزیتا

 .. . !!!کنم می نگاه االن!  شه خالی دستم بزار.. هاس

 .. تون اجازه با البته!!  کنم می نگاه من... برس کارت به:  گفتم و شدم آشپزخونه داخل

 یم و کرد می تشکر من از تند تند خانمرحیمی.. . ! رفتم آشپزخونه داخل های بسته سمت به و

 آذین همراه به ها پسر که بودم وسایل جایی به جا مشغول!!  نندازم زحمت تو و خودم که گفت

 .. . !!! شدند خارج اتاق از خانوم

 یجلو همگی.. . کشید می( لـَـته) را ها کابینت روی داشت هم آزیتا.. . دادم ادامه کارم به توجه بی

 .. .ایستادند و شدند صف به اپن

 !! داد رحیمی خانم تنها را جوابش و.. . نباشید خسته:  گفت کیانوش

 ؟؟.. پایین اومدی کی ؟؟.. اینجایی تو:  گفت و ایستاد کنارم و شد داخل سپهر

 .. . !!میشه ربعی یه:  دادم جواب و زدم رویش به لبخندی.. . کنند می نگاهمان دارند کردم حس
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 خونه از که و شده تکه تکه های گوشت و مرغ ظرف!!  زد برقی و کاوید و پام تا سر چشمانش

 باز که افتاد آریا و آذین به چشمم.. . دادم جا یخچال در و بودند آورده همراهشون امروز ناهار برای

 .. . !!!بیرون کردم فوت و نفسم کالفگی از.. . بودم زده زل من به دو هر

 چشم.. دکر می ناز برایش آزیتا و گفت می چیزی او به وار پچ پچ و بود ایستاده آزیتا کنار کیانوش

 !! بود نمانده باقی چیزی دیگر.. انداختم آشپزخانه دور

.. .! وندهنم چیزی دیگه:  گفت و کرد حایل پشتم را دستش خواند می را فکرم و نگاه انگار که سپهر

 !!! بشینیم بریم.. . عزیزم نباشی خسته

 !!! برد سالن سمت به و کشید خودش طرف به و من رحیمی خانم و آریا و آذین چشمان جلوی و

--------------------------------------------------------------------

----------- 

 به و یساعت داشتند تصمیم ها بزرگتر.. . بود کاری سرگرم و نشسته ای گوشه کس هر ناهار از بعد

 نم تنگاتنگ و داد جا کوچک ی نفره دو کاناپه روی کنارم را خودش سپهر.. . بپردازند استراحت

.. مداشت دوست و شد می خوب های حس از پر قلبم او باِ   نزدیکی از قبل مثل اینکه با.. . نشست

 ..کشیدم می خجالت کیومرث عمو جلوی اما

 ..رودب اتاقش به استراحت برای خواست می و نبود ما به حواسش که برگشت عمو سمت به نگاهم

 مه کیانوش و آزیتا که شدم متوجه من و رفتند اتاقشون رحیمیبه آقای و خانم دقایقی از پس

 .. .باشند آنجا باید که زدم حدس پسرها اتاق ی بسته در از و نیست پیدایشان

 ؟؟.. بخوابی بری خوای می هم تو:  پرسید آرام و کرد وارد دستم به فشاری سپهر

 ؟؟..ای خسته. چطور تو.. .! یاد نمی خوابم.. . !!! نه -

 ؟؟.. دریا کنار بریم.. . نه -

 .. !!!بپوشم لباس برم من.. بریم:  دادم پاسخ سپس.. کردم فکر ای لحظه

 ساک از و دبو باسن پایین تا که رنگی مشکی شالی مانتو.. . ! رفتم اتاق به و شدم بلند کنارش از و

 به دل در!!!  کردم تجدید و عطرم و رژ و انداختم سرم رو هم و مشکی شال.. . پوشیدم و برداشتم

 !!؟؟؟.. . کند تحمل را من بودن هـَـپـَـلی که دارد تقصیری چه سپهر که دادم تذکر خودم
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 ؟؟.. میرید بیرون:  پرسید و کرد نگاهم تعجب با آذین که شدم سرازیر ها پله از

 ! بزنیم قدم بریم خوایم می.. آره:  داد پاسخ سپهر من از قبل و

 .. . !!بگذره خوش:  گفت خاص حالی با و انداخت اش بینی به چینی آذین

 و تگرف سمتم به و دستش و.. . ! گذره می خوش حتما:  گفت و زد آمیزی شیطنت لبخند هم سپهر

 .. .عزیزم بریم:  گفت

 خارج ویال از هم اتفاق به و گذاشتم دستش تو دست آذین حرصی چشمان جلوی غرور با هم من

 ..شدیم

--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

 نجااو..  وااای:  گفتم سپهر به رو ذوق و شوق با داشت قرار دریا به نزدیک کهِ   سنگی کوه دیدن با

 .. . !کنه تماشا رو دریا باال اون از آدم میده حال.. . قشنگه چه!!!  کنه نگاه رو

 بریم؟؟ خوای می... باال بره آدم باشه داشته راه کنم فکر:  گفت و زد لبخندی سپهر

 !! افتیم می.. . نداره راه.. .! شه نمی ؟؟.. باال اون:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .. !نباش نگران.. . عروسک افتیم نمی:  گفت و فشرد تر محکم را دستم

 .. .کردیم حرکت سنگی کوه سمت به دریا موازات ساحل رو و

 به.. . شدم می بدی حس دچار کنارش در و کرد می تولوپ تاالپ قلبم هاش گفتن عروسک با

 هی همین اگر حتی یا!! داشتم؟؟ ارزش برایش حد همین در و بودم عروسک یک فقط براش راستی

 .. . !!انداخت نمی سویم به هم نگاهی نیم حتی حتما ؟؟؟.. . چه نداشتم اگر هم را قیافه ذره

 با همراه مردانه جذابیتی.. . است جذاب واقعا که کردم اعتراف دل در.. .  دوختم صورتش به چشم

 .. .افتادم بودم شنیده مادرجون از گاها یا مامان از که قدیمی المثل ضرب یاد.. !! مهربونی و غرور

 .. . !!!مَــردُمــهِ   مال!  خوشگل مرد:  گفتند می همیشه اینکه

 .. .آذین همین برای حتما! ؟؟.. شد می مردم برای هم او آیا.. . کشیدم لرزانی نفس

 ؟؟... خوشگلم خیلی-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

799 

 

 آقایون واسه!!  دختراست واسه خوشگل:  گفتم و گرفتم ازش و روم.. . اومد خودم به صداش با

 .. . !جذاب میگن

 !!؟؟؟.. جذابم پس:  گفت و زد کجی لبخند

 .. !!!کنی می باز خودت واسه ای نوشابه چه-

 ..دخندی شیطنت با و!!!! کردی نمی نگام هیز و خیره اینطوری که نبودم جذاب اگه:  گفت و خندید

 !!؟؟؟.. .کردم نگات هیز کجا من:  گفتم مانند جیغ صدای با و کردم گرد و چشمام

!!  ام تک و جذاب خیلی دونم می خودم.. نیست حاشا به الزم:  گفت و کرد صاف و اش یقه الکی

 ..دارند دوسم همه

 ؟؟.. همه کدوم!! ؟؟؟.. . همه:  پرسیدم تمسخر با

 .. !!!.. .جذابم خیلی که گفتن بهم بارها.. !! دخترا همه -

 !!!! خندید درآری حرص صورت به شیطنت با باز و

 ؟؟؟.. . ها دختر همه:  کردم زمزمه لب زیر

 میگن تو به اونا!!  هه:  گفتم ظاهر و حفظ با همین برای.. بودم شدن منفجر حال در حرص از

 !! ندیدن جذاب مرد حاال تا پس.. !! کردن غلط ؟؟.. جذاب

 !!؟؟.. دیدی تو:  پرسید جدی و برگشت طرفم به سرش

 .. .گرفتم ازش و روم و زدم روش به لبخندی ای عشوه با

 ؟؟.. کیه-

 ؟؟.. چی:  پرسیدم و کردم نگاهش

 ؟؟.. جذابه تو نگاه در که کیه اون -

 مین بند سرم رو شال و بود شدید تقریبا باد.. . دادم خروشان دریای به و گرفتم ازش نگاه دوباره

 ورهمانط گذاشتم و شدم شال خیال بی همین برای.. انداختم خلوت و خالی ساحل به نگاهی.. . شد
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:  فتگ و ایستاد روم روبه یهو که کشیدم چشمم رو "موهام رو از و آفتابیم عینک.. بماند گردنم دور

 ؟؟.. کیه اون ؟؟.. نگفتی

 به جذاب که مردی آخریم و اولین.. فرستادم لعنت خودم به.. . کشیدم عمیقی نفس حرص از

 .. .بودم گفته مثل به مقابله برای فقط را حرف آن!!  بود سپهر فقط بود آمده نظرم

 ؟؟؟.. نمیدی و جوابم چرا -

 !!! نیست یادم االن.. اصال..  هیچی -

 ..سوزاند می را آدم نگاهش.. . ! زد زل صورتم به جدی

 گیری چه.. بابا ای:  گفت و فرستادم گوش پشت و بود پخش صورتم تو باد اثر در که و موهام

 .. . !زدم حرفی یه من حاال!!  دادی

 .. .کرد نگاهم حرف بی باز

 !!؟؟؟..خوبه.. ! نداره وجود تر جذاب تو از اصال:  گفنم و زدم کمر به دست

.. ومدها تو چشم به اینقدر که کیه اون بدونم خوام می فقط:  گفت سپس.. . کرد نگاهم حرف بی باز

!!! . 

 شده داده حالت موهای.. بلندش تقریبا پیشانی.. . چرخید قرارش بی و سیاه چشمای رو نگاهم

 ..فراخش و پهن سینه.. . نقصش و عیب بی و مردانهِ   صورت!!  اش

 .. .بود گرفته ضربان شدت باز قلبم

 !!! ترینی جذاب من نگاه در که هستی مردی تنها تو:  گفتم جدیت با و کردم باز دهان

 همین به ؟؟؟.. بودم گفته چه من.. . کوبیدم دهانم روی به دست کف با محکم و آمدم خودم به یهو

 !!! مــن سر بر خاک.. بودم کرده اعتراف برایش راحتی

-------------------------------- 

 همین به ؟؟؟.. بودم گفته چه من.. . کوبیدم دهانم روی به دست کف با محکم و آمدم خودم به یهو

 !!! مــن سر بر خاک ؟؟... بودم کرده اعتراف برایش راحتی

 .. .گریختم مهلکه از زدم اش شانه به که ای تنه با و گفتم ی( ه اَ) حرص با لب زیر
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ی:  شنیدم و صداش سر پشت ـی.. هـــــ   ..دلیار.. ! کنی می فرار کجا.. !!  هــ 

 خودش سمت به و من و کشید و گرفت محکم را دستم بندش پشت و اش خنده صدای و

 .. . !!برگردوند

 یم هایی دروغ چه گفتن به مجبور و آدم ببین:  گفتم رجوع و رفع برای!  نشود پررو اینکه برای

 .. . !گرفتم دندون زیر به و لبم و.. .. ! کنی

 .. . !اینطوری نکن: گفت و کرد لبم به ای اشاره اَبرو با بود چسبیده و دستم که همانطور

 شوهرش برای و زنه می و حرف این که لبی اصال!! ؟؟.. نیست حیف:  کرد اضافه شیطنت با و

 ..بوسید باید اصال!!  گرفت طال باید و کنه می شاد و اون دل و کنه می اعتراف

.. . ماندم واج و هاج.. . ! رسوند لبم به و هاش لب و شد خم صورتم روی ثانیه از کسری در و

 بل دوباره و کرد نگاهم و کشید عقب و سرش ثانیه یک در.. . داشتم شیرینی کرختی احساس

 .. .گرفت بازی به و لبام هاش

:  زدم صدایش لرزانی نفس با و کردم کج و صورتم و دادم هولش عقب به دست کف با

 .. .نیست جاش اینجا.. کن تمومش سپهر.. !! ســـــپهر

 دهش معمول حالت از تر تند کمی نفسش.. . کرد نگاهم شفاف و براق چشمانی با و کشید عقب

 .. !!بود

 ..خوبه همینجا:  گفت و کرد نزدیک کمی دوباره را سرش

 ...بینه می یکی:  غریدم حرص با و کشیدم عقب و خودم دوباره

 یکس که جا یه بریم پس:  گفت و کشید خودش سر پشت و گرفت و دستم و زد برقی چشماش

 .. . !نبینه

 !!!!!؟؟.. سـپــهــر:  گفتم حیرت با و ایستادم جام سر محکم

. .ماندم واج و هاج و شده الل.. .! کرد چفت لبام رو و لباش سریعا دوباره و چرخید سمتم به سریع

 ..بود تنگ او برای دلم که بود این حقیقت. 
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 دهآور شانس!! ؟؟..چه دید می رو ما کسی اگه.. نداشتم را او با مقابله قدرت..زد می تند تند قلبم

 جا هب جا کمی.. . بعدظهر وقت این در و بود اختصاصی تقریبا و افتاده دور جای یه ساحل که بودیم

.. . یاد می خنده و حرف صدای و بینم می دور از و افرادی کردم حس!!!  شد کج هم من سر و شد

 می جلو سرش داشت دوباره توجه بی.. کردم جدا از را خودم و کشیدم عقب سختی به را سرم

 !! بسه.. میاد داره یکی.. سپهر کن تمومش.. ! دیگه بسه:  گفتم که آمد

 آنها به نگاهم.. . ! بودند شدن نزدیک حال در نفری 2 -3.. . شدم خیره دست دور به نگرانی با و

 .. .بود شده تنگ برات دلم:  شنیدم را اش زمزمه صدای که بود

 فتمگ لب زیر.. . ! زد می نفس نفس و زده زل صورتم به همچنان.. . انداختم صورتش به نگاهی نیم

 ..اینان کیانوش: 

 حال در آریا بازوی از آویزان هم آذین و دست در دست آزیتا و کیانوش.. دوختم آنها به چشم

 دور زا یعنی.. . خندید می شیطنت با آزیتا و کرد می نگاهم غیض با آذین.. . !!! بودند شدن نزدیک

 .. .لعنتی ؟؟؟.. بودند دیده را ما

.. کرد می نگاهمان موشکافانه هم کیانوش.. رفتم سمتشان به قدم چند و گرفتم فاصله سپهر از

 .اومد تر نزدیک و کشید عمیقی نفس سپهر

 ؟؟..نشدیم که مزاحم:  گفت آریا

 ..یداومد کردید خوبی کار!  حرفیه چه این.. نه:  گفتم خجولی لبخند با هم من و کرد سکوت سپهر

 ...رفتم سپهر به نامحسوسی ی غره چشم و

 ؟؟.. بزنیم چرخی یه شهر تو بریم یا بزنیم قدم همینجا ؟؟..کنیم کار چه:  گفت کیانوش

 ستدو اگه.. باال اون تا بریم خوایم می دلیار و من:  گفت و داد نشون دست با و سنگی کوه سپهر

 !! بیاید دارید

 ؟؟.. داره راه ؟؟..چطوری ؟؟..باال اون: پرسید تعجب با آزیتا

 ..رفت میشه ها سنگ رو از نداشت هم راه.. . دونم نمی:  داد پاسخ سپهر

 .. .نمیشه:  گفتم دلهره با زود
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 ..باال برم می رو تو من.. .!! میشه:  گفت و کرد نگاهم سپهر

 .. !!انگیزه هیجان.. بریم:  گفت و اومد حرف به هم آریا

 !موافقم.. خوبه:  گفت و داد تکان سری هم آذین

 هر. .ریم می داریم ما:  گفت و گرفت و من دست سپهر.. ..! کرد نگاه کیانوش به نگرانی با آزیتا

 .. .بیاد خواست کی

 ..!!!کرد همپا خودش با و من و کشید و من دست و

 

------------------------ 

 .. .خواستم بر خواب از بیشتری نشاط با بعد روز صبح

.. ردمک نگاه بودند خوابیده تخت یک روی هم کنار که آذین و آزیتا به و دادم بدنم به قوسی و کش

 نکرده قبول3  بخوابند ها تخت روی آنها و خوابم می زمین رو من که کردم اصرار چه هر دیشب. 

 .. . !!بخوابند هم پیش ترس از ویال این تو دارند عادت که هاست مدت که گفتند دو هر

 اقس.. شدم لباس تعویض مشغول برگشتم از بعد... رفتم دستشویی به و گرفتم انها از چشم

 کتونی هم شرت تی روی!  سفید- مشکی شرت تی با همراه کردم تن به پاداری چسبان مشکی

 لباس الح در!  بود مثلثی جلویش و بود باسن پایین تا که پوشیدم ریون جنس از مشکی باز جلو

 مزد شانه را موهایم.. . رفت حمام به صحبت کمی از بعد و شد بلند هم آزیتا که بودم کردن عوض

 اتاق از و مالیدم هام لب رو مالیمی قرمز رژ.. . انداختم ام شانه رو و بافتم طرفی یک دیروز مثل و

 .. .شدم خارج

 زا.. ! نبود رحیمی آقای و خانم و کیومرث عمو از خبری و بود پاش و ریخت تقریبا پایین طبقه

 جخار ویال از که بود معلوم و بود خالی رحیمی آقای ماشین جای.. انداختم حیاط به نگاهی پنجره

 !!!! اند شده

 از دبع که بود معلوم و بود شده چیده صبحانه میز.. رفتم آشپزخانه سمت به و زدم ویال در چرخی

 ودمخ برای شیر لیوانی.. . رفت می ضعف گشنگی از دلم.. . ! اند شده خارج ویال از صبحانه صرف

 ! نشستم میز پشت و ریختم
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 حوله رد و نمناکش موهای و داشت تن به میدی پیراهنی.. . شد داخل آزیتا که بود نگذشته لحظاتی

 ؟؟.. نیستند اینا مامان: پرسید و گفت بخیری صبح دوباره.. بود پیچیده

 .. .نبود کسی پایین اومدم منم.. ! نه اینکه مثل -

 ؟؟.. خوابند هنوز ها پسر-

 !!! نیست صداشون و سر.. کنم فکر -

 .. !گرفته بدنم تمام:  گفت و کرد درهم و صورتش و داد و بدنش به قوسی و کش

 ؟.. خوردی ما سر ؟؟.. چرا -

 ! المصب سنگی کوه اون.. .دیروزه خاطر به!  نکنم فکر.. بابا نه -

 ؟؟.. گرفته بدنت باال اومدی و اون:  پرسیدم متعجب -

.. .کنه می درد تنم همه کردم منبقض و خودم ترس از که بس از.. . !! نه که اومدنش باال خاطر به -

 !!! دریا تو بیفتیم بخوریم قـ ـل یکیمون بود ممکن آن هر

 .. !!خندیدیم دو هر بندش پشت و

 !! گذشت خوش.. . بود انگیز هیجان خیلی آریا قول به ولی:  گفتم

 کرد می اونورم ور این کرد می بغلم شوهرم همش منم.. !! بله:  گفت و آمد ابرویی و چشم آزیتا

 ..گذشت می خوش بهم

 .. !!نبودی آویزون کیانوش گردن از یکسر تو که نه:  گفتم و کردم درشت و چشمم

 گردنش بیچاره بود نزدیک.. . خدا به میگی راست اینو:  گفت و خندید و داد تکان سری آزیتا

 ستمتون نمی اصن!!  بود کرده قفل عضالتم تمام ترس از من ولی.. جونش از دور البته.. !! بشکنه

 داشت؟؟ شیب اینقدر چرا.. . بخورم جُــم

 بشن پرت آریا و آذین بود نزدیک که میاد یادم!!!  واای:  داد ادامه و خورد چایـیش از قـُـلـُپ یه

 .. !کرد رحم بهمون خدا.. !! لرزه می تنم تمام پایین

 .. .کشید صورتش به دستی و
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.. ستنش میز پشت کنارم و شد اشپزخانه وارد آلود خواب صورتی با آذین که بودیم صحبت حال در

. 

 اطوارش اَدا مذکر نبود در آذین که بود این واقعیت.. گذراندیم هم با گو و گفت و گپ به و ساعتی

 .. !!!کنی سر او با دوستانه توانستی می و شد می تر تحمل قابل و3  کمتر

 و شدم بلند که بود خوردن صبحانه حال در آذین و کند خشک را موهایش تا رفت اتاق به آزیتا

 باز ها پسر اتاق در که بود نگذشته ساعتی.. کردم پایین باال رو ها شبکه و نشستم تلویزیون مقابل

 .. !چپید دستشویی داخل و گفت خیری به صبح آلود خواب و آلود پف چشمانی با آریا و شد

 ؟؟؟.. . شده بیدار کدومشون ؟؟..بود کی:  گفت و شد خارج اشپزخانه از آذین

 ! ات پسرخاله -

 !! بکنه دل رختخوابش از 4 ساعت از قبل بعیده اون از.. عجب چه آریا؟؟ -

 ..دوختم تلویزیون به چشم و ندادم جوابی

-------------------------------------------------------------- 

 آریا!  نبود رحیمیخبری خانم و آقا و عمو از!  چرخیدیم خودمون دور هدف بی همینطور را ساعاتی

 به نگاهی گاهی از هر و بود اش گوشی در سرش و نشسته کاناپه رو من از فاصله با و بود بیدار هم

 !! داد می پخش حال در فیلم

 .. !!بودند خواب همچنان هم کیانوش و سپهر و

 ..بزنیم قدمی یه حداقل بریم پاشید ؟؟..نشستیم چرا:  گفت و نیاورد طاقت آزیتا آخر سر

 همین بود قرار چون.. شدم راهی و انداختم سرم رو شالی تنها من.. کرد بلند جا از و هممون و

 !!بود خلوتی ی منطقه هم اطراف این و بزنیم قدم کمی حوالی

 فاصله ما از کمی آریا عاقبت.. خندیدیم می آریا و آذین های کل کل به و زدیم می قدم ساحل در

 .. .شد آب داخل و زد تا و شلوارش پاچه گرفت

 !! ایستاد آریا کنار و شد آب وارد بزند تا را شلورش اینکه بدون آذین او از تبعیت به
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 یایدب واستادید؟؟؟ چرا:  گفت و برگشت طرفمان به آریا که بودیم تماشایشان حال در آزیتا و من

 ! داره صفایی چه ببینید بیاید.. . دیگه

 .. .شود بلند جیغش او شد باعث که پاشید آذین صورت به آب مشتی و

 می آب هممون سوی به که آریا شیطنت با.. !!! شدیم آب وارد هم آزیتا و من آنها صدای و سر با

 و عتیسا ربع به نزدیک.. . شد بلند مون خنده و جیغ صدای و گرفت شکل بازیمون کم کم پاشید

 .. .اومدیم بیرون آب از خستگی و هیجان و شور با عاقبت و بودیم بازی آب مشغول

 و یدچک می آب موهایم از.. . !! بود چسبیده تنم به و خیس شرتم تی.. بود خیس پایم تا سر تماما

 ..بود پراکنده دورم ازش هایی تکه و شده شل موهایم بافت

 !! بود شرتش تی آب گرفتن مشغول هم آزیتا.. . بودند خیس پا تا سر هم آذین و آریا

.. تیمبرگش ویال به خیس و پریشان موهایی و سوخته آفتاب صورت با همگی که بود ظهر به نزدیک

 مقابل که افتاد سپهر به چشمم ویال به ورودم با.. !! بود کرده پر رو ویال هامون خنده صدای. 

