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باشم دعايت آمين بگذار رمان

 

 

 .است هايم نداشته همه جبران داشتنش که خدايی نام به

 .موند جذابيت همه اون روی نگام و کراوات روی دستم

 هب لبخندی نيمچه يه من و کرد پيدا درگيری هميشه مثه باز انداخته گردنش دور اون و کردم دراز طرفش به رو کراوات

 زير ات چند با گرفته دست به حرف بی کراواتو رسونده بهش خودمو بلند قدم يه با و زدم انتظار از دور نابلدی همه اون

 وحضورش معنی بچگی از برام که تلخی عطر اون و کردم محکمش و بستمش باريک نسبتا نوار اون طرف دو بردن رو و

 .کشيدم ريه به رو داشت
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 رهمذاک برای هم يکيش و ميشه تهام شرکت پروژه به مربوط يکيش که ناهاره از قبل دوتاش ، دارين قرار تا سه امروز -

 ، کنين مالقات رو شمس مهندس بايد هميشگی رستوران تو که ناهاره به مربوط قرارتون سومين ، سهاميه شرکت با

 .داره ادامه فردا پس تا که دارين احتشامو آقای لواسون باغ برنامه بعدازظهر ضمن در

 رو صلشا چرم اليه با سامسونيت کيف و انداخت آينه تو کرده قل قل ذاتش تو نفس به اعتماد با توام کلی نگاه يه باز

 .زد بيرون اتاق از من به توجه بی هميشه مثه و گرفت دست به

 ؟ خوابه هنوز آيلين:  گفت رفته نشونه منو سردش هميشه نگاه با برگشته طرفم چرخش يه با آخر لحظه تو اما

 . نديدم ايشونو هنوز من ، نميدونم -

 ...و رفت کنار در جلوی از انداخته باال ابرو

 .آيلينه حرفش هميشه ؟ بود آيلين حرفش فقط

 کت يه و ای قهوه لوزی طرحای با کرم پوليور يه و سير ای قهوه کتون شلوار يه کرده رو و زير رو کمد تو های لباس

 .ظهر از بعد واسه تيپش ست از اينم ، بيرون زدم اتاق از و گذاشتم تخت روی شلوارش رنگ به چرم

 رو مشغول غرغر عادت با ساال اين همه مثه آشپزخونه تو زن قلقله کدو ياد منو و گرد هيکل اون با رو گل خانوم

 .پوسيد غرغرش همه اين از دلم کرده برانداز

 االح تا هيچکس و هميشگی مامن اون به رسيدم گرفته پارکينگو ته انباری اون راه گذشته غرغر همه اون به توجه بی

 .نذاشته توش پا خودم جز

 هميپرس فقط صبح اول اون اينکه از ميگيره دلم تهش و ميگرده دور نگام ميذارم اتاق به ملقب انباری اون تو که پا

 ؟ خوابه هنوز آيلين

 اون هواس گل خانوم جا به و ميشه وسردم بيرون ميزنم پارکينگ ته انباری اين از صبح اول صبح من و خوابه آيلين آره

 و خواب جز مگه خوابه حتما ؟ خوابه هنوز آيلين ميپرسه اون هم تهش و دستش ميدم لباساشو و ميچينم صبحونه ميز

 ؟ بلده هم ای ديگه کار تفريح

 و قديمی گوشی اون ميکنم پيدا تهش و ميکشونه صدا منبع اون دنبال منو پيچيده اتاق دل تو گوشيم زنگ صدای

 .رو بودنش کشويی فقط خوش دلم و دار دکمه

 .لبم روی تا اومده لبخند و کيفيت کم عکس يه ديدن

 ؟ شدی الزم فحش شد صبح اول باز -

 ؟ صبح اول ميگيرمت تحويلت بده ، کصافط باش داشته شعور -

 . شم آماده بايد که زودتر بنال -
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 ؟ مونده مهمتون کاری قرار کدوم مثال -

 .باالتر بذار کالتو برو تو ، نشستم ميزم پشت ماه اون ته تا که من ، نفله -

 .باشه سالش نوزده اگه حتی باشه نداشته دنيا غم باشه داشته پارتی آدم -

 .کاسه تو درآن چشات بگوماشاال -

 اينوری؟ ميای امروز ، گمشو -

 .کردم تمومش هم رو لباسه اون ، ميام دارم ، بابا آره -

 وقشون و نق حوصله ، اعصابه رو بد رسيده دوران به تازه زنيکه اين ، کنم کار روش کم يه منم ، بيارش دستت قربون -

 .ندارم

 داريم؟ چی ناهار راستی ، ميبينمت پس -

 داری؟ دوست چی تو -

 . کرده فسنجون يه هوس دلم آی -

 بزنيم ظهری بگير سرد ساندويچ تا سه رات سر ، نميدم هم کوفت تو به من... ؟ کردی هوس هم کوفت ؟ چی کوفت -

 .رگ تو

 .برسون سالم هم آهو به ، بای پس ، خور سگ -

 . نميشه حاليش سالم غير و سالم که جونور و جک -

 .بای ، بگو هم خودش جلو اينو داری جرات -

 .بای بوس بوس -

 .يادم به هنوز آدمای معدود درگير فکرم و گوشی به نگام

 ور طال پنجه آهوی کار بلند مانتوی اون داده جا کيفم تو رو رسيده دوران به تازه زنيکه همون يا حشمت خانوم لباس

 مه باز شرت سويی اون با آخر لحظه و السلطنه قروغمزه لباس اون محتوی کيف مشکی ساده شال يه با کرده تن به

 .دارم دلخوشی يه حداقل که ميشه اين خوش دلم زده بيرون خونه آهواز دست هنر

 شيشه هب نگام کرده حس پام کنار رو مشکی بلند شاسی يه توقف گذشته باغ تا دوسه تنها حاوی بلند کوچه دومين از

 .داشت باز رفتن راه از منو صدايی و شد بخشيده سرعت قدمام و افتاد دوديش های

 ؟ کجاست آدرس اين ميدونين خانوم -
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 ندناخوشاي حس يه انداخته نگاه يه ابروش کنار بخيه جای و تنش تو مشکی کاپشن اون و مرد تراشيده ته از موهای به

 روح مرحمت صلواتی يه شده نزديک ايم چندلحظه وحشت منبع آدم اون به قدم يه زده کنار ترسو پيچيده وجودم تو

 .کردم ترسونده جماعت غريبه از منو بچگی همون از و گل خانوم پرفتوت

 و شد مشت دلم رسيده صورت اون رو شده حک زشت لبخند اون به نگام جهت تغيير و افتاد خالی کاغذ به نگام

 نگام خرآ لحظه تو گلوم تو شده خفه بشه تبديل العمل عکس به خواسته جيغ گرفته دهنم به چی يه برخورد با نفسم

 تنفس غليظ بوی و دستمال يه و ماشين تو شدم پرت و زمين رو افتاده آهو دست هنر شرت سويی اون به کرد گير

 .رفتنم هوش از کم کم و من توسط شده

******* 

 تخت لبه اجبار به کرده پيدا دوران سرم اومده پايين تخت از اتاق شيک دکور و ناآشنايی همه اين هنگ مغزم هنوز

 .نشستم

 داشتهن تعجبو اين گنجايش اين از بيشتر مغزم رسونده صفر به تمرکزمو انداخته راه پاتيناژ اعصابم رو وجودم لرزش

 .کشيدم دراز تخت روی باز

 ...آخه...اينجا من

 ...خوابه شايد

 ...شايد

 ...چی؟ شايد

 ...گنگه؟ برام چی همه چرا

 .شدم اخير اطالعات بازيابی مشغول انداخته کار به ممکن توان آخرين با ذهنمو مرورگر

 دوران به تازه زنيکه اون لباس...معمول طبق غرغرش و گل خانوم...شمس مهندس با ناهارش قرار...کراواتش...اون

 ...آهو دست هنر شرت سويی...رسيده

 ...شرت سويی

 ...بلند شاسی ماشين

 ...بلند شاسی ماشين...آره

 ...بلند شاسی ماشين...نه
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 ست توالت ميز اون به خودمو آورده حصول به اطمينان ممکنه عفتی بی عدم از کرده لمس تنمو تو لباسای دست با

 يه شونم رو افتاده شال و زدم بيرون کليپس از موهای آشفتگی به رسونده مخم رو هوشياری اول از دونفره تخت اون

 .نديدم صورتم تو هم زخمی انداخته نگاه

 ...چرا؟ آخه

 ...اونن؟ دشمن

 ...سننه؟ منو باشن همه اون دشمن اگه

 ...آخه؟ ايه دره جهنم کدوم اينجا

 وجل آبی همه اون به شدم خيره کشيده پس و افتاد ارتفاع به نگام کرده باز ريليشو در رسونده تراس اون به خودمو

 .روم

 ...شمال

 ...دريا

 ميکنم؟ غلطی چه اينجا من

 دلم زده چنگ رو تراس اون لبه دستام نشسته وجودم تو لرز کرده پيدا علت بر مزيدی هم باد افتاده دلم تو ترس

 .شد خون

 ...ديگه ماه يه و رسيده دوران به تازه زنيکه اون لباس و خونه خياط تو سارا و آهو با ناهار قرار

 ...کجاست؟ اينجا

 .نبود متر 5 از بيشتر زده تخمين رو فاصله باز نگام

 بردن؟ در به سالم جون آرتيستی پرش يه با و متر 5

 .رفت گشنگی ضعف دلم نشسته سرد زمين اون رو زده تکيه ريلی های شيشه اون به

 .استرس شدت از گرفته ضرب من دل و و فضا تو ماشين يه پيچيدن صدای

 .استرس شدت از گرفته ضرب من دل و رفته تاريکی به رو هوای

 ؟ شده نبودم متوجه کسی يعنی

 نميکشم؟ جيغ چرا من اصال

 .فاصله عالم يه ويال اون تا ويال اين از يعنی شماله اينجا داره؟ توفيری چه مثال بکشم هم جيغ

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 5

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

6 

 .کشيده پرده پشت خودمو و رفته فرو ديوار کنج سه تو بيشتر من و اتاق به شده نزديک همهمه صدای

 .گرفته ريتم من دل و باز اتاق در

 .نيست اينجا که کسی ؟ کردين مسخره منو -

 .گرفته ريتم دلم باز من و خشونتش قاطی بم صدای

 خرج بودن قايم اين به خوش دل و شدن قايم اين بابت حماقت چقدر و درنياد نفسام صدا تا دهنم به چسبيد دستم

 .دادم

 ترسم از پر اشکای رسيده زشت لبخند و صورت اون به مونده جا زمين رو شرت سويی کنار کفش جفت همون از نگام

 .چکيد گونه رو

 پيداش آقا:  گفت نخراشيده صدای اون با اون و شد خفه دهنم به چسبيده دستای همون پشت استرس شدت از جيغم

 .کردم

 یخودکش يه برای عالی نسبتا ارتفاع به خوش دلم و شده جمع ديوار گوش سه تو بيشتر من و ديگه قدم چند صدای

 .عفت حفظ واسه

 .رفته فرو سينم تو بيشتر سر و براق کفش جفت يه

 .مالطفت از پر اينبار ولی بم صدای اون باز و جلوم زدنش زانو

 ...عزيزم آيلين -

 چی؟

 ؟ اينجام فهميده رو خوشگذرونی و خواب زندگی از فقط دختر اون خاطر به من و نشست تنم تو بيشتر لرز

 .بود شده تنگ برات دلم ؟ کنی نگام نميخوای آيلين -

 .نبوده آيلين از نداشته اطالع هنوز اون و دونفر ما تنهايی

 اون تو رناباو که افتاد تيره سبز چشم دوجفت اون به نگام انداخته جونم تو ترس گرفته باال سرمو برده چونم زير دست

 .ميکرد باالپايين صورتمو غروب دم نور

 رو بيشتری سرعت با اشک و گرفته درد و ديوار به شده کوبيده سرم من و طرف يه به صورتم کردن پرت و دادش

 .گرفته راه صورتم

 .فريادشو و داد ميشنيدم رسوندتش ساختمون توی بلندش قدمای
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 .نيست آيلين اينکه ها عرضه بی -

 ، مهرزادا خونه واسه رو و بر خوش و قدبلند دختر يه ، دادين خودتون که آدرسيه همون ين خدا به ؟ آقا چی يعنی -

 .ميکنه زندگی دختر يه فقط خونه اون تو گفتين خودتون

 .چرا پارکينگش ته انباری تو ولی ، نه که خونه ی خونه تو ، ميکنم زندگی هم من خونه اون تو

 .رسونده تراس کوتاه ديواره به خودمو من و سرتاسری پنجره به چی يه شدن کوبيده

 .بذارم زندت فقط کن دعا خوشگله؟ کجاش نکبت دختره اين مرتيکه -

 .ميکنم پيداش براتون خودم آقا کردم غلط -

 کنيم؟ کار چی دختره اين با: گفت که ديگه مرد يه ماليم صدای

 .تلخ زيادی عطر يه قاطی سيگار بوی و من به نزديکيش و محکم قدمای اون صدای دوباره

 رتپ کرده پر وجودمو خفگی حس ، کشونده اتاق توی نشسته همونجور منو گرفته دست با رو افتاده گردنم دور شال

 ازب و کشيد باال منو و گرفت شالمو و طرفم اومد اون باز و تخت لبه شد کوبيده سرم سمت همون باز و اتاق وسط شدم

 .بود خفگی حس

 .شد اشک از پر چشام باز داده نشون خودی وجودم تو ترس

 ؟ چه خدا بنده اين به کردن اشتباه آشغاال اين ؟ داری کار چی اون به کن ولش -

 . شده حروم انگل اين خاطر به من وقت ، کرد خراب دختره اين چيزو همه ، شو خفه -

 .گير نفس درد يه و دماغم و دهن تو دستش پشت شدن کوبيده با شد مساوی حرفش ته

 داری؟ بچه دختر اين به کار چی ، مرد کن تمومش -

 .بيرون نکردم پرتت تا شو خفه ، شو خفه گفتم -

 .نداشتم ديگه نفس و تخت پايه به کمرم شدن کوبيده و بود من بيشتر خفگی شو خفه همه اون ته

 باز و لباسش رو شده پاشيده خون به نفرتش پر تيره سبز نگاه و سفيدش لباس اون رو شده پاشيده خون و ام سرفه

 .اتاق کف شدنم پرت اينبار و گوشم زير دستش کوبيدن

 داره؟ بچه دختر اين به ربطی چه جماعت اين لياقتی بی ، خيلی ، لجنی خيلی -

 .انباری کنين پرتش ، بشونوم چيزی نميخوام -

 . ای ديوونه تو -
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 .اينجا بياد بايد مهرزاد ، ام ديوونه آره -

 .افتاد نگرانش ای قهوه نگاه به نگام مونده کنه باز گردنم دور از شالو داشت سعی که دستايی اون روی دستم

 .ميميرم دارم عزيزترين ؟ کجايی ميميرم درد از دارم ؟ کجايی ترينم عزيز

******* 

 .رفته فرو کش دراز ديوار کنج بيشتر من و سرما و هام سرفه

 .نمياد من خاطر به اون ولی بياد بايد اون ميگه ؟ هست يادش منو هيشکی ؟ شده نگرانم هيشکی

 به قبمل پارکينگ ته انباری همون دلم افتاده جوشش به اشکام باز شنيده رو انباری اون قفل تو کليد چرخيدن صدای

 .خواست اتاقو

 کجايی؟ عزيزترينم ، ميخوام عزيزترينو اون من ، داره درد ، نميخوام کتک من

 .دمش سرم رو آوار بالی اون منتظر شده جمع خودم تو بيشتر نشسته تنم تو بيشتر لرز داشته نگه بسته چشامو

 خوابی؟ -

 اهنگ اون و صورتش تو نمور انباری اون تاريکی تو من نگاه و بود کننده باز گردنم دور از شالو مرد اون مهربون صدای

 .نشست ناپيداش ای قهوه

 .نخوردی هيچی روزه دو ، بخور چی يه شو بلند -

 برگشته؟ احتشام آقا لواسون باغ از اون يعنی ؟ روز دو

 اون ميکنه؟ آوری ياد قراراشو کی يعنی ميکنه؟ حاضر صبحونه واسش کی امروز يعنی ؟ ميپوشه چی امروز يعنی

 پرتش؟ حواس منشی

 تو بآ ليوان به گرفته دندون به رو خشکيدم خون از پر لب افتاده سوزش به بيشتر کمرم نشسته اون دست کمک با

 .گرفت درد خوری آب برای من سرعت همه اون هجوم از فکم باز زده چنگ ولع با دستش

 .گرفتم لقمه برات بيا ، آرومتر -

 ، برم بايد ديگه من:  گفت که زدم پس دستشو خورده هم به دلم کرده معده راهی تاريکی تو پنيرو نون های لقمه

 .زندگيت دنبال ميری راحت هم تو بياد که مهرزاد

 .راحت چقدر زندگی؟ سراغ رفت راحت ميشه واقعا خشکيده خون از پر صوزت و شقيقه و کمر سوزنش اون با ؟ راحت

 ؟ کردم کار چی من مگه:  گفتم سرما شدت از برداشته خش گلوی اون با کرده باز درو دستش
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 .متاسم واقعا -

 لونجو انباری تو بيشتر سرما و متاسفه ، ميشه تر تاريک انباری و متاسفه ، ميزنه قفل سرش پشت درو و متاسفه

 .ميده

 .ديديم هم رو بودنم آيلين جای يکبار

******* 

 من به کس تنها و ای قهوه چشم اون داده قيژ صدای و چرخيده پاشنه روی در وقته چند اين نانوشته قرار طبق هم باز

 .شد انباری وارد دستش تو سينی با داشته لطف

 .کردم نگاه نشستنش کنارم و اومدنش به گرفته بغل تو بيشتر زانوهامو

 چطوری؟ -

 اونقدر من ؟ برم من نميذارين چرا:  گفتم گذرونده نظر از رو زيرپوستی حامی و دهنده نجات تقريبا اون ، جواب بی

 از که ميدونم و ، آيلينه خاطرخواهای همه اون از يکی گرفت لگد و مشت زير منو که يارويی اون بدونم که دارم شعور

 که مهرزاده خان جمشيد شما بحث ، برم بازيايی مسخره اينجور و پليس طرف عمرا پس ، باالتره رده خيلی همشون

 که داره کاری مهم قرار تا پنج حداقل هفته اين تو اون ، ميشناسم اونو من ، نمياد خدا به ، نمياد ؟ من دنبال اينجا بياد

 .نميشه خيال بی کدومشونو هيچ من خاطر به

 .داری زبونو پس -

 ؟ برم نميذارين:  گفتم گرفتتم ريلکسی همه اين بهت

 یب هست هم بهتر و خبری بی ازش تو که افتاده اتفاقايی يه ، چسبونده آمپر بيرون خراب کله مرد اون وقتی تا نه -

 مطرح پس کنه خالی حرصشو نفر اولين سر که داره اينو پتانسيل اتفاقا اون خاطر به اتاق بيرون مرد اون ، بمونی خبر

 کاری هيچ ماها از هيچکدوم دست از واقعا اينبار که لگد و مشت با پذيراييت شب يه با مساويه تو موضوع شدن

 .ميشه سگ از بدتر بشه سگ يارو اين چون برنمياد

 ؟ شده چی مگه -

 .بخور غذاتو بشين -

 فهميد ميشد هوش کم يه خرجی کم با که ظرف تو رقيق مايع ميون برده قاشق طرف سرمامو از شده خشک دست

 دادين؟ خبر جمشيدخان به شما:  گفتم گردونده سوپه

 .زد خودشو حرف من جا به

 .درنياوردن آمارتو که نبودی چشم تو زياد حتما ؟ خونشونی خدمتمار -
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 ...شايد -

 ميزنی؟ حرف دوپهلو چرا -

 نه؟ ، کلفته دم خيلی يارو ؟ نه باديگاردايی اين از هم شايد ؟ خدمتکارشی هم تو ؟ چی تو -

 ؟ چندسالته -

 ؟ سالته چند تو -

 .پس پررويی بچه -

 ؟ نه ديگه حساسن سنشون رو که هستی آدمايی دسته اون از ، فهميدم آهان -

 .ميزنی بچه خيلی -

 .سالمه نوزده -

 و وت خجالت از حتمی غلتک رو بيفته تو قول به کلفت دم مرد اون کارای اگه ولی شدن نگرانت حتما بابات مامان -

 .درمياد خونوادت

 اوهوم؟ ، دربياد خجالتشون از من مثه ميخواست صد در صد بودن شده هم نگران اگه ، نشدن نگران -

 .نداره اعصاب وجه هيچ به يارو اون که کن درك پس ماجرا اين وسط افتادی ممکن زمان ترين نامناسب تو تو ببين -

 .پيچونديا -

 .زد هم به حالمو خشکم دهن و دهنم به رسيد حرفم بند پشت هم سوپ قاشق اولين

 ؟ چی -

 .ميگم سنتو -

 .دوسالمه و سی -

 اهنگ خوردنمو کرده عادت بهش تاريکی و سکوت تو اون و کرد شروع گشنگی رفع بدمزگيش همه با هم بعدی قاشق

 ؟ ميخونی درس:  گفت کرده

 کارايی من ، بگيره ياد رو داره دوست که کاری که ميخونه درس يکی ؟ خوندنه درس چی همه مگه ، ميکنم کار ، نه -

 . بلدم بچگی از داشتمو دوست که

 .بود جالبی تز -

 ..نکرده تحمل سکوتو اين اينبار من و اون شده طوالنی سکوت اينبار و من خودن باز
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 ؟ آقا ميگين اون به -

 .آقا ميگن اکثريت -

 ؟ خالفکاره:  گفتم آورده تر پايين پايين ولوم همون از صدامو

 ؟ کردی فکری اينجور چطور:  گفت که دادم تشخيص صداش تو رو خنده حالت

 هست چی يه حتما گفتم نداره درستی روانی تعادل که هم آقاتون اين ، بودن جوری يه دزديدن منو که اونايی آخه -

 . وسط اين

 .ميخورن درد به کارگشايی واسه فقط هم عوضيا اون ، نه -

 ميخواد؟ آيلينو خاطر خيلی آقاتون ؟ نه مگه ، آدم دزدی با کارگشايی -

 .نميشه آيلين هيشکی براش ولی نبوده کم دختر زندگيش تو -

 بکنه انتخابش تو تجديدنظری يه بهتره آقاتون کنم فکر ولی:  گفتم داده تکيه سرد و زده نم ديوار اون به درد با سرمو

 .ميبينه خوب يکيو فقط خانومش آيلين چشم ،

 ميگی؟ داری چی -

 .بس و دهبو يکی عاشق بوده دنيا دنيا تا ديدم من که آيلينی اون ولی بسوزونمتون ميخوام بگی فکرت تو االن شايد -

 کی؟ عاشق -

 .آوردی غذا برام اينکه از ممنون ، معذروم بقيشو ، باشه دستتون گوشی که گفتم فقط من -

 .ميشم تنها باز بره ، گرفت من دل و برداشت قدم در طرف کرده بلند خودشو و سينی

 ...راستی -

 چيه؟ اسمت: گفتم کرده حس منتظرشو نگاه تاريکی تو من و طرفم برگشت

 چی؟ تو ، وثوق -

 ... آمين:  گفتم و شده وارد باز نيمه در از نور روزنه تنها به دوختم تهش نگامو و کردم نگاش کم يه

******* 

 فهميدن واسه فرصت يه منتظر در به چسبيده هم گوشم و بسته در طرف بودم کشونده فحش و فرياد و داد صدای

 .شدم قضيه

 .زندگيم های لحظه همه از تر انرژی بی منم و ناواضح صداها
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 اطالع دارن شده بيشتر لحظه هر واسم سرمای و دردم شدت از گلوی ولی نميدونم رو اينجام که روزه چند دقيقا

 .بشن اضافه وقته چند اين دردای کلکسيون به قراره که ميکنن رسانی

 کرده؟ رم آقاتون اين باز شده چی:  گفتم سختی به گلودرد اون با نشونده لبم رو درد پر لبخند يه در شدن باز

 ميزنی؟ حرف کی مورد در داری ميدونی تو پررو بچه:  گفت بسته سرش پشت رو در مشخص صداش تو خنده

 حالت:  گفت داده دستم به رو سينی تو آب ليوان که افتادم سرفه به زدن حرف بابت خودم به وارده فشار شدت از

 ؟ خوبه

 جون اين جلو داره عزرائيل که اينه اونم هست کوچولو مشکل يه فقط ، االن محشرم من ، نميشم بهتر اين از...عالی -

 .مياره کم سختيم

 .کرد بدرقه حرفمو آخر خشک سرفه چندتا باز

 .نداری جون ، بخور رو غذا اين بيا -

 .ميشه پيدا توش بخوره دردم به که چی يه حداقل بدين؟ بهم پشتيمو کوله ميشه -

 .برات ميارم گذاشتن، کجا بپرسم ها بچه از بايد -

 ميرم؟ تاريکه هم دستشوييش حتی که خراب اين از کی من که تهش نشد معلوم -

 .کرد جون نيمه جونمو خشک سرفه چندتا باز

 .بخور غذاتو بشين ، بزنی حرف من واسه نميخواد خروسيت صدا اون با حاال ، ميری ، دختر ميری -

 به وشخ گفتم هميشه زنديگم تو: گفتم گردونده ظرف تو ميل بی قاشقو داده تکيه ديوار به سر من و نشسته کنارم

 ...باشم آيلين جای بار يه کاش گفتم هميشه ، آيلين حال

 .کرد اندازی وقف حرفم وسط سرفه

 کی يعنی ميکنم فکر دارم حاال...ميخورد؟ کتک همه اين بود هم آيلين يعنی خواهيمه؟ زياده تقاص ای تو نظر به -

 ...بگرده؟ پيم تا شده نگران ؟اصال شده من نگران

 .کرد اذيتم باز سرفه

 هرشب...بياد من خاطر واسه عمرا که ميدونم خودم تهش ولی مياد جمشيدخان که ميدم خودم به اميدو اين روز هر -

 ادمي اصال که ميشه سردم اونقدر بعد ؟ داری فردات به اميدی دختر ميگم خودم با سفت زمين اين به ميرسه سرم که

 ...ميکردم فکر چی به داشتم ميره

 .داد نشون خودی حرفم ميون بيشتر بار اين ام سرفه
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 ره وقتی ميکنه داغونت چقدر ميدونی باشی؟ داشته يکيو زندگی عقده زندگيت تو هميشه سخته چقدر ميدونی -

 ...بهتره؟ تو از نظر همه از که کنی مقايسه يکی با خودتو بخوای روز

 .داد ماساژ رو شده کبود ميدونم گلوی دستم و کردم سرفه

 رو ديگه يکی چوب دارم که اينه سر حرصم همه هم حاال ، سخته خيلی باشه بهتر تو از يکی چشمت جلو عمر يه -

 همه چرا که ميزنم نق خودم به فکرم تو دارم سره يه روز چند اين ولی نيومد در صدام سرم تو زدن عمر يه ، ميخورم

 . بکنن روانم و روح و زندگيم با خواسته دلشون کاری هر گذاشتم و گرفتم خون خفه سره يه ساال اين

 .تر بريده نفسم و بيشتر هام سرفه همه از ام سرفه

 .ميکنم دردول غريبه يه واسه دارم که خيليه:  گفتم باز کرده جا خودمو ديوار دل تو بيشتر زده کنار ظرفو

 .کردی اعتماد غريبه من به راحت خيلی آره -

 .کنم اعتماد ها غريبه به زود داد ياد همه برخالف يکی من به زندگی -

 .مياد مهرزاد نااميدی؟ همه اين چرا -

 .بدزدن آيلينشو ميخواستن اينکه بابت دعواست و جنگ خاطر واسه نيست من خاطر واسه بياد هم اگه -

 .بخور غذاتو -

 .ميکنه درد گلوم ، نميتونم -

 .شی تقويت بايد -

 .ندارم ميل -

 .برم من پس -

 .شد چنگ دلم شده فشرده بيشتر کوچيک فلز تکه اون رو دستم

 .ميارم کولتو بعدی دفعه -

 .ميکنی لطف -

 بود؟ متلک -

 .شد برداشته در طرف محکمش قدمای و خندوندش انداختنم باال شونه

 .نميره پيش ميخوان خودشون که اونجوری آدما همه زندگی:  گفت بعد و کرد کوتاه مکث يه دستگيره روی دستش

 .کرد راهی اونو رفته اومده لبم رو دردآلود لبخند يه
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 .ميره پيش ميخوان که اونجوری هم خيليا زنديگ

 .وثوق اسم به شده آشنا باهاش روز دو مرد يه دلسوزی حتی ، برام همه دلسوزی شده عادتم

 و کرد غوغا دردگلوم باز و شدم درازکش زمين رو فشرده مشت تو بيشتر ور شده روزه يه اين تو اميدم کوچولوی فلز

 .تنهايی همه اين از گرفت باز دلم و رفت فرو استخونم تا سرما

 .گذاشتم کجا کليدمو اين نميدونم ببند درو:  گفت که شنيدم صداشو

 نشده؟ نگران هيشکی يعنی

 سارا؟ و آهو حتی

 گل؟ خانوم حتی

 عزيزترين؟ اون حتی

 .بياد و بره وجودش تو زندگيم و من بابت نگرونی دل عمرا که مهرزاد جمشيدخان

 بدترينه؟ هميشه من حق چرا

 مياد؟ بدش من از همه اين جمشيدخان چرا

 نميشه؟ نگرونم دل عزيزترينم چرا

 .شده تنهاييم و من پاتوق برکه و روستا کوچولوی مدرسه همون تنگه ، تنگه دلم

 .آيلين کهنه تشک اون وجود با حتی اتاق به ملقب پارکينگ ته انباری همون تنگ ، تنگه دلم

 .خونه خياط اون و شهر وسط کوچولوی خونه همون تنگ ، تنگه دلم

 .عزيزترينم تنگ ، تنگه دلم

 .سارا و آهو تنگ ، تنگه دلم

 نورشو و کردم روشنش کشيده بيرون رو قوه چراغ اون محتوياتش ميون دستم گردش با گرفته بغل تو پشتيمو کوله

 خندلب يه اش مردونه قيافه ديدن از گرفته نور به نسبت داده نشون العمل عکس بسته چشمای با مرد اون صورت طرف

 .ندارم اعصاب اونور بگير نورشو:  گفت که زدم

 شدين؟ ندار اعصاب که گذاشته تاثير روتون آقا -

 کيفته؟ تو قوه چراغ چرا حاال -
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 تاريکی رفيق هم قوه چراغ اين است دوهفته عمرش ته ميشه وصلش که چراغی هر داره مشکل اتاقم کشی سيم -

 .اتاقمه

 داری؟ کيفت تو چی ديگه جالب، چه -

 .نکردی رو و زير منو کيف اصال که هم تو -

 .چرا دوتا اون ولی نه من -

 کرده برانداز صورتم رو شده خشک خون همه اون با قوه چراغ اون نور تو خودمو آورده بيرون کيف از جيبيمو آينه

 .شدم خوشگل چه:  گفتم

 .کن تميز صورتتو دستشويی تو برو بيا -

 .ادموايس روش جلو خيسم صورت با کرده تميز صورتمو کم نور اون با مخروبه نيمه دستشويی اون کثيف روشويی تو

 ميکنين؟ ول کی منو -

 .ميپرسی سوالو اين روز هر دقيقا انگاری، کرده گير سوزنت تو -

 آيلينم؟ و جمشيدخان با دعواتون و شماها مچل من مگه -

 .ميکشی زجر کمتر خودت کنی فکر بهش کمتر -

 .نکنم فکر بهش اصال ميگيره آتيش داره که گلويی و تب از گرم بدن يه با ميتونم درصد صد آره -

 .بکنم برات ميتونم کار چی ببينم بذار -

 بری؟ ميخوای -

 نرم؟ -

 . ميترسم در پشت آدم دوتا اون از ، ترسم می ميشم که تنها -

 .ميمونم کم يه باشه -

 اسلب من و نشست زده تکيه ديوار به نمور و سرد زمين اون رو کنارم و ريخت صورتم تو لبخند ديده نور تو لبخندمو

 تهريخ بساطمو و بند انداخته نگاه روش مونده دست کار کم يه اون به آورده بيرون رو رسيده دوران به تازه زنيکه اون

 شدم ارک به دست لباس رو قوه چراغ نور تنظيم با وجودم تو رفته باال کم کم تب و گلودرد اون به فکر عدم واسه بيرون

 ميکنی؟ کار چی داری تو:  گفت که
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 نمميک پيدا خالصی شده خراب اين از که تهش ، ديگه ميکنم خياطی دارم خب ، بزنم ميخوام شاهرگتو سوزنه اين با -

 .بدم تحويل مردمو کار بايد ، کنه پارمون و لت بزنه نشه وحشی آقاتون اين اگه البته

 ميکنی؟ خياطی -

 .اوهوم -

 چيه؟ مهرزاد خونه تو تو نقش دقيقا -

 .باشی اجيربگيرش نميخوره بهت چيه؟ آقا دستگاه و دم تو تو نقش دقيقا -

 .دختر درازه زبونت -

 .نگفتی -

 گفتی؟ تو مگه -

 آواره منو و ميده آيلينشو و خودش سری صدقه جمشيدخان ، خونه اون تو زياديم جورايی يه ، ام هيچکاره من -

 .نميکنه خيابون کوچه

 داری؟ تب االن مثال تو -

 ات بگرده دورم پروانه عين ميشم مريض وقتی که نداشتم نازکش ، باشم سخت جون گرفتم ياد ، سختم جون من -

 .شم لوس

 ميدی؟ خودتو خرج سالگی چند ار -

 .پيچونديا نفهميدم نکن فکر ولی ، سالگی شونزده -

 .ميگم بهت بری اينجا از خواستی وقتی -

 بگم؟ چی يه -

 .بگو:  گفت چسبونده پيشونيم به تبم ميزان تخمين واسه دستشو

 .مياد خوشم خيلی ازت -

 آتيش وگلوم افتادم سرفه به و خنديدم من و کرد هست که اينی از تر ريخته هم به پيشونيمو تو موهای خنديده

 .شد تر داغ تنم و گرفت

 .کن تحمل رو امشبه يه ، ميارم دارو واست فردا ، برم ديگه من -

 .ميکنم تحمل دارم شبه چند من -
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 .خيره صورتش های مردونه همه اون به معمول حد از بيشتر من و لبخندش

 .مشد خيره رفتنش به شده تر داغ تنم شده بيشتر هام سرفه شده تر شدنی حس شلوارم جيب تو کوچيک فلز اون

 .بخوابين برين ، وايسين اينجا نميخواد شب -

 ...گفتن آقا اما -

 کيم؟ من رفته يادت -

 ...دختره اگه فقط ، بگين شما هرچی ، خان وثوق چشم -

 .ندارم حرفاتو حوصله -

 .وثوق اعتماد همه اون به من تلخ لبخند و نفرو چند قدمای صدای

 .تر خفه هام سرفه و تر داغ تنم و سرتر اتاق و تر شدنی حس جيبم تو کوچيک فلز اون

 .کردم پايين باال ساعتو های عقربه قوه چراغ نور اون با انداخته سر روی رو شده کيفم کش يدك هميشه روسری

 شدت از ،چشمام گرفته آتيش گلوم ، افتاده سوزش به روزه چند اين ی همه از بيشتر کمرم ، فشرده اضطراب از دلم

 .گرفت آروم کم يه تنش تو ميشد شايد که درخت اون طرف ميکشيدم خودمو ، شده باز سختی به داغی و تب

 .خريدم جون به رو هوا سردی کرده فرو شکافش تو خودمو

 سرديش با و کردم فرو درخت کنار آب پر چاله تو دستمو خوابم عدم واسه و ميرفت هم روی درد شدت از چشمام

 .شدم هوشيارتر

 توهمات از گرفته نشات انگار که کن خرد اعصاب خش خش يه ، ميکرد سرم به جون آور عذاب خش خش يه صدای

 .بود تبم

 تو آب چاله از خالص دست اون مونده رمق آخرين با بغل تو رو کوله ، داده تکيه درخت خورده خيس تنه به سرمو

 .فشردم سينه

 .موتيم به رو و ترس اين بابت چکيده گونم رو اشکای و خش خش صدای دوباره

 .ميکرد درد نفسام

 .بود کوره مثه تنم

 .شد نمی حس تنم تو ، آب چاله به گير دست اون

 .سوخت می تنم زخمای همه
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 زمين روی روم جلو سايه ماه گاهگداری نور تو و تاريکی اون تو من گشته نگاه و باالترش ولوم و خش خش صدای باز

 .شده پخش

 .بود شده سخت اومدنش باال و ميکرد درد نفسم

 .آوردم نمی باال سر من و بود روم جلو سايه

 .شد فشرده تنه اون به بيشتر شده سنگين سرم

 .بستم چشامو من و شد خم جلوم سايه

 . بود تر حس بی و تر کرخت دستم

 .بردم عقب سر توان آخرين با من و اومد صورتم طرف دستش

 .نبود کنم ول تهوع حالت و سوخت می کمرم

 .کرد بلندم کشش يه با گرفت دست به رو آب چاله تو مونده دست

 .نبردم جايی به راه و کشيدم دستمو

 و مشد کشيده دنبالش قدم چند اون توجهی بی با و افتادم زمين رو زانو با تهش و خوردن تلو تلو همه اون با دنبالش

 .شد کشيده پهلوم به چی يه و کشيد تير بيشتر کمرم و سوخت هام زانو و گرفت درد دستم مچ

 .سوختم می تب تو من و کرد بلندم نشسته زانوش رو کنارم

 .بودی مرده که صبح تا بری؟ کجا ميخواستی مثال -

 .بود منصفانه غير خيلی محکم و پرانرژی قدمای اون همپايی واسه انتظار

 .حيوون چارتا خوراك ميشد جنازت تهش -

 .نداشت توان پاهام و سوخت می و ميکشيد تير من کمر و ميکشيد خودش دنبال منو و ميرفت راه و ميزد حرف اون

 .بدبخت ميميری داری -

 .بود افتاده زق زق به تنم زخمای همه و بدبخت ميگفت اون

 کنی؟ غلطی چه ميخواستی سراغت اومد می الشخور دوتا اون از يکی ، من جا اگه -

 .نداشتم جونی ديگه من و شد می تر داغ و گرفت می درد بيشتر دستم مچ

 .نداشتی اعتماد لياقت تو -
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 .زيرزمينش انباری باز و آور وحشت زيادی و بزرگ ويالی اون باز

 .نداشتی توجهمو لياقت:  گفت برداشته قدم در طرف و جنگل اون از آورتر وحشت تاريکی همه اون تو کرد پرتم

 .چکيد اشکام قطره ، ديده رو در شدن بسته و رفتنش ، داغ و درد پر چشمای اون الی از

 شده؟ نگرانم هيشکی

 .نميشه نگرانم ديگه هم وثوق

 .سوزه می زخمام و داغه تنم و آتيشه گلوم

 کجايی؟ عزيزترينم

 .نمياد مهرزاد جمشيدخان

 .رفته وثوق

 .ميميرم من

 .خند تلخ از پر لبام و ميشه بسته چشام

 داری؟ دوسش خيلی -

 .عاشقشم ندارم دوسش من -

 .ميگرفت تحويل رو ما يکی کاش -

 .گلم جونمی تو -

 کنی؟ خاطرخواهی اينجور بازم تهش و باشی ديده احساست به خاليشو بی ، توجهيشو بی ميتونی چطور -

 .معشوق آسايش واسه خودگذشتنه از عشق نيست رسيدن فقط عشق دلم جان -

 داره؟ خودگذشتنو از اين لياقت نظرت به -

 .زد تخمين خودشو لياقت داد بهم رو تو وقتی -

 .زندگيتم اضافه بار ميدونم خودم که من خوبی؟ همه اين چرا -

 .رسيدم بهش و خواستم واقعا که چيزی تنها ، زندگيمی چيز همه تو -

 .دارم دوست خيلی -

 .ميميرم من و نيستی و دارم دوست
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 .کردم مرگ هوس عجيب امشب

 .نداشتم انتظار تو از وثوق ، ميسوزه تب تو داره اينکه -

 .باشه بد حالش اينقدر نميکردم فکر ، بودم عصبی ديشب من -

 ...و وزنيم بی

 .کرده کتک هوس دلت اينکه مثه ، بزنی دست آيلين های وسيله به نداری حق بگم چندبار -

 .داشته دوست آيلينو خوشگل عروسک فقط من و گريونم چشمای و صورتم تو دستش کوبيدن

 ؟ داری انتظاری چه ساله پنج بچه يه از خب ، ببخش خودت بزرگی به شما ، نميشه سرش است بچه ، جمشيدخان -

 .خب ميکنه هوس

 و بوسيده موهاشو روی و گرفته بغل تو پربغضو مثال آيلين جمشيدخان و گل خانوم گلدار دامن پشت شدنم قايم

 .دوباره سيلی نخوردن و جمشيدخان دوباره های شدن عصبی از ترس بابت خفم هق هق و گونم رو چکيده اشکای

 .ميلرزه داره اينکه -

 .نداره سالم جا يه بدنش و تن اينکه باهاش؟ کردين کار چی -

 .نميکردم ولش ديشب کاش -

 .بود وجودتون تو شعور جو يه کاش واقعا آره -

 ...و هم روی دندونام رقص و حد از بيش سرمای

 دوچرخه رو آيلين تعادل عدم هر با که ديدم جمشيدخانو جذاب لخند داده گوش حسرت با سرخوشش خنده به

 .مينشست لبش رو جونش از عزيزتر اون به کمکش و صورتيش خوشگل

 .گل خانوم -

 داری؟ کار چی -

 .ميخوام ها دوچرخه اون از منم -

 .ميکنه کبودت و سياه ميزنه دوباره نگی خان جمشيد به چيزی يهو ، هيش -

 .شد خفه دهنم تو "چرا" لرزيده بغض از چونم

 .بشه بهتر وضعيتش ميزنم آمپولو اين -

 ...و هام سوزش کلکسيون به وابسته سوزش يه
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 .دارم رياضی امتحان فردا ميزد، هم به حالمو ريخته کف سنگ روی اشکام

 مديد معرض تو قدمش آخرين به نگام و ميگيره سرعت هم باز من اشکای و برميداره قدم کنارم آيلين گلی کفشای

 و بامش مهمونی برای تذکرش و کاريم کم بابت سيليش درآخر و مياد جمشيدخان سنگين قدمای صدای بعد و ميمونه

 .داشته وقت دوساعت فقط من

 پايين؟ نمياد چرا تبش -

 رسيده؟ بچه يه به زورتون ، عرش بنداز کالتو نمرده اينکه -

 ...و بيشتر سرمای

 .خريدم تو واسه اينو شاهين -

 عذرتم تا هزار يا ازش من و گل خانوم گذاشته کنار صدقه برای خردای پول از نيمی ثمره کليد دسته به تفاوتی بی با

 .توجه اين بابت شدم زده ذوق من و رفت حرف بی و گرفتش ازم ، شده خيره ، برداشته خدا از خواهی

 .شده کمتر لرزشش -

 داشتين؟ نگه اينجا رو بيچاره اين چرا حاال -

 .خرابيه کله چه که ميشناسيش -

 .است ديوونه -

 خودته؟ کليد دسته:  گفتم خيره آويزون ازش کليد دسته اون و پشتيش کوله به

 .داد بهم ديروز شاهين ؟ خوشگله ، آره -

 .کردم بغض من و نبود نياز صدقه که شد اونی حروم گل خانوم های صدقه پول

 .نخورده هيچی حاال تا ديروز -

 .هستين کی ديگه شماها -

 گل؟ خانوم:  گفتم و نشستم کنارش کرده حسرتزده منو بافته آيلينو موهای گل خانوم

 باز؟ چيه -

 ميبافی؟ منم موها -

 .نميخوره بافتن درد به که هم تو موها ، ندارم وقت کنار برو ، بچه نه -

 .نخورده بافتن درد به موهای همون با حتی ببافم ميگيرم ياد خودم من و ميبافه ودوگيس داره وقت آيلين واسه
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 .بخور داروهاتو شو بلد ، خوب دختر بسه خواب آمين -

 ...و ميگشت وثوق صورت تو بازم نيمه چشمای

 خانوم و پايين شدم پرت ها پله از پيش روز دو من و نخورده تکون اتاقش از جشميدخان و سرماخورده روزه سه آيلين

 .نفهميد جمشيدخان و خورد موهام نزديک و پيشونيم چپ طرف بخيه تا پنج و درمونگاه بردم گل

 بود کمپوت يه آرزوم من و خريد فکری بازی شدنش تخت اسير و سرگرمی برای جمشيدخان و خورد سرما آيلين

 .گاهی ميکرد درد خيلی سرم و طعمش وچشيدن

 بسته جونش به فوت و پر نيمه قاشق اون با پذيراييم به آماده وثوف صورت تو کنده سوپ ظرف از خستمو چشمای

 .دارم مريضی دوران نازخر که روزيه اولين و گردوندم

 .ميشه چی تهش نميدونم و نمياد مهرزاد

 وقوث مثه هم تو:  گفتم انداخته نگاه رسيده بهم حسابی روزه يه اين تو جديدِ فرد اون صورت تو تبدار چشمای اون با

 سوخته؟ برام دلت

 .نميسوزه بيمارام واسه دلم وقت هيچ من -

 دکتری؟ بگی ميخواستی مثال -

 .پسر تيزه و تند زبونش اين:  گفت اون و کردم حس رو کنارم نشستنش و وثوق خنده صدای

 .صورتم تو نگاش خوردن چرخ و مرد اون جذاب لبخند

 .ميخوام معذرت ازت لندهور مرتيکه اون طرف از من -

 .نکن باکالسش همه اين ، پسر خيال بی -

 .آمينه اسمت ميگه وثوق -

 .اوهوم -

 .مهرافروز شايان ، شايانه هم من اسم -

 بهتری؟:  گفت که کردم نگاش فقط

 .بری ميخواستی تاريکی اون تو گورستونی کدوم بدونم ميخوام من:  گفت وثوق و دادم تکون سرمو

 .هنميش وصلت اين به راضی اون ، ميشناسم من آيلينو ، نميشين خيالم بی چرا پس نمياد جمشيدخان ميدونم من -

 .تمومه چی همه ديدی تو که مردی اون ؟ چرا – شايان
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 کمتر شاهين شايد ، بياد آيلين چشم به نتونه مردی هيچ که بوده آيلين زندگی کل تو اونقدر ديدم من که شاهينی -

 .بودن ديوونش خيليا بود، شاهين ديوونه بچگيش همون از آيلين ولی باشه

 .ببينيم رو پسره اين شد واجب – وثوق

 .باشی داشته نظر پسرجماعت به نمياد بهت هم بعدش ، نيست ايران اون -

 .انداخت خنده به هم رو وثوق کرده پيدا انعکاس کتاب های قفسه از پر اتاق اون تو شايان خنده صدای

 آيلينه؟ کاره چی شاهين – شايان

 زياد ولی اونجاست ساله خيلی شاهين ، اونور رفت و فروخت چيزو همه زنش مرد که جمشيدخان برادر ، پسرعموشه -

 .ايران مياد

 اونورن؟ جمشيدخان خونواده همه – وثوق

 .داره ساله پونزده پسر يه فقط هم اون که داره ديگه خواهر يه فقط جمشيدخان -

 .شده جدا زنش از جمشيدخان شنيدم – وثوق

 .مادرش و شاهين مثل ميکنه زندگی اتريش تو هم جمشيدخان سابق زن -

 تنها؟ – شايان

 .شوهرش های بچه و شوهرش با ، نه -

 .بگذره ازش بتونه زن يه که نداره کم هيچی ديدم جمشيدخانو من جاييکه تا – وثوق

 .آدما زيردل ميزنه خوشی وقتا بعضی -

 کنه؟ زندگی تنها سال همه اين بعيده مرد اين از – شايان

 و کرد ول بچشو و شوهر راحت خيلی که زنی ، ميگن زنش به جمشيدخان عشق به شنيدين؟ رو احمقانه عشق اسم -

 .بوده اولش عشق که مردی زن شد و رفت ايران از

 .داری خبر خونواده اين زندگی همه از تو پس – شايان

 .همچينکی هی -

 بودی؟ خبر بی آيلين سمج خواستگار وجود از چطور پس – وثوق

 ينآيل هم بعدش ، نباشم محيط اون تو زياد ميکنم سعی ، خواب برای شبا فقط شايد ، نيستم خونه اون تو زياد من -

 .خواستگارشن ايران حسابيای آدم نصف ، نداره کم خواستگار
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 نداری؟ خونواده – شايان

 .بدم سوالو اين جواب خودم به حتی نتونستم وقت هيچ ، نميدونم -

 چی؟ يعنی – وثوق

 ساختمون؟ تو آوردين منو که نميکنه دعواتون آقا ، است پيچيده -

 .بياد و بشه پياده شيطون خر از مهرزاد اميدوارم ، ميکنه غلط – شايان

 .بشه بيخيال عمرا رو مهمی آدم همچين يه ، نيست ريسک اهل مرد اون ، مياد – وثوق

 .نمياد من خاطر به اون ، نمياد -

 .مسئوله تو درقبال ، ميکنی زندگی خونش تو داری سال همه اين تو باالخره ؟ نياد چرا – شايان

 نيست؟ مشکلی ، بخوابم ميخوام حاال...نمياد بوده زندگيش مزاحم که آدمی يه خاطر به اون -

 .بيرون زد در از بندش پشت کرده برانداز عميق منو وثوق و زد بيرون اتاق از زودتر شايان

 چرك و بسته دلمه زخم اون جين شلوار شده پاره تاروپود اون البالی از کرده داغونم لحظه هر از بيشتر زانوم زخم

 ؟ کيه دست من گوشی:  گفتم کرده نگاه رو کرده

 ، وقهوث دست حتمی:  گفت پاييدتم زيرچشمی درگير دستش تو برگه چندتا و تاپ لپ با و اومده اتاق تو تازه شايانِ

 چطور؟

 کشيکين؟ اتاق اين تو نوبتی وثوق و تو چطور -

 .درآره تو سر همشو بتونه که داره مهرزاد از حرص اونقدر سراغت بياد اگه ديوونه اون -

 اين؟ از بدتر -

 .اين از بدتر مطمئنا:  گفت خورده چرخ صورتم تو دور يه نگاش

 ميخواد؟ آيلينو همه اين چرا -

 .زده سينش به رد دست که بوده دختری اولين آيلين چون شايد -

 آقايين؟ اين کاره چی شماها اصال -

 .نبريم حساب ازش زياد که هستيم کارش اونقدر -

 شده؟ خراب اين بياد پاپتی من خاطر واسه ميشه راضی مهرزاد کرده فکر اون -
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 .ميکنی صحبت بد خودت مورد در اينقدر نمياد خوشم دوما ، اينجاست فردا جمشيدخانت اوال -

 .ميگی دروغ -

 بگم؟ دروغ بايد چرا -

 .نمياد من خاطر واسه اون -

 عزيزدردونشو ميخواسته چرا که شه خراب ما ديوونه مرتيکه اين سر تا مياد داره ، ميدم حق تو به مورد اين تو خب -

 .بدزده

 .برداشت وجودمو ترکش و شکست تنم ته چی يه

 بدزده؟ ميخواست آيلينو چرا واقعا حاال -

 جامان عمل تو بذارتش و کنه اعالم نامزديشونو و بگيره سوپرايزی و توپ تولد يه واسش اينجوری ميخواسته مثال -

 .شده

 هست؟ راضی وصلت اين با اصال جمشيدخان -

 بگذره؟ ديوونه مرتيکه اين ثروت از ميتونه آدمی کدوم -

 .آيلينه مشکل فقط پس -

 مياد؟ بدت آيلين از -

 .دارم دوسش کنم حس که نشد زندگيم تو وقت هيچ ولی نمياد بدم...نه بياد؟ بدم -

 .خوشگله -

 .خوشگله خيلی هم مامانش ، رفته مامانش به -

 ميشی؟ رفيق کسی با زود همه اين چرا تو -

 بده؟ -

 .کوچولو دختر آره وقتا بعضی -

 ستمد که وقتايی اون حتی که منی ، نيستم کوچولو دادم خودمو خرج ساله چند اين تو که منی ، نيستم کوچولو من -

 باهاش چون متنفرم کوچولو کلمه از من ، نيستم کوچولو ميزدم دو سگ ميخوردم که چيزی قد و نبود خودم جيب تو

 .ميدوننم ضعيف همه اين همه که بکنم نتونستم زندگيم تو غلطی هيچ ميکنم حس

 بکنه؟ غلط بايد نرسيدن نظر به ضعيف برای آدم يه مگه -
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 االن؟ بود دستوری غلط -

 .کرده برانداز تنو به رکابی پوش شلوراك مرد اون خنده با شايان و وثوق اومدن و اتاق در شدن باز

 داداش؟ نيست گرمت زياد اجالتا – شايان

 سحری؟ کله اينجايی چرا ،تو جماعت اين دست از نداريم زندگی ، خفه – وثوق

 .بخونم مقاله چندتا اينجا اومدم شدم بيدار – شايان

 .ميخوندی مقاله داشتی معلومه کال اصال – وثوق

 .ميزنه حرف دختره اين بسکه – شايان

 .ميزنی حرف همش داری که تو -

 .بود من تر ريخته هم به موهای داشتنش عايدی تنها وثوق خنده

 .شد جمع سينه تو بيشتر زانوهام گرفته بيشتر دورم رو پتو

 .بياد نميتونسته داشته مهم قرار اينکه مث مياد؟ داره مهرزاد داری خبر – وثوق

 .االغ مرتيکه همين هم نمون يه ، نبوده کم زندگيم تو مهرزاد مثه – شايان

 .واشه دلمون بگو جلوش کلماتو اين از يکی بار يه داداش جون – وثوق

 .تاپش لپ زده گاز سيب اون به خيره من سمت رفت نگاش خنديده شايان

 .ميری فردا داری که باش خوشحال ساکتی؟ چرا – شايان

 هک کسی برای يا نمياد من خاطر به که کسی برای ؟ باشم خوشحال چی برای:  گفتم اومده باال شايان نگاه تا نگام

 باشم؟ خوشحال بايد چی از که کنی بازش برام ميتونی دقيقا بوده؟ مهمتر خيلی اخيرش هفته اين کاری قرارای

 .من شده خون بيشتر دل و نرمش فشردن و شونم روی وثوق دست

 دم اين ، گوشيت تو ترکوندن سارا و آهو و ترين عزيز داری؟ خور زنگ چقدر تو دختر ، حرفا اين خيال بی – وثوق

 .ميده باال مردتو زنده فحش داره اس ام اس تو داره سارائه که آخريا

 .باشيم خبر بی هم از روز نصف يه از بيش نداشته سابقه -

 .گوشش ميشه بزرگش تيکه جلوشون بندازيم االغو مرتيکه اين اگه ما پس – شايان

 هک بيفتم اين فکر حتی ديگه عمرا بيرون بذارم اينجا از پامو من ضمن در ، برمياد خودش پس از خوب آقاتون اون -

 .بگيرم انتقام ازش بخوام برسه چه ببينمش بخوام
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 .ميشه تنگ برات دلم بری وقتی – وثوق

 .شد نصيبمون هم اجباری شمال يه بچه فسقله تو سر صدقه از – شايان

 بياد؟ فردا ميشه يعنی:  گفتم شده کش دراز دوتاشون به رو نفره سه کاناپه اون روی آروم من تلخموديده لبخند

 .نکن فکر هم هيچی به و کن استراحت:  گفت چشام تو خيره آورده باال گلوم تا تنم روی رو پتو وثوق

 خودم گند از دارم ، جلوش گذاشتين جنگليو يه ميکنه خيال خدا بنده که جمشيدخان جلو برم اينجوری فردا من -

 .ميشم خفه

 .حموم بری بتونی ميکنم رديف. رو برنامه شب – وثوق

 .ممنون -

 .نياری خودت سر بال همه اين دوباره که شرطی به – وثوق

 .بودن قشنگ هاش برادرانه چقدر و خورد چرخ صورتش های مردونه همه اون تو نگام خنديده

 هدونفر وان آب حجم اون تو شدم ول و گزگز اون به کردم توجهی بی کرده حس آبو گرمی تنم افتاده گزگز به پام زخم

 .ويال اين صاحب بدون اتاق شکل قلبی

 ؟ بله:  گفتم خورده در به ای تقه

 نداری؟ احتياج چيزی -

 .هست چی همه ، نه:  گفتم افتاده لوسيونا و شامپوها رديف اون روی نگام

 .مريضی هنوز ، نده لفتش زياد پس -

 .باشه:  گفتم شده پاشيده در به مريضيم نگران اون بابت لبخندم

 .کشوند لبم رو لبخند يه کيفش ولی نشده ساعت نيم از بيشتر شايد حمومم کل

 یسرما رسونده شوفاژ اون به خودمو و بيرون زدم حموم از پوشونده تنم به رو ربدوشامبری رنگ سفيد گنده حوله اون

 .کردم کمتر حمومو از بيرون

 اون ديدن با شد مساوی خندم ته و گرفت خندم شده گذاشته مردونه ورزشی شلوار يه و مردونه لباس يه تخت لبه

 .تنم رو زخم همه اون آوری ياد و بتادين و چسب و باند

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 27

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

28 

 ميکشيدم خودم دنبال هاشو پاچه تفريبا که ی شلوار و اومده پام رون وسطای تا لباس اون و خيس موهای به اينه جلو

 با و خيس موهای اون به رسيد کرده برانداز خنده با تيپمو و اتاق تو اومد تق يه با وثوق و گرفت خندم انداخته نگاه يه

 .بچه هنوز مريضی:  گفت و موهام رو انداخت و طرفم اومد برداشته تخت لبه وسايل از کوچولو حوله يه اخم

 کنم؟ تحمل کی تا بايد لباسا اين با من ميگما -

 .تحويلته صبح فردا ، ماشين تو بندازن دادم لباساتو -

 .خوبی خيلی تو ، مرسی -

 .کتابخونه بريم بايد بجنب زود ، بچه بزن حرف کم -

 دهچسبون امنيت منبع اون به بيشتر خودمو گذشته چندشون نگاه اون با انگيز نفرت خاطره دوتا اون کنار از همراش

 اون روی افتاده خنده به هم خودم و نظيرم کم تيپ سر صدقه از شايان بلند خنده زمينه پس با شدم اتاق اون وارد

  ؟ چيه مگه خب:  گفتم نشسته شده غارم يار کاناپه

 .ميشه ديوونت ببينتت االن پسرت دوست – شايان

 .بخواد دلش هم خيلی دوما ، ندارم پسر دوست من اوال -

 .بخوابه هم بچه اين بذار ، ديگه بکپ برو بيا شايان – وثوق

 .منم دکترش که ببخشيد – شايان

 .ندارم حوصلتو برو بيا – وثوق

 .کرد پيشکشش غره چشم يه هم ووثوق و خنديد هرهر گفت وثوق گوش دم چی يه شايان

 .ميشی راحت ما دست از فردا که بخواب – وثوق

 وثوق؟:  گفتم رسيده دستگيره به دستش.عادت اين با نيست راحت...راحت؟

 تنگ برات دلم:  گفتم زده بهش نمير بخور لبخند يه صورتم تو اومده درد همه با من و کرد نگام منتظر طرفم برگشته

 .ميشه

 .شايان و وثوق های برادرانه اندازه به خواسته برادر يه دلم و کرده گير هاش برادرانه تو من و لبخندش

 .بخواب ديگه خب -

 .نداشتم فرار حس منم و نکرد قفل درو و رفت

******* 
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 .نکرده درك رو هيچی من و بيوتيک آنتی همه اون اثر و مفرطم خستگی ، گردنم رو چيزی خيسی

 .گردنم رو چيزی سنگينی حس و و گردنم گرمی و خس خس يه

 تو دهنم روی گندش دست با جيغ و روم افتاده آور وحشت سايه و شده هوشيار کم کم من و گردنم تو پيچيده درد

 .شده خفه نطفه

 .ميبريد نفسمو گوشم کنار آورش عذاب نفسای صدای

 .دربره زيردستم از شنفتم حرف آقا از خاطرش به که چيزی ميذارم کردی فکر -

 .گردنم گوش تو تيزش دندونای باز و الکلش تند بوی از پر نفسای

 .نشستی من دل به زيادی تو ولی نيستی خوشگل ميگه آقا -

 .ساز جدايی چيز يه کردن پيدا واسه افتادم کار به دست و گونم رو دوئيده اشکای

 .ميکنی ديوونم داری ، المصب داری تنی عطر چه -

 .خورده چی يه به دستم باالخره و ام خفه هق هق باز و وحشيش دستای با شدم کنده های دکمه

 .شده کسی بی و گند بوی همه اين مشت دلم من و صورتم روی زمختش لبای حرکت باز

 .عوضی اون سر پشت کوبيد کرده بلند مشقت به عسلی از کتابو شبيه چيز اون دستم

 رو دستگيره و در طرف دوئيدم رفته در دستش زير از داشتم سراغ خودم از که سرعتی همه با و رفت عقب شده منگ

 .ميدادم گوش وحشت با شده نزديک بهم عوضی اون هيستيريک خنده به داده فشار چندبار

 .باشی داشته هم خوبی شب نخواه پس نبودی خوبی بچه ، قفله در اون -

 و ردمک داشته برام جهنمو بسته در حکم کاری کنده چوبی در اون نثار کردمو گره مشتای گرفته کار به اميدمو آخرين

 ...رفت هوا دادم

 ...کمک...کمک...کمک وثوق...شايان... وثوق -

 .اومدن بيرون حال در تنم تو لباس و شدم تندتر و داغتر اشکای و دهنم جلوی گندشو دست دوباره

 . بدم عذابت خواستی خودت ، شو خفه -

 .روم توجه بی شاکام اون و من ه عوضی اون زدن خيمه و کاناپه روی دوبارم شدن پرت

 .ميکردم نگاه وحشت با کرده براندازم لذت با و نشستش خون به چشمای اون به گرفته دستام با لباسو

 .محشری تو -
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 ...کن کمک خودت يا خدا

 ميکشمت ميکشمت،:  گفت کرده نگاه در به وحشت با عوضی اون و داد اميدم فرياد و داد صدای و در شدن کوبيده

 .هرزه

 به التماس از پر من نگاه و شده خشک من روی عوضی اون و داخل به آقا اون و شايان و وثوق هجوم و شده باز در

 .خيره وثوق

 تو من و طرفم اومد شايان و ميکردم هق هق و بودم خيره گريه با ميخورد مشت وثوق دست زير که عوضی اون به

 .کشيد بيرون اتاق از کثافتو اون وثوق و زدم هق باز من و گرفت دورم رو پتو اون و شدم جمع خودم

 .يخ و احساس بی ، نگاه اين از بودم متنفر من و بود بهم آقا نگاه

 خوبی؟ – شايان

 .بخوابی بهتره:  گفت که کردم نگاش

 کرد؟ اذيتت:  گفت گرفته محبتش پر و مردونه دست تو دستمو نشسته کنارم که دادم تکون وحشت با سرمو

 حس از پر گردن به اومده طرفم وثوق و کردم نگاه کرده روشن چراغو و اومده تو در از وثوق به شده بيشتر هقم هق

 .نکن گريه ، ميکشمش:  گفت و زد زانو پام جلو کرده نگاه دردم

 .رسوند بهش خودشو کرده انتخاب وثوقو برادرانه شونه ، خواسته گاه تکيه سرم

 .کسی بی همه اين از گرفت دلم و زدم هق باز من و رسيد شونم به شايان دست گرمی و رفت گردنم پشت وثوق دست

 ساله سه دو قدمتش مد مجله اون با دوباره انداخته نگاه ترسم عدم واسه منفور کاناپه اون روی خوابيده وثوق به

 خوابی؟ نمی چرا:  گفت که شدم درگير

 ميترسی؟:  گفت داده ادامه کرده نشستگی کشيشو دراز کاناپه رو

 .باشم گرفته رو تو تقاص که زدمش اونقدر:  گفت باز که دوختم مجله به مردونگی همه اون جای نگامو

 .بخواب تو خب ، هست واسم ناامنيه حس ، بخوابم نميتونم -

 .بزنيم حرف بيا -

 نمياد؟ جمشيدخان چرا پس صبحه که االن -

 .نميدونم من موندی بيدار بيوتيک آنتی همه اون با چطور حاال تا ديشب تو ، راهه تو حتما خب -

 .بودی بيدار هم تو -
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 .ميذاشتم تنهات نبايد ، آمين متاسفم واقعا من: گفت برده مو همه اون ميون دست

 بشنوين؟ که بود بلند صدام اونقدر -

 تهب بی و دله آدمای از ، بوديم اهلش با ولی نکرديم غلط کم زندگيمون تو ماها ، شد پاره دلم بند کشيدی که جيغ -

 .متنفرم حيوونن عين که جماعتی از ، مياد بدم

 جنتلمنی؟ آدمای دسته اون از يعنی -

 .ميگن اينطور -

 هواس دلت آقاتون اين مثه تو:  گفتم کرده برانداز خنده با رو مبل پشتی روی طرفش دو به شده دراز دستای فيگور

 نسريده؟ هيشکی

 .نميدونم -

 .سريده پس -

 .بچه بزن حرف خودت سنی رنج تو -

 کنی؟ بچه منو ميخوای همه اين چرا -

 .ای بچه چون -

 ، هداير رو بريزن واسم زندگيشونو که ميدونم محق خودمو ، ميکنم بزرگتری هميشه ، بزرگم من ميگه هميشه سارا -

 .زورگوام خيلی دوتا اون کنار من ، زورگوام

 .ای بچه چون -

 مجردی؟ سن اين تا چرا تو اصال ؟ خوشگله کيه؟ سريده واسش دلت اونيکه بگو حاال ، بردار کلمه اين سر از دست -

 .نيومده جماعت بچه به فوضوليا اين -

 نه؟ ديگه ببری جوونی خوشی ميخواستی مثال -

 .باشه خودت کار به سرت پررو بچه -

 .بدونم ميخوام منم ؟ چيه مگه خب -

 .نميخوره بچه توئه درد به اصال من خود و من بر و دور آدمای جوونی غلطای -

 .آقاتن جنس از ولی نه که تو جنس از آدماش همه که شدم بزرگ ای خونه تو من رفته يادت اينکه مثه -
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 آيلين مثه درست ميدونه خودش حق خوشيو و کرده خوشی بيشتر زندگيش تو ماها همه از ميگی تو که آقايی اون -

 .حقشه خودش نظر به که

 .نيست آقاتون بشوئه تن وصله ديدم من که آيلينی -

 . نيست يکی من آقای مرتيکه اون -

 ميکنی؟ ترش چرا ببخشيد خب -

 .کرده برانداز بيرونو پنجره از وثوق و اتاق پنجره به من اميد از پر نگاه و ماشين يه صدای

 هست؟ چی جمشيدخان اين ماشين -

 .و ام بی هم داره لندکروز هم -

 .مياد خوشم ازش ، اومد پس -

 .نگفتم و " بيشتر من " بگم که اومد لبم زير

 .ميارم برات االن خودتو لباسای -

 وثوق؟:  گفتم يهويی در از خروج حال در

 ميخواد؟ چی جمشيدخان از آقا:  گفتم من و خواست حرف بقيه سر اشاره با

 .آيلينو -

 ميخواد؟ چی آقا از جمشيدخان وقت اون -

 .براش بسه کنه اضافه خونوادش رسم و اسم به رو آقا رسم و اسم بتونه همينکه ، نميخواد چی اون -

 ام؟ کاره چی اينجا من وقت اون -

 .آيلين واسه آقا اميد آخرين شايد -

 اومده؟ هم آيلين -

 .شده خارج ايران از پيش هفته يک آيلين اخبار آخرين طبق -

 .شد بسته سرش پشت در و خورد تکون تنم تو چی يه

 و مزد استرس پر لبخند يه منتظرم وثوق به و بيرون زدم اتاق در از کرده تن به تميزو حداقل ولی شده پاره لباسای

 اشرافی زيادی ويالی اون بازوی چند های پله از همراش و کردم تر پخش صورتم تو رو ريخته صورتم رو عمد از موهای

 .اومدم پايين
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 وشيتگ تو شمارم بگم ميخوام بزنيم حرفی نشه فرصت ديگه و پايين بری شايد:  گفت داشته نگهم کشيده بازومو

 .باش مطمئن اينو هستم باشم پيشت خواستی روز يه اگه ، سيوه

 .ممنون:  گفتم پاشيده روش به استرس پای و رد دارای هنوز لبخند يه

 به ای لحظه چند خيره نگاه يه فقط مرد اون به رسيدم و دنبالش منم و افتاد راه بسته اطمينان پر و محکم رو چشماش

 .انداخته سرتاپام

 .انداختم نگاه خيره هم به اخم با آدم دوتا اون به نشسته مسير تو بوده مبل اولين روی

 بدمش؟ بهت کارت اين با بخوام که گرفتم جوب از دخترمو من تو نظر به – جمشيدخان

 جا اينکه نه بشه راضی وصلت اين به آيلين که بود اين ما قرار ، نکنين صحبت نيست فعال که چيزی مورد در -آقا

 .نکنی کاری هيچ هم شما و بره ايران از بذاره

 در صد که کردم اعالم خودمو مساعد نظر فقط من ، خودشه عهده به آيندش مورد در گيری تصميم – خان جمشيد

 .رفت دست از هم من مثبت نظر تو حرکت اين با صد

 ناو با داده تکيه زانو به آرنج و کشيده خودشو جمشيدخان طرف به صورتش برنزه زمينه تو سبز چشمای اون با آقا

 .برگردونين آيلينو:  گفت بدجور ميداد تهديد بوی که لحنی

 .بذاريمش خودش حال به بهتره ، کنه فکر آيندش درمورد تا باشه مادرش پيش ماهی چند قراره فعال – جمشيدخان

 کدومش؟ دقيقا بذاريش؟ شاهين حال به يا بذاريش خودش حال به

 يلينآ فکرای اميدوارم:  گفت گذاشته پشتيش روی کرده دراز دستشو يه و زده نفره سه بزرگ کاناپه اون به تکيه آقا

 .بره پيش خوب

 بجوا بهت من عزيز دختر داری انتظار چطور بزرگت مشکل اون با تو ، ميگيری باال دست خودتو خيلی – جمشيدخان

 بده؟ مثبت

 .بينمتون می برگشت سفرش از آيلين که ديگه چندماه ، کرديم صحبت قبال موضوع اين مورد در – آقا

 ميشه؟ چی آمين و:  گفت برگشته من روی جمشيدخان نگاه

 .نداشتم دختره اين به کاری هم اولش از من – آقا

 نه؟ ديگه کاريه بی سر از صورتم و تنم زخمای...نداشتی؟ کاری...دختره؟ اين

 جمشيدخان دختر که ميندازی چو شهر تو تو بذارم بيرون اينجا از پا ميشناسم بهتر خودت از رو تو من – جمشيدخان

 .بوده ويالت مهمون روزی چند مهرزاد
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 .نيست آيلين که فعال – آقا

 بودم؟ نشسته روت جلو راحت همه اين من ميکردی آيلين با کارو اين تو اگه تو نظر به – جمشيدخان

 ؟ چيه حرفت پس – آقا

 نيومده؟ چيزی آمين سر روزه چند اين تو بگی ميخوای يعنی – جمشيدخان

 .باشن مهم زياد برات خونت خدمتکارای نميکردم فکر – آقا

 .اسمم هم و نباشن دخترم که وقتی تا نه – خان جمشيد

 .خيره من به متعجب آقای و شده خرد بيشتر هميشه از من و وثوق نگاه سنگينی

 بچته؟ بچه دختر اين يعنی ، بزن حرف تر واضح – آقا

 داری؟ قضيه اين با مشکلی – جمشيدخان

 ادمهرز جمشيدخان ميشه باورش کی ، دارم مشکل خيلی:  گفت کرده وجب پامو تا سر تمسخر از پر و ناباور نگاش آقا

 باشه؟ داشته هم ديگه بچه يه

 پس چطور ميخوای منو اسم هم دزدی روز چند اين تاوان بدونم ميخوام حاال ، نداره ربطی کسی به – جمشيدخان

 بدی؟

 .نداشتيم بهش کاری ما گفتم هم اول همون از که من – آقا

 .نميشه هم هيچی بی – جمشيدخان

 ازم؟ ميخواين چی – آقا

 .سوخته بيشتر کمرم زخم و نگاش يخی و مهری بی همه اين از مشت دلم من و روم جمشيدخان نگاه

 .نيست سختی زياد چيز – جمشيدخان

 .ميشنوم آسونشو همون خب – آقا

 ...موقع اون تا ولی ميزنم حرف باهاش برگشت آيلين وقت هر – جمشيدخان

 ...موقع اون تا – آقا

 .کنی ثابت بهم خودتو ميتونی – جمشيدخان

 چطوری؟ – آقا
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 .نشسته آقا کنار وثوق نگاه شدن تر سنگين و جونم تو افتاده ترس و من به جمشيدخان نگاه

 مهرزاد؟ جناب نگفتين – آقا

 ... کن عقد آمينو:  گفت جمشيدخان که بود مونده لبام سد پشت نفسام ولی نميدونم زده چيو شور دلم

 .کرده برانداز جمشيدخانو سکوت تو آقای و هم تو اخماش کشيدگی و وثوق خوردن تکون

 کنم؟ کاری همچين بايد من چرا وقت اون – آقا

 .آقا صورت تو شدنش براق و جلو طرف به کشيدگيش شد خان جمشيد خروش بار اين

 ...هنوز آمين که کنم اعتماد ميتونم تو مثه آدمايی با معاشرت سال همه اين با من کردی فکر – خان جمشيد

 .توشونو کرم هاله و ميکنم نگاه رو کف ای قهوه سراميکای ، پايينه سرم

 .دکتر ببريش ميتونی – آقا

 تا کن عقدش ، کن عقدش نه؟ يا است دوشيزه بدونم که دکتر ببرم دخترمو کبکبه دبدبه اين با من – خان جمشيد

 .بده طالقش برگشت که آيلين ، نره هم تو کالمون

 . بودم کولم تو کاره نيمه لباس فکر من و بود ديدم مسير تو وثوق شده مشت دستای

 ... ندارم کم آدم من خب ، ميخوای شناسنومش تو اسم يه فقط ،شما آهان – آقا

 .ميگيره اونورو اقامت هميشه واسه آيلين يا ميکنی عقدش يا ، مرد نخندون منو – خان جمشيد

 .داره کمرنگ ريش ته يه امروز و ميخوره چرخ جمشيدخان صورت تو نگام

 .است خيره حريفش اومدن در زانو به ، به لبخند با جمشيدخان ، خيرمه وثوق ، نميکنه نگام آقا

 ...ميگه ميندازه طرفم که نگاهو نيم يه آقا

 ماه؟ چند – آقا

 .بياد آيلين تا – جمشيدخان

 ...ميگه و پوستشه های برنزه اون به نگام من و ميکشه جلو خودشو هم آقا

 .آيلين اومدن تا فقط – آقا

 ...من و ميکنه مشت دست ،وثوق ميزنه لبخند خان جمشيد

 .آيلين برگشتن تا فقط ، بود کم زيادی نرخم ، ميشم معامله راحت چه
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******* 

 بچشی؟ نگفتی چرا:  گفت وثوق که موندم آبی همه اون مات فشرده بازوم به لبمو

 .نيستم چون -

 ...گفته که اون ولی – شايان

 ، منيست بچش من ، داده بهم مهرزادو فاميلی و شده نوشته پدر نام جلو شناسنامم تو اسمش که هست بابام اونقدری -

 .آيلينه هميشه ، نيستم وقت هيچ

 .کنه داغونت بزنه حرصش با که داره اينو پتانسيل که آدمی جلو ميندازه دستی دو رو تو داره مرتيکه اون – وثوق

 .نميگذره آبروش از خان جمشيد -

 ...نه بگی تو ، نه بگو – شايان

 .دهنی تو يه ميشه جوابم -

 هستی؟ راضی – وثوق

 .دزديد نگاه اون و کردم نگاش فقط

 ...رو اونجا – شايان

 .انداخت پايين سر حرصی کرده نگاه شايانو اشاره مسير وثوق

 اومده؟ عاقد -

 وزر يه بود اين اميدم هميشه:  گفتم خيره دريا به وثوق به من و اتاق تو رفت تراس در از و شنيد صدامو بغض شايان

 يمباش هم پول بی اگه حتی ، باشيم داشته قراره نقلی خونه يه ، ميکنم ازدواج داره دوستم که اونی با و ميشم عاشق

 مقد ، شونه به شونه ، پياده ميخواستم مرد يه هميشه من خواستم نمی سفيد اسب بر سوار شاهزاده من...هميم عاشق

 آواره ميشم پيشونيم تو طالق مهر يه با هم ديگه چندماه ، ميشه تموم ديگه دقيقه چند آرزوهام همه...قدم به

 اب خودم خرجمو که من ، بودم راضی پارکينگ ته انباری همون به که من ، خواستم نمی چيزی دنيا اين از که من...شهر

 دوباره بودن طفيلی ؟ داشتن شناسنامه تو يکيو اسم چندماه ؟ شدن پيشکش ؟ اينه حقم ، ميدادم زدن سوزن

 همون از...ميکنه تهديد آقاتون به انداختنم واسه جمشيدخان که ارزونم اونقدر ، ارزونم چقدر فهميدم امروز وثوق...؟

 .صورتم تو زدن بودنو چيز هيچ اين امروز ، چيز هيچ من و چيزه همه آيلين فهميدم بچگی

 .من مرگ ناقوس و در به خورده تقه

 ...ميگه عاقد ، ميشم خيره پير عاقد به و ميشينم که کنارش
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 موقت؟ يا دائم – عاقد

 ...ميگه کرده دستی پيش آقا که بگه چيز يه مياد جمشيدخان

 .ستني شناسنومه کردن سياه به نيازی پس ، حله راه هم نامه صيغه برگ يه ، من با بقيش بوده شما حرف حاال تا – آقا

 .بخونه رو صيغه که ميزنه اشاره عاقد به و ميزنه تکيه روش نشسته مبل به کشيده هم تو اخم جمشيدخان

 ...سالمه نوزده و ميشم صيغه من

 ...نشه سياه کسی شناسنومه که ميشم صيغه من

 ...نشه سياه کسی شناسنومه که ميشم تر روسياه من

 ...ميکنه نگاه فقط جمشيدخان و ميشم صيغه من

 ...بيرون ميزنه در از وثوق و ميشم صيغه من

 ...سالن تو بار طرف ميره عصبی شايان و ميشم صيغه من

 ... دادم بله آقا به ميدونم فقط و ميدم بله

 ...نمياد يادم هم آقا اسم حتی و ميدم بله

 ...ای صيغه ميشم و ميدم بله

 .آبی همه اون واسه رفت دلم و کردم توجهی بی نگاشون کالفگی اون همه به

 .دارم دوست خيلی رو دريا من -

 ...که توپيد رسيده انفجار به شايان

 .باشه داشته بهت کاری نميذاشتيم ، نبوديم که چغندر برگ وثوق و من ، خالص و نه ميگفتی المصب دِ – شايان

 .رو دوتا اون برسه چه ميزد آتيش خودمو نيشخندم

 ...که شناسم می منی خانو جمشيد -

 .نيستی بچش تو – وثوق

 .کرد آتيشی رو دوتا اون و سوزوند خودمو دل نيشخندم باز

 ...شدی...شدی االن که ميفهمی...حاليته؟...؟ شده چی حاليته ، نميشد اين اوضات و وضع ، بودی بچش اگه – وثوق
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 ، داره هدف اون...ای صيغه شدم که نيست ، نيست من آبرويی بی نگران جمشيدخان ، ای صيغه شدم...ای صيغه -

 واسه رو آقا ميخواد اون ، آيلين از آقاتونه فکر کردن منحرف دارم ازش من که شناختی با صد در صد هم هدفش

 .داره نگه خودش

 برات؟ داره پدری ادعای که اونی کاره چی تو – شايان

 .دخترشم -

 ... يه حد در که نيستی ، نيستی دِ – وثوق

 جمشيدخان عشق ثمره ، است ثمره آيلين ولی باعثم من ، متنفره ازش خان جمشيد که داره چيزايی يه من زندگی -

 ...من ولی

 من ، بود مالکم آقا و بودم ای صيغه من ، داشتم وحشت هم بهش نگاه از من که دوخت سالنی در به نگاشو شايان

 .نبود يادم هم آقا اسم و بودم ای صيغه من ، نبود هيچی مهريم و بودم ای صيغه

 .ميرم دارم من:  گفت انداخته نگاه وايساده تراس توی من به خان جمشيد

 .ميره فقط ، باشم خودم مواظب نميگه ، ميره فقط

 .شد سنگين آقا و شايان و وثوق نگاه و رفتم طرفش به

 .آخر سال سه اين همه مثه ، کردم شروع کرده درست رو جمشيدخان جير کت زير شده خراب يقه

 لیو ميشه تموم اول هفته کارتون ، ميکشه طول دوهفته سفرتون ، آلمان برين بايد داد قرار بستن برای هفته اون -

 شرکت رو هتلتون هم اول هفته ، کنين می اقامت ايشون خونه توی و دوستتون با دارين مالقات قرار يه رو دوم هفته

 .مجد جناب چالوس ويالی تو دارين دوستانه جمع يه هم هفته همين آخر ، کرده رزرو قرارداد طرف

 .کنم عوض منشيمو بايد:  گفت داده تکون سری عادت به جمشيدخان

 دچن ، خيره رفتنش مسير به ، گذشته ، حسرت عمر يه من واسه آدم اون راه جلوی از داده تکون تاييد نشونه به سری

 .چکيد دونه دونه اشکم و برداشتم دنبالش قدم

 من ، خان جمشيد نرو ، ميميرم ، صيغشم که ميميرم آقايی دست زير ، ميميرم من ، نذار تنها منو ، نرو خانم جمشيد

 .ببر ايو صيغه من ، ببر آمينو ، ببر هم

 .شد بسته خان جمشيد سر پشت در و نشست شونم رو کسی دست

 .نيست بودن جمشيدخان پيش از بدتر بودن ما پيش:  گفت گوشم کنار وثوثق

 .صورتمو سردی ميکنه داغ انداخته خط صورتم روی های دونه دونه و دره به نگام
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 کنم سر خيالی بی با ، نشکنم خواستم که چی هر

 ...نميشه ديدم...نميشه ديدم ، کنم کمتر خوشی دل با شکستمو دل داغ

 .تهرون برمگيرديم امروز – وثوق

 .ايم صيغه ومن برميگرديم

 .نکن گريه ، نداره ارزششو – وثوق

 .کن خبرم رسيدين تهرون ، ميکنم حرکت زودتر من – شايان

 ؟ يعنی صيغشم من و رفته بال ها پله از آقای اون طرف رفت نگام

 ؟ است ماهه چند صيغه:  گفتم وثوق طرف برگشته نگام

 .ساله يه:  گفت کرده براندازم ناگهانيم سوال اين از شوکه

 ميشم؟ راحت من ديگه سال يه -

 ...آمين -

 برگردم؟ ميتونم يعنی -

 ...آمين -

 کنم؟ زندگی بايد کجا من ، من -

 خيالت دوما ، کنی زندگی توش بتونی تو که داره جا اونقدری آشغال مرتيکه اون خونه اوال ، وايسا لحظه يه آمين -

 ...که هست مرد اونقدر ميشناسم من که ای مرتيکه اين ميکنی خيال ، مکافاتته اول ؟ راحتی ديگه سال يه رسيده

 چی؟ که هست مرد -

 .نبودی بچه همه اين کاش آمين -

 ...وثوق -

 .رفته جمشيدخان که ميفهمم تازه من و ميريزه اشکام و

 .ميکنم معنی تازه رو شهر اين تو تر آواره من و ديگه سال يه

 .ايم صيغه من و ميريزه اشکام
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 وت:  گفتم و محشر فضاسازی همه اون به دادم شيشه از نگامو نشسته وثوق رنگ ای سرمه سانتافه اون صندلی روی

 ميکنی؟ زندگی کجا

 .نيستم دور ازت ، نترس -

 آقايی؟ خونه تو يعنی -

 .جورايی يه -

 .ندارم کردن حل معما حوصله من -

 .ميکنه تعريف چيو همه واست مامانم ، برسی بذار -

 داری؟ لطف همه اين ای صيغه دختر يه به تو نميشه ناراحت وقت اون مامانت -

 .نشه ونخ پر دهنت کنم نمی تضمين بياد در دهنت از کلمه اين ديگه بار يه کنم می تاکيد دارم ، ديگه بار يه ، ببين -

 .بزن هم تو ، زدن که همه -

 نتببين هم مرتيکه اون بابای مامان کنم تضمين ميتونم حتی ، دارن دوست همه مطمئنا خونه اون توی آمين ببين -

 .ميشن عاشقت

 اونی؟ کاره چی تو -

 .نداره بودن کاره چی کردن زندگی همديگه نفس به نفس عمر يه -

 هخون اون تو آدمای ميون شايد:  گفت فضا وزن روی سنگين سکوت اون شکست واسه بار اين اون و شدم بيرون خيره

 .باشه هم اون

 کيه؟ اون -

 .نشو خنگ پس ، بازی خنگ نمياد بهت -

 گرفته؟ شوخيت -

 ...واسش بنده دل شايد که همون بابا -

 .ميگی دروغ:  گفتم چاکونده سرتاسری نيشمو ای لحظه يه هيجان يه وجودم تو رفته و اومده غم همه اون از بعد

 ... واقعا من ، نه -

 .داری دوسش -

 .دارم غيرت روش خيلی ولی ، نه يا داشتنه دوست اسمش نميدونم -
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 . کردنن دست دست اهل که هستی آدمايی دسته اون از هم تو پس -

 تا جمشيدخان که روزايی از بدتر فهميدم امروز:  گفتم من و زده خزون جاده اون سمت رفت نگاش زده خند وری يه

 هواس باشه داشته غيرت روت بايد که کسی بابات چشات جلو اينکه ، هست بدتری ، هست هم ميزد کتکم خوردم می

 يه من دل ، ميکنه داغونت کتکاش از بدتر خيلی ميکنه تقديم دستی دو دخترشو هيچی که غيرت خودش منافع

 واسه کردنت دست دست عاشقی اگه تو ، شد نصيبم خان جمشيد ولی خواست بابا عمر يه من دل ، ميخواد غيرت

 جربزت خرج غيرتتو ؟ آمين نشه بچت آينده که معلوم چه نداری جربزه حاال اگه ، باش داشته جربزه ، باش مرد چيه؟

 . کن

 فرقه؟ آيلين و تو بين چرا ، بده منو جواب تو حاال ، بچه ميزنی بزرگونه حرفای -

  ؟ کرد کمکت کسی يا کردی کشف خودت آيلينو و من فرق -

 ...محشره ، خوشگله ، ديدم آيلينو من -

 .رفته مامانش به -

 .نيستی اون شکل ولی خوشگلی ، نيستی اون شکل تو ولی -

 .مهشيدمم عمه شکل من ضمن در همن؟ شکل دنيا خواهرای همه مگه -

 ميکنه؟ اذيتت بابات چرا -

 معماست؟ تو واسه من زندگی چرا -

 .زندگيمی نشده حل معمای اولين تو ، آمين -

 .بشم نميتونم اين از پرتر ديگه پرم خيلی من امروز ، نه پره همه از دلم که امروزی نه، امروز ولی ، ميگم روز يه -

 .ميزنم صدات رسيديم ، بخواب ، باشه -

 .ايم صيغه االن من...و گذاشتم هم روی چشم خيره صورتش های مردونه همه اون به

******* 

 اون از زده تلخ لبخند يه وثوق خالی جای به ، داده تشخيص تهرانو ، انداخته نگاه خواب همه اون از بعد وبرم دور به

 گاهن بود کرده مشتری وثوقو حتمی که سوپرمارکتی به انداخته دوشم روی رو کوله پريده بيرون ای سرمه سانتافه

 آروم توش وجودم تو زخم و درد همه اون با و کردم دربستش کرده بلند دست رسيده تاکسی اولين جلو ، انداخته

 گاهن رنگ زرد سمند اون عقب شيشه از رفت می ماشينش طرف دست به خريد کيسه حواس بی که وثوقی به و گرفتم

 .زد پر مردونگيش قاطی های برادرونه همه اون واسه دلم انداخته
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 ميری؟ کجا دخترم -

 دارم؟ رو کجا شهر اين تو شهر وسط ساخت قديم و نقلی خونه اون جز

 ترين امن انگار و قديمی محله اون های کوچه پس کوچه تو وجود تو درد و تن رو زخم همه اون با ميام که خودم به

 رو آهوئه عشق و سارائه مخ رو که بلبلی زنگ وايساده الله گل نقش و طرح با فلزی در اون جلو شده گم دنيا کنج

 .ميدم فشار

 .ايم صيغه...من و سارا خورده حرص اون بابت ميشه تلخ لبخندم و ميدم فشار هم سر پشت بار سه

 رشت تنگ دلم ، ميبينم رو کرده قايم سرشو گل فقط شال و رنگ خاکی عبای اون تو رو سارا و ميشه باز روم تو که در

 .ميشه

 .ميکنه تر خند تلخ منو و ميجوشه و ميزنه قل صورتش تو که خشمه و ميفته در از دستش مونده من مات

 بودی؟ کجا...شعور بی...نفهم دِ...تو...بودی؟ گوری کدوم -

 خواهرونه اون تنگه دلم چقدر من و ميرسه من گوش به شده رد سارا دست زير از و ميخوره چرخ حياط تو آهو صدای

 .هاشه

 ؟ کيه سارا – آهو

 ميشد؟ چی العملش عکس ميشدم گور و گم چندسال اگه من و بهمه سارا نگاه

 و داغون تيپ اون روی نگاشو زده استپ رو حوض کنار آهو و ميده قرار آهو ديد حجم تو منو رفته کنار در جلو از سارا

 . ميده چرخ صورتم زخمای

 شدی؟ چی بميره آهو – آهو

 ...ميگم گرفته خشمشو جای نگرونيای همه اون و سارا به رو

 تو؟ بيام ميشه -

 و ميشه تر نگرون ديده اشکمو آهو و ميچکه اشکم فرورفته سارا دلتنگی لبريز و عشق پر بغل تو و ميشم رد در از

 . مياد طرفم شده خالی و پر روز چند اين نگرونی بابت چشماش

 کردی؟ قبول چرا تو:  گفت کرده پارك خياطی چرخ ميز اون روی موجود پارچه ترين دست دم با اشکشو آهو

 .پارچه ، آهو:  گفت دوخته مشتری مال صد در صد پارچه به نگاشو سارا

 ...که من به توپيد باز انداخته ميز روی رو پارچه زده هل آهو
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 ؟ چرا ميگمت دختر دِ – آهو

 روحم مرحمت فاتحه هفته به هفته اومدی می رسيد که مرگم خبر يا درميفتادی جمشيدخان با تو ، نه ميگفتم -

 ميکردی؟

 .خوردی گفتنتو چشم و انداختن زير سرتو عمر يه چوب ، آمين خوردی چوبشو تو – سارا

 خودم واسه مستقل زندگی يه تا ميکنم جمع پول ، ميارم دووم سالو يه اين خب ، است ساله يه صيغم ميگه وثوق -

 .بسازم

 که اينه تو درد ، ما پيش بودی اومده بودی زده خونه اون از صدباره حاال تا ميخواستی مسقل زندگی اگه تو – آهو

 شب روزش جلوش نذاری صبحونه روز يه انگاری ، کردی پيدا روش مادرونه حس ، بکنی جمشيدخانت از دل نميتونی

 .بودنته راه به سر تقصير تو روزای اين آمين ، نميشه

 الکی ، تهرون بياد کنه ول رو مدرسه ميخواسته صدباره ، پيچوندم چطور روزه چند اين تو رو خاله ميدونی – سارا

 .نگرونی از درآد که بزن بهش زنگ يه ، ميکنی استراحت داری و سرماخوردی گفتم

 .ميخواد آيليبنو که مردی کی؟ صيغه شدم؟ صيغه بگم ؟ بهش بگم چی -

 .ميشی خالی بغض از جون فرشته با فقط تو ، شو خالی ، بزن زنگ جونم تو دردت – آهو

 دلم و ميکنم مکث عزيزترين اون شماره روی برداشته رو گوشی کشيده خودم طرف رو سارا توسط شدم وارسی کوله

 .کنم ذخيره گوشيم تو اسمش واسه بايد لقب جمشيدخان توسط هم مامان اسم نديدن ترس از که ميشه اين خون

 تو ريخته پام به خفا تو سال همه اين مادری مهر همه با مامانم نگرون صدای نکشيده دوم به اول بوق و ميخوره زنگ

 .ميده نشون خودی گلوم تو هميشه از تر گير نفس بغضم و ميپيچه گوشم

 خوبی؟ مامانم ، دلم جون ، آمينم ، الو -

 ...مامان -

 .نفسم به اعتماد از ميزنه جلو گلوم تو بغض باز و مامان ميگم فقط

 ، ميدم تشخيص رو سارا راست از دروغ که من مامان؟ دل عزيز شده چی ؟ ميکنم دق من نميگی ؟ مامان دل جان -

 چيزم؟ همه تو با جمشيد کرده چه دوباره ، کردشه بغض صدای اين ، نيست من دختر خورده سرما صدای اين

 ...مامان -

 ؟ آورده روزت به چه بگو ، مامان بگو -

 .تنگته دلم مامان -
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 .بيشتر من -

 .کرده آرمانو و تو هوای دلم مامان -

 .آمين بگو همينجور، هم ما -

 ...مامان -

 .مامانو هق هق صدای ميشنوم و مامان به ميگم و ميرم فرو آهو بغل تو و ميزنم ضجه و ميريزم اشک و مامان ميگم

 . پيشم اينجا بيا -

 .ميام زود خيلی ، ميام -

 آمينم؟ -

 بله؟ -

 .اتاقه سکوت تو کرده باز راه فين فين فقط و نيست ديگه بغض

 .برسه بهت نامرد جماعت اين دست نميذارم -

 .ميدونم -

 .بود کرده خفه خودشو تلفن پای وگرنه است مدرسه که حيف ، تنگته دل آرمان -

 .ميره غنجش دلم و ساله پونزده شيطنت همه اون ياد به ميخندم

 .شدم خالی من و داره بغض خندش و ميخنده اون و ميخندم من و ميزنه حرف برام مامان

 تموم حال در رسيده دوران به تازه زنيکه اون لباس رو منو تموم نيمه کار سارای به رو داده تکون آهو پای روی سرمو

