
                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

1 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91 | بانو درناز رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 ...مقدمه...

 :کنم پیدا رو جمله اين ي نويسنده میخواد دلم چقدر

 ...بفهمد را هايت جمله انتهاي هاي نقطه سهِ   معني که باشد کسي يک بايد همیشه"

 ! باشد کسي بايد همیشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

2 

 

 ! بفهمد ات چانه لرزيدن از قبل را هايت بغض تا

 ! بفهمد!  لرزيد صدايت وقتي که باشد کسي بايد

 ! بفهمد کردي سکوت اگر که

 ! بفهمد!  شدي گیر بهانه اگر که!  باشد کسي بايد

 ! بفهمد!  نبودن!  رفتن براي آوردي بهانه را سردرد اگر که باشد کسي بايد

 ! بفهمد زدي معني بي هاي حرف اگر که!  باشد کسي بايد

 .............! باشد کسي بايد

 ! دارد درد زندگي که!  داري درد که بفهمد

 ! دلگیري که بفهمد

 !!! شده تنگ کوچک چیزهاي براي دلت که بفهمد

 ! شده تنگ!  دويدن براي!  رفتن راه براي دلت که بفهمد

 ! آيد مي باران وقتي که بفهمد

 ! بارد مي برف

 ! زندگیت ي دغدغه تنها شود مي رفتن راه

 !!!! بفهمد

 ".......... !باشد کسي بايد همیشه

 :کنه اضافه هاش جمله اين ته به هم ديگه جمله يه بگم بهش میخوام

 !! نیست هیچکس همیشه ولي باشد بايد کسي همیشه

 

 «او نام به»

 :گفتم خیالي بي با. جويد مي لبشو داشت. کردم تنظیم درسا صورت روي و ماشین ي آينه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

3 

 

 ...شد رژلبي دندونات همه...خواهرم...درسا-

 :گفت توجه بي درسا

 .نه يا درسته کارمون دونم نمي هنوزم-

 :گفت حوصلگي بي با و داد تکون هوا توي دستاشو درين

 ريم مي داريم تازه...! داره به نه...باره به نه که هنوز! خواهشا نرو پاتیناژ من اعصاب روي درسا-

 .شه مي چي ببینیم تــا. موسسه

 :گفتم و زدم بشکن يه

 ازنی خواهر تا سه به بودن ننوشته آگهي توي اگه کن باور. درسا بگیر ياد! عاقل درين قربون آ-

 .رفتیم مي دوتايي خودمون درين و من دارن

 :گفت و کرد اخمي درسا

 ا ؟-

 !تغاري ته. گفتي مي بابا و مهتاب به رفتي مي زرتي تو. پرونه مي چیزي يه. بابا نه:درين

 !گفتم نمي نخیرم! حســـود:درسا

 .نکنین بحث و جر قدر اين ها بچه:من

 !دينوَر خواهران سفید ريش...درناز...کنم مي معرفي:درين

 :گفت درسا و خنده زير زديم مون هرسه

 ...دادم نمي لوتون من ها بچه خدايي ولي! ديوونه-

 .نیست لق دهن هم قدرا اين درسا...باشیم که جدي. آره:من

 .هست هست هست:درين

 !بشم وارد سفیدي ريش در  از نکن کاري يه! ساکت درين:من

 .خنده زير زديم هرسه دوباره
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 باباي و مامان اين. دارم دوست خیلي هم تغاريه ته اينکه با رو درسا حتي. دارم دوست خواهرامو

 از من. درسا و درين و درناز! چرا دونم نمي منم واال...داشتن «دُر» ي کلمه به وافري ي عالقه چه ما

 .يک و بیست درسا و سالشه دو و بیست درين. سالمه چهار و بیست. بزرگترم دوتا اون

 :گفتم. لباش جون   به افتاده دوباره درسا ديدم کردم که آينه تو نگاه يه

 .نکردن قبول رو ما ديدي اصال. ديگه نباش نگران...درسايي-

 ...استعداديم با خیلي ما که نه:درين

 ...شي خفه دقه دو اگه خدا به درين:من

 .شم خفه تونم نمي من نخیر. اللم کني مي فکر:درين

 ...چیه براي استرس همه اين دونم نمي. زدم درسا به بخش آرامش و مطمئن لبخند يه

 به تقريبا که دختر تا سه به که بوديم خونده آگهي توي. بديم بازيگري تست که رفتیم مي داشتیم

 ي ههفت رو اول تست. دارن احتیاج جديد فیلم براي( باشن خواهر ترجیحا)باشن داشته شباهت هم

 از ريند و من. بديم رو دومي تست که رفتیم مي داشتیم...کردن استقبال خیلي همه و داديم پیش

 ندري و من پیرو همیشه کال. نبودم مطمئن ازش زياد...درسا ولي...بود بازيگري رويامون بچگي

 :گفتم مي من االن همین اگه مثال. بود

 چاه؟ توي بريم کله با-

 :گفت مي و انداخت مي باال هاشو شونه درين

 .خي بي. بريم بزن-

 :گفت مي و کرد مي فکر ذره يه هم درسا

 !میام منم رين مي شما که حاال-

 :گفتم و داشتم نگه و ماشین موسسه در جلوي! کردم؟ توصیف و خواهرام خوب چه کردي حال

 .پايین بريزين دخترا-

 :گفت و گرفت قرار من دست کنار درين. شديم پیاده ماشین از هرسه
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 بگیري؟ رو بابا رضايت خواي مي چطوري...کردن مون قبول احیانا موقع يه اگه گم مي...درناز-

 .چیزاست جور اين و بازيگري سرسخت مخالف بابا. درينه با حق:درسا

 رو اولي تست. دومه ي مرحله اينجا. مالیدم تنم به و چي همه پي يعني اومدم اينجا تا که االن:من

 يکي اين ولي. دوم تست ريم مي شیم مي قبول اش فوق. چي همه خیال   بي گفتم مي خودم با

 .بخريم جون به بايد هم رو بابا کردن راضي. اومديم باهم اينجاشو تا...ها بچه دومه تست

 .بريم بزن. اوکي...خب:درين

 .بريم پس. ام جمع مطیع من:درسا

 :گفتم زيرلب

 !مدد علي يا-

 از ونچ. درسا جانب از بازي کولي عالمه يه با البته. شیشم ي طبقه رفتیم و شديم موسسه وارد

 چرا نمدو نمي ولي...ها نداشت بسته فضاي از ترس. بیاد پله با خواست مي و ترسید مي آسانسور

 !ترسید مي آسانسور از

 :زد مي حرف تلفن با داشت منشیه. منشي میز کنار رفتیم

 ...ديگه خودمون دانیال بابا دني؟...تهرون بام بوديم رفته دني و من...في في آره-

 .کردم صاف صدامو و زدم بود کرده کوله و کج و صورتش که درين به اي سقلمه

 جانم؟...جون في في دار نگه و گوشي لحظه يه-

 .يازده ساعت براي داشتیم وقت داخل؟ بريم شه مي-

 عنايتي؟ آقاي با-

 .بله-

 .نفرين اولین شما داخل بفرمائید-

 ها قبلي داورها،همون چهارتا اون. بست درو درسا. شديم وارد تايي سه و زدم در به اي تقه يه

 .مهرابي خانوم و عنايتي،فراز،ماهیاري آقايون. بودن
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 :گفتم و زدم لبخندي يه

 !خیر به تون وقت. سالم-

 :گفت و کرد روش به رو ي برگه به نگاهي عنايتي آقاي

 دينور؟ خانوماي...سالم-

 :گفتم سريع

 .خودمونیم بله-

 .کنین مي کار چي دفعه اين ببینیم...بود عالي خیلي کارتون پیش ي دفعه...اومدين خوش-

 :گفت مهرابي خانوم. زديم پهني و پت لبخند تايي سه

 اين؟ آماده. دخترا خب-

 :گفتیم هرسه

 .بــلــه-

 ...تون کوچیک خواهر که کنین فرض

 :داد ادامه و کرد اشاره درسا به

 گرفتید؟. ده مي بهتون خبرو داره االن همین و. کرده ازدواج شما خبر بدون-

 :گفتم و کردم درسا و درين به نگاهي

 .مهرابي خانوم بله-

 .بريم بزن...بسیارخب-

 و لرزون صدايي با و گرفت خودش به ما مرگ مکش ي قیافه يه. گرفت قرار ما روي به رو درسا

 :گفت پايین سري

 ...درين...درناز...در-

 :گفتم عادي خیلي من
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 جونم؟-

 ...بزنم حرف باهاتون بايد من...راستش-

 .داد قورت و دهنش آب

 ...!مهمه خیلي موضوع يه-

 :گفت تفاوتي بي با درين

 ...حاال بگو خب خیله-

 :گفت! بود واقعا شايدم...بود نگران مثال. کرد مي بازي اش کشیده انگشتاي با مرتب درسا

 .کردم ازدواج...مــن...مــ-

 :گفتم زد،بلند مي موج تعجب توش که صدايي و شده گرد چشماي با من

 !گفتي؟ چي-

 :گفت و داد تکون سرشو درين

 ...درسا نمکیه بي شوخي  -

 !کردم ازدواج فرهاد با...با من...نیست شوخي قرآن به:درسا

 .بگیرم و اش پي بعدا باشه يادم! درآورد؟ کجاش از ديگه و فرهاد! بال اي

 :گفت بلند درين

 کردي؟ کار چي تو! درســـا-

 ادنی اين توي! گي؟ مي داري چي فهمي مي! کردي؟ ازدواج بدي خبر درين و من به اينکه بدون:من

 !داري؟ کیو تو درين و من از غیر

 !دادي باد به و سالمون چند و چندين آبروي...که واقعا:درين

 :گفت بغض با و کرد پاک و اش تمساحي اشک قطره چندتا درسا

 ...گفت فرهاد...گفت اون-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

8 

 

 !چاه؟ توي بري کله با بايد تو! چاه توي بنداز و خودت گفت آقا فرهاد آقاي اين و اومديم:درين

 !سالته بیست همش تو...شه نمي باورم درسا:من

 :گفت اخم با درسا

 !يک و بیست-

 :گفتم...داره برنمي کاراش اين از دست هم اينجا خدا رضاي محض ببین

 !حرفاست؟ اين وقت االن! هرچي حاال-

 !نیستي من خواهر ديگه! نیستي دينور درسا ديگه تو! ببینمت خوام نمي ديگه برو:درين

 :اومد عنايتي آقاي صداي يهو

 ...خانوما کــافـیـه-

 اکپ بود درآورده کیفش توي از که دستمالي با هاشو اشک درسا و ايستاديم رديف به تايي سه

 :گفت مهرابي خانوم. کرد

 ...بود خوب...بود خوب-

 :داد ادامه. دادن مون تحويل لبخندي هم ديگه تاي سه اون

 واليس! میايین اينجا شد الزم اگه و گیريم مي تماس باهاتون فردا خودمون ما. ببرين تشريف-

 نیست؟

 ...مرسي نخیر:درين

 :گفت درسا. بیرون اومديم و کرديم خداحافظي باهاشون

 !که شیم مي جون نصفه فردا تا ما خب...اَه-

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه

 اباب به زنه مي زنگ مهتاب االن که ها بچه خونه بريم زودتر. کنیم صبر بايد نیست اي چاره-

 .ده مي و آمارمون

 .کشه مي خرناس ظهر لنگ تا اون بابا نه:درين
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 رفتیم مباه و گذاشتم پارکینگ توي و ماشین. رفتیم خونه سمت و شديم ماشین سوار کنان خنده

 :کرد زمزمه درين. بود ساکت خونه. خونه توي

 زشا تف لیتر يه و مونده وا آبي اسب ي اندازه دهنش بینیم مي اتاق توي بريم االنم! نگفتم؟-

 ...جاريه

 :گفت خنده با درسا و گفتم «اه» يه زيرلب من

 !زدي بهم و حالمون...درين وجودت به بزنم گند-

 :گفتم و شدم ولو زمین روي. من اتاق توي رفتیم هرسه

 !يُخده مانشگاه دانشگاه و ست جمعه امروز باز خوبه. شدم خسته...آخیش-

 !ست دانشگاه ندارم و اش حوصله فعال که چیزي تنها...همون:درسا

 شده الخوشح خیلي دانشگاهیم يه فهمیديم وقتي. رفتیم مي دانشگاه يه خوشبختانه مون هرسه

 .خوندم مي عمران مهندسي خودم من. داشت فرق هامون ترم و هامون رشته ولي... بوديم

 و کشید بلند آه يه درين. بود مرکز يه توي سرهامون. شدن ولو من جهت خالف هم درسا و درين

 :گفت

 مي امضا ازمون همه بعد! بده حالـــي چه...بشیم بازيگر میخواد دلم خیلي خدايي ولي ها بچه-

 ...خوان

 :گفتم لذت با

 ...شیم مي محبوب...شیم مي معروف-

 :گفت خنده با هم درسا

 !میاد برامون خواستگار عالمه يه-

 :پرمون توي زد يهو درين

 .بزنیم رو بابا قید بايد ولي-

 .کنم مي راضیش من...خیال بي:درسا
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 .نیست هم حد اون در قدرتت ديگه. جونم تغاري ته نه:من

 :گفت طعنه با درين. اومد کنار اتاق در شدن باز صداي

 !شدن بیدار جون مهتاب! به به-

 ده مي آمار ره مي تندي وگرنه. نکرده شک تا کنین عوض و هاتون لباس برين زودتر ها بچه-

 جوون پسر صدتا از افکارش ماشاال که هم بابا. بیرون رفتیم جمعه صبح اول ما که بابا دست

 !کنیم پسربازي جايي...دربندي...کوهي بوديم رفته کنه مي فکر...تره منحرف

 !کنه مي اعتماد رنگي چشم ي زنیکه اين به بعد نداره اعتماد دختراش به...واال:درسا

 . بريم... هوم:درين

 موهام. کردم باز و موهام و پوشیدم تاپ و شلوار يه. هاشون اتاق توي رفتن و شدن بلند دوتا اون

 ندبل موي از وقت هیچ...کنم شون کوتاه بايد. رسیدن مي کمرم باالي تا. بود بلوطي شون رنگ

 !دخترا ي همه برعکس. نیومده خوشم

 و الغر درين مال مثل نه. متوسطه هم صورتم. سفیده گفت شه مي...پوستم و مشکیه ابروم و چشم

 ...!دوتا اين مابین چیزي يه. گرد درسا مال مثل نه...ست کشیده

 داد و عمرش بود سالم ده وقتي...که مامانم. هستم مامان شبیه بیشتر درسا و درين به نسبت من

 گيرن چشم و بور مهتابي اين رفت بابا هم بعدش سال دو. بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا. شما به

 !چیه؟ شما نظر...نگیرم...بگیرم زن من ها بچه نپرسید ازمون اصال. مون خونه آورد رو

 هي حداقل ولي! «گیرم نمي چشم روي به» گفت مي بايد «نگیر نه» گفتیم مي ما اگه گم نمي

 بدي نامادري مهتاب. داد مي ما به هم خبري نیمچه يه قبلش و شد مي قائل برامون احترامي

 هاي نامادري مثل کشه نمي کار ازمون. ريزه مي کرم زيادي. نیست هم معرکه ولي...نیست

 ...ها قصه توي بدجنس

 خونه اين توي گذاشت پاشو که اولي روي از. اندازه مي زياد تیکه و تشر و توپ ولي

 .ست خونه اين خانوم  ساله چهارده که االن تا بگیــــــــــر

 :گفتم زيرلب

 .نکن داغون و ات اعصاب...درناز کن ولش-
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 .هال توي رفتم و

××× 

 :زد لب درسا

 !میاد بابا ديگه ي دقیقه ده-

 :گفت حرص با و زيرلب هم درين

 دم هي ساعت عین! کردي مون ديوانه! کشم مي رو تو باشه مونده من مرگ به روز يه اگه درسا-

 !مونده بابا اومدن به قدر چه کنه مي اعالم دقیقه به

 کنیز نعی سالشه دو و بیست که االن از اين...ببینم و درين شدن پیرزن خواد مي دلم خیلي يعني

 بچه و ها نوه و شوهرش بیچاره! شه مي چي بشه پیر اگه ببین! زنه مي غر هي باقر حاج

 :زد لب دوباره درسا! دستش از کشن مي چي...هاش

 !دقیقه هشت-

 .دوي مي من اعصاب روي و کني مي بسته و باز و ات دهن هي. درسا شدي ماهي عین:درين

 :گفتم بلند

 !ديگه کنین بس! ا -

 :گفت. اومد باال اپن باالي از مهتاب پرموي ي کله

 شده؟ خبر چه-

 .کردن مي بحث داشتن. نیست مهمي چیز...جون مهتاب هیچي:من

 نخريدين؟ چرا...نداريم هم کشک راستي! کنین؟ کمک من به شام براي نمیاين چرا:مهتاب

 مي کشک شما دونستیم مي کجا از خب! نکرديم بو و دستمون کف که ما جون مهتاب:درين

 ...گفتي مي زدي مي زنگ! خواي؟

 !اصال؟ بیرون رفتین شما امروز مگه-

 :گفت پته تته با که کرديم درين به اژدهايي نگاه يه درسا و من
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 ...بود پیش روزاي منظورم...نه جــان؟...جـ-

 ...رسه مي ديگه دقیقه چند هم باباتون. نداريم کشک...جهت هر به-

 :گفت بلند و پريد جا از درسا. اومد پارکینگ در صداي

 !هین-

 . کشیدم مي نشون و خط درسا براي چشمام با من. کرد نگاه بهمون و برگشت نگراني با مهتاب

 هتاز. مونده عقب دانشگاهم کاراي از يکي. افتادم چیزي يه ياد...جون مهتاب نیست چیزي:درسا

 ...افتاد يادم االن

 کنکور طوري چه موندم. شه نمي گرم ازتون آبي آخرش شما دونم مي که من...خدا واي:مهتاب

 ...شدين قبول

 باز ودر بره شد بلند درسا. اومد در زنگ صداي. بوديم شده تفاوت بي حرفاش اين به نسبت ديگه

 :گفت بلند و بیرون پريد آشپزخونه از تندي مهتاب که کنه

 !بشین شما...کنه استقبال باز آغوش با همسرش از بايد زن! کنم مي باز من-

 :گفتم زيرلب. نشست حرف بي درسا

 يم سوتي که ندارم شک من خب؟... بزني حرف نیست الزم تو اصال ببین! شده؟ مرگت چه درسا-

 بابا براي درو ره مي مهتاب اين که ساله چهارده! تو؟ داري آلزايمر مگه...! بري مي و آبرومون دي

 کنن؟ مي شک گي نمي! بري؟ تو امروز ذاره مي نظرت به بعد کنه مي باز

 :گفت و کرد اخمي درسا

 ...سفید ريش هم تو حاال باشه-

 :گفتم و زدم درين به اي سقلمه. زديم عصبي لبخند يه هرسه

 ...درين-

 هوم؟-

 بیرون؟ برين من ي خونه از االن همین گفت بابا موقع يه اگه کردي؟ جمع و چمدونت-
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 .کردم جمع...نباش نگران-

 .بودم تو نگران. کرديم جمع درسا و من چون...آخیش-

 .بمونیم جا همین و کنیم باز رو ها چمدون فرداشب اينکه امید به -

 و من از ريزتر کل در درسا ي جثه. من به چسبوند خودشو و پاشد رويي روبه مبل روي از درسا

 :گفتم. بود درين

 !ها ست نفره دو کاناپه...درسا هوي-

 :گفت و گرفت بازومو

 .ترسم مي من-

 زنگ بهمون ديگه دوتاي اون يا عنايتي يا مهرابي که هنوز اصال داره؟ ترس چي. بگیري درد-

 .بدن خبري تا نزدن

 .دونم مي...بريم خونه اين از بايد و شیم مي قبول که دونم مي من-

 .نخون ياس آيه قدر اين-

 !کنیم فکر مثبت بايد...آره-

 !دخترا؟-

 :گفتم و کردم صوف و صاف و لباسام من. ايستاديم و پريديم جا از بابا صداي با هرسه

 .نبود حواسمون ببخشید. جان بابا اومدين خوش-

 .بشینین...ممنون خیلي-

 اين مرد مامان وقتي از! زنیم مي حرف آمريکا جمهور رئیس با داريم انگار. خدا رو تو کن نگاه

 بابا. من به چسبوند خودشو درسا و نشستیم دوباره...کنیم مي صحبت رسمي هي...شديما جوري

 :گفت و رويي به رو مبل روي نشست. کرد عوض و لباساش رفت

 کردين؟ کار چي امروز...دخترا خب-

 :اومد مهتاب صداي بدم جواب که کردم وا و دهنم تا
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 دپ آي و کامپیوتر و تاپ لپ...ماسماسک اون پاي خونه توي شینن مي هي. عزيزم نکردن کاري-

 .نخريدن هم کشک...و تلويزيون و

 :گفت و کرد نگاه ما به اخم با بابا! کشک به رسونه مي آخرش و چي همه که هم مهتاب اين

 ...ها کنه درست غذا شما براي خواد مي خب؟ نخريدين کشک مهتاب براي چرا-

 ...واال بگو و همین:مهتاب

 يه رم مي من االن همین اصال. بخريم کشک نگفت ما به مهتاب! سرم پدرم،عزيزم،تاج:درين

 ...که میام خرم مي شیشه

 :گفت بابا که شد بلند

 مي شما که هايي لباس اون با اونم بري؟ خواي مي کجا شب وقت اين...! بشین نکرده الزم-

 .پوشید

. کنیم نمي وقت هیچ هم چاقچور چادر ولي. نبوديم بدحجاب وقت هیچ. نبود بد واقعا هامون لباس

 و من فقط که طوري زيرلب درين. باال انداختم و هام شونه منم و کرد نگاه من به درين و درسا

 :گفت بشنويم درسا

 ...کشم مي رو مهتاب اين باشه مونده مرگم به روز يه-

 :بابا براي ريختن زبون به کرد شروع مهتاب

 ...چرا دونم نمي...خوابم مي زياد جديدا...! پاشدم خواب از دير خیلي امروز عزيزم-

 به! بره؟ محل و در جلوي آبرومون سالگي پنجاه سر   باشه نشده حامله موقع يه...ابوالفضل يا واي

 هي توي کال که هم درسا. کرد مي فکر کردم مي فکر من که چیزي به داشت اونم. کردم نگاه درين

 ...بود ديگه باغ

 :گفت و خنديد بابا

 .طبیعیه...عزيزم بودي بیدار يازده ساعت تا ديشب خب-

! مشی بلند شیش بايد هم خوابیم،صبح مي يک-نیم و دوازده ساعت ها شب تا سه ما...واه واه واه

 !طبیعیه؟ بشه بلند صبح يازده...بخوابه شب يازده ساعت خانوم اينکه بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

15 

 

 گهم ولي. خوابیديم شام،رفتیم از بعد. کرديم عادت درسا و درين و من...نیست مهم ديگه هرچند

 تدوس رو بابا من. برد نمي خوابم...بزن غلت دوباره...پهلو اون به پهلو اين از هي! خوابید؟ شد مي

 .بود بابام باالخره...بود بداخالق که هم هرقدر. داشتم

 خودت خدايا...بود عمرم ي همه روياي...بود نوجوونیم روياي...بود بچگیم روياي هم بازيگري ولي

 .کن کمک

××× 

 !ابوالفضل يا...ابوالفضل يا...ابوالفضل يا-

 ...کشم مي رو تو باشه مونده مرگم به روز يه درناز-

 !کنین فکر کنین،مثبت فکر مثبت ها بچه-

 :زدم داد بلند

 !ابوالفضل يا-

 !چي؟ خونه باشن زده زنگ اگه االن! دارن رو تو ي شماره فقط اونا...خري خیلي درناز:درين

 ...!کنه مي اي قهوه و مون هیکل ناجور ديگه بابا:درسا

 و من ي شماره فقط هم موسسه. بود مونده جا ماشین توي موبايلم. کردم وا و ماشین در تندي

 ريديمپ هرسه...گذاشتم جا ماشین توي و موبايلم دانشگاه اومديم وقتي صبح منم. داشت رو خونه

 :کشیدم جیغ بلند. گرفتم دستم و موبايلم سريع من و ماشین توي

 !ابوالفضل يا-

 !کنه کم سرمون از و ات سايه ابوالفضل ايشاال:درين

 !مهتاب تا سه موسسه تا پنج! میسکال تــــا هشت-

 :گفت بلند درسا

 !بکنیم و خودمون گور زهرا بهشت برو راست يه درناز...صلــــوات جمیعا-

 :گفتم زيرلب. کشیدم عمیق نفس يه
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 !آروم! درين،درسا...آروم-

 :کرد زمزمه درسا

 .کن فکر مثبت-

 بزنم؟ زنگ کي به اول-

 .ديگه مهتاب:درين

 .تره مهم موسسه...نخیرم:درسا

 :داد جواب بوق چندتا از بعد. گرفتم رو مهتاب ي شماره

 .درناز سالم-

 خوبي؟...مهتابجون سالم-

 چطوري؟ تو. مرسي-

 زدي؟ زنگ که داشتي کاري...ا . قربونت-

 .بخري نره يادت کشک بگم زدم زنگ-

 :گفتم و بیرون دادم صدا با و ام نفس

 .خب خیله...آها-

 ...ديگه چیز يه و-

 :گفت مهتاب. کردم نگاه درسا و درين به ترس با و شد حبس سینه توي نفسم دوباره

! هخالص نیست يادم...نما...سیما...نیست يادم من...ها گفتن و اسمشون...زدن زنگ جايي يه از-

 !کار چي نگفتن ولي داشتن کار باهاتون

 :گفتم آسوده خیالي با

 .نکنه درد دستت...باشه-

 .خدافظ. نره يادت کشک-
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 .خدافظ-

 :گفتم و کردم قطع و گوشي

 ...شد رفع خطر-

 :گفتم و گرفتم محکم و موبايلم دوباره. زدن کوچیکي لبخند درسا و درين

 !موسسه حاال-

 !بدو بدو:درين

 ابجو مهرابي خانوم بشنون هم درسا و درين تا گذاشتم آيفون روي. گرفتم اشونو شماره سريع

 :داد

 ...بفرمائید-

 مهرابي؟ خانوم-

 بفرمائید؟. خودمم-

 ...تست بوديم اومده درسا و درين...خواهرام با. دينورم درناز من-

 جان؟ درناز هستي خوب...آهان آهان-

 ؟...خوبین شما. ممنون خیلي...ا -

 .بگم تبريک بهت زدم زنگ. عزيزم مرسي-

 :گفتم. انداختم درسا و درين استرس از پر و شده گرد چشماي به دل دو و مشکوک نگاهي

 چي؟ تبريک -

 :گفت و خنديد مهرابي خانوم

 هک بیايین تونین مي بودين راحت که هروقت يا امروز يا فردا...شدين قبول خواهرات و تو عزيزم-

 ...ببنديم و قرارداد

 :کشید جیغ بلند درين
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 !چـــــــي؟-

 :گفت و اومد مهرابي خانوم ي خنده صداي

 بود؟ خواهرت-

 :گفتم و کردم اي خنده

 .مهرابي خانوم ممنون خیلي...بله-

 .شراره بگو...عزيزم باش راحت. شديم همکار ديگه-

 .خداحافظ...جون شراره چشم-

 .جون درناز خدانگهدار-

 :گفتم بلند دادم مي تکون هوا توي که درحالي و کردم مشت و دستام يهو. کردم قطع و گوشي

 !کارش پي رفت شديم بازيــــگر ها بچـــه! ابوالفضل يــــا-

 :گفت ذوق با و کوبوند بهم دستاشو هم درسا

 !گم نمي راه بي کنین فکر مثب گم مي-

 ونهچ...! ويبره روي رفت ماشین که کرديم خوردن تکون به شروع دست و جیغ با تايي سه همچین

 :گفتم لبخند با و گذاشتم فرمون روي و ام

 .خوشحالم خیلي...آه-

 شه؟ مي چي دانشگاه:درسا

 شد الزم هم هروقت. کنیم مي هم کارمون...ديم مي ادامه هم و مون درس. شه نمي چیزي:من

 .گیريم مي مرخصي

 ...بچسب رو بابا حاال:درين

 :گفتم و زدم تکیه صندلي يه. زدنه ضدحال متخصص که هم کثافت اين. اه

 حضرت کار هم کردنش راضي. کنه مي مخالفت که ندارم شک. واقعیه مصیبت اون...اوف-

 .ابوالفضله
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 :کرد پچ پچ درسا

 ...ها بچه کنین فکر مثبت-

 :کرد زمزمه هم درين

 ...هات انديشي مثبت اين با درسا کشمت مي باشه مونده مرگم به روز يه-

××× 

 ادرس. خوندم مي کتاب داشتم و بودم نشسته تخت روي. اتاق توي اومد درسا و شد باز اتاقم در

 :کرد ناله و نشست تخت ي لبه

 ...درنـــاز-

 :گفتم و کردم باز دستامو. کنار گذاشتم و بستم و کتاب

 ...آجي بغل بیا-

 :گفت. دادم فشارش محکم و کردم بغلش. بود ريزنقش و فسقلي خیلي. بغلم پريد تندي

 بیرون؟ انداختمون خونه از بابا موقع يه اگه ولي...کنما مي فکر مثبت من-

 .کردم اونجاشم فکر نترس-

 :گفت. تو اومد درين و شد باز اتاق در يهو که کرد نگاهم سوال با

 .دين مي تشکیل من بدون خواهرانه تجمعات! به به...به به-

 :گفت. انداخت درسا و من دور دستاشو و کرد جا من کنار خودشو

 گفتین؟ مي چي-

 :گفت درسا

 ؟قضیه چیه درناز؟ بگو...داره فکري يه بیرون کنه مون شوت مون خونه از بابا اگه گه مي درناز-

 و درين صورت جلوي و دادم فشار محکم. درآوردم کلید يه تختي پا کشوي از و دادم سر دستمو

 :گفتم. دادم تکون درسا
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 کجاست؟ کلید اين دونین مي-

 :گفتن باهم هردو

 !کجا؟-

 مي همیشه من. زده نامش به بابا خود   گفت مي يادتونه؟...داشت شهر از خارج ويال يه مامان-

 شک و کلید اون من مرد وقتي. بود میزش ي گوشه جواهرات جعبه توي. کجاست کلیدش دونستم

 خب...نفهمید اصال! داره ويال دنیا اين کنار و گوشه که بس...بود رفته يادش کل به هم بابا. رفتم

 !کنیم؟ مي کار چي بیرون شديم شوت اگه حاال

 :گفت درين. زدن مرموز لبخند يه درسا و درين

 .درنازي اومدي خوب اينو! اومد خوشم...ايول-

 :گفتم و گذاشتم سرجاش کلیدو

 بزنیم؟ حرف بابا با که بريم...پس-

 :گفت و کرد کج طرف دو به و اش گردن درسا. شدن بلند دوتايي

 و کنیم باز رو کوفتي هاي چمدون اون بريم ما و...بشه راضي شتري عشوه دوتا با که ايشاال-

 .بمونیم همینجا

 رفتیم...افتادن راه سرم پشت هم درسا و درين. بیرون رفتم اتاق از و انداختم باال هامو شونه

 صاف صدامو. من به چسبید معمول طبق درسا. هه دونفره کاناپه همون روي. هال توي نشستیم

 :گفتم و کردم

 .بزنیم حرف باهاتون خوايم مي راستش...بابا-

 و کرد تا و بود دستش توي که اي روزنامه. بود نشسته کنارش مهتاب. کرد نگاه بهمون بابا

 وشگ سراپا هم رنگي چشم اين! دارم حرف باهات گفتم بابا به فقط انگار نه انگار. کنارش گذاشت

 ...زدن تندتند به کرد شروع قلبم يهو...! شده

 :کردم بلغور تندي

 !داشت کار باهاتون درين...حقیقت در...راستش-
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 :گفت تعجب با درين

 !د -

 ...درين بگو:بابا

 :درسا زمین توي انداخت و توپ سريع هم درين

 نداشتي؟ کار بابا با تو مگه ديگه بگو زودتر درسا-

 اش خاکستري هاي چشم توي...سوخت براش دلم. زد زل ما به شده گرد هاي چشم با درسا

 :گفت. افتادن هاش شونه...زمین به بعد. کرد نگاه بابا به يهو. ديدم مي و ترس و تعجب

 .بشیم بازيگر خوايم مي ما بابا-

 :گفت و کرد اخم يهو بابا

 !بله؟-

 :گفت قاطع و سريع درين. کرد کارشو درسا خب

 هرتش بچگي از ما آرزوي که دونستین مي همیشه. داديم و مون تست اولین پیش ي هفته ما بابا-

 هم ديروز. داديم تست رفتیم ديديم رو روزنامه توي اگهي اون وقتي همین براي. بوده محبوبیت و

 !کنیم قبول کارو اين خوايم مي و. شديم قبول و. داديم و تست دومین

 و زد پوزخندي مهتاب...ست بزرگه خواهر مال اش قسمت ترين سخت حاال. درين از اينم. خب

 :گفت

 دي؟ مي اجازه هم پدرتون نظرتون به و-

 :گفتم من بزنه حرف خواست بابا تا

 مهتاب با که رو روزي کنم مي خواهش...ولي...ولي. نیست مهم برامون شما نظر گم نمي بابا-

 همسر ايشون که گفتین لبخند با و خونه آوردينش روز يه فقط شما. بیارين ياد به و کردين ازدواج

 !نـــه؟ يا هستیم شما دختراي ما نه؟ يا خواستین خواستین؟ نظر ما از! جديدتونه

 :گفت عصبانیت با و شد بلند بابا
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 پرسیدم؟ مي و قد نیم و قد ي دختربچه تا سه نظر بايد من! درناز؟ چیه منظورت-

 مي مه ما...ببینین. بدين خبر ما به قبلش تونستین مي حداقل ولي...نیست اين منظورم نه-

 !بینینب تلويزيون توي رو ما بار اولین براي شما و بشیم بازيگر و بريم شما از خبر بي تونستیم

 اباب. داد فشار دستمو هم درين و شدن حلقه انگشتام الي درسا هاي انگشت. اومد تر نزديک بابا

 :گفت

 !درناز نکن زياد و روت-

 .بشیم بازيگر خوايم مي ما! کنم نمي عوض و اصلي بحث-

 .طوره همین:درين

 .همینه منم نظر. دقیقا:درسا

 :گفت. زد پوزخندي بابا

 واينخ مي اگه البته! تلويزيون توي برن جوون دختر تا سه ذارم نمي من...باشین خیال همین به-

 ...ولي...برين

 :انگشتاش با شمردن به کرد شروع

 !ندارين هم دينور شاهرخ اسم به پدري و ندارين خونه اين توي جايي ديگه...محرومین ارث از-

 :گفت بغض با و شد بلند يهو درين

 هنوز که مهتاب به انگشت با...)خانوم اين با که وقتي از! نداريم وقته خیلي که رو آخري اين-

 لحاظ از گم نمي! سپردي گذشته به رو ما ديگه کردي ازدواج( کرد اشاره بود لبش روي پوزخند

 چي؟ معنوي ولي! گذاشتي کم برامون چیزي مادي

 :شد پا و کرد قیام يهو هم درسا

 ونبغلم يا ببوسي؟ رو ما نوروز عید و تولدمون از غیر روزي حاال تا شده! گه مي درست درين! بله-

 !مهتاب مهتاب مهتاب همش کني؟

 و دمش پا...کنم تحمل تونستم نمي ديگه اينو! بود؟ زده رو درسا بابا! چي؟...اومد سیلي صداي يهو

 :گفتم
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 !بزني؟ رو درسا توني مي چطوري-

 :گفت حرص با. گفتم «آخ» يه درد شدت از. گرفت محکم و ام مچ که آوردم باال دستمو

 داري؟ دوست هم تو! زدم! بله-

 عمرم چهارسال و بیست اين توي...دراومد جیغم...پیچوند کوتاه و ناگهاني حرکت يه با و ام مچ

 ...بود نکرده بلند دست روم بابا هم دفعه يه حتي

 :گفت. گرفت بازوشو محکم و رفت بود زده خشکش که درين سمت يهو بابا

 خواي؟ مي هم تو چي؟ تو-

 توي و اشک برق. شد تر محکم بازوش دور بابا دست ي حلقه. کشید عقب خودشو درين

 :گفت لرزون صدايي با. ديدم چشماش

 !میام خواهرام پاي به پا من-

 :گفت زيرلب درين...شد کبود کنم فکر که کرد وارد درين بازوي به فشاري چنان آن بابا

 ...آي-

 :گفت بلند بابا

 !اتاق توي برين-

 واردي به و زمین روي نشستم. کردم قفل درو. من اتاق توي رفتیم و کردم درسا و درين به نگاهي

 :گفت اش هق هق میون هم درسا. گريه زير زدم. دادم تکیه

 !تحمله غیرقابل برام ديگه اين-

 :گفت بلند درين

 اب داشت بره کنار لبش روي از مسخره پوزخند اون اينکه بدون! ديدي؟ رو گاو رنگي چشم اون-

 !کرد مي نگاه رو ما لذت

 :گفتم زيرلب

 ...مارموز-
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 :کرد زمزمه و کرد پاک اشکاشو درسا

 درناز؟ کنم کار چي حاال-

 !نگفتم؟ بهتون-

 :گفتن باهم هردو

 !ويلـــا؟-

 توي رينب نیست الزم هم شب. رفتیم اينجا از ما بشن بیدار اينکه از قبل صبح فردا! دقیقا! بله-

 .بخوابین جا همین. بشین رو در رو باهاشون خوام نمي اصال...هاتون اتاق

 سرشو. شد جا کنارمون. بود میزه ريزه که هم درسا. بود دونفره تختم. نزدن حرفي درين و درسا

 :وگفت گذاشت من سر کنار

 ...زنه مي تند قلبم هنوزم-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !شديم وارد باحال خیلي تايي سه...! جذبه جونم ها بچه ولي-

 :زد داد بلند و زد غلت يه درين

 !گرفت درد! آي! بازوم-

 :گفتم بلند. اومد فرود من مچ روي

 !گرفت درد مچم شعور بي نکن! آخ-

 :گفتم و زدم لبخندي. خنديد درسا

 ناقال؟ خندوندمت ديدي-

 :گفت و خنديد هم درين

 ...باشه مونده مرگم به روز يه ها بچه-

 :زدم داد بلند و گفتم اه يه من
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 !بمیري اصال تو ذارم نمي که قسم ابوالفضل به-

 :گفت و داد فشار بهم چشماشو هم درسا

 نبخوابی راحت. صبح نیم و چهار ي واسه کردم کوک ساعت من. بخوابین مثبت افکار با ها بچه-

 ...پاشیم زود خیلي بايد فردا که

××× 

 خمیازه. زد چمباتمه چمدون روي درسا. دادم جا عقب صندلي توي فشار و زور با و درين چمدون

 :گفت و کشید اي

 ...میرم مي خواب از دارم-

 :گفتم درين به و راننده کمک صندلي روي نشستم

 .کنه مي درد خیلي دستم من کن رانندگي تو-

 .شه مي کنده ازجا داره بازوم منم-

 شما پس. ترسه مي ماشین از ولي. کنه رانندگي دادم مي بهش داشت گواهینامه درسا اگه-

 !لطفا..عزيزم کن رانندگي

 :گفت. افتاد راه و کرد روشن و ماشین درين

 يادته؟ و آدرس-

 ...گم مي بهت شدي که اتوبان وارد. آره-

. رسیمب کشید مي طول ساعت يک حدود ترافیک با وگرنه. نبود ترافیک. رسیديم ساعت نیم از بعد

 که درحالي. بردم دروازده دم تا کشون کشون و چمدونم سالمم دست با. شديم پیاده ماشین از

 :گفتم کردم مي باز درو

 ديگه؟ خاموشه هاتون گوشي-

 ...موقع يه زد زنگ بهت شراره همون يا مهرابي خانوم...نکني خاموش موقع يه تو...آره:درين

 درسا؟ خاموشي هم تو. انداختم توش و خطم يکي اون. نه-
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 .آره-

 يه هم بعد. حصیري هاي صندلي و میز با. داشت موچولو کوچولو و نقلي حیاط ي خونه. تو رفتیم

 :گفتم و دادم چین و ام بیني. کردم باز رو ويال در! بود جلوتون صفا با ويالي

 مه دوتا شما براي...کننده خوشبو چندتا. خريد بريم ظهر از بعد ها بچه. میاد نايي بوي چه...اوف-

 .خالصه داريم کار خیلي...بخريم جديد خط

 آشپزخونه. داشت بزرگ هال يه و کوچولو اتاق چهارتا خونه. کردم باز يکي يکي باز رو ها پنجره

 :اومد اتاق توي از درسا صداي. برق به زدم و يخچال...بود کوچیک تقريبا هم اش

 مصرف بي اينجا چندوقته راستي. مامان ايول...راحته هم هاش تخت...خوبه هاش اتاق ها بچه-

 افتاده؟

 رپ اش همه. معلومه هم اش باغچه از...بزنه سر نیومد کسي ديگه مرد مامان وقتي از کنم فکر:من

 ...کنم رسیدگي بهش باشه يادم. شده خرزهره و هرز علف از

 :گفت و اتاق يه توي رفت درين

 .برداشتم و اتاق اين من! باحاله چه اينجا دختر...هي-

 

 يه...بود خوب. گذاشتم در دم و چمدونم و توش رفتم. منه مال که هم مونده باقي اتاق...ديگه خب

 هک و میز کشوي. داشت هم قدي ي آينه و تحرير میز يه. کوچولو کمد يه با. داشت نفره يه تخت

 .ديدم عکس يه کردم باز

 ...درسا و درين و من و بود مامان عکس. آوردم بیرونش

 نپايی و بود گرفته و مامان دست اخم با هم درين...ماهشه سه گفت شد مي زور به. بود نوزاد درسا

 مامان پاي جلوي منم! بوده غرغرو هم موقع اون از بچه اين...زدم تلخي لبخند. بود ايستاده پاش

 ...بودم وايستاده پهن و پت لبخند يه با

 کوشي؟ درناز-
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 هم درين .کشید باال و اش بیني. کشید باال بلند آه يه عکس ديدن با و ايستاد کنارم. شد وارد درسا

 :گفت. تو اومد

 شده؟ چي-

 :تگف و گذاشت ام شونه روي سرشو...کرد نوازشم و گذاشت پشتم دستشو. ايستاد طرفم اون

 ...شده تنگ براش دلم-

××× 

 :گفت و کرد نگاه من به درسا

 اينجا؟ اومديم ما نفهمه بابا موقع يه...ترسم مي من درناز-

 .بريم که شو سوار زودتر. داره وجود وياليي همچین رفته يادش کل به اصال...بابا نه-

. ارهشر به زدم زنگ ديشب. گرفتیم مرخصي روز چند. دانشگاه رفتیم اول و شديم ماشین سوار

 نمو درس از تا...ما دانشگاه خاطر به. گیريم مي اول ي هفته يه توي رو اصلي هاي سکانس گفت

 .نیفتیم عقب هم

 :دادم ادامه و ام حرف. رفتیم مي برداري فیلم لوکیشن سمت داشتیم

 !کنه پیدامون اينکه به برسه چه! بگرده ما دنبال بیاد عمرا بابا...درسا ببین-

 !راه اون به زنه مي خودشو ببینه اتفاقي هم خیابون وسط رو ما اگه...گه مي راست:درين

 :گفتم و داشتم نگه و ماشین

 همینه؟ ها بچه-

 :گفت درين. بود زعفرانیه توي بزرگ ي خونه يه

 !اي خونه عجب...! مادرجان...اَ-

 خود  که شدم مطمئن کردن مي خالي توش از و وسايل داشتن و بود خونه روي به رو که وني از

 :گفتم و گرفتم دستم توي رو نامه فیلم. ست خونه

 !خانوم فرزانه نقش ايفاي براي ام آماده و حاضر من که بريم! دوستان برويم-
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 با. يديمد پله راه توي و عنايتي آقاي. خونه توي رفتیم و شديم پیاده. بود فرزانه من اسم فیلم توي

 :گفت و زد لبخندي ما ديدن

 خوبین؟! دينور خانوماي سالم...بـــَه-

 :گفتم و خنديدم

 !ممنون خیلي-

 .نشسته اونجا...شراره پیش برين-

 اريماهی...يکي اون. بود کننده تهیه هم فراز آقاي...فهمیدم که طور اون. بود کارگردان عنايتي آقاي

 با اخم با داشت که ديدمش دور از. بود نويس نامه فیلم زدم مي حدس که بود جوون پسر يه

 :گفت و زد بهم اي سقلمه درسا. زد مي حرف شراره

 .شینه نمي دلم به. نمیاد خوشم چشماش رنگ از من ولي. ها خوشتیپه ماهیاري...يارو اين-

 .منم آره...کنم دقت بذار هوم؟-

 :گفت شده گرد چشماي با درين. بود يخي خیلي آبي يه چشماش

 !رنگیم اين آبي عاشق من! خوشرنگي اين به چشم...وا-

 :گفت و خنديد درسا

 !اوه-

 .شو الل درسا:درين

 :گفتم. جلو رفتیم

 ...ماهیاري آقاي ببخشید-

 :گفت. ما سمت برگشت

 نبگی. باشین راحت. زنن مي صدا رو ديگه هم اسم به همه اينجا ها بچه! اومدين موقع به...سالم-

 کنم؟ صداتون اسم به منم شه مي. جانیار

 .بابا آره:درين
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 :گفت. کردم درين به متعجبي نگاه من

 !گفت خودش چیه خب وا-

 نستمدو مي. کشید بلند جیغ يه درين...درين بازوي به خورد محکم اونم و جانیار به خورد يکي يهو

 اب جانیار به رو بود گرفته محکم و بازوش که درحالي...زياده خیلي دردش و شده کبود بازوش که

 :گفت داد و اخم

 !من؟ رو افتي مي چرا کوري مگه گرفت دردم! آي-

 :گفت و کرد اخم جانیار

 !تو به خوردم منم. من به خورد اين...نخوردم من که بیني مي بکني دقت اگه-

 مي ارمد يعني! ايستاده کنارش خودش عین دقیقا پسر يه ديدم. گه مي و کي ببینم تا کردم نگاه

 گرن...داشتن ريزي فرق يه ولي! باشي کرده نصف وسط از که سیبي عین...! ها خودش عین گم

 يه. شد مي عسلي جورايي يه تقريبا. بود روشن اي قهوه پسره يکي اون چشم رنگ. هاشون چشم

 !جورايي

 :گفت بلند بود آنالیزشون مشغول من مثل که هم درسا يهو

 !دوقلوئین شما...هـــان-

 :گفت و خنديد دومي پسر

 !درسته...بله-

 :گفت درين به اخمش همون با جانیار

 ...نخوردم که محکم! شده؟ چي مگه حاال-

 :پروند يهو درسا

 !اومد دردش...شده کبود بازوش. نخوردي محکم تو نه-

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش جانیار

 !هرصورت در متاسفم...ببخشید-
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 :گفت پسره يکي اون

 .خوردم جانیار به که بود من تقصیر. کنم مي خواهي معذرت من نه-

 !کردي؟ آماده و ات نامه فیلم تو...سانیار:جانیار

 .حفظم حفظ   آره:سانیار

 :گفت لبخند با درسا

 !بازيگرين؟ هم شما-

 :گفت و زد لبخندي سانیار

 .بله-

 نقشي؟ چه-

 .فرامرز-

 !کیه فرامرز شخصیت ببینم بودم مشتاق خیلي...واي-

 نم برادر مثال فرامرز! کرد گیر سانیار اين پیش اول همون گلوش...اش ننه جون آره. زدم لبخندي

 مه فرامرز. داشتیم شده گم خواهر دوتا فرامرز و من که بود اين کل در داستانش...فیلم توي بود

. نبود خواهرامون درين و درسا مثــلــــا بعد... منه ناتني برادر که شد مي مشخص فیلم اواسط

 خالصه و دردسر هزار با کرديم مي پیداشون بعدم

.. 

 :کردم جانیار به رو

 ببینم؟ و رادين شخصیت من شه مي...ببخشید-

 فیلم توي که شخصیتي با. بشم اون عاشق منم. بشه من عاشق بود قرار که بود پسري يه رادين

 دندي با که درسا اين مثل نه! واقــعــا...اش ببینم که بودم مشتاق واقعا بودم خونده ازش نامه

 !بشم خرکیف اش
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 جانیار. مالید مي و بازوش هم بار يه دقیقه چند هر. کرد مي نگاه جانیار به حرص با هنوز درين

 :گفت

 ...نکرديم پیدا رادين براي مناسب بازيگر هنوز ما متاسفانه-

 :گفتم تعجب با. رفتم وا

 جدي؟! نکردين؟ پیدا-

 یداپ هنوز باشه من مدنظر که کسي ولي. داريم فرصت هنوز ما و شه مي وارد فیلم اواسط از. بله-

 ...نکرديم

 .شدم متوجه...بله-

 ديگه ساعت نیم. بدين انجام هم لباس تعويض و گريمور پیش برين تاتون هرسه شما خب-

 خب؟. باشین پايین

 .بینمت مي. خب-

 بعد هچنددقیق و صندلي يه روي نشوندن منو بعد. کرديم عوض و هامون لباس. باال ي طبقه رفتیم

 :وگفت زد لبخندي. داشت بانمکي ي چهره. سرم باالي اومد جوون دختر يه

 درسته؟ باشي؟ دينور درناز بايد-

 :گفتم و زدم لبخند

 تو؟. خودمم-

 سانیار؟ و جانیار ديدي؟ که رو ها ماهیاري. رعنام من-

 :گفت کرد مي گريم و صورتم که درحالي. دادم تکون سرمو

 سالته؟ چند...ام شون دخترخاله من-

 چي؟ تو. چهار و بیست-

 اي؟ رشته چه...خوني مي درس شنیدم. سالمه نوزده من. زني مي تر کوچیک-

 .عمران مهندسي-
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 :گفت و کشید آه يه يهو. کرديم بش و خوش و زديم حرف باهم ذره يه

 ...نوشته من زندگي روي از و فیلم جانیار جورايي يه...دوني مي-

 :گفتم تعجب با

 !چي؟-

 .گرفته الهام من زندگي از ولي...باشه من زندگي اينکه نه-

 بگي؟ برام شه مي چطور؟-

 اشداد و بابام و مامان با. شهرستان بوديم رفته ام خونواده با...بود سالم هفت وقتي من...البته-

 و عمرش که بابام خالصه،...اومد زلزله( شد بغضي صداش اينجا...)بدمون شانس از...ولي. بزرگم

 ...شما به داد

 :گفتم تاسف با

 ...متاسفم...اوه-

 .بود پیش وقت خیلي-

 داداشت؟-

 موقع اون. نشد پیدا هم جسدش. مرده و شده له گفتن مي همه...شد مفقود کال اون! داداشم؟-

 ...داداشم بود سالش دوازده همش

 :گفتم و گرفتم دستشو...کرد پاک رو بود سرخورده اش گونه روي که رو اشکي قطره

 !کن فکر مثبت...ام کوچیکه خواهر قول به...نکن فکر بهش-

 :گفت. زد لبخندي

! ننک مي و من سر شراره و عنايتي آقاي االن که برو پاشو...ديگه پاشو. دارم که و مامانم. بابا آره-

 !شد دير

××× 

 ...ماست خون  توي بازيگري اصال! ؟...ها بچه کردين حال-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

33 

 

 :گفت کوبید مي بهم دستاشو که درحالي و خنديد درين

-yes...آبجي اومدي خوب اينو ! 

 :گفت اش خنده بین درسا

 !بودم شده عصباني قدر اين چطوري من بودن مونده! بودن کرده کف همه-

 و حرکت اون چطوري گم مي! درين...بودها زده بیرون ات گردن رگ جدي جدي ولي درسا:من

 !پريد چشمت زير عصب وقتي! رفتي؟

 :گفت ناز با درين

 !خدادايه هاي استعداد اينا عزيزم-

 .سانیار و جانیار. دوقلوها اون خصوصا...بودن کرده کف همه امروز کار  از بعد. خنده زير زديم هرسه

 به آينه توي و درآورد و مانتوش درين. خونه توي رفتیم و داشتم نگه و ماشین خونه در جلوي

 :گفت زيرلب. کرد نگاه بود شده کبود که اش قلمي بازوي

 مونده مرگم به روز يه کن باور...جانیاره مرتیکه اين تقصیر همش...شدها مي خوب داشت تازه-

 !کنم مي محوش زمین روي از باشه

 :گفت و آينه جلوي رفت هم درسا

 !ها بچه...شد مي بد خیلي وگرنه...نشد کبود صورتم روي زد بابا که جايي شد خوب-

 هـوم؟:درين و من

 :گفت. آينه به چسبید رفت و کرد گشاد انگشتاش دوتا با چشماشو

 !خوشرنگه؟ من چشماي-

 :داد ادامه درسا. بود خاکستري هاشون چشم درين و درسا. بودم مشکي ابرو چشم من فقط

 خوشرنگه؟ حاال...شدم روحیه تضعیف ديدم سانیارو هاي چشم وقتي از-

 .بیستي بیست...بابا آره:من

 :گفت حرص با درين
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 !نیست جانیار اون ي زده وق هاي چشم مثل! آره-

 :گفتم و خنديدم

 .دونم مي چه...و خوشرنگه چشماش گفتي که تو-

 .ام حرصي دستش از االن من ولي. گم مي هنوزم...هست-

 :گفتم و کردم پرت مبل ترين نزديک روي خودمو

 ...ببینه سینماها سردر رو ما عکس وقتي کنین فرض فقط رو بابا ي قیافه ها بچه-

 :گفت خنده با درسا

 !داره ديدن اش قیافه اون...بـــــَه-

 :گفت و من کنار نشست درين

 نکردن؟ پیدا بازيگر رادين براي گفت مي ؟...گفت مي چي جانیار-

 ديگه. بگیرن تست رادين شخصیت براي برن پاشن هم عصر امروز بايد...خدا هاي بنده...نـه-

 .مونه نمي شون بدن توي جون

 لوکیشن؟ سر بريم بايد هم فردا-

 شراره .همینا...و پارک و خیابون توي...يعني. خارجه گیرن مي فردا که هايي سکانس که گفتن. نه-

 .کنن مي شروع و برداري فیلم عصر و دانشگاه بريم تونیم مي صبح که گفت بهم

 ...خوبه خب-

 ...کنم عوض لباسامو برم من. عالیه آره-

 :گفتم زيرلب. گرفتم سنگر پتو زير رفتم و کشیدم حسابي و درست ي خمیازه يه شب

 .شدم خسته...آخیش-

 :دادم جواب. بود شراره...خورد زنگ موبايلم گذاشتم هم روي چشمامو تا

 ...شراره سالم-
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 ...نکردم نگاه و ساعت اصال! بودي؟ خواب...ببخشید خدا رو تو واي. عزيزم سالم-

 زدي؟ زنگ اآلن که شد چي. بخوابم رفتم مي داشتم تازه نه-

 !درناز واي...نداشتم خاصي کار-

 جان؟-

 ...گرفتیم مي تست سره يه داشتیم ظهر از-

 کردين؟ پیدا شد؟ چي خب-

 سندپ مور نبود،يکي خوب بازيش يکي! بود ناقص چیزيش يه هرکي...من عزيز  خوشه دلت بابا نه-

 ...زنهب حرف نتونست اصال و کرد هول بود جانیار مدنظر اش قیافه که هم نگرفت،يکي قرار جانیار

 :گفتم و خنديدم

 ...کنین مي پیدا حاال-

 .مکنی شروع فردا پس از شه مي وارد رادين که رو هايي سکانس برداري فیلم بايد آخه. امیدوارم-

 جدي؟-

 !بشه پیدا نفر يه کن دعا درناز خب...آره-

 .باشه-

 ...شدم مزاحم ببخشید-

 .خیر به شبت. بودم نخوابیده هنوز. حرفیه چه اين کنم مي خواهش بابا نه-

 .خیر به شب-

 شوهرمون هم فیلم توي. نداريم شوهر جوري همین...که نداريم شانس کال. کردم قطع و گوشیم

 رپیردخت و بشم ترشیده عمر آخر تا قراره من الهي ي قوه و حول به اينکه مثل...نشده پیدا هنوز

 ...شدم کارآگاه رفتم مارپل خانوم عین شايدم. بمونم

 :گفتم زيرلب و کردم ريزي ي خنده

 .بخواب بگیر. شدي خل درناز-
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××× 

 بشناسن منو همه که فردا پس-فردا که کردم مي فکر اين به داشتم. زدم مي قدم رو پیاده توي

 .بود درين. خورد مي زنگ موبايلم. روي پیاده بیام پاشم راحتي همین به تونم نمي ديگه

 درين؟ بله-

 .علیکم سالم-

 .سالم-

 کجائي؟...درناز-

 .کردم هم خريدي يه شايد حاال. روي پیاده. بزنم قدم اومدم-

 .بخر مهتاب براي هم کشک-

 :گفت درين...شدها داستان هم مهتاب کشک اين. خنده زير زديم هردو

 .شده داغون اعصاب قدر چه بیچاره ي شراره دوني نمي ببین. خب-

 چي ولي. کنن براداري فیلم و رادين به مربوط هاي سکانس امروز بود قرار مثال. داره هم حق-

 !راديـــن بي راديـــــن اصال شد؟

 :گفت درين. بود کرده فسخ و قرارداد و زيرش بود زده ولي. بودن کرده پیدا نفرو يه

. رفتي کجا ببینم خواستم مي فقط. ديگه همین...خب. سوخت براش دلم...جانیار بیچاره...آره-

 نداري؟ کاري

 .خدافظ. عزيزم نه-

 .خدافظ-

 و شدن جمع مردم خیابون وسط ديدم يهو. دادم ادامه راهم به و گذاشتم کیفم توي و موبايلم

 نگاه باال به دارن همه و کردن تجمع مردم ديدم. رفتم جلو و کردم اخم. کنن مي هوار و داد دارن

 :پرسیدم بود دستم کنار که پیرزن يه از...کنن مي

 !شده؟ چي...ببخشید-
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 :گفت و برگشت من سمت پیرزنه

 !پايین بندازه خودشو خواد مي و باالست اون جوون پسر يه-

 ...هین-

 :زد داد بلند يکي

 !نکن حماقت پسر-

 بر اکخ. بود ايستاده بوم پشت روي که ببینم پسرو يه هیکل تونستم مي. گرفتم باال سرمو

 یزچ يه اگه يعني...! کنن مي نگاه دارن فقط و اينجا وايستادن که مردم اين سر بر خاک...سرش

 هاحمقان...خودکشیه باشم داشته نصاب و حد بي نفرت ازش من که باشه داشته وجود دنیا توي

 .ممکن کار ترين

 :گفتم و پیرزنه دست دادم کیفمو تندي

 ...لطفا دارين نگه من براي اينو مادر-

 جامعه چه اين واقعا. بود ها اي شیشه اين از درش و بود مجتمع. خونه در سمت دويدم تندي بعد

ـر دارن وايستادن مردم...داريم ما که ايه  البا بره نیست يکي! کنن مي نگاه رو پسره بــ ر و بـ 

 ...!بابا پايین بیا کن گم گورتو بگه بهش

 کلهی. جلوتر رفتم. بود باز درش. بوم پشت سمت دويدم اونجا از و آخر ي طبقه رفتم آسانسور با

. بود ادهايست بوم پشت لب و بود پايین سرش. بود چهارشونه و قدبلند. ديدم مي پشت از رو پسره

 که ادافت شدت با همچین. عقب کشیدمش ناگهاني حرکت يه با و گرفتم بازوشو و رفتم اش سمت

 :گفتم زيرلب. زمین خوردم منم

 ...آي...آخ...آخ-

 :شد بلند دستم بغل از پسره صداي

 !کردي؟ که بود کاري چه اين-

 :گفتم. زدم پوزخندي کردم مي تمیز و مانتوم روي خاک و گرد و شدم مي بلند که درحالي

 .دوستي نوع هم گن مي بهش کنم فکر-
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 !داره؟ ربطي چه تو به آخه-

 !تو؟ مگه چندسالته...بکش خجالت...اي احمقانه کار خودکشي! ا -

 . کردم کپ يهو که ببینم صورتشو تا گرفتم باال سرمو

 و تبیس نظر به. اي نسکافه جورايي يه...روشن خیلي اي قهوه موهاي...تیره خیلي سبز هاي چشم

 لندب اختیار بي يهو! بود رادين از جانیار توصیف دقیقا اين...اين...اين. میومد ساله سي تا هشت

 :گفتم

 !راديــــن-

 :گفت. کرد صوف و صاف و لباسش و شد بلند پسره

 مزاحم خواهشا. کارم سر  برم خوام مي دوباره االنم. مبارزم آرسین من. خانوم گرفتي اشتباه-

 .گرفتم و خودم تصمیم من که نشین

 :گفتم تندي من که بوم پشت لب بره خواست دوباره

 ...وايسا وايسا-

 :گفت برگرده اينکه بدون

 خورم نمي دردي هیچ به...ندارم کاري و کس...ندارم کاري دنیا اين توي ديگه من! وايسم؟ چرا-

 ...و

 !دارم برات کار يه بدي گوش من حرف به و کني صبر اگه! کن صبر بابا-

 :وگفتم کردم درست رو بودن شده آشفته که و موهام. انداخت باال و ابروهاش از يکي و برگشت

 داري؟ عالقه بازيگري به تو...مطلب اصل سر رم مي چیني مقدمه و حاشیه بدون-

 چـي؟-

 !نه؟ يا آره...شنیدي که همون-

 !نکنه درد دستتون نیستیم جور باهم اصال بازيگري و من-

 !بیاي بايد ولي-
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 :گفت و زد پوزخندي

 ...نمیام نخیر پرسي؟ مي سوال چرا کني مجبور خواي مي-

 !کیم؟ من دوني مي اصال! میاي من با تو-

 :گفت و انداخت باال هاشو شونه! نشدم معروف هنوز که من! زدم حرفي چه...اوه. کرد مکثي

 .بدونم هم خوام نمي. بدونم کجا از نه-

 :گفتم! بود؟ انگیزه بي قدر اين چرا اين. اَه

 ونيت مي نخواستي اگه بعد! بده اختصاص من به و بهات گران وقت از چنددقیقه يه فقط...فقط-

 !لطفا...بیا باهام. بري

 :گفت. کرد نگاه بهم

 بیام؟ باهات که داره دلیلي چه-

! دهب ادامه ات خودکشي به بیا دوباره نخواستي اگه بعد! بیا جايي يه تا باهام راه قدم دو بابا! اَه-

 خب؟

 :گفت دودلي با بعد و کرد مکثي. خاروند سرشو

 ...فقط نیستم ديوونه من! ها نمیام تیمارستان کجا؟ بگو فقط...خب خیله-

 !ست موسسه يه! بابا کجاست تیمارستان-

 !ديوونه؟ هاي آدم براي-

 !نــه! ا -

 :گفتم! بود؟ اعصاب روي قدر اين چرا

 ...بیا باهام-

 :کرد مي غرغر هي پسره. پايین ي طبقه رفتیم. بوم پشت در سمت افتادم راه بعدم

 !کردي؟ دخالت چرا اصال...باشم مرده بود قرار االن من-
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 !سالته؟ چند تو-

 .هشت و بیست-

 الهس هشت و بیست پسر يه که نیست درست اصال! کني؟ مي رفتار گونه بچه قدر اين چرا خب-

 دختره؟ يه خاطر به حاال. بزنه خودکشي به دست

 .نداره ربطي تو به...نه-

 :گفتم زيرلب

 .تشکرشه جاي به. اصال چه من به...واال-

 :گفت...میومد دنبالم حلزون مثل اونم. تو رفتم سريع. بود نزديک موسسه شکرخدا

 !گفتي؟ که بازيگريه همین به مربوط نکنه-

 ...هست بله-

 و شراره. کردم باز درو. ندادم اهمیت هم هاش جیغ جیغ به و شدم رد توجه بي منشي میز کنار از

 :گفتم پسره به رو. میز پشت بودن نشسته عنايتي و جانیار

 .تو بیا-

 :گفت و گرفت پايین و اش چايي لیوان شراره. میز سمت دويدم

 کني؟ مي کار چي اينجا! درناز؟-

 :گفتم تندتند جانیار به رو

 !رادين...رادين-

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش از يکي جانیار

 !درناز کن ترجمه و حرفات! بــله؟-

 :گفتم نفس نفس با. کردم اشاره پسره اون به

 .نوشتي و رادين مشخصات و کردي نگاه اين به انگار! نه؟. ست معرکه رادين شخصیت براي-
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 :گفت تعجب با شراره. شد گرد شون همه هاي چشم همزمان. زدن زل پسره به تاشون هرسه

 ...گي مي راست-

 گرفت محکم و آرسین دست و شد بلند سريع جانیار

 :گفت لبخند با

 !بدين؟ تست که هستین آماده-

 :گفت و کشید بیرون جانیار دست از و دستش. کرد اخم پسره يهو

 چسبید و من دست   يهو هم خانوم اين! خب؟! ندارم بازيگري به اي عالقه اصال من...محترم آقاي-

 !اينجا آورد و انداخت زندگي و کار از و من و

 مي اهنگ پسره به تاسف با که درحالي عنايتي آقاي. رفت وا جانیار. کرد نگاه من به غلیظي اخم با

 :گفت کرد

 !بدوني بايد اينو...باشه داشته رضايت بايد خودش ما قرارداد طرف که بدوني بايد...درناز-

 :گفتم زيرلب

 ...دونم مي-

 :گفت پسره

 !سالمت به رو ما و خیر به رو شما پس-

 :گفت و صندلي روي نشست. کردم نگاه جانیار به پشیموني با. بیرون رفت اتاق از هم بعد

 ...بود من مدنظر که بود هموني دقیقا...شد حیف-

 !کرديم مي راضیش. گرفتیم مي و اش شماره کاش اي حاال...اَه:شراره

 !شه نمي زور با:عنايتي

 کار خودکشي...عوضي مردک!« اينجا آورد و انداخت زندگي و کار از و من:»افتادم آخرش حرف ياد

 :گفتم و انداختم باال و هام شونه! بود؟ زندگیش و

 !درک به! نخواست که نخواست! باشه هم خداش از-
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 :گفتم. خوردن جا من صراحت از

 ندارين؟ کاري. تشکرشه عوض  ...دادم نجات و اش جون. ديوونه ي پسره-

 :گفت شراره

 .بیاي فرشته خیابون ظهر از بعد چهار ساعت فردا. نره يادت فقط...نه-

 ...مونه مي يادم-

 .بگو هم درسا و درين به-

 .خدافظ-

 .خدافظ-

 و انداختم لباسي چوب به حرص با و ام شال. کردم پرت مبل روي و کیفم و شدم وارد. خونه رفتم

 :زدم داد

 .سالم! اومدم من-

 :اومد درسا و درين صداي

 .سلــام-

 :گفتم حرصي و بلندبلند و کاناپه يه روي شدم تلپ رفتم. نشستن هال توي ديدم

 هم اين به دارم من بعد! هرکسیه آرزوي شهرت و بازيگري زمونه و دوره اين توي! گاو ي پسره-

 ديگه نفهمیدم...! انداخته زندگي و کار از و من گه مي! و اش موقعیت هم دم مي و اش شانس

 !زندگي؟ و کار شد هم خودکشي

 :تگف طوالني مکثي از بعد درين. کردن مي نگاه من به تعجب با داشتن مدت تمام درين و درسا

 !بدي؟ توضیح هم ما براي شه مي...جان درناز-

 :گفتم و کردم مشت دهنم جلوي دستمو

 ...بزغاله! کنه مي درازي زبون داره تشکر جاي به من روي توي وايستاده...! ا  ا   ا -

 :گفت و کرد اخم درسا
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 !درناز؟-

 .گم مي براتون االن اه-

 :گفت و انداخت باال و هاش شونه درين. کردم تعريف براشون و چي همه تندتند

 ...!نخواسته دلش خب-

 :گفت درسا

 !داده؟ نجاتش که کنه تشکر درناز از تونست نمي! نخواسته دلش و چي چي-

 :گفتم درين به رو من

 ...درسته اين! بگیر ياد! آ-

××× 

 هم هام مرخصي خاطر به. خوندم مي درس بیشتر بايد روزا اين. کشید مي سوت داشت سرم

 درين يلموبا. من مثل هم درسا و درين. کردم مي تالش بیشتر خیلي بايد و نبودم ها جلسه بیشتر

 :گفت تعجب با و کرد اش صفحه به نگاهي. خوردن زنگ به کرد شروع

 !جانیاره-

 :گفت. گذاشت گوشش روي و گوشي بعد

 بله؟-

 :اومد هم اينجا تا جانیار داد صداي

 !ديگه لوکیشن سر بیايین زودتر! کجائین؟ هست معلوم تا سه شما-

 :گفتم و سرم توي زدم! فرشته خیابون! هان! ؟...لوکیشن

 !رفت يادم واي-

 :شنیدم مي و درين صداي. کنم عوض لباس برم شدم بلند

 ادد من سر که باشي کي شما! آقا بزني داد من سر نداري حق تو! باشه شده دير که هم اش فوق-

 !کني؟ صحبت خانوم يه با بايد جوري چه ندادن ياد بهت! بزني؟
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 :گفتم توش تندي و قاپیدم درين دست از و گوشي

 .فعال. جانیار میايیم االن-

 :گفت معترضانه درين. کردم پرت درين سمت و گوشي

 !منه نـ رو روي خیلي يارو اين! بذارم دستش کف و اش حق ذاشتي مي-

 .زودتر شو حاضر فقط نزن حرف-

 سرعت اب! کرديم پرواز جورايي يه فرشته خیابون سمت. ماشین توي پريديم و شديم حاضر تندي

 جیغ بلند درسا و درين...نفر يه به خوردم ماشین با يهو شدم که خیابون وارد! رفتیم برق

 :گفتم بلند من...کشیدن

 !ابوالفضل يا-

 :گفتم سريع...خوردم پسره يه به ديدم. پايین پريدم ماشین از

 !خوبه؟ حالتون...ببخشید واي-

 ادد تعجب با! ست پرروئه پسر همون که اين...اين. گرفت باال و سرش بعد. ايستاد و شد بلند

 :زدم

 کني؟ مي کار چي اينجا! تـــو؟-

 !وايسم؟ ندارم حق...ديگه خیابونه-

 ...آخه-

 مي بهم خودت دفعه يه...کنم خودکشي من ذاري نمي دفعه يه...خانوم چندچندي خودت با-

 ...نبود شديد ات ضربه خوبه حاال...زني

 زا تر خوشگل و تر مردونه خیلي اش هیکل...باشگاه ره مي بود معلوم. کردم نگاه اش هیکل به

 :پروندم تندي ولي. بود بهتر اين ولي...ها باشن بد اونا که اين نه. بود جانیار و سانیار

 !داشتي مي نگه و خودت خب. شــُلي خیلي تو-

 :گفتم زيرلب. کرد نگاه بهم شده گرد هاي چشم و تعجب با
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 ...شیربرنج...واال-

 :گفت و اومد ما سمت جانیار. بشن پیاده که کردم اشاره درين و درسا به

 !کردين؟ دير چرا! بودين؟ کجا-

 :گفت صورتش توي بلندبلند و رفت جلو درين

 ...رو تو باشه،من مونده من مرگ به روز يه-

 :کرد قطع و درين حرف. عقب کشید خودشو و کرد اخم جانیار يهو

 !ها شلوغه سرت خیلي باشه مونده مرگت به روز يه تو درين-

 درين اصطالح اين به نسبت هیچکي حاال تا. زدم کوچیکي لبخند يه منم و خنده زير زدن همه