 ..بود مشغول آشپزخانه در هم کیانوش و نشسته تلویزیون

 به و شدم جدا ازشون زودتر که بود کردن تعریف حال در آریا.. . دوختند چشم ما به متعجب دو هر

 ..رفتم اتاق طرف

 کمال در و شد باز اتاق در که بودم حمام به رفتن ی آماده و کشیدم بیرون ساک از و ام حوله

 ؟؟... گذشت خوش ؟؟.. بودی کجا:  پرسید و بست سرش پشت و در!  شد وارد سپهر تعجبم

 من از دوباره اومدی.. کرد تعریف پایین که آریا:  گفتم و کردم جا به جا دستم تو رو حوله

 ؟؟..بپرسی

 ؟؟.. رفتی آب داخل:  گفت و کرد نگاه و پام تا سر و آمد جلوتر قدمی حرفم به جواب بی

 ؟؟.. نیست معلوم-

 !! کردی می مراعات یکم بود بهتر.. . شدی خوب تازه تو-

 ! کشید آب داخل و هممون که کرد شیطنت اینقدر آریا دیگه-

 .. . !!چسبیده تنت به لباست تمام -
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 !؟؟؟.. چی که -

 .. . !! مشخصه هیکلت تموم و چسبیده تنت به اینکه که -

 ..بابا نیست اونطوری آریا -

 ؟؟.. شناسیش می کجا از تو اصال ؟؟.. نیست چطوری دقیقا:  گفت و کرد اخمی

 .. .است بامزه خیلی!!  خودمونیه و گرم خیلی آریا.. مشخصه -

 !! گفتی می من به باید رفتن قبل -

 ..بودی خواب که تو -

 ..بخوری سرما دوباره که نگرانم من.. ! بردی می لباس خودت با حداقل -

 کرد تشیطن اینقدر آریا.. . ! داد پیشنهاد یهو آریا!!! بازی آب بریم خوایم می دونستیم نمی که ما -

 ..آریا اصال... گذشت چطور زمان نفهمیدیم اصال که خندوند و هممون و

 صالا.. . کردم پا اون و پا این کمی.. .!! گذاشتم نیمه نصفه و حرفم برزخیش چشمای به نگاه با و

 !!؟؟.. کردم می آریا آریا اینقدر چه برای

 .. .داد تکان من برای سری و کرد تکرار را آریا اسم لب زیر

.. هچی مشکلت فهمم نمی اصال من:  گفتم رفتم می حمام داخل که حالی در و آمدم خودم به سریع

 !!؟؟

:  تگف و زد در به تقه دو انگشت با که شنیدم را صدایش بعد ای لحظه.. بستم و در و شدم داخل و

 .. . !!ری نمی جایی من بدون و خبر بی دیگه اینکه

 !! آمد اتاق در شدن بسته صدای بندش پشت و

---------------- 

 مدت تمام من و پرداختیم شهر در گذار و گشت و خرید به ها بزرگتر اتفاق به را روز آن ظهر بعد

 یتاآز بعدظهر تا.. . کردم نمی درک و هاش حساسیت این دلیل و کردم فرار سپهر سنگین نگان از

 ای مشاجره هم دو آن بین که فهمیدم می کیانوش به هایش کنایه و نیش از و بود گرفته کمی هم
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 ما به دو هر که داشت ایراد کجایش ماِ  بازی آب.. بود عجیب برایم واقعا.. ! است گرفته صورت

 !؟؟.. بودند داده تذکر

 به شهر معروف های رستوران از یکی در شام صرف از پس و رسید اتمام به روز آن حال هر به

 ..گشتیم بر ویال

 . ..شدیم دعوت بازی ورق برای آذین پیشنهاد به که گذشت گو و گفت و گپ به شب از ساعتی

 همچنان و ندهند دست از هم و ای دقیقه حتی دادند می ترجیه که رحیمی آقای و کیومرث عمو

 به استراحت برای و گفت بخیری شب هم رحیمی خانم.. ! کنند بحث سیاست و کار پیرامون

 ..رفت اتاقش

 وایه از بازی حین تا گرفتند می جا تراس های صندلی میز رو داشتند که انداختم جمع به نگاهی

 .. . !!کنند استفاده دریا صدای و آزاد

 ؟؟..نشستی چرا.. . ! دیگه پاشو:  گفت به رو آریا

 ! کنم تماشاتون میدم ترجیه.. کنم نمی بازی من:  گفتم و زدم لبخندی

 ؟؟..چرا-

 ..نیستم بلد زیاد-

 !! میگیری یاد بیا-

 ! کنم می تشویقتون اینجا از من... نه -

 ..میگیری یاد بیا!!  نکن ناز.. بابا بیا پاشو -

 دوست اگه عزیزم:  گفت من به رو و اومد نزدیک سپهر که بودم آریا با انکار و اصرار حال در

 !! راحتی جور هر.. نیست اصراری اصال نداری

 !! رفت و کشید و راهش و شد الل هم بیچاره آریای.. . انداخت آریا به نگاهی و

 ؟؟ گفت چی مگه بیچاره ؟.. برخورده طرز چه این:  گفتم و شدم براق سپهر به رو

 !! کرد می جا بی اصرار داشت فقط.. نگفت بیچارههیچی:  گفت حرص با درآوردو و من ادای
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 ..بمونم تنها من خواست نمی خب -

 و شدید دوست باهم اینقدر حاال تا کی از!!  داره ربطی چه اون به:  گفت تر بلند کمی و شد جدی

 ؟؟.. سوزونید می دل هم برای

!!  بود فایده بی سپهر با جدل و بحث.. . رفتم تراس طرف به بیرون کردم فوت حرص با و نفسم

 ..زد می را خودش حرف فقط

ِ   بد شانس و اتفاق حسب بر که نشستند ترتیب به هم بقیه..  نشستم صندلی رو " میز دور و رفتم

 تنها.. نبود دیگریِ   خالی صندلی.. . انداختم میز دور به نگاهی!!  شد آریا کنار دقیقا جام!  من

 .. .گرفت جا رویش سپهر که بود راستم سمت صندلی3  خالیِ   صندلی

 پهرس این.. . ! نداشتم شک خودم به که من.. ! کردم نگاه دیگران به خونسردی با و شدم خیال بی

 .. .برد می بیخود شک چیز هر به که بود

 بقیه چون میگه من برای فقط که بود معلوم و.. کرد بازی از ای خالصه توضیح گفتن به شروع آریا

ِ   بلدی ان وجود با دونم می که من:  گفتم آریا توضیحات از بعد.. .! بودند مسلط و بلد و بازی مطمئنا

 .. .خواستید خودتون!  نیست ای چاره دیگه اما.. میشه خراب بازیتون من

 جمع و حواسم تمام کردم سعی.. . شد شروع بازی و گفتند چیزی ام دلداری برای کدام هر بقیه

 !! بیارم یاد به رو آریاِ   توضیحات و کنم

 هر به که بودم سپهر های تقلب مدیون و امر این و افتم می راه و گرفتم می یاد داشتم کم کم

 به کارت ی شماره دادن نشان چه و - خوانی لب چه - ابرو و چشم حرکت با چه)  ممکن نحوی

 .. . !!خرید می را آبرویم و کرد می ام راهنمایی(  مخفی طور

 شکیانو و سپهر بین تنگاتنگی رقابت و بود رسیده حساس جای به و شد می گرم داشت بازی

 بُــر و هام ورق دیگر بار بود هایش کارت انتخاب و کردن فکر حال در آذین حالیکه در.. بود برقرار

 و امتحانیست ی برگه انگار که داشتم می نگه طوری را ها ورق آریا قول به... کردم مرتبشان و زدم

 ندچ هر و!  سپهر جز البته.. بخواند را دستم و بیاندازد ها ورق به نگاهی نیم کسی دادم نمی اجازه

 و هستی کردن تقلب حال در تو که شدم می براق آریا به رو و کردم می صدا و سر یکبار دقیقه

 آذین بالخره.. . شد می خنده باعث و کرد می لودگی خنده با بار هر هم او و!!  ای دیده مرا دست

 .. !بود نشسته کنارش که شد سپهر به نوبت و انداخت را کارتش
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 نارک و گرمی نفس.. . بودم مردد و دودل باز!!  رسید من به نوبت.. . انداخت را کارت بالفاصله سپهر

 .. . !پایین بیار یکم و دستت.. ! کنم کمکت بزار:  که شنیدم و کردم حس گشوم

 توسط بازوم که کردم نگاه بود آورده نزدیک را سرش اینقدر که آریا به تعجب با و چرخید سرم

 .. . !!شد کشیده محکم سپهر

 به ور عصبی.. بود شده خیز نیم و شده خارج دادگی لم حالت آن از که شد کشیده سپهر به نگاهم

 ؟؟.. گفت چی:  پرسید من

 باز ونزب تند.. . نشست سپهر چشمان در و گذشت کیانوش و آزیتاِ   نگران و متعجب نگاه از نگاهم

 !!! برسونه تقلب خواست می.. . کنه کمک بهم خواست می!!  هیچی.. . هــ:  گفتم و کردم

 خودش طرف به بیشتر و صندلی و برد ام صندلی زیر دست مراعاتی و خجالت هیچ بدون سپهر

 ودتخِ   دست فکر بهتره تو.. .! هستم خودم.. . ! نیست تو کمک به نیازی:  گفت آریا به رو و کشید

 ..باشی

 !!! ادعا همه این با:  داد ادامه لب زیر و

 و زد پوزخندی جواب در تنها آریا ؟؟.. کرد می اینطوری چرا سپهر.. . شدم عرق از خیس خجالت از

 وج کرد سعی کیانوش و بود دوخته من به را نگرانش نگاه آزیتا.. کرد گرم هایش ورق به را سرش

 ..کنه عوض رو

 !! دیگه باش زود.. توئه نوبت:  گفت من به رو که کیانوش صدای با و کشیدم لرزانی نفس

 ..انداختم پایین و کارتی دستم تو های ورق به نگاه بی

 بود معلوم که اینطور!!  انداختم کارت به نگاهی.. شد بلند آذین و آریاِ   شادی و همهمه صدای که

 .. .بودم کرده مهیا را آریا بُــرد ی زمینه

 .. .نمک می خراب و بازیتون گفتم که من:  گفتم بقیه به رو آذین های خنده و آریا صدای و سر میون

 و.. مکن نمی بازی اصال من نباشی تو بعد به این از اصال ؟؟.. دختر چیه خراب:  گفت و خندید آریا

 !! کنه برنده و من خواد می کی گرنه

 .. . !!خندیدند بلند صدای با سپهر جز به بقیه و
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--------------------------- 

ره هم به هایم روز  و بودم طرفی روز از ساعت هر! .. .  بودم مشغول شدیدا و بود خورده گــ 

 به باید خونه به نرسیده و بودم دانشگاه و درس مشغول ظهر تا ها صبح.. کاریِ   انجام مشغول

 ..رسیدم می دیگر کار هزار و خرید و آتلیه و آرایشگاه و خیاطی

 نهات و کمک برای بیتا و مژگان خاله قبل روال طبق و بود مانده باقی عروسیمان تا روز چند تنها

 ..کردند می سپری کنارم در را آخر روزهای و شتافته کمکم به نبودنم

 ختس و مورد بی های حساسیت برای جایی دیگر که بود مشغله از پر و شلوغ اینقدر هایم ساعت

..  دمان نمی باقی برایم سپهر های رفتار در بینی ریز و گذشته بـَـد  های روز خاطرات مرور و گیری

. 

 اسعک و بردار فیلم با مراسم برای میل کمال با و سپهر خواست به عقدم مراسم خالف بر اینبار

 روز و دادم سفارش نازیال ی عمه به ام سلیقه مطابق زیبایی بسیارِ   عروس لباس و کرده همانگ

 ودب آپارتمانی که) مشترکمان ی خونه برای خانگی لوازم ریز خرده خرید سرگرم ؛ خاله با همراه ها

 .. .بودم( داشت فاصله کیومرث عمو منزل با کوچه یک تنها که

 رد که جدیدیِ   زندگی و ها روز گذشت به که بود خواب از قبل ای دقیقه چند ها شب تنها فرصتم

 ی بچگانه و لجبازانه رفتار دویمان هر اینکه از راضی و خوشحال دل در و.. . کنم فکر بود انتظارم

 اب زدن حرف با را نظرمان اختالف بیشتری احترام و آرامش با دو هر حاال و گذاشته کنار را قبلمان

 ..کردیم می حل هم

.. دمکشی عمیقی نفس دیگر بار.. . فشردم خودم به و( عروسک)جعفر همیشگیم همدم و زدم غلتی

 بهتجر اون یاد دیگر.. . بودم راضی بسیار زندگیم در عاشقانه گاه و دوستانه روند و آرامش این از

 دست به حدودی تا را ام زندگی از صحنه اون بودم شده موفق و داد نمی آزارم زیاد تلخ ی

 از پا هک بودم سپهر عقد از بعد رفتار مدیون و نسبیِ   فراموشی این حقیقت در و بسپارم فراموشی

 باعث و کرد می رعایت را حدود و حد و مانده حرفش سر بر و بود نگذاشته فراتر خودش حد

 لقو به اینکه.. گرفت جا لبم رو لبخندی اخیرش های رفتار یادآوری از.. . شد می خیالم آسودگی

 می ااکتف گونه روی ای بوسه و دست گرفتن به تنها و کرد می کنترل سختی به را خودش " خودش

 ..کرد
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 چطور.. . !! داشت تعجب جای برایم.. . کشیدم دراز دمر و زدم غلتی دوباره خستگی و کالفگی از

 می بالخره و کرده دعوت عروسیمان برای را اش گرامی ی خاله دختر و خاله سپهر که بود شده

 هیچ و و کرده پنهان را انها مدت همه این چه برای اصال ؟؟.. . کند برداری پرده حقیقت از خواست

 اریک پنهان به نیاز همه این که بود میان در موضوعی چه یعنی ؟؟.. . داد نمی قبالشان در توضیحی

 .. .داشت

.. . ردک نمی پیدا هایم سوال برای ای کننده قانع جواب هیچ مغزم.. . زدم موهایم میان چنگی کالفه

 .. . !سپردم خواب به و خودم و شدم خیال و فکر خیال بی.. .سوخت می خستگی از چشمانم

--------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

.. مســـــــال:  گفتم بلند کردم می پا به و فرشیم رو که حالی در و شدم خونه وارد خوشی سر با

 .. !!!اومدم مـن

 .. .کردم رها کاناپه ترین نزدیک رو و خودم و

 ..بودم شدیدی خوابی کم دچار ها روز این.. .  کرد می ذوق ذوق پاهام و بود درد بدنم تمام

 : دادند را پاسخم کدوم هر و چرخید سمتم به خونه جای3  جای از ها سر بلندم صدای با

 ..جون عمو سالم:  کیومرث عمو

 .. خستگی از شدی هالک بمیرم الهی.. ! نباشی خسته... مادر سالم:  خانم پروین

 ؟؟.. کردی غش نیومده ؟!!چته؟؟.. . خانم عروس ســـالم:  شیطنت و خنده با بیتا

 ..باشد باال ی طبقه باید خاله که زدم حدس و کاوید رو خونه دور مژگان خاله دنبال به چشمم

.. موندهن من به حالی دیگه:  گفتم و رفتم ها پله طرف به سالنه سالنه و زدم چنگ مبل رو از و کیفم

 ؟؟.. شدن عروس به چه و من آخه.. . میشم بیهوش دارم خستگی از. 

 .. . !!شد بلند بیتا و خانم پروین و عمو ی خنده صدای که حرفم بند پشت و

 وااااای:  گفتم و برگشتم عقب به ها پله میون از ناالن ای چهره با ظهر بعد یادآوری با

 .. . !!بگیریم تحویل و لباس بریم باید دیگه ساعت 4!!  بیـــــــــتا
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 ..خوام نمی عروسی اصال من.. . !! شدم خسته من خدایا آخه:  دادم ادامه سقف به رو و

!! ؟؟ حرفیه چه این.. مادر نگــو:  گفت و اومد حرف به خانم پروین خندید می بیتا که همچنان

 ادیش مراسمِ   خستگی ها خستگی تموم ایشاال.. . !! باشه عروسی و شادی بساط همیشه ایشاال

 غر اینقدر حاال!!  داره بیا برو.. دیگه همینه عروسی.. . نداره خوبیت!!  عزیزم نگو اینطوری.. . باشه

 ..کن عوض و لباست برو و نزن

 .. .رفتم باال را ها پله و گفتم و چشمی

 

--------------------------- 

 !! زد می تاپ تاپ قلبم.. . بودم خیره ام چهره به و نشسته آینه مقابل

 جاک به " آشتی و قهری و کاری پنهون و مکش کش همه این ؟؟.. .بود چیز همهِ   پایان اینجا یعنی

 شده داده زینت نگین پر اما ساده تاجی با که ام شده جمع ساده موهای از نگاه ؟؟.. . بود رسیده

 .. .دادم " دارم دنبالهِ   رنگ صدفی لباس به و گرفتم بود

.. . ! دلیل بی بغضی.. . بود بغض دلم در اما.. . دانستم می خوب را این خودم و... بودم شده زیبا

 .. .دلیل با هم شاید

 شا گوشی با مدام و زد می قدم سالن در عصبی خاله.. . شد کشیده سرم پشت به اینه از نگاهم

 من و زد می باد را خودش ای مجله با و نشسته آماده و حاضر " ای گوشه بیتا.. . گرفت می شماره

 می تالش ماهرانه من و بود دیگری عروس با صحبت سرگرم نازیال.. . کرد می برانداز را مادرش و

 .. . !!کنم پنهان را بغضم تا کردم

 الناا!  اومده پیش براش کاری حتما.. . نخوریا غصه:  گفت مهربانی با و زد ام شانه به دستی خاله

 .. .میشه پیداش دیگه

 اُمین2 این.. . !! آمد می بیرون از شادی و هلهله صدای.. . موندم خیره تاجم به آینه در همچنان

 .. .شد می خارج سالن از همراهانش با گذشتهِ   نیم و ساعت یک در که بود عروس

 جیغ صدای.. . دوختم بود خورده رنگ قرمز الک که فرمم خوش و مرتب های ناخن به را نگاهم

 ؟؟..نیومد ماِ   داماد این.. . بابا ای:  شد بلند نازیال
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 بود کرده فراموش را عروس داماد خب ؟؟.. . بود شده چه مگر!!  هـــه.. . دادم قورت را دهانم آب

 !!!! بودم مانده جا من.. . دیگر

 هک جا هر!!.. . ؟؟ کجاست دونم نمی که چی یعنی: شنیدم می را مژگان خالهِ   عصبی و بلند صدای

 آتلیه وقت پیش ساعت یه اینا.. . ! .. . منتظره اینجا که ساعته 4 دختره این.. . کن پیداش هست

 01 ات!  خان کیانوش دونم نمی من.. . اند سپهرِ   دنبال زنند می زنگ دقیقه به دم هم اونا... .داشتن

 .. .میره جلوشون آبرومون!!  منتظرند مَـردُم.. . کنید پیداش دیگه دقیقه

 آب پر!  دوختم او به چشم.. . کرد قطع را گوشی باشد خط طرف آن از جوابی منتظر آنکه بی و

 .. .کردم می حس را چشمانم شدن

.. . زد باد را خودش دست با و کشید اش شده شینیون ی شده رنگ تازه موهای به دستی خاله

.. نیانک گریه دلیار.. . !! عه.. عه:  گفت تند و افتاد من به چشمش که جوید می را هایش ناخن نازیال

 .. . !!آرایشت تو خوره می گند. 

 االناست.. . روشنه دلم من.. . اومده پیش براش کاری مطمئنا:  گفت و آمد تر نزدیک قدم چند و

 .. .شه پیداش که

 ساعت 3 – 4 که اینه به داماد عروسِ   کالس.. . بابا خیال بی اصن:  داد ادامه تری شاد لحن با و

 ! نکن ناراحت و خودت.. . مجلس تو بیان دیرتر

 به ملب.. .گذشت ساعت از نگاهم.. . کنم کنترل را بغضم کردم سعی باز و کشیدم عمیقی نفس

 خارج سالن از عروس اولینِ   عنوان به " پیش ساعت 4 من بود قرار اصل در.. . شد کج پوزخندی

 .. . !!بودیم مانده سالن در دیگر نفر یک و من تنها امروزِ   عروس شش از اما.. . بشم

 ؟؟.. . نداده ام sms ؟؟.. . کجاست گوشیت:  پرسید و آمد حرف به دوباره نازیال

 وت گوشیم.. . دونم نمی.. . : دادم جواب باز اما بودم کرده چک را ام گوشی بار ده از بیش اینکه با

 .. .بیتاست کیف

 بریخ هیچ که معنی این به داد تکان نازیال برای منفی و نه عالمت به را سرش که دیدم را بیتا و

 رام سپهر.. . خواست می گریه سیرِ   دل یک دلم.. . کرد می درد سرم.. بود سنگین قلبم.. .نیست

 من از خبری دیگر بود رسانده آرایشگاه به را من که بعد به صبح از چرا ؟؟... . بود کرده فراموش

 ؟؟؟.. . بود چه برای توجهی بی این بود؟؟ نگرفته
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 یم آیفون طرف به که خانمی به و شدیم چشم همه. . پیچید سالن سراسر در آیفون زنگ صدای

 به را ایفون گوشی و گذاشت گوشش پشت را اش ای قهوه موهای زن.. . دوختیم چشم رفت

 ؟؟.. . کیه:  چسباند گوشش

 .. . !میگم بهشون االن.. چشم.. . اند آماده که هست ساعت 4 به نزدیک ایشون.. . بله.. .  بله؟؟ -

 شوهرت.. . عزیزم پاشو!!  فراریِ   داماد از اینم:  گفت من به رو لبخندی با و گذاشت را آیفون و

 .. . !سالمت به برو.. . داره عجله هم خیلی اینکه مثه.. . اومد

 تومان مشغول و دویدند طرفی به کدام هر نازیال و بیتا و خاله.. . . نشستم جایم سر مات همانطور

 .. .شدند پوشیدن

 وش بلند ؟؟.. . نشستی چرا:  گفت من به رو پوشید می را اش مانتو تند تند که همانطور خاله

 .. . !!شده دیر کلی هم االن تا که شو بلند.. . عزیزم

 می تجدید را رژش داشت نازیال.. . شدم بلند جا از آرامی به و اومدم خودم به خاله حرف این با

 !! گشت می بود خوردن زنگ حال در که اش گوشی دنبال کیفش در خاله و کرد

 اینا خاله غفلت از.. . بود نخورده تکان آرایشم و موها.. . انداختم آینه در خودم به نگاهی نیم

 که دار هپاشنِ   کفش و بلند ی دنباله آن با احتیاط با.. . شدم خارج سالن از تندی به و کرده استفاده

 .. . !رفتم پایین ها پله از داد می نشان تر کشیده و تر بلند مرا

 هک افتاد اش شده تزئین ماشین به چشمم.. . نبود در پشت کس هیچ.. . کردم باز را ورودی درب

 می تصحب اش گوشی با و نشسته فرمان پشت.. . کردم نگاه تر دقت با.. . بود پارک رو پیاده کنار

 یک با.. . آمد می اینجا تا فریادهایش از گنگی اصوات ؟؟؟.. . عصبانی اینقدر چرا.. . امــا.. . کرد

 .. .کوبید می فرمان روی کردن صحبت حین در دیگر دست با و بود گرفته را اش گوشی دست

 شادی و شیرینی به لحظاتش تک تک که روزی همان ؟؟.. . بود ام عروسی روز امروز راستی به

 ؟؟.. . شود عمر یک ی خاطره که بود قرار و بود معروف

 .. .آمد سرم پشت از نازیال و بیتا و خاله پای صدای

 ؟؟.. . نمیری چرا ؟؟..شد چی: شد بلند مژکان خاله صدای
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 درب شدن بسته و باز صدای که نشد ای لحظه.. . . ایستاد در چارچوب در خودش و زد کنار مرا و

 .. .شنیدم را ماشین

----------------------------- 

 شدن بسته و باز صدای که نشد ای لحظه.. . . ایستاد در چارچوب در خودش و زد کنار مرا خاله

 .. .!شنیدم را ماشین درب

 وار سرزنش سپهر سالم جواب در که شنیدم را مژگان خاله صدای و دوختم لباسِ   دامن به نگاه

 جواب راچ تلفنتو.. . منتظریم که ساعته دو ما خان؟؟ سپهر بودید کجا االن تا!  سالمِ   علیک:  گفت

 که پرسید و زد زنگ هم خان کیومرث االن همین.. . !! گیرند می تماس مدام آتلیه از دادی؟؟ نمی

 شما از زودتر خانمش و خان کیانوش واال.. . اومدند ها مهمون اکثر گفت.. کردیم دیر همه این چرا

 سالن تو هم االن گرفتند هم و عکسشون آتلیه رفتند " شدند حاضر دومادید و عروس که

 .. . !!ایستادید اینجا هنوز!!  شما اونوقت.. . منتظرند

 .. .کشید عمیقی نفس حرص از و

 در مبود ایستاده خاله سر پشت تقریبا که من و خاله بین نگاهش که انداختم او به نگاهی نیم

 به رو دآم می سمتم به که حالی در و کشید عمیقی نفس کالفه دید که را نگاهم نیم.. . بود نوسان

 .. .نشده دیر این از بیش تا بریم زودتر ما بهتره!  شماست با حق.. . ام شرمنده:  گفت خاله

 .. .گرفت دست در زدم می چنگ را لباسم دامن که را منِ   دست و

 داشت خاله حتما!  کردم می حس کامال را مژگان خاله نگاهِ   سنگینی عوض در.. . نکردم نگاهش

 خودش دنبال مرا و گرفت دست در آرامی به را دستم.. . ! رفته کجا درازمِ   زبان آن که کرد می فکر

 .. .کردم حرکت دنبالش حرفی هیچ بی.. . کشید

 .. . !کردند می نگاهم نگرانی و تعجب با هم نازیال و بیتا

 از زودتر!  بود گذاشته جا را عروس گل دسته هم باز.. .شوم سوار تا کرد باز را ماشین ی جلو درب

 .. .نشستم صندلی روی به و برداشتم صندلی رو از را گل دسته و شدم خم او

 صورتش.. . شدم خیره صورتش به.. . داد جا پام کنار آرامی به را لباسم ی دنباله و شد خم هم او

 از ساعت چند داد می نشان که. . ! آشفته موهایش و قرمز چشمانش.. .  بود منقبض و جدی

 .. . !!گذشته موهایش آرایش و سشوار
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 عروسی امروز که بود متوجه اصال ؟؟.. . بود افتاده اتفاقی چه.. . ماندم خیره اش چهره به همچنان

 !!؟؟؟ است مان

 مچش که ببندد را درب تا رفت تر عقب... گرفتم دندان زیر به را لبم.. . لرزید می بغض از ام چانه

 شنفس.. . کرد نگاهم عمیق لرزانشِ   قرمز چشمان آن با.. شد خیره چشمانم به.. . شدیم چشم در

 .. .کوبید هم به را در و بیرون کرد فوت شدت با را

 اب.. کرد ترمز کنارمان ماشینی که گرفت جا فرمان پشت!  شدم خیره رو به رو به و چرخید سرم

 و انداخت او به نگاهی نیم سپهر.. کرد می نگاه را ما متعجب که بود کیانوش..  کردم نگاه تعجب

.. . حاال ات بودی کجا:  پرسید بلند سپهر به رو و شد پیاده عجله با که دیدم را کیانوش.. زد استارت

 ؟؟

 ..کرد جا به جا را کراواتش آینه در و داد تکان سری سپهر

 همه.. . گردیم می دنبالت ساعته یه ؟؟.. . بودی کجا!! نمیدی؟؟؟ جواب چرا.. . توام با:  کیانوش

 .. . !منتظرن

 وندیرم.. دارم عجله االن!  میگم بهت بدا:  گفت و داد تکان برایش دستی حوصلگی بی با سپهر

 ..فعال.. ! شده

 هب رو به و فشردم دستم در و زرد و سفید رز های گل بلند ی ساقه.. . درآورد حرکت به را ماشین و

 اه بعضی.. . ماندم خیره بیرون به و چرخاندم را سرم.. . کردم می گریه نباید.. نه.. . ماندم خیره رو

 .. .کردند نمی نگاهمان اصال هم بعضی و خنده با بعضی – کنجکاوی با

 .. .خورد زنگ اش گوشی.. . راند می ها ماشین دیگر میان سرعت با و فشرد می گاز روی را پایش

 تایس قرمز چراغ پشت.. . کرد پرتش داشبورد روی به حرص با سپس و انداخت صفحه به نگاهی

 اس زنگ صدای ؟؟؟.. . زد نمی حرف من با چرا.. . نشود سرازیر اشکم تا زدم پلک تند تند.. .کرد

. . .دادند تکان دست برایم خانم دو و زد بوق برایمان کناری ماشین.. شد بلند اش گوشی اس ام

 هب اعتنایی.. . زدم آنها به لرزانی و مصنوعی لبخند و دادم حرکتی را منقبضم صورت زحمت به

 ..نکرد آمده مسیج

 ینماش دوباره توجه بی.. . چکید چشمام از اشکی قطره کردم که تالشی تمام با.. نبود خودم دست

.. . زد می زنگ گوشم در راهنماِ   تیک تیک صدای.. . کرد رد را راه چهار.. . درآورد حرکت به را
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 کممح را خودم.. . گذاشت می سر پشت را ها خیابان باور قابل غیر سرعتی با و پیچید فرعی داخل

 ردیگ هایم اشک اختیار.. . ریخت می هم به آرایشم که جهنم به.. . چسباندم صندلی پشتی به

 می اینطور من با جرمی چه به داشت؟؟؟ وجود هم تر بدبخت من از عروس.. . نبود خودم دست

 ؟؟؟..بود کرده زهرمارم را روز این و کرد

 را ماشین.. . خورد می زنگ دوباره اش گوشی.. . کشیدم لرزانی نفس.. . ایستاد آتلیه جلوی

 و شد خم سمتم به بیشتر کمی.. . کرد مکث ای لحظه.. . چرخید من سمت به و کرد خاموش

 ؟؟.. . کنی می گریه!! ؟؟..دلیار:  گفت حیران

 .. !! زد حرف من با بالخره.. . دید را من بالخره.. . شوند سیالب هایم اشک تا بود کافی همین

 مرا و انداخت ام شانه دور دست.. . فشردم می دست در رو لباسمِ   دامن.. . بود کرده عرق دستانم

 .. .گرفت قرار اش سینه روی سرم... . کشید خودش طرف به

ِ   ازدمب.. . بود گوشم نزدیک لبش... .  شیفونم و تاج میان یکجایی.. . داد تکیه سرم به را سرش

 .. .کردم می حس را گرمش

 .. .نکن گریه:  شنیدم را اش زمزمه

 ردیگ هایم اشک اختیار.. توانستم نمی اما.. . خواستم می.. . کشیدم باال آرامش به را ام بینی

 .. .نبود خودمِ   دست

 .. .کنم می خواهش.. . نکن گریه.. . دلیـــار -

 ؟؟؟.. .بود خورده هم به چیز همه ؟؟.. . بود شده پخش آرایشم.. . کشیدم ام گونه روی را دستم