 ...ميگم کردن

 .نخوردم هم ناهر ، گشنمه من ؟ داريم چی شام -

 ...ميگه انداخته پايين باال ابرو سارا واسه برده موهام ميون دست خنده با آهو

 .گشنمونه ، خب ميگه راست – آهو

 .آشپزخونه اين و شما اين – سارا

 واسه دلم من آخه:  گفتم من و کشونديم هم تو ابرو رفته يه شده سارا اشاره مسير آشپزخونه طرف به آهو و من نگاه

 .شده تنگ تو پخت دست
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 .نيستم بشو خر من نزن زور – سارا

 .آرومم چقدر من و شد آشپزخونه راهی کرده من تن تو نشسته درد همه اون خرج خودگذشتگی از آهو

 ...آرومه چقدر خونه اين ، اينجا

 ...آرومه چقدر خياطی چرخای بلند صدای تو

 ...آرومه چقدر سارا بولدورمای اولدورم تو

 ...آرومه چقدر آهو انداختنای دست تو

 ...آرومه چقدر سارا خوردنای حرص تو

 ...آرومه خيلی بلبليش زنگ همون با اينجا

 .ميکنه خوش جا گوشيم اسکرين رو شدم جدا ازش وقتی از وثوق اسم بار چندمين واسه و آرومه اينجا

 تدس با چاييشو فنجون آهوی به برده فرو شده پاييزش ديزاين خشک برگ چندتا با حوض وسط سرد آب تو دستمو

 . ميگيره خدا دست از دلم وقتا بعضی: گفتم خيره آسمون به و فشرده

 که ، اومديم که هم اينجاش تا ، نگيره دلت:  گفت شده جمع ببشتر حياط کنار چوبی تخت اون روی پتوش ميون سارا

 مه مخلصش بايد ترمز رو زد پامون جلو که ماشينی هر تو بچپيم نبايد شاهی سه صنار واسه که ، خوشه هم به دلمون

 .باشيم

 .راه تو اومدی خوب نگی بگی همچين ، اومد خوشم نه – آهو

 .کرد شيطون رو آهو خنديده سارا

 ...پريروز ببينی نبودی آمين وای – آهو

 ...شناسی می که رو ديوونه و در اين ، نيفتاده اتفاقی آمين اصال نداره، وای – سارا

 آمين جون پريدا ، جلومون پريد خانوم شهين پسر اين يهو اومديم می خريد از داشتيم که پريروز ، ميگه دروغ – آهو

 بعد ، کنار کشيدم رو آکله اين جوشيد يهو غيرتم ماينديم اپن همه با من ديگه که سارا صورت تو بود رفته همچين ،

 بود گرفته حرصم اينقده بزنم؟ حرف خصوصی باتون ميشه خانوم سارا ، ميگه من چشم تو وايساده راس راس هم

 تگف و کرد وجود ابراز يهو آکله اين که باش راحت بگو ، هم با نداريم خيلی سارا اين و من آقاجون نه بگم ميخواستم

 به و بود باهام خدا که بشم برق چراغ تير پخش بود جاش که کشيد چنان منو دست و نداريم خصوصی حرف اصال ما

 .آره هم جون هادی انگاری که ما اکتشافات از اينم ، گذشت خير

 .کجاست فکرش که ميدونم و ميکنه ايش سارا و ميخندم
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 ...دونه يه يکی ، باتربيت ، آقا مردم؟ پسر چشه مگه -

 .استخونه همش نيست تنش رو گوشت پره دو ؟ ديالق مرتيکه چيه ، ديوونه و خل – سارا

 .بخوره وزنو کاهش کيلو دو حسرت تهش که بخوره بخوره بخوره بهش ميديم اينقده ، نی مشکلی اينکه – آهو

 .درآد خشکی اين از بزن بيل خودتو باغچه دوبار يه زنی بيل که تو – سارا

 .کرده بدرقه رو آهو نگاش با اون به ميشم خيره منم و خونه تو ميچپه و بهونش ميشه سردی و آهو ميشه تلخ

 مياری؟ يادش چرا -

 بره؟ يادش نميخواد چرا -

 ميشه؟ ميگه بهت حست ، کنار بذار منطقو سارا نه ؟ ميشه -

 ؟ دارم وجدان عذاب چقدر ميدونی ، نداره هم کردن فکر لياقت عوضی اون ، نميشه که ميکنه غلط ، بشه بايد -

 صبوريش؟ همه اين از ميکشم خجالت و آهو خانومی همه اين از ميگره دلم چندبار روزی ميدونی

 .نيست تو تقصير سارا -

 تو؟ و من خوشی بشه خوشيش همه و بشه دنيا تاريک بايد خواستگاراش همه اين با دختره اين که کيه تقصير پس -

 .بست ساالر بديای همه رو چشم که اينه خاطر واسه رسيده اينجا به آهو اگه ؟ ميزنی گول خودتو چرا سارا -

 آدميزاد عين نميتونيم چرا ؟ هستيم اينجوری ماها چرا اصال شد؟ خر چرا ، نه آهو گفتم که من ، همينه منم درد دِ -

 کنيم؟ زندگی

 .بودی خدا شاکر پيش دقيقه چند -

 .آهو غصه از نه راضيم تو زندگی از نه تهش ولی ميکنم شکرش -

 .ميشه تموم همش روز يه -

 .شه تموم قبرستون سينه اينه ترسم -

 .ميکنه گير دستگيره رو دستش و ميکنه ظرافتش لبريز قدمای اون خرج هدفی بی و ميگه

 ، کرده بچگی هوا دلم شدم بزرگ ، نگرد دنبالش آسمون تو ، هست جا همه خدا ميگفت هميشه خاله بوديم که بچه -

 اين نبايد ثمرش خان جمشيد واسه راهيت به سر عمر يه ، آمين نبود اين تو حق...  ميگردم خدا دنبال دارم آسمون تو

 .بريزه هم به شهرو چشمت گوشه يه واسه خان جمشيد روز يه که ميکنم اين خوش دارم دلمو ، ميشد زجرت همه

 .قشنگيه خوشی دل -
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 .تاييمون سه خوابی بی از مطمئن من و در تق صدای

 شپيش ميرم که هم حاال ، ميخواستم يخی بستنی يه فقط ، ميخريد که نازمو ، اومدم می که ناز مامان واسه ، بودم بچه

 دردام از و زدن حرف بغلش تو صبح تا شب يه و بغل يه و ميخوام يخی بستنی يه تهش ميخره نازمو و ميکنم ناز و

 .کرده من خرج هاشو مادرونه وظيفگيش بی همه با اون و گفتن

 .ميخواد مادرونه هام مادری بی همه اندازه به امشب دلم

 .ميخوام مادرونه بودنم ای صيغه شب اولين تو من

 .ميندازه راه روشنی و خاموش گوشی اسکرين رو پاييزی شب نيمه يک اون تو وثوق اسم باز و ميخوام مادرونه من

 .درآورد رو آهو غر خندونده منو کشيده جيغ سارا

 .واال است گربه پشم ، نيست که مو ، ميخوره وول هی ، ميکنم غلطی چه دارم بفهمم آدم بچه عين بتمرگ خب – آهو

 .خب نکش دوما داره مو ، نداره پشم گربه اوال – سارا

 بشه؟ بافته کنم فوتش ميخوای – آهو

 خبر؟ چه پسرش گل و خانوم شهين از:  گفتم کرده آهو حواله چشمکمو کرده پاره لباسو به وصل نخ دندون با

 رسهب چه کنه جمعت نتونه صافکاری هيچ که ميکنم خرد فکت تو استخونو چارتا اين همچين نشی خفه آمين – سارا

 .پالستيک جراح

 چشه؟ خدا بنده مگه:  گفت کشيده بيشتر رو سارا موهای درآورده رو سارا لج آهو

 بود؟ چش حيدری خسرو مگه – سارا

 .شد کرده اسير رو خيليا دل لخت موهای اون بافتن مشغول حرف بی شده ساکت سارا نقد به دست جواب اين از آهو

 .نداری دوست رو آقايی اون به خسرو که خر کله توئه مثه ، ندارم دوسش من – سارا

 من؟ واسه نيست آقايی همه اون حيف – آهو

 هادی؟ واسه نيست من حيف – سارا

 گناه ، ميکشه خودشو داره روزه سه وثوقه اين:  گفت من به درآورده مهارش تو رنگو فندقی موهای اون خنديده آهو

 .درآد نگرونی دل از ، بده بهش جوابی يه خدا بنده داره

 ... من که آقا خونه ببرم بگه ميخواد ، بگه چی ميخواد ميدونم -
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 اون زا زندگيتو روزای همه انتقام بتونی شايد تو ولی ميکنی مهمونم کفگرگی يه بگم اينو اگه ميدونم آمين – سارا

 ...آيلينه

 بگيری؟ خون خفه دقيقه دو نميتونی شما:  گفت کوبيده سارا سر فرق به برسو ته آهو

 .کردم رد شوخی رو رو سارا حرف زده پس رو رفتم هم تو اخمای

 .روز سه اين تو سوخت گوشيت ، بزن وثوق اين به زنگی يه پايين بيا شيطون خر از – آهو

 .شدم آهو ارثيه صفای با و نقلی حياط اون راهی افتاده جونم تو وار خوره ترديد همه اون با گرفته دست به گوشيمو

 اين لحظه هر از تر مردد من و زد زنگ زده هوا رو پاتيمو تله خودش که انداختم راه دل دل کرده مکث وثوق شماره رو

 .دادم جواب وقته چند

 ...الو -

 .دادم گوش شدم باز آگاه ناخود نيش با خط پشت افتاده راه هوار و داد به داده فاصله گوشم از سانتی ده رو گوشی

 قال کنم حاليت چنان بيارم گيرت خدا خداوندی به آمين ؟ هستی گوری کدوم معلومه هيچ شعور بی نفهم دختره -

 اي ميزنی حرف يا آمين ، نکن بدبخت خودتو ، دختر نشو خر ؟ آمين کجايی ، کنی حظ که ميده معنی چه من گذاشتن

 .دستت کف ميذارم حقتو و ميکنم پيدات شده هم سنگ زير من

 .سالم:  گفتم کنم خر آدم ماليم لحن اون با گيريش نفس وسط

 .رفت تر اونور سانتی ده گوشی باز و کرد شروع باز قطع نفسش

 بزرگت تيکه نيومده خوش من مذاق به که جايی يه بفهمم آمين ، هالهل زهر و سالم ، مرض و سالم ، درد و سالم -

 .گوشت ميشه

 .بده گوش لحظه يه وثوق -

 که روز سه اين تو بود آشوب دلم ميدونی ؟ شنيدم حرف مرتيکه اين از چقدر روز سه اين ميدونی ؟ بدم گوش چيو -

 چه من بچه دِ کن؟ گوش ميگی ، سالم ميگی زدی زنگ حاال ؟ باشی آورده خودت سر باليی يه و باشی شده خر نکنه

 تو؟ دست از کنم

 يغهص اگه بذار ، بيام کنار تنهاييم تو سال يه اين با بذار ، بگذره سال يه اين بذار ، خوبه خيلی ، خوبه جام من وثوق -

 .کنم زندگی دخترونم تو حداقلش ايم

 وگرنه خونت ميای من با و دنبالت ميام من و ميدی رو توشی که ای شده خراب اون آدرس آدم بچه عين االن همين -

... 
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 .کنی تمومش بهتره وثوق -

 .ميگيرم حالتو بد که بشه پيبدا شده خراب اون تو هم مذکر مورچه يه که حالت به وای ولی ميکنم پيدات که من -

 .کن پيدام تو حاال -

 .نگير کم دست منو -

 .عمله مرد وثوق ميندازه يادم ميپيچه گوشی تو که اشغال بوق

******* 

 قديم ساخت از پر کوچه اون تو رو خنده بوده خودم از تر ديوونه دوتا اون خوش دلم وجودم تو زخم هم اون وجود با

 نيشم رسيده نبوده تنش رو گوشت هم دوپره خان هادی به گرفته رو آهو ابروی و چشم اشاره و سارا سقلمه داده ول

 .موند باقی خودش قوت به بصری نظر از همچنان ولی شد صدا بی حودکار

 انداخته اون جز جا همه به نگاشو سارای صورت تو خيره و رسوند ما قدمی يه به خودشو ما قدم چهار معادل قدم دو با

 خانوم؟ سارا هستين خوب:  گفت دوخت

 .کشک همون که هم ما

 .ميشين خسته من بدين هاتونو کيسه بودين؟ خريد – هادی

 دهش مفقود توش بارش با شتر کيف از کليدو ها ديالق بشريت نادر نمونه اون خدمتی خوش همه اون به توجه بی سارا

 .يمباش خدمت در ناهار بفرمايين خانوم سارا:  گفت خانوم شهين دونه يه يکی آقای حضرت باز که نشست جستجو به

 .ندار گوشت هم پره دو اين چشم تو نشديم حساب چغندر برگ که هم ما

 ازب شازده اين نامعمول تعارفات به توجه بی درو کشيده بيرون شام بازار اون ميون از کليدو خدا مدد به باالخره سارا

 خر سارا چشم گوشه اين از بشر اون صورت تو در بستن قبل ما بند پشت هم خودش و شيم داخل که زد اشاره کرده

 مامان دستپخت به که چی هر از همين واسه خورد هم به حالم مامانتون نذری آش واسه قبل سری:  گفت شده کيف

 .ميخوره هم به حالمو ميشه مربوط جونتون

 از کرده کم کن خراب خونه های خنده اون شليک از فرستاده حلقش ته تا رو فکری خانوم های پرده پارچه کيسه آهو

 .شدم الدوله ديالق خان هادی اين سری بر خاك همه اين واج و هاج من و زد کبودی به سرخی

 شدت از شده پخش حياط کف آهوی به کوبونده روزگار های ننه بچه تبار از ندار هيچی پسره اون صورت تو درو سارا

 .شی زنم شی راضی بيارم باال خيکتو من بريم بيا بگه کنم فکر بگذره ديگه روز دو:  گفت کرده اخم خنده

 انسانی نادر نمونه اون روی درو زدم اشاره سارا به شده گم زنگ داشته همراه به سارا غرغر بلبلی صدای تو من خنده

 . دالتونها برادر ترين کودن اين از کنه فيضمون پر باز و کنه باز
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 نگاه کرده نشينی عقب به مجبور رو سارا و شده باز روش تو ضربی با در و گرفته خون خفه بار نيمه در پشت سارای به

 .موندم مات و انداختم

 با درو اون و گذاشتم عقب قدم انداخته نگاه بود شده کشيده تصوير به خونه در چارچوب تو که مردونش هيکل به

 ...اينجا...تو...تو:  گفتم خيره خورده گره هم تو ابروهای اون به فرصت بی من و طرفم اومد کوبونده ضرب

 .کردم پيدات:  گفت زده داد صوتم تو فشرده دستش تو بازومو

 ...که من ، خوبه خيلی که اينجا ، وثوق ببين:  گفتم ديده راه بهترين ماليمتو

 .ميری خواستی که ای دره جهنم هر گذاشت شوهرت مرتيکه اون اگه بعد ، خونه ميريم ميای من با االن همين -

 ...وثوق -

 .ميريم االن همين شنيدم؟ حرف چقدر مرتيکه اون دست از روز چند اين تو ميدونی -

 آمين هک ميکنه تعيين کی وقت اون:  گفت پاشيده وثوق صورت تو کنترل بی پوزخندشو اون و باالرفته ابروهای سارا

 احدی؟ وثوق جناب کنه ترك رو اينجا بايد

 .سارا نده دخالت خودتو:  گفت وثوق که انداختم خونسرد وثوق صورت تو نگاه آشناييت و نفس به اعتماد اون مات

 بهش باشه درست اگه که باشه غلط آمين شوهر مورد در فکرم کنه خدا کنين؟ کار چی باهاش که ندم دخالت - سارا

 .باشه خرابيش خونه منتظر بگو

 .کوچولو بخون رجز کم – وثوق

 .بيرون ميزنی در اين از سه بشمر هم تو و ميمونه اينجا آمين - سارا

 .منه با آمين مسئوليت ، نداره ربطی هيچ تو به سارا – وثوق

 .کنه جمعت بياد ده و صد نزدم زنگ تا چاك به بزن وثوق -سارا

 ؟ گفتم چی نشنيدی مگه آمين – وثوق

 .کردم گير سارا با آشناييتش معادله حل تو خيره خشم از پر مرد اون به

 .نمياد عوضی اون خونه ، نمياد جا هيچ آمين – سارا

 .نکن دشمنی پس ، سارا نبوديم دشمن هم با وقت هيچ تو و من – وثوق

 .ميشم هم دشمن باشه وسط که آمين پای - سارا

 .بده نشون دندون و چنگ بچه اين شوهر خود رو تو ميگی راست – وثوق
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 .نميرسه امشب به باش مطمئن که اونو -سارا

 .ميخونين خوب کری خونوادگی – وثوق

 .کرد مطمئنم پشتيبانيش از لبخند يه با سارا و شدم کشيده دنبالش منم و بيرون زد در از کشيده بازومو

 .بيام نميخوام من:  گفتم انداخته نگاه زيرچشمی عنقی بد همه اون به فشرده خودم به رو کوله

 .کرد کنترل لحنشو و رفت غره چشم

 .کنی زندگی خونش تو مجبوری و ای مرتيکه اون زن شرعا االن ولی بيای نميخوام منم -

 داره؟ ثمری چه اون واسه -

 .باشه داشته نيست قرار ديگه رو کرده نافرمانی ازش يکی اينکه بد حس فقط نداره ثمری -

 ميشناسی؟ کجا از رو سارا تو -

 ميشناسی؟ کجا از رو سارا تو -

 .زندگيمه ساالی همه رفيق سارا -

 ...سارا -

 نه؟ مگه سارايی گذشته به مربوط -

 گذشته؟ کدوم -

 .بشه حرفی ازش نميخواد دلش سارا که ای گذشته همون -

 .من تا وصله سارا به مرتيکه اون بيشتر -

 .مربوطی هم تو پس -

 .شده بزرگ چطور بدونم که مربوطم اونقدری آره -

 .متنفره همتون از سارا پس -

 .بود شده آدم گوشش تو بودم زده اگه بار چار ، کرده غلط -

 شماهايين؟ آدم فقط -

 .نگير جبهه ما عليه سارا حرفای با -

 .بود چشام جلو عمر يه سارا زندگی -
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 داشت؟ کم چی سارا زندگی -

 نداشت؟ کم چی -

 زپرتی؟ خونه يه رسيده؟ کجا به حاال ، دلش زير زد خوشی ، بود واسش خواست می چی هر -

 ...که غريدم شده توهين هام داشتنی دوست همه اون به

 .داره حرمت خونه اون ، بفهم دهنتو حرف -

 بندشين؟ همه اين دوتا شما که داره چی خونه خياط يه -

 .همين عين شماها همه که ميگه راست سارا -

 چه؟ ماها به ، باباشه سارا مشکل -

 .شکسته اون سر بوده ای کوزه کاسه هر ، عمو بيچاره ، برشه و دور آدمای سارا مشکل -

 .بياد بدش باباش از که ميدم حق سارا به مورد اين تو -

 .نميدم حق سارا به مورد اين تو فقط من ولی -

 .باباش زندگی نه ماست بحث حاضر حال در سارا زندگی نه آمين ببين -

 بياره؟ من سر باليی چه ميخواد آقا -

 .بياره تو سر بال گذاشتم منم -

 بشی؟ بالم سپر ميخوای گرفتی جلوشو شمال تو که وقتی همون مثه -

 .من لب رو نشوند خند تلخ يه کرده هم درگير باز اخماشو متلکم

 دلخوری؟ ازم االن -

 .شد پخش ماشين تو آرومی کالم بی آهنگ صدای و فشرد پخشو کليد نزده حرفی

 سما و پول به فقط بودن مرد چشمم جلو عمر يه که ميگم بهت منی اينو ، فرقته جماعت اون با دوزار تومنی تو وثوق -

 و دست زير اگه حتی ، بکنی واسم کاری هيچ نميتونی هم تو ، وثوق ولی خوبی خيلی تو ، بوده طرف داشتن رسم و

 تکمک مرگ قصد به که فهميدم شبی اون اينو ، بگيری جلوشو نميتونی تو باز زمين کف بريزه رودم و دل آقا اون پای

 .ميزد

 .نيست بد اينقدر هم هميشه ميگی تو که آقايی اون -

 .بره آيلينش که خواستم من انگار ، پره ازم بد دلش ميگم من که آقايی اون -
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 .برگرده آيلين تا کن مدارا آقا با -

 ، نميگذرن هم از دوتا اون ، آيلينه ديوونه شاهين ، شاهينه عاشق آيلين نه؟ مگه نميره گوشتون تو بگم هم صدبار -

 کرده پيدا وسيله يه فقط اون ، بچسبه رو آقا نميکنه ول رو داره بهش که عشقی همه اون با برادرزادشو خان جمشيد

 .باشه داشته خودش مشت تو مدت يه رو آقا تا

 .نميکنه ريسکی همچين جمشيدخان -

 حترجي بهش آيلينو هميشه ساله نوزده دختر يه بدبختی نديد و آيلين برگشت به اعتماد همه اون به زدم پوزخند

 . دادن

 .شدم جمع زده سرما ديوار کنج من و کمربندش طرف رفت دستش

 درس چندتا امروز ، بره زيرآبی من دست زير بخواد و بزنه دور منو که کسی نشده زاييده مادر از ، ميزنی دور منو که -

 .کنی فرار من دست از نخواه وقت هيچ ، نره يادت داری عمر تا که کوچولو ميدم بهت

 .پيچيد اتاق تو دوباره در کوبيدن صدای و گرفتم صورتم جلو کولمو من و شد برداشته طرفم بلندش قدمای

 .ميکشمت بخوره بهش دستت خدا به تيام ، مادرت جون کن باز درو تيام ، کن وا درو اين بيا تيام -

 .ميره گوشم تو تمسخرش از پر صدای و تيامم صيغه ميفهمم تازه من و آقا ميزنه پوزخند

 کوچولو؟ نه مگه ، بخوره بهت دستم نيست قرار -

 .ميره فرو کولم دل تو بيشتر صورتم و ميريزه اشکام

 ...من جيغ و ضربه اولين

 ...وثوق داد و ضربه دومين

 ...زن يه التماس و ضربه سومين

 ...زمين روی شدنم پخش و ضربه چهارمين

 ...کرده قايم بيشتر کوله پشت صورتمو و ضربه پنجمين

 ...در شدن کوبيده و ضربه هفتمين

 ...هشتمين

 ...در پشت زن يه صدای به ميده گوش و ميکنه بسش تا هفت با

 .نکنی ولش اگه نميکنم حاللت شيرمو قسم سجادم تو قرآن به ، ميخونم که نمازی به ، خدا خداوندی يه تيام -
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 .ميگيره آتيش و ميسوزه و ميکشه تير چشمم کناره و چشم گوشه از ميبينمش

 ...دارم درد من و ميکنه باز درو و ميکنه باز قفلو و ميپيچه دستش دور رو تسمه و در سمت ميره

 .ميفتم التماس به و ميشم تر جمع خودم تو من و مياد طرفم به قدمايی صدای

 .تروخدا ، بيرون نميرم ديگه ، نزن قرآن به رو تو ، کردم غلط -

 صدای و ميبوسه کمربندو اثر و تازه زخمای جای لبايی و ميکشونه آغوشش گرمی تو کرده بلندم زمين رو از دستی

 .ميکنه گرم پشتمو وثوق گرم

 بيمارستان؟ ببريمش مامان – وثوق

 .بشنوم صداتو نميخوام ، وثوق شو خفه -

 ...ميگه و ميکنه حرکت صورتم روی که لبايی باز و صداش گرمی

 داری؟ درد ؟ دخترم خوبی -

 .نميبينم رو ديگه چيزی روم جلو انگور خوشه گردنبند جز من و ميپيچه اتاق تو ديگه يکی لطيف صدای

 .ميارم استيريل گاز و زخم چسب چندتا ميرم االن من -

 ...مياد خوابم من و گرمه دار انگور خوشه گردنبند اون آغوش گرمی چقدر و بياره ميخواد زخم چسب

******* 

 .کرده نوازش موهامو و زده لبخند بهم زن اون به رسيد کرده پيدا گردش سفيد سقف اون روی نگام

 .کردی نگران رو ما پاك که تو ؟ مادر شدی بيدار -

 .زد پر فرشتم مامان واسه دلم کرده نگاه محبت همه اون به

 عميرت اتاقتو شوفاژ بياره کار تعمير بره وثوق گفتم ؟ نيست سردت ؟ مادر بهتری:  گفت و رفت موهام ميون دستش

 .کنه

 .داد نشون خودشو بود تنم تو سوزش و درد چی هر شده خيز نيم جام تو

 .شه آروم دردت ميارم برات مسکن ميرم االن ، بخواب مادر؟ خوبی -

 .خيس بالشو و ميکنه رد شقيقمو و ميگيره راه چشمم کنار از اشکام ميزنه بيرون که اتاق از

 و ميذاره کنارم لبخند با دستشو سينی و داخل مياد خوشگل جوون دختر يه مهربونی موج اون جای ميشه باز که در

 ...ميگه زده کنار انگشت نوك با رو افتاده پيشونيش تو موهای

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 54

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

55 

 بهتری؟ -

 کجاست؟ وثوق -

 ...ميگه زده لبخند سوالم به

 .نبود خوب حالش ، بيرون رفته -

 بده؟ خيلی صورتم زخمای -

 .ميشه خون دلم و ميگيرم نگاه من و ميخوره چرخ صورتم تو نگاش

 .بده خيلی پس -

 .ميشه تر قشنگ اولش روز از صاف صاف پوستت نکشيده هفته دو به بزنی ، دارم کرمايی يه من ، ميشه خوب -

 ؟ مياد کی وثوق -

 ...ميگه کرده نگاه موج اون به خوشی با و ميشه تموم اتاق توی مهربونی موج اون اومدن با نگاش استيصال

 .کنيم معرفی خوشگله اين به خودمونو بايد که خاله بيا -

 ...ميگه برده موهام توی دست و ميشينه زمين روی کنارم گفته اون خاله

 شيطون و شر دختره اين ، ميکنن خالصش اينا ولی مهربانه اسمم ، ميزنن صدام مهری خاله همه ، وثوقم مادر من -

 .خانومه عاطفه هم

 ...وثوق دل نکنه که اين سمت ميره من فکر و ميگيره دستمو عاطفه

 .وثوق است سليقه خوش چه

 رو سرتاسری های پله و بيرون زدم در از شده کنده تشک اون از زور به پيچيده سرم تو آشنا زيادی داد و جيغ صدای

 .داشت همراه به گشادی حد از بيش چشام خيره روم جلو غوغای به رفته باال

 ...آمين سر از مو يه نباشه دنياش ميخوام که دايی جان به تيام -

 به نم و ميکشه طرفم به رو همه نگاه ميفته دستش از کيفش و ميفته بهم که نگاش بولدورم اولدورم همه اين تو يهو

 .ميکنم نگاشون زده تکيه فلزی های نرده

 .ميشه ريش دلم و ميسوزه بازوهام و ميده چرخ صورتم تو نگاشو کرده بند بازوهام به دستشو برداشته قدم طرفم

 .ميکنمش دردم متوجه نالم با و ميکنم اخم کشيده عقب خودمو

 .صيغش من تيام طرف ميره بلندش قدمای و برمگيرده يهو
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 .خيلی ، کثيفی خيلی – سارا

 .سارا بفهم دهنتو حرف – تيام

 مياری؟ سرم رو بال همين نفهمم – سارا

 ...ميگه دوخته صورتم تو اشکشو از پر نگاه و طرفم مياد آهو

 داری؟ درد – آهو

 ...ميگه آرامش حفظ واسه هم برای جماعت اين کشيدن شونه و شاخ همه اون وسط مهری خاله

 .بشين بيا خاله ، جون سارا – مهری خاله

 ما ، ببينتمون نداره خوش صابخونه حاال ، ميشستيم خونه اين تو راحت خيال با که زمونی اون گذشت ، خاله نه – سارا

 .کرديم کم زحمتو ببريم آمينو هم

 وقت ناو:  گفت لحنش تمسخر با زده آتيش اصلش زيپوی فندك با سيگارشو و نشسته شومينه کنار مبل روی تيام

 بيرون؟ بره خونه اين از من ای صيغه زن ، من زن ميده اجازه کی

 ... روح خردی يا باشه شيشه خردی ميتونه ، نيست دار دم و شاخ شدن خرد

 مال هميتون يا ميکنه خاکشيرش ميزنه نداشتش شعور تمام با مشتری يه که باشه گارسون يه مال ميتونه روح خردی

 ...صيغش خاطر به...ای صيغه...من مثل باشه يکی

 و يندازهم پايين سر اون و ميکنم نگاه زده تکيه بار به وثوق به ميبره نفسمو بغض و چشمم کاسه تو ميدوئه که اشک

 .ميگره دلم من

 .مياد من با آمين ، نشو مسخره تيام – سارا

 .باشه جهت هر به باری هم من ای صيغه زن نميشه دليل جهتی هر به باری تو اگه – تيام

 .نميگذره فرصتی هيچ از و ميکنه خردم

 نگاه درگير هم با من سر سالن وسط جماعت اون به و وايساده کنارم بچه پسر اون به کرده حس کنارم يکيو حضور

 شدی؟ بيدار من مثه هم تو:  گفتم و نشستم پله لبه انداخته

 . بکشه عقب داره حق و ميکشه عقب و ميکنه نگام

 ...ميگه بعيد سنش از لحن اون با نشسته پله روی اونم ميبينه که تلخمو لبخند

 کين؟ اونا ؟ هستی کی تو -
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 ...ميگه دعوا ته کشيده پس سارا و ميدم تکيه ها نرده به سرمو وفقط نميگم هيچی

 . نميدارم بر سرت از دست بدون ولی ميرم من خان تيام ، باشه – سارا

 ...ميگه گوشم کنار و بچه پسر اون به ميدوزه نگاشو و ميکنه بغلم نرم و مياد طرفم آهو

 .نميمونه اينجوری چی همه باش مطمئن – آهو

 .ميکنه شوکه رو همه سارا صدای يهو و ميزنم لبخند باز و ميکنم بغض تهش و ميزنم لبخند

 ملکان فرشته نظرت به ؟ چيه اومده چی عزيزکردش سر بدونه فرشتم خاله اينکه مورد در نظرت ، خان تيام – سارا

 ببخشه؟ آورده دخترش سر رو بال اين که رو کسی ميتونه جونت عمه ؟ ببخشه ملکانو تيام ميتونه

 ...ميگه داده تکون دست من واسه زن پوزخند سارا و من روی چندنفر نگاه ميشه سنگين و ميره فرو سکوت تو سالن

 .دنبالت مياد زود خيلی مامانت آمين – سارا

 . من به تيام نگاه و شدمه صيغش روزه چند تيام به نگام من

 تشک يه جز هيچی اتاق طرف استفاده بال طبقه اون توی رفته پايين ها پله از سختی به شده بلند پله اون روی از

 . فرشتم مامان تموم چی همه برادرزاده و ملکان خاندان نام وارث تنها معمای حل تو مونم می رفته نداشته

******* 

 دردم از پر معده خورد به قلپ قلپ عطرو خوش و گرم چايی ليوان اون و شدم بلند و رفت سرم زير مهری خاله دست

 .دادم

 ای؟ فرشته دختر تو – مهری خاله

 عجيبه؟ همه برای چرا -

 اين دور تو خاطر واسه فرشته و باشی فرشته دختر تو اينکه فکر ولی هست دختری دونستيم می همه – مهری خاله

 .عجيبه هممون برای باشه کشيده خط شهرو

 .گذشت چی همه از حرفش خاطر به ، نرفت شهر اين از من خاطر به مامان -

 .مياد بار به براش ناکامی يه ميشه عاشق کی هر ، است شده نفرين خاندان اين عشق چرا نميدونم –

 .جنگيد همه با عقيدش و خودش خاطر واسه من مامان -

 .داشتی جنگيدن ارزش تو –

 .نداشتم هيچيو ارزش من که اينه هم من درد -
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 بگذره جوونيش و خودش از تو خاطر واسه اومد و وايساد باباش رو تو که روزی اون ، نيست کردن اشتباه اهل فرشته -

 نرفت بعد باباش حتی ، داره فرق جنسش فرشته فهميديم ، نيست مکنت و مال و پول اهل فرشته که فهميديم همه

 وقت هيچ ولی داره ارتباط فرشته با سارا فقط دونستم می ساال اين تو ، داره دوست رو فرشته غيرت گفت فرشته

 .گذشته چيش همه از خاطرش به فرشته که ببينم دختريو روز يه کردم نمی هم فکرش

 ...خونه اين تو شما -

 ام بودن سفر تو همش زنش با چون هم تيام بابای و شديم ورشکست شوهرم فوت بعد ، تيامم بابای شريک زن من -

 ، خودمه بچه تيام ، تيامم به هم دادم شير وثوقم به هم من و ساخت واسمون ديگه ساختمون يه و خونه اين تو آورد رو

 ، چزونده رو فرشته عزيز چون ، بخشمش نمی چندوقته اين واسه ، گوشمه جگر ، بچمه تهش ولی ناخلفه ناخلفيش

 .جونش عمه غضب بابت دوئيده چشاش تو ترس حاال تا ديشب ، فرشتش عمه واسه ميميره تيام

 .مامانمه تنگه دلم -

 بابات آيلين واسه تيام اين دل که شده چی نميدونم ولی است همه چشم تو تموميش چی همه ، نيست کم بابات -

 .داشته حسرتشو هميشه فرشتش عمه که مردی دختر واسه ، زنيکه اون دختر واسه ، سريده

 .ساختن قبليمون نسل اون اشتباهای خاندانو دوتا اين جوونای ما نسل بدبختيای ميکنم فکر وقتا بعضی -

 .کردن جوونی خودشون زمون هم اونا ، جونم تو دردت نگو -

 .نميشد تنها اينقدر نميشد عاشق مامان اگه -

 ، ردهک تربيتت تموم چی همه ، کرده تربيتت خوب فرشته ، نميرسيد خوبی همه اين به نميشد عاشق فرشته اگه -

 .بيرون بکشی آب از خودتو گليم بلدی ولی مظلومی ، وايسی خودت پا رو داده عادتت

 خاله؟ -

 خاله؟ جون -

 ...مامانم -

 .ميبرن حساب همه ميکنه غضب که فرشته ، ميزنه حرف تيام با تلفنی داره -

 .ببرن حساب زندگيشون تو باشن بلد که نيست آدمايی شبيه زد مرگ قصد به منو ديروز که مردی اون -

 .باشه داده نشون روشو اون عزيزش واسه فرشته نکنم فکر -

 ...ميگه و ميزنه جذبش و تيپ با ناجور بشکن يه و داخل مياد کرده باز نيش وثوق و ميشه باز در و ميخندم
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 خانومو آمين دادن دستور آقا حضرت چون ، ريخته رو پسره اين پر و کرك زده بد خانوم فرشته کنم فکر – وثوق

 .مادرشون بالد بفرستيم

 .ميشه تموم چی همه مامان اين خوش دلم و ميره و مياد لبم رو نرمک نرم لبخند

******* 

 .دستش کف دلم و پاهاشه روی سرم

 .ميخنده بهم انداختش راه به آتيش کنار آرمان و موهامه الی دستش

 مامان؟ -

 ...ميگم و ميگرده موهام الی تر نرم دستش

 .بود تنگت دلم -

 .ميکنم آدم رو پسره -

 .ميسوزه کمرم -

 .ميندازمش ولز و جلز به -

 .گذشت ازم راحت جمشيدخان -

 .ميگذری راحت ازش هم تو روزی يه -

 شدی؟ عاشقش چطور -

 .هاش پنجه ميون موهام بستر نرمی و سکوتش

 عاشقی؟ واسه داشت چی قيافه و ثروت و مال جز -

 .امنيت همه اون روی از برميدارم سر من و ميکنه سکوت دوباره

 .ای همه از دور من خاطر به که باشه نداشته اينو غصه دلم تا ميگذشتی ازم هم تو کاش -

 .آسونه برام که همه ميگذرم دنيا از آرمان و تو خاطر واسه من ، پيشمه که آرمانه من همه ، تويی من همه -

 ...نيستی مامانم فهميدم که بار اولين -

 .ميکنه مهمونم قهقهه صرف به " مامانتم هميشه من " ميگه وقتی و ميندازتم خنده به گونم رو دستش آروم ضربه

 ...بگم بذار -
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 .نگو چرت ولی بگو -

 ميدمفه وقتی ، بود سالم ده فقط داشتی نگه مهشيدم عمه با دوستيت حرمت به مدت يه منو فقط تو فهميدم وقتی -

 مهشيد عمه که بود وقتی ، بود سالم ده همش کردی رد سن اون تا خواستگارتو همه اون جمشيدخان به عشق واسه

 که نبودم خر ، نبودم خر ولی بود سالم ده ، ميکرد دعوا خودخواه مرد اون با عشقت و تو سر جمشيدخان کار اتاق تو

 اشک نه يا مامانمی تو پرسيدم ازت وقتی مامان ، دارم رويا تو هم رو تو حتی من اينکه يعنی حرفاشون معنی ندونم

 ، دردسرم مايه خود ، خودمم من درد ، ميکنی مادری بيشتر برام مادری هر از گفتی گوشم تو و کردی بغلم و ريختی

 .بودی خوشبخت االن نبودم اگه

 .آرمانو نه داشتم رو تو نه چون نبودم خوشبخت نبودی اگه -

 نديد؟ خانوميو همه اين چطور جمشيدخان -

 رفاقتو آذر ولی بابات به بستم دل آذر از زودتر من ، بودم کمتر آذر از هميشه ، بود آذر دنبال هم هنوز چشمش -

 براش ردمک رفاقت ، بابات قصر ملکه شد ، بنده بابات نفس به نفسش به نفس من دل ميدونست اينکه با و کنار گذاشت

 ، بودن عاشقش آذر هم و جمشيد هم اومد دنيا که آيلين ، نميشم هيشکی زن من بال و اال که وايسادم بابام رو تو ولی

 هبچ گفت و گذاشت ناسازگاری سر آذر شد حامله دومشو بچه که بعدش سال پنج ، داشتن دوسش همه ، بود خوشگل

 يه هم جمشيد و خطرناکه آذر برای سقط گفت دکتر ولی چشمش رو گذاشت حرفشو آذر بنده هم جمشيد ، نميخواد

 ذاشتگ بارشو وقتی و بود متنفر هم شايد ، شد متنفر بابات از آذر و هرچيزيه از مهمتر براش آذر سالمتی که وايساد پا

 گل و آب از آيلين ، اونور رفت و کرد برآورده آرزوشو و شيرخواره بچه اون و آيلينش و جمشيد از بريد دل زمين

 همه با ، بود نگرونت دل مهشيد و نداشتی هيشکيو که بودی تو ولی درميرفت واسش باباش جون و بود دراومده

 دمتدي نمی که روز يه ، شد بند جونت به جونم ، دلم تو افتاد مادری مهر و کردم پرستاريتو داشتم بابات از که حرصی

 شده هم خودم احساس خاطر واسه ، نبود هم خيالش عين جمشيد و مادرت شدم و دخترم شدی ، ميشد خون دلم

 .وقت هيچ کرد تو حق تو که ظلمايی خاطر واسه ولی بخشمش می

 تهرون؟ نموندی چرا ؟ اينجا اومدی چرا -

 اونجا ولی شدم آروم گرفتم فرزندخوندگی به آرمانو وقتی اينجا حداقل ، آمينم نه ببينم؟ رو تو اشکای که موندم می -

 .نميشد آيلين و تو بين تبعيض همه اون با ، نميشد

 .شده تنگ مهشيد عمه واسه دلم -

 .ايران مياد داره -

 کنم؟ چه برادرزادت با نظرت به -

 .خوبيه زمان سال يه ، دادن آيلين به و بوده تو حق که برس چيزايی اون همه به باهاش -
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 .کنم پر واسش آيلينو جای يعنی -

 .کن محکم خودتو جای ، نه -

 .بشم داغون شستش ضرب يه با ، شم محکم بيام تا کنم فکر -

 .بشی پا رو دورباره چطور بلدی تو نداشت نگه هم اگه ، داره نگه منو حرمت شايد ولی ميبره حساب ازم نميگم -

 .مياد يدم ازش -

 .باشه هميشگی اميدوارم -

 چايی و بودن نشسته دورش سارا و آهو و آرمان که بود هايی شعله رقص به هنوزم من نگاه و شد سکوت کم يه

 .ميخوردن

 .درآورد بازی سليطه چه سارا ميديدی بايد -

 .نبوده آروم فريال مثل وقت هيچ اون -

 .خدابيامرزتش -

 .اونجور که هم مرگش نکشيد بدبختی کم هم فريال -

 .شده عوض سارا -

 بی علی مهمونيای و پرپول حساب و دراندشت های خونه اون چی همه ميفهمه داره حاال ، شده بلد کردن زندگی -

 .داشت نياز زندگيش از برحه اين به سارا ، چی يعنی شب نون لقمه يه واسه دوئيدن ميگيره ياد داره ، نيست غمی

 .داره ديگش دردای سوای دردی يه ميدونم ، نميگه ، هست چيزيش يه سارا -

 .ودنب عاشق هميشه ، رفتن در قصر تهمينه و فريدون ميکنم فکر وقتا بعضی فقط ، نميشه درد بی ملکان خاندان -

 ...بابای و مامان -

 .مرده ذليل تيام اون بابای و مامان آره -

 هحلق گردنش دور پشت از دستام و ميشه برداشته اتکام نقطه مامان از بعد آرمان اون طرف قدمام و ميپره باال ابروهام

 .ميچسبه گونش به لبام و ميشه

******* 

 .خشکوند نيشمونو سارا به مامان توپيدن که خنديدم برکه توی آرمان آزاد سقوط به

 من؟ کنم کار چی بخوره ما سر بچم دختر؟ نيست تو سر تو عقل جو يه آخه – فرشته مامان
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 .ديگه نيار بارش سوسول همه اين جون خاله اِوا – سارا

 مانما که دونستم من و بوسيد نگرونشو صورت و کرد بغل خيسيش همه با مامانو و خنديد اومده بيرون برکه از آرمان

 .باشه نگرونش دل که داره رو يکی هم من بی

 ...رو آهو حرف شنيدم و کردم نگاه ساختمون داخل به آرمان رفتن به

 .باشه سالش پونزده نمياد بهش اصلنی باالش و قد به ماشاال – آهو

 .نداره عقلی وگرنه کشيده قد فقط – سارا

 .کشيد تير صورتم و خنديدم من و کرد خون لغز سارای حواله گردنی پس يه نکرده نامردی مامان

 ؟ داری من بچه به چيکار تو اصال ، بزن حرف درست من آرمان مورد در گفتم صدبار – فرشته مامان

 .اومدی خوب رو بچه ضمن در ، دارم دوسش – سارا

 ...ميگم کرده رو زيرو چشام با زندگيمو روزای همه داشتنی دوست برکه من و ميشه سکوت کمی

 .خونه اون تو برگردم ندارم دوست من -

 .شيم راحت همگی تيام اين بميره ايشاال – سارا

 هواس تيام نمياد يادم ولی جداست چيز يه تيام با آمين مشکل ، سارا نکن مرگ آرزو هم دشمنت واسه – فرشته مامان

 .کرد برادری برات بيشتر ساالر از تيام ، باشه کرده کاری برادری جز تو

 .رفت يادش منو هم تيام ، منو رفت يادشون همه بيرون زدم که بابام خونه از ، خوابوند نداشتنشو خواهر عقده – سارا

 .تيام از گرفتی دل به که ايه کينه حرف ، نيست آمين حرف تو حرف پس – فرشته مامان

 و دور آدمای چرا ؟ باشيم داشته نبايد خوش روز يه ما چرا ؟ لجه ماها با دنيا چرا ، آمين واسه ميگيره دلم – سارا

 آدمايی نزديک شهر اون تو ما که نيست خيالت خاله اينجا اومدی تو ؟ فهميدن آوردنشو در پول فقط زندگی از برمون

 .ميکشيم چی هستيم فراری ازشون که

 .نياورد بارت نااميد اينجور فريال – فرشته مامان

 اراس که ميدونم من و ميزنه تلخ لبخند مامانم و ميشه قايم آهو سينه تو سرش ، ميدوئه سارا چشم کاسه تو که اشک

 .مادرشه تنگ بد دلش

 .کرد نصيبش غرمو وچشم کشوند هم تو اخمامو و پيچوند هم تو رودمو و دل سارا سقلمه

 تو؟ چته -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 62

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

63 

 ؟ طرفو دارين - سارا

 .نميخوره اينجاييا به قيافش ، مسافره ميگم که من ، چيزيه عجب اوف - آهو

 .درميارم آمارشو حاال - سارا

 ضمير تو و آوردم درمی رو قيافه اون توه و ته و بودم مشغول موبايلش با و داده تکيه پاترولش به مرد اون خيره

 .ميکردم قياسش نبرده چهرش محتوای به پی دقيق حاال تا تيام اون با ناخودآگاهم

 .گلدوزی حال در ايوون های صندلی روی ی فرشته مامان از آمارگيری حال در فضول سارای سمت رفت نگام

 ؟ آمين بهتری - آهو

 .آره -

 ويال تو جناب طرف رفته نشونه های زيرچشمی همه اون با و رسوند بهمون خودشو سارا که بگه ديگه چی يه اومد آهو

 ایپ حد در رفاقتی هم آرمان با اينکه مثه ، بگذرونه طرحشو اينجا اومده ، دکتره طرف:  گفت درگير گوشيش با روبرو

 .ميرسونه کمک خواهر دل عزيز اين به درساش تو نموره يه و داره استيشن پلی

 ايه؟ رده چه تو تاهلش وضعيت ، جونم ای - آهو

 .گرفته قرار جامعه مثبت رده تو بچه ، همسری نه ، سری نه ، دختری دوست نه ، نامزدی نه ، پاك پاك - سارا

 نه؟ يا بزنی مخشو ميتونی ببينم - آهو

 .دقيقشه دو حرف اونکه - سارا

 بزنه ددي رو ما نظر يه نکرده باال سر يه و کرديم پرت طرفش که طنابی همه اين با ميبينم دارم من که بابايی اين - آهو

 .داره کار دقيقه دو از بيشتر

 با و گوشيش تو کرده سر آدم اون طرف برداشت قدم بوده وجودش تو هميشه عشوه همه اون با و کرد باز نيشی سارا

 .وايساده جلومون طوسيش گرمکن

 .ميشه گير پاچه سگ عينهو امشب خيطی شدت از ورپريده اين ميگم که من - آهو

 .کرده تحمل ساله چند اين تو که تنشيه همه اون خاطر واسه ميشه عصبانی هم زود اگه سارا ، اينجوری نگو -

 در کوره از زود ، گرفت درد گلوم من زد داد طرف سر بسکه ، ميزد حرف يکی با داشت تلفنی پيش وقت چند - آهو

 .ميره

 .بياد کنار خودش با بايد ، کرد کاری نميشه که فعال -
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 بياد؟ کنار نفهمش خود اين با ميخواد کی تا - آهو

 .داره حق ، کنه هضم نميتونه -

 .ميشه چی تهش نميدونم - آهو

 .شده بدتر وقته چند اين توی همين واسه ، درگيره خودش با تو قضيه سر هنوزم اون -

 درمياره؟ من واسه رو گناهکارا ادا چرا اون ، نميدونم مقصر اونو من که اينه اون با من مشکل دقيقا - آهو

 سر انداخت راه خبرداری شستم و کردم دنبال الحال معلوم بلند قدمای اون با رو سارا اومدن مسير و نگفتم هيچی

 .گير پاچه روز چند تا آهو قول به بشر اين توسری خاك

 .من به خيره گوشيش جای اينبار و روبروم دکتر اون سمت برگشت نگام

 ای؟ دقيقه دو پروسه اين شد چی:  گفتم و سارا سمت دادم گرفته نگامو

 رشوت ورگل ترگل دونه يه بوديم تهرون االن واال ، کرده فرض منگل منو يا منگله خيلی اون يا ، انگل مرتيکه - سارا

 اين واال ، بودم داده بهش که نخی همه اون حيف ، عوضی ، برداشته ادب تيريپ من واسه آقا اين اونوقت بودم زده مخ

 .بود داشته ورم بود اومده بودم داده آرمان به رو نخا

 .زيبايی زير شده قايم غم همه اين از شد خون دلم و بند نگام زيبايی همه اون به

******** 

 .ميکرد تشديد رو واکنش همه اين سارا باز نيش و کوبيد می قلبم و نداشت اطالعتو همه اين گنجايش مغزم

 ؟ جون فرشته ميگی راست - آهو

 .بياره دست به خوبی خيلی حقوق ميتونه که شرکته اون به ورود با آمين - فرشته مامان

 ...که غريدم يهو و روبرو ويالی به دادم نگامو و گشتم خودم دور و شدم بلند جام سر از زده حرص

 کنی؟ پيدا کار وحشی مرتيکه اين شرکت تو برام بايد چرا دقيقا -

 داره؟ برو کجا حرفم من نظرت به - فرشته مامان

 .باشی پسرداييم شخصی منشی بخواد هم دلت - سارا

 انمام که شدم پرتاب آماده گرفته دست به رو فرشته مامان مادر يادگار قندون همن يعنی ممکن چيز ترين دستی دم

 .گرفت دستم از قندونو حرص با
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 هک نميدونه اون ضمن در ، نميگيره اشتباه خونش با کارو محيط وقت هيچ تيام ، باش منطقی آمين - فرشته مامان

 .کنه استفاده نفوذش از بايد آدم وقتا بعضی ، کردم معرفی من رو منشيش

 وقت چهي نميتونی تو ، جداست بحثش کردنت کار ولی بسازی بيابونی غول اون با سالو يه اين مجبوری تو آمين - آهو

 .باشی منطقی بهتره پس ، کنی پيدا رو تاپی موقعيت همچين

 ، اون از ام مرتيکه اون خونه که هم حاال خوردم بابام از بودم بابام خونه تا ؟ ميگين چی شما ميگم چی من ، اوف -

 .دربياره من سر آيلينو نبودن عقده ميخواد که روانيه يه اون ، متنفرم ازش

 کرف حاليکه در ميکنه اذيتش بسته کار به عقد واسه جمشيد که اجباری اين ، ميشناسم پسرو اون من - فرشته مامان

 ...تا بيا راه باهاش ، کنه نافرمانی ازش کسی نميخواد فقط ، باشه داشته کاری بهت ديگه نکنم

  ؟ خواهرمو جای ؟ بگيرم آيلينو جای دلش تو بتونم تا ؟ چی تا -

 ؟ زدم حرفی همچين کی من - فرشته مامان

 منو آذر چون که بود عاشق جمشيدخان اينقدر که بود اين دردم عمر يه ، نخواستنم که بود اين دردم عمر يه -

 ؟ اونا از يکی بشم منم حاال ، دوتاست اون مثه خواهرم چرا که بود اين دردم عمر يه ، نخواست منو هم اون نخواست

 بايد شده باورت و مادری ، مامانم نه ميخوانش؟ همه که آيلينی جای ؟ بگيرم خواهرمو جای ،... که آدمايی اون از يکی

 ، يومدمن بابام چشم به حتی من ، نيست خوشگل هيچيم من که نمونده يادت چيز يه ولی بری بلوريم پا و دست قربون

 مميدون حاليکه در ، آيلين مثل آدمايی پيشکش برادرزادت ، خوبيت همه اون فدای به نه ، جونم تو دردت نه ، مادرم نه

 االح که نکشيده کم روته جلو که آدمی اين ، نيست گذشتن آيلين از آدم هم شاهين و نيست برگشتن آدم آيلين

 .باشه خواهرش خاطرخواهای دنبال چشمش

 پتانسيل تو ، بگير خان تيام از رو وقته چند اين تقاص حداقل ، کن خردشون عمر يه ، کردن خردت عمر يه - آهو

 .داری انتقامو

 .نباشم هم انتقام فکر که خردم اونقدر -

 .بگيری بايد حقتو تو - سارا

 مهر بی هم هميشه جمشيد ، کنی جدا سفرتو خواستی خودت نره يادت ، آمين ميداد خرجتو جمشيد - فرشته مامان

 ...اتاقت وگرنه کردی انتخاب پارکينگو ته انباری خودت ، نبوده

 ونا بين بود فرقی چه ، بس و بود گل خانوم اتاق کنار ، نداشت عروسک ، نداشت بازی اسباب ، داشت آيلين از کم -

 نميذارم و ميشم منشيش که دربياد خرجم تا بشم بايد مرتيکه اين منشی ، من مادر بگو تو پارکينگ؟ ته انباری و اتاق

 .خونه اون از متنفرم ، سمه برام خونه اون تو موندگاری ولی درآره ازم هم ايراد يه

 . باشه رسيده خوب بهت مهربان ميکردم فکر - فرشته مامان
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 .نکن مقايسه خونه اون آقای با مهربانو -

 خونش وت نميشی اذيت شده منم حرمت به ، منه برادرزاده تهش ولی باباته اصل برابر کپی تيام ميدونم - فرشته مامان

 ...گفته وثوثق چون کنی تحمل رو خونه اون سال يه تا بايد ولی

 و آهو پيش هفته تو روزی چند ، نيست هميشگی ميگی آقازاده اون به ولی مونم می ، نميگذره مالش از آقا ميدونم -

 اصال ، بوديم نديده شوهر نظر زير ای صيغه واال ، پيشت بيام بذاره بايد گرفت رو تو بهونه دلم وقت هر ميگی ، سارام

 ميکنه؟ باالسری آقا من واسه داره حقی چه اون

 ، دارن رو دنيا انگار دارن پول چون ، قماشن يه از همشون ، بودنشونه محق تو و من بر و دور مردای خاصيت – سارا

 چه ره غلظت با باباته اصل برابر کپی ، شد اينجوری اومد دنيا صيام که پيش سال پنج از ، درآورده شورشو که هم تيام

 .تر تمام

 ؟ کيه صيام - آهو

 .بچش: گفت رفته تراس های نرده طرف عزيز هميشه هممون واسه کرده عزيز اون پيشواز واسه فرشته مامان

******** 

 نگام و ترسوندم قدمايی خش خش صدای و شدم خيره برکه شده راکد آب به و نشستم بوده ساال اين همه کنده روی

 .هستن همسايگی در دکترجان همون فهميد ميشد ماه نور تو که نشست استقبال به رو سايه

 ترسوندمتون؟ ، سالم -

 .شايد -

 هستين؟ تهامی خانوم اقوام از -

 .دخترشونم -

 .دخترشم ابد تا من

 .دارن ای ديگه فرزند آرمان جز تهامی خانوم نميدونستم من ، جالب چه -

 بدونن؟ چيزو همه بايد دکترا مگه -

 .نبود خاص عجيب من واسه و خنديد خاص يعنی ، خنديد

 .جالبه دکترم من ميدونين شما اينکه ولی ، نه -

 .بود برانگيز سوال برامون پس بوده خالی ويال اون هميشه ، نيست هم جالبی زياد چيز -
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 کنين؟ نمی زندگی خونواده پيش چرا شما -

 . ميکنه زندگی جوری يه کسی هر -

 برکه؟ کنار تنها شب وقت اين ترسين نمی -

 .نداشتم مزاحمی چوقت هی ساال اين تو چون ، نه -

 اوج تو ررو خندش بودن خاص که ميرفت رژه ذهنم تو شاهينی من برای عجيب و نبود خاص من برای باز و خنديد

 .فهميدم کودکی

 .برم بايد ديگه من -

 .شدم خلوتتون مزاحم که ببخشيد -

 .دکتر باشين راحت ، نزدن نامم به که رو برکه -

 .امينی کورش...کوروش -

 . نگفتين اسمتونو شما:  گفت که دادم تکون سری

 .بخير شب ، مهرزاد آمين...هستم مهرزاد -

 .بخير هم شما شب -

 مورد بشه بعدی های پروسه در شايد ، گذشت نميشد جوره هيچ که کرده طغيان و زده موج وجودش تو جنتلمنی از

 .داد قرارش بررسی

******** 

 شگو باز نيش با رو جيغش و کردم نگاه ذوق با صبحونه سفره سر از رو شدنش کنده و کشوندم رو سارا دستی ساك

 .کردم تلقی روز اتفاق بهترين خوردنشو حرص و دادم

 آمين اين که نخورين هم هوله هله ، گذاشتم ناهار راتون تو واسه ، نيست حواسشون که دوتا اين آهو – فرشته مامان

 .بدين خبر هم رسيدين ، است سرماخورده هنوز خانوم

 .نبوده مامانم زنِ اين به نسبت دلم تو بوده محبت همه اين از رفت غش دلم من و بوسيد مامانمو لپ آهو

 .زاپاسش هم ، پنچره ماشين چرخ هم ، برين پياده بايد:  گفت شده ولو ايوون تو درهم اخمای با آرمان

 .داد قلقلکم نفساش و رفت فرو گوشم تو سارا سر

 .بوديم که هستيم توسری خاك همون انگار هم اينجا که ميشيم ماشين سوار بود خوش دلمون جا يه – سارا
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 .شنيدم آرمانو صحبت صدای که بودم مامان بغل تو

 .... که اينه ، شده پنچر ماشينمون – آرمان

 .رسونمشون می من – کوروش

 .دادم خيرگيش همه اون تحويل بند نيم لبخند به فقط من و کرد پيدا ادغام سارا ابروهای ، چاکيد آهو نيش

 .نميشيم مزاحمت داری کاری اگه ، پسرم نکنه درد دستت – فرشته مامان

 .همينه مسيرم هم خودم ؟ حرفيه چه اينا بابا نه – کوروش

 آغوش و بودم من باز و آورد خودم به منو گذاشته پاترول اون عقب و برداشت من پای جلوی از رو سارا ساك و گفت

 .وجودم تو ريخته عشق حس و شونم روی آرمان دست گرمی و امنيت حس و مامان

 .بشی اذيت وقت هيچ ،نميخوام درنيار تيامو لج – فرشته مامان

 .شد زندگيم مهم آدم دو و طالقان ويالی اين تنگ دلم حاال از عجيب و زدم هم به چشمامو

 .شد نديدنشون خون دلم و دادم تکون دست دل عزيز دوتا اون برای کنه گم رو ويال جاده پيچ تو ماشين تا

 ترمينال؟ ميرين – کوروش

 . نبوديم زحمت به راضی خدا به ، بله:  گفت کرده زحمت قبول آهو پس داشت غضب که هم سارا و داشتم بغض که من

 ؟ حرفيه چه اينا – کوروش

 .داشتم بغض باز من و داد دست بهش غيرت حس و زد سقلمش سارا و پاشوند لبخند آينه از آهو

 ؟ دانشجويين – کوروش

 مفتشی؟ هم شما:  گفت لب زير سارا

 .ميکنيم زندگی تهران ما ، نه:  گفت افکن مرد لبخند اون با و داد رو سقلمه جواب اينبار آهو

 ؟ خانوم آمين حتی – کوروش

 .بودم درگير بغضم با هم باز من و اومد ابرو و چشم نمايش من برای و انداخت باال ابرو آهو

 .کرده زندگی تهران هميشه آمين – آهو

 به دادم نگامو بودنش موردنظر کيس همه اون و نگاش خيال بی من و من به داد نگاشو کرده تنظيم رو آينه کوروش

 .جاده
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******** 

 شم؟ فدات چته:  گفت نيمرخم خيره و نشست کنارم کرده پرت طرفم کوله سارا

 ...که ناليدم بغض همه اون با کردمو بچگی

 ؟ برم نميخوام من -

 ؟ نه ديگه خونده ياسين من خاله پس – سارا

 کتک همه اين از من ، کتکه بودنم مهمون جواب ، کتکه نالم هر جواب ، کتکه حرفم هر جواب خونه اون تو برم من -

 .ميترسم

 .دوره ازم خيلی حاال که ميشه اونی آغوش تنگ دلم عجيب و عطرش حجم تو ميشم کشيده

 .کنه اذيت جونو فرشته عزيز ميکنه غلط ، داری رو ما تو ، جونم تو دردت دِ – آهو

 اذيت هم تيام ، کرد اذيت گل خانوم ، کرد اذيت رو فرشته عزيز خان جمشيد ولی ، گفتن بهم همينو همه هميشه -

 .ميکنه اذيت حتما ، ميکنه

 بذاره عمرا مهری خاله که تخت هم خيالت ، دادم قسمش مهری خاله جون به ، دادم قسمش ، نميذاره وثوق – سارا

 .بشه نزديکت متريت دو شعاع تا نسناس مرتيکه اون

 داغونم عجيب موزاييکا اون روی آهو کفش خش خش و ميزنه چنگ رو سارا شونه من دست و ميشه زده در زنگ

 .ميکنه

 .جواب بی دعای همه اين از ميشه مشت دلم و ميپيچه بهشتم از ای تکه نقلی حياط تو وثوق صدای

 .خوشگله بود تنگت خيلی دلمون ، خانوم آمين به به – وثوق

 ...نکرد عمل قولش به اون و ميکنم اخم و ميکنم نگاش

 .بود گرم بودنش به دلم ، دلم ته هنوز و

 سانتافه اون طرف و ميکنم دست دوتا اون برای شده رد کنارش از و ميندازم شونه رو کيف و ميشم بلند کرده اخم

 هخير کرده اخم من به و ميشه پيداش ايش ثانيه چند مکث اون با هم وثوق و ميشينم صندليش روی و ميرم ای سرمه

 .ميمونه

 ؟ خرابه -

 ؟ چی -
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 .نميفتی راه که نه ، ميگم ماشينو -

 قهری؟ -

 .باشن مهم براش که ميکنه قهر کسايی با اصوال آدم -

 .کوچولوتم مغز اون محکمه گناهکار من پس -

 .بيفته تنم رو خال يه نميذاره گفت که مرديم يه دنبال ، نيستم گناهکار دنبال من -

 ؟ شم فدات ميکردم چه ، کرد قفل روتون درو چيز همه بی مرتيکه اون بودی شاهد که خودت مرام بی دِ -

 .گذشته ، وثوق خيال بی -

 رام و کرده حروم خر نره تيام اون و من برای شيرشو مامانم نبودنت ی روزه چند اين تو که نگذشته ، نگذشته نه -

 ستمنتون بته بی من که ميشه خون دلم ميفته مرتيکه اون کمربند به چشمم که روز هر که نگذشته ، خونه تو نداده

 من ، نکردم کاری هيچ و شنيدم التماستو و ناله صدای و در پشت نشستم فقط سر بر خاك من ، کنم کاری هيچ واست

 بخشیب رو بيفته تنت رو خال نذاره داد قول که عوضی اين ، ميبخشی منو بگی و کنی نگام که اينه خون دلم گناهکار

 و شري که فعال ، بشه هم اتاقت نزديک عوضی و خر تيام اون ديگه نميذاره روبروت آشغال اين که باشه تخت خيالت و

 .خودمون خونه ميبردمت وگرنه اونه دست قيچيمون

 ...که ميگم کرده نگاه رو پيشونی برجسته رگ اون چشمی زير

 .نگيرتت جو حاال -

 .گاهه تکيه من واسه عجيب و گيره دلش و دوسالشه و سی و ميخنده

******** 

 لخت موهای تو دست مهری خاله و خريدم جون به اخمشو باز زده لبخند خيره خوردنم غذا به اخم با بچه پسر اون به

 عزيزم؟ گذشت خوش:  گفت ، برده نام صيام حتما پسربچه

 .رسوند سالم خيلی مامان ، بله خالی جاتون -

 ميکنه؟ چه ، باشه سالمت – مهری خاله

 منتظر نشسته ميز پشت چايی ليوانای اون با انداخته راه مای مرگ مکش تيپ و کرده گيس دو موهای اون با عاطفه

 .است سليقه خوش وثوق عجيب و شد درنيومده دهنم از هنوز حرفای

 مامان وردست هم تا سه ما ، ميفرسته طراحياشو معروف مزونای واسه بعد و ميکنه طراحی لباس ، اونجا مامان خب -

 .داشته خود جا هم کامپيوترمون و زبان کالس البته گرفتيم ياد خياطی
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 ؟ آمين نيستی خسته:  گفت کرده دستم کنار پوش خوشگل دختر اون حواله زيرچشمی نگاشو اومده تو در از وثوق

 ميکنی؟ خياطی فقط:  گفت من به رو خيالش بی و وثوق برداشته مردونگی استيل همه اون به انداخت نگاه عاطفه

 .شرکت رئيس شخصی منشی يعنی ، شرکت يه منشی ميشم هفته اون از ، خب نه -

 .نداری بيشتر ديپلم که تو:  گفت درآورده مامانش لپ از مشتی ماچ يه و نشسته جونش مامان کنار روبروم وثوق

 مخنديد من و انداخت آقا قباله پشت "فرهنگ بی" يه زيرلبی عاطفه و انداخت باال شونه وثوق و رفت غره چشم خاله

 دهکر لوس خودشو و خنديد شده باز صيام اخم اينبار و کشوند بينيمو شده خم و چاکوند نيش من خنده با هم وثوق و

 .شد کشونده عموش بغل تو

 ...کامپيوترم و زبان ولی ديپلمه مدرکم -

 .شد گرفته قلبم اکوی و شد اکو من گوش تو و شد اکو آشپزخونه تو انداز تنم تو رعشه آدم اون صدای

 ؟ خبره چه اينجا – تيام

 قوثو و داشته عزراييلو حکم من برای آدم اون به زد لبخند عاطفه و برگردوند نگاشو گذاشته باال طاقچه مهری خاله

 . رفت فرو عموش آغوش تو بيشتر صيام و رفت شونه و شاخ

 .داد شکنجم شونم روی دستش داغی و کردم حس سرم پشت حضورشو

 هوا و آب انگاری ؟ کوچولو چطوری ، من سرخر ، فرشته عمه سرخر ، مهرزادا سرخر ؟ اينجاست کی ببين به به – تيام

 .ميخندی که ساخته بهت

 .داد وثوق و ريخت حرص عاطفه و ريخت غم خاله و ريختم اشک من و

 .مرد نشيم شاخ تو شاخ بذار ، بکش دستتو – وثوق

 .شد خون دلم من و خنديد داشته برام عزراييلو حکم اون

 .باشين خوش – تيام

 .زد پس نگرونی خاله و داد ول نفس عاطفه و گرفت آروم دلم چقدر من و کرد آزاد نفسمو رفتنش دورتر قدمای صدای

 ...وگرنه کنه عمل وعدش به باباجونت اميدوارم ، فقط – تيام

 .نيست خيالش عين که جمشيدخان و لرزيد دلم من و شد دورتر خندش قهقهه

 .مادر بخور – مهری خاله

 .شی خوب بخور:  گفت يهو نزده حرف حال تا صيام
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 مهربونيش طرح و کردم نگاه باباش شده کوچيک نمونه پسر اون به من و خنديد عاطفه و خنديد خاله و خنديد وثوق

 .نشست دلم به عجيب

 نگذشته؟ بعضيا خواب وقت – وثوق

 .گذشته ساعتی نيم يه کنم فکر – عاطفه

 .ميخوره نيستنو خواب که اونايی مياد گرگه آقا حاال ، وای وای وای – مهری خاله

 .وحشن باغ تو فقط گرگا ؟ خاله ميگی چاخان چرا – صيام

 .ميده ول رو خنده عاطفه و ميگره خندش وثوق و ميگره خندم

 .بشه پرروتر بچه اين بخندين شما هی حاال – مهری خاله

 دلمو رنگش سبزی غريب چه و ميشه خمار نرمک نرم صيام چشمای و ميشه کشيده صيام لپ و ميخنده خودش و

 .ميبره

 ذولمب کاملو توجه خاله بولدورم اولدورم به داده تکيه کابينت به نداشته تيپ اون و گشاد و گل مردونه بلوز اون با

 سری تو از نيشم قساوت کمال در و جونم تو بود افتاده پيدا غنجی دل وجودش تو بوده اقتدار همه اين از و ميکردم

 .ميشد باز مايند اوپن زيادی دختر دوتا اون خوری

 : گفت گرفته بغل صيامو مهری خاله و صورتم رو شد پخش خنده انداخته نگاه شده وارد خوابالو چشمای با صيام به

 ؟ چطوره من خوشگل

 ...که ناليد و خاله گردن تو کرد سر رسونده اعال حد به رو لوسی صيام

 .نياد خورشيد بگو خاله -صيام

 .کنن آماده رو بچه صبحونه که دوتا اون به زد تشر و نشوند ميز پشت صيامو خورده خندشو خالخ

 .بخور صبحونه بشين بيا آمين – مهری خاله

 .سيرم ، خاله نه -

 .نکرد اخم اينبار اون و خيرگيش اون به پاشوندم لبخند من و کرد وجب سرتاپامو صيام نگاه

 .آمينه من اسم:  گفتم زده کنار پيشونيشو موهای و نشستم کنارش

 .بابايی زن که ميدونم تازه ، ميدونم – صيام

 .خنديد خاله و واموند دهنم و شد گشاد چشام
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 .باهوشه بچم – مهری خاله

 .زخمه پر هم صورتت تازه ، تری کوچيک خيلی بابا از تو ولی – صيام

 .کرد نگام فقط اون و بوسيدم رو مخملی گونه اون و شدم خم و خنديدم

 .مياد راه خوب تو با داره انگاری ولی نميکنه اعتماد کسی به زود ، ديرجوشه – مهری خاله

 ؟ کجاست عاطی:  گفتم و نکندم بزرگ خيلی خودش خيال تو بچگونه حجم اون از نگامو و زدم لبخند

 .دانشگاه رفته – مهری خاله

 .وثوق عمو مثه ، بشه مهندس ميخواد عاطی – صيام

 .خوب چه:  گفتم داده قورت لبمو سد پشت تا اومده لبخند

 .خوردم حرص من و چاکوند رو مهمونی توی انگار دختر دوتا اون نيش وثوق صدای

 خوب؟ چه چی – وثوق

 .خير به صبح:  گفتم و زدم لبخند شده خودمونی زيادی گرمکن با آدم اون به

 .ميز پشت نشست و کرد مالی تف خاله قول به مامانشو و بوسيد صيامو و کشيد بينيمو

 خوب؟ چه چی نگفتين – وثوق

 تگذاش آقا جلو چايی فنجون ريخته بيرون ندار و دار و شده خم وثوق برای کمر تا دخترا از يکی که بگم چی يه اومدم

 وثوق؟ آقا ندارين نياز چيزی:  گفت و

 ميزنی؟ رو عمو چرا خاله:  گفت خنده پر صيام و کرد نبوده خط تو اصال وثوق حواله سقلمه و رد.خ حرص مهری خاله

 .شد خنک من دل و کشيد نشون و خط دختره واسه چشماش با خاله و کرد اخمم وثوق و بودم خنده آماده

 خب؟ خوابيدی می امروز؟ شدی بلند زود آمين چرا – مهری خاله

 نم وقت هر ، باشه بيدار بايد نخيرشم ؟ بخوابه آمين ميذاری که بخوابم من ميذاری شما مگه ؟ بخوابه چرا نه – صيام

 .بخوابن همه خوابيدم

 .خونوادست اين خون تو زورگويی ، پدر از نشان ندارد کو پسر – وثوق

 .کنم جمع هامو وسيله ميخوام ، خونه برم ميخوام امروز -

 .رسوندمت شی آمادهْ جلدی – وثوق
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 .برم راه کم يه ميخوام ، نيست نيازی ، نه -

 .ميگه عاطی به هميشه مهری خاله ، بره راه خيابون تو تنهايی دختر نيست خوب – صيام

 .گرفت بل من واسه وثوق و خنديدم

 .شنيد بچه از بايد راستو حرف ميگن – وثوق

 .خيال بی -

 .بره راه هزار دلم نکنی دير شب فقط ، برو تنها امروزو يه – مهری خاله

 .صاحبش ريش بيخ بد مال ، تخت خيالتون -

 اين حق تو مهری بی همه اين از شد خون دلم من و زد لبخند اينبار و بوسيدم رو گونه اون باز من و کرد نگام صيام

 .باباش طرف از بچه

 .کنيم بازی دستی فوتبال داده قول عاطی آخه ميای؟ زود شب – صيام

 .شد خنده پر لبم و خورد هم به چشمام

 .ام خونه نشده شب هنوز -

 . آسونه دلش کردن شاد چقدر و شد نقاشی لبش رو عمرم های خنده همه از تر داشتنی دوست لبخندش طرح

******** 

 .ميبينم صورتم رو داشته آثار زخم همه اون رو نگاشو سنگينی ميشم رد که گل خانوم کنار از

 مادر؟ خوبی -

 .زن قلقله کدو تپلِ زن اين کرد کاری برام گاهی ، نميگم و نبودی مادر وقت هيچ تو بگم که مباد لبم پشت تا

 ما؟ واسه نذاشته اعصاب وقته چند اين تو ، اومدی بگم جمشيدخان به برم من -

 من؟ چند به آمين ، عشقشه ثمره نبود از اعصابش

 قاب چندتا و ميشه لباس ساك يه ندارم و دار کل ميام که خودم به و ميشه کج پارکينگ ته انباری اون طرف راهم

 .يادگاری و کتاب و عکس

 .داره انباری حکم برام اينبار عجيب و ميبندم رو انباری در

 .ميشنوم جمشيدخانو داد صدای و ميرم ساختمون طرف

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 74

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

75 

 .حساسم لباسام رو من بگم چقدر آخه ؟ کجاست من لباس – خان جمشيد

 .مياره فشار بهش عشقش ثمره نبود ميدونم و بلنده دادش

 .تنگشه من ديوونه دل اين چقدر و ميرم باال رو مارپيچی پله راه و ميشم رد نگرون گل خانوم کنار از

 و هشد باز تاپ لپ طرف بهش نگاه بی و ميگم زيرلب سالم و ميشم وارد و ميزنم تقه هميشه رسم به اتاقش در پشت

 دودی شلوار و کت و برميدارم شده باز کمد طرف به عادت به گام چند و ميرم شده باز وردش صفحه تو کاری قرارای

 رو اصل چرم نخورده پا هنوز نوی کفش و ها پيرهن رگال از رو طوسی پيرهن و ميکنم جدا ها شلوار و کت رگال از رو

 خالص تير آخرين و ميکنم جدا تيپ تکميل برای ای نقره راه راه با رو دودی کراوات و ميارم بيرون ها کفش کشوی از

 یرو هم رو کراوات سفيد طال گيره و ايتاليا اصل مارك های آسيتين سر دکمه و ميزنم تيپ مايی مرگ مکش برای رو

 ...که ميگم و ميذارم کنسول

 . باشين تر شيک که بهتره ، مهمه قراراتون امروز -

 ...که ميگم گذشته کنارش از و ميکنم حس خان تيام نوازی مهمون از مونده جا به آثار روی رو نگاش سنگينی

 .جمشيدخان...کرد اذيتتون حضورم زندگيم کل اگه ببخشيد ، بردارم وسيله چندتا بودم اومده -

 .دل اين شد خفه و خواست گفتن بابا عمر يک دلم ، خواست گفتن بابا دلم و نگفتم بابا

 .وايسوند قدمامو صداش گذشته در از

 خوردی؟ کتک چرا -

 من گناه هم باز جمشيدخان و خوردم کتک چرا ، مرتيکه اون زد کتکم چرا نميپرسه من بابای و خوردم کتک چرا

 . صورتمو زخمای ميبينه

 .طفيليم چون -

 .هدرميار اشکمو و ميکنه بازی روانم با کلمه دو اين عجيب و ميگيره آتيش گلوم ، ميسوزه زبونم ، ميشه تلخ دهنم

 .ميشه درست چی همه برگرده که آيلين -

 .ميشه درست چی همه جمشيدخان نظر تو و ميشم در دربه ای صيغه من برگرده که آيلين

 ...بگم که اومد زبونم نوك تا عمر يه -

 .اقتدارشو از پر صدای بعد و شنيدم قدماشو صدای و گذشتم و نگفتم باز

 .رو بگی خواستی عمر يه که چيزی اون بگو -
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 .دلگير چقدر من و محقه هم باز

 هي ، جمشيدخان داشتم دوستون عمر يه ، خان جمشيد بيام چشمتون به تا ميکنم کاری همه بگم خواستم عمر يه -

 .بشه که نخواست ،هيچکس نشد ، ندونم طفيلی خودمو خودم خلوت تو که کردم کاری همه عمر

 ؟ دارم دوست نگفتم و داشتم دوست عمر يک گفتم چرا من و

 .توئه داشتنه دوست ، ندارم نياز که چيزی تنها من -

 .رو پاره تيکه دل اين ميده خراش بدتر شکستنش از صداش ، ميشکنه غريب چه من دل و

 خنده عشق به که ميشه وقتايی اون بيتاب دلم و ميگذرم نداشته سهمی ازش وقت هيچ اشرافيت همه اون کنار از

 .ميکشيدم تی وار کوزت رو سراميکا اين کل جمشيدخان

 خوشيام دل از کهنه طرح يه با ميبندم دارم چمدونمو

 نيام ديدنت به وقت هيچ ديگه و برم بايد نميشه باورم

******** 

 .دخترشه قرص پا و پر خواستگار يالقوزی کدوم بفهمه کبکبه دبدبه اون با سمارات آقای مياد خوشم – آهو

 .مردم بچه داره گناه اينجور نگو -

 ...که توپيد آشپزخونه تو اومده جان هادی مادر دست از زده حرص سارا

 ميتونه ميخواد منو شعورش بی پسر اون چون کرده فکر نفهم زنيکه ؟ هواست کرتون و هر ساعته دو چتونه – سارا

 دافتا اينورا و شد پاره هم کالش ديگه که باهاش کردم حساب هم پهنا دوال تازه گرفتم آخرشو قرون تا ، نده دستمزد

 .نياد ما خونه خياط طرف

 فشار بهت شوهری بی درد بگو بعد ، درآوردی رو بچه صاحب مادر زدی که تو ، عزيزم براوو گود:  گفت زده دست آهو

 .بخوادش دلتم ؟ مردم پسر چشه مگه ، آورده

 سر بر خاك حاال که بوده برم و دور رو و بر و خوش مرتيکه همه اين عمر يه ، نميخواد آنتيکايی اينجور من دل – سارا

 بشم؟ نفهمی اينجور

 آمينی؟ اينجايی امشب:  گفت شده نفهم زبون اون با چونه و چک خيال بی آهو

 .برگردم دادم قول ، نه -

 دادی؟ قول کی به دقيقا – سارا
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 . صيام به -

 .ميدونه جدا باباش از صيامو حداقل اينکه خوش من دل و ميشه شفاف سارا لبخند

 .حيف خدا به ، باشه داشته بابايی ننه اينجور بايد که بچه اين حيف ، تنگشه دلم – سارا

 ؟ کجاست مامانش -

 .ميکردم شک بودنت آدم به وگرنه پرسيدی خوبه بازم – آهو

 نياد محض به و کرد ازدواج دايی شريکای از يکی دختر با باباش حرف به پسره اين پيش سال چند:  گفت خنديده سارا

 اين ، نشه اشتباه حاال ، داشته تاك و تيک خيليا با زنيکه که اينه هم قضيه توه و ته ، شد جدا هم صيام اومدن

 ارند خيلی ديدن دوتاشون و آورده می باال کثافت و گند اونور از اونم ، نيست پيغمبری پسر همچين هم ما پسردايی

 .گرفتن طالق که اينه ميکنن تحمل زور به همو

 ؟ چيه صيام با تيام مشکل وقت اون -

 بايد نوش که وايساد پا يه و ريخت تيامو پر و کرك تهرون اومد شد پا هم جون تهمينه ، خواست نمی رو بچه – سارا

 که ميدونه موظف خودشو ، صيام برای نذاشته کم تيام سال پنج اين همه تو خب ولی ، بشه بزرگ پسرش پيش

 .بوده کم ولی بوده شايد ، نه محبت ولی بذاره صيام اختيار در امکاناتو بهترين

 .ميشه سرش وظيفه حداقل تيام که خوبه چقدر و شدن نخواسته اين از ميگيره دلم

 جاده اون کردن دنبال با و گذاشتم محوطه به پا پاگرد در از رفته باال ها پله از ساخته خودم واسه بهتر تيپ يه اينبار

 زده ذوق ديدنم با صيام و رسيدم ساختمون پشت ساخته بازی زمين به شده هرس شمشادهای محاصره تحت سنگی

 .ناکس بود زده تيپی عجب و داد تکون دست

 کرده، رد سبيلی زير عاطی و من های زنی جر گاهی و بچگانه همکاری با وايساده صيام طرف و دادم دست عاطی با

 .کرد دعوت سکوت به شادمونو جو وثوق صدای و برديم فسقله اون

 .ميگذرونين خوش تنها تنها که ميبينم – وثوق

 رو عاطی وثوق عمو که ميدونم من:  گفت گوشم کنار صيام و اومدم ابرو و چشم من و شد خيره وثوق و خنديد عاطفه

 .زندگی تو بيفته حيفه ميگه عمو آخه ، بعد بشه تموم درسش بايد هنوز ، نگيا عاطی به دفعه يه ، داره دوست

 .رفت بودنمون هم مثل همه اين غنج دلم و شد کشيده بغلم تو صيام و کرد خيره رو دوتا اون خنديدنم غش غش

 گاهن پرخنده رو ما وسطی نشسته ايوون تو مهری خاله و ميزد سيخ کباب وثوق وقتی بود خوبی شب ، بود خوبی شب

 .رفت يادم غمم امروز من و ميشد وثوق خيره جمع حواس از دور به گاهی عاطی و ميکرد

 مادر؟ نميخوری چرا:  گفت دستم به داده لقمه مهری خاله
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 .ممنون ميخورم دارم -

 شده؟ طوری ، همی تو همچين – وثوق

 خونتونه؟ تنگ دلت – عاطفه

 .داره خنده جمله اين چقدر و خندم می

 ...که ميگه داده تکيه من بازوی به سر صيام و نميگه چيزی و هست چی يه ميفهمه وثوق

 .شهربازی بريم ، همه بيرون بريم ، نميره دانشگاه که عاطی ، نياد خورشيد فردا بگو خاله – صيام

 ...که ميگه مهری خاله و مياد ابرو و چشم عاطی

 .ميشه ناراحت بابات ، بگردم گلم پسر دور من الهی – مهری خاله

 .ناراحته هميشه اون – صيام

 و امصي بينی طرف ميبره دست خنده قصد به وثوق و بچه اين غم بابت ميبنده چشم مهری خاله هيچ ميگره که من دل

 .بندش پشت هم من و ميزنه خند الکی عاطی و رو تراشی خوش همه اون ميده کش

 .باشه اينجوری شب هر کاش ، بود خوب خيلی امشب – صيام

 شهربازی هم با همه شب فردا بده انجام خوب کارشو کروکديله دختر اين بذاری و باشی خوبی بچه شما اگه – وثوق

 .ميريم

 .کرده ذوق بچه ذوق با و دوساله و سی وثوق به ميتوپه خاله ميکنه ذوق که صيام

 خورشيد دختره اين چشم تو راست راست ديروز گفتی بس از ، نزن حرفا اين از بچه جلو گفتم صدبار – مهری خاله

 ."ناجوره خيلی لباست کروکديل " ميگه زده زل

 عجيب دلم من و ميخنده هم بعد و ميکنه خونی لب چی يه وثوق و زيرخنده ميزنه پق و ميشه گشاد عاطی چشمای

 .ببينم ناجور لباس اون با رو کروکديل به ملقب خورشيد اين ميخواد

 ميکنه؟ کار چی اينجا خورشيد -

 جزئی؟ يا بگم کلی – وثوق

 .جزئی هم کلی هم -

 .نکرش قيافه اون با ميريزه قروقميش خان تيام واسه فقط اينکه جزئی ، ميگيره يامفت پول اينکه کلی – وثوق

 ...ميگه و ميده قورت خنده مهری خاله
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 .صيام تربيت مسئول و صيامه پرستار – مهری خاله

 .مياد بدم ازش من – صيام

 چرا؟ -

 .ببنده بابا ريش به خودشو ميخواد هم بعدش ، ميزنه داد سرم ، ميکنه اذيتم ، بده چون – صيام

 چی؟ يعنی ببنده بابا ريش به خودشو ميدونی بچه فسقله تو – عاطفه

 .کنه ازدواج بابا با هم بعدش بشه حامله اينکه يعنی ، ديدم فيلمه اون تو خودم ، ميدونم که آره – صيام

 عاطفه سر شد هوار که بود مهری خاله اومده خودش به نفر اولين و موند باز تنيس توپ يه قاعده به همه دهن

 ...بدبخت

 بذارم؟ دلم کجا ديگه اينو من آخه ، ببين رو ماهواره سرياالی بچه اين با نشين گفتم صدبار – مهری خاله

 .خوشگله هم زنش ، داره زن بابام آخه ، ببنده بابام ريش به خودشو نميتونه ديگه خاله نه – صيام

 .شد وسفيد سرخ عاطی و خنديد وثوق و زد غر باز خاله و بوسيدمش و شد خوش دلم مهربونيش اين از

 .داد قرار بررسی مورد شدشو هاياليت موهای و گذشت سفيدش تنگ پيرهن اون و مشکی زانوی باال دامن از نگام

 .نبود بد تيپم امروز من و انداخت بهم باال از نگاه يه

 جديدی؟ خدمتکار -

 روی زور به آويزونو ازش صيام و رسيده راه از مهری خاله که کنم بارش نرم همچين چی يه اومدم و انداختم باال ابرو

 .هستن ملکان جناب همسر ايشون:  گفت نشونده مبل

 .کرد پيدا اساسی حال يه دلمون و نشستيم نظاره به ذوق با صيام همراه به رو جون خورشيد افتادن تا و تک از

 .سروصدا بی چه – خورشيد

 و نخوردم جم و وايسادم جام سر هم من و رفت ای غره چشم من برای جيب تو دست اومده پايين ها پله از خان تيام

 .ببينم قدرتمندو هميشه ظاهر به آدم اون شدن خرد اينبار و بدونم جوابو تا دهنش به شدم خيره

 .بيفته راه به ازدواجمون مراسم تا منه خونه مهمون ماهی چند خونوادش سفر علت به آمين – تيام

 اهل خان تيام نبود يادم ، فرورفته تاريک حالت در بيشتر خورشيد اون لب از هم بست بر رخت من لب از لبخند هم

 .نيست دادن نشون بد خودشو

 ...که ميگم و ميشينم عاطی و خاله دل تنگ ميکنه همراهی رو حوصله بی خورشيد حرص با هم صيام و ميره که تيام
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 ؟ باشن داشته تيپی اينجور بايد خدمه همه -

 بينی می که هم اينا ، بکشونتش خونه تا که حد اين تا نه ديگه ولی هست کاری کثافت بند تيامم – مهری خاله

 امتي واسه بيان قميش و قر چارتا و بزنن تيپ اينجوری هم اونا کردن فکر ديدن رو ورپريده عاطی اين شدن اينجوری

 .ميکنن چه دارن ناهار واسه اينا ببينم برم من ، ميبرن دلشو

 ...که ميگم و ميخوره چرخ عاطی خوشگل صورت تو من نگاه و ميره خاله

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو -

 .ام هيچکاره تقريبا -

 چی؟ يعنی -

 خان فريدون حرف به هم مهری خاله ، ميميرن ای جاده تصادف يه تو و بودن سرايدار اينجا بابام و مامان زمانی يه -

 تمداش حسو اين هميشه ، ميرم روزی يه ولی ، ميشم بزرگ قو پر ال وثوق و تيام مثه من جورايی يه و ميکنه بزرگ منو

 . بيرون ميزنم خونه اين از خودم جيب تو رفت دستم ، اضافيم که

 .بری تو گذاشت هم وثوق -

 .ميدونه خواهرش مثه منو ، منطقيه ولی درست غيرتيه خيلی وثوق -

 ؟ ميدونی برادرت مثه اونو هم تو چی؟ تو -

 .چشماش کنج ميشينه غم و ميخنده هم اون و ميگيره خندم ميشه دزديده که نگاش

 ؟ آمين -

 ؟ جانم -

 ميدی؟ قولو اين ، نشو تيام عاشق -

 داره؟ جونمو قصد که بشم آدمی عاشق ديوونم مگه -

 مداد دل منم پرسيد ازم مهری خاله سری يه که اونقدری ، بودن عاشقش تيام زندگی تو اومده دخترای اکثريت عمال -

 نم اينکه و ، داشته هوامو هميشه ، بوده خوب ماها برای باشه بد کی هر برای تيام ميدونی ولی ، نه يا مغرور مرد اين به

 .ميدونستم برادرم اونو هميشه

 ؟ نشم عاشقش من که ميخوای چرا و -

 اولين واسه تيام و اينجا بود اومده آيلين که بود روزی اونم ، ديدم عاشق بار يه سال همه اين از بعد تيامو من چون -

 .نکن مردی اينجور فدای خودتو ، عاشقه تيام که اينه دردم ولی درست نديدم عاشق آيلينو ، بود عالم خوشِ بار
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 .روش هم زندگی اين ، باشم نداشته چشم خواهرم های داشته به کردم عادت عمر يه من ، تخت خيالت -

 .بيشتر داشتنت دوست ، ميخواد لياقت تو داشتن -

 نخواست؟ منو هيچکس مامان جز چرا و ميکنه نگام فقط اون و ميخندم

******** 

 .منه بند صيام و شدن جيک تو جيک آهو و عاطی جالب چه و ميندازه خنده به هممونو وثوق سر شده خراب سارای

 ...ميگم گوشش کنار و ميکنه خوشحالم دادنش لم بغلم تو

 ؟ صيام -

 ؟ هوم -

 داری؟ دوست باباتو -

 وقت هيچ صيامو من " گفت ميکرد دعوا وثوق عمو با داشت شنيدم بار يه خودم ، نداره دوست منو اون ولی آره -

 ." ندارم دوست

 ...که مينالم ميشه شباهت همه اين ريش که دلم

 .بچشونن عاشق باباها مامان همه ، باشه نداشته دوست بچشو بابايی ميشه مگه ، برم قربونت کرده شوخی -

 .ميگم دروغ من امشب چقدر و

 ؟ آمين -

 ؟ آمين جان -

 باهاش ، بزنتت نميذارم هم ديگه ، دارم دوست خيلی من نداری دوست رو بابا هم تو و نداره دوست رو تو بابا چون -

 .ميکنم دعوا

 .نميکنه دعوا باباش با که آدم ، من برم قربونت الهی -

 نکردی؟ جنگ بابات با وقت هيچ تو -

 .پيشکش که دعوا ، آخ ميگفتم که ميکردم غلط برده منِ

 ، پارك هم با ميرفتيم بودم که بچه ، داشته دوستم هميشه ، مهربونه اينقده ، داشتم دوست هميشه بابامو من -

 .سينما ميرفتيم

 .نرفتم اينجاها بابام با من -
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 .ميبرمت من -

 ميگی؟ راست -

 .بيرون ميريم دوتايی گرفت دلت وقت هر -

 ؟ ميذاره بابا -

 .بگيره اجازه ميگم مهری خاله به -

 .ميترسه مهری خاله از بابا آره آره -

 .کرد حس دست کف دلشو ميشه راحت اينقدر که وقتی خالصانه کودکانه همه اين برای ميميرم من

 يلتکم ملکان تيام سوپرايز و کاری روز اولين برای تيپم و محو آرايشم پودر کرم اون های اليه زير شدم کمتر زخمای

 .ميشم جاگير ميز پشت بلد راه گذاشته برج اون طبقه آخرين و بيستم طبقه به پا آسانسور اون از شده

 .ميکنه خوش جا لبم رو موزمارانه لبخند يه و چرم دولنگه در اون سمت ميره نگام و

 رد و ميکنم علم قد جلوش شده بلند جام سر از من و ميشه طبقه وارد شده خارج آسانسور از صبح نه ساعت راس

 ...اينبار ميکنم شروع من و نميگه هيچی و ميشينه نگاش تو تعجب

 انجام معاونتون ، فتحی جناب الزمو هماهنگيای ، شما شخصی منشی امروز از و هستم مهرزاد آمين بنده ، سالم -

 .دادن

 .بيفتم راه دنبالش ميزنه اشاره دست با و ميگذره کنارم از حرف بی

 هب اتاق ته ديواری کمد توی رو کت و ميکنم بهش الزمو کمک قيمت گرون کت اون درآوردن تو ايستاده سرش پشت

 ...ميگه که صداشو ميشنوم کرده آويزون رختی جا

 .نشه فراموش هم اسپرسو قهوه ، ميخوام ديگه ساعت نيم تا ماهو اين قراردادای ليست -

 .حتما ، بله -

 ...ميگه که برميدارم قدم چرمی در اون طرف

 .رئيس بله بشنوم دارم دوست بعد به اين ازر -

 .باشی خور دم هرشب و روز هر اونا از دونه يه با که جالب چه و نيست کم دنيا توی دار عقده آدم

 .رئيس بله -

 .ميکنه بيداد وجودم تو عقده حس اينبار من و ميشه گم تاپش لپ مانيتور پشت پيروزيش محو لبخند
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 و نبيرو ميشکم ماست از رو مو بودن شخصی منشی پا يه جمشيدخان واسه سال همه اين کاربلدی تمام با ساعته نيم

 جلوی و ميرسونم ساعت نيم تو شده انجام کار همه اون تکميل به هم رو کرده آمادش خودم اسپرسوی قهوه فنجون

 همه اون با من و ميز روی بذارمش که نگاه بی و سر با ميزنه اشاره کار حجم همه اون به نگاه بی وايميستم که آقا

 ...که ميگم کاريم روز اولين از آودره دست به نفس به اعتماد

 رئيس؟ نداری من با امری -

 ردهب باال سبزشو چشماش خباثت و ميکنه نزديک فرمش خوش لبای به رو قهوه فنجون انداخته سرتاپام به نکاه يه

 ...که ميگه

 ؟ سالته چند -

 .سال نوزده -

 و گشذته سال تو شده بسته قراردادای کل بايد ، نداری شرکتو از خروج حق شب نه ساعت تا ، ای بچه خيلی پس -