 :گفت باز نیش با سريع درسا. اومد مون سمت هم سانیار...بود نداده نشون واکنش

 ...سانیار سالم-

 ...درناز سالم خوبي؟. درسا سالم-

 چطوري؟ سالم-

 ...سانیار. مرسي-

 هان؟-

 کنه؟ مي کار چي اينجا...پسره...يارو اين گم مي-

 :گفت سانیار. کردم اشاره پسره به ابرو با

 آرسین؟-

 آرسینه؟ اسمش-

 .مبارز آرسین. آره-

 !مبارزه و کلي کل خیلي که معلومه هم اش فامیلي از...به به-

 چي؟-
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 کنه؟ مي کار چي اينجا بگو خب. کن ولش هیچي-

 عدمب...! و کردن استقبال ازش. شناختنش مي اينا جانیار اينکه مثل. موسسه اومد صبح امروز-

 .ببنده قرارداد خواد مي شده پشیمون گفت

 چرا؟ وا-

! بود دختر،معرکه...گرفت تست يه ازش عنايتي آقاي بعد. بوده کار دنبال و کاره بي فعال گفت خب-

 ...بود اش خون توي بازيگري انگار اصال

 !بابا؟ نه-

 ديالوگ کاري اول همین چون! نـــداره حرف کنم فکر که هم اش هوشي ضريب...کن باور-

 ...کرد حفظ و امروزش

 !نبود هم شاقي خیلي کار-

 :اومد عنايتي آقاي صداي

 !کنیم شروع و برداري فیلم و بشین گريم زودتر بیايین! دينور خانوماي-

 و دکر بانمکي ي خنده. باالسرم اومد رعنا و صندلي روي نشستم رفتم. دادم تکون براش سري

 :گفت

 !کردي معرفي تو رو خوشتیپه پسر اين اينکه مثل درناز-

 اين؟ کي؟ هان؟-

 .آرسین. آره-

 !کردم حماقت. آره-

 چرا؟ چي؟-

 .خیال بي-

 .بیاد بگو درسا به برو پاشو. کنم نمي کار روت زياد خب...هــوم-
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 با. ودب ايستاده کنارم آرسین. ايستادم رو پیاده توي دست به نامه فیلم خودم و کردم صدا رو درسا

 :گفتم پوزخند

 !کني؟ ناز برامون خواستي مي اول اون شد؟ چي-

 .خانوم درنـــاز...نخیر-

! یاد؟م کردن ناز به بیشتر معنیش من اسم مثال که! چي؟ که. کرد تاکیید درناز «ناز» روي قصد از

 :گفتم. ندادم جوابشو

 .درناز بگو. زنن مي صدا اسم به رو ديگه هم همه اينجا-

 ...هوم-

 :اومد شراره صداي

 !ديگه بیا درناز-

 :گفتم زيرلب و کردم نزديک آرسین به و خودم برم اينکه از قبل

 من با پس! شدي؟ متوجه! مني مديون هم و جونت! مني مديون و االنت شغل اين تو...ببین-

 ...درنیفت

 شه؟ مي چي بیفتم-

 :گفتم و زدم پوزخند. گاو ي مرتیکه

 !شه مي چي ببین و بیفت-

 بخندل اختیار بي. شد گشاد چشمام يهو. انداختم نامه فیلم به نگاه نیم يه. بودها زياد روش قدر چه

 !درافتاد،برافتاد درناز با هرکه...چي يعني من با افتادن در که کنم مي ات حالي حاال. زدم

 تمدس نسکافه لیوان يه جوري؟ چه اونم...ببینم و رادين اول بار براي بود قرار سکانس اين توي

 هاي لباس منم. ريخت مي هردومون روي نسکافه..بهم خورديم مي بعد. نبود حواسش اونم و بود

 و مش مي عصباني خیلي همین واسه...مهم جاي يه برم خواستم مي و بودم پوشیده پیک و شیک

 ...گم مي بهش بیراه و بد بلندبلند
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 جانیار به رو برم اينکه از قبل تندي...کردم پیدا حرص کردن خالي براي خوبي روش عجب! ايول

 :گفتم و کردم

 !اتم نامه فیلم اين عاشق! طلبت يکي جانیار-

 قايآ صداي. گرفتم شراره دست از رو نسکافه لیوان دويدم من و کرد نگاه من به تعجب با جانیار

 :اومد عنايتي

 !بريـــم...سه...دو...يک حاضر؟-

 :زدن حرف به کردم شروع. گرفتم و موبايلم دستم يکي اون توي

 فرزاد؟...شه مي وصل و قطع صدات...دي نمي جواب چرا! فرزاد؟ الـو-

. باشم نداشته مستقیم برخورد باهاش زيادم که بخورم جوري يه بود حواسم...پــَق يهو

 :زد داد بلند آرسین! گفتن چیزي...مجوزي...ارشادي ورزات يه...باالخره

 !کجاست؟ حواست خانوم-

 :زدم داد و کردم نگاه بهش عصبانیت و غلیظ اخم با

 استفاده چشم دوتا اين از طوري چه بلدي! کوري؟ تو مگه تو؟ببینم يا! کجاست؟ حواسم من-

 !کني؟

 !مـــن؟-

 !مــن پس نه-

 ...محترم خانوم کن گوش-

 !فهمي؟ مي! چیـــه؟ تکنولوژي دوني مي! شد خراب هم موبايلم تازه! کردي؟ کار چي ببین! اَه-

 شم ندبل خونه خونه،از برم اينجا از بايد االن من! کردي کثیف هم و لباسام ببین! کن باز چشماتو

 کار يب جوونا که همینه واسه! دن نمي کار بهم برسم دير که بعدم! استخدام براي شرکت برم برم

 دردسرها اين ي همه دي؟ مي رو ها لباس اين پول تو آره؟ دي؟ مي کار من به تو االن! موندن

 بر خاک لنزهاي اون با! کني استفاده صورتت توي ي تیله دوتا اون از توني نمي تو که اينه واسه

 !مزخرفت و سري
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 ...و نیست لنز-

 داده !بدي پز باهاشون که نداده بهت رو اونا خدا که بفهم! هست که تیله! نیست که نیست خوب-

 !دم؟ب ياد بهت هم رو گوش از استفاده طرز بايد يا! شنیدي؟! نخوري کسي به و ببیني جلوتو که

 :اومد عنايتي صداي

 !کـــات-

 :گفت بلند عنايتي. کردم نگاه بهشون تعجب با...زدن دست همه يهو

 !بود عالي...دينور آفرين-

 :گفت خنده با و اومد جلو شراره

 ينا به برسه چه ديگه کردم مي خیس و خودم داشتم اونجا من...اي طبیعي عصبانیت عجب بابا-

 ...بیچاره آرسین

 :گفت درگوشم و ايستاد کنارم درين. زدم لبخندي. خنده زير زدن همه

 نه؟...نبود فیلم عصبانیتت-

 :گفت و گرفت قرار طرفم اون هم درسا

 شدي؟ خالي-

 جلوم آب لیوان يه يکي يهو. بود گرفته صدام بودم زده داد بس از. زدم هردوشون به چشمکي

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش از يکي. کردم نگاه آرسین به تعجب با. گرفت

 .کنم فکر سوزه مي گلوت-

 :گفتم زيرلب. گرفتم ازش و لیوان

 ...مرسي-

 .بود مشخص کامال. زدي مي داد قصد از-

 .درنیفتي من با که گیري مي ياد پس-

 :گفت. زد پوزخندي
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 .آوردي فشار خودت به الکي. بود فیلم همش-

 :گفت. عقب کشیدم تندي من و شد خم سمتم يهو

 مونث نوع از اونم...ها بچه با ندارم عادت چون چرا؟ دوني مي! افتم درنمي باهات من...ببین-

 خب؟! باشه کننده ناراحت براشون و بشن ضايع موقع يه شايد چون! دربیفتم شون

 :گفت و زد لبخندي بعد. رفت عقب ذره يه

 !زياد عزت-

! تکثاف...اَه. شد مي ايجاد زياد طول با عمیـــق خیلي چال دوتا هاش گونه روي زد مي لبخند وقتي

 عمق اونم تـــازه. نداشتیم درين و من ولي...داشت چال درسا! خواست مي چال دلم همیشه من

 ...بود کم خیلي اش

 به وخودم بلند قدم دوتا با. برگشتن سمتم همه! زدم داد بلند يهو...و کشیدم سر و لیوان داخل آب

 :گفتم و کردم مچاله صورتش جلوي و پالستیکي لیوان. رسوندم آرسین

 !دي؟ مي من دست يخ آب حاال-

 مغز تا...سرما اين توي...آذر وسط اونم! داده يخ اب من به جوش آب جاي به...مارمولک ي پسره

 :گفت و زد لبخندها اون از دوباره...زد يخ استخوونم

 شي؟ مي عصباني چرا حاال. داغه آب کردم فکر...ببخشید-

 :گفتم آهسته. کارشون سر برگشتن دوباره همه

 !يخه؟ آب که نبودي مطمئن احیانا! داغه؟ آب «کردي فکر» که-

 تربیش ذره يه. برگشتم...تر عمیق هاش چال و شد تر پررنگ لبخندش و انداخت باال و هاش شونه

 :گفتم زيرلب. کارم مي بادمجون دوتا خوشگش هاي چال روي دقیقا زنم مي مشت دوتا با بمونم

 ...گرفته جون به آتیش-

 :کرد مي تمرين و اش ديالوگ زيرلب داشت درسا. درين و درسا کنار ايستادم رفتم

 اينجاشو اَه...اون و کني؟من مي مجازات و من کردم؟چرا گناهي چه تو درگاه به من خدايا آخه-

 !ره مي يادم همش
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 :گفت. ام شونه دور انداخت دستشو درين

 هیچي...حرصیه خیلي بهش کردنت نگاه...زني مي حرف آرسین با داري عصباني خیلي ديدم-

 .دادي نجات شو جون که ست پسره همون آرسین که فهمیدم کردم منها و جمع يه...ديگه

 :گفتم و کردم مشت دستامو

 !بمیره ذاشتم مي کاش اي-

 :کرد بلغور سريع درسا

 !تر سالم ي تر،جامعه کم ي ديوانه...بله بله-

 :کردم دراز و دستم و خنديدم

 !اومدي خوب اينو...درسايي قدش بزن-

. زد ديلبخن. ايستاد درسا کنار و اومد سانیار. زد لبخندي درين. کوبید دستم به دستشو و خنديد

 :گفت

 ...درسا-

 :گفت باز نیش با. برگشت تندي درسا

 بله؟-

 حفظي؟ و ات ديالوگ-

 ...آره آره-

 کنیم؟ تمرين باهم خواي مي-

 :گفت و خنديد درسا

 ...شم مي ممنون-

 :گفت زيرلب درين

 ...چیه پلید سانیار  اين قصد دونم مي که من! مرگ اي-
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 :گفت. گرفت درين طرف آب لیوان يه و ما سمت اومد جانیار. زد نیشخند يه هم درين و خنديدم

 .کنه مي کم و ات استرس. خوبه برداري فیلم از قبل بخور-

 !ندارم استرس من-

 روي پات با هم...نبودي حفظ خوب و ات ديالوگ هم چون. باشي داشته بايد االن اتفاقا. دارن همه-

 ...ديگه داري خب. کني مي بازي داري هم انگشتات با. گرفتي ضرب زمین

 چي؟ که. اصال آره-

 ونهخ ي گوشه نديده مهتاب آفتاب پیردختر يه کنم فکر من که بدخالقه و غرغرو درين اين بس از

 :گفت جانیار! شه مي اش محمدي اخالق اين با اين شوهر  میاد کي! بشه اي

 ...بخور بگیر نکن بازي لج بابا ا -

 !خورم نمي-

 !دريــن-

 :گفت بلند و داد تکون هوا توي دستاشو يهو درين

 !شه مي نور علي نور بخورم که هم آب ديگه! فهمي؟ مي! دارم دستشويي بابا-

 :گفت اي بامزه لحن با و بره برگشت. زد کوچیکي لبخند هم جانیار و خنده زير زدم من

 !استرسه ازعوامل اينم-

 :گفت و گرفت باال و اش سبابه انگشت درين. رفت بعد

 آلت هر خالصه...و قمه و شکاري تفنگ و کلت و آرپیچي با مرگم به روز يه. گم مي جدي اينو-

 !جانیار اين جون به افتم مي اي قتاله

 :گفتم. اش شونه روي زدم و خنديدم

 .بشه کم هم استرست از که کن تمرين من با و ات ديالوگ بیا-

××× 

 !کیه؟ ديگه اين...ابوالفضل يا-
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 :گفت و کرد اخمي درسا. کرد ريز چشماشو درين

 !مارمولکه؟ شبیه ريختش چرا-

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .جانوره کدوم شبیه کنم مي فکر دارم ساعته نیم. گفتي خوب-

 :گفت درين

 ...گه مي راست. آره-

 !هست؟ کي حاال-

 :گفت و زد دار چال لبخند يه. شد ما نزديک جیب در دست آرسین

 .سالم-

 :گفتم و دادن تکون و سرشون درسا و درين

 ...سالم-

 :گفتم زيرلبي منم

 !علیک-

 :گفت يهو درسا

 ...کیه پسره اين آرسین-

 تنشه؟ بنفش لباس و مارمولکه شبیه که همون. کدوم-

 کیه؟ حاال رسیدي؟ نتیجه همین به هم تو ا :درين

 :گفت متفکرانه. کردم نگاه آرسین به کنجکاوي با

 معج حواستون. اشه تي تي و سوسول خیلي. برگشته هلند از تازه. سامان...عنايتي آقاي پسر-

 ديگه .هوسیه و دخترباز خیلي جوري همین گن مي. اش شناختن مي قبل از جانیار و سانیار. کنین

 ...و شده اروپايي هم افکارش که االن به برسه چه
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 :گفتم و کردم کج سرمو. کرد نچ نچ درسا

 جــدي؟-

 ...هوم-

 :گفتم. بود زعفرانیه ي خونه همون امون لوکیشن هم بار اين

 کجاست؟ رعنا خب-

 .باال برم خواستم مي منم. باال ي طبقه-

 :گفتم زيرلب

 !مسیريم هم متاسفانه پس ا -

 :گفتم درسا و درين به رو

 .بینمتون مي. بخنديم دربیارين و سامولک آمار هم خرده يه. بمونین جا همین-

 :گفت خنده با. پله راه سمت افتاديم راه آرسین با

 سامولک؟-

 :گفتم زدم مي لبخند درحالیکه

 .سامولک شه مي کني قاطي باهم رو سامان و مارمولک...ديگه آره-

 خوني؟ مي درس تو-

 خوندي؟ چي تو. عمران مهندسي. اوهوم-

 .کردم تموم و عمران مهندسي منم. ايم رشته هم پس...ا -

 .بینمت مي. فعال خب...آهان-

 :گفتم بلند و رعنا پیش رفتم

 !ـــــــام سلـ-

 :گفت و برگشت
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 .ببینم بشین. خانومي درناز سالم-

 :گفت شیطنت با. صندلي روي نشستم

 !گفتي؟ مي خوشتیپه آرسین اين به چي-

 .کنه خودکشي خواست مي...آرسین همین...بیني مي که رو ديوونه اين...بابا برو-

 !چطور؟! وا-

 :گفت و کرد اخم. کردم تعريف براش

 بوده؟ دختر يه براي نظرت به-

 .نکنم فکر...دونم نمي-

 .شد تموم کارم ديگه بري توني مي خب. بود جالب-

 دايص يهو. دانشگاه رفتم مي اينجا از بعد بايد. کردم جمع و وسايلم داشتم برداري فیلم از بعد

 :شنیدم و آرسین

 درناز؟-

 :گفتم. ام کوله توي کردم و سرم دوباره و کردم نگاه بهش زيرچشمي

 بلـه؟-

 .بزنم حرف باهات خوام مي باال بگیر سرتو-

 :گفتم. برگردوندم سمتش سرمو! بزنه؟ حرف خواست مي صريح و جدي قدر اين که بود چي وا؟

 .دم مي گوش-

 :گفت. بودم ايستاده روش من که اي پله روي نشست

 .بشین-

 ...باال بگیر کن،ببین،سرتو بشین،گوش! امريه جمالتت ي همه تو اينکه مثل-

 !بشیـن درناز-
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 به و اش آرنج. نشستم و شدن خم اختیار بي پاهام که گفت بلند و محکم و کننده قانع همچین

 :گفت يهو...ها بودن خوشرنگ هاش چشم قدر چه. کرد نگاه من به اخم با و داد تکیه پاش

 دادي؟ نجات و من جون   روز اون چرا-

 :گفتم و خاروندم سرمو. شدم غافلگیر

 قرباني هم کسي که خوام نمي و. میاد بدم خودکشي از کال چون...يعني. دونم نمي...خب...خب-

 .همین. بشه احمقانه کار اين

 نبوده؟ دوستات با ساختن داستان و سازي شايع جهت صرفا يعني-

 :گفتم داد با و نشست ام پیشوني روي اخمي. رفتم وا

 !چــي؟-

 :گفت اخم با و شد بلند

 يم! بودم کرده خودکشي من که دونن مي ون ي راننده تا گرفته سامان اون از االن اينکه يعني-

 وناا يا تو نیست؟ طور اين اصال که درحالي کنن مي نگاه بهم ديوونه يه چشم به دارن همه فهمي

 حتي !نگو کسي به و موضوع اين ديگه لطفا پس! ندارين خبر من خودکشي دلیل از عنوان هیچ به

 !نداشتي صحنه پشت عوامل با کردن غیبت براي بحثي هیچ اگه

 :گفت و کرد تنش و اش کت

 !باشي فهمیده امیدوارم-

 مبهوت جوري همون من. بود مدادي نوک شیش و دويست يه ماشینش. شد ماشینش سوار بعد

 ...گه مي داره تشکر جاي به...پرروئه قدر چه...چي يعني. بودم نشسته پله روي

! ؟زده جار رفته چرا. لقه دهن رعناي اون تقصیر. نبود من تقصیر اما. داره هم حق جورايي يه البته

 درسا صداي. بشورم و کسي گناه نبايد من شده دهن به دهن باالخره...نیست اون تقصیر بازم ولي

 :شنیدم رو

 بري؟ نبايد دانشگاه نشستي؟ اينجا چرا درناز-

 :گفتم. کردم صوف و صاف و مانتوم و شدم بلند
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 ...تپاس سنگ آرسین همین به راجع. کنم تعريف چیزي يه درين و تو براي بايد بیا. چـرا...چــ-

××× 

 

 !نه؟ يا بوده من تقصیر که. بود مشغول فکرم کال. نفهمیدم کالس از هیچي اصال

 :گفتم بلند و خونه توي رفتم

 !خونه اهل بر سالم-

 .سلــام:درسا و درين

 :گفتم و نزديک مبل اولین روي کردم پرت و خودم

 !شدم خل ها بچه-

 :گفت خنده با و رويي به رو مبل روي نشست درسا

 ...نیست اي تازه خبر! بودي که اونو-

 :گفت و نشست کنارش درين

 بزرگــه؟ خواهر شده چي حاال-

 :گفتم

 ؟...گفتم رعنا به که کردم زشتي کار من نظرتون به ها بچه-

 گفتي؟ و چي:درين

 آره؟. ديگه گه مي و آرسین ي قضیه:درسا

 :گفت و انداخت اش ديگه پاي روي و پاش يه درين. دادم تکون و سرم

 ...بخواي و من نظر اگه خب-

 :گفتم. گرفت ام خنده حالتش از

 !کارشناس خانوم گوشم به-
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 :گفت درين و خنديديم هرسه

. بودي ردهنک بو که دستتو کف باالخره ولي. گفتي مي نبايد که من نظر به...گفتم مي داشتم! مرگ-

 .من نظر اين خب. هست هم گوري به گور رعناي اون تقصیر. کرده بزرگش خیلي اونم ولي

 .موافقم تو با منم:درسا

...! هبگیر تصمیم مستقالنه دفعه يه بچه اين نشده واال. درينه و من پیرو همیشه که درسا خب

 :گفتم و کندم سرم از و ام مقنعه. ماست مطیع و خواد مي رو ما نظر همیشه

 !فهمیديم امروز...بارداره ما استاد  اين-

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش درين

 اومده؟ باال اش شیکم وا؟-

 !فرستم مي براتون ديگه استاد يه ديگه ماه دو-يکي از! ام حامله من گفت رک خیلي. بابا نه-

 !سالشه؟ چند. عالم خـــاک:درسا

 .کوتاهه قدش که همون. سلیمي استاد...بابا جوونه-

 .شده تنگ خونه براي دلم من...ها بچه. آهان-

 :کرد اضافه مکث کمي با

 .اش ساکنین نه. خونه خود  -

 :گفتم و کشیدم آهي

 ...خواد مي و اتاقم دلم منم. آره-

 اش شقه دو باشه مونده مرگم به روز يه. شد مي بلند مهتاب اون گور از ها آتیش اين ي همه:درين

 ...رو رنگي چشم ي زنیکه کنم مي

 .موند مي گربه عینهو چشماش...آره:درسا

 .کنم استراحت رم مي. خورم نمي شام. ام خسته خیلي من ها بچه:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

59 

 

 پسر يه حاال تا کي از اصال. کشیدم دراز تخت روي. کردم عوض و لباسام و اتاقم توي رفتم

 .بکپ بگیر درناز خیال بي! کرده؟ مشغول و من فکر قدر اين الابالي

××× 

 :گفتم و کردم پارک خونه جلوي و ماشین

 .کنه ام راهنمايي يکي. کنم رفتار آرسین با بايد چطوري االن من ها بچه-

 جوري چه من مثال. خالص و بکن بهش سالم يه فقط. راحت خیلي. نیست سختي چیز اينکه:درين

 !کنم؟ مي رفتار جانیار با

 .سانیار با من يا:درسا

 و دي مي اره خدا ي بنده اون با داري همش که تو درين. زدنتون مثال اون با گورتون تو خاک:من

 .شه مي شل نیشت بیني مي و سانیار تا که هم تو درسا. گیري مي تیشه

 !نخیرم ا  :درسا

 ...حقشه خب. آبجي اومدي خوب رو تیشه و اره:درين

 داشت که آرسین پیش رفتم بقیه با علیک و سالم از بعد. خونه توي رفتیم و شديم پیاده ماشین از

! اه کنه مي درد سرم اصال...کنم کل کل باهاش خوام مي چرا دونم نمي. خوند مي و اش نامه فیلم

 :گفتم و کردم صاف صدامو

 .سالم...ا -

. گرفت پايین سرشو دوباره. داد تکون برام سرشو و کرد نگاه بهم اش تیره سبز هاي چشم با

 :گفتم بلند نسبتا صداي با. بود ايستاده دستم بغل درسا. گاو...اَه

 !درســـــا-

 هان؟-

 :گفتم صدا تـُن همون با بعد. کردم آرسین به اي اشاره

 ...گیرن مي و خودشون بعضیا ديدي-
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 :گفت لبخند با درسا

 هوم؟-

 .گیره مي وقتا بعضي هم ما دستشويي چاه اين-

 و گرد هاش چشم و کرد مي نگاه بهم داشت. کردم نگاه آرسین به. برگشت و زد نیشخندي درسا

 من زا خیلي قدش. عقب رفتم قدم يه اختیار بي. ايستاد من جلوي. شد بلند. بودن شده عصباني

. بودم بلندتر هم درسا و درين از و بود سانت 071قدم. نخیرم...ها نبودم کوتوله من...بود بلندتر

 ...بود 081 باالي اين ولي

 :گفت آرومي لحن با

 بهت ديدي هروقت...خب گفتم؟ چي کوچولو خانوماي با درافتادن ي درباره بار يه يادته...درناز-

 !بیفت حرفم اون ياد  دم نمي جواب

 شا تلخ و تند عطر بوي فقط و شد رد کنارم از بعدم. کشید رُخم به و هاش گونه چال و زد لبخندي

 :گفتم زيرلب. کردم مشت دستمو. موند

 ...تو بگیري مرگ-

 :شنیدم صدايي يهو

 شمايي؟ درناز-

 زده هم چندش لبخند يه. وايستاده پشتم سامولک همون يا چهره مارمولک سامان ديدم. برگشتم

 فقط...میاد بدم قدکوتاه پسراي از من قدر چه. بود بلندتر من از سانت سه-دو همش قدش. بود

 :گفتم! دونه مي خدا

 امرتون؟. بله-

 ...شده تعريف تون زيبايي از خیلي فقط. هیچي-

 :گفتم. اشه ننه شه مي خـَر حرفا اين با که اوني. زدم پوزخندي

 ...کنار بکش درصده؟ صفر که نگفتن بهتون چي؟ بودنم ابله میزان درمورد-
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 مردم فکر طرز کرده فکر. شده هوايي خارج رفته...والــا. شراره پیش رفتم و شدم رد کنارش از

. رساد و درين و من. زد صدامون عنايتي گرفتن،آقاي رو ها سکانس اينکه از بعد. اروپايیه هم اينجا

 :گفتم. پیشش رفتیم

 عنايتي؟ آقاي داشتین فرمايشي-

 گهدي. گرفتیم و اصلي هاي سکانس. ديگه شد تموم که اول ي هفته بگم خواستم مي. آره...آهان-

 .برسین تون دانشگاه کاراي به تونین مي تر راحت

 .ممنون خیلي-

 .شما از ممنون-

 :گفت درين. زد بهمون لبخندي

 سونير مي منو. دانشگاه برم بايد امروز من. بريم بعد بیارم و کیفم برم من کنین صبر ها بچه-

 درناز؟

 .بیار و کیفت برو زود. آره-

 شممچ به سوئیچ يه در کنار میز روي يهو. ايستادم درين منتظر منم و اش موبايل توي رفت درسا

 ...شد روشن المپ يه سرم باالي...خورد

. ردمک نگاه برو و دور. کردم دقت بهش شد ماشینش سوار که روز اون. بود آرسین مال   سوئیچ اين

 چرخوندم چشم هرچي! بود؟ کجا خودش. نبود حواسش هم کسي. نبود هم خودش

 :مگفت دلم توي. زدم شیطاني لبخند. برداشتم و سوئیچ و کردم دراز و دستم تندي...نديدمش

 !طورياست؟ اين...کرد اذيت رو کوچولو خانوماي نبايد پس-

 :اومد درين

 !مرتیکه کنه مي بحث من با همش. شد دير بود گرفته و ام پاچه جانیار اين. دوستان بريم-

 رنگ اب چه. زده تکیه ماشین به آرسین ديدم. رفتیم ماشین سمت. بیرون رفتیم باهم و خنديدم

 هم اشه آستین. بود پوشیده سفید ي مردونه پیرهن با آبي جین شلوار يه...شده سـ ت هم ماشینم

 .کرد مي نگاه من به دار چوله و چال هاي لبخند اون با داشت و باال بود زده آرنج تا
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 :گفتم درسا و درين به زيرلب

 ...وايستید جا همین شماها-

 :گفتم و زدم لبخندي. رفتم آرسین سمت زنان قدم بعد

 اينجايي؟ که اومده پیش مشکلي-

 :گفت لبخند همون با و داد تکون سرشو

 !آخي...! کرده پنچر و ات ماشین چرخ چهارتا هر نفر يه انگاري-

 و زدم شون يکي به لگدي. داشتم انتظارشو. کردم نگاه ماشین هاي چرخ به خونسردانه خیلي

 :گفتم

 ...کردي پنچرشون هم بدجور انگار...اوخ-

 کردم؟-

 پنچر وت و کوچولوئم خانوم يه که و من ماشین! بزرگ آقاي نکردي پنچر تو که نکن انکار اوه. بله-

 ...نیست مهم اصال ولي. کردي

 :گفتم. شدم نزديک بهش ذره يه

 خب؟! دريابي رو تالفي ي کلمه معني تا...گیرم مي قرض و ماشینت من هم حاال-

 :گفتم تندي. خواهرام سمت رفتم و خنديدم اش متعجب ي قیافه به سرخوشانه

 ...مداديه نوک شیش و دويست اون توي بپرين-

 ...چـ آخه:درين

 .شو سوار فقط و بخف درين-

 تعجبم و عصباني ي قیافه آينه توي...برو د  و کردم روشن و ماشین سريع من و نشستن دوتا اون

 :گفت درسا...خنده زير زدم. ديدم مي و آرسین

 کني؟ مطلع هم رو ما شه مي حاال-

 ...هستین کي ماشین سوار االن دونین مي ها بچه-
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 !کي؟-

 !مبــارز آرســیــن-

××× 

 :گفتم و چپوندم دهنم توي مربا و نون لقمه يه

 سرراه امروز همین من...بعدم. تالفي کوچولو يه گن مي. دزدي ماشین گن نمي اين به عزيزم-

 .ذارم مي خودم ماشین جاي و اش ماشین دانشگاه

 خودت؟ ماشین:درين

 .بريم بیفتین راه زودتر شدين؟ ارضا. کنم مي باد برم مي تلمبه-

 :نوشتم ام خط ترين قشنگ با روش و برداشتم کاغذ يه. شديم ماشین سوار

 سالم عرض با.

 مبارز جناب نذارين من چرخ الي چوب باشین شما تا. برگردوندم و ماشینتون

 .زياد عزت:خودتون قول به

 نهديوو...اوه. گرفتن و اش پنچري ديدم رفتم. بود در دم ماشینم. زعفرانیه ي خونه دم رفتیم اول

 ايسرج و ماشینش. بده عقل بهش خدا. گیره مي و اش پنچري کنه،بعد مي پنچر ماشین. ها ست

 .يوني رفتیم و گذاشتم خودم ماشین

 :گفتم. دوستام،فريال از يکي دست کنار نشستم سرکالس

 چطوري؟. ريال سالم-

 تومن؟ چطوري تو-

 .ريال خوبم-

 ين ني خیلي من! اوخي. کرده باد...نخودي...فسقله يه اش شیکم ديدي؟ رو سلیمي...درناز واي-

 پسر؟ يا دختره اش بچه نظرت به. دارم دوست

 !چه؟ ما به فريال...! وا-
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 ...بیارن جاش به خوشتیپ و مجرد و جوون استاد يه ايشاال! اندرزگو پدر شدي هم تو حاال-

 !گیره مي رو تو میاد صاف اونم-

 !گیره مي رو تو میاد نه-

 رفتیم دو ساعت. شد تموم باهم درسا و درين و من هاي کالس روز اون. خنده زير زديم هردو

 :گفت درسا. ماشین توي نشستیم

 .ندارم جون ديگه من ها بچه...لوکیشن سر بره داره حال کي حاال...واي-

 :گفت. شد راست و چپ و کشید دستاشو درين

 .درناز بريم و ماشین کن آتیش. نیست اي چاره ولي! ندارم منم...اهلل يا-

. شديم دهپیا ماشین از...بشیم راحت هم ما...بشه تموم برداري فیلم اين زودتر. لوکیشن سر رفتیم

 :گفت درين. بودن زده يخ. کردم ها و گرفتم دهنم جلوي دستامو

 داريبر فیلم ي واسه بايد خوبه حاال. زنه مي خفني هاي تیپ چه اين. ببین و آرسین آقا...بـــَه-

 ...ها لباساشو کنه عوض

 حرف ارجانی با داشت. مشکي براق هاي کفش. بود پوشیده مشکي کاپشن با تیره جین شلوار يه

 باد .اش گونه روي بود افتاده چال و بود شده باز نیشش که گفت مي چي جانیار دونم نمي. زد مي

 !سر بر خاک بود شده مجله هاي مدل عین! هیچي ديگه...موهاش الي به ال وزيد مي هم

 :گفتم و شون سمت رفتم

 . سالم-

 :گفت جانیار

 ...اومدين زود چطوري؟...درناز سالم-

 .اومديم زود روز يه حاال. میايیم دير همیشه...ديگه اومديم زود. خوبم-

 :گفتم و زدم گشادي و گل لبخند. آرسین به کردم رو بعد

 چطوري؟ احوالت؟ خوبي؟ شما-
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 :گفتم و زدم نیشخندي. خورد جا من پرسي احوال از

 خوبه؟ اون چي؟ تون ماشین-

. رددرآو سیگار بسته يه و اش جیب توي کرد دست. شد تر پررنگ لبخندم. کرد جا به جا و فکش

 :گفت. کرد کوتاهي ي خنده. شد گرد چشمام

 ...ديگه اي بچه گم مي همینه...کردي تعجب...چیه-

 :گفت. کشیدم بیرون بود انگشتاش الي که رو سیگاري و کردم دراز و ام دست تندي

 !د -

 :گفتم و کردم نچي نچ

 .کشيب سیگار خانوم يه جلوي نبايد! میاد بدم سیگار از من! نه اينجا ولي. بکش بکشي خواي مي-

 :گفتم بعد. کردم له ام کتوني زير سیگارو

 چندچندي؟ خودت با تو...راستي-

 :گفت و کرد اخم آرسین. ايستاد من کنار اومد درسا

 منظور؟ چي؟-

 !درگیري خودت با کال...گیري مي پنچري میاي بعد...کني مي پنچر و ماشین که همین-

 ...چـــ ي درباره دونم نمي-

 :گفت ما به لبخند با و اومد سانیار يهو

 چطوره؟ حالتون! خانوما سالم-

 .مرسي...سالم:من

 !چطوري؟ تو...سالم سالم:درسا

 ...شماست مال سفیده پرشیا اون درسا راستي...هستیم شما ي سايه زير:سانیار

 :گفت و کرد اخم درسا
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 چطور؟. آره-

 .مگرفت شو پنچري براتون...بود شما ماشین که نه. پنچره ديدم بعد...برم اومدم ديروز. هیچي-

 :گفتم شده گرد چشماي با

 !سانیار؟ گرفتي تو-

 چطور؟...آره:سانیار

 :گفتم و کردم نگاه آرسین به

 ...طور هیچ. طور هیچ...هـ-

 :گفت من به لبخند با آرسین و شدن زدن گپ مشغول سانیار و درسا

 چندم؟ چند خودم با-

 :گفتم و کردم دراز و دستم حرص با

 !بده و سیگارت-

 :گفت تعجب با

 چي؟-

 !االن همین! بـــده! بکشم خوام نمي-

 :گفتم و درآوردم توش از يکي. داد بهم سیگارشو ي بسته

 نيک خودکشي نذاشتم که دفعه يه همون! گرفته وگاز من خر انگار اصال! ديگه بکش! بکش بیا-

 !اَه! یريبم بیفتي بشه سفت بشه سیاه هات ريه بکش بگیر! اينکه مثل نشده عبرت درس برام

 .شدم خونه وارد. شدم دور ازش حرص با و گذاشتم دستش توي رو بسته

 :گفت رعنا. پیششون رفتم. زدن مي حرف داشتن و بودن ايستاده گوشه يه شراره و رعنا

 .میام االن...بشه تموم شراره با حرفم من. همیشگي اتاق همون. باال برو درناز-

 .بیا زود. اوکي-
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 چه. ايهچهارپ صندلي روي نشستم. بود کارا جور اين و گريم براي که اتاقي توي باال ي طبقه رفتم

 ههمیش گريم اتاق. باشه خلوت اينجا ندارم عادت اصال. بودم اتاق توي من فقط...بود ساکت قدر

 .تو اومد سامولک و شد باز اتاق در يهو که بودم فکرا همین توي! ست غلغله

 هي که اينا از...بـَگي شلوار يه. شد مي چندشم اش تیپ از قدر چه...اَي. بستش و داد تکیه در به

 سیخ هم موهاش. روش ژاکت يه و تنگ تنگ خردلي شرت تي يه با. داره جیب عالمه

 :گفتم و کردم اخم...بابا باشین مردونه ذره يه. خورد بهم حالم. اوف...سیخي

 داري؟ کاري-

 :گفت و زد نیشخندي

 ...آره-

 :گفتم بلند. رفتم عقب عقب...افتاد صندلي و شدم بلند. ترسیدم اش لحن از

 !داري؟ کار چي-

 :گفت کشداري لحن با. چسبوند ديوار به و من و اومد سمتم يهو

 ...میاد خوشم خیلي دراز زبون دختراي از-

 المح. عقب کشیدم صورتمو. کردم مشت دستامو...ترسیدم مي داشتم! کن کمک خودت خدايا...اَي

 :زدم داد بلند...خورد مي بهم داشت

 !کــــمــک-

 رعنا و رهشرا فقط پايین ي طبقه و بود بزرگ خیلي خونه...رسه نمي کسي به صدام که دونستم مي

 :گفت مزخرف لحن همون با و خنديد. بودن

 ...کني نمي همکاري تو چرا عزيزم-

 من ديدن با! تو اومد آرسین! مونم مي ات بنده اين دعاگوي ابد تا خدا واي. شد باز آهسته اتاق در

 خیلي. اومد سامان سمت تندي و شدن ريز سبزش چشماي بعد. کرد تعجب اول سامان و

 :گفت آهسته و کرد اسیر دستش توي و اش چونه. عقب کشید و گرفت سرشو خونسردانه

 ...اينجاست کي ببین...خب خب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

68 

 

 :گفت و داد فشار سرشو آرسین. عقب کشیدم سريع شدم خالص دستش از تا

 خودتن؟ مثل همه اينجا کردي فکر...اروپايي آقاي-

 قدش! موند مي جوجه عین آرسین برابر در. بود معلوم اش پريده رنگ از...بود ترسیده سامان

 صداي يه و کرد کج اشو کله يهو. بود چهارشونه و قدبلند آرسین ولي. الغرمردني و بود کوتاه

 :گفتم زيرلب. شد بلند اش گردن از تـرقي

 ...!ابوالفضل يا-

 :گفت آرامش با و آهسته آرسین

 پدري چنان آن وگرنه...زني نمي حرف هم جونت پاپا به...باشه اومده دستت کار حساب امیدوارم-

 ...برو هم حاال! درآوردم کجات از نفهمي که...درمیارم ازت

 :گفت. برگشت من سمت آرسین. بیرون رفت اتاق از تلوتلوخوران سامان و کرد ولش

 خوبي؟ تو-

 :گفت و اومد جلو. دادم تکون سرمو

 هوم؟. رو تو جون   منم...دادي نجات و من جون تو. شديم حساب بي الــآن-

. اومد رعنا بعد دقیقه نیم. رفت و داد تکون سرشو. زدم زل چشماش به فقط. ندادم و جوابش

 :گفت و زد بهم لبخندي

 !بودم گرفته حرف به شراره. اومدم دير ببخشید...عزيزم بشین-

 .صندلي روي نشستم

××× 

 :گفتم و دادم تکون جانیار صورت جلوي رو نامه فیلم معترضانه

 چي؟ يعني آخه د! بگیريم مرخصي بازم تونم نمي ما! شماله؟ لوکیشن که چي يعني-

 :زد داد بلند و ايستاد جانیار جلوي و زد کنار و من درين

 !سخته خیلیم معماري ي رشته که بفهم! خونیم مي ما! خوني نمي درس که تو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

69 

 

 :گفت و کشید عقب جانیار

 آذره؟ چندم االن! کنین؟ مي شلوغش قدر اين چرا دخترا شما...ا -

 :گفت سريع درسا

 .يکم و بیست-

 جپن. هست هم تاسوعا و عاشورا تعطیالت تازه که. بريم دي پنجم براي خوايم مي ما خب:جانیار

 .تعطیله روز

 :گفت متفکرانه درين

 روز؟ پنج چرا-

 هم جمعه و پنجشنبه. التعطیلي بین هم چهارشنبه. عاشوراست تاسوعا شنبه سه و دوشنبه-

 .هیچي...که

 :گفت ظريفي اخم با و کرد نگاه جلوشو بود ايستاده من کنار که آرسین

 ...کنن شلوغ و چي همه بلدن فقط بعضیا-

 شتپ يه. کیه دينور درناز دم مي نشونش حاال! ديگه؟ بودم من منظورش االن...تو بگیري مرگ اي

 با و ايستادم خیابون ي گوشه سینه به دست. شدم دور ازش و کردم نزديک براش چشمي

 :گفت درسا. پیشم اومدن درين و درسا. گرفتم ضرب زمین روي پام با عصبانیت

 خرده؟ آرسین دست از اعصابت-

 :گفت درين

 ي همه اصال. منه اعصاب روي خیلي هم جانیاره اين. کشي مي چي فهمم مي خدا به...ايـش-

 ...و سامولک و آرسین و جانیار. هستن نــ رو روي خیلي پسرا

 

 :گفت و کرد نگاه درسا به کوتاهي مکث بعد

 !شماست سفید  مازراتي بر سوار ي شاهزاده سانیار که بود رفته يادم ببخشید اوه-
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 :گفت شده گرد هاي چشم با درسا

 !ا -

 :گفت و کرد ريز چشماشو درين. اش شونه روي زدم و خنديدم

 ...ديم مي نشونش ؟...کرده اذيت و من خواهر  آرسین که-

 .برمیام پسش از خودم که ريزه مي کرم کوچولو يه فقط. بود کجا اذيت بابا نه...نه که اذيت-

 !حريف فن همه بـــابــــا-

 :گفتم و زدم درين به اي سقلمه. کارمون سر  رفتیم و خنديديم هرسه

 ...کجاست مشکل دوني مي آخه-

 کجاست؟-

 ...من گوش  توي بزنه بايد آرسین سکانس اين توي-

 :گفت بلند صداي با و کرد نگاه بهم يهو درين

 ؟؟!نـــه؟-

 .کنه خالي من زدن   با و حرصش االن که اينه از ترسم...کن باور-

 رفط رفتم و کردم کاپشنم جیب توي و دستام. باال انداختم و هام شونه. گرفت گاز لبشو درين

 :گفتم و کردم اي سرفه تک. آرسین

 .ببخشید-

 :گفت! عجیب چه وا...نیشخندي...لبخندي...اخمي هیچ بدون. کرد نگاه بهم

 درناز؟ داري کاري-

 ...که قسمته اون...اون ي درباره...راستش-

 رهاشا انگشت. خورد يکه که کردم نزديک بهش خودمو ناگهاني حرکت يه با. کردم نگاه برو و دور

 :گفتم آمیز تهديد لحني با و گرفتم باال و ام
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 ...من! نیست انصاف ديگه اين چون! زني نمي محکم حداقل يا! زني نمي و من-

 :گفت اخم با و رفت عقب

 مگه! کنم بلند دست جماعت زن روي عمرا من...خانوم نه! غیرتم؟ بي و خـَر قدر اين کردي فکر-

 رو ديگه باشم اي کینه دستت از که هم قدر هرچه...که واقعا کردي؟ فکري همچین جدا! مريضم؟

 !نمیارم کار يکي اين به

 :گفتم و پايین انداختم سرمو. کردم فکري همچین که...جورايي يه...کشیدم خجالت خودم از

 .بدوني اينو خواستم...جهت هر به-

.! ..عجب! کشیدما خجالت خودم از واقعا. وايستاد اش سرحرف هم آرسین. گرفتیم و سکانس اون

 فتیمر. نبود اي زعفرانیه اون...بود ديگه ي خونه يه يکي اين. بود خونه يه توي باز بعدي سکانس

 :گفت و کرد نگاه دستش توي ي نامه فیلم به درين. خونه توي

 !زمین؟ بخورم بايد من-

 :داد توضیح جانیار

 .زمین بخوري طبیعي کامال حرکت يه با بايد...بله-

 !طبیعي؟ کامال-

 ...ديگه آره-

 بآ از مصنوعي يا بشم داغون خودم بايد يا...غیرممکنه! زمین؟ بخورم طبیعي جوري چه من خب-

 .درمیاد

 :گفت و زد لبخندي جانیار

 !بشي داغون بايد پس-

 !گفتم جدي! هـ ر هـ رهــر -

 !گفتم جدي منم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

72 

 

 اينا ولي...داريم کرم ذره يه ما باز. آرسین و من از بدتر...ها مونن مي گربه و سگ عین دوتا اين

 :گفت. زد برق چشماش يهو جانیار! ان کلي کل و بداخالق خیلي جدي جدي

 .کنم مي اش حل خودم...درين نباش نگران تو-

 :گفت تعجب با درين

 !چطوري؟-

 .کن تمرين و ات ديالوگ برو تو...من با اون-

 شونه روي که اي ضربه با...ها شده جور آرسین با خیلي جانیار اين. سانیار و آرسین پیش رفت بعد

 :گفتم. بود درين. گرفتم ازشون و نگاهم خورد ام

 هان؟-

 .اشه کاسه نیم زير اي کاسه يه جانیار اين کنم فکر...ببین. بله و نه هان-

 .طور همین منم-

 به بچسبه بشه عـَن کنم مي کاري يه خودم من. بکنه خواد مي دلش غلطي هر کن ولش حاال-

 !ديوار

 :گفتم خنديدم مي که درحالي

 !تربیت بي! درين ا -

 :گفت و کرد اخم. داد مي فحش کم خیلي درين

 !کنم کنترل و خودم نتونستم! درمیاره و حرصم خیلي ديگه يکي اين! والــا-

 مي رو  سانیار با خیلي درسا اين. گوشه يه نشستم منم و بشه گريم که رفت درين. خنده زير زدم

 :فتگ بلند و کوبید بهم دستاشو عنايتي آقاي بعد ربع يه! ها جنبه مي گوشش و سر داره...ها زنه

 !کارمون سراغ بريم! ديگه بسه ها بچه-
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 بازم ولي .نشستم ديگه جاي يه رفتم و شدم بلند سريع. بشینه من پیش میاد داره سامولک ديدم

 ايج يه داره ولي ايستاده کنارم آرسین ديدم. گرفتم باال و سرم...بود دستم کنار خالي جاي يه

 :گفتم زيرلب و کشیدم و اش آستین تندي...نیست حواسش اصال و کنه مي نگاه رو ديگه

 !بشین آرسین-

 :گفتم. کرد نگاه بهم و برگشت تعجب با

 !زود! اينجا بشین زود-

 :گفت. ديد و سامولک و کرد دنبال نگاهمو رد بعد. نشست متعجب

 ...ي پسره. گفتي مي زودتر خب...آهان-

! بینب اينو...ببین رو دختره که اين با االغ درين اون. زدم لبخندي. نشنیدم من و زد لب و چیزي يه

 تيوق! ها شــه مي سرش هم جنتلمني از چیزاي يه اينکه مثل بابا. ده نمي فحش من جلوي اصال

 .نزدم حرفي ديگه شد شروع برداري فیلم

 يرو پاش يهو...میومد درسا و زمین خورد مي مثال بايد االن...پايین دويد ها پله از عجله با درين

 .شناختم ومي درين من. کردم اخم...زمین خورد کمر با...کشید بلند جیغ يه و خورد سـُر پارکت

 :کرد زمزمه آرسین يهو! زمین خورد جدي جدي...نکرد بازي اينو

 .کـَـره-

 :گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با

 !بله؟-

 :گفت و زد ها خوشگل لبخند اون از

 ...!مالیده کره زمین به جانیار-

 اخم. گفت مي و اش ديالوگ داشت و بود کمرش به دستش. درين روي خورد سر دوباره نگاهم

 :گفتم و کردم

 !دونستي؟ مي تو-

 :گفت و انداخت باال و هاش شونه آرسین
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 اب بدجوري اينکه مثل ولي...ها نیست درست گفتم بهش من. گفت سانیار و من به اول همون-

 !افتاده لج سر  خواهرت

 :گفتم و کردم اخم دوباره ولي! ها ديوونه. زدم لبخند اختیار بي

 ...نبود درست ولي-

 ي همه. کنه مي قهر باهاش درين االن. حرفان اين از تر جنبه بي خیلي خانوما. گفتم منم آره-

 ...بعضیاشون اللخصوص...کنن مي رفتار گونه بچه خیلي خانوما

 :گفتم و زدم پوزخندي. کرد نگاه بهم سبزش هاي چشم با بعد

 !گرفتیم ياد بزرگترهاش از و جنبگي بي-

 :اومد عنايتي آقاي صداي. شدم بلند و کردم اشاره خودش به ابرو با و

 !کافیه امروز براي ها بچه! کـات-

 :گفتم زيرلب. رفت شیرجه جانیار سمت اژدهايي نگاه يه با درين

 ...ابوالفضل يا-

 :زد داد بلند

 ...بعد میرم مي موقع يه گي نمي هان؟! بودي؟ مالونده زمین به چي! کشم مي رو تو من-

 :گفت لبخند با جانیار

 هي شد مي ديروز وقت اون...مردي مي االن مثال کن فرض! بکني رو جا همه فکر بايد بیني؟ مي-

 !درين کن فکر مثبت کوچیکت خواهر قول به! بودي نکشته و هیچکي تو و مرگت از قبل روز

 درين. کرد کوتاهي ي خنده آرسین...! شد مي منفجر داشت درين. کرد نگاه بهش خونسردانه و

 با درين. گرفتیم و بازوهاش و پريديم تندي درسا و من ولي جانیار سمت بره دوباره خواست

 :گفت حرص

 ...کنم ادب و خودراضي از ي ديوونه اين بذارين کنین ولم-

 :کرد،گفت اشاره خودش به و کرد نگاه سانیار و آرسین به جانیار
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 منم؟ منظورش-

 :گفتم بلند و بیرون دادم هل و درين! نمک بي...اَه

 !همگي خداحافظ -

 :گفتم بلند. ماشین توي نشستیم

 شه؟ مي چیزيش يه گي نمي االغ ي پسره! کره؟ آخه...کنن مي ديوونه و آدم اينا! هــــوف-

 :گفت و کرد مشت دهنش جلوي دستشو درين

 !شعور بي کرد مي مسخره و من اصطالح داشت! گفت؟ مي چي ديدي! ا  ا ...ا -

 :گفت و خنديد درسا

 !بخندين...! ببینین رو قضیه مثبت قسمت بچه-

 :گفتم و زدم لبخندي

 دنيدي ات قیافه...زمین خوردي باحال خیلي درين...خنديديم هم کوچولو يه باشیم منصف...ولي-

 !بود

 :گفت نخنده که کرد مي کنترل خودشو داشت که درحالي درين

 !درد-

××× 

 :گفت و کرد اخم جانیار

 چرا؟ آخه! شدن؟ مريض-

 :گفتم و انداختم باال و هام شونه

 !ديگه خوردن سرما خب. دونم نمي-

 باهم؟ هردو آخه-
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 فتيکو ويروسي،میکروبي يه پايیز اواخر همیشه. خورد سرما درين اول...جانیار نداري خبر که تو-

 خودش چه. کنه مي بکنه درين هرکاري همیشه که هم درسا. بدنش توي ره مي زهرماري

 !شدن درين بدن هاي سلول پیرو هم بدنش هاي سلول ديگه! نخواد خودش چه...بخواد

 :گفت و زد لبخندي جانیار

 .نیست مهم...افتاديم عقب بازم ولي...خب خیله-

 !برگردن و بشن بهتر فردا دم مي قول. آره-

 طفلکي. دکتر برن تا درسا و درين دست بودم داده و ماشینم. بودم نیاورده هم ماشین امروز

 هب کردم رو. زدم لبخندي فکرم از! شده گنده و قرمز اي دلمه فلفل يه ي اندازه هاشون بیني...ها

 :گفتم و جانیار

 شمال؟ بريم بايد ديگه روز چند راستي-

 .ديگه روز سه...دومه امروز-

 .خب بسیار. آهان-

 جور هم جواز و بگیريم هم و شمال هاي سکانس ديگه. شد تموم کارمون که بود پنج ساعت

 :درين به زدم زنگ و درآوردم و موبايلم. سینماها سردر رفته مون فیلم بخواد بشه،خدا

 !من مريض خواهر  سالم-

 ...سالم-

 :گفتم دلسوزانه. کرد سرفه يه

 رفتي؟ دکتر...بمیرم بمیرم-

 .رفتیم درسا با بابا آره-

 ايه قسمت با و نبودين امروز که رو هايي قسمت. بمونین زيادتر بايد فردا عوض در گفت جانیار-

 .بگیرن هم روي فردا

 ...ببینم قبر توي جانیارو اين من ايشاال-
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 :گفت. خنديدم

 ده؟ نمي انجام ريزي کرم عملیات چطوره؟ آرسین-

 ...اي گربه چشم! ديگه شديم عادي همکار دوتا مثل...نه-

 :وگفت خنديد درين

 !بـاي. برم بايد ديگه خب-

 .باي-

 :اومد سرم پشت از آرسین صداي که کردم قطع و گوشي

 شد؟ تموم حرفت-

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي و دستم. برگشتم تندي

 .ترسیدم! میاي؟ طوري اين چرا...ووي-

 آره؟ منم...اي گربه چشم. اينجام که شه مي اي دقیقه پنج يه واال-

 :گفت و خنديد کنم جورش و جمع خواستم تا! شد سوتي اندر سوتي...واي

 !اي گربه چشم گه مي شده پیدا يکیم حاال کردن مي تعريف چشمام از همه حاال تا...بود باحال-

 :گفتم پرروئي با

 !ديگه هستي خب-

 ...ها ست گربه هاي چشم از تر تیره ؟...مطمئني-

 :گفت. زد لبخندي

 ...نداري ماشین آخه. برسونمت تونم مي که بگم بهت خواستم مي...راستش-

 .رم مي خودم نه-

 .دوره هم تون خونه...رسونمت مي-

 !دوني؟ مي کجا از تو-
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 خونه و دنیا سر اون برين دنیا سر اين از بايد که گفت زد مي حرف سانیار با داشت درسا دفعه يه-

 ...شنیدم منم. شهره از خارج تون

 ...هوم-

 و انداختم باال هامو شونه...نبود هم حرفا اين و اتوبوس و تاکسي حال و حس. گفت مي راست

 :گفتم

 .میام خب خیله-

 :گفتم. شديم ماشینش سوار

 .بري سمت کدوم از گم مي بهت شدي که اتوبان وارد-

 ...باشــه-

 از تو هم شم مي راحت تو دست از من هم بشه تموم برداري فیلم که ديگه روز چند خدا شکر-

 !من دست

 :گفت...! ديگه درمیاره منو حرص خونسردش لبخندهاي همین. زد لبخندي

 ...توئم مديون و ام آينده شهرت من-

 !کردم کارو اين که بودم خورده خر ي پخته مغز صبحونه براي کنم فکر منم! بله! اوه-

 :تمگف. شد خیره جلو به و موند باز طوري همین دهنش که بگه چیزي يه خواست و زد لبخند دوباره

 کردي؟ سنکوپ ي سکته! شد؟ چي-

 :گفت و زد پلک دفعه چند

 ...درناز...دُ-

 !آرسین؟ شده چي-

 :گفت و کرد ريز چشماشو. کرد نگاه جلو به تر دقیق و گذاشت فرمون روي و اش چونه تندي

 ...کنم نمي اشتباه...خودشه-

 !بگو منم به آرسین! کیــه؟-
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 :گفت و داد تکیه اش صندلي به دوباره

 با هدار...وايستاده اونجا ببین...تنشه مشکي کت...داره مشکي فشن موهاي که هست پسره اون-

 مثل ولي. داره داستان خالصه...نه که واقعي خواهر يعني. خواهرمه نامزد. زنه مي حرف زنه يه

 ...کنه مي خیانت نامزدش به داره اينکه

 !شد نمي باورم...اون...بود همراهش که زني...فهمیدم نمي حرفاش از هیچي من ولي

 :گفتم زيرلب

 !شناسم مي رو زنه اون من! شه نمي بـــاورم-

 :گفت گرفت مي شماره يه که درحالي و درآورد اش جیب از و اش موبايل آرسین

 ؟کیه؟...ا -

 :گفتم و دادم قورت و دهنم آب

 .مهتاب. بابام زن-

 :گفت و گرفت باال سرشو کوتاه مکث يه از بعد. شد خشک

 راستي؟-

 ...آره...آ-

 من هم. کشیديم بلند «هین» يه. بوسید رو مهتاب ي گونه و آورد جلو و صورتش پسره موقع همون

 :گفتم عصبانیت با و بلند. آرسین هم و

 !سالشه پنجاه نزديک مهتاب...خـَره چه ببین رو پسره-

 پولدارين؟-

 !هان؟-

 داره؟ مايه بابات خوبه؟ تون وضع گم مي دارم-

 :گفتم

 .باال به رو متوسط-
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 باالست؟...مهتاب اين ي مهريه-

 :گفتم بهت با. فهمیدم و منظورش

 !شده گور به گور رنگي چشم ي زنیکه! خدا...! واي...خیلي آره-

 گرد چشماش. ديد و من يهو و برگردوند سرشو مهتاب. بودن نشسته نیمکت روي پارک توي

 :گفتم تندي. شدن

 !برو فقط...برو آرسین-

 :گفت. رفت و گرفت گازشو آرسین

 ...بزنم زنگ آرام به نشد...اَه-

 !ديد منو! ديد منو...واي-

 !بترسه بايد االن اون ترسي؟ مي چرا! ديد که ديد که خب-

 نماشی توي و درناز گه مي بابا به ره مي من از قبل سر بر خاک رنگي چشم اين! ديد تو با و من-

 ...کشه مي منو و ديدم پسر يه

 ...ديگه خونه رسي مي اون از زودتر تو! بیاد قراره خونه که باالخره-

 ...که کنیم نمي زندگي دوتا اون پیش خواهرام و من...آرسین بابا گي مي چي...هوف-

 ...که دونستم نمي ببخشید...بـ...آ-

 ...بدم خبر بابا به بايد من ولي. نره کاله سرش اون حداقل. بزن زنگ خواهرت به-

 :گفت و گذاشت گوشش روي و اش موبايل آرسین

 ...آرام سالم-

 :اومد دختر يه جیغ صداي

 ...بابا و مامان ببین! خونه؟ گردي برنمي چرا! برم قربونت الهي واي! آرســــیــــن-

 :گفت و کرد اخم
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. خوام نمي نخیر...دوني مي بهتر خودت...نیست مهم چراش...گردم برنمي خونه اون به ديگه من-

 و مچش که هموني. نويد،نامزدت آقا بعله...نويده ي درباره. بزنم حرف اينا ي درباره نزدم زنگ اصال

 کجا دروغم...ديدمش خرپول ي ساله پنجاه زن يه با پارک توي االن همین! ست بسته گوشش

 ...نیست مهم کن ول رو خرپوله دونم مي کجا از...بود

 بايبا زن که بذاره خواهرش دست کف صاف نرفت ببین...ها باشه آقا تونه مي قدر چه وقتا بعضي

 شا زندگي وارد ساله چهارده که عوضي خائن اين به بابا ببین...بود گرفته بغضم! بوده همکارم

 !داد؟ و اعتمادش جواب بهتر کي حاال...داره اعتماد هستیم دختراش که ما از بیشتر شده

 :گفت آرومي صداي با. کرد قطع و گوشي و شد تموم حرفاش آرسین

 خوبه؟ حالت-

 :گفتم بغضي صداي با

 تقصیر همش! کرد رو و زير رو بیچاره من زندگي...مهتاب به لعنت! باشم؟ خوب تونم مي-

 !انصافه؟ اين آخه...زنه مي الس خودش از تر کوچیک سال بیست پسر يه با که االنم...اونه

 هک پسري يه! گرفت ام گريه هم کي جلوي خدا رو تو ببین...اَه. چکید ام گونه روي اشک قطره يه

 :فتمگ و گرفتم ازش. گرفت جلوم دستمال يه آرسین ديدم دفعه يه...ضعیفه مونث جنس معتقده

 .مـرسي...مــ-

 :گفت و کشید آهي. کردم پاک و ام اشک

 يزن مي زنگ...درناز نکن گريه هم تو حاال. نیست زندگي مرد نويد که دونستم مي هم اول از من-

 ...گي مي براش و چي همه و بابات به

 !کنه مي باور البد اونم-

 ...داره که و کردن امتحان بار يه ارزش-

 رد و اش خونسردي خواست مي که اونا از نه...واقعي لبخند يه. زد بهم لبخندي. کردم نگاه بهش

 :گفتم. بده نشون من هاي بودن حرصي برابر
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 زدم مين زنگ گفتي نمي اگه ولي. بزنم زنگ يه بهش تا دار نگه تلفني کیوسک اولین. خب خیله-

 !ها

 ...خب خیله-

 و تمبرداش و گوشي. شدم پیاده ماشین از و کشیدم عمیق نفس يه. داشت نگه کیوسک يه جلوي

 :داد جواب بوق دوتا از بعد. گرفتم رو بابا موبايل ي شماره

 بلـه؟-

 ...بابا سالم-

 :گفت. زد دار صدا پوزخند يه...سکوت

 اين کردم مي فکر بهش که چیزي آخرين! پسرباز خانوم...فراري خانوم...بازيگر خانوم...به به-

 !کني بدل و رد شماره و بشیني پسري هر ماشین توي که بود

 :گفتم لرزون صداي با...لرزيد عصبانیت از دستم اش توهین از

 !بود من همکار پسر اون که اوال! نیست پیغمبر مهتاب بگم بايد که...مهتابه حرف به اگه-

 ...پسرت دوست شايدم-

! نيک مي فکر تو که نیست چیزي اون وجه هیچ به مهتاب ولي! کن فکر کني فکر خواي مي هرجور-

 ...بوسید و اش گونه هم پسر تازه! ديدمش پارک توي ساله سي پسر يه با امروز من

 !زني؟ مي تهمت مهتاب به حقي چه به! گي؟ مي چي داري تو-

 کنم؟ توجیه ديدم که و چیزي ندارم حق من و بزنه تهمت من به داره حق مهتاب ا ؟-

 صداتو خوام نمي ديگه...نخیر! خودته؟ مثل هم مهتاب کردي فکر! ببند و دهنت فقط! درناز-

 .خدافظ. ديگه دوتاي اون نه و تو نه. بشنوم

 ...بوق صداي

 :گفتم بلند. ماشین توي نشستم و گذاشتم سرجاش محکم و گوشي

 ...زنه مي هم تهمت بهم تازه! نگفتم؟-
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 :گفت و کرد نچي آرسین...گرفت ام گريه دوباره

 !فهمه مي روزي يه باالخره...نکن گريه درناز-

 !زده؟ تهمت من به خواسته دلش تا وقتي داره؟ اي فايده چه ديگه...بفهمه-

 :گفت. کرد نگاه بهم سبزش هاي چشم با اونم. کردم نگاه بهش. کشید آهي

 .بود من تقصیر همش...بود من تقصیر اصال-

 !نبود تو تقصیر اصال. چیه تو تقصیر...وا-

 ...بزني زنگ گفتم نمي اگه...چرا-

 ...انداختم راه بازار گريه کردم شلوغش زيادي منم ديگه خب. گفتي راست اتفاقا نــه-

 :گفت آرسین. کشیدم باال و ام بیني

 ...خورن مي و کارشون چوب روزي يه...زنن،بزنن مي تهمت بهت که هايي آدم بذار-

 :گفت و کرد ويال در به خونه،نگاهي رسیديم وقتي

 ...قشنگي ي خونه چه-

 تو؟ نمیاي. مرسي-

 .نمیام نه-

 :گفتم تندي! ها زدم تعارفي عجب منم...اوه اوه

 !اندازم مي کل باهات هنوزم من! بشما عوض من شه نمي باعث امروز وقايع ببین-

 :گفت و باال انداخت و ابروهاش

 اندازم؟ نمي من کردي فکر تو نکنه-

 ...آرسین راستي...! هم تو حاال خب خیله-

 بله؟-

 :گفتم و کردم پوفي. کردم مکث
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 يا...نیمک نمي زندگي بابامون پیش ما که...اي ديگه هرکس يا سانیار جانیار...نگو کسي به لطفا-

 ...يا...داره زن بابامون

 :گفت و زد لبخندي

 .کرد نمي درز جايي هم گفتي نمي. نباش نگران-

 :گفتم و زدم لبخندي

 .بینمت مي. ممنون خیلي-

 .خداحافظ-

 نشسته کاناپه روي درسا و درين. کردم باز رو ويال در. خونه توي رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ي گنده هاي بیني و خمار و قرمز هاي چشم با. بودن پیچیده خودشون دور پتو يه و بودن

 :گفتم کنان خنده...قرمز

 !نکنین مريض منو موقع يه حاال! داريم مريض قدر چه! ببینین رو اينجا-

 :گفت و زد لبخندي درين

 .علیکم سالم-

 خبرا؟ چه. درنازي سالم:درسا

 :گفتم درمیاوردم و مانتوم که درحالي

 رساد حال پرسید مي هي و بود نگرانت خیلي امروز که بگم بايد سانیاره از خبرا چه منظورت اگه-

 ...وخیمه سرماخوردگیش...بده قدر چه...خوبه

 :گفتم جدي. کرد قرمز درسا و خنديديم ودرين من

 .باباست و مهتاب به راجع. کنم صحبت باهاتون موضوعي يه درمورد بايد...ها بچه-

 :زد غر زيرلب درين

 !مزخرفي و کننده کسل موضوع چه-

××× 
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 :گفت و کرد محکم سرش باالي کلیپس با موهاشو درين

 ...تاسوعاست فردا. بپوشین مشکي لباس ها بچه-

 :گفت درسا

 !شدي طلبه ما براي هم تو حاال...اوه-

 بپوشي؟ گلي گلي قرمز خواي مي خب:درين

 اي اي،قهوه سورمه...تیره رنگ همه اين. ديگه بشم خوام نمي هم سوسک ولي...نه که قرمز:درسا

 ...سوخته

 :گفتم و برداشتم و ام ساک

 .کنه مي و سرمون جانیار برسیم دير. بريم. نکنین بحث قدر اين ديگه بسه-

 !باو کرده غلط:درين

 :گفتم و درين دست دادم و آدرس. شديم ماشین سوار

 نیست الزم ديگه...خارجه تهران از مون خونه چون. اتفاقا رسیم مي زودتر ما...بود رفته يادم-

 ...کنیم رد و اتوبان ترافیک

 :گفت درسا

 !حريفیم فن همه ماها...آره-

 :گفت درين و خنديديم هرسه

 !درسا داشت ربطي چه-

 :گفت و کرد معوج و کج و صورتش. خوردن زنگ به کرد شروع درين موبايل. بوديم شده جاده وارد

 !جـانیـاره-

 :داد جواب

 خیله...رسیدين زود...جدي! کنین؟ مي کار چي اونجا ما؟ پشت  کجا؟! چي؟...نه...علیک! بلــه؟-

 .خب
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 :کشید جیغ بلند بعد. کرد کوتاهي مکث

 مزنی مي...باشه! کن پیدا جايي يه از خودت! بیاريم؟ چاي براتون که شمائیم آبدارچي ما مگه-

 .خدافظ! بردي سرمو ديگه خب خیله...کنار

 :گفت لبخند با و کرد وقطع گوشي

 !اومدن جـ ت با انگار اينا-

 سانیار؟ و خودش کیا؟:من

 .سامولک و رعنا و سانیار و خودش-

 !اومده؟ چي واسه اون! اَه-

 .بريزه کرم رعنا براي خواد مي البد...ديگه شده اشون آويزون گفت مي-

 بده؟ بهشون نداره چايي رعنا بعد-

 !چايي به برسه چه نداره عقل رعنا-

. ريخت چايي لیوان يه و برداشت و فالسک تندي درسا. کنار زدم و ماشین من و خنديديم هرسه

 :گفت

 .سانیار براي اين...خب-

 :گفتم. ريخت چايي لیوان يه درين و درآورديم شکلکي يه درين و من

 جونه؟ جانیار براي! اوهو-

 !برم انقالبي حرکت يه خوام مي...شو خفه...هیس-

 ینماش از. ايستادن مون پشت و رسیدن هم اونا. شديم پیاده ماشین از درسا و من و زد نیشخندي

 :گفت بلندبلند و اومد رعنا. شدن پیاده

 !ها ديوونه! کنن مي بحث باهم قدر چه دوتا اين-

 :گفتم و انداختم باال و هام شونه من

 ...ديگه خودتن هاي پسرخاله-
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 :گفت زيرلب و خنديد

 ...مزه بي-

 :گفت و گرفت سانیار سمت و لیوان درسا

 !نباشي خسته-

 :کرد غرغر جانیار

 !کردم رانندگي من که و راه کل -

 :گفتم زيرلب من

 کجاست؟ سامولک اين-

 :گفت جانیار

 ريمب خوايم مي. بیايین ما دنبال راهو ي بقیه ها بچه! گذاشته و اش مرگ ي کپه ماشین پشت-

 .مون دايي ويالي

 ...خب خیله-

 اييچ...جانیار به خورد کله با يهو و افتاد راه پرتي حواس با. شد پیاده ماشین از درين موقع همون

 :زد داد بلند جانیار. جانیار روي ريخت اش

 !ســوختــم آي-

 :گفت و زد لبخندي. کرد صوف و صاف و لباسش و رفت عقب درين

 !خیر به ظهرت! بود خوبي شروع-

 هشب جواب در شیرين لبخند يه فقط درين. کرد نگاه درين به غیض با جانیار و خنده زير زديم ما

 :زد غر درين. بريم که افتاديم راه و شديم ماشین وايستاديم،سوار ذره يه اينکه از بعد. زد

 !ايش! کنیم تحمل هم و سامولک بايد حاال...بود کم جانیار-

 :گفت بلند درسا...ديدم مدادي نوک شیش و دويست يه يهو رفتیم که ساعت نیم يه

 !آرسینه ماشین اين ا -
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 :گفتم زيرلب

 ...فهمیدي کجا از آفرين! بابا؟ نه-

 گاز پدال روي و پام...پسر آقا کني قان قان ذره يه خواي مي...آهان. شد رد کنارم از سرعت با يهو

 :گفت درسا که دادم فشار

 !ندي دستمون کار خدا رو تو! درناز آي-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !مبارز آرسین کردن ضايع عمل براي ريم مي و گیم مي ابوالفضل يا يه...نترس-

 :گفت و چسبید کمربندشو درين...زد جلو ازم اون دوباره. زدم جلو ازش

 !شلوارم توي افته مي قلبم االن من...دم مي قسمت ابوالفضل به درناز-

 !نترسین گم مي-

 :گفت درسا و اش پیشوني توي زد درين...جلويیم پرايد سپر توي خوردم يهو

 ...نشد بار اين کنم فکر مثبت کردم سعي که هم قدر چه هر! نگفتم؟...هعي-

 از جوون دختر يه. شد پیاده ازش و داشت نگه هم آرسین ماشین ديدم. شدم پیاده ماشین از

! ارمند ديگه دخترو يه جیغاي جیغ ي حوصله...آشغالم شانس  به بزنم گند اي...شد پیاده پرايد

 :گفت...زد لبخندا همون از و اومد جلو آرسین

 !درناز سالم-

 !بدي؟ سپرو اين خسارت خواي مي تو االن...درد و سالم-

 :گفت و انداخت ماشین به اي موشکافانه نگاه

 !نزدم که من. نه...اوم-

 !بود تو تقصیر ولي-

 خانوم؟ گم نمي درست. ماشین اين به زدي خودت که شاهدن هم خواهرات دوتا اون. نه نه نه-

 :گفت و شد شل نیشش دختره. زد دختره اون به دخترکشي لبخند
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 ...بـله...بــ-

 :گفتم و دختره به کردم رو

 .دم مي بهت االن همین...قدر چه بگو فقط خواي؟ مي خسارت چقدر خب خیله-

 جور تا بگیرم ذره يه هم درين از شدم مجبور. گفت خرکي عشوه و ناز عالمه يه از بعد خالصه

 :گفتم. آرسین سراغ رفتم دوباره. کرد گم گورشو و دادم بهش. بشه

 ...من اعصاب روي داري خیلي-

 .کنم نمي منم نکني تموم تو تا ولي. کنیم اش تموم بگي روز اون تونستي مي! خواستي خودت-