 .. .فشرد خودش به بیشتر مرا

 .. .داغونم.. . دلیار -

 ؟؟.. . چه برای ؟؟.. . بود داغون.. .. ماندم حرکت بی همانطور

 .. ..نکن ترم داغون اشکات با دیگه تو.. . : چسبید گوشم به لبش

 تنگذاش که بنشینم سرجایم صاف آمدم ؟؟.. . کرد می صحبت چه از.. . دادم قورت را گلویم بغض

 .. .بود شده دیر کافی ی اندازه به.. . گذشت ساعت از چشمم.. داشت نگهم محکم و
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 .. .نباش ناراحت من از -

.. . دمبو کالفه و دیدم نمی را اش قیافه.. . پیچید ام بینی در عطرش بوی.. کشیدم عمیقی نفس

 ؟؟.. . بود شده چه مگر

 .. .اویدک می را صورتم براقش قرمزِ   چشمان با.. . نشستم جام سر و گرفتم فاصله ازش سختی به

 .. .شد خراب روزت:  گفت کنان زمزمه

 ..کرد پـُـر و بینمونِ   سکوت اش گوشیِ   زنگ صدای.. . گرفتم دندان به را لبم

 .. . !!میشه خراب داره روزمون:  داد ادامه

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

- 

 از.. . ودش تمام عکاس کار تا بودم خیره دوربین به مصنوعی لبخندی با و نشسته بزرگی مبل روی

 یم تماشا را من و ایستاده اسپیلت باد زیر جیب در دست که دیدم می را سپهر چشم ی گوشه

 .. .کرد

 .. . !بزنید لبخند حاال.. .بیشــتر.. . کنید خم بیشتر یکم و سرتون لطفا -

 ها بازی مسخره این ی حوصله دیگر. . . شود کم شرش زودتر چه هر تا دادم عکاس به را حواسم

 .. .بودند کرده معطلمان دونفره های عکس سر کافی ی اندازه به.. . نداشتم را

 زنگ سپهر گوشی ساعت نیم این در دهم بار برای که کرد می مرتب را شیفونم عکاس خانم

 .. .کردم دنبالش چشم با اما داشتم نگه حرکت بی همانطور را سرم.. . خورد

 می هم به را هایش لب حرص از.. . خورد گره هم در اخماش و انداخت گوشی ی صفحه به نگاهی

 .. .فشرد
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 .گردم می بر االن.. . لحظه چند یه:  گفت کالفه و تند و انداخت ما سمت به نگاهی نیم

 .. .شد خارج سالن از و

 و بود که این ؟؟.. بود خبر چه امروز.. . بود حرص از مال ماال قلبم.. . کشیدم حرص از عمیقی نفس

.. . گفت نمی را دردش آدم مثل چرا سپهر ؟؟.. . گرفت می تماس دقیقه به دم که داشت کار چه

 ؟؟؟

 .. .نزنید لبخند! نه.. . بشینید تر صاف کمی.. . کنار بزارید و گلتونِ   دست لطفا -

 .. . !شدم خیره دوربین لنز به هدف بی آنها نگاه به توجه بی و کردم پرت را گلمِ   دست حرص با

 

--------------------------------------------------------------------

----------------------- 

 

 ؟؟.. .زنه می زنگ همش که کیه این -

 ..ماند خیره رو به رو به منِ   سوال به توجه بی و زد استارت

 می زنگ کیه این ؟؟.. نمیدی جواب چرا.. . ! زنم می حرف تو با دارم:  گفتم بلندی نسبتا صدای با

 !!خواد؟؟؟ مـــی چـــی ؟؟.. زنه

 . !.کیانوش:  گفت گوید می دروغ بود معلوم که حالتی با و خاراند کالفه حالت به را لبش پشت

 ؟؟..دی نمی و جوابش چرا پس -

 .. . کردید دیر چرا بپرسه خواد می -

 یه خدا رضای محض.. بودی کجا ؟؟.. کردی دیر اصالچرا.. . بده و جوابش... .میگه راست خب -

 ..بده جواب درست بار

 .. . !بردار سرم از دست دیگه تو خدا رو تو.. . دلیار:  گفت و داد تکان را سرش کالفه

 .. .ماند خیره رو به رو به باز و
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 بود شیشه جلوی که گوشی به دویمان هر نگاه.. . خورد زنگ دوباره اش گوشی حین همین در

 روی اسم به نگاهم.. . زدم چنگ را گوشی و شدم خم کند حرکتی او اینکه از قبل.. . شد کشیده

 !!! یلدا:  شد دوخته صفحه

 از را یگوش و کرد نگاهم حرص با سپس – نگرانی با اول هم او.. شد کشیده سپهر به متعجبم نگاه

 .. .کشید دستم

 ؟؟.. .  یلدا:  کردم زمزمه و ماندم خیره اش چهره به مات

 می ماِ   جان از چه ؟؟.. . بود اش موطالیی ی خاله دختر همان این ؟؟ یلدا.. . زد موهایش به چنگی

 .. .خواست

 ؟؟.. . خواد می چی:  پرسیدم و دادم قورت را دهانم آب

 .. .نداد جوابی

 !!؟؟.. . زنه می زنگ دقیقه به دم که خواد می چی میگم بهت:  زدم فریاد

 .. .گرفت دندان به را لبش

 ؟؟.. . نمیدی و جوابش چرا -

!!!  ستهخ.. . بودم خسته.. . دادم تکیه صندلی پشتی به خستگی با.. . کرد نگاهم چشم ی گوشه از

.. کاری پنهون هم این از خسته..  مکش کش همه این از بودم خسته.. جسمی هم.. روحی هم

 ..از خسته.. . سکوت همه این از خسته

 .. .بده و جوابش -

 .. .برگشت سمتم به نگاهش

 چی ببینم بده و جوابش.. . !! .. .  حاال همین.. . بده و جوابش:  دادم ادامه و کشیدم لرزانی نفس

 ؟؟..  خواد می چی.. ! میگه

 می روشن را چیز همه االن همین باید.. . بود نمانده راهی تاالر تا.. . شد بیشتر ماشین سرعت

 .. .کردم
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 و امروز داره که خواد می چی.. . !! چیه دردش ببینم بده جواب.. . بده جواب میگم بهت:  زدم جیغ

 ؟؟.. . دی نمی جواب ؟؟؟.. . نه نمیدی جواب.. . .  جونمون؟؟؟ از خواد می چی.. . کنه می زهرمارمون

 تونیقبرس هیچ تو با من ؟؟ مگه شنوی نمی.. . دار نگه میگم بت.. . میشم پیاده دار نگه.. . دار نگه

 .. .دار نگه.. . یام نمی

 گند به بیشتر و امروز دیگه تو ؟؟؟.. شدی دیوونه.. . دلیار کن بس:  داد را جوابم فریاد با هم او

 ؟؟.. . خواین می جونم از چــی بابا. .. نکن دیوونم دیگه تو.. .  نکش

.. بگذره امشب بزار:  داد ادامه تر آروم و کرد بیشتر را کولر ی جه در.. . زد نفس نفس حرص با و

 .. .میگم بت و چی همه بعدا من.. . شه تموم بزار

 و بازی این خوای نمی چرا تو.. . یاد می کی بعدا این آخه!!!  بعدا.. . بعدا همش:  زدم داد حرص با

 ؟؟.. . کنی تمومش

 را گوشی.. . شد می خاموش روشن اش صفحه.. . بود پایش روی که افتاد گوشی به چشمم

 ..بود کرده سایلنت

 در هق هق و فین فین صدای که نشد ای لحظه.. . زدم را انسر و برداشتم را گوشی لحظه یک در

 .. . پیچید ماشین فضای

 ( گریه صدای. . ) سپهر.. . خدا تورو.. . ســــپهر( هق هق.. . )اَلـــــو.. اَل.. . اَ -

 ..کشیدم عقب را گوشی سریعا که بگیرد را گوشی تا آمد سمتم به که دیدم را سپهر دست

 ( گریه صدای.. .) انصاف بی آخه.. . نکن و کار این مامانتِ   جون رو تو.. . خدا رو تو سپهر -

.. نمک می خواهش سپهر.. . نشده دیر هنوز.. . برگرد.. . کنم می التماست.. . نکن و کار این سپهر -

 .. !!نکن ما با و کار این.. . ای.. . کنه می دق داره مامانت سپهر. 

 .. .کرد توقف خیابان کنار سپهر.. . بود کرده پر را ماشین فضای تمام که هق هق بازصدای و

 دوست من.. من.. . کنم التماست اینطوری یاد می خوشت ؟.. . هان ؟؟..  دی نمی و جوابم چرا -

 .. .نزار تنها رو ما سپهر.. . خدا رو تو سپهر.. . میرم می تو بدون من.. . دارم
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 باعث اونا.. بیفته حال این به مادرت شدن باعث اونا.. . کنه می قبول وجدانت چطور... آخه.. . آخه

. .بگیری و دخترشون خوای می تو حاال.. . حاال.. . کردن آواره رو ما شرفا بی اون.. . شی یتیم شدن

 .. . (ضجه صدای باز و)  ؟؟.. هان.. . هــ ؟؟.. . تره کم اون از چیم من مگه..  مـــ.. . آخه

 ؟؟.. . بود چش.. . اصال ؟؟.. . گفت می چه دختر این.. . لرزید می بدنم تمام

.. . کنم می دق.. میرم می من کنی ازدواج دختره اون با اگه.. . اگه.. . خدا رو تو.. . جونم سپهر -

 ینم اصال. . برگـــرد.. . کشم می و خودم خدا به.. . توئه تقصیره بمیرم اگه.. . میکشم و خودم

.. . بیا.. . کن ولشون اصال ؟؟؟.. . داری دوسش واقعا.. تو.. . تــ.. . بگیری انتقام اونا از.. . از خواد

 من.. من.. .. . نداریم و کسی تو جز ما..  مــ.. . مــ.. . میاد بدم آشغال ی دختره اون از.. . بیا االن

 من..  نیای.. . ن. . اگه.. بیا.. . نیست خوب حالش خاله.. .نداریم و کس هیچ.. ما.. . دارم دوست

 !! میام

 

 رو شیگو و شد شل دستم.. . آمد نمی در نفسم.. . بود سنگین سرم.. . گرفت می آتش داشت قلبم

 یجلو و زد چنگ را گوشی سریعا سپهر.. . کردم نمی درک را چیز هیچ دیگر.. . افتاد لباسمِ   دامن

 تمومش چرا ؟؟.. . دختر بزنم حرف تو با زبونی چه با من آخه.. . یلدا:  نالید عجز با و گرفت دهانش

 و چی همه خوای می ؟؟؟.. . کنی خراب و زندگیم خوای می ؟؟.. . کنی نمی بس چرا ؟؟.. کنی نمی

 کرف من به چرا ؟؟.. . نیستی مادرت فکر چرا ؟؟.. . نیستی خودت فکر یکم چرا ؟؟.. بکشی گند به

 من ؟.. کنم ولتون خوام می گفته کی ؟؟.. . بزارم تنهاتون خوام می من گفته کی.. . کنی نمی

 اون.. . هستید من ی خانواده شما.. . کنم و کار این بکنم غلط من.. هستم همیشه.. . هستم

 ی خاله دختر یه مثل.. خواهر یه مثل باید تو.. . منه خاله مامانت.. . خواهرمی مثل تو.. . مادرمه

. . .بخوای و من خوشبختی باید باشی داشته دوست و من اگه.. . باشی خوشحال من برای واقعی

 الهخ دختر یه من برای تو.. . نداریم هم با تشابهی وجه.. نیستیم مناسب هم برای اصال تو و من

 کس هر حساب ؟؟.. . باشه ؟؟.. . نزن هم به و زندگیم.. . داشتنی دوست ی خاله دختر یه.. ای

 هم دنیا به حتی موقع اون... . تو مثل اونم.. . نداره تقصیری ها ماجرا این تو که دلیار.. . جداست

ِ   زندگی همه این.. دارم دوسش من.. . تقصیرن بی موضوع این تو هم خانوادش.. . بوده نیومده

 تو احساس.. . میشین هم برای خوبی دوستای مطمئنم.. . بیاد بزار.. . نگیر من از و زندگیم.. . منه

 .. .پناه سر یهِ   حس.. عادت یه فقط.. . نیست عشق من به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

824 

 

 ... .خدا رو تو.. . سپهر.. . ســـ -

 با زبونی چه با دیگه من آخه ؟؟.. . چی خدا رو تو ؟؟.. هان ؟؟؟.. . چـــی خدا رو تو:  فریاد با سپهر

.. یفهم نمی کنم می سکوت.. فهمی نمی زنم می داد.. فهمی نمی میگم آروم بهت.. . بزنم حرف تو

 نمی تمومش چرا ؟؟؟.. . داری نمی بر من سر از دست چرا ؟؟.. بریزم سرم تو خاکی چه من آخه. 

 تینشس چی واسه پس! ؟؟.. . گیره دلم.. دارم دوسش من دونستی نمی اول از تو مگه اصال.. . کنی

 رویا اینِ   تاوان داری چرا ؟؟.. . بافتی داستان خودت برای چرا ؟؟.. . کردی بافی رویا خودت واسه

 .. . !!مادرت به بده و گوشی.. . کجاست مادرت اصال ؟؟.. . هان ؟؟.. میگیری من از و بافی

 .. .نزار تنها و من.. دارم دوست واقعا من.. . من.. . سپهر.. . نیـــست مامان.. . مــ -

 هر برو اصال.. . زنه می و خودش حرف میگم من چی هر.. . کردی دیوونم.. . بابا برو:  داد با سپهر

 ..بردار من سر از دست.. بکن خواست دلت غلطی

 . شد خیره من به سرخ چشمانی و صورت با و کرد قطع اون هقای هق میون و گوشی و

 

----------------------- 

 و کیانوش و کیومرث عمو کنجکاو و نگران چشمان و شد متوقف تاالر ورودی درب جلوی ماشین

 .. .شد قفل ما روی مهمانان از دیگر نفر چند و دکتر اقای

ی داشتم گلو در که بغضی با و انداختم پایین را سرم  شاید تا .. .کشیدم عمیق نفس پــ ی در پـــ 

 .. .شوم مسلط کمی

 زاری گریه و ضعف و غش وقت االن که دانستم می خوب اما لرزید می ناراحتی و حرص از دستانم

 .. .رساندم می پایان به ماهرانه هم را نمایش این آخر ی پرده باید.. .نیست

 هب نگاه.. . شوم پیاده تا کند کمکم که آورد جلو دست و کرد باز مراِ   سمت در و شد پیاده سپهر

 ..نکردم صورتش

 حد تا که دادم فرمان صورتمِ   منقبضِ   عضالت به.. . گرفتم باال را سرم و دادم قورت را دهانم آب

 بود میان در آبرویمِ   پای.. .کنند پیاده لبم روی را محجوبانه لبخند یهِ   نقش و بیایند کـــش امکان

!! 
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 یدمد را بیتا و ناهید عمه و مژگان خاله.. . شدم پیاده ماشین از و سپردم دستش به دست ناچار به

 عمو.. . آمدند می ما سمت به بود پوشانده را موهایشان نیمه نصفه که شالی با - عجله با که

 قرار اش شانه روی سرم.. .کشید آغوش به مرا ناهید عمه که کرد می پچ پچ سپهر با کیومرث

 پلک.. . است ندیده حال به تا من از تر زیبا عروس و ام شده زیبا گفت می مدام عمه. . گرفت

 را هایم اشک ریزش جلوی تا.. . . فشردم هم به را ام خورده ریمل و مصنوعی مژه از سنگین های

 .. .!!بود زیبا بختم کمی - صورت جای به کاش ای ؟؟.. . دانست می چه ناهید عمه.. بگیرم

 از هم آزیتا.. . انداختم لب به را محجوبانهِ   مصنوعیِ   لبخند همان و کردم جدا عمه از را خودم

 ؟؟.. بود خیس چشمانش چرا دیگر او.. . کرد می نگاهم نمناک چشمانی با و آمده بیرون سالن

 به ار دستم.. . رفتیم ورودی درب سمت به و ایستادیم هم دوش به دوش بردار فیلم ی خواسته به

 .. .گرفت دست به آرامی

 این دیگر که کردم می حس اما.. بود سخت برام. . بود خنک همه خالف بر و همیشه مثل دستش

 .. .بودم بیزار و خسته چیز همه از دیگر.. . خواهم نمی را دست

 و دوختم سالن مجللِ   چوبیِ   وردی در به چشم مصرانه اما.. . کردم می حس را نگاهش سنگینی

 .. .کنیم حرکت تا بردار فیلم فرمان منتظر

 .. .د لیار:  شنیدم را اش زمزمه

 ..کنیم حرکت تا دادیم می نشان که بود فیلمِ   دست به نگاهم من و

 .. .!!گذاشتم سالن به پا من و رفت عقب و و کرد صاف را لباسم ی دنباله بیتا

 

 کنه می غــوغــا سرش رو نبات و نقل سکه و گل

 کنه پیدامی بخــتـشو سفید تور اون با عروس

 .. . میکنه دنیا این به ناز.. گله برگ چون صورتش
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 دست آنان از بعضی با سپهر و دادم تکان همه برای سری احترام به و گذشتیم مهمانان جلوی از

 ..داد می

 هنگا با هنوز نسرین عمه.. گذشتند می چشمانم جلوی از تند تند حرف از پر های نگاه و ها چهره

 سمانه دوستانم.. . بود تمسخر و حرص از پر نگاهش پژمان.. کرد می نگاهم جدی و جانب به حق

 .. .بودند خیره ما به و زدند می دست برایمان امید و شوق با " بهناز و تارا و یاس و

 .. .زد می دست برایمان معمولی لبخندی با و ایستاده مادرشِ   کنار آیدا

 در که دیگر های خیلی و.. کرد می برانداز مرا پای تا سر و ایستاده مادرش پدر کنار آذین

 امید و خوشحالی واقعا چشمانش

 !! من برای بودند قلبی قوت و..بود گر نمایان

 قصر سن به دیگر نفر چند و نازیال و دوستانم و شد عوض آهنگ.. . نشستیم جایگاه در هم کنار

 .. .آمدند

 .. .دلیار -

 حرفی چه اصال!!  کوفت و دلیار.. . کردم احوالپرسی و سالم نفر چند با دور از و نکردم اعتنایی

 ؟؟؟.. . بزند که داشت

 با.. .آمدند می رقص سن به پایکوبی و رقص برای بیشتری افراد و تر گرم مجلس لحظه به لحظه

 تشویق و است خانم عروس مخصوص آهنگ این کرد می اعالم که ارکستر ی خواننده صدای

 زدنم چرخ بار هر در.. رفتم وسط به مصنوعی لبخند همان با و شده مجبور ناچار به - ها مهمان

 ..نکردم او به اعتنایی اما.. . کند می نگاهم لبخند با که دیدم می را سپهر

 ..نزدم او به تعارف هم بار یه حتی اما رقصد نمی و نیست رقص اهل که دانستم می اینکه با

 خارج سالن از داشت دست به گوشی که افتاد سپهر به چشمم بود زدن چرخ حال در که دیگر بار

 .. .شد می

 همه این جلوی " اینجا.. بود درآورده را گندش دیگر او.. . کردم حس را صورتم به خون هجوم

 .؟؟.. کرد نمی بس هم چشم

 ؟؟؟.. . خواستند می ما جان از چه دیگر ؟؟؟.. . داشت کار چه و بود که دیگر
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.. مکن همراهی را بقیه آهنگ این آخر تا حداقل کردم سعی و گرفتم سالن در از را نگاهم سختی به

. 

 نبالهد اینقدر چه گر.. .کرد گیر جایی لباسم ی دنباله که رقصیدم می دورمان های فامیل از یکی با

 .. .نخورم سکندری و نشود ایجاد برایم مشکلی که بود پرنسسی و بلند پیراهنم ی

 سر اب که بگیرم دست به را آن از کمی و کنم جمع را دامن ی دنباله تا برگشتم عقب به حال این با

 .. .کردم برخورد شخصی ی سینه به

 .. .گرفتم باال را سرم و کشیدم را لباسم دامن متعجب

 .. .بود پژمان

 ؟؟.. . لباست رو موند پام..ببخشید.. . عه:  گفت دید را متعجبم نگاه وقتی

 .. .برداشت بود گذاشته لباس ی دنباله رو محکم که را پایش و

لی ی لکه به چشمم  اسملبِ   شیری ی پارچه رو او کفش ته از شابلون مثل دقیقا که افتاد ای گــ 

 ..بود افتاده

 می همراهی دست و سوت با را آنها مدعوین و کرد می اجرا را یان*آر گروه پرواز*پر آهنگ اُرکستر

 .. .بودند خود حال در کدام هر و کردند

 شلوغی همه آن میان و گرفت را دستم که بروم ام صندلی سمت به تا کردم جور و جمع را خودم

 ؟؟؟.. دایی دختر رقصی نمی من با:  گفت و آورد گوشم کنار سر

 باید و بودم عروس حال هر به اما.. بودم کالفه اینکه با.. . نبود ای چاره.. . کردم تعلل ای لحظه

 .. .کردم می حفظ را مهمانان تمامی احترام

 .. .دادم تکان ریتم با را خودم و زدم لبخندی

 و کت این با.. . چرخید پایش تا سر از نگاهم.. داشت نمی بر من از چشم و دوخته چشمم در چشم

 .. .بگیرند اشتباه داماد با را او همه نبود بعید بود زده که تیپی و شلوار

 ؟؟.. . کجاست دامادت:  گفت و زد ای مسخره لبخند.. .  دید خودش به که را نگاهم
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 و.. . خندید خودش حرف به و ؟؟؟؟.. . گذاشته قالت:  گفت بدم جواب و کنم باز دهان اینکه از قبل

 را جوابش.. . شد خیره من به مسخره لبخند همان با و.. . !!!! کنی می عادت.. نداره عیب:  داد ادامه

 .. .گرفتم فاصله ازش و رفته عقب قدم دو - یکی و ندادم

 ؟؟.. . کنی می خوشبختی احساس االن:  گفت و آمد جلو و کرده جبران قدم یک با را من قدم دو

 .. .زد زل من به جواب منتظر و

 .. .بودند پایکوبی و رقص مشغول همه.. .  کاوید را دورم تا دور نگاهم

 ؟؟؟.. داشت و ارزشش:  پرسید دوباره

 گفتم؟؟ می باید چه پژمان جواب در

 نیست مسخره سواالی این وقت هم االن...  شم نمی منظورت ی متوجه:  گفتم و کردم نگاهش

 !! اجازه با.. . پسرعمه

 .. .برم جایگاه سمت به و پیداکنم راهی جمعیت و ازدحام بین در کردم سعی و

 خودش سمت به و من و کشید دوباره را دستم.. شد روشن ها نور رقص و خاموش ها چراغ

 رسیدمت می.. . برگشتم سمتش به و نکرده مقاومت.. . کرد می ام عصبانی داشت دیگر.. . برگرداند

.. ودش دردسرساز برایمان بعد و باشد ما به حواسش کسی تاریکی این در و شلوغی همه این میان

. 

 .. .بودم چسبیده او به تقریبا و کرده گیر جمعیت بین در

 کمال در.. . بشینند جایشان سر و بروند همه تا بکشم بلند جیغ یک حرص از داشتم دوست

. . .شد خیره چشمانم به و کرده قفل راستم دست انگشتان در را هایش پنجه پژمان منِ   تعجب

 ؟؟؟؟.. . بود چه کارها این از منظورش.. . کردم نگاه او به ترس با و متعجب

 به هک بود سپهر. . .  ماند خیره سرش پشت به چشمم که برد می لبانش سمت با را دستم داشت

 با و و داد می تکان الکی سری مهمانان های شوخی جواب در و شد می رد جمعیت میان سختی

 های لب برخورد که بود حرصش و خشم از پر نگاه به نگاهم.. . آمد می سمتمان به مصنوعی لبخند

 به ار او شتاب با و گرفت مشت در را پژمانِ   کتف که سپهر و... کردم حس را دستم پشت با پژمان

 .. .برگرداند خودش سمت
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 یک فقط جشن این.. .داشتم سرگیجه احساس.. . آمد می دهانم در داشت و زد می تند تند قلبم

 .. .شود ثبت تاریخ در عروسی ترین مسخره عنوان به تا داشت کم دعوا

 ور تو.. . سپهر:  گفتم لرزان و انداختم وسط را خودم سری که بودند خیره هم به حرص و غیض با

 !!!!! کنید بس.. . کنند می نگامون دارند.. . خدا

 پژمان سمت به کمی سپس.. . انداخت سمتم به نگاهی نیم و گرفت دست در را دستم سپهر

 .. .نکندم و گورت اینجا خودم تا کن گم و گورت:  غرید و شد متمایل

 .. .گرفت می ام گریه داشت دیگر.. . شد خیره او به حرص پر باز و

 .. .بود ما به دور از که دیدم و دکتر آقایِ   نگاه

 .. .رفت آبرومون..کنند می نگامون دارند.. . خدا رو تو:  نالیدم دوباره

 .. !!!نداری و جرئتش ؟؟.. . تو:  گفت سپهر به رو پوزخند با و کرد پا اون و پا این پژمان

 دهنت از تر گنده دیگه اما.. . برداشتی لقمه دهنت از تر گنده:  داد ادامه و کرد ای اشاره من به

 .. !نزن حرف

 سپهر به رو و انداختم وسط را خودم سریع که بردارد خیز سمتش آمد سپهر لحظه از آنی در

 تو. . .خدا به تورو.. . . ســــپهر:  نالیدم اشک از پر چشمانی با و چسبیدم را ودستانش ایستادم

 .. .رفت آبرومون بابا.. . کن تمومش.. . !! منِ   جون رو

 . ..کشید می حرص از پر و بند های نفس و دوخته پژمان به چشم خشم و غیض با هنوز سپهر اما

 !! خدا به رو تو.. . دیگه برو:  گفتم پژمان به رو و چرخاندم عقب کمی را سرم

 .. .شد پدید نا تاریکی و جمعیت میون و کرد گرد عقب پژمان که

 

-------------------------------- 

 نم به نگاهش آخر در.. . بود خیره پژمان ی رفته راه به خشم با هنوز که برگشت سپهر به نگاهم

 زشری جلوی سختی به و بود اشک از پر چشمانم.. .شد خیره من به ناراحت و سنگین و برگشت

 .. .ببیند نگاهم در را اشک رقص تواند می که دانستم می خوب.. . بودم گرفته را اشکانم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

831 

 

 نمانده برایم استرس و حرص جز به چیزی و شده خراب ام عروسی روز که بود این از غیر مگر

 ؟؟.. .بود

 .. .کرد قالب کمرم دور محکم و کشید دستم از را دستانش

 .. . : بود گوشم در ارکستر صدای

 

ــت**  .. .دونی می دارم دوســ 

 .. .مهربونی وقتی تا

 .. .بخونــــی چشام تو از تونی می رو قصه این

 ..باهاتم عمریه یه

 ..نگاتم یکِ   عاشق

 ..فداتم و در به در - عاشق تا صدِ   میون

 چشامی اینِ   نور تو

 ..لبامی رو ی خنده

 .. . !!بــاهــامــــی تو که وقتی.. .  قشنگه خیلی دنیا

 

 بریزل.. . بود پر ظرفیتم دیگر.. .نیاوردم طاقت... بود ناراحت و متاسف " عصبانیت عین در نگاهش

 یهتک ستبرش ی سینه به را ام پیشانی و بردم جلو سر.. کردم می حس را چشمم از اشک شدن

 .. .دادم

 ..شد تر محکم کمرم دور دستش

 ینطورا که هستیم طاقت بی چقدر که کردند می فکر حتما.. . گرفت باال دست و جیغ و صوت صدای