 .باشه ميزم روی اومدنم از قبل فردا امسال

 .شدن جنازه و رسيدن خونه به شب يازده با مساويه بيرون زدن اينجا از شب نه و ندارم درخور حرفی رئيس بله جز

******** 

 چه مرد اين و ايت خسته چه تنم و ميندازم نگاه نور همه اون به سرتاسری های پنجره پشت از من و شده نه ساعت

 . بدذات

 .نشه نگرونم روزام اين مهری خاله يهو تا ندارم دراندشتو خونه اون ی شماره من و کرده تموم شارژ گوشيم

 آينده چه ديگه ای صيغه من ، نيست من حق عاشقی چرا ، نداره رفتن نای دلم و ندارم کاری من و تکميله چی همه

 رومه؟ جلو عاشقی

 هاگ ای صيغه من ، مياد خنده به دلم وايميستن زنون بوق برام مدل آخرين ماشين دوتا و ميگذرم خيابونکه کنار از

 .باباش خونه تو بودن روزه چند اين رفيق ، صيامه تنگ چه دلم و برميخوره کی به نباشم خونه امشبو

 مهری خاله نگرونی و وثوق تشر و توپ ، ميرم ساختمونو تا در مسير من و ميشه باز در و خونه ميرسم که نيم و يازده

 .ميشه روز اون کل تو آزارم بيشترين

 کردی؟ خودت مچل نفرو چند ميفهمی/  آدمی تو من؟ واسه ميکنی خاموش گوشی ؟ نه تو نداری عقل آخه – وثوق

 .تکميلم امروز واسه من و چشمم کاسه تو ميدوئه اشک

 ؟ ميره راه هزار دلمون ما نميگيمادر – مهری خاله
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 .کشيد طول هم کارم ، شد تموم گوشيم شارژ ببخشين -

 .نيست کارمندش کن ول ساعت اين تا که ای شده خراب اون کرده غلط – وثوق

 .وثوق شب نيم و يازده ساعت بولدورم اولدورم روی ميکشه خط تيام صدای

 ؟ بلنده صدات دوباره چه – تيام

 ...ميگه و ميدونه حقير من رو مخاطبش بعد

  دادی؟ انجام رو کارا– تيام

 ...ميگم و وجودش مردونگی اون به ميزنم خند تاخ ومن ميشه ناباور وثوق نگاه

 .رئيس بله -

 .کن کنسل رو قرارا ، نيستم شرلکت دوازده تا فردا ، خوبه ئ– تيام

 .رئيس حتما -

 .رئيس از متنفرم من و

:  گفتم خيره بهم عاطی به رو نشسته صيحونه پيمون و پر ميز اون سر کرده رد گردنم طرف دو از رو حوله حوصله بی

 صبحی؟ اول چيه

 تيامی؟ منشی واقعنی يعنی – عاطفه

 .ديگه ماست شانس ، آره -

 ميکنه؟ اذيتت – عاطفه

 .ميکشه کار ازم خر عين -

 .ميکنی که خياطی ؟ داری کردن کار به کار چی تو مادر – مهری خاله

 تو هک من بيرون خونش از کرد پرتم تيام آقا اين که ديگه ماه چند ، نميده کفاف مجردی زندگی يه واسه خياطی خب -

 .بدم خودمو خرجی بايد بشم رفيقام سربار برم نميتونم شهر اين

 درهم اخمای همون با و داد سالم جواب زيرلبی برداشته کالس تيريپ من واسه آقا و آورد جمع به سکوت وثوق اومدن

 .دنبالت بيام ميزنی زنگ بود ساعتی هر هم شب ، ميرسونمت خودم:  گفت

 .بسوزه برام دلت که نيست نيازی پس ، کردم زندگی تنها خودم سال همه اين ، وثوق نيستم بچه من -
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 عنیي ميدونی بچه توئه واسه خونه برگشتن شب نيم و يازده ساعت بچه آخه ميزنی؟ تو حرفه اين ؟ بسوزه دلم – وثوق

 تشرک تو زياد شده قرار هم تيام ، نه يا برميگرده سالم و صحيح خانوم که باشه در به چشممون هی اينکه يعنی چی؟

 .نداره نگهت

 .کردی باور هم تو -

 .نکنين تلخ همو اوقات صبحی اول و بخورين صبحونتونو – مهری خاله

 .بودم حضورش دلتنگ چقدر من و کرد عوض رو جو آشپزخونه به نشسته رو و دست صيام هجوم

 ورپريده؟ بودی کجا ديشب – صيام

 .شد ساله پنج باالی و قد وجب نيم اون به خيره سپس و گشاد همه چشمای

 ؟ بچه زدنه حرف طرز چه اين – مهری خاله

 تا گفتی عاطی به پيبش روز چند خودت:  گفت شده جاگير ميز پشت بهش رفته ی غره چشم همه اين خيال بی صيام

 نيست؟ ورپريده خونه مياد دير کی هر مگه ، ورپريده بودی کجا شب وقت اين

 اون تپل لپای از گنده ماچ يه دلم و رسيدم داده قورت خندشو وثوق به گذرونده نظر از رو خنده شليک آماده عاطی

 .خواست ساله پنج قدوباالی وجب نيم

 بچه؟ بزنی بايد تو ميزنم من حرفی هر مگه – مهری خاله

 اونا زا يکی ، گرگه پر شهر نميگی خودت مگه ، بودم نگرانش منم خب بشين؟ آمين نگران بايد شما فقط مگه – صيام

 شهب شدم بزرگ ميخوام ، بخورتش گرگ نميخوام ، دارم دوست خيلی آمينو من تازه ؟ کنيم کار چی بخوره آمينو بياد

 .خودم زن

 .قزوينه تهران اتوبان ماشاال ، نيست که هم زبون ، عمو نگری آينده مياد خوشم – وثوق

 ميشی؟ من زن شدم بزرگ من آمين – صيام

 .گرفت راه صيام ی انداخته راه هياهوی تو بيرار ازش من رئيس اون صدای و لبم پشت تا اومد خنده

 .موقت البته ، باباته زن آمين چون ، نميشه تو زن آمين ، نه – تيام

 .داديم اسم تغيير موقت به صيغه از که روزه چند رويه تغيير اين به رحمت صد هم باز

 .ميميری که روز يه تو ، مونه نمی تو زن که هميشه خب – صيام

 اين از گزيدم لب من و انداخت ره به رو مهری خاله خند نيم پيچيده هم تو وثوق و عاطی خنده صدای حرفش اين با

 .ساله پنج وباالی قد وجب نيم اين زبون همه
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 .کرد بلند رو خاله صدای برداشته قدم يخچال طرف خنده همه اين خيال بی تيام

 .بيارم برات خودم بگو ؟ مادر ميخوری چی – مهری خاله

 بگيرن؟ يامفت پول بلدن فقط ؟ خونه اين تو ان کاره چی ؟ نکردم استخدام رو آکله دوتا اون مگه ؟ چرا تو – تيام

 .بگيرن يامفت پول بلدن فقط ، دهنت قربون آه – عاطفه

 .نميشينن هم من دل به – مهری خاله

 .نيستن که بدی ها بچه – وثوق

 گذاشت کنار پسرش گل واسه نقداش به دست اون از غره چشم يه هم مهری خاله ، هيچی کشيد هم تو که عاطی اخم

 هم دلت به انگاری همچين نه ؟ کنم سوا واست تراشو خوب ميخوای ؟ داداش اومده خوشت:  گفت وثوق خيره تيام و

  ؟ داری دوست ؟ چی جونو خورشيد ، نشستن

 چاشنی ناز اون با آشپزخونه از زدن بيرون حال در خيره بهش وثوق به نگاه بی انداخته شونش روی رو کوله عاطی

 اين از هم قيافش ، داره شيش و دويست هم پسرشون دوست ، دارن پسر دوست جون خورشيد:  گفت کرده صداش

 .عاشقه بچه ، نگيرين لقمش ، هشتياس و شيش

 الهخ و نبوسيد رو صيام و بوسيد رو مهری خاله ميز روی شد خم کبکبه دبدبه همه اون با تيام اون بيرون زد که عاطی

 .رفت پدرونش مهری بی همه اون غره چشم

  ؟ سرکار ميری هم امروز آمين:  گفت مونده نبوسيدن اون روی نگاش هم صيام

 .برم بايد ، آره -

 .بخوريم پيتزا شام بريم هم شب ، ورپريده بشی که خونه نيا دير شب پس – صيام

 .شد پدرانه مهری بی همه اون مشت دلم و موند کودکانه همه اون روی نگام

 ...که من به توپيد صداش بمی همه اون با تيام و شدم بلند ميز سر از هم من بيرون زد آشپزخونه از که صيام

 .باشی شرکت بايد هشت راس – تيام

 .ذليلم خونه اين توی چقدر من و کردم خم سری

 همراش جمشيدخان خونه تو ديده مردای تيپی خوش به يکی و نيست تنها مياد داخل آسانسور از که دوازده راس

 .لبخند اون از اومد خوشم چه من و لبخند يه طرح با البته ، ميشه وارد

 اون تنگ هم بخير ظهر و سالم يه لبخند با مرد اون و ميده تکون خفيف سری تيام و ميکنم ادبی عرض شده بلند

 .مياد خوشم ادبش از چقدر من و بنده می سرش خفيف تکون
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 و رپ ناهار يه هميشگی رستوران از ميکنن تاکيد و ميدن رو اسپرسو قهوه دوتا دستور آقا و ميزنه زنگ ميز روی تلفن

 و شدم و شاخ بی غول اون با سنخيتی چه اتاق توی مرد اون بدونم که اينم بند دل هم هنوز من و بدم سفارش پيمون

 .داره اتاق مالک

 مبل چندتا وسط کوتاه پايه ميز اون روی رو اسپرسو قهوه فنجونای و ميشم وارد در چوبی کناره به تقه تا چند با

 ...که ميگم و ميکنم چاشنی هم لبخند يه و ميذارم اتاق تو استيل

 ؟ ندارين امری -

 ...ميگه که ميشنوم رو مرد صدای گذشته کنارشون از من و ميزنه لبخند مرد

 .خوشگله جديدت منشی -

 .نميشنوم رو اتاق اوت مالک و دم و شاخ بی غول اون جواب ميشه بسته که در و

 .مروزا برانگيزه اشتها غذا بوی چقدر و بچينه ميز ميدم دستور فرستاده کهرستوران گارسونی به کنفرانس اتاق تو

 ...که ميگم بخند بگو حال در پوش خوش آدم دو اون به و ميکنم حضور اعالم در به تقه چند با

 ...ملکان جناب حاضره غذا -

 .نميندازم راه بگويی رئيس نداده آزارم نگاهش و لب به لبخند آدم اون جلوی و

 ...که ميگه نفساش داغی اون با گوشم تو کرده سر تيام آخر لحظه تو و ميذرن من کنار از دو هر

 .رئيس حاضره غذا ميگفتی بايد -

 .گشنمه خيلی من و ميگذره کنارم از زده پيروزی لبخند و بينه نمی رو پوزخندم

 آسانسور در شدن باز شاهد درگير ها فايل با هم من و ميندازن راه خنده بلند صدای اتاق تو چپيده باز هم ناهار از بعد

 .نداشتم انتظارشو که آدمی و ميشم

 ؟ خوشگله چطوری -

 ديوونه؟ ميکنی غلطی چه اينجا تو -

 .بکشم سرکی يه گفتم مسيذه تو جانم جان پسردايی شرکت ديدم ميشدم رد اينورا داشتم ، عزيزم هيچی -

 ...بيرون بياد اگه ميدونی ديوونه -

 .ميام که نيست اولم بار و عمشم دختر من ، نميشه چيزی -

 اومدی؟ هم قبال يعنی -
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 .داشتم روزگاری تيام با من ، اوهوم -

 داشتی؟ دوسش -

 .خنديد من خيال بی و جدی سوال به ، خنديد

 ونهخ از وقتی از که نبود پشت ، نبود پشت ولی بود رفيق ، بود برادر ، بود پسردايی اون ، داشتم دوسش خيلی آره -

 .پناه بشه واسم بيرون زدم بابام

 .پناه و پشت برسه چه آدمنيست اصال ديدم من که ای مرتيکه اين -

 های آدم روی ميمونه نگاش و ميکنه حفظ مسز روی نشسته همونجور سنگرشو خيال بی سارا ميشه باز که اتاق در

 .اتاق از اومده بيرون

 ينبارا آم اون به ميزنم لبخند شده پا فنگی سرجام از من و ميکنه نشستنش مدل حواله غره چشم يه ديدينش با تيام

 .شده سارا خيره اخم با و لبخند بی

 ...که ميگه فوتی و فوری و پره می پايين ميز از دزديده نگاه سارا

 .دارم قرار سهراب با ، بهتره برم ديگه من – سارا

:  گفت راهش خيره تيام و آسانسور تو ميچپه بهش خيره آدم دوتا اون به نگاه بی و بوسه می گونمو و ميشه خم تند

 بود؟ خوب حالش اين

 .اونوری بيا ، تيام بود خوبی روز ، برم بايد ديگه من:  گفت کرده وجود اظهار اينبار کرده حفظ اخمشو هنوز مرد اون

 .ميمونم زده جيم سارای و مرد اون اخم معمای حل تو من و ميزنه حرف گذاشته آم اون شونه وی دت تيام

 ...ميگه گذشته کنارم از تيام

 .اتاقم بيا –

 .داره استيلی عجب و ميفتم راه سرش پشت

 مانتو اون با مخصوصا ، زدم تيپ آنتيک عجيب امروز من و باالم و قد به کيندازه نگاه ميشينه که گردونش صنمدلی رو

 .گردنم و سر دور افتاده شل شال و اومده باسن زير تا بنديش رنگ سفيد کوتاه

 داشت؟ چيکار اينجا سارا -

 ...ميشده رد گذری ، هيچی -

 ميکنه؟ زندگی کجا -
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 ...دوستامون از يکی با -

 کيه؟ سهراب -

 ...دوستامون از يکی -

 ...کرده قطع ساالر با ارتباطشو سارا چرا -

 ...دوستامون از يکی خب -

 ...که من به غريد و کشيد جلو خودشو عصبی

 ...ميکنی دوستاتون ، دوستاتون چقدر -

 ... از يکی چون خب -

 ...بيرون اتاق از کردم پرتت دوستامون بگی -

 بگم؟ چی خيب -

 ؟ خوبه فرشته عمع -

 .آره -

 .طالقانه ويال تو هنوز -

 .بله -

 ميکنه؟ زندگی آرمان با -

 .بله -

 تهرون؟ برنميگرده -

 .نميدونم -

 مخيدونی؟ -

 چيو؟ -

 به ، سربارمی اينکه خاطر به فقط نه ، مکردی مختل منو زندگی اينکه خاطر به فقط نه ، ميخوره هم به ازت حالم -

 .بروندی زندگی از رو فرشته اينکه خاطر

 .هامم خرده دنبال و ميشکنم
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 بشوره نميتونه سيل ، چيه بارون ، قلبم توی نشسته تو از که غباری

 پيتزا دلش صيام و بودم من و بود سردرد هم خاله و بود دوستاش خونه هم عاطی و داشت کاری شام قرار وثوق

 .خواسته

 .بريم هم با دوتايی خب -

 ميذاره؟ بابات -

 .شد من خيره و زد تکيه مبل پشتی به کالفه

 من شهمي:  گفت باباجونش به رو ذاتيش پررويی با چسبونده من به خودشو صيام و ديدم رئيسو اومدن پايين ها پله از

 بخوريم؟ پيتزا شام بريم آمين و

:  تگف من ذهن از دور اون و کردم نگاه بهش نگاه سنگينی اين از خسته من و رفت نشونه رو پايين سرم من تيام نگام

 .باشين خونه دوازده از قبل

 .ميشينه بار پشت آقا و پسرش به داشته توجه همه اين از ميشه درشت چشام من و ميگه

 .ميکنه متوقف منو صداش و ميگيرم پيش در رو اتاقم راه من و ميدوئه ها پله طرف صيام

 که؟ حاليته ، ميکنم نابود بانيشو و باعث بيفته تنش رو خال يه اگه و منه بچه صيام -

 .رئيس بله -

 .خوبه -

 .بچش به نيست توجه بی همچينم مرد اين انگاری نه و لبم رو ميکنه خوش جا نرمک نرم لبخندم

 از من ، داشتنی دوست و سرخ لبام و شده تر حالت خوش مشکيم چشمای دخترونه آرايش اون با ميام که خودم به

 .نيستم هم بد ولی کمترم آيلين

 .دارم دوست عجيب رو ميريزه صورتم روی که لختم موهای از ای دسته و مياد بهم پشميم شال و و کوتاهم بافت

 لبخند با ای سرمه شرت سويی و انگليسی نامفهوم های نوشته از پر جين شلوار اون توی شده تيپ خوش صيام به

 .ميجوشه عشقم حس و ميکنم نگاه

 ...که ميگم گوشش توی من و ميشه رفتن آماده گرفته منو دست حرف بی صيام

 .کن خداحافظی بابا از -

 .نميده جوابمو که اون -
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 .کنی خداحافظی بابات از داری وظيفه تو -

 بشو آدم مرد اين انگاری نه و نميشنوه جوابی و ميکنه خداحافظی باباش از زيرلبی و اخم پر وايساده جای همين از

 .بوده من از گرفتن زهر چشم دردش فقط انگار ، نيست

 .خدا بهشت از قطعه يه اون سمت به ميريم گرفته رو پيتزا بکرم فکر اون با

 رونشو وسط تا شلوارك اون با سارا و ميکشه آغوش به صيامو نکرده حساب آدم منو و ميکنه باز در وصدا سر پر آهو

 پر بغل وت خودشو ترديد با صيام و ميکنه باز صيام برای دستاشو و ميدوئه حياط وسط تا گردنی پشت تاپ اون و گرفته

 .ميکنه جا اقوامش از يکی عشق از

 .کرده چه خانوم آمين – آهو

 .کرده ديوونه رو همه -

 ...ميگه برداشته قدم کنارم آهو و داخل ميبرتش و ميکنه باز صيامو کفش بندای سارا و ميخنده صيام

 .خانوم بود تنگت دلمون – آهو

 .خونه اون تو ميپوسه دلش صيام ، منم -

 ...ميگه کرده وجب نگاش با سرتاپامو وايساده درگاه تو سارا

 خبريه؟ ، زدی تيپ - سارا

 .شی مستفيض وجودم از خواستم کردم حسابت آدم بده -

 ينا نقطه ترين امن من برای ی خونه اون تو چپم می و ميزنم کنار رو سارا ميشه بلند که تشنه و گشنه صيام صدای

 .شهر

 .خوشبختم جمع اين کنار چقدر و ميخورم شام آهو و سارا های صدقه قربون و صيام های خنده کنار

******* 

 .بوسمش می عشق از پر و آروم چسبونده گونش به لبامو و ميکنم جا جابه رو رفته خواب به بغلم تو صيام

 در رسونده بهمون خودشو بلند قدم دو با هم اون و ميزنم لبخند نشسته انتظارمون به ورودی های پله روی وثوق به

 ...ميگه بغلم از صيام گرفتن حال

 گذشت؟ خوش -

 .بيشتر صيام به -
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 بودين؟ آهو و سارا پيش -

 .اوهوم -

 دود تو همچنان که ديدم رو متنفر ازش ابد تا من مرد اون که رسوندم سالن به خودمو خوشی از پر شب يه از خسته

 .ميکرد پذيرايی خودش از رفتن باال زهرماری قلپ قلپ با و بود مهمون سيگار

 بچه؟ نداده يادت ادب باباجونت اون:  گفت که گذشتم کنارش از آروم

 .ميکرد رو و زير انداممو چشماش با که مردی به دادم خيرمو نگاه و چرخيدم پا پاشنه رو

 بخوابی؟ نميری چرا آمين – وثوق

 .ودب وايساده باال طبقه به راهيابی ی پله اولين روی بغل به صيام همچنان و بود رفته نشونه من طرف اخم از پر نگاش

 .نيست مربوط تو به – تيام

 .بخواب برو آمين – وثوق

 ...وگرنه ميکنی گم گورتو االن همين وثوق – تيام

 چی؟ وگرنه – وثوق

 ...زد داد تيام که کشيدم عقب خودمو

 شيرفهمی؟ ، بردای قدم از قدم نداری اجازه کنی برخورد چطور من با نگيری ياد تا ميری؟ گوری کدوم تو – تيام

 .فشرد بغل به بيشتر اونو وثوق و خورد تکونی باباش داد با ولی سنگينه صيام خواب

 يمقدم دو تو که تيامی و موندم من و رفت باال دو با رو ها پله راه و کرد فراموش لحظه يه واسه منو بابت نگرونی وثوق

 .بود خمار عجيب چشماش و ميکرد نگاه وجودمو وجب به وجب نگاش با باز و بود وايساده

  ؟ نداده يادت سالم جونت بابا -

 . نبوده حواسم من ، ببخشيد -

 .بگو ، هست حواست که حاال -

 .سالم....سـ -

 چی؟ سالم -

 .رئيس سالم -
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 .نيومدی بار جهت هر به باری هم خيلی پس ، آهان -

 ازیب از داغش نفسای و ايستاد حرکت از گوشم کنار سرش و فشرد پهلوهامو دستاش و رسوند قدم يه به دوقدم فاصله

 .سوزوند گوشمو شالم

  ؟ رسيده خوب بهت طرف کاری؟ کثافت ميری من پسر با ؟ داشتی قرار -

 .شد فشرده چنگش ميون پهلوم و ريخت و شد قطره اشکم

 .دوئيدم من و کرد دور ازم اونو ها پله روی وثوق قدمای صدای

 .ميسوخت پهلوهام روی دستاش جای چقدر و ريخت و شد قطره اشکم باز و پيچيد سالن تو خندش قهقهه صدای

 .ميشن محتاجم همه روز يه و افتاد تشک همون يعنی اتاق دارايی تنها به نگام و ونشستم خوردم ليز در پشت

******* 

 برای من و شد بغلم مهمون زده جستی صندليش روی از صيام و شدم آشپزخونه راهی گرفته دست به رو جينم کت

 .ميکنم کار همه نشدنش ای عقده

 .امروز عجيب بود حواس بی مهری خاله و بود مونده کرده پف چشم من روی وثوق نگاه

 شده؟ طوری خاله -

 و دش دانشگاش راهی زيرلبی خداحافظی يه با کشيده کنار ميز پشت از و افتاد پايين سرش و شد نگران عاطی نگاه

 .دوتا شما ميزنين مشکوك:  گفت داشته راهش به چشم وثوق

 خواستگاری عاطی واسه بيان شب فردا خواست اجازه زد زنگ خانومی يه ظهر از بعد ديروز ، مادر هيچی – مهری خاله

 .نکردم کاری هيچ هنوز منم ، ميگيره دکتراشو داره اينا عاطی دانشگاه تو پسره اينکه مثه ،

 عروسی باهاش نميتونه وثوق عمو که بشه عروس عاطی اگه:  گفت وثوق بهت وسط يهو شده گشاد چشمای با صيام

 .کنه

 ...داداش مثه وثوق ؟ جان صيام حرفيه چه اين – مهری خاله

 .نيستم داداشش من ، نيستم عاطی داداش من – وثوق

 . بودم نشسته دستش کنار که رو منی برسه چه استپ رو زد رو نخاله دوتا اون دادش

 ؟ گفت چی پسره اين:  گفت مهری خاله رفت که وثوق

 ...کنم فکر -
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 چه من حاال ، بود گرفته دهن به زبون حاال تا چه پدرسوخته:  گفت کرده آروم صداشو زده لبخند يه يهو مهری خاله

 .هست چی عاطی دهن مزه ببينم بايد اصال ، شبيا فردا اين با کنم

 ؟ نيان اينا شب فردا نميشه حاال -

 جيگر سر دندون سال همه اين هی ، ببندم رو دختره اين بخت نميتونم که بزدل پسره اين خاطر به – مهری خاله

 .بکشه کم يه بذار حقشه ، مياد حرف به اين کی ببينم گذاشتم

 ...آخه -

 . بشه آدم بايد ميشناسمش خودم منه بچه اين ، نداريم آخه – مهری خاله

 کنين؟ اذيت رو عمو ميخواين خاله – صيام

 .مادر تنبيهه اينا – مهری خاله

 .  خنديدم هم من و خنديد صيام

 .شب فردا بشه شبی عجب

******* 

 .روزه هر تکراری حرفای زدن به کردم شروع گذاشته روش جلوی رو اسپرسو قهوه

 ...که دارين مالقات قرار تا سه امروز -

 پوشی؟ می کوتاه مانتو اينقدر هميشه -

 ديگه ساعت نيم:  گفتم ، بود برنداشته خيرگيش از دست ديدنم اول از که هيز آدم اون به دادن جواب خيال بی

 ...برای ميان وکيلتون

 بردی؟ گوری کدوم منو بچه ديشب ، بياد قراره کِی کی ميدونم خودم من ، بده منو جواب -

 ...من -

 ...که بهم توپيد و کنه پيدا خاتمه شده شروع من با ی جمله اين نذاشت

 عدشب و بودی چی قبلش نيست مهم واسم ، کنی هرزگی نداری حق منی صيغه زمانيکه تا که کن فرو گوشت تو اينو -

 که؟ شيرفهمی ، بياری باال کثافت و گند من اسم زير ندارم خوش ولی ميشی چی

 .نداد ياد شدن هرجايی من به مامانم ، نداد ياد هرزگی من به مامانم ، نداد ياد بودن خراب من به مامانم

 .بوديم آهو و سارا خونه ديشب -
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 ازش من که لبخندی اون با و افتاد تنم جون به چشماش با باز زده تکيه بلند پشت گردون صندلی اون پشتی به

 ...شب چند درد به ، انگاری نيستی هم بدك همچين:  گفت ترسيدم

 اتاق تو متنفر ازش ابد تا من مردِ اون تمسخر پر قهقهه صدای و پيچيد هم تو رودم و دل و برداشت عقب به قدم پاهام

 .گرفت انعکاس

 .شد مشت دلم و چکيد اشکم قطره و بستم سرم پشت رو در

 نخا کوچک ميرزا بابابزرگ قد سن اون با وکيله و کرد مالقات که قيافگيش خوش از عاری ولی تيپ خوش وکيل با

 خانوم يه ، رفت من خوردن حرص تا هزار باز هم تهش و گذاشت نمايش به کريه لبخند و درآورد بازی هيز جنگليش

 ؟ هست تيام:  گفت گوشيش تو سرکرده و من به نگاه بی و زد بيرون آسانسور از کرده آالگارسون

 داشتين؟ قبلی وقت -

 .ميفهمه خودش ، اومده سحر بگو -

 خانه؟ جمشيد آيلينِ دنبال چشمش و داره سحر

 ...ميگه و ميده جواب ده حرص من بوق چندتا از بعد رو تلفن

 باز؟ داری کار چی -

 .سحره هم اسمشون گويا ، دارن کار شما با ميگن اومدن خانومی يه ، رئيس ببخشين -

 .داخل بفرستش -

 .رئيس بله -

 .نداد کيک و قهوه سفارش پذيراييش برای رئيس که بود رئيس مهمون اولين

 مداربسته دوربينای خيال بی من و ميره باال نفر دو بيداد و داد صدای نشده بسته خانوم سحر سر پشت در هنوز

 .رو نداشته قبلی وقت به نياز سحرخانومِ اين سمت ميفهمم و ميکنم نزديک اتاق در به خودمو

 .دارم نگه صيامو نميتونم ، سوئيس واسه دارم بليط هفته اين من – سحر

 .هست هم تو بچه اون – تيام

 .ميکردی هم اينجاش فکر بايد ميگرفتی حضانتشو که وقتی اون ، بابا نه -سحر

 .نگيرم رو بچه حضانت منم که کنی بزرگ بچتو بشينی نکنی شوهر ميخواستی – تيام
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 کنسل بودنش من با های هفته آخر آينده ماه يه تا بهتره ، دارم نگه صيامو نميتونم هفته اين من حال هر به – سحر

 .بشه

 .است بچه بند تو خانوم چقدرم – تيام

 بدك همچين ، کردی استخدام جديد منشی ؟ رسيد کجا به ازدواجت ، بچشه زندگيش همه آقا حضرت که نه – سحر

 نه؟ ، نيست هم

 .ندارم حوصلتو ، بيرون شو گم سحر – تيام

 .کنی قانع صيامو بهتره صورت درهر ، نداری لياقت – سحر

 .نبينه رو تو خداشه از بچه اون – تيام

 .من برای ميميره صيام اتفاقا – سحر

 .باشيم داشته فنگ و دنگ کلی بايد خونت به اومدن برای هفته هر چون ، نميکنم فکر – تيام

 .کردی پر مذخرفت حرفای از رو بچه اون گوش تو – سحذر

 تا ودهب تو منتظر آپارتمان البی تو ساعت سه پيش دوهفته نميدونم کردی فکر ، نيست من حرفای به نيازی – تيام

 .کنی باز براش رو خونه در و بيای

 .داشتم مهم کنفرانس يه روز اون من – سحر

 .ندارم حوصلتو ديگه ، درك به برين کنفرانسات و خودت – تيام

 .کنه تحمل رو تو بايد که زنی اون بيچاره – سحر

 .ميريزم زن اون پای به عشق من – تيام

 .زوريه چيت همه ، چی يعنی نميدونی عاشقی که اينه تو مشکل دقيقا – سحر

 و کردم ای برنامه هر از خالی مانتيور سرگرم خودمو هم من و گفت رو جمله اين چرم در اون از اومدن بيرون حال در

 .خيره بهم تيام به افتاد نگام ؛ شد گم آسانسور توی وقتی

 ...فرمه خوش چقدر کمربندم که ميدونی ، کنه درز بييرون حرفا اين از دونه يه ميخوام فقط -

 .بود کارساز عجيب تهديدش و چشمام کاسه جفت تو دوئيد ترس

 ميکنی؟ واسم کار يه آمين – عاطی

 کار؟ چی -
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 .بريز هم به رو خواستگاری اين جوری يه – عاطی

 شدی؟ ديوونه -

 .شد باز محبت موج اون گيری آغوش به برای دستام و درآورد به تعجب از نگامو آشپزخونه تو صيام اومدن

 چی؟ وثوقم عمو پس بشی؟ ديگه يکی زن ميخوای عاطی:  گفت کرده جا خودشو بغلم تو صيام

 ؟ صيامی:  گفت و داد ول لبخند و کشيد جلو خودشو ذوق با عاطی

 اوهوم؟ – صيام

 ...بودن همسترات اون – عاطی

 .ميکنم کاريش يه ، نکن خر رو بچه -

 .عاشــــقتم – عاطی

 .نرس خودت به هم زياد ، شو آماده برو حاال -

 ؟ مياد هم به طوسی مردونه بلوز و سبز دامنی شلوار نظرت به ، ها کرده فرار تيمارستان عينهو ميشم اونکه – عاطی

 .دست دم بذارم رو خاله زبونيای زير قرص باشه يادم فقط ، امشبه کار راست -

 ... که زدم داد من و بيرون زد آشپزخونه از ، بوسيد که رو گونم

 . بپوشيا رو ها کهنه جل اون نشی خر -

 .بپوشه بدتر چی يه ميبندم شرط من و پيچيد خندش صدای

 صيام؟ -

 ؟ بله -

 مياری؟ همستراتو -

 چی؟ واسه -

 .ببينمشون ميخوام -

 هستی؟ مواظبشون ، ميدم بهت ميارم ، استخر ميرم دارم من ولی ، باشه -

 .چشام جفت مثه -

 .باشه -
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 امشب؟ شود چه و ميگيره خندم ميزنه جست که پام روی از

******* 

 کرده کز آشپزخونه گوشه عاطفه به توپيد مهری خاله و کردم نگاه رو داده قورت عصا زيادی مهمونای اون ، در درز از

 .نمياره چايی چرا که

 .  خنديد اون و اومدم چشمک يه براش گذشت کنارم از که عاطی

 ...امشب اعجوبه اين زده تيپی عجب

 سر تو و خوردنا حرص سمت رفت فکرم و کردم نگاه اش ساده شرت تی و کاربنی آبی جين شلوار اون به پشت از

 .مهری خاله زدنای

 .شدنشون گم نگرون دلم و بود همسترا قفس به نگام

 ... و رو قفس کوچولوی در ميکنم باز

 راست صيام داشتنیِ دوست موجود اون که جالب چه و رو ناناسا سفيد اون از يکی فرار مسير ميکنم دنبال چشمام با

 .مهری خاله خونه استيل های مبل وسط بزرگ ميز سمت ميره

 ...ميريزه دلم مطلب اصل به ميکشه که بحث

 ...بيچارگيم همه اين از ميريزه

 ...بدبختيم همه اين از ميريزه

 ...دليم به حسرت اين از ميريزه

 ...شدنم کش پيش ، خواستگاری بی اين از ميريزه

 ...عقدم از بعد هديه جای خوردنای کتک اين از ميريزه

 ...ميکنم جبران روز يک من و

 ...ميکنم جبران رو بياريها بد اين ی همه

 ...بدين اجازه اگه خب -

 يامص بر عالوه که ناناسی سفيد همون به رسيدم کرده دنبال نگاشو مسير من و رفت چشمم تو شمشاد شاخ مادر مکث

 ... و لبم رو نشست نامحسوس لبخند يه و بودم کرده پيدا بهش نسبت عظيم بس ارادتی هم من

 ...دکشي سوت جيغ همه اون باالی ولوم از گوشام و کردم نگاه تفريح با گرفته سنگر مبل باالی گنده هيکل اون به
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 ...وااای...مـــوش...موش...مو -

 به عصبی تيام و شد ول مبل روی آسوده نفس عاطی و کردن ترك رو خونه سرعت با خواستگارا ، ريخت هم به که جو

 ...منو تن هم لرزوند رو خونه هم دادش و کرد نگاه وثوق مشت توی همستر

 ...صيــــــام – تيام

 .استخره صيام ؟ ميزنی داد چته – وثوق

 غلط اون من که اينه خبردار شستش که فهميدم می و ميشد برداشته آشپزخونه طرف که بلندشو قدمای مييديم

 .زيرلب ميخوندم اشهد تند چه من و ريختم آبروشو و کردم رو اضافه

 .توام با تيام...ميری؟ داری کجا – وثوق

 و يدرس بهم پايين طبقه پاگرد تو ، سرم پشت بلندشو قدمای ميکردم حس و دوئيم حياط توی شده باز در از ، دوئيدم

 .افتاد سوزش به ترميمم درحال زخمای تک به تک و شدم زمين پخش پشت به و کشيد شدمو اسبی دم موهای

 يه دکوراسيون با تبعيدگاهم تو شدم پرت من و کرد توجهی بی وثوق دور راه از بيداد و داد به و کشيد پرشتاب بازومو

 .تشک

 .اومد می جلو قدم به قدم اون و ميکشيدم عقب زمين رو خودمو من و ميگرفت وجودمو رفته رفته ترس

 شده مچاله ديوار دل تو و رسيده ديوار به منِ کنارِ اون و نميکرد کم نزديکی اون از هم در به خورده های ضربه صدای

 .کشيد در به اونو نگاه ای لحظه عاطی صدای و زد زانو

 .نداره تقصيری اون ، خواستم ازش من ، خواستم خودم ، خودمه تقصير ، تروخدا تيام – عاطی

 ...که غريد گوشم کنار و کشيد من به رو نگاش

 فقط ، نيستی هم خونه اين کلفتای حد در تو که ميمونه يادت بعد به اين از ولی پوشم می چشم گناهت از امشبو يه -

 .نيست چيزی سربار جز نخوادش هم باباش که کسی ، سرباری يه

 .رو شده باورم وجودم تو هميشه واقعيت اون صورتم تو ميکوبه دردناك چه

 ...که ميگه فرستاده لعنت بودنم طفيلی همه اين به و زده ماتم من برای زدنش بيرون از قبل

 دلش غلطی هر ميکشه يدك اسمش بند پشت منو اسم که کسی ندارم خوش که اينه واسه ميدارم نگهت اگه -

 پام و پر به کمتر صيام که اينه بودنت حسن تنها ، نداری خونه اين تو حقی هيچ تو باشه حواست پس ، بکنه خواست

 .پيچه می

 .ميرم فرو سکوت و تاريکی توی و ميشنوم عاطی سر دادشو صدای ، ميزنه بيرون که اتاق از

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 99

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

100 

  بشوره نميتونه سيل چيه بارون ، قلبم روی نشسته تو از که غباری

 .رو کشيده انگشتای اون سرمای همه اون فشردم و عاطی دست روی رفت دستم

 تو؟ چته -

 .ام شرمنده – عاطی

 .نباش -

 .دادين دق منو ديشب دوتا شما – مهری خاله

 .داد دقتون همه از بيشتر جونتون تيام – عاطی

 .نباشه تنش به سر ميخوام ، نبريا رو پسره اين اسم – مهری خاله

 .من جون آره – عاطی

 دانشگاتون تو پسره اين اگه امروز از ، شد خوب بردی دانشگاه تو آبروتو حاال ، دختر نکن مسخره منو – مهری خاله

 .ميکنم عوض اسممو من داره موش ما خونه که ننداخت چو

 .شما نخور حرص ، جون خاله شم فدات من الهی – عاطی

 از لبريز محبت گدای من و کرد جا خودشو بغلم تو و آشپزخونه تو دوئيد زده هيجان صيام و رفت غره چشم خاله

 .شدم عشق

 ؟ کجان من همسترای – صيام

 آمين با چه ، ميرم هم همسترات اون و خودت قربون من:  گفت کشيده رو صيام ناز و نرم گونه لبخندزنون عاطی

 .شدی رفيق جونت

 . ديگه دارم دوسش خب – صيام

 .ميدونه خدا فقط رو باشه کرده بچه اين خرج مادرانه چقدر و زد لبخند عشق پر مهری خاله

 .ميشه ديرم داره ، برم ديگه من -

 ، گذروندم نظر از رو امروز کرده آالگارسون تيپ اون آشپزخونه در کنار قدی آينه تو و بوسيدمش من و کرد اخم صيام

 رئيس؟ اين باز داره ای بهونه ببينم امروز پوشيدم بلند مانتو

 نامردی همه از دلگيرم و وجودش از خبرم بی هست ماهی شش که ميشم اونی رخ به رخ بيرون ميزنم که خونه در از

 .هاش
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 .اسيرن مشتاش تو که من بازوهای ميشه خيرگی همه اون ته و ميکنه رصد خيره منو ناباور نگاش

 ميکنی؟ چيکار اينجا تو -

 کنين؟ ول دستمو ميشه ، برم بايد شده ديرم من -

 ميکنی؟ چه اينجا بگو آمين ؟ شما شدم کنين؟ ول -

 .مربوطه خودم به -

 .مرد اين ميشه قيافه خوش گاهی چقدر و باريکش لبای اون روی ميشينه نرم لبخند

 .بودم دلتنگت -

 .نبودم من -

 کردی؟ چی فدای باهمو بودن خوش سال همه اين ، شدی محبت بی چه -

 بشی؟ رذل اينقدر روزی يه نميشه باورم ، گرفت دامنشو نامرديت که کسی فدای -

 .شهريه پايين مادر پدر بی دختر يه خاطر واسه سريات تو اين همه -

 به که وقتی کامم ميشه تلخ چقدر و کرده خرج غيرت برام سال همه اين که باشه آدمی همون مرد اين نميشه باورم

 السک بنز مرسدش و ميشه باز خود به خود پارکينگ در و چپش سمت گونه به ميچسبه راستم دست و ميجنبم خودم

 .وايميسته پام کنار رئيسم ای

 ميگذرم شده باريک نزديکی همه اين از چشماش رئيس و گونه به دست آدم اون کنار از و ميکنم رفتارم خرج سرعت

 .ميرم راه سانتی هفت پاشنه کفشای اون با تند تند و

 رست و ميشه مشکيش ای کالس بنز مرسدش اون حروم من نگاه نيم و ميشه شنيده گوشم کنار ماشين يه بوق صدای

 .ميگيرم ازش بديهاشو همه انتقام روز يه من و ميپيچه وجودم تو

 .باال بيا -

 .نميشم مزاحمتون -

 .باال بيا گفتم -

 و دستش کنار سفيد چرم و نرم صندلی روی ميچپم من و ميده شکاف باالشهرو باغای کوچه اون سکوت دادش صدای

 .ميشم اخمش پر نيمرخ خيره

 داشت؟ کارت چی ساالر -
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 .هيچی -

 بودی؟ وايساده بغلش تو همه اين و هيچی -

 ...نديده منو وقته خيلی ساالر ، ميکنين اشتباه شما -

 کردی؟ غلطو اون چرا ديشب -

 .ميخوام معذرت من -

 کردی زتردرا گليمت از پاتو بفهمم آمين ولی ندارم مشکل نباشی پرم دم زياد يعنی ، ندارم مشکلی تعو با من ، ببين -

 .بتراشيم مشکل هم واسه بيشتر اين از نذار پس خواهرزنم بشی قراره تهش ؟ که شيرفهمی ، تو و ميدونم من

 .متاسفم من -

 .فرانسوی اليت آهنگ کمی و بود سکوت کمی

 ميکنه؟ مسافرت وقته چند اصوال آيلين -

 .نميدونم اينبارو ولی ، هست ماهی پنج چهار يه مامانش پيش ميره وقتی -

 .ببينتت اومدی دنيا به وقتی رو تو نخواسته حتی آيلين مامان که راسته پس ؟ مامانش -

 شده؟ روزمره و تکراری ی جمله چند اين با بشم خرد ميخوای ؟ چی که

 مامان من ، خواهرشم من که نميدونست من سالگی ده تا هم آيلين ، ببينه منو نخواست وقت هيچ ، راسته بله -

 .داشتم فرشتمو

 داشتی؟ رابطه عمه با چطور -

 .بدم جواب عذابم باعث سواالی اون تک تک به بود منتظر و بود طلبکار لحنش

 .بودن سارا و ساالر ، شد فوت خاله که هم بعدش ، مامان پيش ميبرد منو و اومد می دنبالم فريال خاله -

 .کردی نابود منو فرشته عمه زندگی تو -

 بزنم داد شگوش تو ميخواست خيلی دلم و نگفتم و کردن نابود منو زندگی اين از بيشتر خيليا بگم که اومد زبونم سر تا

 .کردی نابود زنديگم سوای آيندمو همه تو که

 از بعد و شد گم اتاق در پشت اون و کردم بدرقه نگام با رو برده لذت حضورش از من و زن لبخند مرد اون ، لبخند با

 پشت از شده سپرده فراموشی به وقته چند اين توی مرد اون حضور از شوکه من و شد باز آسانسور در باز دقيقه چند

 .رفت فرو گرمش دستای ميون دستم و رفتم طرفش به و شدم بلند ميزم
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 .سالم -

 .نشد باورم ، لندهوری اين منشی گفت وثوق ، منشی خانوم سالم -

 شد؟ باورت حاال -

 . خانوم تيپی خوش اينقده بودی نگفته ، همچين هی -

 .برداشت قدم اتاق طرف من همگام و شد نگام خيره اون و خنديدم

 ميری؟ ايران از داری بودی نگفته مگه -

 .هستم ماهی يه که اينه خورد گره هم تو کم يه کارام ، ديگه ماه يه -

 .منتظرته رئيس ، بشه حل زودتر اميدورام اوه -

 .نميکنه که اذيتت -

 .شناسينش می بهتر شما -

 .نداره خوردن حرص ارزش اون ، باش خيالش بی -

 .شد چرمی در با اتاق اون وارد آخرش و جونم به افتاد باز مهربونش نگاه با اون و خنديدم

 اين با رو آهو مادر پدر خدا ، اومد می خوشم تيپم از هم خودم و ميداد نشونم استيل خوش و بود بلند امروز مانتوی

 .بيامرزه شيکش تصور فوق مانتوهای

 از مند بهره و مستفيض نيز رو سالن کرشون و هر و اومدن بيرون اتاق از مرد سه اون باالخره گذشت که کمی

 .فرمودم مشاهده رو جان رئيس اين دل ته از خنده بار اولين واسه من و کرد حضورشون

 .باشه هم وثوق اون بگو ، تو خونه شب پس – شايان

 .منتظرم ، حتما – تيام

 نداری کاری:  گفت بهم رو شايان و اومدم دل ته از لبخندی براش هم من و داد تکون برام سری لب به خنده ياروی اون

 آمين؟

 .نه -

 .ميبينمت شب پس – شايان

 .مينمزاحم ، برين ديگه:  گفت تيام و انداختم پايين سر من و کرد نگاه منو رفته باال ابروی با لب به خنده ياروی اون

 .بود زده تيپ ، اسپرت امروز چه و خنديد غش غش يارو اون و داد زيرلب فحشی شايان
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 منکر و نکير پهلوی به زد پهلو و وايساد سرم باال کرده ميزم ستون دست تيام آسانسور کشويی درهای شدن بسته با

 .بيچاره

 .اومد راه نميشه تو با اينکه مثه -

 ...توپيد که کردم نگاش متعجب

 ميزنی؟ تيک من رفيقای با چرا -

 جناب؟ بود کجا تيکم ، بسه پشتم هزار هفت واسه دارم رو تو من ، شد خنده از پر دلم و پريد باال ابروهام

 .رئيس...متاسفم کردم ناراحتتون اگه -

 .بودن مخ روی اين داد مزه چه و بود مخش روی مکثم

 .بدون خودتو حد -

 نداشت مفهومی هيچ ، بود گردنش پالتين زنجير از شده آويزون مدال اون دنبال من نگاه و صداش بود دهنده اخطار

 .دلبر و بود خوشگل عجيب ولی سواد بی من برای

 شد؟ حاليت -

 .رئيس...بله -

 اين چقدر و ميکرد طوفانی ای ثانيه عرض در نگاشو سبز جنگل و ميداد آزارش شدم ختم رئيس به تهش های مکث

 .بود خاص رنگ اين و نگاه

 طول وقت هر تا فردا ، باشه همشون جلوی گذشته ماهه شش راندمان ميخوام ، است مديره هيئت جلسه فردا پس -

 . ميکنی تايپ رو همه و ميمونی بکشه

 اون حسن و اتفاق همه اون تايپ و گذشته ماهه شش راندمان و رفت نشونه منو خندون اون نگاه اينبار و کردم نگاش

 .ميکردم شروع بايد امشب از من و بود روز شبانه پنج کار اتفاق همه

 تشويقم نگاش با وثوق و کرد پذيرايی راهی رو من و داد نخاله دوتا اون از يکی دست به رو شيرينی ظرف مهری خاله

 .بشم جاگير کنارش که کرد

 .کرد متانتش همه اين شيفته منو باز لب به لبخند مرد اون و زد لبخند بهم شايان

 .شديم زيارتت به مفتخر ، اعجب چه – شايان

 .کرد نگام فقط تيام و زدم لبخند
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 اونوری؟ وقتی چند حاال – وثوق

 .گيری شهرداری تو ميگفت تيام ؟ ای کاره چی تو ، نيست معلوم – شايان

 ساکتی؟ بهزاد...ميشه حل فردا ، بود کوچيک مشکل يه – وثوق

 .نبود اينجا خوشگله خانوم اين ، اينجا اومدم که باری آخرين ميکردم فکر داشتم ، هيچی – بهزاد

 .است خونه اين مهمون آمين – وثوق

 .نيست من خونه جا هيچ و مهمونم من حا همه که جالب چه

 ؟ کجاست ساالر – بهزاد

 .گرفت حالتمو مچ تيام و رفت فرو هم تو ابروهام ساالر اسم با

 ؟ نيومده عاطی هنوز آمين ، راهه تو – وثوق

 ...و بيرون شام ميره دوستاش با شب گفت نه -

 غره چشم اون مهای ته من و رفت غره چشم اون و رفتم نگرونيش واسه نما دندون لبخند يه و انداختم باال شونه

 .ديدم لبخندشو

 .دراومدم دست به شيرينی جعبه عاطی سينه به سينه که بگيرم کناره مردونه جمع اون از اومدم

 اخم من واسه هميشه رئيس اون لبای رو رو خنده بار دومين واسه امروز من و بود برداشته رو خونه سرخوشش صدای

 .،ديدم داشته

 دست به رو برو خوش شيرينيای اون از دونه يه و کشيد جلو خودشو شايان و گذاشت ميز وسط رو شيرينی عاطی

 ؟ خانوم عاطی چيه شيرينی اين مناسبت:  گفت و گرفت

 ...که زد داد دار سرخوشی باالی ولوم اون با آشپزخونه تو رفتن حال در و کشيد سر از شالشو عاطی

 .زد همش جونم آمين که همون ، خواستگاريمه شيرينی – عاطی

 گوشت شد شيرينی صددرصد احتمال به و زد شيرينيش به گاز يه راحت خيال با وثوق و رفت غره چشم بهم تيام

 .خنديد کرکر بهزاد و وثوق سر پس کوبيد يکی شايان و تنش

 ؟ کجاست صيام – بهزاد

 .ميبينه کارتون داره نشيمن تو – وثوق
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 کنار و کشيدم تن به عشقو موج اون من و کرد دراز طرفم دستاشو خوابالو ديد که منو صيام و کشيد نشيمن به مسيرم

 .خوردم کورن پاپ و ديدم اسفنجی باب زبونياش بلبل

 ؟ آمين -

 ؟ آمين جون -

 .شدم عاشق پارك تو پيش روز چند من -

 شدی؟ عاشق کردی فکر چرا:  گفتم سختی به و زد قل وجودم تو خنده انفجار حد در

 دختره ميدونم من تازه ، زشته هم پسره ، ميکنه بازی پسره يه با همش ، بلنده خيلی موهاش ، هست دختره يه آخه -

 ، يرمبگ ازش بيسکوييتو نذاشت خورشيد ولی ، داد بهم اومد کرد نصف بيسکوييتشو بار يه آخه ، داره دوست منو هم

 مامانم ولی پارك برم مامانم با دارم دوست منم ، پارك مياد مامانش با هميشه تازه ، نداد بهم هچی ديگه روز اون از

 دوست من ، پارك ببره منو هی دختره اون مامان مثه مامانم دارم دوست ، ميخوام ديگه مامان يه من ، نداره وقت

 ؟ پارك بريم هم با ميای تو آمين ، پارك برم خورشيد با ندارم

 .پارك ميبرمت تونستم وقت هر ، برم قربونت آره -

 .مرسی -

 .بچگونشو ناز همه اون خريدم جون به من و اومد ناز باز اون و بوسيدم نرم گونشو

 ؟ آمين -

 جونم؟ -

 .بودی مامانم تو کاش ، دارم دوست خيلی من -

 .باشم تو مامان که ميخوام هم من چقدر و گرفت ريتم قلبم ضربان و شد مشت دلم

 .داری مامان که تو -

 .نداره دوست منو اون -

 باشن؟ نداشته دوست بچشونو مامانا ميشه مگه -

 ؟ داشت دوست رو تو آذر مگه ، ميشه که آره

 صدا مامان کيو من پس ، جون سحر بگم بهش ميگه ، نکنم صداش مامان ميگه و ميکنه دعوام هميشه من مامان -

 ميشی؟ مامانم تو کنم؟
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 .کودکانه پاك خواهش و التماس همه اون به باشه جوابم نه اگه ميشه خون دلم که کنم چه

 .نکنی صدا مامان منو بابات جلو بده قول ولی ، مامانت ميشم من -

 .مامانی باشه:  گفت دلبرانه خوابالوی لحن اون با گوشم کنار و انداخت گردنم دور دستاشو

 .لقب اين با ميگره آتيش وجودم و مامانی اين با ميگره گر دلم

 .ميخواست خواب روحم و بود گرسنه شکمم و بود خسته تنم

 .ميشد تايپ بايد که ديگه برگ پنج و مانيتور و بودم مونده من و بودن رفته نگهبانش جز شرکت همه

 با دزدکی خودش قول به صيام فقط و بود نزده زنگ عاطی و بود نزده زنگ مهری خاله و بود نزده زنگ امشب وثوق

 ايتشک و گله هم کلی و بود کرده صحبت دقيقه ده مامانش با و بود گرفته بود حفظش که منو شماره بيسيم تلفن

 .بودم گرفته انرژی چقدر صداش شنيدن با من و بود کرده

 .بود شده تموم هم شده جيرم صبح از طاليی ساقه اون و ميداد نشون شبو نيمه دو که بود مانيتور ساعت به نگام

 .گرفت وقت ساعتی نيم ويرايشش و کشيد طول نيم و ساعت يه تا خوابالودگيم همه با بعدی صفحه پنج

 .گرفت شوهرم رحمی بی همه اين از دلم و گذاشتم ميز اون روی سر چهار ساعت

 ...ميگه عمو و ميکنه بيدارم ، خدمه از يکی ، بايرام عمو صدای و سر ميام که خودم به

 ؟ خونه نرفتی ديشب ؟ بابا خوابيدی اينجا چرا -

 .کشيد طول کارم نه -

 خودم به بايد چطور من و امروزه مديره هيئت جلسه و ميفته خودم داغون تيپ به من ونگاه ميرسه کارش به حرف بی

 .نيست معلوم برسم

 .موندم و رفته به ميکشه فحش و نازه خواب تو هنوز که ميشم سارايی دامن به دست و ميگيرم دست به رو گوشی

 .روزه هر از تر محشر امروز تيپشون و ميشن وارد ادوکلونشون تلخ بوی با رئيس آقای

 ...که بهم ميتوپه بعد و ميکنه تعجب ميفته من به که نگاش

 ...ميخوای تيپ اين با تو -

 .مياره لباس برام االن سارا ، نکنين کثيف خودتونو خون ، سالم -

 .موندی اينجا ديشب که بگی نميخوای -

 .نميخورد برگشتن درد به صبح چهار ساعت خب -
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 روسری و مانتو اون دارايی و نفس به اعتماد با هنوزم من و ميشه اتاقش راهی تفاوت بی بعد و ميکنه نگام خيره

 هنوز و بيرون ميزنه آسانسور از خانوم سارا باالخره و کنن آماده کنفرانسو اتاق چطور ميدم دستور خدمه به چروك

 .وراجی به ميکنه شروع نيومده

 دیمي گوش خرو نره اين حرف که خری تو مگه دختر آخه ، سلفيدم زپرتی تاکسی يه واسه تومن بيست تو جون به -

 قيقهد دو که بکش روت و سر به دستی يه و بپوش رو اينا بيا حاال ، برازندته خر همون که حقا يعنی ؟ سرکارت ميمونی

 .ميارم باال رو مونده دلم سر هفته اون از چی هر وايسی روم جلو ديگه

 سارا هيز چشمای جلو و ميشم استراحتم اتاق راهی بعد و ميزنم روم و دست به آبی يه و انرژی همه اون به ميخندم

 ...که ميتوپم و ميکنم نگاه خنده با خيرشو نگاه و درميارم شلوارمو

 باشه؟ مردم پاچه و پر تو چشمت داری عادت کال تو -

 نم نظارتی امور تو فوضولی جا به:  گفت و ميز روی گذاشت و آورد بيرون کيفش از شيرکاکائو و کيک يه خيال بی

 .نری دست از بخور

 ؟ بوده کجا لباسا اين -

 ام پسردايی ويال تو تولدشونو خانوم نگو ، تولدت کادو گفتيم ، خريدم من هم کيف و کفش و دوخته آهو رو لباسا -

 .ميگيره جشن

 .نداشتم تولد امسال من که جالب چه

 به هاشو دکمه و کردم تن رو سفيد بوده کت شبيه بيشتر مانتوی و کردم پا رو ای سرمه خورده چين و چروك دامن

 طرفينشو شل و کردم ول دادم پوش موهای روی رو ای سرمه چروك شال و گذاشتم باز دامن سر ای سرمه لباس مدد

 اين واسه سارا و شدم تکميل و زدم پا رو سفيد کوچيک پاپيون با ای سرمه دار پاشنه کفش و انداختم هام شونه رو

 . زد جانانه سوت يه تکيملی

 تيامو و شدم سالن راهی سارا همراه و کردم معدم راهی رو کاکائو شير از کم يه و گذاشتم نی روی خوردمو رژ لبای

 .ميکرد رو و زير رو شده آماده های برگه که ديدم

 ديديم؟ رو شما ما ، خانوم سارا اعجب چه – تيام

 .داد قرار مخاطب منو و شد بابا اين خيال بی سارا

 .اونوری بيا امشب ، آمين برم ديگه من – سارا

 .رفت نشونه منو تيام نگاه و شد گم آسانسور تو کشيده آدم و عالم رخ به جذابيت همه اون با اون و دادم تکون سری
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 قبع و ترسيدم من و داد ول صورتم تو نفس و آورد جلو سر و رنگم صورتی لبای به رسيد نگاش ته و زد ديد سرتاپامو

 .خوردم ميز به محکم و کشيدم

 .روت رفت دوزاری انگاری نه -

 .کرد غوغا بينيم تو مردونش عطر بوی و شدم نگاش تو شده پاشيده رنگ همه اون خيره

 ؟ است آماده چی همه -

 .رئيس بله -

 .ميذاری جلوشون رو ها پوشه گفتم وقت هر ، خوبه -

 .رئيس حتما -

 هتاز گاهی و کالس های آدمِ همه اون پيشواز به لبخند با هم من و شد کنفرانس اتاق راهی بعد و کرد نگام خيره هم باز

 .رفتم رسيده دوران به

 های قدم ترين شيک با و گرفتم دست به رو ها پوشه تيام ايميل با که بود گذشته جلسه شروع از ای دقيقه بيست

 کردم صورتم آرايش چاشنی محو لبخند يه من و شد گرم نظاره چشم همه اون ماليم تقه يه با و شدم اتاق راهی ممکن

 هفت و بيست حدودا مرد يه و پيش شکم و کوتاه قد با ساله ای خرده و چهل حدودا مرد يه نگاه بود مخم رو عجيب و

 . شيک ظاهر يه با ساله هشت

 ؟ نيست من با امری:  گفتم گوشش کنار و شدم خم کمی ميز صدر در تيام صندلی کنار

 .برو ، نه:  گفت و بود ساله ای خرده و چهل مرد اون به اخم پر نگاش

 .شدم سرتاسری پنجره همه اون با خودم داشتنی دوست سالن راهی و زدم اخالقش بی ولی جذاب نيمرخ به لبخندی

 حفظ لبخندمو زور به من و وايساد روم جلو کوتاش قد اون با مرد اون که ميکردم راهی رو نفر چند اون لبخندم با

 منشی از اگه:  گفت و داد دستم به و درآورد جيب از کارتشو و کرد برانداز رو سرتاپام و کرد هرزه نگاشو اون و کردم

 ...شدی خسته بودن ملکان جناب

 .اومد خوش گوشم به بار اولين برای تيام صدای

 ؟ اومده پيش مشکلی صفايی آقای – تيام

 .مهرزاد جناب دارين زيبايی منشی:  گفت و نيشخند به نبود شباهت بی که زد لبخندی صفايی

 .برم بهتره من:  گفت تيام نگاه اون با آدم اون و کرد نگاه رو خپل آدم اون منتظر و نگفت چيزی تيام
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 براندازم خيره و داد تکون برام سری و برد بهره تيام غفلت از ساله هشت هفت و بيست مرد اون و نگفت چيزی تيام

 .نداشت مو کم خپل مرتيکه اون از کمی دست نگاش و کرد

 .ميخواست راحت خواب يه دلم چقدر و کشيدم راحتی نفس سالن سکوت و آدم همه اون رفتن با

 .برگشت طرفم به و کرد مکث اتاقش در دستگيره رو دستش تيام و نشستم صندليم روی

 ؟ ميگفت چی مرتيکه اون -

 کی؟ -

 .صفايی همين -

 .هيچی -

 .باشه داشته جواب سوالم دارم خوش -

 .گفتن به کردم شروع و شدم بلبل برداشت طرفم که قدمی اولين با

 .داد بهم کارتشو و کنم حساب اون روی ميتونم باشم شما منشی نخواستم اگه گفت ، هيچی -

 .کرد نگام اخم پر و فشردش مشت توی اون و دادم هل طرفش ميز روی رو کارت

 اون و شوهرجان هميشگی اخمای به خورد چشمم و کنار کشيدم و کردم محلی بی هم رو باال مدل ماشين سومين

 .کشيد می خود به رو خيليا نگاه که بنزش مرسدس

 چیهي و کرد اخم بيشتر تيام و سوارو آذورا اون کلفت تيکه شنيدم و گرفتم جا کنارش و جلو صندلی روی اشارش با

 .نگفت

 ؟ کرده استخدام سن سال نوزده با رو تو معاونم چطور -

 ...خب -

 آره؟ ، شده پارتيت فرشته عمه -

 .بله -

 .ميکنی هم ابزاری استفاده عمه اسم از تو پس ، شد جالب -

 ...و دارم رو بخواد منشی يه کمه چيزايی همه من -

 دست اصوال ، ميشناسم رو صفايی ، ای کاره اين انگاری نه ، اتاق تو کردی دلبری خوب امروز ، عشوه مخصوصا -

 .اهلش رو ميذاره
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 هرا کمرم تيره از سرد عرق قطره يه ، لرز از پر تنم و ميشه عرق خيس دستم کف ، نامنظم ضربانم و ميشه مشت دلم

 ...و ميجوشه چشمم تو اشکم و ميگيره

 .متنفرم مرد اين از من

 .ترس هم و نميذاره بغض هم و "کنار بزن" بزنم داد ميخوام

 ...ترسيدم شکافته رو هوا کمربند برق از ، ترسيدم وايسادنام خودم پای رو همه با ، ترسيدم عمر يه من

 ...بيشتر جمشيدخان از حتی ، ميترسم مرد اين از من

 ...نداشت کارم به کاری آخر ساالی اين که جمشيدخانی از بيشتر حتی

 لبای اون ناف به وری يه لبخند تهش و ميگيره نظر زير منو های اکشن ری همه ، مرد اون و ميچسبه گلوم به دستم

 .ميبنده لعنتيش

 .ميگيرم انتقام مرد اين از روز يک من و ميچکه اشکم قطره و ميخوره چرخ ترافيک توی نگام و ميکنه حرکت گردنم

 سنگينه خيلی جدايی بار ، غمگينه و تاريک من دنيای

 برداره بارو اين هام شونه از خبرداره حالم از که کس هر

 ...کردن خوارم که ميندازم کسايی ی شونه رو بارو اين من

 ...نيست دير روز اون ميدونم و رو طعنه اين ميدم جواب روز يک شنيدم بودن هرجايی طعنه امروز اگه من

******* 

 بهشت از تيکه يه اون راهی داشت ذوق کلی صيام واسه که اتوبوسی با صيام و من و بود گرفته صيامو اجازه وثوق

 .کنم زندگی بهشتم از تيکه يه اون توی قصر اون جای ميتونستم من کاش و بوديم

 مامانی؟ -

 مامانی؟ جون -

 اسکيت؟ کالس ميای من با فردا -

 ميری؟ اسکيت کالس مگه -

 اسکيت من ولی ، زمين ميخورم همش من ميگه ، ميکنه مسخره منو هميشه پسره يه ولی ، دارم دوست خيلی ، آره -

 .ببرم رو ها مسابقه ميخوام منم ، دارم دوست

 .شد عشقش از پر دلم باز و فشردمش خودم به و انداختم شونش دور دست
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 تونهب تا ، بشه خوب خيلی که ميکنه تالش عوضش ، نميخوره غصه وقت هيچ من صيام ، بهترينه هميشه مامان پسر -

 غصه هم مامان بخوری غصه تو نخوری؟چون غصه وقت هيچ که ميدی قول ميدی؟ قول مامان به ، بشه اول مسابقه تو

 .ميخوره

 .مردونه قول -

 .شنيدم که قوالييه همه از تر مردونه قول اين که ميدونم من و ميشه کوچيکم انگشت قفل کوچيکش انگشت

 .دارم دوست خيلی مامانی -

 .عاشقتم من -

 .ميشه خيره تهرون زده خزون خيابونای به تی آر بی شيشه از و ميخنده ذوق با

 مامان؟ -

 جونم؟ -

 ميکنه؟ اذيتت بابا -

  پرسی؟ می چرا -

 ميشم بزرگ روز يه من...سرکاری اون خاطر به همش تازه ، ميزنه داد سرت همش هم بعدش ، بودت زده بار اون آخه -

 .ردشگ ميريم هم با خواستيم وقت هر وقت اون ، بشی خسته و کنی کار نبايد ديگه تو بعد ميارم در پول ، ميکنم کار ،

 .کوچولو پسر اين به نسبت ميشه تر محبت پر دلم و لبام رو ميکنه خوش جا تلخ لبخندم

 .مياد پيشوازمون به گرمی به چشماش غم اون با متناقض لبخندش و ميکنه باز رومون به رو در آهو

 .حرکاتشو ی همه معنی ميفهمم من و عصبيه سارا

 و ميشم خيرش و ميندازم زانو دور دست خودش مثه و ميشينم کنارش ، ميارم گيرش تنها که حوض کنار تخت روی

 ...گفتن به ميکنه شروع خودش

 ، آمين بوده کمش ، کردی حرومش کشيده يه ميگفت ؟ ميکنی کار چی تيام خونه پرسيد می ، زد زنگ ساالر امروز -

 داشتنش واسه من که داداشيه همون اين ، نميکردم حسابش آدم و صورتش تو مينداختم تف يه بودم من ، کم خيلی

 لمد ميشنوم رو آهو هق هق صدا که هربار ، شکسته نمکدون که کثافتيه همون اين ، باشم زده خجالت رفيقم جلو بايد

 .داداشم احساسی بی همه اين از ميشه ريش

 .شده اسير آهوی و مجردی آپارتمان اون از نداری خبر و احساسی بی به ميکنی متهمش فقط که خوبه هم باز
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 همون اون لياقت ، ريخته خيابون تو که زيرخوابايين همون اون لياقت ، نداشت رو آهو خانومی لياقت داداشم -

 .نميبخشم ساالرو من ، نميبينن هيچی دماغشون نوك جز که دخترايين

 .نميگذرم ازش من

 .نامرده خيلی ساالر -

 .نامرد حيف

 .کرد تا آهو با بد ساالر -

 .کرد شيشه تو رو آهو خون ساالر

 .آهو عاشقی همه اين به بزنه پا پشت اومد دلش چطور -

 .کنه پرپر رو آهو اومد دلش چطور

 ؟ کجا عوضی ساالر اون و من و کجا مظلومی اون به اون ، نکشيديم فريال مامان به ساالر و من ميکنم فکر گاهی -

 .خاله يک از بيشتر هم ، مادر هم ، عاشق هم ، بود مظلوم هم فريالم خاله

 حيوونی همه اين حيف آهو ، بود کرده حرومش شيرشو و پسرش شازده گوش تو بود زده چک يه ، بود مامان اگه -

 .بود داداشم

 و درمياد غمگينی اون از جمعمون ميپيچه حياط تو که آهو و صيام های خنده صدای و دلگيری همه اين از ميگيره دلم

 .رو شادی تشنه تا سه ما ميکنه شاد گر معجزه چه صيام

 حرفاش با تنمو گوشت و ميزد ضجه بغلم تو که ميفتم پيشش ماه شش اون ياد ميخنده صيام شيطونی از که آهو

 .ميريخت

 و بود کرده حقم در برادری عمر يه که بود شده ساالری کثيف هوس حروم هاش دخترونه که ميفتم روزی اون ياد

 .کنه نگام چپ جماعت مرد بود نذاشته

 به دوتا اين ميکرد فکر خيال خوش چه سارا و بود گذشته آهو از ، برادر من برای ساالر اون که ميفتم روزی اون ياد

 .نرسيدن تفاهم

 هن داروييه مسموميت اثر که بودم کرده توجيح رو سارا من و بود شده بستری بيمارستان تو آهو که ميفتم روزی ياد

 .ليوان سرکشيدن و آب ليوان توی آرامبخش مشت يه کردن حل

 .سارا به ساالرو نامردی نگم داد قسمم و شد سرپا آهو که ميفتم روزی اون ياد

 زمستونه چقدر تابستون زل تو ديدم چشام با من لرزيد می که دلت
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 بارونه هنوز ، بارونه هنوز گفتم مادرم به ، شب اون گرفت دلم نبود هواگرفته

******* 

 عاطی تراش خوش پاهای زدن ديد حال در زيرچشمی وثوق به و کردم فيکس دادم پوش موهای روی رو دوديم عينک

 ...که توپيدم جين کوتاه دامن اون زير

 ...آدرس -

 چی؟ آدرس:  گفت اون و هيزی همه اين به رفتم غره چشم من و شد کنده پاها اون از زور به منگ و گيچ نگاش

 .ديگه ميخوام صيامو باشگاه آدرس خب ، من قبر سنگ -

 .ميبرمتون خودم خب – وثوق

 .نکرده الزم -

 .ميزنه شاس عجيب وقته چند اين وثوق و خنديد ريز اقتدار پر مرد اون کنفی به عاطی

 نگفتی؟ -

 .مرد اين وجود همه از بيزارم چقدر و ميره راه مخم رو تيام صدای

 ؟ بگه بايد چيو – تيام

 .صيام باشگاه بريم ميخوايم اجازتون با -

 .ميرسونمتون راه سر ، بياين من با ميتونين ، خب – تيام

 .دارن اخم جناب اين همچنان و خوره نمی رسمی و خشک مرد اين به ناپرهيزيا اين

 هستی؟ ، خبره بهزاد فشم ويال امشب تيام – وثوق

 .هستم – تيام

 ؟ موافقی دور دور يه با امشب آمين:  گفت و کرد شيطونی انداخته باال ابرو هم عاطی

 ...که ميگم و ميزنم چشمک و ميبينم چشمکشو

 .سارا و آهو هم ، هستم من هم -

 ...که ميگه صيام و ميکنه نگاه تفاوت بی تيام و ميکنه اخم وثوق

 پسربازی؟ ميريم شب يعنی – صيام
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 .شد گشاد عجيب چشامون و خوشگله پسر اون روی برگشت ما تای چهار نگاه

 ، بيرون رفتيم عاطی دوستای با که بار اون خب:  گفت کرده مظلوم چشم و گرفت دست به مانتومو ترسيده صيام

 .الفی چقدر گفت بهش پسره که همونه ، گفت دوستش

 ...که ميگه حرص با وثوق و ميخندونتم ريز ، رفته در فشنگ مثل عاطی که الف نه داف بگم که مياد زبونم نوك تا

 ميکنن؟ کارا چی ديگه بيرون ميری که دخترا با عمو – وثوق

 کارتی يه ميان ، ژلتنمنه اسمشون هستن پسرايی يه هم وقتا بعضی ، نديدم رو نخه من ولی ، ميدن هم نخ – صيام

 اسمش که مردا اين از يکی بوديم رفته که بار اون تازه ، ميکشن هورا و ميشن خوشحال خيلی اونا که ميدن بهشون

 .گرفت درد لپم خيلی چون اومد بدم ازش منم و کشيد منم لپ تازه ، داد غذاهامونو پول ژلتنمنه

 هميگ و ميده چرخش من به صيام از شده قرمز نگاشو وثوق و لباسشه يقه کردن ميزون حال در تفاوت بی يعنی تيام

 ...که

 ؟ ميگه راست – وثوق

 واریس مازراتی بار اين و ميگيرم دست به رو نداره خودش باالی و قد از کم که اسکيتشو کوله و ميکشم صيامو دست

 .نام ملکان سبز چشم دوتا کنار ميکنم

 ؟ بابا – صيام

 ؟ باز چيه – تيام

 آهنگاشو ؟ بذاری ميشه اينو:  گفت و شد گرفته دوتا ما صورت کنار دستش تو دی وی دی و رفت هم تو صيام اخم

 .دارم دوست

 .رفت فرو دستگاه دل تو دی وی دی و دادن نشون حرکتی خودشون از پدر جناب

 هم دهبن ابروهای پدر جناب ابروهای عالوه به و کرد پر ماشينو فضای مانکن ساسی ی نکره صدای که نگذشت ای ثانيه

 .شدن دخيل هم با

 .ته و سر بی بس متنی و نخراشيده صدای شنيدن به ارزيد می عقب صندلی روی صيام های بچگونه و ها وورجه ورجه

 ميدونه؟ خودش حساب طرف رو ما چرا داره مشکل باباش با ؟ مرگشه چه سارا – تيام

 .نکنم دخالت سارا مسائل توی ميکنم سعی من -

 سپ زندگيم وسط افتادی يهويی که ندارم خودت به کاری من جون دختر ببين ، گرفتم قرار تاثير تحت واقعا – تيام

 .بدون خودت و خودم سوای رو سارا بحث
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 . نميکنم زندگيم درگير رو سارا وقت هيچ منم -

 ، هستی راهی سر نکنه ، مکه حاجی حاجی دادتت يا ؟ ميگيره ازت سراغی اصال ؟ خبر چه باباجونت از راستی – تيام

 .هست وسط اين چی يه پس ؟ کجا تو و کجا خوشگلی همه اون با آيلين

 .نيست بينمون اشتراکی نقطه هيچ پس ، مامانشه شبيه هم آيلين ، مهشيدمم عمه شبيه من -

 داری؟ کالس ساعت چند صيام – تيام

 .داره کالس ساعت چند سالش پنج پسر نميدونه و باباست اسمش

 .ميشد تموم کالسم دنبالم اومد می وثوق عمو وقت هر ، نميدونم – صيام

 .بگير آژانس يه ندادم جواب ، ميام بود مسير تو ، بزن زنگ – تيام

 . پدريه بار و مسئوليت فقط ، نجوشيده هم پدرونش محبت ، باشه اگه عمرا ، نه ، نيست من خاطر به

 .عجيب مينوازه روح گرماش که کوچيکيه دست اون بند ديگم دست و دستمه يه توی صيام کوله

 ؟ نيست سنگين کوله -

 پرسی؟ می چرا -

 نيست؟ سنگين تو واسه ، ميگيره درد دستم منم ، برام سنگينه کوله ميام وقت هر آخه -

 .ميشه جزغاله ، ميگيره آتيش ، ميسوزه دلم

 يزنهم سرباز شيطنت با گاهی و ميده گوش گاهی مربيشو حرفای و ميکنه حرکت دقت با و نده سوتی من جلوی ميخواد

. 

 .تنشنشس قشنگ استيل به ميندازم نگاه و ميشنوم صداشو و ميکنم حس کنارم صندلی يه فاصله با رو کسی حضور

 صيامين؟ جديد پرستار -

 .ميشه من خيره اون و ميزنم کنار چشمم روی از ممکن حالت ترين نرم با رو عينکم

 ميشناسين؟ رو صيام شما -

 .بگذرونم باهاش رو هفته آخر هر که اونقدری -

 ؟ ببخشيد -

 .ملکانم جناب سابق همسر شوهر من -
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 .آهان -

 .تيپه خوش و جذاب چقدر و ميکنم نگاش

 .ميشم دستپاچه جذابش ولی حالت بی نگاه از من و منه خيره هنوز

 ؟ دارم کيو با آشنايی افتخار بنده و -

 شدين؟ معرفی من به کامل شما ، خودتون نظرت به -

 ...هستم زند من ، پرتی حواس اين بابت متاسفم واقعا من ، اوه -

 .زند آقای خوشبختم -

 ؟ نگفتين -

 ؟ رو چی -

 .نکردين معرفی خودتونو -

 . ملکانم جناب خونه مهمون وقتی چند من خب...من -

 .کنين تماشاش اسکيت زمين توی بخواد که باشه کرده عادت بهتون بايد خيلی صيام پس ؟ مهمون -

 ؟ داره عادت شما به صيام يعنی -

 .داره عادت واقعيش پدر و مادر از بيشتر من به صيام ولی ، بگم که خودخواهيه -

 .بود نگفته شما از صيام -

 .نميزنه حرفی تيام خونواده جلوی من از اون ، داريم خودمونو خاص مردونه اوقات اون و من خب -

 ؟ ندارين فرزندی خودتون شما -

 .نداره شدن دار بچه وقت هم همسرم ، نه -

 .ميکشه خود به نگاه و مخه روی باز سينش وسط تا های دکمه

 .نکردين معرفی کامل خودتونو هم شما -

 .هستم مهرزاد -

 ؟ بود تالفی -

 ؟ چی -
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 ؟ بود تالفی کوچيکتون اسم نگفتن -

 .آمينه اسمم ، وجه هيچ به نه -

 .شنيدم عمرم تو که اسماييه ترين العاده فوق از يکی بگم ميتونم ، قشنگ چه -

 ؟ ميکنين شوخی -

 . ابدا -

 مه پدرونه بچه اين برای يکی گاهی که ميشه قرص دلم تيپ خوش زند جناب اون با صميمتش ديدن و صيام اومدن با

 .ميکنه خرج

 ...رو آقا خاص اسم ميفهمم تازه ميبره رو زند جناب اسم که صيام

 ... زند کارن...کالس با چه

******* 

 رو هردومون دست صيام و ميگيرم هدف پارکينگو نشستشون دل به بسی نام اون با زند جناب همراه قدم به قدم

 ...ميگه گرفته

 ؟ بيرون بريم شام تايی سه نميشه – صيام

 ...که ميگه منظور با و ميزنه زانو صيام کنار و ميزنه لبخند زند جناب

 .باشه نداشته وقت خانوم آمين شايد ولی دارم وقتشو من که ميدونی – کارن

 نابج و ميکنه پيدا طنين پارکينگ اون توی عمرم آدم ترين نحس صدای که ميره نشونه منو التماس پر صيام نگاه

 .اسم خوش جناب لبای رو ميشونه پوزخند و درمياره حالت اون از رو زند

 .باشم بزرگ زند جناب ديدن به مفتخر امروز کردم نمی فکر اوه – تيام

 آدم دو دار منظور نگاه همه اون وسط صيام و وايميسته من کنار تيام و ميشه تکرار خان کارن لبای رو باز پوزخند

 ...که ميگه

 .بيرون بريم کارن با شام ميخوايم شب ما ، برو تو بابا – صيام

 .ماشين تو برين صيام با آمين ، نکنی هم فکرش بهتره – تيام

 .ميکنه شوکم خان کارن صدای و ميکشم رو صيام دست و ميزنم شده خيره من به مرد اون به دستپاچه لبخندی

 .ديدار اميد به ، بود خوبی قهوه – کارن
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 .شده دهنده اخطار تيام نگاه باز و ميدم تکون سری

 .موندم ناکام و فتوت پر رونح واسه ميخونم اشهد و فاتحه ميشينه کنارم دقايقی از بعد که تيام

 صدای و مونم می من و ميگيره سر از رو وورجه ورجه خيال بی صيام و ميکنه غوغا ماشين عقب مانکن ساسی صدای

 .اومد نمی ما دنبال و گرفت نمی خرشو بيخ پدری مسئوليت کاش که مردی حرص پر

 وفتک قهوه نشستی مرتيکه اين با ؟ بخوری شام بکنی؟ غلطی چه ميخواستی مرتيکه اين با بدونم ميخوام دقيقا -

 بر و دور ، نيستم آروم اينقدر بعد دفعه چون باشه اخطارم آخرين اميدوارم و ميدم اخطار دارم آميبن ببين ؟ کردی

 که؟ حاليته ، ببينمت ندارم خوش مرتيکه اين

 .بله -

 .ناکس بود چيزی عجب ولی ، نمينداخت مخمصه تو رو بنده و افتاد نمی قهوه ياد من برای خان کارن کاش

 ؟ مرتيکه اين ميگفت چی حاال -

 .ميزد حرف صيام مورد در ، هيچی -

 ؟ شد زنش که ديد چی مرد اين تو سحر نميدونم من -

 هاينک پای ميذارم رو مردونه حسادت اين عوضش و نميگم و "چيه مگه خوبی اين به مرد" بگم که مياد زبونم نوك تا

 .محترمه و تيپ خوش مرد اين نصيب حاال بوده اون مال روز يه که زنی ببينه نداره چشم

 ميکرد؟ کار چی اينجا -

 .ببينه رو صيام تمرين بود اومده -

 ؟ کارمی چی گفتی -

 .مهمونم مدت يه گفتم ، هيچی -

 .دزن کارن اسم به داره ضعفی نقطه هم مرد اين که ميفهمم من و ميده فشار مشت تو بودنش اتوماتيک همه با رو دنده

******* 

 مياد؟ خوشت ازش تو که داره چی يارو اين که کنی تشريح واسم ميخوام دقيقا – سارا

 .شده مهم واسم وقته چند اين مردِ اون بابت ميشم غيرتی من و ميخنده عاطی

 .کنيا صحبت درست وثوق مورد در -

 .انگل اون واسه عاطی حيفی صورت هر در ، وثـــــوق بابا – سارا
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 يه و باشه داشته مامان شرکت يه که مردی يه شوهری بی اين تو بخوای راستشو يعنی ، نيست بد هم همچين – عاطی

 .وايسه باالتر مدل ماشين نيست قرار که هم ما زندگی های جاده اين تو و کمه باشه پاش زير هم سانتافه

 .ميگم کرده خواستگاری ازت باری ده بچه که نه ، بگو بله وثوق به بيا من جون تو حاال -

 که اونورتر ميز دوتا به توجه با مخصوصا ، دختر اين خوشگله چقدر و ميبره دهن به پيتزاشو قاچ و ميخنده آهو

 .شده آهون وجود رصد تلسکوپ چشماشون

 .ميبنده بالتو و دست خرکيش غيرت همه اين خاطر به وثوق حال هر به – سارا

 .ديگه غيرتشم همين عاشق من خب – عاطی

 ديگه همينه کنه خراب آدم دانشگاه ميگن ، نبودی هم حيا بی همه اين اوال ، خريتته سری صدقه از اونکه خب – سارا

 .داده تحويل االغ گرفته بره ،

 .کن کوفت غذاتو بگير ، نزن فک اينقده سارا – آهو

 ... که ميناليد ميشد پاره که چرتش و بود زده تکيه بازوم به خوابالو و خسته صيام

 ؟ نميريم مامان – صيام

 ...عاطی و ميزد لبخند آهو و ميخنديد تازم لقب اين به سارا

 سال پنج که ای بچه اون خوردن ضربه دلواپس ، دلواپس و ميشد نگران بودنم موقتی اين از ، ميشد نگران عاطی

 .براش داشت عمه حکم و بود شدنش بزرگ شاهد

 شدخترک قدمای مثال با يکيشون و دادن نشون خودی اونورتر ميز دوتا اون که بريم هامون خونه به تا کرديم قيام همه

 ... که گفت آهو آهويی چشمای تو خيره و اومد طرفمون

 ؟ باشم داشته شما با بيشترو آشنايی افتخار ميتونم من -

 .نه ترجيحا -

 کشيده منت همه اين نتيجه منتظر و ميکردم گری نظاره حس بی هم من ، کشيد هم تو آهو اخم و چاکيد سارا نيش

 .بودم

 ...خب -

 .بريم ها بچه – آهو

 ...که غريد لب زير و افتاد دنبالش زده حرص سارا و زد بيرون در از ما از زودتر و گذاشت جا مردمو بچه
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 .سرم فرق جيحنت تر – سارا

 ؟ عاشقه بچمون:  گفت گوشم کنار عاطی و

 ...نبود کاش

******* 

 خان تيام و ندارم رو ميشه شاملش بچم اتاق که بااليی طبقه به ورود حق من که اينه خونه اين تو ممکن حالت بدترين

 .کوبيده پاش هم درشتش مهر يه و کرده قانونش

 .نميده کيف هيچ جمعه روز تو هم ديدن ايرانی سينمايی آبکی فيلمای مهری خاله کنار

 ؟ تهرون نمياد فرشته -

 که اينجاست مشکل ولی درآره تنهايی اين از منو و بگيره اينجا خونه يه که ميکشم منتشو که باشه من به اگه واال -

 .دلتنگشم خيلی ، نيست کارش تو موندگاری ولی ميره مياد ، نديده خوبی شهر اين آدمای از مامانم

 یپدر خونه از که فرشته ، خاطرت به وايساد همه جلو فرشته وقتی يادمه ، کشيدی سختی چقدر ، مادر برات بميرم -

 رفت گذاشت جا زنش با که هم خان فريدون ، بود آروم و ساکت اول همون از که فريال ، ريخت هم به خونواده رفت

 سال هنوزد اين تو روزی کمتر خونواده اين ، بگذره خوش بهش تا اينجا ميذاشت تيامو تابستون به تابستون و اصفهان

 .داشته هم کنار

 کيم؟ من نميگن بيان اگه ؟ نميان تهرون تيام خونواده -

 ، تهرون بياد که فرصته منتظر و کرده خبطی چه پسرش ميدونه تهمينه ؟ ميخوره خيس من دهن تو نخود نظرت به -

 .بشه تر راحت فرشته با ارتباط تو سر صدقه از شده اميدوار که هم خان فريدون

 ...خانوم تهمينه با که مامان -

 .مياد بدش اينقده ، خانوما نگی تهمينه جلو يهو -

 .داره رابطه جون...خا تهمينه با که مامان ميگم دارم ، چشم -

 رو سارا ورپريده همين مثال ، داره خوبی رابطه خونوادش خانومای با فرشته کال ، صورت اين دور من بگردم الهی -

 .دراومده هم گل و آب تو چه جونش تو ماشاال...ميگم

 .ميکنه شادم صيام صدای و ميشه عوض فکرم مسير که وقتی دارم دوست رو مهری خاله پريدنای شاخه به شاخه

 .سالم – صيام
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 ديدن متحمل ما و دستگاه داخل ميقرسته ديشو وی دی بالغ و عاقل آدم دوتا ما خيال بی ميشنوه که جواب

 .آشپزخونه سمت ميره کالفه هم مهری خاله و ميشيم اسپايدرمن

 اروم و زده تکيه در چارچوب به سينه به دست که ميبينم رو تيامی و برميگردونم نگاه و ميکنم حس رو کسی نگاه

 .ميکنه برانداز

 ...که ميگم بهش نگاه بی و ميشم بلند سرجا از

 .سالم -

 .ميريزه وجناتش از الکل گند بوی هنوز هم خودش خاص ادوکلن دوش اون با

 هست شديدت صدبار حاال تا فيلم درگير اونقدر صيام و بيفتم راه دنبالش که ميزنه اشاره سر با اون و شنوم نمی جوابی

 .باشه رفته يادش منو که

 .ميفتم دنبالش وار اردك جوجه من و ميره شده گم ها پله راه پشت که کارش اتاق به

 .مياد چشم تو يشمی جذب شرت تی اون زير هاش عضله چقدر و ميشينه گردونش صندلی روی

 ؟ داشتين امری -

 ؟ نه يا هست مشکلی ببين بشين ، پايين اومده ارزشش سهاما بعضی شنيدم ، بزن بورس تو گشتی يه بيا -

 .سفيدم زمينه پس تو رنگ ای نقره زده گاز سيب اون عاشق چقدر من و مياد دستم به تاپش لپ

 بيرون سفيد زمينه پس و نقره زده گاز سيب با صفحه اون پشت از سرمو سوالش و ميشم نت های صفحه گير در

 .ميکشه

 شی؟ استخدام بابات شرکت تو نخواستی چرا -

 ...ميکنه اخم اون و واضحه پوزخندم

 .ميشناسن اونو جمع اون آدمای که بشم ديده جمعی يه تو من نمياد خوشش جمشيدخان -

 .ميشکنه کمرمو واقعيتش ولی نميکنه ناراحت اونو جوابم

 خوبی؟ چرا صيام با -

 .خودمه شبيه چون -

 .يارو اين جلو جراتمه اولين

 .نداره کمبودی هيچ اون و گذاشتم بچم اختيار در امکاناتی همه من ؟ توئه شبيه چيش دقيقا -
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 .جلوش ميذارم رو کردم پياده برگه رو هرچی و ميدم دستش به تاپو لپ و نميگم چيزی

 ...ميزنه داد که الکل قاطی ادوکلن بوی اون هوای از بيرون بزنم که ميکنم گرد عقب

 ؟ بری ميتونی گفتم مگه -

 .وجودش داره الکل بوی هنوز و ميکنه وجبم اون نگاه و ميکنم نگاش منتظر

 ؟ داره کمبودی چه تو نظر تو من بچه ، ندادی جوابمو -

 برم؟ ميتونم حاال ، نداره بابا مامان فقط ، هيچی -

 .نميشه عوض مرد اين که ميدونم و بيرون ميزنم من و نميگه هيچی

******* 

 .خوردم می حرص و بودم خيره داده تکون پا و نشسته روميزم وری يه بشر اون به

 رد اين از يهو يکی که ميدی تضمينيو چه نباشه بازيات عنتر اين شاهد دوربين از رئيس جناب که محال فرض بر -

 ؟ تو بياد و نندازه پايين سر گاو عين

 ؟ رئيسته همون گاو آيا -

 .افتادم خر توئه گير که منم فعال -

 ...عزيزم -

 پررو و انگاری وايساد حرکت از جنبيدنش حال در پای و شد خفه زد بيرون آسانسور کهاز آدمی با عزيزمش دنباله

 دادم قرار مرحمت مورد احوال و حال همه اون با رو جان بهزاد و شدم بلند لبخند با من و جاش سر از نخورد جم پررو

 .نميکرد رها رو ادب بی بشر اون ای لحظه عصبی بهزاد نگاه و

 ردهک باز نيش با و گرفت دست کارو حساب سارا ، افتاد بشری نادر نمونه اين به چشمش و بيرون اومد اتاق از که تيام

 ...که شد لوس اش

 نفس؟ چطوری عزيـــزم، سالم - سارا

 .اومد خجالتم بودن بشر اين از تر کوچيک سال سه همه با من و زد باال خانوم بازی عنتر باز

 .کرد قايم خنده تيام و کرد گشاد چشم بهزاد

 .نيست کاروانسرا اينجا – تيام
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 اين به شرکت ، اينجور نگو داداش؟ کاروانسرا برم ميخوره من کالس به اصال ؟ کاروانسراست گفتم من مگه – سارا

 .ناناسی

 .برسه کارش به اينم بذار برو بيا – تيام

 ...شايد ، اسمم سر آم نشده حس هوا سرعت تو شايد ، رو اسمم سر آم رفته يادش شايد ؟ اينم من ؟ اين

 .باشم اينجا فراغتم اوقات ميخواد دلم پسرداييمه شرکت دوما ، آمين و نه اين اوال – سارا

 .باشيم خدمت در ناهار – تيام

 ...بزنم تيغش که نبود پيداش بشری بنی هيچ امروز واال ، نداشتم خبر من و تو ماهی چه – سارا

 .کرد قاب صورتمو ور يه و گرفت راه شقيقم کنار از سرد عرق

 ...بهزاد از امان ولی سارا چاك بی دهن و حرفی های سبک اين به بود عادتی حتما ، خنديد تيام

 و اكچ بی دختره اين سر رو شرکتو خفيف تکون يه و قرمز پارچه يه با که داشت عصبانيت پتانسيل اونقدری بهزاد

 .چرا نميدونم من و کنه خراب دهن

 خيلی خانوم و کنم آويز حلق خودمو ميخوام ميشه پش سالن تو موشها مدرسه آهنگ و ميخوره زنگ که سارا تلفن

 زير به سر جز نداره ای جنبه هيچ مرد دوتا ميون گفتنش جونم سهراب و ميپره ميز روی از و ميده جواب ريلکس

 .جان بهزاد افتاده

 ...که ميگه دوتا اون خيال بی و ميکنه درست رو کرده گير سرش گل به که شالش و ميندازه کج کيفشو

 .کرده دعوتم خونش سهراب ، ميرم ديگه من – سارا

 ...که من به توپه می اون جای تيام و ميشه گم آسانسور کشويی درای ميون و نميده فرصت

 ؟ رفت کجا – تيام

 ...که ميگم مات خيلی و ميرسونم اعال حد به رو اسکولی هم من

 .سهراب خونه -

 ...که مياد مصنوعی لبخند بهزاد و ميره غره چشم

 .خدافظ ، دارم بانک مهم کار يه افتاد يادم ، برم من تيام – بهزاد

 .آينده شوهرخواهر و رئيس و ميمونم من باز ميرن که دو اون

 . مياد باال من سر و ميشه ميزم ستون دستاش
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 ؟ چيه سارا با سهراب پسره اين رابطه -

 .هم با جوريم خيلی کال خب...يعنی ، خوبيه بچه -

 ؟ جورين -

 .ميکنيم کار گاهی مزونش واسه ما خب -

 ميدين؟ انجام کار گاهی مزونش واسه چون اش خونه ميره تنها سارا وقت اون -

 ...منم شايد ، هست هم آهو ، نميره تنها که سارا ، نـــه -

 ؟ چی تو -

 .برم نميتونم دارم کار من -

 نميتونی؟ -

 .ميشه دور رام اصال من -

 ؟ ميشه دور رات -

 .برم ندارم دوست اصال ميکنم فکرشو که حاال -

 نداری؟ دوست -

 .هستا هم مامانش ولی... پسر؟ يه خونه برن دختر تا سه داره معنی چه اصال -

 . بينم نمی رنگ سبز خيره چشمای اون توی رو حالتی هيچ من و ميکنه نگام خيره حرف بی اينبار

******* 

 اينجايی؟ امشب -

 خبر وثوق به ، آره:  گفتم سارا به رو و ميکرد خياطی غمزده ماه چند اين همه مثه که بودم آهويی شاهد پنجره از

 .دادم

 خبر؟ چه -

 جونتون؟ سهراب خونه از خبر چه شما -

 .بود خالی جات ، کرديم بازی دستی فوتبال دست ،دو خنديدم ، گفتيم ، بودن ها بچه از چندتا ، هيچی -

 پيچونی؟ نمی آمين جون بپرسم سوال يه -
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 .بپرس -

 ميکنين؟ رم بينين می همو بار هر که چيه بهزاده اين با تو صنم -

 باشم؟ داشته صنم مردی همچين با که سرم تو خاك اينقدر من تو نظر به -

 .نپيچونی شد قرار -

 بدونی؟ ميخوای چی -

 .کنی خالی جا زودی ميخواد دلت ميبينيش وقتی چرا اينکه -

 .اومد می خواهر هميشه اون به کردن جمع سينه تو پا مدل اين چقدر و انداخت زانوهاش دور دست

 ميادن خوشم ازش ؟ هست ای تحفه چه مرتيکه انگار ، بگم بله بودن داده گير ساالر و بابا و بود خواستگارم زمانی يه -