 !باش خیال همین به پس-

 !همچنین-

 :گفت درسا. کوبیدم حرص با درو و ماشین توي نشستم

 .بدم دست از و هام پول خوام نمي من. بدي اينم خسارت بايد االن...نکن-

 !ببند درسا-

 !مونديم عقب نفله جانیار اين از...باش زود درناز:درين

 .ببند هم تو درين-

××× 

. ودب بزرگ هم خیلي. بود ساحل کنار درست. بود صفا با و خوشگل خیلي اينا جانیار دايي ويالي

 روي نشست درين. برداشتیم خوابه سه اتاق يه درسا و درين و من! داشت جا عوامل ي همه براي

 :گفت کرد مي باز هاشو کفش بند که درحالي و تخت

 من! داريم برمي خوابه سه اتاق يه ما زدي زر تندي! کردي؟ که بود حرکتي چه اين درناز...ايش-

 ...بشیم چتر اتاق يه روي مون هرکدوم خواستم مي که

 :گفتم...باشیم داشته دريا از خوبي نماي تا زدم کنار و اتاق ي پرده
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 بهتر قبلیه همون. نمیاد خوشم اصطالح اين از...دهنت توي افته مي داره «ايش» اين دريــن-

 !مرگم به مونده روز يه...بود

 !گاو...پرم تو زد شده گور به گور جانیار اين آخه...کنم مي استفاده همون از دوباره. خب خیله-

 :گفت و زد سوتي درسا

 !ايت الو آي...! ها باحوله خیلي ويال اين ها بچه ولي-

 :گفتم و کشیدم دراز تخت يه روي

 !نکنین بیدارم شام براي شب...خستگي از میرم مي دارم که من-

 آخه...پاشدم زود قدر اين که کردم تعجب. بود شده خشک بدنم. شدم بیدار هشت ساعت صبح

 بل برم خواستم مي. کردم عوض لباسامو! شدم ولو جا همون منم و رسیديم يازده ساعت ديشب

 ...کنم حال ذره يه و اسکله روي بشینم. دريا

 ...و آب توي شدم مي ول خوردم مي ريز تکون يه. بزرگ خیلي سنگ تخته يه روي نشستم رفتم

 !باي باي درنازي! باي باي درنازي

 انگار. بودم صدا اين عاشق بچگي از...کردم گوش دريا صداي به...گرفت ام خنده خودم فکراي از

 خالي خودشو خواد مي انگار طوفانیه وقتي...ها سنگ به اش زدن ضربه صداي. توشه حرف خیلي

 .کنه مي تزريق بدنت ذرات تک تک به و آرامش...آرومه وقتي. کنه

 .خیر به صبح-

 حکمم آرسین که آب توي بیفتم ديگه بود نزديک...دادم دست از و ام تعادل و کشیدم بلند جیغ يه

 :گفتم و باال کشیدم و خودم. گرفت ساعدمو

 ...ترسیدم...هین-

 مونه لبخندش. بود لبش ي گوشه لبخند يه. کنارم نشست آرسین. زدم تکیه عقبي سنگ به

 :گفت! کرد رو دفعه يه که همون...بود واقعیه لبخند

 .گي مي راست. ببخشید-

 :گفتم. کردم حلقه دورشون دستامو و کردم جمع شکمم توي و زانوهام
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 ...بوزه هم ماليم باد يه...طوفاني درياي...سرد هواي...وضعیتم اين عاشق من-

 .رويايیه خیلي آره-

 کني؟ مي فکر طور اين هم تو-

 !کردي فراموش و ديروز ي قضیه که بینم مي-

 !خان آرسین کنم مي تالفي وقتش به ولي. بله حاضر حال در اآلن يعني...نـه-

 :گفت. زدم لبخند منم و کرد کوتاهي ي خنده

 .کنم صحبت باهات همین ي درباره تا بودم اومده اتفاقا-

 ا ؟-

 هچ. داد تکیه پاش به و اش آرنج. داد تکون سرشو. آب توي کردم پرت و برداشتم سنگريزه يه

 ونهت مي هم اينجا البته...بود شده مدل کن باور بود خارجي کشور يه توي اين اگه...قشنگي ژست

 :اومدم بیرون افکارم توي از صداش با...باشه مدل

 ...آوردما کم گم نمي من. کنیم بس آتیش. بسه ديگه-

 :گفتم و خنديدم شیطوني با

 !آوردي کم! گي مي! چرا چرا-

 :گفت و خنديد

 !نـــه-

 !ها کارم مي کبودي دوتا ها چال اون جاي زنم مي! چرا-

 :گفتم ريلکس خیلي. کرد نگاهم تعجب با

 مي چال دلم همیشه من...درمیاره منو حرص خیلي خنديدن موقع هات گونه هاي چوله و چال-

 !خواست

 :گفت و خنديد

 !دلت به سوز پس-
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 ! نکن عوض و بحث حاال خب خیله-

 لوکوچو يه فقط. باشیم معمولي همکار و دوست دوتا تونیم مي تو و من. گفتم مي داشتم...آره-

 !دوستي کوچولو يه...محبت

 .انداخت باال هاشو شونه

 هـوم؟-

 .دوستیم. قبوله باشه...ا م...خب-

 ...شد بهتر-

 :گفتم. کردم نگاه بهش و گذاشتم زانوهام روي کج سرمو. کرد تکیه عقبي سنگ به

 طفق که مغروري و يخي مرد اون نه! بابام...شده تنگ بابام براي دلم کنم مي حس وقتا بعضي-

 .بینه مي و اش رنگي چشم و بور مهتابي

 :گفتم. کنم تعريف و چي همه براش خواست مي دلم ولي...چرا دونم نمي. کرد نگاه بهم فقط

 .رفتگ آتیش کرد مي کار توش که شرکتي...سوزي آتیش يه توي. مرد مامانم بود سالم ده وقتي-

 .کنه رحمتش خدا...متاسفم-

 کفن هنوز. آهان...بود چي...که...هست اصطالحي يه...خب...کنه رحمت هم رو تو رفتگان خدا-

! مهتابه اين ها بچه گفت. مون خونه آورد و گرفت و زن يه دست بابا بود نشده خشک من مامان

 !من جديد خانوم  

 :گفت تعجب با

 !نداد؟ خبر بهتون قبلش-

. داختان مي زياد تشر و توپ و تیکه ولي. نبود بدجنس. نبود بدي آدم مهتاب...خوشه دلت بابا نه-

 ...سرخريم بابا و اون زندگي توي خواهرم و من که بفهمونه بهمون خواست مي دلش جوري يه

 ...ها بودن خوشگل کثافت اين هاي چشم قدر چه. کرد اخم

 :گفتم کردم مي نگاه رو به رو به که درحالي. گذاشتم زانوم روي ام چونه و کردم بلند سرمو
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 از کرده،يهو مي خواهرهات و تو نثار و اش محبت و مهر ي همه سال ده که پدري...سخته خیلي-

 هم ما...مرد که اون! بود يکي مامان مال با درسا و درين و من انقضاي انگار. بشه رو اون به رو اين

 !مرديم

 :گفتم و زدم لبخندي سر آخر. گفتم براش هم رو خونه از رفتن و مون شدن بازيگر ي قضیه

 !دادي گوش حرفام به و نشستي دوست يه مثل که مرسي-

 ...کنم مي خواهش-

 :گفتم و ام چونه زير زدم دستامو

 بکني؟ خواستي مي خودکشي روز اون چرا گي نمي تو خب؟-

 :گفت و خنديد

 کرده؟ گل ات فضولي-

 !نگو نگي خواي مي خب...ا -

 .گم مي بهت...نه-

 :گفت کشیدش مي زمین روي که درحالي و برداشت دراز چوب يه

 ات. آرام بزرگم خواهر و بابام و مامان با. داشتم و خودم زندگي من خب...عجیبه خیلي من داستان  -

 يپرورشگاه ي بچه يه...من...دوني مي. کردم مي زندگي اونا با همیشه من میومد يادم که اونجايي

 .ام

 :گفتم بلند

 !چي؟-

 ههم آخه...بگن کسي به خواستن نمي بوده دختر چون ولي. میاره دنیا به رو آرام اول مامانم...آره-

 دوقلو آرام و من که گن مي. میارن شیرخوارگاه از و من...خالصه! خواستن مي پسر خونواده ي

 دوقلوها از خیلي چون. نباشم خونواده اون پسر که نکردم شک هم وقت هیچ...دوني مي...هستیم

 سبز چشم نوزاد يه قصد از...بودن زرنگ بابا و مامان ولي. ندارن شباهت بهم اصال که هستن

 .سبزه هم مامانم و آرام چشماي. نکنه شک کسي تا بودن برداشته
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 ...هان-

 خیلي...ما يتیم ي بچه يه که فهمیدم. نیستم پسرشون که فهمیدم پیش ماه يه درست اينکه تا-

 !شد پیدات تو...که کنم خودکشي خواستم مي خالصه! خیلي..شد وارد ضربه بهم

 مي مئنمط من نبودي نوزاد موقع اون اگه...هستي کي ديگه تو پسر! بودي؟ يتیم اينکه واسه فقط-

 .رعنايي ي شده گم برادر که شدم

 چي؟-

 :گفت و زد لبخندي آرسین. گفتم رو رعنا برادر ي قضیه براش

 ...بودم زده حدس درست پس-

 چیو؟-

 ...کن ولش هیچي-

 !بگو بگو-

 ...کیه برادرش بدونم کنم فکر-

 !بگو آرسین-

 ...لق دهن که هم تو! نیستم مطمئن من! درناز ا -

 :گفتم و خنديدم

 !نگو خب! مرگ-

 :گفتم کوتاه مکث يه از بعد. کشیدم آهي

 کسي...چي من ولي. بوده پدرت جاي عمر تمام نبوده پدرت که کسي...منه از بهتر تو وضع ولي-

 چشماشو رنگي چشم اون عشق. کنه ادا رو پدري حق کمال و تمام نتونسته بوده پدرم واقعا که

 .کرده کور

 :گفتم و شدم بلند. زد بهم تلخي لبخند آرسین

 .شه مي دير که بريم. شه مي نه داره ساعت...ديگه بسه-
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××× 

 :گفت درين. برد قفل سمت و گرفت اش لرزون دستاي توي کلیدو جانیار

 !ديگه کن وا زودتر درو! زديم يخ ا -

 ...تونم نمي زده يخ دستم-

 :گفت و قاپید دستش از کلیدو درين

 ...عرضه بي بابا طرف اون برو-

 :گفت جانیار

 !ام؟ عرضه بي من-

 ...حاال تو برو! تو ديگه آره خب! ست عرضه بي من ي ننه نه-

 :عنايتي آقاي به کردم رو. رفتیم دنبالشون هم ما و تو رفتن کنان بحث و جر

 نداريم؟ برداري فیلم ديگه امروز براي-

 

 .ديگه شبه هفت ساعت. نه-

 .باشه-

 :گفت بلند درسا

 !کنه؟ درست شام قراره کي خب-

 زد ادرس به ما مرگ مکش لبخند يه. شد وارد مهربوني در از سانیار. نالیدن بلند اکیپ دختراي همه

 :گفت و

 !بیارن غذا زنیم مي زنگ...چرا آشپزي-

 باسل رفتن همه. شه مي بدل و رد دوتا اين بین لبخند خیلي کال. نشست و زد لبخند يه هم درسا

 با. ردمک تنم بود ارغواني رنگ به و رسید مي هام لنگ تا که گشاد پلیور يه رفتم منم و کنن عوض

 :کرد پچ پچ من درگوش رعنا. رعنا کنار هال توي نشستم رفتم. بنفش شال يه
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 !درناز...درناز-

 هوم؟-

 نیست؟ خوشگل سامان-

 :گفتم و کردم کوله و کج و صورتم

 ...نداشتم انتظار يکي تو از! خوشگله؟ کجاش باو زني مي مفت زر چرا-

 ...حاال خب...ايــش-

 :گفت و مبل يه روي گروه،پژمان،نشست هاي بچه از يکي

 بکنیم؟ بازي يه هستین...حاال خب-

 :فتگ. بود نشسته بودم نشسته من که مبلي پايین زمین روي آرسین...و کردن استقبال همه

 .پانتومیم-

 :گفتم بشنوه خودش فقط که طوري من

 ذاري نمي خودت باشم دوست باهات میام هي ببین! متنفرم بازي اين از من خب...بگیري درد-

 ...ها

 :گفتم خنده با. زد لبخند بهم و برگشت

 !حسودي از مردم...هاتو گونه چال کن جمع-

 قتد بوديم نشسته که هم اسکله توي...بود خوشگل چه اش رخ نیم. طرف اون کرد روشو و خنديد

 اول .گروه يه توي هم گروه،پسرا يه توي رفتن دخترا. بودن موافق آرسین پانتومیم با همه. کردم

 ...بدن سوژه ما به اونا بود قرار

 :گفتم من

 !نیست خوب پانتومیمم اصال! دونم نمي من...ها بره بايد شماها از يکي ها بچه-

 :گفت و خنديد ها بچه از آيدا،يکي

 !فرستیم مي خودتو پس ايول-
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 ...انار زهر-

 :اومد پژمان صداي

 !خب-

 :گفت لبخند با و شد بلند آرسین. کرديم نگاه بهشون و برگشتیم

 میاد؟ کي خب-

 :گرفتن دم همه

 ...درناز درناز درناز-

 :گفتم و شدم بلند...! دربیارم بازي کولي خواستم نمي

 .ببینم بگو بیا. خب خیله-

 کردم اخم...داد مي ام قلقک گوشم روي داغش هاي نفس...گفت چیزي يه درگوشم و اومد آرسین

 :گفتم و

 ...نشنیدم چي؟-

 !لوزالمعده-

 :گفتم شده گرد چشماي با و کشیدم عقب

 !کنم؟ اجرا اينو طوري چه من! چي؟-

 :گفتم. خنديد و انداخت باال هاشو شونه آرسین

 کردي،نه؟ انتخاب خودت! کوفت-

 :گفت و خنديد

 !آره-

 ...بريزم سرم توي بايد خاکي چه ببینم بشین برو! پاره آجر-

 ...سنگ ماسه و اضافه کود با رس خاک-
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 :گفتم بود گرفته ام خنده که منم. خنده زير زدن همه

 ذاري؟ مي تو مگه! شم وارد دوستي در  از میام من هي حاال-

 يهو...کردم مي کار چي بايد...خب. جلوشون ايستادم رفتم من شد تموم که کـ رشون و هـ ر

 ...بردم باال و انگشتم دوتا اول! فهمیدم

 .فهمیديم ست کلمه دو خب:رعنا

 :گفت درين...ام لوزه روي...گلوم روي و انگشتم

 !گردن؟-

 !گلو؟:شراره

 !حلق؟:درين

 بیني؟:درسا

 :گفتم درسا به اخم با

 !گلوشه؟ توي آدم بیني  مگه! درآوردي؟ کجات از رو بیني-

 :گفت درسا و خنده زير زدن همه

 !پروندم چیزي يه هستش حلق وزن هم ديدم-

 :کشید جیغ سمن يهو

 !آره؟! لــوزه-

 اين...خب! سمن برم قربونت...آخي. زدم بهم و دستام خوشحالي با و دادم تکون سرمو تندتند

 :گفت بلند درين. کشیدم شکمم روي رو معده شکل دستام با. ديگه آسونه که دومي

 !المعده لوزه...آهان! معده-

 :مگفت. درآوردم و زبونم آرسین براي و نشستم رفتم. خنديدن دخترا و شد بلند پسرا آه صداي

 !ها میاي خودت...دربیاد پدرت تا گم مي چیزي يه االن حاال! تونستم؟ ديدي...هه هه-
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 :گفت متفکرانه درسا. دخترا سمت شدم خم

 ...بگیم چي حاال خب-

 ...کنه تالفي و آرسین کار  بتونه قشنگ درناز که چیزي يه:درين

 ...گل توي بمونه آرسین:رعنا

 ...خر عین:شراره

 :گفتم زيرلب من بعد. خنده زير زديم همه

 !کنه اجرا اينو بتونه عمرا...! فرهنگي تهاجم-

 :گفت و زد بهم دستاشو درسا

 !درناز آفرين! خودشه-

 :گفتم آرسین به و زدم اي پیروزمندانه لبخند

 ...شازده بیا بدو-

 :گفت زيرلب آرسین

 بگو؟ خب! سپردم تو به و ام جون من خدايا-

 شامپويي چه بپرسم بعدا باشه يادم...خوشبوئه موهاش قدر چه...آخي...آورد نزديک سرشو

 :گفتم آهسته! کنه مي استفاده

 ...فرهنگي تهاجم-

 :گفتم و زدم شیرين لبخند يه فقط من. کرد نگاه بهم عاجزانه آرسین

 يم کار چي ببینیم برو بدو...! ريزم مي خاکي کرم برات برابر دو من...بريز آسکاريس کرم تو-

 !کني

 و انیارج بعدي نفراي. شد مون نفع به امتیاز يه ما و بفهمونه پسرا به رو کلمه اون نتونست آرسین

 :فتگ زيرلب درين که گفت بهش چیزي يه جانیار. جانیار پیش رفت و شد بلند درين. بودن درين

 !گفتم کي ببین...سرت فرق توي کوبونم مي کشتي لنگر با مرگم به روز يه-
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. هديگ هیچي...نتونست و اش بقیه ديگه...ست کلمه دو که فهموند بهمون اول. اومد ما سمت بعد

 ما سر آخر! داشت حق درين خدا بنده! رواني جنگ...بود اي کلمه چه اونم. شد اونا نفع به امتیاز يه

 !عاديه کامال چیز يه...ان برنده دخترا همیشه خب. امتیاز دو تفاوت با. برديم

 ونا پشت اصال...شنیدم آرسین از متفاوتي حرفاي امروز. کردم گلوله خودمو پتو زير رفتم شب

 هي...باشه بوده سختي زندگي همچین که رسه نمي نظر به عمیق لبخندهاي و خوشگل ي چهره

 واقعیم مامان...جونم از عزيزتر مامان که بفهمم...روز يه اگه. گذاشتم اون جاي و خودم لحظه

 ؟؟؟...ام يتیم يه که بفهمم! شم؟ مي حالي چه...نبوده

 اش شوک روي از آرسین عمل اين. رسه مي عقلم...نه ولي. کنم خودکشي اول اون شايد خب

 .برد خوابم که بودم فکرا همین توي. بوده

××× 

 .سامبولي-

 :گفت و خنديد. کرد نگاه بهم و گرفت باال سرشو آرسین

 .کن درست صبحونه برو پاشو...چي که اينجا اومدي شدي بلند صبح هفت ساعت. سالم-

 :گفتم و زمین روي نشستم

 !چي؟ ديگه! کنم؟ درست صبحونه آدم ايل يه براي پاشم...چه من به...وا-

 :گفت. کنارم نشست و خنديد

 شدي؟ بیدار کي-

 :گفتم کشان خمیاز

 چي؟ تو...پیش دقیقه بیست-

 ...شه مي ساعتي نیم-

 ...بود روزايي چه. شه مي تموم برداري فیلم ديگه بعد...آه...بريم بايد فردا پس-

 !ندارم آمادگي شدن معروف براي هنوز من-
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 !خوب هم خعلي...اوهــو-

 .ها توئه تقصیر اش همه...شدم بازيگر من که شد چي اصال-

 تا آدم شه مي باعث هم تو به کردن لطف...وسط اين شديم بدهکار هم چیزي يه! تقصـــیر؟-

 !کنه توبه سیاه سال صد

 :پرسید زيرلب کوتاه مکث يه از بعد. خنده زير زد آرسین

 ...که نفهمیده هنوز بابات-

 :گفتم و انداختم باال و هام شونه

 !قهري؟ ات خونواده با االن تو...آرسین ببینم. نیست هم مهم برام. دونم نمي-

 :گفت. زد پوزخندي

 کردن؟ ول شیرخوارگاه توي بودم چندروزه نوزاده يه وقتي منو که همونايي! خونواده؟ کدوم-

 با! رفت؟ کجا من حیاي. سرم تو خاک. اَو...کنم بغلش کردم هوس لحظه يه...سوخت براش دلم

 :گفتم آرومي صداي

 ...نــه-

 نجپ و بیست وقتي از من...نکردم که قهر. باباست و مامان و آرام منظورت. چیه منظورت فهمیدم-

 هک ماهه دو به نزديک...هم االن. رفتم مي اونجا وقتا بعضي. کردم اجاره مجردي خونه يه شد سالم

 .نزدم سر بهشون

 :گفت و زد لبخند يه

 نه؟. میاد خوشش سانیار از درسا...خب. نزنیم حرف چیزا جور اين ي درباره بیا-

 :گفتم و خنديدم

 !گیره درسا پیش هم سانیار گلوي-

 باشي؟ عاشقش که نداري و کسي تو-

 . نیستم کسي عاشق منم. نیست عاشقم هم کسي. خوشه دلت...بابا نه! من؟-
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 :گفت. خنديد

 ؟...درناز هستي ماهي چي متولد-

 چي؟ تو. خردادم من؟-

 .مرداد-

 !درين! واي...درين...هم درين...بود مردادي هم ام مامان ا -

 شده؟ چیه؟چش درين-

 !نبود يادم اصال! دي  دوازده درين تولد-

 ...که داري وقت هنوز بابا خب-

 ...اصال...کنم کار چي...بخرم براش چي واي-

 .دهمون خیلي هنوز کن ولش! ؟...دختر بگیري عزا دي دوازده براي بشیني خواي مي االن از بابا اي-

 ...نه يا زد بهم پسره اون با و اش نامزدي آرام داري خبر راستي-

 ؟...چنده ساعت. دونم نمي-

 ...ديگه بريم شو بلند گم مي. نیم و هفت-

 .بريم آره-

××× 

 :گفت و برد موهاش الي به ال عصبانیت با دستشو. کرد نگاه ساعتش به عصبي حالتي با جانیار

 !رفته؟ که ساعته چند االن-

 :گفت تندي درسا

 !ساعته يک-
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. يمبود ايستاده ساحل توي. گذاشت درسا ي شونه روي دستشو آهسته درين. بود بغضي صداش

 وجب هب وجب. بود برنگشته هنوز ولي ساحل بود رفته پیش ساعت يک سانیار. میومد شديدي باد

 .باشه شده غرق که بود اين از ترسم...گشتیم و ساحل

 :گفت و درآورد و اش کت جانیار

 ...دنبالش برم آب به بزنم مجبورم نیست اي چاره-

 :گفت بلند صدايي با و سريع درين

 !شه مي چیزيت يه هم تو موقع يه! نرو جانیار نه-

 :گفت...لحظه يه براي فقط. کرد درين به نگاهي جانیار

 .شه نمي چیزيم. نباش نگران-

 :گفت و رفت اش سمت آرسین

 .میام باهات منم-

 . چسبوندم صورتم به سردمو دستاي! چي؟ بشن گور و گم هم اينا اگه. ديگه نه...واي

 :دراومد دهم از کلمه يه فقط

 ...آرسین-

 :گفتم خشداري صداي با. داد تکون سرشو. کرد نگاه بهم و برگشت

 !ها باشي مواظب-

 :گفت و زد کوچیکي لبخند

 .باشه اومده سرش باليي يه ترسم مي کن عجله جانیار...ماهرم من نترس-

 :گفت گرفته صداي با و کرد قايم درين بغل توي سرشو درسا

 ...نگـــو-

 يم گريه برانگیز ترحم بس از ولي! سانیاره عاشق درسا که فهمید دونست نمي هم هرکي ديگه

 :گفت عنايتي آقاي...ريخت مي اشک گوله گوله! شد مي آب براش هم سنگ دل...کرد
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 ...سرده هوا تو برين خانوما خب-

 :تگف کنان هق هق درسا. کردم بغل رو درسا. نشستیم شومینه به چسبیده. خونه توي رفتیم

 ...چي باشه شده غرق اگه-

 ...کن فکر مثبت خب! کنیم؟ فکر مثبت گفتي نمي همیشه خودت مگه عزيزم...هیس-

 !درناز نمیشه ولي...کنم مي و ام سعي-

 :گفت. گرفت گاز لبشو درين...گريه زير زد پقي دوباره

 ...خـدا! رفت؟ چرا ديگه اون آخه...رفته پاشده هم جانیار وسط اين حاال-

 کم کم منم. برد خوابش من پاي روي سر آخر که کرد گريه قدر اين...خوند مي ياس آيه هي درسا

 :اومد بیرون از عنايتي آقاي داد صداي يهو...شدم مي تلف نگراني از داشتم

 !شکـــر رو خدا-

 :گفت و پريد جا از شراره

 !خدايا-

 :گفتم زيرلب

 ...درسا پاشو! ابوالفضل يا-

 :گفت. پريد جا از سريع و دادم بهش تکوني

 !شده؟ چي-

 یسخ جانیار. ساحل سمت دويديم...بیرون زديم سريع هم ما. بیرون دويد ويال از و شد بلند تندي

 ستنف داشت و بود شده خم روش پژمان...بود کشیده دراز پاش پايین سانیار و بود ايستاده آب

 یارسان رنگ. گرفت محکم دستشو و سانیار کنار کرد پرت خودشو درسا...داد مي بهش مصنوعي

 :گفت و جانیار طرف رفت درين. بود شده گچ عین

 !خوبي؟ تو-

 :گفت. کرد سرفه چندتا و داد تکون سرشو جانیار
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 ...کرد پیداش آرسین-

 :گفتم تندي! آرسین ابوالفضل يا واي

 کوش؟ آرسین-

 ینهس ي قفسه...شکرخدا کشید مي نفس. بود کشیده دراز ها شن روي آرسین. کرد اشاره عقب به

 :فتمگ آهسته. کنارش نشستم زانو دو رفتم. بودن بسته چشماش ولي. شد مي پايین و باال اش

 ...آرسین-

 :گفت و گذاشت اش سینه روي دستشو. شد خیز نیم و کرد باز چشماشو

 ...آي-

 :گفتم...طفلکي

 !؟؟ خوبه حالت-

 ...مرسي خوبم آره-

 مطمئني؟ ببین-

 ...ديگه آره-

 :گفت. زد کنار اش پیشوني روي از و اش خیس موهاي. شد بلند. ايستادم جلوش رفتم

 خوبه؟ سانیار-

 :زد زجه بلند و بغلم توي انداخت خودشو درسا. باالسرش رفتیم. انداختم باال و هام شونه

 !کشــــــه نمي نفس-

 :کشیدم جیغ بلند من...بیرون ريخت آب عالمه يه دهنش از و کرد سرفه دوتا سانیار يهو

 !کنه کمکش يکي! ابوالفضل يا-

 :گفت زيرلب و کرد سرفه دوباره و دوباره...داد فشار و اش کتف تندي پژمان

 ...خوبم من...آخ-
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××× 

 :گفت و کرد بلند «نچ» يه عنايتي آقاي

 !شه نمي جوري اين-

 :گفت شراره

 بايد...شده روح مثل پريده رنگش االن سانیار اون...دونین مي بهتر که خودتون عنايتي آقاي آخه-

 !که کنه بازي نقش زار حال  اون با بیاد تونه نمي...کنه استراحت

 :گفت متفکرانه عنايتي آقاي

 ...دونم مي دونم مي-

 :گفت زيرلب درين

 ...باشه اون حضور با حتما بايد سکانس اين! کنیم؟ کار چي پس-

 و گل ندلبخ يه يهو. بود شده خیره جانیار به متفکرانه آرسین. آرسین کنار صندلي روي نشستم

 :پرسیدم. زد گشاد

 خندي؟ مي چي به گونه؟ چال چیه-

 :گفت. کرد نگاه من به

 !کنه بازي جاش به اون خب! نیست؟ سانیار دوقلوي برادر جانیار مگه-

 :گفتم و انداختم باال و ابروهام از يکي! بـــــود؟ نرسیده خودم ذهن به چرا! ها گفت مي راست...اَ

 ...داره فرق باهم خیلي هاشون چشم رنگ ولي-

 :گفت لبخند با آرسین

 .شه مي پیدا رعنا بساط توي حتما! ديگه شده ساخته مواقع همین براي لنز خب-

 !آرسین ايول-

 :گفت اخم با جانیار. گفت فکرشو آرسین
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 !میاد بدم لنز از خیلیم ضمن در! تونم نمي من...وا-

 :گفت و شد بلند درين

 ديدي دبع افته مي عقب مون دانشگاه بشه راه به رو سانیار کنیم صبر بخوايم ما...کردي غلط تو-

 توي لنز برو زودتر...آقا حاج نه!بدي؟ پس جواب خواي مي تو...شديم مشروط و ترم اين موقع يه

 .بريم فردا و بیفته راه کارمون هم ما بنداز ات يخي هاي چشم اون

 :گفت. کرد درين به نگاه يه جانیار

 ...آ-

 !ديگه شو بلند. درد و آ-

 :گفتم من

 !رفت و کرد رو ماها گريم کار آخه! بیرون رفته...ها رفته کنم فکر! کجاست؟ رعنا-

 :گفت زيرلب شراره

 ...شـ ت اَي-

 :گفت درين

 لنز عمري يه خودم من. بلدم هم گذاشتن لنز. ذاره مي کجا و اش لوازم دونم مي من نداره عیب-

 ...جانیار شو بلند. کردم مي استفاده طبي

 :گفت و کنارمن نشست آرسین. ديالوگ تمرين و کارشون سراغ رفتن هم بقیه و شد بلند جانیار

 بريم؟ دور يه هستي...خب-

 ...مونه ديالوگ آخرين اين...آره-

 .آره-

 :گفتم. طرفم اون نشست اومد درسا

 خوبه؟ عشقت شد؟ چي-

 :گفتم خیالي بي با. کرد اشاره آرسین به ابرو و چشم با درسا
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 آرسین؟ نه مگه...دونن مي ديگه همه باو برو-

 :گفت پرتي حواس با آرسین

 !بابا آره...سانیار و درسا...چي-

 :گفت. کرد تکیه مبل پشتي به قرمز هاي گونه با درسا

 !کنه؟ بازي نقش بیاد پاشه بايد االن. مريضه سانیار-

 .بندازه لنز براش خواد مي درين. کنه مي بازي جانیار...بابا نه-

 :اومد درين داد صداي موقع همون

 !که بندازم لنز موهات توي خوام نمي! باال بگیر سرتو-

 ...تو زني مي غر قدر چه بابا اي-

 .گرفت ام خنده حالتش از. عقب داد هلش و گذاشت جانیار پیشوني روي و انگشتش دوتا درين

 يه اش پیشوني روي ديدم. بود وايستاده سرش باال درين و بود نشسته صندلي يه روي جانیار

 ...دراومده قرمز ي نقطه

. دمز لبخندي. شد مي قرمز اش پیشوني روي شد مي گرمش وقتي بود بچه وقتي از همیشه درين

 :زد غر زيرلب جانیار. جانیار روي شد خم! گرمشه؟ االنم

 ...بندازم چشمم توي فاسد لنز بايد چرا-

 !واي...انداختم...آها! نخور تکون...مونده دومي. انداختم رو اولي...نزن زر نیست فاسد-

 شتپ از صندلي يهو که جانیار روي بود شده خم بس از. نداشت پشتي و بود چهارپايه اش صندلي

! دهخن زير زدم اختیار بي...! نپرس و نگو که بود شده اي مسخره و دار خنده حالت يه يعني! افتاد

 !کرد مي ناله و اه داشت و جانیار شیکم روي بود افتاده درين

 :گفت خنديد مي که درحالي هم آرسین

 ...!عفت منافي اعمال اين زشته ديگه پاشو درين-

 :گفت. بود شده قرمز صورتش کل. کرد صوف و صاف لباسشو و شد بلند درين
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 !نخندين...درد-

××× 

 ...برداشتي که رو قرمزه ساک اون درناز:درسا

 !بشین بگیر! ديگه آره! پرسي؟ مي چندبار درسا:من

 ...بیارمش برم کن صبر. مونده جا گوشیم شارژر کنم فکر...آي آي:درين

 در ييک اون بشوني رو درسا میاي تا! ها نشوندمش مکافات هزارتا با...بابا اي. شد پیاده ماشین از

 نشستم! ها دردسريه هم داشتن کوچیک خواهر...ره مي در يکي اون شوني مي و درين. ره مي

 :گفت و نشست هم درسا بعد دقیقه دو. فرمون پشت

 .بريم بزن. شد رؤيت قرمزه ساک خب-

 برم؟ بذارمش اينجا بیني؟ مي اينجا و درين تو-

 .نبود حواسم...آهان-

 :گفت حرص با. کوبوند محکم درو. نشست اومد درين بعد ربع يه

 زمین روي از و گاو ي دختره اون و جانیار جمله از...زمین روي موجودات تک تک مرگم به روز يه-

 !کنم مي نابود و نیست

 :گفتم. انداخت باال هاشو شونه. کردم نگاه درسا به سردرگمي با

 !دختره؟ کدوم-

 ...کن نگاه آينه توي از-

 نیششون هردو. زد مي حرف جانیار با داشت ساله دو-يکي و بیست دختر يه. کردم نگاه

 :گفتم و کردم اخم! بود باز حســـابي

 کیه؟ يعني-

 !ايه بوزينه اورانگوتان االغ ي گوساله گاو چه دونم مي چه:درين

 :گفت درسا. کرد نگاه بهمون غلیظي اخم با درين و خنده زير زديم درسا و من
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 ...خواهر که نداره بداخالقي و اخم خب-

 :زد عربده بلند. پايین کشید رو شیشه بعد

 !ســــانیـــار-

 :گفت و زد لبخندي. ما طرف اومد تندي بود شون ماشین دم که سانیار

 جان؟-

 زد لبخندي گلي هاي لپ با درسا! ها شن مي دار مورد دارن اينا شرعي لحاظ از ديگه...اوه اوه اوه

 :گفت و

 !نديدمش من. نیست که اکیپ توي ؟...کیه زنه مي حرف جانیار با داره که دختره اون سانیار-

 گین؟ مي رو فريده. بابا نه-

 ست؟ فريده اسمش-

 اب. بگیره جانیار از رو ويال کلید اومده. ويالست صاحب که اي دايي همین. مونه دايي دختر. آره-

 .بمونن اينجا مدت يه اومدن دوستاش

 :گفت. زد صدادار پوزخند يه درين

 !نکرده؟ گیر ايشون پیش جانیار آقا گلوي احیانا-

 :گفت و خنديد سانیار

 تنها بش نیست درست. بخورين تاريکي به ممکنه که برين زودتر. اصال...بابا نه فريده؟ جانیار؟-

 .خداحافظ. باشین

 !خدانگهدار! بینیمتون مي ايشاال ديگه سینما توي! ممنون خیلي بازم:درسا

 بخندل اون از جواب در که دادم تکون آرسین براي دستي يه. زدم بوق يه منم. باال کشید رو شیشه

 يم ساعتي يک حدود...برد خوابش نرفته دوکیلومتر هنوز که درسا. جاده توي رفتیم و زد دارها چال

 اشه گونه. کردم درين به نگاهي. شنیدم فین فین صداي يهو. کردم مي رانندگي داشتم که شد

 :گفتم. بود خیس
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 ...ا  ا   ا -

 :گفتم و برگردوندم خودم سمت و صورتش. کنار زدم و ماشین

 !جونم؟ درين شده چي-

 ...درناز دونم نمي-

 !جانیاره؟ خاطر به-

 :گفت و کرد اخم

 !نخیر...گمشو-

 :گفتم و خنديدم

 !نـــــه؟ مگه. داري دوستش! آره آره-

 ...گرفته گازم خر مگه بابا برو-

 !باشه گرفته گاز و قلبت خوشتیپ يخي چشم پسر يه شايد ولي...نه که خر-

 :گفت و کرد پاک اشکاشو خنده با درين

 !کن رانندگي و ببند و دهنت درناز-

 کني؟ نمي گريه ديگه که باشم مطمئن-

 !مطمئن مطمئن-

 .خوابیديم و خورديم سرپايي شام يه. خونه رسیديم هشت ساعت شب. انداختم راه و ماشین

××× 

 :گفت گريه زير بزنه که نمونده چیزي بود معلوم صدا از که درسا

 !نیـــــست خاکستريم کفش ي لنگه يکي اون-

 :زد غر درين

 !بپوش ديگه کفش يه خب-
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 !بشه سـ ت چشمام رنگ با خوام مي! شه نمي شه نمي:درسا

 !بخورم و ات کردن ست-

 :گفتم و کشیدم خوشگل دقیق صوف و صاف خیلي چشم خط يه

 شلخته درق اين ديگه که بهتره. آبیته کیف پشت کمدت پايین ي طبقه توي کفشت ي لنگه درسا-

 هک نیستم منم! بدونه که و وسايلت جاي نبايد شوهرت بخت ي خونه ري مي موقع يه. نباشي

 ...بعد کنم کمکت

 !نباف داستان! خب خیله خب خیله اوه:درسا

 چیده درين تولد ي واسه هم توپ ي برنامه يه بخواد خدا. دي يازدهم. بود مون فیلم اکران روز

 با ريخاکست مانتوي يه. کردم نگاه خودم به آينه توي و رفتم عقب عقب...دوستان ي بقیه با. بودم

 هاي پاپیون با بود مشکي تخت پاشنه هم کفشام. بودم پوشیده سیاه لوله شلوار و سیاه شال

 .مشکي و خاکستري...بوديم کرده ست نفري سه کال. خاکستري

 :گفتم

 بريم؟-

 .بريم:درسا و درين

 :کشید جیغ درسا. ماشین توي نشستیم

 !ببینم و مون فیلم زودتر خواد مي دلم خیلي! واي-

. تمداش نگه سینما جلوي. بافتیم مي اراجیف و زديم مي ور همش استرس شدت از داشتیم راه کل

 .بود آرسین و درسا و درين و من عکس. کشیدم بلند سوت يه و کردم سینما سردر به نگاهي

 :گفت و خنديد درين...واو

 !کن فــــــرض فقط تو رو مهتاب و بابا ي قیافه-

 سالن وارد جمعیت و شلوغي از گذشتن از بعد و شديم پیاده ماشین از. خنده زير زديم هرسه

 مال که اول رديف هاي صندلي روي که بود آرزوم عمر تمام همیشه! اول رديف...ووي. شديم سینما

 !بشینم فیلمه عوامل و بازيگرا
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 هآهست دستامو. درين سمت  اون هم درسا و نشست کنارم درين. صندلي يه روي نشستم تندي

 :گفت و کرد صوف و صاف و اش کت. نشست کنارم اومد آرسین ديدم يهو. کوبیدم بهم

 !بازيگر خانوم سالم! به به-

 !دارم هیجـــان قدر چه بدوني اگه آرسین واي! بازيگر آقا حاج سلـــــام-

 امروز ولي! هاش چال روي بزنم مشت يه همیشه خواست مي دلم ديروز تا. خنديد فقط آرسین

 موخود. دادم تکیه صندلي به و کشیدم دستامو. بزنمش نمیومد دلم. نداشتم خاصي حس هیچ

 :گفت و خنديد آرسین. کشیدم خفیف جیغ يه...شد تاريک سالن. پايین کشیدم

 !ديوونه نکن-

 !درمیارم بازي کولي! نیست خودم دست! تونم نمي تونم نمي-

. ودنب رعنا و سامولک. نشسته طرفش اون کي ببینم کردم نگاه و شدم خم. زد لبخند يه آرسین

 غرغر زيرلبي آرسین. کردم تکیه صندلي به دوباره. زدن مي حرف و خنديدن مي دوتايي داشتن

 :کرد

 !بشینه من بغل بیاد بايد هم صاف! هست جا همه که هم چندش مارمولک اين-

 :گفتم. زدم بهش لبخندي

 هوس که خونم مي سامان نگاه توي. شن مي هم عاشق دارن رعنا و اين کنم فکر-

 .عشقه...نیست

 :گفت شده گرد چشماي با. زد خشکش آرسین

 گفتي؟ چي-

 ...شنیدي که همون-

 !شه نمي...رعنا و سامان! غیرممکنه-

 اخم...زنه مي حرف طوري اين که رعناست عاشق آرسین البد...کرد خطور ذهنم به فکري يه يهو

 :گفتم و کردم ظريفي

 بشه؟ ديگه يکي دهن ي لقمه خواي نمي! میاد؟ خوشت رعنا از چیه-
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 ...درناز-

 !شد شروع فیلم ساکت-

 دختر رعنا شده؟ عاشقش جوري چه آرسین! ؟...آرسین و رعنا آخه. ام چونه زير زدم دستمو

 عيس...سالشه سي نزديک آرسین...سالشه نوزده رعنا! زياده شون سني تفاوت آخه ا  ...بانمکیه

 .کنم فیلم معطوف و حواسم کردم

 !چه؟ من به اصال

 اصال...بود دراومده آب از محشر کردم دعوا آرسین با که اي صحنه اون...واال! شد کوفتم فیلمم

 من هب زيرلبي آرسین...پاشدن بقیه و درسا و درين. زدن دست همه و شد تموم فیلم! نداشت حرف

 :گفت

 ...پاشو درناز-

 ...آهان هـان؟...هــ-

 مترسی روياهام توي رو صحنه اين قدر چه. زدم لبخند زدن مي دست که جمعیتي به و شدم بلند

 ...!کردم مي

 ...شه مي تبديل واقعیت به داره روياهام

××× 

 مورد و من ذهن کل آرسین و رعنا اين...جويدم مي لبمو پوست داشتم و بودم نشسته مبل روي

 توي خودش روز اون آرسین اصال...سامانه عاشق رعنا کردم مي فکر! دادن قرار مرحمت و لطف

 !نگفت چیزي اون! گفتم من نگفت؟ گفت؟. نیست کسي عاشق گفت بهم ساحل

 :گفتم زيرلب. کردم اش صفحه به نگاهي. خوردن زنگ به کرد شروع موبايلم...اَه

 !زاده حالل چه-

 :دادم جواب

 .سالم-

 ...درناز سالم-
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 :گفتم. کردم مکث

 خوبي؟-

 چطوري؟ تو...مرسي-

 حاال ات من...نداره کاري ببین عاشقشي؟ بگي رعنا به چطوري که بپرسي زدي زنگ. نیستم بد-

 و وت براي خواي مي. بشم واسطه خودم که شده حتي اصال. کردم کمک بقیه به هزاربار از بیشتر

 ...که عشقه مهم ولي زياده تون سني تفاوت البته بزنم؟ باال آستیني يه هم رعنا

 :گفت. ببینم ذهنم توي و هاش چال تونستم مي. کرد قطع حرفمو اش خنده صداي

 ...خنگي قدر چه تو بابا-

 !خنگه ات عمه! هان؟-

 :گفت و خنديد دوباره

 !نیستم رعنا عاشق من! درناز-

 ...شدي غیرتي عاشقشه سامان گفتم من وقتي چرا پس جدي؟! نیستي؟-

 هديگ چیز يه قضیه بشم؟ غیرتي رعنا روي چي واسه من...بابا زدي توهم تو! شدم؟ غیرتي من-

 ...نیستن بر و دور اون خواهرات مطمئني ببین. ست

 بگي؟ خواي مي چي. نداره شنود االن. نه...ببندم اتاقو در کن صبر-

 ...درناز نکن لقي دهن کنم مي خواهش ببین-

 :گفتم دلخوري با

 من به وبگ. گفتم نمي وگرنه. بفهمه کسي که خواي نمي دونستم نمي هم دفعه يه اون! کنم نمي-

 !باش داشته اعتماد

 :گفت. کشید عمیقي نفس

 .رعناست برادر سامان-

 :کشیدم جیغ تقريبا
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 !چــــــي؟-

 .آره! نزن داد...هیس-

 !آرسین؟ دوني مي کجا از تو آخــه...آخــ-

 آرومي؟ االن. گم مي بهت کني صبر اگه-

! یه؟ک وسط اين عنايتي پس...رعناست برادر سامان...سامانه خواهر رعنا. کشیدم عمیق نفس يه

 :گفتم. شد هضم. خب

 .بگو خب-

 لندب صداي با داشت. شدم مي رد عنايتي اتاق بغل از داشتم روز يه...فیلم توي حضورم اوايل من-

 يباش حرصي دستم از که هم هرچقدر! نیست من پسر سامان که گي نمي کسي به تو:»زد مي داد

 تيعناي با روز يه اينکه تا. نیاوردم روم به ولي. کردم تعجب. «بپاشي هم از و ام خونواده نداري حق

 خواب اگه که گفتم بهش منم...بده بهم قرارداد مبلغ از تر کم خواست مي...شد مون بحث پول سر

 .رفت وا...نیست پسرش که گم مي سامان به قرارداد زير بزنه

 ...هین-

 بد هوي حالش. کردم حماقت گفت پشیمون حالتي با. گفتم بهش منم. دونم مي کجا از پرسید ازم-

 سامان گفت. گفت و چي همه برام خالصه...و بردم قند آب براش و صندلي روي نشوندمش...شد

 همون توي هم عنايتي همسر. شه مي نخاع قطع زلزله يه توي بوده سالش دوازده وقتي

 دست از و اش خونواده سامان که فهمن مي...خالصه...بوده بستري سامان که بوده بیمارستاني

 هیچي و کنه مي زندگي اينا ي خونواده با میاد. مرده هم خواهرش که کردن مي فکر هم همه. داده

 هشد باورش ديگه. بوده گرفته فراموشي که بوده خورده سرش به اي ضربه...نبوده يادش که هم

 ...اشن خونواده اينا که بود

 :گفت! کردم مي غش شوک همه اين از داشتم. کرد مکث

 واهرخ که کردم نمي فکر ولي...بودم ديده سامان و رعنا بین ريز خیلي خیلي هاي شباهت يه من-

 روز هي اينکه تا...نه برادر و خواهر ولي باشن داشته باهم نسبتي يه کردم مي فکر. باشن برادر و

 ...دوني مي خودت و زنه مي که حرفايي همون و داده دست از شو خونواده شنیدم ازش
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 :گفت آهسته بعد. کرد سکوت

 ...درناز نیستم رعنا عاشق من وگرنه. باشن باهم تونن نمي اونا گم مي که همینه واسه-

 :گفتم زيرلب

 ؟...کنم مطلع رو رعنا زودتر نبايد-

 .چرا-

 .نگم کسي به گفتي آخه-

 براش که جوري يه...آروم آروم! برادرته سامان بگي جلوش نپري يهو ولي. استثناست رعنا خب-

 .باشه هضم قابل

 .گفتي که مرسي...خب خیله-

 .کنم مي خواهش-

 :گفت و خنديد يهو

 !کنه مي تغییر مون زندگي فردا از-

 !هـــــ ه...خوان مي امضا ازم همه دانشگاه توي بذارم و پام تا فردا کن فکر! آره...اَ-

 :گفت و کرد اي خنده ارسین

 نداري؟ کاري...ديگه خب-

 .خدافظ. نــه-

 .خدافظ-

 :گفتم زيرلب. کردم قطع و گوشي

 !بگم؟ رعنا به طوري چه من حاال! برادرن خواهر سامان و رعنا! هین-

 :گفتم درسا و درين به رو و انداختم دوشم روي و ام کوله تندي فردا صبح

 !شد ديرمون! ديگه بجنبین-
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 :گفت ناز با درين

 !بشن هم زيرپامون خاک بايد! بزنن بهمون حرفي کنن مي غلط! بازيگريم االن ما...اوه-

 و دمکمربن. دانشگاه سمت افتاديم راه و بیرون اومديم خونه از. خنديد و زد بازوش به مشتي درسا

 :گفتم و کردم باز

 !کريم روز يه باشیم داشته که بريم...رحیم الرحمان اهلل بسم-

 تولد امروز. زدم لبخندي. شده سرد چه هوا...اوف. شديم پیاده ماشین از...خنده زير زديم هرسه

 وارد! کردم تعجب که شدن خوشحال و کردن چناني آن استقبال يه ها بچه ي همه! خواهرمه

 :کشید جیغ بلند اولي ترم دختر يه اول همون. شديم دانشگاه

 !مائن؟؟؟؟ دانشگاه توي دينور خواهراي! واي-

 دهب گیر بیاد حراست بودم ترسیده ديگه...بگیر عکس. بده امضا هي حاال...شد شروع ديگه خب

 :فتگ فريال. فريال پیش گوشه يه نشستم و کالس توي رفتم تندي سروصدا بي همین واسه

 !بودي کرده چه بابا! بازيگر خانوم! بـــــَه-

 :گفتم و خنديدم

 !شمام ي همه به متعلق من! عزيزم مرسي-

 :گفت. سرم توي زد يکي و خنديد فريال

 ...!گیره مي ژله مثل خودشم چه-

 نیستم فراري مردم از ببین. کردم پیدا نجات راهرو توي بلبشوي اون از تازه! ساکت...هیس-

 !ام فراري حراست از...ها

 .آهان-

 ماه پنج-چهار بايد! اومده باال عجب اش شیکم اينم...اوه اوه. کالس توي اومد استاد موقع همون

 :گفت و زد من به لبخندي اول همون. چهارماهه آره...ديگه باشه شده

 !بود خوب خیلي کارتون! خواهراتون به هم شما به هم! دينور خانوم گم مي تبريک-
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 :گفتم و زدم لبخندي

 ...دارين لطف مرسي-

 و نهی يه با و برگشتن همه! کالس توي اومدم که کنه اشاره من به تونست نمي اين از تر واضح

 :گفت سلیمي خانوم! شد خونده ام فاتحه خب...کردن نگاه من به لبخند

 .بیام تونم نمي ديگه من آينده ي هفته دو از ها بچه-

 :پروند ها بچه از يکي يهو

 !زريه؟ کاکل پسر سالمتي به خانوم-

 :گفت و زد محو لبخند يه هم سلیمي خانوم. خنده زير زدن همه

 .مون درس سراغ بريم خب...بله-

××× 

 :گفتم درسا به زيرلب

 ...شه مي خراب هه خامه اين وگرنه...نزن بهم و تمرکزم...هیس-

 :گفتم و گذاشتم شکالتي کیک روي هم ديگه گلي خامه يه

 !شد درست-

 :گفت بقیه به رو درسا

 !کردن درست کیک واسه کنه تمرکز بايد! خدا رو تو کنین نگاش-

 :گفتم و گذاشتم يخچال توي و کیک

 خورد به خواي مي زهرماري چه دونم نمي من! کردي درست تو و کیک! نکن اشتباه....نچ نچ نچ-

 !بود من با اش تزئین. بدي اينا

 :گفت درسا و خنديدن همه

 .ندين گوش اين چرنديات به-
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! نآرسی اين دل تنگ   بیفتم بايد جا همه من کال. بود آرسین کنار. خالي جاي تنها روي نشستم

 :گفت و زد لبخندي

 خودشه؟ رنگ...خوشرنگه موهات-

 :گفتم! شدن اي گوجه هام گونه کنم فکر

 .ديگه آره-

 توي بودم ريخته و هام چتري و بودم کرده جمع سرم پشت موهام. تقريبا...بود بلوطي رنگ يه

 جین ارشلو با اي سرمه بلند آستین تونیک يه. بودم کرده هم کوچولو ملیــــح آرايش يه. صورتم

 .کرد نمي درست مايند اپن خودشو اينجا هیچکي. بود تنم يخي

 :پرسیدم آرسین از

 مطمئنه؟ جانیار-

 :گفت و خنديد آرسین

 !بشه مرغا قاطي خواد مي...بابا آره-

 :گفتم لبخند با زيرلب

 پسراي چرا فهمم نمي من! بدن بها بهتون دخترا که باشه هم خداتون از بايد پسرا شما! کوفت-

 !شدن طوري اين زمونه و دوره اين

 ازگ و ام پايیني لب. کردم نگاه زد مي حرف شراره با داشت و بود نشسته گوشه يه که رعنا به

 :گفت آهسته کنم مي نگاه رو کجا دارم بود فهمیده که آرسین...گرفتم

 نزدي؟ حرفي بهش-

 ...کنیم مي حالش به فکري يه حاال! ها گفتي من به ديروز همین تو...بابا نه-

 :گفتم و شدم بلند تندي. اومد در صداي

 !اومد! ابوالفضل يا-

 :گفتم و جانیار به کردم رو. پريد جاش از ماوراءبنفش جیغ يه با هم درسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

121 

 

 !ها باشي آماده-

 :گفت و ايستاد کنارم سانیار

 ...!نیومده خوشم تولد ي واسه ها غافلگیري اين از وقت هیچ-

 :گفت زيرلب درسا

 چرا؟! وا-

 !اومدم شما خاطر به االنم. نمیاد خوشم...دونم نمي:سانیار

 و گرفت دستش روي و کیک رفت درسا! اومدم درسا گل   روي خاطر به گفت مي بود بهتر...آهان

 :گفت

 حاضري؟ تو جانیار! کنیم فکر مثبت! هوف-

 :زد غر جانیار

 صافه؟ من کروات آرسین! آره ؟!گین مي چنددفعه-

 روي. ايستادن جانیار و درسا و من پشت اومدن همه. داد تکون سرشو و زد بهش لبخندي آرسین

 زبا کوچولويي «تیک» صداي با در. کردم روشن داد مي نشون رو سه و بیست عدد که رو ها شمع

 :گفتیم بلند همه. تو اومد درين و شد

 !مبـــــارک تولدت-

 :گفت و گرفت جلوش و کیک باز نیش با درسا. کرد نگاه ما به گرد هاي چشم و باز دهن با درين

 عزيزم؟ کني نمي فوت-

 :گفت بلند و خنديد يهو درين

 !مـرســي-

 !فوت يه هرکدوم. کرد خاموش فوت دوتا با رو ها شمع

 

 :گفتم آرسین به آهسته
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 ...دارم استرس من-

 داري؟ استرس تو بعد خیاله بي قدر اين اون جانیار؟ واسه-

 :گفت درين. کرديم بدل و رد معنادار نگاه يه همه. رفت کنار درسا و جلو اومد جانیار يهو

 کني؟ مي نگاه طوري اون چرا جانیار؟ چیه-

 :گفت جیب در دست و ريلکس خیلي. زد کوچیکي لبخند جانیار

 ...درين-

 :فتگ درين ولي! داد مي جوابشو «جانم» با بايد درين نظرم به که گفت قشنگي لحن يه با همچین

 بله؟-

 .بکنم درخواستي يه ازت...هديه عنوان به خوام مي و...گم مي تبريک شخصا...و تولدت-

 متس و بود اش حلقه توش که جعبه يه و خنديد جانیار. بود شده خیره بهش زدن پلک بدون درين

 :گرفت درين

 کني؟ مي ازدواج من با-

 يه يندر يهو. نخندم تا گرفتم گاز لبمو...فقط بخندم غش غش وسط اون بشینم خواستم مي دلم

 :گفت تعجب با جانیار! بست درو و اتاقش توي پريد تندي و کشید جیغ

 !بود؟ العملي عکس چه اين-

 :گفت و گذاشت اپن روي و کیک درسا. کرديم نگاه اتاقش ي بسته در به تعجب با همه

 ...ديگه نداشته انتظار خدا ي بنده خب-

 :گفت و کرد شل کرواتشو سانیار

 !شد اين...بفرما! میومده بدم ها غافلگیري اين از همیشه من-

 :گفت زيرلب و نشست مبل روي جانیار

 ...نه بگه نکنه-
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 :گفت تندتند آرسین

 !نه گه مي آره آره-

 :گفتم و رفتم آرسین به اي غره چشم من

 برص دقیقه يه حاال...بشه انجام جمع مقابل اش خواستگاري داره دوست گفت مي همیشه خودش-

 !گردم برمي االن من! دقیقه يه فقط...کنین

...! کنه مي گريه هاي هاي داره و تخت روي نشسته ديدم. تو رفتم و کردم باز و درين اتاق در

 :گفتم و کردم بغلش رفتم تندي

 !چیه؟ براي گريه که بیار کننده قانع دلیل يه-

 :گفت. کرد پاک اشکاشو دست پشت با و خنده زير زد گريه وسط درين

 !باشه عاشقم اونم کردم نمي فکر! ست طرفه يه کردم مي فکر-

 :گفتم و خنده زير زدم

 مثبته؟ خانوم عروس جواب! اينــه؟ واسه پس-

 :گفتم. زد لبخندي درين

 !ها گرفتم وقت ها مهمون از دقیقه يه فقط...برسم ظاهرت به ذره يه من...پاشو پاشو-

 ...نکنه درد دستت درناز-

 !ديگه شو بلند. خواهري خواهش-

 طور به که موهاش. کرد تنش تندي اونم. درآوردم پیازي صورتي شلوار و کت يه کمدش توي از

 :تمگف و کردم باز درو آهسته بعد. کردم هم صورتي آرايش و بستم باال از براش. بود لخت طبیعي

 شد؟ دقیقه يه-

 :گفت و کرد نگاه بهم آرسین

 .نیم و دقیقه دو-

 !درين! بگي مريزاد دست بايد بازم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

124 

 

 از رپ نگاه يه با جانیار. کشید عمیق نفس يه. ايستاد جانیار جلوي رفت. اومد درين و رفتم کنار

 :کشید جیغ يهو درين. بود زده زل بهش سوال

 !شـــــم مي زنت من! آره! کنم مي قبول-

! نرفته آدمیزاد به دختر اين چیز هیچ که جدي جدي...خنده زير زديم العملش عکس اين از همه

 ستد...جانیاره عادت کال. بود جیبش توي دستش اون. کرد بغل و درين دست يه با و خنديد جانیار

 :گفتم من! جیب در

 !ها نیستین محرم هنوز بابا کنار بکش...هو-

 :گفت درسا

 !شد سفید ريش دوباره اَ-

 :گفت و کرد دراز دستشو درين! خنديدن؟ مي کي به اينا نبودم من خدايي...خنديدن همه

 !بیاد کن رد رو حلقه خب-

 مي پرت و چرت هي که درين خصوصا...گذشت خوش بهمون خیلي و خنديديم عالمه يه شب اون

 خمیازه و کردن دره دهن همه شب ديگه! بود شده نور علي نور ديگه خندوند مي رو ما و گفت

 از آرسین صداي. آشپزخونه توي رفتم. خونه برن که پاشدن کم کم...بود شده شروع هاشون

 :اومد سرم پشت

 ...درناز-

 بله؟-

 ؟...کنم کمکت خواي نمي-

 :گفتم و خنديدم

 !هستن جلبک دوتا اون...بابا نه-

 !شده پاره کشیدن خمیازه از اشون دهن بینم مي من که دوتايي اون-

 :گفتم و زدم لبخندي
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 .خواد نمي ولي...مرسي-

 :گفت. زد لبخندي

 .نکنه درد دستت. بود خوبي شب-

 .اومدي که مرسي...کنم مي خواهش...آه-

 .خدافظ-

 .خدافظ-

 مي و آرسین تند عطر بوي جا همه. آشپزخونه توي زدم و آوردم اسپري يه رفتم. رفت ديگه اونم

 نیدنش با ولي. بودم بوش عاشق منم و بود خوشبو خیلیم...نه...بیادها بدم عطرش از اينکه نه. داد

 کنم مي فکر آرسین به هرچي جديدا چرا دونم نمي بعدم...افتادم مي خودش ياد همش بوش

 ...!ره مي يادم چي همه دم مي دست از و تمرکزم

 !باشه؟ داشته تونه مي اي ديگه دلیل چه. ديگه آره...سامانه و رعنا ي قضیه خاطر به البد ؟...چرا

××× 

 ونهبه يه با هم درسا. ديد مي جانیارو روزا بیشتر درين. بود گذشته درين تولد از هفته دو-يکي

 .ديدن مي همديگرو هم دوتا اين. رفت مي جانیار با جوري يه هم سانیار و رفت مي دنبالش هايي

 !کنه؟ نمي اعتراف چرا سانیار دونم نمي

 .تلفني. زدم حرف شراره با هم باري سه-دو...هیچي ديگه بقیه

 :گفت درين. بوديم نشسته آشپزخونه تايي روز،سه يه

 ...ديگه. ده نمي هم راه اش خونه توي و من! بگیرم؟ رو بابا رضايت چطوري...آه-

 !بمونیم؟ مجرد ما عمر آخر تا بايد يعني. گي مي راست:درسا

 :گفتم

 رستد چیزي يه شین بلند. گشنگي از میرم مي دارم که فعال. شه مي پیدا حتما راهي يه...نه نه-

 .کنیم
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 :گفتم. يخچال توي کردم سرمو

 .ده مي هم و اش درمون بده درد خدا-

 درسا .دانشگاه رفتم مي داشتم فردا صبح! ذاره مي خودشو تأثیر زودي اون به حرفم دونستم نمي

 :شنیدم سرم پشت از صدايي يهو که بشم وارد خواستم مي. نداشتن کالس ساعت اون درين و

 درناز؟-

 :گفتم و کردم اخم! بود خودش. برگشتم سراسیمه! بــابــا؟

 !منو شما شناسم،نه مي رو شما من نه! ندارم کاري هیچ شما با من-

 !چنددقیقه فقط...کنم مي خواهش درناز-

 !ندارم باهات حرفي من کن ولم-

 :گفت بلند صداي با و گرفت محکم و سفت دستمو که برم برگشتم

 !بیا...قسم...مادرت روح  به-

 :گفتم اخم با و بیرون کشیدم خشونت با دستش از دستمو! داد؟ مي قسم چرا! لعنتي. اَه

 .بزنیم حرف باهم شه نمي که اينجا. خب خیله-

 .بشینیم ماشین توي بريم-

 :گفتم. زدم زل رو به رو به و نشستم سینه به دست. ماشینش توي نشستیم

 !بگو. دم مي گوش-

 :گفت و کرد تکیه اش صندلي به. کشید آهي

 .کرد مي خیانت بهم داشت...نبود زندگي زن  مهتاب. داشتي حق-

 :گفتم تعجب با...شد شل دستام

 !گفت؟ بهت کي باالخره؟! فهمیدي؟-

 .ديدم خودم...يعني...نگفت کسي-
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 !کن تعريف خب-

 و .شناختمش نمي...بود مبارز آرام اسمش. ام شرکت اومد جوون دختر يه. بود پیش ي هفته يه-

 .شناسه مي کجا از هم و من دونستم نمي

 :داد ادامه. آرسین خواهر...هان

. ويدن اسم به داره نامزد يه که گفت. نکنم قضاوتي و نزنم حرفي هیچ زدنش حرف آخر تا که گفت-

 مي...بوده هم پولدار زن يه اينکه مثل...ديده میانسال زن يه با و نامزدش برادرش قبل روز چند

 و بوده کرده مهتاب ي درباره قبلش هم تحقیقي يه. زده بهم باهاش و ديده چشم به خودش گفت

 روز اون. داره قرار پسره با امروز گفت...باشم زنم مراقب که گفت. منم شوهرش که بوده فهمیده

 تدس پسره. ديدمشون...بود گفته دختره که شاپي کافي رفتم و اومدم بیرون شرکت از زودتر

 بود مشخص کامال خالصه و زد مي لبخند هم مهتاب...بوسید و اش گونه حتي...بود گرفته رو مهتاب

 !باهمن که

 ...شکر الهي. زدم پلک. کرد تازه نفسي

 و شیون هرچي. بیرون انداختمش خونه از...بوده زده گولم عمر تمام زن اين فهمیدم که بود اونجا-

 زندگیم توي ازش اثري هیچ تا. دادم کمال و تمام هم و اش مهريه. ندادم اهمیت بهش کرد زاري

( دش بغضي صداش...)که بودم شده غافل ازتون بس از. گشتم مي شماها دنبال بايد حاال...نباشه

 ...فهمیدم زدن در اون و در اين ذره يه با! خونین مي درس دانشگاه کدوم دونستم نمي حتي

 :گفت...بود گرفته درد بغض از گلوم. کرد مکث

 !کنم مي خواهش...ببخش منو درناز-

 :گفتم بگیره ام گريه اينکه از قبل تندي

 .خدافظ. گم مي بهت بیا فردا. بزنم حرف درسا و درين با بايد-

 نمي حرفا اين از و امضا ازم کسي ديگه. دانشگاه توي دويدم و پايین پريدم ماشین از سريع

 ويت رفتم! شد نمي تجمع ديگه ولي...کشیدن مي هین يه و شناختن مي منو يهو شايد. خواست

. کردم پاک ام گونه روي از بود کرده پیدا و راهش که و اشک قطره يه. سرجام نشستم. کالس

 گنن ي لکه. شده قديمي باباي همون که فهمیدم...چشماش از...حرفاش از...بابا پیش برگشتن

 ...کرده پاک دامنش از و رنگي چشم ي زنیکه اون
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 .کردم فراموش و چي همه استاد ورود با

××× 

 :گفت و کرد فیني فین درسا. کرد پاک اشکاشو دست با درين

 برگرديم؟ يعني-

 :گفت داد و اخم با درين

 !ديگه آره! داره؟ سوال! وا-

 :گفتم کنم عوض رو جو اينکه واسه...برگردم خواستم مي خودم منم

 !ببخشند تا! باش بخشنده که...داريم روايت اصال-

 :گفتن خنده با درسا و درين

 !سفـید ريــش-

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به درسا

 !خونه؟ بريم بیفتیم راه هستین. ربعه و پنج االن-

 :گفتیم باهم...بود وقتش ديگه. کرديم بهم نگاهي درين و من

 !هســتیــم-

 مه کلیدو و بیرون اومديم ويال از. بستیم رو ها چمدون. کرديم جمع و مون وسايل ي همه عجله با

 ...روندم خونه سمت گاز تخته و شديم ماشین سوار. انداختم جیبم توي

 در جلوي. بود دور هم ما ي خونه و بود تهران از خارج ويال باالخره. رسیديم نیم و شیش ساعت

 و تممش...کردم مشت و دستم. دادم تکون سرمو و انداختم درسا و درين به نگاهي. ايستاديم خونه

 از. شديم در حیاط از. تو رفتیم و دادم هل درو. شد باز تیک صداي با در. زدم درو زنگ و کردم باز

 ...بود ايستاده جلو اون بابا. شديم خونه وارد و رفتیم باال ها پله

 :گفت و کرد باز دستاشو. زد لبخندي

 ...من دختراي میايین دونستم مي-
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 تو غلب و من روي افتادن هم درين و درسا...بغلش توي پريدم و کنم کنترل و خودم نتونستم ديگه

 :گفت زيرلب بابا...شد بغل

 بودين؟ محروم بغل اين از وقت چند...آخ-

××× 

 :زدم داد و باال کشیدم و ام چکمه زيپ

 !شد دير بجنبین! دختــــرا-

 :گفت درسا و اومدن تندي درسا و درين

 !نیست دور که دانشگاه از مون خونه ديگه! بیايیم؟ زود بايد چرا آخه خب! بابا اي-

 :گفتم کردم مي روشن و ماشین که درحالي. ماشین توي نشستیم

 ...درين-

 جانم؟-

 نگفتي؟ جانیار از چیزي بابا به هنوز-

 .شه نمي دير. گم مي امشب اصال. گم مي حاال...نه ووي-

 تنگ شبرا دلم يعني. ببینمش خواست مي دلم...نداشتم خبر آرسین از که بود وقت خیلي راستي

 در دم! هچی دلتنگي بابا نه...بود نشده بود؟ شده! بشه تنگ براش دلم چي واسه...بابا نه! بود؟ شده

 زنگ به کرد شروع موبايلم يهو که رفتم مي راه راهرو توي داشتم. شديم جدا هم از دانشگاه

 :دادم جواب تندي! عنايتي...کردم اش صفحه به نگاهي. ايستادم. خوردن

 ...عنايتي آقاي سالم الو-

 :گفتم زيرلب! ناجور دادم سوتي! ابوالفضل يا...اوه! کردن نگاه بهم برگشتن همه يهو

 ...گوشي لحظه يه...ببخشید-

 :گفتم. خلوت جاي يه رفتم

 !عنايتي آقاي سالم خب-
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 چطوري؟...عزيز دينور خانوم سالم-

 چطورين؟ شما...شما قربان-

 داشتي؟ کالس...مرسي خوبم-

 .شده ديرم بخواين و راستش. بله...ا -

 یتشخص براي خواستم مي. کنیم مي کار جديد فیلم يه روي داريم. بگم و کارم سريع من پس-

 مبارز آرسین همون احتماال. نکرديم انتخاب و اول مرد شخصیت هنوز...بدم پیشنهاد بهت دوم

 ...ها خودت براي فقط منتهي. بشه بررسي بايد بازم البته...انتخابه بهترين

 .فهمیدم بله بله-

 .بزن زنگ يه بهم حتما کردي وقت-

 !خوبه؟ سه ساعت-

 !خداحافظ...خوبه آره-

 .خداحافظ-

! وا...وببینم آرسین تونم مي دوباره يعني اين. زدم گشاد و گل لبخند يه يهو. کردم قطع و گوشي

 توي هک آرسین اسم روي انگشتم. انداختم باال و هام شونه شده؟ شل نیشم چرا حاال! ببینم خوب

 بزنم؟...بزنم چرا بابا نه...زنیم مي هم گپي يه حاال بزنم؟ زنگ بهش...لغزيد بود ام مخاطبین لیست

 راه آرسین به زدن زنگ واسه خبري نشست اينجا نشستم شده دير کالسم! اَه...زنم نمي نه

 !انداختم

 تشد از بود نزديک يهو ديدم که چیزي از. تو رفتم و زدم در به اي تقه. کالس سمت دويدم تندي

 !کرد؟ مي کار چي دقیقا اينجا آرسین! چسبیدم درو ي دستگیره تندي که بیفتم تعجب

 :گفت. زد مي لبخند من به سینه به دست داشت و بود کرده تکیه میز به

 !آوردين تشريف دير...دينور خانوم اومدين خوش-

 :گفت فريال يهو

 !شناسینش مي گفتم که من استاد-
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 :گفت آرسین شنیدم؟ درست من! استاد؟. کردم ها بچه به نگاهي

 بشینین؟ خواين نمي دينور خانوم-

 !الـان..الــ...بـله! هـان؟...هــ-

 :گفتم و زدم فريال به اي سقلمه يه. سرجام نشستم

 !استادمونه؟ اين فريال-

! کردن کپ همه اصال ورودش موقع...ببینمش نزديک از خواست مي دلم خیلي خدا واي! آره آره-

 اينکه ثلم! بشه؟ دانشگاه استاد بیاد بايد بازيگر يه چرا که بوديم مونده همه...اومده سلیمي جاي به

 که شخود چون. بکنن پیدا ديگه استاد يه وقتي تا. هفته يه تا...يعني...اومده تفنني جوري همین

 ...باشه استاد اصلي شغل عنوان به تونه نمي

 ؟استادي و آرسین آخه. رو قضیه بودم کرده هضم قشنگ االن. بودم شده بهتر...دادم تکون سرمو

 مکن مي اعتراف باشه. اش چهره نخ توي رفتم...شدم خوشحال ديدنش از خدايي ولي. زدم لبخند

 گونه چال اون همه از تر مهم...سبز هاي چشم...اي قهوه موهاي اين. بود شده تنگ براش دلم که

 جلهم به برسه دانشگاه از و بشه سازي شايعه خواستم نمي. بیرون دويدم شد تموم کالس تا! ها

 !ها

 :زدم آرسین براي اس يه

 .دانشگاه پشت پارک توي بیا-

 بازيش زمین توي بچه چندتا فقط. زد نمي پر هم پرنده اصال...بود خلوت خیلي پارک يه اونجا