 .. .رقصیم می هم بغل در عاشقانه
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 و کاش از خیسِ   صورت نورها رقص بین تاریکی این در و شلوغی این میون توانست می خدا فقط

 .. .ببیند را مستاصلم

 مکنار هم سپهر.. . برگشتیم جایگاهمان به سپس رقصیدیم آرامی به همانطور ای دقیقه چند

 .. .ماند خیره جمعیت به و گرفت دستانش در را دستم یک و نشست

ِ   جواب در من و شد می نزدیک شام وقت و اواخر به جشن و گذشتند می همِ   پی از ها ساعت

 .. .برقصم توانم نمی دیگر و کند می اذیت را پایم کفش که کردم می اعالم رقص اصرار

 جیب در دست سپهر و خورد زنگ سپهرِ   گوشی باز که شدند می حاضر شام صرف برای مهمانان

 . .کرد

 و برگشت یهو که بشه خارج سالن از تا شد بلند جا از و کشیدم عمیقی نفس شماره دیدن با

 .. .بیا من با:  گفت و گرفت سمتم به را دستش

 ؟؟.. .کجا:  پرسیدم متعجب

 ..کنم صحبت خوام می.. مهم تلفن  یه.. بیرون -

 ..دیگه برو خودت گیری؟؟ می اجازه من از حاال تا کی از ؟؟... بیام چرا من خب -

 ؟؟. .بهت بچسبه بیاد الدنگ اون که بزارم تنهات.. . شو بلند.. . چشم بگو " پاشو میگم بهت -

 .. .شد خیره من به عصبانیت با و

 ردیگ نشوند اش برزخی ی قیافه ی متوجه مهمانان و نکنم توجه جلب این از بیش اینکه برای

 .. .شدم همراهش و شدم بلند و نکرده لجبازی

 طبقه به تا کشید پله راه سمت به را من و گرفت را دستم که رفتند می غذاخوری سالن به مهمانان

 .. .برویم باال

 اآنه به رو سپهر که بودند آمد و رفت در سالن کارگران از نفر چند و بود عقد سالن باال ی طبقه

 .. .بزارید تنهامون لحظه چند لطفا:  گفت

 !! نباشید خسته.. ضمنا:  گفت داد می پول آنها به که حالی در و کرد جیب در دست و

 .. .نشه پیداتون ورا این حاال حاال اینکه یعنی
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 !!! رفتند پایین و کرده تشکر و گفتند چشمی بله هم آنها

 عصبی را پایش یک که حالی در و گرفت دست به را اش گوشی سپهر.. . نشستم صندلی روی

 ..ماند منتظر و گرفت دوباره را شده قطع بود معلوم که را تماس داد می تکان

 .. .ماندم خیره او به منتظر هم من

 ؟؟.. خبر چه.. سالم:  آمد حرف به که نشد ای لحظه

 ؟؟.. . کنی می گریه چرا-

 ؟؟.. چی-

 .. .بفهمم نکن ؟؟گریه.. . چــــــی یعنی-

 ؟؟.. . کجاست آالن.. اَ-

 .. .مطمئنی -

 .. !!بیشعورِ   احمق ی دختره:  زد داد و

 سرم تو خاکی چه االن من آخه:  زد داد دوباره.. .. کرد نگاهش ترس با.. ! زد موهاش به چنگی و

 ؟؟؟.. . بخورم.. . چه االن من ؟؟؟.. بریزم

 . .آمبوالنس بزن زنگ االن همین میگم.. .آمبوالنس بزن زنگ:  داد ادامه و مشید عمیقی نفس

 .. .گرفت چنگ در را موهایش و کرد قطع را تلفن و

 بپرسم اگر دانستم می چون... . ماندم خیره او به حرف بی.. . بود شده خشک ترس از دهانم آب

 ..شنید نخواهم جوابی فعال هم

 .. .برم باید من.. . من.. .: گفت و ایستاد مقابلم آخر در و رفت رو قدم مقابلم بار چند

 دیگه دققه 41 تا.. تنهان.. ندارند و کسی من جز اونا.. . برم باید:  داد ادامه دید که را متعجبم نگاه

 !!؟؟.. . باشه.. میام

 ؟؟؟.. . برود کجا گفت؟؟ می چه این.. . نشد خارج دهانم از حرفی اما شد باز هم از لبانم
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 تو برگردند دوباره تا.. .خورند می شام دارند که ها مهمان.. . میام دیگه دقیقه 41 تا خدا به دلیار -

.. . میام زود خدا به.. . اومدم موقع اون تا.. . کشه می طول ساعت نیم کنه شروع ارکستر و سالن

 ؟؟؟.. . عزیزم باشه

 رهدوبا اما.. رفت ها پله سمت به و بوسید را سرم سریع باشد من از جوابی منتظر اینکه بدون و

 .. .سالن تو نری منِ   بدون!!  برگردم تا بشین همینجا.. . نریا جایی:  گفت و برگشت

 ؟؟.. . نداری شال:  گفت کنان من و من و چرخید من رو نگاهش سپس

 ؟؟. . شال:  پرسیدم ضعیف صدایی با و سختی به.. . شد گشاد چشمام

.. . ابمون همینجا.. . بیاره چیزی شالی یه برات بیتا میگم االن خب.. . اینجا.. اینطوری.. آخه.. آره -

 .. .بیارند هم شام برات میگم االن

 .. .شد سرازیر ها پله از سرعت با و

.. .  رفت می کجا سرعت ابن با این!!.. . .  بخورم کوفت من.. . چیه شام که گذشت ذهنم از من و

 ؟؟؟

------------------------------------------------------------ 

 هاینک بدون و.. شال بدون -نشسته صندلی رو خالی سالن آن در تنها که بود دقیقه 41 از بیش

 می اشک نحسمِ   بخت برای و بودم خیره مقابلم دیوار به.. بیاره من برای شامی و بیاد یکس

 از ییک االن که نبود مهم برام دیگر.. . کشیدم نمی... بودم خسته.. . بودم بریده دیگر.. . ریختم

 هم هبِ   آرایش و اشکی صورت با و اینجا در تنها مرا و آمده باال مهمانان از یکی حتی یا مستخدمین

 .. .ببیند خورده

ـی تا .. ودب سپهر با منِ   خوشبختی واقعا ؟؟؟.. .دهم ادامه و کرده باز فیلم خواستم می کجا تا و کــ 

 .. .دیدیم؟ می هم کنار در رو دغدغه بی و آرام روز یک آیا ؟؟.. . شدم می خوشبخت باهاش ؟؟. 

 به در و من.. . گرفتی من از رو ام خانواده ؟؟.. . کردم درگاهت به گناهی چه من مگه.. . خدایا آخه

 ؟؟.. بگیری و عشقم خوای می هم حاال.. کردی عاشقم.. . کردی خانواده بی و در

 دوسش منِ   قد یعنی.. . دختره اون ؟؟.. . بوده کجا حاال تا ؟؟.. کیه اش خاله ؟.. . کیه دختره اون

 ؟؟.. . مونه می چیش همهِ   پای من مثه ؟؟؟.. . خوادش می من قدر ؟؟.. . . داره
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 ؟؟.. . چیه زندگی این تو منِ   گناه آخه

 و بشنوند همه بزار.. . بشنوند همه بزار.. . کردم گریه دل ته از و گذاشتم دستم کف رو و صورتم و

 نمی دیگه.. ندارم رو بازی این ی ادامه طاقت دیگه من.. . شه تموم همینجا فیلم این تا ببیند

 .. .تونم

 از دقیقه 21 که بودم مطمئن ندیده را ساعت.. . نشستم صاف و کردم پاک را ام گونه کنان هق هق

 ..گذرد می سپهر رفتن

 تا کرد می کوک را سازهایش داشت ارکستر.. .رسید می گوش به پایین از همهمه و هیاهو صدای

 ختس و آرزو و امید هزار با که کیکی.. . بودیم نبریده را کیک هنوز.. . وااااای.. . کند شروع دیگر بار

 .. .بودم کرده انتخاب گیری

 .. .کنند باز راه هایم اشک دادم اجازه و دادم تکیه ام پیشانی به را دستم باز

 ؟؟.. میاد صدا.. . کنیم می امتحان.. . 3-4-0.. .. . 3-4-0:  شنیدم را خواننده صدای

 !!! بــــــله.. . دادند جواب یکصدا همه

 ؟؟؟.. میاد کامل صدا-

 !!! بـــــــــله-

 و عروس کنم می خواهش مهمانان تمام و خودمِ   طرف از.. یاد می واضح صدا که حاال.. . خب-

 .. .کنند تموم و بازی باشک قایم این و برگردند سالن به هستند که کجا هر زودتر چه هر داماد

 !!! بسه شیطونی... داماد آقا:  داد ادامه شیطنت با و

 .. .خندیدند همه مهمانان و

 .. .بزنم گو مزخرف ی خواننده دهن به مشت با و بروم پایین داشتم دوست

 ؟؟؟.. . عروس سر به گل ؟؟.. . داماد آقای -

 .. .بـــــله:  دادند جواب یکصدا باهم همه

 !!؟؟؟.. . عروس سر به گل:  دوباره
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 .. . !بــــــله-

 کنیم می شروع فعال ما.. .  خب! ؟؟؟ خوشبخت داماد   و عروس این هستند کجا.. . بابا ای: خواننده

 .. .بفرمایید همکاری لطفا.. . بیارند تشریف زودتر چه هر انشااهلل تا

.. دادم هتکی صندلی پشتی به بیچارگی با.. . !!!! گرفت باال جیغ و دست صدای و شد نواخته آهنگ و

 ؟؟.. . گشت نمی بر چرا ؟؟.. . بود مانده کجا سپهر آخه. . 

 یم دنبالمان ؟؟.. . بود حالی چه در کیومرث عمو ؟؟.. . بود خبر چه پایین.. .گرفتم دندان به را لبم

 ؟؟؟.. . تنها و ؟؟؟تک.. . دادم می نشان را خودم و پاین رفتم می ؟؟؟.. . کردم می چه ؟؟؟.. . گشتند

 هک هایی قدم و رسید گوش به پله راه از سراسیمه پایی صدای که بود نگذشته ای دقیقه چند

 .. .شد متوقف در پشت

---------------------------------------------- 

 و خوبی به امشب شد می یعنی بود؟؟ سپهر.. . دوختم در به نگاه و شدم چشم وجود تمام با

 ؟؟؟.. . نفهمد چیزی کسی و بگذرد خیر به خوشی

 ...نشست کیومرث عموِ   نگران نگاه در نگاهم من و شد باز ضعیفیِ   قیژ صدای با در

 ؟؟.گفتم می باید چه.. . شد حبس ام سینه در نفس

 سالن دور تا دور و گذشت داخل قدمی سپس.. . کرد نگاه را پایم تا سر حیرت و تعجب با اول عمو

 .. .کاوید نگاه با را

 .. .دیم می را گلویش سیب لرزش

 شماِ   دنبال همه یکساعته ؟؟.. کنی می کار چه اینجا.. : پرسید عصبانیت با اما آروم صداییِ   تن با

 ؟؟.. . کشید نمی خجالت ؟؟.. شدید قایم اینجا اومدید.. . گردند می

 .. .کاوید را خالی و طویلِ   سالن دور تا دور سپهر پی  در نگاهش باز و

 چرخید عقب به کیومرث عمو.. . آمد پله از هایی قدم صدای دوباره.. . کردند قفل هم در را دستانم

 !! آیند می االن.. . اینجان:  گفت کالفگی با و

 .. .!!نه:  گفتم و شد باز دهانم ناخودآگاه
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 جا در چارچوب در(  ناهید عمه شوهر) دکتر آقای.. . کرد نگاهم و برگشت سمتم به تندی عمو

 تازه انگار.. . کرد نگاهم تر موشکافانه و آمد جلو قدمی عمو!  کرد نگاه من به حیران و گرفت

 ر و انداخت سالن کل به نگاهی نیم دوباره.. . دید می را قرمزم چشمان و اشک از ماسیدهِ   صورت

 ؟؟.. . شده قایم رفته نکنه ؟؟؟.. . کجاست: پرسید من به

 یکساعته.. . شده قایم رفته بگیم که نیست هم حیا و شرم اهل آخه:  داد ادامه و زد پوزخندی

 چی خودتون با ؟؟؟... مهمونااا جلو داریم آبرو ما گید نمی ؟؟؟.. . چی که اینجا اومدید زده غیبتون

 چهب این با کشید نمی خجالت!!  االن از اینم.. . سالن به اومدنتون دیر از اون ؟؟....هان کردید فکر

 ؟؟؟؟.. . هاتون بازی

 همه که دانست می خودش انگار.. . دوخت چشمانم به لرزید می حرص از که را لرزانش مردمک و

 چرا وضعت و سر ؟؟.. تو چته:  گفت و آمد جلو قدمی دوباره.. . است بیخود ها حرف این ی

 ؟؟.. اینطوریه

 .. .شود بلند ام گریه هق هق و کنم پنهان دستانم در را صورتم دوباره تا بود کافی همین

 .. .کجاست کوش؟؟ سپهر.. . بده و منِ   جواب ؟؟؟.. کنی می گریه چی برای:  داد ادامه تر بلند عمو

 ؟؟؟

 .. .دیم می را پاهایشان انگشتانم ازبین.. . نکردم بلند را سرم

.. . ترسیدن دیدن رو تو حتما:  کرد نجوا و گذاشت عمو ی شانه رو دست و آمد تر جلو دکتر آقای

 .. . !!کشیده خجالت

 می گمان.. . کردند می فکر چه به ها این و بودم حالی چه در من.. . گرفت شدت ام گریه هق هق

 ؟؟؟.. .آمدیم اینجا به و پیچونده را جمع شقه*عا*مــ و شیطنت خاطر به کردند

 .. .بود تنها این اومدم من:  داد جواب کیومرث عمو

 صورتم همچنان.. . کشید خودش سمت به مرا و انداخت ام شانه دور دست و آمد جلو دکتر آاقای

 ؟؟؟.. . عزیزم کنی می گریه چرا:  گفت و بوسید را سرم دکتر.. .داشتم نگه پنهان دستانم در را

!!!  سرت فدای.. . دخترم نکن گریه.. . کنه نمی گریه عروسیش روز که عروس.. . !! عه.. عه

 را مموهای دوباره و.. . زد غیبتون خبر بی یهو آخه.. . بود شده نگرانتون.. . نداشت منظوری کیومرث

 .. .بوسید محبت با
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 ؟؟؟.. . کجاست سپهر: پرسید سپس و کرد مکث ای لحظه

 .. .هنوز اما گذشت می رفتنش از یکساعت به نزدیک.. . کنم خفه را هقم هق کردم سعی

 ؟؟.. .پایین رفته -

 .. . !!رفت:  کردم زمزمه و دادم فاصله دستانم از را صورتم

 ؟؟.. . رفت کجا:  پرسید تند و زود و زد هوا در را حرفم عمو

 تا گفت.. گفت.. . رفت و زد زنگ براش یکی.. . رفت.. . نمیدونم.. .: گرفت شدت ام گریه دوباره

 .. . .نیومده اَما.. .اَمــ..  یاد می دیگه دقیقه 41

 .. .گریستم و داده تکیه دستم به را ام پیشانی دوباره و

 ول کجا.. . کرد غلط:  شد قاطی ارکستر صدای با عمو داد صدای سپس.. . شد سکوت ای لحظه

 یک تللی؟؟ یللیِ   پی رفته کرده ول چطور و مجلس ؟؟.. . پسر این مگه نداره عقل ؟؟؟... رفته کرده

 ؟؟.. . زد زنگ براش بود

 .. .دونم نمی... . نــ:  دادم جواب کنان فین فین

 اینجایی؟؟ تو-

 .. .گرفت شدت ام گریه دیدنش با و گرفتم باال را سرم صداش شنیدن با

 می دیگه آیا.. . . ماند می باقی غرورم و من از چیزی دیگر آیا ؟؟.. . داشت وجود بدتر این از

 ؟؟.. . کنم باال جمعیت این تو سر تونستم

 ؟؟؟.. . شده چی-

 صورتم خجالت از دوباره من و بیرون کرد فوت صدادار را نفسش حرص از عمو پژمان حرف این با

 من که بود این از غیر مگر ؟؟.. . شد می باید چی ؟؟.. . بود شده چی.. . کردم پنهان دستانم در را

 ؟؟.. . کردم می بازی را اضافهُِ  عروس یکِ   نقش امروز کال

 زنیم می زنگ االن ؟؟.. کنی می چرا گریه.. . دخترم نکن گریه:  آمد حرف به دکتر آقای دوباره

 و!  .. .میشه پیداش االن.. نباش نگران.. . نداره خوبیت.. . عزیزم نکن گریه.. . کنیم می پیداش

 .. .کشید بیرون جیب از را اش گوشی
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 ؟؟.. دایی ؟؟.. . کنی می گریه چرا ؟؟.. . دلیار ؟؟.. . خبره چه اینجا:  شد بلند پژمان صدای دوباره

 هب دست و زد می نفس نفس عصبانیت از کیومرث عمو.. . شد خیره کیومرث عمو به سوال پر و

 .. .کشید می سیبلش

 ؟؟. . .هستی اینطوری چرا تو ؟؟.. . دلیار.. . !! خبره چی بگه یکی:  گفت تر بلند و اومد جلوتر پژمان

 ؟؟؟.. . کرده اذیتت ؟؟.. . هان ؟؟.. . کرده کاری پسره این.. . ؟؟.. . بودی کجا االن تا اصال

 .. .گذراند نظر از را مان همه سوال پر و

 بود چسبانده گوشش به را گوشی که همانطور دکتر آقای.. کند باز دهان دوباره پژمان اینکه از قبل

 " رونبی رفته سر یه سپهر!!!  که نیست خبری.. . بابا هیچی:  گفت گرفت می شماره پی در پی و

 !! پایین برو تو.. . نیست خبری.. . شده نگران و ترسیده هم دختر این

 .. .ماند خیره من به سوال از پر همانطور و نخورد تکان جایش از پژمان اما

 !! نمیده جواب اما... خوره می زنگ:  کرد نجوا دکتر آقای

 ؟؟؟.. . زد زنگ بش بود کی نفهمیدی:  داد ادامه تر بلند من به رو و

 .. .نه:  دادم جواب کردم می پاک را چشمانم زیر که حالی در و نشستم صاف

 تمگف می بهشان اصال.. . است کرده صحبت خط پشت کسی چه با که نبودم هم مطمئن واقعا در

 ای فایده چه.. نداشتیم آنها از ای شماره یا آدرسی وقتی.. . بودند اش خاله دختر یا خاله که

 ؟؟؟؟..داشت

 پهرس ی شماره پی در پی همچنان دکتر آقای و رفت می رو قدم مقابلم عصبانیت با کیومرث عمو

 .. .گرفت می را

 کرده ول و عروسش خودش برای.. . لیاقت بی ی پسره:  گفت و کرد باز دهان دوباره پژمان

ِ   تدس و دختر این.. نده.. نکن.. گفتیم همه این!!!  بفرما.. .دایی بفرما.. . دیگه نداره عقل ؟؟..رفته

 .. .آخرش اینم.. . بیا ؟؟.. .کردی گوش مگه.. . نده چیز همه بیِ   لیاقت بی اون

 چیز هیچ دیگر برایمان سپهر.. . بود نمانده باقی برایم غروری دیگر.. . گرفت شدت ام گریه دوباره

 دوست و شدم می ناراحت سپهر به توهین از هم هنوز که بود اینجا جالب و.. . بود نگذاشته باقی

 .. .بکوبم پژمان دهان در داشتم
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 که رفت!!  سرت فدای.. . عزیزم نکن گریه:  گفت و شد خم کمی و آمد سمتم به قدمی پژمان

 هم هنوز.. . کرد می گیر گلوش تو.. . بودی زیاد خیلی اون برای هم اول از تو.. . جهنم به.. . رفت

 ..خودم.. . دایی دختر نشده دیر

 اه حرف این موقع که االن.. . پژمان دیگه کن تمومش:  گفت و پرید حرفش میان دکتر آقای که

 .. .آمده پیش کار حتما.. نیست چیزی که انشاهلل!  بکش خجالت.. نیست

 چه عروسیش؟؟ از تر مهم کاری چه.. . منِ   عزیز کاری چه آخه:  داد ادامه و نرفت رو از پژمان

ـش از تر مهم  دق و دختر این خواد می فقط.. . ببره رو ما آبروی خواد می فقط این.. . عروســ 

 گربهِ   دست ندید و گوشت.. . نیست ما ی خانواده الیق این گفتم می که موقع اون.. . بده

 کرده ول اون ؟؟.. . زنید می زنگ کجا ؟؟.. . هستیید چی منتظر حاال.. . کرد نمی گوش هیچکس

.. . هکن آبرومون بی خواسته می فقط.. . کنه خاص و عام ی مضحکه رو ما خواسته می فقط.. .. رفته

 .. . !!بگیره ما از و بودنش مادر پدر بی انتقام خواست می

 .. .واقعا.. . یعنی.. . . یـــ ؟؟؟.. . انتقام.. . خوردم تکانی انتقام ی کلمه شنیدن با

 .. .شد انداز طنین ذهنم در بودم شنیده ماشین در که یلدا های حرف

.. مکش می و خودم خدا به.. . شی یتیم شدن باعث اونا.. بیفته حال این به مادرت شدن باعث ونا ا

 .برگـــرد. 

 ..بگیری انتقام اونا ازاز خواد نمی

 ..برگرد.. .. کن ولشون

 ودمب مطمئن.. . نه.. .نداشت امکان... نه.. . داشتم تهوع احساس.. . چسبید را ام شقیقه دستم یک

. . .ندارم تقصیری من که گفت خودش اصال.. . اصال.. . نه.. .کند نمی من با را کار این سپهر که

 ؟؟.. . بود که یلدا ؟؟.. بود مادرش.. . بودم نیامده دنیا به من گفت.. . گفت

 .. .بیاورم باال را چیز همه خواست می دلم.. . گرفت قرار دهانم جلوی دیگرمِ   دست

. . .نیست خوب حالت ؟؟.. عزیزم.. . دلیار.. . : اومد سمتم به و شد حالم متوجه بقیه از زودتر پژمان

 .. .که بهتر.. . نکنه ناراحت و خودت ؟؟.. . دلیار
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 و کشیدم عقب را خودم. . نبود خودمِ   دست دگر.. . لرزیدم خودم به.. . انداخت دورم دست و

 از خوای می چی.. . بردار سرم از دست.. . بند و دهنت و شو خفه... شو خفه:  کشیدم جیغ عصبی

 این زا بیشتر و بیرون شو گم.. . بیرون شو گم.. بیرون برو و بزار راحتم.. . بزار راحتم.. . منِ   جون

 .. .نکش گند به و اعصابم

 .. .کردم گریه و داده تکیه دستم به و سرم کنان هق هق و

 روراه تا صدات ؟؟.. . خبره چه ؟؟.. . دلیار: پیچید سالن در کیانوش بلند صدای که نشد ای لحظه

 ؟؟.. .اینجا شده خبر چه.. . میاد

 واهندخ دار خبر آبرویی بی این از همه دیگر ساعتی تا که دانستم می و نکردم بلند و سرم که من و

 ..شد

--------------------------------------------------- 

 اندیگر گوش به این از بیش هایم ضجه حقیقت در یا هقم هق صدای تا فشردم بالش به را سرم

 مقیر دیگر و بود کرده پف و قرمز چشمانم.. . سوخت می گلویم و بود درد وحشتناک سرم.. . نرسد

 پیش سپهر که شد نمی باورم.. . رفت خواهم حال از که کردم می حس آن هر.. . بود نمانده برایم

 .. .باشد کرده خفیفم و خوار چنین دیگران

 روحم.. . بود شده خرد آبرویم.. بود شده خرد غرورم.. .بود نمانده باقی برایم آبرویی هیچ دیگر

 هب را صورتم و کشیده دراز دمر که همانطور.. . بود نمانده باقی من از چیزی دیگر و بود شده خرد

 و انداختم شیفونم و تاج از خالی موهای میان چنگ کردم می خفه را هقم هق و فشردم می بالش

 .. .کشیدمشان ته از

 دوست ؟؟.. . بود الکی چیز همه یعنی.. شدم می دیوانه داشتم.. . خورد می چرخ سرم در چیز همه

 می ؟؟.. . بود الکی همه و همه.. . غیرتش.. .  و خاصش و پاک نگاه.. . اش مهربانی.. . داشتنش

 ؟؟؟.. . بودم بازی این کجای من ؟؟.. . بگیرد انتقام خواست

 نکن. .دیوانه نکن:  آورد هجوم سمتم به و شد بلند بیتا جیغ صدای که کشیدم تر محکم را موهایم

 .. .کرد جدا موهایم از را هایم دست و.. . خدا رو تو.. .  دلیار!! 

 و داد و همهمه صدای.. . .. رویی چه با.. . کردم می چه باید حاال.. . فشردم بالش به را صورتم باز

 و داد هتکی سرم به را سرش کنان هق هق و چسبید محکم را دستانم بیتا.. . آمد می پایین از فریاد
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 ؟؟. .کنی می خودت با و کار این چرا آخه.. . نکن گریه.. . برم قربونت نکن گریه.. . : گریست من با

 اون.. . کنم نمی باور من.. من.. . اومده پیش براش مشکلی حتما. . . حتما.. . دلیار ؟؟.. کردی باور

ـت.. . نیست آدمی همچین  معلوم هاش حرف از.. نگاهش از.. .بود معلوم.. . مــ.. . داشت دوســ 

.. اصن.. . کنند می اشتباه دارند همه.. . نکن باور توام خدا رو تو.. ! دلیار.. کنم نمی باور من.. بود

 ؟؟..هان ؟؟..گرفتنش گروگان شاید.. .آوردند سرش بالیی نکنه

 .. .فشردم هم به را هایم پلک.. . گریست من همپای دوباره سپس و

 و احساسم..  و من.. . بود داده ام بازی!!  بود دروغ چیز همه:  خورد می چرخ سرم در چیز یک فقط

 ارزشش چی؟؟؟ ازای در ؟؟.. چی برای آخر!!  بودیم خورده بازی همه.. . و خانوادم.. . زندگیمو.. . 

 عدب.. . بودیم آمده خانه به سالن از مشقتی و سختی چه با که دانست می خدا فقط ؟؟؟.. . داشت را

.. شدن پیدایش هم سپهر و نگرفت نتیجه سپهر گوشی به زدن زنگ از دکتر آقای که ساعت یک از

 تعریف برایشان هام گریه میان خالصه بطور را هایشان زنگ و خاله دختر و خاله جریان ناچار به. 

 .. . !!!کردم

 ام که بگویند مهمانان همه به که گفت و زد صدا را ناهید عمه و مژگان خاله ناچار به کیومرث عمو

 نپایی سرم مدت تمام من.. ایم رفته مسافرت و شمال به همینجا از و پیچانده را مجلس خبر بی

 چه اصال ؟؟.. . کردم می نگاه ام خاله و عمه صورت به باید رویی چه با.. .  گریستم می و بود

 آورده خانه به را من بازی گانکستر کلی با مهمانان رفتن از بعد که آخر در و ؟؟.. . بگویم که داشتم

 من از و تاج و عروس لباس زحمت با دو هر بیتا و مژگان خاله ;quot& رسیدن محض به.. . بودند

 من پای به پا که همانطور خاله و فرستادند دوش زیر به گریان همانطور را من و کردند جدا

&quot; کرد تنم لباس سپس و شست را سرم گریست می من بیچارگی برای. .. 