 بابت بيرون خونه اون از اومدنم درصد پنجاه شايد آمين ، مياد بدم تموميش چی همه از ، مخمه رو ، کالسه با خيلی ،

 .باشه عوضی همين خواستگاری

 ...بهزاد مگه ؟ سارا ای ديوونه -

 چون ، مياد بدم ازش ، باشه خوب اينقدر مرد يه که ندارم عادت من ، نداشتنشه مشکل همين من مشکل دقيقا -

 چرا ؟ داره خوبی کم مگه ساالر همين ؟ زد سرم به گلی چه بود برم و دور پولدار مرد همه اين ، بسمه ، پولداره

 دخانجمشي ميکنم فکر وقتا بعضی ، داداشمن و بابام مثه که ميترسم مردايی از من آمين ؟ دختر اين با کرد اينجوری

 .وايسه عشقش پای سال همه اين که بود مرد اونقدر بودنش نامرد همه با

 يکين؟ همه تو نگاه تو چرا -

 يکی نگاهم ميکنه خرج نارويی تو واسه و سال همه اين بوده خوب من واسه که ميبينم رو تيامی وقتی ؟ نباشن -

 خوب همه اين ، بگير حقتو و بزن داد بار يه دختر دِ ؟ نداری شکايت به عادت که اينه ؟ چيه تو گناه آمين ؟ نباشه

 .آمين داره تاوان بودن

 ؟ کرد شکايت مامانم مگه -

 هب که چيزيه اون مرده تيام که نصيحت تو به من از ، نباش خانوم اينقدر تيام اين جلوی حداقل ، کن شکايت تو -

 عاطفه هک آيلينيه آينده با بازی ، خانه جمشيد اعتبار با بازی تيام با بازی ، بشه مردت که نيا دستش به ، نياد دستش

 .نده راه عشق مرامت تو ، حق فقط ، کن نگاه حقت چشم به تيام به ، بگير حقتو ، نميشه سرش

 .امشب شدی عجيب -

 ، دعوتن خاص آدمای فقط ؟ بندازه راه لباس شوی تا چند شهر خرپوالی واسه ميخواد سهراب داری خبر... خيال بی -

 .ميده پولی خوب ؟ هستی ، توييم لنگ ، استيج رو بريم و بشيم مدلش کرديم قبول که آهو و من
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 ؟ مختلطه -

 خانوما؟ يا ترن جيب به دست مردا نظرت به -

 .آقايون صد در صد لباس شوئه يه تو -

 هستی؟ پس -

 .هستم -

 .سوپرايزه لباست کنی قبول اگه گفته سهراب -

 .نداريم مرد سايه که تايی سه ما برای ميشه مرد چقدر گاهی هاش پريدن هرز همه با هم سهراب

******* 

 .شد روبروم مرد دخترکش تيپ ارزونی چشمکم و چسبيد هم به شستم و سبابه انگشت سر

 .باشه هم خداش از بايد که برو -

 ميکنه؟ قبولم نظرت به -

 بهتر؟ تو از کی ، بابا آره -

 ديگه؟ شب يه واسه نذارم نظرت به -

 ...که ناليدم حرص پر

 ...وثـــوق -

 . باشه ، باشه -

 : گفت کرده بدرقه دونشو يه يکی عينکش باالی از مهری خاله و شد راهی و انداخت خودش به آينه تو نگاهو آخرين

 ، شيدهک بابايياش به کنم فکر نبود خنگی اينجور که من خونواده تو واال ، نميگه هم امشب ميگم که منه پسر اين اگه

 .بود دار مشکل هم عموش زن ، ژنتيکه همون آره

 .وايساده آينه جلو هنوز عاطی سراغ ميرم و قهقهه به ميخندم

 .ها ملت سران ديدن بری که خوای نمی ، بيرون بری ميخوای شام يه -

 ؟ بپوشم طوسيمو بافت همون نيست بهتر ميگم -

 .کرده دعوتت شام يه ، نميشی بهتر اين از ، عاطی محشری خدا به -
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 .ميکنم غش که من وای ؟ ميکنه خواستگاری ازم نظرت به -

 .شد سبز علف پاش زير مردم بچه برو بيا ، غششه فکر دختره اين ، باره به نه داره به نه -

 .اومدی می هم تو کاش -

 .داره فاصله باهات خوابش اتاق طبقه يه که باباييه همون اين ، باش نداشته استرس هم اينقدر ، برو عاطی -

 داره؟ کارم چی نگفته -

 ...عاطــــيی -

 .نزن داد تو ، باشه باشه، -

 بتبا از ميخوره حرص مهری خاله که ميشيم هايی ترکی فيلم درگير صيام و مهری خاله و من باز و ميزنه بيرون اتاق از

 .صيام واسه بدآموزيش

 .دعوت آغوشم به بيشتر رو صيام و ميکنه معذب منو تيام اومدن

 شده؟ طوری ، بيرون رفتن وثوق و عاطی ديدم – تيام

 .کنه خواستگاری عاطی از که کنه باز زبون ميخواد سال شيش بعد بچم ، بخواد خدا اگه – مهری خاله

 ...که ميگه و ميزنه خند کج يه تيام

 .خاله عاشقه بد بچت – تيام

 و دادن لم همه اون چشمی زير هم من و کاموا نخ جون به ميفته بافتنيش های ميله با باز و ميزنه لبخند مهری خاله

 .ميزنم ديد رو بودن باز دکمه

 .اتاقم بياد يازده ساعت بگو ، برميگرده سفر از اصالنی فردا _ تيام

 .حتما -

 بيداری؟ هنوز چرا تو – تيام

 ...که ميگه و ميکنه باباجونش ابهت خرج توجهی بی هم صيام و صيامه حسابش طرف

 بيداری؟ خودت چرا تازه ، نمياد خوابم – صيام

 .باشی زدنت مسواك حال در دارم دوست ميشمارم سه تا – تيام

 .بابا يک بودن خودخواه همه اين از گرفت حرصم من و رفت باال دو با رو ها پله راه و کرد بغض و کوبيد زمين پا صيام
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 ...تيام – مهری خاله

 .باشه داشته نميتونه رو ميخواد که چيزی هر کنه عادت بايد ، ميکنم خواهش خاله – تيام

 ، امانیم برات بميرم ، ميريخت اشک تختش توی حتما که شدم صيامی بازی زمين راهی و گفتم زيرلبی خير به شب يه

 .جانکم بميرم

 که رنگ ای سرمه سانتافه اون طرف دوئيدم من و پيچيد محوطه تو وثوق ماشين صدای که ميخوردم تکون تاب روی

 پايين سر که کردم نگاه رو وثوق ، عنقی همه اون به موندم مات من و زد تنه بهم و شد پياده ازش حوصله بی عاطی

 .رفت يادم حرفام همه...نتونستم:  گفت و انداخت

 .بياری کم کسی جلو که باشه اونی از تر قوی ميکردم فکر هميشه -

 . نبود اينجوری من وثوق ، کردم حرومش پوزخند من و کرد نگام

 دونب عاطی و کشيد دستشو و عاطی طرف کرد تند قدم و پريد پايين ماشين بلند شاسی از نرم خيلی حرکت يه با

 .بخوابم ميخوام خستم ديگه ، شرکت ميام هفته اون از:  گفت برگشتن

 .بگم چيزی يه ميخوام نميفته، اتفاقی بخوابی ديرتر کم يه شب يه – وثوق

 ...زودتر – عاطی

 ميکنی؟ ازدواج باهام ؟ ميشی زنم:  گفت مکث بی بعد و هاش شش تو داد عميق نفس و گرفت آسمون به سر وثوق

 اونقدری ميکنم فکر حاال و بگم بهت شدی بزرگ که روز يه تا ميکنم تمرين رو جمله اين خودم با دارم ساله شش

 اين منکر نميتونم ولی ميميرن برات من از بهتر خيلی دارم قبول ، کنی فکر موردش در بتونی که باشی شده بزرگ

 .بودم خونه اين پابند تو خاطر به سال همه اين که بشم

 .خوشانی خوش گراوند بک با ميخوردم تاب و بود باز نيشم

 تگارخواس يه چشم به ميخوام ، تعارف تو بيفتی رودربايستی و دين حس خاطر به نميخوام که ميگم آمين جلو – وثوق

 .کن خبرم کردی فکراتو ، کنی نگام

 خنده به مهری خاله صدای و نشست شونم روی دستی گرمی و گذشت ساختمون در از و کشيد دستشو عاطی

 .انداختم

 ميدوئن؟ دارن برم و دور که ببينم اينو های بجه ميتونم من يعنی ، شدم اميدوار بچم به کم يه امشب – مهری خاله

 . ها بچه ميگين ، بچه نميگين ، خوبه هم اشتهاتون ماشاال -

 .داره هم ديگه چندتا حسرت هميشه ، داره بچه دونه يه خودش که آدمی – مهری خاله

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 129

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

130 

 .بشم فداتون -

 ؟ چيه دردم ميدونی – مهری خاله

 .باشين داشته دردی شما نکنه خدا -

 خونه اين موندگار کاش ، مادر برکته هممون واسه وجودت ، بری خونه اين از روز يه که اينه ترس دردم – مهری خاله

 .بشی

 .کنينا نفرينم اينجوری نميشه دليل بودم بدی دختر اگه -

 .ميخنده تلخ چقدر و ميخنده خاله

 عاطی شدن بزرگ سال شش اين اندازه به ، امروز شده تر سبک انگار و نشسته خونشون تراس های پله روی وثوق

 .شده سبک

******* 

 .نميکند دل صيام ولی دارم خطی پشت ميدونستم

 .زنيم می حرف برميگردم شب ، دارم کار من مامان دل جان -

 .بيرون ميريم زنيم نمی حرف -

 ؟ کنم قطع ميشه حاال ، چشم -

 .کن قطع خب -

 .پيچيد گوشم تو گل خانوم نگرون صدای و دادم جواب رو خطی پشت و فرستادم براش بوسی و خنديدم

 .آمين الو -

 .سالم الو -

 ...که بيا زمين بذار دستته آب ، مادر -

 بهش گفتن بابا حسرت عمر يک که پيچيد گوشم تو مردی محکم صدای ثانيه چند از بعد شد قطع که گل خانوم صدای

 .بود مونده دلم به

 .دارم پرواز يازده ساعت من نيست؟ جاش سر هيچی چرا -

 ؟ شده چی....چـ -

 .کن درست کارياتو خراب بيا ، نيست لباسام از کدوم هيچ -
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 ،کارش سفر و رفتن بيرون موقع که سال چند اين همه مثه ، گيرمه کارش که ميدونم و ميزنم لبخند جملش اين به

 .بوده گيرم

 .اونجام ديگه ساعت نيم تا -

 مهه اون به نگام و شدم اتاقش وارد و زدم رئيسم در به ای تقه و گذشته اداری وقت از ميدونستم و بود ساعت به نگام

 .افتاد دورش سيگار دود

 .شد منتظر حوصله بی و کرد نگام خيره

 ؟ برم ميتونم من -

 ؟ کجا -

 ...اداری وقت االن -

 ؟ کجا گفتم ؟ حاال چرا پرسيدم من -

 ...من -

 بری؟ ميخوای جونت سهراب خونه -

 .خونمون برم سر يه...چيزه...نـــه -

 خونتون؟ -

 .داره کارم خان جمشيد -

 دمندي ، بود جات مايه همين کنم فکر ولی نيست خوب حافظم من آره؟ ، بود کرده پيشکشت جمشيدخان کنم فکر -

 .باشه داشته نياز کرده ارزونی که پيشکشی به کسی جايی

 .شده تر تيپ خوش خاکستری جذب پيرهن اون تو چقدر امروز که بگم متنفرم من و بود درگيرش نگام

 ؟ برم ميتونم:  گفتم و زدم پس رو بغصم

 .ميرسونمت ، دارم کار ، ببينم باباتو ميخوام ، پارکينگ برو -

 .برميداشت قدم طرفم اون و بودم زده تکيه ماشينش به اومدم که خودم به و دادم تکون سری

 داره؟ کارت چی:  گفت و زد ديد زيرچشمی نيمرخمو اون و نشستم کنارش

 .ببندم چمدون براش فقط تا ميخوادم بابام بگم که کشيدم خجالت

 .نميدونم -
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 داری؟ دوسش -

 ."عاشقشم " که ناليدم دلم تو و کردم نگاه خيره رو جذابش نيمرخ

 .داری دوسش تو و نميکنه حسابت آدم اون ، جالبه ، داری دوسش پس -

 .بابامه اون...اون -

 جمشيدخان؟ ميزنی صداش و باباته -

 .ميزنن صدا اسم به مامانشونو بابا خيليا -

 .ميرنی گول خودتو داری -

 بزنم؟ گول خودمو ندارم حق خودم ، زدن گولم همه هميشه -

 .من نيمرخ به اون نگاه و بود خونه در به نگام

 .امروز بود عصبی جمشيدخان چقدر و ميرفتم باال رو ها پله من و ميزد نق ريز يه گوشم کنار گل خانوم

 .کردم شروع عادت به ميديدم خودم تو که عشقی همه با و کردم سالم من و کرد نگام حرف بی

 اون با و درآوردم تنم از مانتو اتاق گرمی بابت من و بود نشسته تخت لبه اخمو جمشيدخان و بود سرجاش چی همه

 .شدم مشغول باز دکلتم تاپ

 ؟ است روزه چند سفرتون -

 .استانبول ميرم ،. روز پنج:  گفت لب زير و بود بهم خيره

 ؟ برخوردين مشکل به طراحی شرکت با باز -

 ؟ شده چی بازوت پشت:  گفت سوالم جواب جای به

 .در هب خورده ، هيچی:  گفتم و دوئيد صورتم اجزای تو لبخند يه ابلهانه و شد کشيده کمربند رد روی ناخودآگاه دستم

 .پرسيد کنجکاری سر از فقط شايد ، نشد ناراحت

 ميزنتت؟:  گفت مانيتورش به وخيره گرفت دست رو تاپش لپ

 .ميکنه درد امروز چقدر قلبم و ميخورد پيچ دلم و گلوم به ميکشيد ناخون بغض

 .دارم عادت من -

 .ميکرد نگاه من کارای به داده تکيه وری يه چارچوب به که افتاد آدمی اون به من نگاه و خورد در به ای تقه
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 ميکنی؟ کار چی اينجا تو – خان جمشيد

 دارين؟ خبری آيلين از – تيام

 .ميريزه برنامه کريسمسش واسه داره ، خوبه – خان جمشيد

 .ميريزه برنامه کريسمسش واسه خواهرم و رفتم طالقان فقط من

 برميگرده؟ کی – تيام

 .نوروز از بعد احتماال – جمشيدخان

 .بردارم کارش اتاق از رو جمشيدخان مدارك چرم کيف تا گذشتم تيام کنار از

 .ميکنه درد قلبم امروز چقدر و شنيدم صداشونو و شدم متوقف اتاق در کنار

 .سربارمه اون – تيام

 .بدزديش نبودی مجبور – جمشيدخان

 ونا آيلين برگشتن از بعد ، نداره ای آينده هيچ که ايه صيغه بچه دختر يه االن ؟ قبلش با داره فرقی چه حاال – تيام

 .بمونه من خونه تو نميتونه

 .نبردی هيشکی جلو منو آبرو لجبازی واسه تو حداقل – خان جمشيد

 .انگيزه ترحم خيلی دختربچه اين ولی نسوخته دلم کس هيچ واسه عمرم تو من – تيام

 آدمای ادای من واسه ؟ دراومدی خجالتش از اينجوری و داشتی ترحم ؟ ترحم برسی؟ چی به ميخوای – جمشيدخان

 .نکردی فکر هيچکس به خودت جز وقت هيچ تو ، درنيار مهربونو

 .نداريم فرقی هيچ شما و من ، شمام مثل من – تيام

 راتونب گرم لباس ، سرده خيلی هوا استانبول:  گفتم و کشوندم لبم رو لبخند و زدم پس بغض باز و گذشتم در از آروم

 حتما لیو باالتره قيمت ، کنين کارخونه جذب طراحشونو ترين فعال کنين سعی جلسه توی بهتره من نظر به ، گذاشتم

 .داره دنبال به بيشتری سودآوری

 .کرد گير دندونام ميون لبم و چرم چمدون روی چکيد اشکم قطره و شدم خم من و جفتشون نگاه بود سنگين

 .باشين داشته خوبی سفر -

 قلبم اينقدر امروز چرا من و ميزد حرف دنبالم گل خانوم و اومدم پايين سريع رو ها پله و زدم چنگ رو کيفم و مانتو

 ميکنه؟ درد
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 بشل رو من از تر واقعی خيلی لبخندش که بود فروشی فال اون پی نگام و بودم نشسته مترو انتظار های صندلی روی

 .دادم قول صيام به امروز من و درخشيد می

 سوار و خوريم می مکزيکی ذرت و خريم می لباس دوتايی اينبار و ميکنم همراه خودم با شوق و ذوق با رو صيام

 .ميذاره شونم روی سر و ميشينه بغلم تو صيام ميشيم که تاکسی

 صيامم؟ -

 ؟ بله -

 داری؟ دوسم منو تو -

 . آسمون های ستاره همه قد ، عالمه يه ، خيلی ، آره -

 .برات ميميرم من -

 جای بابت نياورد ابروش به خم بابام که خيال بی ، داره دوسم منو اينبار زندگيم کوچيک مرد که اينه خوش دلم

 رکنا من شهر اين هرجای ، خوشم بچم با من ، بشه خبردار ليليش از تا ميکنه همراهيم شوهرم که خيال بی ، کمربند

 .خوشم عشق اين گرمای ميون ، بچم

******* 

 رسيدم هک در به و ميجوئيدم رو بود چپونده حلقم تو زور به خاله که ای لقمه و بستم می کنون لی لی رو کتونيم بندای

 .شدم خيره بود زده صبحی اول که تيپی اون به نگاه يه من و کشيد قد روم جلو سينه به دست ساالر

 ؟ پيدا کم کجايين ، خانوم آمين سالم -

 هب شوکه من و نشست کنارم هم اون و شدم پرت متاليکش آبی پورشه تو ثانيه سه عرض در که گذشتم کنارش از

 .ميکردم نگاه خيابونا تو گازدادنش

 ؟ تو چته -

 ؟ حرفش واسه کنی غالمی بايد تو گفت بابات اون چی هر ؟ چی که شدی مرتيکه اين زن رفتی تو -

 .ميشه ديرم داره ، کنار بزن ساالر -

 .درك به -

 ...ساالر -

 . تو از اينم ، رفته گذاشته جا که سارا از اون ، درد و ساالر -
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 .ندارم حوصلتو ساالر -

 داری؟ ؟ چی پسرداييمو حوصله ، بابا نه -

 .ندارم امنيت حس ، نميشينم سقف يه زير نميشه سرش حرمت که آدمی با من -

 .بوده کاری ضربم خيلی انگار و ميره نشونه منو ناباور ساالر نگاه و ميشه کشيده اتوبان کنار ماشين

 گفتی؟ چی -

 .واقعيتو -

 خودت؟ واسه ميکنی بلغور چی داری -

 .کنه اعتماد نميتونه هم رفيقش به آدم فهميدم که اينه ترسيده، چشم آهو بعد -

 ...که ميناله و ميشه شل صورتش اجزای

 ميدونه؟ هم سارا -

 مثه آدمی لنگ خانومی اينجور که شکر رو خدا ، نکنه خراب برادريو خواهر رابطه که هست خانوم اونقدر من آهوی -

 .بشه نيست قرار هم تو

 چی؟ -

 .مراسمشه ماه اون آخر تا ، ميکنه ازدواج داره -

 .ميشه صدادار نفساش و ميدوئه چشماش تو برقی

 کی؟ با -

 .نميشناسی -

 يهويی؟ -

 داری؟ شوهرش به چيکار ديگه ، کردی غلطتو که تو ؟ چه تو به -

 نداره؟ مشکلی پسره -

 .ميشه پيدا گاهگداری هم مرد ولی ريخته شهر اين تو خيلی نامرد -

 شيرينی؟ صرف به ميشيم دعوت کی ايشاال ، اوکيه چی همه پس -
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 بدوئونی موش و کنی اذيت بخوای ، داره حدی صبرم ولی کنم هوار سرت هامو عقده که نيستم سارا من ساالر ببين -

 .برو تهش تا خودت و سارا طرف کنم شوتت ميشم مجبور

 ...که ميگه و ميکنه نگاه ماشينيا به

 هست؟ آدم پسره -

 .نيست حيوون بعضيا مثه حداقلش -

 ميندازی؟ متلک -

 .شکستی نمکدون و خوردی نمک تو ، ساالر گذشته متلک از کارت -

 .بچگيمونه تنگ دلم ، نباش بد تو بده سارا ، نباش بد من با -

 .گرفتی ياد نامردی مردی جا شدی بزرگتر هرچی ، بودی مرد خيلی بوديم که بچه -

 ته تا ، اناری لپ و بود سالش يه کردم بغلش بار اولين وقتی که همون ، آمينی برام تو دنيا ته تا باشم که هم حيوونه -

 .پشتم دوتا شما واسه دنيا ته تا منم ، رفيقين برام تو و سارا دنيا

 .ميخوايم مرد ، نميخوايم پشت سارا و من -

 .عشق جو يه اال داره چی همه ساالر و بيرون ميزنم پورشه اون از

 .ميشم پذيرا جونم به نقشو و کيبورد روی ميدم حرکت تندتر انگشتامو من و ميره رو قدم جلوم سارا

 .ميکنم خراب شوهرت سر رو مانيتورو اون نشی بلند مانيتور اون پشت از ديگه ثانيه دو تا اگه آمين -

 .نکنم تموم رو نامه اين اگه شوهرم اون منو ميکشه -

 .ميزم کنار ميکندم قبر که منی و اتاق در يهويی شدن باز و شد حس مهسا قدمای سرعت فقط

 .هم تو ميره بد کالمون چون بدی مرخصی بهش بهتره –سارا

 چی؟ بابت – تيام

 .ملکان خان تيام ميخوام ازت چيزی که باريه آخرين –سارا

 ...که ميفرمان لعنتيشون و بم صدای اون با خان تيام تهش و ميشه حاکم فضا تو سکوت

 .بره ميتونه بگو بهش ، بارو يه همين – تيام

 .ننداخت زمين رو سارا روی که است عشق مرامشو هم باز ولی مرد اين از دلگيرم
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 راننگ چشمای اون با آهو ميکنيم ردش زيرسبيلی رو سهراب غرغرای و ميشينيم گريمور دست زير که بعد ساعت يه

 ...که ميناله

 ...ميخوای که مطمئنی – آهو

 .بدهکارم سهراب به اينا از بيشتر من ، مطمئنم -

 چی؟ من به -

 .ميکشه نفس آغوششو حجم دلم و طرفش ميشه کشيده قدمام و ميمونه ثابت محبت دريای اون روی نگام

 خبر؟ بی چرا -

 ... که ميگه و ميخوره چرخ صورتم تو نگاهش و ميگيرن مادرانه عطر بوسيدنش با هام گونه

 عمرم؟ خوبی – فرشته مامان

 کجا؟ شما کجا اينجا ، عاليم من باشی خوب تو -

 .کنم شرکت جشن اين تو حداقل خواسته هم سهراب ، منه کار امشب لباسای – فرشته مامان

 ...که ميگم و ميخندم ميشينه شونم روی که کسی دست

 .خان سهراب طلبت يکی -

 .نميدم نشون بهت پوشيدن از قبل تا هم لباستو ، خوشگله خانوم باشه سوپرايز برات گفتم – سهراب

 .نکن اذيت دخترمو – فرشته مامان

 .استاد کنيم اذيت رو شما دختر بکنيم غلط ما – سهراب

 .جونم خاله واسه نريز زبون – سارا

 .شد اضافه جمع به هم سهراب ساله چند دختر دوست ، لعيا و خرکی عشوه اين بابت خنديد نرم آهو

 .باهامه دنيا باشه که مامانم

 ورهنخ آرمانم که نگرانه و ميزنه حرف خان کوروش اين از داره ريز يه مامان و بکشم نميتونم نفس و گريمورم زيردست

 .دهش گرفتارش جوونيش بلوغ اوج تو وقتيه چند آرمان که شيطنتايی بابت ميخندم من و رو الجثه عظيم موجود اين

 صورت به که کار گنده خرس پسر ، خانومه جلو خجالت از ميشدم آب داشتم خدا به ، هم تو نخند اِ – فرشته مامان

 شده قايم کجا نميدونم هم شده گور به گور آرمان اين و بود اومده شوهرش با زنه ، ميده شماره همينجور ، نداره کسی

 .نبود پيداش که بود
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 .بچه پر تو نزن خاله – سارا

 .بره در دستت از فردايی پس فردايی تا بهتره خيلی بگيری جلوشو حاال از جون فرشته نه – آهو

 .موند محکم قلبم توی جاش تنی هر از تر تنی و شد بزرگ آرمان داداش زود چقدر و ميده تکون سری مامان

******* 

 و ميکنه نگاه استرسمو آينه از و ميذاره شونم روی دست مامان و ميشم خيره تنم تو سنگين و مامان طراحی لباس به

 ...که ميگه

 .ميتونی که منی دختر اگه -

 .ميترسم کنم خراب سهرابو و تو زحمت اينکه از ، مامان ميترسم -

 اون همه با و استيج پشت از خاطرم آخرين ميشه عميقم نفس سهراب صدای با و ميده هديه بهم لبخندی مامان

 بهش چشم جفت چند نيست معلوم که ميذارم استيجی روی پا فراگرفتم مامان امر تحت سال همه اين که اصولی

 .است خيره

 غريب چه و ميکنه وارد شديدی افت فشارم به وجودش که ميگره قرار کسی نگاه هدف مستقيم شدم مغرور نگاه

 سرم همچنان و مگيره قرار عقبی قدمای جلوی قدمام و ميرم عقب و ميکنم پيدا ناباوری همه اون ميون خودمو

 .هزار روی قلبم ضربان و مغرور قيافم و باالست

 مقد مراسم اختتاميه برای مامان و سهراب دست تو دست چون نميکنم پيدا استرسم رفع برای وقتی استيج پشت

 وجودم و ميشه گرم دلم و ميده شدن حمايت حس بهم دستم ميون مامان نرم و گرم دست و ميذارم استيج روی

 .ميزنه پس رو استرس

 و برم رژه آدم همه اين ميون بايد که مذخرفه مراسم قسمت اين واقعا و برميگردم ميشنوم که رو زدن دست صدای

 .بره فروش تنم تو لباس تا کنم بش و خوش باهاشون لبخند با من و کنن نگام اونا

 اخمای اب که آدمی اون به ميفته من نگاه باز و ميکنه دلبری حسابی دست کار از پر و شکالتی دکلته لباس اون با سارا

 .کردنمه برانداز حال در ديگه آشنای آدم چندتا کنار هميشگيش

 .ميشه تهی ترس از باز وجودم ميرسه دلم گوش به صداش و ميپيچه کمرم دور که مامان دست

 .نيست بدی بچه هم اونقدرا -

 هيچ ولی بود سارا ، بود ساالر ، بود اسم يه ازش هميشه ، جمشيدخان از عجيب نمونه يه ، وحشتناکه...نيست بد -

 .نبود تيامی وقت
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 ينا وقت هيچ ولی سال همه اين تو نديدم کم رو تيام ، آوردت می هاش بچه با فريال که بودی پيشم وقتايی تو چون -

 .نبوده طالقان تو مالقات

 هب ضعف نقطه باعث موجود اين با بودن چقدر و ميفته بهش هيجانزده من نگاه و ميپيچه گوشم تو مردی گرم صدای

 .ميده دلگرمی آدم

 .ببينم ستاره عنوان به رو شما شو اين تو که نميکردم فکرشو حتی -

 هب اعتراف حال در همه مثه و ميشه مامانم با زدن حرف مشغول کارن و ميشينه لبم رو لبخندام همه از تر نرم لبخندی

 قذو حسابی تعريف اين از خانوما همه مثه مامان و باشه داشته اينبزرگی به دختر نمياد اصال مامانم به که مهمه اين

 .مامان مالحت همه اين به ميزنم لبخند من و ميکنه

 درسته؟ ، جون عمه نديدم همو که وقته خيلی ميکنم فکر -

 .است خيره صورتم به شفاف زند کارن نگاه چقدر و ميکنم حفظ لبخندمو من و ميده اکو گوشم تو لعنتيش و بم صدای

 هرگونه از خالی بازوی به آزادشو دست تيام و دلخوره يخ کوه اين از که ميدونم ولی ميکنه بغل جونشو تيام ، مامان

 مات چقدر زند کارن نگاه و ميندازه شماره به نفس ، ميکنه ريش دل ، ميسوزنه تن داغيش و ميکنه بند من پوشش

 . ميده فشار رو من بازوی مالکانه که دستيه اون

 ...که ميگه و ميکنه دراز کارن طرف دست خان تيام جون عمه آغوش از بال فراغ از بعد

 ؟ کجاست سحر – تيام

 ...که ميگه و ميشه خيره من به چشم گوشه از و ميذاره تيام دست تو دست ترديد با کارن

 .نيست ايران – کارن

 و ميشينه نظاره به چشم همه اون ميون رو سارا خراميدن نگاش با و وايساده ساالر با که بهزادی طرف ميره من نگاه

 پرت دوتا اون از حواسم ميشينه شونم روی که سارا دست و ميره باال قلپ قلپ رو رنگ زرد مايع اون که ساالری

 .مرد ای دلگيرم ازت خيلی امروز من و ميگره ضربان سينه تو قلبم ميکنه دنبال رو نگاش جهت چشمام و ميشه

 ميکنه؟ چيکار اينجا - سارا

 .ننداخته قلم از هيچکسو سهراب انگار – آهو

 .باشين آروم دخترا – فرشته مامان

 مورد دوری چند رو جونش خاله اول آدم همه اون خيال بی ساالر و ميبخشه تکميل رو جمع ساالر و بهزاد حضور

 ...که ميگه و ميزنه بغل رو من تهش و هشتش و شيش بوسای اون با ميده قرار مرحمت
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 .کوچولو امشب بودی معرکه – ساالر

 ميشه برداشته طرفم آدمی اون قدمای و ميمونه آهو روی چندی هم ساالر نگاه و ميکنه مهربونی لبخندش با هم بهزاد

 .ميفتم پا از من عليهم اون و باشن پشتم هم دنيا همه اگه که

 .گذشته مامانم دادن دست از به فکر با روزش هر و ساال اين همه بوده پشيمون که ميدونم من و مامانمه به نگاهخيرش

 به که ميده فشار رو مردی دست آرامشش همون با هم مامان و ميزنم لبخند من و ميشه دراز مامانم طرف دستش

 .گذشت دخترونش روياهای همه از خاطرش

 .ببينمت اينجا نميکردم فکر – جمشيدخان

 .نميدم دست از آمينمو قوت روزای وقت هيچ من – فرشته مامان

 ...که ميگه سهراب بخره رو لباس ميخواد هرکس و ميفتم راه نهيش و امر دنبال و ميگم ببخشيد سهراب اشاره با

 دوماه روی ميتونين مدنظرتونه اگه ، هستن دخترشون البته که جان آمين به طراحمونه هديه لباس اين – سهراب

 .کنين حساب روش آينده

 .گذاشتن پا بهش شهر های گنده کله همه که تشريفاتيه و دوستانه ديدار يه ، نيست لباس شو يه فقط امشب

 جنتلمنه؟ اينقدر هميشه کارن و ميکنم حس کنارم رو حضوری گرمی ميشم خالص که نگاه همه اون از

 يه از پيش چندسال ، نداشتم خوشبختی حس وقت هيچ که بگم قاطع طور به ميتونم ولی کردم ازدواج دوبار من -

 ، خوشبخته خيلی االن و قديميش عشق پی رفت و بود منفی جوابش اون و اومد خوشم فقط البته اومد، خوشم دختر

 عجيب نگات غم ، نداشتی خوشبختی حس وقت هيچ هم تو کردم حس امشب...رفت خوشبختيش دنبال که خوشحالم

 .ديدی جمشيدخانو که وقتی بود

 حسای از خيلی مرد اون وجود با من ، باشه غم همون نمياد وجود به من تو مرد اون ديدن از که حسی تنها شايد -

 .کردم تجربه رو ديگه

 ؟ چيه تيام با نسبتت -

 ...من -

 ...آمين -

 .کردنش صدا مدل اين از ميبرم حساب چقدر من و آتيش تو انداختن رو موش انگار

 اون همراه و ميبندم کارن نداشته ريش به ببخشيد يه من و بيفتم راه کنارش ميکنه اشاره سر با ميکنم که نگاش

 .بنده قيافگيش خوش و تيپ همه اون به چشمشون مجلس زنای از نيمی که ميرم راه آدمی
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 ...که بهم توپه می و ميکنه نگاه سرتاپامو عصبی و وايميسته سهراب رسيده ارث باغ توی

 ، داريم هم با امشب حسابی خرده يه ما ، خونه برميگرديم و درمياری رو مسخره لباس اين ميری االن همين -

 که؟ شيرفهمی

 ...که امشب نه نيستم بلد شيرفهمی من ، نيستم جناب نه

 .نه -

 چی؟ -

 ...که امشب نه ، نيستم مسخره امشب من و لحنشه قاطی تمسخر

 .کنم داغون مراسمشو من که نکرده خرج اينقدر سهراب ، باشم مراسم آخرْ تا بايد من ، نميام جا هيچ من ، نميام -

 هک ميکنم تکرار باز و ميذارم الالت به لی لی و مهربونم عجيب امشب ولی کنم تکرار دوبار حرفو يه ندارم دوست -

 .خونه بريم و بپوشی خودتو لباسای بری

 ...که امشب نه ، نه امشب

 قطف اينجا چون ، نميارم ابروم به خم و واميستم سرپا مهمونی اين تو پاش به پا بخواد سهراب زمانيکه تا امشب منم -

 واسه هنره من دستای تو اگه ، ميدم زندگيمو همه خاطرشون واسه من که مهمن آدمايی اينجا ، نيست مطرح آمين

 اگه ، سهرابه و مامانم خاطر واسه اومدم چشم به بار اولين واسه امشب من اگه ، سهرابه و مامانم وجود خاطر

 خرج مرام زندگيم ديگه آدمای جای عمر يه که آدماييه خاطر واسه نيام چشم به وجودش پشت تا نبوده امشبآيلينی

 يامنم جا هيچ امشب من ، نمونه زمين رو اوامرتون تا باشم زنگ به گوش که آمينی من نه رئيسی شما نه امشب ، کردن

. 

 .ميکشونتم بيرون حس همه اون از جمشيدخان صدای و ميخوره چرخ صورتم تو اخم پر نگاش

 .ميشه سرد داره هوا انگار – خان جمشيد

 .بهش مونده حسرت همه اين بار زير ميشد فشرده دلم و بودم خيره ايستادنش جذاب استيل اون به

 .داره کارت سهراب ميکنی؟ کار چی اينجا آمين – فرشته مامان

 .ميکشه خود به رو ما سه هر نگاه و ميشکافه رو هوا جريان تيام صدای که برميدارم قدم طرفش به

 .کردی انتخاب خودت باشه يادت – تيام

 چين بينی و ميکنه حرص تيام صدای تو زده موج طلب همه اون از مامان و درمياد هم ادغام در جمشيدخان اخمای

 ...که ميگه تر بلند صدای با من به رو باز و ميندازه

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 141

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

142 

 ...سهراب...آمين – فرشته مامان

 رفتن از منو هم شبيه زيادی مرد دو اون نفره دو حرفای باز که ميگيرم دنبالشو من و ميشه گم راهرو پيچ تو مامان

 ... و ميشه شل گوشم و ميکنه منع

 ، نديدم بريام و دور از هيچکدوم تو که داشت جنميو ، نداشت حرف کاراش ، ميگم آمينو...بود که بچه – جمشيدخان

 جمع خيالم که بود بااستعداد اونقدر ولی بزرگ خيلی نه ، ميشه چی يه خودش واسه من بدون روزی يه بودم مطمئن

 دش ، شد که سالش پونزده ، بذاره زمين گشنه سر شب عمرا بيرون زد خونم در از روزی يه اگه دختره اين که باشه اين

 نبود مراد وفق بر کال روز اون نبود که روز يه ولی ، بذار اسمشو داری دوست هرجوری ، هام برنامه مدير ، راستم دست

 نآمي مثه نميتونه مدرکش اون با هم آيلين حتی که ميدونم اينو فقط ، نفهميدم وقت هيچ نخوندنشو درس دليل ،

 بی است بچه اگه آمين نکنی فکر که ميگم رو اينا ، کردم بزرگش قو پر ال خودم آيلين به ميدم حق ، بده خرج جربزه

 تو ساله چند اين تو اون ، نيست بودنش خور توسری دليل نمياد در هم صداش و ميخوره کتک اگه ، است هم جربزه

 در آب زا خوبی چيز بشه بزرگ فرشته دست زير که آمينی بگم ميخوام ، نيست شکايت و گله ذاتش تو ، نخورده سری

 .مياد

 اون مخصوصا ، جمشيدخان همه اين نبودی مهربون ؟ باال زده پدريت حس ؟ جمشيدخان شدی نما خواب – تيام

 ؟ بشه چی که ميگی رو اينا ، نبودی مهربون اصال ريشم به بستيش می صيغه زور به که روزی

 مهربونی آدم من نه ، ميتونه هم بعدش به اين از شده بزرگ من مهربونی بدون آمين سال همه اين – خان حمشيد

 عمرا نبود تو با لجبازی اگه ، کردم فکر خيلی سفرم روز چند اون تو ، من مهربونی محتاج آدم اون نه بهشم کردن

 .... ميذاشتم

 .جمشيدخان شدی عجيب امشب ، جمشيدخان خرابه آيندش ؟ چی ميذاشتی – تيام

 ...روز اون ولی بود سالش ده کرد گريه من رو جلو که باری آخرين يادمه – جمشيدخان

 ...ميکرد ريش دل و بريد می نفس جمشيدخان مکث

 ...تو خونه تو سالو يه اين نيست نيازی ديگه ، برگرده بگو بهش – خان حمشيد

 که آيلين و من عروسی کارت ، ميرم هم تهش تا و قراردادم آدم من ، کردی اشتباه اينبارو ، جمشيدخان نه – تيام

 همچين ؟ منه منشی دارت جربزه دختر همين داری خبر راستی... ميشم دارت جربزه دختر اون خيال بی شد پخش

 .بلده ، کارش از مياد خوشم

 فنا چه جمشيدخان امشب سکه روی اون حجم تو من و موند خاموش تفاوت بی زندگيش روزای همه مثه خان جمشيد

 .زدم پا و دست شده

******* 
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 زندو کارن نگاه مچ چقدر و کردم حس نگاه سنگينی امشب چقدر و خنديدم من و انداخت شونم دور دست سهراب

 و ميکرد تاهلشو يادآوری وجودم روی اون دقيقه به دم هی و شد جنتلمنيش و جذابيت همه اون خوش دلم و گفتم

 خوش دلم من و ميشکافت رو بدنم و تن هم جان رئيس غريب و عجيب های شونه و شاخ باز و ذوقم توی ميخورد

 .بيارم جا به کماال و تماما رو حالگيری و بتازونم همچنان ميتونستم دفاعيش سپر پشت که بود مامانی وجود

 اون راهروی پيچ تو سارا و ميشم گريم اتاق راهی کش دام به مرد و موزون قدمای همون حفظ در سعی و سارا اشاره با

 ...که ميگه و ميکنه گيرم خفت پيچ در پيچ خونه

 .زاييد دوقلو گاومون -

 ؟ شده چی -

 ...آهو -

 ؟ چی آهو -

 ...آهو ميگم -

 .بری دنيا اين از الل که بزنمت همچين يا ميگی ، آهو و درد -

 ...ساالر -

 .امشب شدی واجب کتک اينکه مثه نه -

 .گريمن اتاق تو ساالر و آهو ، بزنم حرفمو من شو ساکت لحظه يه دِ -

 .تنهاست کشوندتش سياهی به که ای مرتيکه اون با ، تنهاست آهو و ميشه زده خطر زنگ

 .ميرسه گوش به واضح چه ساالر فرياد و داد صدای و چسبه می چوبی در به جفتمون سر

 .ميگيرم يکيو تو حال من باش مطمئن – ساالر

 .نميدونمت هم سيلی يه اليق حتی که ارزشی بی اونقدر – آهو

 شونه و شاخه واسه خواهرشو ساالر جای من و ميزنه چنگ بازومو سارا دست و ميکنه فوران جان ساالر اژدهای خشم

 .ميرم نشونه

 .انگاری نبودم ارزش بی ميگفتی عاشقتم عاشقتم که وقتی اون ؟ ارزشم بی من – ساالر

 .داره هم خريت روزای زندگيش تو کسی هر – آهو
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 و ابهسب انگشت ميون گرفته شکل حلقه اون بابت ميگيره خندم و ميبينم پرفکت معنی به رو سايه دست عالمت

 نهصح ديدن به موفق من تن به تن نبردی در و ميندازه جاکليد به جفتمونو نگاه آهو آروم جيغ صدای يهو و شستش

 .ميکنم خفه گلو تو رو جيغم و ميشم هاليوودی بس ای

 های صحنه اون که مطمئنم من و ميکنه تقال آهو و ميگره لب انداخته گير ديوار و خودش تن ميون رو آهو ساالر

 .بشن پاك ذهنش از عمرا تجاوز دلخراش

 ...هک ميگه ميگه ميرسه گوش به جاکليدی متر ميلی چند اون از زور به که ولومی اون با ميشه که آهو خيال بی ساالر

 .بودم چی واست من بمونه يادت که کردم کارو اين – ساالر

 نگاه و ميشه ما ميخکوب زده بهت ساالر چشمای و پريم می عقب متر شش سارا و من ميخوره تکون که در دستگيره

 وت چپم می و ميزنم کنار حرص روپر ساالر ، بارونيه نگاش و رسونده گريم ميز صندلی به خودشو که آهوييه پی من

 .ميرسه جنون مرز به داره توش آهو که اتاقی

 اب رو بحث و جر سارا و ميکشه موهاش تو دست عصبی ميرسه که آهو اشکی چشمای به و ميکنه دنبال رفتنمو ساالر

 .ميکنه شروع داداشش خان

 به کنهمي گير من نگاه اينبار و ميشيم سالن راهی باز مجبوری مياد دنبالمون به سهراب و بيرون ميزنه اتاق از که ساالر

 مامان نثار وريشو يه خاص لبخندای اون از خان جمشيد و زدنن حرف حال در ای گوشه که جمشيدخانی و مامان

 .امشب دارن برق هاش چشم چقدر و ميزنه لبخند بهم دور اون از مامان و ميره باال آبجوشو گيالس و ميکنه

 .بودن مخم رو زيادی مراسم اول از که ميشم وارد مردی سه جمع به باالجبار من و ميزنه ای اشاره بهزاد

 ...که ميگه اون و ميدم سرسری رو جوابش من و ميده تحويلم شيک مردونه لبخند يه بهزاد

 ای؟ خسته – بهزاد

 وتق بهم استثنائيش لبخندای اون با زند کارن فقط امشب و دلخورم...ساالر رو ميلغزه تيام از نگام و دلخورم...دلخورم

 .تنگه مامان صيام برای دلم عجيب و دلخورم...بود داده قلب

 ميشه؟ تموم کی مسخره مراسم اين – تيام

 ملکان؟ جناب کردين مستفيضم ، شنيدم هم نقد يه امشب باالخره – سهراب

 .متشکرم هاش دوستانه همه اين از من و ميندازه شونم دور دست دوستانه سهراب

 ...که ميگه باز سهراب و است حلقه شونم دور که دستيه به تيام نگاه

 .داره شما با آشناييتی يه آمين نميدونستم من – سهراب
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 ...که ميگه و ميده لحنش قاطی تمسخر و ميکنه وری يه رو لباش و ميبره شلوارش جيب توی دست مغرورانه تيام

 آمين؟ نيست اينجور ، باشه بيشتر آشناييت يه از کنم فکر – تيام

 ...که ميگم و ميکنم جمعش رو موضوع خودم بريزه رو زهرش امشب ی خورده شکست مغرورِ آدم اون اينکه از قبل

 .هستن رئيسم ايشون جان سهراب -

 .دزديدين ما از آمينو شما پس ، اوه – سهراب

 نگاه يه هم سهراب و ميندازه سهراب بازوی دور دست و ميشه وارد جمع به دارش دنباله و محشر لباس اون با لعيا

 .نکرده که کارها چه خاطرش واسه داريم خبر همه که ميکنه عشقی اون حواله پرمحبت

 .داره کار باهات جون فرشته ، عزيزم ، آمين – لعيا

 وجود سردی همه اون از من و برم طرفش به تا ميکنه تشويقم نگاش با مامان و جمشيدخان و مامان روی ميگرده نگام

 .ميترسم دلم تو شده کاشته بزدلی همه اين از ، ميترسم شدن خرد مامانم جلوی از ، ميترسم جمشيدخان

 کارن هک ميبينم راه ميونه و ميشه کشيده دنبالم به هميشه از تر سنگين لباسم دنباله و ميکنم جمع حواله ای اجازه با

 استايل اون از چقدر من و اومده استقبالم به نگاش با و شده وارد جمشيدخان و مامان دوتايی جمع به هم زند

 .مياد خوشم ايستادنش

 ينا ميون زند کارن صدای و ميکنه پايينم باال نگاش با هم اون و ميشم خيره جمشيدخان به و ميگيرم رو مامان دستن

 .ميده جولون من مختلف حسای همه

 شايد يا بود کرده کوالك اون يا امشب ولی اومده خوشم سهراب طرحای از هميشه من ، بودين عالی امشب – کارن

 .ميداد بيننده به ذهنيتی اينجور لباس به شما وجود

 من و نيومده خوشش دل عزيز جان کارن گويی تملق از زياد اينکه يعنی اين و بود رفته باال وری يه جمشيدخان ابروی

 .خودمو کردم خالص و گفتم رو بود مونده دلم رو مراسم اول از که حرفی هم

 ...نديدم سحرخانومو -

 .محشره مرد اين کالم يه تو ولی نداره رو تيام جذابيت که درسته و ميندازه خط ابروش دوتا ميون نامحسوس اخمش

 .نميده دست از رو پزشکی سمينارای وقت هيچ اون ، نيست ايران - کارن

 ؟ ندارين مشکلی قضيه اين با – جمشيدخان

 .ميکنيم زندگی آميز مسالمت ما – کارن

 ...که ميگه و ميندازه باال ابرويی آخرش حرف اون و من به کارن خيره نگاه از فرشته مامان
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 من هجاييک تا ، کنه فکر دوباره ازدواج به که نميکردم فکرشو حتی شد جدا تيام از سحر اينکه از بعد – فرشته مامان

 .ميدونست پيشرفتش مانع ازدواجو اون ميدونم

 اب کسی که داره نياز فقط اون ، نميدونه پيشرفتش مانع ازدواجو اون که اينه داشتم سحر از من که برداشتی – کارن

 .باشه نداشته مخالفتی ميده انجام خود سر که کارايی

 .کشيدين بيرون فرزينا کارخونه از سهامتونو شنيدم – جمشيدخان

 اهل من ، شد کشيده بيرون ها کارخونه از ثروتش از نيمی حداقل صد در صد ايران از ترانه رفتن با خب – کارن

 .بده قرار الشعاع تحت هم من سهام ممکنه که بمونم وراثتی انحصار منتظر جاييکه تا نه ولی ريسکم

 . بود غيرمنتظره واقعا خان فاروق مرگ – جمشيدخان

 .بود سخت براش خيلی ، ايران رسيد خاکسپاری از بعد روز دو هوا بدی خاطر به ، ترانه برای مخصوصا ، خيلی – کارن

 .دارين نقش خونواده اين تو سهامدار يه از بيشتر انگار – جمشيدخان

 .بشم شوهرش و خودش نزديک خونوادگی دوستان از يکی تونستم ترانه ازدواج از بعد گفت ميشه تقريبا – کارن

 نه؟ ديگه معروفه سحابی ساميار همون شوهرش نکنم اشتباه اگه – جمشيدخان

 ترانه همين شده کارن احساس خيال بی و رفته عشقش دنبال که زنی اون که ميفهمم من و ميده تکون سری کارن

 .ميبره اسمشو لبخند با بار هر کارن که معروفيه

 و انخ تيام از سگ عين چطور که ميبينه جمشيدخان و ميچسبم مامان به بيشتر و مينکه اذيتم جمع توی تيام اومدن

 .ميبرم حساب آيندش دوماد

 .ميشه تموم داره مراسم انگار ، بشی آماده بری نيست بهتر آمين – تيام

 .ميمونه من پيش امشب آمين – فرشته مامان

 .بگذرونين من منزل تو امشبو ميشم خوشحال – تيام

 هب نيازی تو خونه به اومدن برای ضمن در ، آهو خونه ميريم امشب من و آمين ، اينبارو ميکنی اشتباه – فرشته مامان

 .ندارم خوشحاليت

 مچ جمشيدخان و بوده مامان مختص شب اول از که ميشم لبخندی اون خيره من و ميشه وری يه جمشيدخان لبای

 خندملب طرح به حرف بی جمشيدخان و ميدم کش لب و ميندازم باال ابرو و امشب ميکنم شيطونی منم و ميگيره نگامو

 .ميمونه خيره

 .بود خوبی شب ، برم من ديگه بهتره – کارن
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 .برسون سالم سحر به – تيام

 ...که ميگه و ميزنه تيام شونه روی دست تعصب ای ذره بدون کارن

 .باشی داشته خوشگلی اين به ای دخترعمه نميکردم فکر ضمن در ، حتما – کارن

 قدرچ که ميفهميد يکی کاش و ميريزه من دل و ميکشه نشون و خط واسم نگاش با اصل در و ميزنه لبخند مثال تيام

 .ميده زهر طعم کمربندش

 ...که ميگه مامان به رو کنه حساب آدمی منو اينکه بی جمشيدخان

 .برسونمت ميشم منتظر – جمشيدخان

 ...که ميگه اون و ميشه گرد فيگورش اين از چشمام من و ميکنه وجودش خرج افاده کلی هم مامان

 .بريم تاکسی با خودمون و نشيم مزاحمت ميديم ترجيح دخترا و من ، باشه يکی مسيرمون نميکنم فکر – مامان

 به هتشاب با جانش عمه به رو تيام ولی خوردم حرص برسونه رو ما تا نزد تعارف يه اينکه از دلم تو من و بود رفته کارن

 ...که گفت بنده گرفتن ناديده واسه جمشيدخان

 . هستم که من ، تاکسی با چرا – تيام

 .نباشی سياش صدسال ميخوام

 .ميگفتم بهت برسونيمون ميخواستم اگه – مامان

 از عجيب جمشيدخان و ميده قرار عنايت مورد رو جان رئيس بند يه و نداره تعارف داداشش بچه با کال هم مامان

 .ميکنه کيف آينده داماد خوری توسری

 .ميرسونمتون ، فرشته برو – جمشيدخان

 جمشيدخان که ميدونم و ميشم گريم اتاق راهی حرفی هرچ بی و ميکنم باريک چشم شده قلمبه محبت همه اين از

 بودنش گرم دلش سال همه اين که کرده رو زنی هوای دلش و نميده خرج غيرت شب وقت اين تو تيپم اين و من واسه

 .بوده

 ونستميت که تيامی نه خواست منو بابام نه که آمينيم همون من باز درخشيدنم کنار که ميدونم و امشب پره دلم خيلی

 .حامی بزرگترين بشه برام

 ...است سينه توی درد از که ، هست هميشه حرفايی يه

******* 
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 و نشست آهو کنار خودش و جلو صندلی کرد پرتم تقريبا مامان که بشم جاگير عقب صندلی آهو کنار خواستم

 و بستم کمربند کاشته لبم رو لبخند من و جونش فرشته حواله يکی هم کرد من حواله غره چشم يه هم جمشيدخان

 نيستی؟ گرسنه:  گفت خانوم فرشته به رو زنده موجود تا سه ما خيال بی جمشيدخان

 .نميخورم شام شبا من:  گفت اومده ابرو و چشم هم مامان

 ...امشب شده مهربون چقدر جمشيدخان و زدم لبخند زيرزيرکی شيطنتش اين از من و شد واضح سارا صدای

 .چغندر برگ که هم ما – سارا

 .بدم قرار برآورد مورد رو مامان غره چشم و بزنم تخمين رو آهو سقلمه ضربه ميزان ميتونستم هم نديدن با حتی

 ...بيرون کرد پرت خونش از عمال منو که مرديه همون اين و ديدم جمشيدخان لبای رو رو لبخند از کمرنگی رد

 .کنار بذار رژيمو امشب يه – جمشيدخان

 ...نداشت دوستم وقت هيچ که مرديه همون اين و ديد زيرچشمی جمشيدخان و پريد باال من ابروهای

 فظح پرستيژ سارا و ميزنه لبخند آهو و نشستم رستورانا ترين لوکس از يکی تو گرد ميز يه پشت ميام که خودم به

 همه از مرد يه خاطر به چرا مامان بفهمم نتونستم وقت هيچ من و زدنن حرف حال در هم جمشيدخان و مامان و ميکنه

 .گذشت چيش

 .طالقان بريم روزی چند هم با که ميمونم هفته آخر تا – فرشته مامان

 .نبوده مادرم وقت هيچ زن اين اينکه دونستن داره زجری چه و ميشه من مات نگاه خيره جمشيدخان و ميکنم نگاش

 تهران؟ برنمگيردی چرا – جمشيدخان

 .راحتم اونجا من – فرشته مامان

 .جون خاله بيای پايين موضعت از کم يه آرمان خاطر به باشه بهتر شايد ولی است العاده فوق اونجا – سارا

 .بخونه درس ها مدرسه بهترين از يکی تو داره نياز آرمان االن ، خاله آره – آهو

 .خوشبختيم اونجا آرمان و من – فرشته مامان

 .خوشبخته من بدون هم مامان حتی

 باز اومدن چشم به همه اون کنار امشب چرا من و ميشينه چشمم تو اشک رد و ميبرم خوردم رژ لبای به رو آب ليوان

 .دلخورم هم

 ...آمين – مامان
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 .محبت همه اين نبود وظيفش که ميدونم و ميکنم نگاش

 مامان؟ دختر ساکته همه اين شده چی – مامان

 .بشه ديده جمع توی آمينش وقت هيچ نداره عادت که ميره نشونه رو جمشيدخانی مامان جای نگام

 .ام خسته کم يه -

 همه اين چرا من و مامانه ، داره برق عجيب چشماش امشب ولی مامانه ، نيست خستگی از دردم نميفهمه ولی مامانه

 دلگيرم؟ امشب

 پسره؟ اون منشی شدی رفتی چرا – جمشيدخان

 .هست هم آمينی اومده يادش تازه اون و ميفته پايين سرم

 .بود دومادت االن هم دنيا اونور بره نميذاشت جا دخترت اون اگه ، داره اسم پسره اون – فرشته مامان

 بی دراينق من يعنی ؟ نيستم پسره اون زن من يعنی ؟ نيستم جمشيدخان دختر من يعنی ؟ نيست دومادش االن يعنی

 کسم؟

 دلگيرم؟ امشب من اينقدر چرا

 .ميکنه تعيين خودش آيلينو آينده – جمشيدخان

 ميگيرن؟ تصميم واسش همه که منه آينده فقط

 ؟ بگيره تصميم آيندش مورد در بشه پخش شهر تو تيام با ازدواجش خبر اينکه از قبل نميتونست دخترت – مامان

 .مهمتره هرچی از واسشون آبروشون ملکان خونواده

 آبروييم؟ بی مايه من

 .ميبينن تار چشمام چقدر و ميمونه من روی نفر چهار هر نگاه و ميشم بلند

 .ندارم غذا به ميلی ، بخورم هوا کم يه ميرم ، است خفه کم يه اينجا هوای -

 .بهم ميمونه خيره جمشيدخان و ميشن قانع همه

 .ميپکم سختی همه اين از ، ميپکم غم همه اين از ، ميپکم ميذارم پاييزی سرد هوای تو که قدم

 ميديدنم؟ بايد اوناييکه اال اومدم همه چشم به من امشب چرا و ميريزم اشک

 ...است سينه توی درد از که هست هميشه حرفايی يه

******* 
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 .نخوردم که شامی بابت کنم تشکر تا موندم من و شدن جيم ماشين از زودتر آهو و سارا

 .بود خوبی شام ، ممنون – مامان

 تهرانی؟ کی تا ، بود خوب خيلی ، آره – جمشيدخان

 .هفته آخر تا شايد – مامان

 ؟ برميگرده کی آيلين:  گفت مامان و بودم نشسته عقب اينبار

 .ميرم فرو خودم تو بيشتر مامان حرف اين با که ميره نشونه رو منی آينه از جمشيدخان نگاه

 ؟ مهمه اينقدر برات چرا – جمشيدخان

 .بده دخترتو کارای تقاص اين از بيشتر آمينم نميخوام چون – مامان

 و دارم دوست رو مهری خاله من ، نميدم تقاص و دارم دوست رو وثوق من ، نميدم تقاص و دارم دوست صيامو من

 .نميدم تقاص و دارم دوست رو عاطی من و نميدم تقاص

 .نيست آبروش از مهمتر هيچی ملکان يه واسه گفتی خودت ، ملکانی خاندان آبروی فکر هم شايد – جمشيدخان

 .داره بغض چقدر مامان که ميدونم ميشه کوبيده که ماشين در

 .مينه شوکم جمشيد صدای که ميره دستگيره طرف دستم

 اونی؟ طرف هم تو -

 .ميشن خالی و پر چشمام و ميکنم نگاش فقط

 .نميشه نصيبشون هيچی پوزخند جز ميکنن فکر بهش وقتی بعدا که ميکنن کارايی يه آدما وقتايی يه -

 بشه؟ نصيبشون پوزخند فقط بعدا که بکنن کارايی يه وقتايی يه مجبورن مگه -

 .شدی بزرگ -

 .نميمونه يادش خونشو کلفت تولد تاريخ کسی خب ، نبود يادتون کنم فکر ، سالمه نوزده من آره -

 و افتاده هاش خاطره ياد امشب مرد اين که ميدونم و بيرون ميزنم و ام بی اون از و ميدم فشار رو دستگيره انيبار

 .نميشه نصيبش پوزخند جز چيزی

 است سينه توی درد از که هست هميشه حرفايی يه

 است کينه از پر و عشق از پر شاهين لبخونی مثه
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******* 

 .کشيدم ريه به رو قلبش ضربان و گذاشتم سينش روی رو سرم

 مامان؟ -

 مامان؟ جان بگو -

 ميسوزه؟ واسم دلت يا داری دوست منو -

 .شد خون حرفم اين از مامانم دل که ميدونم من و ايسته می حرکت از موهام توی دستش

 ميجنگه؟ همه اين ميسوزه دلش که کسی واسه آدم نظرت به -

 هميشه ، مامان ميدونی ، چرا نميدونم ، نيستم خوشحال ولی شدم ديده من بار يه چون ، باشم خوشحال بايد امشب -

 اشمهمون به و شونم دور بندازه دست بابا و وايسم کنارش آيلين جای من بابا مهمونيای از يکی تو بار يه داشتم آرزو

 از هميشه من سهم ولی ، ببرم همه از دل و بپوشم قيمت گرون لباسای اون از من بار يه داشتم آرزو ، بگه خوشامد

 يه اينکه حسرت ، دارم زياد حسرت ولی نيستم حسود ، گل خانوم به کمک و آشپزخونه يا بود باغ آخر تاب يا مهمونيا

 ، ردمک محبت گدايی بسکه مامان شدم خسته ، هست پشتم مرد يه بدونم من و کنه بغل منو بابا زندگی اين توی بار

 منو که ميخوام يکيو من مامان ، دادم جاش زندگيم تو ايا عقده عين زد لبخند بهم مرد يه تا اينکه از شدم خسته

 هک ميفتی مردی ياد ميبينی منو هروقت که باشم داشته اينو وجدان عذاب کی تا ولی درست دارم رو تو مامان ، بخواد

 هاش خواسته واسه که ميبينم رو سارا وقتی ، خور سری تو خود اين از ، خودم از خونه دلم مامان ، نداده عذابت کم

 .ميگيره خودم از دلم واميسته دنيا همه ور تو چطور

 تهنداش کسی به نياز که کاملی اونقدر خودت تو جونم تو دردت ولی ، گذاشتم کم که ميدونم ؟ برات گذاشتم کم -

 .باشی

 مامان ، نمک کار شرکتش تو نميتونم ديگه ، بيرون خونش از ميکنه پرتم تيام برگرده آيلين اگه ، ميترسم من مامان -

 از من مامان ، کنم تنگ آرمانمو جای نميخوام ، بشم سارا و آهو زندگی سربار نميخوام ، مياد بدم بودن سربار از من

 همونم وقتی من ، ميترسم ميکنن تحملم فقط دارن همه ببينم و بيام خودم به اينکه از ، ميترسم شدن خفيف و خوار

 خور نون ميشم ، سرخر ميشم ، طفيلی ميشم ، سربار ميشم بشه برداشته روم از مهمون اسم وقتی ، عزيزم باشم

 من درد ، است آينده من درد مامان ، نميکنه ولم سربارم تيام خونه تو اينکه عذاب هم االنش خدا خداوندی به ، اضافه

 .کمترم ازش هم باز من و برميگرده آيلين که ايه آينده

 مامان و ميدوزم اشکش از پر صورت به رو نگام ميشه ناهموار زيرگوشم قلبش ضربان و ميلرزه که مامان های شونه

 ...که ميگه
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 کردی رفک که گذاشتم محبت برات کم زندگيم کجای سربارمی؟ کردی فکر که بودم بد برات اينقدر زندگيم ی کجا -

 هميشه وجودت که خداشه از آرمان ، مادری چيز همه تو ، مادری سر تاج تو آمينم نداری؟ جا چشام تخم جفت رو

 ، بيرون کنه پرت خونش از منو دختر بخواد اگه تيام ميکنه غلط ؟ بگم چی تو به من ، دختر آخه ، باشه سرش سايه

 .مامان دختر حرفا اين از نشنوم ديگه ، کنه گور به زنده بچشو خودش دستای با خودش تهمينه ميگم

 داری؟ دوسش هنوزم -

 کيو؟ -

 .ميدونی خودت -

 .عاشقشم دنيا ته تا من -

 ميکنی؟ قبولش برگرده -

 ميکنی؟ فکر چی تو -

 .مامان کن ناز براش ولی ميکنی قبولش ميگم من -

 .درميارم چارشو و چشم -

 .بابام داره گناره -

 .منی طرف ، منا واسه نکنی بابا بابا -

 .معشوقشه ديدن خوش دلش امشب مامانم که ميدونم و ميخندم

 ...پيداست نگاه عمق از که هست هميشه حرفايی يه

 ، خونه بيا زود هم تو ، مهربان ديدن ميرم من پس:  گفت مامان و کردم باز رو درتاکسی و بوسيدم رو مامان نرم گونه

 .نره راه هزار دلم دوباره

 ...که زدم لب و خنديدم

 ...دارم دوست -

 .بود "مامانی جون تو" هميشه مثه مامان وجواب

 آينه و گذشته شب نافرمانی بابت ميکنه شيشه تو خونمو ملکان خان تيام امروز ميدونم ميشم گم که آسانسور دل تو

 .ميده نشونم تيپ خوش امروز چقدر آسانسور
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 در منو و ميگيره قرار جلوش قهوه فنجون وقتی و ميخواد قهوه حرف بی ميکنم سالم بهش من و ميرسه که خان تيام

 ...که ميگه ميبينه کردن گرد عقب حال

 گذشت؟ خوش جون مامان و باباجون رکاب در ديشب -

 .رومه جلو قدرتمند مرد فيهاخالدون تا سوزوندن داره که وجودی ابراز دليل تنها لبخندم

 .نبود بد -

 يگهد روته اسمم وقتيکه تا ندارم خوش ولی کردی زندگيت تو غلطايی چه تو نيست مهم من برای ، دخترجون ببين -

 نشون همه جلو خودتو ميری من واسه حاال که ميگيری اينجا از که حقوقی برات کمه مگه ، ببينم ازت کارا اين از

 ميدی؟

 ...سهراب به من -

 مفت خونم تو هم چون ، مديونی هم من به پس ؟ داده بهت کار اينکه واسه چی؟ واسه مديونی؟ چی؟ سهراب به -

 سیمجل هيچ تو وقت هيچ نميخوام ديگه که بفهم خوش زبون با پس ، کارميکنی واسم اينکه هم و ميخوابی و ميخوری

 .ببينمت

 .سوخته نافرمانيم از ديشب عجيب که ميدونم و ميکنم نگاش

 .نميکنم خراب ديگه سرمو پشت پالی من -

 که فهميدمي يکی کاش و مياد باال اون چشمای تا ترسيدم نگاه و ميکنه گير تيام مشت تو نرسيده دستگيره به دستم

 .داره درد کمربندش چقدر

 .بذاری کج پا نميذارم منی چتر زير تا که باشه يادت اينو...؟ نه ديگه ديشبته هرزگيای همون سرت پشت پالی -

 .ميکشونه آتيش به رو دل ته تا و زهره حرفش

 تمومه؟ چی همه مرد اين چرا و ميکنه رو و زير نگاشو لرزون نگام

 ليلشد تنها فقط و نيست رضا گفتنش به هم خودم دل حتی و بگم نبايد که رو چيزی اون ميگم و ميکشه نطق زبونم

 از آيزون زنجير و بازه سينش وسط تا لباسش های دکمه و وايساده روم جلو که تموميه چی همه مرد اون با لجبازی

 .ميکشه رخ به رو گردنش

 .باشم شما چتر زير که اينه از بهتر باشم هرزه -

 رو داره جريان پيشونيم تو که دردی و ميزنم کنار رو صورتم چپ طرف درد و اتاق وسط شدم پرت ميام که خودم به

 .ميکنم لمس بشتر
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 ...که ميگه و ميکنه نگاه تفاوت بی جديدش شاهکار به و ميگيره دستش تو چونمو و ميشينه زانوش روی کنارم

 هم رامب ، ميکنم گورت به زنده گذاشتی کج پا برسونه گوشم به باد...؟ چی يعنی من با درافتادن بدونی تا زدم اينو -

 مال سال يه ، باشه داشته چشم منه مال که چيزی به کسی ندارم خوش ، داری آرزو و ای بچه خيلی هنوز نيست مهم

 . چی يعنی بودن من مال کنی عادت که کن تکرارش خودت با روز هر ، سالو يه اين کن فرو گوشت تو ، منی

 تحرک اين چقدر و ميکنه نوازش صورتم رو سيليشو جای شستش انگشت و ميخوره غلت صورتش تو اشک پر نگام

 .بعيده ازش

 .باشی داشته آيلينو جذابيت نيمتونی وقت هيچ -

 خط رتصو رو گرانه شکنجه که شستش انگشت اون با باز و ميزنه کنار دستمو اون دست و ميخوره پيشونيم به دستم

 .ميگيرم گاز خوردمو رژ لب درد شدت از من و ميکنه لمس رو دردناك قسمت اون ميندازه

 از رپ چونم باز و ميکشم کنار صورت انزجار شدت از من و ميکنه لمس رو لبم اينبار شستش و ميمونه لبم روی نگاش

 ...که بهم ميتوپه شدش کليد دندونای بين از اون و ميشه درد

 فقط ، نکش اونور صورت من واسه پس ، خوابم هم بشی تا ، من مال بشه وجودت تمام تا بخوام ، بخوام کافيه فقط -

 .کوچولو نيستی هم خوابگيم هم اليق حتی تو ولی بخوام بايد

 .نبرده بويی احساس از مرد اين که ميدونم من و ميکنه نابود رو من و ميشکنه وجودم تو چيزی يه

 ...که ميگه و ميره فرو مآبانش رئيس جلد تو اون و ميشم بلند جام سر از سختی به ميشه دور که ازم

 کيتاس کالس هم هفته آخر برای ، اتاقم کن وصل بعد بابا کارخونه بزن هم زنگ يه ، کن کنسل وکيلم با امروزو قرار -

 .نيک پيک بره ميخواد مامانش با کن کنسل رو صيام

 .زياده برام زيادی نيست من بچه که صيامی روی مالکيت حس اين که ميدونم و ميلرزه دلم حرف اين با

 ...ميگه که بيرون بزنم در از ميخوام

 ...ضمن در -

 . تمايس می ميزنه ديد رو بيرون پاييزی ابری روز اون تو اتاق سری سرتا های پنجره به رو من به پشت که آدمی اون به

 .باشن باخبر زندگيم خصوصی مسائل از جمشيد يا فرشته ندارم دوست -

 .برسونه رو آيلين خدا کاش و برميداره من سر از دست آيلين اومدن با مرد اين که ميدونم و ميدم تکون سری

 پيداست نگاه عمق از که هست هميشه حرفايی يه

 زيباست فروغ شعر مثه که تلخی حرفای اون از
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 در و تهنشس بست اتاقش تو عاطی و ميشنفن گل و ميگن گل هم با فرشته مامان و مهری خاله و نشسته بغلم تو صيام

 .شده خشک در به چشمش هم وثوق و ميخونه درس داره مثال و کردنه ناز حال

 مامانی؟ -

 مامان؟ جون -

 .اسکيت کالس برم نبايد من ميگفت صبح بابا -

 .زدم حرف مربيت با ، ميريم تر زياد همديگه با هفته اون عوضش ، بری نميشه هفته اين ، نفسم آره -

 .بکنم کاری هيچ نميتونم ، داره کار هم کارن ، داره کار همش مامان ، مامان پيش برم نيمخوام من -

 .داره دوست ، خوبه که کارن -

 .است بدمزه خيلی غذاهاش ، نيست بلد آشپزی اصال هم مامان ، داره کار خيلی ولی داره دوسم آره -

 .ميشم دور ازش خيلی من و نيست پيشم که ای هفته آخر اين از ميگيره دلم و کودکانه همه اين به ميخندم

 برگرديم؟ بگيری تياممرخصی از ميتونی کی آمين – مامان

 .نميدونم -

 .اومد می بهش عجيب که اسپرتی تيپ اون به کردم نگاه من و شد حس سالن توی تيام حضور

 ....نکنم فکر ، شلوغه سرمون خيلی هفته اين – تيام

 .نکنی فکر بهتره پس – مامان

 .داره دوسشون که خوبه آدمايی جلو فقط مرد اين و زد لبخند تيام و خنديد مهری خاله

 .مامان ميام ديگه وقت يه من پس -

 .ميکردم حس صورتم روی رو آدم اون نگاه خيرگی ولی بود اومده در به کبودی از پودر کرم مدد به صورتم

 .نگرفتين ازش سراغی يه بسکه پوسيد دلش آرمان بچم ؟ ديگه وقت يه چيو چی – مامان

 .براش ميکنم جبران ، بشم فداش -

 .بده بچه اين به مرخصی يه من خاطر به جون خاله ، تيام – مهری خاله

 .قانطال ميفرستمش زور به خودم اصال ، چشم بعدی دفعه ، بياد نميشه ، ميرسه بارا هفته اين ، جونم تو دردت – تيام

 . است آماده خواستی که هم واحدی تا چند اون تيام راستی – وثوق
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 .بزن صيام نام به سنداشو – تيام

 .پس حله – وثوق

 هرجهت به باری بچشو جمشيدخان مثه حداقل ، برانگيزه تحسين برام ،گاهی مرد اين های داشتن دوست زيرپوستی

 خالی بچش سر زنشو نبودن های عقده حداقل ، سابه نمی زمين بچش حداقل ، نميکنه ول گرگ عالمه يه ميون

 اونقدر ، مهمه براش آيندش و عاطی که خوب اونقدر ، خوبه خيلی من نظر به گاهی بدياش همه با مرد اين ، نميکنه

 اونقدر ، ميکنه نگاه عشق با فرشتشو عمه که خوب اونقدر ، ميکنه حلوا حلوا سرش رو ميذاره رو مهری خاله که خوب

 االب طبقه به ندارم حق من که خوب اونقدر ، نميدونه هم خوابش تخت حد در منو و صورتم تو ميکوبونه يکی...که خوب

 .ميچشونه بهم کمربندشو مزه که خوب اونقدر کمترم آيلين از هميشه براش من که خوب اونقدر ، بذارم پا

 لکی؟ تو چرا ، آمين چيه -وثوق

 .نهميک سنگينی من روی تيام نگاه باز و ميزنم لبخند بهش من و ميگيره قاب کوچولوش دستای با صورتمو صيام

 .کن استراحت برو ای خسته مامانی – مامان

 ، ببنی فيموخفي ، ببنی خواريمو ، ببينی اتاقمو و کنی مرتب روم پتومو تا اتاقم تو بيای تو و کنم استراحت برم نميخوام

 .ببنی بدبختيمو همه اين نميخوام مادرم

 .ميشم خوب بخورم هوا کم يه ، نيستم خسته -

 .ميکشم سرش روی رو شرتش سويی کاله و ميگرم دست به رو صيام دست

 .ميکنه غمگينش رفتنم که ميدونم من و بازی وسايل و تاب طرف ميدوئه

 .دارم رو بهش نزديکی ترس صبح از که ميکشونه آدمی اون به نگامو يکی نفسای بعد و قدما صدای

 منو راست و چپ فرشته که ميکنی کاری چرا ، بشه خبردار زندگيم خصوصی مسائل از کسی ندارم دوست گفتم -

 .بدونه بدخلقيات اين مسبب

 لدلي شما نداره امکان ، نکنين ناراحت خودتونو شما ، ميده گير هم سرکوچه درخت به ميبينه لک تو که منو مامان -

 من ، داشته هوامو هميشه بابام ، خوشبختم هم خيلی من ؟ باشم نارحت من داره دليل چه اصال ، باشين من ناراحتيای

 ، نبودم کم وقت هيچ من ، نخوردم کتک وقت هيچ من ، نيستم هيچکس صيغه من ، داشتم خواستم هرچی هميشه

 خيلی من ، گرفته برام رو دنيا تولد بهترين ، نرفته يادش تولدمو وقت هيچ ، پشتمه بابام ، دارن دوسم منو همه

 زشمنوا و ناز راست و چپ داره لطف بهم اونقدر هست يکی ، ميکنم زندگی اتاقش بهترين تو خونه اين تو ، خوشبختم

 .ندارم ناراحتی واسه دليل اصال ، خوشبختم خيلی من آره ، ميکنه
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 محبت من به وقت هيچ مرد اين که ميدونم و ميگذرم کنارش از و ميشم نگاهش بار و سنگينی همه اون خيال بی

 .نميکنه

 . ميگذره خوابت وقت از داره صيام - تيام

 .نمياد در دربه خورشيد اون فردا – صيام

 ...که ميگه شده مظلوم اون و ميندازيم پايين سرشو غرمون چشم با دو هر تيام و من

 .ميگه هميشه مهری خاله خب – صيام

 . کرده گير من خنده به مرد اون نگاه که ميدونم و ميخندم من و ميکشه بلندی پوف تيام

 بی همه اين از ميخورم حرص من و درگيره ماهواره کاناالی با گردونده پا رو پا خيالش بی سارا و ميره رو قدم آهو

 . خيالی

 شد؟ پيداش کجا از يهو لندهور اين آخه – آهو

 .نايسه چقده که نميدونی ، ميشی عاشقش ببينيش آهو ، کرده گيرم چشم سهراب لباس شوئه تو – سارا

 .است بالفطره کثافت يه ديدم من که پسری اين ، سرت فرق بخوره نايسيش – آهو

 .کثافت همه اين به دارم عادت من و منه زندگی مردای کل شبيه دقيقا – سارا

 اين؟ يهو چرا ، کردی رد صدبار حاال تا رو مرتيکه اين از سرتر خيلی ؟ چيه تو درد سارا -

 .باشه پالس شرکتش تو راست و چپ که نيست بعضيا مثه ، هست خالفی جور همه پايه ، ازش مياد خوشم – سارا

 احترام دبهزا بابت تصميمت به من ، باشی لياقت بی همه اين نميکردم فکر سارا ، نباشه آقا پسره که اينه دردت پس -

 . نيستم ديگه يکيو اين ولی ميذارم

 .ميکنه فکر سالش چهل خواستگار رو داره که بگير رو دختره اين خر بيخ برو ؟ من به کردی بند چرا – سارا

 .ميشمرد رو قالی گالی و بود انداخته پايين سر که گشت آهويی طرف نور سرعت با گردنم

 ميگه؟ چی داره اين -

 هست چندسالی هم زنش و هست هم کور اجاقش و سالشه چهل مرتيکه ، ميگم قشنگ واست بپرس من از – سارا

 .نميره هرز کم هم چشمش و جداشده ازش
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 لحظه وت که ميرم در طرف بکشونن گند به آيندشونو ميخوان من مثه که دوتايی اون به نگاه بی و ميزنم چنگ کيفمو

 حبابی چراغای کمرنگ نور تو من و ميچسبه بازومو در دم پاييزی سرد هوای اون تو دوبندش تاپ اون با آهو آخر

 ...که ميناله و ميچسبه سينم به سرش ، ميشن تراشش خوش های گونه راهی چطور که ميبينم اشکاشو قطره حياط

 قتو هيچ ميدونم که ساالری اميد به بشينم کی تا ، باشم داشته که نذاشت ساالر ، ندارم ای ديگه آينده من آمين -

 .ميسازه من چی همه با مرد اين آمين ، برنميگرده ديگه

 .بدبختيم ماها چقدر و ميپيچه شونش دور دستم

******* 

 . دادی جوابو خدا بنده اين به باالخره پس

 .دنبالم ميومد روز هر بسکه دانشگاه دم بود برده آبرومو – عاطی

 .بده شانس خدا -

 .بکشه هم خانومش منت ميخواد زن بچم – مهری خاله

 .من بشم فداتون – عاطی

 .نده حرص بچمو ، بشی فدام نميخواد – مهری خاله

 .رفتن مبل دسته حلق تو تا تقريبا و نشستن جور و جمع به کرد اجبارم تيام نشستن من کنار

 هست؟ عروسی کی خانوم عروس حاال – تيام

 .غيرتيه حاال از بچم و کرد اخم باباش به و کرد جا باباش و من ميون خودشو صيام

 .کاراشه دنبال وثوق ، ديگه هفته سه تا کنم فکر – عاطی

 هست؟ کجا حاال – تيام

 .پروژش سر رفته – عاطی

 ساکتی؟ اينقدر چرا ؟ مادر چيه:  گفت مهری خاله که ميکردم ناز موهاشو من و بود داده لم بهم صيام

 .ميگيره سخره به منو داره باز که ميدونستم من و بود شدنی حس تيام نگاه سنگينی

 .درگيره فکرم کم يه که اينه ، ايران مياد مهشيد عمه هفته اون آخه ، بابا نه -

 .خوشحالی حسابی پس ، خوب چه – مهری خاله

 .هستم عمه عاشق من ، آره -
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 ؟ مياد تنها – تيام

 .مياد پسرش با نه -

 شده محشر واقعا ، بود گرفته سهراب از عکساتو ساالر ، کردی کوالك لباس شوئه تو ميگن آمين راستی – عاطی

 .بودی

 .نبوده هم خبرا اين از ، بابا ديگه نه -

 ....رفيقاش از يکی ميگفت ساالر تازه – عاطی

 مياد؟ کی وثوق عاطی – تيام

 .ديگه ساعت نيم ، ربع يه – عاطی

 . دارم کار چندتا شو بلند هم تو آمين ، اتاقم بياد بگو اومد ، خوبه خب – تيام

 اين از دلم و دست باز و لوکسش کار اتاق تو گذاشتم قدم باز دنبالش ولی بودم شوکه يهويی دستور همه اين از

 .لرزيد بود شده ترسم مايه هفته يه که نزديکی

 طرف کرد خم خودشو و گذاشت پام روی رور تاپيش لپ و بشينم کنارش زد اشاره چشم با و نشست چرمی کاناپه روی

 .کرد نگام خيره و فهميد اون و شدم جمع خودم تو و لرزيدم خودم به باز نزديکی همه اين از من و تاپ لپ

 ميکنی؟ اينجوری چرا ؟ چيه -

 .هيچی -

 .قديسه ميشی ميرسی که من به راحتی مردا همه با تو ، برام جالبه -

 سبزی همه اون عمق تو من و کرد دستاش اسير باز چونمو و شد حرصی توجهی بی اين از انگاری اون و نگفتم هيچی

 .گشتم مهربونی از ردپا يه دنبال نگاش

 .بمون خوبی دختر و نکن سوءاستفاده من خوبی همه اين از پس ، خرد بابتت خودمو اعصاب و کنم اذيتت نميخوام -

 نفساشو و تن داغی کردم سعی من و شد خم من روی عمال و تاپ لپ روی باز اون و شدم متعجب جبهش تغيير اين از

 .بشم خيال بی

 چندسالشه؟ پسرعمت -

 .آرمانه سن هم -

 ايران؟ مياد هرسال عمت -
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 .تقريبا -

 خوبی؟ عمت با -

 . داره دوست منو عمه -

 است؟ کاره چی شاهين -

 .جمشيدخان شرکت از زده شعبه يه اتريش تو خودش پيشنهاد به ، شريکه جمشيدخان با -

 .باباته خور نون پس -

 باهات؟ بود چطوری اون:  گفت و خند ته اين ديد اون و نشست لبم رو حرف اين از خند ته يه

 . نداشتيم باهم زيادی برخورد ما -

 بودن؟ چطور هم با شاهين و آيلين:  گفت اون و زدم بارزی پوزخند کودکيم دوران عشق يادآوری از من و

 برم؟ ميتونم من -

 .بده سوالمو جواب ، ندادم اجازه من که وقتی تا نه -

 .نداشتم هيچکدومشون با زيادی برخورد من -

 .بده جواب درست و باش خوبی دختر پس ، نيومده خوشم وقت هيچ سرباال جواب از من -

 .داشتن خوبی رابطه و بودن هم اقوام اونا طبيعتا ، خب -

 حد؟ چه در -

 .ديگه پسرعمويی دخترعمو حد در -

 کرد؟ انتخاب اتريشو مامانت چرا -

 .است فرشته من مامان و نميدونم من -

 بد ادید کارنو سالم جواب حتی برسونه گوشم به باد ، نشو کارن نزديک:  گفت اينبار و شد حس باز نگاش سنگينی

 .ميکنم تا باهات

 .کشيدم راحت نفس من داخل اومد وثوق و خورد در به که تقه و دادم تکون فهميدن معنی به سری

 ، تيام نشستن نزديک اين بابت که ميدونستم من و رفتن زودتر به کرد تشويقم نگاش با اون و گدشتم وثوق کنار از

 .ميشه هوار سرش
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******* 

 حرف و بود وايساده روبروش آهو که شد قفل ماکسيمايی اون به نگام و کردم جا جابه دستم تو خريدو های کيسه

 .کوره اجاق ساله چهل مرتيکه همون که ميدونستم و ميزد

 ميبينی؟ منو روزگار:  گفت و کرد نگام شونه سر از آهو و رفت آهو شونه روی دستم افتاد حرکت به که ماشين

 .کردی قهر روزگارت با خودت -

 .ميره ساالر واسه دلم هنوز که ميگره حرصم خودم از -

 .ببرن دلتو اون شور مرده -

 .... و زده زنگ وقت همه اين از بعد امروز ، ميريزه هم به قبليمو ذهنيت همه که ميکنه کارايی يه وقتايی يه -

 چی؟ و زده زنگ -

 ميکنم؟ ازدواج باهاش دارم و دارم خواستگار من بهش گفتی تو -

 مگه؟ چطور ، بگيره آتيش گفتم ، آره -

 . امروز ميکرد تهديد -

 . کرده غلط -

 .باشم داشته نميتونم دفاعی هيچ من ، کنه تهديدم ميتونه اون آمين -

 .دادی رو بهش بسکه -

 ...من آمين -

 داشت؟ چی قيافه جز واست مرتيکه اين بگی حسينی و راست بار يه ميخوام ولی ، عاشقشی ميدونم -

 .وعيدش وعده همه اون با ، شدم خر حرفاش با من ، کرد کسی همه کس بی من واسه حرفاش -

 مردش؟ صاب گوشی اون ليست بلک جزء ميشی روزی يه که اينه رفاقتش ته ته ساالر که چزيديم چقدر سارا و من -

 .بفهمی دردمو نشدی عاشق آمين -

 .بسی پشتمون هفت واسه تو -

 ينا بپوشه؟ چی هفته آخر پارتی واسه فکره تو که بگير جونتو سارا اون جلو برو ميزنی؟ من جون تو نقاتو همه چرا -

 .فرغون تو ريخته رفيقمونو مخ بد نرسيده راه از پسره
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 داشت؟ مخی اصال -

 .ميگم مثقالو نيم همون -

 هست؟ کاره چی خر نره اين حاال -

 .داره فروشی مبل مغازه چندتا آباد يافت تو ميگفت سارا -

 بوده؟ چی ازش تو برداشت -

 .نميره يکی من کت تو مدله هيچ که باز دودوزه دله مرتيکه يه -

 .ميکنه لج داره سارا -

 .بده تاوان بدجور کردنش لج اين بابت ميترسم -

 چشه؟ آقايی اين به بهزاد مگه -

 .نداره هم منفی نقطه يه خدا بنده بهزاد اين که اينه سارا درد -

 .نشسته خيلی که من دل به -

 ديدی؟ نيششو حاال تا وای -

 .نيششم ديوونه شخصه به يعنی ، صلواتی پدر آره -

 .کشوند خونه در به نگامونو سارا صدای

 کی؟ نيش – سارا

 .جون بهزاد:  گفتم و زدم کنارش شونه با

 .ايــــش – سارا

 .بخواد هم دلت – آهو

 پسندی مشکل همه اين که تو خب:  گفتم درگير ژورنال با عاطی به رو بهش توجه بی من و گردوند پا رو پا ساالر

 .ميکنه حلش واست سوته سه ، آهو دست بسپار

 .ميگم شلوغه سرش که نه ، خدا بنده کنه گير رودربايستی تو ميترسم آخه – عاطی

 .مياد بدش فنگ و دنگ از اينثده ، سارا برعکس درست ، عروس لباس واسه ميکنه درد سرش آهو ، بابا نه -

 .بود طلب راحت بچگيش از – ساالر
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 .نميکنه خرج جونشو ددی جيبی تو پول و وايساده خودش پا رو االن شما طلب راحت همون -

 و رفت غره چشم بهم مهری خاله و کشيد دندون به لب عاطی و کوبيد شونم روی دست با چندبار و زد قهقهه وثوق

 . زد لبخند...تيام

 .ميگردونم خودمو مطب دارم ماهه سه من ، وجبی نيم – ساالر

 .بابا نه -

 .نداره دماغ و دل ديگه سارا از بعد بابا – ساالر

 .شده تنگ عمو واسه دلم -

 . بيشتر اون – ساالر

 .پشتمه هميشه مرد اين که ميدونم من و فشرد نرم دستمو وثوق و بود مونده روم گفتنم عمو بابت تيام نگاه

 .کنه جور هاشو برنامه هفته اون واسه بگو حتما هم خانوم فرشته به – وثوق

 .آقارو اين ببينيم ما ، بيارن هم آرمان بگو ، کشتم رو تو من نياد جون فرشته آمين يعنی – عاطی

 .منه فتوکپی – ساالر

 .آقايی اين به بچم ، نياره روزو اون خدا -

 .داره دخترکشی ذات خداوکيلی – ساالر

 .ستايشه قابل واقعا ايرانی مردای نفس به اعتماد اين – عاطی

 .ميمونن گل تو خر عين ما بدون تهشون ته ، مادر نخور غصه – مهری خاله

 .بالنسبت البته – وثوق

 .نميشه پيدا جمع اين تو اصال اونکه – مهری خاله

 سالم ببخشيد:  گفت ساالر و کرد جا بغلم تو خودشو راست يه آلود خواب صيام و زدم لبخند من و زد قهقهه عاطی

 .خان فنچول نکردم

 ...که ناليد و کرد فرو سينم تو سرشو صيام

 .مياد خوابم – صيام

 .برقصی کن تمرين کم يه شو بلند ، بگردم دورت من الهی – عاطی
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 .بگيرتتا نياد وثوقم عمو ميگم ، عاطی نزن حرف اينقدر – صيام

 مادرانه از پر من و شد خيره بغلم تو پسرش تنها شدن جمع به و کرد همراهيشون کمی تيام و خنديدن وثوق و ساالر

 .شدم مادرانه زاييدن بی من ، شدم

 چطوره؟ صيام با خورشيد ، خاله – تيام

 .خوبه همه با اونکه – ساالر

 ادفرست زور به صيامو ديروز همين ، ميزنه نق بند يه بپرسی که بچه از واال:  گفت و رفت غره چشم مشتی مهری خاله

 رهنميذا ورپريده تازه ، بود گرفته آتيش جيگرم خدا به ، حموم اين تو ميزد جيغ بند يه آخر تا اول از هم صيام ، حموم

 . کنيم دخالت کارش تو که

 .روانيه دختره اين ميگم که من – عاطی

 مياد؟ دلت – ساالر

 .ساالر – وثوق

 داداش؟ جونم – ساالر

 .ببند – وثوق

 .جات به تذکر از ممنون – ساالر

 گاهی که اينه قرص دلم و خوشم دوروبر های آدم جمع ميون ملکان تيام نزدکی در حتی ، جمشيدخان از دور به گاهی

 .باشم مهم براشون من که هستن آدمايی زندگيم تو

******* 

 دارم دوستون

 

 

 

 ؟ دختر ميخوری وول تو چقده – آهو

 غرغرو؟ اينقدر هم خياط – عاطی

 .خورديا کجا از نفهمی که فکت اون تو ميخوابونم ماده و نر يه همچين – آهو
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 کال اين ، بخون اينو حرف کنی پيدا نجات ترشيدگی از و عقد سفره سر بشينی سالم ميخوای جون عاطی – سارا

 .آدم با نداره شوخی

 ؟ چيه ماده و نر:  گفت شده خيال بی ای ثانيه واسه پدشو آی صيام و خنديد عاطی

 .شه ملتفت بچمون ، کن صحبت ماده و نر های ريشه از بشين ؟ جون آهو خوردی – سارا

 .عزيزم کردم شوخی – آهو

 خاله؟ نداری شنا کالس امروز تو مگه – مهری خاله

 .کنه گوش حرف چقدر من بچه و شد بلند جا از و کرد اخم صيام

 .نفسم نکن اخم -

 .رفت باال اتاقشو به رسيدن های پله حوصله بی تهش و شد باز ابروها اون گره کمی

 اينجور مخود به اصال ، بديه موقعيت نميگم:  گفتم و کردم پيدا گوشيش تو باز نيش با رو بود نشسته کنارم که سارا

 يگهد ضربه يه ممکنه ديدی ضربه همه اين عمرت تو که تويی واسه رفتن پيش سرعت اين با سارا ولی نميدم ای اجازه

 .باشه داشته

 .گذشتمه تفريحای از کم يه به برگشتن مهم ، نيست مهم من واسه اون – سارا

 طوس که آهويی خونه تو بکشی رفيقات های پارتی وسط از کردی انتخاب خودت ، کردی انتخاب زندگيو اين خودت -

 .داداشته با دوستی همون زندگيش اضافه غلط کل و شهره

 .زنيکه اون جای هم مامانمه ياد هم که نکنم زندگی ای خونه تو که بود اين من انتخاب – سارا

 .باشه کنارش هميشه که داره نياز يکی به تنهايياش تو عمو ، زورن حرفات -

 .بود بابا عاشق مامان ، نميره کتم تو – سارا

 .ميکنی اعتماد کی به داری نی معلوم که تويی من درد ، نيست بابات با تو دعوای من درد ، بود ماه فريال خاله -

 .کنم مراقبت خودم از ميتونم من – سارا

 .بتونی کاش -

 هم مادرش و خواهر برداشته مرتيکه ولی نه گفته آهو ، درمياره بازی سمج خيلی آهو خواستگار اين راستی – سارا

 .ببينن رو آهو آورده

 .نميفته اتفاقی هيچ نخواد آهو تا -
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 ودهب خوب هميشه من واسه نه ، بده تيام ،نميگم تو همين مثال...افتاد اتفاق و نخواستيم چيزا خيلی هم تو و من – سارا

 دادن يادم بچگی از خالم و مامان که رو کسی ندارم عادت ، بگذرم کبودت تن و صورت از نميتونم من...تو واسه ولی

 ؟ شدی اينجوری تو چرا ، بکنم نميتونم کاری هيچ من آمين ولی ، بشينم ساکت من و بشه اونجوری باشم مواظبش

 وقت هيچ ، چيزت همه ، آرزوهات ، خودت از ، گذشتی هميشه ؟ واينسادی وقت هيچ حقت پا ساالر و من مثه چرا

 چرا؟ نکردی تالفی

 . برسم کردن دريغ ازم که چيزايی اون همه به خودم داد يادم عوضش ، نداد يادم کردن تالفی وقت هيچ مامان -

 .آورد بيرون حالت اون از رو ما احوالش و حال و وثوق حضور و کرد نگام اينبار سارا

 است آشفته دنيا هميشه اينه ما حال هميشه ، است ناگفته حرفای از پر حرفا آخر هميشه

******* 

 .دکن صيام از نگامو کنارم کسی حضور که ميکردم نگاه رو ميداد مانور من حضور به اميد با پيست وسط که صيامی

 .نشست مردونش و پهن دست ميون من دست و کرد دراز طرفم دست و پاشيد صورتم تو لبخندی

 .ببينمتون اينجا نميکردم فکر -

 .ميگذرونيم هم با رو ها شنبه پنج مردونه که اينه خوش دلش بشکنم، صيامو دل نميتونم وقت هيچ -

 خوبن؟ سحرخانوم -

 .خوبه حتما اونم -

 بوده؟ جنتلمن هميشه آيا مرد اين که شدم اين درگير من و لغزيد صيام روی صورتم از نگاش

 راسته؟ ، شده پخش وثوق ازدواج خبر -

 .کرد خواستگاری باالخره ، آره -

 .باشه دادن تله به دم مرد وثوق نمکيردم فکر -

 ايم؟ تله زنا ما شما نظر تو چرا -

 .شما بالنسبت ؟ حرفيه چه اين -

 .باشه داشته دختر تيام فرشته عمه نميکردم فکر من:  گفت ای ثانيه چند مکث يه از بعد اون و زدم لبخندی