 :گفتم تندي اومد آرسین تا. بودن

 !مبارز استاد سالم بــَه-

 :گفت و خنديد

 !بشي من دانشجوي روزي يه کردم نمي فکر اصال-

 !کارا؟ اين به چه رو تو! کردم نمي فکر خودمم-

 :گفت و زد بهم لبخند يه. خنده زير زديم هردو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

132 

 

 ...بود شده تنگ برات دلم-

 :گفتم کشیدم مي خط زمین روي کفشم با که درحالي و پايین انداختم سرمو

 ...منم...اوم-

 :گفتم و گرفتم باال و سرم يهو بعد

 !آرسیـــن واي-

 :گفت و خنديد

 !شده؟ چي-

 !کردم آشتي بابام با-

 چطوري؟ جدي؟-

 ...بگم برات تا بشین-

 ختم همه...واال خوبه. پدرش و مادر و آرام پیش رفته که گفت اونم. کردم تعريف چیزو همه براش

 :گفت و انداخت باال و ابروهاش...خورد زنگ يهو آرسین موبايل! شدن خیر به

 !عنايتي  آقاي...اُه-

. ودب سه به ربع يه. کردم ساعتم به نگاهي تندي! ابوالفضل يا! واي...عنايتي...عنايتي. داد جواب

 :گفت و کرد قطع و گوشي آرسین. پاشدم سريع

 !پريدي؟ يهو...شد چي-

 ...فیلم يه واسه. ببینمش رفتم مي بايد سه ساعت-

 :گفت و شد بلند

 بريم؟ باهم خواي مي. ببینمش برم بايد منم...پس شد ؟خوب...ا -

. داره فرق من با هاشون کالس ساعت درين و درسا. بست شه نمي که و مردم دهن در بابا نه-

 !بینمت مي
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. بود مه عنايتي دفتر اونجا دوم ي طبقه. رفتم موسسه سمت و ماشین توي نشستم رفتم سريع

 :گفت و زد بهم لبخند يه اش منشي. دفترش توي رفتم

 ...هستن منتظرتون عنايتي آقاي! دينور خانوم اومدين خوش-

 ...ممنون خیلي مرسي-

 :گفتم و زدم لبخندي. بود رسیده من از زودتر آرسین. تو رفتم و زدم در به آهسته

 !سالم-

 :گفت و بشینم که کرد اشاره بهم عنايتي آقاي

 .بشین...عزيز دينور سالم-

 بمرت میزشو روي هاي برگه از چندتا داشت که درحالي عنايتي آقاي. نشستم آرسین روي به رو

 :گفت کرد مي

 گها البته...دينور خودته مال   شک بدون که دوم زن نقش...خريديم جديد ي نامه فیلم يه راستش-

 . بده خبر منم به بودي موافق اگه و بخون رو نامه فیلم. بخواي

 :گفت. کرد نگاه آرسین به بعد

 ونپیداش فقط کنین صبر. دم مي هم تو به رو نامه فیلم! ديگه مشخصه وضعیتت...که هم تو-

 ...کنم

 :گفت پیروزمندانه و بیرون و کشید هاش برگه الي از نامه فیلم دوتا

 رايب دينور...شده پیشنهاد تو براي آيدين نقش مبارز. خب...بفرمائید! کردم پیداش! هــــــان-

 نیست؟ سوالي. بود همین من کار ...خب. شده مشخص پريسا هم تو

 :گفتم و شدم بلند

 .عنايتي آقاي زنم مي زنگ بهتون من. ممنون خیلي. نه...ا -

 :گفتم. میومديم پايین ها پله از داشتیم

 مائي؟ استاد هفته يه...شوخي بدون جدي جدي آرسین-
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 :گفت و خنديد

 ...که بگیرم سخت بهتون چنان آن نمیاد؟ بهم چیه-

 !نداري و اش عرضه آخه-

 .دم مي نشونت طوريه؟ اين ا ؟-

 ...شیم بدبخت نگیري سخت امتحان ها بچه از من خاطر به موقع يه! کردم غلط آرسین! واي اَي-

 :گفت و خنديد

 .کنم نمي کاري. بـانـو نترس-

 :گفتم و زدم لبخند يهو

 بانو؟ گفتي؟ چي-

 :گفت بیخیالي با

 ...بنده مي نقش ذهنم توي هه کلمه اين بینمت مي همچین بودم؟ نگفته بهت حاال تا-

 :گفتم و خنديدم

 بابا؟ نه-

 اومد؟ خوشت-

 !نیومد بدم...آره...حاال-

 !گفتم مي زودتر شي مي خرکیف دونستم مي خب خیله-

 !آرسـیـــن-

 .میام بعد چنددقیقه منم که برو شو سوار زودتر بابا خب خیله-

 ...خداحافـظ! ديدمت شدم خوشحال خیلي-

 !بانو خداحافظ-
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 بابا! داوم خوشم...بانو بود نگفت بهم کسي حاال تا. کردم کوتاهي ي خنده و فرمون پشت نشستم

 ...بلده خفني هاي حرکت چه هم آرسین اين

××× 

 هاومد بیرون زبونم و بودم کرده ريز و چشمام...بريدم مي مجله توي از و عکس يه دقت با داشتم

 :گفتم پیروزمندانه زيرلب و آوردم بیرون مجله از و عکس...بود

 !تمیز و صاف خیلیم...اينه-

 يه اب هم باالش. خوشگل خیلي ژست يه با بود درسا و درين و من عکس. بود مجله توي صفحه يه

 !«جوان دينوران: »بود شده نوشته بزرگ تیتر

 عنوان به رو صفحه اين خواستم مي! جوان دينوران! کردن انتخاب خودشون واسه هم تیتري چه

 چسبوندم مي و چسب آخرين داشتم. چسبوندم اتاق ي بسته در به چسب با. دارم نگه يادگاري

 ...صورتم توي خورد محکم و شد باز پشت از در يهو که

 !شد خاکشیر ام بیني...آي-

 :شد لندب درين داد يهو...افتاد دستم از قیچي حرکتم اين با و گرفتم و ام بیني دستام دوتا با محکم

 !بود؟ دستت کوفتي چه! پام! اوخ-

 !تو؟ میاي جن عین چرا تو! قیچي-

 :گفت و ايستاد هوا توي پا لنگه يه درين

 ...بخور شام آشپزخونه کن گم گورتو بگم اومدم-

 ...ام نازنین دماغ اوف. میام االن! کالم عفت و محبت همه اين از مرسي-

 :فتگ درسا. آشپزخونه میز پشت نشستیم. رفتم دنبالش منم و آشپزخونه سمت رفت درين

 !درناز؟ شده چي ات بیني! ا وا-

 ...خانومه درين شاهکار-

 :گفت و انداخت بهمون نگاهي بابا
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 شده؟ چي-

 ...بخوريم و غذامون. خیال بي بابا هیچي:من

 :گفت غذا وسط بابا. کرديم شروع

 االن .شده تنگ هم میعاد براي دلم...نديدمش که وقته خیلي. ايران بیاد میعاد با نیما قراره فردا-

 ...باشه شده سالش سي حدودا بايد

. دکر مي حرکت بابا به درسا از و درسا به درين از نگاهم گیجي با من. کرد من به داري معنا نگاه

 منگاه که زدم درسا پاي به میز زير از لگد يه! بود؟ اي صیغه چه وسط اين میعاد! بود؟ کي نیما

 :زدم لب صدا بي. کرد

 !کیــه؟ میعاد-

 :زد داد بلند درسا

 !نیست؟ يادت-

 :گفتم تندي من. کرد نگاه بهمون تعجب با بابا

 ...نیست چیزي. نیست چیزي...آ-

 :کرد زمزمه درگوشم بود نشسته کنارم که درين

 جدي؟ نمیاد يادت...گم مي بهت بعدا-

 :گفت و شد بلند بابا شام از بعد. نیست يادم چیزي که من واال. باال انداختم و ابروهام

 ...بود خوشمزه خیلي. درين نکنه درد دستت...بخوابم رم مي من-

 ...خیر به هم شبتون. جونتون نوش:درين

 .بابا خیر به شب:من

 !ببینین رنگي هاي خواب:درسا

 و شد بلند درين! خودش براي ست بافته جدا ي تافته يه همیشه که هم درسا اين. کوفت. اه

 :گفت کرد مي جمع رو سفره که درحالي
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 هم فردا. بزنه حرف اش خونواده با امشب اون شد قرار. زدم حرف جانیار با...بود روزي عجب-

 ...کنه رحم خدا...کنه صحبت بابا با بره قراره

 ...کنه مي کنه مي:درسا

 :گفتم بلند و شد لبريز صبرم ي کاسه ديگه من

 !فضولي از مردم! هستن؟ کي میعاد و نیما بگین من به شه مي ها بچه-

 :گفت اخم وبا گذاشت لبش روي و اش انگشت درين

 ...ديگه گیم مي بهت االن! خبرته؟ چه...هیس-

 :گفت تعجب با درسا

 .باشه يادت کردم مي فکر-

 :گفتم و کردم اخم

 !کشمتون مي يا گین مي-

 :گفت. کرد نگاه بهم و صندلي روي نشست درين

 سرشپ با. ونزوئال رفت بود سالمون سیزده ما وقتي...ديگه بود بابا دوست همون نیما عمو ببین-

 ...نشوني آتیش شیلنگ گفت مي بهش درسا...قدبلنده پسر همون. میعاد

 :گفت شیطنت با درسا

 !عشقت اولین-

 ...زد جرقه ذهنم توي چیزي يه يهو گفت اينو تا

 درسا و درين و من براي زد مي سر بهمون هروقت و بود مهربون خیلي. بود بابا دوست. نیما عمو

 میعاد اسمش که داشت پسر يه و بود داده دست از تصادف توي و اش زن. خريد مي چیزي يه

 شسال پونزده اون بود سالم ده وقتي. بود تر بزرگ من از سال شیش-پنج به نزديک میعاد. بود

 ...بود
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 همه پسر اين...گفتم کم بود خوشگل...گفتم کم بود جذاب...گفتم کم بود خوشتیپ بگم اگه يعني

 شا صدقه قربون دلم توي و کردم مي نگاهش و نشستم مي گوشه يه همیشه من! بود تموم چي

 ...کردن مي اذيتم هي گیره اين پیش دلم من بودن فهمیده که هم درسا و درين! رفتم مي

 !بود سالم ده کل در من موقع اون

 :گفت درين! زنم مي لبخند دارم و شد باز نیشم فهمیدم يهو

 ...خوشتیپه میعاد پیش گیره گلوش هم هنوز! کن نگاش! آ...آ-

 :گفت آروم و زد بهم دستاشو درسا

 !باد مبارکش ايشاال...رنگه و آب خوش داماد! باد مبارکش ايشاال...قشنگه قدر چه عروس-

 هبدرقم من که بود اگه بود؟ خوشگل قدر همون هنوزم يعني! سرش توي زدم دستمال با و خنديدم

 :گفتم! بودم خاطرخواهش

 اينجا؟ میان-

 :گفت و داد تکون سرشو درسا

! اوه هاو. اينجا بیان کنم فکر. فروختن ونزوئال برن خواستن مي که و خودشون ي خونه...ديگه آره-

 ...و هستي که هم میعاد آقا ي همخونه

 :گفت و خنديد غش غش درين

 !شد باز يهويي چه بختمون همگي ها بچه-

 :گفت و کشید آهي درسا. خنديديم هرسه

 ...نزده من به حرفي هنوز که سانیار ولي-

 :گفتم تشر با

 !دوتا شما کنین عقد محضر برين پاشین بايد ديگه! هست؟ هم زدن حرف به نیازي-

 :گفت درين

 .دانشگاه بريم زود فردا که بخوابیم بايد. شه مي نیم و ده داره ساعت...دخترا بلندشین-
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××× 

 :گفت و کرد بازي انگشتاش با درين

 ...علي يا...علي يا...علي يا-

 !انداخته راه کنون علي يا...خبرته چه:درسا

 گه؟ مي بابا به چي جانیار يعني...دارم استرس االن از:درين

 :گفتم و خنديدم من

 ...وندخترت خواستگاري بیام خوام مي تازه منم شین مي پدربزرگ سالمتي به دارين شما گه مي-

 :گفت حرص با درين و خنديد درسا

 !ها کشمت مي باشه مونده مرگم به روز يه درناز-

 .تو بريم. شه نمي چیزي کن فکر مثبت عزيزم درين:درسا

 اخم! شد قدم هم باهام آرسین ديدم يهو که رفتم مي راه راهرو توي داشتم. دانشگاه توي رفتیم

 :گفتم و کردم

 !ها ندارم مايعه شايعه حوصله من! بگیر فاصله-

 :گفت و زد لبخندي

 ...خلوته. نیست کسي-

 !آرسیــــن واي-

 ات قیافه! دارم دوست خیلي رو «آرسیـــن واي» زني مي داد يهو که رو لحظاتي اين من يعني-

 !شه مي باحال خیلي

 کني؟ مي مسخره-

 ...بکنم غلط. بانو نه-

 :گفتم تندي بعد. زدم لبخندي
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 بگم خواستم مي! کني مي سوءاستفاده هي داري اومده دستت من خواب رگ. نکن عوض و بحث-

 !بیاد میعاد قراره امروز

 (پرسید اخم با اينو! )کیه؟ ديگه میعاد-

 .عشقمه اولین! میعاد؟-

 !عشقت؟ اولین-

 وادمیخ دلم خیلي! گرده برمي امروز. ونزوئال رفت بعد. سالگي سیزده تا سالگي ده از وقتي. آره-

 !ببینمش

 :گفت و کرد اخم

 !ها زنم مي تاخیر وگرنه! زودتر. میام االن من. کالس تو برو-

. ردمک ساعتم به نگاهي. سرجام نشستم رفتم. بده عقل آرسین اين به خدا! وا. شد بسته نیشم

 نم. شد کالس وارد آرسین. زدم لبخندي. بیان میعاد و نیما عمو تا بود مونده ديگه ساعت هشت

 گیر همش...پرسید مي سوال من از همش...! بود کرده فوکوس من روي روز اون چرا دونم نمي

 .بود اومده سرش باليي يه کال...من به داد مي پیچ شیش

 توي نشست درين. بود شده تموم باهم درسا و درين و من هاي کالس نیم و دو ساعت ظهر

 :گفت و ماشین

 !شد؟ تموم زدن حرفاشونم! ديده؟ رو بابا رفته جانیار االن يعني-

 :گفتم و کردم اخم

 !کنما مي ات قیمه قیمه بزني بد نفوس ديگه دفعه يه اگه قسم ابوالفضل به درين-

 !کن انديشي مثبت...عزيزدلم آره:درسا

. فتگ مي چیزي يه داشت زيرلب بشه وارد اينکه از قبل درين رسیديم وقتي. خونه سمت رفتیم

 :گفتم

 !درين؟ کني مي داري کار چي-

 :کرد زمزمه درين
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 نداره؟ مورد ديگه که اين. کنم مي دعا دارم-

 هبر ديگه ساعت نیم بود قرار چون. خونه بود برگشته زود امروز بابا. تو رفتیم و کشیدم آهي

 :گفت بابا. کرديم بهش بلند سالم يه باهم هرسه. فرودگاه

 ...بود خوب دانشگاه...سالم-

 .همیشه مثل...نگي بگي:من

 :گفت بابا که هامون اتاق سمت رفتیم

 . دارم خصوصي کار باهات بیا کردي عوض لباساتو! درين-

 :گفت و بیرون داد صدا با اشو نفس درين

 .جان بابا چشم-

 بشه تموم بابا حرف تا. شه نمي حالیمون خصوصي حرف که درسا و درين و من. زدم لبخندي

 هام بچگي ياد. کردم عوض و لباسام. اتاقم توي رفتم. کنه مي تعريف هم ما براي میاد فرتي درين

 ...افتادم

 تیپ هب بايد عالمه يه آقا آخه! میاورد تشريف ديرتر ذره يه نیما،میعاد عمو ي خونه رفتیم مي وقتي

 ارسشو و موهاش. کردم مي نگاه بهش اتاقش باز نیمه در الي از رفتم مي! رسید مي استايلش و

 !بودم ضعف و غش درحال جا اون منم...کرد مي اخم خودش به آينه توي و کشید مي

 هب قبلش البته. بودم گفته درسا و درين براي و سامولک و رعنا ي قضیه. اتاقم توي اومد درسا

 :گفتم درسا به...نیاد پیش داستان دوباره موقع يه تا گم مي بهشون که گفتم آرسین

 کنیم؟ کار چي اينا رعنا با درسا-

 بزنیم؟ حرف باهاش بريم فردا خواي مي خب-

 .ديدم و عنايتي ديروز راستي-

 ...کن تعريف خب ا ؟-

 و قاتا توي اومد يهو درين شد تموم حرفم تا. دادن پیشنهاد جديد فیلم يه بهم که گفتم براش

 :گفت داد مي تکون و بود کرده مشت دستاشو که درحالي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

142 

 

-yes! Yes! 

 :گفت و کرد پرت خودشو اتاق گوشه بادي مبل روي درين. خنديديم درسا و من

 !کرد قبول باالخره ولي شدم رد فیلتر چندتا از اول-

 :گفتم مشتاقانه

 !شد چي بگو خب-

 :کرد تعريف ذوق با درين

 ودهب رفته خوشگل و خوشتیپ و آقا خیلي پسر يه امروز گفت بعد. جلوش نشستم رفتم اول-

 ...شرکتش

 !خدا رو تو کن تعريف جانیار از ذره يه:درسا

 با خواد مي و داره عالقه اش دومي دختر به که گفته بهش بعد...گفتم مي داشتم خب! ا :درين

 حاال. ده مي خبر بهش گفته بابا. اين از اين...خب! دن مي رضايت بابا اگه خواستگاري بیاد خانواده

 ...االن ي قضیه

 خب؟:من

 شده ناختهش خیلیم. نويسه نامه فیلم يه فقط. نه گفتم معروفیه؟ آدم جانیار اين پرسید ازم بابا-

 که خودتون. کنن ازدواج مشهور آدماي با دخترام که ندارم دوست من:»گفت جدي خیلي. نیست

 «نینک ازدواج کسي...اي خواننده...بازيگري يه با بدم اجازه تونم نمي ديگه بود بس شدين مشهور

 یستن معروف و شده شناخته زياد جانیار که گفت ولي...خوندم اشهدمو گفت که اينو ها بچه يعني

 زنگ بهش گفت! وايـــــــي! خواستگاري بیان تونن مي دارم عالقه بهش واقعا خودم من اگه و

 !شــــــه نمي باورم خدا واي! رفتن اينا نیما عمو وقتي! بعد ي هفته براي بزنم

 :گفتم و زدم لبخندي. کوبید بهم دستاشو

 ...خانوم درين باشه مبارک خب-

 :گفت و خنديد درين

 !عالیه خیلي واي-
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 ...بود بابا. خورد اتاقم در به اي تقه. کردم ساعت به نگاهي

 :گفتم و کردم باز درو

 بابا؟ جانم-

 !کردي؟ عوض لباساتو چرا تو درناز-

 :گفتم و کردم اخم

 کردم؟ مي نبايد-

 !فرودگاه بیاي من با قراره تو-

 :پرسیدم بلند

 !مــــــن؟-

 ...بیاي من با بايد تو! شو حاضر برو باش زود...تو ديگه آره-

 :گفتم و زدم لبخند

 !میام شم مي حاضر سريع االن. چشم-

 .خوبه-

 :گفتم آهسته صدايي و ذوق با و کردم نگاه درسا و درين به. رفت

 براي و من که ممکنه يعني! زودتر! ببینن منو میعاد و عمو خواد مي يعني! برم باهاش منم خواد مي-

 !بخوان؟ میعاد

 :گفت و خنديد درسا

 ...بابا بپوش لباساتو زودتر-

 :گفتم و کردم وا و کمد در

 !؟...بپوشم چي حاال ابوالفضل يا-
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 و،ت اون بکن ببند،دستتو چشماتو! لباسه داري فراوون و فت ازش تو که چیزي تنها! اوف:درين

 !بیرون اومد خوشگل و شیک لباس يه! دادام دادا...و

 کفش و کمرنگ آبي شال و تنگ يخي جین شلوار با جديد مدل بلند تیره آبي مانتوي يه و خنديدم

 :گفتم و زدم چرخ يه. پوشیدم آبي عروسکي هاي

 خوبه؟-

 !نکنه غش میعاد:درسا

 :گفتم و کردم اي خنده

 که بده قورت سروصدا با و دهنش آب همچین رم مي حاال! داد نمي بهم سگ محل موقع اون-

 !بشنوين هم نشستین اينجا که شما

 :اومد بابا داد صداي

 !حاضـــري؟ درنـــــاز-

 :گفتم و بیرون اومدم اتاق از سريع

 !باي ها بچه. اومدم بله بله-

 :گفت و زد لبخندي بابا. شديم بابا ماشین سوار رفتیم

 ...هستي تمومي چي همه دختر که هم تو. ماهیه پسر خیلي میعاد-

 :کردم تايید حرفشو

 ...دقیقا بلـه-

 نامه یلمف بشینم نکردم وقت راستي. اَه. گرفتم منظورشو که فهمید. کرد روشن و ماشین و خنديد

 ردک ساعتش به نگاهي بابا. فرودگاه رسیديم. خونم مي شد وقت اگه امشب نداره عیب. بخونم رو

 :گفت و

 .درناز شو پیاده. رسیدن حتما االن-
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 منم! کرد ونپیداش نگاه يه با بابا اهلل بسم اول همون. فرودگاه رفتیم بابا با و پايین پريدم ماشین از

 ...قدبلند مرد دوتا به رسیدم و کردم دنبال نگاهشو زد

 يه. میعاد روي شد قفل نگاهم تندي...شده عوض نیما عمو قدر چه...اَ...بود میانسال شون يکي

 سريع !خوشتیپه همیشه مثل! هاي...بود پوشیده بادمجوني ي مردونه پیرهن و تیره آبي جین شلوار

 .دزديدم و نگاهم و زدم لبخند يه

 :گفت نیما عمو به خنده با بابا. شون سمت رفتیم

 !پیرمرد سالم-

 :شنیدم و میعاد صداي يهو...جووني دوران به رفتن و کردن بغل رو ديگه هم

 .درناز سالم-

 :گفتم لبخند با و کردم بهش نگاه يه. شدم متوجهش تازه که کردم وانمود

 هستین؟ خوب! میعاد آقا سالم-

 :گفت و زد لبخندي

 ...ممنون خیلي-

 آرسین ي چهره سريع...داره آرسین ولي. نداره چال که بود اين رسید ذهنم به که چیزي اولین

 مثل سیاه میعاد هاي چشم. بود تیره خیلي سبز آرسین چشماي...بست شکل ذهنم ي صفحه روي

 میعاد از قدبلندتر آرسین ولي. داشت فرق اش شکل ولي بود متناسب هردوشون بیني. قیر

 .بود آرسین از گشادتر هم میعاد دهن. گندمي میعاد مال ولي بود سفید آرسین پوست...بود

 با و میعاد دارم چرا من آدم همه اين! آرسین؟ چرا حاال. فهمیدم چندثانیه توي رو اينا ي همه

 :گفت و خنديد میعاد! کنم؟ مي مقايسه آرسین

 ...!شدي زيبا و کامل خانوم يه االن ولي بودي دختربچه يه يه يادمه من. شدي عوض قدر چه-

 اين هاگ! وا...بود عادي برام خیلي تعريفش. نشد آب هم يخ ولي. شد مي آب قند دلم ته بايد مسلما

 :گفتم و زدم کوچیک لبخند يه! زدم مي سکته خوشحالي از زد مي پیش سال پونزده حرفو

 .داري لطف-
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 :گفت و کرد بغل و میعاد اومد بابا

 !شدي آقايي...ماشاال ماشاال...شدي بزرگ چه پسر-

 :گفت و من سمت اومد نیما عمو

 !شده خانوم و بزرگ قدر چه! ببین رو ما درناز! به به-

 :گفتم و خنديدم

 .عمو مرسي-

 عموجان؟ سالته چند االن-

 .چهار و بیست-

 ...به به به به...سالمتي به-

 :گفت میعاد. عقب انداختن میعاد با و من. شديم ماشین سوار رفتیم

 ...درناز-

 به اول همون از آرسین ولي. چرا دونم نمي حاال. گفت مي کنارش هم خانوم يه خواست مي دلم

 گفتنش درناز ي شیفته اينکه نه. نمیومد هم بدم. پیشوندي و پسوند هیچ بدون. درناز گفت مي من

 :گفتم. نمیومد هم بدم ولي...باشم

 بله؟-

 داري؟ پسر دوست تو-

 :گفتم! اروپايیه زيادي افکارش بوده ونزوئال توي اين. کردم پوفي

 .ما مثل هاي کس براي حداقل. نیست اي معمولي خیلي چیز اين ايران توي راستش. نه-

 میعادم .اهلل بسم...پسر يه با و مملکت بازيگر! من...کن فرض فقط نه. باشم داشته من کن فرض

 :گفتم و دادم تکون سرمو. کنه مي باز منو دهن

 هوم؟...اينجا نیست ونوزئال مثل -

 :گفت و خنديد
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 ...بودم اونجا مدت يه آخه...آهان-

 . دونم مي بله-

 لمث...افتاده راه هم برنگي و بو چه...اوه. شديم وارد. خونه رسیديم! سامان از بدتر! گرفتتش جو

 اقمات توي رفتم. داد نشونشون رو میعاد و عمو هاي اتاق بابا! افتادن زحمت تو درسا و درين اينکه

 .افتادن راه شون علیک سالم از بعد درسا و درين سرم پشت و

 :گفتن تندي

 !شد؟ چي خب-

 داشتم انتظار که طوري اون چیز هیچ...بود شده کم هیجانم از ذره يه بودمش ديده که االن انگار

 باال و مها شونه! نشد طوري اين ولي. بزنه تند قلبم ديدمش مي وقتي داشتم انتظار. نرفت پیش

 :گفتم. انداختم

 ...بوده بچگونه عشق يه. نباشم عاشقش ديگه کنم فکر بخواين و راستش. هیچي-

 :گفتم. رفتن وا درسا و درين

 مگه؟ چیه خب! هان؟-

 :گفت درين. بستمشون اي گوجه! کردم؟ مي کار چي بايد و موهام. کردم تنم پوشیده لباس يه

 کني؟ دلبري موهات با خواي نمي-

 اروپايي و اُپن زيادي افکارش پسره اين...راستش...دونین مي درواقع...! اي دلبري چه بابا نه-

 !نه يا دارم پسر دوست پرسید مي من از ماشین توي...شده

 :گفتن تعجب با درسا و درين

 !راستي؟-

 .ناهار بريم پاشین خب. کن باور-

 مي بهم مندانه رضايت هاي نگاه هم بابا. کردن مي نگاه بهم جوري يه میعاد و عمو ناهار موقع

 :گفت بهم عمو دفعه يه حتي. انداخت
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 .بده و نمک اون دخترم...عـرو-

. ها مايه همین توي چیزي يه يا گلم عروس بگه خواست مي که شک بدون صددرصد...مطمئنم

 مي يعني! ترس؟ چرا...مبهم خیلي ترس يه از غیر حسي هیچ. نکردم پیدا خاصي حس هیچ

 !باشم؟ میعاد زن ترسیدم

 .فکر توي رفتم و کشیدم دراز تختم روي عصر

 ...بهتره آرسین کنم مي فکر من حداقل يا. خوشتیپ هم آرسین. خوشتیپه میعاد

 به دستش که نیست هم جوري ولي نیست تـــوپ تـــــوپ اش وضع آرسین. پولداره میعاد

 نه. خوبه اش خونواده و خودش مالي وضع. داره نگه سرخ سیلي با و صورتش يا...نرسه دهنش

 ...نیستم پرستي پول دختر که من درهرصورت. محشر نه افتضاح

 هک کرده تحصیل ولي نیست رفته خارج حاال. هست هم آرسین خب. خارجه ي کرده تحصیل میعاد

 . بوده هم منم ي رشته هم. هست

 :گفت زيرلب و گذاشتم چشمام روي و دستام

 !کنم مي هنگ دارم خدايا-

 !بودن؟ هم حد در مگه اصال! دادم؟ مي قرار میعاد کنار و آرسین من چرا

 !میعاده از باالتر خیلي آرسین که معلومه نه خب

 افتادم گیري عجب. گرفتم قرار ديوار به رو و زدم غلتي! کرد؟ خطور ذهنم به اين االن چرا

 .پرسیدم خودم از سوال يه يهو...خدا

 !چیه؟ آرسین به نسبت من حس

 .دوسته يه از بیشتر نظرم به ولي. گفت بشه شايد...خب دوست؟ يه

 ...بیشتره حرفا اين از مسلما بابا نه همکار؟ يه

 .احتماال...ممکنه! عاشق؟ يه
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 هک مني! غیرممکنه آخه. نشستم سیخ تخت روي يهو فکر اين از! آرسینم؟ عاشق من! چـــــي؟

 اون خودم که مني...انداختم مي کل باهاش که مني...بودم آرسین ي خورده قسم دشمن اول اون

 !عاشقشم؟ االن...پشیمونم دادم نجاتش اينکه از گفتم بهش روز

 شتدا. درين اتاق توي رفتم و پايین پريدم تخت روي از سريع. بود اش فهمیدن براي راه يه فقط

 :گفت اومدم که من. زد مي حرف موبايلش با

 .لحظه يه...دونم مي آره-

 :زد لب و کرد نگاه من به

 عزيزم؟ داري کاري-

 .ضروريه خیلي آره آره-

 .خب خیله-

 :گفت موبايلش توي

 .باي. منم...نـه. آره. زنم مي زنگ بعدا من جاني-

 :گفتم و زدم لبخندي

 کني؟ مي مختصر جاني؟-

 :گفت و نشست روش خودش. کرد اشاره تختش به و خنديد

 .داري باهام اي ضروري کار چه ببینم بشین-

 :گفتم. کشیدم عمیق نفس يه و کردم مرتب و موهام انگشت با. نشستم روش به رو

 که مبفهم کجا از بگو بهم خب؟. بدم تشخیص نفر يه به نسبت و ام احساسات خوام مي...ببین-

 ...کنم مي خواهش بذار جلوم راهي يه! عاشقشم

 میعاده؟...اوم-

 !میرم مي دارم! درين باش زود. ست ديگه يکي. بابا نه اَه-

 ...آ-
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 :گفت و زد بشکن يه بعد. خاروند سرشو

 طرف اون از داره که بینیش مي يهو. زني مي قدم رو پیاده توي داري کن فرض. فهمیدم خب-

 !کردي؟ فرض قشنگ االن...میاد خیابون

 :گفتم...خب. بستم چشمامو

 .بده ادامه...هوم-

 !نه؟ يا نخوره بهش تا جلو پري مي...میاد سمتش به سرعت با ماشین يه يهو-

 چیز نه بود دوستي نوع هم فقط دفعه اون ولي. دادم نجات مرگ از و آرسین هم ديگه دفعه يه من

 :تمگف معطلي بدون و سريع...کردم تجسم بود گفته بهم درين که وضعیتي توي و خودم. ديگه

 !پرم مي آره-

 ازب چشمامو از يکي. خنديد درين. کنم تحمل تونم نمي...نیاد سرش باليي تا کنم مي هرکاري

 :گفتم مسخره لحني با. کردم

 !نخند مرگ شد؟ چي خب-

 :گفت و زد بهم چشمکي درين

 !ترديد و شک درصد صدم يک بدون هست؟عاشقشي کي حاال! آجي مبارکه-

 ...آه-

 :گفت. اومد هم درسا و شد باز در يهو موقع همون...ما آخه آرسین؟ و من. افتادن هام شونه

 اينجا؟ خبره چه! ا ...خواستم مي درين-

 :گفت ادرس به شیطوني با درين. پوکید مي داشت مغزم. گرفتم دندون به لبمو ي گوشه. بست درو

 !درسا شده عاشق خواهرمون-

 :گفت و درين کنار نشست درسا

 هست؟ کي حاال دروغ؟ ا ؟ ا   ا -

 !نداريم خصوصي حريم که ما! درناز بگو...بفهمم و همین کنم مي سعي منم:درين
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 .کنین ولم ها بچه:من

 .نگرفتیمت که ما:درسا

 !منتظريم! ياال بگو بگو:درين

 !الـــآن همین:درسا

 !درنازي ديگه باش زود:درين

 :گفتم حرص با رفتم مي در سمت که درحالي و شدم بلند عصبانیت با

 !هین...بدونم خواستم مي فقط چیه آرسین به نسبت حسم من که داره اهمیتي چه شما براي اصال-

 همون. کردن نگاه بهم گرد هاي چشم با درين و باز دهن با درسا. گذاشتم دهنم روي دستامو دوتا

 :کردم ناله و نشستم زمین روي جا

 ...خدا واي-

 :گفت بهت با درين

 !باشي عاشقش رسید مي ذهنم به که بود نفري آخرين آرسین يعني-

 بهش من که نکنه هم فکر حتي ارسین و باشه طرفه يه که ترسیدم مي. ترسیدم مي همین از

 :گفت و شم بلند کرد کمک درسا. باشم داشته عالقه

 اين آرسین مگه. نداره عیبي خب...دونیم مي و هستیم عاشق مون همه! شدي؟ ولو چرا حاال-

 ...جوريه

 :داد ادامه و کرد کج پاشو و دست

 ...درناز کنیم مي کمکت هم ما. ايه عادي چیز. ديگه شدي عاشقش باالخره خب-

 يادگاري جعبه توي از. خودم اتاق توي رفتم. بیرون اومدم درين اتاق از حرف بدون و کشیدم آهي

. ودب سینماها سردر اکران موقع که بود عکسي همون روش. کشیدم بیرون و فیلم ي هام،اطالعیه

 .بستم چشمامو...کشیدم آرسین صورت روي و انگشتم آهسته

 .افتادم بوديم نشسته اسکله توي که روز اون ياد
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 کوچولو يه...محبت کوچولو يه فقط. باشیم معمولي همکار و دوست دوتا تونیم مي تو و من »

 !«دوستي

 نم محبت،براي کوچولو محبت،يه ذره يه! ندارم جنبه من آقا نه! ندارم جنبه من...خل ي پسره آخه

 ...عشق دنیا يه شده ندارم و اش جنبه که

 وت خاک...شدي عاشقش و زدي تو محبت کوچولو يه فقط گفت اين! ديگه نداري خب! درناز ببین

 .سرت

××× 

 امروز. میومد آرسین بايد ديگه دقیقه دو. کردم نگاه ساعتم به. گرفتم ضرب میز روي انگشتام با

 :گفتم خودم به. بود ما دانشگاه  که بود روزي آخرين

 بتنس و حست فقط. نکردي تغییر توهم. نکرده تغییري اصال. همونه آرسین اين. درناز نترس-

 .نده هم نده،سوتي نشون خاصي العمل عکس هیچ. شناختي بهش

 :دراومدم فکر از فريال صداي با

 ...درناز واي-

 چیه؟-

 !شه مي تنگ يوني براي دلم خیلي! آه...شه مي تموم...مونه ترم آخرين ماه اين-

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 !میاد بدم من! نکن مخفف رو يونیورسیتي قدر اين فري...منم...هوم-

 !چرا؟ وا-

 گي؟ مي چي کنکور به...يوني گي مي يونیورسیتي به االن که تو مثال-

 :گفت بلند فريال و خنده زير زديم هردو

 !االغ خر -

 ...هاتم فحش ي شیفته من يعني-
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 :گفت شد قطع که مون خنده

 ...گم مي-

 تفاقا هیچ. بود عادي خیلي روز اون. کالس توي اومد آرسین کنه تموم حرفشو فريال اينکه از قبل

 .پیشش رفتم کالس از بعد. نیفتاد خاصي

 .مبارز استاد-

 :گفت. زدم لبخندي. کرد نگاه بهم

 بله؟-

 ...گم مي-

 :پايین آوردم صدامو

 کني؟ مي قبول خوندي؟ رو نامه فیلم-

 نقش عاشق همیشه من...بود زيرکاه آب مارموز و بدجنس دختر يه...بودم شده پريسا عاشق من

 :گفت آرسین! ديگه نیست آدم شبیه چیزم هیچ کال. شم مي داستان منفي

 .عنايتي آقاي پیش رم مي فردا پس-فردا احتماال. بود قوي آره...خب-

 .منم. آهان-

 .فعال خب-

! کردم؟ مي اشتباه من يا بود شده عوض رفتارش اين. باال انداختم و ابروهام. رفت و برگشت

 وزامر. افتادم راه خونه سمت. شدم ماشینم سوار رفتم و باال انداختم و هام شونه بود؟ شده چـ ش

 ...رفتن مي اينجا از شنبه سه بايد اينا عمو. بود شنبه يک

 آخه !نمیومد خوشم ازش واقعا ديگه من ولي. پلکید مي برم و دور هي. بود اعصابم روي خیلي میعاد

 ودکانهک حس يه اونم بابا نه! بگیره؟ شکل من مال که گیره مي شکل سالگي ده توي عشقي کدوم

 !بزنم حرف رعنا با تا شاپ کافي رفتم مي بايد امروز! وايــــــــــي...بود

 کن کمک خودت خدايا. کشیدم عمیقي نفس. رفتم شاپ کافي سمت و کردم کج و مسیرم سريع

 . بگم بهش بتونم راحت
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 .کردم پیداش سريع. شاپ کافي توي رفتم. شدم پیاده ماشین از و کردم درست و موهام

 :گفتم و میز پشت نشستم

 !ها نگیري ما از خبر يه...رعناجون سالم-

 :گفت و زد لبخندي

 ديدج قرارداد خواي مي شنیدم عنايتي از! زني مي زنگ هفته به هفته هي تو که نه! عزيزم سالم-

 ...ببندي

 .اومد خوشم اش نامه فیلم از آره-

 !کنیم مي کار باهم دوباره! جون آخ. ام عنايتي آقاي اکیپ با همیشه که منم خب-

 :گفتم آورد برامون و گرفت سفارش گارسون اينکه از بعد. زدم لبخندي

 خبرا؟ چه رعنا؟ کني مي کارا چي...خب-

 :گفت و خنديد رعنا...آخیـــش. کردم حلقه قهوه داغ فنجون دور و سردم انگشتاي

 !شه نمي باورت بگم چیز يه-

 !بگو-

 !کرد خواستگاري من از ديروز سامان-

 :گفتم بهت با! زدم رو هه سکته درجا. زد خشکم

 !چــي؟...چــ-

 :گفت ذوق با و خنديد

 ...نپرس و نگو که بودم کرده ذوقي چنان آن درناز! اينیم ما...ديگه آره نه؟! نشد باورت-

 :گفت و کرد ظريفي اخم. گرفتم دستشو آهسته. بود وقتش حاال

 درناز؟ شده چیزي-

 :گفتم. دادم قورت و دهنم آب
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 ...بدوني بايد که هست سامان مورد در اي قضیه يه رعنا-

 ...مشکلي چیه؟-

 .اته گمشده برادر اون-

 :گفت داد با تقريبا و کرد تکیه اش صندلي به. شدن گرد چشماش اول

 دوني؟ مي کجا از تو! گي؟ مي داري چي-

..! .شدم زنده و مردم بار يه کردن تعريف موقع. گفتم بهش بودم شنیده آرسین از که رو هرچیزي

 :گفت من به اخم با. شد بلند و زد قاپ و کیفش يهو بعد. کرد مکث چنددقیقه رعنا

 !درناز گي مي دروغ داري! گي مي دروغ-

 :گفتم. گرفتم بازوشو و پاشدم جا از سريع

 منصرف رو تو خوام مي و سامانم عاشق من کردي فکر نکنه! هان؟ بگم؟ دروغ تو به بايد چرا من-

 با ندارم دوست اصال هم اش فوق فوق من و تره کوچیک ماهي چند من از سامان اصال...نه کنم؟

 هاگ قسم خدا به...مني دوست تو...رعنا خوام مي رو تو خوبي   من! باشم خودم از تر کوچیک کسي

 ...!دار چوبه باالي برم حاضرم باشم گفته دروغ

 تهآهس و برداشتم و ام کوله. صندلي روي شد تلپ دوباره. کرد نگاه بهم غم با...افتادن هاش شونه

 :گفتم

 دمش خوشحال. کني باور و حرفام تا کن صحبت مورد اين در باهاش حتما. بزن سر يه عنايتي به-

 .خدافظ...ديدمت

××× 

 تیمداش و بوديم نشسته آشپزخونه توي درسا و درين و من. بودن خوابیده عمو و بابا. بود ديروقت

 راشونب رو رعنا ي قضیه داشتم. نداشتیم خبر. رفته کجا نبود معلوم هم میعاد و خورديم مي چايي

 :گفتم. کردم مي تعريف

 .بوده برادرت بفهمي بعد و بشي نفر يه عاشق...سوزه مي براش دلم-

 :گفت خمیازه با و شد بلند درسا. کرد تايید حرفمو درين
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 .خیر به شب. بخوابم رم مي...ها بچه میاد خوابم خیلي که من-

 .خیر به شبت:من

 :گفت و شد بلند هم درين

 درناز؟ خواي نمي تو. شه مي سنگین داره چشمام کم کم ديگه. میام منم وايسا-

 .بخوابي خوب. خوابیدم شايد بشورم رو ها لیوان اين حاال...نــه-

 .خیر به شب-

 اين راچ آرسین. کردم باز و آب شیر و سینک توي گذاشتمشون. برداشتم رو ها لیوان و شدم بلند

 چرا شده؟ بداخالق قدر اين شدم عاشقش که فهمیدم من وقتي دقیقا چرا چرا؟ آخه...شده طوري

 گوشام...شنیدم پا صداي يهو. زدم لبخند بانو گفت بهم که وقتي تصور از...بانو گه نمي بهم ديگه

 بود؟ میعاد. شدن تیز

 :گفتم. اومد نزديک...خمار جور يه...بودن جوري اين چشماش چرا. شد آشپزخونه وارد

 .اومدي دير قدر چه-

 يا...کابینت به چسبیدم. برداشت خیز سمتم يهو...بود مرگش چه اين خدايا. شد نزديک دوباره

 :گفت! ابوالفضل

 ...درنــــاز-

 کدوم از مشروب! بود؟ کرده گم کجا گورشو...بود کرده کوفتش مشروب. دادم چین ام بیني به

 عقب سمت کردم سعي و عقب کشیدم و صورتم. خورد بهم ازش حالم! بود؟ اورده از دره جهنم

 ...بدم هلش

 ...کن ولم...آي-

 ...دارم دوسـ ت من آخه-

 دستش...نیاره سرم باليي يه کن کمک بهم خودت خدايا...اتش گرفته جو خارج رفته...مرگ اي

. گرفت فاصله ازم ذره يه و گفت آخ يه. زدم پاش ساق به لگد يه محکم که رفت کمرم سمت
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 داخل از درو و دويدم اتاقم سمت. بیرون اومدم دستش زير از سريع و شمردم غنیمت و فرصت

 ...بود نشسته سردي عرق ام پیشوني روي. زد مي تندتند قلبم. کردم قفل

 ...خدا...هوف-

 ولي...بوده خارج باالخره خب...خوره مي که هم مشروب. انداختم تخت روي و خودم خستگي با

 هرخن دلم توي ترس ديشب يادآوري با. شدم بیدار زود صبح...برد خوابم ديگه! حد؟ اين تا ديگه

 ...کرد

 در .آشپزخونه توي رفتم و کردم بیدار رو درسا و درين رفتم. کردم آرايش و پوشیدم لباس سريع

 نهی يه و برگشتم تندي ترس از و شنیدم پا صداي يهو. بخورم چیزي يه تا کردم باز و يخچال

 .بود بابا...آخ. کشیدم

 :گفت و کرد اخم بابا

 ترسوندمت؟...ببخشید-

 خورين؟ مي صبحونه. نترسیدم اين خاطر به. نیست چیزي. نــه...نــ-

 .درناز. بخور خودت خوام نمي نه-

 بله؟-

 .بزنم حرف باهات خوام مي. کن نگاه و من-

 :گفت. ايستادم سینه به دست. کردم تکیه اپن يه و بستم و يخچال در

 …خوبیه پسر میعاد بگم خواستم مي...راستش. رن مي فردا نیما و میعاد-

 !بود گلي و ماه پسر چه ديشب ديديم بله

. شه مي تموم درست و بدي و امتحاناتت بايد ديگه هفته چند ديگه که هم تو...شناسمش مي منم

 .خوبیه ي گزينه میعاد. هست هم ازدواجت وقت. هستي خوبي دختر که خودتم

 :گفتم. پايین انداختم سرمو. کرد سکوت

 .باشم میعاد با تونم نمي من...من...بابا-
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 درمیونه؟ اي ديگه کس پاي-

 …نـه-

 !آره بگم بهش تونستم نمي خب

 ...ديشب راستش...نیست طور اين-

 :کردم اضافه سر آخر. گفتم و چي همه براش

 من ولي. عاديه چیزا اين اونجا و بوده ونزوئال توي و ازعمرش زيادي مدت که دونم مي من بابا-

 میعاد ضمن در. باشه عادي چیز يه براش اين و خونه بیاد مست هرشب ام آينده شوهر خوام نمي

 ...داشتم و آرزوش همیشه من که نیست چیزي اون

 :گفت و کرد نوازش بازومو آهسته. اومد جلو بابا

 ندارم دوست اصال چون بشه شکرآب باهات ام روابط خوام نمي ديگه من. درناز بگي تو هرچي-

 ...بابا بخواي تو هرچي. باشه طوري اين

 فاصله هم از دوباره شديم خوب ها مدت از بعد باهم که حاال ندارم دوست منم. زدم لبخندي

 :گفتم. بگیريم

 ...نیومدن دوتا اين چرا ببینم برم من. ديگه خب-

××× 

 :گفتم رفتم مي ماشین سمت که درحالي

 .عنايتي آقاي پیش برم بايد. خوام مي و ماشین من خونه؟ برين مترو با شه مي امروز ها بچه-

 :گفت درين

 .خدافظ. ريم مي درسا و من. نیست مشکلي باشه-

 .خدافظ-

 به ورگ میعاد که شبیه آخرين امشب شکرخدا. دادم بدنم به قوسي و کش. ماشین توي نشستم

 ...رسید ذهنم به چیزي يه میعاد يادآوري با يهو. اينجاست شده گور
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 شقمهع اولین میعاد که گفتم بهش روز اون من! باشه؟ میعاد خاطر به آرسین اخیر کاراي دلیل نکنه

!( ؟من عشق میعاد! دادم تحويلش چرندياتي چه بینم مي کنم مي فکر که االن...)ايران میاد داره

 ...بگو پس خب. کنه مي طوري اين داره که خاطره اين به شايد

 درست رو اينجا آسانسور عجب چه...ا . شدم وارد. رفتم موسسه سمت و کردم روشن و ماشین

 درستت االن خب...آسانسوره منتظر هم آرسین ديدم که جلو رفتم...بود خراب عتیق عهد از! کردن

 :گفتم! خان آرسین کنم مي

 .سلــام...ا -

 :گفت. کرد نگاه بهم سبزش هاي چشم با

 .سالم-

 :کردم شروع و برگشتم سمتش ناگهاني حرکت يه با. شديم آسانسور سوار

 مي! شدي عوض و دي نمي اهمیت من به که ست هفته يه چرا نفهمم که نیستم خر من آرسین-

 که چیزي اون چون نمیاد خوشم میعاد از ديگه من اطالعت جهت! هست هم چي براي که دونم

 در. کنن گیري نتیجه و نکن فکري هر خودت پیش پس! بود کرده وتغییر نبود داشتم انتظار ازش

 مي اگه حاال. ونزوئال گردن برمي دوباره و دارن پرواز پدرش با نیم و يک ساعت امشب ضمن

 !نیست مربوط من به ديگه! باش سرد و بکن تـَخم و اخم دوباره خواي

 گیج متعجب و حیرون هاي چشم از نگاهمو. شد باز هم آسانسور در من سخنراني شدن تموم با

 و نقش هک گفتم عنايتي آقاي به. تو اومد دنبالم اونم. رفتم عنايتي آقاي اتاق سمت و گرفتم آرسین

 تاهکو مکث يه از بعد. کرد ما به نگاهي عنايتي آقاي. گفت بهش همینو آرسینم. کنم مي قبول

 :گفت

 بپرسم؟ ازتون سوال يه...نفر دو شما-

 :گفتیم باهم آرسین و من

 بله؟-

 :داد ادامه عنايتي آقاي. کردم نازک براش چشمي پشت يه. کرديم نگاه بهم هردو

 باشین؟ هنري زوج که دارين دوست-
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 :گفتم تندي من

 !ندارم ازدواج قصد هنوز من چي؟-

 :گفت اش خنده وسط عنايتي آقاي! خندن؟ مي چرا اينا! مرگ وا...خنده زير زدن هردوشون يهو

 باهم رو هرفیلمي که اين يعني هنري زوج! کنین ازدواج باهم که نگفتم...هنري زوج...دينور نه-

 زوج گفت جورايي يه اونا به شه مي...ديدي و نورد برق هومن و تشکر بهنام مثال. کنین بازي

 .هنري

 ...آهان-

 :گفتم و کردم اي خنده بودم کرده فکري از

 !شه مي چي ببینیم حاال. شدم متوجه-

 :گفت عنايتي آقاي

 آخر ي هفته براي گذاشتیم هم شروعش. شه مي تموم عید از قبل تا فیلم اين برداري فیلم...خب-

 ...بعد. بشي خالص و بدي و امتحاناتت راحت بتوني شما تا. بهمن

 .نکنه درد هم دستتون. هان-

 :گفت آرسین. بیرون اومديم اتاق از و بستیم رو قرارداد

 ...درناز-

 :گفتم! بوده شده تنگ گفتنش درناز براي دلم قدر چه فهمم مي درناز گه مي که االن...عجب

 بلـي؟-

 :گفت و کرد ريز چشماشو. دادم جوابشو منم. زد لبخندي

 بکاري؟ بامجون خودت قول به روشون خواي نمي! دي نمي گیر هام چال به ديگه...خب-

 :گفتم اختیار بي

 ...نـه واي-
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 االن خواستم مي اتفاقا! بذارم کبودي بانمکي اون به هاي چال جاي نمیومد دلم اصال! بابا بود حیف

 :گفتم تندي! بکارم روشون هم خوشگل ماچ دوتا برم

 !ديگه داري گناه خب...يعني...نه...ا -

 :گفت. زد و آسانسور ي دکمه

 خواهرات؟ از خبر چه-

 .درين خواستگاري بیاد جانیار فرداشب قراره! جوان؟ دينوران-

 ...مبارکه مبارکه خب باالخره؟ ا ؟-

 .آره-

 :گفتم. شديم آسانسور سوار

 هات نبود فـ روزن اون با تو! داشتم خبر عالمه يه ببین...برادرشه سامان که گفتم هم رعنا به تازه-

 ...خوابوندي و ام ذوق همه

 :گفت و خنديد

 !چیه؟ ديگه فـ روزن-

 ...بودي سرد خیلي يعني(. frozen. )ديگه فروزن بابا-

 .گفتي انگلیسي آهان-

 !ديگه چیزاست همین به مون کالس ما! بعلــه-

 دلش که طوري اون ولي. بوده شده تنگ برام دلش اونم که مشخصه کامال. خب...خنده زير زد

 !خیاالتي چه. بابا نه! باشه؟ عاشقم شه مي يعني عاشق؟ يه يا شه؟ مي تنگ دوست يه براي

××× 

 :گفت مي هي. هال طرف اون دويد مي هال طرف اين از جادو وروره مثل درين

 مرتبه؟ چي همه کامله؟ چي همه-
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 نهخو روز اون بود اومده بوديم کرده صدا هم خانومي يه نباشه کسر و کم چیزي اينکه براي اصال

 :گفتم و ايستادم درسا جلوي. زد مي جوش درين اين بازم ولي. کرد مرتب رو

 ...درسا درسا-

 !هان؟-

 !شدم؟ خوب-

 يم زانوم باالي تا که بودم پوشیده تیره سبز پیرهن يه. کرد نگاه بهم رضايت با و رفت عقب

 مرنگه کشي کمربند يه. بود هفتي اش يقه و بود ربع سه آستین پیرهنم. نازک جوراب با. رسید

 .بودم بسته اسبي دم سرم باالي و موهام. خورد مي هم لباسم

 :گفت درسا

 ...میاد هم سانیار آخه...بگو و من! بیستي بیست  که تو-

 .نداري حرف که تو بابا-

 يه و ودب خورده گیپور اش سینه روي. بود تر کوتاه يکمي من مال از. بود پوشیده صورتي پیرهن يه

 ...بود شده ناز قدر چه. بود ريخته دورش و بود زده فر هم موهاش. بود پوشیده هم نازک جوراب

 هک جوهري آبي دامن با. بود پوشیده ساده گرد يقه سفید بلوز يه اون. بود درين کاري اصل حاال

 اصال !بود شده خواستني خیلي. بود بافته پشت از هم موهاش. داشت سفید نگارهاي و نقش روش

 :گفت و گرفت و درين دست رفت بابا. بوديم کامل کامل  مون هرسه

 .خوبه چي همه. نخور حرص قدر اين...ديگه بسه بابا! جان درين-

 :کرد ناله درين

 نیست؟ کم چیزي يعني راستي؟-

 در. انداختم صفحه به نگاهي. اتاق توي رفتم تندي. اومد اتاق توي از موبايلم زنگ صداي يهو

 :دادم جواب...بود رعنا که ديدم تعجب کمال

 .رعنا سالم...الو-

 خوبي؟...درناز سالم-
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 چطوري؟ تو. عزيزم مرسي-

 :گفت و کشید پرسوزي آه. کرد مکث

 باشم؟ تونم مي چطور-

 رعنا؟ شد چي-

. ودب راست گفتي هرچي...بگه و حقیقت برام تا شدم متوسل چیزي هر به. عنايتي پیش رفتم-

 .درمیاد آب از طوري اين وقت اون...بار اولین براي اونم بشیم عاشق اومديم. بیا...برادرمه سامان

 :گفت...سوخت مي براش دلم خیلي. بود بغضي صداش

 باهم چي؟ که...دم مي دست از هم داشتم و آرزوش عمر تمام که و برادرم با زندگي شانس ديگه-

 باشیم؟ باهم تونیم نمي که بخورم افسوس روز هر تا کنیم زندگي

 :گفتم. کشیدم آهي...بود گرفته اش گريه ديگه

 ...عزيزدلم باش آروم-

 .سالمت به برو...گفتي بهم که کنم تشکر ازت زدم زنگ فقط. شدم هم تو مزاحم. ببخشید-

 .خداحافظ...شم فدات نکن تابي بي ديگه-

 .خداحافظ-

 :گفت درين. هال توي رفتم و کردم قطع و گوشي

 بود؟ کي-

 .ناراحته خیلي...برادرشه سامان که بودم گفته بهش. رعنا-

 :گفت و پريد جا از يهو درين...دراومد صدا به در زنگ. کردن نگاه بهم تاسف با درين و درسا

 !کريم خداوند يا! اومدن! اومدن-

 از اصال بودن زده تیپ که سانیار و جانیار. تو اومدن بعد چنددقیقه. کردم باز درو رفتم و خنديدم

 و مادرشون و کردم علیک و سالم سانیار و جانیار با! درسا و درين بیچاره...تر ور اون هم دخترکش

 :گفتم و زدم بهش لبخندي. مهربون و دلنشین ي قیافه با میانسال زن يه. ديدم
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 .درنازم من. سالم-

 

 :گفت. کرديم روبوسي باهم

 ...دخترم خوشبختم. سحرم منم-

 !طور همین منم-

. ودب اومده خوشش ازش خیلي بابا اينکه مثل ولي. بود جدي موقر خیلي و ساکت مرد يه پدرشون

 یلیمخ...بود خوبي خانوم خیلي. خانوم سحر پیش رفتیم درسا و من شد تر راحت مجلس که ذره يه

 !کرد کشي نقشه بعدي عروس عنوان به براش کنم فکر! بود اومده خوشش درسا از

 خوشگل خیلي ي حلقه يه و کردن نشون هم رو درين. رفت پیش خوب خیلي چي همه شب اون

 .بود روش پیچ در پیچ گردالي تا سه و بود زرد طال. دادن بهش

 بامش. هیچي که هم درسا. رسید داشت دوستش که کسي به...شد خیر به ختم...حالش به خوش

 از حتي که من ولي. داره دوستش سانیار که دونه مي حداقل. داشت برنمي چشم ازش سانیار

 .ندارم خبر آرسین احساس

××× 

 فعال...بودم منتظر خواستم مي بعديم بزرگ هاي قدم و کارشناسي تا ديگه. شدن تموم امتحانام

. نارمک توي خونه يه. لوکیشن سر رفتم مي داشتم. بکنم فیلمم صرف و وقتم تمام داشتم دوست

 ينا! اوه. داشت نگه ماشینم پشت قشقايي يه. شدم پیاده ماشین از. داشتم نگه خونه جلوي

 کیه؟ ماشین

 و ندلبخ با آرسین ديدم يهو...میاد بیرون ازش معروفي بازيگر کدوم ببینم تا زدم زل چهارچشمي

 :گفت و خنديد! بیرون اومد درنازکش زيباي هاي چال

 !مهندس خانوم! به به-

 :گفتم و رفتم جلو

 !ايول بابا! توئه؟ ماشین اين...اَ-
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 .خريده برام بابام. ديگه آره-

 مناسبت؟ چه به-

 ...طوري همین. هیچي-

 دونستم؟ نمي من و بودين پولدار قدر اين-

 :گفت آهسته

 ...راستش. آرام به بدم و ماشینم من گفت...بود رسیده دستش پولي يه...نه-

 شده؟ چي-

 ...نويد خاطر به. گرفته افسردگي آرام-

 گي؟ مي جدي...هین-

. باشه اش وضعیت توي تغییري يه بشه خوشحال شايد. آرام به بدم و ماشینم گفت...هم بابا. آره-

 .ريدخ من براي اينو بود رسیده دستش که هم پولي اون با. ديگه هیچي...نیفتاد اتفاقي هیچ ولي

 :گفتم و کشیدم ماشین روي و دستم

 ...شم فدات-

 :گفتم. کرد نگاهم شده گرد چشماي با

 !بودم عروسک اين با! که نبودم تو با اُه-

 هست؟ عنايتي آقاي...هان-

 .تو بريم. رسیدم االن تازه منم دونم نمي-

 :گفت. اومد مون سمت دختر يه حیاط توي. خونه توي رفتیم

 !آرسین سالم. درناز سالم-

 :گفتم معمولي خیلي. جديده اندکاران دست از البد خب...اوه

 .سالم-
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 :گفت آرومي لحن با و رفت جلو آرسین ولي

 ...رعنا سالم-

. یليخ. بود شده الغر. کردم نگاه رعنا به شده گشاد چشماي با و برگشتم تندي! رعنا؟! چــــــه؟

 اون زدم و آرسین. ديد اش چهره توي از شد مي و شکستگي و بود افتاده گودي چشماش زير

 :گفتم. کردم بغلش تندي و طرف

 ...وضعیه چه اين! آوردي؟ خودت سر باليي چه تو عزيزم...رعنا واي-

 :گفت و کرد کوتاهي ي خنده رعنا

 .کني مي شلوغش الکي تو...نیست چیزي بابا-

 ...بمیرم بذارم سرمو برم بايد من پس خب! نیست؟ چیزي افسرده و غمگین صورت اين-

 :گفت اخم با آرسین يهو

 !چیه حرفا اين! ا -

 :گفت و داد تکون سرشو رعنا

 .تو بريم بیايین. دختر بگیر گاز و زبونت-

 .خونه توي رفتیم

 ...ديالوگ تمرين...صحنه پشت تکاپوي اين براي. بود شده تنگ قدر چه دلم...آخي

 يه من شه مي يعني. زد مي حرف مردي يه با لبخند با داشت. چرخید روش نگاهم. آرسین براي

 !شه؟ مي کنم؟ بوس رو ها چال اون از يکي روز

 :دادم جواب. بود درين...خورد زنگ يهو موبايلم

 الو؟-

 .آبجي علیک سـام-

 !التي؟ کانال روي زدي شد چي-

 !درنـاز...کردم هوس يهو-
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 بله؟-

 ناقصي خیلي ي حافظه تو که نه...ها کني دعوت رو اينا آرسین نره يادت بگم زدم زنگ-

 .کنم يادآوري زدم زنگ...داري

 نداري؟ کاري. ره نمي يادم. خب خیله آهان-

 .خدافظ. ديگه نه-

 .خدافظ-

 :گفتم و رعنا و آرسین پیش رفتم

 .کنین توجه لطفا. خب خب-

 :گفت و کرد نگاه بهم آرسین

 بانو؟ شده چي-

 لبخندي! کني؟ مي کار چي من با تو پسر آخه. بود نگفته بانو بهم که بود وقت خیلي. شد باز نیشم

 .زدم

 :گفتم. دادم بهشون و درآوردم کارت دوتا

 ايه شايعه جلوي شه نمي ولي بگیريم خونه توي خواستیم مي. درينه و جانیار نامزدي براي-

 منض در. نیايین اگه شیم مي ناراحت! ها بیايین حتما. تهرانه از خارج باغ يه توي. گرفت و مردم

 نبود؟ سوالي. دونین مي بهتر و چراش خودتون. نیست خبري هم چیزا اين و دوربین از

 :گفت و خنديد رعنا

 .نــه-

 ...مرسي:آرسین

 !میاي...ها نکني ناز آرسین:من

 :گفت و خنديد آرسین

 .میام باشه-
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 وارس رفتم مي داشتم و کردم جمع و شد،وسايلم تموم قسمت اون برداري فیلم که بعد ساعت چند

 اخم. بود خارج از که کنم مي هم فکر و...بود ناشناس ي شماره. خورد زنگ موبايلم که بشم ماشین

 :دادم جواب و کردم

 بفرمائید؟-

 درناز؟-

 شما؟. خودمم-

 .میعادم-

 :گفتم! کثافت باطنا و خوشتیپ و شیک ظاهرا آقاي. آهان

 .سالم...هوم-

 .سالم-

 :گفت! پره مي من جلوي داده بو جن عین آورده گیر وقت اينم. شد ظاهر جلوم آرسین يهو

 زني؟ مي حرف کي با داري-

 :گفتم. بردم باال سکوت ي نشونه به و ام اشاره انگشت

 داشتي؟ کاري-

 .کنم خواهي معذرت ازت شب اون بابت...خواستم مي-

 !زود هم قدر چه-

 خب...و بودم ونزوئال توي من که کن درک خب. بود زشت واقعا کارم ولي...شده دير دونم مي-

 .یدببخش. ام شرمنده...بود رفته يادم اينو من. نیست رايجي چیز ايران توي خوردن مشروب مثال

 نداري؟ کاري. بخشم مي. خب خیله ولي...بود زشتي واقعا حرکت هرچند-

 .خدافظ. معذرت بازم...نه-

 .خدافظ-

 :گفت و کرد نگاهم آرسین! بود؟ آورده گوري کدوم از و من ي شماره
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 بود؟ کي پرسیدم-

 :گفتم حرص با

 !میـعـاد-

 :گفت و کرد اخم

 داشت؟ کار چي میعاد؟-

 خودم خواستم نمي بود شده خوب اخالقش تازه اين که حاال ولي! چه تو به بگم خواست مي دلم

 .بشه يخ جوري اون دوباره و بزنم گند بهش

 !کرد؟ مي خواهي معذرت ازت داشت چي براي درناز-

 يه .گفتم نمي دروغ داشتم دوستشون که کسايي به وقت هیچ...بگم دروغ بهش خواستم نمي

 ادهافت اتفاق آشپزخونه توي شب اون که رو هرچیزي مکث بدون و تندتند و کشیدم عمیق نفس

 .گفتم براش بود

 ...من آرسین-

 :گفت زيرلب. کشید عمیق نفس يه...ابوالفضل يا ووي. شد مشت دستش

 .شو سوار خب خیله...عوضي-

 ....خدا به شه مي چیزيش يه اين. رفت و کرد باز و ماشینم در

××× 

 مثال چون گرفتم مي آبغوره خیلي بايد من اول قسمت توي. بود شده کرده پف و قرمز چشمام

 :گفت درين. هال توي نشستم رفتم. بوده کرده خودکشي مامانم

 !کردي؟ کار چي! اينو چشماي اَ-

 دينور !مصنوعیه اش گريه دينور( کردم کج دهنمو اينجا)گه مي هي عنايتي...مرتیکه اين! گريــه-

 !ديگه کرد ام ديوانه! مصنوعیه اش گريه

 :گفت درسا. دهنم توي چپوندم پرتقال پر يه. گرفت طرفم میوه ظرف يه و کنارم نشست درسا
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 بود؟ چطور رعنا-

 طفل هشد زردنبو و الغر اصال! شناختش آرسین! نشناختمش من تو رفتیم که اول...دوني نمي اوه-

 .سوخت براش خیلي دلم...معصوم

 دادي؟ رو ها کارت:درين

 !بیاد امیدوارم. دونم نمي رو رعنا! نیاد اگه کشمش مي...میاد حتما که آرسین. سرورم بله:من

 :گفت خنده با و نشست طرفم اون درين

 ...باشي آرسین عاشق واقعا که کنم مي شک وقتا بعضي-

 :گفتم و زدم بازوش به مشت يه

 !اُي-

 :گفت و خنديد

 !والــا...کنم کار چي خب-

 !اندازن مي کل باهم همش! کنین مي عالقه ابراز بهم خیلي جانیار و خودت که نه-

 احساس ابراز تونیم نمي که شما جلوي...داريم دوست رو ديگه هم درون از جانیار و من خب-

 !کنیم

 ...گاد ماي اوه-

 يم کار چي میعاد که گفتم مي بهش وقتي. افتادم آرسین امروز رفتار ياد. خنده زير زديم هرسه

 الي کرد مي دستاشو...کرد مي باز شو مشت. کرد مي مشت دستشو هي. بکنه خواسته

 باشه؟ داشتن دوست ي نشونه شه مي...کشید مي نفي...موهاش

 :گفت و کرد کوچیکي اخم درين. گفتم درسا و درين براي

 ...درناز ببین-

 هوم؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

171 

 

 وعن حس روي از!( هاش شدن غیرتي مثال)کاراش اين و ها محبت که بفهمي. بفهمي اينو بايد تو-

 .عشقه روي از يا...ست برادرانه و دوستي

 :گفتم مسخره لحني با

 !سنج؟ عشق خانوم بفهمم کجا از بايد اينو من خب-

 :گفت و زد لبخندي درين

 بدي نشون که بکن حرکتي يه هم تو خب! بیاد جلو نبايد اون که همیشه! بزن تلنگر بهش-

 ...داري دوستش

 :گفتم تندي

 !تونم نمي من! ابوالفضل يا-

 !بیاد تا بشین پس خب-

 !بابا برو-

 :گفت. شد بلند و خنديد درين

 !ريمبخ لباسي يه بريم پاشین! نشستم اينجا جوري همین من بعد و امه نامزدي هفته آخر! خب-

 ...شناسن مي رو ما بريم هرجا! کجا؟ از خب:درسا

 :گفتم و شدم بلند

 ...داشت مزون يادتونه؟...بود مامان دوست   اون. جون فهیمه مزون بريم خب-

 :گفت سريع درين

 .بريم شو آماده درسا پاشو. جا همون بريم خب خیله...اومد يادم آره! آهان-

 :گفتم زدم مي استارت که درحالي. ماشین توي پريديم و پوشیديم و هامون لباس

 ...بستونم قشقايي يه بايد من ها بچه-

 :زد داد درسا
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 !دربیاري؟ هوديني بازي شعبده کاله توي از خواي مي احیانا و پولش بعد! قشقايي؟-

 !ها بیارم کم ازش نبايد من! داره آرسین...کنم کار چي-

. اريد شیش و دويست تو...داشت شیش و دويست قبال! کني مي بزرگش حاال هم تو بابا اي:درين

 ...بعد کني مي تقلید اون از همش کنه مي فکر بخري بري هم تو خريده قشقايي رفته بعد

 بود؟ کجا اش مزون يادتونه. شدم قانع بابا باشه اَه-

 .مون استقبال اومد جون فهیمه شديم که مزون وارد. جون فهیمه مزون رفتیم

 برمیاد؟ دستم از کمکي...خانوما سالم-

 :گفتم و زدم لبخندي

 شناسین؟ مي رو ما...جون فهیمه سالم-

 :گفت بلند يهو

 !هستین دينور خواهراي شما! البته-

 :گفتم من و خنديد درسا

 ؟...يادتونه رو ما که اينه منظورم...نه-

 :گفت و کرد اخم

 چیه؟ منظورتون-

 :گفت و خنديد درين

 ...نژاد فرح آهو هاي بچه! درسا و درين و درناز! تا سه ما بابا! جون فهیمه-

 :زد داد تعجب با جون فهمیه يهو

 بچه خیلي ديدمتون که آخر بار...شدين بزرگ قدر چه خدايا! هستین؟ آهو هاي بچه شما! واي-

 ...خدايا! بودين ساله نه-هشت! بودين
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 بي وقت همه اين چرا که کرد شکايت و گله هم عالمه يه و بوسیدمون و کرد بغل و مون تک تک

 عالمه يه لباسیم دنبال درين نامزدي براي گفتیم هم وقتي. نزديم سر بهش و گذاشتیمش خبر

 ...بخريم لباس بیايیم عروسیمون براي تامون هرسه ايشاال گفت و شد خوشحال

 و نبز دلم توي باشه داماد هم آرسین و بپوشم عروس لباس روز يه اينکه فکر از! شه؟ مي يعني

 !افتاد مي راه بکوب

 جا همون نه تا شیش ساعت از! داد اختصاص ما به و وقتش کال و کرد قفل و مزون در جون فهیمه

 انتخاب ماکسي پیرهن يه درين سر آخر...کرديم پرو لباس عالمه يه هم...زديم گپ هم. بوديم

 دکمربن يه و بود پفي آستین...داد مي نشون قشنگ و اش باريک کمر و بود تنگ دامنش. کرد

 .بود کرم هم رنگش. داشت ريفظ نگیني

 روي .کرديم انتخاب بود اي حلقه آستین و بود زانوش باالي تا که اي فیروزه پیرهن يه درسا براي

 .بود شده دوزي منجوق اش يقه

 لندب عقبش. رسید مي زانوم باالي تا جلوش و بود گرد اش يقه. برداشتم اي سرمه پیرهن يه منم

 سرشونه روي کوچولو خیلي پف يه و بود ربع سه اش آستین. شد مي کشیده زمین روي و بود

 .بود هاش

 اب خالصه. میاد ايشاال عروسي براي و بیاد تونه نمي گفت ولي. کرد دعوت هم و جون فهیمه درين

 سمت رفتیم و داديم جا ماشین پشت رو ها کیسه. اومديم بیرون مزون از گنده بگ شاپینگ تا سه

. باشم چشم توي درين از بیشتر اينکه نه حاال...بدرخشم نامزدي شب خوام مي. خونه

 ...کنه توجه بهم آرسین دارم دوست...ولي

××× 

 :گفت. من سمت دويد و باال گرفت لباسشو دامن درين

 ديگه؟ کامله چي همه درناز-

 :گفتم. صندلي روي نشوندمش و گرفتم هاشو شونه

 هفايد بي نگراني همه اين خب؟! نیست هم نقصي هیچ و خوبه چي همه که قسم ابوالفضل به-

 !من خواهر  ديگه نکن...کني مي خراب و آرايشت فقط! ست
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 :گفت من به خنده با و کنارش نشست جانیار