 مه جان به پایین خودشان و ندم انجام خطرناکی کار تا بودند گذاتشه من مراقب را بیتا هم حاال

 .. .بودند افتاده

 فقط!!  نداشت اهمیتی.. نبود مهم برایم.. . گرفت می شدت لحظه هر فریاد و داد و همهمه صدای

 عذاب ؟؟.. . هست من یاد به اصال ؟؟؟.. . کند می فکر چی به و کجاست االن بدانم داشت دوست

 ریش به و نشسته اش طالیی مو ی خاله دختر آن با یا ؟؟.. . دارد ای نگرانی دل ؟؟.. . دارد وجدان

 ؟؟.. . خندد می مان همه
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 . .پرسیدم را ساعت بیتا از گریه با همانطور و دادم فاصله بالش از را ام کرده عرق صورت و سر

 و رچها:  کرد زمزمه و انداخت سرم پشت دیواری ساعت به نگاهی نیم و کرد پاک را اشکانش بیتا

 سالم.. . کردم پرت بالش روی بر دوباره را سرم.. . !! شه می روشن هوا دیگه ساعت یه تا.. نیمه

 .. .شباشند گرفته گروگان بیتا قول به یه.. بود آمده سرش بالیی نکند ؟؟.. . بود سالمت ؟؟.. بود

 .. . گریستم دل ته از دوباره و ؟؟.. سپهر کجایی تو:  نالیدم دل در

 بیتا از جوابی.. .بود پژمان صدای چطوره؟؟ حالش -.. . شنیدم را اتاق در صدای که نشد ای لحظه

 .. .رفت پایین و شد سنگین تشک.. نشنیدم

 .. .کنم خفه را هقم هق صدای کردم سعی.. . نشسته کنارم که شدم متوجه

 ؟؟.. .عزیزم دلیار؟؟؟ -

 تنهایم و کند کم را شرش زودتر چه هر داشتم دوست.. . نداشتم را اش حوصله.. .ندادم جوابی

 یباز را دلسوز یک نقش فعال اما.. است خوشحال شدنم ضایع از دل در که دانستم می.. . بگذارد

 .. .کرد می

 چی برای.. . نداره و ارزشش شرف بی اون.. . نکن گریه!!  سرت فدای.. . عزیزم نکن گریه-

 .. . !!کن نگاه من به ؟؟..دلیار ؟؟.. هان ؟؟.. کنی می حرومش و اشکات

 . .فشردم بالش به را سرم همچنان

 از شرش.. . داد نشان را خودش کار اول همین که شکر رو خدا.. . سرت فدای.. . رفت که رفت -

 ازش.. . کن دوری ازش گفتم.. .بودم داده هشدار بهت ؟؟.. . هست یادت.. . شد کم ما ی خانواده

.. روئه و چشم بی.. .است حرومزاده این گفتم.. . بزنه گولت خواد می.. . شگردشه این.. بگیر فاصله

 شکمک کم ؟؟.. . کرد محبت بهش کم کیومرث ؟؟.. . کردید محبت بهش کم مگه... ! نشناسه نمک

.  ..هممون صورت رو کشیده چنگ صفت بی ی گربه یه مثه ؟؟.. . کرده کار چی االن ؟؟؟ولی.. . کرد

 پیداش خودم من.. . مونه نمی همینطوری.. . نکن گریه.. .بود همین قصدش هم اول از شرف بی

 بی و بزنه دور رو ما تونه می کرده فکر. . حرومزاده مادر پدر بی.. . !! کنم می و قبرش و کنم می

 زیاد این برای هم اول از تو.. . گیرم می ازش و طالقت خودم.. . نکن گریه ؟؟؟.. . کنه آبرومون

 بی.. . !! داده پس دستی دو.. . بده قورت نتونست!!  که دیدی.. . کرد می گیر گلوش تو.. . بودی
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 تحویلت اون از اسمی هیچ بی و ات شناسنامه و میگیرم و طالقت خودم.. .چیز همه بیِ   لیاقت

 .. .کنه گم و گورش همیشه واسه بزار.. میدم

 ؟؟.. . همیشه برای ؟؟؟.. . شوم جدا او از.. . یعنی بگیرد؟؟ را طالقم.. . شد بلند هایم ضجه صدای

 بیچارگی برای دل ته از باز و.. . که او و من ؟؟.. . چـــطوری آخر ؟؟.. . اسم از خالی ی شناسنامه

 ..گریستم ام

 ؟؟.. . داشتند خبر چه من دل از آنها آخر.. .کشید می موهایم به دست پژمان زدو می صدایم بیتا

 یاب.. . ببین و دخترت بیا.. . !! داداش بیا:  پیچید اتاق در نسرین عمه صدای و شد باز در دوباره

 فتینگ مگه ؟؟.. . دخترت  مثه نگفتی مگه.. . !! آوردی سرش بالیی چه که ببین و برادرمونِ   امانت

 کیوانِ   مانتا بگیر تحویل بیا... ببین بیا.. . .. باشی شرمنده کیوانِ   پیش خوای نمی وِ   کیوانِ   امانت

 نمی مگه.. . نیست صورتش به رنگ.. . لرزه می بید مثه داره دختره ؟؟.. . داری امانت بود این!!  و

 بیا!!  شو امنض بیا.. . بیا.... کنی می ضمانت که گفتی نمی مگه مطمئنی؟؟ چیز همه بی این به گفتی

 بیرون خونت از و من.. واستادی من روی تو پسره اون خاطر به.. .باش گو جواب و کن ضمانت

.. رفت که رفت حاال.. . داد رو محبتات جواب خوب که هم الحق.. کردی پولمون یه ی سکه.. کردی

 !! کن بچه اینِ   حال به فکری بیا.. . جهنم به. 

 یم گریه چی برای.. . عمه نکن گریه:  گرفت آغوش در و سرم و آمد سمتم به بلند هایی قدم با و

 زا من.. !! گیرم می و طالقت خودم!!  کنیم می تمومش.. .میشه چال همینجا موضوع این ؟؟..کنی

 فشک به ریگی دونستم می من.. . نکردید گوش شما اما.. . نیست زندگیِ   مرد این.. . گفتم هم اول

ـبـُری دل ازش کامل که بگم بت چیز یه بزار.. بود دروغ اول از خواهیش خاطر اصن.. .شه  این.. .بـ 

ر و سـَـر هم منِ   یاسمن با مدت یه حتی .. بیاره در اون سر و بازی این خواست می.. .داشت ســ 

 اما.. علم و اهلل.. دونم نمی.. چرا حاال.. . دید می ما چشم از و بودنش کار و کس بی همیشه چون. 

 و ظاهرشِ   فریب نزاشتم.. کردم باز و یاسی چشمای و فهمیدم زود.. . گرفتم و جلوش.. . نزاشتم

 نیست تو تقصیر.. . خوردی و خدانشناس این گول و بودی دور ازم تو که کنم چه اما. . بخوره

 ومرثکی.. . هاست بزرگتر ماِ   گردن تقصیر.. . نداری تقصیری که تو.. ! نیست تو تقصیر.. . عمه

 هاینک نه.. داد می نشونت و چاه و راه باید کیومرث.. .گرفت می و تو جلوی و بود می حواسش باید

. .شدید کار این به راضی چطو شما آخه.. .!! بعیده شما از.. . خانم مژگان.. . شیر دهن تو بده هولت

 خانم حاج از.. شما از.. . بعیده ازتون خدا به.. .زد خشکم موافقی هم شما شنیدم وقتی خدا به ؟؟. 

 .. .داشتم ازتون بیشتری انتظار من!! 
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 اینِ   وقت االن:  داد حضور اتاق در هم او که فهماند من به مژگان خاله ی گرفته و دورگه صدای

 هوشبی کرده تصادف اصن شاید.. . نیست مشخص چیزی که هنوز.. . خانم نسرین نیست ها حرف

ِ   قتو االنم.. . کرد جنایت از قبل قصاص نباید.. . نیست ازش خبری هیچ که بیمارستان بردنش

 هترب.. . زنیم می آتیش و معصوم طفل این جیگر داریم فقط ها حرف این با.. . نیست ها حرف این

 .. . !!میشه چی ببینیم تا باشیم منتظر کمی

 یعنی.. . گرفتم باال را سرم و شد قطع ام گریه مژگان خاله دهان از تصادف ی کلمه شنیدن با

 ؟؟؟.. . ناراحت یا بودم می خوشحال ؟؟؟باید.. . داشت امکان

 در را زانوهایم.. . داشتم بیداری طاقت نه و بخوابم توانستم می نه.. . بود نمانده برایم رمقی دیگر

 هایم اشک.. لرزیدم می درون از.. . دادم تکیه آن به را بغضم از لرزان ی چانه و کشیدم بغل

 ؟؟.. . بود چه زندگی این در گناهم ؟؟.. . دادم می داشتم را چیزی چه تاوان من.. . نداشت تمامی

 رفتی تو که میگن همه

 نیستی تو که میگن همه

 ..شکستی و تنگم دل دوباره که میگن همه

 ِ ... دروغ

 می روز هر مثل خورشید.. . بود صبح 7:01.. .گذشت ساعت از آلودم اشک و کرده پف چشمان

 ی رفته آبروی و خورده زخم روح و شکستهِ   قلب جز!!  من جز.. . بود همیشه مثل چیز همه و تابید

 پرورش آستین در مار ؟؟ گفت می راست نسرین عمه.. . شد سنگ گلویم در بغض.. . ام خانواده

 ؟. . بودیم داده

 ببینی؟ اینجوری و من یومد می دلت جوری چه

 نزدیک چه ها ستاره با

 ببینی؟؟ دوری تو و من

 ..رفتی تو که گفتن همه

 ..دروغه که گفتم ولی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

845 

 

. .برگرد خدا رو تو.. ! برگرد سپهر.. . گرفتم دندان زیر به را لرزانم ی خورده ترک و خشک های لب

 کجـــایی؟؟؟؟ تو آخه. 

 عجیبه که میگن همه

 بمونم منتظر اگه

 دروغه حرفاشون همه

 ..مونم می اینجا ابد تا

 ..عزیزم اسمت و تو بی

 ِ  .. کور و سوت خیلی اینجا

 ..صبوره خیلی منِ   دل.. نداره عیبی خب ولی

 بیتا از چشمم.. کنم خفه را هقم هق صدای کردم سعی و دادم تکیه زانوانم به را ام پیشانی و

 ردهب خوابش اشک از خیس صورتی با زمین رو همانطور " خستگی از که بود یکساعتی.. . گذشت

 .. .بود

 هچ در دانستم نمی.. . بود گرفته پایان ها بحث و فریاد و داد و رفته فرو عجیبی سکوت در خانه

 حق اهنگ و.. . آزیتا آمیز ترحم نگاه.. . پژمان و یاسمن آمیز تمسخرِ   نگاه مدام فقط.. . هستند حالی

 رد من همانند که بود کیومرث عمو نگاه تنها... رفت می رژه چشمانم جلوی نسرین عمه جانب به

 .. .بود ور غوطه ناباوری و بهت

 را کس هیچ ی حوصله.. . نکردم حرکتی.. . گذاشت اتاق در قدم کسی و شد باز اتاق درب

.. ردمک نگاه چشمی زیر.. . شد می تر نزدیک و نزدیک پا صدای.. . بمیرم داشتم دوست.. . نداشتم

 مشت را دستانم.. . شد می کشیده زمین رو که گلدارِ   سفیدِ   چادر از قسمی و.. . رادیدم پایش. 

 دیده نه دیشب از که بود چطور!!! بود؟؟ عجیب.. . کردم می نگاه صورتش در رویی چه با.. . کردم

 ودب چیزی دستش در.. . !!! نداشت حضور اصال که انگار ؟؟... بودم شنیده را صدایش نه و بودمش

.. . تمداش نگه پایین را سرم همچنان.. . بنشیند کنارم تا آمد و گذاشت تختم کنارِ   میز روی بر که

 کف هایم ناخم.. . ! شدند سرازیر ام گونه بر اختیار بی هایم اشک.. . لرزید می بغض از ام چانه

.. یهمیشگ بوی همان.. بود ام بینی در شیرینش و خنک عطر بوی.. .بودند کرده خراشیده را دستم

 ! گالب بوی همانند بویی. 
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.. گرفت قرار ام شده مشت دست روی بر همزمان دیگرشِ   دست و شد رد پشتم از دستش یک

 .. . !جون مادر:  زدم صداش گریه با و دادم دست از طاقت.. . کشید خودش طرف به را سرم

 خالی اش سینه در را هقم هق.. . کرد باز را مشتم دیگرشِ   دست با و گرفت آغوش در را سرم

 .. .کردم

 و گرفت آغوشم در محکم.. . سرزنشی نه ای دلداری نه.. . گفت نمی چی هیچ.. . بود ساکت

 .. .ساعته چندِ   غم این از شوم خالی تا گذاشت.. .کنم خالی را بغضم که گذاشت

 گردی.. . بریزم که نداشتم اشکی دیگر اما.. .  ساعت چند یا دقیقه چند.. گذشت چقدر دونم نمی

 چادرشِ   پَــر با.. . آمد درمی تر راحت نفسم و بود شکسته بغضم.. . نداشتم گریه برای نایی

 .. .گرفتم آرامشی اندک من و.. کرد نوازش را صورتم.. .  کرد پاک را صورتم

 چشم.. . گرفت خودش صورت مقابل را صورتم و کرد جدا خودش از را من که نگذشت ای لحظه

 دستش با را صورتم.. . را چشمش دورِ   چروک و چین.. . دید را مهربانشِ   روشن چشمان - هایم

 .. .کرد معطوف خودش به را حواسم و کرد قاب

 شاید!! خودش به بسپار و چی همه.. . خدا به کن توکل:  گفت و خورد تکان که دیدم را هایش لب

.. . برگرده و کنه باز و در االن شایدم.. . دونه؟؟ می چه کسی.. .  هان؟؟.. . !نباشه مصلحتت واقعا

 مرق برات و بهترین که بخواه ازش.. . خودش به بسپار و چی همه!  شه خیر بهِ   ختم چی همه شاید

 .. .بزنه

 یاندک تا کردم توکل.. .کردم توکل و گذاشتم هم روی را هایم پلک.. . بوسید را موهایم دیگر با و

 !! شه خیر بهِ   ختم چی همه و بگیرم آرامش

 دیروز ازِ  !  زبان گاو گل.. . بخور این از یکم بیا.. . عزیزم بیا:  گفت و شد جدا صورتم از دستش

 .. .دخترم بیا.. میری بین از داری.. . کنی می ضعف.. . نخوردی هیچی

 .. .نوشیدم را شیرین کم و ولرم مایع و کردم باز دهان.. . گرفت دهانم جلوی را لیوان و

 و دست به آبی که خواست ازم اصرار با سپس.. داد خوردم به رو لیوان تمام حوصله با جون مادر

 ادرم خاطر به اما نداشتم خوردن تکانِ   نای اینکه با.. . بکشم روم و سر به دستی و بزنم صورتم

 از رپ چشمانم باز.. . افتاد دیوار کنارِ   چمدان به چشمم. . . بروم دستشویی به تا شدم بلند جون

 اصطالح ی خانه به بود قرار که بود خانه این از وسایلم آخرین و ها لباس چمدان این.. . شد اشک
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 اشک و قرمزِ   چشمان به آینه در نگاهم.. . رفتم روشوویی به و زدم پوزخندی!!  ببرم مشترکمان

 چند و کردم باز را سرد آب.. . بود ریخته دورم که بلندم موهای و پریده روی و رنگ.. . افتاد آلودم

ِ   حال در.. . مالیدم رویش به دندان خمیر کمی و برداشتم را مسواکم.. .پاشیدم صورتم به آب مشت

 که نکنم فکر.. !! نکنم فکر و کنم خالی را ذهنم کردم سعی و بستم را چشمانم زدن مسواک

 .. .و تهرف آبرویم که نکنم فکر.. . نه یا هست منِ   یاد به آیا که نکنم فکر.. . کند می چه و کجاست

 دستشویی از و گذاشتم گوش پشت را موهایم.. . شستم را دهانم و گرفتم شیر زیر را مسواک

 همچنان بیتا و بود رفته پایین به مادرجون.. . داشتم گرسنگی و ضعف احساس.. . شدم خارج

. .شدم خارج اتاق از جیب در دست و کشیدم باال را ام کارنی آبیِ   شرت سوئیِ   زیپ.. . بود خواب

 خانه و بود 8 به نزدیک.. . گذشت ساعت از چشمم.. . داشتم غذا به نیاز و داشت درد ام معده. 

 .. .بود سکوت در همچنان

 به ستد به سیگار و نشسته کاناپه روی که افتاد کیومرث عمو به نگاهم که شدم سرازیر ها پله از

 نزمی روی پاش کنار کتش و بود سیگار ته از پر مقابلشِ   سیگاری جا.. . بود خیره رویش روبه

 نفره هس مبل رو پژمان تر آنطرف کمی.. .بود رفته خواب به نشسته کیانوش مقابلش.. . بود افتاده

 و رس با " مژگان خاله و نسرین عمه تر آنطرف کمی.. باشد خواب رسید می نظر به و کشیده دراز

 .. .بودند خودشان هوای و حال در کدام هر و نشسته هم کنار آشفته رویی

 .. .رفتم آشپزخانه سمت به و کرده کج راه

.. رفت می ور اون به ور این از کالفه و آشفته خانم پروین و بود نشسته میز پشت مادرجون

 المیس لب زیر.. . گفت سالمی و شد خیره من به تاسف با و دستپاچه و ایستاد دیدنم با ناگهان.

 تند انمخ پروین و نشستم مادرجونِ   کنار میز پشت... نشنیدم را صدایم هم خودمم حتی که گفتم

 ! کرد می.. . .  و کره و گردو و پنیر و نون از انباشته را جلوبم میز تند

 حالت.. داشت عجیبی درد ام معده.. . شدم ناخنم با کردن بازی مشغول و انداختم پایین را سرم

 ردوگ چند و مالید نون میان پنیر کم.. . کند نون ای تکه و کرد دراز دست جون مادر.. . داشتم تهوع

 را لقمه و کردم بلند را لرزانم دست و دادم قورت را بغضم.. . گرفت من طرف به و گذاشت مابینش

 .. .گرفتم دستش از

 ..اندپر جا از را همه و پیچید خونهِ   سکوت در مهیبی صدای که بودم نخورده بیشتر لقمه چند هنور
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 ار بیرون پنجره از کیانوش و عمو.. . شدم خیره اینا کیومرث عمو به و دادم قورت زحمت به را لقمه

 !!!. ه ســـپهر:  گذشت تنم و گوش از ای صاعقه مثل کیانوش صدای که کردند می نگاه

 ؟؟.. بود برگشته ؟؟.. . بود خودش ؟؟؟.. . شنید می درست گوشم ؟؟.. سپهر

 دو هر جون مادر و خانم پروین.. . دادم قورت زحمت به را دهانم آب و کردم مشت را لرزانم دستان

.. برد یورش ورودی در سمت به و شد بلند که دیدم را پژمان.. . کردند می نگاه سالن به واج و هاج

 دمان خیره ورودی در به همانطور و کشید عقب به را او و چسبید را بازویش کیومرث عمو دست اما.

 .. .شود داخل سپهر تا

 پس.. . شد نمی کنده ورودی در از نگاهم.. . شدم خارج اشپزخانه از و شدم بلند لرزان پاهایی با

 ؟.. شد می چــه حاال.. . ؟؟.. آمد نمی چرا

 .. .ماند باز تعجب از دهانم و شد نمایان چارچوب میان قامتش و شد باز در باالخره

 پیراهنش.. . خونی و قرمز چشمانش.. . آشفته و ژولیده موهایش ؟؟.. .بود آمده سرش بر چه

 روی تا هایش دکمه.. .شده پیچی باند دست... زده تا های آستین!!  کت بدون..  نامنظم و چروک

 ..باز سینه

.. دمان خیره من به دیدنم با و انداخت گذرایی نگاه را سالن دور تا دور قرمزش و خستهِ   چشمان با

. 

 مانمچش. . کنم حرکت توانستم نمی و بود نمانده پاهایم در رمقی.. . لرزید می بدنم تمام!!!!  من و

 ؟؟.. . بود کجا العان تا ؟؟.. بود آمده سرش بر چه.. . شد نمی جدا ازش

 !!بفرمایید.. .. بیرون بفرمایید ؟؟.. کجا:  پراند جا از مرا صدایی که برداشت سمتم به قدمی

 یدهکش بود گفته داد با را حرف این که پژمانِ   سمت به و شد جدا سپهر از مبهوتم و ترسیدهِ   نگاه

 ! شد

 و برداشت سمتم به قدمی دوباره بعد..  اما ماند جایش سر سپهر حتی.. . شد سکوت ای لحظه

 !! بریم بپوش لباس برو:  گفت

 ؟؟؟ کــجا بریم؟؟؟؟.. . کردم نگاهش واج و هاج

 .. .نیست توِ   جای دیگه اینجا.. . !! بیرون گمشو ؟؟.. کـــری.. . نیستم تو با مگه:  پژمان
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 !! بپوش برو.. . خانم برو:  کرد تکرار دوباره بود خیره من چشمان به که همانطور سپهر

 .. .مرتیکه مگه نیستم تو با -

 کله.. . نگ* الد بیرون گمشو:  زد داد و داد هول عقب به را او و کشید پشت از را سپهر پیراهن و

 دیگه!!  بیرون برو... میگم بهت دارم خوش زبون با ؟؟.. بودی کجا حاال تا ؟؟.. چی که اومدی سحر

 .. . !کن فراموش رو خانواده این همیشه برای و برو.. بودی اضافه االنم تا.. . نداری جایی اینجا

 مه به دهانم جلوی و دستام ترس از که من به رو کند پژمانِ   حرف به توجهی اینکهِ   بدون سپهر

 .. .بریم بردار و وسایلت برو.. . که واستادی هنوز:  گفت بود کرده قفل

 .. !کشید درهم و هاش اخم درد از و کرد خم را دستش و

 دایص... ! بگیرم تونستم نمی تصمیمی گونه هیچ و بود قفل مغزم اما.. . نخوام اینکه نه!!  من و

 و تعجب با یاسمن و آزیتا که دیدم و چرخید زحمت به سرم.. پیچید پله راه در سراسیمه پاهایی

 .. .کنند می نگاه سپهر به شوق و تعجب با بیتا

 ؟؟ االن تا بودی کجا:  کنم نگاه آنها به با شد باعث کیومرث عمو صدای

 : گفت و آمد نزدیک قدم چند و نداد جوابی هم باز.. .کرد می نگاه را من مستقیم هنوز که سپهر و

 اتاقته؟ تو ؟؟.. بیارم برم بگو ؟؟.. کجاست وسایلت

 اون!!  نبیرو برو.. کثافت بیرون گمشو:  کشید پشت از را سپهر برد یورش سمتش به پژمان باز و

 ..بیاد که زارم نمی یعنی.. . یاد نمی جایی تو با

 ؟؟.. باشی کی شما ؟؟ دی نمی اجازه:  گفت و چرخید سمتش به عصبی سپهر اینبار

 .. .شد خیره او به تمسخر با و

ِ   تدس اش اجازه بعد به این از.. کارشم همه من ؟؟..من:  گفت و کرد ستبر سینه پررویی با پژمان

 !!!! بزن من با داری حرفی هر! وکیلشم من اصال...منه

 و داره شعور و عقل خودش که اوال:  گفت و ایستاد رخش به رخ و برداشت سمت به قدمی سپهر

 !! نداره تو ی اجازه به نیاز و داره و شوهر!!!!  دوما!!  نداره وصی وکیل به نیازی

 !! بریم بپوش نیستم؟؟؟ تو با مگه:  گفت و چرخید من سمت به دوباره و
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 .. .نداره تو مثه یرتی*غـــ بی شوهر به نیاز اون ؟؟.. . شوهر!!  هه:  پژمان

 ز ری چه:  گفت و چسبید را اش یقه و برداشت خیر پژمانِ   سمت به و شد کبود سپهر آنی در

 ؟؟.. زدی

ـش و عروسی که کسی به ؟؟؟پس.. برخورد بهت ؟؟.. . چیه:  گفت و زد پوزخندی پژمان  عروسـ 

 ؟؟ غیرت با میگن میگن؟؟؟ چی میره و کنه می ول رو

 هب حرفا این.. !! زنی می حرف دهنت از تر گنده:  غرید بود چسبیده را اش یقه که همانطور سپهر

 . . !!!.نیستی تو بدم توضیح براش باید که اونی.. . باشه خودت کار به سرت بهتره.. . نیومده تو

 و گذاشت کتفش رو دست پژمان که برگردد من سمت به دوباره خواست و کرد ول را اش یقه و

 .. . !!!سالمت به.. . اینوره از ه را!!  هـــری:  گفت و داد هل ورودی در سمت به اورا

 دز پوزخندی بود نخورده تکان هم سانت یک حتی و بود ایستاده جایش سر محکم هنوز که سپهر

 گممی ؟؟.. نه شدی کر اینکه مثه:  گفت و چسبید را او دوباره پژمان که پله راه سمت به چرخید و

 با دخوا نمی.. . که بینی می اومدی؟ چی برای اصن.. . نیست توِ   جای دیگه اینجا.. . بیرون گمشو

 از هم اینا و شد رو بالخره دستت شکر خدارو!!!  متنفره ازت.. . خوادت نمی دیگه اصن!!  بیاد تو

 زودتر:  گفت و داد هل ورودی در سمت به را او و.. . شناختن رو تو و شدن بیدار خرگوشی خواب

 ..کنیم می خبرت طالق وقت برای..  کن گم و گورت

 .. .چرخید سمتم به سریع سپهر سر حرف این با

 روب ؟؟.. کنی می نگاه چی به:  زد داد و گرفت قرار نگاهمانِ   تیرس در پژمان که موند من به خیره

 .. .نکردم خبر پلیس تا بیرون

 !! زنم با اما.. . میرم باشه:  گفت و گرفت من از نگاه سپهر

 .. .یدکش خودش سر پشت و من و گرفت را دستم و.. بریم:  وگفت اومد سمتم به بلند گام چند با و

 ..بکش و دستت ؟؟.. کجـــا کجا.. . هـــــوی:  زد داد و چسبید را دیگرمِ   دست پژمان راه میان

 تو:  گفت و داد هول عقب به را او پژمان دست در که دستم دیدن با و چرخید سمتش به سپهر

 .. !!خوره می من زن به انگشتت که باشه آخرت ی دفعه.. .*.. *.. . بی بکش و دستت
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.. کنی می منِ   زن منِ   زن ما واسه اومدی االن ؟؟.. بودی کجا االن تا:  داد جواب تمسخر با پژمان

 ؟؟.. رفتی کردی ولش مجلس میون که نبود زنت دیشب ؟؟

 نیست مربوط بهت که کاری تو.. . نداره ربطی تو به:  گفت و برد هجوم سمتش دوباره سپهر

 ..نکن دخالت

 هم حاال.. . مربوطه من به:  گفت و کشید خودش طرف به و من و چسبید را دستم دوباره پژمان

 ..بیاد جایی تو با زارم نمی

 ..مربوطه خودمون به هست چی هر.. . شوهرشم من ؟؟..آخه مربوط چه تو به:  زد فریاد سپهر