 .ميکنن فکری اينجور خيليا:  گفتم و کرد جاخوش لبم رو پوزخند هم شايد ، لبخند يه

 .دارين فاصله تهران از که باشه اين خاطر به شايد -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 166

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

167 

 .نداشتم فاصله تهران از وقت هيچ من -

 .معماست همه واسه من زندگی همه اين چرا که فهميدم نمی من و بود شدنی حس خيرش نگاه

 .بخوريم بيرون شامو و بازی شهر ببرمش بودم داده قول صيام به امشب من -

 .ديدنتون از شدم خوشحال ، برم من بهتره پس -

 ...نه -

 منظورم يعنی:  گفت خندی تک با اون و نشست صورتش تو نگام و شد نشستنم به منجر شدنم نيمخيز گفتنش نه با

 .بگذرونين بد دوتا ما با امشبو يه ميشم خوشحال که اينه

 .نشم مزاحمتون ميدم ترجيح ولی ؟ حرفيه چه اين -

 چی؟ کنم خواهش اگه -

 ؟ نه بگم من و کنه خواهش کبکبه دبدبه همه اون با زند کارن

 ؟ خوردم شام و رفتم شهربازی زند کارن با من که ميفهمه چه تيام

 .نميندازم زمين خواهشتونو -

 .ميکنين خوشحالم -

 کارن حرفای و صيام های خنده به و شدم جاگير کنارش ، ماشين جلوی صندلی روی ميام که خودم به و ميزنم لبخند

 .ميدم گوش

 مامانی؟ - صيام

 .تعجبه در شدنم خطاب اين از که ميدونم من و من روی کارن نگاه و ميگرده صيام روی من نگاه

 مامانی؟ جون -

 کارن؟ يا منی طرف تو - صيام

 چی؟ واسه -

 .سوخاری مرغ ميگه کارن ، بخوريم پيتزا شام ميگم من - صيام

 .دارم دوست هردوشونو ، نميدونم من -

 .باشه راضی ازمون صيام آقا که ميخوريم پيتزا پس خب – کارن
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 .ايول – صيام

 .چسبيد بهمون عجيب کارن وجود با شهربازی و خنديدم ايش لحظه خوشی اين از

 داری؟ دوسش اينقدر چرا -

 .منه خود دقيقا صيام ، داره دوست خودشو هميشه آدم -

 ميفهمی؟ سنت از بيشتر که بود گفته بهت هيشکی حاال تا ، بود جالبی جواب -

 .انداختم پايين سری و زدم لبخند

 خوشگلی؟ خيلی که بود گفته بهت هيشکی و -

 .بود شده داده نسبت بهم که خوشگلی اون و شدم بيانش های مصدر شدن مفرد درگير

 .ممنون:  گفتم و کردم تر شل رو بود افتاده شل گردنم دور که شالی

 .بگه رو واقعيتا بايد آدم -

 دادی؟ نسبت بهم که خوشگلی يا بيانت مصدر شدن مفرد يعنی واقعيت

 ميکنی؟ زندگی تيام پيش چرا -

 ...اون خب -

 . داری اينجا که کسيه تنها که نگو -

 .مجبورم من خب -

 مجبوری؟ -

 .دارم دوست آدماشو و خونه اون ميکنم حس کم کم ولی آره اوايل -

 .صيامو مخصوصا -

 .چيزه همه خونه اون توی من برای صيام ، آره -

 حساسه؟ اينطور اقوامش ی همه روی تيام وقت اون:  گفت تهش و کرد نگام خيره

 .ميريزه سينه تو قلبم ميشه حک گوشی اسکرين روی که تيام اسم و ميمونم جوابش تو

 نميدی؟ جواب چرا -
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 در خوبی چيز که ميدونم و ميلغزه تماس وصل دکمه روی دستم و ميشم دور ازش چندقدمی و ميگم اجازه با يه

 .نيست انتظارم

 بله؟ -

 کجايی؟ -

 ...خب -

 .برنگشتين هنوز اون و تو و گذشته صيام تمرين از که دوساعته دقيقا -

 .شهربازی اومديم اجازتون با -

 .باشم داده ای اجازه نمياد يادم -

 .ببخشيد -

 .باش خونه يازده از قبل -

 .چشم -

 .زاييه استرس خدای مرد اين ، راحت من نفس و ميشه قطع تماس

 حس کارن گرم نگاهای زير چقدر من و بره معمول حد از فراتر کارن صميميت پای نميذاره صيام حضور ، شب بقيه

 .ميکنم لمس رو گرفتن قرار توجه مورد خوب

 . نداريم صنمی هم با تقريبا هيچکدوم و مياريم در رو خونواده پيتزا يه دخل نفری سه

 يشترب کارن بغل تو رفته خواب صيام و ميفتم استرس به ميبينم رو دوازده عدد و ميفته گوشی رو ساعت به که نگام

 .ميکنه عصبيم

 .بود خوبی شب ، بريم ديگه ما -

 .ميرسونمتون -

 ...نه -

 ...که ميدم ادامه نه اين رجوع و رفع واسه من و ميکنه متعجبش انگار قاطعم نه

 ...زحمت خيلی هم اينجاش تا نميشيم مزاحمتون يعنی -

 خوش بهم که بود شبايی معدود جزء شايد زندگيم تو کسالت همه اين از بعد ، بود خوب شب يه ، نبود زحمت -

 .بودم گرفته فاصله گذرونی خوش خوب دوران از وقته خيلی ، گذشت
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 .بود همينطور هم ما واسه -

 به نم دل و بيفتم راه که ميزنه اشاره سر با و ميکشه عقب خودشو که بگيرم بغلش از رو صيام که ميکنم دراز دست

 انوملک خان تيام اولتيماتومای ميندازه يادم و ميکنه دلم حواله مشتی مشت يه عقلم و ميگم احسنت وقارش همه اين

 .زند کارن به نزديکی مورد در

 .خوابيده بچه يه با اونم ، خونه بری تنها بذارم شب وقت اين که نيستم غيرت بی هم اونقدرا من -

 ...ولی -

 .نيار نه بزرگترت حرف رو و باش دخترخوبی -

 .ميکنه دلم حواله رو دوعالم فحش عقلم و ميخواد سماجتشو دلم

 تخمين رو فاجعه عمق ذهنم تو و ميدم گوش ماليم آهنگ و نشستم دستش کنار مسخ آدمای عينهو ميام که خودم به

 .ميزنم

 همين تنها کوتاه رويای يه ، بشين کنارم لحظه چند فقط "

 ببين رو ما آرزوی ته ، شده اين من آرزوی ته

 کن گوش من به لحظه چند فقط ، بشين کنارم لحظه چند فقط

 کن فراموش لحظه چند واسه جهان تو من غير احساسيو هر

 بگير من از دنيامو سهم همه عمر يه ، لحظه چند همين برای

 بگير من از آرزوهامو همه ، بساز من با بارو يه اين فقط

 بگير من از دنيامو سهم همه عمر يه ، لحظه چند همين برای

 ...بگير من از آرزوهامو همه ، بساز من با بارو يه اين فقط

 .هست و نيست لبخونی اين پشت حرفی يه ، نيست و هست عادی موزيک متن با کردنش لبخونی

 انداختی رويايی چه تو منو کردنت نگاه با فقط کن نگاه

 ساختی برام رو زندگی اين تو ، راضيم ازت ندارم هرچی به

 باختم بهت عمره يه که من به ، بده زبونی هم فرصت من به

 ميکنه عوض رو چی لحظه نگو ، کن فکر من به لحظه چند واسه

 ميکنه عوض زندگيمو همه عمر يه برای لحظه چند همين
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 بگير من از دنيامو سهم همه عمر يه ، لحظه چند همين برای

 بگير من از آرزوهامو همه ، بساز من با بارو يه اين فقط

 بگير من از دنيامو سهم همه عمر يه ، لحظه چند همين برای

 " بگير من از آرزوهامو همه ، بساز من با بارو يه اين فقط

 ...ميگه که بيرون بزنم ماشين از تر سريع ميخوام

 .ببری صيامو بخوای اونجا تا ميشی خسته کنن باز باغو در بگو ، بزن آيفونو زنگ برو -

 ...نه -

 .دخترجون باش کن گوش حرف -

 .ميشينه دلم به عجيب ولی ميکنه صغيرم دخرجونش

 .ميکشم تن به خوردنو کتک فصل يه پيه و ميفتم رودربايستی توی

 که مردی طرف ميکنه دراز دست و ميزنه بيرون ماشينش از ادب رسم به کارن و تيام درهم اخمای اون از ميترسم

 .نداره ديدنشو چشم

 ...که ميگه کارن و ميشه گزيده دندون به استرس شدت از پايينم لب

 .تيام داری مشربی خوش خونواده – کارن

 در خوبی آينده اخم و آرومی همه اين پشت که ميدونم من و ميشه پيداش ايوون های پله روی استرس پر وثوق

 .نيست انتظارم

 .گذشته خوش حسابی بهت پس – تيام

 و ميشه تر منقبض فکش ميرسه من به و ميگيره نگاه رد که تيام و ميزنه شيک لبخند يه و ميگرده من روی کارن نگاه

 .حساسه زيادی هاش داشته روی مرد اين که مطمئنم من

 . بود ای العاده فوق شب – کارن

 خوش من زن و بچه با همه اين که برام جالبه خيلی ، گذشته خوش بهت اينقدر من خونواده با که برام جالبه – تيام

 .گذروندی

 متيا ای صيغه هم کارن چشم تو نميخواستم من و ميشه خرد من وجود تو چيزی يه و ميکشه ته کم کم کارن لبخند

 .بشم شناخته
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 .گرفته شوخيت – کارن

 چی؟ مورد در – تيام

 ...آمين – کارن

 چی؟ من زن چی؟ آمين – تيام

 .باشی داشته خوبی شب ، شد دير اگه ببخش ، هيچی – کارن

 االح و ميمونه فرش سنگ روی الستيکاش رد و ميره گاز با رو عقب دنده. و ميشه ماشينش سوار من به نگاه بی کارن

 .داره کردنمو تيکه تيکه قصد هم نگاش با که مردی کينه پر نگاه و بغض يه و منم

 .ميشه بلند وثوق صدای برميداره طرفم که قدم

 .نميارم هم اسمت ديگه و نميشناسم برادری حرمت ، بخوره بهش دستت – وثوق

 ...که ميگه گوشم کنار و و ميگيره بغلم از رو صيام و برميداره قدم من طرف وثوق و ميره نشونه رو وثوق تيام نگاه

 .نميخوره بهت هم انگشتش ، تخت خيالت – وثوق

 ...ميگه تيام که بيفتم راه سرش پشت ميخوام و ميزنم لبخند

 .بمون – تيام

 ازکارس نداره برادرش نبود به عادت که تيامی برای وثوق تهديد که ميدونم و ميکنه آرومم نگاش با وثوق و ميمونم

 .شده واقع

 اين هک ميفهمم ميپيچه بينيم توی الکل بوی و ميکشم عقب خودمو من و ميشه خم تنم روی و ميرسه که قدميم يه به

 .بود کشته منو وثوق تهديد بدون مرد

 .ميشی پشيمون -

 ميگه و ميگيره انگشتاش ميون شالمو زير از زده بيرون موهای از ای دسته اون و ميکنم نگاش ترسيده و جواب بی

 ...که

 بودی؟ کرده خوشگل اون واسه -

 .ميکنم نگاش ترسيده و جواب بی هم باز

 .دادم رو بهت خيلی ، نميری جايی خونه و شرکت جز بعد به اين از -

 ...من -
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 شهربازی؟ رفتی ميگی تلفن پشت من واسه بعد و ميذاری قرار مرتيکه اون با ، مرض و من -

 ...خدا به -

 ميفهمی؟ ، بزنه دور منو نداره حق کسی ، بودم کرده چالت همينجا نبود وثوق قسم اگه که نخور قسم -

 .ميمونه نگام به خيره و تر آروم اون نگاه و ميشه تر پررنگ اشکم برق و ميکنم نگاش فقط

 .برو -

 .نميذاره دست اون گرمای و بازوم دور مردونش دست پيچيدن ولی شم رد ميخوام

 .منی مال تو -

 گرمای و تيام از ، مونده وجودم تو که وجودش های خوبی و کارن از ، خودم از ، ميکنم فرار من و ميکنه ول دستمو

 .کردم تجربه امشب که عجيبی های حس اين و خودم از هم باز و دستش

******* 

 .انگاری نداره برنامش تو رو شدن صبح امشب

 دلم اين که ميدونم و ميزنم گوش پشت موهامو و پوشم می شرتم تی رو شرت سويی يه فقط و بيرون ميزنم اتاقم از

 .تيام برای نه وثوقه برای نه فريادا و داد

 روی که رو بهزادی و ميکنم نگاه رو ريخته هم به چشمش آرايش و شده خشک خون باريکه لبش گوشه که سارايی

 .سارا سر ميزنه دارههوار يهريز و شده پخش کاناپه

 .نرسه صدا به صدا که هست اونقدری دوساختمون فاصله شکر خدارو هم باز ، متعجب من و آلوده خواب تيام

 .نداره ربطی هيچ تو به – سارا

 کثافت؟ و گند اون از کنه خالصت ميتوست کی نداشت ربطی من به اگه دِ – بهزاد

 .... فقط تو – سارا

 ميگذرونه؟ خوش داره گورستونی کدوم تو دخترش که داره خبر جونت بابا چی؟ من – بهزاد

 نه؟ ديگه ميزدم الس عسلی مو دختره اون با که بودم من....نکردی خوشی کم خودتم ، بدون خودتو حد – سارا

 ...که ميگه صداش مخلوط خنده ته با و ميندازه برق چشم و ميشه خيز نيم برداشته پيشونی از دست تيام

 ؟ بهزاد آره – تيام

 وسط؟ اين ميگی چی تو – بهزاد
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 شده؟ چی -

 گريه های های و داد ول بغلم تو خودشو و انداخت راه گری هوچی سارا و برگشت روم تاشون سه نگاه و پرسيدم تهش

 .کرد بازيايش لوس ضميمه رو

 ...آمين – سارا

 شده؟ چی ، آمين و درد -

 ...جان آمين بپرس من از – بهزاد

 .بود اولويت تو واسش بقيه احترام هم دعوا وسط حتی که مرد اين شعور از چاکيد نيشم

 .ميگم خودم نه – سارا

 ...که نشدم ناموس بی اونقدر من شدی جهت هر به باری. و کرده لت.و بابات اگه ، سانسور با حتما – بهزاد

 .کن مشخص واسم من دخترعمه با نسبتتو دقيقا – تيام

 .است ديگه چيز يه تيام گفتم من هميشه – سارا

 ...سارا -

 .جزءيه زخم يه ، برم قربونت نکن هول – سارا

 شده؟ چی بگو ، سرت فرق بخوره زخمت -

 .بشه چيزا خيلی بود ممکن ولی ، نشده چيزی – بهزاد

 ...که بود همين واسه ، خونته تو خودت گرفتن باال دست – سارا

 .ريخته واسم سرتر تو از دختر ، سرم فدا کردی؟ ردم که چی؟ کی – بهزاد

 .ساراست چشم خوار سرتر سارا از که ميدونم من و لرزيد سارا چونه

 .ببينمت نميخوام گمشو – سارا

 .سارا ورويی چشم بی – بهزاد

 .جماعت هرزه مجلس نقل پارتی يه تو و باشم پسرپيغمبر آشناها ميون که نيستم دورو حداقلش – سارا

 مميدون و ميشه تر معنی پر برام ميشه حس سارا دهن از که الکلی بوی ميشه زده چنگ مبل دسته رو از که بهزاد کت

 .بوده خبرايی يه امشب که
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 کردی؟ غلطی چه – تيام

 .بدم جواب بايد هم تو به – سارا

 .نميکنه برخورد من مثه فرشته عمه صددرصد ولی کنار کشيدم خودمو من ، بده جواب خودت به – تيام

 .باشم دخترعمش مواظب که ميزنه اشاره و ميشينه چشمام توی تيام نگاه و ميبره فرو سينم تو سر سارا

 .کردن خالی دلی دق ميکنه شروع ميريزه اشک که کمی و ميرسيم که اتاقم به

 با نم جلو و نميذاره محل مرتيکه ، رفتم باال شات به شات و گرفت لجم ديدم که بهزادو ، بشه اينجوری نميخواستم -

 . ميرقصه مدلش هر

 .شد مهم خانوم واسه کی از جان بهزاد که نميدونستم من و گرفت باريدن چشماش باز و برد بينيش به دستمال

 .نشه نگرون دل بزن آهو به زنگ يه -

 .بگو بقيشو -

 ...خواست و اتاق تو کشوندم هم وحيد -

 ...خواستن اون بعد ، بسه خب -

 .جونم تو زد غر ريز يه هم بعدش و داد نجاتم بهزاد -

 اتاق؟ تو پريد جيمزباندی فيلما اين مثه -

 ...هم تو زهرمار -

 .رويی و چشم بی خيلی:  گفتم تهش و کردم خرجش نگاه کم يه

 ...اِ -

 ميزنی؟ حرف باهاش اينجوری تو بعد و بيرون کشوندتت خط هفت مرتيکه اون زير از اومده پسره ، درد و اِ -

 بگيرتش؟ آقاباالسری حس که بدم بهش رو -

 .نميکنه هم نگاه روت تو ديگه بود نشسته هم نفهم توئه پا به حاال تا اگه ، نترس -

 ...غلطی هر اون چطور -

 .نشدی بزرگ فريال خاله زيردست انگاری که تويی من درد ، نيست اون من درد -

 .آمين نزن زخم -
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 . ميگرفتم دست کنم چه کنم چه کاسه بايد نبود بهزاد اگه که نزدم -

 با خواهرم که نشدم ناموس بی اونقدر ميگفت و ميکرد حرومم چک يه کاش ، ميديدم ساالر بهزاد جای امشب کاش -

 ...بهزاد ولی ، بشه غيرتی واسم يکی ، باشم مهم يکی واسه که زده لک دلم آمين ، بگرده ناکسی و کس هر

 .نيست بيا تو طرف بهزاد ديگه که تخت خيالت -

 .نداشت ترك که سقفی به دوخت نگاشو و کرد فيکس بالشم تو سرشو و زد پوزخند

 بشه سر بغض يه با هم امشب نذار

 بشه تر چشات گريه زير بزن

******* 

 .ميمالم مچش به صورت من و ميذاره شونم روی دست مامان

 .شدی خوشگل چقدر -

 .مامانی ديگه شماست دست هنر -

 .شدی شکلی چه ببينه که ميکشه خودشو داره که تو بياد آرمان اين بگم -

 .نيستما من عروس -

 .خنده اين از ميگريه خون من دل و ميخنده تلخ و ميخنده

 .دارم دوسش عجيب چقدر من و ميکنه بغلم آرمان

 .شدی خوشگل خيلی – آرمان

 .ميبوسمش و ميخندم

 ميرقصی؟ من با امشب – آرمان

 .ميرقصم تو با فقط -

 .شد بد حالم کنين جمعش – سارا

 .ميرقصم هم تو با خوشگله نشو ناراحت – آرمان

 .قربون نفستو به اعتماد – آهو

 .ميرقصم صددرصد که تو با – آرمان
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 .باشيم مهری خاله دست کمک تا بزنيم بيرون اتاق از که زد تشر مامان و خنديد آهو

 ...که گوشم تو کرد سر سارا

 ميان؟ هم ساالر و بابام يعنی – سارا

 شده؟ تنگ دلت هستی؟ چی نگران -

 .شناختی آدمی اينجور منو – سارا

 .ميگم ميشناسمت چون دقيقا -

 .يتيمی بازم باشی داشته هم رو دنيا کل نباشه ، بدون قدرشو هست تا ، سارا باباته – آهو

 .داشت بابا چندسالی حداقل اون و ميبينم رو آهو چشم اشک

 سينه تو دلم ميگيره قرار کنارم که تيام و ميگيره وجودمو بودن مادر خوب حس ميچسبونه بهم خودشو که صيام

 .ميلرزه

 .ميکنه تر کمرنگ گفتمو زور به خودم که ای بله تلخی و مياره لبم به لبخند جمع ميون عاطی بله

 ميکنی؟ گريه چرا – صيام

 .من روی تيام نگاه و ميچرخه اون روی من نگاه صيام حرف با

 .چيزم همه خوشحاليه از -

 نارک نفساش گرمی وقتی و دستم کف رو چيزی گونه مخملی نرمی المسم قوای با ميکنم حس من و مگيره دستمو تيام

 .ميام خودم به ميشه حس گوشم

 .عاطی بده – تيام

 .برميداره قدم وثوق طرف و ميکنه نثارم نيمرخشو ميکنم نگاش که خيره

 .نميشه سفيد اينقدر عاطی مثه بختم که ميدونم و ميبوسم رو نرم گونه اون من و ميره فرو بغلم تو عاطی

 يلیخ زن سمت ميره نگام و ميکشم حسرت باز برليان نگين همه اون با گردنبند اون ديدن از ميکنه باز که رو جعبه

 .وايساده مامان کنار که خوشگلی و پوش خوش

 .ميکنه روم و زير لبخند با زن اون و لبام رو ميکشونم لبخند و برميدارم قدم طرفش مامان اشاره با

 ... ميشنوم گوشم کنار صداشو و شدم کشيده زن بغل تو بيام خودم به اينکه از قبل

 .ديدم رو فرشته کوچولوی فرشته باالخره پس -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 177

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

178 

 .وايساده روم جلو جون تهمينه که ميفهمم و ميکنم نگاه ميدرخشه سالن نور تو که سبزش چشمای به

 .نياوردم جا به که ببخشين -

 .نکرده آشنا هم با رو ما زودتر که است فرشته گردن همش تقصيرا ؟ گلم حرفيه چه اين – جون تهمينه

 .ميکنه نوازش مادرانش از لطيفی حس با و نرم گونمو اون و ميندازم پايين سر و ميخندم

 اينجايی؟ مامان – تيام

 ...که بچش تنها به ميزنه تشر و ميکشه هم تو اخم جون تهمينه

 بوسی؟ دست اومدی می نبايد ، تهرون رسيدم صبح از – جون تهمينه

 .ميندازم پايين سر باز و مادرساالرانه جو اين از ميگيره خندم

 ... کارای دنبال – تيام

 .گرفتی عروسيشو کارای دنبال تو که وثوق بيچاره – جون تهمينه

 که ساالری به ميکنه گير نگام و ميشم جدا جمع از زيرلبی ببخشيد يه با من و ميزنه لبخند مکالمه اين از هم تيام

 .درگيره نوشيدنيش ليوان با خيال بی که آهو و ميزنه حرف داره و آورده گير رو آهو سالن گوشه

 مکينی؟ نگاه چی به – سارا

 .داداشت به -

 .ميسوزه داره – سارا

 .است جزغاله ميبينم من که اينی -

 .برقصيم بيا خيال بی – سارات

 اول از من و وايساده پرجذبه مرد يه کنار که جمشيدخانی سمت ميره خنديدن ميون من نگاه و ميکشه دستمو

 .نبودم متوجهش اصال مهمونی

 .دارم دوست برادرمو های خنده چقدر من و ميخنده آرمان و ميکشونه پيست به هم آرمانو بازيش ديوونه با سارا

 قراره و ميشه وارد جمعمون به هم عاطی بعد کمی و ميکشه ميونمون خودشو جاليز سر مترسک اون خيال بی هم آهو

 .بترکونيم امشب

 .برميدارم قدم چهارنفرشون جمع طرف مامان اشاره با و ميکشم کنار پيست از ميگيره دونفره حالت که رقص

 .شده دراز طرفم که ميذارم ای پرجذبه مرد دست توی رو دستم و ميگم سالم يه زيرلبی
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 .تويی آمين پس -

 .خوشبختم ديدنتون از -

 ...که ميگه گوشم کنار جون تهمينه و ميزنه لبخندی

 باشی؟ داشته ديدنش واسه هم خوشبختی که داره چی من شوهر اين آخه – جون تهمينه

 .ميکنه گير خندم به جمشيدخان نگاه و ميخندم حرف اين از

 .جمشيد داری خوشگلی دختر – خان فريدون

 .ميشه نصيبم پوزخند حس من و ميزنه لبخند وری يه جمشيدخان

 .ميشم ملحق بهش اجبار به و دوره ازمون قدمی چند که ميگرده طرفش نگام تيام زدن صدا با

 داشتين؟ باهام کاری بله؟ -

 ...من با ، اوهوم -

 .آمين شدی خوشگل چه – بهزاد

 .روشه حتما سارا نگاه که ميدونم و ميزنم بهش لبخندی

 .شدی تيپ خوش خيلی هم تو ، ممنون -

 ؟ اين ؟ کی – ساالر

 .تو پس نه – بهزاد

 ....خانوم آهو اين با ميری ، دارم دوست اينقده که من عزيزم آمين – ساالر

 .نه -

 .قاطع نه يه ميگن اين به – بهزاد

 ...که بگه چی يه ميخواد گوشم کنار و ميکشه مچمو تيام و ميره غره چشم ساالر و ميندازم باال ابرويی

 ميرقصی؟ من با آمين – بهزاد

 ... که بگم چی يه ميام

 .ميرقصه من با نه – ساالر
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 و مميش کشيده تاريکی و نور رقص همه اون وسط به دنبالش من و ميکشه کامل دستمو تيام که بگم چی يه ميام باز

 .ميان فرود سينش روی بهت از پر من دستای و ميزنن چنگ کمرمو که ميکنم حس دستاشو

 .برقصی داری حق من با امشب فقط تو -

 کتمحر کالسيک آهنگ اون با نرم اون و ميکنم نگاه نمياد چشم به سبزيش ديگه تاريکی اون تو که چشمايی اون به

 .ميده

 .ميشه حس بيشتر نور رقص و ميشه زده چنگ بيشتر کمرم که بفهمه اشتياقمو عدم تا ميدم تکون کمی خودمو

 .برقصم شما با نميخوام من -

 .برقصی من با بايد تو گفتم من ؟ نه يا برقصی من با ميخوای که نپرسيدم تو از هم من -

 .باشه خيانت جور يه کار اين شايد -

 .نميکنه خيانت کم هم اون نترس ؟ کارن ؟ کی به -

 .باشه آيلين به خيانت جور يه کار اين شايد -

 .بگذرونم خواهرش با امشبو يه من باشه ناراحت که نيست بسته اونقدری آيلين -

 کمرم و ميشه خالی زيرپام و چشمم به ميزنه نيش اشک و ميگيره وجودمو تمام بودن روسپی حس حرفش اين از

 .ميشه فشرده دستاش ميون بيشتر

 .بيرون ميزنم سالن از يخ کوه اون به نگاه بی و ميکشم کنار تند حرکت يه با و ميام خودم به

 .ميده نجاتم ترس از جمشيدخان صدای و ميشم جمع خودم تو شونم روی مياد که يکی دست

 شده؟ چی -

 .هيچی -

 ميکشی؟ زجر داری -

 مهمه؟ -

 ...که ميگم من و نميگه هيچی

 داخل؟ برگردين نيست بهتر ، هوا سرده -

 ...که ميگه ای زمينه پيش هيچ بی بار اين اون و ميشه سکوت کمی

 . برهمه و درهم چی ،همه نيستی وقتی -
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 .کرد توجه بهم جمشيدخان که باره اولين اين و رفت

 .ميزنه شورتو دلم اينقدر امشب چرا نميدونم:  گفت گوشم کنار اون و ريختم اشک من و کرد بغلم وثوق

 .کنی خوشبختش ايشاال ، شادوماد خيال بی -

 .خوشبخته حتما من با – وثوق

 دوساعته؟ دوتا شما ميگين چی – عاطی

 .نه يا درمياد کاسه از چشات اين ببينم گرفتيما قرض شوهرتو دودقيقه يه حاال -

 .ميشن خوشبخت حتما که ميدونم من و و ميندازه وثوق بازوی دور دست و ميخنده

 .مثال عروسی ، خب وابشه دلمون بريز اشک دونه تا چار عاطی – سارا

 .نمياد گريم – عاطی

 .ريختم نمی اشک بود اومده گيرم شوهر شوهری بی اين تو هم من ديگه آره – آهو

 . ميندازه پايين سر و ميخنده وثوق

 . هتل داخل به رفتنشون ميشه خنده همه اون ته

 من و شدن راهی زودتر لواسونشون باغ واسه جونن تهمينه و خان فريدون مهمون که مهری خاله و آرمان و مامان

 .آلوده خواب که صيامی و تيام ماشين و موندم

 داره؟ فرق هميشه با نگاهش اينقدر چرا امشب و نميکنم هم نگاش و ميشينم تيام کنار

 من لبای و ميکنه پيدا راحت خواب جای خودش واسه بغلم تو و ميکشه جلو خودشو صندلی دوتا ميون از صيام

 .ميچسبه شقيقش به پرعشق

 لواسون؟ باغ ميريم فردا – صيام

 .ميريم آره – تيام

 مياد؟ هم وثوق عمو – صيام

 .مسافرت ميرن دارن عاطی و اون ، نه – تيام

 ......حالـ به خوش – صيام

 حد اين تا امشب مرد اين نگاه چرا نميدونم من و نميشه پخش ديگه هم اسپانيايی آهنگ ميبره که خوابش

 ميترسونتم؟
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******* 

 و باهاش ميشم درگير و لباسم زيپ به ميبرم دست و ميذارم ديواری کمد کنار کوچولوی ميز روی رو هام گوشواره

 .دهنم تو مياد قلبم ميکشم پايينش که کمی

 .کنم کمکت ميتونم -

 .مياد چشمم به لعنتی مدال اون باز و بازه سينش روی تا دکمش چجور که ميکنم نگاش ديواری کمد در روی آينه از

 ستهب در و اتاق در به زد تکيه اون و ديدم نشستشو خون به چشمای اتاق ديوارکوب کمرنگ نور تو و برگشتم طرفش

 .کرد گير گلوم تو نفسم و شد

 .ميشد برداشته طرفم که قدماييو صدای شنيدم من و دوخت هم به ترس شدت از چشمامو در جاکليدی تو کليد تق

 .ميزد هم به حالمو گوشنم به چسبيده داغی

 .کنم استفاده چيز اون از چيزيم مالک وقتی من چرا که ميکردم فکر داشتم شب اول از -

 .بود شده رها باز نيمه که زيپی به رسوند و کرد رد شونم روی از دستشو اون و کردم نگاش

 ...که کرد زمزمه و و رسوند گوشم به دستاشو از داغتر لبای

 .بشه ناراحت آيلين بارو يه اين نکنم فکر -

 رو کشيدم دست و در طرف دوئيدم و زدم کنارش خودم از داشته سراغ زور همه با و افتاد کار به ثانيه صدم تو دستام

 .نبود جاکليدی تو که کليدی

 . ميکرد نابودم بودنش بسته با که دری به دادم تکيه سر و داد جولون گلوم تو بغضم و لرزيد دلم

 .گوشمو کرد داغ باز صداش و سينش تخت شدم کوبيده و پيچيد شکمم دور دستاش

 .ميشی اذيت خودت فقط نيای راه باهام -

 .انداختم گريه به پيچيد گردنم تو مکش از که دردی و کشيدن خودشون ميون رو گرنم پوست لباش

 به وحشی لبامو لباش که شد خفه هقم هق وقتی و زدم هق فقط من و کشيد پايين تقالهام همه وجود با رو زيپم

 .درآوردن خودشون تملک

 .شد مچاله خودش تو تنم و پکيد غصه از دلم دراومد تنش از اون پيرهن و شدم پرت که نفره يه تشک روی

 .آوردم می باال هامو دخترانه همه من و ميرسيد دلش هوس به و ميبوسيدم هوس پر و ميکشيد برهنم تن روی دست

 .ميکرد دعوتم مرگ به ميفتاد خون به که لبام و مينداختم زدن عق به گوشم کنار نفسش نفس
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 . ميشد تر وحشی اون و آورد می در جيغمو و ميپيچيد تنم تو درد

 بيشتر من و کرد دراز طرفم دست اون و زدم هق و کشيدم کنار دردمو پر تن افتاد تشک روی کنارم شدو سير که ازم

 .داد خرابم حال خورد به مذخرفشو حرفای گوشم کنار و شد بلند سرجاش از اون و شدم مچاله خودم تو لحظه هر از

 .من ای صيغه زن ، منی زن واقعا ديگه حاال -

 .مردم امشب من ، مردم

 .شد امشب لحظه هر از دردتر پر دلم و خشکيد اشکم شد بسته سرش پشت که در

 دنياست از سهمم اين اگه ، باشه زندگی اين اگه

 نيست هراسم مردن از من

 ميگم خودم با گاهی که روزا اين دارم حسی يه

 نيست حواسم مردم شايد

******* 

 ليدک هم هنوز که دری اون به ميزنم تکيه بيشتر من و ميکنه دردتر پر دردمو پر وجود ميخوره در به که تقی تق صدای

 .نداره

 مامانی؟ -

 .ميمونه يادش منو صيام فقط انگاری آدم همه اين ميون

 خوابی؟ -

 .ديشب کابوس بابت ميريزم اشک

 ؟ نميای چرا صيام -

 .نميده جواب -

 .کشت روحمو قبل شب که شنيدم رو آوری دلهره قدمای صدای

 .فشردم در به بيشتر تنمو من و خورد در به ای تقه

 آمين؟ -

 .گرفت بودنش محق همه اين از دلم و کردم خفه بازو تو هقمو هق
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 پس؟ نميده جواب چرا -

 .بيرون رفته حتما ، بريم -

 ...آخه -

 .نداريم آخه -

 .پوکيد درد همه اين از دلم و کردم حس هم رو بود نگرانم که کسی تنها رفتن

 .نبود يادش منو هيچکس قبل شب چرا نميدونم من و پيچيد اتاق تو تلفنم صدای

 ، برام ميشد اهميت پر وثوق دلشوره کاش ، همراش ميشدم لواسون باغ راهی و بودم داده گوش مامانو حرف کاش

 ... کاش

 ميفتيم؟ راه کی بدونه ميخواد که ميدونستم و ميکرد داغونم بيشتر مامان اسم

 مرد اين و لغزيد تماس دکمه رو دستم و زدم پوزخند جمشيدخان اسم ديدن از ، خورد زنگ دوباره و شد که قطع

 .بوده بدبختيهام همه باعث

 بله؟ -

 کجايی؟ -

 داشتين؟ کاری -

 .سرديه وجودم طعم امروز ولی باشم بوده سرد وقت هيچ که ندارم ياد

 .ايران رسيده روزه سه ، ببينتت ميخواد مهشيد -

 همين؟ فقط -

 آمين؟ -

 کنين؟ تحمل خونتون تو حضورمو کم يه که نيست مشکلی فقط ، اونجام ديگه ساعت چند تا ، نيست مشکلی -

 بابا داشتم آرزو عمر يه من که مرديه همون اين و نميشه شنيده جمشيدخان منظم و کشيده نفسای جز صدايی

 .بزنم صداش

 .ميبينمتون -

 .دارم درد فقط من و ميدن خوردش به کاچی امروز که عاطی حال به خوش و ميکنم قطع رو تماس
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 و ورتررنج قيافم و ميارم باال خاليمو معده و ميفتم زدم عق به ميفته شده خشک قرمز های لکه با مالفه اون به که نگام

 .ميشه قبل های لحظه از تر رنگ بی

 ديشب ميندازه يادم شدش خشک قرمز لکه اون که ای مالفه جون به ميفتم اتاق حموم تو و ميگيره وجودمو وسواس

 .شدم شريک حيوون يه با رو

 ليز حموم سراميکای روی زانوهام و ميفته خون به دستم پوست و ميشه عايدشون درد زدن چنگ همه اون از انگشتام

 .تر شنيدنی هقم هق و دردترميشه پر تنم و ميخوره

 نت اين وقت هيچ ميکنم حس من و ميريزه تنم روی که ميشه آبی قاطی اشکام و ميدم تکيه حموم ديواره به رو سرم

 .نميشه پاك حقارت کثافت از

 ردنگ زير های کبودی و ميزنه سرخی به تنم ، باره پنج ، باره چهار ، باره سه ، دوباره ، باره يه ميکشم تنم روی رو ليف

 کثيفم؟ اينقدر من چرا و ميفته گزگز به سينم روی و

******* 

 ...ميگه گل خانوم که گزم می لب درد از

 مادر؟ خوبی – گل خانوم

 .مادر نگو پس نيستی مادر تو

 .خوبم -

 ...ميگه و ميکنه نگام لبخند با و ميگذاره ميز روی رو قهوه فنجون مهشيد عمه

 ...انگاری ولی – مهشيد عمه

 .خوبم که گفتم ، خوبم -

 .شدم مهشيدم عمه شبيه که خوشحالم چقدر من و ميزنه لبخندا اون از باز عمه

 خوبه؟ فرشته – مهشيد عمه

 .جمعن خان فريدون لواسون باغ همه امروز ، آره -

 نرفتی؟ چرا تو – جمشيدخان

 ...که ميگم بهش نگاه بی

 .بودم خسته -
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 .شدم مزاحمت من پس – مهشيد عمه

 .بود شده تنگ براتون دلم ، نه -

 .بزنيم بايد که هست حرفا خيلی – مهشيد عمه

 .حرفا خيلی آره -

 .ببينمت ميخوام کارم اتاق تو شد تموم حرفات آمين – جمشيدخان

 .نميکنم نگاش باز و ميدم تکون سری

 مبودن واسه که ميچسبه زنی مهر پر سينه به سرم و ميفته خروش به چشمام ميشه گم عمه دستای ميون که دستم

 .جنگيد

 عمه؟ عمر شده چی -

 .اينه من سهم چرا ميدونستم کاش ، تنگه دلم -

 مراسمش و عروسش لباس و جمشيدش از برام فرشته و ميشستيم اتاقم تراس تو فرشته و من که بود وقتايی يه -

 وقتی ، کرده خواستگاری ديوونه دختره اين از االن همين جمشيد ميشد باورم که ميداد پرش و بال اونقدر و ميگفت

 هفرشت پس که ميرفت رژه فکرم تو چی يه فقط هيچکس يا آذر يا که کفش يه تو کرد پاشو جفت آذر واسه جمشيد

 وقتی ولی خانوميش همه اين به ، غرورش به ، گفتم آفرين بار هزار بهش جمشيد مجلس تو اومد فرشته وقتی ، چی

 فرشته سر از عشق اين فهميدم کرد طالقان باغ خونه بند خودشو رفت و کرد رد دونه يه دونه يه خواستگاراشو همه

 ذرآ دوم حاملگی خبر با ولی داشتن دوسش همه ، بود خوشگل ، بود عزيز خونواده همه واسه آيلين ، نيست برو بيرون

 چيزو همه جمشيد روز يه ، ميکردم سکته داشتم عروس تازه من که ، شد برهم و درهم چی همه که افتاد اتفاقايی يه

 همون ، بودی خودم دختر مثه واسم هميشه تو ، باشم نداشته دوست که نشد وقت هيچ ، بگه داده قول ، ميگه بهت

 ، خشبب ولی نده آزارت جمشيد اينقدر که باشم پشتت تا نبودم ميدونم ، زدم آتيش و آب به موندنت واسه که دختری

 ...واسش تو داره دوست آيلينو اگه ميدونم که جمشيديو هم منو هم ، ببخش مهشيد جان

 ...آمين -

 .خشکوند رو اشکام و کشيد بيرونم عمه بغل تو از خان جمشيد صدای

 .مزد بی کردم کار جمشيدخان واسه توش سالی دوسه که شدم اتاقی راهی و بوسيدم رو عمه

******* 

 که کااليی ميس و جواب بی اس ام اس همه اون بار از بود سنگين گوشيم ولی بود شده سبک دلم عمه بغل تو

 ؟ ميشه من نگران ای ديگه کس ، آهو يا سارا يا بود مامان يا مخاطباش
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 ماحت صيام که ميدونم و ميده نشون شبو دوازده که ميفته ساعت به نگام و ميخوره هم به دلم سالن روشن چراغای با

 .خوابه

 .درده از پر دلم هنوز و ميده نوازش صورتمو گرما و ميکنم باز رو در

 بودی؟ کجا -

 .ميکنه خودنمايی بار خون پيش روی دستش کنار خورده نيم بطری يه و آرومه صداش

 مه به باز من دل و ميشه مانع دستی که ببندم در ميخوام و اتاقم طرف ميکنم تند قدم و ميگذرم کنارش از حرف بی

 .است لورده و له عجيب که تنی و ضعف همه اين از ميخوره

 پلی و بک ذهنم توی ريز يه گذشته شب خاطرات و ميگيره جا در قاب تو هيکلش عقب ميشم پرت که قدمی چند

 .ميشه

 شدی؟ کر ، پرسيدم سوال -

 .بيرون برو -

 .منه جزءخونه هم اينجا ؟ چرا -

 .ميزنم جيغ وگرنه بيرون برو گفتم -

 برسه؟ دادت به قراره کی وقت اون -

 .بيرون برو -

 .پيشه شب متجاوز همون مرد اين و ميشه فشرده درد از بيشتر دلم و ميچکه اشکم

 .شد خفه دردم پر شده مچاله تن ميون هقم هق و کردم مچاله ديوار گوش سه تو خودمو برداشت طرفم که قدمايی با

 .ديوار تن از کند منو و برد شونم طرف دست

 .کنم رات به سر ميتونم بخوام اگه من که نشد حاليت ديشب انگار -

 .نه -

 ميبره؟ جايی به راهی مگه درصد شصت باالی الکل بوی با مرد اين حيوانی خوی ميون من نه

 .ميشم کشته و ميشم هرزه ، ميشم روسپی تن اين زير من

 تن اين با رو خوابم رخت که وقتی ميکنه احاطه رو وجودم همه بودن کن گرم خواب رخت حس نه که خوابگی هم حس

 .ميشم شريک زور به
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  ميکنم عادت سينه تو زخم يه داشتن به دارم

 ميکنم قسمت مرده يه تن با شبامو دارم

 های تناليته ديدن چشم به ثمرشون تنها که ميذارن تنم روی يادگار به رو هايی رد فقط و ندارن بوسه طعم لباش

 .ميشن اولشون لحظه از تر هنری ها تناليته اين با ترکيب در گاهی که هايی خون رنگ با خاکستريه

 .برهمي تاراج به رو تنم که تنی اين مقابل در ناتوانن من دستای و دارن هرزگی سر از لمسی فقط نه که نوازش دستاش

 همير سروصدا بی و ميکنه جدا تنم از رو تنش رسيده دل کام به مرد اين که وقتی کمتر هرزه يه از حتی و ميشم هرزه

 .نيست من نگران کسی اينجا...روحمه به که زخمی و تنمه تو که دردی و ميمونم من و

  ميکنم عادت سينه تو زخم يه داشتن به دارم

 ميکنم قسمت مرده يه تن با شبامو دارم

 تجاوز شاهد که تشکيه همون اين و شستم درد پر تن و دست با من رو هاش مالفه همه صبح که تشکيه همون اين

 .کرد سفره خودش کام برای منو رنجور تن که بود مردی وحشيانه

 .دستاش ميون من رمق بی دست جای کی دست و بود کجا من خدای که نميدونم من و

 ميسره عشقم خون رو پام که بگير منو دست

******* 

 .نشدم تماسات متوجه اصال ديروز ، خوبم ، نفسم آره -

 ميره؟ راه هزار دلم مادر من نميگی -

 .خوبم من ، بشم رفتت راه هزار دل اون مرگ پيش من الهی -

 .باشه خوب بودن مقتول اسم اگه البته

 .هستا چيزيت يه -

 .ميزنه صدام داره تيام مامان ، خوبم -

 .برس کارت به برو -

 .دارم دوست -

 .مامانی عمر تو -

 .ميگذارم ميزش روی رو رزومه کمتره حيوون از من برای که آدمی اون به نگاه بی و ميزنم تيام اتاق در به ای تقه
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 نيست؟ امری -

 .نه -

 .شيراز ميريم هفته آخر:  گفت که برميدارم قدم در طرف اون به پشت

 ول نفس و گذاشتم بيرون قدم بود مرد اون تلخ ادوکلن از ناشی که ای خفه هوای با اتاق اون از و دادم تکون سری

 ام؟ زنده هدفی چه با واقعا من و دادم

 .شد باز هم از لبخندی به روز چند اين از بعد لبم وثوق اسم ديدن با و برداشتم طرفش قدم خورد زنگ که تلفن

 .شادوماد سالم -

 چطوری؟ ، من دختر فسقله سالم -

 .بهتره که شما احوال و حال -

 ...که اينه ديدم بدی خواب يه ، ميشم ديوونه دارم حاال تا ديشب ، تويی مهم ، خوبه هم عاطی ، خوبم آره -

 ببينه؟ بد خواب عسل ماه تو ديدی دوماديو هيچ آخه -

 .نگرانتم ، نکن شوخی آمين -

 .نباش -

 شده؟ چيزی -

 .نه -

 .شده پس -

 خيلی جاتون ، شده تنگ هم عاطی و تو برای دلم ، ام حوصله بی کم يه فقط ، خوبه چی همه ، خوبم من وثوق نه -

 .خاليه

 دارم؟ فسقله دختر چندتا مگه ، شده تنگت دلم منم -

 وثوق؟ -

 جونم؟ -

 .دارم دوست -

 .ميرسونه سالم عاطی ، دارم دوست منم -
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 .ببوسش من طرف از -

 .ميبوسمش خودم طرف از اونکه -

 .نداشتم دوست وقت هيچ که تلخايی شکالت طعم به ميزنم لبخند

 .باش خوش برو -

 .ببوس صيامو ، ميارم سوغاتی واست -

 .ميبوسم -

 .ميگيره نيست کنم ول که تنهايی اين از دلم و ميده جولون گوشم تو تماس قطع بوق

 بود؟ وثوق -

 ...که ميگم و ميشينم ميزم پشت نگاه بی

 .بله -

 خوبه؟ چی همه -

 .آره اونا واسه -

 تیپش به ميکوبم تن من و ميشه کشيده طرفم تنش و مياد فرود ميز روی چشمام جلوی و ميشه تنش ستون دستاش

 .صندلی

 چی؟ بقيه واسه -

 .ميکنم نگاش فقط من و ميره فرو چشماش تو و ميکنه بيداد چشمام تو نفرتم

 ...که ميغره عصبانيتش از گرفته نشات پايين ولوم اون با و برميداره قدم اتاقش طرف

 .نيستم خوب اينقدر هميشه من -

 .ميدونم خوب خيلی -

 .نکن بازی من اعصاب با -

 .رئيس...حتما -

 .شد نفرت لبريز من نگاه و شد عصبی

******* 
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:  تگف خان فريدون که بود زنونه جمع به برگشتن قصدم و زدم لبخند دادم خان فريدون دست به که رو شربت ليوان

 مه بچش لياقت حتی که منی پسر ، من پسر واسه حيفی تو ، پرتره خيلی حاال ، بود پر جمشيد از دلم ساال اين همه

 .نداره

 .ميچسبه لبام به پوزخند و ميندازم پايين سر

 .بشی متنفر هم من از پسرم خاطر به که ببينم رو روزی نميخوام – خان فريدون

 .ميکنن که کارايين مسئول خودشون آدما -

 ، ذارن محل حرفاش به ، کنن اطاعت ازش بايد همه ميکنه فکر که ساالری مرد يه ، بابامه بارز نمونه تيام – خان فريدون

 .بچزونی اونو باهاش ميشه که ابزاريه تنها اين

 اونين؟ بابای واقعا شما -

 .نشستم مهشيد عمه کنار کوچيک اجازه با يه با و زدم لبخندی تنها من و خنديد

 چطوره؟ من خوشگل – مهشيد عمه

 .زدم لبخند و گذاشتم شونش روی سر

 شاهين؟ از خبر چه – فرشته مامان

 .پولساز ماشين يه ، برمون و دور مردای همه مثه يکيه – مهشيد عمه

 .بوده بچگيم تو من عقده بيشترين زمانی پولساز ماشين اين و کف پارکتای به ميدوزم نگاه

 .ميفشرد بيشتر عمه آغوش به منو و ميداد آزارم فاصله کاناپه يه با حتی تيام حضور

 ؟ مهشيدجون – سارا

 عزيزم؟ جونم – مهشيد عمه

 ندارين؟ شهريار از بزرگتر پسر يه اجالتا شما – سارا

 برم؟ قربونت چی واسه – مهشيد عمه

 .پيچيد دهنم تو زهر طعم و گرفت خندم و ديدم سارا تن به رو آهو سقلمه

 .داشتم رو شما خوبی به مادرشوهری آرزوی هميشه من آخه – سارا

 .شوهری خانواده شيطنت اين به زد کوچيکی لبخند يه هم جون تهمينه و رفت غره چشم مامان و خنديد عمه

 مهشيد؟ برميگردی کی – فرشته مامان
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 .هستم هفته اون آخر تا – مهشيد عمه

 ...عمه -

 .زده جونم به نق تونسته تا خشايار هم همينش ، برم قربونت – مهشيد عمه

 .بده شانس خدا – جون تهمينه

 خانوم؟ ميخواستی من از بهتر – خان فريدون

 خيلی ما ، شام بعد واسه بذارين زحمت بی بازيتونو مجنون ليلی:  گفت تيام و زد لبخند عشق پر جون تهمينه

 .گرسنمونه

 داد هم وقتی نداد ، نداد ، نداد بچم خدا ، مهری خدا به ميبينی:  گفت مهری خاله به رو و رفت غره چشم جون تهمينه

 .داد اينو

 تيام واسه انداخت باال ابرو هم مامان و پرخنده صورت اون کردن مخفی بابت انداخت پايين سر آهو و زد زيرخنده سارا

 شوخی از که غروری کوه اون فقط من و کرد صورتش خوشگليای چاشنی لبخند کوچولو يه مهشيد عمه و مات و مه

 حيوونه؟ يه مرد اين که من جز ميدونه کی و ميديدم رو ميزد لبخند مامانش

 تغييرات اين از من و ميکنه جا خودشو سارا و آهو ميون بازی هوچی با و ميرسه سر ساالر ميشينيم که ميز سر

 .خوشحالم کمی جديدش

 و دنشخور حرص بابت ميزنم لبخند و ميشينه تيام اخم پر نگاه تو نگام ميبوسه گونمو و ميشه خم ميز روی که ساالر

 .شدش خراب شب اين از ميشم لذت غرق

 کجايی؟ خوشگله – ساالر

 ...ميگه خان فريدون و ميخندم بهش

 .باش آدم کم يه بچه – خان فريدون

 .هستيم هم داييمون خان چاکر ما – ساالر

 .وظيفته – خان فريدون

 .بخور شامتو حاال ؟ داداشی خوردی – سارا

 خبر؟ چه باباتون از – خان فريدون

 .ندارم خبری من – سارا
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 .خوبه – ساالر

 .ميکرد نوح عمر ميشد نصيبش ورگلی ترگل اين به زن هم بابابزرگ اگه واال – سارا

 .کرد نگاه رو سارا فقط تيام و پيچيد هم تو گفتن سارا برای فريدون و مامان صدای

 .باش منطقی سارا – تيام

 .بکنه خواست دلش کاری هر که مختاره مرد يه اينکه يعنی يکی تو ديد از منطق – سارا

 .بخور شامتو هم تو سارا ، کنيم تمومش بهتره – خان فريدون

 .ميده نوازش نرم دستشو آهو و ميکنه حفظ چشم کاسه تو اشکشو که ميفته سارايی به نگام

******* 

 بيد مثل تنم و ندارم اتاقم ترك واسه ای بهونه من و ميره باغ اونور ساختمون به صيام و آرمان و مهری خاله با مامان

 يشترب لرزشم ميکنه پر رو در قاب که تيام تن و ميشه باز اتاق در که نکردم قفل بی در اون واسه فکری هنوز و ميلرزه

 ...که مينالم و برميدارم عقب قدم و ميشه

 .کن ولم آيلين جون ترو ، کن ولم عزيزت جون ترو ، کن ولم ؟ ازم ميخوای چی -

 زمين روی از رو ها آينه اون از ای تکه دستم و ميرسه المسم حس به خيسی و ديواری کمد آينه به ميکوبم مشت

 .ميزنه چنگ

 ...باز مينالم و ميزنم هق و ميدم فشار مشتم تو بيشتر رو آينه که برداره طرفم قدم ميخواد

 خاك رو تو ، کن ولم مادرت جون ترو ، کن ولم ، آيلينم خواهر من ، شو خيالم بی ، نيستم هرزه من ، کن نگام -

 .کن ولم بابابزرگت

 .گردنم به ميچسبه مشتم ميون ی آينه و ميشه دراز طرفم دستش

 خوابه هم من که بشه حاليت تا ميزنم رگو اين ، ميزنم برداری قدم از قدم نباشه دنياش ميخوام که مامان جون به -

 . نيستم خوابه هم من کثافت دِ ، نيستم

 .ميگيره راه من همهمه ميون اون صدای و ميپيچه متروکه و خالی طبقه توی دادم

 .ندارم کاريت ، کن نگام ، ندرم کاريت آمين -

 .کمتره هم حيوون يه از اون و طرفم برميداره قدم

 .جلو نيا ، ميخورن غصمو اوناييکه همه هم ميشم راحت خودم هم ، ميکشم خودمو ، ميکشم خدا به -
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 .ميندازم گردنم روی که خراشی با ميشه مساوی بعديش قدم

 .بيشتره دلم سوزش ولی ميسوزه گردنم

 تممش ميون از آينه تکه و ميشه قفل هاش پنجه ميون سريعش حرکت با شده شل کمی سوزش اون بابت از که دستم

 .ميفتم پاش به و ميزنم هق و ميشم مچاله خودم تو باز من و ميشه کشيده بيرون

 .بگذر من از ، نيست کم که تو برای ، نيستم هرزه من ، کن ولم تروخدا -

 و ازهميند بستم مشت به نگاهی ديوارکوبا نور تو و ميشونتم ديواری کمد کنار عسلی روی و ميندازه بازوم زير دست

 ...که ميغره لب زير و ميکنه باز رو مچم

 کرد؟ خودش با کار چی ، ديوونه -

 و زنهمي زمين رو راستش زانوی پام جلوی و ميرسه سر جعبه يه با بکشم راحتی نفس ميام تا من و ميزنه بيرون اتاق از

 نميسوزه؟ دستم چرا و ميکنه پاك خون از رو دستم من شده تر ضعيف هق هق ميون دستش توی دستمال با

 هميشه از تر گرفته رو صورتش که درهمی اخمای اون از متعجبم من و نيست پيش شبای سردی به دستش داغی

 .ميدن نشون

 مه رو گردنم دستمال اون با ميذارم چرا که نميدونم و ميکنه نگام که ميکشم کنار خود ميبره گردنم طرف که دست

 .کنه تميز

 ...که ميگه و ميندازه اتاق کف به نگاهی و ميشه بلند زمين روی از ميشينه گردنم و دست روی که استريال گاز

 .بدی بلبشو اين به سروسامونی يه فردا تا کن سر نشمين تو امشبو يه -

 .کليد -

 چی؟ -

 .بده کليدو -

 کليدی؟ چه -

 .برو هم بعدش ، رو اينجا کليد -

 .اينجاست که کليد -

 .دقتی بی همه اين از ميشه مورمورم سرميخوره رادياتور تن رو که نگام
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 ای مينهز پيش يه جلسه تو فردا که کنی تايپ رو صفحه تا چند بگم ميخواستم نمياوردی در رو بازيا ديوونه اين اگه -

 .باشن داشته قراردا طرف

 .ندارم اينجا کامپيوتری من -

 نداشت؟ کاری من به امشب اون آيا و رو تاپ لپ کيف اون ديدم من و کرد اتاق گوشه به اشاره

 ...شب دو اون بابت -

 بگی؟ چی تجاوزت دوشب ازاون ميخوای ؟ چ؟ شب دو اون -

 .ميخوننش جنتلمن همه که ديدم رو مردی اين روی اون من دوشب اون و کرد نگام شونه سر از

 .يشهنم تکرار ديگه که بدم تضمين ميتونم ولی حقمی چون نميشم پشيمون وقت هيچ و بردم لذت دوشب اون از من -

 .رذلی خيلی -

 با تمگرف امنيت و در اون تن به زدم قفل و رسوندم در به رو کليد رفتنش محض به و پيچيد گوشم تو پوزخندش صدای

 .در قفل صدای

 .رفتن دست از هم هام دخترانه حتی که وقتی ندارم دادن دست از برای چيزی ديگه اما من

 تنهام چرا من بفهمی باشی من جای بايد تو

 ميخوام چی تو از ببينی ميگم بهت چی بفهمی

******* 

 .باش دستت مواظب بيشتر – فرشته مامان

 .خانومم خوشگل تو واسه شدن لوس ديوونه من يعنی -

 .منه حق فقط شدن لوس – آرمان

 .بچه برو -

 .نشد رفع دلتنگيمون حسابی درست ، اومدی می هم تو کاش - آرمان

 .بوسيدمش و بردم موهاش توی دست

 .من برم قربونت -

 .هاش حسادت اين برای ميميرم من و بود خيره آرمان به محبتم ابراز به کرده بغ که ديدم رو صيام
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 .شد جا آغوشم حجم توی اون و کردم باز دست

 غصه:  گفت و چيد انگشت نوك با رو اشکم رد صيام و گرفت روز چند اين از بيشتر دلم شدن راهی که آرمان و مامان

 .پارك ميريم شب ، نخوريا

 برمگيرده؟ هام دخترانه ميره؟ يادم بابات های وحشيانه رفتن پارك با سوال يه فقط ، دلم جان قبول

 ؟ رفتن:  گفت ديدنم با بود داده لم وی تی جلوی که تيام

 .آره -

 .گرفتن آره رنگ هام بله ساده چه و

 .ميريم شب فردا -

 ميبرين؟ منم ؟ ميرين کجا:  گفت کرده بغض صيام و دادم تکون سری

 .برد رو شما نميشه و سفرکاريه – تيام

 .که ميشم تنها من وقت اون – صيام

 .هستن مهری خاله و خورشيد – تيام

 .بود عزيز عجيب برام که رو تنی اون دادم قلقلک و چسبوندم موهاش به لب من و رفت فرو خودش تو بيشتر صيام

 امصي مال توجهم فقط و گذشتم تيام کنار از حرف بی و چسبوندم برناممون به رو شام يه و پارك هم دلخوشيش برای

 .شد

 کردين؟ کاله و شال کجا وقت اون – تيام

 .شهربازی:  گفت ذوق با صيام و کردم نگاه رو نقطه يه من

 تنها؟ – تيام

 .اينا آهوجون با ديگه نه – صيام

 .آژانس بزن زنگ – تيام

 .انگاری داد خرج به فعاليت پدرانش حس قسمتی تا اندکی بابا نه

 .خيرمه که ميشدم متوجه بهش نگاه بی حتی

 رئيس؟...هست مشکلی:  گفم و شدم کج طرفش و ريختم نگام تو خودمو از داشته سراغ پررويی تمام
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 .شد تاپش لپ خيره نگاش و گفت چی يه زيرلب

 به رو رنگ نارنجی رژ و بردم کيفم ميون دست و نشده تجديد شدم پاك رژلب که انداخت يادم لبم زده خشکی پوست

 .شد کشيده طرفم که بود اون سر اينبار و ماليدم لبام به آينه کمک

 .بهتره خيلی لبات طعم ، رژ بی هم کردم امتحانت رژ با هم من -

 .کرد اضافه لباش به رو نيشخند غرم چشم و شد مشت دستام

 ستیت يه بذار ، باشه داشته فرق قبلی با يکی اين طعم هم شايد:  گفت لبام به خيره اون و کردم تر پررنگ رو رژ لج از

 .بکنم

 قرار ما:  گفت و شد براق چشام تو و کشيد جلو خودشو اون و کردم نگاش خيره ، کفری بودنش اعصاب رو همه اون از

 .حساسم کارمندام شان و تيپ روی من ، برسيم مهم قراراد يه به تا شيراز ميريم داريم ، ديسکو بريم نيست

 تساع:  گفتم شيشش روی ضربه دوتا با و کشيدم تصوير به خودم از داشته سراغ عشوه تمام با روش جلو رو ساعتم

 .رئيس...نيستم شما کارمند منم و نيست اداری وقت االن پس ، شبه نه

 تا یمدال اون از لبخند يه پس ، درمياره رو کفرش و ميکنه بازی اعصابش با گفتنم رئيس از قبل مکثای ميدونستم

 . زدم روش به رو سوزون فيهاخالدون

 .نيستی بشو آدم تو -

 .ام فرشته پس ، ام فرشته دختر من...ميدونم -

 .اومد خوش مذاقش به بيشتر تخسم روی اين انگار و شد وری يه لباش

 شد؟ آروم که دادی ای وعده چه صيام به -

 .شهربازی بريم جونش کارن با ميتونيم هفته آخر اينکه -

 .اومدم شوق سر خباثتم همه اين از من و شد کشيده هم به اخماش

 .انگاری شدی پررو -

 من؟ -

 ...کنی سوءاستفاده خالقم اين از بخوای اگه آمين -

 اخالقتون؟ کدوم دقيقا -

 .ميارم جا حالتو بپلکی کارن بر و دور ميگم بار چندمين برای -
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 .داره زن کارن -

 .داره دختر دوست هم صدتا -

 .نيست بلد تجاوز حداقل -

 .شدم خيره سياهی مشت يه به شکل ای دايره پنجره اون از من و شد ماتم

 .تجاوز بگن مالمه شرعا و اسما که زنی با داشتن رابطه نميکنم فکر -

 .آيندمی خواهر شوهر تو-

 شما؟ يا توام من ، کن مشخص خودت با تکليفتو -

 .کردی خيانت خودت عشق به تو درك به من -

 .بخوابم صدنفر با و باشم نفر يه عاشق ميتونم من ، بچه خيال بی -

 .بودن آشغال اند ميگن اصل اين به دقيقا و -

 جونم؟ -

 .بود واقعيت -

 بودی؟ من با االن تو -

 .کنين برداشت دارين دوست هرجور مختارين شما -

 .ميگيرم حالتو بشيم تنها ، باش مطمئن -

 از قبل سوال يه فقط:  گفتم بود قاطيش هم نارنجيم رژلب که لبخندی ان با بهش رو و شدم کيفور خوردنش حرص از

 باشه؟ شما عاشق فقط و بخوابه صدنفر با ميتونه هم آيلين ، گيريتون حال

 .مياين هم به حسابی پس:  گفتم باز و کردم تر عريض رو لبخندم من و شد خيره چشمام تو عصبی

 چيه؟ منظورت-

 .ندارم منظوری اصوال من -

 ميدنی؟ چی آيلين از تو -

 ميدونين؟ چی آيلين از خودتون -

 .عشقمه اولين اون يعنی ، هميم عاشق آيلين و من -
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 سحر؟ و -

 .بود تاپی چيز پدرش موقعيت و کردن انتخاب برام خونوادم که بود دختری سحر -

 نه؟ عشق اين توی نيست اثر کم هم جمشيدخان موقعيت پس -

 .پرسيدم سوال يه آمين -

 .نداره ارتباطی هيچ من به آيلين خصوصی زندگی -

 .دارن اکثردختر خب که اونو داشته پسر دوست آيلين که اينه منظورت اگه -

 .آوردم می باال رو بودم ديده هرچی سالگيم پونزده اوج تو که اومد روزی اون به يادم و زدم پوزخند فقط

 باشه؟ داشته ميتونه معنی چه پوزخند اين -

 .پيرشين هم پا ايشاال اينکه فقط ، هيچی -

 .کشيد خودش به نگامو مقدمش بی سوال و شد سکوت ای لحظه

 کرد؟ قالب من به زور به رو تو چرا جمشيدخان -

 .بره دستش از خوبی اين به دوماد ميترسيده حتما -

 .کشوند جنون به شب دو تو منو که مرديه همون اين و بود قشنگ خندش تک

 .ميکنه کارايی يه داره شنيدم ، داره هدفی يه اون -

 مثال؟ -

 .اطالعات مقابل در اطالعات -

 رد حالو چسبه نمی رو گذشته باشه عاشق اگه آدم ؟ بدم شما به خواهرمو گذشته راپورت من که دارين انتظار نکنه -

 .ميبره لذتشو و ميابه

 چجورياست؟ ، ميگم شاهينو ، پسرعموت اين -

 .جمشيدخان شده تر جوون -

 دای؟ دوست جمشيدخان:  گفت و افتاد تاپش لپ صفحه به نگاش

 .براش ميميرم من و بابامه باز باشه هم دنيا بابای بدترين اگه حتی ، هميشه -

 ...اون ولی -
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 .بابامه ولی ، درست ، نداره دوسم -

 ...اون -

 .ام خسته من -

 .شدی دراز زبون زيادی انگار امشب تو -

 .ندارم دادن دست از واسه چيزی ديگه من و زدم پوزخند و انداختم باال شونه

 .رئيس...کنم غالف زبونمو من اينکه واسه نداره وجود ترسی -

 .بکشم بيرون حلقت تو از زبونتو تا رئيس بگو ديگه بار يه فقط -

 .رئيس...بگم بهتون گفتين خودتون ، دادم گوش حرفتون به فقط من -

 ...آمين -

 .شد زهرخند يه فقط من نصيب و داشت چشم زهم بيشتر هم کشتمت نگيری خون خفه صدتا از آمينش

******* 

 و بهم نگاه نيم با اون و کردم برانداز داشتن آرزوشو خيلی که رو هيکلی و قد اون خيره و زدم تکيه وری يه ديوار به

 ؟ هست مشکلی:  گفت شده وری يه لبای

 .باشم خوابم واسه جا يه فکر بايد خودم شايد ، بزرگه خيلی ، آره -

 با و آروم و تدريجی مرگ يه برای خوبی جای ميگم من چيه؟ هتل جلوی پارك با نظرت ، داری هم رو راه اين خب -

 .قبر تو گذاشتت بشه راحت کنن گرم ميدم شدتو ،آالسکا صبح فردا واسه قرارمون پس ، عزته

 .باشه طبع شوخ حد اين تا رئيسم نميکردم فکر ، کنم اعترافی يه بايد -

 .نميريزی هتل کارکن مشت يه جلوی منو آبروی و اتاق تو ميای آدم بچه عين... ؟ شوخيم اهل من نظرت به -

 .هتله تو اتاق يه اينکه ، نميام هم بهشت شما با من -

 ... تا -

 .مورد يکی اين توی استادترم خودم ، نکنين تهديدم -

 . جون بچه ميخواد جرات زدن رگ -

 .دارم هم جراتش -
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 .تو برو بيا ، شيا بلند جات تو نتونی ديگه که ميزنمت اونقدر آمين -

 .نه -

 تيام چمدون کنار هم چمدونم و داشتم اروپا های ملت جام حد در آزادی سقوط نشيمن کاناپه روی اومدم که خودم به

 .شد گذاشته زمين

 .نميمونم اتاق اين تو من -

 .واجبی کتک انگار -

 ...ميزنم جيغی چنان ، بخوره بهم انگشتات سر کافيه فقط -

 .صداست عايق اينجا ديوارای کل چون ميکنی پاره خودتو حنجره -

 ...مجبورکنی منو نميتونی تو -

 چی؟ به -

 .مونم نمی اتاق اين تو من -

 .بری اينجا از غير جايی تو نيست هم قرار و کردم رزرو است هفته يه اتاقو اين من -

 .شدم خيره خاموش دی سی ال به و کوبيدم مبل تن به خودمو

 .اومده خوشش من با بازی از انگار مرد اين و سوزوندم می پيروزيش لبخند

 هب خودمو و زدم پرش کاناپه رو از که بزنه تکيه نفره سه کاناپه طرف اون اومد و انداخت کاناپه دسته روی رو کتش

 .رسوندم چمدونم

 ور مرد اين نداشت قدرت که تنی اين و خودم از ميشدم متنفرتر من و ميزد هم به حالمو لبش روی مسخره لبخند اون

 .کنه خفه

 .بخوريم شام ميريم نکن عوض لباساتو -

 .بيفته خوراك از اينکه نه کنه باز اشتهاشو که ميکنه پيدا کسيو خوردن غذا برای آدم ضمن در ، نميخورم من -

 .بودن ناتوان مرد اين برابر در همه اين از گرفت دلم و شد پاره دلم بند زد چنگ که بازومو

 .دارن منو آرزوی همه -

 .نيستم همه اون جزء من -

 .داشتم نفرت صورتامون کم فاصله اون از من و بود نگام ی خيره و بودم نگاش خيره
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 .ميخوريم شام ميريم -

 .نيست گشنم -

 .ميکرد موشکافی صورتمو جزء به جزء نگاش و بود شده کج اون لبای و بود رفته باال ابروهام

 .بودم کفری نزديکی همه اون از هم هنوز من و بود زده بيرون اتاق از دست به کت بعد ثانيه چند

 پر يخچال از و کردم درست خواب جای خودم برای نفره سه کاناپه اون روی و برداشتم تخت روی از پتويی و بالشت

 .رفتم باال قلپ به قلپ نداشت مهيجی برنامه هيچ که دی سی ال جلوی و کشيدم بيرون آبميوه يه شده

 باز رو لعنتی لباس اون دکمه به دکمه حاليکه در و زد پوزخند و کرد نگاه شدم درست جای به اومد داخل که در از

 تنخواس که صبح فردا ، ميخوابی تخت رو ميری آدم بچه عين:  گفت ميذاشت نمايش به رو ترش لعنتی تن و ميکرد

 ...ندارم دوست بيارن صبحونه

 باشه؟ خوابيده کاناپه رو داره ايرادی ايت صيغه زن ؟ چی نداری دوست -

 .مياری باال سگمو روی کم کم داری آمين -

 .درآورد رو پيرهن کامل اون و کردم نگاش فقط

 ...بايد منی خور نون زمانيکه تا ، ساخته بهت شستم ضرب انگار ، کنی کفری منو مياد خوشت انگار -

 .ميکنم کار خودم واسه دارم ، خودمم خور نون من -

 .شد خيره بودم انداخته پا رو پا زانو زير وجب يه شلواك اون با ريلکس که من به و برد کمر به دست

 ميگيری؟ باج من از داری تو -

 بابت؟ -

 ميترسم؟ کنی خالص خودتو اينکه از من ميکنی فکر -

 .ميدی نشون که هستی اونی از تر رذل صد در صد تو ، نه -

 .گرفتم سنگ کاناپه پشت من و برداشت قدم طرفم

 .ميترسی ازم هم هنوز پس -

 .ميکنم رعايت ايمنيو فاصله -

 دستايی با تيام و بودم شده کوبيده ديوار به اومدم که خودم به و کردم فوت راحت نفس من و برداشت قدم اتاق طرف

 .بود انداخته گيرم کامل بود کرره ستون سرم طرف دو که
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 .بود پوکيده ترس همه اين از دلم و بود نشسته چشمام توی اشک

 شیعاشق که کسی خواهر به ولی بخواب برو باشه ، بخوابی صدنفر با و باشی نفر يه عاشق ميخوای هم هنوز تو پس -

 .نکن تجاوز

 .نکردم تجاوز تو به من -

 .کرد پيدا گونم روی خودشو راه اينبار اشکم و گفت شدش کليد دندونای بين از

 .... بچه يه عين تو با که من ؟ کردم تجاوز من -

 .کن گاشن خوب پس کردی؟ رفتار من با بچه يه مثه تو:  گفتم و شدم براق نگاش تو و کشيدم پايين رو تاپم بسته يقه

 .هست هم اينجا:  گفتم و دادم نشونش رو شکمم و زدم باال رو لباسم

 يدپيچ دورم دستاش و افتادم زدن هق به زدن داد جای اينبار من و نذاشت دستاش که بکنم تن از رو تاپم کال خواستم

 .لرزيدم خودم به بيشتر من و

******* 

 .شدم خيره بسته چشم يه و باز چشم يه با ميگرفت لقمه خودش واسه اونکه به و دادم تکون رو گردنم

 .قرارداد طرف شرکت بريم بايد ديگه ساعت سه ما و صبحه هفت ساعت -

 .رفت ضعف دلم و زدم گوشم پشت رو بود اومده صورتم تو که رو موهام از ای دسته و نشستم جام تو

 .ندادم سفارش برات که اينه داری رژيم کردم فکر -

 .کرد پيدا نمود بيشتر بدجنسش لبخند و شد ماتم قيافم و خوابيد بادم

 .بخور بيا -

 .متنفری من از پس:  گفت خوردنم به خيره اون و نشستم ميز پشت قيافم به کلی سامون و سر يه با

 داشتين؟ ای ديگه انتظار:  گفتم و کردم نگاش کمی

 شما؟ يا توام آخرش من ، نيست مشخص خودت با انگار تکليفت -

 .ميده شخصيت تغيير هوا و آب اساس بر انگار مرد اين و دادم ادامه خوردنم به

 .بشی آماده داری وقت ساعت يه -

 ...ديگه ساعت سه ما -
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 .بزنم سر چندجا برم بايد قبلش ، ميدونم -

 شده؟ عجيب اينقدر چرا مرد اين و دادم تکون سری

 ميتونم هنوزم ، ميشد القا بهم دستا اون ميون که اطمينانی عدم و کنم حس ميتونم دورم رو دستاش گرمی زهم هنو

 .بيارم ياد به رو فرورفتم کاناپه ميون و زدم کنارش که ای صحنه

******* 

 هب باالخره و بودم ميفرستاد بيرون باز نيش با رو آقا و ميکرد معطل اتاق در پشت رو من که سرزدنايی اون از خسته

 زودتر و گذاشت پا زير رو جنتلمنی قواعد هم باز اون و رسيديم شکسته گردو دمش با مدر اون همراه نظر مورد محل

 .شد داخل در از من از

 تمام با ديدم رو مرد دو من و شديم اتاق وارد نميشد جدا دهنش از هم لحظه يه که لبخندی اون با منشی راهنمايی با

 .نيازمندشه مدير يک که پرستيژی

 .شد شروع کار داغ بحث و نشستيم هم گرد اتاق کنار های مبل روی همه و دادم تکون سری براشون لبخند با

 حد از زياد آقايون اين ميشد باورم داشت هم من که ميزد حرف استناد با اونقدر و آورد می دليل و ميزد حرف تيام

 .گرفتن درنظر برامون قيمت

 .نبوده هم راه بی پر هويت بی اتاقای درای پشت من زياد شدنای معطل اين پس

 .بود مخم رو يکی اون براومده شکم و ميداد آزارم مرد دو اون از يکی لبخند و خيره نگاه

 و برگشت من روی تيام نگاه و کشيدم عميق نفس يه و گردوندم پا روی پا خيره نگاه اون از حواسم کردن پرت برای

 .راهه در بدتری دعوای که ميدونستم من و شد بيشتر اخمش

 درآودرم حرکت به زانوم کاسه روی دوار اشارمو انگشت از خورده الك ناخن دستم کنار مرد خوردن حرص بيشتر برای

 تثب خودش نام به رو زندگيم مرد هيزترين رکورد و بود خيره همچنان مرد اون و شد صورتم مايه ته ژوکوندم لبخند و

 .بود کرده

 با مرد اون که کنم جمع رو تيام تاپ لپ تا بردم دست دار شکم مرد اون با تيام بش و خوش و جلسه شدن تموم با

 .دارم نياز خوب منشی يه به منم:  گفت پايينش ولوم

 فتگ اخم با مرد اون به رو و کرد بلند رو کيف که بود تيام دست و چپوندم کيف تو رو تاپ لپ و حرفش به زدم پوزخند

 .شدم خوشحال ديدنتون از: 

 ...که بهم توپيد تيام و زديم بيرون شرکت از دقيقه سه فاصله به

 .داری مشکل من با فقط انگار -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 204

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

205 

 .نيستم مردم نگاه مسئول من -

 بارو يه اين پس ، درآوردی جلسه وسط رو بازيا مسخره اون من لج از امروز بدونم که دارم سن اونقدری ، بچه ببين -

 .نداريم ديگه بعدی دفعه ولی ميشم خيالت بی

 .درمياره رو نرمال آدمای ادای من واسه حاال تا کی از مرد اين نميدونم من و بودم خيره بهش زده حرص

 بازيه؟ -

 چی؟ -

 .دارم عادت بيشتر اخالقتون همون به من -

 منظور؟ -

 برسين؟ چی به ميخواين -

 .ناهار به فعال:  گفت فاصله قدم چند با و گذشت کنارم از و کرد نگام

 .بذارم زمين راحت سر من تا بخوره شکم اون به کارد

 نشی؟ خيره کسی به خوردن غذا موقع نداده يادت عمه:  گفت بهم نگاه بی که بودم خيره خوردنش غذا شيک اون به

 گامن تيکه يه ساعته دو چيه:  وگفت نگام تو شد خيره و کشيد ظرفش از دست هم اون که کردم نگاش حرف بی هم باز

 ميکنی؟

 .هيچی -

 ...جون دختر ببين -

 .نيستم ديگه که دختری به زدم پوزخند

 .نبند برام رو از شمشيرتو -

 .ندارم شمشيری من -

 .کنيم زندگی هم با آرامش در ميتونيم ما -

 .شمام خونه عيد تا فقط من ، کنيم زندگی هم با نيست قرار ما -

 چه بخوای چه ، ميکنی سخت خودت واسه چيو همه داری تو ، حاالست من منظور:  گفت و کرد براندازم تفاوت بی

 .نده زجر خودتو پس منی خونه مهمون نخوای

 ؟ شدم مهم واست شده چی -
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 .خواهرزنم ميشی تهش -

 نبود؟ يادت حاال تا -

 . ميکنم جبران جوره همه بدون ، بدهکارم بهت که دارم قبول -

 دریاونق حتی تو ميکنی؟ تضمين زناشوييمو آينده چطور گردونی؟ برمی بودنمو دختر چطور ميکنی؟ جبران چطور -

 .کنی رحم کوچيکتره ازت سال سيزده که دختری به که نبودی منصف

 به وقت چهي که اونقدری ، ميکنم جبران نحو بهترين به که گفم:  گفت صالبتش همون با بعد کمی و کرد سکوت اينبار

 شيرفهمی؟ ، نکنی پيدا نيازی هم بابات ارث

 سهوا که خيابونيه بدکاره يه روته جلو که آدمی اين که شده باورت واقعا انگار ، کنی خرجم ميخوای پس ، شد جالب -

 تو اب خوابی هم از نونم ولی بکنم مردمو کلفتی عمر يه حاضرم ، گرفتی اشتباه جونم نه ، فروشه می تن شب نون خاطر

 .درنياد

 .منم مشکل پس -

 .بودم ننشسته اينجا من االن نمينداختی راه رو مسخره سوپرايز اون اگه ، تويی مشکلم بزرگترين -

 .بشه هوايی که نميخواستم ، انداختم راه سوپرازو اون همين برای داشتم خبر آيلين رفتن از من-

 .دوتا شما بالکش شدم من انگاری ولی نخوردين ضربه هيچکدوم -

 یزندگ جمشيدخانی پيش ميخواستی کی تا ، قائلن ارزش برات آدماش که ميکنی زندگی ای خونه تو داری االن تو -

 نيست؟ قائل اهميت برات ای ذره که کنی

 .بابامه اون -

 .ميخوره هم به حالم داره تکراريت جواب اين از -

 چيه؟ جمشيدخان با تو مشکل -

 ... که تويی من مشکل ، ندارم مشکلی اون با من -

 ميکنه؟ ظلم بهم من بابای ميکنی فکر تو -

 .خال وسط زدی ، دقيقا -

 .اومده سرم ديدم رو تو که روزی از که نيست بدبختيايی دهم يه کرد حقم در بابام که کارايی اون همه -

 .نميکردی زبونی بلبل واسم راحت اينقدر اوال -
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 .داشتم دادن ازدست واسه چيزا خيلی اوال -

 .بذاريم قرار يه بيا-

 ات ، تهش ،تا خوبيم هم با: گفت و زد خند وری يه حالتم ديدن از اون و خورد گره سينه روی دستام و پريد باال ابروهام

 ادي از منو کار اون کم کم هم تو ، نداشتی حاال تا که ميدم پوئنايی تو به من عوضش ميشناسيم همو روزيکه آخرين

 خب؟ ، ميبری

 .نميره يادش وقت هيچ زندگيشو خاطره ترين تلخ آدم ؟ کنم فراموش -

 ينا تو ميبينی ، ميکنم کاری همه برات ولی گرفتم تو از چيزاييو يه من ، نيستم خوب اينقدر همه واسه من ، آمين -

 صيام ابایب منو ، نبين تيام منو ، نبين رئيست منو ، مهمن واسم که کنی رفتار باهام آدمايی مثه تونستی تقريبا روز دو

 .ببين

 ...هم بچه اون واسه تو ؟ بابا -

 ، نمياد خوشم اون شدن لوس از من ، ميخوام خودم که يارم بار چيزی اونو من ؟ حاليته ، چيزه همه من برای صيام -

 .هست لوس داره که امکاناتی همه اين با خود خودی به اون

 .ندارم قبول -

 ؟ چيه پيشنهادم مورد در نظرت ، بعد واسه بذاريم صيامو بحث -

 .وقت هيچ ميکنم تاکيد ، نشی نزديکم وقت هيچ که شرطی به:  گفتم و انداختم باال ابرويی و کردم نگاش

 .ميزدن بال بال براش اونورتر ميز دوتا دخترای که زد رو خندی وری يه اون باز

 .کردم براندازش حرص پر و دادم تنم به قوسی و کش

 .داری دوست فوتبال اينقدر نميدونستم -

 .بود گل يه و توپ يه هدفش کل که شد رنگی سبز صفحه اون ميخ باز و نکرد هم نگام

 .ميخريدم ها بچه واسه چی يه بايد بودم اينجا تا

 .ميشد پايين باال تازم تيپ روی که ميکردم حس رو تيام نگاه سنگينی

 ميری؟ کجا -

 .بگردم کم يه:  گفتم طرفش برگشتن بی و کردم کامل رو رژم

 .تنهايی هم حتما -
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 .دوتايی خودم با ديگه نه -

 .کن صبر ربع يه -

 اين تر اخالق خوش مرد اين و شدم پخش کاناپه روی من و اتاق تو چپيد و کرد خاموش رو تلويزيون ريموت با و گفت

 .مرد اين روزای اين واکنشای به تفاوتم بی چقدر من و چشوند بهم رو کمربندش طعم روزی که مرديه همون روزا

 .چسبيد گوشم به گوشی و شد پرخنده لبم خورد زنگ که تلفنم

 عزيزم؟ جونم -

 .مامان عمر سالم -

 خوبی؟ ، سالم -

 ؟ ميگذره خوش شيراز ، خوبم -

 .بگذره خوش بهم شايد بخورم تابی يه بيرون برم ميخوام تازه -

 .شدم مزاحم پس -

 .مراحمی هميشه تو -

 .نميکنه اذيتت که پسره اين -

 .زياد نه: گفتم و بود خيره بهم چرمش کت پوشيدن حال در که کردم اون به نگاهی نيم

 ميکنی؟ قايم من از داری چيو -

 .هيچی -

 .اينجا بياين ها بچه با هفته اون آخر ميگه ، شده تنگ واست دلش آرمان -

 .ميکنم خبرت جوريه چه ها بچه برنامه ببينم -

 .منتظرم پس -

 .دارم دوست -

 .من اندازه به نه -

 و کردم براندار رو اسپرتش تيپ هم من و است آماده که داد نشون و وايساد کاناپه کنار تيام و کردم خداحافظی

 .ميشناسم که جذابيه العاده فوق مردای معدود جزء مرد اين که ميدونم
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 بری؟ ميخوای کجا -

 .بگيرم ها بچه واسه چی يه برم گفتم -

 .خريد مرکز ببرتمون بگيريم تاکسی يه پس خب-

 .بزنيم قدم کم يه -

 .بزنيم -

 من به که غولی تا تره عامی همه برای ملکان تيام شخصيت اين که ميدونستم و بودم ناآشنا ورژنش اين با

 .شناسوندتش

 ندادی؟ ادامه درستو چرا -

 درس بعضيا ، بشن ای کاره يه تا ميخون درس بعضيا ، بگذرونن وقت تا ميخونن درس بعضيا ، نميديدم نيازی -

 نکهاي نه بشم ای کاره يه ميخواستم نه داشتم اضافه وقت نه من ولی برسن آرزوهاشون به باباهاشون مامان تا ميخونن

 .داشتن آرزويی واسم بابام مامان

 بشی؟ استخدام من شرکت تو خواستی چرا -

 مورد اين تو مامان که بگذريم حاال ، ای شده تاييد مامان نظر از و خوبه ميدی که حقوقی ، داشتم نياز کار اين به -

 .کرد اشتباه

 ميزدی؟ حرف تلفنی داشتی عمه با -

 مگه؟ چطور -

 .صيامه يکی ، مامانته يکی ، ميزنی حرف عشق همه اين با دونفر با فقط دنيا تو -

 داری؟ دوست صيامو اينقدر چرا:  گفت باز اون و وايسادم خيابون کنار جدول لبه روی و خنديدم

 .باشه نداشته دوست خودشو ميشه آدم مگه -

 چی؟ -

 حس صيام ، ندارم ارزشی بابام واسه ميکردم درك کمم سن همه با بايد که گذشته همون ، منه گذشته ، منه صيام -

 . ميکنم درکش خوب خيلی من و نداره ارزشی تو واسه ميکنه

 ...امکاناتی همه اون واسه من ، نيست تو مثه صيام -
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 اسکيت و بياد ها هفته آخر کارن جای باباش اينکه ، ميخواد گذاشتن وقت کم يه ، نميخواد امکانات ، نذاشتی -

 .ميخواد توجه فقط صيام ، کنه نگاه سواريشو

 واينسادی؟ جمشيدخان روی تو وقت هيچ چرا -

 .بود جمشيدخان عاشق عمر يه که کرد بزرگ منو مامانی چون شايد -

 داری؟ دوست بابات مثه آيلينو -

 و دونستم خواهرم رو سارا سال همه اين من ، نيست من خواهر آيلين ، نداشتم دوست آيلينو وقت هيچ من ، نه -

 ...هميشه ، نبود خواهر وقت هيچ آيلين ، داداشم ساالرو

 ميخوری؟ حرفتو چرا -

 .ميزنم جلوت خواهرمو زيرآب دارم کنی فکر نميخوام من و عاشقشی تو چون -

 توپيد راينبا تيام و پريدم پايين جدول لبه از و کوبيدم هم به رو کنم حفظ تعادلمو تا بودم کرده باز هم از که رو دستام

 ...که بهم

 .شو بزرگ کم يه -

 .بدی گير بهم نبايد کنم فراموش کوچولو يه ميخوای اگه -

 .نميکنی فراموش که درك به -

 .کرد حساب روت ميشه ميکردم فکر -

 ...که کشيدم نفير گوشش کنار من و انداخت گردنم دور دست و خنديد

 .نزن دست من به -

 .ببين وثوق مثه منو االن -

 .وثوق بيچاره -

:  فتگ ميکرد پيدا نمود بيشتر روزاش اين صدای تو که ای خنده ته با گوشم کنار اون و شد فشرده دستش ميون بازوم

 کمتره؟ وثوق از چيم من پررو بچه

 به اون نگاه و خنديدم من و کرد بلند تاکسی واسه دست و رفت غره چشم اون و کردم برانداز سرتاپاش چندش با

 .کرد گير خندم
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 : گفتم و نياوردم طاقت من تهش و ميکشيد رخم به حوصلگيشو بی اون و گذشتم می خيال بی ويترينا جلوی از

 .نيای ميتونستی

 .زده رنگ بهشون قشنگ اينقدر خدا که چشمايی اين به لعنت و کرد نگام

 .خری نمی هم چی هيچ و ميشی رد ها مغازه جلوی از فقط دوساعته دقيقا تو -

 .اينجوريه من مدل خب -

 بدی؟ تغيير مدلتو کنم خواهش ميشه -

 .بخرمش تا بياد خوشم چی يه از بايد من ، بتونم نکنم فکر -

 خريدی؟ اومدن خوش با لباستو تنوع همه اين دقيقا يعنی -

 .ميخرم کفش و کيف بيشتر من ، خودم هم وقتا بعضی يا سارا يا مامان يا ، دوخته برام آهو يا ، نچ -

 .وايسه خودش پا رو نميومد سارا به وقت هيچ -

 چی؟ برای -

 سختی سارا ، داشت ميخواست هرچی بود باباش خونه تا ، نشنيده نه زندگيش تو که دختراست دسته اون از سارا -

 .بود نکشيده

 .باشه داشته خودش واسه همراه يه بخواد که داشت حق عمو ، کرد مخالفت باباش با همين برای -

 .بگيره زن دوباره بخواد باباش که بود نشدنی هضم برای برای اين ، بود شوهرش عاشق فريال عمه -

 .داشتنيه دوست عمو -

 بخری؟ ميخوای چی بدی توضيح برام ميتونی دقيقا ، بگذريم -

 .بود گرفته عجيب چشمم که چيزی به دادم نگامو سوالش خيال بی

 .نجوميه صددرصد پالتو مدل اين قيمت که ميدونستم و وايسادم ويترين جلوی

 .قشنگه -

 .تره قشنگ حتما قيمتش -

 .کن پروش تو -

 جنتلمنی زياد حتما هم تو ، حتما زدن تيغت زياد ؟ نه ديگه کردی خريد براشون زيادم نه؟ بيرون اومدی زنا با زياد -

 بودنش کالسيک ، زنه هم به دل ، نمياد خوشم اطوارا ادا سبک اين از من ؟ ميدونی ولی...کردی ولخرجی و درآوردی
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 مثه من ، ميکردن خدمتی خوش بيشتر بوده تر خوشگل هرکی واسه زار الله تو که ميندازه سی دهه مردای ياد آدمو

 .نيستم زن تيغ رفتی بيرون باهاشون که زنايی اون

 .رفت فرو گوشم تو اون صدای و شد کشيده فروشگاه داخل به تنم و افتاد گير مشتش تو بازوم و شد وری يه لباش

 .برسم هستم که اينجايی به نميتونستم کم سن اين تو بذارم وقعی خزعبل مشت يه به بود قرار اگه من -

 .کمه سنت که هم خيلی -

 من و بياره پروم برای رو پالتو اون گفت بود عادتش که ای رئيسانه لحن همون با فروشنده به و شد وری يه باز لباش

 منصرف خريدن از من بفهمه که دادم انجام سريع اونقدر رو پالتو اون زور به پوشيدن و کردم اخم غرور کوه اون برای

 .شدم

 ...که بهم توپيد زديم بيرون مغازه از که تخم و اخم با

 ببری؟ مردم جلو منو آبرو داری دوست -

 ميشناسه؟ رو تو اينجا کی -

 .بودم پرستيژ با جا همه عمر يه -

 .بودی غرور با جا همه -

 برات؟ ارزشم بی من کنی ثابت ميخوای تو چرا -

 هخاطر ازت اونقدر ، ميشم بودنت منشی خيال بی ترجيحا و ميرم خونت از تهش ته ، رئيسمی فقط تو ، هستی چون -

 .دارم برش نميام طرفت بيفته هم کالم که دارم بد

 .ميکنم جبران گفتم -

 و شممي خيال بی هم کتکاتو ، ميکنم حاللت برگردوندی ؟ بهم برميگردونی ، ميخوام باکرگيمو ، نميخوام پول من -

 .ميکنم حاللت

 .برداشتم قدم پاساژ اونور فروشی بازی اسباب مغازه طرف و نريختم اشک اينبار من و موند صورتم مات

 یخيل صيام:  گفتم و انداختم حالت بی نگاه يه بود خيره بهم حرف بی که اون به و کردم حساب رو کنترلی ماشين

 ميخری؟ براش ، داره دوست کاسکو

 .آره تهران رسيدم -

 .نميکنی دريغ صيام از چيو هيچ که اينه مثبتت نقطه تنها -
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 .مهمه برام آيندش که کسيه تنها اون ولی ارزشه بی من برای صيام ميکنن فکر همه -

 .خوب چه -

 .داره دوست رو تو اون ولی -

 .دارن دوست خودشونو آدما -

 تو دست خوشبختی خوب حس از پر چه که ديدم رو زوجی و کردم نگاه دوروبرم آدمای به من و نشستيم نيمکت رو

 .ميرفتن راه هم کنار شونه به شونه و دست

 جربزت از ولی نيست مرامت تو خودکشی ميدونستم چون ، نترسيدم گردنت رو گذاشتی رو شيشه که شب اون -

 . اومد خوشم

 .داشتی وجدان عذاب کم يه کاش -

 .باشم داشته وجدان عذاب بابتش ميبرم لذت کاری يه از وقتی ندارم عادت من -

 .شد پوزخند از پر لبام و نشست نگام تو نفرت

 ...مرد يه برای اين و ميکرده تجربه رابطشو اولين که بودی زنی اولين من برای تو ، نکن نگام اينجوری -

 .ميخوره هم به ازت حالم -

 تو هنشست بغض زرد سمند اون صندليای ميون و کردم بلند دست تاکسی اولين واسه و کردم تند قدم و شدم بلبند

 .کردم آزاد گلومو

 .کشيدم ريه به چيزمو همه تن عطر و زدم لبخند دل ته از تنش پر روز چند از بعد من و کرد جا خودشو بغلم تو صيام

 .جغله نميگيری تحويل – وثوق

 .نلرزيد بوسه اين از من تن و بوسيد نرم پيشونيمو اون و شدم کشيده مردونش بغل تو ذوق با

 رو ذوقش همه اين دليل و شدم سرازير ها پله از من و کشيد دستمو ذوق پر صيام و بوسيدم هم رو خاله و عاطی

 .نميشدم متوجه

 .ببنده چشماشو بگو صيام – وثوق

 .ببند چشاتو آره آره - صيام

 چرا؟ -

 .چشاتو نميکنی باز که بده هم مردونه قول نکن هم باز ، ببند چشاتو ، باشه کن گوش حرف – صيام
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 .باشه قولش اگه حتی است مردونه هرچی از بيزارم که ميدونستی کاش ، چيزم همه تو فدای به من

 .بستم بيا -

 .شد مالک هامو دخترانه که اتاقيه همون اين و اومد در تق صدای

 .مامانی بازکن چشاتو حاال – صيام

 .گرفت ازم هامو دخترانه که نيست اتاقی اون انگار که ميخوره چرخ اتاقی تو نگام و ميکنم باز چشم