 خوره؟ مي حرص داره دوباره شده چي-

 :گفت و کرد تکیه صندلي به سینه به دست درين

 !ها کنم مي ات پل و شل زنم مي که نزن حرف ديگه تو جانیار-

 :گفتم من و خنديديم جانیار و من

 کرده کچل و مون تک تک وگرنه! نیست عروسي و نامزديه خوبه حاال! بداخالقي عروس چه-

 !بودي

 :شنیدم سرم پشت از صدايي يهو

 !گیره مي ام خنده خیلي کنم مي تصور مو بدون رو تو وقتي اتفاقا-

 براي وسرش. کرد مي نگاه بهم دلبرش هاي چال و لبخند با داشت آرسین. برگشتم و گفتم هین يه

 :گفت و داد تکون درين

 !خانوم درين باشه مبارک-

 اي قهوه شلوار و کت يه. بودم اش تیپ میخ جور همین من. کردن روبوسي باهم و شد بلند جانیار

 رسشوا با باال سمت و موهاش...اي نسکافه کروات و سفید ي مردونه پیرهن با بود تنش روشن

 و کرد مي توجه جلب خیلي االن همین ي واسه...موهاشو داد مي پايین اوقات بیشتر. بود داده

 .برگردوندم و نگاهم و کشیدم عمیق آه يه. بود شده جذاب

 نارمک آرسین. زدن مي حرف باهم داشتن و بودن ايستاده گوشه يه. افتاد سانیار و درسا به نگاهم

 گهب اگه میره مي االن خب! پوف. برنگشتم ولي کردم حس خودم روي نگاهشو سنگیني. ايستاد

 !شدي؟ خوشگل قدر چه

 :گفتم و کردم کوچولويي اخم. کردم نگاه بهش

 چیه؟-

 .زد لبخندي

 ...احیانا. هیچي-
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 :گفت و کشید کرواتش به دستي

 بگي؟ من به چیزي خواي نمي تو-

! هاه! کنم تعريف ازش که بود اين منظورش...آهان. کردم نگاه دوباره و سرتاپاش و کردم اخم

 :گفتم و انداختم باال و ابروهام از يکي

 چي؟ تو. نکنم فکر-

 !رسه نمي نظرم به چیزي. نـه...آ-

 ببین رو دوتا ما. بود گرفته ام خنده. باال انداختم و هام شونه! زهرمار! رسه؟ نمي نظرت به چیزي

 :گفتم! کنیم مي بحث باهم داريم وايستاديم اينجا ها کمدين عین

 بشیني؟ نمیاي چرا خب-

 .میام منم برو تو خب-

 !ها کذايیه هاي شب اون از. اَه

 :گفت درگوشم درسا. بودن نشسته سانیار و درسا که میزي پشت نشستم و کشیدم صندلي يه

 !اينجا؟ اومدي بود قحطي جا-

 .آوردم خودم با هم اضافي سرخر يه خب! زدم؟ بهم و اتون عاشقونه خلوت شد چي-

 :گفت لبخند با زيرلب درسا. کردم اشاره آرسین به ابرو با

 گفتي؟ مي داشتي چي. سانیار خب...درناز بگیري ساعته هشت و چهل درد-

 سبزش هاي چشم. زدم زل بود ديگه سمت يه نگاهش که آرسین به و ام چونه زير زدم و دستم

 :گفت کنه نگاه بهم اينکه بدون. زد مي برق

 ...درناز-

 هوم؟-

 بگي؟ بهم چیزي خواي نمي هنوزم-

 .نُچ-
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 شدي؟ خیره بهم جوري همین که ست دقیقه سه چرا پس-

 اي. سوزه مي براش دلم. داره گناه...نه ولي! نیستم درناز نکشم و آرسین اين اگه من يعني

 بهش ارمد باشه ديده علف که بزي عین نشستم اينجا من که دونسته مي مدت تمام يعني...لعنتي

 :وگفتم انداختم باال و هام شونه...ام خرکي شانس اين به بزنم گند الهي! کنم؟ مي نگاه

 زدي؟ تیپ من ي ننه براي پس...بابا نخواستیم! خسیس-

 زدم؟ تیپ که کني مي اعتراف پس-

 .نگفتم و اش زشتي و قشنگي ولي! کن نگاه! زدن همه. زدي که تیپو خب-

 بگو؟ خب-

 :گفتم و عقب کشیدم و ام صندلي

 ...کني نگاه بهش که نیست خوشگلي دختر هیچ وقت اون بعد! ها رم مي شم مي پا آرسین-

 ...دختر همه اين چرا؟-

 :گفتم! کوفت. زد من به آمیزي شیطنت لبخند

 !آرسین! کنم کبود و صورتت روي هاي چال خواد مي دلم که لحظاتیه اون از االن-

 پسر يه ديدم. اومدن بیشتري هاي مهمون! کنم مي اش خفه دستام دوتا اين با. خنده زير زد

 و کت از من قدر چه که واي. بود پوشیده براق دودي شلوار و کت. میاد ما میز سمت داره جووني

 ...اه اه اه...میاد بدم براق شلوار

 هست؟ کي اين اصال! پررو چه وا. آرسین و من بین نشست و کشید صندلي يه

 :گفت و زد من به لبخند يه پسره. کرد مي نگاه بهش اخم با داشت آرسین

 .سالم-

 :گفت. دادم تکون سرمو

 .جانیار ي پسرعمه. رامبدم من-
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 حرفاي. تر غلیظ اخمش و بودن شده گرد چشماش. کردم آرسین به نگاه يه. کرد دراز دستشو

 :گفتم سريع عشق؟ روي از يا برادرانه غیرت...اومد يادم درين

 برمیاد؟ دستم از کاري. شناسین مي و من. بینم نمي معرفي به نیازي که من خب-

 يه فکرم اين از! ديدم و آرسین وقتي از سنج چال شدم من اصال. نداره چال اينم. زد لبخندي

 ستد بهش ديد! شده باز نیشم اون خاطر به کرد فکر و کرد برداشت اشتباه رامبد که زدم لبخند

 :گفت. عقب کشید دستشو دم نمي

 دين؟ مي افتخار-

 :گفت دفعه يه آرسین که بدم جواب بهش کردم باز و دهنم! برقصم؟ خر نعره اين با برم اوه

 باشن؟ نداشته همراه خانوم که معلوم کجا از-

 دلبخن همون با و انداخت باال ابروهاشو. بود شده اش متوجه تازه انگار. کرد نگاه آرسین به رامبد

 :گفت چندش

 درنازين؟ همراه شما نکنه! خوشحالم ديدنتون از! مبارز آقاي...آه-

 :گفتم! درنــاز! شده پسرخاله هم سريع چه! واه

 !دينوره فامیلیم من اطالعتون جهت-

 :گفت. نه طبیعي...عمل با ولي بود خوشگل دختره. کشید رامبدو بازوي اومد دختر يه يهو

 نشستي؟ چرا...رامبد ديگه بیا-

 

 

 :گفت و شد بلند رامبد

 !مبارز آرسین و دينور درناز! اينجان ات موردعالقه بازيگراي...عزيزم...جان الهام-

 :گفت من به لبخند با سريع بعد. کرد نگاه ما به الهام

 .رامبد نامزد! الهامم من! دينور خانوم سالم-
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 :گفتم برقصه؟ ام غريبه براش که من با خواست مي و داره هم نامزد کثافت اين! بــــَه

 ...خوشبختم-

 :گفت خنده با. کرد نگاه آرسین به و نشست رامبد جاي الهام

 ...محشره هم استايلتون و تیپ! گم مي واقعا! قويه خیلي...تونم بازي عاشق من-

 امزدن! خره تو خر چه اينجا بابا. کرد مي نگاه من به لبخند با داشت. کردم نگاه رامبد به. کردم اخم

 فيپو! زنه مي لبخند داره من به اين بعد کنه مي تعريف ديگه مجرد پسر يه استايل از داره يارو

 .نیمکت يه روي نشستم. باغ توي رفتم. شدم بلند جام از و کردم

 ...زدم يخ. پوشیدم مي لباسم روي چیزي يه کاش اي...اَه

 قدر چه من که دوني مي خودت! خدايا...افتادما گیري چه. کردم ها و گرفتم دهنم جلوي و دستام

 حتي بهم اصال امشب...بکنه من به نگاه يه اونم اگه شه مي چي حاال! دارم دوست و آرسین اين

 .نرفت پیش خواستم مي که طور اون چیزي هیچ. نکرد هم نگاه

 !شه مي سردت! نشستي؟ اينجا چرا-

 رطو اين که باشه بايد جني،روحي،چیزي آرسین اين. کردم نگاه و سرم پشت و چرخوندم سرمو

 :گفتم و انداختم باال و هام شونه! شه مي نزديک آدم به سروصدا بي

 .تو برگردم خواستم مي-

 شیدمک انگشتاش الي از سیگارو. رفتم اش سمت و شدم بلند. کردم اخم. افتاد دستش به نگاهم

 :گفتم و بیرون

 !نکش! آرسین نکش-

 :گفت و زد لبخندي

 !بکشم گفتي روز اون خودت-

 :گفتم و کردم له کفشم ي پاشنه زير سیگارو

 نه؟. بود خوشگل دختره اون...گفتم چیزي يه من حاال-
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 !کدوم؟-

 ...ديگه الهام-

 :گفت و کرد کوله و کج صورتشو

 !که بود عمل همش...بود خوشگل کجاش! باشي بدسلیقه قدر اين کردم نمي فکر! درناز-

 :وگفتم نبینه لبخندمو تا پايین انداختم سرمو. شدم خوشحال

 جدي؟-

 .هوم-

 :گفت و شد جدي صداش لحن يهو

 برقصي؟ لندهور مرتیکه اون با خواستي مي-

 !کردي مي دخالت نبايد که تو! خواستم مي شايدم-

 ...خواستي نمي پس-

 !نگفتم چیزي همچین من! ا -

 وجه هیچ به تو که دونیم مي تو هم من هم! کن رنگ خودتو برو...برو! خواستم مي «شايدم» گفتي-

 رقصي؟ مي. رقصي نمي گاوي پسر همچین با

 :گفتم و کردم باال سرمو. بود گرفته ام خنده

 ! نـَع-

 

 :گفت. بشه بداخالق دوباره بودم نگران! شد خوب...آخیش. خنديديم هردو

 ...شه مي سردت تو بريم-

 فیلم اين عین. نه...اَه. انداخت مي روم و کتش که بود اگه بابا نه نگرانمه؟ يعني اين. شه مي سردم

 .هاست فیلم و ها کتاب توي فقط چیزا اين که باشه يادم. شد مي ها هندي
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 و درسا و درين و من. کرديم مي خداحافظي بره خواست مي هرکي با و بوديم ايستاده سالن در دم

 اصال. هکن خداحافظي باهاشون تا اينا جانیار طرف رفت و پوشید و پالتوش آرسین. سانیار و جانیار

 ...کرد حس و تفاوت شه مي ايسته مي کنارشون وقتي

 زيبا و خوشتیپ نامزدي شب خیلیم. اصال. نه...ها باشن زشت و بدتیپ سانیار و جانیار اينکه نه

 چشم هب فقط شايدم! کال بود ديگه چیز يه اصال...بود شیک خیلي اينا برابر در آرسین ولي! بودن

 :گفت درسا به نشنون جانیار و سانیار که طوري و اومد ما سمت. بود طوري اين من

 !سانیار و تو نامزدي بیايیم بعدي دفعه ايشاال-

 :گفت و کشید آهي درسا

 !ايشاال بگو-

 .زد درين به کوچولويي لبخند. خنديديم همه

 !شما عروسي میايیم هم بعدي دفعه-

 هغص از من که شما عروسي بیايیم نگه موقع يه! بگه؟ خواست مي چي اوه. ايستاد من روي به رو

 :گفت درگوشم و شد خم...کنم مي دق

 .بودي شده خوشگل خیلي امشب-

 خودش روي ادکلن شیشه يه کنم فکر...گرفته هم عطرآگیني دوش چه اوف. بود شده داغ گوشم

 :گفتم درين به تندي. بود رفته برگردوندم که سرمو. زدم لبخندي! کرده خالي

 ...میام االن کن صبر دقیقه يه-

 :گفتم و بیرون دويدم سالن از سريع

 !وايسا آرسین...آرسین-

 :گفتم و خنديدم. کرد نگاه بهم و چرخید

 !بودي شده خوشتیپ خیلي هم تو-

 :گفت و خنديد
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 !گي مي باالخره دونستم مي-

 !گفتي تو اول ولي-

 !سرده هوا تو برو-

 .شد ماشینش سوار و داد تکون سرشو. دادم تکون دست براش و زدم لبخندي

××× 

 مي هم و ام چکمه پشت بندهاي خوندم مي و آهنگ يه ريتم که درحالي. ها پله روي نشستم

 متمس کوچولو ي لقمه يه. باال کشید و اش بوت زيپ و بااليي پله روي نشست اومد درسا. بستم

 :گفت و گرفت

 ...لوکیشن سر نرو خالي شیکم-

 ري؟ مي داري کجا تو. مرسي-

 .شده پیشنهاد فیلم يه بهم. ببینم رو کارگرداني يه رم مي-

 بابا؟ نه جدي؟-

 رسونیم؟ مي. کن باور-

 خوبه؟ هنوز درين. نه که چرا آره-

 !خوابیده ديو عین خودش قول به-

 :وگفتم خنديدم

 .بريم بزن. بود بیدار يک-دوازده ساعت تا ديشب...داره حق خدا بنده-

. شدم خونه وارد. لوکیشن سر رفتم بعد و رسوندم جايي يه تا رو درسا. شديم ماشین سوار

 و کلش هم خوني هاي دست با بايد...طوالني و سخت ديالوگ. سخته خیلي نقشم دفعه اين...اوف

 ونخ که کنم مي حس همش باالخره ولي دستام به مالن مي قرمز رنگ فقط که درسته حاال. بگم

 :گفتم. ديدم و آرسین. خونه حیاط توي رفتم...دارم بدي احساس و هستش

 ...سالم-
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 اومدي؟ زود. بانـو شد عرض سالم-

 .ديگه خب ا ؟-

 .پرسید رو سواله اون دوباره امروز عنايتي اين درناز-

 بگو؟ واضح سواله کدوم-

 نباشیم؟ يا باشیم...هنري زوج همون-

 و انداختم باال و هام شونه! غیرهنري چه هنري چه حاال! باشم آرسین زوج خدامه از که من خب

 :گفتم

 .موافقم که من. قبوله. باشه-

 .گم مي بهش من پس...خب خیله-

 ور باال يهو! میومد برف داشت! بـرف...شد خیس ام بیني نوک کردم حس يهو. دادم تکون سرمو

 :گفتم لبخند با و کردم نگاه

 !اومد باالخره ولي! دير قدرم چه! میاد برف داره واي-

 رسینآ. بايستم زيرش نرم من و بیاد برف دفعه يه نداشته سابقه يعني. کوبیدم بهم و دستام

 :گفت و خنديد

 داري؟ دوست-

 برف اين از تونم مي حاال. اومدم زودتر امروز شد خوب...عاشقشم! باشه؟ نداشته دوست که کیه-

 ...بشم مند بهره زيبا و سپید

 ...مند بهره...سپید! ادبي؟ فاز توي زدي يهو شد چي-

 شي؟ نمي جوگیر برف توزير خدايي! کرده گل ام شاعري حس-

 :گفت و خنديد

 !تو ي اندازه به نه-

 :شنیدم روم به رو از صدايي يهو. بودم برف باريدن محو و باال بودم گرفتم سرمو
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 !پیدا کم درناز علیکم سالم-

 و دستام! بود؟ کجا مدت همه اين دختره اين! بود شراره...کردم نگاه و روم به رو تندي! شـراره

 :زدم داد و دادم تکون

 !شــراره-

 آرسین يهو که بودم خونده و ام فاتحه و خورد سر زده يخ زمین روي پام يهو که اش سمت دويدم

 :گفت و کرد اخم. گرفت بازومو

 ...میري مي الل زبونم تو که نباشم من! کجاست؟ حواست! درناز-

 !نمردم که حاال-

 حکمم. رفتم شراره طرف و گرفتم فاصله ازش بزنه گرومپ گرومپ قلبم و بشم داغ اينکه از قبل

 :گفتم و کردم بغلش

 ...هستي عنايتي آقاي اکیپ با کردم مي فکر من! تو؟ بودي کجا-

 ...تاخیر کوچولو يه با البته. اومدم االنم. ديگه هستم خب-

 تاخیر؟ چرا خب-

 با...اومده باال ذره يه که شدم متوجه تازه. کرد اشاره اش شیکم به انگشت با. رفت عقب و خنديد

 :کشیدم جیغ ذوق

 !مبارکــه شراره واي! اي حـاملـــه-

 :گفت و اومد آرسین. کردم بغلش و کردم تلپ بهش و خودم دوباره

 ...شد له! درناز؟ چته...کشتي و اش بچه ديگه...خب خب-

 :گفت خنده با شرار

 ...شین نمي عوض وقت هیچ! دارين؟ بحث باهم هنوزم دوتا شما واي-

 :گفتم اي مسخره لحن با
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 یادب زمین به بره،آسمون آسمون به زمین...شه نمي عوض پسره اين. شم عوض تونم مي که من-

 ...خودمونه خنگ آرسین همین

 :گفت آرسین

 !درنــاز! د -

 :گفت و خنديد شراره

 .سرده هوا تو بیايین-

 !باشم برف زير خوام مي! خدا رو تو...نیست سرد:من

 !خوري مي سرما! درناز ديگه تو برو ا :آرسین

 :گفتم و کردم کج و صورتم

 !پدرجان تو رم مي االن خب خیلي! بابابزرگ-

 هم گها حتي يا نگرانمه نکنم فکر موقع يه که. کنم آروم و خودم خواستم مي چون گفتم بهش اينو

 ...ست عالقه روي از اش نگرانه،نگراني

 حال يب و پريده رنگ خیلي فیلم اين توي کال ام قیافه. داد انجام و مون گريم کار رعنا. تو رفتیم

! کشتم مي هم نفرو يک وسط اون زدم مي و کرد مي باد ام بدجنسي رگ ديگه هاش وسط. بود

 .اومد هم آرسین. دوربین جلوي رفتم و شدم حاضر

 :گفتم. کرد نگاه بهم تعجب با...باشیم دوتا خودمون فقط صحنه اين بود قرار

 شده؟ چیزي-

 ...شدي برانگیزي ترحم جور يه...کرده تغییر خیلي ات قیافه درناز-

 :گفت. زد هم لبخند همزمان و کرد ظريفي اخم. زدم بهش کوچیکي لبخند

 !بشه تموم بگیريم رو صحنه اين زودتر...ببینم طوري اين درنازو نمیاد خوشم-

 :گفت بلند عنايتي آقاي. زدم بهش چشمکي

 !رفتیم...سه...دو...يک حاضرن؟ همه ها بچه-
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 :گفتم اشکي هاي چشم و لرزون صدايي با

 آخه! ؟...کرده پشت من به همیشه زندگي چرا هان؟...شدم مرتکب گناهي چه زندگي توي من-

 ...کشت خودشو زد که مامانم از اون! کردم؟ بدي کي به عمرم توي

 :گفت...واقعیه...نیست فیلم غمش کردم مي احساس. کرد گناه بهم غم با آرسین

 ...پريسا حرفو اين نزن-

 ديگه بعضیاي ولي...باشه باروني خدا ي همیشه بايد آدما از خیلي هاي چشم چرا دروغه؟ مگه-

 کنن؟ زندگي آرامش و صفا و صلح توي همیشه

 ...اومد رعنا فین فین صداي...کردم پاک اشکامو دست با

 :گفتم بغض با

 من ايه شونه مگه...نیستم اينا مستحق صددرصد ولي. نداشتم خبر خودم و بودم بدي آدم شايد-

 ...شدم خرد...شکستم من کنن؟ تحمل رو سختي همه اين بار که هستن قوي قدر چه

 عنيي. بود قرمز شراره هاي چشم. انداختم صحنه پشت به آرسین ي شونه پشت از نگاه نیم يه

 :گفت آرسین. خوبه خوبه کردم؟ مي بازي داشتم طبیعي قدر اين

 .پريسا کني جبران رو اينا توني مي بعدا ولي شايد-

 روز اون که من به آفرين! ها کنه مي بازي نقش خوب اينم...بود غمگین و گرفته خیلي صداش

 :اومد عنايتي آقاي صداي...کردم پیداش

 !کـات-

 هگري با رعنا. کردن بغلم محکم و پريدن من روي رعنا و شراره يهو...که بود بغضي صداش اينم

 :گفت

 ...گرفتم قرار تاثیر تخت خیلي واي-

 !ساده فیلم يه با درنمیومد ها راحتي اين به من اشک بگیري مرگ درناز:شراره

 . زدم لبخندي
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 :گفت و کرد پاک دست پشت با اشکاشو رعنا

 ام افهقی بکنم ام ريخته آرايش حال به فکري يه برم منم. کن پاک و گريمت کناري اتاق توي برو-

 ...شده عزرائیل عین

 ها مرده پدر اين عین! نزاري ي قیافه چه...اوه. ايستادم آينه جلوي. اتاق توي رفتم و خنديدم

 سرمو. اومد در صداي...میاد بهم خیلي پريده رنگ صورت...میادها خوشم ام قیافه از ولي. شدم

 :گفت و زد کوچولويي لبخند. بود آرسین. برگردوندم

 ...بودها طبیعي بغضم-

 خواد مي کردم فکر. درآورد کتش جیب توي از اي پارچه دستمال يه و سمتم اومدم. زدم لبخندي

 نهگو روي کشید رو دستماله و جلو اومد خودش ولي کردم دراز دستمو...کنم پاک اشکامو بهم بده

 ...کردم نگاه بهش تعجب با. هام

 ودب نزديک زد مي تند قلبم قدر اين کنم فکر! واي اي...کرد نمي نگاه چشمام به سبزش چشماي

 !بمیرم که االنه! بابا اَي...بود شده پر اش ادکلن بوي از ام بیني. کنم سکته

 :گفتم و آينه سمت کردم و روم. قاپیدم دستش از و دستمال و رفتم عقب

 !برو تو! بکنم خودم تونم مي...که نیستم کوله و کج خودم آرسین-

 :گفت بعد. کرد مکث ذره يه

 .بینمت مي...خب خیله-

 :زدم لب. کردم نگاه خودم به آينه توي. صندلي روي نشستم و کشیدم آهي. بیرون رفت

 !خاک! عاشقت سر بر خاک-

 باز و تاش و زدم لبخندي. بود رنگ اي سرمه. کردم نگاه بود دستم توي که دستمالي به تازه

 چه...واي. بود شده دوخته انگلیسي به آرسین اسم سفید نخ با ظريف خیلي اش پايین. کردم

 ...زد سرم به فکري يه! قشنگ
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 ما بیني جلوي و دستمال...دارم نگهش دارم دوست چیه خب! دم نمي بهش ديگه رو دستماله اين

 و اکسیژن و کشیدم نفس يه و عقب گرفتمش. داد مي خودشو تند ادکلن بوي...آخیش. گرفتم

 .هام ريه توي فرستادم

 !ديوونه ي پسره...آرسین کردي کار چي من با ببین

××× 

 :شد لندب درسا موبايل زنگ صداي يهو. بابا با ديديم مي وي تي داشتیم و هال توي بوديم نشسته

 ...دامنت چینه چینه-

 دنیاي سرافکندگي ي مايه جهان امید اصال! موبايلش آهنگاي اين با شه گم هم درسا اهههههه

 :گفت درين و انداختم درسا به اژدهايي نگاه يه من! اش خیل و خز آهنگاي اون با موسیقیه

 !رفت فنا به گوشام بده جواب تر سريع! گوشیت زنگ اون با سرت بر خاک-

 :فتگ سريع بعد. کرد گوشیش ي صفحه به نگاهي لبخند با درسا و خنديد درين حرفاي به بابا

 !بدم جواب اينو...گردم برمي االن من-

 یششن بینه مي و اسمش درسا وقتي که کیه! بود؟ کي اين خب. اتاقش توي رفت و شد بلند تندي

! ست ساده جواب...خب اتاق؟ توي ره مي بزنه حرف باهاش خواد مي وقتي که کیه شه؟ مي باز

 .درسا اتاق توي رفتیم و شديم بلند دوتايي. کردم درين به معناداري نگاه! سانــیـار

 .بود نشسته در به پشت تخت روي

 !خداحافظ...ممنون خیلي! نـــه...حتما باشه...شناسم مي...آره...آهان:درسا

 :گفت بلند و کنار يه انداخت و گوشي

 !عاشقتم خدايا-

 تنشس کنان خنده درين...! عقب شد پرت و کشید بنفش جیغ يه ديد رو ما و برگشت يهو بعد

 :گفتم. طرفش اون انداختم خودمو منم و کنارش

 کني؟ مي خدا شکر داري همچین تو که فرمودند چي سانیار حاج-
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 :گفت و کرد اخم درسا

 سانیاره؟ فهمیديد کجا از شما-

 :گفت درين

 دترزو! نیستي طرف که بسته گوش و چشم االغ دوتا با ديگه خواهر دل عزيز! نفهمیم؟ خواي مي-

 !شده باز بناگوش تا نیشت که گفت چي بگو

 :گفت پهن و پت لبخند و خوشحالي با و کرد جور و جمع خودشو درسا

 !منتظرمه شام براي شب شنبه پنج که گفت-

 :گفتم تعجب با من

 !اش؟ خونه توي-

 :گفت. سرم روي زد آهسته و کرد مشت دستشو درسا

 !که نیست جنبه بي هم قدرا اين! رستوران توي! خنگه نخیر-

 :گفت و زد دست درين

 !افتاديم هم ديگه نامزدي يه...وسط بیان همه حاال-

 :گفت درين. زدم لبخندي منم و خنديد ريز درسا

 ...حاال نترشي تو درناز-

 سي سر تازه که امروزي دختراي...سالمه چهار و بیست هنوز من! چه؟ من به کردين هول شماها-

 مي مسال پنج و بیست خرداد. نباشین نگران حاال...شدم عاشق من حداقل! شن مي عاشق سالگي

 !باشم کرده عروسي سالگیم شیش و بیست تولد از قبل دم مي قول. تازه شه

 :گفت درين

 اهشر من اومد برات خواستگار سالگیت شیش و بیست از بعد اگه کن باور ببین! شد اين آهان-

 !هـــا دم نمي

 :گفتم خنده با
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 !هستم! قبوله ولي...ندي راهش که باشي کي تو حاال-

 .خنديديم هرسه

××× 

 :گفتم. کرد مي گريم رو بازيگرا از يکي داشت. رعنا کنار نشستم

 نداري؟ سامان از خبر...رعنا-

 :گفت احساسي هیچ وبدون عادي خیلي

 برگشته دوباره اونم و دادم رد جواب خواستگاريش به فقط. کنم نمي فکر بهش ديگه که من-

 .بشه اش نصیب کامل و خوب زن يه ايشاال. هلند

 .ايشاال...هوم-

 که بود وقت خیلي من باالخره ولي...بود شده تنگ براش دلم کلي...بود برادرم که درسته-

. میاورد هجوم قلبم به غصه و غم کلي ديدمش مي که هم هربار ضمن در. بودم کرده فراموشش

 وريط اين خدا. بزنیم چیزي حرفي يه باهم هم وقتا بعضي شايد حاال...و هلند برگشت همین براي

 .ديگه خواسته

 .کردم نگاهش همدردي با

 پسر يه .بود فیلم ي کننده تهیه مهبد. کنه مي نگاه داره متفکرانه بهم مهبد ديدم. چرخوندم سرمو

 دونم ينم من. بود خوشتیپ گفت شه مي جورايي يه...تقريبا که ساله هفت-وشیش بیست حدودا

 شصورت جلوي بشکن يه! فکورها عین...متفکرانه. کنه مي نگاه من به خاصي جور يه جديدا چرا

 :گفتم و زدم

 مهبد؟ خوبي-

 :گفت و داد تکون سرشو

 .خوبم آره...هـوم...هـ-

 به نگاهم. من گريم سراغ بیاد و بشه تموم رعنا کار تا رفتم راه هال توي ذره يه و شدم بلند

 نکاپش و کت و شلوار و پیرهن هاي جیب توي داشت...بود کرده گم چیزي يه انگار. افتاد آرسین
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 نهگو چـال...واي. زد لبخندي. کرد نگاه من به و گرفت باال سرشو. ايستاد يهو بعد! گشت مي...و

 :گفت و کرد کج سرشو. سمتم اومد! کشته و من هات

 .بانو سالم-

 .سالم علیک-

 خوبي؟-

 کردي؟ گم چیزي...مرسي-

 ...ايه سرمه همون نديدي؟ و من دستمال تو احیانا...آره-

 :گفتم! عادي و خونسرد خیلي...ايستادم سینه به دست! دستمالش واي

 !کجاست؟ تو دستمال که بدونم بايد کجا از من...کن فکر ذره يه آرسین-

 :گفت و شد تر پررنگ لبخندش

 !حرفیه اينم...خب-

 :داد نجاتم رعنا صداي! منه دست که بود فهمیده کنم فکر

 !بشین بیا! درنــــاز-

 :گفت رعنا. رعنا جلوي صندلي روي نشستم رفتم و شدم دور آرسین از خواسته خدا از سريع

 هکرد استفاده آشغالي ريمیل چه دونم نمي دفعه اون...ها درنیاري و من اشک دفعه اين خدا رو تو-

 !شد نمي پاک صورتم روي بود ريخته که هايي ريمیل شستم مي و صورتم هرچي! بودم

 :گفتم و خنديدم

 !منه؟ تقصیر اين خب-

 عین تمصور و کردم نمي گريه منم کردي نمي بازي نقشتو خوب و طبیعي قدر اون تو اگه...بله بله-

 !شد نمي فیروز حاجي

 فراموش رو سامان و بود شده قديما مثل دوباره رعنا که بودم خوشحال خیلي...خنديدم دوباره

 رايب خیلي...بود سالش بیست فقط اون. باشه خندون و خوشحال همیشه داشتم دوست. بود کرده
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 ولي...ما تجربه با و پیر خیلي خودم گم نمي. بود جوون بخوره عشقي شکست و بشه عاشق اينکه

 .ترم بزرگ اون از باالخره

 به وزر پنج فقط بعدش. شد مي تموم هم برداري فیلم ديگه هفته دو...بود گذشته هفته يک حدود

 آدم بـ له چیه،ا له عید گفت مي کرد مي غرغر هي درين. بودم عید عاشق بچگي از. موند مي نوروز

 . نبودم طوري اين من ولي...شه مي پیرتر هرسال

. نکرد مي درستش داشتن و بود شده خراب ها دوربین از يکي. صندلي روي بودم نشسته روز اون

 :دادم جواب. بود درين. خورد زنگ موبايلم

 .دريني سالم-

 چطوري؟. سیلــام-

 داري؟ کاري. خوبم مرسي-

 ...نوشته نامه فیلم يه جاني! بدم خبر يه زدم زنگ...آره-

 ...خب-

 .اولیش از اين خب! خريده ازش کارگردان يه بعد-

 بعدي؟. شديم خوشحال خیلي...خب خب-

 .عید از بعد البته...! کنم بازي توش که دادن پیشنهاد من به بعد-

 :گفتم. شد مي شروع عید بعد برداريش فیلم اونم که داشت فیلم يه هم درسا

 .گفتي که شدم خوشحال. شد خوب خیلي...اوکي-

 !بـــاي. برس کارات به برو خب. خواهري مرسي-

 ...بـاي-

 هي اين بابا. مهبده ديدم و برگشتم. کنه مي نگاه بهم داره يکي کردم حس. کردم قطع و گوشي

 هوي! زده زل من به گاو عین بینم مي گردم برمي دفعه هر که ست هفته يه االن! شه مي چیزيش

 ...کرد مي نگاه بهش غلیظي اخم با داشت. بود نشسته مهبد کنار که آرسین به افتاد نگاهم
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 چه روي از داره هم اگه يا! نه يا داره غیرت من روي باالخره آرسین اين دونم نمي من

 مهبد رس توي بزنه يکي شه بلند االن خواستم نمي ولي. دونم نمي برادري،دوستي،عشق؟...چیزيه

 يدد توي که نشستم جايي يه. کردم عوض و جام و شدم بلند سريع پس. بشه دعواشون باهم و

 ...داشتم نظر زير هم و مهبد و آرسین حال عین در ولي. نباشم

 آرسین اخم يهو...گفت بهش چیزي آهسته مهبد بعد. گفت درگوشش چیزي يه آرسین که ديدم

 من از کنه مي نگاه من به که طوري اين مهبد کنم فکر من. داد لبخند يه به جاشو و شد باز

 !شده باز بختم...من که شده خوشحال آرسین و گفته آرسین به االنم البد. اومده خوشش

 هم تو...خوشگل و پولدار پسر همه اين...آدم همه اين. درناز سرت بر خاک...گرفت و گلوم بغض

 !شدي يکي اين عاشق رفتي صاف

 .شد مي خراب گريمم موقع يه کنم گريه خواستم نمي. برگردوندم و روم

 و درست تونستم نمي بود خرد اعصابم بس از. بود شده درست باالخره. دوربین جلوي رفتیم

 لندب...! کردش مي تر اي قهوه زد مي هم عنايتي بود داغون اعصابم کم. کنم بازي آدم عین حسابي

 :گفت مي بلند

 !حس توي برو دينور! حس دينور...بگیر حس دينور-

 تمگف خودم پیش که اينو...کچل ي مرديکه! سرت فرق توي بکوبم دوبامبي و حس اين من الهي

 ديده رو عنايتي آقاي تازه و بديم و اول تست بوديم اومده که روزي اولین. افتادم چیزي يه ياد

 :بود پرسیده تعجب با بوديم،درسا

 !کچله؟ يارو اين-

 :بود گفته مسخرگي با درين هم بعد

 !کرده باز گشاد و فرقش...پس نه-

 کردم سعي و زدم لبخند يه. رفت يادم چي کردم،همه فکر که اين به...خنديديم قدر چه موقع اون

 مه اي عالقه کوچکترين اينکه با کرد خواستگاري ازم مهبد اگه اصال. کنم بازي و نقشم خوب

 ...!بشه يکي آسفالت با آرسین اين تا بله گم مي ندارم بهش

××× 
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 من به متفکرانه و تنگ هاي چشم با جور همون مهبد. بود خطي خط اعصابم خیلي هفته اون کال

 لمفی داشتم و بودم نشسته مبل يه روي روزي يه. کرد نمي کاري هیچ هم آرسین و کرد مي نگاه

 :گفت. کناري مبل روي نشست آرسین. کردم مي تمرين رو نامه

 ...ديدمت کم روزا اين چطوري؟. بانو سالم-

 :گفتم حوصلگي بي با

 !بیني مي منو هرروز که تو گي؟ مي چي-

 .نزدم حرف باهات زياد ولي...بینم مي-

 .گیم مي ديالوگ باهم داريم هرروز-

 ...بود منظورم اون از غیر-

 هوايستاد بودم نشسته روش من که مبلي کنار مهبد. چرخوندم سرمو...اومد اي سرفه تک صداي

 :گفت. بود

 .داشتم کوچولو کار يه باهات...درناز ببخشید-

 !بگو جا همین-

 :گفت زيرلب و آرسین کنار نشست من تعجب کمال در. بگه آرسین خود جلوي خواستم مي

 ...باشـه-

 هک بزنم مشت يه خواست مي دلم. زد مي لبخند داشت آرسین. کردم نگاهش شده گرد چشماي با

 مهبد! نمیومد دلم اصال! تونم نمي که دونستم مي بازم ولي...پايین بیاد ها چال اون با فکش کامل

 :گفت

 .زياد خیلي...کرده مشغول خودش به و من فکر واقعا که چندوقتیه يه موضوع اين-

 نفس...ندارم هم دوستش ولي نیستم متنفر ازش! نمیاد خوشم مهبد اين از اصال من...خدا واي

 :گفت و کشید عمیقي

 .خیره امر راستش-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

194 

 

 و من خدا الهي. زد مي لبخند داشت هنوزم. کردم نگاه آرسین به زيرچشمي. گرفت و گلوم بغض

 :داد ادامه مهبد...بکشه

 ...خوا ازت خواستم مي من...درواقع-

 !کن محو زمین روي از و من الـان همین خدايا

 !بزني حرف رعنا با که کنم خواهش-

 زير زد آرسین. زدم زل بهش گشاد هاي چشم و تعجب با و گرفتم باال و سرم يهو. شدم خشک

 :گفتم! گفت؟ چي االن مهبد. خنده

 گفتي؟ چي-

 :گفت مهبد

 .بگم بهش شه نمي روم خودم...اومده خوشم رعنا از کنم مي حس که چندوقتیه يه من راستش-

. رهت صمیمي و تر راحت همه از تو با اينجا چون. بگي بهش که خواستم مي ازت. کشم مي خجالت

 نمي که بود اين خاطر به...کردم مي نگاه بهت و فکر توي رفتم مي همش چندوقت اين اگه

 ...و هستم اي خجالتي آدم باالخره! بگي بهش که بخوام ازت چطوري دونستم

 :گفتم و کردم قفل هم توي و دستام. خنديدم خوشحالي از اختیار بي

 ...خوبه خیلي هم رعنا براي اتفاقا! خوبه خیلیم! نیست مشکلي اصال-

 :گفت و زد لبخندي مهبد يهو

 داره؟ دوست و من اونم-

 :گفتم تندي! نکنم امیدوار رو پسره الکي موقع يه سرم بر خاک واي

 ليخی! مهبد نباش نگران. چیه جوابش ببینم کنم مي صحبت باهاش ولي! دونم نمي که من...ا -

 !کردي خوشحالم واقعا. کردي حساب من روي که شد خوب

 :گفت. شد بلند و خنديد مهبد

 . مونم مي خبرت منتظر من پس-
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 داشتم مدت تمام من واي. کردم نگاه آرسین به. رفت اونم. زدم لبخندي و دادم تکون سرمو

 :گفت و زد بهم چشمکي. کردم مي اشتباه

 خیلي اون. دارم دوست خواهر يه مثل رو رعنا من...شدم خوشحال خیلي همین ي واسه منم-

 يجاي ديگه نفر يه براي بتونه اگه شه مي خوب واقعا همین براي. بودم نگرانش واقعا من. جوونه

 مهبد؟ از بهتر کي. کنه باز قلبش توي

 :گفتم و دادم تکون تند تند و سرم

 ...زنم مي حرف رعنا با حتما من. عالیه آره-

 مي و زد مي حرف شراره با داشت. کردم نگاه رعنا به. انداخت بهم اي مندانه رضايت نگاه آرسین

 :گفتم و شدم بلند. خنديد

 !کنیم شروع کارو رفتیم که ما...يااهلل-

 .بهش نگي يهويي جور همین-

 .کنم مي استفاده ام دخترونه هاي حربه از...بابا نه-

 :گفت رعنا. شراره و رعنا پیش نشستم رفتم. زدم لبخند منم و خنديد آرسین

 ...هباش پسر که کنم مي هم فکر. درمیاد آب از تپلي خیلي اش بچه گفتم مي شراره به داشتم-

 زني؟ مي حرفو اين حسابي چه روي:من

 گلخوش مامانش باشه پسر بچه اگه دوني؟ نمي مگه. شده تر خوشگل شراره اينکه واسه خب:رعنا

 گلخوش شراره ولي. میفته ريخت از و کنه مي پف بارداري موقع مامانش باشه دختر شه،اگه مي تر

 نـه؟...شده تر

 :گفتم. دادم تکون و سرم

 .گه مي بهم حسي يه...گي مي تو که چیزي اين خاطر به نه. دختره گم مي من ولي-

 :گفت من به شیطنت با شد مي رد ما کنار از داشت که آرسین

 .زريه کاکل گم مي من ولي-
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 :گفتم و خنديدم

 !هستش گالبتون گیس! نخیرم-

 :گفت و آورد جلو و مشتش آرسین

 ...بستني يه سر   بندي؟ مي شرط-

 :گفتم و کوبیدم مشتش به مشتمو

 !ها مشتي اون از! ها فراوون ي خامه و اسمارتیز با بستني اونم. بندم مي-

 :گفت و خنديد آرسین

 !بخورم بستني يه که کنم حاضر و خودم پس-

 !افتادي بستني يه...برو جون عمو برو-

 ...آخه ايه داشتني دوست پسر اين قدر چه. زدم لبخندي. شد دور ازمون و خنديد آرسین

××× 

. بودم خريده خودم براي نو لباساي. بودم کرده و عیدم خريدهاي قبال. بخرم عیدي بودم اومده

. ودب دختر يه خدا شکر اش فروشنده. فروشي ادکلن يه توي رفتم. بودم نخريده عیدي هنوز ولي

 يعل نور ديگه...شناختن مي هم منو! شدم مي بود،ديوونه پسر اش فروشنده که اي مغازه هر توي

 ...شدن گرد چشماش يهو من ديدن با دختره! شد مي نور

 :گفت. شد بلند سريع و زد گشاد و گل لبخند يه بعد

 ...شبیهش درسته؟! هستین؟ دينور درناز شمــا -

 :گفتم و خنديدم

 .عزيزم خودمم-

 :گفت خوشحالي با و گرفت دستامو

 دين؟ب بهم شه مي امضا يه! نزديک از ببینم بازيگر يه شد قسمتم باالخره منم پس وايـــي-

 شه؟ چي؟مي عکس
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 .نشه چرا-

. بود نداده دست از لذتشو ولي...بود شده عادي. بود شده عادي برام بود مدت يه ديگه چیزا اين

 :گفتم بعد. دادم امضا بهش... شدم مي لذت غرق مهربونن همه اين مردم ديدم مي وقتي هنوزم

 ...عزيز بیار برام خوشبو ي زنونه عطر دوتا-

 :گفت و خنديد

 خواين؟ مي خواهراتون براي-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !فهمیدي درست...آها-

 با. زدم مي هم حرف باهاش کردم مي امتحان و مچم روي زدم مي رو عطرا که طور همون

 هي منم که کنن فکر داشتم دوست. وقت هیچ. کردم نمي برخورد افاده و فیس با خیلي طرفدارام

 .برداشتم عالي خیلي و متفاوت بوي با عطر دوتا سر آخر. خودشونم عین آدمي

 :گفت ذوق با دختره

 !کردين خريد من ي مغازه از که بود افتخار باعث-

 !خداحافظ...عزيزم-

 .خدافظ...بیايین بازم-

 .کرد باز و درش و گرفت دختره از عطر يه. شد مغازه وارد هم مردي يه گفتم مي داشتم که رو اينا

 !بود آرسین ادکلن اين. شد خشک در ي دستگیره روي دستم...برداشت رو مغازه کل بوش

 :گفت دختره. مغازه توي برگشتم تندي

 دينور؟ خانوم شد چیزي-

 ...کردن امتحان االن همین آقا همین که ادکلني اين...فقط. نه نه...آ-

 :گفتم و کردم اشاره مرده به

 بدي؟ نشون منم به شه مي-
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 ...البتــه-

 :گفتم! بود خودش...آه. کردم بوش و مچم روي زدم. آورد برام و ادکلن

 !خوام مي اينم من-

 اونم ولي...بود پیشم دستمالش که درسته. کنم بو اينو شدم دلتنگش که هروقت داشتم دوست

 ماشین سوار و زدم چشمم به و عینکم. اومدم بیرون مغازه از رضايت با. رفت مي بوش داشت

 . خونه سمت رفتم. شدم

 ات تختم روي نشستم رفتم. کردم عوض و لباسام بعد و کردم قايم مناسب جاي يه رو عطرا اول

 نیست اتاق کال. تو اومد درين و شد باز اتاقم در بعد ساعت دو. کنم حفظ رو فردا هاي ديالوگ

 :گفتم کنم نگاه بهش اينکه بدون! هستش مردم عموم مرور و عبور محل...که

 .زدن در اسم به هست چیزي يه-

 :گفت و کنارم نشست درين

 بزنه؟ بايد! بزنه در نبايد که خواهرش اتاق به ورود براي آدم. نیستیم بلد ازش چیزي ما که-

 :گفت. زدم لبخندي

 ونچ باشه؟ سانیار با ذاره مي يعني...کرده شک کنم فکر. خوابید رفت بابا...نیومده هنوز درسا-

 .بازيگره هم سانیار

 :گفتم من

 نقش بودن آورده کم بازيگر چون هم موقع اون! سینماست اش رشته سانیار چون. ذاره مي آره-

 توي. نبود اصلي. بود فرعي هم فیلم اون توي نقشش اصال! نیست بازيگر وگرنه. گرفت فرامرزو

 مي اضير اصرار ذره يه با بابا. بکنه کار ها فیلم تدوين روي بیشتر خواد مي که بود نوشته هم مجله

 ...شه

 :گفت و گذاشت ام شونه روي سرشو درين

 يه نماو. بازيگره ديگه اون برسین؟چون بهم تونین مي باشه عاشقت اگه حتي...چي آرسین ولي-

 .قويه ليخی چون. کنه مي گل حسابي که بیاد بیرون عید براي هم تون فیلم اين اگه! معروف بازيگر
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 اهمب تونیم مي ما باشه عاشقم هم آرسین اگه حتي...بودم نکرده اينجاشو فکر اصال. کردم کپ

 :گفتم تندي ذاره؟ مي بابام باشیم؟

 .نکن فکر آينده به...خیال بي-

 .بره نمي خوابم من. بخوريم چیزي دوغي يه آشپزخونه بريم بیا-

 .حداقل ببره خوابمون بخوريم دوغ. کردم پیدا بیدارخوابي که منم. بريم-

. گذاشت من جلوي لیوان يه و ها لیوان توي ريخت دوغ درين. آشپزخونه توي نشستیم رفتیم

 درگیر و فکرم خیلي بابا هاي مخالفت ي قضیه اين. دادم حرکت لیوان ي دهنه دور و انگشتم

 :گفت کنم مي فکر چي به دارم بود فهمیده که درين. بود کرده خودش

 !نه يا داره دوست آرسین دوني نمي هنوز اصال...خیال بي رو اينا حاال-

 :گفت و گذاشت دهنش روي دستشو. کردم نگاه بهش و کردم باال سرمو

 ...من درناز ببخشید! کردم بدترش-

 .نیست مهم نه-

 :گفتم بشه عوض ام فکري مسیر اينکه براي و زدم لبخندي. کشیدم آهي

 يادته؟ و داديم تست رفتیم که رو روزي اون...درين-

 دومي؟-

 !کردم ازدواج من بگه بیاد درسا! بودن گفته بهمون هم باحالي چیز چه...آره-

 :گفت درين. خنديديم آهسته هردو

 ...بکن فکرشو-

 :اومد سرمون پشت از درسا صداي يهو

 !کردم ازدواج من-

 پنا به لب به لبخند و خندون چشماي با درسا. کرديم نگاه و پشت و برگشتیم باهم درين و من

 :گفت درين. بود کرده تکیه
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 نفهمیديم؟ ما که اومدي کي تو-

 :گفت و خنديد درسا

 !رو اينجا...بودين خاطرات در محو خیلي-

 هنکش جیغ اينکه براي درين...ديدم و انگشتر يه نگین تأللوي. گرفت ما سمت و چپش دست

 :گفتم...کردم بغل رو درسا تندي من و گذاشت دهنش روي دستشو

 !باشه مبارک! گفت باالخره خواهري واي-

 :گفت بعد. کرد نگاه انگشتره به دقت با. کشید رو درسا دست و داد هل و من درين

 بیا! اي عقده! انداختي انگشترو زرتي که هم تو! هست هم خوشگلي انگشتر چه...ماشاال هزار-

 !شدم خواهرزن...ببینم بغلم

 :گفت. نشست روش و کشید صندلي يه درسا. خنديديم هرسه

 !بزنه حرف باهاش بابا شرکت بره هم فردا قراره! شد عالي واقعا. ها بچه خوشحالم خیلي...واي-

 :گفتم من

 میان باز نیش با اونجا رن مي بسته کت دومادها همه. شده جايي عجب هم بابا شرکت اين-

 !بیرون

 :گفت درسا. خنده زير زديم تايي سه دوباره

 ...باشیم باهم نذاره بودنش معروف خاطر به بابا که نگرانم-

 رموردد که رو چیزايي همون درين. باشم نگران بايد من. باشي نگران نبايد که تو گفتم دلم توي

. باشه تهداش نبايد اي نگراني دل هیچ که کرد اضافه آخرسر و گفت درسا به بود گفته من به سانیار

 :گفتم و خنديدم من

 !نکنیم پوشي چشم بودن تغاري ته قدرت از...ضمن در-

 :گفت و داد تکون شو اشاره انگشت درين

 !کردي،عزيزم اشاره توجهي قابل ي نکته به-
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 :گفت و کشید اي خمیازه درسا

 ...میاد خوابم خیلي من-

 :گفتم و کردم جمع رو ها لیوان

 .شده دير. بخوابیم بريم...ديگه آره-

××× 

 :گفتم. زدم مي حرف تلفن پشت درسا با داشتم و بودم ايستاده خونه حیاط توي

 بابا؟ پیش رفت...شد چي سانیار راستي-

 از عدب تازه! سفته خیلي هم شما باباي اين گفت مي. زد زنگ بهم پیش ساعت نیم همین بابا آره-

 خودش حد به سانیار پرچونگي ديگه که ساعت سومین و اومد راه کوچولو يه زدن فک ساعت دو

 !کرد قبول و آورد کم ديگه بود رسیده

 ؟...اشهب بايد چي ديگه آرسین وضع وقت اون...اينه سانیار وضع وقتي. گرفتم گاز رو ام پايیني لب

 صداي اب درسا. نه يا داره حسي تو به هم آرسین که نیست معلوم هنوز. نکن فکر بهش اصال بابا اَه

 :گفت آهسته

 نه؟...کني مي فکر آرسین به داري-

 که مجون به افتاد آرسین عشق کي دونم نمي من اصال! شده اضافه اينم دارم بدبختي کم...هـوم-

 ...آخه بود چي وسط اين شدن عاشق! بدبختي پشت بدبختي اصال! ندارم خبر خودمم

 !برم بايد! سوخت غذام. واي اي...خب-

 !بـاي. خونه بیام زود من پس داريم؟ پز درسا ناهار امروز ايول-

 !باي-

 :گفتم بلند...ديدم و آرسین يهو که خونه توي برم برگشتم لبخند با و کردم قطع و گوشي

 !واي-

 . زمین افتاد دستم از موبايلم ترس از! بود؟ شنیده و حرفام يعني
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 :گفت آرسین

 !درناز؟ شد چت وا-

 :گفت سريع من که شد خم

 ...آرسین آرسین-

 :گفت. کرد باال سرشو

 بله؟-

 شنیدي؟ منو حرفاي-

 ...آخرشو همین-

 !کجاشو؟-

 حرف رمس پشت داشتي گفتي؟ مي داشتي چي مگه...داريم درساپز ناهار گفتي که اونجايي از بابا-

 زدي؟ مي

 :گفتم داشتم برمي و موبايلم که درحالي و شدم خم

 .خیال بي...کن ولش...نـه-

 یليخ مون فاصله. شده خیره بهم سبزش هاي چشم با ديدم که کنم نگاه بهش تا کردم باال سرمو

 زده زل بهم جوري همون قدر چه دونم نمي...! کرد مي ام خفه داشت اش ادکلن بوي. بود کم

 :گفتم و پريدم جا از من يهو که بوديم

 ...بشه اژدها عنايتي که االنه. برداري فیلم سر بريم...واي-

 .بگم بهت همینو بودم اومده منم. آهـان...آهـ-

. وبايلمم سراغ رفتم شد تموم برداري فیلم اينکه از بعد. خونه توي رفتیم و کرد جور و جمع خودشو

 یرتقص همش اصال...رفت فنا به اينم بیا. کشیدم آهي...نشد روشن کنم روشنش زدم زور هرچي

 !اه! ديگه شه مي ظاهر بوداده جن عین که آرسینه اون
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 :زمین بندازم و ام گوشي دوباره بود نزديک شنیدم ام شونه پشت از که صداشو

 شه؟ نمي روشن-

 :گفتم و برگشتم

 !کشي مي و من سر آخر! بکن حضور اعالم يه بیاي اينکه از قبل دفعه يه خواهشا آرسین! پوف-

 :گفت و کرد بانمکي اخم

 بانو؟ چیه حرفا اين...ا -

 :گفت...ها کنه خر و من «بانو» ي کلمه با بلده خوب اينم. زدم لبخندي

 شه؟ مي يا شه نمي روشن حاال-

 .باشم جديدش يکي فکر بايد. نکنم فکر نه ؟...اين آهان هان؟-

 .خرم مي برات خودم خب-

 :گفت سريع که کردم نگاهش تعجب با

 .افتاد نمي دستت از هم تو موبايل نمیومدم طوري اون اگه بود من تقصیر خب-

 .خواد نمي نه واي-

 !ديگه زنه نمي زنه؟ مي حرف خودش از تر بزرگ حرف روي آدم! ا -

 :گفتم و خنديدم

 !شه نمي آخه-

 .شه مي خوب خیلیم شه مي-

 !ديگه حد اين تا نه ولي باشین جنتلمن گفتن بابا-

 :گفت آرسین و خنديديم هردو

 تبريک درسا به من طرف از راستي. دارين پز درسا غذاي که خونه برو زودتر االنم... خب خیله-

 .رسید بهم خبرا بگو
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 :گفتم و خنده زير زدم

 کي؟ از! زود چه-

 کردي؟ جمع توپ بستني يه خريد براي و هات پول راستي...ديگه سانیار خود-

 ! باختي...آقاجون باختي-

 از نوزه. افتادم راه و بستم و کمربندم. شد بود من ماشین پشت که ماشینش سوار رفت و خنديد

 از تندي...من ماشین جلوي به خورد و پیچید کوچه اون از ماشین يه که بودم نرفته بیرون کوچه

 .شد پیاده رويي به رو ماشین از پسر يه من با همزمان و شدم پیاده ماشین

 :گفتم بلند! پسر يا دختره فهمید نمي آدم...سامان از بدتر. بود ها سوسول اين از

 کوري؟ مرتیکه هوي-

 مي شفح سوسول يه به داره که ببینن و شون مملکت بازيگر مردم وگرنه...خلوته کوچه خوبه حاال

 :گفت و کرد اخم پسره...! بشه اي سوژه چه ده

 !کردي داغون رو ما ماشین زدي شما خانوم-

 !زد مي حرف تیکه تیکه و جويد مي آدمس داشت

 شي؟ مي طلبکار هم چیزي يه بعد میاي ممنوع ورود تو ا ؟-

. دمکر نگاه بهش و چرخیدم تندي! آرسین. شنیدم و ماشین يه در مهیب شدن بسته صداي يهو

 :گفت و گرفت من جلوي دستشو. اومد جلو خونسرد خیلي. بود من ماشین پشت ماشینش

 ...نکن دخالت تو درناز-

 ...موقع يه آرسین-

 !هیـس-

 نارک و گوشش و گرفت محکم و گردنش. پسره سمت رفت. گرفتم خون خفه که کرد نگاه يه بهم

 در...بود شده گچ عین رنگش پسره! نیاره سرش باليي يه...گرفتم گاز لبمو. گرفت خودش دهن

 :گفت درگوشش شمرده شمرده و آروم آرسین! بود موش عین آرسین برابر
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 شناسي؟ مي و خانوم...پسر ببین-

 :گفت وضعیت همون با و نیاورد کم پررو ي پسره

 !باشن؟ کي ايشون! نـه-

 :گفت. زد پوزخندي آرسین

 شناسي؟ مي منو چي؟ منو-

 :گفت. داد قورت و دهنش آب

 ...نـ-

 :گفت آرسین! چسبید اش لوزه روي آدامسه کنم فکر...داد فشار گردنشو آرسین

 کتممل بازيگر که نیست درست هیچ...کنه صاف تو با و خانوم حساب قرار االن که ام هموني من-

 يد مي و ماشین خسارت يا پس خب؟...ببینن سوسول ي ننه بچه پسر يه با خورد و ضد درحال و

 ...يا

 :فتگ بريده بريده پسره که رفتم جلو! بشه خفه ترسیدم...آورد پسره گردن به بیشتري فشار

 ...دم مـي...ـم...چـشــ-

 .شد اين-

 :گفت بعد. کرد صوف و صاف خودشو پیرهن ي يقه و کرد ولش

 !حالـا همین...سريع تند زود-

 يه با من شد باعث خودش آرسین که وقتي...بودم افتاده مون شمال مسافرت ياد وسط اون من

 !بود برعکس کامال العملش عکس...نداد نشون رفتاري همچین موقع اون...کنم تصادف دختره

 هامون؟ لجبازي شدن تر کم يا من؟ به اش عالقه باشه؟ تونه مي چي براي اين...يعني

 :فتمگ. کردم نگاه آرسین به رفت وقتي و گرفتم پسره از و خسارت حرف بي و متفکرانه جور همون

 .مرسي -

 :گفت لبخند با و انداخت باال هاشو شونه
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 ...باش مراقب بیشتر. نیست تشکر به احتیاجي-

 .خب خیله-

 :گفت دوباره جدي خیلي

 !ها مراقبي-

 :گفتم و خنديدم

 !من نه...بود اون از مشکل هم دفعه اين! باشه-

 ماچ دوتا و هاش چال و کنم بغلش خواست مي دلم شديد...واي. داد تکون برام سرشو و زد لبخند

 :گفتم! بکنم حسابي

 .خدافظ-

 مقدس يش يه مثل و دستمالش و اتاقم توي پريدم. رفتم خونه سمت و ماشین توي نشستم تندي

 :گفتم و کردم بوسش آروم. گرفتم دستم

 !تونم مي که اينو ولي کنم بوس و هات چال تونم نمي که درسته خب-

 و کردم علیک و سالم خواهرام با. آشپزخونه توي رفتم و کردم عوض لباسامو. زدم لبخندي

 :گفتم و باال زدم و پیرهنم هاي آستین. میز پشت نشستم

 ...کردم هم تصادف که خصوصا! گشنگي از شم مي تلف دارم-

 :زدن داد هردو و کردن نگاه من به نگراني با درسا و درين

 !چــــي؟-

 !نداشتم خبر خودم و دارم هوادار من قدر چه...خب خیله خب خیله اوه-

 :گفت و کنارم نشست درين

 ...ببینم کن تعريف زود! ديوونه؟ گي مي چي-

 يب بود هم طلبکار داد نمي خسارت بعد. زد من به اش لگن با سوسول ي پسره يه. بابا هیچي-

 ...چسبید رو پسره گردن رفت و شد پیداش آرسین يهو! عوضي شرف
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 :گفت آهسته درين

 ؟...ايراني غیرتمند مردان کانال روي زد-

 :گفتم من و خنده زير زديم هرسه

 راستي. بهم داد و خسارت حرف بدون بود ديده چشمم جلوي و عزرائیل ديگه که هم پسره! آره-

 .ترکید گوشیم ها بچه

 چرا؟ وا:درسا

 !آرسین شده زندگیش همه جديدا! آرسین خاطر به گه مي االن:درين

 !شد خراب آرسین خاطر به گوشیم بگم اگه شه نمي باورت:من

 :گفتم و خنديدم. کرد نگاهم تعجب با درين

 پیداش يهو که زدم مي حرف دارم دوستش اينکه به راجع درسا با داشتم...! قسم ابوالفضل به-

 .افتاد دستم از گوشي شدم روح قبضه منم. شد

 :گفت نگراني با درسا

 !فهمید؟ واي-

 .نفهمید. نباش نگران بابا نه-

 راه؟ اون به نزد خودشو مطمئني:درين

 !شدين درناز بي! بیارين؟ رو غذا اين خواين مي کي. مطمئنم بابا آره:من

 :گفت درين و کشید رو غذا رفت درسا

 !تر سالم زمین ي تر،کره کم جمعیت...بهتر همون-

 :گفتم خنده با و زدم صورتش به آهسته

 !ديوونه...گمشو-

 !گم؟ مي دروغ مگه خب-
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 ...مهبده اسمش ما ي کننده تهیه...بخندين کنم تعريف براتون چیزي يه ها بچه راستي-

 رو کنه خواستگاري ازم خواسته مي کردم مي فکر من اينکه و رعنا و نگاهاش و مهبد ي قضیه

 :گفت درسا و خنديدن غش غش. گفتم براشون

 !درناز بوده ديدني موقع اون ات قیافه يعني-

 .خنديدم و انداختم باال و هام شونه

××× 

 :گفتم و بشه پاک بود زده بهش رعنا هرچي تا کشیدم صورتم روي مرطوب دستمال يه

 .رسونمت مي امروز بیا رعنا-

 :گفت تعجب با رعنا

 خبرا اين از وقت هیچ! برسوني؟ و يکي خواي مي شما که دراومده طرف کدوم از آفتاب! به به-

 ...نبود

 :گفتم و کردم آرسین و مهبد به داري معنا نگاه يه

 !دارم حرف باهات! نکن خیالبافي خودت واسه عزيزم-

 :گفت و کرد درست شالشو رعنا. کرد کوتاهي ي خنده هم مهبد و زد لبخندي آرسین

 !داري هدف نگو...کني نمي سوار کسي الکي جوري همین گفتم...خب خیله-

 هک باشه خداتم از! ام تاکسي من انگار! «کني نمي سوار و کسي...»زني مي حرف طوري اين چرا-

 !برسونمت من

 :گفتم و رعنا پشت زدم. خنديدن همه

 ...بريم...بابا بريم-

 !برسوني منو که بريم-

 :خوندم رو بود افتاده يادم تازه که رو قديمي آهنگ يه خنده با

 !ساکت بشیني و نگي هیچي و بکنمت آبدار ماچ...برسونمت خوام مي-
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 :گفت و اش گونه روي زد رعنا

 !کني اغفال منو خواي مي نگفتم؟-

 :گفتم من و شديم سوار کنان خنده

 !بگو چرت تر کم-

 :گفتم. جدي کانال روي شد،زدم کم که کردنمون کـ ر و هـ ر از بعد چنددقیقه

 .کنم صحبت باهات خوام مي کن گوش خوب...رعنا-

 :گفت و نشست صاف رعنا

 .دم مي گوش. بگو خب خیله-

 :گفتم. کردم نگاه رعنا به و داشتم نگه ماشینو. بود قرمز چراغ

 ديگه؟ کردي فراموش و سامان-

 :گفت و زد لبخندي رعنا

 .وقته خیلي عزيزم-

 کردي؟ فکر هم اي ديگه کس روي-

 چطور؟ خب. نـه...اوم-

 ...خوشتیپه جورايي خوبیه،پولداره،يه پسر چیه؟ مهبد ي درباره نظرت...بگم رک-

. شدن قرمز کم خیلي ذره يه هاش گونه که ديدم. زد لبخند ناخودآگاه. طرف اون کرد روشو رعنا

 :گفت

 زده؟ بهت حرفي اون-

 .بده منو جواب-

 ...بخواي راستشو خب-
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 عین نشستم اينجا جور همین من شده سبز چراغ...واي اي. اومد ماشین يه بوق صداي يهو

 :گفتم. افتادم راه تندي! نیست خیالمم

 خب؟-

 :گفت آروم رعنا

 تونم مي بخواد بخوام،اونم خودمم اگه يعني. ذره يه! خیلي نه...میاد خوشم ازش راستش-

 گفته؟ بهت چیزي. بگو حاال. باشم عاشقش

 :وگفتم خنديدم

 !دزديدي قلبشو. آره-

 :گفت. شدن قرمز بیشتر هاش گونه و خنديد رعنا

 ...بپیچ رو بغلي کوچه همین-

 .میاد خواستگار درسا براي امشب-

 !کـــي؟! گي؟ مي جدي-

 باشه؟ تونه مي کي-

 :کشید جیغ ذوق با

 !ســـانیــــاره؟-

 :گفتم و خنديدم

 !کرد اعتراف و کرد باز و اش وامونده دهن اون باالخره! بعـــلــه-

 !بگه چیزي يه هم آرسین اينکه امید به:گفتم دلم توي

 :گفت رعنا

 امانس ي قضیه اون درگیر و بودم افسرده هنوز...بیام نتونستم جانیار و درين نامزدي که من خب-

 !میام شک بدون حتما رو يکي اين ولي. بودم

 .تیرماهه...میاي حتما که اينا درين عروسي! چشم روي قدمت-
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 .مرسي...ست سفیده در اين درناز ا ...حتما مرسي-

 :گفتم. داشتم نگه و ماشین

 !زيبايي نماي چه...خوشگلي ي خونه چه-

 !ممنـــون-

 :گفت. کرد مکث

 !باي! برم قربونت! خبر چندتا با اونم. کردي خوشحالم خیلي درنازي-

. دمز لبخند. خونه توي رفت و داد تکون دستي برام. شد پیاده ماشین از بوسید و ام گونه تندي

 سمت مرفت. برسن بهم و بیان کنار باهم بتونن کنه خدا. میومد هم مهبد به...بود خوبي دختر خیلي

 !برسه؟ خواستگاري به داره حال کي حاال. خونه

 يم منو و شده آشنا من با قبال سحرخانوم،مادرشون خوبه باز حاال...خستگي از میرم مي دارم من

 یزيچ معتادي،مفنگي کرد مي فکر دونست نمي اگه که کشم مي خمیازه قدر اين وگرنه. شناسه

 ...!ام

 و اشلباس اون بود،ولي شیش تازه ساعت! بود ريلکس خیلي درين برعکس درسا. خونه توي رفتم

 :گفت درين. زد مي الک هاشو ناخن داشت و بود نشسته مبل روي خونسرد خیلي و بود پوشیده

 !جوشید مي سرکه و سیر عین دلم که من...آرومه قدر اين چطوري اين فهمم نمي من-

 :گفت و خنديد بابا

 ...بودي کرده بزرگش خیلي ديگه تو خب-

 مثل آرسین فکر بازم...ولي...شه مي بهتر هرروز بابا با ما روابط که خوبه چه. زد لبخندي درين

 چي الحا. بپوشم لباس رفتم و بپرن سرم از منفي افکار تا دادم تکون سرمو. جونم به افتاد خوره

 !بپوشم؟

 ي لوله شلوار با پوشیدم داشت بانمک پاپیوني کمربند يه که شــُل آستین زرشکي تونیک يه

 هم کمي آرايش. کردم جمع و بافتم سرم پشت ساده هم رو موهام. زد مي برق نور زير که مشکي

 !کشیدم خمیازه از خورد جر دهنم...واي. کردم
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 :گفت درين. هال توي نشستم رفتم

 ي خونواده به شه مي منتقل بعد...ما به شه مي منتقل...نکش خمیازه قدر اين خدا رو تو درناز-

 !میريم مي افتیم مي دراز به دراز يهو همه کال بعد...اونا

 :گفتم من و خنديديم همه

 !خستگي از میرم مي دارم ولي کنم مي رو ام سعي خب خیله-

 و هیکلش کال که بود دستش بزرگي چنان آن گل دسته يه سانیار. زدن درو زنگ بعد ساعت يک

 يم سانیار انگار حاال! کرديم تکرار دوباره و پیش ماه يه مراسم کل...ديگه هیچي! بود کرده قايم

 !گرفتن مي باهم رو نامزدي و خواستگاري دوتا و کرد مي اعتراف زودتر ذره يه اگه مرد

 همه آخرسرم ولي...! دادم مي فحش دلم توي زمان و زمین به و بودم آلو خواب خیلي شب اون کال

 منم. شد تموم و دادن انجام هم رو ها پرت و چرت و کردن نشون اين و شد خیر به ختم چي

 .نکردم پاک و آرايشم ولي کردم عوض و لباسام! افتادم تخت روي جنازه عینهو

××× 

 !کنما مي خرد دهنت توي و هات دندون آرسین ا -

 :گفت اش خنده وسط آريسن

 ...شده باحال خیلي چشمات آخه-

 :گفت لبخند با و کرد قطع و اش خنده

 .بانمکي بازم شده سیاه هاي چشم اون با ولي-

 از میرم مي من خب! کنه مي عوض رنگ 717 داره صورتم که نبینه تا برگردوندم و صورتم

 !اينو بفهم...ديگه زني مي حرف طوري اين وقتي خجالت

 زير زدن و کردن نگاه من به هردو. رعنا سمت دويدم تندي. شدن خونه وارد باهم شراره و رعنا

 سح ديشب کنم کار چي خب! ام قیافه شه مي عنايتي عین! ها کنن مي کچل منو اينا امروز. خنده

 عالمه يه! شده قیر عین چشمام دور ديدم شدم بیدار که امروز...کنم پاک امو آرايش نداشتم

 !کردن مي ام مسخره ها ديوونه اين هنوزم اما. شد بهتر ولي. نشد که پاک پاک...شستمشون
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 :گفت بود رفته ريسه که رعنا

 !اومده؟ چشمات سر باليي چه دختر-

 اکپ آشغال يه با رو ها سیاهي اين! دامنت به دستم رعنا...کنم کار چي خب! سرمه و ريمیل بالي-

 !شدم فیروز حاجي عین خودت قول به که کن

 :گفتم و کردم اشاره آرسین به ابرو با

 !کرد مسخره منو بس از شد خفه هم چلغوز اين-

 :گفت و ايستاد من کنار آرسین

 نشده؟ دار خنده اش قیافه خداوکیل خب-

 :گفت شراره

 ...چرا-

 :گفت و انداخت ام شونه دور دستشو رعنا

 !یستن بد خیلیم...عزيزم کنم پاکشون جوري چه دونم مي! دوستمو نکنین اش مسخره ديگه خب-

 !ها نکنین وا منو دهن آخري روز ببین...ره مي ريسه و غش هي آرسین اين بابا آره-

 کنم؟ تحمل ديگه فیلم يه تا و آرسین از دوري طوري چه من...آه...بود مون برداري فیلم آخر روز

 :گفت شراره. گیريم مي فیلم باهم و هستیم هنري زوج ما که باقیه شکرش جاي باز حاال

 ...دارم خبر يه-

 :گفتم

 چي؟-

 :گفت خنده با شراره

 !پسره بچم-

 :گفت من به و خنديد آرسین و رفتم وا من
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 !بانــو؟ نگفتم نگفتم؟-

 :گفتم درموندگي با

 من شد بزرگ پسرت وقتي شراره ببین! بره اين حلقوم توي بايد که بگو رو بستني...کن ول اينو-

 ...شه مي پسر که چي يعني! ها گیرم مي ازش کمال و تمام رو بستني پول

 :گفت رعنا و خنديد شراره

 !بکنم تو خمار چشمون دو اين حال به فکري يه من تو بريم حاال خب-

 و کرد نگاهم مهربون خیلي سبزش هاي چشم با آرسین. کرديم خداحافظي باهم همه روز اون

 :گفت

 ...شد تموم هم فیلم يکي اين که شد بد چه-

 کني؟ مي ديوونه منو همش چرا ؟...پسر نمیاي جلو قدم يه چرا خب! ها بکشه منو خواد مي اين

 :گفتم و زدم لبخندي

 .هستیم دائمي همکار که تو و من...خب-

 .زنم مي زنگ بهت. بـانـو...آره-

 :گفتم و شد تر پررنگ لبخندم

 ...بدم بستني بهت بريم بیا راستي. بزن حتما آره-

 ...بخري تو نیست الزم نه بدي؟-

 چرا؟ ا -

 ...بريم جا همین بیـا. ديگه نیست الزم-

. ستاديماي پیشخون جلوي. اونجا رفتیم. بود فروشي بستني يه بود خونه نزديک که پارکي پشت

 :گفتم! نبود افاده و ناز با. کرد مي بش و خوش يکي يکي طرفدارا با...بود من مثل هم آرسین