 چهب مثه و میای فردا همین.. نیستی دیگه.. .دیشب تا البته!!  بودی شوهرش:  زد فریاد هم پژمان

 زا نباید... زاشتم می نباید هم اول از.. . باشه توِ   دستِ   اسیر زارم نمی دیگه.. میدی طالقش آدم

 ..دادم می دستش

 .. شدند گالویز هم با و برد هجوم سمتش به و شد طوفان سپهر حرفش بااین

 ..زنی می حرف منِ   زن مورد در داری.. شرف بی شو خفه-

 ..گیرم می و طالقش.. . عـَـقده یه فقط این. . نیست توِ   زن:  پژمان_

 ..بکنی تونی نمی غلطی هیچ -

 ..دم نمی دستش از دیگه.. . میبینی حاال:  پژمان -

 .. .نکردم خورد و دندونات خودم تا شغال*آ ببند و دهنت-

 صنا.. آره.. برسه دلیار به دستت زارم نمی دیگه.. یاد نمی بر کاری هیچ تو از.. تونی ؟؟نمی.. تو-

 .. .دوســشــ من

 ..کرد بلند را یاسمن و نسرین عمهِ   جیغ و بست و پژمان دهان که بود سپهرِ   مشت و

 دهش پاره پژمان لب.. برد کنار را پژمان هم نسرین عمه و کشید عقب و سپهر سختی به کیانوش

 ..کرد می ریزی خون و بود

:  گفت کیومرث عمو به رو و فشرد پژمان لب رو و کرد مچاله کاغذی دستمال چندین نسرین عمه

 که دبو همین.. . ! بگیر تحویل ؟؟.. . برده ماتت چرا!!!  و پسرت بگیر تحویل!!  داداش بگیر تحویل
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 گیمونزند با ببین.. کردی می و طرفداریش اینقدر که بود همین ؟؟.. کردی می پسرم پسرم اینقدر

 ؟؟.. . کرده چه پسرم با ببین کرده؟؟ چه

 دست سپهر.. برگشت سپهر به نگاهش دوباره بود مانده واج و هاج راستی به که کیومرث عمو

ِ   رد به نگاهم..بود خورده گره هم به درد از ابروانش و بود چسبیده را بود شده پیچی باند که چپش

 .. ..شد می سرازیر داشت اش باندپیچیِ   دست همان ساعد از که بود خونی

 چه ؟؟این.. سپهر کنی می داری کار چی:  گفت و دوخت سپهر به را ناباورش نگاه کیومرث عمو

 کردی؟؟؟ پا به بساطیه

 دست به و منِ   دست دوباره و دزدید کیومرث عمو از نگاه زد می نفس نفس حرص از که سپهر

 ..بریم:  گفت و کشوند در سمت و گرفت

 ؟؟.. گهم نیستم تو با:  کرد متوقف را او عمو داد که بگیرد را جلویمان دوباره تا برداشت خیز پژمان

 ؟؟.. میری داری پایین انداختی و سرت کجا

 نمی یادم.. بده و منِ   جواب.. . !! پسر توام با:  گفت تحکم ا عمو که برداشت قدمی دوباره سپهر

 .. .باشم داده یاد بهت و بزرگتر به احترامی بی یاد

 ماش با من:  گفت بود خیره در به که همانطور سپس.. .  زد موهایش در چنگ کالفه و ایستاد سپهر

 .. .ندارم حرفی

 بود نای.. . نداره تو با حرفی میگه تازه!!  و پسرت بگیر تحویل بفرما.. . داداش بفرما:  نسرین عمه

 ؟؟..کشیدی براش که زحمتی همه اون جواب

 سرشپ من!!  پسرت پسرت نگو اینقدر:  زد فریاد نسرین عمه به رو و کرد رها و دستم سپهر اینبار

 رخاط به کرده کاری هر.. . نکشیده منِ   پای هم زحمتی هیچ.. . نبودم پسرش هیچوقت.. . نیستم

ِ   لد اینکه برای.. . نباشه سرشکسته وجدانش پیش اینکه خاطر به.... بوده خودشِ   وجدان عذاب

 .. !!بود آورده بار به که آبرویی بی خاطر به.. .کنه آروم و خودش

 ..خودتی آبرو بی!!  زاده.. ر*حـــ شو خفه:  زد داد و سمتمون برداشت خیز و شد بلند دوباره پژمان

 ..خا.. و خودتی زاده م.. ر*حـــ!  ببند و دهنت: گفت و چسبید را اش یقه دوباره هم سپهر
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 چرخید و کرد ول را اش یقه ناگهان سپس!!  ماند خیره پژمان به غیض پر و بست را دهانش که

 زاده حروم گی نمی چرا ؟؟.. شـــدی ساکت چـــرا ؟؟.. ساکتی چرا:  گفت و کیومرث عموِ   سمت

 یم و پدرم گی نمی چرا ؟؟.. بزنند انگ من به همه تا کردی سکوت سال همه این ؟؟چرا.. . نیستم

 کنی؟ می سکــــــــوت هان؟؟؟چرا..  و مادرم بگم باشه بهتر شاید یا... شناسی

 .. .ماند خیره کیومرث عمو به کبود صورتی و عصبانیت با و

 ؟؟.. دونی می چـــی تو: پرسید سپهر به رو و آمد حرف به کیومرث عمو

 که و چیزایی اون تمام.. . نگفتی بهم تو که چیزایی اون تمام.. . بدونم باید که و چیزی هر:  سپهر

 تمام!!  بزنند بودن خانواده بی و مزادگی و**.. حـــِ   انگ بهم دیگران گذاشتی و کردی قایم

 ..نگفتی و گفتی می باید که چیزایی

 ؟؟؟.. دونی می چی تو داداش؟؟ میگه چی این:  نسرین عمه

 .. ... .دونه نمی چی بگو دونه؟؟؟ می چی:  داد جواب سپهر

. .شناسی می و مادرم که گی نمی چرا ؟؟.. شناسی می و پدرم گی نمی چرا:  گفت عمو به رو باز و

 های محبت که گی نمی چرا ؟؟؟.. شدی بودنم خانواده بی باعث خودت که گی نمی بهشون چرا

 نگفتی بهشون هیچوقت بود؟؟چرا ینتِ   د احساس و وجدان عذاب خاطر به سالهات این ی همه

 آوردی؟؟ چرا و آوردی کجا از و من که

 ..ندارم وجدانی عذاب هیچ من:  گفت و ماند خیره چشمانش در کیومرث عمو

 هباش داشته وجدان عذاب باید بیامرزم خدا پدر حتما پس.. . جالبه:  گفت و داد تکان سری سپهر

 .. !!داشت چشم زنش به رفیقش که

 ..شد خیره کیومرث عمو به و کشید هینی حیرت از نسرین عمه

 و دمکشی لرزانی نفس!  من و.. . ماند خیره عمو به مات پژمان و کشید موهایش در دستی کیانوش

 زا خون و ایستاده من به پشت که ای آشفتهِ   مرد به و کردم قایم جیب در را ترم لرزان های دست

 نایِ   پایان.. . لرزید می ضعف از پاهایم.. .  دوختم چشم کرد می لکه را پارکت و بود جاری دستش

 ؟؟؟.. بود کجا ماجرا

 .. !!مزخرفه:  گفت و زد پوزخندی بود خیره سپهرِ   چشمان در که همانطور عمو
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 جنون به و پدرم اینکه یا ؟؟؟.. داشتی چشم دوستتِ   زن به که این ؟؟..مزخرفه چی:  سپهر -

 ؟؟.. رسوندی

 ؟؟؟.. گیتی ؟؟ کرده مغزت تو و مزخرفات این کی:  پرسید خونسردی با و گذاشت جلو قدمی عمو

 .. .نیار و منِ   مادرِ   اسم -

 دروغ چه دیگه.. . باشه رفتارت تغییرِ   باعث اون که زدم می حدس.. . !! گفته بهت اون پس:  عمو

 ؟؟.. گفته بهت هایی

 .. . !!باشه چی شما نظر از دورغ تا -

 ؟؟.. کردی پیداش کجا -

 .. .کردن پیدام اونا... ! بودم شده گم من.. . !! کنم پیداش برم که بود نشده گـُـم-

 همه این ِ  جای به نبود بهتر:  گفت و نشست سپهر مقابل " کاناپه رو بیشتری آرامش با اینبار عمو

 ؟؟..پرسیدی می خودم از داشتی سوالی هر اول از بازی مسخره

 تدس!! دلیارِ   دنبال اومدم فقط!!.  فهمیدم و فهمیدم می باید که چی هر.. . ندارم سوالی هیچ من -

 .. .کنید فراموش رو ما هم شما!!  کنم می فراموش رو شما من.. بردارید سرمون از

 .. .پســ توام.. . ست خانواده این از جزئی.. . ماست دختر دلیار اما کنیم؟؟ فراموش:  عمو

 گهمن دروغ با و خبری بی تو عمر یه بودم اگه.. . نبودم هم هیچوقت!!  نیستم شما پسر من:  سپهر

 این وت بودم پسرتون اگه.. . کردید نمی دور خانوادم از و من بودم پسرتون مثه اگه... داشتید نمی

 .. .کنند توهین بهم( اینا نسرین عمه به اشاره) اینا زاشتید نمی سال همه

 .. .نگهــ ازت نبود کسی اصال... خواستن نمی رو تو اونا ؟؟.. .کردم دور خانوادت از رو تو من -

 ِ  پیش چون.. . بودی آبرویی بی این باعث خودت چون گرفتی ازشون و من تو.. !!نگو دروغ:  زد داد

 لدلی خودت چون:  داد ادامه و زد پوزخندی!!  کنی نوازی یتیم خواستی می.. بودی شرمنده وجدانت

 !! بودی پدرم مرگ باعث تو.. بودی شدنم یتیم

.. خب.. .گفته بهت گیتی هم رو اینا حتما ؟؟.. من!!  هـــه:  گفت و زد پوزخندی جواب در کیومرث

 .. .دلشه تو قدیمی ی کینه اون هنوزم پس!! 
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 یه اب االن اونم جنابعالی لطف به.. . نشور و گناهش هم اینقدر!!  نیار و منِ   مادرِ   اسم گفتم بهت -

 .. . !!نداره فرقی مـُــرده

 دیگه!!  کیومرث آقا.. . !! دونی نمی که نگو:  داد ادامه سپهر که ماند خیره سپهر به متعجب عمو

 ..کردن بازی نقش بسه

 .. !!نگفتی بابا من به هیچوقت:  گفت و انداخت پایین را سرش عمو

 نمی نگهداری و محبت همه این گفت می بهم حسی یه همیشه چون:  زد داد جواب در هم سپهر

!!  رنهوگ.. هست وسط این دینیِ   حس یه حتما که دونستم می همیشه چون.. . باشه دلیل بی تونه

 .. .گیره نمی موش خدا رضای محض ای گربه هیچ

 ؟؟؟ من های محبتِ   جواب اینه:  گفت و شد خیره صورتش به دوباره عمو

 می خیانت شفیقتِ   رفیق به داشتی که موقع اون هاتو محبتِ   جواب:  داد جواب نفرت با سپهر

 برای که هایی دو سگ تموم با سال چند این تو هم بقیش.. . گرفتی داشتی چشم زنش به و کردی

 تهنداش هم با حسابی دیگه کنم فکر.. . دادم کردم سکوت خانوادت توهین جلوی و..  زدم شرکتت

 ..باشیم

 !! کرد خیانت پدرت به که بود مادرت این.. . نکردم خیانت کسی به من:  کیومرث

 ناو!!  زدی گولش تو.. بود دنبالش چشمت همیشه که بودی تو این.. . نگو دروغ:  زد فریاد سپهر

 .. .کرد اعتماد تو به

 .. .کرد می اعتماد شوهرش به کاش ای که:  داد جواب هم کیومرث

 .. .افتاد می اتفاق این حتما زاشتی می تو اگه:  سپهر

 .. .گردی می بر هم راضی اینطوری.. . !! نرو قاضی به طرفه یه!!  سپهر:  کیومرث

 .. .کرد پایش تا سر به ای اشاره دست با و

 ینم اینجوری داشت اگه که.. . نداره وجود ای قاضی ؟؟؟..  قاضی: گفت و گذاشت جلو قدمی سپهر

 پدرم ؟؟ خــورد.. . ! نخورد تکون آب از آب و کردی ویران و زندگی یه پیش سال چندین تو!!  شد

 و بودم اسیر خانواده این تو که بدبخت من و افتاده جا یه که گوشت تیکه یه شد مادرم و مـُـرد
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 هچ بفهمی نخواستی هیچوقت.. . نگزید کـَـکــ تم حتی ؟؟.. چی تو اما.. .بود سرم رو منت همیشه

 ..آوردی خانواده این سر بالیی

 .. !!بکنی اون از رو ها گلهِ   بهتر... آورد سرتون رو بال این مادرت -

 ؟؟.. . کنه می نگاهم که مونده ازش چشم تا دو فقط که کسی از ؟؟.. کی از:  سپهر -

 جاری دستش از خون از کوچکیِ   جویبار.. . دیم می سر پشت از را اش شده مشتِ   دستان لرزش

 ..بود

 ..ودب خیره سپهر به تاسف با که دوختم کیومرث به چشم و کردم پاک دستِ   کف با را هایم اشک

 گم راهرو در اتاق سمت به و گرفت را سرش اشک از خیس صورتی با که دیدم را مژگان خاله

 .. .شد

 اومده؟؟؟ سرش بالیی چه:  کیومرث -

 ..بودی ماجراِ   شاهد خودت که تو ؟؟.. دونـــی نمی.. . !! هه:  سپهر

 .. . !!نداشت ربطی من به اصال.. .نبودم چیز هیچ شاهد من -

 هب فهمید رو تو ی عالقه چون پدرم ؟؟.. داشت ربط کی به پس:  گفت و خندید تمسخر با سپهر

 .. .زد کشت قصد به و مادرم و رسید جنون

 !!! کـُـشت و خودش بعد و:  داد ادامه لرزان صدایی با و

 .. .نشست زمین رو همانجا و کرد پنهان دستانش در را صورتش نسرین عمه

 طاقت ؟؟؟.. دادید کف از طاقت ؟؟.. چیه:  گفت و چرخاند نسرینِ   سمت به را سرش سپهر

 ؟؟؟.. ندارید و داداشتون خان های شاهکارِ   شنیدن

 هن.. .شد دیوونه اونطور که فهمید و من به مادرت ی عالقه پدرت!!  سپهر نگو مزخرف:  کیومرث -

 !! و اون به من ی عالقه

 ترسی می چی از.. . !! کنی می شا حـــا داری هنوزم:  گفت و خندید تمسخر با دوباره سپهر

 یک خدا رضای محض ؟؟؟.. . شه خراب ساختن ازت بقیه که بتی ترسی می ؟؟؟.. . خان کیومرث

 ترسی؟؟؟؟؟؟ می چی از.. . بگو و حقیقت همه به و کن جرئت بار
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 . ..نترسیدم هم هیچوقت.. . !! ترسم نمی چیز هیچ از من:  گفت تحکم با و گذاشت جلو قدمی عمو

 می اگه که.. . ترسی نمی هم خدا از حتی تو!!  دونم می.. . آره:  گفت و پرید کالمشِ   میان سپهر

 .. . !ترسیدی

 .. .داد تکان سری تاسف با و

.. . مبشکاف کهنه قبرستون که بودم نیومده من:  گفت و کشید موهایش در دستی کالفه سپس

 یمهن اما.. . بگیرم انتقام همتون از خواستم می روزی یه.. . !! آره.. .ندارم و کار اینِ   نای دیگه یعنی

 راحتمون فقط.. .. وجدانت به سپارم می هم رو تو.. . !! کنید شکر رو خدا برید.. شدم پشیمون راه

 .. .بزارید

 .. .بریم:  گفت نگاهی بدون و منِ   سمت چرخید و

 ..کرد حرکت جلوتر خودش و

 !! کن جمعش و بمون خودت.. کردی باز و کهنهِ   موضوع این که حاال.. کن ؟؟صبر.. کجا: کیومرث

ِ   کت تک.. . منهِ   زندگی میگی که کهنه موضوع این:  گفت و رفت سمتش به قدمی کالفه سپهر

 تموم من برای هیچوقت موضوع این!!  ن مادرم و پدر کهنهِ   موضوع این.. . رفتمه دست از روزای

 .. .نمیشه

 تو ور اینا و گفته بهت که دونم نمی.. . دونی می تو که چیزایی... نداری خبر هیچی از تو:  کیومرث

 .. .نیست حقیقت ی همه اینا اما.. .کرده مغزت

 و قیقتح پس.. .خبِ   خیل:  گفت و نشست رویش و رفت کاناپه اولین سمت به عصبانیت با سپهر

 و نونبش منِ   مثل هم بقیه تا بگو و حقیقت همیشه برای یکبار خدا رضای محض.. !!بگو برامون تو

 !! کن روشنم و بگو.. .بدونن

 ..شد خیره کیومرث به عصبانیت با و

 رد و سرش و نشست کاناپه ی لبه - سپهر مقابل و داد بیرون را نفسش حرص با کیومرث عمو

 ..شد خیره فرش به و گرفت دستانش

 .. .شد رها رویش و رساند کاناپه اولین به را خودش مبهوت و مات نیز نسرین عمه
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 دستش به را لیوان و دوید مادرشِ   طرف به سراسیمه - دست به آبیِ   لیوان که دیدم را یاسمن

 .. .سپرد

 بیا:  زد لب نگاهم دیدن با.. . بود کیانوش.. . داد هل جلو به را من و گرفت قرار پشتم دستی

 ..میری حال از داری.. بشین

 . .کرد هدایت کاناپه سمت به را من و

 ره کردم می حس و رفتم می حال از داشتم راستی به.. . نشستم سپهر کنار دونفرهِ   مبلِ   روی

 می لبانم.. . بود کوه یک ی اندازه سرم و بود زده یخ بدنم.. . شد خواهد جدا بدنم از روح لحظه

 می نگاهم خیره خیره و ایستاده مادرش کنار یاسمن.. . نداشت تمامی هایم اشک ریزش و لرزید

 .. .کرد

.. . داشت را او به نزدیکی و زدن گول قصد سپهر که گفت می راست مادرش.. .گرفتم ازش نگاه

 !؟؟؟

 .. .کردم می حس را نگاهی سنگینی

 ؟؟.. .بود انداخته راه به که بود بازی چه این.. . نکردم نگاهش اما.. . است سپهر دانستم می

 می حق او به کردم می فکر که منصفانه.. . کشیدم باال را ام بینی.. چکید چشمم از اشکی قطره

 همان.. .بود هویتش و خانواده سر سپهرِ   بحث.. . نبود بازی ها این.. نداشت تقصیری.. .دادم

 حق او.. . کردند می استفاده ازش او به زدن سرکوفت برای آویزی دست بارها دیگران که چیزی

 ؟؟.. . مشترکمانِ   زندگی اول روز چرا ؟؟.. حاال چرا.. . فقط.. . بداند را واقعیت بخواهد که داشت

 .. .بچرخانم سر آشپزخانه سمت به تا شد باعث ای زمزمهِ   صدای

 هپل راه سمت به سپس و کرد صحبت خانم پروین با ای جمله چند ما به نگاهی از بعد جون مادر

 کرد یم نظاره رو ما و بود ایستاده ها پلهِ   میان همچنان که بیتا به.. . کردم دنبالش نگاه با.. . رفت

 .. .کرد راهی باالِ   سمت به خودش با را بیتا و گفت چیزی

 .. .بود زده زل صورتم به متفکرانه و سنگین. . چرخید سپهر سمت به نگاهم آگاه ناخود

 " رمزق چشمانش.. . شد سنگین نفسم و زد چنگ را گلویم بغض دوباره نگاهمانِ   تالقیِ   محض به

 .. .کاوید می را چشمانم جستوجوگرانه و بود کالفه و خسته
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 .. . !!داشتم دوستش هم هنوز بدبختِ   من.. . گرفتم دندان زیر به را لبم

. . .برگشت دستمان به نگاهم.. . گرفت دست به را دستم و آورد جلو را اش شده پیچی باندِ   دست

 ؟.. .بود کجا حال به تا دیشب ؟؟..بود شده چه دستش

 .. .رفت ها پله سمت به مان همهِ   متعجب های نگاهِ   میون و شد بلند کیومرث عمو

 .. .فشرد را دستم اش زخمیِ   دست همان با سپهر

 ..کن عوض و پانسمانش بیا. . مادر میره خون دستت از داره -

 متمونس به را اولیه های کمک جعبه و ایستاده مقابلمان که خانم پروین به و گرفتم سپهر از نگاه

 ..دوختم " بود گرفته

.. . خواد نمی:  داد جواب کند نگاه خاصی شخص به اینکهِ   بدون و گرفت ام چهره از نگاه سپهر

 .. .نیست چیزیش

 .. . !شه نمی که اینطوری.. . پسرم میره خون دستت از داره -

 .. .کرد می نگاه ما به غیض و اخم به که افتاد پژمان به نگاهم

 .. .داد تکیه زانوش روی به را ساعدش و داد تکان نه معنی به سری سپهر

 خود به متاسفی ی چهره و کرد اشاره سپهر به ابرو و چشم با و زد ام شانه به دست با خانم پروین

 .. .گرفت

 .. .داره گناه:  زد لب خانم پروین.. کرد گردش سپهر و خانم پروین بین نگاهم

 و آشفته موهای.. بود خیره اش زانو به.. .زدم زل سپهر رخ نیم به و گرفتم خانم پروین از چشم

 می خوب اما.. . داشتم تیماری و دلداری به نیاز خودم.. . داد می روزش و حال از خبر منقبضش فک

 ای بچه پسر حاضر حال در " رویم جلو.. . ندارد من از کمیِ   دست هم او روحیِ   وضع که دانستم

 .. .داشت توجه و محبت به نیاز که بود نشسته

 .. .است خواهرانه حتی یا و مادرانه محبت از خالی های حفره از پر دلش که دانستم می خوب

 چی دستت:  گفتم آروم و گرفتم را اش زخمیِ   دست و برده پیش دست و دادم قورت را دهانم آب

 ؟؟؟.. . شده
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 .. .لرزید می خودمِ   دست.. . گرفتم خودمِ   سمت به را دستش کف و

 صورتش به هراسانمِ   نگاه...  بود خورده بخیه دستش کف.. . کردم شل کمی را دستشِ   بانداژ

 حرص با آنور از پژمان که نبود مهم برایم.. . چرخید می صورتم اجزای رو نیز او نگاه.. . برگشت

 .. .کرد می نگاهم

 ؟؟.. اومده سرت بالیی چه -

 ..بریم پاشو.. . هیچی -

 ادامه ساعدش تا همچنان رنگ بدِ   ای قهوه ی بخیهِ   خط.. . کردم باز بیشتر را دستش بانداژ

 .. .داشت

 ..دکتر بری باید.. . شده باز دستت ی بخیه -

.. . ـتـ.. . بریم پاشو. . .نداریم کاری اینجا دیگه.. . توِ   دنبال اومدم من.. .. بریم بردار و وسایلت -

 ؟؟.. . دیگه میای من با و تـ

 .. .نمیشه اینطوری.. .دکتر بری باید حتما:  گفتم و پیچاندم دستش دور تر محکم را بانداژ

 ..دلیار.. : چسبید را دستم

 ندچ و خراشیدگی جای.. . شد کشیده گردنش به نگاهم.. .زد زل صورتم به مضطرب چشمانی با و

 که کردم می نگاه صورتش و سر به تعجب با. . بود گردنش روی کوچکِ   زخم

 .. .نشست مقابلمان دست در پاکتی با کیومرث عمو بعد ای لحظه و آمد ها پله از پا صدای

 و عکس سپس و ماند خیره ها عکس به ای لحظه.. . آورد بیرون عکس چند و برد پاکت در دست

 .. . گفت مقدمه بی و گذاشت میزِ   روی ما جلوی

.. . بود سالمون 6 -5 اینجا کنم فکر.. پیش سال پنجاه( !!  سپهرِ   پدر سعید) یم سعید و من این -

 ؟؟.. . هست یادت نسرین.. . پشتیه اتاق اون.. پدریمون ی خونه.. ماست ی خونه اینجا

 .. .گذاشت میز روی را بعدی عکس

ِ   پشت اینجا که اینی.. . بودیم ساله 07 - 06 اینجاِ . . .  بعد سال 01.. ! یم سعید و من هم این -

 ِ  .. کیوان ایستاده درخت
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 ( دلیارِ   پدر - کیوان.. . )انداخت من به نگاهی لبخند با و

 زدهسین!  سعیدِ   پدر.. پدربزرگتهِ   باغِ ..  باغ اینجا:  داد ادامه و شد خم عکس سمت به کمی دوباره

 ...بودیم مهمونشون بدر

 .. .گذاشت میز روی را بعدیِ   عکس و کشید عمیقی نفس

 یم لبخند و بودند خیره دوربین به هم با جوون پسر تا چهل - سی.. بود جمعی دستهِ   عکس یه

 ..زدند

 هم با هاینک از نبودیم بند زمین رو دیگهِ  !!  دانشگاه تو قبولیمونِ   جشنِ   مال عکس این:  کیومرث

 و مونمشترک دوستای و گرفتیم مهمونی یه.. . بودیم شده قبول خوبِ   دانشگاه یه تو رشته یه تو

 !! کردیم غوغا.. . . کردیم دعوت

 ..بخیر یادش:  گفت و زد نیشخندی

 و گذاشت نفر 4 رو دست کیومرث.. بودند رودخونهِ   کنار نفر چند.. . گذاشت میز رو و بعدیِ   عکس

.. . رهبب آب بود نزدیک و دوستامون از یکی.. . اردو رفتیم اینجا.. . سعیدیم و من این:  داد توضیح

 غرق دریا تو شنیدیم بعد سال چند اما!!  گرفتیمش آب از خودمون.. .دادیم نجاتش سعید و من

 !! شده

 . گذاشت مقابلمان را بعدیِ   عکس

ِ   ارشلو کت سه هر.. . واستاده سعید که هم وسطی این..  کیوان و من.. . نسرینه عروسیه اینجا -

 .. .بودیم گرفته مدل یه

 خشک رد به چشمش کیوان بیچاره.. . بودیم رفته خواستگاری کیوان واسه اینجا نکنم اشتباه اگه

 .. .بود نزاشته بزرگت پدر اینکه مثه اما.. بیاد مادرت شاید تا شد

 ..کرد نگاه من به لبخند با باز و

 .. .موند خیره عکس به تری طوالنی مدت به و کرد خارج رنگ زردِ   پاکت از را بعدیِ   عکس

 .. .گرفته محسوسی نا لرزش دستش که دیدم می
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 دیگهِ  ..  دانشگاهمونِ   نزدیکِ   پارک اینجا:  داد قرار مقابلمون و عکس و کشید عمیقی نفس

 پدرمون ِ  جیب تو دستمون خواستیم نمی.. . کار تو افتادیم می داشتیم کم کم.. بود درسمون آخرای

. . .بهش بود سپرده و ندارش و دار پدرش و بود بچه تک.. . نداشت مشکلی سعید گرچه.. . باشه

 .. .خب.. اما

 ..کن نگاه خوب و عکس این

 .. .شده دلباخته و عاشق گفت بم که روزیه همون این

 !! ماند خیره سپهرِ   صورت به و

 ..گرفتم صورتم جلو و برداشتم عکس و بردم جلو دست

 ؟؟.. . چی من اماِ  .. .  دلش ته از سعیدِ   لبخند.. . کنید نگاه خوب -

 لبخند دل ته از و داده تکیه سکویی به.. . دل ته از.. . خندید می داشت سعید.. . گفت می راست

 ..بود خیره دوربین به نافذ و جدی.. . کیومرث عمو اما.. . زد می

.. . شد داغون.. . خورد بهم چی همه روز همون از!!  برد ماتم گفت بهم وقتی:  داد ادامه کیومرث

 از شکشیدن بیرون و گذاشته دام تو پا پدرت فهمیدم که بود همونجا.. . نشد قبل مثه هیچی دیگه

 .. .ناممکنیهِ   کار ورطه این

 .. .شد خیره عکس به دقت با و کشید دستم از و عکس سپهر

. . .آره:  گفت سپهر به رو مکث ای لحظه از پس و مالید را اش پیشانی کالفگی با کیومرث عمو

 شماشچ.. . شد می زنده و مُـرد می گیتی نگاه نیم یه با.. دلباخته و شیفته.. بود شده عاشق پدرت

ِ   سال چند گفت می که خودش.. بود گیتیِ   دنبال جا همه نگاهش.. . دید نمی و هیچکس اون جز

 .. .نوجوانی دوران همون از!!  است دلباخته که

 و نگاه مدت این در که شد می مگه ؟...بود ممکن چطور.. اما.. زدم می هایی حدس یه قبل از من

 ؟؟.. باشه ندیده و من به گیتی های توجه

 : داد ادامه کالفه و کشید موهایش میان دستی

 کنم فکر رفتن محل اون از وقتی.. بود کوچکتر ما از سالی چند.. .بود بازیمون هم و محلی هم گیتی

 ..ساله 07 – 06 هم ما.. . بود سالش 03 – 04
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 جاش چقدر گفت می مدام رفتنشون از بعد سعید هم موقع همون:  داد ادامه و کرد تلخی ی خنده

 ..کردیم می اش مسخره کلی هم کیوان و من ؟؟؟.. نه خالیه

 ..شد خیره سقف به و داد تکیه مبل پشتی به خستگی با و زد پوزخندی

 با و آمد نزدیک لرزان هایی قدم با نسرین عمه که بودیم خیره عمو به منتظر همچنان سپهر و من

 ؟؟ ه سعید پسره:  گفت کیومرث به رو بغض

 سقف و کشید می عمیق های نفس همچنلن کیومرث.. . نشست مبل ترین نزدیک رو حالی بی با و

 .. .کرد می نگاه را

 ؟؟ کیومرث آره:  پرسید لرزان صدایی با دوباره نسرین

 با ها خانواده همچنان اما.. بودند رفته محل اون از اونا:  داد ادامه ما به رو نسرین به توجه بی عمو

 02 – 03 همون از.. . نداشت خاطرخواه کم.. بود زیبا خیـــلی مادرت.. داشتند آمد و رفت هم

 ...بودند کنده جا از و درشون پاشنه ها خاستگار سالگی

 ..نکرد گیر پیشش دلم هیچوقت چرا من دونم نمی فقط:  کرد اضافه و کشید لرزانی نفس

 بی. .نداشتم دوستش که!!  همین فقط!! .. . بود همین من گناه:  گفت و کرد نگاه سپهر چشمان به

 ردندک اصرار من به بارها ناهید و مادرم حتی.. . خانواده بهترین از.. بود بهترین مادرت!!  دلیلی هیچ

.. . ندم دست از و شدن ملکی ی خانوادهِ   داماد گفتند می.. . بزارم جلو پا خاستگاری برای که

 ذره.. ودب زیبا فقط گیتی من نظر از.. . تونستم نمی من اما!!  نبود چیزی کم..  گفتند می هم راست

 .. .نداشتم بهش عالقه ای

 ای ینهک.. کنه کینه من به نسبت گیتی که شد باعث هم همین و:  گفت و انداخت پایین را سرش

 !! سوزوند رو هممون که

. . .. 