 .کنن عوضش ميدم ثانيه ايکی نمياد ؟ مياد خوشت – وثوق

 خواب سرويس اون از ميشه ؟ نياد خوشم روشون شکالتی طرح و کرم ديواريای کاغذ از ميشه ؟ نياد خوشم ميشه

 .بودن تو مثل همه من زندگی مردای کاش وثوقم ؟ ميشه ؟ نياد خوشم شده کاری کنده

 پسنده؟ اشتراکيه؟ آقامون و من سليقه – عاطی

 .بشه عاطفه الهه اين عاشق داره حق وثوقم که ميدونم من و کردم بغلش

 .بخوابم پهلوت ميتونم شبا ديگه – صيام

 قدرچ و نرم تشک تن رو ميکنم پرت اونو و خودم و ميزنم بغل غافلگيرونه رو صيام و ميگذرونم نظر از رو دونفره تخت

 .نبوده هام بدبختی شاهد تشک اين که خوشحالم

 شده؟ خوشگل بابا – صيام

 داری؟ دوست اومدن بابا چشم گوشه به هم تو ؟ داری دوست باشه بدترين اگه حتی باباتو هم تو ، دلم جان ای

 .قشنگه آره – تيام

 .داشت سرما اين کردن گرم در سعی اون چقدر و بوديم سرد هم با چه روز چند اون تو

 گذشت؟ خوش – تيام

 .خيلی ، آره – وثوق

 .خالی جات – عاطی

 .بودی تو همين نبود خالی که کسی تنها جا وگرنه ميکنه تعارف – وثوق

 .نميارم در سر هيچ نگاش عصبی حالت اين از من و افتاد خندم به تيام نگاه و شد باز خنده به لبام

 دراز بازوی روی سر اون و کشيدم دراز صيام کنار و کندم تن ار مانتو شديم تنها صيامم و من و رفتن اتاق از که همه

 .بود شده تنگ برات دلم خيلی من:  گفت صورتم به خيره و گذاشت شدم
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 .زدم لبخند محبتش همه اين به و بوسيدم رو نازش چشمای جفت

 ...بود نشده تنگ برات من دل ولی -

 هميشه تو چون:  گفتم و قلبم روی گذاشتم دست و بوسيدم پيشونيشو من و نگاهش جنگل اون تو کرد لونه غم

 .ميکنم حست و قلبم رو ميذارم دست بشه تنگ که دلم ، اينجايی

 هستی؟ من قلب تو هم تو يعنی -

 .قلبشن تو داره دوست که اوناييو همه آدم -

 هستی؟ تو قلبم رو بذارم دست -

 .پيشتم هميشه من آره -

 .ميشه تنگ دلم بازم من ولی -

 .بگردم دورت من الهی -

 بله؟:  گفتم من و خورد در به ای تقه

 داری؟ کاری:  گفتم و لرزوند رو تنم در قاب تو تيام حضور

 اومده؟ خوشت اتاق اين از – تيام

 .نداشتم ای ديگه انتخاب -

 ...استفاده بدون باال طبقه اتاق تا چند – تيام

 .باال طبقه بذارم پا ندارم حق گفتين يادمه -

 .خونش بری بايد انگاری ، زده زنگ بابات بگم اومدم ، نبود يادم ، آره – تيام

 .ميرم ديگه ساعت يه -

 ميبری؟ منم – صيام

 .عزيزم آره -

 .نيمکنه خرد هم تره واست که کنی کار مردی واسه مزد بی نداره دليلی – تيام

 .ميگيرم تصميم براش خودم ، منه زندگی -
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 باتقري من منشی ، کنه کار ای ديگه کس واسه من جز من منشی ندارم خوش ولی نيست توش حرفی زندگيته – تيام

 .دفترمه کاره همه

 ...واسه کار ريزه چندتا فقط من -

 همون اين که نره يادت ، نرو کنی کوچيک خودتو اينکه واسه ولی برو ببينی باباتو بری ميخوای ، آمين بسه – تيام

 .گذاشت تو و من دامن تو نونو اين که مرديه

 .نبودی دخيل نون اين پز و پخت تو اصال احمقانه سوپرايز اون با که هم تو -

 .خزيد من بغل تو صيام و زد بيرون اتاق از و انداخت صيام به نگاهی

 .روم جلو های پاره ورق پی من نگاه و شومينه کنار مجسمه به صيام نگاه و بود صيام به جمشيدخان نگاه

 بودی؟ کجا روز چند اين – جمشيدخان

 ...تيام با قرارداد بستن واسه:  گفتم و دادم قورت درسته حرفمو و مهمه مگه بگم که اومد زبونم نوك تا

 ميزنی؟ صداش تيام ؟ تيام – جمشيدخان

 .ترسيدم آيندش داماد بابت جمشيدخان فکر از ، ترسيدم

 .ميگم اينجور سرش پشت ، خب -

 تو تن وصله پسره اين ، بشه گوشت آويزه اول بار هميشه مثه دارم خوش ميگم بهت حاال چيزيو يه – جمشيدخان

 ... و بيرون ميای خونه اون از آيلين اومدن از بعد تو ، نيست

 داره؟ معنی چه ايران تو باکرگی عدم ميدونه مرد اين و ميکردم نگاش

 .نميکنم فکری هيچ خان تيام مورد در من -

 .نشو وابسته هم بچه اين به ، همينه خوب کار – جمشيدخان

 قرار انخ تيام به ، نميتونم واقعا يکيو اين ، نميتونم:  گفتم و دادم هام ريه تن تو عميقمو نفس و انداختم پايين سر

 يه آرزوی ندارم حق ميدونم ومن بزرگتره ازم سال سيزده همينوطوزر و آيندمه شوهرخواهر چون ببندم دل نيست

 .نداشتم عمر يه که بوده کسايی اون همه من برای صيام ولی باشم داشته دهنمو از بزرگتر لقمه

 عطرش به عجيب که رو تنی کردم حبس بغلم تو من و پيچيد گردنم دور صيام دست و ميکردم حس خيرشو نگاه

 .بودم کرده پيدا اعتياد

 خبر؟ چه فرشته از – جمشيدخان
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 ...که بهم توپيد و کشيد هم تو سگرمه که شدم خيره تيره ای قهوه چشمای اون به شيطون و دادم باال ابرويی

 ميکنی؟ نگاه اينجوری چرا – جمشيدخان

 .ميگردم فرشتم مامان و شما بين صنم يه دنبال دارم آخه ، همينجوری هيچی -

 .نبود بنده هم روبروشو عبوس آدم شيطنتم اين انگار و بودم شده شيطون

 .بچه برس کارت به – جمشيدخان

 ...که پرسيد صيام و خنديدم ريز

 مامانی؟ ميريم کی – صيام

 .کرد براندازم غيظ پر جمشيدخان و بود عادت روی از گفتنش مامانی

 .نشين وابسته هم به اينقدر که جفتتونه نفع به – جمشيدخان

 .بداخالقه ، باباس مثه هم آقائه اين: گفت گوشم کنار و زد ديد تخمشو و اخم و کرد نگاه رو جمشيدخان صيام

 .بوسيدم عشق پر رو لپش و تشابه وجه اين از خنديدم

 دل وت خودشو جا کنه محبت بچه اين به ذره يه و بياد که خانوم آيلين ، نترسين:  گفتم ديدم که رو جمشيدخان نگاه

 .ميکنه باز بچه اين

 .موند تاپش لپ مانيتور خيره و شد کشيده جلو تنش و خورد گره هم به انگشتاش

******* 

 .باشه واقعی لبخندم کردم سعی و کردم نگاه خيره نامبروانش و جديد تيپ اون به

 .ديدنتون از شدم خوشحال -

 .بيشتر من:  گفت صورتم مات

 .هستم رو شنبه پنج يه حداقل صيام با من ، اينجا بياين تا بزنين خودتون وقت از ها شنبه پنج نيست نيازی -

 نيست؟ صيام ديدن دليلش فقط ميام اينجا که شنبهها پنج که نميکنی نگاه بهش بعد اين از چرا -

 .نميده خوبی بوهايی زياد حرفاش دوپهلوييه اين بدونم که بوده برم و دور مرد اونقدری

 .اومد می مانور تر ای حرف اوايل به نسبت که شدم صيامی خيره و حرفشو گذاشتم جواب بی

 ...عجيبه برام واقعا -
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 يراس خودتو بايد چرا موقعيت همه اين با تو که برام عجيبه:  گفت نميرخم به خيره اون و کردم نگاش چشم گوشه از

 .کنی تيام مثه مردی

 .مستقلم خيلی خونه اون تو من تيامم؟ اسير من ميکنين فکر چرا -

 مياد؟ خوشم تيام سيگار مارك از اينقدر چرا من و درآورد رو سيگار بسته زمستونش پالتوی جيب از و زد پوزخند

 بتونه هرکسی که نيست آدمی ، ميشناسم خوب تيامو:  گفت و شد من خيره باز و داد بيرون مکث با رو سيگار دود

 .بسازه باهاش

 آدمای با من ، نيستم هم نارحت و ميکنم زندگی اون خونه تو دارم من ؟ بسازم تيام با بايد من ميکنين فکر چرا -

 .خوشم خيلی تيام زندگی

 .من با همينوطور و -

 ميکنه؟ کار چی اينجا امروز اون و برگشتم صدای طرف به

 ميکنه؟ کار چی اينجا امروز اون و برگشتم صدا طرف به

 ور دخترکشی پتانسيل من مثه هم صيام:  گفت انداختن گردنم دور دست حال در و نشست نيمکت روی بهم چسبيده

 .داره

 .داره دخترکشی پتانسيل تو برعکس صيام:  گفتم و بردم گوشش تو سر

 .موند رفتش هم تو صورت به من نگاه و شد بلند جا از کارن و لباش اون باز شد وری يه

 .دارين برنامه امشب برای انگار – کارن

 .برسون سالم سحر به ، اوهوم – تيام

 .برسونش سالم سحر به اين تا داشت بهتری جلوه ميگفت کم شرت

 .متنفرم مرتيکه اين از:  گفت نيمرخم به خيره اون ، کشيدم کنار کنارش از رفت از که کارن

 سابقته؟ زن فعليه همسر چون ؟ چرا -

 از ، ميکردم ازدواج باهاش عمرا نبود مامان اصرار اگه هم پيش سال شش ، ندادم اهميتی سحر به وقت هيچ من...نه -

 .شدم ناراحت طالقمون از که شدم ناراحت اونقدر ازدواجش

 داشت؟ کم چی سحر -
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 چی زنذدگی از مرد يه نميدونه اون ، کنه خودش جذب مرديو هيچ نميتونه ظاهرش برعکس اون ، زنونگی جو يه -

 .ميخواد

 .ميخواين چی زندگی از نميدونين که مردايين شما اين واقع در -

 ، هباش مرد منِ گاهش تکيه همه گاهی قويه حتی اگه ، کنه تکيه بهمون ، بده مردی حس بهمون که ميخوايم يکيو ما -

 مردا ما ، کنه آروممون بگی تو هرچی چشم و لبخند دوتا با باشه بلد هستيم عصبی ، تلخيم وقتی که ميخوايم يکيو ما

 . نيستيم پيچيده خيلی

 باهاش اعصاب جنگ بی ميشه که يکی ، هستی عادی آدم يه حاال ولی بودی بد خيلی اوال ، عجيبی ، ای پيچيده تو -

 .زد حرف

 ندارم عادت ، باشم خوب هميشه ندارم عادت من ، کنم اعتماد بهشون ميتونم که آدماييه واسه من پوسته اين -

 .بگذرونم خوش گاهی ميخوام تهش ولی مغرورم ، آدمم منم خب ولی بخندم هميشه

 .بارت اون جلو حتما -

 .ميکنه آرومم -

 .کنه آرومت ميتونه بهتری چيزای خيلی -

 .بده نشونم راهکار ساله نوزده بچه دختر يه که هستم اونی از تر تجربه با خيلی -

 سر نم و نشست من کنار و کرد نگاه تعجب با باباشو و دوئيد طرفمون سنگينش کوله با صيام و انداختم باال شونه

 کو؟ سالمت:  گفتم و گوشش تو کردم

 .شهربازی بريم هم با مياد که گفت ؟ کوش کارن پس:  گفت و کرد سالمی يه زيرلبی و زور به

 مرد کوچولوی دست تيام و شد جمع خودش تو صيام و کرد دراز صيام طرف دست اون و زدم پوزخند پدر مثال تيام به

 قبوله؟ شهربازی ميريم باهم بدم قول من اگه حاال:  گفت و کشوندش خودش طرف و گرفت منو کوچولوی

 .بهت از پر صيام نگاه و شد لبخند از پر من نگاه

 مردونه؟ ؟ قول قولِ – صيام

 .کردم بدقولی وقتت هيچ من مگه – تيام

 .تولدم جشن نيومدی آره – صيام

 .باباش از داره توقع چقدر بچه اين ، جانکم ای

 .شد بلند جاش از و نگفت چيزی تيام و زدم پوزخندی
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 .ميده نشون خودی داره عجيب روزها اين مرد اين

 اين و ميره باال ايرانی سنتی آهنگ شنيدن از من ابروهای و ميبره ماشين پخش طرف دست ، ميشينيم که ماشين توی

 .عجيبه چقدر مرد

 بريم؟ کجا – تيام

 .خوشحاله بسی جان ددی توجه اين بابت صيام ولی داره رو سردش لحن هم هنوز

 .عجايب سرزمين بريم – صيام

 ...که ميگه بعد کمی و ميندازه راه رو ماشين جرف بی تيام

 .بگذره بد بهت نميذارم خودم نوبه به ولی نه کارن اندازه به ، نکش هم تو اخم –

 .کرد برانداز حرص پر لبخندمو اون و آورد لبم رو لبخند تيکش

 چيه؟ تو مشکل ميدونی -

 .ندارم مشکلی من -

 دزن کارن روی زيادی که اينه مشکلت بزرگترين و تويی من زندگی آدم دارترين مشکل ، همينه اشتباهت دقيقا -

 .حساسی

 حالم کنه خودش رام رو همه نرمش و چرب زبون اون با ميتونه ميکنه فکر اينکه ولی نيست مهم من برای اون – تيام

 نجوراي ، کرد بدم صنفيا هم بين وقت چند تا اونم نبستم قرارداد باهاش اتفاقايی يه سر پيش دوسال ، ميخوره هم به

 .مرد اين آدميه

 .هست قدر رقيب يه هميشه کار تو خب -

 مياد؟ خوشت اون چی از –

 .ندارن هم درك قدرت ندارن وجدان که آدمايی اصوال ، باشی داشته نميتونی تو که چيزی ، درکش قدرت از -

 سناي اينقدر بشرو اين جون تهمينه چرا نميدونم من و شد وری يه مات صورتی رنگ با فرم خوش لعنتی لبای اون باز

 .زاييد

 چقدر من و ميکشه رو بازم تيام دست که ميکردم حس هم گاهی و ميکردم ذوق صيام ذوق از شهربازی ميون

 .نخورم حرص تماسا مدل اين از که ميکردم خرج خودداری

 نيستی؟ اون مثه تو چرا ، خوبه خيلی خان فريبرز -
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 .نيستم هم بد من -

 .نيفته پايين قندخونت کن باز خودت واسه نوشابه دوتا يه -

 .زيرپا بذاری کوچيکتريو بزرگتر احترام که نگفتم ، باش راحت باهام گفتم بهت -

 .داری سن بابام قد نبود يادم ، ببخشيد آخ -

 .دارن سنی تفاوت سال پونزده هم مامانم و بابام:  گفت خندش ميون و خنديد حرفم اين از

 .باشين داشته سنی تفاوت سال نه از بيشتر آيلين و تو نکنم فکر ولی -

 کجاست؟ االن نظرت به -

 .باشه هرجايی داره امکان ، است نشده بينی پيش آيلين -

 .افتاد سالگی پونزده تو هام دخترانگی از نفرت همه اون به يادم باز و زدم نيشخند من و کرد نگاه نيمرخم به

 نداری؟ دوست آيلينو چرا -

 .نباشه من به نيازی ديگه که دارن دوسش کافی قدر به دارن دوسش که آدمايی اون کنم فکر -

 ریسوا ماشين توهم اون با خودشو داشت دستگاه اون جلوی که بود صيامی دنبال من نگاه و شد سکوت بينمون کمی

 .ميکرد خفه

 خوشم ازش ، نيافتنی دست بودنش خوشگل از بيشتر و بود خوشگل ، ديدم بابات خونه مهمونی تو آيلينو بار اولين -

 اون تا من ، زد پس منو که بود دختری اولين شايد ، ميکرد جذب آدمو زادگيش اشراف و بود خودم مثه اخالقش ، اومد

 .داشت فرق همه با آيلين ولی نگفت نه بهم گذاشتم هرکی رو دست روز

 .خالشو خوشگلی هم برده ارث به آذرو خوشگلی هم اون ، آذر از تر خوشگل حتی ، خوشگله آيلين -

 ميدونی؟ اونا سوای خودتو چرا -

 يه آذرو و بدونم مادرم رو فرشته کردم عادت من ، بگيره ازم خبری آذر که نشد هم بار يه زندگيم سال نوزده تو -

 .کرده ممنوع خونه تو اسمشو آوردن جمشيدخان ساله خيلی که غريبه يه ، غريبه

 کنی؟ بهتر آيلين با رابطتو نخواستی وقت هيچ -

 مبه نخواستم وقت هيچ من و منه زندگی آدم ترين خنثی اون ، ندارم بهش حسی هيچ من و متنفره من از آيلين ، نه -

 .همينجور اونم ، بشه نزديک

 .نزديکه خيلی شاهين به انگار ولی -
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 فابريک رفيق بچگی از اونا خب و ايرانه دوماهی سال تو اصوال شاهين ، ملکان خان تيام کاری کجای ، اووووف -

 .ميکنن ازدواج هم با اونا ميکردم فکر تو جريان از قبل تا من ، بودن همديگه

 که گفت بهم روز يه اون و بوديم نامزد غيررسمی طور به اون رفتن از قبل ماه يه ما ، راضيه من با ازدواج به آيلين -

 راچ نميدونم و افتادم وحشتناك کار يه فکر به من که داره دوست تولدو وحشتناك سوپرايزای و انگيز هيجان کارای

 .رفت و گذاشت جا آيلين يهو

 تو فردايی پس فردا بپا ، آذره مثه آيلين ، باشه يادت هميشه و ميکنم داری سن بابام قد که تويی به نصيحت يه -

 .نزنه دورت زندگيت

 .... خواهر يه مطمئنا وگرنه بوده بابات رفتار تو به آيلين توجهيای بی مسئول صددرصد -

 .آرمانه اونم دارم داداش يه فقط من ، نيستيم هم خواهر ما -

 ؟ نشد حسوديت کرد قبول آرمانو حضانت عمه وقتی -

 عروسکه ميکردم فکر وقت چند تا که من ، آويزونه دهنشون از آب که بود ها کوپولو بچه اون از ، کردم ذوق ، نه -

 .يکنم باز باهاش من خريده مامان

 .اومد می بدم ازت شد خيال بی تو خاطر به خونوادشو عمه اينکه از هميشه -

 .خيليا اون از يکی هم تو مياد بدشون من از خيليا -

 .نمياد بدم تو از من -

 هي حرفاش ، داره فرق تو با جنسش ، نيست تو مثل وثوق ، تيام نميتونی ، باشی وثوق مثه برام ميخوای گفتی -

 .مياد خوشم اخالقش مدل اين از من ، نگرانه هميشه برادر يه مثه جورايی

 .ببين بابات منو پس ، دارم سن بابات قد نميگی مگه -

 .نداشتم بابا وقت هيچ من...بابا يه ، بزرگتره ازم سال سيزده فقط که بابا يه ؟ بابا

 .پيشکشت ما باش بابا صيام واسه تو -

 و وثوق و عاطی و مهری خاله ، چی يعنی مسئوليت بدونه که بياد بار جوری بايد ، منه وارث تنها حاضر حال در صيام -

 دش بزرگ وقتی که کسی نه بسازم مرد بچه اين از ميخوام من ولی بشه لوس بچه اون که ميکشين نازشو اونقدر تو

 دو گس پول ذره يه واسه لبنياتش کارخونه توی کرد مجبور منو سالگی هيجده تو بابابزرگم... باشه اون و اين آويزون

 .آورد بار اينجور منو اون ، بزنم

 .باشه داشته دوسش ، باشه خوب باهاش باباش که ميخواد صيام ولی -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 222

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

223 

 .کن حاليش اينو ، چيزه همه من برای صيام -

 .کن امتحان خودت -

 . باشه بايد هميشه من بچه ، نذاشتم ، کنه سقطش ميخواست ، خواستش نمی سحر:  گفت و شد خيره صيام به

 .نيست مهم برات ميکردم فکر -

 ياموص من ، ميشه تر مهم برات بچت خودت قبل بيفته روت بابا اسم يه لقب يه و باشی مرد وقتی ، ميکنی اشتباه -

 . ندارم بودنو اون با فرصت ولی دارم دوست

 .بذاری وقت براش امرزو مثه روزايی يه بتونی شايد خب -

 .ميبينه ضربه صيام ، بری اگه -

 کنم فکر ، ميره يادش زود ، ميکنه عادت صيام ، داره رفتنی يه اومدنی هر ولی ام بچه اون عاشق من ، بيشتر من -

 .محبته کم يه هم صيام قلق ، باشه خوب ها بچه با آيلين رابطه

 .ببينه ضربه اون نذار و بگذرون خوش باهاش ، بيا گاهی ، ميکنه داغونش نبودنت ، باهوشيه بچه صيام -

 .ميکردی ابرازش کم يه کاش فقط بودنت پدر مدل از ، مياد خوشم ازت داره -

 .باشم بابات ميدی افتخار حاال -

 .ميشدی بابام بشکنی منو شب اون اينکه قبل کاش -

 هلا حاالها حاال من مغز اين و ايستادم بود هم تو باختش بابت اخماش که صيامی کنار و شدم کنده نيمکت از و گفتم

 .نيست آلزايمر

******* 

 فتگ بودم درگير ابروم زده بيرون شاخه چند اون با توالت ميز جلوی که من به رو و کشيد باال خودشو تخت تن رو آهو

 کنم؟ قالبش خودمو من نميخواد خونده فرزند وثوق اين: 

 .نداريم مزاحم حوصله رندگيمونه اول هنور ، عزيزم نه – عاطی

 .نکنين زهر خودتون به رو زندگی اول اين نبودين هم حلق تو تا حاال تا که نه – سارا

 .شد خيره دستش تو ژورنال به و خنديد عاطی

 نميده؟ گور و گير ديگه تيام – سارا

 .ميخوابه آتيشش هم زود و ميره در کوره از زود تيام ، ميگه وثوق – عاطی
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 .رسيده ما به کورش که فعال -

 خان؟ بهزاد از خبر چه جون عاطی راستی – آهو

 .کوبوند بالش تن تو صورت و کشيد پوف سارا و پريد باال سارا واسه هم ابروهاش

 .تره وار آدم رفيق چارتا اين همه از بابا ؟ کردی رد بهزادو چرا که کنم هضم نميتونم هنوز من سارا – عاطی

 . وثوقه بهتر همه از ، ندار بر دور هم تو حاال – آهو

 .عاطيشخ نفس اونکه – عاطی

 .بيرونا ميکنم پرتت ، درآری بازی چندش ميخوای -

 نوم ميخواد وقت اون کنن ديزاين بده اتاقو همه اين ، نداره نمک مثقال نيم يه که بشکنه من دست اين يعنی – عاطی

 .بيرون کنه پرت

 .ساالر:  گفتن جفتی و نشستن سيخ زمان هم آهو و سارا و پيچيد خونه تو صدايی

 داريم؟ چی شام ببينم برم:  گفت عاطی و شد خيره سقف به و کشيد دراز تخت رو آهو و بيرون دوئيد در از سارا

 ريز يه آهو تا ميذاره تنها مارو که خوب چه و انگار ميشه فلج آهو مياد که ساالر اسم ميدونه ، باالست عاطی درك

 .نه يا داره عاقبت آخر نميدونيم که عشقی اين از بناله

 ميشی؟ خيالش بی شی خيالش بی بگم -

 و هست ببينم نميتونم ، آمين جون به شدم خسته ، ساالره اسم ميرم راست ، ساالره اسم ميرم چپ ، نميتونم...نه -

 .بگيرمش نديد

 .ميکنه کشفت داره تازه ميبنتت وقتی انگار ، کاراش ، نگاهش ، شده عوض اون آهو -

 .ميکنم زندونيش ، بندم براش من ، نيست بند و قيد آدم اون ، ميشناسم ساالرو همه از بهتر من ، نکن خرم آمين -

 چشمش جلو و کن بيشتر واسش غمزتو و قر کوچولو يه فقط ميکنه نوکريتو دنيا ته تا نرم دندش ، کور چشمش -

 .بگير حالشو

 .نمياد دلم -

 .خری بسکه -

 .ميخوادش همه اين بشر اين که داره چی ساالر اين که نميدونم من و خنديد
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 حداقل پسر اين و ميبوسه رو گونم خيره نگاه همون با و ميده آهو به رو نگاهش ساالر و ميذارم سالن به پا آهو کنار

 .بوده خوب من واسه

 چطوره؟ خوشگله آمين - ساالر

 .خدمتتون داره سالم -

 .شد عرض سالم:  گفت آهو به خيره نگاه همون با و زد ای خنده تک ساالر

 .سالم:  گفت و داد لم کاناپه روی سارا کنار خيره نگاه اون خيال بی آهو

 .ميخوره سری تو جذابيت همه اون با که وقتی دارم دوست رو ساالر شدن خرفت

 .ميخوام خوشگل اتاق منم پنهون چه تو از نيست پنهون که خدا از واال ، طال پنجت و دست جون وثوق - سارا

 .نمرده که داداشت - ساالر

 .بيشتره صرفش بميره - سارا

 خيره هامون خنده به مات و کشيد بيرون اسفنجی باب از سر صيام و زد لبخند تيام و پيچيد سالن تو وثوق خنده

 .موند

 .باش مودب سارا - مهری خاله

 .هستيم هم خانوم خوشگله چاکر ما چــشم، - سارا

 ؟ طالقان ميری هفته آخر آمين - آهو

 مياين؟ هم شما ، آره -

 چی؟ تو سارا ، آره من - و[آ

 .ام پايه هم من - سارا

 .بيام ميخوام هم من - صيام

 مامانت خونه بری بايد شما - تيام

 .برم ندارم دوست هم بعدش ، نيست وقت هيچ که مامان - صيام

 .باش کن گوش حرف صيام - تيام

 .ميشه تنگ واست دلش هم مامانت خب ؛ عمو آره - وثوق
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 .رفت غره چشم عجيب وثوق حرف اين به مهری خاله و ديدم رو صيام پوزخند

 تهف واسه برسه بودنش دکتر همون به اون ، داره دوست رو بچه زنيکه اين که چقدرم:  گفت و کرد سر گوشم تو سارا

 .واال داره؟ بچه به کار چی ، بسه پشتش

 .سارا -

 تيام ، ميندازه راه سارا سارا من واسه اين اونوقت داره بچه يه که نيست هم خيالش عين دختره ، سارا و درد - سارا

 .داره زور حرفاش هم

 .ببينه بچشو داره حق تيام اندازه به هم سحر -

 هم زنيکه اون ميگی وقت اون ، بشی رودررو باهاش حاضری هم ببينتت بخواد و برگرده آذر روز يه اگه يعنی - سارا

 داره؟ حق

 شده حتی سحر ولی نزد زنگ يه هم سال همه اين تو حتی اون ، ببينه منو شدن بزرگ تا نموند اون که چون نه...نه -

 .بپرسه رو صيام حال تا ميگيره تماس تيام با هم بار يه ای هفته

 .ممکن نحو بدترين به اونم وظيفه انجام ميگن بهش مادرانه عشق نميگين اين به - سارا

 .داشتی فريالو خاله سال همه اين که تو وسط؟ اين چيه تو درد آخه -

 اينجور مثه يکی وقت اون قبرستون سينه بره بايد خانوم و خوب اينقدر من مامان مثه يکی که اينه دردم - سارا

 .بگذرونن خوش خودشون واسه راست راست بايد مادرايی

 .ميرن زود خوب آدمای همه ، موافقم سارا با اينو:  گفت و بحثمون تو کرد سر هم آهو

 .ميکنه وجبت داره نگاش که درياب رو ما داداش اين فعال شما - سارا

 .ديگه خوشگليه - آهو

 ميکردی؟ کار چی نداشتی اينو يه - سارا

 هيزه؟ داداشت اينقده که چه من به هم بعدش ، دارمش که حاال - آهو

 پايیدم لنگه يه تو پاتو جفت شما و نيست آدمی نسناس مرتيکه اين که کرديم تيکه چهل خودمونو که ما واال - سارا

 .اينا و عشقشم من گفته خودش خدا به نه که کردی

 .ميشد باز سارا بازی مسخره همه اين از نيشش ناراحتی جای آهو و ميگفت طنز با سارا

 .بخنديم هم ما بگين داريه خنده چيز - ساالر
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 .انداخت باال ابرو سارا و خشکيد ساالر باز نيش و کرد ديگه ور يه نگاشو آهو

 طالقان؟ بری ميخوای کی آمين - تيام

 .برم ميگيرم بليط شب چهارشنبه -

 .کنم بازی آرمان با برم ميخوام من خب ، ببر منم - صيام

 اجازه معلمش از که بود اين خاطر واسه تهرون اومد که هم وقت اون ، داره مدرسه آرمان ، برم قربونت من الهی -

 .معلمش نميده اجازه بهش ديگه که حاال ، بود گرفته

 .تعطيله مدرسه ها جمعه پنجشنبه ميدونم که من ، ميزنی گولم داری تو ، نخيرشم - صيام

 .ميگيريم کم دست اطالعاتو و ارتباطات نسل ميکنيم غلط ما يعنی - سارا

 .شد کارش اتاق راهی بهم خفيف اشاره يه با و شد بلند جا از تيام و خنديد وثوق

 داشتی؟ کاری:  گفتم و کشيدم داخل خودمو باز نيمه در الی از و رفتم دنبالش بعد کمی

 براخ اين از ديگه های هفته که باشه يادت ولی بشه صيام خيال بی رو هفته اين که کنم راضی سحرو بتونم شايد -

 .کن حاليش اينو ، نيست

 .ندادم مرخصی بهت رو پنجشنبه هنوز من ضمن در: گفت لبخندم به خيره اون و زدم لبخندی

 ...که بهم توپيد اون و افتادم خنده به لحنش اين از

 .ندارم شوخی کار با من -

 .رئيس صددرصد اونکه -

 .نشو پررو خنديدم روت تو دوباره -

 طالقان؟ بياد باهام ميذاری که نميگی صيام به خودت چرا: گفتم من و شد سکوت کم يه

 .مياد خوشش بيشتر بشنوه تو زبون از:  گفت آخرش و کرد نگام کم يه

 جمشيدخان طالقان ميرفتم که وقتايی:  گفتم ديوار روی عکس قاب به خيره و نشستم ميز جلوی کاناپه روی

 .کنه حس نبودمو که نبودم مهم واسش وقت هيچ ، نميفهميد

 داری؟ دوسش اينقدر چرا پس -

 .دارم دوست مردو اون ناخودآگاهم تو منم بوده عاشقش فرشته عمر يه چون شايد ، نميدونم -

 جمشيدخان؟ پيش برمگيردی بری اينجا از اگه -
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 .بيفتم تو دست زير نميذاشت ميخواست منو اگه ، نخواستم وقت هيچ اون چون ، نه -

 .برداشتم قدم در طرف و شد بلند جام از من و موند صورتم مات

 و چشم بی داری ميکنن؟ محبت بهت آدم همه اين که منی توخونه ميشی؟ اذيت جمشيد خونه از بيشتر من خونه تو -

 .نيستم خوب اينقدر هميشه من ، آمين ميکنی رويی

 ثوقو اگه ، زدی کتکم خوردم تا نبودنم آيلين جرم به ديدی منو که بار اولين که اينه دردم ؟ تيام چيه دردم ميدونی -

 نمت رو هفته چند تا کمربندتو رد خونت تو گذاشتم پا که اولی روز که اينه دردم ، بودم شده له پات و دست زير نبود

 ستني زياد ، تيام ايناست فقط دردم ، زيرخوابت شدم و نداشتی نگه بودنمو مهمون حرمت حتی که اينه دردم ، داشتم

 دادی نشون حداقل ، ممنون صيام بابت...ذهنم تو بذاره جا به ازت مات و تيره ديدگاه يه عمرم همه ميتونه ولی...

 .باشی خوبی پدر ميتونی

 گرفتی؟ ياد کی از زدنو نيش:  گفت که بيرون بزنم در از خواستم

 .گفتم واقعيتو که ميخوام عذر ، ببخشيد برخورد؟ بهت ؟ بود مهم حرفام ؟ بود مهم -

 کنی؟ فراموش نميخوای -

 .حتما تونستم -

 .نمباد بهت بودن رحم بی همه اين -

 .بودم فکرم تو عمر يه که باشم اونی حاال ميخوام ، کردم اشتباه عمر يه ؟ بودم خور سری تو عمر يه چون ؟ چرا -

 .نبخشی نميتونی ، آمين است فرشته ذات تو ذات -

 ای؟ مالحظه بی اينقدر چرا ؟ خودخواهی اينقدر چرا -

 رمعم ته تا نميخوام من آمين:  گفت وقتش چند اين لحن اون با اون و شد دستاش اسير بازوهام و وايساد قدميم يه تو

 .باشم داشته رو تو عذاب بار

 ، خودم مال ، نکش بارشو ، نکش ؟ نه ديگه است عشق خودتو وجدان عذاب ، درك به من ، خودتی نگران فقط پس -

 ختسو ولی داره زود و دير ، ميشی پشيمون رسوندنم اينجا به اوناييکه همه مثه هم تو روزی يه ، باشه يادت اينو فقط

 .نيست کارش تو سوز و

 .زدم بيرون در از و خودمو کشيدم بيرون هاش پنجه ميون از

 نيست هراسم مردن از من دنياست از سهمم اين اگه ، باشه زندگی اين اگه

  نيست حواسم مردم شايد ميگم خودم با گاهی که روزا اين دارم حسی يه
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 رئيس؟...نيست ای ديگه امر:  گفتم حرص پر و گذاشتم روش جلوی هارو زونکن

:  گفت که برداشتم قدم در طرف و خوردم حرص باز بابت اين از من و کرد نگام خيره خيره رفته باال ابروهای اون با

 ميفتين؟ راه چند ساعت

 .شبه هشت بليطمون -

 .باش صيام مواظب -

 .باشم نبود قرار نميگفتی اگه وای -

 امروز؟ چته -

 .نکردم رفتن واسه کاری هيچ هنوز من ، باش داشته درك...تو آخه -

 .باشه شرکت تو خواستم من که ساعتی هر تا بايد من منشی ، اول روز از بود همين من قانون -

 .نميتونم من پنج تا آخه -

 .نميشه حاليش حرف مرد اين که ميدونم من و کرد نگام فقط

 ...ولی ، برو سه:  گفت اون و رسيد دستگيره به دستم

 ناي بيا ، حاله چه در صيام بدونم ميخوام ، باش تماس در باهام: گفت لبخندم طرح به خيره اون و کردم نگاش شوق با

 ...خواست چيری صيام اگه ، بردار هم کارت

 ...که دارم اونقدری خودم من -

 .دار برش بيا گفتم -

 .کرد نگاه صورتم به تفريح با اون و زدم چنگ جلوش از رو کارت اون و کردم بارش زورگويی زيرلب

 باشی؟ داشته سرکارت روتيپ تجديدنظر يه نميخوای تو -

 .گذروندم نظر از رو بلندم ساق بوتای و انداختم زانوم باالی وجب يه پالتوی به نگاهی

 دادم؟ پولشو چقدر ميدونی ؟ چشه مگه -

 .ميزنه تيپ توجه جلب واسه من منشی کنن فکر همه نمياد خوشم-

 .نياد خوشت ميخوای بياد خوشت ميخوای ، ميزنم تيپ خودم دل واسه من ببين... بابا نه -

 .خوردم حرص خندش جذاب سبک اين از من و بست نقش صورتش تو خندش وری يه اون طرح باز
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 طور هر نميکنن وجبت نگاشون با روز هر مرد همه اين وقتی اينجا از بيرون ميتونی تو ؟ ميخوری حرص چرا حاال -

 . بزنی تيپ ميتونی تر راحت کنارته آشنا مرد يه وقتی که اينه من بحث ، اينه من بحث ، بزنی تيپ داری دوست

 . اينجوريم من ، خواهر شوهر خيال بی -

 اين از فقط حاال و ميلرزيدم کمربندش طعم از وقتا اون ، داره فرق هاش قبال با چقدر گاهی مرد اين و کرد نگام فقط

 .تغييرش همه

******* 

 ...که توپيد بهم و کرد جابجا شونش روی رو کوله حرصی سارا

 .شد سبز جنگل پاش زير صيام بيچاره ، ديگه باش زود - سارا

 .جونم تو زد نق بند يه سارا و بيرون زدم اتاق از و انداختم شونه روی رو کوله

 دختر؟ نميری که قندهار سفر:  گفت مسخره به وثوق و بوسيدم رو عاطی و مهری خاله

 .ديگه بريم مامان:  گفت صيام و کرد بغل رو مهری خاله و درآورد زبونی براش سارا

 .کشيد رخم به خندشو وری يه باز تيام و بودنش هل همه اين بابت خنديدم

 دکمه روی که خاله دست و انداخت شور به دلمو در کردن باز بابت خاله مکث ، کشوند آيفون طرف به رو خاله در زنگ

 .پيچيد هم به دلم رفت در کردن باز

 خاله؟ بود کی:  گفت و گذاشت جلو قدمی تيام

 تو چيزی و کشيد خودش طرف به رو تيام سر و وايساد تيام قدمی يه تو و انداخت ذوق از پر صيام به نگاهی خاله

 .شد غضب غرق آنی تو چطور تيام چشمای که ديدم من و گفت عزيزکردش گوش

 .مادر دادم قسمت ، نکنيا کاری من جون:  گفت و تيام نگاه برق بابت شد نگرانی از لبريز خاله

 هک سارا به دادم ندا يه من و افتاد راه بندش پشت هم وثوق و در طرف برداشت قدم و انداخت بچش به نگاهی نيم تيام

 .بدم آب گوشی و سر تا باشه صيام به حواسش

 .نداشتم ديدنشو انتظار اصال که رو کسی ديدم کردم تحمل غرشو چشم و بيرون زدم در از که وثوق پشت

 .بودم نگرفته تماس باهات ديروز من مگه - تيام

 .باشم بچم با رو هفته آخر ميخوام گفتم هم من - سحر

 .بگيری رو بچه اين حال فقط ميخوای تو ، چيزيه بد که نشناسم رو تو من ، نگو چرت - تيام
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 .ببرم بچمو ميخوام من ، دهی کوره هر بره بيفته راه غريبمی من ننه هر با که نيست يتيم من بچه - سحر

 ناي که کردم التماسش نگام با ، ساکته اينقدر مدر اين چرا که نميدونم من و بود سنگين من روی اول از کارن نگاه

 .نگيره صيامم از رو خوشی

 .بگيری زن سروصدا بی اينقدر نميکردم فکر ؟ زنت اينه:  گفت و انداخت من سرتاپای تحقيرشو از پر نگاه سحر

 ...که توپيد من به رو اينبار سحر

 .بيار بچمو برو - سحر

 .بياد جايی تو با نداره دوست صيام ، ميزنی حرف کی با داری بفهم ، ببين - وثوق

 .نميکنی تعيين تو اينو - سحر

 .طالقان ميره امشب صيام... ميکنم تعيين من ولی - تيام

 کاره چه دقيقا االن کارن که نميدونم من و شد ساختمون وارد و گذشت من کنار از و زد کنار دست با رو تيام سحر

 .سکوتش همه اين با است

 .پيچيد هم به بدجور دلم و نشستم ايوون پله اولين روی شد بلند که صيام هق هق

 .رهبگي تصميم بچش زندگی برای نميتونه ها هفته آخر تيام که ميدونم و ميشنيدم مامانش به رو صيام التماسای

 . باغو اين جگرگوشه های ناله نشنوه تا کرد تند قدم خودشون ساختمون طرف وثوق

 اسم به موجودی از حالم گرفت جا لعنتی ماشين اون تو هممون به التماسش و هق هق و گريون چشمای با که صيام

 .خورد هم به سحر

 .شد سنگين شونم روی تيام دست و چکيد گونم رو قطره يه صيام رفتن با

 .منتظره عمه ، بری بايد ، ميشه دير داره ، شو بلند - تيام

 ...صيام -

 .ميرسونمتون ، شو بلند ، کارشو ميکنم تالفی - تيام

 رکا تالفی يعنی اين و نداره وجود براش بچش از مهمتر چيزی که ميدونم و کردم نگاه خيره روزا اين خوب مرد اين به

 .ممکن نحو بدترين به سحر

******* 
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 باش بين واقع هميشه مثه هم اينبار:  گفت ميکرد بيداد نگاش تو که مهری همه با و گذاشت دستم روی دست آهو

 .مادرشه اون ، آمينم

 .کنه گريه ابربهار مثه اينکه برسه چه بخوره تکون بچم دل تو آب نميذارم ، شم دار بچه روز يه اگه من -

 .آمين نيستن هم مثه همه - آهو

 .نيست سحر مثه مادری هيچ ، ميکنی اشتباه -

 .موافقم باهات: گفت و کشيد جلو سر صندلی دو بين از سارا

 ...سارا - آهو

 کثافت يه اون ، کنه سقط رو دوماهه جنين يه ميخواست اون ؟ ميفهمی ، کنه سقط صيامو ميخواست اون - سارا

 ، نبوده دختر هرجايی زنيکه فهميد رابطش اولين از بعد چون ؟ داد طالقش تيام چی واسه کردی فکر ،. است بالفطره

 شدهن حامله صيامو اگه ميگفت ساالر تازه ، شنيدم ساالر از رو اينا ، داره حيا بچم نه ، ميگه من به رو اينا نکنی فکر

 .کنه ازدواج که نياورده فشار تيام به زندايی ديگه که بوده قضيه همين سر ميگن ، ميداده طالقش زودتر بود

 ميده؟ حرص صيامو اينقدر چی برای پس -

 . چالق دست داده سرخو سيب خدا ، واقعا کارن حيف ، چيز همه بی زنيکه ايه عقده - سارا

 ." واقعا " بگم حرفش اين به چقدرميخواستم و افتادم خنده به حرفش اين بابت ساعت چند از بعد

 .مامان ديگه بسشه:  گفت و اومد حرف به آرمان که بوسيد منو اونقدر مامان

 .دارم دوسشون عجيب که آدمايی کنار ، اينجام خوبه چقدر

 نياوردين؟ صيامو چرا - مامان

 .بوده خبرايی پس:  گفت مامان و اومد ابرويی و چشم سارا

 .درآريم دپرسی از اينو تونستيم تا شده سرويس دهنمون حاال تا ، خدا ترو نکن شروع جون فرشته - آهو

 .باشی لک تو نبينم:  گفت گوشم تو و انداخت شونم دور دست و خنديد آرمان

 برادر عزيزترين من برای آرمان ابد تا که ميدونم و داشتم دوسش نسبش و اصل غريبگی همه با ، داشتم دوسش

 .دنياست

 خبر؟ چه:  گفت سارا نشستيم تراس صندليای روی که هم دور

 .بود اينجا پريروز ساالر - آرمان
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 .خبراييه اينکه مثه:  گفت آهو به توجهش همه با مامان و کشيد هم تو ابرو آهو

 خبری؟ چه -سارا

 .ميکنه آدمش رو تحفه اين داره که خبرايی يه - مامان

 .خاله اومدی خوب نبودنشو آدم اين:  گفت و خنديد غش غش سارا

 .کرده گير جا يه دلش اينکه مثه - مامان

 . لباش روی نامحسوس لبخند اون و آهوام فراری نگاه اين عاشق من و داشت برنمی آهو روی از رو نگاش

 .بشن خوشبخت تا باشه اون مال آهو بخوام که اونقدری ، عزيزه برام ساالر

 .درآرم بازی شوهر خواهر تيريپ برم گيرکرده کجا دقيقا - سارا

 ينوا سر دور يه گذاشتن سر اين قبل و بيابون و کوه به بذاره سر ميخواد آدم ميزنه چپ علی کوچه به که خودشو سارا

 .بندازه جفتک نبايد ديگران احساسات ميون فهميد نکنه بگردونه جاش تو

 .بزنم صورتم و دست به آبی يه برم من - آهو

 .شدم پذيرا رو جون آهو نيشگون و خنديدم ريز

 .زياده ساالر سر از آهو ميگم که من:  گفت و کشيد جلو خودشو آرمان رفت که آهو

 شی؟ خيال بی بازيتو زنگ خاله عادت اين ميخوای کی ؟ بچه چه تو به - سارا

 .بيفته آهو دنبال ساالر بايد فعال ؟ حرفاست اين وقت حاال - مامان

 . بکنه هم موس موس - سارا

 ...که سارا به توپيديم اينبار تايی سه

 ...سارا -

 .شده عاشق داداشم کن فکر ، بابا خوشحالم خب:  گفت و خنديد ذوق با و برد باال دست سارا

 هنوز منی با تو ، نذار ديگه تنهام

 ميزنه لبخند ما به داره فردا ، منه با تو عطر

******* 

 .ميفشردم آغوشش گرم حجم اون به بيشتر رو سرم من و ميکرد حرکت بازوم روی نرم دستش
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 .بود تنگت دلم -

 .پيشم بيای کاش ، منی چيز همه تو ، نگرانيه از پر دلم نيستی نزديکم وقتی ، دخترمی تو ، من اندازه به نه -

 .نشينيو گوشه اين کن بس و بيا ؟ من پيش نميای چرا تو -

  ؟ بيام اميدی چه به -

 .شده عوض غريب عجيب نگاش خط وقته چند اين که جمشيدخانی اميد به -

 .بنده نمی دل من به وقت هيچ جمشيد -

 ميکردی؟ اختالط باهاش تراس تو ساعت دو شما و بود زده زنگ بود کی شب سر پس -

 پررو؟ بچه ميزنی چوب منو سياه زاغ -

 .ميشناسم نگاتو طرز اين خوب من که نرو طفره -

 از ، ازخاطراتمون ، ميگه گذشته از ، ميگه کردناش دل دل از ، ميکنه ،دردودل ميزنه حرف ، ميزنه زنگ وقتايی يه -

 . کاراشو همه دليل بگه بذار ، بگه بهت رو چی همه روزی يه بذار ،...ميگه ، ميگه پيشش ميری که وقتايی

 شده؟ وا ما مامان واسه دلش مشت کجاها تا ، بگو خودتون از ، درك به من -

 .ميلرزه من پير دل که ميزنه حرفايی يه وقتا بعضی ، شده عجيب -

 .گرفته خوشگلمو مامان چشمش که جمشيدخانه اون پير ، جوونه هميشه من مامان تن و دل -

 ببخشی؟ باباتو ميتونی که کردی فکر اين به وقت هيچ -

 .نگرفتم ياد ازت رو کينه ضمن در ، کنم فکر موردش در که نبوده من بخشش لنگ وقت هيچ خان جمشيد -

 ؟ باشه ، من پيش ميای هميشه واسه تو و ميشه خيالت بی تيام بياد که آيلين -

 .گرمه فقط تو خونه به دلم -

 .آرمان و تو و من خونه ، نه من خونه -

 ميکنی؟ فکر جمشيدخان به -

 کنم؟ فکر چی برای -

 .ميزنه دلشو حرف باالخره نزديک آينده يه تو ميکنم حس من چون -

 کنی؟ دلگرمم ميخوای -
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 .دلگرميه برات که ميکنی فکر بهش زياد پس -

 .زندگيمه عشق تنها اون -

 .ميبخشم هم شده بودن تو با خاطر واسه حتی بابامو من -

******* 

 ...که ناليدم و بالش تن به کوبيدم سر پرحرص و کردم برانداز باز نيمه چشم با رو آهو

 .شد گرون مرغ تخم ، آمين جون نخون -

 کرد؟ بيدارت صدام وای - آهو

 زنگ ، پ ن پ:  گفت داشت پف خواب شدت از چشماش هم هنوز و بود درگير موهاش و سشوار با آينه جلوی که سارا

 خواب بی ما بده ول جا يه رو صدا اين برو ، بکشيم زجرشو بايد ما عاشقی تو آخه ، الالييه مثه داره دوست صداتو

 .دارما ورت داداشم واسه نميام خدا به ، نشيم

 ...واسش داری ورم منو بيای ببندی همت کمر تو وايساده اينجا هم داداشت - آهو

 . ميدن خبری يه اومد دنيا که بچشون ، نميشينن کار بی ، ان زمونه دوره اين پسرا ديگه آره - سارا

 ياسمن؟ به فکرشه چه سمن همه اين با ، نيست بيا من طرف ساالر ، سارا نده اميدم - آهو

 ؟ نه ديگه ميداد اس ام اس باز نيش با داشت ريز يه بود من عمه که هم صبح تا ديشب - سارا

 درمياری؟ منو آمار تو - آهو

 اون بفهمه که نکنه خدا ولی نميفته فکر به ميره دستش از داره چی يه نفهمه تا من داداش ، ميخوادت ساالر - سارا

 .شده عزيز خودش جز يکی برای نيست فکرش به که چيزی

 .ارم دوسش خيلی:  گفت نقطه يه به خيره و نشست تختش لبه آهو

 .بکپيم ما دار نگه ايتو اسطوره صدای اون دقيقه يه حاال فهميديم خب -

 .برکه لب بريم ميخوايم ، شو بلند ، شو بلند - سارا

 ميکرم؟ چه نداشتم مامانو اگه من و رفت باالم و قد قربون لبخند با مامان و شدم حموم راهی دوتا اون زور به

 هک ميدونستم من و ميرفت باال درخت از وار ميمون سارا و ميزدم گاز بود کرده قازی برام مامان که ای لقمه به برکه لب

 .ميگره ناديدش عمال که بهزاديه پيش ذهنش همه روزا اين
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 زندگی روزای اين جوون دکتر من و زد اشاره ابرو و چشم با و کرد مهمونم سقلمه بود پخش زمين رو کنارم که آهو

 .دادم رو جوابش سر همون با هم من و کرد سالمی بهم سر با برکه اونطرف که ديديم رو داداشم

 .کفته تو عجيب - آهو

 .هم تو گمشو -

 .بزنه حرف باهات دقيقه دو يه که ميزنه له له داره قشنگ ، سارا جون ميگه راست - سارا

 بدم؟ جاش دلم کجای صبح وقت اين رو تيام و خورد زنگ گوشيم که بخندم حرفش به اومدم

 .نيستم تو منشی امرزو من:  گفتم و چسبوندم گوشم به رو گوشی و شدم جدا دوتا اون از

 .گذاشته کم تو تربيت تو اينقدر چرا عمه نميدونم من ، ماييد بفر الو ميگن ميدن جواب گوشيو وقتی -

 .ندادن تو به خوبيشونو همه اون از جو يه که شاکيم مهری خاله و جون تهمينه از منم واال -

 .بچه شدی شير -

 ؟ تيام داری کار چی ، ميشم هم شير ميتونم -

 ميگذره؟ خوش -

 تعارف؟ بی يا بگم تعارف با -

 .بگو تعارف بی ، روش اينم گفتی خواستی چی هر حاال تا که تو -

 .ميگذره خوش بهم خيلی نيستی برم و دور که تو -

 دارم؟ کارت چی من مگه -

 .کردی حقم در ظلمايی چه که ميندازه يادم بودنت ولی ، نداری کاريم -

 .نمياد صدات تيام:  گفتم تيام به و دادم تکون سری ، شد گم روبروم آدم سالم تو تيام صدای

 .بياد صدام نذاشت کرد سالم که يارويی اون صدای ، مياد صدام -

 .ميزنيم حرف هم با بعدا تيام -

 .نکرديا کردی قطع آمين -

 .بده خبر بهم حتما شد صيام از هم خبری ، شده تنگ واسشون دلم بگو ، برسون سالم همه به ، تيام خداحافظ -

 ....آم -
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 .کردم نگاه ميکشد رخ به قد جلوم شيکش استيل با که آدمی اون به و کردم قطع

 ؟ داشتين کاری ببخشيد -

 .بوديم نديده رو همديگه بود وقت خيلی -

 .ميشه ماهی چند:  گفتم و زدم گوش پشت صورتمو تو اومده موی دسته و زدم لبخندی

 .ميزنين سر مامانتون به کم انگاری -

 .زده سر بهم اون خب -

 .ون..ببينمت بيشتر ميشم خوشحال:  گفت جذابش قيافه اون با صورتم به خيره

 چی؟ برای -

 باشه؟ داشته دليل بايد حتما-

 .نميدم انجام کاری دليل بی اصوال من -

 .فعال...باشم داشته دليل شايد:  گفت و کشيد لبش گوشه به شست انگشت و خنديد

 .است باالفطره باز دختر يه بچه اين که ميدونم من و شد گم خوشگله ويال اون در پشت و شد رد کنارم از

 وونج دکتر سمت رفت باز فکرم و کردم خاموش رو گوشی و شدم تيام شماره خيال بی لرزيد مشتم تو باز که گوشيم

 .جنتلمنی خاص اصول از پر و جذاب و

******* 

 .چسبوندم درخت تنه به سر و پيچيدم هام شونه دور بيشتر رو شال

 .بشينه تاريکی اين تو تنها دختر يه نيست خوب شب وقت اين تنها -

 .ميبينمتون روز يه تو که باره دومين:  گفتم من و نشست درخت بزرگ کنده روی کنارم

 بد؟ يا خوبه اين حاال -

 .باشه شبگردی اهل که نمياد اينجا دکتر به -

 .مياد خوشم ازت -

 بود؟ نگفته اينو بهت کسی حاال تا:  گفت و افتاد خنده به اون و کردم نگاه نيمرخش به

 .ردمف شخص دوم بشم که نداريم صميميت اونقدری ضمن در ، بزنين حرفو اين بهم شما نميبينم دليلی ولی ، چرا -
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 .سختی و سفت دخترای دسته اون از پس -

 دادی؟ گير بهم چرا -

 ...ميکنی زندگی تنها ، خانومی فرشته دختر ، خوشگلی ، ازت مياد خوشم که گفتم -

 ميکنم؟ زندگی تنها من گفته کی -

 .ميده معنی تنهايی همون کردن زندگی دختر چندتا با خب -

 .باشی باخبر زندگيم مسائل ترين خصوصی از تو که نميبينم هم دليلی و نميکنم زندگی دختر چندتا با من -

 داری؟ دعوا اينقدر چرا -

 .ميده دست بهت پسرخالگی حس زود اينقدر چرا تو -

 .بدونم سوالو همين جواب ميخوام منم دقيقا -

 شب وقت اين بشر اين که نميدونم من و کرد بدل و رد دوتا ما بين نگاهی جوونمون دکتر و و طرفش برگشت نگام

 ميکنه؟ کار چی اينجا

 اين بدونم ميخوام:  گفت و وايساد جوونمون دکتر روبروی و زد دور منو اون و برداشتم قدم طرفش و شدم بلند جا از

 ؟ دارين کار چی من خاله دختر با اينجا شب وقت

 .کردم عرض خودشون به:  گفت بودم ديده شمار انگشت رو جديتش که مردی اون به و انداخت من به نگاهی کوروش

 که؟ شيرفهمه ، ببينمت برش و دور ندارم خوش صورت هر در:  گفت و زد امينی کوروش حرف اين به نيشخندی

 ...سالی:  گفتم و گذاشت بازوش روی دست

 .کنم حس رو کوروش نگاه سنگينی ميتونستم هم هنوز من و شديم مامان خونه راهی دو هر و کشيد رو دستم

 شب؟ وقت اين ميکنی کار چی اينجا -

 من ننه هر با نبايد که حاليته داری؟ شوهر االن تو که حاليته آمين ، بدونم بايد من جوابشو که سواليه اين دقيقا -

 بزنی؟ تيک غريبمی

 مخت تو اينو ، ندارم شوهری هيچ من دوما زذن، اضافی زر کرد شروع و اونجا اومد اون ، نداره ربطی هيچ من به اوال -

 .ميخوره هم به ازش هم حالم و نميشم تو پسردايی برده وقت هيچ من که بفهم و کن فرو
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 ميخوای چرا داره؟ کم چی تيام آمين:  گفت و شد خيره من شده براق نگاه تو و کشيد بازومو اون و شدم رد کنارش از

 دِعزيز؟ بشی لياقتت اين خيال بی ميخوای چرا ، شدنه تيام قصر ملکه تو لياقت بدی؟ دست از رو خوبی اين به فرصت

  بگيره؟ ازت رور تو حق راست و چپ بايد چرا شده گور به گور آيلين اون ساالر دل

 ..سالی ميگی ور و شر -

 ؟ است دهکده پزشک مگه بابا ، نگفتم بهت هيچی گفتی هم نکبت اون جلو ، سالی و درد -

 .آهو واسه چه ، سارا برای چه ، من برای چه ، ميشی زخم عجيب ميشی ساالر وقتی ، خوبی هستی سالی وقتی -

 آمين؟ چيه دردت -

 از ؟ نخواستم وقت هيچ بابام که بگم اين از يا خواهرمه عاشق که مرديم صيغه اينکه از ؟ بگم کجاش از ؟ من درد -

 و ميزنه رپرپ کردن بغل باباتونو بار يه واسه دلش که بگم سارايی از يا کردی له پات و دست زير رفيقمو که بگم تويی

 ، ستني من حق تيام ؟ نبرده لذت زنگيش از بارم يه و شده خراب اين تو چپيده که بگم مامان از ميگيره؟ ناديده دلشو

 .نميخوامش باشه هم حقم

 ؟ ورپريده بودی کجا:  گفت و داد تاب مويی و جلوم پريد پوش زانو باال شلوارك آهوی شدم وارد که در از

 .رو آهو ترکيب خوش پاهای چشماش اون با ميکرد وجب داشت عجيب که بود ساالری پيش هم من حواس همه

 .دستش دم اتاق اولين تو چپيد کش نفير بندش پشت و موند آروم لحظه يه ساالر نگاه تو نشست نگاش که آهو

 فرمايش؟:  گفت و جلو کشيد صورت و انداخت ساالر پايين باال به نگاه يه سارا

 ؟ خاله ويال مياين خبر بی حاال:  گفت و گذاشت داخل قدم و زد کناری دست با رو رو سارا ساالر

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو ، درآد چشمت تو تا - سارا

 .اسکورت اومدم ، برگردن بخوان تنها ورگل ترگل و خوشگل دختر تا چند بده گفتم – ساالر

 .غلطا چه – سارا

 ؟ رفت کجا خوشگله خانوم اين حاال – ساالر

 اينجايی؟ چرا تو ، سالم – مامان

 مطوری؟ چطور ، خوشگله خاله سالم – ساالر

 ؟ اينجايی چرا ميگمت دارم - مامان

 برم؟ ميخوای – ساالر

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 239

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

240 

 ...ساالر – مامان

 اينجاست؟ شيرينمون بگی بدی خبر يه نبايد من خاله آخه ؟ ساالر جون – ساالر

 .باشه آروم کم يه هم دختره اين بذار ، برو نشو شر سارا جون ساالر... نداريم شيرين اينجا ما ؟ شيرين کو – سارا

 .معذورم و مامور و اينجام ديگه يکی نيابت به من فعال – ساالر

 .باشه کرده نايبش رو تو اونيکه سر وسط درست عالم دو خاك يعنی – سارا

 .بود نشسته بس توش آهو که اتاقی در به دوخت نگاشو و شد پخش کاناپه رو و خنديد ساالر

 .اومد خوشش عجيب داداشش سمج مدل اين از سارا و خنديدم من و انداخت باال شونه مامان

******* 

 همه اين بابت من و خواب نيمه آرمان حلق تو ميچوند لقمه و ميکرد فرض دوساله بچه رو آرمان و ميگرفت لقمه آهو

 .بودم کاشته لبم رو لبخند نميداد بروز و ميخورد که حرصی

 داره؟ کننده مراجعه دونه يه مطبت اون بگو راستشو ، خودمونه بين ساالر - سارا

 ؟ بشه خالی ای دقيقه مونث جنس از دکتر جناب مطب ميشه مگه ؟ سارا ميزنی حرفا چه - آهو

 از امروز ساالر که ميدونم من و زديم لبخندی ريز جفتی و کرديم بدل و رد نگاهی مامان و من و شد آهو خيره ساالر

 .ميشه منفجر متلک همه اين

 .برسون منو و کن خوبی و بيا ساالر ، برم ديگه من - آرمان

 .ميرسونتت گفت نونوايی تو صبحی کوروش - مامان

 .شدم لبريز وجودش خوب حس از من و کاشت لپم رو ماچ يه و آورد گير موجود بشر ترين دستی دم منو آرمان

 .آمين بزن تيام به زنگ يه - ساالر

 .مرخصيه تو فردا تا آمين چی؟ بابت - مامان

 کارای منشيش بی انگار که بگير داداشتو بچه اون خفت برو ؟ ميزنی منو چرا ، ساالرت جون تو دردت دِ - ساالر

 .نميفته راه شرکتش

 جان پسردايی و من حسنه روابط به داره اصراری چه ساالر که نميدونم من و رفت نشونه منو هم حرفش ته چشمک

 .جانش

 .است صددرصدحاللزاده تيام اين و شدم بلند جا از لرزيد ميز روی که گوشيم
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 .ای زاده حالل که ميکردم فکر داشتم -

 قطع من رو تلفنو خاطرش به که ميکرد صحبت باهات خری نره کدوم شده خراب اون تو ميکردم فکر داشتم منم -

 کردی؟

 خونه؟ برگشته صيام...ميکنم خواهش ، کمی باش مودب -

 .برگرد صيام خاطر به ، برگرد امشب حتما ، برگرد آمين ؟ مهمه برات -

 چيزيشه؟ صيام ، تيام بزن حرف درست -

 ، محبتی تشنه ، ای ساده تو آمين ، کنی پيدا رو يکی با زدن تيک حق و شی بزرگ تا مونده ، ای بچه هنوز تو آمين -

 .نيستم بد ميکنی فکر که اونقدراييم من ، کنه ترت خراب و برسه راه از کثافت يه نميخوام

 وسشد خيلی بگو بهش و ببوس من طرف از صيامو ضمن در ، بدی ميکنم فکر من اونيکه از بيشتر تو من نظر به ولی -

 .دارم

 .ميبينمت شب -

 .ميرسم دير -

 ملکانه؟ تيام ضعف نقطه کارن مثه هم دکتر اين آيا و روبرويی ويال به دادم نگامو و کردم قطع

 سالی؟:  گفتم و کردم حس کنارم رو ساالر حضور

 سالی؟ جون -

 .نداری لياقتشو تو ، نکن اذيت رو آهو -

 ، ودب من مال ديدمش وقتی از ، منه مال آهو ، بشه اليقش ديگه يکی نميذارم باشم نداشته يا باشم داشته لياقتشو -

 .ميکنه تر خراب منو و ميخوره ليز دستم از هی ماهی عين اون وايسادم تهش تا کردم غلطی يه

 .سالی کسه بی آهو -

 .ميشه دار کس همه کنه قبولم منو -

 .خونوادش شان در ميخواد عرس تو بابای ميکنی؟ چه بابات با -

 .کنه قبول پسرشو آهو که خداشه از من بابای -

 .ساالر شدی عوض -

 شده؟ گم نگات برق چرا ، بيشتر تو -
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 .نيست اميدی هم آينده به حتی ، نيست اميدی ديگه -

 ، داری دوسش که ای آينده همون ، هست هم ای آينده باشه تو دادن خرج ساست کم يه و تيام ثروت اگه ، هست -

 خرد تره واست هم بار يه که باش آيلينی و اون خيال بی هم حاالش از بودی اون بی حاالش تا ، جمشيدخان خيال بی

 .نکردن

 .نفرشه آخرين جمشيدخان کنم خيانت دنيا همه به خواستم زمانی اگه -

 .داری دوسش همه اين که وقتی ازت ميشم دلگير -

 .بابامه -

 .نيست هم ناپدری اون -

 .لبم رو نشوند لبخند مامان صدای

 .کنن حل مسائلشونو خودشون بايد باباش و آمين ، ساالر نکن پرش - مامان

 .نميفته دهناتون از جمشيدخان که دوتا شما دست از کنم چه من - ساالر

 .کرد مهمونت چشمی گوشه يه و اومد رحم به دلش آهو نکنه بگير خودت سر به گلی يه برو فعال تو - مامان

 مميکن گل مجسمه وجودمو کلهم نيست چيزی که سر ميکنه حساب آدم رو ما خانوم اين گل با بدونم اگه من - ساالر

 .خدمتش ميدم

 .بود ذليل همينقدر فريال خواستگاری اومد وقتی ، شدی بابات مثه ، نمياد بهت بازيا مجنون اين - مامان

 ؟ گرفت زن رفت نگذشته مامان رفتن از دوسال هنوز و بود ذليل - ساالر

 .داره زندگی حق ،باباتون بسه منطقه بی سارا ، ساالر نشو منطق بی - مامان

 آقا اينکه مثه:  گفت گوشم کنار و انداخت گردنم دور دست مامان و شد سالن راهی و برد فرو جيب تو دست ساالر

 .کرده پيدا مامان چيز همه به خاصی ارادت دکترمون

 .پرروئاست بچه اون از -

 ...شايد -

 .مامانه همه اين و نيست مامان مامانم ، ميشينه دل به عجيب هاش مادرانه و دارم دوست رو دستاش

******* 

 .خانوم نميگيری تحويل:  گفت و کرد تنظيم آهو صورت روی رو آينه ساالر
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 .نکرد حساب هم جمع پشه رو ساالر و دوخت شب تاريکی به نگاه آهو

 داداش؟ داشتی:  گفت آروم و اومد ساالر واسه ابرويی و چشم سارا

 واسه شيراز بری باهاش قراره گفت زد زنگ ديروز سهراب:  گفت و داد قرار مخاطب رو آهو باز و رفت غره چشم ساالر

 .لباس شوئه

 ميگرفتم؟ اجازه شما از بايد - آهو

 نه؟ برم هم شيراز دور يه نيست بدك خب ولی دارم اعتماد بيشتر خودم از سهراب به من - ساالر

 نميذارم ديگه ولی درست کارم و کس بی ؟ ميشه نصيبت چی من زندگی کردن خراب از: گفت و زد پوزخندی آهو

 .بکنيم هستم که اينی از تر بدبخت

 سارا و برد پرادوش اتوماتيک دنده به دست جهت بی و خورد حرص آهو اعتمادی بی اين از و کشيد هم تو اخم ساالر

 .درنياره شورشو زد اشاره آهو به ابرو و چشم با

 ؟ چيه دردت پس ، آهو رفتی عقب قدم ده برداشتم طرفت قدمی هر من ؟ منو تو يا کردم ولت من - ساالر

 .بودم خيابون کنار خرابای دختر همون واست منم ، خواستی نمی منو تو که اينه من درد - آهو

 من و برد موهاش حجم ميون دست و شد اونور اينور قدمی چند خودش واسه و بيرون زد ماشين از و ترمز رو زد ساالر

 .افتادم می ايرانی آبکی فيلمای اين ياد چقدر

 ميکنی؟ اذيتش داری ميخوادت که حاال - سارا

 اونی؟ طرف - آهو

 بهمه حواسش گاهی که کسيه تنها ، داداشمه اون ، نداری خواب صبح تا شب که تويی من حرف ، بکنم غلط من - سارا

 .بيا کوتاه کم يه ميخوادت که حاال ، بشی من مثه نذار ، نذار خشخاش به مته اينقدر هم تو ولی بد ساالر ،

 .شد من حرفای منتظر و رفت دستم روی آهو دست

 .عاشقه تهش ته خوب يا بد روزا اين ساالر اين که ميدونم و گذاشتم هم روی چشم

 .بچزونمش بايد ولی - آهو

 .بگير بازی به غيرتشو ، مردا همه ضعف نقطه رو بذار دست - سارا

 ؟ من جز داره غيرتی بی اين به خواهرشوهر کی:  گفت و انداخت باال ابرو و انداخت بهم شوخی نگاه آهو

 .کرد عروسمون دستی دستی خودشم چه -سارا
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 ابتب پوسيد دلش آهو و ننداخت آهو به نگاهی آينه تو از هم بار يه ساالر و نشد زده حرفی نشست ماشين تو که ساالر

 .دلخوری اين

 دلخورم ازت ميگم اينه واسه ، ميبرم ازت دل من کردی خيال

******* 

 کردهن استفاده ازشون حاال تا که بااليی طبقه های پله طرف کردم تند پا و گذشتم خندش وری يه اون با تيام کنار از

 .بودم

 خوبه؟ صيام -

 خوبی؟ تو -

 رئيس؟...باال برم دارم اجازه -

 االب يکی دوتا رو ها پله ، ها پله پايين عصبی مرد اون خيال بی من و کرد داغ ای ثانيه به چطور که ديدم چشم گوشه از

 چراغ نور زير و خوابيده تخت روی نازنينم که ديدم و کردم باز رو چپ سمت از اتاق دومين در ششمم حس با و رفتم

 .مياد نظر به رنجور و پريده رنگ چقدر خواب

 گردنم دور دست و ديد منو و کرد باز چشم چيزم همه و بردم موهاش ميون دست و نشستم زانو دو روی تخت کنار

 ؟ داغه حد اين به تا چرا تن اين و شده؟ رنجور همه اين روزه سه اين تو چرا بچه اين و انداخت

 شدی؟ چی دلم جون -

 .غم همه اين از پوکيد دلم من و کرد هق هق و نگفت چيزی و کرد بغض

 مامانی؟ شده چی -

 ...که ناليد چشمام تو خيره و آورد بيرون گوشم کنار از سر

 مامانی؟ -

 ؟ دلم عمر شدی چی

 مامانی؟ جون -

 ...،بعد تو پيش بيام خواستم می من -

 ...آمين -

 .در قاب تو نگران مرد اون طرف برگشت نگام
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 صيام؟ خوبی -

 .پردرد آخ اين از وايساد قلبم من و اومد در آخش و شد پنهون من بغل تو باز و نذاشت هم باباش به محل صيام

 ميکنه؟ درد کجات:  گفت و درآورد بغلم از رو صيام و نشست تخت لبه صيام آخ با تيام

 ویر چشم و گرفت سينه به رو صيام سر و داد خرج ای پدرانه تيام و شد حرفش مانع سرفش بعد و صيام گرفته صدای

 بابايی؟ خوبی:  گفت و گذاشت هم

 ...که پرسيد باز تيام و شد جا من بغل تو بعد و کرد تقاليی صيام

 ؟ صيام ميکنه درد کجات - تيام

 .جام هيچ - صيام

 مياد؟ بدم گفتن دروغ از بودم نگفته شما به من مگه - تيام

 .ميکنه دعوام سحر مامان - صيام

 .نميذارم من:  گفت شده کنترل صدای اون با و گذاشت هم روی چشم خشم شدت از تيام

 .موند ثابت صيام کبود کمر روی نگام و کشيدم بيرون تنش از لباس من و نگفت چيزی باز و ترسيد صيام

 ؟ بابا شده چی کمرت:  گفت صيام به رو و زد سرخی به تيام چشمای

 دوست ، شدم بزرگ من ، کنه حمومم منو ميخواست زور به مامان...خدا به هيچی:  گفت و لرزيد باباش خشم از صيام

 ...حموم ببره منو خانوم يه ندارم

 .داره حيا من کوچيک مرد ، کنه حمومش کسی نداره دوست چيزم همه که ميدونم حتی هم من

 ...بعدش خب - تيام

 ...وان به خورد کمرم بعد بيرون دستش از کشيدم خودمو من... ديگه هيچی - صيام

 ياموص کاپشن:  گفت من به رو و پوشوند صيام تن رو لباس و کرد رد لباس يقه از رو صيام سر قبل از تر عصبی تيام

 .بيار

 ريضم صيام ، تيام و پوشوندم صيام تن و زدم چنگ رو رسيده دستم به کاله و شالگردن و کاپشن اولين صيام کمد تو

 .ماشين تو بيار اتاقم از منو پالتو: گفت و کشيد بغل به رو

 ندرمو درست سوئيت يه اندازه که اتاقی به گذاشتم پا و گرفتم کمک ششمم حس از باز من و زد بيرون اتاق از تيام

 اين ویت نفر چند يعنی و موند تخت روی نگام و برداشتم رو بود افتاده تخت روی که پالتويی نيم ، داشت فضا و متراژ

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 245

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

246 

 شکت يه روی تخت اين جای من يعنی ؟ آيلينه شاهيه تخت يعنی ، تخت اين ؟ کردن بازی عشق مرد اين بغل تو تخت

 ؟ گذاشتم زنانگی به پا محقر

 بت پيشونی روی دست و کرد روشن رو ماشين تيام و کشيدم بغل به رو صيام تو و زدم پس بغض و دادم تکون سری

 مبچ سر نی معلوم هرجايی زنيکه اون ؟ بچه اين چشه ، بود اومده پايين تبش صبح امروز:  گفت و گذاشت صيام دار

 ؟ آورده چی

 ينا گذاشتی چرا نيست کردن مادری آدم سحر ميدونی که تو دِ ، ميومدم زودتر ميگفتی ؟ مريضه نگفتی بهم چرا -

 خونش؟ بره بچه

 ، کردم بچم واسه کاری همه سال پنج اين تو من ، ببينه نيست قرار هم من بچه خواب ديگه زنيکه ، ميکنم آدمش -

 روز ود اين تو نميدونم من ؟ کرده رنگی اينجور منو بچه تن شبه يه زنيکه اين وقت اون بيفته تنش رو خال نذاشتم

 .نيست آدم زنيکه ؟ کرده لرزی و تب اينجور بچم که نداشته بخاری خونشون

 کنه؟ قبول رو صيام وجود ميتونه آيلين آيا و بچشه عاشق لحظه اين تو چقدر و عصبيه تيام

******* 

 جون هب ميزد غر و ميگفت صيام تب باالی درجه از بند يه و ميداد باال شايان واسه رو داروها ليست تلفنش پشت تيام

 .رسيدم پسرش به مرد اين عشق باور به امشب من و مهاجرته وقت چه اين و نيست ايران چرا که شايان

 باشه؟ بايد کی تا ميگه دکتره:  گفتم خسته من و من سمت چرخيد و کرد قطع تلفنو تيام

 ای؟ خسته ، ميريم بياد پايين تبش - تيام

 .خيلی -

 .قرمزن عجيب ، ببند کم يه چشاتو:  گفت و داد تکه شونش روبه سرم

 چقدر و خوبه بو اين چقدر و سيگاره بوی ، تنشه بوی ، نيست عطرش بوی فقط بو اين و بود بينم تو تلخش عطر بوی

 .محکمه شونه اين

 لعنتی زده خوبی عطر عجب ، وجود تمام با ميکشم نفس

 ؟ گذشت خوش -

 . بود صيام پيش دلم ، نبود صيام ولی آره -

 نشد؟ تنگ من واسه دلت -

 .نه -
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 ؟ طرفت نيومد ديگه که پسره اون...باش داشته تعارف کم يه بچه -

 .دارم سر باال آقا کنم حس نخواه بعد اين از پس ، بودم خودم حاال تا من تيام -

 رومآ رو تو بيارم زنانو دکتر بهترين شده ، هستم هم مخلصت دنيا ته تا کردم غلطی يه من ، عمرت ته تا هستم من -

 ...خيلی سخته، خيلی آمين ولی ، ميکنم کارو اين کنه

 ؟ سخته چی -

 ...که شنيدم من و گفت زيرلب و کشيد ريه تو عميق نفس و کشيد کنار شونه

 .دارم دوست تنتو عطر -

 .شد برداشته صيام اتاق طرف اون قدم و موند باز حرف اين از دهنم

 و شد خم و کرد مرتب گرفته آروم بغلم تو وصيام من روی رو پتو اون و کردم نگاه خيره امروز شده مهربون مرد به

 .بخواب اتاقت برو ، ای خسته:  گفت من به رو و بوسيد نرم رو صيام گونه

 نداره؟ اشکالی ، باشم پيشش ميخوام -

 باشه؟ داشته ممکنه اشکالی چه -

 ....نکنه تب دوباره -

 .کن خبرم داغه تنش کردی حس بازم ، کمه احتمالش گفت دکترش -

 باشه؟ خوابيده پدری عشق همه اين غرور همه اين پشت ميشه باورش کی و کردم نگاه خيره خسته نگران پدر اون به

 .ای خسته بخواب برو -

 ميگه تو به من بچه وقت اون ، ای بچه هنوز خودت:  گفت و کشيد نرم رو بينيم و اومد چشم به باز خندش وری يه

 ؟ مامان

 .کنه صدام مامان هستيم دوتايی خودش و خودم وقتی فقط شده قرار ؟ بگه نبايد -

 .کردی مادری براش سحر از بيشتر تو -

 .عاشقشم من -

 .چسبيد احوالم مريض صيام شقيقه به اراده بی لبهام و گفتم

 باشه؟ داشته دوست صيامو ميتونه هم آيلين:  گفت و کرد نگاه خيره پسرش به عشقم همه اين به

 شد؟ کشيده اتاقش نظير بی تخت اون به آيلين اسم با من فکر چرا و
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 .نبودم آشنا آيلين روحيات با وقت هيچ من -

 .ميدونی ازش چيزا خيلی انگار ولی -

 .مياد خوابم خيلی که من ؟ نيستی خسته تو -

 .ميرسه هم رئيست نوبت ، بچه فسقله بپيچون -

 .انگاری نمياد واضح صدات -

 .دارم شيطونی خواهرزن:  گفت و کرد مرتب مادوتا تن روی رو پتو وسواسگونه آخر بار برای و شد بلند

 .است مخروبه بست بن يه غيرت سراسر توئه برای آيلين با آينده که گفت مرد اين به ميشد ايکاش و

 .نیک کيسه ماستاتو که گفتم ، ميشه زياد داره مرخصيات راستی:  گفت و کشيد داخل شدت بسته حال درِ  در از سر

 .شد چنگ انداخته چنگ محبتم به صيام تن دور بيشتر دستم و خنديدم

 .نميکنم عوض هم دنيا با رو گرفته آروم بغلم تو موجود اين من

******** 

 ورجه ايدنب اينقده که مريض بچه ، برم قربونت بشين دودقيقه يه صيام:  گفتم و گردوندم داغ نيمه سوپ توی رو قاشق

 .بکنه وورجه

 چه:  گفت گوشم کنار اون و دادم هل کوچولوش دهن تو رو قاشق من و کرد خرم گردنم انداختن دست با صيام

 .امروز شدی خوشگل

 .برديم حظشو و ديديم خان صيام وجود برکت به هم هيز بچه

 رو يامت و رفت باالتر زانوم باالی وجب يه تنگ دامن و انداختم پا رو پا من و اومد پايين ها پله از درگير تلفنش با تيام

 نميکنه؟ درد ديگه کمرت:  گفت پسرش گل به

 . نه – صيام

 قول به شده گشاده چشمای تو خيره و گرفت دست به رو صيامش بازوهای و نشست روم جلوم کاناپه روی تيام

 خوب؟ پسر نه مگه ، ميگه باباش به چيشو همه آدم ، ميگی من به چيو همه بعد به اين از:  گفت چيزش همه خودش

 .رو خان جمشيد های تفاوتی بی نه ، داشت رو فريال خاله کردنای لوس نه ، اومد می خوشم تربيت سبک اين از

 سارا و آهو بعد کمی و شد ملحق جمعمون به آشپزخونه از مهری خاله و اومدن داخل در از صدا و سر پر عاطی و وثوق

 . رسيدن سر مريض مثال بچه اين ديدن برای هم
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 .سوخته پدر شده جيگر چه:  گفت بهم رو در دم همون از سارا

 . کلش پس بخوابونم يکی برم ميخواست دلم عجيب هم من و کرد روم و زير نگاش و زد خند وری يه تيام

 .يرمبگ لب ازش برم ميخوام منم ، شده جيگر خيلی ، آره:  گفت يهو برداشت نه و گذاشت نه برم قربونش که هم صيام

 .موند ، وايساده ها کاناپه ست وسط ميز روی باالی و قد وجب نيم اون مات و شد ساکت جمع

 گفتی؟ چی االن شما – تيام

 ...که کرد شروع پخش دور رو نوار عينهو يهو بچه و انداخت پته تته به بچمو تيام ترسناك لحن

 خوشگل عاطی خاله که روزه همون ؟ عمو نگفتی تو مگه ، گفت عاطی خاله به راهرو تو روز اون وثوق عمو خدا به -

 .بده بهم لب يه بخورم جيگرتو گفتی بهش راهرو تو تو بود شده

 .ميکرد جمع باز نيش اون با رو تيام بايد يکی حاال و رفت در جت عين ای ثانيه به عاطی و شد کبود وثوق

 ولبخندش يا ميگزيد لب يا مهری خاله و ميخنديد قاه قاه و مهری خاله شونه رو بود گذاشته سر حيا خيال بی که سارا

 .بدم تشخيص رو خندش درجه نميتونستم من و پايين بود انداخته سر هم آهو ، ميخورد

 وثوقت عمو از االن همين صيام آقا هم شما ، کنين مراعات بچه جلو کم يه ولی زندگيه اول ميدونم داداش – تيام

 .ميخوای معذرت

 تازه ؟ ميخواد معذرت ميکنه بوس آيسانو باز هر ايزل مگه تازه ؟ بخوام معذرت چی واسه ؟ گفتم دروغ مگه – صيام

 . رو عمو نه کنم بوس آمينو ميخوام من

 ؟ ميشه چی بشه بزرگ بچه اين و بودم افتاده خنده به هم من اينبار ديگه

 داشت؟ ميشه توقعی چه ازش باشه اين باباش که بچه – وثوق

 .ميکنه لمس رو خوشبختی وثوق که خوبه چقدر و افتاد خنده به هم ثوق و خنديد تيام

******** 

 امروز؟ تو چته:  گفت که برميداشتم قدم تيارم ميز طرف توجه بی و ميکردم رو و زير رو شده پرينت های برگه

 .شدم خيره دارش ريش ته صورت تو و گرفتم سرباال

 .ديدنش برم حتما بايد ، شده تنگ جمشيدخان واسه دلم ، کسلم ، هيچی -

 ميشه؟ رجوع و رفع عاطفت بی بابای اون ديدن با فقط کسليت وقت اون -

 ...جمشيدخان به نداری حق -
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 .بابا بگی بابات به نميتونی وقت هيچ تو که اينه واقعيت ، واقعيته اين ؟ نه نميگرده دهنت تو بابا -

 ...که ناليدم و پيشونيم طرف بردم دست و نشستم صندای روی

 چيه؟ من با مشکلت -

 يهچ منشش بدونم که داشتم شراکت بابات با اونقدر و بزرگترم ازت سال سيزده من آمين ؟ چيه خودت با تو مشکل -

 .داره غرور فقط تو بابای ؟

 بسمح ويالت انباری تو نبودن آيلين جرم به که تويی ؟ نداری غرور جونم به افتادی کمربند با که تويی ؟ نداری تو -

 ...تجاوز بهم وحشی يه عين که تو ؟ نداری غرور کردی

 دو چشمای با و زد چنگ مشتاش توی رو بازوهام و کرد طی فاصله لحظه يه تو و داد دستم کار خونش غرق چشمای

 ؟ سرم تو بزنی ميخوای کی تا ، المصب دِ:  گفت و کرد نگاه خيره زدم دو دو چشمای تو زدش دو

 .نبينمت وقت هيچ ديگه وقتی تا ، کنم پيدا خالصی خونت از بتونم وقتی تا -

 ...اينبار زد داد

 ، نمميک بزرگت ، ای بچه هنوز ؟ بيای بار هرجهت به باری بذارم که باباتم منم کردی خيال ؟ ميشه مگه ؟ ميذارم مگه -

 برت و دور خوبای آدم مثه ، همه ، کثافته از پر دنيا ، نيست تو فکر طرز اون دنيا ، ميکنم بزرگت آمين؟ ميفهمی

 عذاب خواستمت شب اون من ، وايسادم پاش کردم غلطی اگه من ، نيستن هم جمشيدخان همه حتی ، نيستن

 منو اينکه آرزوی ، بگيری سواری ازم عمر يه شب يه اون خاطر واسه نميذارم بدون ولی باهامه عمر ته تا هم وجدانش

 .کن فرو گوشت تو ، ميبری گور به هم نبينی

 ، مهمونی ميريم هفته آخر:  گفت که بيرون بزنم در از خواستم کرد ول که بازوهامو ، حرفاش بابت داشتم بهت

 بود چی ، پسره اون با ، بکنم فکری يه خودم بايد پس نرسيده خيری ما به شما لباسای از ، خريد ميريم بعدازظهر

 .مزونش ميريم کن هماهنگ سهراب هان ، اسمش

 زهنو من وقت اون:  گفتم و انداختم تا نود و صد قد اون به نگاهی و دادم صورتم زينت رو پوزخند و بردم کمر به دست

 ؟ بيام جايی تو با کردم قبول

 .هستن هميشه از تر جذاب حالت اين تو لعنتيش چشمای اين چقدر و شد خيره زده کمر به دست من به استهزا با

 .باشم پرسيده نظری نمياد يادم -

 .باشين خوش برين خورشيدجونتون با زحمت بی پس -

 .برم تو با ميخوام اينبارو ولی ميرم اونم با -

 .زورگوييه خدای مرد اين و کشيدم حرص سر از پوفی
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 .کوتاهه قدش چقدر سهراب که ميفهمم حاال و کرد باز رو در خاصش تيپ اون با سهراب

 .شد خيره بهم سوال پر تيام حضور بابت و فشرد گرمی به رو دستم سهراب

 ؟ عزيزم نميکنی معرفی – سهراب

 ؟ داغن اينقدر چرا دستا اين و شد قفل کمرم دور دستش و خورد گره هم يه تيام اخم و عزيزم گفت عادتش به

 .هستم جان آمين نامزد – تيام

 .سهراب ميدم توضيح برات بعدا:  گفتم لب زير من و شد گرد سهراب چشمای

 .آمين مدنظرته لباسی چه:  گفت و کرد تيام حواله لبخندی احبار سر از سهراب

 ببينم؟ جديدتو طرحای ميشه -

 هي االن ولی ، ميدی توضيح عزيزم اين بابت بعدا:  گفت گوشم تو تيام و کرد حرکت مانکن از پر اتاق طرف سهراب

 .مدنظرمه من که ميکنی انتخاب لباسی

 همرات؟ بيام پيچ بقچه ميخوای ، من جون نکن تعارف -

 .نمياد بدم -

 .مياره در رو من داد مرد اين

 و پسنديدم ای فيروه رنگ تناليته با رو رومی لباس اون همه، بين از من و ميداد نشون بهم رو جديدش لباسای سهراب

 ...که گوشم تو کرد سر تيام

 .ميداری بر رو مشکيه گيپور همون آدم بچه عين -

 نظر هب پوشيده دکلتش باالی و ها دست گيپور همون بابت ولی نبود هم بدك که کردم نگاه اون مدنظر لباس به اخم يا

 .اومد می

 .تره قشنگ اين ولی -

 .تره قشنگ اين ميگم من و مهمونی ميری داری من با -

 .کرد باز مردونش کشيده انگشت اون نوك با رو گرشون و ابروهام وسط برد دست اون و کردم نگاش حرص با

 مهربون و پوش خوش مرد اين با حتما لعيا که ميدونم من و برام گذاشت جعبه توی رو لباس خنده و شوخی با سهراب

 .ميشه خوشبخت
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 .آمين ميزنم زنگ بهت:  گفت بهم در دم سهراب

 .خانوم آمين بدهکاری بهم درمون درست توضيح يه يعنی اين

 ...که پيدم تو و نشستم تيام رنگ مشکی بنز مرسدس صندلی روی

 دعوت دخترش عروسی به تهرونو لباس مدل طراح بهترين جمشيدخان ميکنی فکر کنين ازدواج که آيلين و تو -

 بودی؟ من نامزد کی تو آخه ؟ بود حرفی چه اين ؟ نميکنه

 .منی زن تنها تو حاضر حال ودر هستم که شوهرت ولی نبودم نامزدت وقت هيچ من ميگی راست اينو خب -

 .درمياری شورشو داری -

 ؟ داشته ای رابطه چه مرتيکه اين با نيست معلوم من زن اينکه شور ؟ چيو شور -

 .ميخوره هم به ازت حالم -

 بين از و و وايساد صورتم سانتی يه تو صورتش و شد اسير انگشتاش ميون بودم گرفته شيشه طرف که ای چونه

 .رسيد گوشم به صداش شدش کليد دندونای

 ؟ حاليته ، بگی رو جمله اين ندرای حق ديگه -

 .ميفهميد اون و بودم ترسيده

 .مياد دردم ، کن ول چونمو -

 .مياد دردم حرفات از منم -

  بخوره؟ عسل من يه با بشرو اين ميتونه کی حاال

 .آمين شدی هميشه از تر ماه:  گفت و کرد نگام آينه توی از آهو و کردم تن رو پانچو

 .امشب ميکنه دق خوشی از که ساالر ، شم فدات بيشتر تو -

 .بخند و بده دق منو داداش ، بخند آره:  گفت سارا و خنديد آهو

 .نميشن آدم وگرنه داد دق بايد رو مردا ؟ داری کارش چی – عاطی

 امشب؟ شده تيپ خوش اينقدر چرا تيام و کشوند بيرون آرايشگاه از رو هممون تيام زنگ تک

 کردی؟ رو بنده جون قصد امشب شما عزيزدل:  گفت لب زير آهو صورت تو خيره و گذاشت جلو قدمی ساالر

 مرسدس عقب صندلی روی تيام تعارف به بعد و شد احوالپرسی مشغول تيام به رو لبخند با و نذاشت هم محل آهو

 .بود محلی بی اين شاهد باز فک با ساالر ها لحظه اين تموم تو و شد جاگير من داشتنی دوست رنگ بنزمشکی
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 اين به من وقتيه چند چرا و شد نميرخم خيره ای لحظه تيام و شدم جاگير تيام کنار ، جلو صندلی روی و خنديدم

 کردم؟ عادت ها خيرگی

 .زدم رو پاور دکمه و پخش طرف بردم دست سکوت رفع برای

 .آهنگه اين مرد اين و من تفاهم نقطه تنها انگار و داشتم دوست عجيب رو آهنگ اين

 داشت ميشه روزها اين که حالی اون از ، بهتره من حال چقدر کنارت "

 گذاشت دستام توی دستتو ولی گرفت داشتم که چی هر دنيا اگه

 ماست همپای بيراهه که راهی تو ، بود همدست ميشه کجا تا بگو

 ماست رويای کابوس که شب اين تو ، شبه از تر تاريک که صبحی تو

 تره خالی وهم از عمره يک که ، منو نگاه کن پر چشمات با

 تره خيالی هم آرزو از که ، ببين هامو لحظه ترين حقيقی

 ماست همپای بيراهه که راهی تو ، بود همدست ميشه کجا تا بگو

 " ماست رويای کابوس که شب اين تو ، شبه از تر تاريک که صبحی تو

 ، دارم دوست رو خونش تو بودن ولی نميدونم رو ببينمش قراره کی تا ، روزام اين زورگوی مرد نيمرخ به دادم رو نگام

 .دارم دوست خاطرم بدترين وجود با حتی رو پايين طبقه اتاق اون من

 همرتيک اون ، نشين دور بهزاد و وثوق و ساالر و من از زياد ، منه تجاری رقيب خونه ميريم داريم که مهمونی اين – تيام

 .ميزنه کاری هر به دست من به زدن ضربه برای

 ؟ ميريم داريم همه وقت اون چی برای:  گفت و کشيد جلو خودشو صندلی دو بين از آهو

 .ميريم داری خونواده جوونای ظاهرسازی برای که اينه باباست نزديک های آشنا از يکی پدرش – تيام

 .انگار بود بيشتر هم داشت کارن به که نفرتی از صداش به آغشته نفرت

 ازشب دروز دست من و کرد دراز طرفم بازوشو تيام و نداشت تيام باغ از کمی دست که گذاشتم باغی سنگفرش روی پا

 .زدم پس رو داشتم تيام رقيب ديدن از که ترسی حس و کردم حلقه

 .افتاد خنده به جدل و جنگ اين از سارا و کرد حلقه بازوش دور رو آهو دست زور به ساالر

 زا من تيام:  گفت سارا و گرفت ازمون رو هامو شال و پالتوها خدمتکاری و گذاشتيم سالن به پا همگی وثوق اشاره به

 .مياد خوشم بيشتر تو های مهمونی
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 .کشوند مجلس به خودش دنبال رو من حرکاتش تو نخوت و گرفته باال سر اون با و زد خندی وری يه تيام

 ينا جبران برای سارا و شد سست قدماش سارا کننده خيره زيبايی ديدن با و برداشت قدم طرفمون ديدنمون با بهزاد

 فتگ گيالس پشت از و برداشت ميز روی از رو مارتينی گيالسای از يکی و برد دست و گذشت کنارش از محلی کم همه

 .ديروز از بهتر روز هر ، نيگا خانو پاشا به به: 

 .ميکرد نگاه رو تيام بازوی دور پيچيده دست و من تيز که مردی اون به رسيدم و گرفتم نگاشو رد

 تدس سارا بهت کمال تو که ديدم رو بهزاد فقط من و اومد طرفمون خاصش استيل با ، تيام اندازه به نه ولی بود جذاب

 .چسبوند خودش به ممکن جای تا رو سارا عمال و کرد حلقه کمرش دور

 .انگار نيست کنمون ول ناموس دزد مرتيکه:  گفت لب زير وثوق

 که کردين خوشحالم واقعا:  گفت و کرد دراز تيام طرف دست و وايساد رومون جلوی نگاش از معذب من و من به خيره

 .اومدين

 گفت اون و نشوندم لب روی زور به لبخندی خيرگی همه اين برای تنها من و ندادن نشون العملی عکس جمع مردهای

 .نديدم حاال تا رو خانوم انگار ؟ نميکنی معرفی جان تيام: 