 بگیري؟ بستني خواي مي تو جدي جدي خب-

 ...آره-
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 نباختم؟ من و شرط مگه چرا؟ خب-

 ...بانـو باهات کردم مي شوخي-

 !بانو نگو اينجا سرم تو خاک-

 .شده خلوت ديگه...شنوه نمي کسي-

 !بخرم؟ من ذاري نمي چرا. نکن عوض و بحث...گفتیم مي داشتیم خب-

 :گفت و کرد اخم

 !نیست درست! بکنه جیبش توي دست نبايد خانوم يه که هست مرد يه که وقتي تا! ا -

 زد حرف قاطع بس از. زدم لبخندي! بود جنتلمن خیلي. میومد خوشم خیلي بودنش آقا همه اين از

 مبد فشارش کنم بغلش محکم خواد مي دلم قدر چه وقتا بعضي! نذاشت اعتراض جاي ديگه که

 :گفت و گرفت طرفم بستني يه آرسین...! ها

 نه؟. داري دوست شکالتي-

 فهمیدي؟ کجا از تو آره-

 گیرن؟ نمي نامزدي اينا درسا راستي. گفت حسي يه...ديگه ديگه-

 ندارم دوست من گفت و کرد ناز هي هم درسا. خواستن نمي خودشون. نه مهموني و مجلس-

 يه رمحض رفتیم. بگیريم هم دوتا اون براي جدا عروسي يه بايد حاال! باشه يکي درين با عروسیم

 .براشون خوند ماهه شیش ي صیغه

 ...اوهوم-

 !برام خريدي بستني که کردي لطف خیلي! نکنه درد دستت-

 سهم زا که بود گرفته تحويل منو قدر اين نکنین فکر موقع يه...بودها خريده هم خودش براي البته

 :گفت و زد لبخندي! بابا نه! بگذره هم خودش

 .خريدم عیدي برات کن فکر. کن فراموش و شرط اصال. بانــو کنم مي خواهش-

 :گفت و خنديد
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 !ناقابله هرچند-

 !باشه بستني يه اگه حتي...دارم دوست باشه تو طرف از که رو هرچیزي من...خنده زير زدم

××× 

 مي ناش تو اون داشتن خوشگل ماهي تا سه...زدم کوچولويي ي ضربه تنگ ي شیشه به انگشتم با

 :گفت و نشست مبل روي بابا! بودم خريده خودم رو ها ماهي. کردن

 !چیدن دخترام قشنگي سین هفت سفره چه-

 :گفت بابا. داديم بابا تحويل قشنگ لبخند يه هرسه

 چیه؟ ها ماهي اسم حاال-

 :گفتم تندي من

 !استفن و ديمن و الــنا-

 گفت مي بهم هايي حس يه خب! فهمیدم؟ کجا از گین مي حاال...ماده دونه يه و بودن نر دوتا اخه

 ومپاير فیلم عاشق که منم! دارم راسخ ايمان احساساتم به...ماده يکي و بودن نر دوتاشون که

 :گفت و زد پاپیون يه بود کرده سبز خودش که رو اي سبزه روي درسا! دايرز

 !ست جمره و گوني و کوزي اسماشون! مزخرف سريال اون با هم تو...نخیر-

 :گفتم

 !آشغالي ترکي هاي فیلم اون با بابا برو-

 :گفت و نشست بابا کنار مبل روي درين

 !جیکـوب و ادوارد و بلـا...کدوم هیچ اصال-

 :گفت بابا کنیم اعتراض اومديم درسا و من تا

 ...بگه بهشون داره دوست هرچي هرکي اصال! خب خیله خب خیله-

. کردن رزوآ يکي يکي به کردم شروع و کشیدم عمیقي نفس. مبل روي نشستیم رفتیم و خنديديم

 بدحال که ندارم طاقت عنوان هیچ به من چون باشه سالم همیشه آرسین که کردم آرزو همه از اول
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 بهم یمبش رد بابا فیلترهاي از بتونیم و باشه عاشقم اونم اينکه بعدم...! ديگه عاشقم خب! باشه

 !کنم مي خواهش ازت خدايا...برسیم

 باهامون بابا رفتارهاي و کرد کم سرمون از رو مهتاب ي سايه اينکه خاطر به. کردم هم تشکر ازش

 ...شد بهتر

 رو آوري چندش لحظات شدم مجبور! شد داغ...و تبريک و ماچ بساط کردن اعالم که رو نو سال

 هب حتي ولي! باشه خواد مي هرکي حاال...میاد بدم کنه بوسم کسي اينکه از من کال. کنم تحمل

 فرق کس همه با اون خب! میومد لبم روي لبخند کردم مي فکر کنه بوسم آرسین که اي لحظه

 !داشت

 عیدي. بودم خريده سرآستین دکمه و کروات هم بابا براي. دادم بهشون و درين و درسا عطرهاي

 يه برام درسا. گرفتم میخي طالي ي گوشواره جفت يه بابا از. داشتم دوست خیلي و خودم هاي

  .بودن خريده شده دوزي منجوق دستي کیف برام هم درين و خوشگل بلند پاشنه کفش جفت

 

 !شدم مرگ ذوق صفحه روي آرسین اسم ديدن با. خورد مي زنگ داشت موبايلم اتاقم توي رفتم

 :دادم جواب سريع

 !سلـــام-

 !مبارک عیدت...بانو سالم-

 ...مبارک هم تو عید-

 ...دوني مي-

 .دونم نمي نه-

 :گفت و خنديد

 !بزنم حرف بذار-

 .بگو خب-

 ...بودي تو زدم زنگ بهش که نفري اولین-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

218 

 

 :گفتم آهسته...خدايا. گرفتم گاز لبمو

 ...فکرمي به قدر اين که ممنون خیلي! بودي تو زد زنگ من به که هم که نفري اولین...مـرسي-

 مي نگاه عشق با و هات چال اون...بودي اينجا االن کاش اي...خنديد! شد خرکیف بچه کنم فکر

 :گفتم سريع بشم رواني اين از بیشتر اينکه از قبل...کردم

 ...بگم تبريک بزنم زنگ هم بقیه به بايد. ديگه خب-

 .خـدافظ...باشه-

 ...خدافظ-

 و کشیدم پرسوزي آه. ببندم هام جمله تنگ هم «عزيزم» يه تونستم مي اگه شد مي خوب قدر چه

 .کنار گذاشتم و گوشي

××× 

 شقسمت اون. نبود راضي دلش ته هنوزم. کرد غرغر عالمه يه هم بابا البته. بود شده اکران فیلمم

 ورهآبغ دبه چندتا هم درين و درسا که. ديديم نشستیم درسا و درين با و بودن کرده گريه همه که

 !بودم کرده بغض خودمم...گرفتن

 سمتق اين بايد...مالقاتم بود اومده آرسین و رواني آسايشگاه بودن برده منو مثال. بود فیلم اواخر

 ...کرد مي بازي طبیعي قدرم چه. گفت مي من به نفرت و حرص با رو ها

 :گفت حرصي. کرد نگاه من به نفرت با و کرد تنگ چشماشو

! اليقته اينجا...حقته! کشتي منو زندگي هاي آدم ترين مهم از يکي...جاست همین جات که حقا-

 !بودني اينجا مستحق

 و آرسین ي شماره و برداشتم و موبايلم شد تموم که فیلم. کردم اخم که گفت طبیعي بس از

 .داد جواب زود خیلي چون بود زده شیرجه گوشي روي من اسم ديدن با انگار. گرفتم

 .بانو سالم-

 زدي؟ حرف فیلم توي من با طوري اون چرا تو! ساعته هشت و چهل مرض و بانو-

 درناز؟ گي مي داري چي چطوري؟...وا-
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 اليق هم خونه ديوونه. زدي مي حرف من با بیزاري با قدر اون که چي يعني! گم نمي چي بگو-

 که کردم خوب خب کشتم؟ زندگیتو آدماي ترين مهم از يکي من. چیه حرفا اين...آقا حاج خودته

 هک داري طلب باباتو ارث مگه زني؟ مي حرف میاي طوري اين چرا نکشتم ديگه که رو تو کشتم

 ...کني مي صحبت حرص با قدر اين

 :گفت...خنديد مي غش غش داشت هم آرسین و بود گرفته ام خنده خودم

 !بود فیلم بابا...باحالي خیلي تو دختر-

 :گفتم خنده با

 !کني خواهي معذرت بايد! بوده که بوده خب-

 خوبه؟. کنم مي عدرخواهي ازت و نداشتم هدفي و قصد هیچ که خورم مي قسم دل ته از من خب-

 .بخور قسم ابوالفضل به-

 بانـو؟ شد خوب. قسم ابوالفضل به-

 :گفتم و زدم لبخند

 !شد اين-

 :گفت و خنديد دوباره

 .باحالي خیلي...شه نمي پیدا تو عین جا هیچ خدايي ولي-

 نداري؟ کاري خب! ديگه همینه داشتي؟ من بودن باحال توي هم شکي-

 .خدافظ...نـه-

 .خدافظ-

 ونتک سرمو! کنه قطع و تلفن نداشت دوست...بود میل بي انگار...کرد خداحافظي باهام جوري يه

 براييخ همچین...خودمه ي عاشقانه و احمقانه تفکرات هم اينا. گذاشتم کیفم توي و موبايلم و دادم

 ...کنم امیدوار خودمو الکي نبايد. نیست

××× 
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 چرخ خونه توي هي همش. رفت مي سر خونه توي خیلي ام حوصله. بود عید تعطیالت آخر روز چند

 کرده شروع و کارشون زودتر که درين و درسا. بوديم رفته هم رو ها عیدديدني ي همه. زدم مي

 .هاشون فیلم سر بود رفته هردو و بودن

 اون .نداشتم شو حوصله چون بگیرم نقش نداشتم قصد اصال هم فعال. بودم خونه توي من فقط

 درست کوفتي چه شام براي کردم مي فکر داشتم بودم نشسته اپن روي و بودم تنها خونه روز

 ...خورد زنگ موبايلم که کنم

 :دادم جواب. بود رعنا

 !کجائي؟ تو...معرفت بي خانوم سالم...الـــو-

 :گفت و خنديد

 چطوري؟. جوني درناز سالم-

 گلي؟ چطوري تو خوبم-

 !دعوتین رستوران فرداشب،شام براي بگم بهت زدم زنگ...راستش...مرسي-

 ا ؟-

 :گفتم. شد تیز گوشام و نشستم چهارزانو تندي

 ما؟-

 .ديگه خواهرات و تو-

 نیست؟ که دنگي مناسبت؟ چه به بعد خب...آهان-

 :گفت و خنده زير زد

 ...هستین من مهمون بابا نه-

 خبره؟ چه حاال خب-

 ...ا م...خب-

 شده؟ چي نداريم تعارف که تو و من...بابا بگو-
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 ...بود مثبت جوابم منم و کرد خواستگاري رو در رو ازم مهبد راستش-

 :زدم داد...کشیدم جیــغ بلند و بده ادامه حرفشو نذاشتم ديگه

 !بادا مبارک بادا بادا هم تو پس...رعنايي عاشقتم! گــي؟ مــي دروغ-

 :گفت و خنديد شدن قرمزي هاش گونه تلفن پشت االن دونستم مي که رعنا

 ...هم تو حاال خب-

 میان؟ همه-

 دعوت رو ديگه هاي پاتال و پیر اون يا عنايتي مثال...ها گم مي رو ها جوون. بچ و بر ي همه. آره-

 که؟ متوجهي. نکردم

 :گفتم و خنديدم

 !متوپ توپ االن خیلي...بود رفته فنا به خونه توي هم ام حوصله! شدم خوشحال خیلي. بابا آره-

 اين ويت! ببینم هم و آرسین بود قرار. شدم خوشحال قدر اين چرا که دونستم مي دلم حقیقتش،ته

! ديگه شدم خـُل...کردم مي بوش هي و زدم مي و ادکلنش دستماله اون به همش هفته سه-دو

 :گفت رعنا

 میاي؟ حتماي پس...اوکي-

 !چیم همه ي پايه...نیستم کردن ناز اهل من! حتما حتما حتما-

 عموي...امه شوهرخاله برادر مال که هموني...رستورانه يه ببین! ام چهارپايه دوست قربون-

 ...ها ماهیاري! ديگه دوقلوها

 خب؟...آهان-

 باري؟ کاري. بیايین باهم...ديگه دارن درسا و درين و آدرسش-

 .خدافظ! بینمت مي فردا...نـه-

 !بـــاي-

 :گفتم. زدم بشکن يه و کردم قطع و گوشي
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 !رسوندم بهم رو اينا که خودم به ايــول...خان مهبد ايـول...جون رعنـا ايول-

 خب...نگو که داده بله مهبد به رعنا که کردن ذوق قدر اين. گفتم و چي همه درسا و درين شب،به

 .بود هم اونا دوست باالخره ولي بود تر صمیمي من با رعنا. داشتن هم حق

 اين...کنم تنم چي حاال. کردم نگاه لباسام به و کردم باز چهارطاق و کمدم در. بود هفت ساعت

 ايبر بايد بکنم ازدواج اگه بکن فکرشو حاال واي! کنه مي همراهي منو عمر سراسر لعنتي سوال

 تخابان لباس براش من و باشه شوهرم آرسین اينکه به لحظه يه...بکنم انتخاب لباس هم شوهرم

 ...!شدم خرکیف کنم

 ربیشت مثل. بیرون کشیدم خاکستري و مشکي مانتوي يه سر آخر و کردم رو و زير و لباسام

. اکستريخ تخت پاشنه کفش و مشکي تفنگي لوله شلوار با. بود باز پايین از و بود بلند مانتوهام

 ...دارم دوست بلند پاشنه از بیشتر عروسکي کفش کال

. زدم دودي ي سايه و هام پلک پشت. آرايش سراغ رفتم و کردم سرم هم دودي-اي نقره شال يه

 آرايش چشماي با و پررنگ رژلب وقت هیچ! میومد بهم...بودم نکرده آرايش طوري اين حاال تا

 ...شد نمي خوب خیلي نظرم به. کردم نمي استفاده فراوون شده

 داد به که رفتم و شدم حاضر خالصه. زدم مي رنگ کم رژ رسیدم مي چشمام به زياد هروقت

 يم شد مي جدا ما از وقتي دونم نمي. صفره صفر  اش آرايشگري استعداد که درسا. برسم خواهرام

 :تگف بلند. شتافتم درين کمک به و کردم آرايشش رفتم! بريزه سرش توي خاکي چه خواست

 !سخته کردن انتخاب قدر چه! اَه! بردارم و کفش و کیف کدوم دونم نمي من-

 ...ديگه بردار رو ات اي قهوه-کرم ست اون-

 !فسقلیه خیلي کیفه اون نه واي-

 !ديگه پول چهارتومن و موبايله يه! بذاري؟ طال شمش خواي مي توش مگه درين بابا-

 .ام راضي همون به. خب خیله...هوم-

 کال که هم درسا. بود بلد راهو چون بشینه فرمون پشت درين دادم. شديم ماشین سوار

 .ترسید مي رانندگي از و نداشت گواهي...هیچي
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 رعنا. مبودي اول نفرات اينکه تو،مثل رفتیم وقتي ولي. برسیم تا کشید طول بود شهر از خارج چون

 :گفتم و طرف اون دادم هلش خنده با...کاشت لپم روي گنده ماچ يه و کرد بغل و من اومد تندي

 !چسبي مي من به حلزون عین بعد کنه بوسم کسي میاد بدم من که دوني مي خوبه...ديوونه-

 !باشه مبارک راستي

 :گفت و زد لبخندي

 !مرسي-

 :گفتم و مهبد طرف رفتم زد مي حرف درسا و درين با اون تا

 ...ها داري من از داري هرچي که نرفته يادت ببینم! مهبد آقا سالم-

 :گفت و خنديد

 ...بذار اشو منت بار 71 حاال-

 !گم؟ مي دروغ! بود؟ کجا منت! وا-

 :اومد آرسین صداي يهو. خنديديم هردو

 ...بــانـو گرفتي مي تحويل بیشتر رو ما قبال-

 دهش تنگ براش دلم خیلي. زد لبخندي. بشه ظاهر جن مثل که عادتشه کال اين. برگشتم تندي

 :گفتم و خنديدم...کنم بغلش محکم خواست مي دلم...بود

 چطـوري؟! شه مي پیدات ناگهاني خیلي هم تو خب-

 !ديگه هستیم تون سايه زير...ممنون خیلي-

 شتربی کال...عزيــزم. سفید و طوسي کروات با...طوسي شلوار و کت. کردم نگاه لباسش به تازه

 ...داشتم دوستش جوري همین منم. پوشید مي شلوار و کت وقتا

 یليخ شانسم من که نه...بود طويـــل شکل مستطیلي میز يه. میز پشت نشستیم رفتیم

 مه بقیه کم کم. بشه کوفتم غذا امشب قراره اينکه مثل. من جلوي افتاد صاف هم خوبه،آرسین

 مي اکتفا دادن تکون سر و لبخند يه به جوري همون...نداشتم شدن بلند حس من ولي میومدن

 :کرد صدام آرسین که زدن مي حرف سانیار و جانیار با داشتن درسا و درين! کردم
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 درنـاز؟-

 :گفت ؟...خوشگلي اين به هم سبز چشم آخه. کردم نگاه بهش

 کنه؟ بوست کسي میاد بدت گفتي مي ؟...گفتي مي رعنا به داشتي چي-

 .شه مي چندشم کال اصال آره واي-

 :گفت و زد لبخند

 کني؟ نمي پیدا مشکل شوهرت با...هستي طوري اين که تو...بعد-

 و کنم پنهون و صورتم قرمزي کردم سعي! پرسه مي ها سوال چه ببین...شیطون ي پسره اي

 :گفتم سريع

 !کنم مي کاريش يه اونو من...کن پیدا شوهر تو-

 :گفت. کرد کوتاهي ي خنده

 بگي؟ من به چیزي خواي نمي هم امشب راستي-

 چي؟ مثال-

 ...گفتي بهم جانیار و درين نامزدي شب که هموني هاي مايه توي چیزي يه-

 !گم مي منم گفتي تو هروقت-

 ا ؟-

 !آره-

 هآورد که رو غذا. بود شده خوشتیپ خیلي خیلي خدايي ولي. زدم کوچیکي لبخند منم و خنديد

 توي بپره غذام بود نزديک. زده زل بهم ديدم و گرفتم باال سرمو يهو که خوردم مي بودن،داشتم

 :گفتم و کردم اخم کرد؟ مي نگاه طوري اين چرا...گلوم

 کني؟ مي نگاه من به طوري اون چرا آرسین؟ چیه-

 :گفت و زد پلک چنددفعه

 .هـیچي...هیــ-
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. کرد مي نگاه داشت بهم طوري همون کردم نگاه بهش که دفعه چند. نبود بار يه همون ولي

 :گفتم سر آخر...متفکرانه

 نــه؟! هست چیزيت يه تو آرسین-

 :گفت...ابوالفضل به شده خـُل اين. زد لبخندي

 ...فقط. نیست چیزي کن باور-

 :گفت يهويي خیلي

 ببینمت؟ فردا شه مي-

 :گفتم تعجب با. خوردم جا

 کجــا؟...خب! ببیني؟ منو-

 ...نشناسه رو ما هم کسي...باشه خلوت که باشه جايي يه بايد...اوم-

 :گفتم و باال انداختم و هام شونه

 !بگي؟ جا همین يا تلفني توني نمي-

 ...مهمیه خیلي موضوع راستش. شه نمي اصال هم تلفني. شه نمي جا همین نه-

 بابا هن! کنه؟ خواستگاري من از خواست مي يعني. کردم نگاه بهش و باال انداختم و ابروهام از يکي

 ...نداره احساسي بهت اصال اون. نداري ها شانس اين از که تو...درناز خوشه دلت

 :گفت و گرفت ضرب میز روي هاش انگشت با

 شناسي؟ مي و صدر اله آيت آسايشگاه...خوبه جا همون. فهمیدم-

 هي البد...خب بود؟ نخورده جايي يه به سرش اين! آسايشگاه؟...دربیارم شاخ بود نزديک ديگه

 :گفتم! فضولي از میرم مي دارم االن همین از که من خب اَه. ديگه داشت هدفي

 ست؟ سه منطقه که هموني-

 .همون آره-
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 جووني دختر. کرد خودکشي آخرشم خدا بنده. بود بستري اونجا مدت يه مامانم ي خاله دختر

 :گفتم و دادم تکون سرمو. بود چي مشکلش دقیقا که نفهمیدم من...بود

 شي؟ مي! شي نمي راحت که نزني آتیش فضولي از منو تا-

 :گفت و خنديد

 !نـه-

 ...ديوونه! نگمه-

 .بـانو ممنون خیلي-

 بیام؟ چند ساعت-

 بیاي؟ توني مي يازده ساعت...اونجام معموال من. خواستي هروقت-

 ...خب خیله-

××× 

 يچ يعني وا...اونجام معموال من گفت! آسايشگاه؟ توي اونم داشت؟ کار چي باهام آرسین يعني

 نيروا مشکالت خودش نکنه! باشه؟ رواني آسايشگاه يه توي معموال بايد آرسین چي واسه آخه؟

 .شد ناقص مغزم کردم فکر بس از...بابا اي! حد اين تا نه ولي هست ديوونه. بابا نه ؟...داره

 ودترز هرچه خواستم مي. زدم مو آفتابي عینک. شم آماده رفتم و شدم بلند. کردم نگاه ساعتم به

 راه و ماشین توي نشستم...نشه ام متوجه کسي بود بهتر. آسايشگاه برسم راه وسط مکث بدون

 . بود افتاده شور به دلم چي براي دونم نمي. آسايشگاه سمت افتادم

 پر...ارهد قشنگي حیاط چه. شدم آسايشگاه بزرگ حیاط وارد. برداشتم کیفمو و کردم پارک ماشینو

 يم حالي چه! ان بستري اينجا که هايي کس حال به خوش...بود نیمکت و باغچه و سبز فضاي از

 تا درآوردم و گوشیم. کنم پیدا کجا از و آرسین حاال خب. ساختمون توي رفتم. حیاطه اين با کنن

 .ديدم خودشو که بزنم زنگ بهش

 ...شناختم مي اونو حالتي هر در من ولي بود من به پشتش البته. زد مي قدم راهرو توي داشت

 :گفتم
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 آرسین؟-

 :گفت و زد لبخندي. کرد نگاه بهم و برگشت

 ...سلـام درناز؟ اومدي-

 .سالم-

 :گفتم. ايستادم جلوش

 ...داشتي کار چي بگي زودتر شه مي واي-

 :گفت و خنديد

 کرده؟ گل ات فضولي-

 بستري اينجا خودت که بود رسیده ذهنم به. کردم فکر جور يک و هزار حاال تا ديشب از! خیلي-

 ...خوره مي ها رواني به خیلي ات قیافه که نه آخه...هستي

 :گفت و خنديد

 !خوره مي بیشتر که تو به! ديوونه-

 !بگو نکن اذيت آرسین-

 :گفت. باشم جدي کردم سعي منم. شد جدي نگاهش. کرد قطع و اش خنده

 .بیا باهام-

. دمايستا متقابال منم. ايستاد اتاق يه ي پنجره جلوي. رفتم دنبالش منم و افتاد راه راهرو توي

 :گفت زيرلب

 ...کن نگاه-

 خواب کنم فکر. بود کشیده دراز تخت روي دختر يه. کردم نگاه اتاق داخل به و برگردوندم سرمو

 مژه...ظريف و کوچولو بیني...بود ريزنقش خیلي. بود مشخص کامال مالفه زير از الغرش بدن...بود

 پیشوني روي اش خرمائي هاي چتري. بود خوشگل قدر چه...متناسب هاي لب...بلند و سیاه هاي

 .بودن ريخته اش
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 :گفتم آهسته بود؟ اينجا چرا داشت؟ مشکلي دختره اين يعني

 ؟...آرسین کیه اين-

 ...درواقع. کیه که نیست مهم-

 حريمي يه هرکس باالخره ولي. شدم ناراحت ذره يه...بدونم من خواست نمي خب. کرد سکوت

 :گفتم و دادم تکون سرمو. ديگه داره

 .حداقل بده توضیحي يه...خب. بگي خواي نمي. کنم مي درک-

 .گم مي بهت...خب-

 :گفت. پايین گرفت سرشو

 ...سالشه هشت و بیست. آتناست اسمش-

 :داد ادامه...نمیومد بهش اصال

 که نگفت پرستارها. نداره خبري بودنش اينجا از کسي. شده افسرده اونم و کرده ترکش نامزدش-

 خود خب...گه نمي هیچي...زنه نمي حرفي اصال چون. کنه صحبت باهاش که باشه بايد نفر يه

 ...اينجاست که بفهمه کسي خوام نمي منم...حقیقتش. شلوغه سرشون که پرستارها

 :گفتم و کردم اخم

 اينجا؟ آورديش تو-

 :گفت. داد تکون مثبت جواب ي نشونه به سرشو

 مي .دختري باالخره ولي...تري کوچیک ازش که درسته. بهتر تو از کسي چه...گفتم خودم با منم-

 فعال. وخیمي اين به نه ولي داشت و حال همین جورايي يه هم رعنا ضمن در. کشه مي چي دوني

 کاري يه. بزني حرف باهاش. پیشش بیاي که کنم خواهش ازت خواستم مي...نداري کاري که هم

 .درناز کنم مي خواهش ازت...برگرده عادي زندگي به که بکني

 به که چیزي اولین بود؟ کي دختره اين ؟...چي يعني. گرفت نمي دختره از نگاهشو مدت اين تمام

 . ست دختره عاشق آرسین:بود اين رسید ذهنم
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 نم از داره آرسین ولي. زنه مي شور براش دلش قدر اين...نگرانشه قدر اين که عاشقشه البد خب

 :گفتم تندي...بگم نـه عاشقشم که کسي درخواست به تونم نمي من. کنه مي خواهش

 .گم مي بهت و کنم مي االن همین...جا همین! بکنم؟ فکرامو سريع من شه مي...آرسین-

 :گفت و زد لبخندي

 ...راحتي هرجور-

 ...کردن فکر و انگشتام شکستن به کردم شروع. نشستم صندلي روي

 احساس هیچ يعني پس. ست افسرده و شده جدا تازه نامزدش از که گفت آرسین چیه؟ آتنا گناه

 دابع تا...گردونه برش عادي زندگي به خواد مي و داره دوستش شايد آرسین. نداره وجود متقابلي

 ...کنن ازدواج باهم

 شه مي محسوب خودم رقیب جورايي يه که دختر يه از برم چي براي. نه. گرفت گلومو بغض

 !کنم؟ پرستاري

 دمکر مي فکر بود افتاده تخت روي که الغر و نحیف هیکل اون به وقتي...نداره گناهي که اون ولي

 يم آرسین که چیزيه اين...خب. شد مي متاثر هم ديدنش با حتي آدم...لرزيد مي وجودم بندبند

 .نباشه من با اگه حتي...منه آرزوي آرسین خوشبختي. خواد

 :گفتم. شدم بلند و دادم قورت بغضمو. کشیدم آهي

 .آرسین خب خیله-

 :گفت امیدواري با. کرد نگاه بهم و برگشت

 خب؟-

 .کنم مي قبول-

 ...کردي بهم بزرگي لطف چه بدوني اگه! ممنونم ازت درنـــاز واي-

 :گفت. زدم زورکي لبخند يه

 ...نشه خبردار موضوع اين از کسي خواهشا فقط-
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 :گفتم اطمینان با

. کنم مين هم بیشتري کنجکاوي. کنم نمي لقي دهن من. نباش نگران اصال...آرسین نباش نگران-

 .کنم مي کمکش و شم مي دوست باهاش فقط

 :گفتم و خنديدم. بفهمه من ناراحتي از چیزي نبايد. خب...کرد نگاهم قدرشناسي با

 کنم؟ شروع حاال همین از شه مي خب-

 :گفت اشتیاق با آرسین

 ...نشه چرا آره-

 موني؟ مي جا همین تو خب-

 :گفت و کرد اخمي. کرد نگاه ساعتش به

 بموني؟ عصر تا توني مي. دارم کار من نه...واي-

 .بینمت مي. برس کارت به برو تو. البته-

 ...تشکر بازم-

 .خداحافظ...بود وظیفه. خواد نمي-

 دادم صدا اب نفسمو و بستم درو. اتاق توي رفتم بیفته هاش گونه چال به نگاهم دوباره اينکه از قبل

 :گفتم بلند. بیرون

 !افتادم گیري عجب خدايا-

 شده؟ چیزي-

 قدر چه من خداي. کرد مي نگاهم شده گرد و باز چشماي با داشت. کردم نگاه دختره به تندي

 :گفتم. گذاشتم میز روي کیفمو و زدم لبخندي. داشت سبز و درشت چشماي...بود خوشگل

 .نشده چیزي...نه-

 

 :گفت. کرد ظريفي اخم
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 شناسم؟ مي رو شما من-

 :گفتم تو بیاد آفتاب تا زدم مي کنار و اتاق هاي پرده که درحالي

 هوم؟. بشیم آشنا تونیم مي ولي خب...نکنم فکر...آ-

 :گفتم لبخند با و نشستم تخت ي لبه

 شناسي؟ مي منو. دينورم درناز من-

 :گفت. نشست تخت روي و کشید باال خودشو

 ...درگیر موقع اون آخه. نديدم و هاتون فیلم متاسفانه...شنیدم و اسمتون فقط-

 :گفتم سريع. شد غمگین نگاهش يهو

 .اينجام هم همین خاطر به. عزيزم دارم خبر ات افسردگي و ات نامزدي خورن بهم از من-

 :گفت تعجب با

 چــي؟-

 .بابا خي بي-

 :گفت بیشتر تعجب با

 چي؟ يعني خي؟ بي-

 :گفتم و خنديدم

 احالب العمل عکس يه شنید اينو که اول بار منم ي کوچیکه خواهر واي. خیال بي يعني نشنیدي؟-

 .کنم تعريف برات بذار...نگو که داد نشون

 کاري يه دباي...سوخت مي براش دلم خیلي. گرفتم دستشو دستام از يکي با و صندلي روي نشستم

 سوتي قدر اين خدا شکر...درسا و درين درمورد زدن حرف به کردم شروع. بخنده که کردم مي

 .بیارم آتنا لب روي لبخند يه تونستم که بود زده سر ازشون بامزه کاراي و بودن داده

 نگاهم يهو! بود وراج من براي خوبي ي شنونده که اونم و زدم مي و ر هي...بود شده گرم ام چونه

 :گفت سريع. افتاد ساعت به
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 !شد سرم تو خاک واي-

 :گفت نگراني با

 شد؟ چي-

 .عزيزم برم بايد من...شده چهار ساعت-

 :گفتم و زدم لبخندي

 .میام حتما فردا-

 ...بمون خب چرا؟ بري؟ بايد-

 .نمونن گشنه میان بابام و خواهرام وقتي که...کنم درست هم شام برم بايد. تونم نمي-

 درسا؟ و درين-

 ...کمديني  چه معلومه اش قیافه از که درين. ببیني تا میارم برات و عکسشون فردا...آره-

 :گفتم و زدم بهش چشمکي. زد لبخند

 .گلي خدافظ. بیام فردا دم مي قول-

 :گفتم بلند اتاق در دم آرسین ديدن با. بیرون اومدم اتاق از

 !واي-

 :گفت و خنديد

 ترسیدي؟-

 !معلومه...اوف-

 :گفت لبخند با و اومد جلو. کرد مکث

 کمکش کني مي سعي چطوري که ديدم مي پنجره پشت از داشتم...ممنونم ازت خیلي درناز-

 معجزه...بزنه لبخند اينکه به برسه چه. زد مي حرف زور به بود اينجا که مدتي اين توي...کني

 !کردي
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 :گفتم. رفت باال لبم ي گوشه فقط که بزنم لبخند يه کردم سعي...گرفت بغضم دوباره

 ...بزنه قهقهه آينده ي هفته تا دم مي قول بهت-

 :گفتم تندي. بفهمه آرسین موقع يه و بلرزه صدام ترسیدم

 .خدافظ. میام هم فردا خب-

 وير سرمو. ماشین توي نشستم و بیرون اومدم آسايشگاه از بشم جوابش منتظر اينکه بدون

 ...گريه زير زدم و گذاشتم ماشین فرمون

 مفکرش حتي وقت هیچ...کشیده کجا به کارم ديگه ببین! بدشانسم؟ قدر اين من چرا آخه خدايا

 و شیدمک باال و ام بیني...برگرده زندگي به کنم کمک عاشقشه آرسین که دختري به که کردم نمي

 بیچاره دختر اون وسط اين که کردم يادآوري خودم به هزارم بار براي. کردم پاک اشکامو دست با

 .نداره تقصیري

 اونا. مکرد نمي نگاه «ديوونه» يه چشم به بودن بستري آسايشگاه توي که افرادي به وقت هیچ من

 ارزش براشون و داشتم دوستشون خیلیم. داشتن مشکل روحي لحاظ از ذره يه که بودن افرادي

 ...خونه سمت افتادم راه و کردم روشن و ماشین. شدم مي قائل

××× 

 در .کردم مي فکر داشتم آرسین با که لحظاتي تمام به داشتم و بودم گذاشته زانوم روي سرمو

 :گفت درين. کرده باز کي ببینم برنگشتم. شد باز اتاقم

 خوبي؟ درناز-

 داري؟ کار چي...هوم-

 خوبي؟ تو-

 داري؟ کار چي بگو! ام خسته ذره يه ا -

 نمیاي؟ تو. بیرون ريم مي جانیار و سانیار با داريم درسا و من-

 .بگذره خوش...خوام نمي نه-
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. یدمکش آهي. ندارم من که چیزي همون دقیقا. خوبه معشوق يه داشتن قدر چه ببینم چي؟ که بیام

 زنگ موبايلم. تنهام خونه بیاد بابا که شب تا روزا اين. رفتن اينا درين که فهمیدم و اومد در صداي

 .رعنا. کردم اش صفحه به نگاهي. خورد

 .جون رعنا سالم-

 چطوري؟...خانومي درناز سالم-

 ...نیستم بدک-

 !جوريه؟ يه چرا صدات-

 داشتي؟ کاري!( اراجیفي چه. )خوردم سرما ذره يه-

 آرسینه؟ خاطر به. نگو دروغ من به...درناز-

 :پرسیدم داد با و شدن گرد چشمام. شدم میخ سرجام يهو

 !چــــــي؟-

 :گفتم! دونست؟ مي کجا از ديگه رعنا

 زده؟ زر درسا يا کرده باز و اش وامونده دهن اون درين-

 :گفت آرامش با رعنا

 .فهمیدم خودم...عزيزم کدوم هیچ-

 فهمیدي؟ کجا از تو...تو-

 .کني مي نگاه بهش تحسین و محبت با نیست حواسش آرسین وقتي. هات نگاه از-

 ...واي-

 شده؟ چي-

 !فهمیده؟ خودشم يعني...شدم بدبخت-

 .بابا نه-
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 .نگو دروغ! رعنا؟-

 .کردم دقت زيادي من. نفهمیده که دم مي اطمینان بهت. بود کجا دروغ-

 :گفتم. زنه مي حرف بچه با داره انگار

 رعنا؟ داشتي کاري...خب-

 .شدم متوجه کامال که بگیرم احوالتو بودم زده زنگ...نـه-

 :گفت مهربوني با رعنا. کشیدم آهي

 ته. شده تموم چي همه...مهبدم عاشق االن ولي. کشیدم رو ها لحظه اين تمام منم! من عزيز -

 ناامید قدر اين کنم مي خواهش. داره دوستت اونم...بهش رسي مي تو. باشه روشن بايد دلت

 !نباش

 ...نیستم نیستم-

 ...بده خیلي حالت کردي حس موقع يه اگه...برم من باشه بهتر کنم فکر...خب-

 .گیرم مي تماس باهات حتما-

 .گلم خدافظ-

 .خدافظ-

 ويجل رفتم. ريختمشون بهم و کشیدم موهام الي دستمو حوصلگي بي با و کردم قطع و گوشي

 تدوس منو آرسین خب. مشکیم ابرو چشم من ولي...نبود مشکي ابرو چشم آتنا. ايستادم آينه

 ...بیام کنار قضیه اين با بايد. داره دوست اونو...نداره

 اين به بابا هن زشته؟ من بیني يعني. باالست سر آتنا بیني. دادم باال به رو و ام بیني انگشت نوک با

 :گفتم رو ام جمله ي ادامه زيرلب...باالخره باشه هرچیم ولي...خوشگلي

 .برسي آتنا پاي به توني نمي باشي هرچي آرسین دل توي ولي-

 رحاض و خوردم چیزي يه تندي. نبود خونه کسي. بود ده نزديکاي. پاشدم دير فردا،خیلي صبح

 مشخص چیزي تا کردم آرايش و بودن،شستم شده قرمز که و چشمام. آسايشگاه برم که شدم
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 قیافه دندي با اينکه نه...بیرون بیاد افسردگي از دختره اون کنم کاري يه بايد من سرم خیر. نباشه

 :گفتم و زدم لبخندي! کنه توبه صدبار روزي من ي

 !درناز شه مي حل چي همه-

 ديدم .کردم باز درو. زدم آتنا اتاق در به اي تقه و تو رفتم. آسايشگاه رفتم و ماشین توي نشستم

 ولي...خورد قلبم وسط به محکم خنجر يه انگار. گرفته دستشو و نشسته آتنا تخت کنار آرسین

 :گفتم و زدم لبخندي

 .سالم-

 :گفت و شد بلند آرسین

 .بانو سالم-

 :گفت و زد آتنا به چشمکي

 که؟ گي نمي کسي به گفتم بهت که رو چیزاي-

 :گفت آرسین. داد تکون سرشو فقط آتنا

 !درنـاز خدافظ. فعال. خانومي برم بايد من...خوبه-

 :گفتم و خنديدم! بابا اي. خانومي گه مي اون به...بانو گه مي من به. دادم تکون براش سرمو

 چطوره؟ ما آتناي حال-

 :گفت و زد محوي لبخند

 ...خوبم-

 زني؟ نمي حرف آرسین با چرا-

 :گفت آهسته

 .بزنم حرف کسي با تونم نمي اصال...تونم نمي-

 :گفت...خوشگلي سبز چشماي چه. کرد نگاه من به و زد کوچیکي برق چشماش يهو

 ...داره جريان تو توي جداگانه زندگي يه انگار! داري فرق همه با تو چرا دونم نمي ولي-
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 :گفتم. بوسیدم و اش گونه مهربوني با و خنديدم

 بزنیم؟ حرف چي ي درباره حاال...خب-

 :گفت اي بچگونه ذوق با

 ...میاد اي بامزه دختر خیلي نظرم به! بگو درين از برام-

 :گفتم خنده با

 گفتم؟ برات رو کره داستان حاال تا...دلقکه پا يه خودش ي واسه که اون-

 ...نه-

 ...بوديم برداري فیلم سر روز يه خب-

 خوشحال کنم کمکش تونستم مي اينکه از خیلي...میومد خوشش اونم و زدم مي حرف باهاش

 ...نبود عاشقش آرسین کاش اي فقط. دادن مي بهم رو دنیا يه انگار لبخندش هر با. بودم

××× 

 متونست نمي. شد مي تموم داشت ماه فروردين. آسايشگاه رفتم مي که بود هفته دو به نزديک

 بذار...خیالش بي. بود کرده ريشه وجودم توي کامال. کنم بیرون قلبم از وجه هیچ به و آرسین عشق

 .بمونه نافرجام من عشق

 :گفت لبخند با آتنا. شدم آتنا اتاق وارد

 .بود شده تنگ برات دلم! جون؟ درناز اومدي-

 :گفتم. کردم بوس لپشو رفتم و خنديدم

 خوبي؟. عسلي سالم-

 .خیلي-

 :گفتم. بود من خاطر به که کنم انکار تونم نمي و. بود شده بهتر حالش خیلي. خنديدم

 !شدم بیدار قشنگ خیلي صبح-

 چطور؟-
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 ...زمین روي رفتم کله با منم و خورد زنگ ساعتم-

 یاراخت بي! خنديد مي داشت آتنا! خنديد مي داشت. کردم نگاهش تعجب با. خنده زير زد پقي يهو

 :گفتم بلند. زدم لبخند

 !خنديدي تو آتنا-

 :گفت اش خنده میون آتنا

 !شه نمي باورم خودمم-

 :گفتم. کردم بغلش ذوق با و زدم بهم دستامو

 !برم خودم قربون! شکر الهي-

 :گفتم...خنديد دوباره آتنا

 !آخیش-

 ...درناز-

 جونم؟-

 ...نخوردم صبحونه من-

 ...میارم رم مي خودم بذار هنوز؟ نیاوردن برات پرستارها. گفتي مي زودتر. آخي-

 دست براش. ديدم و آرسین يهو که رفتم مي راه راهرو توي خوشحالي با. بیرون رفتم اتاق از

 :گفتم لبخند با. جلو رفتم و دادم تکون

 !سالم-

 ...خوشحالي خیلي شده؟ چي. بانو سالم-

 !حسابي ي خنده يه اونم! خنـــديـــد! شه مي باورت! آرسین خنديد آتنا-

 قهحل من دور و رفتن باال دستاش اختیار بي کامال...خنده زير زد يهو بعد. کرد نگاهم واج و هاج اول

 :تگف خوشحالي با...خدا واي! کرد؟ بغل منو آرسین! ايستاد حرکت از قلبم کردم حس! واي...شدن

 !مديونتم عمر آخر تا! مرسي...درناز مرسي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

239 

 

 به مودست. آتنا اتاق توي رفت ببینه منو العمل عکس اينکه بدون تندي و گرفت فاصله ازم بعد

 آرسین بغل توي پیش چندلحظه همین من. خنديدم ناخودآگاه. بود شده داغ...کشیدم صورتم

 !بودم

 که و آرسین حرکت اين يکي بود کافي فقط...شکر رو خدا...نبود خبري. کردم نگاه برو و دور سريع

 هم یهثان دهم يک همون براي منو آرسین ولي! شديم مي بیچاره! ببینه رو بود شده ثانیه دهم يک

 ...!بود کرده بغل

 :درآورد فکر از منو پرستارها از يکي صداي

 کنار؟ برين شه مي ببخشید خانوم-

 ...بفرمائید بله...بـ-

 خودم براي و آرسین تونم نمي که درسته. ايستادم باغ وسط و حیاط توي رفتم ذوق و خوشحالي با

 ...بودم شده زده ذوق بغلش توي بودن از بازم...ولي. آتناست مال اون. باشم داشته

××× 

 یشپ شب اون بود قرار! من تولد البته و...بود نمونده خرداد به چیزي. بود ارديبهشت سوم ي هفته

 هم دقیقه يه حتي خواست نمي دلش. بخوابم اونجا شب که کرد اصرار خیلي بیچاره. بمونم آتنا

 !بود شده وابسته من به...بمونم دور ازش

 دستم توي کیفمو بند. زد مي حرف آتنا با داشت. اتاقه توي آرسین که ديدم اتاق ي پنجره پشت از

 ور آتنا سر روي و شد خم آرسین يهو! زني مي آتیش و من قلب...آرسین تو به لعنت. دادم فشار

 ...گرفتم گاز و ام پايیني لب. طرف اون کردم رومو. لرزيد بدنم کردم حس. بوسید

 ...بوسید سرشو. بوسید سرشو اون

 درناز؟-

 هم وير هاشو پلک. کردم آتنا به نگاهي پنجره از. بود ايستاده درگاهي توي آرسین. برگشتم تندي

 لشکنتر نتونستم...اَه. چکید ام گونه روي اشک قطره يه...بود شده ها فرشته عین. بود گذاشته

 !نبودن خودم دست ديگه...خورد سر ام گونه روي ديگه يکي کنم پاکش اومدم تا...کنم

 :گفت. اومد من سمت نگراني با و بست درو آرسین
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 !درناز؟ کني مي گريه داري چرا تو-

 خسته ديگه! بگم بذار...هق هق به کردم شروع يهو...خوندم مي رو نگراني سبزش چشماي توي

 :فتمگ بلند. انداختم زمین روي کیفمو! کرد سنگیني قلبم روي اينا و گرفتم غمباد بس از شدم

 !کن گوش حرفام به لحظه چند يه براي! شدم خسته آرسین-

 ...درن-

 !بده گوش فقط! نزن حرف آرسین-

 :گفتم گريه با

 هت از! بودم عاشقت من که بدون فقط! آتنايي عاشق تو که نیست مهم! نیست مهم برام ديگه-

 ردنک لمس حسرت توي چنددفعه دوني مي! کرد مي خاکستر منو هات نگاه! وجودم بندبند با...دلم

 ...بودن من دنیاي ها خنده اون دوني مي! بودم؟ ها چال اون

 دش بازوم کردم حس. گرفت بازومو دستش يکي اون با و گذاشت دهنم روي دستشو آرسین يهو

 ...داغ آهن

 :گفت و زد لبخندي...کرد نگام مهربوني با

 ...نیستم آرام عاشق من-

 :گفتم و برداشتم دهنم روي از دستشو بود؟ کي ديگه آرام! گفت؟ چي...شد شل يهو بدنم

 ديگه؟ کیه آرام-

 :گفت. کشید و گرفت دستمو

 .بیا. بگم برات تونم نمي اينجا-

 :فتگ کنه ول و دستم اينکه بدون...آسمون وسط ماه قرص و بود شب. بود خلوت. حیاط توي رفتیم

 ...خواهرمه آرام-

 :گفتم يهو! آرام واي! آرام...آرام

 ...چي واسه پس...واي-
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 .دم مي توضیح برات-

 :گفت. کشید عمیقي نفس

 و اون نامزدي...خورد بهم اونا نامزدي خب بود؟ پدرت مهتاب،زن با که هموني...يادته که رو نويد-

 توي...شد مي تر حرف کم روز به روز. بود نويد عاشق واقعا اون. شکست خیلي خالصه،آرام. آرام

 اي آسايشگاه بره که دادن نمي رضايت بابا و مامان. شد افسرده اينکه تا. رفت مي خودش الک

 باهاش کامال من که فکري طرز! ست ديوونه آدماي جاي اونجا گفتن مي. شناس روان پیش

 نمي ولي بیرون بیاد وضعیت اين از زودتر داشت دوست خودشم. زدم حرف آرام با...مخالفم

 مي گفتم...گفتم دروغ بابا و مامان به. بشه بستري بايد گفت. شناس روان پیش رفتیم...تونست

 !خواهرم خاطر به...بودم مجبور. بشه بهتر شايد تا شمال سفر يه ببرم رو آرام خوام

 :گفت. کرد مکثي

 نمي بود پدرم و مادر مثل اگه. طوريه چه فکرت طرز دونستم نمي چون...آرامه که نگفتم تو به-

 در. بگم و چي همه بهت فردا خواستم مي. نیست طوري اين که فهمیدم ولي. بفهمي خواستم

 مبارز آرسین خواهر که بشه پخش ها رسانه و ها مجله توي که نداشت خوبي نماي ضمن

 !روانیه بیاد نظر به و بستريه آسايشگاه

 :گفت و زد لبخند شیطنت با آرسین. بودم شده خشک مترسک عین

 نکني؟ قضاوت زود زود قدر اين شه مي-

 نآرسی. سبزش چشما از! فهمیدم مي زودتر بايد...بود آرام اين پس! ممنونم ازت...خدايا. خنديدم

 وقلويد که بیاد نظر به تا بودن کرده انتخاب سبز چشم نوزاد يه قصد از پدرش و مادر که بود گفته

. داد فشار و دستم آرسین. زدم لبخندي... بودم نديده که و آرام من باالخره خب ولي...آرامه

 :گفت و کرد تر نزديک بهم خودشو

 بودم؟ عاشقت من گفتي پروندي؟ وسط اون چیزي يه...خب-

 :گفتم تندي...درناز سرت بر خاک اي

 گفتم؟ کي من! شنیدي اشتباه...نه-

 :گفت و خنديد آرسین
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 دررفت؟ دهنت از تو يا شنیدم؟ اشتباه من-

 :داد ادامه آهسته

 ...چون...شد خوب خیلي هرصورت در-

 لبخندي. کردم نگاه بهش. چرخوند خودش سمت بود پايین که سرمو و گرفت و ام چونه

 :گفت! ببوسم هاشو گونه روي پرانتز دوتا اون خواست مي دلم همیشه از بیشتر...زد

 ...داره راه دل به دل-

. زدم پلک چنددفعه. زدم پس ام چونه روي از دستشو تندي. کردم نگاهش شده گرد چشماي با

 :گفتم بلند گفت؟ چي االن اين

 !مني؟ عاشق تو گفتي؟ چي-

 :گفت. داد تکیه نیمکت پشت به و اش آرنج و خنديد

 .نه-

 اشوه نفس داغي که بگیره ام گريه دوباره بود نزديک...رفتم وا! بود؟ نقیض و ضد حرفاش چرا اين

 :گفت آروم. کردم حس گوشم کنار

 !پرستمت مي...درناز نیستم عاشقت من-

 :گفتم و کردم نگاه بهش...شد نمي باورم. خنديدم ريز و اومد ام قلقلک

 ...آرسین-

 حیاط اين توي رو فضولت هاي بنده از کدوم هیچ خدايا...نبود کسي...کردم نگاه رو اطراف باز

 ...بشه برام قشنگي شب نصفه شب نصفه اين بذار! لطفا نفرست خلوت

 جانم؟-

 :گفتم لبخند با! بود پا به عروسي دلم توي...واي

 !واي! کنم باور تونم نمي من-

 :گفت و خنديد
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 نمیاد؟ بهم چــرا؟-

 :گفتم. نشستم صاف و گرفتم نیمکت از و ام تکیه

 شه؟ نمي يا شه مي! آرسین-

 :گفت و کرد نگاهم استفهام با

 چي؟-

 !شه؟ نمي يا شه مي بگو تو-

 !شه؟ نمي يا شه مي چي من عزيز -

 !نه يا شه مي بگو فقط...باش نداشته کاري تو-

 !شه مي گم مي بختکي اهلل ولي...گي مي چي دونم نمي من هرچند-

 چپشو ي گونه چال روي اول! کنار گذاشتم بوسیدم و مجالت خجالت و جلو بردم سرمو. خنديدم

 :گفتم لبخند با بعد. عقب کشیدم سرمو. رو راستي سمت روي بعد بوسیدم

 !شد برداشته دوشم روي از سنگین بار يه االن! خب-

 :گفت. بغلش توي کشید منو و کرد حلقه من دور دستشو و خنده زير زد آرسین

 درناز؟...عزيزم-

 قدرم همون. گرفتم فاصله ازش! ام عزيزش من! عزيزم گه مي بهم! ممنونم ازت خیلي خدايا...آخ

 :گفتم...شه پیداش يکي نداشتم دوست. بود کافي برام

 جونم؟-

 بکنم؟ خواهشي يه شه مي...بال بي جونت-

 ...کني سوال هي اينکه نه. باشي من عین بايد ببین. شه مي شه مي-

 :گفت و خنديد

 ...بانو کنم صدات شه مي...هاتم بانمکي اين عاشق من-
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 !کني مي صدا همیشه که اينو-

 !کنم کامل حرفمو بذار-

 خب؟-

 .من بانوي-

 :گفتم لبخند با! نشه؟ چرا! فدات به من! وايـــــــــي

 .من آقاي شه مي که معلوم-

 :گفتم. کردم تکیه صندلي به دوباره و خنديدم

 ...قشنگي شب چه-

 ...شه مي تر قشنگ بگم که هم ديگه چیز يه حاال-

 !بگــــو چي؟ جــــدي؟-

 :گفت خوشحالي با

 !گفت دکتر! بشه مرخص بعد ي هفته قراره آرام-

 :گفتم ذوق با

 ...عالي چه واي! گــــــي؟ مــــــي دروغ-

 ...درناز توئه خاطر به همش-

 :گفت و کرد نگاه ساعتش به! گرفت هم جواب و زد بهم آمیز محبت لبخندي

 .باش آرام و خودت مراقب...ديگه برم بايد من...شده نه ساعت-

 !باش خودت مواظب هم تو. هستم-

 ...بینمت مي فردا-

 گاهن بهم داشت باز چشماي با. آرام اتاق توي رفتم و پريدم جا از. رفت شد بلند و زد بهم لبخندي

 :گفت. کرد مي
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 !میاي نیم و هشت گفتي...اومدي دير بودي؟ کجا-

 .داشت کار باهام داداشت ولي! اومدم نیم و هشت-

 ...درناز! داداشم؟! چي؟...هوم-

 :گفتم آرامش با

 .دونم مي چیزو همه من. آرام باش آروم-

 :گفت و گرفت دستمو. زد لبخندي

 اون آره؟...باشه گفته بهت هم اي ديگه چیزاي که زنم مي حدس هم ات گلي گل هاي گونه از-

 !درنازه فقط حرفاش سوم دو! درناز داره دوســ ت که وقته خیلي

 :گفتم. دادم تکون سرمو و خنديدم

 ...دارم هم اي ديگه خوب خبراي-

 شده؟ چي-

 !مرخصه بعد ي هفته خانوم آرام-

 :گفت ذوق و خوشحالي با و زد بهم دستاشو

 !خوبم؟ خوب  من االن يعني پس! شکر رو خدا واي! درناز؟ گي مي جدي-

 ...بله-

 :گفت خنده با

 ...دارم ازت هم ديگه خواهش يه درنازي-

 !کنم مي تقديمت دستي دو بخواي جونمم اگه خوشحالم بس از االن که بگو-

 :گفت و خنديد

 من ي درباره چیو همه اصال...بیان بگي خواهرات به هفته اين شه مي بگم خواستم مي...نکنه خدا-

 ...و درين خصوصا! ببینمشون دارم دوست فقط من! بگو بهشون
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 :گفتم و خنديدم

 درسا برداري فیلم پريروز. کارن بي هم فردا کنم فکر. گم مي بهشون. نیست مشکلي خب خیله-

 .شه تموم بود قرار درين مال هم امروز...شد تموم

 هاي مخالفت کال که خوشحال قدر اون...بودم خوشحال خیلي...زديم گپ باهم عالمه يه شب

 ...بود رفته يادم بابا احتمالي

××× 

 :زدم داد بلند

 !ديگه باشین زود! درسا! درين اَه-

 :گفت اخم با پوشید مي هاشو کفش که درحالي درين

 .دهنت تو اَه تربیت؟ بي چیه اَه-

 :گفتم و خنديدم

 اومدي؟ درسا...مسخره-

 تیمرف! شه مي خوب خیلي کنم جمع جا يه رو اينا هردوتاي همزمان بتونم من اگه. شد پیداش درسا

 حرف قدر اين بود کرده کف دهنم. گفتم خواهرام براي چیو همه ديشب. ماشین توي نشستیم

 ...!زدما

 :گفت درين. آسايشگاه سمت افتاديم راه

 آره؟...بعضیاست تولد بعد ي هفته نظرم به-

 :گفتم و خنديدم

 !باشد مي من تولد خرداد پنج...بلي بلي-

 کنه؟ کار چي خواد مي آرسین-

 فقط. نیست ما بین تعهدي هیچ هنوز ندارم ازش انتظاري که من...بدونم چه من. چمچاره-

 .داره دوسم اونم که فهمیدم
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 ...ها پايینه توقعات سطح خیلي-

 !دي مي دستور بهش هي جانیار کول روي شیني مي خر عین. نیستم تو مثل که من بابا آره-

 :گفت درين و خنديديم درسا و من

 راه در کردن خرج از بهتر راهي چه! ديگه کنه خرج جوري يه و پول همه اون بايد باالخره خب-

 ! ؟...همسـر

 :گفت درسا. آسايشگاه رسیديم

 البد...باالخره ولي. نیست واقعیش خواهر که درسته...ببینم و آرسین خواهر که مشتاقم خیلي-

 نه؟...هستن هم شبیه خیلي

 .آره...نگي بگي-

 :گفت درين. آسايشگاه توي رفتیم

 نیست؟ االن آرسین-

 !بیني؟ مي اينجا آرسیني تو-

 .نه-

 ...اتاقه همین بیايین. نیومده که گیريم مي نتیجه پس خب-

 :گفت لبخند با. بود نشسته تخت روي و بود بیدار آرام. تو رفتم و زدم در

 !درناز سالم-

 !نیومدما تنها امروز. گل خانوم سالم-

 اومدي؟ کي با-

 ...درسا و درين-

 :حرافي به کرد شروع اهلل بسم اول همون از درين. تو اومدن هم دوتا اون

 ماشاال. هستي هم خوشگل چه به به...شنیديم زياد و تعريفت! خانوم آرام! سالم سالم سالم-

 ...خوشرنگي موهاي چه...ماشاال
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 :گفت و تخت کنار صندلي روي نشست درسا

 کالغه از پنیر خاطر به که ست روباهه همون مثل...نده گوش اين پرتاي و چرت به آرام ببین-

 !کرد مي تعريف

 :گفتم و زدم بهش چشمکي...خنديد مي غش غش داشت آرام

 ديديشون؟-

 استعداد ارتباط برقراري توي که درسا و درين. دادم تکیه پنجره به. زدم کنار و اتاق هاي پرده

 کردم هوس. میومد هم خنک نسیم يه و بود آفتابي هوا...شدن آرام با زدن حرف دارن،گرم عجیبي

 .حیاط توي برم

! تنیس کس هیچ...زنه نمي پر هم پرنده حیاطه اين توي. حیاط توي رفتم و بیرون رفتم اتاق از

 .بوده خالي خالي   اومدم من هردفعه

 خودم تولد ماه اينکه با. نظرم به ساله ماه بهترين ارديبهشت اصال. خوبي هواي عجب...آخیش

 درسم ي ادامه فکر روزا همین بايد راستي. دارم دوست بیشتر و ارديبهشت ولي خرداده

 ...بدم اش ادامه دکترا تا خوام مي...باشم

 صداي وقتي ولي! ابوالفضل يا...ريخت قلبم. کرد بغلم پشت از يکي يهو که بودم افکار همین توي

 :شدم آروم شنیدم و آرسین

 چطوره؟ من بانوي-

 :فتمگ. ايستادم روش به رو. بود خالي کامال. کردم نگاه برو و دور و بیرون کشیدم بغلش از خودمو

 ؟!بینه؟ مي يکي گي نمي! میاي؟ طوري اين چرا آخه...بده سکته هي منو-

 :گفت. خنديد

 !هست تو از بیشتر حداقل...بابا هست حواسم که من-

 :گفتم

 .ببینتشون خواست مي. آرام پیش آوردم رو درسا و درين-

 ...خوبـه-
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 .پیشش برو هم تو-

 ديگه؟ امر. چشم-

 :گفتم خنده با و کردم کوچولويي بوس هاشو چال از يکي روي تندي

 !نیست امري خب-

 ...ماشاال خودت بعد...بینه مي يکي بگو بگیر خرده من به هي! امرها اين از باشه تا-

ت من جوريم همین نريز زبون قدر اين برو ديگه برو-  ...دارم دوسـ 

 نمیاي؟ تو-

 .برو تو بخورم هوا ذره يه خوام مي نه-

××× 

 يه !صبح هفت ساعت يعني زود گم مي وقتي...! ديگه بود تولدم باالخره. پاشدم زود خیلي صبح

 ويت رفتم و تو بیاد نور تا کنار زدم رو ها پرده. رفته و نیست ديدم کشیدم بابا اتاق به سرک

 ...کنم درست خودم براي صبحونه تا آشپزخونه

 و يادداشت و میز پشت نشستم. يادداشت يه با کوچولوئه ي جعبه يه آشپزخونه میز روي ديدم

 :خوندم

 ...داد زندگیمو باارزش ي هديه اولین بهم خدا روزي همچین يه توي پیش سال پنج و بیست»

 مبارک تولدت عزيزم درناز،دختر

 «بابا

 زايچی عاشق من. بود سفید طال ساده دستبند يه. کردم باز رو جعبه در...باباجونم. زدم لبخندي

 :شنیدم و درين صداي...خوشگله قدرم چه...ام ساده

 !بخیر ساله پنج و بیست خانوم صبح! به به-

 :گفت. کرد بغلم محکم و طرفم اومد. زدم لبخندي

 !خواهرجون مبارک تولدت-
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 :گفتم و خنديدم

 کجاست؟ درسا...عزيزم مرسي-

 ...شرک...خوابیده ديو عین البد دونم مي چه-

 :اومد درسا جیغوي جیغ صداي

 ...اي خره البد هم تو پس! شرکم؟ من! خوابیدم؟ ديو عین من گفته کي-

 :گفت. کرد بغلم اومد درسا و خنديديم هرسه

 !میاد بدت دونم مي چون کنم نمي بوست-

 ...کني مي خوبي کار-

 عدد يک که دوني مي...گم مي قصد از دارم میاد بدت دونم مي! جون سي سي مبارک هم تولدت-

 ...و داري کن اذيت کرموي خواهر

 :گفتم. خنديدم

 !پاشدين خواب از زود...شدين سحرخیز چه ها بچه-

 ...پاشدي زود خودتم خب:درين

 اونجا خوام مي بشه مرخص آرام قراره امروز آخه. آسايشگاه برم زودتر خوام مي امروز من:من

 .باشم

 :گفتم و شدم بلند

 ...شــم حاضر رم مي من-

 ...کن خوشگل آرسین براي برو:درسا

 وقتي .آسايشگاه سمت افتادم راه و کردم خدافظي و پوشیدم نو مانتوي. اتاقم توي رفتم و خنديدم

 ودز اونم پس. ديدم و آرسین ماشین...بود خواب هنوز آرام مطمئنا. بود نیم و هفت ساعت رسیدم

 ...اومده
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 یمکتن روي من آقاي فقط. نبود حیاط توي کسي. حیاط توي رفتنم سريع. داخل رفتم و شدم پیاده

. وسیدب سرمو. سمتم اومد و شد بلند. کرد نگاه من به لبخند با و گرفت باال سرشو. بود نشسته

 ...!ببین و گاو من  وقت اون! سر يا کنه مي بوس پیشوني يا...نیست حیا بي من مثل اين بابا خوبه

 ...درنازم سالم-

 چطوري؟. آقايي سالم-

 ...خوبم-

 :گفتم ذوق با. باال گرفتم سرمو...شد خیس ام بیني نوک کردم حس يهو

 !بارون واي-

 روز چه. دارم دوست بیشتر نم نم. ندارم دوست خیلي و سنگین بارون من...خوبه. بود نم نم

 هرق باهاش...نه واي! چي؟ نباشه يادش و من تولد آرسین اگه...زد سرم به فکري يه يهو! قشنگیه

 ...امروزه تولدم بودم گفته بهش قبال من بابا نه! کنم قهر باهاش نمیاد دلمم آخه! کنم مي

 .نشده بیدار هنوز آرام ؟...بزنیم قدم داري دوست-

 .بريم آره...هـوم-

 :گفتم ناز با

 ...آرسیـــــن-

 جانم؟-

 ؟...دي مي قولي يه-

 قولي؟ چه-

 .باشي نداشته دوست رو اي ديگه دختر هیچ من از غیر-

 .شه نمي آخه-

 :گفتم. کردم نگاه بهش اخم با

 !دونستم مي اولم از...که واقعا-
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 از! نستمتو مي اگه عمرا ولي بیرون بیام بغلش از کردم تقال. کرد بغلم يهو که برم برگردم خواستم

 :گفت درگوشم و شد خم آرسین! بود بیشتر زورم داشتم دوست خیلي که بود لحظاتي اون

 هبگ تو به قراره که دختريه اون. نشده متولد هنوز...دارم دوستش من که اي ديگه دختر يه...خب-

 .مامان

 :گفتم. عقب رفتم و خنديدم

 ...ترکید ام زهره آرسین بدجنسي خیلي-

 :گفت و خنديد

 گم؟ مي دروغ مگه خب-

 :گفتم و پريدم عقب غافلگیرانه و يهويي خیلي. زدم بهش لبخندي

 !دزدي يه تو آرسین-

 :گفت کنان خنده آرسین

 دزدي؟ و من! يهو؟ شد چي! چرا؟ وا-

 ...دزديدي منو قلب...ديگه بله-

 :گفت. زد لبخندي

 !بدزد منو فامیلي عوضش در هم تو خب-

 :گفتم و کردم نگاهش سردرگمي با

 !هان؟-

 :گفت آهسته

 ...من به بده دستتو-

 گشتان توي کرد و درآورد انگشتر يه جیبش توي از. باال بردش آروم. گذاشتم دستش توي دستمو

 يه مه مکعبه توي و بود مکعب يه روي. بود طاليي ي حلقه يه...بود اومده بند نفس. ام انگشتري

 :گفت و زد لبخندي. آرسین روي لغزيد نگاهم. بودم زده زل انگشتره به. بود مرواريد
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 بمونه؟ تو همین شه مي. خوشگله انگشتت توي قدر چه-

 :گفتم و کردم بغلش ذوق با

 ...شه مي که معلومه-

 ود  خ ياد بعدش. افتادم بابا ي هديه ياد اختیار بي...رفت تحلیل «شه مي» گفتن موقع صدام يهو

 :گفت آرسین. پايین گرفتم سرمو...بابا

 ؟...درناز شد چي-

 :گفتم اي گرفته و آهسته صداي با

 ...بزني حرف بابام با بايد-

 ...نیست چیزي که اين زنم مي خب-

 .دوني نمي آخه. نه-

 .گفتم چیزو همه براش

. هنش راضي وقت هیچ ترسم آرسین،مي دوني مي. نیست ها آسوني اين به بابام کردن راضي-

 !ترسم مي خیلي

 :گفت و کرد نگاهم آرامش با

 ...کنم مي راضیش خودم بترسي؟ تو که مردم من مگه-

 :گفت آرسین. نبود قرص دلم ته ولي. داشتم اطمینان بهش

 جمع و وسايلش کن کمکش برو. کنه قراري بي ممکنه. باشه شده بیدار آرام کنم فکر...ديگه خب-

 خب؟. بدم انجام و اش ترخیص کاراي رم مي منم و کنه

 :گفتم زيرلب

 .باشـه-

 :گفت. کشید مي و بدنش داشت و بود شده بیدار تازه. آرام ساختمون،اتاق توي رفتم

 !خونه؟ رم مي امروز واي...درناز خیر به صبح-
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 گتن خونه براي دلت قدر چه دونم مي. بري که کنیم جمع و وسايلت زودتر شو بلند...عزيزم آره-

 !شده

 :گفت بلند يهو

 !درنـــاز-

 !آرام؟ شده چي...واي-

 :گفت. کرد اشاره حلقه به ذوق با و کشید دستمو

 داده؟ بهت آرسین-

 :گفتم خنده با و گرفت ام خنده کردنش ذوق از

 ...آره-

 :گفت و داد فشارم. کرد بغلم و پريد جا از

 زن براي خواست مي دلم همیشه من دوني مي! گلم داداش زن...وايـــــــي-

 ...بکنم کارا اين از تو با بتونم عمــــــرا ولي باشم بدجنس و دربیارم بازي داداشم،خواهرشوهر

 :گفتم و خنديدم

 یادهپ بابا! ري مي گاز تخته جور همین اون عین! ها گذاشته اثر روت درين با معاشرت اينکه مثل-

 ...بريم باهم شو

 :گفت و کرد نگاه بهم نگراني با

 !منفیه؟ جوابت نکنه-

 اشوپ...خیال بي اصال. بزنیم حرف بابام با بايد ولي! آرسین؟ از بهتر کي من براي...عزيزدلم نه-

 .کنیم جمع و وسايلت

 !خوره مي بهم اينجا از داره منم حال که بريم زودتر...آره آره-

××× 

 :گفتم زيرلب. کردم نگاه درين به. کشیدم صورتم به دستمو و کردم درست و شالم
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 ...دارم استرس خیلي من درين-

 :وگفت گرفت دستمو

 ...ديگه ببیني رو بابا بري خواي مي! چیه؟ براي استرس عزيزم آخه-

 :گفت و گذاشت ام شونه روي دستشو درسا

 !شه مي راضي...درناز نیست چیزي-

 :گفتم و کردم بغل و هردوشون

 گهدي کس هیچ با نباشم اون با اگه...عاشقشم. دارم دوست و آرسین واقعا من...ها بچه کنین دعا-

 .باشم تونم نمي هم اي

 :گفت درين

 !آرسیني نامزد برگردي وقتي دم مي قول بهت. نباش نگران-

 :گفتم. اومد در زنگ صداي. زدم بهش کوچیکي لبخند

 .خدافظ ها بچه...اومد خب خیله-

 .آرسین ماشین توي نشستم و بیرون رفتم خونه از

 ...سالم-

 :گفت. کرد نگاه بهم

 .شه مي درست چي همه ولي نگراني قدر چه فهمم مي من عزيزم. درناز...سالم-

 :گفتم. کشیدم آهي و دادم فشار دستشو. گرفت دستمو

 . بريم بیفت راه زودتر-

 ودب دودي آرسین ماشین هاي شیشه هرصورت در. جلوتر کشیدم و شالم و زدم چشمم به عینکمو

. رکتش رسیديم. کردم مي بازي انگشتام با. کرد احتیاط بايد...باالخره ولي ديد نمي رو ما کسي و

 .تو رفتیم سريع و شديم پیاده ماشین از

 :گفت و کرد نگاهي بهم. کردم صاف صدامو و ايستادم منشي میز جلوي. باال ي طبقه رفتیم
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 .سالم ؟...شمايین خانوم درناز ا -

 :گفتم و زدم اي عصبي لبخند

 دارن؟ وقت بابا. بقايي خانوم سالم-

 هستن؟ شما با هم ايشون. ببرين تشريف تونین مي. نیست اتاقشون کسي االن بله-

 خانوم همین مثل يکي. شناختن نمي رو ها ما که بودن هم ها خیلي هنوز. کرد اشاره آرسین به

 .بود بهتر بودن ناشناخته مواقع جور اين در. بهتر همون...بقايي

 :گفت. دادم تکون سرمو

 .برين تونین مي-

 .ممنون-

 اش بيط عینک و گرفت باال سرشو بابا. تو رفتیم. زديم اتاق در به اي تقه و کردم آرسین به نگاهي

 :گفت. برداشت اش بیني روي از و

 کجا؟ اينجا کجا تو...درناز سالم-

 ...بابا سالم-

 :گفت سريع آرسین. کرد نگاه آرسین به بابا. بست درو و تو اومد آرسین من سر پشت

 .دينور آقاي سالم-

 :گفت شک با بابا

 نیستن؟ فیلمات توي ات همبازي ايشون درناز؟...سالم-

 .خودشه بابا بـله..بـ-

 :گفت اخم با و بشینیم کرد اشاره. سرجاش نشست بابا

 .دم مي گوش...بگین خواين مي چي زنم مي حدس-

 :زدن حرف به کردم شروع من و مبل روي نشستیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

257 

 

. یمشناس مي رو ديگه هم که وقته خیلي ما راستش. کرد خواستگاري من از پريروز آرسین...بابا-

 چیش همه...داره خودش براي داره،خونه داره،ماشین شغل آرسین...هست ماه شیش به نزديک

 ...فقط...بابا کامله

 :گفت بابا. پايین انداختم سرمو

 .کنین ازدواج باهم ذارم نمي من که همینه خاطر به دقیقا و نه؟...بودنشه معروف مشکل-

 ليو زدن حرف به کرد شروع هم آرسین. کردم نگاه آرسین به نگراني با. گرفتم باال سرمو تندي