 !! میگی دروغ داری -

 .. .پریدم جا از سپهر صدای با

 و واقعیت برعکس دقیقا داری.. . کنی نمایی مظلوم و کنی سازی داستان خوای می:  سپهر -

 .. !!!هرگز من اما.. . کنند باور شاید اینا.. . کنی می تعریف
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 چیه؟؟ واقعیت:  پرسید و شد خیره سپهر به نافذ کیومرث

 ..کردی تعریف کهِ   چیزی همینِ   عکس واقعیت ؟؟.. دونی نمی تو یعنی ؟؟ واقعیت:  سپهر

 درمپ به چون.. نداشت دوستت گیتی چون..  کردی کینه تو.. نکرد کینه مادرم:  داد ادامه حرص با و

 گیتی به پدرمِ   شک ی زمینه تو. . دارند دوست و همدیگر ببینی تونستی نمی.. کردی می حسادت

 !! زدی بهم و زندگیشون تو.. کردی مهیا و

 ؟؟؟ گفته بهت و اراجیف این کی:  کیومرث

 نک بس.. کنی می نمایی مظلوم و میگی داری تو و اراجیف ؟؟؟ اراجیف:  گفت و جهید جا از سپهر

 .. رو ها دروغ این

 متگلی از و پات داری.. پسر بفهم و دهنت حرف:  زد فریاد عصیانیت با و شد بلد جا از هم کیومرث

 ! باش زدنت حرف مواظب.. . زاری می فراتر

 ..بکشم عقب اورا تا زدم سپهر پیراهن به چنگی ترس از

 ..باشید آروم میکنم خواهش عمو:  گفت کیومرث به رو و آمد جلو قدمی کیانوش

 ثابت و حرفات تونی می ؟؟.. چی تو!  دارم شاهد هام حرف برای من:  گفت ما به توجه بی سپهر

 ؟؟.. کنی

 می نکنه.. !! گیتی خواهرِ  !!  گوهر منِ   شاهد:  داد ادامه سپهر!  ماند خیره سپهر به حرف بی عمو

 ؟؟.. میگه دروغ اونم بگی خوای

 و!!!  گوهر.. . بگو خب!!  آهــــان:  گفت و ایستاد صاف سپس ماند مات ای لحظه کیومرث

 ..زد پوزخندی

 .. .کردند می نگاه را ما واج و هاج پژمان و نسرین عمه

 مه گوهر بگی خوای می نکنه ؟؟.. میگه دروغ اونم چیه؟؟:  گفت و زد پوزخندی متقابال هم سپهر

 !! کرده کینه بهت و بوده عاشقت

 ..ماند خیره کیومرث به تمسخر با و
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 نسرین به رو سپس.. .  کرد سکوت ای لحظه و کرد پرت مبل روی را خودش خستگی با عمو

.. دارم هعالق گیتی به من کنید شک که دیدید من از رفتاری ها موقع اون!!  نسرین بگو تو:  پرسید

 ؟؟.. بودید دیده من در ای عالقه آیا ؟؟.. هان ؟؟

 نمی.. نه! ؟.. بگم چی.. واال.. من:  گفت کنان من و من و چرخاند ما بین را نگاهش نسرین عمه

 ..دونم

 ..میگه.. کیه شاهدت میگنِ   ه روبا به:  گفت آنها به رو گستاخی با سپهر

 !! کشیدم پشت از را پیراهنش و.. !! سپهر:  نالیدم خفه

 یهک شاهدت میگن گیتی به!!  زدی خوبیِ   مثال.. دقیقا:  گفت سپهر به رو و جاجهید از هم کیومرث

 .. .کنه نمی فرقی!!  گیتیهِ   دُم اونم.. گوهر میگه!! ؟؟

 .. ماند خیره سپهر به حرص با و

 ؟؟.. نیک ثابت و حرفات تک تک باید.. کنی ثابت باید:  گفت کیومرث به رو زنان نفس نفس سپهر

 پسر ؟؟؟..کنم ثابت کی برای اصن ؟؟.. کنم ثابت چی برای..  کنم؟؟ ثابت و چی:  زد فریاد کیومرث

 ؟.. بشکافی کهنه قبرستون خوای می چرا.. جون

 می.. هبش مشخص واقعیت که اینکه خواستش تنها.. . میره می داره مادرم:  نالید خستگی با سپهر

 .. !!گردونه بر بهم و هویتم خواد

 ..نمشببی باید کجاست؟؟ گیتی:  گفت آرام لحظاتی از پس و اند خیره سپهرِ   چشمان به کیومرث

 هب اسمتون شنیدن با حتی.. ببینه رو ها شما از کدوم هیچ خواد نمی اون ؟؟.. بشه چی که:  سپهر

 ..ریزه می هم

 ! کنه ثابت و زده که حرفایی باید اون:  کیومرث

 وم گذشته خوام می.. بدونم و واقعیت خوام می فقط من.. کن ثابت و خالفش بر تو.. خب:  سپهر

 زیادیه؟؟ ی خواسته.. . بدونم
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 چطور ؟؟.. کنم ثابت چطور:  گفت خستگی با و فرستاد بیرون و نفسش کالفگی با کیومرث عمو

!!  خاک زیر که.. سعیدِ   خود من شاهدِ  !!  خاک زیر کهِ   کیوان منِ   شاهد.. گردونم بر اتو گذشته

 ِ  ! خاک زیر اونم که.. . داشتم دوسش سالها همون که بود زنی من شاهد

 .. .کنه نمی عوض و چیز هیچ گذشته!  بپاش خاک توام...  ام گذشته تموم رو پاشیدم خاک من

ِ   ولیتمسئ تو چرا ؟؟.. گرفتی ازشون و من چرا:  پرسید و کشید بغض با همراه عمیقی نفس سپهر

 ؟؟.. کردی قبول و من

 ؟؟.. داری شنیدن طاقت:  کیومرث

 ..ماند خیره بهش سکوت در همچنان سپهر

.. یستن میل بی من به نسبت گیتی کردم می حس که بود مدتی: گفت و نشست مبل رو دوباره عمو

 بهم کنایه و گوشه به باری چند حتی.. بودم فهمیده هاش توجه و زیرکی زیر های نگاه از و این

 !! بود تحسین قابل برام که بود جسارتش همین ش زیبایی جز به.. !! بود گفته

.. . ردب ماتم شده گیتی ی دلباخته و عاشق پدرت فهمیدم وقتی:  داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 طورچ که بود عجیب برام فقط.. بزارم گیتی رو تونستم نمی ایرادی هیچ که بود این واقعیتش

 !! نشده من به گیتی ی عالقه ی متوجه سعید

 یکی خواهر!  شناختش می و بود جریان در سعید.  بودم عاشق موقع اون هم من.. حقیقتش.. خب

 گفتن جرئت اما!!  دیدیم می و همدیگر گاهی از هر!!  بود کرده فوت شوهرش.. .  بود دوستامون از

 !! کنند می مخالفت سرسختانه که دونستم می... نداشتم امو خانواده به

 اب ازدواجش از بعد که داد می امید بهم مدام و بود خوشبین سعید:  داد ادامه و کرد تلخی ی خنده

!  ودب مطمئن خیلی خودش به گیتی ی عالقه به سعید. . . کنند می راضی خانوادمو هم با " گیتی

 زنه؟؟؟ می برق چشماش چطور میبینه رو ما گیتی وقتی بینی نمی که داشت اصرار

 زیر نازهای و های نگاه اون و کردم می اشتباه نکنه.. کردم می شک خودم به.. موندم می مات من

 هک کردم فکر خودم پیش.. . بودیم هم با جا همه همیشه سعید و من چون.. بود سعید برای زیرکی

 یتیگ با و زارم می جلو پا من که وقته اون.. میده رد جواب سعید به گیتی حتما نباشه اینطور اگه

 .. .نکنه یکطرفه ی عالقه فدای زندگیشو که کنم می صحبت
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 من و داد بلهِ   جواب سعید به گیتی.. . نرفت پیش داشتم انتظارشو من که اونطوری چیز هیچ اما

 اینکه از شدم خوشحال.. نیست دوشم رو باری اینکه از شدم خوشحال!!  کشیدم راحتی نفس

 ..بود سعید برای ها ادا اون ی همه و بود خودمِ   خیال و فکر همش

 ونزندگیش سر و کردند جور رو عروسیشون و عقد دوماه از کمتر!  رفت پیش سریع خیلی چیز همه

 هم گیتی.. . بود گیتیِ   حرف تاش1 جمله 01 هر از.. . رفت می راه ابرا رو دیگه سعید. . رفتند

 هم مهم برام.. . کردم نمی درک و نگاهش این.. کرد می نگاه من به پیروزمندانه نگاه یه با همیشه

 .. .نندک راضی و خانوادم گیتی کمک با و کنه عمل خودش قول به سعید بودم منتظر فقط من!  نبود

 به و اومد سعید روز یه اینکه.. اومد در صدا به برام عروسیشون از بعد ماه 6-5 بار اولین خطر زنگ

 طیرب هیچ موضوع این که گفته گیتی و نبرده جایی به راه گیتی به هاش اصرار که داد خبر من

 دراینق حرف این چرا که دونه نمی گفت می بود متعجب سعید.. . زاره نمی جلو قدمی و نداره بهش

 می انیعصب گیتی موضوعی همچین سر باید چرا!!  بود افتاده دلم به ترس.. کرده عصبانی و گیتی

 ؟؟ گرفت می جبهه اینطور و شد

 برام و چرا کردم نمی درک.. شدم خودم به گیتی غضب پر های نگاه ی متوجه بعدش روز چند

 ..بود سوال

 برادرش به.. بود داغون مادرم.. شد دار عزا ام خانواده و کرد فوت ام دایی که بود روزها همون

 گهدی که دونستم می.. . بود داده دست از و پدرش بار دومین برای که انگاری.. بود وابسته خیلی

 شتپ تند و تند همه بعد های اتفاق.. بکشم پیش و ازدواج حرف تونم نمی دایی خان سال تا عمال

 می اش خانواده و یومد می خواستگار مهناز برای.. . شد می بابا داشت سعید.. افتاد هم سر

 و ساسهح گیتی وضعیت که گفت می سعید.. ! بود افتاده دلم به ترس.. بدند شوهرش که خواستند

 ..کنه مطرح دوباره و موضوع این نیست صالح

 سعید.. زودتر ای خورده و ماه یه حدود.. اومدی دنیا به زود تو:  داد ادامه و دوخت سپهر به چشم

 از اومدنت با هم ما ی خانواده.. بودی همهِ   چشمی نور.. داد سور و شهر تمام.. نبود بند پاش رو

 اولش ی بچه هم کیوان.. افتاد می روال به داشت چی همه دوباره.. . اومدند بیرون غم هوای و حال

 ..شد قبل از بهتر چی همه و اومد دنیا به(  دلیار برادر)

 زن دارند عقیده و بدن شوهرش خواند می اش خانواده که آورد خبر گریه با مهناز.. نبود دلم تو دل

 و حال دسعی.. بود مهناز من زندگی تمام.. شدم می دیوانه داشتم.. بمونه نباید سایه و سر بی بیوه
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 بلق روز از تر خسته و تر امید نا روز هر سعید.. زنه می حرف گیتی با دوباره که گفت و دید و روزم

 .. .مخالفه اونم و نیست بیا کوتاه گیتی که داد می خبر و یومد می

 رمن و چربِ   زبون و سعید به امیدم همه من!! ؟؟؟.. . کنه مخالفت اینهمه گیتی که داشت دلیلی چه

 الاص یعی.. کنم راضی وصلت این برای خواهرامو و مادر بتونم خودم بود محال وگرنه.. بود گیتی

 ..نداشتم رو جرئتش

 ها ساعت این که بودم مطمئن... بود کار سر سعید:  داد ادامه و کشید اش پیشانی به دستی

 همیشه برای و موضوع اینِ   تکلیف باید..  گیتی سراغ رفتم.. شه نمی پیداش خونه طرفای

 می.  ..باشم داشته بودن خیانکار حس و باشه بین در ای عالقه خواستم نمی.. . کردم می مشخص

 گیتی.. رمبگی سامون سرو منم تا کنه مطرح رو موضوع و بزاره جلو پا کنم التماس گیتی به خواستم

.. اما.. داشت و دخترشون حکم.. بود نسرین و ناهید مثل من ی خانواده برای.. . بود عزیز همه برای

. 

 عمو اتم همه.. . چرخوندم بقیه بین نگران و نگاهم.. داد تکیه مبل پشتی به و کشید لرزانی نفس

 به دستی کیومرث عمو.. شد می فاش داشت بار اولین برای ساله چند راز ان.. بودند کیومرث

 خواهش ازش.. موند مات و شد شوکه دیدنم با... خونشون در رفتم:  داد ادامه و کشید گردنش

 حرص همه این.. . لرزید می عصبانیت و بغض از چشماش.. بده گوش حرفام به لحظه چند کردم

 ..کشه نمی طول زیاد حرفام.. نه گفتم...داخل برم که گفت لحظه چند از بعد.. کردم نمی درک و

 اما.. دیدم می خواهرم چشم به و گیتی من.. . نکردم قبول.. کرد اصرار.. میگم حیاط داخل همین

 ..بزارم خونه اون تو پا سعید نبود در نداشت امکان

 واقعا گیتی.. . خورد سر سرش از چادر و سمتم برگشت.. کرد چفت و در اون و شدم حیاط داخل

 گفتم بهش.. نشم خیره بهش کردم سعی.. بشه زیباییش منکر تونست نمی هیچکس.. بود زیبا

 روش خودم که گفتم.. بگه ام خانواده به و موضوع حداقل و کنه خواهری حقم در گفتم... گیره دلم

 دونب زندگی گفتم.. . چی یعنی عشق دونی می پس عاشقی خودت گفتم بهش.. . بگم که ندارم و

 که ابتهنج مهم.. نیست عار.. نیست ننگ بودن بیوه که گفتم بهش.. . نداره بویی و رنگ برام مهناز

 ..داره مهناز

 به نتلع.. کردم نگاهش.. نزد حرف کام تا ال گیتی و گفتم هی من.. کردم سکوت گیتی و گفتم من

 می بغض از اش چونه و بود اشک از خیس صورتش.. شد نمی باورم.. کردم نگاهش که من
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 سرم رو دنیا.. ریخت می اشک بهار ابر مثل که بودم گفته چه من مگر.. بودم واج و هاج.. . لرزید

 اصن.. شدم پشیمون.. گرفت می خود به واقعیت رنگ داشت هام خیال و فکر تمام.. . شد خراب

 همب رومون تا.. افتادم راه به و گرفتم خیسش نگاه از نگاه.. بودم رفته چی برای.. رفتم می نباید

 زیباست؟؟ خیلی.. : کرد میخکوبم صداش.. . رفتم می باید بود نشده باز این از بیش

 به.. . شد مشت خود به خود هام دست ؟؟.. بود چه حرف این از ؟؟منظورش.. گفتم می باید چه

 ..شاید.. شوقه اشک شاید.. نداره منظوری شاید.. کیومرث نشو احمق گفتم خودم

 ؟؟.. من از تر زیبا -

 ..اونجا بودم رفته جراتی چه به احمقِ   من.. . شد خراب سرم رو دنیا

 ؟؟.. نداشتم من که داره چی اون -

 کوره تو.. چسبید و دستم و کرد سد و راهم جلو.. در سمت افتادم راه.. نبود موندن جای دیگه

 ؟؟.. بود شده جسور اینقدر چطور گیتی.. افتادم آتیش

 ..نزاشتی جلو پا سعید خاطر به.. ب ؟؟.. نه کشیدی عقب سعید خاطر به -

 با.. . نداشتم و واقحت و جسارت همه این انتظار.. کرد نمی کار مغزم.. شد می بلند دود سرم از

 . شد گرفته نفسم راه واقعا بعدیش های جمله

 خوای می ؟؟.. دارم کم چی من مگه.. داشتی دوسم توام وگرنه.. دونم می.. بود سعید خاطر به -

. .شد خاکستر.. گرفت آتیش.. سوخت دلم آره.. آره.. . بسوزونی و دلم خوای می.. نه کنی تالفی

 ؟؟.. کنی می تموم حاال ؟؟.. شدی راضی حاال

 ؟؟.. بود شده چش گیتی... رفتم عقب قدمی

ِ   ونج رو تو.. نگو دیگه خدا به رو تو کیومرث.. نگو دیگه:  داد ادامه و چسبید دستم به کنان هق هق

 به رو تو.. . ندارم طاقتشو من کیومرث.. نزن دیگه یکیِ   خواستن از حرف داری دوست کی هر

 ..خدا

 .. .نشست پاهاش روی کنان هق هق و
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 ؟؟.. گرفت می نشات کجا از عالقه همه این.. . یومد می سرمون داشت بالیی چه.. . شد نمی باورم

 می خونه از تو ی گریه صدای.. کشیدم سرم به دستی کالفه.. بودم رفته تنها چی برای احمق من

 ..یومد

 مین خجالت ؟؟.. میگی که چیه اراجیف این ؟؟.. شدی دیوونه:  گفتم و نشستم جلوش پام دو روی

 .. .خــ این به سعید ؟؟.. . سرت به زده ؟؟.. گیتی ؟؟.. کشی

 ؟؟.. بینی نمی.. تو ی دیونه.. شدم دیوونه.. آره:  زد جیغ ناگهان

 وایخ نمی. ؟؟.. کنی می خالی من سر که هستی عصبانی کجا از.. . گیتی نیست خوب حالت تو -

 می خوب خودت.. بکش خجالت سعید روی از.. نباف هم به اراجیف حداقل.. نزار بزاری جلو پا برام

 عیدس اما... نداشتم لیاقتتو من!  خوب خیلی.. خوبی تو.. . نبوده من طرف از ای عالقه هرگز که دونی

 به.. خودت خاطر به.. . کن چالش همینجا هم رو بچگونه حرفای این.. . زندگیت به بچسب.. داره

 .. ..سعید خاطر به.. ات بچه خاطر

 ! خوامش نمی من.. . مـ.. . میشم جدا ازش:  گفت باز که برم شدم بلند

 این سعید حق.. زد می هم به و حالم داشت دیگه.. . کشوند می جنون به و من حرفاش با داشت

 ..نبود

 نداشتم بهت ای عالقه هیچ هیچوقت میگم وقتی فهمی نمی: گفتم و برگشنم سمتش به عصبانی

 خجالت.. . گیتی کن شرم ؟؟.. چه یعنی زندگیت به بچسب میگم فهمی نمی.  ؟؟.. چی یعنی

 .. .بشه عوض بهت نسبت این از بیش نظرم نزار ؟؟.. .سعید محبتای جواب اینه.. بکش

 یکی اب زارم نمی.. . زارم نمی:  گفت و برداشت خیز سمتم.. شنید نمی اصن گیتی که انگار.. . اما

 می دلت به و آرزوش.. بخوای نباید هم رو دیگه کسه هیچ نخواستی و من اگه.. کنی ازدواج دیگه

 ...کشم می و خودم کنی ازدواج اگه.. اصن.. . زارم

 ..بکن خوای می غلطی هر..  جهنم به:  زدم فریاد

 گرنه و.. باید ؟؟.. میفهمی.. کنی ازدواج من با باید.. . میشم جدا ازش:  چسبید بازوم به دوباره

 ..برم می و آبروت
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 گیر سعید حیف.. بخور خوای می که ی** گـــ هر:  گفتم و عقب دادم هولش و شدم کالفه

 و یچ همه سعید به میرم نکنی تمومش.. گیتی کن فرو گوشت تو.. . افتاده تو مثل ای عفریته

 ..میگم

 ..میده طالقم تر راحت اونطوری.. بهتر چه اما.. نداری و جرئتش:  گفت و خندید مستانه

 امروز از. .باشی کثیف اینقدر کردم نمی فکر... متاسفم برات واقعا:  گفتم و کردم نگاهش تنفر با

 ..گیتی بترس خدا از.. . بگیرم رو تو بیام که نشدم خر کنم می شکر مرتبه هزار صد رو خدا

 که سالهاست.. من.. دادم بله سعید به توِ   لج از.. . دارم دوست.. من:  کرد تکرار لرزان صدایی با

 .. .دونستی نمی که نگو... دارم دوست

 ازت من.. آبرو بی داری دوسم کنی می بیجا تو.. داری دوسم که خوری می** گ تو:  زدم فریاد

 ...بفهم.. نبر و آبرومون.. . بفهم..  متنفرم تو مثل گستاخی آدم از.. . بفهم.. متنفرم

 جدا بدنش از روح که انگار.. . موند خیره سرم پشت به و زد خشکش گیتی که دیدم ناگاه به

 ..شدم زنده و مُـردم واقع در. . بست یخ عروقم تو خون و چرخیدم پشت به.. . شده

.. . دلرزی می پلکش و بود قرمز خشم از صورتش.. . موندیم خیره کیومرث به تعجب و ترس با همه

 چشماش رو و دستش کف کالفه عمو.. . دیدم می آشفته همه این و کیومرث که بود بار اولین

 تو اصال که انگار و بود خیره برادرش به واج و هاج همچنان نسرین عمه.. . شد ساکت و گذشت

 بود وممعل فکش حالت از و زد می نبض اش شقیقه رگ.. . برگشت سپهر به نگاهم.. . نبود دنیا این

 .. .سابه می هم رو دندون حرص از که

 بود؟ سعید:  پرسید کیومرث به رو و شد خم جلو به طاقت بی کیانوش

 تک به نگاهی از بعد و گرفت پایین و لرزانش دست که بودیم خیره کیومرث به طاقت بی همه

 .. .داد تکان تایید به و سرش آروم تکمون

 ؟؟..آره.. سعید مرگ از بعد که حرفایی اون همه.. پس:  گفت گرفته و لرزان صدایی با نسرین عمه

 نگفتی؟ هیچوقت چرا پس.. پــ ؟؟.. بود راست

ــی از اینکه... . بود پدرت:  گفت و دوخت سپهر به چشم دوباره کیومرث  از و بود در پشت کـ 

.. هممبف که ندیدمش دیگه یعنی.. نفهمیدم هم وقت هیچ.. دونم نمی بود شنیده و حرفامون کجای

 ! ماند خیره سپهر به همچنان اشک پر چشمانی با و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

872 

 

 افروخته بر صورت و خون از پر چشمای دیدم ازش که چیزی آخرین:  داد ادامه لحظاتی از پس

 .. .برم بیرون که کرد اشاره من به و کرد باز و در نگاهی حتی و حرف هیچ بی روز اون.. . بود اش

 .. !!!نکرد نگاهمم حتی:  کرد زمزمه و گرفت دستانش در را سرش

 نمی.. . بودم ترسیده من.. . بست روم به محکم و در:  داد ادامه و کرد بلند را سرش دوباره

ِ   راغس برم افتادم راه.. نیست انتظارمون در خوبی چیز که دونستم می... کنم کار چه باید دونستم

 من هب عروست اعترافات پسرت ؟؟..گفتم می چی رفتم می.. شدم پشیمان راه وسط.. . سعید پدر

.. ادمافت گیتی پدر یاد.. برگشتم رو رفته راه...  ؟؟؟ و من گناهی بی کرد می باور اصن ؟؟..شنیده و

 من دختر خونه تو گفت نمی ؟؟.. کرد می باور اون ؟؟.. چطور اون اما.. . دادم می خبر اون به باید

 به سعید شاید اصن.. .رسید نمی ذهنم به راهی هیچ.. شدم می دیوانه داشتم ؟.. کردی می کار چی

 اهر هدف بی.. . بخشید می و گرفت می ندید و چی همه داشت گیتی به که واری دیوانه عالقه خاطر

 ..خیابون تو افتادم

 شاید.. موندم می همونجا کاش ای.. . رفتم نمی کاش ای که:  داد ادامه و داد تکان تاسف به سری

 در و مپدر تا رفتم خونه به ناچاری از ساعت چند از پس.. . کنم جلوگیری فاجعه این از تونستم می

 .. .بود رسیده من از زودتر ها خبر اما.. . بزارم جریان

.. ودب شده قیامتی چه ؟؟.. یادته و روز اون ؟؟.. نسرین یادته:  گفت و انداخت نسرین به نگاهی نیم

. 