 .سارا کمر دور رو بهزاد دست بيشتر شدن وچنگ رو ساالر کشيدن لب کنار به دست و ديدم رو وثوق های اخم

 .آمين ، همسرم:  گفت و چسبوند خودش به رو من تيام

 . بود من وجود ازتعجب بيشتر پاشاخان نگاه تعجب برق

 .سروصدا بی چه - پاشاخان

 .مناسب قرصت يه برای گذاشتيم رو مراسم مشکالت از سری يه خاطر به – تيام

 دوست:  گفت تيام به رو من صورت به خيره و داد تکون دستی موسيقی گروه طرف و انداخت باال ابرويی پاشاخان

 .تيام کنم شروع خوشگلت زن با رو رقصم اولين دارم

 .فشرد رو دستم داغش دست و شدم خالص تيام دستای شر از اجبار به پاشاخان لبخند با

 .شد بيشترم حرکت مانع تيام صدای که پيشه در بزرگ بس اعصابی جنگ ميدونستم

 .باشی داشته خوشگلت نامزد با رقصتو اولين داری دوست ميکردم فکر من ولی – تيام

:  فتگ و آورد لب به تمسخر پر لبخندی پاشا و کشوند پيانو کنار ايستاده دختر سمت به رو پاشا نگاه سياست پر

 ميدی؟ پاسم منو چرا برقصی زنت با ميخوای

 .نشست تيام خون پر چشمای تو من زده بهت نگاه و شد داغ دستم پشت ای ثانيه به
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 .ميبينمت – پاشا

 .بودم جنتلمن مثال مرد اون داغ بوسه مات هنوز من

 .شد شنيده گوشم دم صداش و زد چنگ رو کمرم تيام دست

 .برقصيم -

 .نميرسه نظر به بد پاشا:  گفتم ای دقيقه چند مکث يه از بعد من و ميکرديم حرکت آروم آروم موجود اليت آهنگ با

 .ميکنم تعيين من بودنشو خوب يا بد -

 .بود شده مستبد هم باز

 ... که شد شنيده باز صداش و کرد مکث گوشم کنار سرش

 .شدی خوشگل -

 ميخوای؟ تشکر من از تعريف اين بابت:  گفتم و گرفت شکل لبم رو ناخواسته لبخندی

 .بود خيره ما به خوشگلش نامزد با رقص درحال که رو پاشاخانی ديدم من و خنديد

 . من ضعفای نقطه روی بذاره دست داره عادت مرتيکه اون -

 ؟ بودم ضعف نقطه هم من آيا ؟ داشت معنی چه جمله اين و

 کشوندين؟ اينجا به رو ما پای چرا چندين چند يارو اين با نی معلوم که شماها -

 .بشيم مرتيکه اين گير نمک نميخوايم ما چون -

 ميکنه؟ گيرتون نمک چطور -

 هب مجبور رو ما بعد و ميذاره اختيارمون در ويالش اتاقای بهترين تو شهرو روسپيگرای بهترين صبح تا شب يه -

 و منم اصلی مساله ، نداره دشمنی اين به ربطی اون وگرنه باباشه خاطر به اينجاست ساالر ميبينی اگه ، ميکنه معامله

 .نکنی تعجب تابلو اينقدر بهتره حاال ، بهزاد و وثوق من از بعد

 .ميزد بيرون کاسه تو داشت که چشمايی و بود بازم فک به اشارش

 .برميگردم ، باش عاطی و وثوق نزديک:  گفت گوشم تو کمرم کردن رها از قبل تيام و شد تموم رقصمون

 .جوشيد من دل تو چيزی يه و برداشت قدم قمار ميز طرف که ديدم

 ...که غريد تيام به خيره وثوق و وايسادم وثوق کنار
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 .بکوبونيم بهش تيامو سر واسطش به که نميشه پيدا دنيا تو سنگی هيچ انگار – وثوق

 ميکنه؟ قمار داره چرا -

 نگرانشی؟:  گفت آروم و صورتم تو کرد خم سر و زد لبخندی اخمم به

 .نه -

 .شد بيشتر وثوق لبخند ولی گفتم قاطع

 ؟ چقدره ميشه ميزقمار اون سر که رقمی حداقل -

 .خانه فريدون کارخونه سهام درصد بيست اندازه حداقلش – وثوق

 ميز؟ اون سر بشينه بايد چرا تيام -

 چهي پاشا ، مياد بيرون برنده ميز اون سر از باش مطمئن و ميده نشون قدرتشو تيام ، کاره کالس رقابت اين – وثوق

 .باشيم تيام جبرانی مهمونی منتظر بايد ما ، ميبازه ميدونه چون نميکنه بازی باهاش وقت

 .داره نياز شما همه به اون ميگفت تيام -

 هيچ نميذارم که داره نياز من به ، کنه جور آهن براش قيمت نصف به ميتونه بهزاد چون ، داره نياز بهزاد به – وثوق

 برای اروپا به صادرشده تجاری کاالهای درصد هفتاد حداقل چون داره نياز تيام به ، دربره دستم زير از ای مناقصه

 .برده دستی يه اقتصادی زمينه هر تو ، نبوده قانع وقت هيچ پاشا ، تيامه

 .ميترسم بابا اين از دارم انگار -

 .بشه رد هم زندگيش مهم آدمای دوکيلومتری از پاشا نميذاره تيام – وثوق

 .نيستم مهم اون واسه من -

 مثه و نگفته بهم گل از باالتر عمر يه که ميگم بهت منی اينو ، مهمی:  گفت بهم رو رقص پيست خيال بی اينبار عاطی

 .کرده بزرگم خواهرش

 .ميريخت ميز وسط ورق و ميکرد نگاه رقيباش به نيشخند با که تيامی به دادم نگامو

 نميکنی؟ پذيرايی خودت از چرا – پاشا

 نميشه؟ ايران تو زندگی به راضی نامزدت بودم شنيده:  گفت وثوق که بگم چيزی اومدم

 کدره؟ پخش دخترخالمو و من نامزدی شايعه اين کی نميدونم من واقعا – پاشا

 .ميگه ای ديگه چيز مهمونی اين تو آلما وجود ولی – وثوق
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 .نيستم آلما کارای جوابگوی من – پاشا

 .بود من به اينبار نگاهش

  ؟ شدی آشنا تيام با چطور – پاشا

 ؟ شده آشنا بابات با تو تبار ترك مامان چطور بوده سوال هم من برای هميشه و – وثوق

 .آمين نگفتی ، شدن هم عاشق دانشگاه تو – پاشا

 ...من ، خب -

 .وايساده روت جلو مهرزاد جمشيدخان دختر – وثوق

 ...و ديدم آيلينو من ، وثوق نکن شوخی – پاشا

 .بود حالتم بی نگاه تو خيرگيش برای مکثش

 ...همونی تو پس – پاشا

 .بدم تشخيص رو صدا اين ردپای ذهنم پستوی از ميخواستم انگار من و بود پايين صداش

  ؟ کيه مرد اين

 .نميام خاطرت به من ، نزن زور:  گفت گوشم کنار که بودم شده خيره صورتش به

 .ميشناسم که ميدونم ، ميشناسم رو صدا اين من ولی

 ...هک گفت دستم به خيره و داد دستم به و برداشت پرتقال آب ليوانی ميشد رد کنارمون که خدمتی پيش سينی از

 کردی؟ گمش ؟ کو حلقت – پاشا

 .رفت باال رو آبجوش عصبی و شد ساکت هم وثوق اينبار

 .رسيد دادم به سارا که کردمم منی و من

 .داده سفارش تيام ديگشو نمونه ، کم يه پرته حواس ، کرده گمش دقيقا – سارا

 .برميگردم بزنم سر ديگه مهمونای به:  گفت و کرد نصيبمون زيرپوستی پوزخندی خان پاشا

 ؟ نبود بهتر اومديم نمی ما اگه – عاطی

 .زديم حرف دليلش مورد در تو و من ، عزيزم ، عاطی – وثوق

 کنين؟ قبول دوستی دو بايد زدنو تعارف چی هر مگه ، باشين سفت کم يه خب – عاطی
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 ... نميتونم که من عزيزم – وثوق

 .نيستم عاطی ندم طالق دادخواست شنبه من يعنی ، باشه خوشم نه – عاطی

 ...که گوشم تو کرد سر سارا و شد حلقه عاطی کمر دور وثوق دست

 .ميخواد دلمون ما نميگن ، نميکنن رو عذبا ما حال مراعات مياد بدم اينقده -

 ومينس که زد حدس ميشد افتاده پا پيش تخمينی با و داشت لب به لبخند هم هنوز که بود تيامی به نگام و خنديدم

 .کرده تموم هم رو سالش هفت قرمز شراب جام

 .سارا ميزنه شور دلم -

 .ساالره سر زير مطمئنم من و شده گور و گم ساعته دو که ميزنه رو آهو شور حتما -

 شدی؟ غافل معصوم طفل اين از ديد پسر چارتا چشمت تو دوباره -

 .ميکنن خفه دافا با دارن خودشونو که خانن بهزاد فعال واال -

 .ميخنديد دختر دوتا با داده تکيه بار به که بهزاد سمت شد کشيده نگام

 شده؟ حسوديت -

 .عمرا -

 .شده حسوديت -

 .درصد يه بگو تو -

 .شده حسوديت -

 .کنم حسودی خاطرش به که آدمه مگه -

 .شده حسوديت -

 .نداره منو لياقت اون -

 .شده حسوديت خب -

 وقتی اون ميخواست منو سوزن سر فقط اگه ، نبوديم هم واسه هم اولش از اون و من ؟ چی که ، شده حسوديم آره -

 .دنبالم اومد می رفتم گذاشتم جا بابام خونه از که

 بود؟ خوش جيک تو جيک عاطی با وثوق به دلش تيام مثال و گذاشتم شونش روی دست
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 وری يه نميشنيدم من که خونی کری حال در صددرصد و شد خم ميز روی کمی و شد بلند ميز سر از تيام که ديدم

 .زد مخصوصشو خند

 ؟ خوبه چی همه:  گفتم نيمرخش به خيره ، ايستاد که کنارم

 .است ساله هفت شراب جام تا سه اون داغ فهميدم می من و خنديد و کرد نگام

 به برسه چه نيست درستی چيز متعادلش مرد اين ، شد چندشم بودنش مست از من پيچيد کمرم دور که دستش

 .مستش

 .ميرفت فرو گذاشته پهلوم روی داغ آهن مثه دستش و ميرفت رژه ذهنم تو شب دو اون خاطره

 .شدم خوشحال داد رقص پيشنهاد باز و وايساد جلمون که پاشاخان

 .نميذارم اينبارو ، کردی خالی شونه رقص زير از بارو اون – پاشا

 .زدم پوش شيک و جذاب پاشاخان به لبخندی و کردم پيدا خالصی دستش از تيام به نگاه بی

 .شد قفل هم بين ديگمون دستای انگشت و گذاشت کمرم قوس روی دست اون و گذاشتم شونش روی دست

 کيم؟ من بدونی ميخوای -

 .نه هم شايد ، گفتم روز يه شايد:  گفت که دادم تکون سری

 .ميکرد آناليز رو مغرم ته تا انگار ولی نبود هيز نگاهش

 .کنه ازدواج باهاش خواهرت قراره که داشتم خبرشو ، بزرگتره خيلی تو از اون ؟ کردی ازدواج تيام با چرا -

 .نميره پيش ميخوايم ما که اونجوری چی همه:  گفتم حسابی درست مکث يه ته و کردم نگاش حالت بی

 .اومد خوشم کارش بلدی از من و چرخوندم و و انداخت باال ابرويی

 .داشتين زيادی های تجربه ، ميده نشون رقصتون -

 .ميکنم تجربه دارم امشب رو رقصام بهترين از يکی ولی ، آره خب -

 .نميگيرم قرار تاثير تحت من -

 .خاص چيزای روی ميذاره دست هميشه تيام ، ميدونم -

 ذارمب اينجا از که پامو مطمئنا ولی باشم اومده چشمتون به تيام واسطه به امشب شايد ، بينم واقع ، نيستم خاص من -

 .ميکنين فراموش منو بيرون

 نکنم؟ فراموشت که مهمه برات -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 259

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

260 

 .ذره يه بگين حتی -

 . نميبری لذت من با رقصيدن از انگار ؟ چيه مساله پس -

 وزندگيش مشی خط راحت خيلی ولی بوده پيچيده العاده فوق رفتاری نظر از که کردم زندگی مردی کنار عمر يه من -

 پيچونين؟ می چرا ، ميخواين چيزی يه من از شما ، دستمه کف ذهنشون ، آسونن برام مردا بقيه ، گرفتم ياد

 .راسته ميگفت موردت در که چيزايی اون پس -

 کی؟ -

 .کوچولو خانوم بدونی نبايد که چيزو همه -

 داشتين؟ نقشی چه من زندگی تو شما -

 .موندی ذهنم تو بودی خاص چون ، خصوصياتتو و شنيدم اسمتو فقط من ، نبوده مربوط تو زندگی به نقشم -

 .نديدم بابام قراردادای طرف ليست تو رو شما اسم وقت هيچ من -

 نميزنی؟ صداش بابا بودم شنيده -

 ميدونين؟ کجا از رو اينا شما -

 .ای هکار چی وسط اين تو نميدونم فقط ، ملکان تيام ريش به ببنده آيلينو ميخواسته بابات که ميدونم اونقدری -

 مربوطه؟ شما به من بودن کاره چه -

 ميکنه؟ کار چی من زندگی وسط مرد اين ، رفت هوا قهقش و شد کشيده عقب به سرش

 .داری که هم زبون -

 ميشه؟ تموم کی مسخره رقص اين دقيقا -

 .باشی لوند اينقدر نميکردم فکر ، ميبرم لذت دارم فعال من و بخوام من زمانيکه -

 .تعريف اين بابات گرفتم غنجه دل کمی خر من و ننداختم چندش به لعنتيش لحن

 دارم دوست ، دشمنن من با زدن حرف من از که جماعتی اون باشه يادت ولی ، صفتم حيوون يه من تو ديد تو االن -

 .ببينمت هم باز

 بدم؟ اهميتی شما عالقه به بايد حتما من و -

 .ميکرد اذيتم نگاش توی تفريح ، ميکرديم نگاه همو و بوديم ايستاده هم جلوی هنوز ولی بود شده تموم رقصمون
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 ... ميتونم بخوام اگه حتی من -

 نميشی؟ خيالش بی که دارم مشربی خوش زن پاشا -

 .نبود شل ای ذره لحنش و بود خورده ساله هفت قرمز شراب جام سه

 .تيام نمياد بهت غيرت – پاشا

 .نکرد اذيتم تنم به تنش تماس اينبار و شد حلقه کمرم دور تيام دست

 .ميشه کننده کسل داره مهمونيت – تيام

 .زد پوزخندی فقط پاشا و پيچوند رو پاشا جواب

 نيستی؟ خسته:  گفت نشستم که صندليا از يکی روی

 .نه -

 ميگفت؟ چی -

 .ميشناسه منو اون -

 .ميديدم نگاش تو رو کالفگی برق

 کجا؟ از -

 .نگفت -

 نخشی؟ تو اينقدر چرا تو -

 .آشناست صداش -

 چی؟ -

 .آشناست صداش تن که ميدونم ولی ، نميدونم رو ديگه جای يا تلفن پشت حاال ، شنيدم صداشو مطمئنم -

 .رفت فرو نگام تو و شد ميخ و شد زده طوفان نگاش باز

  ؟ بودی چسبيده بهش اينقدر چرا -

 .نيست خوب حالت باز انگار تيام -

 بازی من آينده با چرا بپرسم تو از ميخوام منم ؟ ندارم حلقه چرا پرسيد ازم:  گفتم من و نشست کنارم غره چشم با

 ميکنی؟
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 خوره نمی هم ديوار جرز درد به باشه توشون زاهد پاشا که جماعتی ، بخوره رقم لجن جماعت اين با آيندت نميخوام -

. 

 ينی؟ميب رو مشکی کت مرد اون مثال ، بودن آيلين خواستگار اينجا حسابيای آدم نصف بگم يقين با ميتونم ؟ چرا -

 از درازتر پا از دست هربار و خونمون اومد شيرينی و گل با بار پنج دقيقا پيش سال و معروفه فرشاد دکتر پسر تک

 لهب بهش آيلين که بودم مطمئن من و داشت رو آمريکا کارت گرين آويزونه بار از که پسره اون يا ، چاك به زد خونمون

 هب ، موافقم باهات منم ، خورن نمی ديوار جرز ال درد به جماعت اين ميگی تو و ، کرد رد هم يکيو اين آيلين ولی ميگه

 روز يه اگه من ، نيست آدم جمع اين تو هيچکی وثوق جز چون ، نيستن مرد چون ، خورن نمی هم ديوار جرز ال درد

 بانکيشون حساب رقمای جلو خوابيده صفرای به رو آدما شخصيت که ميشم عاشق جايی ميرم ، بشم هم عاشق بخوام

 مه شب نون اگه حتی جاييکه ميرم ، بدونن گناه کردنو تجاوز ساله نوزده دختربچه يه به جايييکه ميرم ، نسنجن

 .کنم پيدا رو چيزا اين نميتونم اينجا من ، باشه عشق کم يه تهش نباشه

 لگوری يه از حرف من جلوی ضمن در ، باشی داشته عشق عوضش باشی نداشته شب نون بذارم نميتونم هم من -

 .نزن ندار هيچی

  ؟ مربوطه تو به هم آيندم -

 . مربوطه من به چيت همه -

 .داغه حسابی مرد اين و بود جديش نيمرخ به نگام

******** 

 .بود فکر تو من به خيره و ديوار به داده تکيه وری يه تيام و پوشيدم می پانچو من و بودن ما از جلوتر ها بچه

 ...که گفتم استرس با

 .آهو خونه برم ميخوام امشبو من -

 .کرد دستاش اسير بازوهامو و کرد پر آنی به رو فاصله قدم دو و چشماش شد خون چطور که ديدم

 ميترسی؟ ازم آمين آره ؟ ميترسی ازم ؟ ميکنی فرار ازم چرا ؟ امشب تو مرگته چهِ  د -

 ردم اين که ميديدم و ميکشه عذاب که ميديم و ميکنه عوض رنگ نگاش تو چی يه که ميديدم و ميکردم نگاش فقط

 .نيست زندگيم سخت روزای اون مرد روزا اين

 ؟ گذاشتم کم وقته چند اين تو واست چی المروتِ  د ، قولش و تيامه ؟ ندادم ، آمين دادم قول -

 . نگم که نذاشت لعنتی دل اين و کردم مکث

 .ميترسم دوشب اون تکرار از من ، امنيت باور کم يه -
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 که نميدونم من و ميکرد تر حل آغوشش حجم تو لحظه هر منو اون و ميشدم فشرده دستاش ميون اومدم که خودم به

 .نترسيدم داغ حجم اين از اينبار چرا

 ات نقطه يه به دوختم نگامو و زدم کناری رو چشمام روی افتاده موی تار و کشيدم بيرون گرما همه اون ميون از رو تنم

 .کنم حس ميتونستم هم نگاه بی حتی رو لبخندش انعکاس که آدمی اون روی نگرده اتفاق به بنا

 .افتاد راه دنبالم هم اون و زدم بيرون در از

 يتامن دنياست دنيا تا من پيش کنم ثابت بهت که بود اين فقط من هدف باشم کرده هم ناراحتت ؟ کردم ناراحتت -

 .نميذارم حريمت به پا اجازت بی من ، نميشه دوتا ملکان تيام حرف ، داری

 .رو زبون نوك اين زدم پس و " بذار پا و بيا خدا رو تو نه " بگم که اومد زبونم نوك تا

 ساکتی؟ چرا حاال -

 متن دور پيچيده دستای اون و من صحنه راست و چپ من شده لعنت مخ اين چرا که نميدونم من و گرفتم ناديدش باز

 ميکنه؟ پلی و بک رو

 ما؟ با نميای – سارا

 .بگردن برن هم با رو فردا داده قول صيام به ، نه – تيام

 تنها؟ تنها – سارا

 .ميکنم خبرتون -

 . نندازی قلم از منو – ساالر

 .نشست تيام امشب مخصوص برق از پر نگاه تو نگام و زدم غری من و شد حرفش ضميمه پس هم بينيم نوك کشيدن

 اون ، نکن صبر پاش ديدی هم خيابون گوشه اتفاق حسب بر رو پاشا:  گفت راه به خيره اينبار اون و نشستم کنارش

 .داره نياز هم بابا و من گذاری سرمايه به نگين پروژه تو که حاال مخصوصا ، کنه تهديد منو داره عادت هميشه

 .ميومد نظر به خوبی آدم جمع در ولی مخمه رو صداش اينکه با -

 ...آمين -

 ببينی؟ خودت از بهتر يکيو نداری عادت ؟ چيه -

 . نبوده بهتر من از وقت هچ پاشا -

 ؟ ضعفته نقطه چرا پس -
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 رو پاشا تو ، زندگيمن عزيز آدمای همه من ضعفای نقطه نميفهمی که جاست همين ، جاست همين تو اشتباه -

 .نميشناسی

 کرف فقط همتون ، تو هم يکيش ، بوده کثيف تجارتشون روشای که کردم زندگی مردايی با عمر يه چون ، ميشناسم -

 .منفعتتونين

 .نکن يکی جمشيدخان با منو -

 .دارم دوسش بد اگه حتی ، دارم دوست بابامو من ، عزيزتره برام که اون ؟ چرا -

 موبچ وقت هيچ من ، آدميه اينجور تو بابای ؟ فروخت جديدش واردات تو من گذاری سرمايه به آيلينو بابات ميدونی -

 .نميکنم تجارتم قاطی

 .نشد بد که تو واسه -

 .ميکنم صاف بابات با بد حسابمو برنگرده آيلين ، گذاشت کاله سرمو دخترش اون عوضش -

 ، بدم توضيح واست جمشيدخانو مبحث بذار ، کنی صاف حساب باهاش تو تا اينجا ميشينه هم من بابای - -

 .بده بازيش نتونسته حاال تا هيچکی و چرخن می انگشتش نوك رو همه که کسی يعنی جمشيدخان

 .تونست خوب که زنش -

 .نداشت لياقت آذر -

 ؟ نه ، داشته تو بابای لياقتو حتما -

 .بچسبه آذرو نميکرد ول فرشتمو مامان داشت لياقت اون اگه ، نه -

 .نگرفتی باباتو طرف بار يه اعجب چه -

 .عزيزتره خيلی مامانم باشه جمشيدخان و مامانم بحث وقتی -

 .ترن رنگ خوش اينقدر امشب که چشما اين رنگ به لعنت و کرد نگام فقط

******** 

 بخوابی؟ بچه اين با جا فسقله اين تو بايد حتما:  گفت بارزش پوزخند با تيام و شد حلقه گردنم دور صيام دست

 .راحتيم صيام و من -

 هنوز؟ ميترسی ازم ، ناراحتم من المصب دِ -

 .ندارم اتاق اون تو خوبی خاطره مهمونی شبای ، بشه راحت خودم خيال ميخوام فقط ، نه -
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 .بوده خوبی های خاطره من واسه عوضش:  گفت گوشم کنار و کشيد باال صيام و من گردن بيخ تا رو پتو و شد خم

 .نميخورم حرص بايد که اونجور مرد اين از من امشب چرا که نميدونم و شدن ساييده هم روی دندونام

 .ميده بو دهنت -

 چی؟ -

 باهاش که بويی همون ، ميداد رو بو اين بابام بودم بچه وقتی که ميده رو بويی همون ، ندارم دوست رو بو اين من -

 .زد کتکم

 .نآمي زجره ديدنش ، نميشی که هم خيالش بی ؟ کنم چه تو با من:  گفت و موهام ميون برد دست و نشست تخت لبه

 .بود بيشتر تو تسمه درد ولی داشت درد ، زد کتکم بچگيم تو فقط ، تيام بابامه -

 خالی دردمو ، کردم خالی تو تن رو دردمو و اومد دردم کرد فرضم خر بابات اينکه از ، آمين کردم خالی تو سر دردمو -

 . ميکشم درد دارم بدتر حاال و کردم

 .تيام نمياد بهت بودن خوب -

 .مينداختم نخوت به دستاش نرم حرکت حس و بود موهام ميون دستش

 . ميکنم جبران من -

 ميکنی؟ پاك هم ذهنم -

 .باشی داشته خوبی خواب ، ميکردم حتما ميتونستم -

 .اومد می خوشم جذابيتش همه اين از حتما بودم ديده ای ديگه جای رو مرد اين من اگه و شد بلند

 ه؟من شوهر کی تا دقيقا مرد اين و بود ساخته ازش جذابی منظره دش باالز آستينای و يقش باز دکمه دو و شل کراوات

 .نبود صيام به دادن اهميت اهل:  گفت و زد تيام به ای اشاره سر با و زد شونم به شونه سارا

 .نميده اهميت صيام به اون اندازه به هيچکس ، همينه هم هممون اشتباه -

 شدی؟ خوب باهاش شده چی – آهو

 .کنم تحملش چندماهی مجبورم من ، اومدم کنار ، نشدم خوب -

 .اونی صيغه فقط تو ، آمين نيستی مجبور – سارا

 .اونجام صيام خاطر واسه -
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 .نباشه بهونه اينا کاش – آهو

 .نميکنم خيانت آيلين به من -

 اسير خودتو ، کنی تجربه زندگيت تو ميتونی رو بهترينا تو ، منه لياقت بی دايی پسر بحث ، نيست آيلين بحث – سارا

 .نکن

 امروز؟ شده چتون -

 .ميکنه قمار بابات آبروی رو داره اون ، کرد معرفی زنش رو تو جمع توی ديشب اون ، ميترسم من آمين – آهو

 .شده عوض تيام – سارا

 .شده تيپ خوش خان تيام اين اينقدر چرا که نميدونم من و بخشيد کارگی نيمه رو بحث ساالر صدای

 ماومدي نمی آقا باغ حاال ، بهش چسبيده دوربين يکی ميبينی ورشو هر که اينجا آورده رو ما کاره يه هم تيام – ساالر

 ميشد؟ طوری

 .بود نکرده دعوت رو تو کسی – سارا

 شدی؟ خوب پسرداييت با شده چی – ساالر

 .ندارم حوصلتو ساالر – سارا

 هم حوصلت سر:  گفت و کرد جا آغوشش حجم تو رو اون و انداخت خواهرش شونه دور دست و کرد ای خنده ساالر

 . ميارم

 .باشه سارا جای تا بده رو عمرش نصف حاضره آهو که ميدونم و دارم عادت ساالر های بردارانه اين به

 .کن اذيتش کم ، مياد داره بهزاد:  گفت سارا به خيره و داد تکيه ستون به شونه کنارم تيام

 چه؟ من خواهر به – ساالر

 .کرده خودش مچل رو همه نيمه و سال يه که توئه خواهر همين – تيام

 باشه؟ بايد پسره اين حتما حاال ، نه يا درآری دماغم از ميتونی ببينم ، باغت آوردی رو ما روز يه – سارا

 که ميدونم من و شد مانعم حاضر جمع که " رقصيدی می باهاش خوب ديشب " که بگم و سارا صورت تو برم اومدم

 .داره رو کشيدن پيش پا با تفهيم همون زدنش پس دست با سارا

 ...که نمودن فضل اظهار خان بهزاد و نشستم ميز گرد بقيه کنار صيام با بازی همه اين خسته

 .کرده نظر واسم شکوهيو دختر بابا -بهزاد

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 266

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

267 

 شهال؟:  گفت و برد چونه زير دست سارا و بسوزونه رو سارا تا گفت مثال

 .داد تکون آره به سری و خورد حرصی سارا خونسردی همه اين از بهزاد و

 ...که کرد ساالر به رو اينبار سارا

 .بود رفيق باهات پيش سال دو که ميگه رو همونه – سارا

 .ريخت آهو نگاه جون به رو شرمندگيش ساالر و رفت ساالر به ای غره چشم آهو

 نيستم اليقت که بگو ، بازم بگو ، بانو بگو

 نيستم عاشقت که نگو عمرم گلم، هرگز ولی

 .درهم صورت اون بابت خنديدم ريز من و انداخت بهزاد به نگاهی زيرچشمی تيام

 صيامم؟ – سارا

 هوم؟ – صيام

 ...صيام – تيام

 بله؟ بگم بايد حتما ، ديگه بله يعنی هوم – صيام

 .بله – تيام

 بله؟ خب – صيام

 .رفتم زندگيم باالی قدو وجب نيم صدقه قربون من و خنديد سارا

 من؟ ميدی پاشو نمک اون ، شه فدات سارا - سارا

 شده؟ ما رفيق خيال بی واال حضرت اين يعنی و دادم قرار بررسی و نقد مورد رو بهزاد زيرلب خدانکنه

 که داشت چی بچم زجر صحنه اين نميدونم من و انداخت بادکش رو لپش سارا ، سارا دست داد که پاشو نمک صيام

 ...کرد نصيبمون اخالص طبق در چاکونده نيش رو خان بهزاد

 ؟ پايشی وثوق ، ميگفت دوبی تو جديدش پروژه مورد در چيزايی يه ديشب پاشا – بهزاد

 .ميکنم فکر موردش در داد پيشنهاد اگه:  گفت زده ديد رو تيام زيرچشمی وثوق

 .انگار نيومده هم بدتون – تيام

 .تره مهم برام چيزی هر از خودم جيب که من – بهزاد
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 .سوزوند رو بهزاد خالدون فيها که پوزخندی اين با اومد حال تيام و زد پوزخندی سارا

 پروژه اون برگرد برو بی گذاشته ای پروژه هر رو دست ، داشته حاال تا زيادی شانس پاشا رقابتمون از جدای – وثوق

 .شده محشر سوددهيش

 ...رئيسم ناراحتی عدم برام شده مهم حاال تا ديشب چرا که نميدونم من و نگفت چيزی تيام

 ...قبوره اهل ، قبوره اهل از باشه تو بی که مردی و ميخواد مرد ، منه با تو از که دردی

******** 

:  گفتم و انداختم صندليش بلند پشتی به زده تکيه خسته تن اون به نگاهی و کردم پايين باال دستم تو رو ها پوشه

 ؟ هست مشکلی

 .ميکنه درد سرم:  گفت و انداخت نگاهی رو بند کليپسم به شال تا رو بوتم نوك از و کرد باز چشم

 .بيارم مسکن برات من کن امضا رو اينا -

 ؟ بود جذاب و شيک حد اين تا هميشه لبخندش ، شد دارتر مجهول من روزای اين معادله و زد لبخندی

 و شد باز که شدم دری خيره و کردم راه اون خرج کنجکاوی من و شد متوقف طبقه تو آسانسور و زدم بيرون در از

 .بود من کنجکاو ذهن احتمالی فرد آخرين شايد که زد بيرون ازش مردی

 وری يه لباش و کرد رصد رو بود کليپس همون سرم به وصلش نقطه تنها که شالی تا بوتم نوك از و تيام نگاه شد تکرار

 .رو فاصله اين عدم کردم جبران ناخودآگاه من و طرفم برداشت قدمی و شد

 .ببينمت اينجا نميکردم فکر ، سالم -

 ؟ چطورين ، سالم...سـ -

 خوبی؟ تو ، خوبم -

 .ببينينش اومدين که ميگم تيام به االن:  گفتم و کردم هول من و رسيد قدميم يه به اون و دادم تکون سری

 .داد جولون سرم تو تيام صدای و دادم فشار دستگيره من و بهم بود خيره

 قرصو؟ آوردی - تيام

 ؟ تيام -

 .داری مهمون:  گفتم من و گردوند رو صندلی

 ميشينه؟ دل به عجيب چشما اين شده لعنت رنگ حد اين تا چرا و شد باز هم ار چشماش
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 .ميزنه برق برنزه همه اون روی خاصش گردنبند و بازه سينش زير تا دکمش دقيقا و ميشه بلند جاش از

 .ميکنه کار اينجا آمين نميدونستم – پاشا

 ميکنی؟ کار چی اينجا – تيام

 نيستی؟ بلد نوازی مهمون ، تيام – پاشا

 .باشی اينجا امروز نيست نيازی ، خونه برو آمين – تيام

 .شدم خوشحال ديدمش ، باشه هم آمين خب ؟ چرا – پاشا

 نميشه؟ چندشم نگالش مدل از چرا من و هيزه پاشا ميگن همه و بود روم جفتشون نگاه سنگينی

 چای؟ يا ميخورين نسکافه:  گفتم و نکردم تيام حرف خرج توجهی

 .داری نوازی مهمون زن خودت برعکس تيام – پاشا

 باشه؟ داشته ممکنه خطری چه پاشا بدونم ميخوام من و کرد حرومم نگاه حرص پر تيام

 کنار ژلوفن يه هم تيام کذايی سردرد اون برای و بودم داده جا سينی توی رو کيکا و رو ها نسکافه بودم کرده آماده

 .اتاق در کوب چرم بدنه به چسبوندم گوش اتاف به ورود از قبل و گذاشتم آب ليوان

 .داشته هايی برنامه نديدتش هيچکس که تغاری ته اين واسه جمشيدخان بودم شنيده – پاشا

 .بچينه برنامه زنم واسه خودم جز کسی ندارم خوش من و منه زن اون که فعال – تيام

 دادی؟ رويه تغيير که شد چی ، کنی ازدواج آيلين با ميخواستی که دارم خبرشو – پاشا

 ؟ داره ربطی تو به من خصوصی زندگی – تيام

 .باشه من زندگی بخش ترين مهم خصوصيت زندگی که وقتی تا نه - پاشا

 منظور؟ – تيام

 .دارم گذاريت سرمايه به نياز من ، بهت داده رو پروژه خبر که بهزاد ، نيستم اينجا حرفا اين برای من – پاشا

 .نيستم تو با معامله اهل من که ميدونی – تيام

 بياری؟ کم پدرزنت از ميخوای ، ميکنه شرکت پروژه اين تو هم جمشيدخان حتی – پاشا

 .نميکنم شرکت پروژه اين تو من ، بخواد من از هم آمين اگه حتی – تيام

 . انگار گذاشت مايه خانوادش عضو ترين ارزش کم از دقيقا و
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 .مونه نمی حرفی پس – پاشا

 .نبود من متوجه هنوز پاشا و شد باز در و کشيدم عقب تن و شنيدم رو قدمايی صدای

 .گفتی نه خان پاشا به تو ، گفتی نه من به که باشه يادت فقط ، ميگم بهت بعدا رو پروژه اسم – پاشا

 ، بعد هدفع باشه ، بخورم نسکافتو که نشد:  گفت و زد لبخندی من به باز و عصبيه که ميدونستم من و زد بيرون در از

 .باشه جفتمون ميل باب جاييکه

 .ميداد فشار مشت تو رو دستگيره و بود زده تکيه در قاب به که ميديدم رو مردی چشم گوشه از

 ...که غريد تيام و شد گم آسانسور دل تو پاشا و و زدم پاشا به لبخندی اجبار سر از

 ست؟ني درستی آدم مرتيکه اين نگفتم مگه ؟ کنه نگات هی مرتيکه اين مياد خوشت ؟ خونه برو نميگم بهت مگه -

:  تمگف و گرفتم عصبيش صورت جلو آب ليوان با و کشيدم بيرون فويلش از رو ژلوفن و کردم براندازش تفاوت بی

 .ميکرد درد سرت

 داره؟ متفاوتی های حس من برای نگاه اين روزه چند چرا و ميکنه نگام

 ...قبوره اهل ، قبوره اهل از باشه تو بی که مردی و ميخواد مرد ، منه با تو از که دردی

 .ميشدن محو ديدم از سالن سرتاسری های شيشه پشت که ميکردم دنبال رو برفی های دونه نگام با

 .ميکردن نوازی چشم چراغاشون با شهر تاريک خيابونای و بود گذشته هم بعدازظهر شش از ساعت

 تهش و ميگرفت حرصم بمونم شرکت تو پاش پابه که ميکرد مجبورم ساعت اين تا روزام اين زورگوی مرد اينکه از

 .شم خم براش کمر تا روش جلو و سرش بزنم غر دلم تو ميتونستم فقط

 .بشه خلوتم مزاحم ای لحظه حتی نداشتم دوست و ميشنيدم کف پارکتای روی رو محکمش قدمای صذای

 های شيشه اون بند هنوز ناباور نگام و کرد شوکم پهنش سينه به شدنم کوبيده و سينم زير دستاش شدن حلقه

 .اومد نمی چشمم به برفاش ديگه که بود سرتاسری

 داری؟ دوست برف -

 .انگار بودم نبرده پی قدمون تفاوت به حاال تا من و چرخيد ممکن جای تا سرم

 وششیپ شالم شلی بابت از که ميخورد گردنی به گرما سانتيگراد درجه چند نميدونم اون با نفساش و بود صورتم خيره

 .نداشت

 .ميکرد تر شلوغ رو ريختم هم به ذهن تقال عدم اين و کشيدم نمی بيرون گرما حجم اون ميون از تن
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 داره؟ گفتن برای چی زنده جنگل اين که نميدونم من و ميکرد نوازی روح نگاش سبزی

 صبوره سنگ يک دنبال هنوز طفلی ، رفت من دل و کرد دلبری تو چشمای

 .بزنم صداش رئيس گذاشت قانون که مرديه همون اين و چسبيد پيشونيم به پيشونيش

 ميکنه؟ نوازی شامه حد اين تا تنش عطر قاطی بلک کاپتان بوی چرا و چرخيد ويرون پايه از و سست دهنم تو زبونم

 ...کن ولم -

 .تر فشرده بوده آقا لب کنج ريز يه صبح از بلک کاپتان بوی همه اون ميون من تن و تر سفت دستش

 .نداره ترس برام اينقدر هم کارن حتی ، ميترسم نگاش و پاشا از -

 ميترسی؟ چی از -

 .بگذره نتونه که خودی از ، ميترسم خودم از -

 چی؟ از -

 نيست؟ خبری آيلين از چرا -

 .ميشه عصبی جمشيدخان چون ، نمگيره تماس زياد ، آذر پيش ميره که آيلين -

 .متنفرم آذر از -

 رد رو قرمزامون خط داری ميکنم حس کنی؟ ولم ميشه حاال...بدتره هم تنفر از اين و ندارم اون به احساسی هيچ من -

 ميکنی؟

 .ميخواد جديد چيز يه دلم امروز ، بوده گند برام کافی حد به امروز چون ، نميکنم ولت ، نه -

 جديد؟ شام يه مثال -

 . باشه ميتونه اينم -

 .خاص جای يه تو ، خاص شام يه مثال -

 بسازی؟ شبمو که کنم اعتماد ميتونم بچه فسقله تو به من يعنی -

 .نگير کم دست خواهرزنتو وقت هيچ -

 ايه؟ صيغه چه ديگه روزام اين مهربون مرد اون نگاه دمای کاهش ، هيج ميکشه تير که خودم قلب

 داره؟ تعبيری آيا تن دمای افزايش اين و چسبيد تبدارم پيشونی به لباش
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 .چسبيده پيشونيم به که گونشه حاال و ميکشن کنار رو سرم کشيدم تير معده و گرفتم نبض شقيقه

 ...منی زن که تويی فعال -

 داره؟ نگاش تو حرفی چه مهربون عجيب روزا اين مرد اين و ميشه نگاش درگير من نگاه و ميگه

 صبوره سنگ يه دنبال هنوز طفلی ، رفت من دل و کرد دلبری تو چشمای

*********** 

 .گرفت جا پالتوم يقه تو دماغم تا عمال و بردم تر پايين رو گردنم

 امش تا شهر پايين بودم آورده رو زندگيم آدم ترين اتيکت با من و داشت لبخند لبش و ميخورد چرخ فضا تو نگاهش

 .کنه تجربه رو تنوع و بخوره

 کنی؟ اعتماد من به ميتونی ديدی -

 عجيب اينبار که ديدم رو لبخندی من و چرخيد گردنم دور شالگردنش و افتاد خنده به ذاتيم پررويی همه اين از

 .بود پدرانه

 .بپوش تر گرم چيز يه دار فر و قر چيزا اين جا به -

 .شده محروم ازم عمر يه که هستم هايی پدرانه تشنه من

 .نميکنم فراموش وقت هيچ من رو رنگ اين و نگاش سيال حجم به ميزنم لبخند

 ای؟ دونه يه چرا -

 چی؟ -

 فرزندی؟ تک چرا -

 .زنهب شدنو دار بچه ديگه قيد شد مجبور گرفتو زنونه بيماری يه ، بشه دار بچه نتونست ديگه من بعد مامان خب -

 .دارن دوست خيلی اونا -

 هب حتی وقتا بعضی ، داره دوست من از بيشتر رو همه عمال مامانم ، منه منتقد بزرگترين من بابای ، نکن شوخی -

 .داشته بابامو مامان عشق من از بيشتر اون ، ميشه حسوديم صيام

 .دارن دوست همه هم رو تو ، دارن دوست همه صيامو -

 داری؟ دوست منو هم تو ؟ چی تو -
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 فکرمو کل روزا اين مرد اين به من احساس اسم آيا و کرد خالصم جواب دادن از ساندويچ چندتا اون حاوی سينی

 چيه؟ واقعا کرده مشغول

 ...که گفت و افتاد خنده به زدم گاز ولع با که رو بندری ساندويچ

 .ببينه منو کارمندام از يکی االن که جاشه -

 .ميخوريم شام داريم نميريم باال که مردم خونه ديوار از ، ببينه خب -

 يبرهم دست اون و ميخندم ميکنه تموم ساندويچشو اولين اشتياق با وقتی و ميوفته جونش به و ميشه مسری اشتهام

 ميدم؟ رو افکارم ميون جولون حق روحم قاتل به حد اين به تا چرا من و ميکشه نرم شالمو از زده بيرون موهای تکه و

 ...که زد تشر اون و کردم غش خنده از

 داره؟ خنده من بدبختی -

 .مياره حال جيگرمو هيچی که خنده -

 گفتم آروم من و کشيد باال دومتری ديوار از رو خودش کی نميدونم جون به زده غر همه اون با بعد و شد خندم خيره

 ...که

 .باش مواظب -

 ...نشست گوشم تو پايين ولوم صداش و رقصيد صورتم روی نگاش

 .رفتيم باال هم مردم ديوار از مياد خوشم -

 .افتاد خنده به همه اون و خنديدم باز

 شاهد دست به چماق اونورتر چندمتر که ديدم رو وثوقی شد باز روم تو در و شد کشيده کنار ديدم از که تنش

 .بود برادرجانش بازی جيمزباند

 ...که بهمون توپيد وثوق و رفتم ريسه خنده از

  است؟ خونه تو اومدن وضع چه اين ؟ بودين گوری کدوم - وثوق

 .نداشتم هم کليد ، بودم گذاشته جا ريموتو – تيام

 .ميکردم وا درو اومدم می ميدادين خبر خب – وثوق

 .شو خيالمون بی ، ايم خسته داداش جون – تيام

 ...که زد تشر وثوق و خنديدم باز وثوق غيظ همه اين از
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 ...کن جمعش – وثوق

 ...ها بدبختيمه اوايل اون رئيس همون غريب عجيب امروز مرد اين و خنديد تيام

 ...که گفت پله همه اون از رفتن باال حال در و تو زد در از شم گرم تا وايسادم که خونه وسط شومينه کنار

 .شرکت ميريم ديرتر فردا -

 .رئيس بگين شما چی هر -

 .متنفره عجيب روزا اين رئيس کلمه از مرد اين که ميدونم من و شد حس نگاش سنگينی

 ...که گفتم و کردم زدش برق شب تو چشمای به نگاهی

 .باش داشته شوخی جنبه کم يه -

 به صلو بلک کاپتان بوی ميکوبم تخت به که تن و ميارم در اتاقم از سر و ميکنم پاره نگاهو اين رشته من و خيرمه باز

 ردو شهر پايين خيابونای شلوغی ميون و بود شده خرجش پدرانگی امشب که ميندازه شالگردنی به نگامو گردنم

 .بود نشسته گردنم

 دارم دوست خيلی خوبه داشتنت دوست ، دارم دوست خيلی گيره دلم خيلی

*********** 

 که مادری دست بسپارم جگرگوشمو و وايسم خونه اين جلوی اينکه از من و شد تر محکم دستم ميون صيام دست

 .متنفرم عجيب نيست مادر

 همه اون و بشم داخل که ميزد تعارف و ميزد لبخند بهم تن به تيشرت که ديدم رو مردی چرخيد پاشنه روی که در

 .داد دستم کار تواضع

 کهي بودنش تنها اين از چقدر من و ميکرد درست قهوه کانتر پشت که کارنی و موندم من و شد گم راهرو پيچ تو صيام

 .بودم خورده

 نيست؟ سحر -

 .نيست خونه اصوال اون –

 .نميشه عذاب هاش خيرگی حد اين تا مرد اين چرا و داد تحويلم مصنوعی خنده اون و دادم تکون تاييد به سری

 .بود شده عصبی خيلی تيام سری اون ، باشين مواظبش فقط ، برم بايد من -

 .ميشه صيام تنگ دلم من درك به سحر ، ماه يه کرد بارو يه هفته دو ، نيومد در سحر خجالت از که کم – کارن
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 تکيه جای من که ديواری به کوبوندم و کشيد رو کيفم راهرو تو که بود اون و برداشتم قدم در طرف و زدم لبخندی

 .ميداد دست بهم لغزش حس بهش

 ...کاش:  گفت که بودم خيره نگاش غم همه اون به ترسيده

 .اومد می خوشم هاش جنتلمنی همه اون از من اوايل اون که مرديه اين و کردم نگاش فقط

 ...برم بايد من -

 ؟ تيام پيش بری -

  ؟ ميگين دارين چی -

 . نبودی زنش کاش -

 ميشن؟ معما چرا اون های کاش و شدم گم آسانسور اتاقک فلزی حجم ميون و زدم بيرون در از

 .رو آويزش کردم لمس و نارنجی کيف طرف بردم دست

 پکری؟ چرا امروز؟ تو چته – سارا

 یبازرسيا ايست همه با رو کاراش معنی من و روزا اين شده عجيب حد اين تا که کارنی شوکه ، ام شوکه بيشتر ؟ پکر

 .ميفهمم خوب ذهنيم

 کرده؟ فکری چه خودش پيش مرد اين

 ...تيامم زن من

 ...سحره شوهر اون

 ...نبودم تيام زن من کاش ميگه اون و

 .بپر ما با کم يه ؟ شما کجايی – آهو

 ...ما پسرخاله اين با شدی جيک تو جيک که دارم خوب آمارتو کجايی؟ شما -

 ...هم تو خوشه دلت:  گفت و کوبيد سرم تو دستی

 واسه رسيدن خدمت پا توك واسه زده خانوم زنگ ديروز بابام زن اينکه خوش ، خوشه عجيب دلمون ديگه آره – سارا

 .خير امر

 اين؟ ميگه راست -

 .کماالته با خيلی خداوکيلی ولی ، نه گفتم سارا حرمت به من – آهو

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 275

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

276 

 .درگيره خودش با خيلی روزا اين که رو لجبازی دنده يه اين ميشناسم من و نگفت هيچی سارا

 .نداشت جايی هيچ امشبمون های برنامه تو که شدم خيره ساالری به من و پيچيد کمرم دور دستی

 ...اينجا تو -

 .باشن تنها ورگل ترگل و خوشگل دختر دوتا بده گفتم – ساالر

 .دوتا نه تا سه ، لوچه که چشاتم -

 .باشم مراقبش بايد ، خانوممه ديگه که آهو ، منه با سارا و تو مسئوليت فعال – ساالر

 خانومم مگه:  گفت و برد آهو صورت تو سر هاش بدجنسی همه با ساالر و شد خنک دلم و ديدم رو آهو پوزخند

 .خانوممی که تو ؟ نيستی

 .کردم زندگيم ساالی همه خوبه پسر حروم سقلمه من و خورد حرص اينبار آهو

 انداختی؟ راه خودت دنبال چی واسه دوباره اينو – سارا

 بلندی باسن از تر پايين کمی پالتوی ميخ نگاش و ميزد حرف موبايلش با اونورتر کمی که بود بهزادی سارا نگاه مسير

 .بود سارا دار

 .سارا نکن لج – ساالر

 .ميخوره هم به ازت حالم – سارا

 .بهتره همه از تو برای پسر اين که آخرمه و اول حرف اين و دارم دوست خيلی من ولی – ساالر

 .شم زنش تا بشين – سارا

 .بندازه راه عروسيو عيد از بعد تا داده پيشنهاد بهزاد به و ميدونه اون نامزد رو تو بابا که فعال – ساالر

 .زد پس اينبار محکمتر ساالرو دست آهو و شدم حرصی من و شد حرصی سارا

 .باشين خوش – آهو

 .داره رو سارا پالتوی کوتاهی همه اون حرص چقدر بهزاد که ميديدم من و شد ما همگام باز ساالر و افتاديم راه جلوتر

 ؟ کجاست تيام آمين – ساالر

 .بود موافق تيام با که بود کسی تنها ساالر که نميره يادم وقت هيچ من و

 ميدونم؟ چه من -
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 .ببنده رفيقاش ريش به رو سارا و من داره اصراری چه پسر اين و کرد بهم اخمی ساالر

 ندلبخ سارا تخسی همه اين به بهزاد و کرديم رو و زير رو پاساژ طبقه سه عمال ما کيف يه برای و ميخواست کيف سارا

 نميکنه؟ مشخص رو خودش موضع بهزاد چرا دقيقا و ميزد

 مياد؟ بدش من از سارا چرا:  گفت وايسادم که بهزاد کنار

 .دبري خونوادش همه از سارا که روزايی تو دقيقا باباشی انتخاب تو ، نمياد خوشش تو از فقط ، نمياد بدش تو از اون -

 انگله؟ مرتيکه اون با هم هنوز – بهزاد

 کی؟ -

 .بود باهاش پارتی تو که پسره همون – بهزاد

 .بشه کشيده تو طرف سارا که نميشه دليل اين ولی ، نه -

 .نخوادم اگه حتی ميخوامش ، منه برای اون ، اومد خوشم ازش ديدم رو سارا که روزی اولين – بهزاد

 زوره؟ مشت يه جماعت اين عشق ابراز چرا و

 ميشناسی؟ رو سارا اصال تو -

 .بيرون مياد اينجور که نبوده سرش باال زور ؟ بشناسمش من که خواست اون – بهزاد

 .امشب خورده پالتو اين بابت حرصی چه مرد اين و

 .مياد بدش الکی غيرت از سارا ، نبوده مهم سارا و من پوشش نوع وقت هيچ ساالر برای و کنارشه ساالر هم حاال -

 فروشی کيف جذاب فروشنده با که کرد حلقه سارايی کمر دور دست ساالر توجه عدم تو و شد رد کنارم از بهزاد

 .بود درگير

 . برمياد سارا پس از که مرديه تنها هاش مهربونی من برای و هاش زورگويی همه با بهزاد

*********** 

 ميای؟ تو ، کيش ميريم داريم عيد برای آهو و من ، آمين:  گفت سارا که ببرم دهن رو پيتزا قاچ بردم دست

 .باشم مامان با عيدو ميدم ترجيح نه -

 .انداخت پارازيت لبخندش وسط ساالر و زد لبخندی من به آهو

 ميرين؟ کی با دوتا شما وقت اون – ساالر
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 .انداخت به منو و سارا برای اومد ابرويی و چشم آهو

 ...اينا جون مهدی با – آهو

 .خوشی از نپکی:  گفتم من و رفت ريسه خنده از سارا

 .ميکنم ذوق من مياد اسمش اصال – سارا

 .بشناسيم هم ما کنين معرفی خانو مهدی:  گفت حرصی سارا خنده همه اين از بهزاد

 .شوخيشونه:  گفت و کرد سارا پوزخند به اخمی ساالر

 .خواستگارمه ؟ بود کجا شوخيم – سارا

 .داره دوسش هم خيلی – آهو

 .خونه در پشت ميذاره گل شاخه يه روز هر -

 .خونه در مياره ميگيره نون ميره سارا عشق به صبح به صبح – آهو

 خواهرش چاك سينه عاشق خستگی دل همه اين از گاهی و ميکرد اخم گاهی ساالر ، ميگفتيم ما و ميخنديد سارا

 .خيره سارا خنده به و بود ساکت...بهزاد اما و ميخنديد

 .باشه خوشبخت زندگيم ساالی همه رفيق که دارم دوست من و ميشد بهزاد خيره هم سارا

 دارم دوست خيلی خوبه داشتنت دوست ، گرفتارم خيلی گيره دلم خيلی

*********** 

 .برسم بهش تا ميشدم رد ازش من که بود راهی خيره و بود نشسته تراس فلزی صندليای رو

 .دنبو دار عضله سينه اون پوشش چيزی نازك بافت يه جز سوز استخون سرمای اون تو و ميکشيد بلک کاپتان باز

 نهخو برگشتن برای شب نيمه نيم و دوازده ساعت:  گفت و انداخت رولکسش ساعت به نگاهی اون و تراس به رسيدم

 باشی؟ ساله سنوزده دختر يه اگه مخصوصا ، نيست دير کم يه

 .بودن هم بهزاد و ساالر ، خيال بی -

 ت؟ رسوند کدومشون -

 .اومدم تاکسی با ، کدوم هيچ -

 .شد مشتش گير مچم شدم رد که من و زد برق چيزی نگاش تو
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 ودمنب که چالغ ؟ تاکسی تو نشسته شب نصفه دوازده ساعت ؟ غيرتم بی من ؟ اومدی و تاکسی تو نشستی هم تو -

 گوری کدوم بدی خبر يه نبايد دِ ، منو شماره اال ميگيره رو همه شماره من زن تلفن اينه مشکل ، دنبالت اومدم می

 .خاموشه که هم تلفنت ؟ ميری

 ، نداشتم دار غيرت مرد من ، نداشتم زندگيم تو رو مثلش من که مردی ، بود مرد عجيب امشب که بودم مردی خيره

 تو لباس ال يه با و انگشت به بلک کاپتان شب نصفه نيم و دوازده ساعت مرد من ، نداشتم کردنم دير نگران مرد من

 .نداشتم امشبم مرد مردی به مردی وقت هيچ من ، نداشتم منتظرم بهمن سرمای

 .امشبم مرد عجيب مرد شد جری لبخندم با و شد گرم دستش داغی از دستم

 ميخندی؟ تو ميزنم جز من ؟ ميخندی -

 ميميرم سوزه می دلت وقت هر ، سوزم می ميگيره دلت وقت هر

 ...نه -

 نه؟ چی -

 .خندم نمی تو به من -

 ميخندی؟ چی به پس -

 .نفری اولين تو -

 چی؟ نفر اولين -

 .شده نگرانم...که هستی نفری اولين تو -

 گرومپ شقيقم زير چی يه و بود چسبيده تنش بافت به صورتم اومدم که خودم به من و بود خندم پر صورت مات

 .گردنم پشت به دستی و بود بند کمرم به دستی و ميداد صدا گرومپ

 ...که غريد اون و کردم حس سرم پوست روی رو لبايی داغی

 .نگرانته هميشه يکی بعد به اين از -

 ...ميکردم فکر هميشه -

 ميکردی؟ فکر چی به ، بگو -

 .يذاریم مايه شوهرخواهر يه از بيشتر برام تو ، کنم نظر تجديد بايد انگار ، مياد بدم خيلی آيلين شوهر از اينکه به -

 .ميده بلک کاپتان بوی خندش بوی چقدر و خنديد
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 .پذيرام امشب عجيب رو گرما من و بود گرم بازوهاش حجم

 جايی؟ يه بريم فردا -

 .موند صورتم تو خيره اون و شدم خيره صورتش به و بردم عقب سر

 کجا؟ -

 .شو هم کوتاهات پالتو اون خيال بی ، بزن رسمی تيپ يبه فقط تو -

 اونا؟ به دادی گيری چه -

 .بيرونا بيای ميخوای ما با بار يه حاال -

 .باشه يادت ، بارو يه اين فقط -

 قدراين چرا که نميفهمم من امشب و ميداد بهم نابودی حس دوشب که حجمی اون به شد کوبيده پيشونيم باز و خنديد

 .دارم دوست امشب العهد رو گرما اينقدر چرا من و گرمه

 دارم دوست خيلی خوبه داشتنت دوست ، گرفتارم خيلی گيره دلم خيلی

*********** 

 .بود من بلند ساق و تخت پاشنه بوت و ساپورت و پانچو گير هم اون نگاه و بودم تيپی خوش همه اون خيره

 .نپوشيدی هم کوتاه مياد خوشم -

 . نباش گير ، ديگه خوبه -

 .پررو بچه -

 .آيلين شوهر بشه قراره اون و مياد خوشم هم اخمش از روزا اين

 .نميريم که مهمونی:  گفتم من و کرد مرتب آينه جلوی رو کراواتش

 . هميه دور يه نه -

 .فرست ليديز:  گفتم و بيرون زدم در از اون از جلوتر من و کرد باز دری و دادم تکون تاييد به سری

  ؟ بلدی هم اينا از بابا نه -

 ؟ کردی خيال چی پس -

 .ها بچه فسقله نه ليديز گفتن آخه ، نميخوره دردت به باشی هم بلد -
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 ...که ميگم و ميکنم تلخ رو زبونم و خان تيام گفتن بچه اين از ميزنم حرص

 ؟ نبودم بچه نظرتون تو دوشب اون چطور -

 .نشست بودم عاشقش نهايت بی من که بنزی مرسدس اون تو و کرد نثارم چشمی گوشی

 ميشه؟ کمرنگ من ذهن از دوشب اون خاطره کم کم چرا و ديدم رو اخمش و شدم جاگير کنارش

 .ديگه شنيدی چی يه ، گفتی چی يه -

 .جونم زخم به بپاشی و کنی نمکش آوردی کم هرجا اينکه نه کنی فراموش بود قرار ، دارن زور حرفات -

 .ميکنم زندگی ايران تو من ، بدبختيه عمر يه حرف ، تيام نميشه -

 .وايميستم هم پاش کردم غلطی يه من گفتم -

 .بوده غلط داری قبول خوبه -

 ، نميگذرم برامه که چيزی از من که ميکرد هم اينجاهاش فکر بايد ميکرد عقدم رو تو وقتی بابات ، حقمی ، زنمی -

 .بيرون اومديم جمعه يه ، کن تمومش

 .خدا به پررويی -

 .قشنگه هم نيشش لعنتی و چاکوند نيش اينبار

 وشخ نيمرخ اون برای تا ميکردم تر شل نگامو افسار گاهی من فقط و شديم ساکت پيچيد ماشين تو که آهنگ صدای

 .کنم هيزی کم يه فقط و کم يه رو تراش

 آرامشم درگير تو کنار ، نيست تو شبيه حسی هيچ برام"

 ميکشم نفس کنارت که همين ، کافيه جهان تمام از همين

 منی جستجوی هر پايان تو ، نيست تو شبيه حسی هيچ برام

 منی آرزوی زيباترين تو ، آرامشه عين تو تماشای

 نميکنی نگاه من به کنارمی ، نميکنی رها عذاب اين از منو

 بسه من برای فکرمی که همين ، نميرسه من به تو قلب تمام

 نميکنی نگاه من به کنارمی ، نميکنی رها عذاب اين از منو

 بسه من برای فکرمی که همين ، نميرسه من به تو قلب تمام
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 خوشه کنارت لحظم لحظه ببين ، هنوز بودن تو با عادت اين از

 ميکشه منو باشم تو بی اگه روز، يه بودن تو با عادت همين

 حالتو کسی هر از پرسم می که بده حالم اينقدر وقتايی يه

 تو دنبال گرده می شهر همه ، من پشت ميکنم حس روازيی يه

 نميکنی نگاه من به کنارمی ، نميکنی رها عذاب اين از منو

 بسه من برای فکرمی که همين ، نميرسه من به تو قلب تمام

 نميکنی نگاه من به کنارمی ، نميکنی رها عذاب اين از منو

 "بسه من برای فکرمی که همين ، نميرسه من به تو قلب تمام

 .قهوه با نقاشی ؟ چی اونم ، نقاشی آتليه يه اال بودم کرده ميرفتيم که مکانی مورد در فکری همه

 رو تيام صميمی اونقدر و برداشت قدم طرفمون آررامش از پر صورتی و متوسط قد با دختر يه وقتی ورودمون ابتدای

 .افتادم شوکگی به بوسيد رو گونش ذوق با تيام و کرد بغل

 اون و ميشدم فشرده تنش حجم ميون اومدم که خودم به من و شد تکرار باز لبخندش و برگشت من روی دختر نگاه

 اين سر از يعنی ، باشی خوشگل اينقدر که نميکردم هم فکرش حتی ، تويی معروف آمين پس:  گفت گوشم کنار

 .زيادی زيادی مرتيکه

 .داره باشی نقاش جماعت با صنمی چه مآبم رئيس و مغرور مرد اين نميدونستم هنوز من و ميشناخت رو من

 کجاست؟ خرت نره شوهر اون دقيقا سها - تيام

 .کردم نگاه زد حرف خنده با و نام سها دختر اون کمر دور انداخت دست که پوشی شيک مرد به من و اومد صدايی

 وت بريزی بديم چی يه و خونمون ببريمت هم شب داری انتظار و اومدی خانومم گالری آخر روز العهد که خرتويی نره -

 .بال خندق اون

 وقت هيچ من و بود سها برای که بود خانوممی اون تنگ دلم هم و بخندم ميخواستم هم من و بخنده ميخواست تيام

 .خانومونگی تو گذاشتم پا و نچشيدم رو گسش طعم

 قمنط اين با نبرد تو دلم و ميزد پسش منطقم کل روزا اين که مردی به شدم فشرده من و گرفت رو شونم تيام دست

 .اومد می راه مرد اين با عجيب

 .بود من روی مرد نگاه
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 .خانومن آمين ميدونم گرچه خانومو؟ نميکنی معرفی -

 ميشناسن؟ کجا از منو زن و مرد اين

 . شايان ، ديدی پيش وقت خيلی داداشمو ، شهنامم:  گفت و کرد دراز طرفم دستی مرد

 ؟ خوبه شايان ، ديدنتون از خوشبختم خيلی وای:  گفتم و دادم فشار گرمتر رو ودستش زدم لبخندی

 .برسونم بهت سالمشو ديدمت اگه گفت ، خوبه اونم - شهياد

 .بوده خونم هم کانادا تو مدت يه آقا اين - تيام

 .کنه قبول غالمی به رو ما رفيق اين کرد قبول پيش دوسال و سرش تو زد خدا هم سها:  گفت باز و دادم تکون سری

 .ميخنديد که تيامی جون به ميزد غر شهنام و تيام کلمه هر با ميشد باز سها نيش

 .ميکنم عادت دارم روزا اين مرد اين به من و نشدنيه هضم من برای تيام شخصيت

 خوشه کنارت لحظم لحظه ببين ، هنوز بودن تو با عادت اين از

 .ميديدم رو تابلوهاش سها کنار من و رفت شهياد با تيام

 .خوشحالم خيلی کنارشی اينکه از و دارم دوست خيلی تيامو - سها

 من به چيزو همه تيام ، ميدونم چيزو همه ، ميدونم:  گفت که نيست هميشگی موندن اين که بگم اومدم و زدم لبخندی

 .بگيره ازت تيامو خواهرت نذار بمون، پاش پس ، ميگه

 ...تيام و من -

 اهینگ اينجور زندگيش ديگه زنای مقابل در وقت هيچ که ديدم چيزيو اون نگاه تو من امروز ولی بوده اجبار ، ميدونم -

 .نداشته

 ...اون سهاجون -

 .شبو دو اون حتی ، ميدونم رابطتونو وبم زير من -

 .بود شب اون از داشته خبر فرد تنها شايد که زنی به ميکردم نگاه و بودم شوکه

 هنبود پاکی پسر تيام ، شبه دو اون عاشق اون ميگم من ولی ، بهت مديونه ميگه ، ميکنه خفش داره وجدانش عذاب -

 وت ، آمين ميبينی ، باشه ميون ای ديگه کس حرف تو حرف جز بودی خونش تو تو که ماهی چند اين تو نديدم ولی ،

 ، نبوديم عاشق همه اين اول از شهنام و من ، ميرقصه نزده اون ميدونم من حاليکه در ، داری اونو کردن عاشق فرصت

 .دارين فرصت هم تيام و تو ، کرد عاشق رو ما زمان ولی بود من زندگی آدم انگيزترين نفرت شهنام
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 رد ، ميدونه دوشب اون منفيشو بعد تنها که ميزنه حرف مردی احساس از اون و زدم استرسی پر لبخند لبخندش به

 نيفتاده؟ ترميمش فکر به پوستم هنوز که چی کمربندش

*********** 

 کیکالسي محيط داشت جريان فضا تو که متنی بی موسيقی کنار ماليم نور و بودم خيره سها و شهنام لوکس خون به

 .ميرسيد نظر به خوشگل زيادی تنش دکلته اون با سها و ميخنديد سالن گوشه مرد چند با تيام و بود ساخته رو

 .بودم خوشتيپ تقريبا و بودم بسته اسبی دم رو موهام و بود تنم بافت گردنی پشت تاپ يه

 .ردک نابود رو تيام تصوير روم جلوی مردی گرفتن قرار که بدم جواب رو لبخندش خواستم من و زد لبخندی بهم تيام

 .سالم -

 .داشت خاصی لبخند ولی نداشت جذابی چندان قيافه که ديدم و کردم نگاش

 .سالم:  گفتم و زدم لبخندی

 هستين؟ سها دوستای از -

 .تقريبا -

 معج خودم تو من و نشست من از کمی فاصله با اون و نشستم من و بشينم نفره سه کاناپه اون روی کرد اشاره دست با

 .شدم تر

 بدونم؟ رو اسمتون ميتونم -

 .يارو نيستم بده آشنايی من

 .هستم مهرزاد -

 .نکرده پيدا پايه فهميد و شد محو لبخندش

 طرح زيباترين امشب مرد اين و شدم خيره کرده عادت بهش عجيب روزا اين مرد به من و نشست شونم روی دستی

 .داره رو مجلس لبخند

 ميکشه منو باشم تو بی اگه ، روز يه بودن تو با عادت همين

 نميکنی؟ معرفی خانومو تيام:  گفت و اومد حرف به مرد اون

 .آمين همسرم - تيام

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 284

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

285 

 مردای نگران هميشه مرد اين که ميدونستم من و بود لبخند اون خيره تيام نگاه و گفت شکل لبم روی خندی ته اينبار

 .برمه و دور

 ميکشه منو باشم تو بی اگه ، روز يه بودن تو با عادت همين

 .بود افتاده هاش شونه روی قيد بی کتش و بود آويزون تراس های نرده از دستاش

 .شدم خيره خوريش جو آب تپل و قد کوتاه ليوان به و کشيدم ريه تو رو بلک کاپتان بوی

 ميکنی؟ فکر چی به:  گفتم رفتش هپروت تو نيمرخ به خيره و وايسادم کنارش

 .نشست تنم تو لرز و شد سردم من و وزيد بادی و کرد نگام

 .يوونهد:  گفتم من و خنديد بهم و گرفت عکس هنريش تابلوی از و گرفت دست به گوشی تيام و شد پيچيده دورم کت

 .افتاد تراس سنگی های نرده روی نشسته ليوان اون به نگام و شد تکرار سوالم باز

 چيه؟ تو ديد از آيلين منفی نقاط -

 چيه؟ تو ديد از کال آيلين -

 .لرزيد من دل و گرفت شده معتاد بهش من بلک کاپتان اون از کامی

 شد دود هم گريه با ميشه چطور بگم تا کن خاموش سيگارو تو

 .بيارم دستش به نتونستم وقت هيچ که بود چيزی تنها من برای آيلين -

 ، کنم فراموش ميخوام هم خودم چون ، ازم نپرس تيام ، سالگيمه پونزده موجود انگيزترين نفرت من برای آيلين و -

 .وايسادی هم بدش و خوب پای کردی انتخاب آيلينو اگه تو

 مشت دستا اين زير من قلب و شد قفل هم در سينم زير دستايی باز و شهنام خونه بزرگ حياط طرف کردم رو اينبار

 .شد

 .ايم خسته دل عاشق تو و من چقدر ميکنن فکر مهمونی تو آدمای اون همه:  گفتم نشست شونم روی که چونش

 .هوا در غرق بلک کاپتان بوی تلخی به ، خنديدم و

 شد نابود عشق با ميشه چطور خورد زخم هم خنده با ميشه چطور

 آمين؟ نشدی عاشق وقت هيچ تو -

 .بار يه -

 .کرد پر رو بينيم های رگ تمام که بلکی کاپتان بوی باز و تر تند نفساش و تر محکم دستش حلقه
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 شدم رت بزرگ وقتی ولی ، نبود بد باهام خونه اون تو که کسی تنها ، نبود بد باهام ، بودم شاهين عاشق بودم که بچه -

 .مهرزاده يه اونم فهميدم

 .کنه تند نفس برام که نداشتم رو هيچکس من و تر آروم نفساش

 داری؟ دوست خيلی آيلينو _

 .ممکن جواب ترين مثبت يعنی سکوت من قابوس تو و شونم به شد فشرده بيشتر چونش و نگفت چيزی

 .پرسيد جميدخان از سوالو همين پيش سالها شايد که افتم می مامانی ياد من و

 داد ياد من به جنونش با زن يه

 ويرونيه قبل...شدن عاشق که... شدن عاشق که... شدن عاشق که

 .ببينم رو نازش لبخند اون طرح ميتونستم هم تراس تاريکی همون تو من و برد بين از رو خلوت سها صدای

 .برقصيم تانگو ميخوايم هم بعدش ، شامه وقت االن ، ديگه وقت يه بذارين بازيتونو مجنون ليلی - سها

 ؟ نيست زياد شهنام سر از سها نظرت به:  گفت و گوشم تو کرد سر تيام و رفت سها

 .بهشون شد حسوديم که همن عاشق اونقدر:  گفتم و دادم تکون نفی به سری

 .ميدن بلک کاپتان بوی هنوز هام خنده و خنديدم

 شد نابود عشق با ميشه چطور ، خورد زخم هم خنده با ميشه چطور

*********** 

 باز حراف مرد اون به توجهش همه با که شدم خيره تيامی به من و شد گذاشته روم جلو استوايی دلستر حاوی ليوان

 .ميکرد من خرج حواسی نيم هم

 ميده؟ خرج غيرت عشقش خواهر بابت اينقدر مرد اين چرا و

 ميگذره؟ خوش بهت:  گفت و داد لم کنارم سها

 .دارين صميمی جمع ، عاليه:  گفتم و زدم مهربونيش همه اين به لبخندی

 .بگيريم فاکتور رو شوهرته نخ تو ساعته دو که آويزونو دختره اون اگه البته ، آره -

 .کرد جلب نظرمو که بود چيزی اولين بلوندش موهای که زنی به رسيدم و کردم دنبال رو نگاش رد

 .خوشگله موهاش چه -
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 داری؟ آشنايی حسادت اسم به مبحثی با کال تو -

 ينا نميکردم هم فکرش حتی ، افتاده اتفاقا خيلی برگشتم پاريس از که ماهی يه اين تو:  گفت اون و افتادم خنده به

 .ببينه تدارك ای برنامه اونجور آيلين تولد خاطر واسه ديوونه پسره

 .داره تفاوت روز دو فقط آيلين و من تولد که اينه هم قضيه جالبی -

 .کرده خراب هم تولدت ، ديوونه پسره اين بازيای وحشی بابت متاسفم واقعا من وای...واقعا؟ -

 .برگردم تا کن پذيرايی آمين از:  گفت بود شده خلوت کمی سرش که تيامی به رو اينبار اون و زدم لبخندی

 .کرد پيدا درگيری موهام اسبی دم با و شد جاگير کاناپه روی کنارم تيام

 .ميبينم تارتر رو شب دو اون کمک کم من انگار و اومد می خوشم نرديکيش همه اين از

 چيه؟ سها مورد در نظرت -

 .است معرکه -

 .کنه عاشق شهنامو تونست نمی اون اندازه به هيچکی -

 .داری سها با نزديکی رابطه انگار -

 سها ، سها واسه آوردم دالمو و درد و کردم عاطی و سارا خرج غيرتامو همين برای ، نداشتم خواهر وقت هيچ من -

 ااتفاق اون سفر نميرفت اگه شايد ، زد حرف راحت ميشه سها با ، مرهمه بکنم نميتونم دل و درد که منی برای ، مرهمه

 تمام رو سها ، حسوده شهنام ، ميدزدم ازش زنشو ميگه ، مياد جوش گاهی صميميتمون همه اين از شهنام ، افتاد نمی

 .اومده خوشش خيلی هم تو از ضمن ميخواد،در خودش واسه کمال و

 . باشی داشته رفيقی ساالر و بهزاد و وثوق جز نميکردم فکر من ، همينطور هم من -

 چهارسال من ، ميزنه هشت و شش ايه خرده و سال يه که هم بهزاد ، نيست همدردی اهل هم ساالر ، داداشه وثوق -

 بهش هم محل شهنام و شهنامه واسه نگاش که ميديم ، بود دانشگاهيمون هم سها ، بودم شهنام با روزمو و شب

 تا دوئيد خيلی و موند سها روی نگاش هم شهنام که شد اين و شديم نزديک هم به کمتر اون و من اينه تا ، نمذاره

 .بيفته مقبول غالمی به که کنه راضی رو سها تونست

 .رمانتيک چه -

 .خواهرمه عاشق که مردی اين از شد خون دلم ومن شد تر شدنی حس موهام با بازی

 ناو تحمل پذيرفتم ميل کمال با من و کرد دراز طرفم دست تيام و رسيد ممکن حد کمترين به سالن نور بعد کمی

 .امنو حصار
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 .رو شونش من دست و زد چنگ رو کمرم دستش

 .انگار گرفت بازيش من دل و چسبيد گوشم به لباش

 .شدی خوشگل -

 .افتاد خنده به اون و شد صدام قاطی ناز

 .بودم -

 .دستش کف دلم انگار و بود هماهنگ قدمش به قدم با قدمم به قدم

 خوشه کنارت لحظم لحظه ببين هنوز بودن تو با عادت اين از

 .من شده تر داغ لحظه هر گوش و لباش باز

 بودم؟ گفته -

 چيو؟:  گفتم و شدم خيره فضا نوری بی تو روبروم زده برق چشمای به

 آرامشه؟ وجودت اينکه -

 ميکشه منو باشم تو بی اگه روز، يه بودن تو با عادت همين

*********** 

 چيه؟ برنامت عيد:  گفت اون و بود چسبيده ماشين سرد شيشه به سرم

 .مامان پيش ميرم -

 .باشه مامانش پيش تا ميکنه شيشه تو خونمو ميدونم گرچه ، ميبرم هم صيام ، اصفهان ميرم هم من -

 .ندارم مشکلی گفتن مامان اين با من:  گفت اون و کردم نگاش چشم گوشه از

 درگيرم؟ روزام اين احساس با همه اين چرا من و شد پخش ماشين شيشه روی بارونی دونه و زدم لبخندی

 بارونيه و خيس هوا هميشه ، فکرهام از ميترسم که شبايی

 .افتاد ساعتمون به ما دوی هر نگاه و خورد زنگ گوشيم

 .هست و بوده زندگيم از من حسرت همه که مردی شماره و شب نيمه نيم و يک دقيقا

 جانم؟ -

 چی؟ يعنی تيام اخم
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 بودی؟ بيدار -

 خوبه؟ گل خانوم ؟ خوبين داشتين؟ کاری ، بله -

 هچ از من نميدونه تو اندازه به هيچکس شمال؟ ميرم دارم ببندی؟ چمدون برام ميخوام ، اينجا بيا سر يه فردا ، خوبم -

 .مياد خوشم لباسايی

 چی؟ برای ، سرده هوا ؟ سال وقت اين -

 .ميشم آروم هم نفساش صدای با حتی که منی و خط طرف اون سکوت

 جمشيدخان؟ -

 .منتظر من و بود طوالنی مکثش

 جمشدخان؟ ميگی من به ، مامان ميگی فرشته به -

 .دادم تغيير موضوع و کردم مکث کمی

 خوبه؟ حالتون -

 ميای؟ فردا ، پس ، باشم خورده سرما کمی کنم فکر -

 .کنه عود سرماخوردگيتون ميترسم ، سرده هوا ، رفتين نمی کاش فقط ، حتما -

 خوابی؟ بی سر افتادی ؟ نمياد خوابت -

 .خونه نرسيدم هنوز ، نه -

 بودی؟ کجا -

 .زندگيم کمرنگ هميشه مرد اين توسط ميشه پرسيده من از سوال اين که باريه اولين اين و

 .بودم مهمونی -

 کی؟ با -

 مرد اين هشدار از ، داره پی در رو لعنتی های حس اين که هورمونايی شدن پايين باال اين از ، خودم از ، ترسيدم

 .ترسيدم

 .بخير شبتون ، کنين استراحت برين ، ميبينمتون فردا ، هام بچه با -

 منی؟ با نگفتی بهش چرا:  گفت تيام کردم که قطع
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 .  کردم نگاهش فقط من و

 .من آينده خواهر شوهر پدرزن مرد اون و منه آينده شوهرخواهر مرد اين

 داد بيا من به جنونش با زن يه

 ويرونيه قبل...شدن عاشق که... شدن عاشق که... شدن عاشق که

*********** 

 .ميزدم لبخند تخسيش همه اون به عشق با من بودو درگير سالن گوشه پيانوی با صيام

 .آمين کن دوری بچه اين از ، دادم تذکر بهت هم بار اون -

 .است خونه اون تو دلخوشيم تنها ، دارم دوست صيامو من -

 .ايرانه فروردين پونزده دقيقا آيلين:  گفت و شد صورتم خيره

 .مياد سر به داره خونه اون تو موندنم مصرف تاريخ يعنی اين و

 .نکردم درك تيام خونه تو موندنم بابت شرطتونو وقت هيچ -

 ....آيلين اومدن از بعد -

 چی؟ آيلين اومدن از بعد -

 .ميکنی قبول رو گرفتم برات تصميمی هر هم تو و ميگم روبهت چی همه -

 .ساال اين همه مثه -

 .نکردم دخالت وقت هيچ من ، کردی انتخاب راهتو خودت تو ساال اين همه -

 .انهتهر دارم زندگی حق من که جايی تنها که دادين پيغام مامان به شما ولی کنم زندگی مامان پيش ميتونستم من -

 .بده هدر جوونيشو شده خراب اون تو نداشت حق هم خودش فرشته -

 تداش جربزه اونقدری حداقل مامان ، کنين تعيين منو مامان زندگی مشی خط باشين داشته حق شما نميکنم فکر -

 . بمونه حرفش پای که

 واينسادم؟ حرفم پای من بود؟ طعنه -

 .گذشت ازتون راحت که وايسادی زنی سالمتی پای شما ، کرد ولتون که آذری ، وايسادی آذر پای شما -
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 هب عمر يه فرشته و مهشيد که خزعبله مشت يه اينا ، نزن هم حرف نميدونی چيزيو يه وقتی ؟ وايسادم کی پای من -

 .بستن ريشت به بودنت بچه جرم

 .نيستم آذر بچه من و راسته شاهين شوخی شايد ، بگين شما حقيقتشو پس -

 .نبودی کاش -

 چی؟ يعنی جمله اين و

 .داره سن سال نوزده تنها وايساده روت جلو دختر اين که ميره يادت و جمشيدخان ميکنی بازی روانم با

 .ميشد برداشته سرم پشت که رو قدماش صدای شنيدم می و برداشتم قدم اتاق طرف

 نهک دعوت رو فرشته و آرمان عيد برای گفتم مهشيد به:  گفت که چيدم می چمدون تو رو گرمش لباسای دونه به دونه

 ...فرشته با ميخوام ، استامبول

 .تنهايی رو عيد جان آمين يعنی اين ، ندارم جايی سفر اين در من يعنی و

 .باشين خوش -

 .ساال اين همه مثه ، نميکنه هم نگام فرشته ، باشی که تو -

 .سالمه نوزده فقط من و نشست لبم رو خندی تلخ باز

 .ميذاشت نمايش به رو شونم روی کمربند رد تنم تو تاپ و بود پايين سرم

 ميزنتت؟ هم هنوز تيام -

 مهمه؟ -

 .اومد حال اندکی جمشيدخان بهت از دلم و کردم بدجنسی و زدم زخم

 ...دادم ادامه هم باز

 تن که وقتی اون ، نبود مهم خواهرم نامزد و بود بزرگتر ازم سال سيزده که ميشدم مردی يه صيغه که وقتی اون -

 .نبودم مهم هيچوقت من ، نيست که خدا به ؟ مهمه ميشه محو داره که حاال ، نبود مهم ديدين کبودمو

 نطالقا طرف مسيرتون اگه ، کردم آماده لباس روزتون سه برای:  گفتم بشه غرق بهتش معجون تو گذاشتم که خوب

 .استامبول تو ببره کيفشو اون ، ها بچه با کيشه عيدش برنامه آمين بگين ، برسونين سالم مامان به هم بود

 .بود نکرده خرجم پدرانه هيچوقت و بود بابام که رو مردی تن عطر کشيدم بو و شدم رد کنارش از
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 پسرك خرج محبت کردن دريغ ازم محبت که اونايی همه اندازه به ومن بيرون زدم در از من و چسبيد رو دستم تيام

 .ميکنم روزام اين اين ناز

 

 فرستاده رو پياده طرف رو صيام خلوت باغای کوچه اون تو ترس شدت از من و ميکرد حرکت قدممون به قدم ماشينی

 .گرفت نبض هم من قلب اومد پايين که ماشين شيشه و بودم

 .برسونيمت خانومی -

 .نيستن باالشهری مزاحمای شبيه مدله هيچ نشستن توش که آدمی دوتا اون و ماشين اين که ميگه من حس چرا و

 زد پام جلو که جمشيدخان و جمشيدخان ماشين طرف کردم تند قدم من و زد بيرن خونه در از جمشيدخان ماشين

 .شدم جلو صندلی پخش خودم بعد و کردم سوار صيامو اول ترمز رو

 دنبالت؟ بياد نداره غيرت جو يه مرتيکه اون:  گفت و بود درهم جمشيدخان اخم

 .ميزدن ديد رو صيام کثيفشون لبخند با که بودم مردی دو اون نگاه ترسيده هم هنوز من کردم نگاش

 جمينپن دقيقا اين و ميشدم تر ديوونه من و ميزد سيگارش به پکی ثانيه چند هر و ميکرد پايين باال رو اتاق عصبی

 .کشيده ساعت يه اين تو که سيگاريه

 بشينی؟ ميشه -

 ، ميکنم حجت اتمام باهات آمين دارم ، باشه وثوق يا من زيرنظر بايد صيام چه ، تو چه ، برين خواستين جا هر -

 که؟ شيرفهمی

 .ديگه بوده تلفن يه خيال بی -

 نبوده يادش حاال تا بابات اين نميدونم من ، بوده هم جمشيدخان شونه و شاخ تازه ، بودن تو مزاحمای ، بود تلفن -

 .شده قلمبه من واسه محبتش يهو که داره دختر

 .کنا صحبت درست من بابای با -

 من واسه و ميزنن زنگ روزه دو که عوضيايين اون من حرف ، ميگيری بل واسم اينجور که نيست تو بابای من حرف -

 . بذارن دست زندگيم تو آدمايی چه رو ميدونن اونا ؟ آمين ميفهمی ، ميکنن تهديد

 دارن؟ کار چی تو با اونا -

 هس صنار با بازار تو خودمو اعتبار من عتيقه، مشت يه کنم، رد مرز از غيرقانونی جنساشونو ماشينام تو ميخوان -

 .ميکنن تهديد من واسه حاال ، نميکنم خراب شاهی
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 .بيرون بذاره خونه از پا نميذاريم وقت چند تا که هم صيام ، بيارن سرم بال خيابون وسط نيستم بچه که من -

 چی همه کثافتا اون ، بشه دور ازش قدم دو عاطی نذاشته روزه دو اين تو بيچاره وثوق ؟ حاليته ، آمين ميترسم -

 .بابام و مامان پيش برين ميشد کاش برمياد، ازشون

 دردته؟ چه ديگه ، داره امنيتی دوربين همه اون که هم خونه ، سرمون ريخته کار تا هزار ، ساله آخر ، تيام خيال بی -

 ؟ شهنام الو:  گفت و چسبيد گوشش به گوشيش و کرد نگام خيره

 .ميزد شور عجيب دلم من و ميزد حرف

 .شدم خيره تيام به من و نشست شونم روی دستی

 ؟ پريده چرارنگت -

 .انگاری ترسونديم ، نميدونم -

 آمين فقط ، ميفرسته امروز آدماشو از چندتا هم شهنام ، باشن داشته هواتونو دادم خبر ها بچه از چدتا به خودم -

 اوکی؟ نميری؟ من اطالع بدون جايی

 نميگی؟ چيزی پليس به چرا-

 .خونه ببرتت رانندم ميسپرم هم حاال ، نرسه بهش کسی دست که کلفته مرتيکه اين دم اونقدر چون -

 آهو؟ خونه برم ميشه:  گفتم و دادم تکون تاييد به سری

 زير رو من که پيشی چندماه مرد به شباهتی هيچ امروز آشفته مرد اين و بيرون زدم در از من کردو قبول ميل بدون

 .نداره گرفت لگدش و مشت

*********** 

 .عيد خريد بريم ميخواستيم تازه ؟ نداری راحتی وقت چند تا يعنی ؟ چی يعنی:  گفت و کرد اخمی سارا

 .مهمتره سالمتيش - آهو

 .نيست که بچه - سارا

 .ميشه چی يه ميدونم ، ميزنه شور دلم -

 .نزن بد نفوس:  گفت و گرفت رو نخ اضافه دندون با و زد رو آخر کوك سارا

 .نشه طوری بچم ، نگرانم صيام واسه درك به من ، اومده سرم ترسيدم هرچی از زندگيم تو من -

 .بيفته اتفاقی نميذاره بچش دونه يه اين واسه تيام ، نترس - سارا
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 .ميگرفت آروم دلم اين کاش -

 آروم ، بزن حرف مامانت با:  گفت و من دست داد تلفنو شد درگير باهاش که کمی و رفت تلفنش به سارا دست

 .ميگيری

 جانم؟:  گفت که پيچيد گوشم تو مامان گرم صدای و شدم خيره سرمازده باغچه به و نشستم ايوون های پله روی

 مامان؟ -

 تويی؟ اِ -

 .مامان سالم -

 .مامان عمر سالم -

 .مامان تنگته دلم-

 شده؟ طوری آمينم ، مامان چيز همه بيشتر من -

 ترکيه؟ ميری داری -

 .ميبرم هم تورو ، کرده دعوت مهشيد آره -

 رفک ، شلوغه خيلی سالی آخر هم سرمون ، کيش ميرم دارم ها بچه با ، مامانم نه:  گفتم و نشست لبم رو خندی تلخ

 .باشيم شرکت تو تحويل سال دم تا کنم

 خوبه؟ چيز همه -

 ديدی؟ جمشيدخانو -

 .نشو بال -

 .شمال ميومد داشت -

 .رفت و اومد پا تک يه -

 ؟ هست باهاش هنوز دلت -

 .نميدونم -

 نکن فکر من به هم وقت هيچ ، مامان دارم دوست ، ميندازه گل لپات جمشيد ميگه يکی وقتی هم هنوز ، ميدونم من -

 و من حساب ، باشی خوشبخت ،ميخوام بگذريم خودمون از خاطرش به که نداره اينو ارزش دنيا تو چيزی هيچ ،
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 حسرت اين از بيشتر نذار ، منتظرشی بيشتر خيلی تو ، منتظرته ساله خيلی جمشيدخان ، سواست جمشيدخان

 .باشه داشته پسر يه که داشت دوست هميشه ، ميشه خوبی بابای آرمان برای جمشيدخان ، بخوری

 شدی؟ ماه اينقده که رفتی کی به تو -

 .مامان دارم دوست ، تو به -

 هستی؟ که من دختر مواظب ، بيشتر من -

 .نکن اذيت اينقدر هم جمشيدخانو ، باش داداشم و مامانم و خودت مواظب هم تو ، آره -

 .جانم مامان بگذره عيدخوش ، هاشم خنده معتاد من و خنديد

 .راهه تو اتفاقی يه که ميدونم من و عجيب ميزنه شور دلم

*********** 

 . ميزدم گاز رو بود گرفته برام مهری خاله که ای لقمه من و کرد باز رو ماشين در راننده

 .ميشم زندونی دارم ميکنم حس -

 . الزمه آمين -

 نه؟ مگه ، ترسيديم الکی ما:  گفتم و شدم خيره خوابيش بی از خسته های چشم به

 .اميدورام -

 .کنه کم رو دستم سرمای دستش گرمای گذاشتم من و کرد لمس رو دستم

 .باوثوقه صيام امروز -

 .جوريه يه دلم -

 .نميرفت کالس صيام امروز کاش:  گفتم باز من و داد فشار بيشتر رو دستم

 .ميشه متنفر ازم کنم مخالفت باهاش اين از بيشتر ، کنم حبسش خونه تو نميتونم -

 .بشم دلم تو رختشويی ماشين تند درجه خيال بی کردم سعی و زدم جونی کم لبخند هاش پدرانه اين به

 پنج از بيش روز طول تو ، ميزد غر تيام ، بودم وثوق از خبری منتظر ، نميرفت کار به دلم و دست و بود شلوغ سرم

 زده فحر وثوق با بار ده از بيشتر ، نميشد ول مشتش از گوشيش ، بود دلواپس ، بود نگران ، بود خسته ، داشت جلسه

 . بود

 .خورد زنگ من گوشی و بود جلسه تو تيام
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 الو؟:  گفتم سريع من و بود وثوق

 آمين؟ خوبی -

 خوبه؟ صيام ؟ خوبی تو ، خوبم -

 بيای؟ ميتونی ، بيای هم تو داده گير ، آمين نگرانم ، پارك آوردتم زور به ، بابا آره -

 .اونجام ديگه ساعت نيم تا:  گفتم و اتاق بسته در به انداختم نگاه تريد از پر

 .بود کرده باز رو درش برام رانندش که شدم ماشينی سوار و گذاشتم تيام برای ای نوشته

 .نکردم تعلل صيامم به رسيدن برای و شدم خيره روبروم ساختمون سرتاسری های پنجره به ترديد پر هم باز

 .بود باقی خودش قدت به هم هنوز دلم شورخونه رخت و کشيدم آغوش به رو صيام من و رفت راننده وثوق اشاره به

 چطوره؟ تيام:  گفت وثوق و وايسادم وثوق کنار

 .داغونه -

 .شه تموم زودتر چه هر ماجرا اين کاش -

 .وثوق ميترسم-

 .نکردم حس رو امنيت هم وثوق با حتی من و فشرد رو شونم دستش

 شور به از دست چرا من المروت دل واين زدم جونی بی لبخند خندش به ، ميداد تکون برام دست و ميخنديد صيام

 برنميداره؟ افتادن

 دلم هم هنوز اصل در و چيه واسه خوردنمون بستنی سرد هوای اين تو که زدم غر من و خريدن بستنی پی رفت وثوق

 .ميزد شور

 .شد برداشته سرم روی از حمايت چتر انگار رفت که وثوق

 .گوشيم روی انداخت خط تيام اسم و خورد زنگ گوشيم

 .سالم -

 باز؟ رفتی اجازه بی-

 .خواست صيامو دلم -

 .بزنم حرف بابا عشق با آيفون رو بذار گوشيو حاال -
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 چطوره؟ من کوچولوی مرد:  گفت تيام و آيفون رو گذاشتم گوشيو و زدم پدرونش همه اين به لبخندی

 .شده تنگ برات ،دلم خوبم - صيام

 ...که داد ادامه صيام و اومدم ذوق سر حسنشون روابط از

 ميريم؟ کی ما ، عيد خريد رفتن گفت پارسا شنا کالس تو امروز ، گذشت خوش بهم خيلی امروز - صيام

 .ميريم که ميدم قول ، ميريم - تيام

 .برم ميخوام مامان و تو با تازه ،. کنما انتخاب لباس خودم ميخوام من - صيام

 .ميايم باهات هم مامان و من ، کن انتخاب داشتی دوست هرچی شما ، بريم بذار - تيام

 بابا؟ صيام:  گفت من حيرت ميون تيام و بوسيدم رو صيام موهای

 بله؟: گفت مردونه و کرد کيف باباش محبت همه اين از صيام

 .دارم دوست خيلی من - تيام

 داری؟ دوست منو هم تو:  گفت من به رو و خنديد صيام

 .برات ميميرم من ، معلومه -

 .دارم دوست خيلی ، دارم دوست دوتونو هر هم من:  گفت و شدم لبريز خندش از من و خنديد باز صيام

 مواظبی؟ آمين - تيام

 . ميکنم خودمو سعی -

 ميلرزه؟ چرا صدات - تيام

 .تيام ميزنه شور دلم -

 .باش نداشته غم داری منو تا:  گفت اون و کردم دراز طرفش دست من و سرسره طرف دوئيد صيام

 .کنم حس رو گرماش از پر دستای لمس ميتونستم هم هنوز ومن گرفت شکل لبم رو خندی ته

 .  کردم خداحافظی تيام با سرسری من و دوئيد طرفم باز صيام

 .بوسيدمش عشق پر من و شد حلقه گردنم دور صيام دستای

 .مامانی دارم دوست -

 .دارم دوست هم من -
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 ميمونی؟ پيشم هميشه -

 .هميشه هميشه -

 .طرفم کرد هدايت رو توپ و شد شيطون و داد حرکتی بود پاش جلوی که توپی به و خنديد ذوق پر

 بخره؟ ميخواست بستنی تا سه فقط وثوق که بود اين درگير فکرم من و ميخنديد صيام و ميکرديم بازی

 .بود زندگيم موجود ترين داشتنی دوست خنده طرح به فقط نگام و مينداختم رو توپ

 اب شدم درگير من و کرد گير باغچه های بوته ميون توپ و کرد پرت طرفم خودش از داشته سراغ قدرت تمام با رو توپ