 :گفت کمي خشم با و قاطع خیلي بابا. شنیدم نمي هیچي ديگه من

 ! آخره بار اين و! نه گفتم-

 :گفتم ناراحتي با

 !چیه؟ دلیلش! چرا؟ آخه-

 آدم يه با بري خواي مي ديگه! کافیه شناسنت مي همه االن و شدي بازيگر خودت که همین-

 ذکرشون و فکر ي همه که باشم داشته هايي نوه هان؟ ؟...بشه چي که کني ازدواج هم مشهور

 هم عاشق که قدرم هرچه! میاد بدم ازش شديدا من که چیزيه اين! باشه؟ شهرت و بازيگري

 !درناز آخرمه حرف اين! بکنین کارو اين ذارم نمي باشین

 :مگفت لرزون صدايي با و شدم بلند...نداشت اي فايده کوچکترين مقاومت ديگه. لرزيد ام چونه

 .بابا...چشم-

 مبغض. ايستاديم راهرو توي و شديم رد منشي میز کنار از. بیرون بريم کردم اشاره آرسین به

 :گفت زيرلب. کردم بغل و آرسین محکم و ترکید

 ...آروم...عزيــزم باش آروم-

 :گفتم بريده بريده

 ...فـرا تونیم مي ما..ن...آرسـیــ-

 :گفت و گذاشت لبم روي و انگشتش

 !نکن هم فکر فرار به حتي...هیس-
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 :گفت آهسته...ديدم مي و غم چشماش توي. کرد نگاه چشمام توي و باال گرفت سرمو

 درست...شدين قبل مثل دوباره و رفته بهبود به رو تازه...بوده شده خراب بابات و تو ي میونه قبال-

 گم؟ مي

 :داد ادامه و داد قورت و بغضش. دادم سرم به مختصري تکون

 ارکن اون و تو که دارم دوست من. کنین پیدا مشکل باهم من خاطر به دوباره که ندارم دوست من-

 .باشین هم

 ...آرسیــن-

 :گفت مرتعش صدايي با آرسین...کردم گريه شديدتر

 ...من عزيز نکن گريه...جانم-

 :گفتم گرفته صداي با و گرفتم سمتش. کردم باز بود انگشترش توش که مشتمو آهسته

 ...اين...نمونیم باهم قراره اگه...پـس-

 :گفت و نشوند ام پیشوني روي طوالني اي بوسه. بست دوباره مشتمو

 تعلقم تو از غیر...باشه خودت پیش هم حلقه. کنم لمست تونم مي که باشه باري آخرين اين بذار-

 ...باشه تونه نمي اي ديگه کس هیچ به

 :گفت زيرلب. کرد ول دستمو

 ...درناز خدافظ-

 تکیه ديوار به...بودن روون هام گونه روي سیل مثل اشکام. کشیدم آهي. رفت و کرد و پشتش

 نمي...کردم هق هق و گذاشتم زانوهام روي سرمو...زمین روي نشستم خوردم سر آهسته و دادم

 خم بقايي،منشي خانوم. گرفتم باال سرمو. کرد نوازش و ام شونه يکي کردم حس ولي. کي تا دونم

 .بود دستش قند آب لیوان يه و کنارم بود شده

 روي از و اشکام...بود داده بهم يخ آب آرسین که افتادم روزي ياد دستش توي قند آب ديدن با

 :گفت. گرفتم دستش از و لیوان. کردم پاک ام گونه

 ...پدرتون به خواين مي بده؟ حالتون...خانوم درناز-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

259 

 

 بگیرين؟ برام آژانس يه شه مي...فقط. نگین بابا به چیزي نه نه-

 ...البته بله-

 بقايي؟ خانوم-

 جان؟-

 ...نکنه درز جايي موضوع اين لطفا-

 مي اخراجم دينور آقاي که بزنم حرفي اصال. قرصه دهنم من نباشین نگران خانوم نخیر-

 ...شین بلند کنم کمکتون بذارين...کنه

 اپ صداي. مبل روي کردم پرت خودمو. تو رفتم خوران تلوتلو و کردم وا درو. خونه رفتم آژانس با

 :گفت نگراني با درسا. بودن کنارم درسا و درين بعد چندثانیه و اومد

 ...عزيزم درناز...درناز-

 :گفتم گريه با

 !دارم؟ چي ديگه االن! هان؟...کنم کار چي بايد من االن-

 :زدم داد بلند

 !خــــدا! سنگین قلب يه فقط-

 .بودم مرگ درحال بودم کرده گريه بس از که منم. کنم استراحت که کردن مجبورم درسا و درين

 المس بهش رفتم اومد وقتي. بیاد بابا تا نرفتم بیرون اتاق از. بود عصر شدم بیدار خواب از وقتي

 ...فهمید و چي همه ام کرده پف و قرمز هاي چشم از کنم فکر. هال توي نشستم و کردم

 :گفت دودلي با

 ...خود خاطر به گفتم هرچي من...درناز-

 .نزنیم حرف اصال درموردش بیا بابا-

 وزاير اولین ببین. شد مي منفجر درد از داشت سرم. خوردم آسپیرين يه و آشپزخونه توي رفتم

 ...شن مي سپري دارن جوري چه سالگیم پنج و بیست
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 لبتها که...کردم مي برطرف و دلتنگیم آرسین آشناي عطر کردن بو فقط مدت تمام. بود خرداد اواخر

 !شد نمي برطرف کامال بازم

 شا صفحه يه توي. بود دستم توي بود اسفندماه براي که مجله يه و بودم نشسته تختم روي

 رو مجله تندي...شد باز اتاقم در يهو. کشیدم صورتش روي آهسته و انگشتم. بود آرسین عکس

 .بود اومده درين. دادم سر بالشم زير

 فراموش و آرسین که بودم داده قول(درسا به هم درين به هم)بهشون. بست پا با درو و کشید اهي

 :گفت. روم به رو نشست درين! بود تر سخت هم غول شاخ شکستن کار اين ولي کنم

 !بفهمه کي نفهمم من آخه. خواهرتم من نه؟...کردي مي نگاه عکسشو داشتي-

 ...درين-

 هب دلش که هم بابا اين. کني مي حبس اتاق توي خودتو همش که ماهه يه! وضعیه؟ چه اين آخه-

 هان؟ نکردي؟ کوتاه و موهات که چندوقته االن...کني مي نگاه رو حلقه اون همش. نمیاد رحم

 کمرم باالي تا ديگه االن ولي. رسیدن مي هام شونه پايین تا معموال. کشیدم الشون به ال دستي

 :گفت و کرد نوازش دستمو درين. ندادم جوابي. بود شده بلند کوتاه هم هاشون پايین و بودن

 ...گلي پاشو. برسم موهات به کوچولو يه منم پاشو...خواهري پاشو-

 و ردک کوتاهشون. کرد خیس موهامو پايین و آورد قیچي يه رفت درين. شدم بلند حوصلگي بي با

 :گفت

 .منتظرمونه هم درسا که بريم بزن حاال...خب خیله-

 :گفتم استفهام و گیجي با

 !بريم؟ کجا-

 هي برين هم شماها. بجنب...کنم عروسي من قراره ماه اين باالخره! ديگه جون فهیمه مزون بريم-

 ...بدين سفارش لباس
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 و دمش بلند...عروسیشه روز هردختري زندگي روز بهترين باالخره. شد مي ناراحت نه گفتم مي اگه

 :گفتم

 .بريم...باشه-

 هم کردن آرايش و زدن تیپ حال و حس اصال جديدا....نکردم آرايش ولي. پوشیدم لباسامو

 مي رو زمونه...آه. درين دست دادم و سوئیچ. مزون بريم که افتاديم راه درين و درسا با. ندارم

 االن. برگردوندم رو زندگي از خودم االن ولي...زندگي به برگرده که کردم کمک آرام به...بیني

 .روزه سه و بیست آره...روزه سه و بیست کنم فکر نديدمش؟ که شه مي روز چند دقیقا

 بهش عروسیشو کارت هم درين و شد خوشحال خیلي ما ديدن با جون فهیمه. مزون توي رفتیم

. يمکرد نگاهش درسا با و برداشتم رو بود ها لباس مدل توش که اي مجله. بیاد حتما که گفت و داد

 :گفت و کرد اشاره ماکسي لباس يه به درسا

 ...میادها بهت خیلي اين درناز-

 یونپاپ يه. بود آزاد پايین به کمر از ولي. شد مي تنگ و خورد مي کش کمر قسمت توي لباسش

 :گفتم. داشت کمرش روي هم گنده

 میاد؟ من به نظرت به-

 !عـــالیه که تو هیکل...نیاد چرا-

 و ودب مشکي پاپیونش. کردم انتخاب طوسي و مشکي ي پارچه براي. زدم بهش زورکي لبخند يه

 و کنه مي حاضرش سريع خیلي که گفت و گرفت و سايزهامون جون فهیمه. طوسي لباسش

 .ده مي تحويل پیک با بهمون

 :گفت درين

 بابا. کرده دعوت هم رو تو يعني. کرده دعوت شام براي رو ما جانیار و سانیار مامان امشب درناز-

 میاي؟. بمونه شب بايد داره کار زياد شرکت اون که کرد دعوت هم رو

 شه؟ مي محسوب احترامي بي نیام-

 .کنم فکر-
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 .میام خب خیله-

 

 خونه سمت افتاديم راه. کردم هم کمي آرايش درسا اصرار به و پوشیدم ساده خیلي لباس يه

 :گفت من ديدن با شديم،جانیار که خونه وارد. شون

 ...شدي پیدا کم بینم؟ مي درست درنــاز؟-

 :گفت زيرلب. زدم بهش محوي لبخند

 ...کرده تعريف سانیار و من براي آرسین...متاسفم برات-

 يحساب بغل يه و خانوم سحر. کردم مختصري علیک و سالم سانیار با رفتم و دادم تکون سرمو

 ندبل. ديدم رو رعنا يهو که بشینم برم خواستم. زنم نمي سر بهش که کرد گله ازم اونم و کردم

 :گفتم

 !رعنا! وايــي-

 :گفت و خنديد. کردم بغلش تندي

 ...بود شده تنگ برات دلم عسلي-

 ...بیشتر من-

 !نزدي؟ زنگ چرا-

 کني؟ مي کار چي اينجا تو رعنا واي! زدي تو که نه-

 .بیام منم میايین شماها گفتم...کردم شوخي! بیام؟ خالمم ي خونه تونم نمي چیه-

 کو؟ مهبد-

 .نیومد داشت کار-

 نگرفتین؟ عروسي...کردين عقد محضر رفتین فقط شنیدم-

 !شد تموم و کرديم عقد رفتیم دوتايي. مهبد نه داشتم دوست من نه. نه-

 ...دارم حرف باهات خیلي رعنا-
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 امبر واقعا رعنا. نکنم گريه وسطش کردم سعي خیلي. گفتم چیزو همه براش من و نشستیم

 :فتگ...! عاشقشي که کسي به نرسیدن حس. داشته حسو اين روزي يه اونم باالخره...شد ناراحت

 ...ازدوا کسي با ديگه نداري قصد حاال-

 :گفتم تندي

 !رعنا تونم نمي واقعا! تونم نمي! نـه-

 ...مهبد عاشق تونستم که ديدي ولي! کردم مي فکرو همین سامان از بعد منم-

 !رعنا تونم نمي که دونم مي خودم! داري فرق من با تو-

 :گفت من به و رعنا کنار نشست جانیاراومد. کرد نگاهم تاسف با فقط و نگفت چیزي

 .دارم باهات کاري يه درناز-

 .دم مي گوش-

 مي .ماست اکیپ توي! هست باهامون گريمورمونه،يعني هم رعنا. نوشتم جديد ي نامه فیلم يه-

 ...و زنم مي حرف کارگردان با. بدم تو به رو اصلي نقش تونم مي که بگم خواستم

 :گفت مشتاقانه رعنا

 گرم سرت...کني فراموش هم رو قضايا اون که شه مي باعث طوري اين! کن قبول درناز! آره آره-

 !شه مي

 :گفت جانیار. کردم نگاه بهشون. کردم مکث

 دوم ي خانواده برداري فیلم اکیپ باالخره. درناز مني خواهر مثل تو. رعناست با حق-

 نیست؟...آدمه

 :گفتم زيرلب

 ...چرا-

 هستي؟ خب-
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. رمبب ياد از و آرسین بتونم و بشه معطوف فیلم سمت حواسم طوري اين شايد...اوناست با حق

 :گفتم و باال انداختم و هام شونه

 . قبوله خب خیله-

 یايب درين با شنبه پنج توني مي. بدم بهت که ندارم کپي نامه فیلم از فعال...خوب هم خیلي-

 .هفته همین ي شنبه پنج اينجا؟

 شه؟ مي شروع کي برداري فیلم...بتونم کنم فکر آره-

 .تیر اواسط زنم مي حدس شنیدم که طور اون ولي. نپرسیدم-

 .باشه-

××× 

 مچش...کشیدم خودم پیش و آرسین صورت هفتصدم بار براي. بستم هفتادم بار براي چشمامو

 ...رنگشو اي قهوه حالت خوش موهاي...هاشو چال...لبخندهاشو...بلندشو هاي مژه و سبز هاي

 برام اشکي. شدن خشک چشمام ديگه. شدم خیره اتاقم سفید سقف به و کردم باز چشمامو

 ناشناس. کردم اش صفحه به نگاهي...خورد مي زنگ موبايلم. کنم نمي گريه که روزه دو. نمونده

 :گذاشتم گوشم روي و گوشي ولي نداشتم دادن جواب حال و حس اصال هرچند. بود

 بلـه؟-

 .درناز سالم-

 :گفتم! آرام؟...نشستم و شدم بلند

 توئي؟ آرام-

 ...عزيزم آره-

 ...دوباره نکنه! طوريه؟ اين صدات چرا-

 ...ناراحتم ذره يه. نیست چیزي نه-

 !ناراحتي؟ چرا-
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 اخودش،شماه ي خونه ره مي فقط زنه نمي سر ما به اصال که آرسین نباشم؟ ناراحت چرا بگو تو-

 باشم؟ دلخوش چي به من...شده ذره يه برات من دل...نیستین باهم ديگه که هم

 ...قبل مثل موقع يه آرام-

 .نیست حد اون در نه-

 :گفتم آهسته من. کرديم سکوت هردو

 چطوره؟ حالش...آرسین-

 اجازه مدرسا و کنم وقت اگه. بینمش مي بابا و مامان از بیشتر من. بگم تونم مي همینو فقط. بد-

 .ببینمش برم هرروز کنم مي بدن،سعي

 خوني؟ مي درس درس؟-

 ...دم مي ادامه و پزشکي دارم آره-

 .بدي بهم تونستي مي که بود خبري بهترين اين فعال...خوب چه واي-

 ببینیم؟ همو تونیم مي بعدش. روز پنج...اصفهان سر يه بريم خوايم مي بابام و مامان و من-

 .ببینمت بیام که بده خبر بهم برگشتي وقتي حتما. شده تنگ برات دلم منم آره-

 نداري؟ کاري...جون درناز باشه-

 .خدافظ. برسون سالم. عزيزم نه-

 .خدافظ-

 :گفت خنده با و تو اومد درسا ي کله. شد باز اتاقم در يهو. کردم قطع و گوشي

 !داريم مهمون که بیرون اتاق اون از بیا بدو-

 کیه؟-

 !رعناست...بیا تو-

 .اومدم ا ؟-
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 و کرد بغلم رعنا. هال توي رفتم. کردم مرتب و لباسام و بستم سرم پشت کش يه با و موهام

 :گفت

 چطورايي؟! دخترخانوم علیکم سالم-

 . مرسي خوبم...سالم-

 

. خنديدم منم باالخره...نگو که خندوند رو ما و درآورد بازي دلقک قدر اين. بود خوشحال خیلي رعنا

 :گفت و رعنا پشت زد درين! ها مدت از بعد...اومدم سرحال

 ...بود شده سنگ عین درناز اين...دستت قربون جونم ديوونه-

 :گفتم و زدم بازوش به آرومي مشت

 !درين ا -

 :گفت معترضانه درين

 !گم؟ مي دروغ مگه خب وا-

 :گفت و آورد و اش گوشي. شد بلند رعنا موبايل صداي

 !است مان شوي...واي اي-

 :داد جواب اون و خنديديم ما

 ...خوبه هم مون سلول...خوبم من آره...مرسي...عزيزم سالم الـو-

 شا خنده ما هاي قیافه از بود معلوم که رعنا. انداختیم بهم گیج نگاه يه اخم با درسا و درين و من

 :گفت موبايلش توي گرفته

 .خدافظ...عزيزم باشه...نگفتم نه...ببیني رو تا سه اين هاي قیافه بايد مهبد-

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو از يکي درسا. کرد قطع و گوشي

 زندان؟ توي برين خواين مي چیه؟ سلول-

 :گفت و خنديد غش غش رعنا
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 ...اينه سلول! خـَره نه-

 :گفت و خنديد...کرديم مي نگاه بهش طور همین نفهم زبون االغ عین ما. کرد اشاره شکمش به

 !باردارم من...ها ماداگاسکاره هاي جلبک حد در هم شما کیوي آي بابا اَه-

 :زد داد بلند رعنا...رعنا روي شديم ور حمله و کشیديم جیغ تايي سه يهو

 !شماها ديگه کشتین مادرش با رو بچه! هوار آي-

 مادر قراره که رعنايي اين! شدم رو اون به رو اين از اصال. شدم خوشحال خیلي...خنده زير زديم

 شده عاشقش و بود ديده و سامان بار اولین براي پیش ماه هفت که رعنايي همون...بشه

! شه مـــي مادر داره و. ست ديگه يکي عاشق االن...بود برادرش چون...نرسید بهش...بود

 ...ببینا روزگارو

 :گفت درين

 !بچت با اونم! ها میاي عروسیم کوچولو مامان-

 :گفت و خنديد رعنا

 !فرمودم مي رنجه قدم هم گفتي نمي! حتـــما-

 هبچ جنسیت سر آرسین و من...داد بهمون شو بارداري خبر شراره که افتادم وقتي ياد ناخودآگاه

 رطوش اينکه با خريد بستني برام رفت خودش...کرد رفتار آقامنشانه قدر چه...بوديم بسته شرط

 !بود باخته

 .نخوره بهم ام ساعته چند خوشحالي تا کردم عوض و فکريم مسیر و دادم تکون سرمو تندي

××× 

 :گفت و نشست درين کنار جانیار. اينا جانیار ي خونه بوديم رفته درين با

 نامزدي ماه شیش خب! شد دار بچه ما از زودتر ولي شد کار به دست ما از ديرتر رعنا اين ديدي-

 ...ديگه کرديم مي ازدواج اول ماه همون...خورد مي درد چه به االن

 :گفت اخم با درين
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 !نخیرم! ا -

 :گفت و کرد سانیار به رو جانیار

 !بدوني بايد من از بهتر ديگه که تو دادش؟ گم مي دروغ-

 :گفت و خنديد سانیار

 برص ديگه ماه يه بايد هنوز بگو و بدبخت من کني مي عروسي ديگه ي هفته همین تو تازه! نـه-

 !کنم

 :گفت جانیار...خنديديم هرچهارتامون

 ...بهتري که بینم مي درناز-

 :گفت تندي درين

 ...اشه بچه و رعنا اثرات-

 :گفتم خنده با من

 !هم تو بابا گمشو-

 :گفت دکترها مخصوص ژست با درين

 ...باشه عادي زندگي به اش دوباره سالم ي دهنده نشون تونه مي درناز دادن فحش همین-

 :گفت ژست و لحن همون با درين...خنده زير زديم دوباره

 !عزيـــز بینندگان سپاريم مي متعال خداي به رو سالم،شما دکتر از اي ديگه ي برنامه تا-

 و من به داد. آورد نامه فیلم دوتا و اتاقش توي رفت شد،جانیار کم که هامون رفتن ريسه از ذره يه

 :گفت

 ...درناز بگیر-

 :گفتم. کردم بهشون نگاهي و کردم اخم

 !دوتاست؟ چرا-
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 :گفت احتیاط با. کرد مکثي

 .کنم مي خواهش...دارم کار االن من...بدي بهش بري شه مي. آرسینه مال يکیش-

 :اومد آشپزخونه توي از خانوم سحر صداي

 ...عزيزم کني کمکم میاي لحظه يه! جــان درين-

 .مامان اومدم:درين

 :گفتم! چیه جانیار قصد دونم مي که من آخه. کشیدم آهي

 کنه؟ بازي قراره اونم جدي جدي حاال-

 ...بده بهش رو عروسي کارت اين راستي آهان. آره...خواست اگه...خونه مي رو نامه فیلم-

 !نیست اي چاره اينکه مثل خب. گذاشت هم عروسیشون کارت دستم توي هاي نامه فیلم روي

 :گفتم و شدم بلند

 نمیاي؟ درين-

 :گفت معترضانه سحرخانوم

 ...بمون شام! درناز؟ ري مي کجا-

 زيادي زحمت خدا رو تو نکنین اصرار...مونه مي شام درين. برم زوتر بايد. جان سحرخانوم نه-

 ...بدم يکي به هم رو ها نامه فیلم اين برم بايد. شه مي هم

 .خدانگهدارت. بیا بازم. اومدي شدم خوشحال...دخترم خب خیله-

 ياول بار. بود يادم هنوز آرسین ي خونه آدرس. شدم ماشینم سوار رفتم و کردم خداحافظي همه با

 گفت خودش...بود جا همون پايین کنه پرت ساختمون باالي از خودشو خواست مي و ديدمش که

 .خودشه ي خونه اونجا که

 براي مدت همه اين از بعد. کشیدم عمیقي نفس. رسیدم ربع يه از بعد. اونجا سمت افتادم راه

 :گفتم خودم به زيرلبي...داشتم هیجان ديدنش

 !همین! بیرون میاي و بهش دي مي رو نامه فیلم ري مي فقط درناز-
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. نبود يالب توي نگهباني. مجتمع توي رفتم دست به نامه فیلم و شدم پیاده ماشین از حرف اين با

 ...بود گفته جانیار که طوري همون. شیشم ي طبقه رفتم و شدم آسانسور سوار

 له درو انگشتام دوتا با آهسته. بود باز نیمه...بود واحد يه در روم به رو. شدم پیاده آسانسور از

 ...دراومد لوال از آرومي «جــیر» صداي...دادم

 :اومد آرسین ي مردونه صداي...داخل گذاشتم و پام يه و گرفتم گاز لبمو

 ...جانیار تو بیا-

 یمهن جور همون درو. تو رفتم و کردم بازشون دوباره. بستم چشمامو. اومده جانیار کرد مي فکر پس

 پشتش .بود نشسته مبل يه پايین آرسین. هال توي رفتم صدا بي و آروم هايي قدم با. گذاشتم باز

 .بود من و در به

 و یدکش نمي مدت يه! کشه مي سیگار داره دوباره! سیگار...بود گرفته رو خونه فضاي غلیظي دود

 ...بود کرده ترک

 :گفتم خشدار صدايي با

 .آوردم برات رو نامه فیلم-

 ...ريخت يهو قلبم. کرد نگاه من به و برگشت تندي. نشست سیخ. خوردن تکون هاش شونه

 الچ طوري اون...بود تر خوشگل تیغه شیش صورت با نظرم به ولي میومد بهش. داشت ريش ته

 بي چشماش. نبودن هم همیشه مثل ولي...نبودن نامرتب موهاش...شدن مي مشخص هم هاش

 :گفت بغض با. اومد سمتم. شد بلند جا از بگیره من از نگاهشو اينکه بدون. بودن فروغ

 !درناز؟ کني مي کار چي اينجا تو-

 :گفتم و دادم فشرد،قورت مي گلومو داشت که بغضمو

 .بیارم برات من به داد داشت کار جانیار. آوردم برات رو نامه فیلم...که گفتم-

 اشک از پر چشماي با آرسین...لغزيد ام گونه روي درشت اشک قطره يه و شد طاق طاقتم يهو

 :گفت

 ...کني مي گريه داري چرا-
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 رلبزي و کرد مشت دستشو...کشیدش عقب و کرد مکث ولي کنه پاک اشکمو تا کرد دراز دستشو

 :گفت

 !تونم نمي...تونم نمي-

 :گفتم و گذاشتم میز روي رو نامه فیلم و عروسي کارت

 .شیم مي خوشحال خب...بیاي هم عروسي-

 :گفت ملتمسانه آرسین...ديگه اشک قطره يه. باال کشیدم و ام بیني

 ...!نکن گريه من خاطر به کنم مي خواهش! نه؟...منه خاطر به! درناز نکن گريه-

 :گفتم و کردم پاک اشکامو انگشت با

 !نکش خدا به رو تو...نکش پس کشي؟ نمي من خاطر به مگه...نکش سیگار هم تو-

 :کرد زمزمه...لرزيد اش چونه

 ...نبوديم هم مال تو و من...درناز برو اينجا از فقط...بـرو-

 :انداخت طنین گوشام توي صداش

 ...نبوديم هم مال تو و من...نبوديم هم مال تو و من-

 دبو شب. زدم چشمم به و ام گنده خلباني عینک. بیرون اومدم خونه از تندي و رفتم عقب عقب

 ويت نشستم. بیرون اومدم مجتمع از و پايین انداختم سرمو. ببینتم کسي خواستم نمي ولي

 ...کردم مي گريه هق هق. ماشین

 !نبوديم هم مال. نبوديم هم مال آرسین و من

 قتو هیچ آرسین و من! نیستم خور مردم مال منم! ديگه يکي...ست ديگه يکي مال آرسین پس

 !نبوديم هم مال

××× 

 :گفت و کرد اخمي بابا. زدن درو زنگ

 کیه؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

272 

 

 :گفتم و شدم بلند

 ...ببینم بذارين. دونم نمي-

 کیسه و در دم رفتم. بودن آورده و هامون لباس...هان! پیک؟. بود پیک. برداشتم و اف اف گوشي

 :گفتم درين به لبخند با. باال رفتم و گرفتم و لباس هاي

 ...ببینیم کن امتحانش برو باش زود! رسید عروست لباس-

 بابا. مبودي تنها هال توي بابا و من. بپوشه لباسو تا اتاق توي رفت درسا با و شد بلند تندي درين

 :گفت. زد بهم مندانه رضايت لبخند

 .شده بهتر حالت که بینم مي-

 .بله...هـوم-

 اما. بود شده بهتر خیلي حالم کل در ولي. کردم گريه ماشین توي قدر چه ديروز نداشت خبر

 :گفت بابا...لرزيد مي قلبم افتادم مي آرسین وضعیت ياد که هردفعه

 !شه مي پیدا برات هم ايناش از بهتر...هستي کاملي دختر تو-

 .شماست با حق بله-

 باسشل. شدم بلند جا از بیرون اومد اتاق از که درين. فهمید اينو هم بابا. بدم کشش خواستم نمي

 ...میومد بهش خیلي

 دستامو. ودب نگیني بزرگ گل يه روش که داشت کلفت کمربند يه و بود پرنسسي دامنش. بود دکلته

 :گفتم و زدم بهم

 !درين شدي ماه عین-

 :گفت و بوسید و درين. اومد جلو و خنديد بابا

 !شد؟ بزرگ قدر اين کي من دختر-

 :گفت درگوشم. ايستاد من کنار درسا و خنديد درين

 !شده روح عین-
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 تا هسوخت سیاه ما اينکه نه. بود سفیدتر پوستش دوتا ما از درين. خنديدم و کردم بهش نگاهي

 ندري. ما از بیشتر درين مال ولي. بود سفید و روشن مون پوست تامون هرسه...ها باشیم برنزه

 :گفت

 ...ببینین فرشته ندارين چشم خندين؟ مي چي به هوي-

 :گفتم من

 !فــرشـــتــه! بگیر تحويل خودتو ذره يه خدا رو تو اوه-

 فقط. نمک پرو لباسمو که نداشتم حال و حس. اتاقم توي رفتم منم و کنه عوض لباسشو رفت درين

! نکنه درد جون فهیمه دست...بود قشنگ خیلي. دراومده آب از چي ببینم تا کردم بهش نگاه يه

 ؟...میاد آرسین يعني

 دارم دوست آخه...نفعمه به نیاد ولي! ببینمش دارم دوست بیاد آره واي...نیاد نه. بیاد کاش اي

 !رفت شدم ديوونه اَه! ببینمش

 ي نامه لمفی جانیار شد مي مگه. اومد خوشم نامه فیلم و نقشم از. خوندم رو نامه فیلم فردا،نشستم

 پیش رفتم. داد و کارگردان آدرس. زدم بهش زنگ يه. نداشت حرف کارش! بنويسه؟ هم بد

 .بندم مي و قرارداد که گفتم و کارگردان

! ها بوديم هنري زوج ما باالخره. بپذيرم کنه قبول و فیلم آرسین که هم اينو ريسک بودم مجبور

 ...شده تنگ گفتنش بانو براي دلم قدر چه راستي

××× 

 خشپ اينترنت توي عکسا بود ممکن و شناختن مي و درين باالخره. آتلیه نرفتن جانیار و درين

 ...!واويال و بشه

 بودم زده درشت فر موهامو. بود شده قشنگ تنم توي خیلي. کشیدم لباسم بزرگ پاپیون به دستي

 هآهست درسا. بود وايستاده طرفش اون هم سانیار. بود ايستاده کنارم درسا. بودم ريخته دورم و

 :گفت درگوشم

 ...اومد آرسین-

 :گفتم. خوردم تکوني
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 کجاست؟ کو؟ جدي؟-

 ...جانیار سمت ره مي داره...کن نگاه-

 و فيصد کروات با خاکستري شلوار و کت يه! ايستاد قلبم. ديدمش يهو و کردم دنبال نگاهشو رد

 زده هم و ريشش. داشتم دوست من که طوري همون...باال بود داده موهاشو. سفید مردونه پیرهن

 من هک فهمید شیشمش حس با کنم فکر...افتاد چال هاش گونه روي که زد جانیار به لبخندي. بود

 .بگیرم ازش نگاهمو نتونستم. کرد نگاه بهم و برگشت چون. زدم زل بهش

 تا ادمد فشار بهم و هام پلک. داد تکون برام سرشو و زد تلخي لبخند. کرد سرتاپام به کاملي نگاه

 .طرف اون کردم و روم! ها ناسالمتي بود خواهرم عروسي. نیفتن راه اشکام

 من به چیزي يه احیانا خواي نمي تو» پرسیديم مي هم از همیشه ها مجلس توي! خیر به يادش

 بهش لبخندي و گرفتم باال سرمو. کردم حس ام شونه روي رو درسا دست. کشیدم آهي «بگي؟

 :زد لب. زدم

 خوبي؟-

 .نباش نگران آره-

 نهمچی جدي جدي! آرسین پیش برم ترسه مي...که واقعا. زدم پوزخندي. کنارم نشست اومد بابا

 :گفت چون زدم پوزخند ضايع خیلي کنم فکر داره؟ خودش پیش من از تفکري

 .بشینم اينجا نیومدم کني مي فکر تو که چیزي اون خاطر به-

 :شنیدم دخترو يه بشاش و شاد صداي يهو! شدم خجل...اه

 !خواهرزن خانوم سالم-

 رارهش شیکم. کردم بغل و هردوشون. ايستادن پشتم شوهراشون با شراره و رعنا ديدم و برگشتم

 :پرسیدم! بود اومده جلو حسابي که

 میاد؟ دنیا به جون زري کاکل ديگه چندوقت-

 :گفت و خنديد

 .شهريور ايشاال-
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 :گفتم رعنا به

 !میاد؟ دنیا به کي شما مال کوچولو مامان-

 ...ديگه اسفند اوايل-

 .اوهوم-

 :گفت بهم آهسته و شد خم رعنا. نشستیم

 ديدي؟ و آرسین-

 :گفتم غیرمنتظره خیلي. دادم تکون سرمو

 چي؟ که! ديدمش که ديدمش هان؟ کنم؟ کار چي خب-

 :گفت و انداخت باال هاشو شونه. خورد جا رعنا

 .خیال بي...هیچي-

 حیف ليو! بستیم مي شرط هم رعنا ي بچه جنسیت سر کنم فکر...بود نیفتاده اتفاقا اين االن اگه

 ...شده جوري اين که

 .حیف

××× 

 :گفت ناز با و داد تکون ماشینشو سوئیچ درسا

 ...دارم ماشین خودم ديگه-

 :گفتم. بازوش به زدم و خنديدم

 !که نیست چیزي...ديگه داري ناقابل ماشین يه حاال! بابا نیا خرکي عشوه-

 مه آرسین اگه شايد! ها خوبیه نامزد چه...! عشقي جوري همین. بود خريده ماشین براش سانیار

 :گفتم و قاپیدم میز روي از و سوئیچم. کشیدم آهي...کرد مي کارا اين از برام بود من نامزد

 عزيزم؟ نداري کاري. لوکیشن سر رم مي دارم من-
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 .خدافظ. برسون سالم هم اينا جانیار به. سالمت به برو. جانم نه-

 .خدافظ-

 :گفتم زيرلب. شدم ماشینم سوار. بیرون اومدم خونه از

 .تیره سیزدهم امروز-

 شده زياد که بس. بودن دررفته دستم از بودم گذرونده آرسین بدون که روزايي حساب ديگه

 يه .رسیدم بود،زود نزديک. بود داده آدرس جانیار که خیابوني سمت و کردم روشن ماشینو...! بودن

 .پرت و خلوت ي کوچه

 از...تنیس بد اينم ولي دارم دوست بیشتر رو منفي نقش اينکه با. بودم مثبت نقش من بار اين

 :گفتم. جانیار صندلي سمت رفتم و شدم پیاده ماشین

 .شوهرخواهر سالم-

 چطوري؟. خواهرزن سالم-

 ؟...خوبي تو مرسي-

 باشیم؟ هم بد شه مي مگه-

 دز دستشو! ديگه بودم هاش غافلگیري همین عاشق...کجا از نفهمیدم. شد پیداش آرسین يهو

 :گفت و جانیار ي سرشونه

 ...ها ساخته بهت متاهلي پسر-

 فشار زير داشتم اينجا من! خنديد مي داشت اون! خنديد مي داشت آرسین...خنده زير زدن هردو

 :گفتم جانیار به و کردم کوچیکي اخم...خنديد مي راحت چه اون و شدم مي له غصه

 کجاست؟ رعنا-

 ...اونجاست-

 :گفتم و کردم بغلش. پیشش رفتم منم و کرد اشاره

 خوبه؟ ني ني. عزيزم سالم-
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 خوبي؟ تو. گلي خوبه آره...سالم-

 ...مرسي-

 :گفتم و صندلي روي نشستم

 !فرمائید؟ مي گريم رو ما-

 :گفت و خنديد

 !آري آري-

 :گفتم حرص با آورد درمي وسايلشو داشت

 اپ و دست افسردگي و غم و بدبختي توي دارم چي؟ من! خنده مي غش غش راحت! ببین آرسینو-

 !زنم مي

 :گفت و کرد بهم اندرسفیهي عاقل نگاه رعنا

 مال چي؟ اون مال ولي. مصنوعیه هات خنده که درسته...نکن انکار! درناز خندي مي خودتم خب-

 ...نیست...نه! حقیقیه؟ اونم

 !هست-

 :گفت و کرد بلندي نچ. کرد نگاه آرسین به ام شونه باالي از

 از و کرده فراموش چیزو همه اون کردي حس هروقت ضمن در! ديگه فهمم مي من! نیست نخیر-

 ...اش خونه بودي رفته که بیفت روزي ياد فارغه دنیا دو غم

 :داد ادامه اون و کردم نگاه بهش. کرد مکث

 ؟...ودب شده هپلي دونم چمي و باريد مي روش و سر از غم و کشید مي سیگار داشت نگفتي مگه-

 یرونب آسوني اين به باشه کرده رخنه قلبش توي شدت اين به و طوري اين که عشقي. ديگه خب

 .که ره نمي

 :گفتم و باال انداختم هامو شونه
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 ديگه خیالش بي رعنا! نبوديم هم مال اون و من...گفت راست دفعه اون خودش! بهتره بره اگه-

 .نده کشش

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو رعنا

 !راحتي هرجور-

 فحر آرسین با ها مدت از بعد خواستم مي. دوربین جلوي رفتیم برداري فیلم براي بعد ربع يه

 االن...بود رعنا با حق نظرم به ولي. باالخره ولي...نبود واقعي حرف و بود ديالوگ که دونم مي. بزنم

 .ديدم مي توشون و شکستگي و غم کردم مي نگاه سبزش هاي چشم به نزديک از که

 :کردم شروع. کنم آروم و قلبم تپش کردم سعي و کشیدم عمیقي نفس

 !دارم هم بچه و کردم ازدواج من که االن شده؟ پیدات مدت همه اين از بعد چرا-

 :گفت و کرد اخم آرسین. بود سابقم نامزد مثال

 !نداري خبر هیچي از تو-

 !شده؟ پیدات االن و چي همه زير زدي يهو تو! بساب و کشکت بابا برو-

 فیلم اين دارم غصه و غم کم جوري همین من! چیه؟ اين آخه...هاش نامه فیلم اين با هم جانیار

 !روش هم هه نامه

 :گفت و سمتم اومد درسا خونه رفتم که عصر روز اون

 بود؟ خوب. خواهرم نباشي خسته-

 :گفتم و زدم خسته لبخندي

 .شدم کوفته و خسته خیلي ولي...نبود بد-

 :گفتم زيرلب و درآوردم پام از و بلندم پاشنه هاي کفش و مبل روي نشستم

 ...شد داغون پام...کفشا اين روح تو-

 :گفتم و کردم نگاه بهش. کنارم نشست درسا

 !گرفتم تصمیمي يه درسا-
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 .جانم بگو-

 بودم دپسرده و نشستم ساکت و باوقار خانوم يه عین درين عروسي توي که هرچقدر خوام مي-

 !مونده؟ هم اي ديگه خواهر مگه! بترکونم تو عروسي توي

 !اينه! ايول-

 :گفت درسا! تونم مي منم بیاد کنار وضعیت اين با تونسته آرسین اگه. زدم بهش چشمکي

 بخريم؟ عروس لباس بريم کي-

 ...رفت يادم بود؟ کي عروسیت دقیق تاريخ-

 .مرداد چهارم و بیست-

 بريم؟ فردا پس خواي مي خب...سیزدهمه که هم امروز...هان-

 !دربیاد حرصش کوچولو يه نديم خبر هم درين به. مافقم-

 :گفتم و خنديدم

 خريد دختر دوتا با بیاد متاهل زن چي يعني...والــا! بخره بره جونش جاني با خودش...آره-

 !بزنیم تیغ رو پسرا بريم ذره يه خواستیم ما شايد! بکنه؟ عروسي

 :گفت و خنده زير زد درسا

 !بخت ي خونه برم بعد بکنم رو مجردي دوران هاي لذت از ذره يه عروسي از قبل! آره-

 :گفتم و کردم قطع و ام خنده

 ولي! بشم مامان زود خوام نمي من گه مي هي که درين اين! ها بشي دار بچه زود بايد تو درسا-

 !ببرم گور به و شدن خاله آرزوي ندارم دوست که يکي من

 ...هم تو نکن هول حاال-

 !بده قول-

 !شد؟ خوب! بــاشـه-

 ...هوم-
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 شه؟ مي تموم کي...کني مي بازي داري االن که همیني...فیلمه اين-

 ؟...آتلیه ري مي درسا راستي. باشه شده تموم تو عروسي از قبل کنم فکر-

 يادته؟ و ام صمیمي دوست. آره-

 خب؟. يادمه آره! گي؟ مي رو يگانه-

 عکس اونجا ريم مي که داره فشم توي باغ يه! الرجه خیلي هم باباش. ديگه داره آتلیه اون خب-

 يم شرف قول بهت. عکسا شه نمي پخش جايي. مورداعتماده...بچگیمه دوست يگانه. گیريم مي

 ...سفید ريش دم

 چي؟ ساقدوش...جان ديوونه داني خود-

 خودش چون ولي بگم يگانه همین به خواستم مي...دوستام از ديگه يکي و درين و توئي-

 .باشه هم ساقدوش تونه عکاسه،نمي

 کیه؟ دوستت اون خب-

 .شناسیش نمي. طهورا-

 کیان؟ سانیار هاي ساقدوش-

. انیارهج حتما که شون يکي. نپرسیدم ازش حاال تا منم. ديگه کنه مي انتخاب خودش...دونم نمي-

 شون؟ خونه بريم میاي امشب راستي

 نیست؟ زشت سرخود؟ جور همین-

 .گم مي بهش سحرخانوم به زنم مي زنگ قبلش. زشتي چه بابا نه-

 میاد؟ بابا. ره نمي سر خونه توي تنهايي هم ام حوصله. خب خیله-

 .شو حاضر برو. مونه مي شرکت امشب-

 .اوهوم-

 نمي هک اولي درناز خب. بشم عوض خواستم مي. کنم انتخاب لباس تا اتاقم توي رفتم و شدم بلند

 نــه؟ مگه. نباشم دپسرده و ناراحت قدر اين تونستم مي ولي. گم مي واقعا...بشم تونستم
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 مشکي شلواري جوراب و سفید و مشکي دامن با( ست مردونه اش يقه که ها مدل اون از)پیرهن يه

 مه درسا بعد دقیقه دو. بیرون رفتم و پوشیدم هم رو اينا و مانتو و بستم ساده موهام. پوشیدم

 .اومد و شد حاضر

 .اينا سحرخانوم ي خونه رفتیم و شديم خودش ماشین سوار

××× 

 فحر باهم کم خیلي آرسین و من. رفت مي پیش خوب برداري فیلم کاراي. بود مرداد دوم ي هفته

. ردمخو مي افسوس دلم توي اختیار بي کردم مي نگاهش که هردفعه که کنم نمي انکار و زديم مي

 به رفتم مي داشتم وقت که هم روزا بعضي. بودن شون عروسي کاراي درگیر هم سانیار و درسا

 .زدم مي سر درين

 :شنیدم رو شراره آشناي صداي يهو. بود نیومده کارگردان هنوز. بوديم لوکیشن سر روز يه

 !همگي به سالم-

 :تگف و خنديد! بود دستش توي هم کرير يه و بود پشتمون شراره. برگشتیم تندي رعنا و من

 !ومدما جانیار بازي پارتي با دفعه اين استثنائا ولي نیستم برداري فیلم عوامل از که دونم مي-

 :کشیدم جیغ من

 !اومد؟ دنیا به بچت! جانــم اي-

. شراره خود هاي چشم مثل. بودن تیره آبي هاش چشم. درآوردم کرير توي از رو بچه رفتم تندي

 ومدها جلو کوچولو يه اش ماهه يه بود،شکم الغرمردني خیلي چون رعنا! بود خوردني و بانمک خیلي

 :گفتم. کردم بوس لپشو و زدم لبخندي...بودا هم ساکتي ي بچه چه. بود

 چیه؟ پسر آقا اين اسم-

 :گفت و خنديد شراره

 .میالد-

 :گفت و کرد اخمي رعنا

 نیومد؟ دنیا به ات بچه زود ذره يه شراره-
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 :گفت و داد تکون سرشو شراره

 !بچم ديگه داشت عجله. اومد بدنیا زودتر هفته دو چرا-

 :گفت ترس با رعنا

 ...میرم مي که من! نیاد؟ دنیا زود من ي بچه...واي-

 نم انگار...توجه بي خیلي. گرفت من بغل از رو بچه اومد و کرد شراره به سالمي. جلو اومد آرسین

 ...گرفت حرصم خیلي! واينستادم اونجا اصال

! بشه اباب کنه مي غلط! بشه؟ بابا! شه مي چي بشه بابا آرسین...میومد بهش شدن پدر قدر چه ولي

 !باشه اي ديگه کس با ندارم دوست! خوامش مي هنوز من ولي...نیست تو مال که اون درناز؟ چرا

 :گفت شراره موقع همون يهو. گرفت حرصم بیشتر خودم افکار از

 کني؟ ازدواج خواي نمي هنوز تو...شد حامله هم رعنا اين درناز-

 :گفتم سريع. کنه مي نگاهم داره اونم ديدم که کردم نگاه آرسین به اختیار بي

 !رم مي سمتش کله با من...کن پیدا خواستگار يه تو جون شراره-

 .زد لبخندي. شراره دست داد رو بچه و بیرون داد صدا با نفسشو آرسین. خنديدن شراره و رعنا

 مهه جلوي برم و کنم کنترل خودمو نتونم موقع يه ترسیدم مي. بستم چشمامو! هاش چال...واي

 :گفت! کنم بوسش

 .شراره روشن چشمت-

 .داري لطف آرسین مرسي-

 :گفتم زيرلب. شد دور ازمون آرسین

 ...احمقي خیلي-

 :گفت گیجي با شراره

 گي؟ مي کیو-

 :دررفت دهنش از دفعه يه رعنا
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 .آرسین-

 :گفت و کرد اخمي شراره. گذاشت دهنش روي دستشو تندي که انداختم رعنا به تندي نگاه

 شده؟ چي بله؟ خبره؟بله چه اينجا-

 :گفتم رعنا به شده قفل دندوناي با

 !بگم هم شراره براي و چي همه بايد االن! نکنه کارت چي خدا بگم الهي رعنا-

 :اومد کارگردان صداي

 نمیارين؟ تشريف! ديــنور خــانــوم-

 :زدم داد

 !اومدم! االن االن-

 :گفتم رعنا به تندتند بعد

 ! ديگه برگردم من تا بگو براش رو همه کردي وا و دهنت که حاال-

. هشرار و رعنا پیش رفتم بوديم بريک توي و شد تموم که کارمون. دوربین جلوي رفتم سريع

 :گفتم. کرد مي نگاهم خندون هاي چشم با داشت شراره

 !شراره؟ طوريه اين تو نگاه چرا! مرگ-

 :گفت آهسته و خنديد شراره

 دربیاد؟ حرصش بکنیم کاري يه خواي مي-

 :گفتم آنرمال ي مونده عقب آدماي عین

 !کي؟-

 :گفت رعنا

 !ديگه االغ،آرسین-

 بکني؟ خواي مي کار چي. آره خب...هان:من
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 :گفت و شد بلند شراره

 خب؟. کن تکرار تو گفتم موبايلم پشت هرچي...زنم مي زنگ بهت...رم مي االن من-

 ...آخه-

 !خب؟-

 .بابا خب خیله اَه-

 :گفت من به و خنديد رعنا

 !دن مي جواب درصد ده و صد! ان معرکه همیشه شراره هاي نقشه نباش نگران-

. رفت و شد ماشینش سوار و کرد خداحافظي همه با شراره! اعلم و اهلل. باال انداختم هامو شونه

 :گفتم نگراني با رعنا به رو! واي اي...کشیدم مانتوم جیب به دستي

 !کجاست؟ گوشیم اصال رعنا-

 :گفت زيرلب و کرد آرسین دست کنار صندلي به اي اشاره رعنا

 ...ببین کن صبر حاال. کرد کاريش يه...گذاشته اونجا...بود شراره دست-

 .بدم جواب رفتم. خوردن زنگ به کرد شروع موبايلم! بکنه؟ غلطي چه خواد مي شراره اين خدايا

 باالي از رعنا ي کله يهو! کیه؟ ديگه بهیاد! عالم خاک وا...افتاده اش صفحه روي اسمي يه ديدم

 :گفت ذوق با و دراومد ام شونه

 ...ديگه بده جواب زودتر نبودي؟خب زنگش منتظر مگه! بهیاده! درناز ا -

 وير اسمش ديدن با مثال انگاري که زدم لبخندي! ببینا و چـ ل دوتا اين...افتاد ام دوزاري تازه يهو

 :دادم جواب! شدم خرکیف گوشیم ي صفحه

 الــو؟-

 !عزيزم سالم-

 :کردم تکرار! زد مي موج خنده شراره صداي توي

 ...عزيزم سالم-
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 :گفت آروم شراره

 چطوري؟ تو خوبم...بزن حرف بعد کن مکث کوچولو يه هردفعه ببین-

 چطوري؟ تو خوبم-

 :داد دستورعمل آهسته دوباره

 نهمو آره. حاال...خب...بیرون بیاي شام گم مي بهت دارم من مثال...کن مکث بیشتر کوچولو يه-

 همیشگي؟ رستوران

 همیشگي؟ رستوران همون آره-

 .عزيزم بینمت مي-

 .عزيزم بینمت مي-

 .طور همین منم-

 .طور همین منم-

 .خدافظ-

 .خدافظ-

 گاهين زيرچشمي! بود هم تر طبیعي طوري اين. خنده زير زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 چي حد در نفهمن بقیه شايد...بود افتاده خط ابروش دوتا بین و بود کرده اخم. کردم آرسین به

 ...شناسمش مي خوب يکي من ولي! عصبانیه

 :گفت اشتیاق همون با رعنا

 !داشت؟ کار چي-

 :گفتم و زدم لبخندي

 !کرد دعوتم شام-

 :گفتم جويدم مي لبمو که درحالي. خلوت جاي يه رفتیم باهم و خنديد رعنا

 ...که بیچاره اون خب...سوخت آرسین براي دلم...رعنا-
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 !دربیاري و مخالفت جنس حرص بايد و دختري باالخره! ديگه ست دفعه يه حاال-

 اين ولي. بشم خیالش بي کردم سعي کنه؟ مي فکر چي خودش پیش االن! سوخت براش دلم ولي

 !مريزاد دست بابا! ها زرنگه خودش براي خوب هم شراره

 .بود درسا دفعه اين. خورد زنگ دوباره موبايلم

 درسا؟ بله-

 .سالم-

 .کنن صدام که االنه...برم زود بايد داشتي؟ کاري. سالم-

 براي...ها جون فهیمه پیش بريم دوباره بايد امروز کنم يادآوري زدم زنگ. گم مي سريع باشه-

 !هامون لباس

 .باش حاضر ديگه ساعت يک. بريم باهم دنبالت در دم میام من. انداختي يادم شد خوب باشه-

 نداري؟ کاري. خب خیله-

 .خدافظ عزيزم نه-

 .خدافظ-

 اشبر ماشین توي. مزون سمت رفتیم باهم و برداشتم رو درسا و خونه برداري،رفتم فیلم از بعد

 ...گفتم شراره کار ي درباره چیزو همه

 :گفت و پاش روي زد کنان خنده درسا

 !داشت گناه بابا...آرسین طفلکي-

 :گفتم. باال انداختم و هام شونه و زدم لبخندي

 درسا؟ خواي مي مدلي چه لباس. کن ولش حاال-

 .هست سرم توي چیزايي يه ولي...ببینیم بريم حاال. دونم نمي واقعا...دونم نمي-

 من و کرديم گرمي احوالپرسي و سالم جون فهیمه با. مزون توي رفتیم و شديم پیاده ماشین از

 :گفتم
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 ...جون فهیمه داديم زحمت بهتون خیلي روزا اين ديگه ببخشید-

 :گفت و خنديد

 .خدمتم در من خب بدوزم؟ کي واسه ندوزم لباس شما واسه...منین دوست بهترين دختراي شما-

 نظرش مد که مدل يه تونست سر آخر تا گشت و گشت و گشت هي و چرخید ها لباس بین درسا

 .بخره بود مناسب اگه و کنه پرو جا همون تونست مي و بود آماده. کنه پیدا باشه

 کل در...بودن پرنسسي يعني. بود تنگ و داشت گیپور اش سینه قسمت روي. بود بسته يقه گردن تا

 يه دادم ترجیح منم. بود نباتي رنگش. میومد هم درسا ريز ي جثه و هیکل به. بود قشنگ و ساده

 .بدم زحمت جون فهمیه به خیلیم خواستم نمي. ببرم و بگیرم جا همون آماده لباس

 طرفش يه و خورد مي آستین ام شونه روي طرفش يه. بود طرفه يه. کردم انتخاب قرمز لباس يه

 زري گل دوتا اگه. بود هم بزرگ مشکي گل يه داشت کوتاه آستین که سمتش اون روي. بود باز

 ...شد مي عالي زدم مي سرم به هم مشکي و قرمز

 و شساقدو مخصوص لباس بايد بودم ساقدوش چون. پوشیدم مي مجلس وسط رو اينا بايد البته

 یبج خريديم،به لباس چندماه اين قدر چه خدايا. رفتیم و گرفتیم رو لباسا. کردم مي تنم اول اون

 !کن رحم مون

××× 

 :شنیدم و بابک صداي که خوندم مي و ديالوگم داشتم

 کنیم؟ تمرين باهم میاي درناز-

 و اجذبهب خیلي فیلم توي باز. شوهرمه فیلم توي...! منه نـ رو روز خیلي بابک اين. گرفتم باال سرمو

 در! ها خوره مي بهم ازش حالم. آويزونه و سیريش خیلي فیلم از طوري،جدا همین ولي مغروره

 و!« شه نمي پیدا اش لنگه جا هیچ! کامله بانوي يه خانومم:»گفت مي بايد جاش يه تیکه اين ضمن

 ...شدم مي عصبي قسمت اين توي خیلي من

 بابک هب رو تندي. بانو بگه بهم آرسین از غیر کسي نداشتم دوست. بود «بانو» خاطر به کنم فکر

 :گفتم

 .دارم کار االن...مرسي نه-
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 به ستد و بابک خواستم مي جوري همین. بود توش جانیار که اتاقي سمت رفتم و شدم بلند تندي

 :شنیدم جانیارو صداي يهو که رفت دستگیره سمت دستم و ايستادم در دم. کنم سر

 !شه نمي! ست نامه فیلم اين...آرسین کن گوش-

 :اومد آرسین کالفگي با همراه صداي...دادم گوش تر دقیق. کردم اخم

 !کن درکم! فهمي؟ نمي چرا جانیار آخه-

 کني؟ درک شه نمي تو آرسین-

 !کنم مي خواهش ازت...مني دوست تو جانیار بابا-

 :شد تر ملتمسانه صداش

 اين دفعه دو...! خانومم بگه...بانو بگه درناز به من از غیر کسي که کنم تحمل تونستم نمي من-

 ودتمخ تو...کنم ناقص و بابک صورت بزنم بود نزديک عصبانیت از من هردودفعه و گفتن و قسمت

 !بگه درين به اينو نفر يه کن فرض آخه! نیستي؟! عاشقي

 ...جان آرسین فیلمه اين خب-

 !کن حذف اينو! واقعیت چه فیلم چه-

 از غیر...بانو بگه من به کسي میومد بدش هم آرسین. دادم تکیه در به سرمو و زدم لبخندي

 مي کار به هم کردن بازي نقش موقع و فیلم توي حتي که...برم غیرتش اون قربون! خودش

 ...دادم تکیه در به که نبود حواسم اصال! گیرتش

 ...آرسین بغل توي افتادم پشت از من و شد باز در يهو

 !واي...هین-

 کشیدم آرسین دستاي بین از کمرمو و کردم صاف و پاهام. گرفتم در چهارچوب به و دستام دوتا

 :گفت زيرلب آرسین. کردم اوهومي و اهم. بیرون

 خوبي؟-

 چطوري؟ تو. آره...آ-
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 که نیست مهم برام...کشیدم عمیقي نفس. شد رد کنارم از و بست درو و کرد نگاهم عجیب

 .نیست مهم برام اصال. بودم ايستاده فالگوش فهمیده

 توي افتادم من ولي...بود کوتاه هرچند...بود تصادفي هرچند! بغلـــش توي افتادم من

. دبو برداري فیلم روزي آخرين امروز. هال توي برگشتم دوباره و کردم صاف شالمو! بغــــلــش

 !خالص بعدم. بدم ارائه بازيمو بهترين و بکنم و تالشم ي همه ديگه آخري روز اين خواستم مي

 !باشه راه به رو چي همه ايشاال. درساست عروسي که هم ديگه روز سه

××× 

 

 !کیان؟ سانیار هاي ساقدوش دوني نمي هنوز سرت بر خاک درسا-

 :گفت و کرد بازي بود دستش توي که گلي دسته با درسا

 درناز اوا. نبود يادم. راستي هست هم طهورا،طاهر داداش...آهان...دونم مي جانیارو همون فقط-

 !حاال؟ تو دادي گیر چرا

 صليا در دم بود رفته. بیاره هاشو ساقدوش سانیار آقا تا بوديم منتظر و بوديم ايستاده باغ توي

 :پرسیدم درين از. باغ

 نیومدين؟ باهم چرا جانیار و تو-

 دينپاش دوتايي که ام شاکي خیلي دستتون از من که نزنین حرف ديگه دوتا شما درناز هوي:درين

 !خريدين لباس تنهايي رفتین

 :گفتم و خنديدم من

 !شوهرت دل ور  چسبوندن دوقلو چسب با که رو تو آخه-

 :گفت طهورا. خنديديم همه

 !موند؟ کجا طاهر پس...بابا اي-

 :گفت درين يهو
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 !بوده؟ برده کجا منو شوهر...ببینم من سانیارو اين! اومدن ا -

 ربراد که کنم مي فکر و شناختمش نمي من که اومد هم پسري يه...اومد هم جانیار...اومد سانیار

 ...ساقدوش يکي اون ولي. بود طهورا

 !بود آرسین! ترسیدم مي همین از

 :گفتم درگوشش. کرد مي نگاهم نگراني با داشت درسا. کشیدم آهي

 !برات دارم! نه؟. گفتي نمي من به و دونستي مي-

 يم خراب لباست نخور حرص قدرم اين! کن فکر مثبت. نکن فکر منفي قدر اين هم تو حاال خب-

 !شه

 خالص مغز،گچ جاي به درسا مغز توي کنم فکر! شه؟ مي خراب لباس خوردن حرص با آخه

 تینآس. بود بلند و اي نقره. ساقدوشي هاي لباس. بود کرده انتخاب خودش هم و لباسامون! ريختن

 .خورد مي ريز خیلي پاپیون با کمربند کمرش روي. ربع سه

 ژست توي بازم...کرد مي نگاه رو ديگه جاي يه داشت و نبود حواسش. انداختم آرسین به نگاهي

 لباس. اي نقره کروات و روشن خاکستري شلوار و کت! کن باور...بشه مدل بايد اين. بود خودش

 .بود سانیار هاي ساقدوش

 :گفت و شد پیداش يگانه

 !لطفا شن جفت ها ساقدوش ي همه...دوستان خب-

 رفتم تفاوت بي خیلي! آرسین! ديگه معلومه خب! شه؟ مي کي االن من جفت خب...مرگش خبر

 :گفت آهسته! خدا واي...گوشم کنار آورد سرشو کردم حس يهو. کنارش ايستادم

 ...شدي خوشگل-

 :گفت و داد تکون سرشو. کردم مي نگاه بهش تعجب با. عقب کشید سرشو دوباره

 ...ها گفتم برادري چشم به البته-

 !«برادري چشم به! ات عمه جون آره» يعني که کردم بهش نگاهي. زدم لبخندي

 :اومد دوباره يگانه صداي. شد خشک لبخندم و افتادم ها گذشته ياد دوباره ولي
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 ...باغ وسط بريم بیايین خب-

 ور ما و داد سانیار و درسا به سري بر خاک هاي ژست و گرفت عکس عالمه يه يگانه اينکه از بعد

 ...جا همون رفتیم. بود کرج جاده توي سالن. سالن بريم که داد رضايت! کرد ديوونه

 هوار و داد به کردن شروع ها مهمون ي همه...رفتیم سرشون پشت هم ما و تو رفتن سانیار و درسا

 !!!موال به شدم کر...کشیدن کل و جیغ و

 ندهخ با و گذاشتم میز روي کیفمو و موبايل. بودن نشسته جلوها همون میز يه پشت مهبد و رعنا

 :گفتم و کردم بغل رو رعنا رفتم

 !مامان فسقل سالم-

 :گفت و خنديد رعنا

 !ها بودم ساقدوش االن منم نداشتم و شکم نخود يه اين اگه درناز! سلــام-

 :گفتم. کرد علیک و سالم رعنا با رفت هم درين. زدم بهش لبخندي

 ...بیايیم کنیم عوض و لباسامون بريم سريع ما رعنا-

 :زد مي غر زيرلب درين. پوشیديم و هامون مجلسي لباس و رختکن توي رفتیم

 ...براتون دارم...هوم آره؟ خرين؟ مي لباس رين مي من بدون...ها کثافت ها کثافت-

 مهبد و رعنا که میزي سمت رفتیم. بیرون اومديم رختکن از تايي سه و خنديديم طهورا و من

. بگن يکتبر تا سانیار و درسا پیش بودن رفته بودن شده بلند االن البته. بودن نشسته پشتش

 يه که مديد! گذاشتمش جا همین که مطمئنم من! ا ...موبايلم ولي ديدم کیفمو. میز پشت نشستم

 !لخیا بي حاال...کیفم بغل گذاشتمش که مطمئنم صددرصد من ولي. میزه ي گوشه ديگه جاي

 :گفت و زد بهم اي سقلمه درين

 !باش داشته و آرسین! اوهوک-

 هچ...جان اي...مشکي کروات و جلیقه با...مشکي شلوار و کت. کردم نگاه بهش و کردم باال سرمو

 :گفت درين! میاد بهش مشکي قدر

 !که بده قورت درسته و مردم بچه نگفتم! کن نگاه يه گفتم هوي-
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 :گفتم و خنديدم

 !کوفت-

 ...بودم نديده اشو بچه من عزيـــــزم واي...اومدن هم اينا شراره ا -

 هوي. کردم احوالپرسي و سالم شراره شوهر با. گرفت بغل و میالد. شون سمت رفت سريع درين

 :گفت و کشید دستمو شراره

 !بزنم حرف باهات بايد بشین بیا درناز-

 ...شراره شده چي-

 !بیا-

 !ها کني مي نگرانم داري-

 !بیــا تو-

 :گفتم خنده با. گوشه يه نشستیم رفتیم

 !وسط برم خوام مي که بگو زودتر-

 :گفت. زد لبخندي

 بهیاده؟ همون هنوز نـه؟. نکردي عوض موبايلت توي منو اسم هنوز تو-

 :گفتم و زدم ام گونه روي دستمو

 !بود رفته يـــادم! ها گي مي راست! واي-

 :گفت. خنديد ريز

 ...بگو پس-

 !کرد گل فضولیم! شده؟ چي شراره واي-

 زنگ بهت. رعنا و درين و تو. نديدم رو شماها چرخوندم چشم سالن،هرچي تو اومدم من ببین-

 ...داد جواب و تلفنت آرسین يهو که نشستین کجا ببینم تا زدم
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 :زدم داد تعجب با

 !چـــــــي؟-

 

 و خنديد شراره...برسه صدا به صدا تا زديم مي داد داشتیم مون دوتايي سروصدا اون توي البته

 :گفت

 وستد...هستي درناز کـي   تو دونم نمي:گفت تندتند و خشن خیلي و برداشت و گوشي...بابا آره-

 !فهمیدي؟! بزني زنگ بهش ديگه ندارم خوش ولي! ديگه هرکس يا پسرشي،عاشقشي

 !داره دوســ ت هنوز اين دختر واي...کرد قطع بعدم

 :گفتم و باال انداختم هامو شونه

 !باشیم باهم تونیم نمي وقتي...فايده چه-

 :گفتم خنده با و شدم بلند. ديدم رو بابا و برگشتم. خورد ام شونه به دستي

 !من تیپ خوش بابايي سالم-

 :گفت خنده با و ام شونه دور انداخت دستشو

 مادمازل؟ دين مي افتخار-

 !موسیو البته-

 يمرقصید مي که طوري همون و درين پیش رفتم بعد...برقصم بابام با که رفتم و خنديديم هردو

 :گفت و خنديد...کرد نگاه آرسین به و برگردوند سرشو درين. گفتم چیزو همه داد با براش

 !ها باشه خشن قدر اين نمیاد بهش اصال ولي-

 ...!منه دل عزيز اين آخه. زدم لبخندي. کردم نگاه بهش و برگشتم

 يم برام نشون و خط هي هم درين. پريدم پايین و باال تونستم مي که جايي تا شب نصفه تا

 :گفت مي همش...کشید
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 مي جبران درسا براي دوبل داري االن گوشه يه نشستي ها مرده موش عین من عروسي توي-

 !کني

 اب کشون عروس از بعد هم شب آخر! کشه مي چي طفلک جانیار...بريدن غـُر با دخترو اين ناف کال

 از! گرفت مي ام گريه داشت منم کم کم...! گرفت آبغوره بس از مرد بچه. کردم خدافظي درسا

 .ادنافت مي راه فردا صبح اول و ترکیه برن عسل ماه خواستن مي. ديدمش نمي ديگه ماه يه تا فردا

 :گفت کنان خنده بابا. رفتیم خونه سمت باهم و شدم بابا ماشین سوار

 ...ها موندي تو فقط درناز-

 .نفره يه مال فقط من قلب. مونم مي من فقط هم ابد تا احتماال. زدم بهش تلخي لبخند

××× 

 :گفتم و خوردم ام میوه آب لیوان از قلوپ يه

 ...نه يا ده مي اجازه بابا دونم نمي آخه-

 :درآورد ادامو کج دهن با درين

 هش مي مگه! سالته پنج و بیست ديگه تو سرت تو خاک خب! نه يا ده مي اجازه بابا دونم نمي-

 هنمايند هم ترکیه از براشون روزا اين اينکه مثل ضمن در! بري خواي نمي که هم تنها! نده؟ اجازه

 يتو. شلوغه خیلي سرش شرکت فرستادن حرفا اين و بازرگاني براي...دونم مي چه...فرستادن

 !تنهايي پوکه مي دلت خونه

 ردک نگاه من به. بلندکرد جلوش هاي برگه روي از سرشو و گوشش پشت گذاشت مدادشو جانیار

 :گفت و

 !ده مي حال! باهامون بیا...درناز گه مي راست درين-

 :گفت درين

 !روش هم اينجا حاال هست جا همه که اون بابا! آرسیني؟ نگران-

 :گفتم تندي...گرفتم دندون به لبمو

 .میام خب خیله-
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 :گفت و خنديد درين

 !کنه ناز نبايد که خواهرش واسه آدم...ديگه شناسمت مي من! آهان-

 ريم؟ مي کي خب-

 .شهريور سوم. ديگه روز دو-

 ...درين راستي. هستم باشه-

 بله؟-

 زدي؟ حرف زدي؟باهاش زنگ درسا به-

 :گفت و خنديد درين

 !بزنم زنگ خارج به میاد زياد برام پول! زنگي چه بابا نه-

 :گفت و سرش توي زدم خنده با

 !خسیس ي ديوونه-

 !زدي؟ حرف باهاش خودت تو-

 !نـــــَع-

 و ر مجاني خودشم که بزنم زنگ من خواد مي! ها پرروئه چه! سیاه روت گه مي ديگ به ديگ! درد-

 آره؟. بزنه

 .بزنه زنگ خودش درسا بگیم خب. باو نـه-

 :گفت احساس با درين

 عشق رفته خدا امون به گذاشته رو دانشگاه و درس! گلــم رفته فرو عشــق ژرفاي در االن اون-

 !اش موردعالقه ترکي پرتاي و چرت و گوني و کوزي و جمره همون پیش حال و

 :گفت و شد بلند درين. خنديديم جانیار و من

 بريم خوايم مي! ها بیاري رو اينا شمال نبینم! کن جمع رو ها مَرگه بَرگه اين. جاني باش زود-

 !کنیم استراحت
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 در مه اي خستگي يه تا. برداري فیلم جووناي اکیپ با. هفته دو-يکي شمال بريم خواستیم مي

 از ونما ولي نبود ما با فیلم اين توي درين که درسته. رفتیم مي جانیار دايي ويالي همون. کنیم

 :گفتم بلند يهو...ديگه بود خودمون

 !میاد بدم خیلي ازش من! بیادها نگي بابک به جانیار! اويـــــي-

 :گفت و خنديد جانیار

 .بیاد بگیم بايد زشته! درناز شه نمي-

 :گفت زيرلب درين

 !ما خواهر اين شه نمي سرش معاشرت آداب...ديگه فهمه نمي-

 :گفتم و کردم ساعتم به نگاهي. رفتم بهش اي غره چشم

 .کنم درست گرام پدر براي هم شامي يه...ها بچه برم ديگه من خب-

 یلیمخ. شمال برم خوام مي که گفتم بابا به شام سر شب. خونه رفتم و کردم خداحافظي باهاشون

. هر سرنمي ام حوصله و خودمه نفع به برم من اگه و شلوغه سرش هفته اين گفت و شد خوشحال

 :گفتم و زدم لبخندي

 .باباجون ممنون خیلي-

 :گفت و خنديد بابا. کنم جمع رو ها ظرف تا شدم بلند

 !که شه مي تنگ دخترم دستپخت براي دلم ولي-

 :گفت بابا. کردم کوتاهي ي خنده

 !درناز شوهرت حال به خوش-

 :پرسید احتیاط با بعد. کرد مکثي

 نــه؟...کردي فراموش رو پسره اون ديگه که تو-

 رو احتينار وگرنه ديد نمي و صورتم و بود بابا به پشتم. گذاشتم ظرفشويي توي حرص با رو ظرفا

 :گفتم. ديد مي صورتم توي
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 !شد تموم چي همه. بله-

! تره؟ مهم برام کس همه از و دارم دوستش اندازه و حد بي هنوز من نه بگم! بگم؟ بهش چي آخه

 از افرتمس برم خواستم مي وقتي. داشتم عادت بچگي از کال. کنم جمع و ساکم تا اتاقم توي رفتم

 .کردم مي جمع و وسايلم و ساک قبلش روز دو-يکي

 ييک بود ممکن باالخره. نبرم خودم با و آرسین ادکلن و دستمال که کردم کنترل خودمو خیلي

 از نم که بودن چیزايي تنها جنس قلم دوتا اين هرصورت در! بفهمه موقع يه خودش اصال...ببینه

 ...کردم مي رفع باهاشون و ام دلتنگي و داشتم آرسین

 با درين راه وسط. ويال سمت افتاديم راه باهم و دنبالم اومدن جانیار و پنجشنبه،درين روز صبح

 :پرسید جانیار از اخم

 ...فريده همون میاد؟ هم ات دختردايي اون-

 .عزيزم آره-

 !میاد بدم ازش من اَه-

 ...ها اونه باباي مال ويال جان درين کنم کار چي من خب-

 !ماست؟ منتظر اونجا االن يعني-

 .بله-

 ...شانس اين به تف! بال و بله-

 :گفت و خنديد جانیار

 ...نیست چیزي اون و من بین گفتم که من بابا-

 :گفتم کنان خنده من

 اون از اول همون از اينم...کرد مي بخند بگو تو با داشت ديد رو فريده که اول اون درين اين-

 !شد متنفر

 :گفت و زد لبخندي جانیار
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 ...کرده نامزد ديگه فريده که حاال-

 :گفت و خنده زير زد درين

 !هاست افغاني عین هم اش قیافه بابا آره-

 :گفتم حرفش تايید در و خنديدم منم

 !ايران مقیم افغاني! آره-

 :گفت خنديد مي خودشم که درحالي جانیار

 ...هم شما حاال خب-

 

 انسبت فريده قد. بود منتظرمون خونه جلوي حیاط توي فريده. ويال رسیديم زودتر همه عصر،از

 و نم با اومد و شد بلند ما اومدن با! شد مي پنج و پنجاه و صد زور به کنم فکر...بود کوتاه خیلي

! مصنوعیه لبخندش فهمیدم مي بودم خواهرش که من. زد لبخندي درين. کرد روبوسي درين

 :گفت

 جون؟ فريده چطوري-

 :گفت و کنار زد موهاشو از دسته يه فريده

 ...گلم مـرسي-

 :گفت درين! میاد بدم مو مدل اين از من قدر چه که اَه. بود زده ا مويي مدل و هاش چتري

 ...شهرام آقا چطوره؟ نامزدت-

 :گفت لبخند با فريده

 ...نیستیم نامزد ديگه راستش-

 :گفت تندي درين

! نمیومدين بهم...نبود تو حد در اصال! بود ها افغاني عین اش قیافه جونم فريده! بهتر همون واي-

 !زدي بهم باهاش که شد خوب
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 :گفت. کرد اخم فريده

 .کرديم ازدواج. نیستیم نامزد ديگه بگم خواستم مي-

 اين دست از...خنده زير بزنم و زمین روي بیفتم جا همون خواستم مي. شد گرد چشماش درين

 :گفت تندي درين! خر درين

 نکردين؟ دعوت رو ما کردين؟چرا عروسي کي...عزيزم باشه مبارک خب...واي اي-

 زا بايد شهرام باباي و مامان چون...گیريم مي بعدا عروسي. کرديم عقد رفتیم ديروز همین خب-

 .بیان کشور خارج

 .عزيزم باشه مبارک. خب خیله...هان-

 :گفت حرص با درين شديم دور ازش که ذره يه

 !افغانستانه البد منظورش! بیان؟ خارج از شهرام باباي و مامان-

 :گفتم و خنديدم

 !بشه تموم حرفش کردي مي صبر...بود باحال خیلي درين ولي-

 :گفت و گرفت گاز لبشو درين

 !نــه؟. شد بد خیلي! ببرن و ام صاحاب بي دهن اين شور مرده...سرم توي خاک-

 :گفت درين. خنديدم و انداختم باال و هام شونه

 .کنم سالم بهشون برم من. رسیدن ها بچه از چندتا. بمون جا همین لحظه يه-

 .هستم من. برو باشه-

. حیاط پارکینگ توي اومد هم آرسین قشقايي. کردم نگاه بهشون دور از و کردم ريز چشمامو

 ...زده تیپي چه شه مي پیاده وقتي اينکه و بود ماشینش به حواسم

 

 تیر سرم. زمین روي افتادم و کشیدم بلند جیغ يه...خورد بهم چیزي يه پشت از يهو

 :شنیدم و آرسین صداي فقط و رفت سیاهي چشمام...کشید
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 ...ابوالفضل يا واي! درنـــاز؟! درناز؟-

 :زد مي داد بلند که صداش و

 !نديديش؟! کـــوري؟ تو مگه-

 ...نفهمیدم هیچي ديگه

 :گفت بلند و تندتند درين. کردم باز و هام پلک الي آهسته

 !کرد باز! کرد باز چشماشو-

 :گفتم و کردم اخمي...گرفت درد ام شقیقه

 ...سرم آي-

 :گفت. بود سرم باالي رعنا

 !داري؟ درد...بمیرم...آخي-

 :زد غر زيرلب درين

 !کنیم اجرا خاکسپاري مراسم برات و بمیري وسط اين تو که داريم کم همینو واقعا مرسي-

 :گفت و زد لبخندي رعنا. خنده زير زدم و گرفت ام خنده درين حرف از وسط اون

 نرسیده؟ هنوز شراره راستي! خورد دردي يه به غرغرهات اين باالخره درين-

 ...نکنم فکر نه-

 ما شقیقه سمت دستمو. تخت روي نشستم. نبینه تار چشمام تا زدم بهم و هام پلک چنددفعه

 :گفتم. بودن زده بزرگ چسب يه روش. بردم

 !کردين؟ کارم چي...اوي-

 :گفت درين به خنده با و تخت ي لبه روي نشست رعنا

 !بگو براش-

 :گفت. کوبید بهم دستاشو و نشست مبل روي چهارزانو اشتیاق با درين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

311 

 

 ...درناز بدوني اگه-

 !کنین؟ مي دارين همچین که شده چي! فضولي از مردم که درين بنال زودتر...بگیرين مرگ اي-

 :کرد شروع درين

 ینهم واسه. بود اون ماشین به حواست دنگ شیش تو حیاط توي اومد که آرسین ماشین ببین-

 ييک! هست هم گاو پژمان اون تقصیر البته...میاد سمتت پشت از داره ماشین يه که نفهمیدي

 !شیني؟ مي ات گاري اون پشت چرا نداري تصديق که تو بگه بهش نیست

 :داد ادامه رعنا

 چسب بهش که همین...سرت ي گوشه اين از...زمین روي افتادي تو و بهت خورد پشت از-

 چي همه و بود بلد کار و پزشکیه دانشجوي ها بچه از يکي که آورديم شانس. اومد خون...زديم

 .بود باهاش

 :گفت هیجان با درين

 مي تصدا هي...گرفت دستاش بین و سرت...بیرون پريد ماشینش از زمین،آرسین روي افتادي تا-

 ي يقه رفت بعد! فهمیدم من نبود حواسش هیشکي حاال! گفت هم «عزيزم» يه وسط اون. کرد

 ...گرفت جلوشو جانیار که کنه ناکارش خواست...گرفت و پژمان

 :گفت رعنا

 ...شد مي تلف نگراني از داشت...داره دوســ ت خیلي آرسین کن باور...درناز-

 :گفت لودگي و خنده با درين

 !ها گذاشته اثر روش اصطالحاتت درناز! «ابوالفضل يا» گفت! پروند؟ هم چیزي يه وسط اون-

 :گفتم کردم مي بازي انگشتام با که درحالي. خنديدم

 .اشیمب باهم تونیم نمي ما که اينه مشکل! نیست اين مشکل. داره دوستم که دونم مي...دونم مي-

 و دپري جا از درين. کنار زدم رو مالفه و کشیدم سوز سینه آه يه. کرديم سکوت هرسه چنددقیقه

 :گفت بلند

 !بري ذارم مي کردي فکر اگه خوندي کور! آي-
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 ...خوبه حالم من درنیار بازي کولي درين بابا اي-

 سرم ي گوشه چسب به دستمو! شدم روح عین! پريده ازم هم رنگي چه...اوه اوه. آينه جلوي رفتم

 سرم روي هم شال اگه تازه...شه نمي معلوم. خوبه. جلوش انداختم موهامو اي دسته...کشیدم

 ...شه مي پنهون کال ديگه بندازم

 :گفتم و کردم عوض لباسامو

 ...ديگه پايین بريم-

 :کردم رعنا به رو بعد

 نشد؟ مشخص بچت جنسیت رعنايي-

 :گفت. کشید اش فسقلي شکم به دستي و خنديد رعنا

 .تازه شه مي تموم دوماهم هفته اين. نه هنوز...نـه-

 .زوده پس-

 ناخودآگاه نگاهم. کردن نگاه بهم تو،همه اومدم که من. هال توي رفتیم و پايین رفتیم ها پله از

 انپژم...تونست نمي ولي کنه پنهون چشماشو توي نگراني کرد مي سعي. رفت آرسین سمت

 :گفت

 درناز؟ خوبي...واي-

 :گفتم خنده با و نفره تک مبل يه روي نشستم

 ...نداره آفت بم بادمجون! نیستم رفتني نخورم رو تو حلواي تا من...بابا آره-

 هگوش لبخند افتادم مي که آرسین نگراني و رعنا و درين حرفاي ياد. زدم لبخندي...خنديدن همه

 :گفت و زد بهم اي سقلمه درين. کرد مي خوش جا لبم ي

 .کنیم جور شامو ساط و سور بريم پاشو-

 !بیام؟ چرا من اَه-

 !کنن مي درست غذا آقايون و خانوما درمیون روز يه! اينه گن مي که کار تقسیم خانوم تنبل-
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 :گفتم و شدم بلند

 !نخورم کنن مي درست پسرا که رو زهرماري اون ولي بدم شام هیئت يه حاضرم! خب خیله-

 :گفت و داد بهم پیاز ظرف يه درين...کردن اعتراض هم پسرا و خنده زير زدن همه باز

 .کن قاچ رو اينا بیا-

 مضحکي ي خنده با. کرد روشنش و استريو سمت رفت فريده. ناهارخوري میز پشت نشستم

 :گفت

 !کنم کار آهنگ بدون تونم نمي من ببخشید-

 آهنگ يه...کرد کم آهنگو صداي. کرد مي نگاه فريده به حرص با داشت. کردم درين به نگاهي

 اين عاشق تايي سه درسا و درين و من میاد يادم(...Abjeez)آبجیزه آهنگ اينکه! ا ...بود ماليم

 tu me haces آهنگ...خونديم مي باهم نشستیم مي بود اومده تازه که اوايل اون. بوديم آهنگ

falta(رفتي من دست از تو.) 