 ونچ.. بود رفته بگم بهش من اینکه از زودتر.. نبود خونه پدرم:  گفت و دوخت چشم سپهر به باز

.. ودندب گیج همه.. . کرده خودکشی سپس و زده و گیتی کشت قصد به سعید که بود رسیده خبر

 تیگی و سعید پدر.. ! بود مـُــرده.. سعید و بود بیهوش گیتی.. چی برای دونست نمی کس هیچ

 ریادف و جیغ صدای جز که گفتند می فقط ها همسایه اما.. . بودند فاجعه این علت دنبال تانهسرخ

 .. .ندارند خبر دیگری چیز از رسیده می گوش به خونه از که

 انوادهخ و بود بیهوش همچنان گیتی.. . بود شکسته پدرش کمر و بود افتاده بستر تو سعید مادر

 اومده هوش به گیتی.. . بود گذشته سعیدِ   هفت.. .دونست نمی و علت هیچکس.. . سردرگم اش

 نمی حرف و کرد نمی باز لب از لب.. بود افتاده ریخت از صورتش.. بود افتاده کار از پاهاش.. .  بود

 پدر اما.. . شکست و هممون کمر سعید مرگ... یومد می بدم خودم از.. بودم شده دیوانه من.. . زد

 .. .بود فاجعه اینِ   علتِ   نشون و ردِ   دنبال سرسختانه همچنان سعید
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 !! من از اسمی بدون منتها.. . کرد پیدا هم آخرش که:  گفت و انداخت جمع به نگاهی دوباره

 ؟؟.. گفت بهش کی ؟؟.. کی از:  پرسید رسید می نظر به همه از تر طاقت بی که کینوش

 می حرف طحیا تو گیتی با من که وقتی.. . سپهر پرستار:  داد جواب و کشید لبش به دستی کیومرث

 فکر هیچکس اما.. بود داده من از هایی نشونی یه!  شناخت نمی و من اما.. . بود دیده رو ما زدم

 فریاد و داد سعید که بود گفته فقط.. . نداشت خبر هم حرفامون مضنون از.. . باشم من که کرد نمی

. .بود کرده بیرون خونه از و پرستار فریاد و داد تو.. . بود شکونده رو خونه وسایل همه و کرد می

.. کرده یم تکرار فریاد با مدام سعید که بوده گیتی خیانت فهمیده که چیزی تنها که گفت پرستاره

. 

 هب متهم و اون.. کرد پا به قیامت و اینا گیتی خونه رفت سعید پدر.. تازهِ   ماجرای یه شد همین

 وممعل کجا از و نداره قبول ای نوه به رو تو که گفت..  ق*فاســ گفت بهش.. . کرد سعید کشتن

 باز لب از لب که بود گیتیِ   سکوت ها حرف این ی همهِ   جواب و!!! ؟؟؟.. . باشی سعید ی بچه که

 .. .کرد نمی

 پدر.. افتاد شدید اختالف خانواده دوِ   بین.. نبود کردن حاشا جای و شد می رو داشت چی همه

 و ادرتم و تو شد مجبور بیشتر آبروریزی از جلوگیری برای گیتی پدر و رفت شکایت برای سعید

 .. .بفرسته خارج به گوهر ی خانواده با همراه

 تو ینکها فکر و.. .بشه مجازات باید گیتی که گفت می و بود قضیهِ   پی مصرانه همچنان سعید پدر

 دکر سکته سعید غم از روزها همون تو اما.. خورد می و روحش خوره مثه داشت نباشی سعید پسر

 .. .موند تموم نا پرونده این و!!  افتاد بستر تو و

 زندگی : داد ادامه سکوت لحظاتی از پس و داد تکیه مبل پشتی به و کشید عمیقی نفس کیومرث

 هب چشم گز هر که دونه می خدا.. بود پناهم و پشت.. بود برادرم سعید.. بود شده تموم من برای

 از کنم؟؟؟ خیانت بهش بود ممکن چطور.. کردم می کاری هر سعید خاطر به من.. نداشتم زندگیش

 زندگی برای امیدی هیچ دیگه من و بودند داده شوهر زور به و مهناز.. . بودم افتاده زندگی و کار

 خواهرش پیش شهرستان تنهایی و ناچاری از مریضش مادر و کرد فوت سعید پدر.. . نداشتم

 هیچوقت که انگاری و بود سعیدِ   سال به نزدیک... نبود خبری هیچ گیتی ی خانواده از.. . رفت

 .. .نبودند ای گیتی و سعید

 اومدی؟؟؟ من سراغ چرا -
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. . .بود متورم اش شقیقه و گردن رگ و قرمز چشمانش.. برگشت او به نگاهم.. . بود سپهر سوال

.. . رفت بازویش سوی به دستم خودآگاه نا.. کند می تحمل دارد را فشاری چه که دانستم می

 .. .جواب منتظر و بود خیره کیومرث به همچنان

 

 اینا خواب و فال به.. . نبودم خرافاتی هیچوقت من:  داد جواب و شد خیره چشمانش در کیومرث

 همث.. . بودیم نشسته نیمکت رو هم با.. دیدم و سعید خواب شب یه اما.. . نداشتم اعتقادی هم

 می نگاه رو به رو به لبخند با و آسوده خیلی سعید.. . یادمه و خواب جز به جز هنوز.. قدیما همون

 و دوید سمتمون به بچه پسر یه اینکه تا.. .کرد نمی من به توجهی اما..  زدم می حرف من.. . کرد

 ؟؟.. ..کیومرث بینیش می.. . پسرمه:  گفت و گشت بر منِ   سمت.. . کرد بغلش سعید

 ؟؟اگه.. . بودم کرده فراموش و سعید پسر چطور.. اومدم خودم به.. تلنگر یه شد من برای همین

 تر مطمئن هم خواب این با.. سعیدی پسر تو بودم مطمئن که من داشتند شک هم آدم و عالم

 .. .شدم

 قتهیچو دیگه.. . اومد خوابم به که بود باری تنها اون اما:  گفت غم با و کشید صورتش به دستی

 ..هیچوقت.. نیومد خوابم به

 هب همچنان اطالعات همه اینِ   گیج همه...  کشید گردنش و صورت به دستی.. . کرد سکوت هم باز

 .. .بودیم خیره کیومرث

 هیچکس.. .  اش خانواده و گیتی دنبال افتادم روز همون فردای از:  داد ادامه و خورد آب لیوانی عمو

 طول ماه 7 – 6.. . گرفتم نمی آروم کردم نمی پیدا و سعید پسر تا من اما... نداشت ازشون خبری

.. کردم پیداشون که شکر رو خدا که میگم هم هنوز... کرد کمکم خدا.. . کردم پیداشون تا کشید

 ..نبود معلوم وگرنه

 . داد تکان تاسف به سری و

.. . دش می بستری بیمارستان مدام و نداشت حسابی و درست حواس و هوش و بود مریض گیتی -

 گفت می و نداشت و مادرت و تو حضور طاقت چون بود رفته و گذاشته شوهرش و بود باردار گوهر

 وت جور وضعیتش اون با که بود گوهر تنها.. . بده رو خرجتون تونه نمی و شده خسته دردسر از که
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 رحاض و بود کرده طرد و گیتی " گیتی پدر.. داشت طاقت چقدر مگه اونم اما.. کشید می و مادرت و

 ...نبود کمکی هیچ به

 وعین به.. کرد صحبت باهاش بشه که نبود وضعتی تو اصال گیتی چون.. . کردم صحبت گوهر با

 بیمارستان و خواهرش تا دادم گوهر به که پولی ازای در گرفتم ازشون رو تو.. کردیم معامله

 یچوقته که گرفتم خط ازشون.. بود کار بهترین این.. بده زندگیش به سامونی و سر و کنه بستری

.. . کرد قبول همین برای.. بود خسته گوهر.. . باشند نداشته ادعایی هیچگونه و نیان دنبالت به

... نمک مهیا براش رو ها بهترین تونستم می و بود خودم پیش سعید امانت دیگه.. شد راحت خیالم

 دوندگی ها مدت.. آوردم ایران به خودم با رو تو.. . خواستم می زندگی از که بود چیزی نهایت این

 از ندگیز نوعی به و بودی پسرم تو اینطوری... بگیرم شناسنامه برات خودم اسم به بتونم تا کردم

 فهمی می.. بودی تو هدفم.. . داشتم هدف زندگی برای دیگه.. . بودم کرده احیا و ام رفته دست

 و ردک می کار چه بود سعید اگه پرسیدم خودم از لحظه هر.. . باشم سعید برات خواستم ؟؟..سپهر

 ؟؟ میگم چی فهمی می.. . کردم تو برای و کار همون

 ..ماند خیره سپهر به اشک از پر چشمانی با و

.. ندبزن کوفت سر بهم همه سال همه این گذاشتی چرا پس:  گفت گرفته و لرزان صدایی با سپهر

 ؟؟

 ینا خواستم می!!  گیتی هم.. سعید هم.. خودم هم.. بشه حفظ آبرومون خواستم می اینکه برای -

 مه هامون تنهایی تو و این ؟؟.. گفتند می چه دیگران که داشت اهمیتی چه... بمونه مهر به سر راز

 ؟؟..نگفتم.. نده اهمیت دیگران حرف به که.. بودم گفته بهت بارها

 ای بحرانی شرایط در که دانستم می.. . شد خیره زمین به و گرفت دستانش در و سرش سپهر

 ..آمد نمی بر دستم از کمکی اما.. دارد قرار

 که شاهده خدا اما.. گفتند بهت چی اونا دونم نمی من.. گفتم که بود همین داستان تمام:  کیومرث

 ...نگفتم واقعیت جز چیزی

 ردک زمزمه خودش با کرد می نگاه و سپهر که حالی در و چرخید ما سمت به سستی با نسرین عمه

 .. .داد تکیه دستش به را سرش و!!!  منِ   خدای.. . واای!!  سعیده پسر: 

 ؟؟.. خوبی ؟؟.. سپهر:  پرسیدم گوشش کنار و شدم نزدیک سپهر به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

876 

 

 تازه.. . سوخت خودمان برای دلم.. . بود براق و قرمز چشمانش.. . کرد نگاهم و کرد بلند را سرش

 ..بود آفرین جنجال و شلوغ اینهمه زندگیمان اول روز که بودیم دامادی و عروس

 ..باش آروم:  زدم لب

 لندب جا از و کشید هایش مو میان دستی و کشید عمیقی نفس سپس.. . کرد می نگاهم همچنان

 ...ماندم خیره ها پله به متعجب همچنان من و رفت باال ها پله از...کردیم دنبالش نگاه با... شد

 اتاقم از که بود من های لباس چمدان.. آمد پایین ها پله از دست در چمدانی با که نشد لحظاتی

 .. .بود برداشته

 ! بریم:  گفت من به رو و آمد پایین ها پله از

 یطوس شالی.. کرد دراز طرفم به را دستش.. بود چه منظورش.. . رفتم طرفش به و شدم بلند جا از

 کمک دست یه با خودش ؟؟.. بود کرده پیدا کجا از را این.. گرفتم دستش از تعجب با.. بود رنگ

 ..رفت در طرف به و بزارم سرم رو تا کرد

 (عروسی شب)  ؟؟ بودی کجا دیشب:  کیومرث عمو

 بود هچسبید را دستم دیگرش دست با که همچنان..  بپوشد را کفشش تا گذاشت پایین را چمدان

 تنها دست گوهر.. . بود شده بد حالش گیتی.. . بود کرده خودکشی گوهر دختر.. . یلدا:  داد جواب

 .. .رفتم می باید.. بود

 ؟؟..اینطوریه چرا وضعت و سر:  پرسید دوباره عمو

... تانداخ می پنجول و بود شده دیوونه.. بیام زاشت نمی یلدا:  گفت و داد تکان سری کالفگی با

 ..شدم درگیر یکی با و کردم تصادف هم یومدم می داشتم

 ؟؟؟..دیگهِ   سوال:  گفت پررویی با و واستاد کمر به دست سپس

 ؟؟..بری می کجا و دلیار ؟؟..میری داری کجا.. حاال:  گفت و کرد نگاهش کمی عمو

 ؟؟؟..دیگه.. . خونه بریم که زنم دنبال اومدم.. خونمون:  داد پاسخ و انداخت من به نگاهی سپهر

 فین فین همچنان نسرین عمه.. کرد می نگاهمان همچنان عمو.. گذروند نظر از و افراد تک تک و

 .. .کردند می نظارمان نیز پژمان و یاسمن و کیانوش و بود خیره زمین به کنان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

877 

 

 ...عزیزم بپوش:  گفت و گذاشت پام جلوی و برداشت را کالجم کفشی جا از و شد خم سپهر

 خارج خونه از بود چسبیده را دستم سپهر که همانطور و کردم پا به را کالج بقیه به نگاهی با

 کار این از قصدش دونستم نمی اما.. نیست لجبازی و مخالفت وقت االن که دانستم می.. . شدیم

 ؟؟؟... ببینم رو اینا عمو تونم می دوباره اینکه از نبود دلم تو دل و چیه

 رکت به چشمم جلو صندلی روی بر نشستم با.. . کرد باز برایم و در و گذاشت ماشین در را چمدان

پـَـر.. افتاد جلو شیشه  ..بود کرده تصادف واقعا پس.. بود شده داغون هم ماشین ســ 

 و نیست اینجا حواسش که بود معلوم.. . کردم نگاهش.. آورد در حرکت به و ماشین و زد استارت

 و گرفتم جلو از نگاه ترس با.. . رفت می باال لحظه به لحظه داشت سرعتش..... فکره تو عمیقا

 ..نشد متوجه.. زدم صداش و گذاشتم دستش رو دست

 ..بدی کشتنمون به خوای می!!!  تر یواش.. سپهر:  کردم صداش دوباره

 کالفگی با رو نفسش و کرد کم و سرعت سپس.. انداخت سمتم به نگاهی نیم و آمد خودش به

 ...بیرون کرد فوت

 راینطو نداشتم دوست.. دادم می دلداریش و کردم می صحبت او با باید.. شدم جا به جا جایم سر

 ..باشد آشفته و کالفه

 ..شده تموم بود که چی هر.. نکن اذیت و خودت اینقدر:  گفتم و کردم نگاهش

 من ؟؟.. شنیدی.. دارم مادر.. داشتم پدر من:  گقت و کرد نگاهم... شنید نمی را حرفم که انگار

 ..نیستم زاده م*حر

 .. .شد خیره رو به رو به حرص با و

 ..نکن اذیت و خودت ها حرف این با حرفیه؟؟؟ چه این... نیستی که معلومه -

 به من از دوری خاطر به گیتی میگه گوهر.. داشت دوستم.. بود حسابی آدم پدرم.. داشتم پدر من -

 ؟؟..نه مگه.. میگه راست.. افتاده روز و حال این

 . ..بودیم جدیدمان منزل نزدیک.. انداختم خیابان به نگاهی.. کرد می نگرانم داشت روزش و حال
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 نگه و من تونست نمی گیتی. خب.. داشتم خانواده.. . نیستم خانواده بی من:  داد ادامه کنان زمزمه

 ! داشت دوست و من ولی.. مـُــرد پدرم.. . نداشت تقصیری کیومرث.. داره

 ! دار گهن.. همینجاست:  گفتم کنه رد و جدیدمون خونه اینکه از قبل و گرفتم ازش چشم نگرانی با

 می ردش داری.. . خونمون:  گفتم و انداختم مقابلمان آپارتمان به اشاره.. کرد نگاهم گیجی با

 !!کنی

. . .رفتیم داخل به هم با و شدیم پیاده.. . کرد پارک رو پیاده کنار همانجا و کرد متوقف را ماشین

 خودش افکار در هم باز.. کردم نگاهش چشمی زیر.. بیاید پایین به تا زدم را آنسانسور دکمه

 و بلوز.. کردم برانداز را خودم آسانسور ی آینه در.. . رفتیم داخل به و شد باز درب.. . بود ور غوطه

 زیر از طرف هر از که موهایی.. آلود اشک و خسته چشمانی و پریده رنگ صورتی.. منزل شلوار

 قبل شب شلوار پیراهن هنوز.. آشفته و خسته.. کردم نگاه سپهر به آینه از.. کشید می سرک شال

. .کرد می نگاه من به آینه از هم او.. پیچی باند دست..  آشفته موها.. باز ها دکمه... بود تنش بر

 با... کرد خارج کلیدی و کرد جیب در دست... شد باز آسانسور درب و 6 طبقه کرد اعالم آسانسور

 مون نو و دلباز ی خونه به نگاهم در به ورودم با... شوم وارد من اول تا رفت کنار در شدن باز

 وضع این با مشترکمون ی خونه به ورودم کردم نمی فکر هرگز.. . گرفت و گلوم بغض.. افتاد

 !!! .. . تنها و آشفته و خسته اینقدر و منزل لباس با.. . باشه

 کاناپه.. . رفت کاناپه سمت به و کرد رها در دم همانجا و چمدان شدو وارد سرم پشت سپهر

 یتاب همراه به شوق و ذوق با چقدر.. بود شده تزیین سبز و آبی گلدار های کوسن با که رنگ شیری

... بست چشم و داد تکیه کاناپه پشتی به را سرش و نشست سپهر.. بودیم کرده انتخابشون

.. زیبا های واالن و حریر با رویایی های پرده... گذروندم نظر از رو خونه و زدم خودم دور چرخی

 مک چیز هیچ خونه این.. . آشپزخانه لوازم.. تابلو.. آباژور.. چوبیمون خوری ناهار میز.. دیواری کاغذ

 وا با باید... . برگشت سپهر به دوباره نگاهم.. . آسودگی کمی جز!!  خوش دل جز!!!  هیچ... نداشت

 تیماری و دلداری به نیاز دیشب مثل سختی شب گذراندن از پس خودم من کردم؟؟ می چه

 ؟.. کردم می باید چه.. حاال اما... داشتم

 ؟؟... گفتم می چه

 .. .کرد م نگاه و کرد باز چشم سپهر
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 لید دو.. . گرفت طرفم به را دستش سپس.. . شد خیره من به تر موشکافانه و کرد بلند را سرش

 یک. . .نشستم تنگش و گرفتم را دستش.. رفتم سمتش به لرزان هایی قدم با و گذاشتم کنار را

 هب را سرم و کشید آغوش به بیشتر مرا.. چسباندم اش شانه به سر.. کرد حلقه دورم را دستش

 .. .شنیدم می را قلبش ضربان.. بستم چشم.. . داد تکیه اش سینه

 نم.. شناخت می و مادرم و پدر کیومرث.. داشتم خانواده من.. : آمد حرف به.. نشد طوالنی انتظارم

 ..نبودم خانواده بی

 .. .دونم می:  کردم زمزمه و کردم بغلش و کردم رد شکمش رو از را دیگرم دست

 ...کنه نگهداری من از تونست نمی.. بود مریض مادرم -

 .. !دونم می -

 ؟؟..کنم پر رو خالیشون جای تا بافتم خودم برای داستان چقدر سالها این تو دونی می -

 ..دونم می -

.. ردندک گـُــمم شاید گفتم بار یه... بدن مو هزینه تونستند نمی بودن فقیر حتما گفتم بار یه -

 ..باشم حروم واقعا شاید کردم فکر بار یه... ام شده گم شاید

 ..ساختم خودمِ   کردن قانع واسه داستان خیلی.. داد ادامه و زد پوزخندی

 ..دونم می -

 ..باشم اهمیت بی دیگران ی کنایه گوشه به کردم سعی همیشه -

 ..دونم می -

 ..خانواده بی گفت بهم پژمان که بود سالم 8-7 فقط من -

 !! یادمه.. دونم می -

 ...کرد مریض قبل از بیشتر و مادرم من از دوری گفت می گوهر -

 ..همینطوره حتما -

 ..میکنه نگاه فقط.. بره راه تونه نمی.. بزنه حرف تونه نمی گیتی -
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- . ... 

 ؟؟.. میده پس تقاص داره -

- . ... 

 ؟؟؟...میگه و حقیقت ؟؟.. چی کیومرث -

 ...دونم نمی -

 شماشوچ... میگیره رو ازم هم اوقات بعضی.. میشه اشک از پر چشماش.. . میکنه نگام فقط گیتی -

 ..نبیندم تا بنده می

- . . .. 

 ؟؟.. پدرمِ   شبیه ؟؟.. سعیدمِ   شبیه من -

 هم به زیادی شباهت.. گفت می راست.. . افتاده بودم دیده( پدرش) سعید از که عکسی یاد

 .. .داشتند

 ..کشم نمی دیگه.. ام خسته..  یاد می بدم همشون از -

 ..دونم می -

 ..نیست خوب حالش... شه بستری باید باز ؟؟.. چی مادرم ؟؟.. چی گیتی -

 ..بکن براش الزمه که کاری هر.. . دونم می -

 ؟؟..کنی می باور.. نبود من تقصیر.. کرد بافی رویا خودش برای.. ندادم قولی هیچ یلدا به من -

 ..آره -

 ...؟؟.. ترسیدی ؟؟.. شدی اذیت خیلی دیشب -

 ..آره -

 ..ببخشید.. . دونم می -

- .... 
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 ..بود الکی خودکشیش.. . بود شده دیوونه.. نزاشت.. بیام خواستم می من -

- . .. 

 !! نیست خودشِ   دست.. . داره محبت کمبود -

 !! باشه..  -

... نزدیکه سالشون بازم..گرفتم خونه براشون باهاش.. . بودم برداشته شرکت از که پولی اون -

 ..بدونند کار نتخیا و اون دنیا همه اگه حتی.. باشم تفاوت بی تونم نمی.. اوناست با گیتی

 ..دونم می -

 گیتی دردسرای خاطر به شوهرش.. کرده پرستاری ازش سال همه این.. . خواهرشه هم گوهر -

 .. .موند وفادار خواهرش به هم گوهر!  گیتی یا من با زندگی یا گفت.. رفت کرد ولشون

- . .. 

 ..بود می وفادار اینقدر هم گیتی کاش -

 ! کاش -

 ..گرمه تو به دلم که هاست مدت.. .  گرمه تو به دلم.. دارم رو تو فقط حاال -

 !! منم -

 .. !!بیای باهام نخوای که.. . بدم دست از هم رو تو که.. ترسیدم امروز -

 ...کردم نوازش را اش شده پیچی باندِ   دست

 ..آرومم تو با -

- ... 

 ..تسکینه برام شرایط بدترین تو همیشه.. یادت.. وجودت.. خودت.. تویی آرامشم -

- ... 

 !! نشد اما.. . نبینی آسیب تا.. دارم نگه دور چیز همه از رو تو کردم سعی خیلی -
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 ..دونم می -

 یکار پنهون قصدم.. شی درگیر خواستم نمی.. گفتم نمی بهت رو چیزا خیلی همین خاطر به -

 ..نبود

 ..دونم می -

 ..نکن پنهون من از و چی هیچ وقت هیچ تو اما -

- .. 

 دلیار؟؟ -

 !! باشه -

 حوین هر به.. بگیرم و مادرم حق باید.. بگیرم انتقام باید که خوندن گوشم تو کلی یلدا و گوهر -

 ..شده که

- . .. 

 .. . شد می مانع تو به عشقم -

- . .. 

 ..نزاری تنهام هیچوقت بده قول -

 ..میدم قول -

 ..ترسم می من.. چشمی تو خیلی تو فقط.. . نیستم شکاک و گیر سخت من -

 .. !هستی -

 ؟؟..چی -

 ...شکاک و گیر سخت -

 با و انداخت من روی را اش سنگینی سپس.. داد فاصله خودش از کمی و من و خندید خستگی با

 ..هم کنار در.. شدیم رها کاناپه رو هم

 ..خورد می گردنم به هاش نفس.. . بـُـرد فرو گردنم گودی در را سرش
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 ؟؟.. کنی استراحت و بگیری دوش خوای نمی:  گفتم

 ...شم آروم یکم بزار:  داد جواب خفه باصدای

 ...زد گردنم به ای بوسه و

 ؟؟؟... خوبی اینقدر چرا -

- . .. 

 .. .شدم خجالتت باعث.. . زاشتم می تنهات دیشب نباید!!  بـَـدَم خیلی من -

- . .. 

 ؟؟...پلکبد برت و دور پسره اون بازم حتما -

 ... !!شکاکی گفتم دیدی -

 .. .بینم واقع.. نیستم شکاک -

- . . .. 

 !! داره دوست میگه خورده** گــ.. .  -

- ... 

 ؟؟؟.. بود گفته خودتم به -

 .. .نداشت برام اهمیتی گفت می هم اگه!  نه -

 تهنداش معمولی خانواده یه و باشم اینطوری باید من چرا آدم همه این بین کردم می فکر همیشه -

 .. !کرده جبران انگار رو روزا اون همه من به توِ   دادن با خدا که بینم می حاال اما... باشم

 ...کنی می فکر اینطور که خوشحالم -

 از ات..  مسافرت میریم هم با بعدش.. دارند و من فقط اونا... کنم گوهر و گیتی برای فکری باید -

 ...خودت و خودم فقط.. شیم دور چیز همه

 ...فشرد گردنم گودی در بیشتر را سرش و
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 ؟؟.. چی کیومرث:  پرسیدم

- . ... 

 ؟؟؟..داره و کی اون -

- ... 

 واقعا اون واسه تو!!  بوده دل ته از همه... نبوده تصنعی هاش محبت هیچوقت دونی می خودتم -

 ...پسرشی

- ... 

 ؟؟؟.. کنه می تغییر چیزی مگه ؟؟..میگه و حقیقت االن کی که داره اهمیتی چه اصال -

 !! نه -

 وجهمت که بودند مادرت و پدر اصلی هویت مهم شکر رو خدا.. نگیر رو قضیه اینِ   پی اینقدر پس -

 ...شدی

- . ... 

 ..ندارم رو تازه ماجرای یه طاقت دیگه خدا به -

 .. !!دونم می.. :  زد گردنم به ای بوسه دوباره

 .. .داره گناه کیومرث -

 ... !بهتره اینطوری... باشیم دور هم از یکم بزار.. . بگذره مدت یه بزار.. .  -

 ؟؟.. ببینمشون تونم می من -

 ... !!نه زیاد -

 ..خندید آروم و

 ..کشیده ما برای زحمت همه این... پدرمه مثه اون -

 .. !باشه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahsoo | دلیار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

885 

 

 ؟؟.. چی باشه -

 ...باشیم خودمون حال تو بزار:  کرد زمزمه و افتاد من رو اش سنگینی نصف و زد غلتی

 ..گرفت ام خنده اش رویی پر از

 ! مبارک مشترکمون زندگی روز اولین:  کرد زمزمه و بوسید رو پیشونیم و آورد نزدیک را سرش

 

 پایان

4/8/13 

 .. !! باقیست همچنان حکایت.. دفتر این آمد پایان به
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