 اگه یمخواست مي. بوديم شده حفظ ديگه که بوديم خونده قدر اين ما ولي...بود فارسي-اسپانیايي

 !داشتیم شهرت سوداي حد اين تا يعني...بشیم خواننده خارج بريم بشیم بازيگر نشد

 :کردم مي زمزمه آهنگ با زيرلب

-tu me haces falta…. 

Ty me haces falta… 

 :دادم ادامه زيرلبي. بود خودش دنیاي توي. زد مي لب آهنگ با داشت. کردم درين به نگاهي

 ...خالیه تو جاي-

 ...خالیه تو جاي! خالیه تو جاي

 :خوندم آهسته...کرد مي نگاه بهم داشت. دوختم آرسین به و نگاهم

 ...خالیه تو جاي-
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 اين! داد؟ رو پیازها اين من به درين بود قحطي کار...اَه. کردم فیني فین. بود شده تر چشمام

 گريه بذار. خیال بي. کن ولش...گرفت مي ام گريه داشت...بود جور احساساتم با خیلي آهنگه

 !پیازه خاطر به کنن مي فکر همه! فهمه؟ مي کي...کنم

 يم خاکستر نگاهش آتیش زير. گرفتم آرسین از نگاهمو. افتاد ام گونه روي درشت اشک قطره يه

 :شنیدم رو فريده صداي يهو. پیچید مي گوشم توي هم آهنگ صداي...شدم

 جون؟ درناز-

 عزيزم؟ بله-

 !نمیاد آب چشمات از ديگه...بخور اينو...بیا-

! بريزم اشک خودم واسه ذره يه خواستم مي...تو بگیري درد اي. بود گرفته طرفم آدامس يه

 :گفتم و زدم لبخندي

 .مرسي-

 ...ديوونه خل. کردم پاک اشکامو. گرفتم ازش

 :گفت بلند صداي با جانیار

 کردين؟ نمي رو و بودين بلد هم اسپانیايي! بینیم مي شما توي ناشناخته استعدادهاي! بـه بــه-

 :گفت درين و خنديديم درين و من

 حفظ و جزش به جز همین واسه. داديم مي گوش زياد خیلي رو آهنگه اين قديما...نیستیم که بلد-

 درناز؟ يادته. بوديم شده

 !خوند مي نت از خارج همیشه درسا. آره...هوم-

 .زنم مي زنگ يه بهش بعدا حاال...شده تنگ درسا براي دلم قدر چه. خنديديم دوتايي

××× 

 خیلي. زدم حرف تلفني هم درسا با مدت اين توي. بوديم شمال توي که بود روزايي آخرين

 !خوشحاله که خوشحالم خب. برگردن بعد ي هفته بود قرار. بود خوشحال
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 زا بعداظهر،بعد روز يه. نشم چشم تو چشم آرسین با که بود اين بر سعیم فقط مدت اين توي

 :گفت پژمان. بوديم نشسته هال توي ناهار

 کنیم؟ بازي...سررفته حوصله ها بچه-

 :گفت رعنا! نباشه پانتومیم خدا رو تو خداجونم واي

 بازي؟ بطري-

 !قبــوله-

 و کرد دراز دستشو. زديم بزرگ ي حلقه يه دورش ما. وسط گذاشت و آورد بطري يه رفت فريده

 :گفت بلند

 !سه دو يک...خب-

 :گفت هیجان با و زد بهم دستاشو درين. پژمان و درين سمت افتاد...چرخوند رو بطري

 !بخواي خدا از و مرگت که گم مي بهت االن چیزي يه پژمان! افتاد من به دَرش ايول-

 :کرد ناله پژمان و خنده زير زديم همه

 !بدم؟ انجام دقیقا بايد فرسايي طاقت کار چه! باش داشته هوامو...بزرگ خداي-

 :گفت. شد بلند و خنديد درين

 .گردم برمي االن صبرکن-

 نشست. برگشت دستش توي بزرگ خمیردندون تیوب يه با بعد دقیقه يه. اتاقش توي رفت

 :گفت. داد تکون پژمان جلوي و تیوب و سرجاش

 ارک چي بايد گفتي اگه حاال! تنده نعناي خمیردندون ي نخورده دست و پر و کامل تیوب يه اين-

 کني؟

 :زد داد بلند و کرد نگاه درين به بعد. زد زل بطري به شده گرد چشماي با پژمان

 !خدا رضاي محض درين! نـــــــه-

 :گفت و خنديد درين
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 نهادپیش خودت! يـــالـــا! کن خالي دهنت توي و کلش سريع تند زود! منتظريم ما! پسر بجنب-

 !بشین هم لرزش پاي خوري مي خربزه. کنیم بازي دادي

 :گفتن ذوق با همه. کرد نگاه بهش عجز با. گرفت درين از و خمیردندون و کرد غرغري پژمان

 !بخور ياال! بخور بخور-

 فشارش و گذاشت دهنش توي و تیوب سر. کرد باز و خمیردندون در و گفت اهلل بسم يه پژمان

 استفاده تند العاده فوق خمیردندون داره عادت درين که دونستم مي من...شدن گرد چشماش...داد

 ...بود مرگ شرف در کنم فکر پژمان بدبخت! کنه

 و پريد جاش از جت مثل پژمان شد تموم وقتي...! بوديم رفته ريسه و غش پژمان ي قیافه از ما

 ...دستشويي توي رفت بعدم. خورد آب تونست مي که جايي تا آشپزخونه توي رفت

. چرخوند رو بطري فريده دوباره برداشتیم خنديدن از دست و اومد جا حالمون که ذره يه

 ...افته نمي...افته مي...افته نمي نه...افته مي من به االن...واي

 !بود آرسین به رو سرش! وايـــي...کردم باال سرمو آهسته. بود من به رو تهش. ايستاد بطري

 !اون؟ چرا...چرا آدم همه اين آخه من خداي. کرد مي نگاه بهم داشت

 :گفتم

 خب؟-

 همه جلوي يا...ماست ظرف توي بکنم سرمو مثال...بخواد ازم وحشتناک شديدا چیز يه بودم منتظر

 :گفت بلند و بست چشماشو. کشید آهي! زد مي گرومپ گرومپ قلبم...کنم اعتراف عشقش به

 !پیشم برگرد-

 فهمیدن کسي...کردن نگاه بهش گیجي با همه! گفت؟ چي االن آرسین. شد حبس سینه توي نفسم

 :گفت تندي درين. جانیار و درين و شراره،رعنا از غیر گفت چي که

 !ساحل بريم! زودتر...بريم بیايین پاشین ها بچه-

 به هنوز من...رفتن و شدن بلند همه! باشه عاقل خوب تونه مي وقتش به که برم درين اين قربون

 :گفتم زيرلب...گذشت چنددقیقه دونم نمي. من به اونم و بودم زده زل آرسین
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 !شه نمي ولي...خوام مي خوام؟ نمي خودم من کردي فکر تو-

. دخور زنگ موبايلم...کنم نوازش و مجعدش و کوتاه موهاي خواست مي دلم. پايین انداخت سرشو

 :دادم جواب و کردم اخمي. بود ناشناس. آوردم درش جیبم توي از

 بله؟-

 دينور؟ درناز...خانوم-

 :گفتم شک با. بود مرد يه

 امرتون؟..خودمم-

 :گفت تلفن پشت مرد. کرد نگاهم کنجکاوي با آرسین

. ورژانسا بريمشون مي داريم ما و کردن تصادف پدرتون...مدائن بیمارستان بیارين تشريف لطفا-

 ...وخیمه وضع برسونین خودتون زودتر هرچه

 :زدم داد بلند...شدم شوکه

 !چـــــي؟-

 یدنکش تیر به شروع بود خورده ضربه پیش هفته چند که جايیش همون دقیقا...رفت گیج سرم

 ...کنم غش که االنه کردم حس...کرد

 :گفت نگراني با...کردم حس کمرم زير و آرسین دستاي تندي

 !خوبي؟؟؟...درناز! درناز؟ شده چي-

 :گفتم بريده بريده و بغض با

 ...برنش مـي...دارن بیمارستان...بــام...بـا-

 :گفتم بلند...گريه زير زدم و مبل روي انداختم خودمو

 !بريم بايد ما کن صدا و درين! درين-

××× 
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 سرعت با...اومدن هم آرسین و جانیار و درين سرم پشت...تو دويدم و دادم هل و بیمارستان در

 :گفتم بلند. رفتم پذيرش میز سمت

 ؟؟؟...کجاست بابام! دينور؟-

 :گفت بعد. کرد بهم نگاهي میز پشت زن

 .بردنشون عمل اتاق. راست سمت راهرو انتهاي-

 سرمو درين...کردن هق هق به کردم شروع. زمین روي نشستم و دادم تکیه ديوار به! عمل؟ اتاق

 :گفت و کشید بغلش توي

 ...درناز باش آروم...هیــس-

 ...کنم پیدا رو زده بهش که رو ماشیني اون اگه خدا به! درين؟ باشم آروم چطوري آخه-

 :گفت...دکتره سمت رفت تندي درين...شد باز عمل اتاق در

 !دکتر؟ آقاي شد چي-

 :گفت...بودم شده خیره بهش صبري بي با. پايین کشید اش بیني روي از ماسکشو

 هستین؟ بستگانش از شما-

 ...دخترشم بله-

. يهضرور کامال يکي اون که دارن هم ديگه عمل يه به احتیاج ولي. کردن رد موفقیت با و عمل اين-

 ولي .مالقاتش برن بعدي عمل قبل تونین مي. يو سي سي شدن منتقل...ناجوره خیلي وضعشون

 .دقیقه پنج هم هرکس. باهم همه نه! يکي يکي

 :گفت و کرد نوازش و هاش شونه جانیار. صندلي روي نشست و کشید عمیقي آه درين

 ...عزيزم...درين-

 !ببینم رو بابا بايد-

 ...ريم مي خب خیله-

 !برم اول من-
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 :گفتم و کردم پاک اشکامو. شدم بلند

 .رم مي من بعد...بره درين اول بذار جانیار-

 وسرش. کردم نگاه آرسین به. يو سي سي توي رفت و پوشید و مخصوص هاي لباس رفت درين

 :گفت زيرلب و داد تکون

 ...درناز نکن تابي بي-

 بعد هچنددقیق درين! کنم جا بغلش توي خودمو بپرم موقع يه که نبود تضمیني. برگردوندم رومو

 :گفت بعد. کرد آرسین و من به نگاهي. اومد

 .ببینه آرسینو خواد مي بابا-

 :گفتم تعجب با من

 !آرسینو؟! چـي؟-

 :گفت و انداخت باال هاشو شونه...بود کرده تعجب هم آرسین. داد تکون سرشو درين

 .خب خیله-

 :گفتم. تو رفت آرسین. کردم نگاه درين و آرسین به استفهام و گیجي با من

 داره؟ کار چي و آرسین درين،بابا-

 ...درناز دونم نمي من-

 !بود؟ خوب حالش-

 :گفت زيرلب. کرد نگاهم تاسف با درين

 !چسب و سیم و دستگاه عالمه يه با. آره-

 مي خوابم داشت...شدن سنگین چشمام. گذاشتم پاهام روي سرمو و صندلي روي نشستم دوباره

 پاهاش روم،روي به رو آرسین. کردم باال سرمو. امه شونه روي يکي دست کردم حس يهو که برد

 :گفت و زد بهم کوچیکي لبخند. بود نشسته

 .ببینش برو-
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 ويت رفتم و پوشیدم رو ها لباس. شدم بلند و دادم تکون سرمو. برداشت ام شونه روي از دستشو

 ردهک باهاش کارو اين که کسي اون به دستم اگه...بمیرم الهي...ايستادم بابام تخت جلوي. بخش

 !کنم مي اش قیمه قیمه! برسه

. نارشک صندلي روي نشستم. زد جوني کم لبخند. کرد نگاه بهم و کرد باز هاشو پلک آهسته بابا

 :گفتم آروم. دادم فشار و گرفتم دستشو

 ...باباجونم سالم-

 ...عزيزم سالم-

 :گفتم. بوسیدم دستشو روي. کرد نگاه بهم

 !دم مي قول بهتون! مطمئنم من...کنین مي رد راحت و خوب خیلي هم رو عمل يکي اين بابا-

 :گفت و کشید آهي. کرد نوازش و ام گونه و باال گرفت دستشو بابا

. گذاشتم کم براتون هرچي. کردم سال چهارده اين توي که هرکاري خاطر به...ببخش منو بابا-

 ...بردمتون ياد از قدر هرچه

 :گفتم بغض با

 !زني؟ مي رو حرفا اين چرا بابايي-

 :پرسیدم تندي! مردم مي گفتم نمي اگه. اومد يادم چیزي يه يهو

 داشتي؟ کارش چي گفتي؟ آرسین به چي بابا راستي-

 :گفت. زد لبخند

 ...فهمي مي بعدا-

 !بابا-

 .جانم فهمي مي-

 بود؟ کي...خودش...ماشینش شماره! بود؟ کي بود زده بهتون که اوني...راستي-

 :گفت زيرلب. کرد اخم يهو
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 ...اون-

 با...شدن بلند ها دستگاه بوق بـوق صداي...رفت حال از و شدن بسته چشماش دفعه يه بعد

 :گفت بلند و شد پیداش پرستاري يه. کردم نگاه بهشون وحشت

 !عمل اتاق ببريمش تر سريع هرچه بايد! داخلي خونريزي-

 :زدم لب

 ...بـابـــا-

 درسا جیغ صداي. راهرو توي رفتم و کندم تنم از رو لباسا تندتند. بیرون برد اتاق از و من دکتره يه

 :شنیدم رو

 !ببینمش بذارين-

 و جلو رفتم...بودش گرفته محکم سانیار و بود ايستاده راهرو وسط. درسا سمت دويدم تندي

 :زد مشت بازوم به آهسته. کردم بغلش

 !ببینمش بايد من...درناز-

 ...عمل اتاق ببرنش دوباره بايد! شه نمي. درسا باش آروم-

 :گفت کنان هق هق. زمین روي افتاد

 ...اگه...اگه-

 !بیرون میاد سالم شه نمي اش هیچي درسا نزن حرف! هیس-

 :گفتم و درين طرف رفتم. گذاشت زانوهاش روي سرشو و نگفت هیچي درسا

 !گفتي؟ درسا به کـ ي-

 و تسخ خیلي و پرواز اولین با گفت مي سانیار. افتاديم مي راه شمال از داشتیم که موقع همون-

 ...رسوندن و خودشون زور به

 :گفتم درگوشش و کردم بغلش. سرخورد اش گونه روي اشک قطره يه

 !کن فکر مثبت-
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 ...زد بهم اي زورکي لبخند

××× 

 :گفت و آورد صندلي يه جانیار

 .وايسادي آفتاب زير سرپا خیلي. درناز بشین-

 با اشکامو و درآوردم و ام آفتابي عینک. شد پاره هم دستمالم اين...اَه. نشستم و دادم تکون سرمو

 مولب...شنیدم رو درسا ي زجه صداي...خوابیده خاک خروارها زير بابام حاال. کردم پاک سرانگشتام

 ...کرد مي هق هق داشت و بود نشسته قبر سنگ پايین درين. گرفتم گاز

 و دستمال ي جعبه آرسین. کردم مي نگاه و ريختم مي اشک فقط. بودم شوک تو کامال که خودم

 :گفت و گرفت طرفم

 ...بیا-

 .مـرسي...مـ-

 نمي ارک اين به دست هرگز من! نه ولي...برسیم بهم بتونیم آرسین و من مرده بابام که حاال شايد

 ...يهگر زير زدم بلندبلند و لرزيدن هام شونه...گور توي...بلرزه گور توي بابام تن خوام نمي! زنم

 جانیار،آرسین،سانیا...گذشتن سريع خیلي چهلم بعدشم و هفتم و سوم مراسم

 ولي...صدان و پرسر هاش بچه اين قدر چه که واي. رعنا ي خونه رم مي درين با دارم...بابا نـه-

 !ان خواستني خیلي

 :گفتم و خنديدم

 .بانمکن خیلي...آره-

 :گفت درسا! بودن نازي و خوشگل دختراي خیلي. مانیا و مانا. داشت دوقلو رعنا

 نداري؟ کاري. بپرسم حالتو زدم زنگ...اوکي-

 !بـاي. آجي نه-

 !باي-
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 سمت مافتاد راه و شدم ماشینم سوار. پوشیدم و هام کتوني و برداشتم کیفمو. کردم قطع و گوشي

 باالي تا...داشت بلند هاي علف که بود قسمتش يه. رسیدم خوب نسبتا و نبود ترافیک...فیروزکوه

 قشنگي و باصفا جاي خیلي درکل و شد مي رد رودخونه يه هم علفزار وسط از. رسیدن مي زانوم

 !بود پات زير تهرون شهر کل انگار. داشت هم خوبي خیلي ويوي...بود

 رو هايي قدم صداي! هوايي عجب...به به...میومد خنکي نسیم. اش تپه باالي ايستادم رفتم

 ينجاا اون! آرسیــن؟! نداشتن اعتماد ديدن مي که چیزي به چشمام! وايــــي...برگشتم. شنیدم

 !کرد؟ مي کار چي

. بودمش نديده که شد مي ماهي سه-دو به نزديک...شدن مشخص هاش گونه چال. زد لبخندي

 سر فتمر مي که سانیار يا جانیار ي خونه مثال اتفاقي،يا...ديدمش مي توک و تک چندماه اين از قبل

 ...بود اونجا وقتا بعضي اونم بزنم

 :گفت

 ...سلــام-

 :گفتم آهسته

 کني؟ مي کار چي اينجا. سالم-

 :گفت...افتاد مي تپش به قلبم هم زياد ي فاصله اين با حتي. کنارم ايستاد فاصله با

 .موقعیته بهترين اين نظرم به و بزنم حرف باهات بايد. اومدي کجا پرسیدم درسا از...راستش-

 :گفتم. کرد نگاه بهم

 بگو؟ خب-

 گفت؟ بهم چي پیشش رفتم...بود بیمارستان پدرت که روز اون دوني مي...درناز-

 :گفتم و شدن روشن ام فضولي هاي جرقه دوباره! بود رفته يادم کال...اوه

 گفت؟ بهت چي...نه-
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 :کردن تعريف به کرد شروع و کرد نگاه و روش به رو مستقیم

 هک گفت...سخته برات و شي مي اذيت که دونم مي چون شم نمي جزئیاتش وارد. اتاق توي رفتم-

 :گفت برام بريده بريده و خشدار صداي با. گرفت دستمو بعد. تختش کنار بشینم

 من چون کنه ازدواج من با که نداشتن دوست اون پدر و مادر. رسیديم بهم سخت خیلي آهو و من

 احافتض خیلي موقع اون ولي باشه عالي وضعم االن اينکه نه. نداشتم اي سرمايه هیچ موقع اون

 عالمه هي البته و مناسب قیمت با خونه يه. رفتیم شون خونه از آهو پدر و مادر خبر بي و شبونه. بود

 ادرم درين اومدن بدنیا بعد چندماه تقريبا. گذشت سال خیلي...خريديم تخفیف و زدن چونه و چک

 .نببخشیمشو که خواستن ما از...برعکس. نکردن رفتار بد باهامون ولي. کردن پیدا رو ما پدرش و

 :گفت. کرد نگاه بهم و کرد مکث

 درناز که مطمئنم من. کرديم فرار که نکرديم درستي کار آهو و من. باالست خیلي عشق ارزش

 مي وقتي خوام نمي...هستي عاقلي پسر. نکردي قبول که بینم مي ولي. داده فرار پیشنهاد بهت

 که مدار يقین...کن ازدواج درناز با. ام رفتني دنیا از که افتاده دلم به. باشه دلگیر از کسي میرم

 يکیش...چیزاست خیلي ي دهنده نشون نزدين حرف من حرف روي اينکه. هستین هم عاشق هنوز

 تو با ازدواجش از اي ناراحتي هیچ من که باش مطمئن. پاکه عشق يه عشقتون اينکه مثال

 .باشه ناراحت ازم کسي ندارم دوست. رفتنمه وقت ديگه...ندارم

 آرسین! شنیدن؟ درست من گوشاي. بودم زده زل بهش باز دهن با من. کرد سکوت آرسین

 :گفت و زد لبخندي

 .ريت بزرگ اون از که گم مي تو به. نداره طاقت دونم مي چون. نمیگم درناز به اينو که گفت بابات-

 :گفت و خنديد. کشید آهي

. دهآور فشار بهم خیلي هم جوريش همین نـیست؟. باشه کافي...کردن صبر ماه هفت کنم فکر-

 درناز؟ موني مي باهام

 زدم. کردم نگاه بهش و برگشتم. زدم لبخند اختیار بي. برگردوندم و روم و کشیدم عمیقي نفس

. کردم حلقه هاش شونه دور دستامو و سمتش دويدم...دل ته از...واقعي ي خنده يه...خنده زير

 .خنديد مي اونم...چرخوند خودش دور منو و انداخت کمرم دور دستاشو اونم...باال کشیدم خودم

 !شکرت خدايا! کرديم دل ته از و حقیقي ي خنده يه هردومون باالخره...مدت همه اين از بعد
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 :گفتم و خنديدم

 !خوشحالم خیلي آرسین واي-

 بگیري؟ عزا عروسیت شب خواي مي! چي؟ پس-

 برقصیم؟ بريم-

 بکنیم؟ بايد اي ديگه کار-

 .بوسیدم و هاش گونه چال هردوتا روي. زد لبخندي. گذاشتم هاش شونه روي و دستام و خنديدم

 :گفت درگوشم و شد خم

 !بانو میاد بهت اي ديگه لباس هر از بیشتر سفید لباس راستي-

 :گفتم. خنديدم ريز

 !ديگه ام گفتنت بانو همین عاشق-

 يبريدگ کمرم،راس روي و بود باز کمرم تا پشت از. اي حلقه آستین و بود باز يقه جلوش لباسم

 :کرد زمزمه آهنگ با آرسین. بود پرنسسي هم دامنش. داشت پاپیون يه لباس

 گیرم مي جون تو عشق از میرم تو فکر تو -

 میمیرم تو بخاطر

 و دنیام کردي پر تو

 باشي من فکر تو اگه

 شي تنها که نمیزارم

 نقاشي مثل زيبايي تو

 و خوام مي که هموني

 :خوندم آهسته منم و زدم لبخندي
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 عمرم قلبم جونم عشقم-

 مونم مي تو کنار

 میشي غمگین وقتي

 بازم

 خندونم مي لباتو

 قلبم وقتي خوبه حالم

 نزديکه قلبتو به

 باريکه مرز يه ما بین فاصله وقتي میاد خوشم

 :گفت شیطنت با بعد و بوسید و ام پیشوني آهسته آرسین

 !شه نمي اين از بیشتر ديگه اينجا حاال-

 :گفتم و خنديدم

 ...حاال خب خیله-

 :گفتم خنده با من. کرد بغلم اومد رعنا. آوردن و کادوهاشون کم کم ها مهمون بعد

 !برم من بده و من ي سکه زودتر جون ديوونه-

 :گفت و خنديد

 ندهب آرسین اين به خودتو آخرش و اول باالخره دونستم مي که من! باشه مبارک...خبرمرگت بگیر-

 !کني مي آويزون خدا

 :گفتم و خنديدم

 !باشه هم خداش از آرسین-

 :گفت و کرد بغلم خنده با. اومد آرام و رفت رعنا

 !شدي داداشم زن باالخره که خوشحالم-
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 !نمیاد هرکسي گیر خوبي اين به خواهرشوهر! عزيزم خوشحالم منم-

 :گفتم آهسته. پلکید مي آرام بر و دور همش پسري يه

 بـال؟ کیه پسره اين-

 :گفت زيرلب و خنديد زده خجالت

 ...بابا هیشکي گي؟ مي و شادمهر کي؟-

 هیشکي؟-

 :گفت و شدن گلي لپاش

 .بیاد داد اجازه مامان...بیمارستانه توي همکارام از يکي-

 ...کنیم مي برداشت ديگه چیز يه که ما واال دوسته؟ فقط مطمئني-

 :گفتم و بازوم روي زد آهسته

 !ا -

 ...خنديدم غش غش

 يتو نشستم. کنه رد رو همه گفتیم جانیار به و نداشتم کشون عروس ي حوصله. بود آخرشب

 :گفتم و ماشین

 !شد من مال هم عروسکت قشقايي اين باالخره...آهان-

 :گفت و خنديد

 !خودته مال بخواي هم جون شما...سهله که قشقايي-

 .کردم بوس و اش گونه و زدم لبخندي

 مهه من منتهي. بود مجتمع يه توي که همون...بود آرسین ي خونه همون مون خونه. خونه رسیديم

 ! ديگه باشه منم ي خونه بود قرار باالخره خب. کردم عوض وسايلشو ي

 و گريه به کرد شروع و کرد بغل محکم منو اومد درسا. شديم پیاده ماشین از در جلوي

 :گفتم و خنديدم...زاري
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 وخودت...شده تومن خدا آرايشم پول! کنم نمي اصلــــا که يکي من...نکن گريه قدر اين درسا-

 !شه مي خراب آرايشم کنم نمي گريه هم بکشي

 :گفت خنده با گريه وسط درسا

 !دونم نمي من بشي آدم قراره کي تو...روحت تو اي-

 :گفت لبخند با و کرد باز رو خونه در آرسین. خونه توي رفتیم و کرديم خداحافظي ديگه

 !من بانوي بفرمائید-

 :گفتم بلند. تو رفتم و خنديدم

 !ها هست هم خوبي ي خونه چه خدايي ولي-

 نیست؟! هست هم خوبي شوهر...بله-

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 !هست! بعــله-

 :خوندن آهنگ به کردم شروع بعد

 شـــــــــوهر شوهره شوهر-

 شــــــــــوهر عســـــــله قند

 شــــــــــوهر گوهره و دُر

 شــــــــــوهر يــاوره و يار

 شـــــــــوهر پره بالشـــــت

 ..شـــــــــوهر سره؟ تاج کي

 شـــــــــــــوهر بهتره گل از

 شـــــــــــــوهر قربون الهي

 شــــــــــــوهر فداي چیم همه
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 :گفت و کشید لپمو...خنديد مي داشت فقط آرسین

 ...کردي مي رو زودتر! شیطون؟ گرفتي ياد کجا از رو اينا-

 !ديگه شدي مي پررو وقت اون شد نمي-

 :گفت. بوسید لبامو روي و جلو آورد سرشو آهسته

 ...دارمت و پیشمي باالخره که خوشحالم خیلي-

 ...!کرد اش وصف نوشتن با شه نمي که اي خوشحالي. خوشحالم منم

××× 

 «بعد نیم و سال سه»

 هک معتقدم اصال...آخیـــش. بود صابون و کف گردنم باالي تا. بودم نشسته کف از پر وان توي

 قطف کردم سعي و بستم چشمامو...اينه گن مي که ريلکسیشن...کنه مي معجزه کف حموم اين

 ...هــوم...ببرم لذت

 به آرسین ديدم. کردم باز پلکامو از يکي الي...خنده مي داره يکي انگار! چیه؟ صداي ديگه اين! وا

 ...خنده مي داره ايستاده سینه به دست و زده تکیه در چارچوب

 :زدم جیغ خنده با و کردم باز کامل چشمامو هردوتا

 !کني؟ مي کار چي اينجا! اومدي؟ کي تو-

 :گفت اش خنده میون

 ...رسیدم االن همین-

 !خندي؟ مي داري چي به ديوونه-

 !شده بانمک خیلي ات قیافه-

 ...ببینم بیرون برو-

 چرا؟-

 !ديگه برو! اراه محض-
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 :گفت و کرد قطع و اش خنده

 .درساست کنم فکر. بدم بهت آوردم...خورد مي زنگ داشت موبايلت-

 .نشنیدم ا ؟-

 و گرفت دستمو. کردم درازش آرسین سمت و کردم خشک وان ي لبه ي حوله با دستمو. جلو اومد

 :گفتم و زدم لبخندي. بوسید و پشتش آهسته

 !آقاهه نکن شیطوني...ديگه بده-

 جواب. گرفتم رو درسا ي شماره. بست درو و بیرون رفت حموم از. زد چشمکي و داد بهم و موبايلم

 :داد

 چطوري؟. درناز سالم-

 بودي؟ زده زنگ چطوري؟ تو خوبم. خواهري سالم-

 ...ها بیاين امشب نره يادت بگم خواستم مي. آره-

 .میايیم. ره نمي يادم نه-

 نداري؟ کاري...خوبه-

 .خدافظ. عزيزم نه-

 .خدافظ. منتظرتم-

 از و مپوشید و ام پالتويي حوله. بودن گرفته خونوادگي مهموني سالگردشون واسه سانیار و درسا

 :گفت و اش شونه روي انداخت و اش حوله آرسین. بیرون اومدم حموم

 .رم مي من حاال خب-

 !ها بیاي زود ولي برو-

 .خب خیله-

 طوالني خودم فقط کردم مي فکر! کرد مي ديوانه و آدم که داد مي طول و هاش حموم قدر اين

 !اومده خودم گیر صاف يکیش و! هست منم از بدتر و من عین نگو...کنم مي حمام
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 مدل. درآوردم کمدم توي از زانو باالي تا مشکي پیرهن يه. کردم خشک سشوار با و موهام

 خیلي رو هلباس اين. شد مي پوشیده گیپور با کامال دستام و ام سینه روي ولي بود دکلته پیرهنش

 تخت پاشنه کفش با مشکي جوراب. بود داده بهم امسالم تولد واسه آرسین...داشتم دوست

 ...ها بپوشم بلند پاشنه خواستم مي. پوشیدم مشکي

 که هم ادرس! افته مي خط بپوشیم بلند پاشنه...پارکته اينا درسا ي خونه کف! ديگه شه نمي ولي

 !کنه مي هم و سرم روي موي آخر ي دونه تا کنه مي کچل و آدم...وسواســـي

 :گفت بلند بعد. بیرون اومد حموم از آرسین

 !شدي حاضر که تو ا -

 بیاي؟ تو موندم مي منتظر! کردم؟ مي کار چي خب-

 !کشه مي طول که من شدن حاضر خب-

 .کنم مي درستت خودم! دي مي اش لفت بیشتر هم دختر صدتا از...ديگه آره-

 :گفت و زد لبخندي

 !خوب ا ؟چه-

 :گفتم. کردم ماچ و اش گونه و شدم بلند

 !گیره اينا الي من دل! کنن صاف بده رو ها چوله چاله اين گفتم صددفعه-

 :گفتم. کردم انتخاب خودم هم اش کروات. کردم درست موهاشو خودم من پوشید که لباساشو

 !پسرم ببندم برات شو خم-

 :گفتم خنده با و گردنش دور انداختم و کروات. جلو آورد سرشو و خنديد

 ايراني،گره شلبي،گره ساده،گره آندرو،گره ويندوز،گره گره قربان؟ خواين مي مدلي چه خب-

 ر،گرهگرندچست گردني،گره کلوين،دستمال منهتن،گره اوناسیس،گره پلتسبرگ،گره شرقي،گره

 کدوم؟ کاونديش؟ يا ضربدري

 :گفتم...بود رفته ريسه خنده از آرسین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

  انجمن کاربر MaNa91 | درناز بانو رمان

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

 

322 

 

 کدوم؟ حاال هان؟ آتنالنیتک؟ شايدم-

 !بلدي؟ کجا از تو...دونم نمي که من خب-

 :درآوردم و مهتاب اداي و دادم تکون هوا توي دستامو

 پوآرو هرکول کارآگاه با دورادوري ي رابطه پدرشون که نه آخه! بود بلد رو اينا ي همه جون مهتاب-

 هچ دوني مي! بودن فول رو قديمي و فرانسوي هاي گره که هم اونا...! داشتن هستینگز کاپیتان و

! یهيک درجه نسبت! مهتاب باباي ي پسرخاله ي عمه برادرزن شه مي کنم فکر داشتن؟ نسبتي

 !نــه؟

 :گفت. خنديد آرسین

 !شد ديرمون...بابا نريز نمک قدر اين-

 وبخ شلبي گره نظرم به! و؟ ماسماسک اين ببندم مدلي چه حاال...بابا اي! آره ابوالفضل يا واي-

 !بريم بزن! شد تموم...آ...آها...آ...باشه

 رودو بدو همون از. اينا درسا ي خونه رفتیم. شديم ماشین سوار رفتیم و پوشیدم شالمو و مانتو

 :گفتم...کرد ماچ منو شلپ شلپ درسا

 !کني مي ماچم همه اين میاد بدم من دوني مي خوبه! اَه اَه اَه-

 :گفت و جلو اومد درين

 !نیست؟ بد بکنه آرسین که چطوريه-

 !بشوره ظرف بره بايد نکنه ماچ زنشو شوهر! ديگه آرسین گي مي داري خودت خب-

 اي هبامز لحن با و کشید جانیار کروات به دستي. ايستاد جانیار جلوي رفت آرسین. خنديدن همه

 :گفت

 !مدلیه؟ چه تو مال داداش-

 تمگف درست! ويندوزه اين کنم فکر ولي کرد رديف درين اين مدل صد...نیست يادم که من واال-

 خانوم؟

 :گفت درين
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 ...بله بله-

 :گفت و داد نشون و اش کروات افتخار با هم سانیار

 !ايرانیه گره منم مال-

 :گفت درين

 !دلتون به سوز! بود تر سخت دوتا شما مال از بستم جانیار براي من که اوني! هاها-

 :گفت جانیار

 !سرمون روي بذاريم کنیم قیمه قیمه و مون خانوم بايد ما...ديگه آره-

 :زد داد و کرد نگاه جانیار به عصبانیت با درين...خنده زير زديم همه

 !کشمت مي! قیمه؟ قیمه-

 :گفت داده اي سوتي چه بود نفهمیده هنوز که جانیار

 ...بود تعريف! چیه؟ مگه خب-

 :گفت آرسین

 ...ديگه که قیمه قیمه...حلواست حلوا اون آقاجان-

 :کشید جیغ درين

 !خوابي مي پارک توي ري مي! جانیار نمیاي خونه امشب-

 :گفت و کرد علیک و سالم آرسین و من با. سمتمون اومد رعنا

 !ببندم آقامون واسه ها کروات مدل اين از بدين ياد منم به...دخترا واي-

 :دراومد مانیا جیغوي جیغ صداي موقع همون

 !گشنمه من! مامان! مامان-

 :گفتم و رعنا ي سرشونه زدم

 !شو خیال بي فعال و مهبد کروات...برس هات بچه به عزيزم برو تو-
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 اطحی توي رفتن هم مردا. آشپزخونه توي نشستیم رعنا و درسا و درين و من شام از بعد...خالصه

 :گفت رعنا. بود برده خوابشون هم مانا و مانیا! برسن شون قلیون بساط به تا

 دوتا همین توي من آخه! خوان مي پسر که داده پیچ شیش گیر مادرشوهرم اين...ها بچه واي-

 بذارم؟ دلم کجاي رو ديگه يکي...موندم بچه

 :گفت درين

 ...فعال حداقل! ندارم بچه حوصله اصلــــــا که من...اوف-

 :کردم شکايت درسا به

 !پس؟ شد چي! ها بشي دار بچه زود دادي قول تو وفا بي-

 :گفت و خنديد درسا

 چهب بخواد خدا اگه ايشاال خب. افتاديم فکرش به پیش چندوقت همین هم سانیار و من راستش-

 !ديگه میاد

 :گفت و خنديد درين. زدم لبخندي

 درناز؟ چي خودت-

 :گفتم. کردم نگاه بهش

 آرسین به چیزي خودمم من! ها نکنین بزرگش ها بچه...شد حرفا اين از بحث که حاال خب-

 ...نگفتم

 :گفت هیجان با درسا

 !بارداري؟-

 وزهن ولي...شدم مي عادت پیش روز سیزده بايد. دارم دکتر وقت فردا! دونم نمي يعني...بابا نه-

 ...افتاده عقب. نشدم

 :گفت و زد بهم دستاشو رعنا

 !حله ديگه پس خب-
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 :گفت جديت با

 !بیادها بدمون اينکه نه...خواستیم نمي بچه آرسین و من! نیست معلوم هیچي که هنوز ولي-

 ...بوديم نکرده فکر بهش حاال تا ولي! نــه،اصال

 :گفت رعنا

 !میاد خودش نونو عزيزم بوديم؟ کرده فکر مهبد و من مگه-

 :گفتم. زدم لبخندي

 . شه مي مشخص چي همه هم بعدش چندوقت و دم مي آزمايش فردا...حاال خب-

 رزودت و آرسینه و من قرص پروپا طرفداراي از گفت مي دکتره. دادن بعد هفته يه و آزمايشم جواب

 :گفت و زد بهم لبخندي. داد بهم جوابو

 !مثبته...باشه مبارک عزيزم-

 :گفتم و دادم تکون سرمو...خب...نه...ولي کردم مي فکرشو...شدم شوکه

 .کنم مي خواهش گین؟ نمي کسي به...نزدم حرف شوهرم با هنوز من...دکتر-

 !قوله من قول! نگم کس هیچ به هیچي دم مي قول-

 ...مرسي-

 کار عموش شرکت رفت کرد،مي نمي کار فیلمي هیچ روي که مدتي اون. خونه اومد شب،آرسین

 :گفتم و بوسیدمش همیشه مثل. استقبالش در دم رفتم. کرد مي

 ...عزيزم نباشي خسته-

 .بانو مرسي-

 آرسین؟-

 جانم؟-

 .بزنم حرف باهات خوام مي-

 :گفت و کرد مکثي. کرد نگاه بهم
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 .میام کنم عوض و لباسام کن صبر خب...طور همین منم ا ؟-

 .باشه-

 :تمگف. ام رويي به رو مبل روي نشست و اومد هم آرسین بعد چنددقیقه. هال توي نشستم رفتم

 بگه؟ اول کي خب-

 .تو-

 !گفتن تري کوچیک...گفتن بزرگتري يه! تو...نـه-

 .بگم بهت تا پیشم بشین بیا خب-

 :گفت و کشید آهي. مبل پشتي روي کرد دراز دستشو. کنارش نشستم رفتم

 نـه؟. نه و بیست سالته؟ چند تو االن...ببین خب-

 .آره-

 ...وقتشه بهترين االن خب...ديگه هستم سه-دو و سي نزديکاي که منم-

 چي؟ وقت-

 :گفت آهسته و پايین آورد صداشو

 !ديگه شدن دار بچه-

 :گفتم. کنم غافلگیرش بعد تا بزنه حرفاشو بقیه تا موندم منتظر. زدم لبخندي

 خب؟-

 ...ديگه ست خونواده يه مکمل بچه باالخره موافقي؟ تو-

 !افتادم فکر به تو از زودتر کوچولو يه من کنم فکر...خب-

 :گفت و شدن گرد چشماش. نشست صاف آرسین...خنديدم آهسته

 چیه؟ منظورت چي؟-

 :گفتم و گردنش دور انداختم دستامو
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 !پدريم و مادر تو و من بعد به امشب از-

 و ام گونه مهربوني با...کردم همراهیش منم و خنده زير زد سرخوشانه و خوشحالي با آرسین

 :گفت و بوسید

 !بدي بهم تونستي مي که بود خبري بهترين اين-

 :گفتم و کردم حلقه بازوش دور دستمو

 شديم همکار،بعد شديم بوديم،بعد دشمن اول...هستیم باحالي زوج چه تو و من کردي دقت-

 !نــه؟! باحاله! پدر و مادر شوهر،بعدم و زن عاشق،بعدم دوست،بعدم

 :گفت و خنديد

 ...آره-

 :گفتم ذوق با

 !باشه تو عین دارم دوست! دربیاد چال هاش گونه روي ايشاال-

××× 

 «بعد ماه شش»

 نمي و ودب شده گنده شکمم...بشینم فرمون پشت تونستم نمي. زدم مي قدم خیابون توي داشتم

 :دادم جواب. بود آرسین. خورد زنگ موبايلم. کنم رانندگي راحت تونستم

 .عزيزم سالم-

 .شدم نگران نبودي خونه زدم زنگ درناز؟ کجايي...سالم-

 .بخرم لباس دخترم واسه اومدم! ديگه شي مي نگران الکي-

 تنهايي؟-

 .بود سررفته خونه توي ام حوصله منم. بريم باهم شد نمي داشتي کار امشب...ديگه آره-

 !ها باشي دخترمم و خودت مراقب...بانو باشه-

 :گفتم و خنديدم
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 عزيزم؟ نداري کاري. چشم-

 .خدافظ. برو عزيزم نه-

 .خدافظ-

 .خونه برم که افتادم راه. شد مي تاريک کم کم داشت هوا کردم که و خريدم. کردم قطع و گوشي

 کوچه پس کوچه از! میومد بدم منم...کردن مي نگاه مردم هي. برم شلوغ جاهاي از خواستم نمي

 ...پايین بودم انداخته سرمو و شدم مي رد زنان قدم خلوت هاي

 ...باشه آرسین و خودم اسم از ترکیبي دارم دوست...بذاريم چي دخترو اسم

 :کرد صدام کسي يهو که بودم افکار همین توي

 درنـاز؟-

 :گفتم بلند! داشت؟ کار چي اينجا زنیکه اين...شدن گرد چشمام. برگشتم

 !مهـتاب؟-

 :گفت. زد پوزخند و کرد شکمم به نگاهي. کرد مي نگاهم خشن. اومد جلو

 !روشن چشمت...باروري چندوقتیه که بینیم مي-

 .مــرسي...مـ-

 

 !بود؟ گفته اين به کي داشت؟؟؟ خبر کجا از اين خب! چندوقت؟

 

 خور نون...چي ديگه دوتاي اون! شه مي بابابزرگ ببینه نبود دنیا اين به عمرش که بدبختت باباي-

 !نه؟ يا دارن اضافي

 توي از و زد بشکن يه بزنم حرف خواستم تا! زدنه؟ حرف طرز چه اين...گاو ي زنیکه. کردم اخم

 هیکلش و پهن و پت و بود متر دو نزديک قدش...بیرون اومد قلچماق مرد يه سرش پشت ماشین

 ...بود ورزيده
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 :گفت و کرد مستانه اي خنده مهتاب. کردم نگاه مهتاب به سردرگمي با

 !ات توله هم! شي مي ناکار خودت هم...خوبه خوبه-

. مینز روي افتادم...بکشم جیغ نتونستم حتي...صورتم توي زد مشتش با و اومد جلو مرده اون يهو

 ام خونین بیني روي دستمو يکي اون...زد مي لگد داشت بچه...گذاشتم شکمم روي و دستم

 :زدم داد...گذاشتم

 !کني؟ مي طوري اين چرا ؟!مهتاب مرگته چه-

 :گفت بلند...زد قهقهه مهتاب

 ...امروزم منتظر و کنم مي تعقیبت مدام دارم ماهه يک من! برسه دادت به نیست کسي اينجا-

 :گفت و کرد مرده به نگاهي! گفت؟ مي چي عوضي اين

 ؟...منوچهر-

 مي تو از بچمو خدايا...بچم...کشیدم جیغ بلند و گذاشتم شکمم روي و دستم. زد پهلوم به لگد يه

 :گفت شمرده شمرده و اومد جلو مهتاب! نیاد سرش باليي! خوام

 کشتش؟ که دوني مي زد؟ بابات به ماشین با کي دوني مي-

 :گفت و زد آوري چندش لبخند

 ...عزيزم منوچهر مثل دوستايي! دوستام و من! من-

 :گفت مهتاب...کشیدم جیغ بلند درد از که زد گوشم توي سیلي يه منوچهر

 سه-دو هر...نخواستمش خودش خاطر به وقت هیچ! همیشه! خواستم مي پولش خاطر به و بابات-

 اون دونم نمي! بودم نويد عاشق واقعا...آخر بار اين ولي...شدم مي دوست پسر يه با بار يه ماه

 !عوضي...نداد و من ي مهريه آشغال ي مرتیکه اون اما! نبود مهم برام ولي پولم يا بود من عاشق

 !آوردي درمي و حرصم زياد هم تو ولي! گرفتم که اونو انتقام

 فرود پاش صاف دوباره...گذاشتم شکمم روي دستامو تندي...بزنه بهم لگد يه خواست منوچهر

 لگد شديد...ست زنده هنوز که فهمیدم مي بچه لگدهاي از...هام دنده روي...قبلي جاي همون اومد

 ...بود اشک از خیس کامال صورتم...کرد مي اضافه دردم به و زد مي
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 :گفت و کرد اي اشاره منوچهر به مهتاب

 !رفتنیه ديگه اين...منوچهر بريم-

 هکیس...شد آب خیس لباسم کل ديدم يهو...زدم زجه بلند...رفتن گاز تخت و شدن ماشین سوار

 يتو از و ام گوشي لرزون دستايي با! بود مونده دوماه هنوز! بود زود االن ولي! بود؟ شده پاره! آبم؟

 ...دادم فشار و دستم آرسین اسم روي...درآوردم کیفم

 عزيزم؟ جانم-

 ...آرسین...آر-

 :گفت نگراني با آرسین...کشیدم جیغ بلند

 !درناز؟-

 :کشیدم جیغ بلند

 !میرم مي دارم آرسین-

 :زد داد بلند آرسین

 ...درناز خوبي؟؟؟ درناز! درناز؟ کجائي-

 :گفتم زيرلب...بهرامي...گشتم کوچه اسم دنبال شدن مي تار داشتن که هام چشم با

 ...برسون خودتو زودتر...بهرامي...ي کوچه-

 ...نفهمیدم هیچي ديگه و افتاد دستم از گوشي

 «آرسین»

 :زدم داد گوشي توي بلند

 !درنـــــاز؟-

 :گفت و کرد نگاه بهم ناصر عمو

 آرسین؟ شده چي-
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 کوچه گفت! اومده؟ سرش باليي چه خدايا...بچه...درناز...بیرون دويدم اتاق از تندي

 ...کرديم مي خريد ازش همیشه که بود اي سیسموني همون نزدکاي...بهرامي

 راه و کردم روشن و ماشین...کردم باز و پیرهنم اولي هاي دکمه...بود کرده عرق صورتم

 زجه جوري اون چرا شده؟ چش من درناز! شده؟ چش...بگیرم زير نفرو سه-دو بود نزديک...افتادم

 !کنه مي تموم داره و ماهش شیش تازه که االن! نه...زايمان وقت شايد کرد؟؟؟ مي ناله و زد مي

 ...برسن من از زودتر حداقل اونا شايد...گرفتم و 001 تندتند

 بفرمائید؟...تهران اورژانس-

 !اونجاست باردار زن يه...بهرامي کوچه برسونین خودتون زودتر-

 ...رسونیم مي و خودمون االن...خیابون؟بله اسم-

 :گفتم زيرلب

 ...بده بهم رو اونا خودت خدايا...هیچم دخترم و درناز بدون من...کن کمک خودت خدايا-

 اب. ماشین توي بردن مي برانکارد روي و درناز داشتن...بود رسیده هم آمبوالنس رسیدم وقتي

 تخت روي و درناز و بیرون آوردن و برانکارد در جلوي...بیمارستان رفتم آمبوالنس دنبال سرعت

 از! آورده؟؟ سرش رو بال اين کي...خدا يا...بود خونین و زخمي صورتش و بود هوش بي...گذاشتن

 ...کنم مي سیرش زندگي

 :گفت بودن آمبوالنس توي که اونايي از يکي به رو. داد تکون سري. سرش باال اومد دکتر يه

 مرگ؟ زمان-

 :زدم نعره بلند

 !تـــونـــه نمي! باشه مرده تونه نمي اون! چیـــــه؟ مرگ زمان-

 :گفت تندي دکتره! کشید نفس...اومد پايین دوباره...رفت باال درناز ي سینه يهو

 .باشه رسیده زايمانش زمان که ممکنه و هست هم باردار! سريع...عمل اتاق اش ببرين-

 :پرسید من به رو
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 !چندوقتشه؟-

 !ماه شیش-

 !ببرينش تر سريع...زوده که االن-

 نازدر به آسون من...کردم پاک ام سرآستین با اشکامو و زدم تکیه ديوار به...بخش توي بردنش

 .بود درين...خورد زنگ موبايلم! بدم دستش از هم آسون قدر اين که نرسیدم

 الو؟-

 :بود نگران صداش

 ...موبايلش نه خونه نه! ده؟ نمي جواب و اش تلفن چرا کجاست؟ درناز! آرسین؟ الو-

 ...بیمارستانیم-

 :کشید جیغ

 ؟!کنین؟ مي کار چي اونجا! بیمارستان؟-

 ...بیا تو-

 !بیمارستان؟ کدوم کجائي؟-

 ...مدائن...بود بستري توش پدرت که هموني-

 ...اومدم اومدم-

 شجلو. دويد بیرون عمل اتاق از پرستار يه. کشیدم موهام الي به ال دستمو. کردم قطع و گوشي

 :گفتم و وگرفتم

 !شد؟ چي-

 :گفت عجله با

 !میاد دنیا به داره بچه...! بديم انجام براش وقت از زودتر زايمان بايد-

 خطرناکه؟ اين...خدا واي-
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 شه مي...اومده هم فشار خیلي بهش چون مادر براي بیشتر. مادر براي هم بچه براي هم...ممکنه-

 !کنار؟ برين

 !اومده؟ هوش به االن-

 !نــه؟ يا بشم رد من کنار رين مي آقا...بله-

 نم با کسي آخه! کرده؟ باهاش کارو اين کي! اومده فشار بهش...خطرناکه مادر براي...کشیدم کنار

 ...برسه بهش دستم اگه کرده؟ باهاش کارو اين کثافتي کدوم! نداره دشمني درناز يا

. پريدم جا از...اومد درناز جیغ صداي اتاق توي از يهو...عمل اتاق توي رفت دوباره پرستاره همون

 يم هیکل از نه گفت نکن،هي زايمان طبیعي گفتم بهش قدر چه! کشه مي درد داره درنازم...درنازم

 !کشم مي درد منم! کشه مي درد داره...افتم

 :شنیدم و درين صداي يهو

 !آرسین؟-

 :گفت نگراني با درسا. بودن پشتم سانیار و جانیار با درسا و درين. برگشتم

 شده؟ چش! کجاست؟-

 ...گرفتتش کتک باد به اي عوضي کدوم دونم نمي...عمل اتاق-

 :گفتن باهم سانیار و جانیار و کشید بلند هین يه درين

 !چــــي؟-

 :گفت و کرد نگاه من به خیس چشماي با درسا...شد بلند جیغش صداي دوباره يهو

 !درنازه؟ اين آرسین! درنازه؟...نیست درناز که اين-

 !درنازه! آره آره-

 :گفت شده گرد چشماي با درين

 !میــــــاد؟ دنیا به داره بچش مگه! چرا؟-

 :گفت بلند درين...دادم تکون سرمو
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 !زوده که االن آخه-

 !میاد دنیا به زودتر داره...دونم مي-

 !خدايــا...داره خطر...بچه خود و درناز براي اين-

 .بود کرده قدغن درناز اونم که...خورد مي دردم به سیگار فقط االن...ريختم مي اشک قطره قطره

 ...گذشته هم سیگار از کارم يعني کنم مي گريه دارم وقتي...تونستم نمي

 بعد...مدمیو درناز جیغ صداي فقط متوالي چنددقیقه تا. پايین انداختم سرمو و زمین روي نشستم

 :گفتم زيرلب. کرد نگاه بهمون نگراني با درسا! محض سکوت...سکوت

 !خوبه خیلیم حالش اون! چي هیچ! نیست هیچي-

! دبو دررفته دستم از حساب کامال...ساعت دو...ساعت يک...ساعت نیم...گذشت قدر چه دونم نمي

 و کوچیک چرخون تخت يه که بود پرستار يه. شدم بلند جا از...اومد عمل اتاق در شدن باز صداي

 ...کرد مي گريه داشت و بود کشیده دراز نوزاد يه تخت توي. سمتش دويدم. داد مي هل داشت

 :گفتم زيرلب...زد مي لبخند داشت که پرستاره به بعد. کردم نگاه بهش ناباوري با

 !منه؟ دختر اين-

 :گفت و خنديد پرستار

 ...کنه مي هم اي گريه چه! روشن تون چشم. بله-

 :گفت و عقب کشیدش که کنم بغلش خواستم

 .بمونه دستگاه توي ماه يک بايد...نکرده رشد کامل هنوز اومده دنیا به زود بچه چون-

 :کردم ناله

 !مـــاه؟ يک-

 ...ببرمش بدين اجازه. بله-

 :گفتم سرش پشت تندي. شد رد کنارمون از

 !خوبه؟ درناز-
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 ...ندارم خبر من مادرش؟-

 که طور همون! کن رحم مون زندگي به! کن رحم من به! کن رحم بهش خدايا...آخ. شد دور ازمون

 ...کردي رحم دخترم به

 :پرسیدم تندي. بیرون اومد دکتر و شد باز اتاق در

 خوبه؟ حالش دکتر خانوم-

 :گفت و زد لبخندي

 هديگ ربع يه تونین مي. شه مي رسیدگي اونام به که مونده هاش زخم و ها کبودي فقط...بلـه-

 مي تبريک بهتون هم همسرتون سالمتي خاطر به! روشن هم چشمتون...راستي. ببینینش برين

 .دادش بهتون دوباره خدا...گم

 درين...خنديدم اختیار بي! خوبه؟ درناز! گفت؟ چي االن اين. شد رد کنارم از و داد تکون سرشو

 :پرسید ازم

 !گفت؟ چي-

 !عاشقتم خدايا! ممنونم ازت خدايا! خوبه حالش درنازم! خوبه حالش-

××× 

 

 ولي !آخه؟ کرده کارو اين تو خوشگل صورت با کي. کنارش نشستم. رفتم درناز تخت کنار آهسته

 تاب و بلند هاي مژه. بوسیدم طوالني و محکم و اش پیشوني...دنیايي زن زيباترين من براي بازم

 .کرد باز سیاهشو چشماي آروم...خورد تکوني دارش

 :گفتم و کردم نوازش دستشو. زدم بهش لبخندي

 ...عزيزدلم سالم-

 :گفت زيرلب

 ...آه...کجا من-
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 با. کشید شکمش به دستي بعد. چرخوند برش و دور گیج نگاهشو...اومد يادش چي همه انگار

 :گفت و کرد نگاه من به نگراني

 ...خوبه حالش بگو آرسین خدا رو تو! ست؟ زنده...دخترم! دخترم؟-

 :گفتم و زدم بهش لبخندي. داد فشار دستمو

 اهدستگ توي ماه يه بايد فقط! خودت مثل تموم چي همه و خوشگل دختر يه...خوبه. عسلم خوبه-

 ...بشه کامل رشدش تا باشه

 :گفتم و کشیدم اش گونه روي دستمو...کرد نگاه من به ناراحتي با

 کرد؟ کارو اين باهات رذلي آدم کدوم...کرد شه مي کار چي ولي...عزيزم ناراحتم منم-

 :گفت بعد. کرد اخمي

 ...شعور بي عوضي اون! مهتاب-

 طوري؟ چه! مهتاب؟! کـــي؟-

 ماس به لندهوري يه و مهتاب...کردم مي تعجب بیشتر هرلحظه...برام کردن تعريف به کرد شروع

 :گفتم عصبانیت با و کردم مشت دستامو. بودن آورده سرش رو بال اين منوچهر

 !پلیس پیش بريم بايد-

 :گفت آروم

 .نه االن ولي! ريم مي...آرسین ريم مي-

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 ...ذاريم مي دستشون کف حقشونو و ريم مي بشه خوب حالت تو وقتي. ريم نمي االن...معلومه-

 :گفت غم و ناراحتي با. کشید صورتش به دستي

 نـه؟...نداري دوست منو ديگه تو نــه؟...دونم مي...شدم زشت خیلي من االن-

 :گفتم و بوسیدم و اش کشیده و بلند انگشتاي تک تک. بود گرفته ام خنده
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 ازمب...باشم متنفر ازت که کني مجبورم اگه حتي...نخواي خودت اگه حتي...باشي هم هرجوري تو-

 ديگه و کن فرو گوشات توي اينو! درناز پرستمت مي من...عاشقتم گم نمي وقت هیچ. پرستمت مي

 !نزن حرفا اين از

 :گفت. بشینه کردم کمکش...باالتر کشید خودشو. زد بهم لبخندي

 ببینم؟ دخترمو تونم نمي-

 .نکنم فکر دونم نمي نزديک؟ از-

 !ببینیمش بريم! کنم مي خواهش آرسین-

 سرم توي خاکي چه من بشه پاره هات بخیه موقع يه! بعد بشي خوب کامل بايد! درناز نه االن-

 !بودم موت به رو نگراني از من که بفهم هان؟! بريزم؟

 :گفت و خنديد

 اومدن؟ اينا درين راستي! چیه حرفا اين ا -

 بیان؟ کنم صداشون. آره-

 ...بیان بگو آره-

 بوسش و کردن بغل و درناز شکايت و زاري و گريه با درسا و درين. اومدن و کردم صداشون رفتم

 !نکرد همیشه برعکس اي گله هیچ هم درناز و کردن

 ...زدن حرف به کردن شروع و نشستن دورش

××× 

 نازدر. بوديم پلیس ي اداره توي. بودم شده خم سرش باال منم و بود نشسته صندلي روي درناز

 :گفت بود نشسته کامپیوتر پشت که افسري...کرد مي شناسي چهره داشت

 دينور؟ خانوم بود جوري چه اش بیني-

 ...عقابي-

 اين؟-
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 ...بود بزرگتر اين از...نه-

 اين؟-

 .دقیقا بله-

 !چي؟ موهاش-

 ...بود فر تقريبا. رسیدن مي هاش سرشونه باالي تا...بود بلند-

 اين؟-

 ...بله-

 :گفت پلیس رئیس به رو و پريد جا از بعد. کرد نگاه اومده دست به ي چهره به تعجب با افسر

 !نیست؟ حیدري منوچهر مرده اين! پورفیضي آقاي-

 :گفت تندي درناز

 !بود منوچهر اسمش چرا-

 آقاي کنین عجله...کرديم پیدا پیش چندروز همین مقرشو ما! خانوم داره سابقه مرده اين-

 !دنبالش بريم زودتر بايد پورفیضي

 نداختا سرشو. جلوتر کشید شالشو و زد اشو آفتابي عینک درناز. بیرون اومديم اداره از درناز و من

 :گفت. شديم ماشین سوار رفتیم باهم و پايین

 !ببینم و دخترم برم تونم مي امروز گفت سرپرستار بیمارستان؟ بريم زودتر-

 ...ريم مي آره-

 آرسین؟ باالخره شد چي اسمش راستي-

 .کنیم مي انتخاب باهم...اونجا برسیم حاال-

 ...ها باشه خودمون اسماي از تلفیقي يه خوام مي آرسین-

 .عزيزم باشه-
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 :گفتم. ها صندلي روي نشستیم. بیمارستان توي رفتیم

 درناز؟ داري مداد کاغذ-

 ...کن صبر آره-

 :نوشتم و گذاشتم پام روي کاغذو. داد بهم و درآورد خودکار يه با کاغذ يه کیفش توي از

 =آرسین+درناز

 :گفت و کاغذ روي شد خم درناز. انداختم درناز به پرسشگر نگاهي بعد

 يه با...باشه داشته تو از «آ» يه اگه ببین...تو اسم از چندتا...بزنیم خط من اسم از چندتا بايد خب-

 ...خب...«ي»

 :گفتم و زدم لبخندي

 !شد حل! ديگه تو اسم از هم «ناز» يه-

 .آيناز=آرسین+درناز

 :گفتم و خنديدم

 خانومم؟ شد خوب-

 :گفت ذوق با و خنديد

 !کنیم انتخاب اسم يه بتونیم راحت و زود قدر اين کردم نمي فکر! آره-

 ...گرفتین کم دست و شوهرتون-

 !ببینیم؟ آينازو بريم خب-

 ...بريم-

 :گفت و زد بهمون لبخندي. بود نشسته میز پشت پرستار يه. کرد باز و بخش در آهسته

 و تون خوشگل دختر بريم بیايین من با...اومدين خوش. مبارز خانوم سالم. مبارز آقاي سالم-

 !نازه خیلي هم جوريش همین تون روزه دو دختر. ببینین
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 :فتگ لبخند با و ايستاد ها تخت از يکي جلوي. بخش توي رفتیم و زديم لبخندي هم ما و خنديد

 نهتو مي دقیقه ده فقط راستي. داشتین کاري اگه...اتاقم سمت اون من. تون پرنسس از اينم-

 .باشه حواستون. باشه دستگاه از بیرون

 آهسته. کشید آيناز صورت روي دستشو. تخت هاي نرده روي شد خم آهسته درناز. شد دور ازمون

 عفض هردومون دل که کشید اي خمیازه يه آيناز. کرد مي نگاه بهش اشتیاق با درناز. کردم بلندش

 !خودم چشماي عین درست...بودن تیره سبز چشماش. کرد باز چشماشو آهسته بعد...رفت

 :گفت ذوق با درناز

 ...بانمکه چه خدايا! آرسین خودته چشماي کپي چشماش واي-

 فسقلي بیني روي. کرد نوازش سرشو آروم درناز. درناز بغل دادمش. بوسیدم و اش گونه آهسته

 :پرسید پرستار از. تخت توي گذاشتش میلي بي با و کرد بوس و اش

 !خونه؟ ببريمش تونیم مي کي-

 :گفت و خنديد پرستار

 .ببرين بتونین ديگه ماه يه حدود کنم فکر ولي نـه؟...عزيزم کني مي صبري بي خیلي-

 !موقع اون تا میرم مي من...که کشه مي طول خیلي آخه! ماه؟ يه-

 :گفتم. کردم نوازش و اش شونه آهسته و خنديدم

 .شه مي دير داره...درناز خونه بريم بیا-

 ...بريم خب خیله-

××× 

 هک ام لحظاتي عاشق. کردم نگاهش و برگردوندم سرمو. آرايشش میز پشت بود نشسته درناز

 نگاه لذت با دارم بهش من که فهمه نمي و کنه مي کاري يه خودش واسه داره و نیست حواسش

 ...کنه مي جیغ جیغ برام و گرده برمي يهو بعد...کنم مي

 :گفت زيرلب. لرزيد مي دستش. گرفت دستش توي و برسش
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 ...اَه-

 :گفت. کوبید میز روي و برس

 !گذاشته تاثیر اعصابم روي بچم از دوري-

 :گفتم و برداشتم و برسش. خنديديم هردو

 .زنم مي برات من! مردم؟ من مگه خب-

 .بوسیدم سرشو فرق

 خاطر به. دادي قرار ام سرنوشت توي و درناز که اين خاطر به. ممنونم ازت خدايا...خنديديم هردو

 ...شیرين زندگي اين خاطر به. دادي بهم و آيناز اينکه

 بهم تونستي مي که بود اي هديه بهترين اين و دادي نجات مرگ از و آيناز و درناز دوباره اينکه

 !خدا عاشقتم. بدي

××× 

 ...آرسین و درناز

 ...جانیار و درين

 ...سانیار و درسا

 مي همه ولي...بود هم خانوما کردن ناز و قهر ذره يه شون زندگي چاشني. ها زوج ي همه مثل

 ...موندن هم عاشق ابد تا و حرفاست اين از زيادتر خیلي عشق بهاي که دونستن

 «پايان»
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