 .آوردنش در

 .چرخيدم ثانيه صدم تو من و روبريد نفسم صدايی

 ...کن ولم...مامان...مامان...مامان... مامان -

 .زدنش پا و دست و بود هاش اشک

 .زمين به بودن شده ميخ انگار که پاهايی به دادم نفرمان م پوشوندو رو هاش لب دستی

 .بچم طرف کردم دراز دست و دوئيدم

 .کنم لمس تونستم رو انگشتش نوك و شد دراز سمتم دستش

 .ميزد صدا منو هم رحم بی دستای اون پشت از حتی بچم و زمين خوردم

 ...کمک: زدم داد و کشيدم رو بازوش هم من و ماشين به رسيد پوش سياه مرد اون و شدم بلند

 .ميزد جيغ هنوز بچم و عقب شدم پرت و سينم قفسه وسط کوبيد آرنج با

 .دهنم تو کوبيد پاش پشت با و گرفتم رو پاش

 .وثوق شبيه بود کسی صدای ، اومد می زدن داد و دوئيدن صدای

 .ماشين شيشه به کوبيدم و بلندشدم زانوهام روی من و شد سوار

 . شدم بلند و کوبوندم آسفالت روی دست من و شد کنده جا از پرگاز ماشين

 .ميکرد دراز طرفم دست رحم بی های شيشه اون پشت از چطور بچم که ميديدم و ميکشيد تير سينم

 .بود شنيدنی صداش هم مسافت اون از حتی بچم و بود خون از پر دهنم

 .بود لعنتی ماشين اون تو بچم و نداشتم نفس و دوئيدم می
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 .بمونم پيشش هميشه که دادم قول بچم به من و نداشتم نفس و ميدوئيدم

 خدايــ...بچم...بچم...بچم....بچم و نداشتم نفس و ميدوئيدم

 و براق چشمای و کردم نگاه داغی عامل به من و گونم شد داغ ، ميداد تکون رو بازوهام دستايی و اومد می داد صدای

 .ميزد موج نگرانی مثل حسی تو که ديدم رو رنگی سبز خيس

 .افتادم تهوع به من و کرد باز رو گلوم راه شيرين ای ماده و چسبيد هام لب به چيزی

 .ميداد صدا گرومپ گرومپ که گرم جايی به چسبيد پيشونيم و کشيدم کنار سر

 .آمين بگو چی يه ، لعنتی بزن حرف دِ -

 امصي قراره ، عيد خريد بريم قراره ، داره دوست هردومونو بود گفته پيش دقيقه چند صيام و شدم نگاش براقی خيره

 .کنه انتخاب لباس خودش

 ...صيام -

 .افتاد موهاش جون به بيشتر وثوق چطور که ديدم من و شد تر کلفت شقيقش رگ

 ردمک غلط ، برسم بهتون نتونستم آمين جون:  گفت وثوق و شد تر محکم تنم دور تيام دست و زد زانو پام کنار وثوق

 .ميکنيم پيداش ، آمين

 .صيام -

 کجاست؟ االن صيامم و شدم داغ و شدم گم باز

 يامت دست و کشيدم و گرفتم مشت تو موهامو ، زدم داد ، زدم هق ، افتادم گريه به نشست ماشين صندلی روی که تنم

 چيزمونو همه ، آمين برميگردونم:  گفت و کرد ثابت صورتم جلوی صورت و آورد بيرون انگشتام حصار از رو موهام

 .بره دستم از بچم بذارم که نيستم کسی من ، برميگردونم

 ميدی؟ قول -

 .بود تر مردونه دنيا های قول همه از اين و بوسيد رو پيشونيم و شد خم

 زده نفس نفس ، دوئيده که ميدونستم من و بود خاکی تنش ، بود وجدان عداب از پر نگاهش و بود کرده دير وثوق

 .،نرسيده

 ...که ناليدم رو غم از پر پدری ديدم من و شد باز در که عمری از بعد

 .نشد کردم کاری هر خدا به ، دوئيدم خدا به ، تيام نرسيدم -
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 .بسه ؟ باشه ، آمين بسه ، ميدونم:  گفت صورتم تو خيره اون و نشست انگشتاش ميون چونم

 خيره من و کرد تر تشنج پر رو فضا تلفنش زنگ و فرمون تن رو کوبوند ومشت شد تر عصبی اون و ريخت اشکم

 . بود کرده خيره رو تيام چشمای که شدم تلفنی

 .کنه آرومش رو تيام داشت سعی دست با و وايساد کنارش وثوق که ديدم من و زد حرف و رفت بيرون ماشين از

 مموری و کارت سيم گوشی اون های الشه ميون از و شد خم و غريد وثوق و خيابون کنار جدول به شد کوبيده گوشی

 .کشيد بيرون رو

 .افتادم گريه به هم باز من و فرمون روی گذاشت سر و شد سوار باز تيام

 کجاست؟ بچم خدايا

*********** 

 هک آدمايی آمد و رفت به شومينه کنار و بودم گرفته بغل به زانو من و بود خوابيده آرامبخش قرص زور به مهری خاله

 .بودم خيره ميرفتن و اومدن می

 .بگيم پليس به بايد ديوونه - وثوق

 .ميفرسته واسم کادوپيچ بچمو سر درآد صدام گفت شنيدی خودت ؟ مرد حاليته - تيام

 زا منو مردی باز و کردم خفه زانوم به زخميم های لثه و لبها فشردن با رو جيغام و افتاد گير انگشتام ميون باز موهام

 .داشت درد هم خودش که داد نجات هيستيريک همه اين

 .خونه تو شکست سکوتو جيغی و شد باز در که ميکشيدم نفس بلکش کاپتان تلخ بوی ميون

 .ميريختم اشک هم هنوز و بودم خيره ميکرد نگام نفرت با که سحری به

 ازب درد و شومينه های کناره به شد کوبيده کمرم و داد هل رو من و زد کنار رو تيام و کنه آرومش که برداشت قدم تيام

 .کرد پر رو تنم

 .توئه تقصير ، کثافت - سحر

 .دوئيدم باال طبقه های پله طرف من و کشيد کنار رو سحر تيام و افتادم گريه به باز

 .ميده آزار رو هممون صيام نبود که ساعته هشت دقيقا االن و بودم خيره تختش به

 .ميسوزه هم کمرم و بوييدم و گرفتم دست به رو تختش روی افتاده لباس

 .ميسوزه خونه اين تو بودنش دليل تنها نبود تو ، ميسوزه تن اين
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  ؟ کجاست االن صيامم و نشستم تخت لبه

 .بخوره شير ليوان يه بعدازظهر شش ساعت دقيقا داره عادت اون

 .کنه حموم رفتن بيرون هربار از بعد داره عادت

 .عالقش مورد کارتونای ديدن به رو خونه تو بوده آدمای کل کنه مجبور داره عادت

 .خواب به ميکنه مجبورش و فيلم اين ديدن بابت ميکنه اذيتش عاطی چقدر و ببينه ايزل داره دوست

 .زدم هق من و اومد داخل وثوق

 .زدم هق من و زد زانو کنارم

 .زدم هق من و گذاشت شونم روی دست

 يامص به نفر اولين ميخواستم ، است حامله عاطی ، بگيره آزمايششو جواب بود قرار ، ميزدم عاطی به زنگ يه داشتم -

 مينآ ، کردم پيدا مامانشو و گرفتم دستشو ، سوخت ،دلم بود کرده گم مامانشو ، ميکرد گريه بوفه دم بچه يه ، بگم

 دنيا برام که صيام خود جون ، نشد مامانم جون ، نشد عاطی جون ، نشد خواستم خدا به ، ميدوئيدی داشتی رسيدم

 .نشد تو جون به آمين ، داره ارزش دنيا

 .ميخواد رو بچم دلم من ، ميخواد گفتنشو مامان دلم من ؟ کجاست االن دقيقا من بچه و بيرون زد در از و زدم هق

 .اومد می هم اينجا تا ميکردن خودخوری حاال تا ظهر که مردی دو حرف صدای

 ، ارهد گناه صيام گفتم ، خريدنه بستنی يه گفتم ، کردم رد رو محافظات اون ، نميشه چيزی هستم من ، گفتم- وثوق

 وقت هيچ من ، زد آمينو چشام جلو مرتيکه ، پشيمونم چی عين ، خواسته ازم پوسيدن خونه تو روز دو بعد چی يه

 .نداشتم کنم مواظبت هم صيام از اينکه جربزه حتی من ، کنم محافظت آمين از نتونستم

 .ميکنه گريه داره ريز يه ، عاطی پيش برو ، برميگرده صيام - تيام

 .کرد ترم داغون خستش صدای

*********** 

 ؟ميخوابه کجا االن ، ميخوابه روش شب هر صيامم که تختی ، کوبيدم تخت به تن تر درد پر من و برد رو سينی خاله

 ...ساعته چهار و بيست االن

 ...ميسوزه سينم ، ميسوزه هام لثه ، ميسوزه هام لب ، زخمه تنم که ساعته چهار و بيست

 ...ميکنه درد تنم که ساعته چهار بيست
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 ...ميسوزه چشمام که ساعته چهار و بيست

 ...بند يه و خردم غصه بند يه و ريختم اشک بند يه ساعته چهار و بيست

 ...کجاست؟ بچم دقيقا االن

 ؟ خورده غذا

 ...بچم بخره جون به رو مهری خاله زدن نق بند يه و بخوره شکالتی خامه و سوخاری نون صبحونه داره عادت

 ...نيست بچم ساعته چهار و بيست

 ...شدن آب بستنيا ساعته وچهار بيست

 ...خون چشمش يه ، اشکه چشمش يه عاطی ساعته چهار و بيست

 ...خونن رنگ چشماش و سالنش گوشه بار به بسته دخيل تيام ساعته چهار و بيست

 ...کرده شهر درشت و ريز های امامزاده تموم خرج رسيده ذهنش به نذری هر مهری خاله ساعته چهار و بيست

 ...نيست بچم ساعته چهار و بيست

 ...نيست زندگی ساعته وچهار بيست

 ...ميترسم ميگه تيام ، پليس ميگه وثوق

 ...ميترسه نترسيش همه با تيام

 نترسم؟ من

 ....ميذاره کاسشون تو بيشتر پليس از ميگه تيام ، پليس بال و اال که ميزنه جز وثوق

 ...کنه آرومش ميخواد وثوق ، ميکشه ،هوار ميخوره زنگ تلفنش هربار تيام

 ...نميريزه اشک ولی ميکنه خم کمر ، ميزنه داد ، ميزنه ضجه تيام

 نگام ، زخمه از پر گلوم ، صدام شده خفه ، نميزنم داد ولی ميريزم اشک ، ميکنم خم کمر ، ميزنم هق ، ميزنم ضجه من

 ...تاری از پر

 ...بودن بيدار من بيداری پای به پا خونه اين همه و نخوابيدم ساعته چهار و بيست من و

 ؟ کجاست االن بچم

 ؟ خوابيده راحت شب
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 خورده؟ صيحونه

*********** 

 .نديده خودش به صيام رنگ خونه اين که ساعته هشت و چهل از بيشتر

 ...ميخواد خدا خود از عزيزشو و صالح امامزاده تو نشسته بست خاله

 ....نمونده ازش بويی بوئيدم رو صيامم لباس بسکه

 هم هب موهاش و پوشيده رو لباس يه روز دو زندگيش تو باره اولين شايد مرديکه به ميکشونه نگامو در دستگيره تقه

 ...ريخته

 ؟برمگيرده صيام کارات اين با ، نزدی غذا به لب روزه دو ميگه خاله:  گفت و برد موهام ميون دست و نشست تخت لبه

 .دادی قول تو ؟ نه مگه ، برميگرده -

 .ريختم اشک باز من و کرد فيکس سينش روی رو سرم و کشيد دراز شکل ماشينی خواب تخت اون تو کنارم

 .برميگرده -

 .داره وسواس موهاش واسه بچم ، برو هم آرايشگاه باهاش ، خريد بريم ، برگشت -

 .ميکنم واسش کار همه برگشت -

 .شدی خوبی بابای -

 .نباشه دنيا ميخوام نباشه صيام ، چيزمه همه صيام -

 ...که ناليدم و روزام اين مرد قلب پوسته به چسبوندم شقيقه

 نميگی؟ چيزی پليس چرابه -

 .ميزنم دورشون من ، آمين بره آب زيرم که نميخوابم جايی من -

 .باشه نشده چيزيش بچم ، برگردون صيامو فقط بکن ميکنی کاری هر -

 ...بود مرد اين آغوش نميدادم اهميت که چيزی تنها به لحظه اون تو من و شد محکمتر تنم دور حصار

 ...ميداد بهمون رو روز دو اين از بهتر روزای اميد گوشم زير آهنگ ضرب صدای تنها

 .تنگشه دلم -

 .منم -
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 .کنم بغلش ميخوام -

 .منم -

 .حموم بره تو با پسرونه پدرونه داره دوست گفت روز يه اون -

 .منم -

 .کنم گريه ميخوام -

 .منم -

 حس من و زد پس اشک موندنش مردونه برای که ديدم و کرد بغض که که ديدم و لرزيد سينش که کردم حس من و

 .رو دلش رو مونده غم کردم

 ميزنه قدم نميکنه گريه ، دلتنگياش رفع برای مرد

 .کن گريه خب -

 .حتميه شدنش خفه که کردم حس من و زد بغض همه اون ميون نيشخندی

 .برميگرده پس ، برميگرده صيام که دادی قول من به تو -

 .داری اعتماد بهم که نميدونستم -

 ، نيست پسرش از تر باارزش براش چيز هبچ گفت بهم روز يه که دارم اعتماد بابايی به من ، ندارم اعتماد تو به من -

 .سالم و صحيح ، برگرده پسرش که داده قول ، داده قول بهم بابا اون

 دلش ميفته بچش اتاق در به نگاش وقت هر که روزه دو ، است درمونده بد که روزه دو ميگی ازش تو که بابايی اون -

 .بشه کم سرش از مو تار يه نکنه ، نميکنن اذيتش ، هست راحت ، کجاست بچش که ميلرزه

 .نيست ايران آيلين فهميد که روزی حتی ، نديدم درمونده رو بابا اون وقت هيچ من -

 .براشون دارم ولی کردم قبول بچم خاطر واسه ، آمين کردم قبول: گفت يهو اون و شد سکوت کمی

 برمگيرده؟ صيام يعنی -

 .برميگرده -

 .بشه چيزی ميترسم ، ميزنه شور ،دلم تيام ميترسم -

 ينا به که بود تيام دست تنها و ميکرد تر خيس رو چشمام چيزی و اومد می باال گلوم تا چيزی ، ميزد شور دلم واقعا و

 .ميبخشيد امنيت خسته رنجور تن
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*********** 

 ...صدای ، گريه صدای ، خنده صدای ، اومد می کسی صدای

 اقات کف سرد پارکت تن رو رو پاهام و زدم کناری رو بود کشيده تنم رو کسی انگار که رو صيامی پتوی و بردم دست

 باشه؟ کی صدای ممکنه اين و گذاشتم

 به رهندا ديد که ميرسه گوش به نشيمنی از صدا که ميدونستم و اومدم پايين قدم به قدم و ها پله نرده به بردم دست

 .ها پله

 .پايين فشار اين نزدنه غذا به لب روز دو اثر که ميدونستم دادم خرج سرتقی همه با من و بود سردم

 شارف تن به رو چيزی و بود نشسته زانوش دو روی من به پشت که تيامی به انداختم نگاه و وايسادم نشيمن درگاه تو

 .ميداد

 .ميکنه نگاه رو ميشد فشرده تيام دستای ميون که چيزی عشق با مهری خاله که ميديدم

 رهباالخ ، اومد ، بيا آمين:  گفت وثوق و گداشتم جلو قدمی و لرزيدم انداخت من به نگاه اشکيش چشمای با که وثوق

 .اومد

 .ميکرد گريه بهارونه ابر که افتاد عاطی به چشام باز و گذاشتم پيش قدمی باز

 .رو فضا کشيدم بو من و لرزوند شونه مردونه وثوق که ديدم باز

 . بودم دنبالش خبری بی روز سه اين من که رو تنی بوی ، ميداد بوشو

 . نشدم خيره لبخندش به من و زد لبخندی و برگردوند سر وتيام نشستم و شد سست زانوهام

 .ازم ميکرد دلبری صورتش پريده رنگ و سرش دور سفيد باند اون با که شدم خيره اونی به

 و کشيد تن به رو چيز همه اون تن لحظه هر از تر دار حس حسم بی دستای و انداخت گردنم دور دست و سمتم دوئيد

 .کشيدم بو فقط من

 .کشيدم بو رو تنش

 . کشيدم نفس خبری بی روز سه اين جای به

 .تنم ميون لرزيد صيام و زدم هق

 .زد پس رو اشکام کوچيکش دستای و ريختم اشک

 .شده تنگ برام دلت ميدونم ، اومدم من ببين ، ديگه نکن گريه - صيام
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 .خوشگلش پيشونی اون دور به پيچيده باند اون بابت شدم تر نگرون دل ريختنش زبون خيال بی

 .کشيدم باال خودم با رو صيام و کردم راست قد

 .برمگيردم ، وايسا ، مامانی برمگيردم االن:  گفتم و نشوندمش کاناپه روی

 .برميدازه قدم پام به پا تيام که ميدونستم و نزده سر بهش روز سه اتاق طرف کردم تند قدم و بيرون زدم در از

 ميزی؟ داری کجا ؟ خوبی آمين -

 بشه؟ چيزيش اگه ، داره باند سرش...سرش ، بيمارستان ببرمش -

 .خوبه که فعال ، ميبريمش -

 ميزنی؟ منو تيام... ببريمش نه -

 چی؟ -

 .لرزيدم من و پرسيد و زد داد

 .بزن منو -

 داری؟ تب ميگی؟ داری چی -

 ، تيام زنب من ، برگشته صيام تيام ، برگشته صيامم ؟ ميشه مگه ، برگشته بچم ، نيستم خواب بدونم بذار ، بزن منو -

 .نيستم خواب بدونم بذار

 .برگشته بچم....کردم گريه ، خنديدم ، زدم داد ، زدم جيغ گرفت آروم تنش ميون که تنم

 .  چسبوندم رنگ سبز صندلی پشت ديوار به ر سرم

 برگشت؟ چطور:  گفتم کردم حس کنارم که رو روزام اين مرد حضور و گذاشتم هم روی چشم

 .برگشته صيام هستی؟ عصبی اينقدر چرا تو ، بودن کرده ولش خونه دم -

 ...دارم ترس ، کردم تجربه خوردنو کتک مرگ دم تا و ماشين يه تو شدن کشيده ، کردم تجربه من -

 .زدم زخم هم باز من و روزام اين مرد سکوت

 خوبه؟ -

 .دهنش رو بزنه سرش باند جا چسب يه مونده کم پرستاره زده حرف بسکه ، بهتره تو و من از -

 .من برم قربونش: گفتم زيرلب و خنديدم
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 پسرونه پدر حموم يه با کی:  گفت تيام کشيد راحت نفس باباش و من وسواس پر چکاپ همه اون زير از که صيام

 موافقه؟

 .من:  گفت و کشيد جلو تن صندلی دو بين از و خنديد ذوق پر صيام

 مامانی؟ کردن اذيتت:  گفتم و خنديدم خندش از

 ...نه - صيام

 چی؟ يعنی نه؟: گفتيم پرداد تقريبا دوتايی و کرد مکثی همديگه صورت رو ای ثانيه تيام و من نگاه

 تازه ، کرديم بازی استيشن پلی ، خورديم پيتزا:  گفت و گذروند خوش باباش تاچ گوشی با و انداخت باال شونه صيام

 .کرديم بازی هم دستی فوتبال

 به ميکشه فحش زيرلب تيام که ميديدم و بود عقب صندلی به چسبيده ساله پنج بشری نمونه اون به واموندم دهن

 .لحظه هر ميکنه افزده اعمالش چاشنی به هم حرص و کردش قبول قرار و خودش

 نه؟ ميگفتی دروغ داشتی ، برم قربونت شده چی سرت پس -

 .شد اوخ سرم خورد ليز پام...نـــــه - صيام

 رو ضربه بيشترين من ، نبودن روز سه اين از انگار و کوبيد فرمون رو مشت ، خورد حرص تيام ، زدم قهقهه ، خنديدم

 .خوردم

*********** 

 سينم قفسه ، کشيد تير کمرم و خنديدم و دادم گوش تيام غر و صيام خنده صدای به و چيدم تخت روی رو ها لباس

 .برگشته سالم تقريبا...برگشته بچم و تيرکشيد

 و خنديدم من و زد غر بيشتر تيام و بخوابه تخت رو خواست و کرد لوس رو خودش صيام و کردم صيام تن لباس

 بخوا که نکشيد ای ثانيه به و گذاشت هم روی چشم باباش غرهای شدن کمتر برای هم صيام و زدم صيام به چشمکی

 .درآورد رو آخم تنم زخمای و بردم موهاش ميون دست و شدم خم من و رفت

 چته؟:  گفت و گذاشت جلو قدمی تيام

 .هيچی:  گفتم و کشيدم پسرکم موهای ميون انگشت بيشتر و دادم تکون سری

 .کمرم به شد کشيده ناخودآگاه دستم و شدم بلند

 چته؟ تو:  گفتم صورتش تو خيره من و فشرد رو بازوم حرصی تيام

 ميگی؟ آخ که چته ميگم آدميزاد زبون به دارم -
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 مهمه؟ -

 يه با تنها اومدم که خودم به و رنگم صورتی بافت اون های لبه به برد دست و کرد نگام های گستاخی حواله اخمی

 .ميخوردم حرص مقابلم آدم پررويی همه اون شوکه و بودم وايساده جلوش زير لباس

 .عصبيشو صدای ميشنيدم و وايسادم بهش پشت من و کرد وارد تنم به زور

 شده؟ چی کمرت -

 ...به خوردم ، نيست چيزی تيام -

 ميکنی؟ خودکشی من واسه کبود تن و زخم اين با داری اينجوری روزه سه نه؟ ، داد هولت سحر -

 .ميسوزوند رو تنم کمربندت رد که روزاييم اون از تر خوب حداقل ، خوبم تيام -

 نزدم؟ که زخم ،. بزنم حدس رو درهم اخمای اون طرح ميتونستم نديده

 ...منو لباس ای اجازه چه به تو اصال -

 .ساکت -

 .موند زيرم لباس اون حوالی جايی به اون نگاه و برگشتم طرفش حرص پر

 .پوشوند رو هام سينه چليپايی دستام و زم صورتش به آرومی ضربه

 .هيز مرتيکه ، ميگم بهت ، بده لباسمو -

 دردش از روز سه که تنم از قسمت اون روی رو دستاش داغی کردم حس من و زد کناری زور اعمال کم يه با رو دستم

 .ميگذشت

 چيه؟ واسه ديگه اين -

 .بلنگه سالمتيش تنم جا يه ديدمت وقتی از کزدم عادت ، خيال بی ، خوبم تيام -

 .بيمارستان ميريم بپوش لباس:  گفت صورتم خيره و کرد اخم اون و بود شوح لحنم

 .نيست فنگا دنگ اين و دکتر به نيازی ولی داره درد کم يه ، خوبم من ، تروخدا کن ولمون بابا -

 اج همين:  گفت و خياليم بی همه اين به توپيد واون نشستم تخت لبه من و شد گرفته کار به زورش اعمال اون باز

 .برمگيردم ميشينی

 برگردی؟ بری ميخوای هم حولت اين با حاال:  گفتم و نيومده بهش نگرانی همه اين از گرفت خندم

 .نزدم کامل ديد رو تنش شب دو من انگار و رفت پاراوان پشت و کرد اخمم
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 حد اين ات اتاق اين چرا ميزدو شقيقم ، ميگرفت نبض دلم ميکشيد پماد سينم باالی کبودی رو انگشتاش که بعد کمی

 تقليله؟ حال در اکسيژنش

 نارک تنم درد انگار و ميپيچيد تنم تو درد و ميداد ماساژ گرفته اسم المصب من ذهن تو انگشتای اون با که رو کمرم

 .نداشت دادن نشون خودی قدرت پشيزی سينم های ديواره به کوبيده ضرب اون

 .نخواب هم پشت به ، بخواب برو حاال -

 لبم زير بخير شب و زدم تن دستاش از تر المصب چشمای از متصاعد خيرگی همه اون ميون و زدم چنگ رو لباسم

 .شد گم سرم پشت در ضرب پر شدن کوبيده ميون

 و خوردم حرص و خوردم حرص امشبم سربرآودره های زنانه از و گرفتم دندون به تو وثوقپ اهدايی تخت ميون من

 .خوردم حرص

*********** 

 اون ميون از که ميزدم زور من و بود خواب تيام ، پوشوند رو من دهن دستی و برداشت تخت روی از رو تنش دستی

 .کنم خالص تن خفگی همه

 و يدخند آغوش به صيام مرد اون و ميلرزيد دلم و مشد خفه گلو تو گفتنم صيام داد و ميگرفت راه شقيقم کنار از عرق

 .نميشه بلند خواب از تيام چرا و لرزيدم من

 .بياد نپايي خوابم غرق بچه تن رو ميخواست و ميرفت باال کمربند که ميديدم و ميکرد کور چشم کمربندش سگک برق

 .تيام گفتم ، تيام گفتم ، تيام گفتم ، تيام گفتم خفگی همه اون بين از

 ميديدم رو وثوق اهدايی خواب سرويس و تنهاييم اتاق ، تاريکی همه اون بين از و اومد نمی باال نفسم

 زبا رو تيام اتاق در صدا پر و گرفتم پيش در رو نشده تموم وقت هيچ انگار های پله راه و زدم کنار پتو و بردم دست

 تعجب پر تيام باز چشمای که ديدم و دادم تشخيص رو خوابم غرق صيام عسلی روی روشن آباژور نور همت به و کردم

 .ميکنه رصد رو اشکام دونه به دونه

 آمين؟ باز شده چی -

 .ميزدنش داشتن -

 شبی؟ نصفه ميگی داری چی ؟ کيو -

 .ميزدنش کمربند با داشتن -

 .نگاش شده تاريک جنگل اون ميون ريخت غم و کرد دستاش اسير رو بازوهام و آورد فرو زانو من های زانو کنار
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 چيه؟ دردت بگو -

 ... بودن گرفته منو دهن ، بودی خواب تو ، اتاق همين تو ، ميزنن صيامو دارن ديدم-

 .شدم تر آروم آهنگش ريتم با من و چسبيد ضرب پر جايی به سرم

 .بزننش کمربند با ميخواستن -

 .چسبيد رو تنم بيشتر اون دستای و شد تر گرم تنم

 .بره پيشمون از نميذارم ،ديگه امنه جاش اينجاس، صيام آمين، کن تمومش -

 و دچسبي پشتم به که رو آشنايی گرمای کردم حس ، زد بغل رو صيام تن دستام و شدم کشيده تخت رو که بعد کمی

 .انداخت تنم دور دست

 ميکنی؟ کار چی حاال -

 ميکنم؟ کار چی چيو -

 .باشی همدست باهاشون کردی قبول تو -

 .کن اعتماد من به -

 .ميکنم اعتماد بهت -

 .کردی پيدا کمربند فوبيای ، چيزی روانپرشکی يه ببرمت روز يه بايد انگار -

 .بگيرم آيلينو جای نداشتم دوست وقت هيچ من ، تيام بود سخت -

 . باشن همديگه جای ندارن نياز آدما ، داری خودتو جای تو -

 سوال؟ يه -

 .کن خالصمون بپرس ، گرفتی روزمونو سه بعد خواب که تو -

 خوردت؟ هم عسل من يه با نميشد که رو تو ؟ شدی خوب يهو چرا -

 هميش کردم حس ، بودم خودم تو با چندوقت اين ،تو بود سخت ، بودم بد تو با ، نبودم خودم تو با ، آمين داشت درد -

 . ميکنی باز آدمو يخ تو ، دراومد پوسته اون از

 دهش تاريک جنگ ميون ، اتاق نور منبع تنها ميون لرزيد دلم و کردم نگاه بود شده خم صورتم رو که صورتش به کمی

 .آغوش اين امنيت به شده تبديل ناامنی همه اين ميون ، روزام اين مرد نگاه

  گذاشت دستام توی دستتو ولی ، گرفت داشتم که چی هر دنيا اگه
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 ینم باال نفسم و بودم قبلم شب گونه روی آروم ی بوسه اون دار و درگير من و داد نشون خودی گوشيم روی تيام اسم

 .داشته زنانگی به ميل ديشب تن اين به ريخته حس همه اون از اومد

 .رو من روازی اين مرد زنگ دادم جواب و شد کارساز هميشه مثل احساسم به تسلط

 .سالم -

 خريد؟ ميرين ،دارين سالم -

 .نيست کن ول صيام ، ديگه آره -

 .ميام کردم تموم رو جلسه هم خودم ، دنبالتون بياد گفتم رانندم به -

 .ميشناسی که صيامو ، بيا زود فقط -

 .ميکنم لوسش دارم ميکنم حس -

 .که نميشه طوری ، بيا راه بچه دل با عيد تا حاال -

 .صيامه تولد سال هم رمزش ، اتاقم توالت ميز رو گذاشتم هم کارتو ، آمين برم بايد من -

 ...نيازی -

 کنی؟ خرج تو ميخوای هم بچم واسه حاال ، منه پا خرجت منی خونه تو وقتی تا ، هست -

 .برس جلست به برو -

 .نيستا خبری آوانسا اين از فردا ،از ميريا در کار زير از داری خوب -

 .باشه -

 .بکنم بايد مرد اين خونه از فروردين پونزده تا که ميدونستم من و داشت مهمش جلسه از نشون هولش خداحافظی

 مسن راننده که ميديدم و ميزد ديد بازی اسباب لباس از بيشتر صيامم چشمای و ميشدم کشونده ها مغازه ميون

 .ميشه کفری صيام شيطونيای از چقدر

 ...و گرفت رو چشمم رنگش خوش لی شلوار و وايسادم بوتيکی جلوی

 .ميمونه آشنا هميشه من برای پهلوهام روی دستا اين آشنای حرارت

 ؟ کدومش -

 .سالم -
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 .شدی ادب با -

 .بود چسبيده پشتم به که محکمی سينه به کوبيدم آرنج

 کدومش؟... نگفتی -

 .درمياره خودشو عين برام آهو ، بخرم پارچشو ، صرفه نمی ، خيال بی -

 .کنم کشی اسباب بايد مرد اين خونه از فروردين پونزده من و ديدم رو اخماش

 به رو و داد تکون سری پسرش همکاری با پرو اتاق جلوی تيام که اومد می بهم انگار و کردم پرو رو شلوار اون زور به

 .خريم می همينو:  گفت فروشنده

 .درددسر خود خود يعنی خريدن لباس صيام برای

 .ديگه کردی پرروش:  گفت حرصی تيام و خنديدم پرو اتاق بره شد مجبور که باباش تشر با

 .افتاد شماه روی اون نگاه من قبل و خورد زنگ گوشيم

 ندارم؟ خبر دوستام از که روزه چند دقيقا من و بود ساالر

 .معرفت بی سالم -

 .داداش خوشگل سالم -

 خبر؟ چه -

 .کيشيم راهی خانوم سارا و جونم آهو و بهزاد و من صبح فردا اينکه خبر -

 .ندارم جايی هم زندگيم ساالی همه رفقای ی برنامه توی من انگار و ماسيد لبم رو لبخند

 .سرشون فدای

 .بگذره خوش ، سالمتی به:  گفتم و زدم پس بغض

 .اينا خانمتون عمه دعوت و ترکيه ، ميگذره خوش بيشتر که تو به -

 .نيست بشو عمش خونه راهی خان جمشيد مدد به تن اين که نداره خبر هم ساالرم انگار و

 .تاييد نه و حرفشو کردم نفی نه و خنديدم الکی

 .خداحافظ ، دارم دوست خيلی راستی... دارم مريض ، برم بايد ، تهرونيم دوازدهم ماها آمين -

 .سالمت به -
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 .داره سايه چشمام روی هم هنوز غم ردپای که ميدونستم و ردم قطع گوشيو

 داشت؟ کارت چی ساالر شده؟ چی:  گفت و کرد صورتش استيل قاطی اخمی اندك تيام

 .کيش ميرن دارن ، هيچی -

 .مامانت پيش ميری هم تو خب -

 .گرفت رو کامم تمام تلخيش و زدم خندی تلخ

 جای من و افتادم خنده به بود شده پايين باال هاش دکمه و بيرون زد پرو اتاق از وی تی فشن مدالی ادای با که صيام

 .نيست مهم براشون آمين وقت هيچ شهر اين آدمای اينکه خيال بی ، دارم رو صيامم هام تلخی همه

 . بود عالی تيام و صيام کنار ، بود خوبی شب

 .بود عالی کرد ذوق صيام و خورديم بندری ساندويچ تيام ای کالس بنز مرسدس تو که وقتی

 نفس رو اسفند هوای و خورديم لبو خيابون کنار نيمکتای رو و زديم بيرون ماشين از صيام خواب ميون که وقتی

 .بود عالی کشيديم

 .بود عالی بود من برای تنها و من سهم فروردين پونزده تا تنها تيام که وقتی

 سهممی که حاال بازيم که حاال ، منی با که حاال بزن قدم من با

 .شدم کنارم مرد های مرونه غرق من و فشرد سفت رو انگشتام اون دست و رفت مردونش دست روی دستم

 ببين منو حال توام عاشق من ، بشين من کنار بگير منو دست

 .آمين ندارم عادت آرامش همه اين به من ، راهه تو اتفاقی يه ميکنم حس -

 ميشمرم رو روزا و ميشينم تو بی ، پرم خستگی از نگو دلهره از

 کرده؟ نفوذ من منيت تمام به حد اين تا چرا مرد اين و دادم تکيه روزام اين مرد شونه به سر

 ميزنه لبخند ما به داره فردا منه با تو عطر ، هنوز منی با تو نذار ديگه تنهام

 بدم؟ جا کجا رو منيتم تو کرده نفوذ خون هم مرد دو اين نديدن زندگيم کل های دغدغه کنار من

 جهنمه دنيا ، پسه هوا تو بی ، غمه از پر فردا من برای تو بی

 .رو فروردين پونزده وقوع به قريب اتفاق اون بگم خواستم و زدم دريا به دل

 ...قراره...تيام -
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 .شد بيدار شمر اين دوباره ، خدا يا:  وگفت شد ماشين خيره اون نگاه

 خودم برای فروردين پونزده تا حداقل من و زدم لبخندی آرد می در شکلک برامون شيشه پشت از که صيامی به

 .دارمشون

 بگی؟ ميخواستی چی -

 .هيچی:  گفتم و کشيدم صندلی روی تن

 .بگيره من از رو بچت و تو قراره هيچی اين و

 بودين؟ رفته کجا - صيام

 .بخواب بگير شما ، نداره ربطی شما به - تيام

 .زدم حرف مامانم با ، نزدم حرف شما با هم من -صيام

 ...ميگه شيطونه - تيام

 رو هخون ميخواد خاله صبح فردا ، بزن حرف درست هم بابات با و بخواب بگير صيام آقا هم شما ، ميکنه غلط شيطونه -

 کنی؟ خاله کمک نميخوای کنه گردگيری

 يادب يادش کاش و نشه سرپا وقت هيچ کاش دل اين نوپای حس اين و برگشت تيام صورت روی من نگاه خوابيد وقتی

 . رو تنش نداده آزار کم مرد اين که

 پکری؟ حاال تا شب سر از چرا -

 مهمه؟ -

 بهتره؟ کمرت... کردم کوالك که بيرون بکشم تو زبون از رو کلمه اين بتونم من اگه دِ -

 .بهتره -

 چته؟ -

 .نبود مهم واست هيچيم که بود زمانی يه -

 .شده تموم زمونا اون -

 هيچکس ؟ واسم سوخته دلت هم تو ؟ ساالر مثه ؟ وثوق مثه ؟ سارا و آهو مثه مامان؟ مثه سوخته؟ واسم دلت هم تو -

 من ، نداره اشکال ؟ سوخته دلت همينجوری هم تو ، خواستن منو تا سوخت دلشون همه ، نخواست خودم واسه منو

 .کردم عادت
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 ...تيام و بودم رنگارنگ کورسوهای و شب تاريکی خيره من و بوديم وايساده پل روی

 .شدم تر داغ دوشب اين همه از بيشتر ، شدم تر داغ من و رفت دستم روی دستش

  بسوزه؟ تو واسه دلش که بده اجازه خودش به ميتونه اصال کی ، بسوزه تو واسه دلش اونيکه ميکنه غلط -

 مامان واسه ، سربارم خواهرم واسه ، سربارم بابا واسه ، سربارم چون ، ميسوزه من واسه دلشون همه ، ميسوزه -

 يه ، ميرم ، نميشم هيشکی سربار ديگه من که ميرسه روز يه ولی...سربارم هم تو واسه...تو واسه ، سربارم فرشته

 حق هم تو ، داره زندگی حق اونم ولی دارم دوست خيلی مامانو من ، ميکنم زندگی خودم واسه ميرم ، ميرم روزی

 ...مفت ، بخورم خونت تو مفت من کی تا ، داری زندگی

 ...ريخت و شد اشک گلوم به چسبيده شب سر از بغض اون و چسبيد لبام به انگشتاش

 .ميگرفت من از بغضو همه اين من خدای کاش

*********** 

 که تيامی و سرم ريخته کار همه اين و سال آخر اين جون به زدم غر و کشيدم رو پيشونيم تو افتاده موهای عصبی

 .بود برده سوال زير رو پرسنلش کل و بود زده داد تلفنش پشت هزارم بار برای شايد تاحاال صبح

 .باشم تنها بايد رو عيد من و ميرفت رو قدم من جلوی دست به تلفن

 .شيراز راهی صبح فردا وثوق و اصفهانه راهی شب فردا اون

 .نرسيده هنوز تنهايی اين بابت هستم عصبی

 .ميترسم تيام بزرگ خونه از من

 .ميترسم تاريکی و شب و تنهايی از من

 ...که غريدم من و اتاقش کاناپه به کوبيد تن عصبی

 ميزنی؟ داد اينقدر چرا -

 امروز؟ چته تو -

 . شبه نه ساعت ، شدم خسته -

 .ميکنم ريسش و راست ميزنم سر يه خودم فردا ، بريم کن جمع: گفت و ساعت طرف چرخيد آنی به گردنش

 عمه؟ پيش ميری کی:  گفت نشستيم که ماشين تو

 .دارم بليط بعدازظهر فردا -
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 .ميسوزونه گلو دروغم

 .نشی آواره تهرون رسيدی ما از زودتر دفعه يه اگه ، باش داشته کليدو اين بيا -

 که ميکردم حس داشتم تازه و ندارم داشتن امنيت برای ای خونه من ، شهرم اين آواره من فهميده هم مرد اين و

 .ميرسه کسی بی باور به داره روزا اين که تنی اين به ببخشه امنيت کمی ميتونه ملکان تيام عمارت

 .مرسی -

 پره؟ دلت ديشب مثه يا ؟ آمين خوبی -

 .بشه راحت زندگيش برانگيز ترحم آدم بابت از خيالش تا زدم خندی الکی

*********** 

 .جينم شلوار جيب توی عمارت کليد و بود پام کنار وسيله از خالی کوله

 ردو ازش روزی چند قراره که رو تنی عطر کشيدم نفس و کشيدم تن به رو صيامم و بردم دست و نشستم زانو دو روی

 .باشم

 .برم نميخوام من ، بيام تو با ميخوام من - صيام

 نری؟ مياد دلت وقت اون ، ببينه رو تو ميخواد دلش هم فريدون بابا ، شده تنگ واست دلش تهمينه مامان -

 .رو وجودم وجود همه کشيدم تن به باز من و من برای زد دو دو نگاش و شد مردد صيام

 .باش زود ، آمين ميشه ديرت داره ، بچه نکن لوس خودتو - تيام

 .ميشه خوشگل کنيم کچل رو تيام چقدر که رسيد حس اين به ميشد گاهی

 .برم من ديگه خب:  گفتم و انداختم دوش روی کوله و و زدم ايستادن استيل اون به ای غره چشم

 .بگذره خوش - صيام

 .ميشه تنگ حتما پسرکم برای دلم و کشيدم رو بينيش

 .شدم کشيده تيام دستای حجم ميون و شد کشيده دستم که گذاشتم عقب قدمی و دادم تکون تيام برای سری

 ...که شد شنيده گوشم کنار صداش

 .چسبه نمی بهم کردن خداحافظی خشک اينقدر - تيام

 .آ شده ديرت مامان - صيام
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 .داره غيرت کمی پسرکم و لرزيد من های شونه ، لرزيد تيام های شونه

 .گرفت دلم ، آژانس بهونه مدد به زدم بيرون که خونه از

 .ميگذروندم وقت هشت ساعت تا بايد من و داشتن پرواز هشت ساعت ، ميزدم قدم شلوغ خيابونای بين

 .نيستم کس بی هم اونقدرها آورد يادم گوشيم زنگ

 .بگذرونم خوش رو عيد نذاشت حتی که بود مردی به من وپوزخند بود جمشيدخان شماره

 .مبارك عيدتون پيشاپيش ، سالم -

 کجايی؟ ، سالم -

 رسيدين؟ کی شما ، خدا آسمون زير جايی يه -

 تنهايی؟ ، پيش ساعت دو -

 .هميشه مثل ، تنهام -

 ...من ، آمين -

 .ببينمش شاد دارم دوست ، دارم دوست خيلی مامانمو من ، جمشيدخان باشين خوش -

 .ميلرزه انگار صدات -

 .باشين داشه خوبی عيد ، برم بايد من -

 .ميخريدم جون به رو اومدن می جهتم خالف که آدمهايی تنه و کردم قطع

 .نبودن تنها هيچکدوم شايد امشب که هايی آدم و بود رو پياده به نگاهم

 رو پياده اين گود تو ميکنم مرگ تمرين

 .گلوم شده نازك ديواره به کشيد خط بغض و لرزيد دلم

 ميکنم عادت سينه تو زخم يه داشتن به دارم

 .تنهام من و ميشه تحويل سال امشب ، نيست من های تنهايی پای هم ، نيست من با هيچکس امشب و تنهام امشب

 ميکنم قسمت مرده يه تن با شبامو دارم

 .لرزيد بيشتر دلم گذشت تيام عمارت آهنی در الی از من تن و شد نه ساعت که کم کم
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 سر از دل اين به ميندازن وحشت قشنگی جای که درختايی ميون از ، دوئيم ميترسوندم که باغی ميون از ، دوئيدم

 .دوئيدم لرزيده شب

 و دمش جمع خودم تو تلويزيون جلوی کاناپه روی و بردم باال رو تلويزيون ولوم و کردم باز در لرزون دست با ، ترسيدم

 کنه؟ زندگی آپارتان يه تو ملکان خان تيام اين ميمرد حاال و کشيدم ترسيدم تن رو پالتو

 .ميخواست عيد شب ماهی پلو سبزی دلم و بودم گرسنه

 چشمام و ميکردم نگاه بود چيده تلويزيون جلوی ميز روی برکتش واسه خاله که ای استفاده بدون سين هفت به

 .ميشد فشرده هم در ترس از بيشتر تنم و ميشد سنگين

 .اومد می صدايی

 .ميزد صدا رو اسمم که يکی صدای

 .يکی های داد صدای

 .بود سردم

 .ميترسيدم

 .خواب غرق من چشمای و بود عيد شب

 .ميکردم خفه رو صداش و داشتم ريموتی که ميخواستم من و ميشد نزديک داد صدای

 .کرد پيدا انعکاس خونه تو هيستريکم های جيغ و گذاشتم گوشام روی دست و کردم باز چشم ای ثانيه تو

 .ميکشيدم جيغ هم باز من و بود اومده دستام روی دستی

 محتاج لحظه اين تو دقيقا که رو صدايی شنيدم من و زد کنار رو گوشم به چسبيده دستای که بود دستا همون و

 .بودم شنيدنش

 .کن نگام فدات به تيامت دِ ، نيگا منو دقيقه يه آمين ، منم المصب دِ...منم ، آمين بسه ؟ آمينم چته -

 .تنشم از ساطع بلک کاپتان عطر محتاج من و زدم هق و کوبيدم سينش به سر

 .ميزدم هق من و ميزد چنگ رو موهام دستش

 .ميزدم هق من و ميزد بوسه رو هام شقيقه لبهاش

 .ميزدم هق من و ميکرد نوازش رو کمرم دستش

 .ميزدم هق من و ميلرزيد صداش
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 .نيست هيچی کن نگاه ، ديگه نکن گريه ، آمين بسه -

 .ميشدم شناور هام سالگی پونزده تو من و ميزد حرف اون

 .ميکرد بلند زمين روی از رو تنم که ميکردم حس رو دستايی من و ميزد حرف اون

 .ميکردم حس کثيف آغوش اون ميون رو تقالهام آحرين من و ميزد حرف اون

 .ميزد صدا رو اسمم که ميشنيدم رو دادی صدای من و ميزد حرف اون

 .بودم هاش حرف محتاج چقدر من و ميزد حرف اون

 .بود خيرم لحظه هر از تر شفاف که جنگلی به شدم خيره و مردم بلک کاپتان عطر از پر تن از کندم سر

 خوبی؟ -

 .چسبيد شونش به پيشونيم و دادم تکون سری

 .ترسيدم -

 .بودم شقيقم به خورده های بوسه اون گرگرفته هم هنوز من و شد صورتم قاب دستاش

 نگفتی؟ چرا -

 . طغيانش ی مقدمه بود اين و

 يادن سر داره حاال تا شب سر از که بيچارت مامان اون به ، درك به من بگی؟ نبايد من به بگی؟ نبايد...ی دختره آخه -

 چيو سر خيره ی دختره دِ، بگی؟ رفيقات اون به نبايد بگی؟ خيالت بی بابای اون به نبايد ؟ بگی نبايد ميکنه دق

 تیجماع يه پايين کنم پرتت شرکتت بوم پشت از بده من به ندا يه داری دوست خودتو آزار کنی؟ ثابت ميخواستی

 .شن راحت

 .جملش آخرين اين رو نگرانی همه اون شيرينی کرد زهر ، جملش آخرين از لرزيد چونم

 .نلرزيدا لرزيد چونت...تواما با دِ...نکن بغض ميزنم حساب حرف...نکن بغض -

 .نگاش مهربونی همه اين از ريخت پايين هری دلم و سبزی همه اون تا کشوندم باال نگاه من و شد چونم بند دستش

 .ردهبرگ و بره مرگ دم تا نگرانی از بايد که کرده گناهی چه مامانت المروت دِ دنبالتن؟ در دربه االن نفر چند ميدونی -

 .کرد باز هم از رو لبهاش لبخندی ته صداش خشونت همه اون از بعد و شد نگرون نگام

 .کردم خبرش ديدم رو خونه روشن چراغای ، خوبه حالش ، خوبه -

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو:  گفتم و شنفتن حرف همه اين از بعد چرخيد دهن تو زبونم
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 .ميکرد نگامون زده خواب و ترسيده در قاب تو که صيامی به افتاد نگام و شنيدم رو بلندش پوف

 گوشمون سمع به آلوده خواب صداش و شد خواب نيمه بغلم تو لحظم هر نفس ای ثانيه به و کردم باز هم از دست

 ...رسيد

 تهمينه؟ مامان خونه بريم نبايد ما مگه -

 .نه ديگه:  گفت و شد پخش کنارم نفره تک کاناپه روی تيام

 همابچ مرگ مکش تيپ اين با من و ساله دقايق آخرين االن و زدم کنار رو اشکام و کردم روشن رو تلويزيون ريموت با

 شده حد اين تا چرا مرد اين و است بسته خستگی بابت چشماش که نشسته کنارم مردی و زدم بغل رو آلودم خواب

 من؟ روزهای اين دغدغه

 .کردم زمزمه زيرلب رو سال تحويل دعای و شدم حضورش غرق من و نشست دستم روی دستش

 نگهشون من برای خدا و ميکنم حس رو کسی بی عدم و خوشبختی ته زندگيم بزرگ و کوچيک مرد دو اين کنار من

 فروردينه؟ پونزدهم مهلتم ته فقط يا ميداره

 .مبارك نو سال -

 ی درباره تفکر به رو بعدی های ثانيه ومن کشيد جلو صورت اون و شدم سبزی همه اون خيره من و شد باز چشماش

 .ميگذروندم گونم روی داغی

 .شجاع خانوم مبارك هم شما نو سال -

 .خنده اين بود امشبش خنده اولين انگار و خنديد اون و کردم اخم من و زد طعنه

 تنهام؟ فهميدی چطور -

 پيچوند؟ هم با آدمو همه اين ميشه کردی فکر چطور تو -

 .خوردن آب سادگی به -

 نميدی؟ تلفن چراجواب -

 .سايلنته رو همش ، درنمياد زنگش صدا ، خرابه گوشيم -

  بخرم؟ درمون درست گوشی يه زنم واسه نتونم که نظرت تو ندارم اونقدر -

 .بودم جملش وسط زنم اون درگير هم هنوز من و

 ببين منو حال ، توام عاشق من ، بشين من کنار ، بگير منو دست
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 آمين؟ آره -

 .کنن حل ديگران مشکالتمو نکردم عادت من -

 ديگرانم؟ من -

 .منه به ازخودم تر خودی روزها اين انگار مرد اين و کردم نگاش

 ميشمرم رو روزا و ميشينم تو بی ، پرم خستگی از ، نگو دلهره از

 تهرونم؟ فهميدی چطور ، نگفتی -

 .فسقله ميپيچونی خوب -

 .دستم کنار خسته مرد اين انگار بلده نوازی روح...مياد خوشم هم جملش ته فسقله اون از

 جهنمه دنيا ، پسه هوا تو ،بی غمه از پر فردا من برای تو بی

 .بودم خواب تشنه هم هنوز من و ميخورد جم بغلم تو صيام

 .عيدها ، مامان ديگه شو بلند -

 .بخوابم ديگه ساعت يه مامان جون ، صيام -

 .بخواب هم تو:  گفتم و انداختم تنش دور دست

 نگاه رو اومده و کوبيده اينجا تا اصفهان از خاطرم به مرد به و کردم باز نيمه رو چشمم يک من و اومد ای خنده صدای

 .کردم

 .مياد خوابم من ؟ داره خنده -

 .کردن لوست - تيام

 .آره آره - صيام

 .برات ميارم مامانتو منم صبحونه ميز سر برو تو - تيام

 ...که ناليدم و کشيدم باال گردن زير تا پتو من و زد بيرون در از صيام

 .بخوابم بذار صيام جون -

 .ميديدم رو لبخندش طرح من و نشست تخت لبه

 .بگذره خوش بچه اين به جا يه بريم حداقل کن جور و جمع هاتو وسيله ، شو بلند -
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 برگشتی؟ چرا:  گفتم ربط بی و کردم نگاش کمی

 .نداد يادم غيرتی بی وقت هيچ بابام -

 .مهمن که ميکنه خرج غيرت کسايی واسه مرد يه -

 .رو رنگم بی های گونه کرد گرم نفساش و شد خم صورتم روی صورتش و رفت موهام ميون دستش

 .نيست راهی که تهرون تا اصفهان ، ميرسونم بهت خودمو باشم هم دنيا سر اون اگه خاطرت به که مهمی اونقدر -

 ...ميکرد دق ميگرفت، نبض ، ميشد داغ دلم

 .روزهام اين نحس فروردين پونزدهم اون بابت ميکرد دق

 يفتيمب راه دير ، صبحونه بريم:  گفت ای ثانيه چند خيرگی يک از بعد اون و زدم لبخند من و نشست گونم روی دستش

 .مونيم می چالوس جاده ترافيک تو بيشتر

 شمال؟ چرا حاال -

 نه؟ شمال چرا -

 .زدی منو اونجا تو -

 نميشه تکرا ديگه ، نشد تکرار ديگه ولی کردم بازی عشق تو با اجبار به شب دو ، زدم رو تو هم خونه اين تو من -

 ونا براش تو ، داره دوست خيلی بابام آمين ، خنديد برام برگشتم تو خاطر واسه دادم خبر بابا به که ديشب ، آمين

 .باشه داشته نتونست وقت هيچ که هستی دختری

 ای عزيزکرده دختر بابت ، مديونم فرشته مامان بابت ، مديونم ملکان خاندان آدمای همه به من ، دارم دوسشون منم -

 .مديونم گذشت آيندش همه از من خاطر واسه که

 .آيلين حتی...من ، مامانت ، بابات ، مديونن بهت که توان زندگی آدمای اين ، نيستی مديون هيچکس به تو -

 برميگرده؟ فروردين پونزده آيلين همين که ميدونی تو و

 .اومدم بگيرم دوش يه -

 .بيفتيم راه زود بايد ، سريع فقط -

 .دارم وقت بودن اون با برای روز پونزده فقط من و زدم استرسی پر لبخند

 طعم نمدار هنوز موهای اون بابت شد حرصی تيام و شدم خوردن صبحونه مشغول صيام کنار و بيرون زدم که حموم از

 .رفت دندونم زير داشتن خونواده خوب
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 ميکنيم؟ هم شنا بريم اونجا - صيام

 .بذارم شايد بود خوب هوا ، نيست معلوم - تيام

 .نشد خرجم وقت هيچ که هايی پدرانه اين بابت دادم دل و زدم جديد های پدرانه اين به لبخندی

 کجايی؟ شما - تيام

 .جا همين -

 .ميخواد صداتو دلش ، بزن عمه به زنگ يه - تيام

 .باشه -

 نرفتی؟ چرا - تيام

 .خودم به ، مامانم به ، جمشيدخان به ، دادم فرصت يه -

 .نفری آخرين هميشه خودت آخه ، دارم شک - تيام

 .کنم عادت تنهايی به بايد من -

 چی؟ واسه دقيقا - تيام

 .خونه اين از رفتن واسه -

 .هستی که فعال - تيام

 .بزنم زنگ مامان به برم من -

 .اومد نمی باال نرسيده تجربم به حاال تا لعنتی های حس اين از نفسم و بود توجه همه اون خورده پيچ دلم

 .خنديدم پيچيد توگوشی که غرهاش و مامان صدای

 .کن درکم ، مادرم من آمينم ، تنهايی بفهمم اگه ميکنم دق من نميگی تو ، آمين کشتمت ببينم رو تو من -

 .عشقی جمشيدخان واسه همه از بيشتر...عشقی ، جونی ، عمری ، ای فرشته...نيستی مادر تو -

 .آمين نکشون خاکی جاده به بحثو -

 .داری خوشبختيو لياقت تو.... مامانم ، نيست خاکی جاده سالت همه اين عشق -

 .باشی خوشبخت تو که خوشبختم وقتی من -

 .خوشبختم االن من -
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 وجودشون از من و ميزنن حرف و ميخورن صبحونه زندگيم بزرگ و کوچيک مرد دو که اآلنی ، خوشبختم اآلن دقيقا و

 .ميبرم لذت

 تنهايی؟ نگفتی چرا -

 .برم قربونت نيستم ديگه که حاال -

 آمينم؟ باشه ، خودت از نذار خبرم بی -

 .شده تنگ واسش دلم بگو هم عمه به ، ببوس من طرف از آرمانو ، برم قربونت باشه -

 بگم؟ چی بابات به -

 .باشی داشته خوبی عيد ، دارم دوست ، مامان برم بايد ديگه من ، نداره من عيد تبريک به نيازی اون -

 .باش خودت مواظب -

 .ميخواد مامان کمی روزها اين من دل و کردم خداحافظی

 .لبم رو نشوند لبخند پيامش اولين و کردم نگاه دريافتيم های پيام ليست به

 هستی؟ گوری کدوم دقيقا -

 آهو سر به سر و بازياش ديوونه و ساالر دلم عجيب من و بستش و چاك بی دهن و بود ساالر... ديگه بود ساالر

 .ميخواست هم رو گذاشتناش

 .آمين باش زود ميکنيم حرکت ديگه ساعت نيم - تيام

 ندادی؟ خبر ساالر به -

 .شکاره دستت از ، بزن بهش زنگ يه ، بود کرده سکته که بودم نداده خبر - تيام

 .خنديدم غش غش من و پيچيد گوشی تو دادش صدای و گرفتم رو ساالر شماره و شدم اتاقم راهی و خنديدم

 تو؟ هستی گوری کدوم...نخند عفريته دِ ، نخند...کشتمت ببينمت رو تو که من شعور بی ی دختره -

 .ميزنم حرف بدی فرصت -

 خواهرم بدونم نبايد که ام غريبه انقدر من حسابی آدم آخه ، شن راحت دستت از جماعتی بگيری حناق ميخوام -

 بدم؟ مسافرتتو خرج که بودم پول بی يا بود کج دستم ؟ تنهاست

 .ساالر نيست پول حرف باشه چی هر حرف -

 شده؟ شروع کی از بودنم غريبه بدونم بگو هرچيو همون حرف -
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 .ميخواستم تنهايی ، نيست حرفا اين نقل ، جونم تو دردت -

 غيرتم؟ بی من نفهم ی دختره آخه ، کردی بيخود -

 .مبارك عيدت راستی...برس سفرت به و نخور بيخود حرص ساالر -

 پيشته؟ تيام -

 .شمال ميريم داريم -

 يرگ ما خانوم آمين پيش وگلوش بپره ما خانوم آمين با اونکه باشه خر بايد خب ، انگاری ما پسردايی شده مهربون -

 .نکنه

 .ندارم وقت ديگه برو -

 آمين؟ -

 جونم؟ -

 .باش خودت مواظب ، دارم دوست -

 . هستم -

 لکسوز تو و بيرون زدم اتاق از دست به ساك و دوش به کوله و ساکم تو چپوندم رو دستم دم اومد هرچی و کردم قطع

 .زدم حرف ساالر با:  گفتم نيمرخش به خيره و نشستم تيام

 بود؟ عصبی:  گفت و بست رو در ريموت با و زد رو معروفش خند وری يه

 .لحظشه يه واسه عصبی ، اووووف -

 تنهايی؟ تهرون بودی نگفته هم بابات به:  گفت تيام باز و شد سکوت کمی

 .بدم کسی به عملکرد گزارش ندام عادت من-

 .ميکنی عادت -

 هنميکن صرف وجدانت؟ عذاب به ؟ تو های نگرانی به ؟ داشتن باالسر آقا به ؟ چی به کنم؟ عادت فروردين پونزده تا

 .نميکنه صرف...آينده خواهر شوهر

 .بابا بيان بگو هم اينا وثوق عمو - صيام

 .بشين درست صيام...نميان - تيام

 .شده خودی عجيب روزها اين من برای مرد اين نبود بلد بچه کردن لوس هم هنوز
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 تر کم غبار و دود و تهرون بهارزده خيابونای به شدم خيره کرد علم قد نگاش جنگل روی که پليسش دودی عينک

 .ميفته يادش کشيدن نفس تازه انگار نوزوز عيد تو تهرون ، شدش

 .باشه حسينی و راست جوابت دارم خوش ميپرسم سوال يه -

 ميترسی؟ اينجور چی از داری؟ وحشت چی از تو:  گفت اون و نيمرخش به دوختم نگاه

 ...يکی...تاريکی از يکی ، ميترسه فيلم يه از يکی ، ميترسن هاشون خاطره از آدما -

 چيه؟ تو يکی اون - تيام

 وت گل خانوم بود سالم هشت هفت وقتی روز يه که اينه بابت تاريکيم از ترس ولی...ندارم خبر ازش دقيق هم خودم -

 .هامه خاطره بدترين از يکی خاطره اون...ترسيدم ، کرد حبسم خونه زيرزمين

 ازبدترين؟ يکی -

 پيش سال چند يا استخر تو داديم هل باباشو سارا با روز يه...داشتم بيشتر خيلی خوب خاطره من ، خيال بی بابا -

 ...آهو با بارم يه...داديم پر دختراشو دوست کل و رفتيم کش ساالرو گوشی

 .کنه فرضم خر يکی مياد بدم من ، نپيچون موضوعو آمين -

 کردم؟ فرضت خر من مگه -

 خره؟ کی - صيام

 . برد پخش به دست و شد حرصی جوابم عدم بابت تيام و خنديدم کشيدن جلو خودشو يهويی اين از

 ميمونی؟ پيشم هميشه ی هميشه:  گفت و برد گوشم تو سر صيام

 .برم قربونت نميشه -

 چرا؟ - صيام

 .ميزنم سر بهت ميام بتونم جاييکه تا و قلبمی تو تو و يادتم به هميشه من که اينه مهم ، نيست مهم چراش -

 نه؟ مگه ، باشن هاشون بچه پيش هميشه بايد مامانا - صيام

 .دارم دوست هميشه من برم قربونت -

 .باشی پيشم ميخوام من - صيام

 دوتا؟ شما ميگين چی - تيام

 .نره پيشمون از وقت هيچ بگو مامان به بابا - صيام
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 بره؟ قراره مگه - تيام

 .رو تن اين ميده دق فروردين پونزده بغض اين و نشست چشمام توی نگاش و

 کنم گريه ميخوام هردومون جای بدی؟ قرض من به چشماتو ميشه

 که بردارم رو زن چشمک استوايی دلستر اون تا بردم فروشگاه يخچال به دست و کردم فيکس موهام روی رو عينک

 .يخچال اين تو مونده دونه آخرين بابت زدم حرص من و زد چنگ رو دلستر زودتر دستی

 .بزنم تخمين رو کوفتيش جين شلوار اون بودن پايين ميزان ميتونستم نديده و انداختم فشنش موهای به نگاه

 .خورد هم به حالم خيرگيش همه اين از من و کرد هيزی و انداخت باال ابرويی

 .خوشگله خدمتت در بوديم:  گفت که کردم گرد عقب

 هم فرسخی صد از رو روزهام اين مرد نظير بی تلخ عطر قاطی بلک کاپتان بوی اين من و زد چنگ رو کمرم دستی

 .بدم تشخيص ميتونم

 ...که توپيد تيام و رفت عقبی و کرد کيسه ماست افتاد تيام باالی و قد به نگاهش که پسر

 .باشی کی خدمت در داشتی دوست بشنوم ديگه بار يه دارم خوش -

 شيرينی همه اين خيال بی و دادم تکونی خودم به من و شد گم تيام مشتای ميون يقش که بگه چيزی اومد پسر

 ... تيام:  گفتم و گذاشتم تيام بازوی روی دست و شدم برام شده خرج غيرت بابت کامم به ريخته

 .ماشين تو شما -

 رو ردم اين چطور من و بود حسابی درست خورد و زد يه انتظار در باز نيش با فروشگاه درگاه تو که بود صيامی به نگام

 کنم؟ پياده شيطون خر از

 .کن ولش تيام -

 .ميشدم کفری ملت خيالی بی همه اين از من و نداشت توجهی تيام آروم خشونت اين به کسی شلوغی اون تو

 .نداره ارزششو ، کن ولش جان تيام -

 .عالمه خدا کردم بلغور چطور من رو روزام اين مرد اسم ته به بسته جان

 يتترب نگران فقط که شاهده خدا و ميکردم تمنا ازش نگام به ريخته مظلوميت همه اون با من و بود من روی تيام نگاه

 ...آ شاهده خدا ميگم...بودم صيامم
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 اون دور انداخت دست باز تيام و يخچال تن به شد کوبيده پسر و داد روبروش المنظر کريه موجود لش تن به هولی

 .خروجی طرف کرد تند قدم و خودش انحصار در کمر

 ماشين؟ تو برو نميگم تو به من مگه -

 تيام؟ ميگيرتت جو چرا -

 .باشه مانتوم قد ميزان هدفش که االنه ميدونستم و انداخت باالم و قد به نگاهی

 کنن؟ مهمونت متلک پارچه مثقال نيم اين بابت ملت راست و چپ مياد خوشت -

 روزا اين متعصب زيادی مرد اين جواب خيال بی و کردم نگاهی ميدوئيد طرفمون بغلش تو خريدای اون با که صيامی به

 .شدم

 نزديش؟ بچرا بابا - صيام

 بزنه؟ رو همه بايد آدم مگه -

 .آره رو نداره شعور جو يه که آدمی - تيام

 .مرد اين نگاه توی شعورم عدم بابت پوکيد دلم و زدم تفکرش طرز به پوزخندی

 .خوره نمی روبروم مرد خونی گروه به کلمات قسم اين که ميدونستم من و ميزد فرياد ندامت شبيه چيزی نگاهش

 حاال:  گفت و داد صداش قاطی شيطنت و آورد پايين صدا تن تيام و جاده به دوختم نگاه و صندلی روی کشوندم تن

 کیي با وقتی ندارم خوش من...بگيريش؟ بجی بايد تو رفت در زبونم از چی يه من حاال بابا...خانوم؟ آمين...شما؟ قهری

 خانوم؟ آمين حاليته...نکنه نگام ميزنم حرف

 فوق نم ظر بهن لعنتی خنده اون با ميخواست مثال و خنديد تيام و تيام نگاه زمين تو کردم پاس و دادم نگام به تندی

 ايستاده؟ من زندگی کجای لحظه اين تو دقيقا مرد اين و کنه خرم جذابش

 قهری؟ بابا با مامانی - صيام

 .هاست بچه کار قهر بده ياد مامانت به تو صيام - تيام

 .قهری من با همش ، بابا ای بچه توهم پس - صيام

 .داريم بچه هم ما ، دارن بچه مردم ، بخند مياد خندت:  گفت تيام و خوردم رو خوردم رژ های لب روی تا اومده لبخندم

 .ما بچه اين داره شانسی چه:  گفت لب زير تيام و بوسيدم محکم رو صيامم گونه و بردم عقب سر

 ؟ تيام:  گفتم تيام نيمرخ خيره من و برد خوابش نرم نرم صيام و شد سکوت کمی و اومدم ابرويی و چشم
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 .بگو -

 ...جانم شبيه چيزی...انگار ميخواست ای ديگه چيز بگو جای دلم و نميديدم رو چشماش دوديش عينک اون پشت از

 داری؟ دوست اينقدر رو فرشته مامان چرا -

 ، مشديد ندرت به خيلی شدم بزرگ بابابزرگم پيش تقريبا چون من و رفت هم بعد ، بود هميشه بچگيم تو اون خب -

 . داشتن باهاش بيشتری ارتباط سارا و ساالر

 ...کنه ازدواج بخواد مامان اگه -

 کی؟ با -

 .بچشه خوشبختيو طعم مامانم که دارم دوست من و ميداد آزارم صداش خشونت

 .....جـ با مثل-

 .نداره عممو لياقت من عمه احساس به زده پا پشت بار يه که مردی ، کن تمومش -

 ...مردی يه هم تو ، بياد پيش ممکنه هرکسی واسه -

 .نميشم تو بابای مثل وقت هيچ من -

 .تيام بينی بزرگ خود خيلی -

 .بگيره خانو جمشيد دست نداره وظيفه من عمه ، خورد زمين بد زندگيش تو ، تو بابای -

 باشه؟ گير دلش مامان اگه حتی -

 .ميونه در فکر کمی سکوت اون پشت که ميديدم من و کرد سکوتی

 ميشناسه؟ رو تو پاشا چرا -

 ...صداش ولی ، نديدم حاال تا اونو من ، نميده ياری لعنتی مغز اين ، نميدونم -

 .نيست خوبی نشونه سکوتش همه اين ، ميترسم بابات از من -

 .ساکته هميشه جمشيدخان -

 مهه اين از بعد مطمئنا که ميشناسم رو جمشيدخانی من و کرد نگام نگاش به چسبيده رنگی های شيشه اون پشت از

 .ميکنه فراهم آرامش مامانم برای سال

 .بودم متنفر ويال اين تو جونم به ريخته تحقير همه اين بابت از چقدر من و داشت وحشت تيام ويالی
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 بخری؟ ويال نيود بهتر جا حاال -

 .ساختمش فقط من ، موروثيه زمينش - تيام

 .نيست وبر دور اين هيچی آخه -

 ميزنی؟ نق اينقدر چرا ، راهه دقيقه بيست شهر تا ماشين با - تيام

 ، ودمب عصبانی من:  گفت اون و کردم نگاهش من و کشيد دستم از تيام که گرفتم دست به ساك و انداختم پايين سر

 .بود زده دور منو بابات

 باشم؟ بايد اتاق کدوم تو من ، نيست مهم ، خيال بی -

 کليد هدست اين به مجبوريم فعال ، بذاره رو خونه کليدای بگم سرايدار به رفت يادم ، نداريم بيشتر اتاق تا دو فعال -

 .کنيم قناعت

 ...صيام و من پس خب -

 .است نفره يه تختش -

 .ميخوابم زمين رو -

 .نميزنم ناخونکت نترس -

 جااين انگار و شدم وارد اتاقش تو استايل خوش هيکل اون از تبعيت به من و کشيد حصار شونم دور که بود دستش و

 .نداره خودش خونه اشرافيت از کمی دست هم

 .راحتم صيام با من -

 .داشت نگه رو بگذرم کنارش از خواستم که منی و شد کشيده هم تو اخماش

 ات که باشم داده اطمينان بهت که ميکنم فکر من و خوابيديم هم با تخت يه توی تو و من ، آمين درنيار بازی بچه -

 .باشم نداشته بهت کاری نخوای خودت

 ميتونه کی زنت؟ خواهر با هاتی رابطه يه پايه و خواهرم شوهر ميشی ؟ ملکان جناب ای پايه شما يعنی ؟ نخوام خودم

 کنه؟ تفسير رو تو

 ...کالس بابا و شدم اتاقش سرويس راهی و درآوردم رو تنم به چسبيده مانتوی اون ، بيرون زد که اتاق از

 دونفره؟ وان

 .انگار ميخراشه سينه فروردين پونزده نيشتر اون و
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 حموم؟ ميری -

 ختت لبه مشغول تبلتش با و بود کشيده بيرون تن از لباس من حضور خيال بی که برگشت اونی روی گيجم نگاه

 .بود نشسته

 فروردين پونزده تا تنها که مردی صدای شنيدم من و خورد در به ای تقه گذشت فکر از پر حموم اون از که ساعتی

 .رو بود سهمم

 آمين؟ خوبی -

 .بيرون ميام االن -

 .باشيم هم دور بيا ، ميخواد عصرونه شده بيدار صيام ، نی مشکلی -

 ويالی اون آشپزخونه راهی زانوم باالی نيم و وجب يک جين شلوارك اون و نکرده تجاوز نافم از بيشتر تاپ اون با

 .نشست اخم به ابروهام و رفت قنج دلم من و کرد هيزی تيام و شدم دراندشت

 .مامانی شدی خوشگل چه - صيام

 .شهبا کيکت به سرت:  گفت و کرد بچش باالی و قد نيمچه حواله گردنی پس تيام و نازم پسر برای چاکوندم نيش

 .ميکنه اخمم عمو ميکنم بوس هم عاطی خاله هربار من ، لوسين وثوق عمو و تو چقده ، خب مامانمه - صيام

 .موند هامون خنده مات صيامم و خنديدم من و خنديد تيام

 .دارم دوست هم خودم حتی رو سفيدم پاهای و کردم جمع سينه تو زانو و نشستم تيام روبروی

 کنيم؟ چيکار تنهايی حاال - صيام

 .ميزنيم چادر جنگل ميريم شب يه باشی هم خوبی پسر ، دريا ميريم- تيام

 نه؟ ديگه عيده مختص شده قلميه محبتای اين

 .بيان ديگه روز چند شايد هم سها خاله و شهنام عمو:  گفت باز تيام و کشيد هورايی صيام

 .رو نشيمن توی دی ای ال بود کرده قرق که باکسی ايکس سر رفت و شد تکميل صيام خوشی

 .نگرانی انگار -

 ريتميک برات قلم ضربان و شدی خوب اينقدر روزا اين که تويی و راه در فروردين پونزده نگران ، نگرانم خيلی ، آره

 .ميره پايين باال

 .ام خسته کمی ، نه -
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 شونه اون های پنجه ميون که رو موهايی کردم حس من ميگذشت کنارم از دست به قهوه فنجون وقتی و نکرد باور

 . ميخورد گوشم به که رو نفسايی و ميشد

 .نگو هم دروغ ، نگو نميخوای -

 .برداشت ترك باهاش احساسم نازك شيشه و چسبيد موهام به که بود بوسی حجتش اتمام و

 کنم گريه ميخوام دومون هر جای ، بدی قرض من به چشماتو ميشه

 داده هشب شنی قلعه لقب خودش که شنی تپه با که صيامی به و بودم کشيده عقب تن و بودم کرده تن گاه تکيه دست

 .ميکردم نگاه بود درگيری بودو

 .کرد نگاه رو پسرش لذت با اون و شدم نيمرخش خيره من و شد حس کنارم تيام حضور

 .جذابم زيادی که ميدونم -

 اروز اين رو نگاهش سبز جنگل من و برگشت من روی اون نگاه و نفس به اعتماد همه اين بابت انداختم باال ابرويی

 .دارم دوست عجيب

 داری؟ شک ؟ چيه -

 ميدونستی؟ ، ای خودشيفته خيلی -

 هب خواستم که هرچيزيو زندگيم تو تونستم و عظيمم تشکيالت و دم يه صاحب سن اين توی وقتی ؟ نباشم چرا -

 نباشم؟ خودشيفته بايد چرا ، بيارم دست

 .آيلين اال آوردی دست به خواستی چيزی هر تو -

 .کرد مکث چشمهام روی که رو چشمهايی ديدم من و

 داری؟ برنمی تکراری بحث اين سر از دست چرا -

 عشقای ، تکراری فکرای ، تکراری آدمای ، است کلمه همين دقيقا هم من زندگی مشکل ، جالبه...تکراری؟ -

 . تيام تکرار اين از شدم خسته...تکراری

 .ميگذره خوش بهت من با ميکردم فکر -

 .حقيقته سراپاش که ای جمله اين به لعنت و

 روی سر که بود اون اين و دادم تکيه بازوش به سر که بودم من اين و انداخت شونم دور دست اون و زدم خندی الکی

 .گذاشت سرم
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 خوش بهت ای عمه با هروقت تو ، ای عمه با ميکردم فکر ، بگذره خوش بهت عيد ميخواستم ميگذره؟ خوش بهت -

 ميگذره؟ خوش بهت هم صيامی و من با که حاال ؟ چی حاال ، ميگذره

 ميگذره؟ خوش بهم هميشه صيام با من -

 صيام؟ با فقط -

 .داشتم رو مدلش اين تصور عمرا پيش چندماه که شدم دلخوری نگاه خيره

 ميدی؟ قولی يه بهم -

 قولی؟ چه -

 .باشه دلخور حد اين به تا زندگيم رنگی چشم مرد که نميخواستم من و بود دلخور هم هنوز لحنش

 .خوشم ببينمش هم گداری گاهی اينکه با من ، نگير من از صيامو وقت هيچ -

 باشه؟ ، نکن زهر خودت و خودم دهن به عيدو اين ، نکن زهر آمين -

 بازی؟ آب بريم:  گفتم بعد و دادم بينمون فضای قاطی مکث کمی

 .سرده هوا ، ديوونه:  گفت و بست نقش گوشتيش لعنتی لبای اون رو معروفش خند وری يه

 .زد جز فروردين پونزده دلی داغ همه اون از دلم و گذاشتم آبَ ميون قدم و شدم بلند جا از

 کنم گريه ميخوام هردومون جای بدی؟ قرض من به چشماتو ميشه

 .دادم رو جوابش آب مشت با و خنديدم و پوش تيشرت مرد اون به کشيدم نگاه ريخت صورتم به که آبی مشت

 ذوقش همه اين از من و ميکرد آب از پر رو کوچيکش مشتای و ميخنديد صيام و ميشد خيس و ميشدم خيس

 .ميخنديدم

 .مياد بارون داره ، خونه تو برو بدو صيام – تيام

 .بنده می قنديل داره سرما از من دار باال و قد مثقال نيم که ميدونستم و دوئيد صيام

 هم یباز آب همه اون با که تنی به شدم کوبيده من و پيچيد هم به سينم زير دستايی که بود صيام رفته راه به نگام

 .بود داغ داغ

 و گرفت بازی رو گوشم اون لبای و نشست دستاش روی من لعنتی دستای و شدم تر داغ نشست شونم روی که چونش

 ميکنه؟ چه من با مرد اين و شد بسته خودکار من چشمای

 .سردمه -
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 وزایر اين مرد اين و بيارم زبون به تونستم قلبم به ريخته اشعه همه اون کردن خنثی برای که بود حرفی تنها اين و

 ميکنه؟ چه من با من

 .آمين محشره تنت عطر -

 .گرما همه اون از رو رفته خلسه به تن اين کنه رها تا داغ تن اين به دادم حس کمی

 وجودم وت بيشتر لحظه هر که بلکی کاپتان بوی و تن حرارت اون ميون کرد گير بيشتر دلم و نبرد جايی به راهی تقالم

 .ميرفت

 .شی خالص اينجا از نميتونی نخوام من تا ؟ ميخوری وول چی واسه -

 ميکنه؟ معنی چی دقيقا رو خالصی مرد اين و خالص

 ميزنه لبخند ما به داره فردا ، منه با تو عطر ، هنوز بامنی تو ، نذار ديگه تنهام

 نگاه به ماتم نگاه و خورد چرخ روزهام اين مرد گردن گرد خواسته خدا از من دستای و کند زمين از رو زانوهام دستی

 .خورد گره خنديدش

 .باشی داشته وزن اينا از بيشتر ميکردم فکر -

 کموانت دستگاه مثل که معنايی تمام به تشن غول يه تو من عوض که بگم ميتونم دوشب اون تجربه اساس بر -

 .ميکنی يکی آدمو ته و سر همچين

 .بودم گونم روی ی بوسه يه شده حتی تشنه من و آورد صورتم تو سر و خنيديد

 .ديگه پررويی بچه -

 .نميشيم هم شما کوچيکه انگشت ما ، جناب دارين اختيار -

 .دارم دوست هم رو هاش خنده من و خنديد

 گذشت کنارم از حرف بی و بوسيد سريع رو لبم نزديک جايی و گذاشت زمينم سالن ورودی در جلوی که بعد کمی

 پونزده تا حداقلش مرد ان و خنديدم و خنديدم و خنديدم و کردم تند رو دورش و خوردم چرخ آروم رويای يه شبيه

 .منه برای فروردين

 جهمنمه دنيا ، پسه هوا تو بی ، غمه از پر فردا من برای تو بی

 من و داريم چی شام حاال که ميزد نق بند يه اون و ميکردم خشک رو صيامم موهای نشسته آشپزخنه صندلی روی

 .خودش و خودم داشتنی دوست بندری همون به ميشه منتهی نقاش ته ته که ميدونستم

 .شد گرم صيامم موهای با بيشتر سرم و شدم گرم حضورش از من و زد تکيه در چارچوب يه وری يه تيام
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 ميزنن؟ نق دارن همش چرا خان صيام - تيام

 .ميخوام بندری شام ميگم دارم ، نميزنم که نق من - صيام

 .برات ميپزم -

 مرحمتش به که هايی وامونده اين خرج خرسه خاله محبت و انداخت گير انگشتاش ميون رو هام لپ و برد دست صيام

 .شد بود که اونی از تر ناقص من فک و کرد بودن اومده کش عجيب

 .صورتشو کن ول بچه - تيام

 .ملکان تيام نام به باشه مردی نجاتم فرشته نميکردم هم رو فکرش وقت هيچ من و

 .خوبی:  گفت و صورتم تو کرد خم سر تيام و ماليدم رو هام گونه

 .خشنين جفتتون پسر و پدر -

 .بشيم بلديم هم مهربون بخوای -

 نه؟ يا ميشه ختم هم ای ديگه جای به خواب تخت جز به ذهنيشون محوريت ها زن با برخورد در مردها آيا و

 درگير بشن بندری بود قرار که هايی سوسيس کردن خرد با رو خودم من و خنديد هرهر اون و زدم گونش به دستی

 .کردم

 .بود چسبيده رو خرم بيخ که تمرکزی عدم اين از ميخوردم حرص من و بود کارهام خيره اون و ميکردم کار تند و تند

 باشی؟ بلد آشپزی بايد چرا تو -

 ویت که اينه ، نداشتم دوست هم پختش دست اين تبع به ، باشم داشته دوست نتونستم وقت هيچ رو گل خانوم من-

 شبا بعضی و شد باز آهو خونه به پام که هم کم کم ، گرفتم ياد رو آشپزی فن و فوت مامان پيش فشرده دوره يه

 .شده سرآشپز پا يه دوساله اين تو هم سارا حتی کنم، آشپزی بيشتر شدم مجبور موندم پيشش

 .داشتم دوست هم رو استايلش اين من و برد چونش زير دست

 ها ديوونه عين ، بودم کرده خراب بد رو معامله يه ، بودم عصبی ، بودم شوکه ، ديدمت ويال اين تو که روز اولين -

 توق هر گفت بابات و بابات سراغ رفتم ، بود رفته مخم رو وثوق ، زد غيبت روزی چند که هم ،بعدش جونت به افتادم

 برای من ، کردم اذيتت باز و دنبالت فرستادم وثوقو ، کرد پيدات ميشه شهر وسط خونه اون تو دلگيری جا همه از

 ببخشی؟ منو ميتونی ، پشيمونم زندگيم تو بار اولين

 .نيستم ای کينه آدم من -

 .ای فرشته خود خود تو...نيستی آدم اصال تو -
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 .دارم دوست خيلی روزها اين هم رو مرد اين های حرف اين من و آورد دهنم تا رو دلم جمله اين و

 مرد از رو زندگيم بوسه چهارمين هم شايد يا سومين من امروز و بوسيد رو شقيقم نزديک جايی و ميز روی شد خم

 .گرفتم روزام اين

 دارم دوست خيلی ، خوبه داشتنت دوست ، دارم دوست خيلی ، گيره دلم خيلی

 غذاش دولپی صيام و بوديم نشسته آشپزخونه وسط داشتنی دوست گرد ميز اون پشت دورهم که بعدی ساعت نيم

 جوی يه ميون بردن دست شبيه حسی ، داشتم خوبی حس خودش خاص ديسيپلين با هميشه مثل تيام و روميخورد

 .خنکيش لمس و آب پر

 اومدم می ژوکوند لبخند هی خوددرگير های ديوونه عين و ميکردم بازی بازی غذام با که منی به دست به لقمه تيام

 چرا؟ آيا شما ميزنی شيرين همچين ؟ تو چته:  گفت و کرد نگاه خودم واسه

 هوا تو رو برسه ملکان جناب معده به تا ميرفت که ای لقمه و زدم خودشيفتگی همه اون به مايی مرگ مکش لبخند

 .نکنه مردمو فوضولی ، بزنه شيرين آدم:  گفتم و زدم قاپ

 مات من و و پيوست معدشون کلکسيون به خان تيام دندونهای مرحمت به ميشد زده گاز دهنم تو که ای لقمه نيمه

 .درآورد خودش از مرد اين که موندم حرکتی

 .بخور غذاتو ؟ چيه ؟ گفت ميکرد نگاه رو ما خيره خيره که صيامی به و انداخت باال ابرويی

 بشی؟ دار صحنه مامان با ميخوای تو - صيام

 چی؟ - تيام

 تو خب ببند؟ چشاتو صيام ، شد دار صحنه باز وای نميگه عاطی خاله ميکنه بوس آياسانو ايزل هربار مگه خب - صيام

 مگه؟ کنی دارش صحنه نميخواستی

 .بود باباجانش غلظت پر خنده شوکه صيام و ميزد قهقهه تيام و اومد می کش لبهام

 ميبره رو من امون داره تنهايی که نرو ، دلهره های لحظه تو منه حرف آخرين اين

 ردنگ پس که بود تيام دست اينبار و خنديدم هم باز من و زد تيام به ای اشاره و گردوند شقيقش کنار انگشت صيام

 .دارمشون فروردين پونزده تا فقط من و خنديد کمک کم هم صيام و گرفت هدف رو صيامم

 .بربشم از رو سارا غرهای ميتونستم نشنيده و خورد زنگ تلفنم

 .مبارك عيدت ، سالم -
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 ل؟شما رفتی من وحشی پسردايی اون با چی واسه تو آخه ، کيش ميای ميگيری بليط يه االن همين ، سالم و کوفت -

 ...غلطا چه

 ...بود آهو نوبت اينبار و رسيد آهو دست به گوشی

 .کيش ميای...گفت سارا که همين ، زد درمون درست حرف بار يه ناقصش عقل اين با سارا اين -

 چرا؟ -

 .بگذره خوش بهمون چون -

 .بگذره بد که نميذارن خان بهزاد و جون ساالر هم شما به ، ميگذره خوش داره اينجا من به -

 .بخندم ميتونم فروردين پونزده تا فقط من و خنديدم من و کشيد داد آهو و زد جيغ سارا

 .خوشگله خانوم ميرسه شما به دستم که من - سارا

 .شد خرج من واسه چشمکش و اومد کش خان تيام نيش چطور که ديدم ومن شد کشيده بيرون دستم از گوشی

 .بده ازدواج پيشنهاد بهت نشده رغبتش حاال تا بهزاده اين کردی رو کارا همين ، سارا بزن فک کم - تيام

 به توئه چطور خانومی و خوبی اين به فريال عمه نميدونم من:  گفت باز تيام و خنديدم ريز من و رفت هوا سارا جيغ

 .آورد بار رو سرتقی اين

 .ميرسوند گوشم به رو سارا صدای رفتن اسپيکر روی مدد به تلفنم

 شده؟ خراب اون تو بردی گرفتی رو ما رفيق دست کی اجازه به ، شما نپيچون داداش - سارا

 کوچولو؟ خانوم داره ربطی شما به - تيام

 ولی ، درآری آمين سر داری آيلين از که هايی عقده ميخوای ، کنی اذيتش ميخوای تو ، ميشناسم رو تو که من - سارا

 .بياری سرش خواستی باليی هر تو که نيست کس بی آمين ، خوندی کور

 .دلگيره خواهرانه زخمام بابت هم هنوز سارا که ميدونستم من و ميشد درهم تيام اخمای

 .خوشه من با آمين ، نداريم خرسه خاله محبت به نيازی آمين و من ، سارا نزن رفاقت از دم تو - تيام

 حاليته ، بشه بازيچه تو واسه خواهرش برگشتن تا مدت يه که نيست اوناش از آمين ، ديگه همينه منم درد دِ - سارا

 سالشه؟ نوزده فقط که تيام

 هست؟ ، نيست دار دم و شاخ که راست حرف

 .ودمب بيزار بهش کردن نگاه از عجيب من که ای شده نفرين کتابخونه اون تو چپيد که ديدم من و رفت باال تيام داد
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 زد؟ داد بابا چرا: گفت اون و دوختم بهش رو اشکم از داغ چشمای من و کشيد رو دستم صيام دست

 دلبندم؟ بيارم تاب چطور رو جدايی داغ اين و کشيدم تن به رو تنش و نشستم زانو دو روی روبروش

 مکن بيان آن مزن دم ، بگويدم کنم ناله ، رسد استخوان به کارد ، رسد جا به دلم کار

*********** 

 ...که زد غر اون و کردم جمع سينه توی رو زانوهام من و بود درهم اخماش

 .کنم بازيچت نود قرار ، ميخوابيدی هم تخت رو -

 .انداخته جونش به رو سوزی استخون سارا گفتن بازيچه که مطمئنم من و

 ...گفت چی يه سارا خب -

 زادبه نميدونم من که فکری بی ی دختره اون حرفای به ميزنه تاييد مهر که چشاته تو حرف اون برابر چيش يه اون -

 .کرده دلخوش چيش به

 ...خوشگلی اين به سارا ؟ تيام مياد دلت -

 .مياد دلم ميکنه هستم که اينی از بدتر چشمت تو منو وقتی ، مياد دلم آره -

 .خوبی خونوادت واسه باشی بد همه برای تو ، نشو بد -

 .بودم عزيز بابابزرگم واسه فقط من ، نداشتمش بايد که اونجوری وقت هيچ من...جالبه...خونواده -

 .گفتم بهت هم ديگه بار چند ، عزيزی همه واسه تو -

 .نداره اعتماد بهم دارم دوسش همه اين که ای دخترعمه که وقتی نيستم دِ ، آمينم نيستم دِ -

 .دلخوره زدی منو که باری چند اون بابت اون خب -

 .رفيقته دوتا اون و تو مثل نه وزيراش ميبخشه شاه ميگن -

 .بود فيگورم خيره که شدم تيامی خيره کجکی و زانوم سر به چسبونم رو راستم گونه و زدم لبخندی

 آره؟ ، داری قبول رو سارا حرفای تو -

 با که تینيس تيامی تو ، نيستی زدی ويال اين تو منو که روزايی اون تيام تو ، تيام کردم اعتماد بهت وقته چند اين تو -

 وصيام وقتی ، نميترسم ازت ، راحتم تو با من ، ميکنم شوخی ، ميزنم حرف ، راحتم باهات ، جونم به افتادی کمربند

 ...اما ميکنه گور به زنده منو تيام گفتم دزديدن

 ديدم؟ چی چشات تو کتابخونه تو رفتم وقتی امشب پس -
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 ...بود مراقبم که هايی نوچه اون از يکی شب يه ، بودم زندونی کتابخونه اون تو که روزايی اون ، ترس يه -

 .نميکرد هم فکرش حتی که آوردم سرش باليی -

 چی؟ -

 نوزده هنوز تو که نميرفت يادم بدم بد باهات که روزايی اون حتی من غيرتم؟ بی و تفاوت بی خيلی کردی فکر -

 .سالته

 رفت؟ يادت شب دو اون -

 ی همه با ، خواستم آمينو من ، خواست بودو اون برای که کسی ، خواست رو تو ملکان تيام ، خواستمت شب دو اون -

 خوبی حس خوابيدم باهات هم اجبار به حتی اگه من ، بود هات گريه ، کرد اذيتم دوشب اون تو که چيزی ،تنها وجودم

 .داشتم

 .بود دوشب اون فکر فقط لعنتی مغز اين روزه چند و بود درهم اخمام

 .خواستمت نمی من ولی -

 منو که کنم ازدواج مردی يه ،با بشم عاشق داشتم دوست:  گفتم من و سقف به دوخت نگاه و انداخت باال ابرويی

 برانج اون با زندگيمو محبتی کم داشتم دوست من ، باشه پشتم اون بودن برعليهم دنيا همه اگه ، باشه داشته دوست

 مردا نگاه کردی فکر هيچ....ميکنه؟ خراب کشور اين تو منو ی آينده شب دو اون رسيد ذهنت به وقت هيچ...کنم

 ی عزيزکرده دختر دوماد قراره که تو رسيد؟ فکرت به ؟ تيام آره ميشه؟ خيره بهم يافتنی دست موجود يه مثه چقدر

 ونا تو نيازت که وقتی کنی؟ فکر چی واسه کردی؟ فکر کوچيکش دختر آينده به لحظه يه بشی مهرزاد جمشيدخان

 .ميکنم ترحم خودم به خودم حتی ميبينی...بوده ساله نوزده دختربچه اون روح از مهمتر دوشب

 .کردم ناراحت انگار رو روزام اين مرد اين و کشيدم دراز من و بود خيرم

 ستهنش دريا منظر با تراس روی دست به نسکافه فنجون و نميبرد خوابم و بودم صيام با بازی شب تا صبح ی خسته

 .بود سردم کمی و بودم

 نيودی؟ خواب مگه:  گفتم و دوخت تيام ی کارشده هيکل به نگامو پايی صدای

 بيداری؟ چرا تو -

 .نمياد خوابم ولی ام خسته...نمياد خوابم:  گفتم و وزيده باد بابت شدم تر جمع خودم تو

 گرفته؟ دلت:  گفت و انداخت شونم دور دست و نشست رنگ سفيد بزرگ تاب اون روی کنارم

 .آيلين و جمشيدخان تنگ حتی...ساالر تنگ...آهو و سارا تنگ... آرمان تنگ...مامانم تنگ...تنگه دلم -
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 متنفری؟ ازش ميکردم فکر آيلين؟ -

 خاطره يه با اون و من... نبود هم بد باهام ، نبود صميمی من با اون ، دارم ازش بد خاطره يه فقط من...بابا نه ؟ متنفر -

 ...ميشد حسوديم بهش شاهين سر بودم که بچه...شديم دور هم از ،زيادی

 .چسبيدم بهش بيشتر من و شد تر محکم دستش

 .بود خوشگل ، بود تيپ خوش...داشتم دوست خيلی شاهينو بودم که بچه -

 بيشتر؟ من از -

 .خودشيفته:  گفتم و خنديدم نرم و زدم سفتش بازوی به مشتی

 .لبش گوشه به چسبيده خند وری يه اون با بود خيره بهم خندم های لحظه ی همه تو

 لباسشو اينکه از شد عصبانی روز يه هم اون ولی داره دوسم اون حداقل ميکردم فکر...بود بد خيلی اون...بهتری تو -

 .بودم اينجوری بودم بچه...نداشتم دوسش ديگه...کشيد داد سرم و سوزوندم اتو زير

 .نبود حقم که لبايی اون بوسيدن برای زد پر دلم ريزه ريزه من و چسبيد موهام به لباش

 یوقت...بزرگتره ازم سال پنج شد دمعلوم بع بود ميزه ريزه... داشتم دوست رو اينجا سرايدار دختر بودم بچه هم من -

 .گذرونديم خوش رفتيم وثوق با بعدش خوردم غصه ساعت يه فقط شد عروس

 .زد پر بيشتر دلم و شد بوسيده موهام باز و خنديدم عاشقانه تابی بی اين از

 بود؟ عاطی عاشق کی از وثوق -

 اين سر درآورد بازی کولی اينقدر وثوق زمين خورد بود سالش هفت عاطی يادمه...اومد دنيا عاطی که روزی همون از -

 .هست مرگيش يه پسره اين بود فهميده هم مهری خاله که بچه

 شد؟ آهو عاشق کی از ساالر:  گفت اون و شد سکوت کمی

 دوست و ساالر...شد اذيت خيلی آهو...کنه خرش خوب که ميگشت خوشگل دختر يه دنبال فقط...نبود عاشق ساالر -

 .آهو واسه ميکنه موس موس چی عين حاال... داره کم چی يه فهميد تازه ساالر کند که ساالر از...داشت

 ميده؟ آرامش بهت آهو ی خونه چرا -

 ميده؟ آرامش من به خونه اون گفته کی -

 .داری دوست زيادی رو خونه اون وانگار..شادی اونجا ميری وقتی -
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 و ستبي مامانش کرد سکته که باباش...بغلشون جيب ميذاشتن مجنونو ليلی آهو بابای مامان...عشقه از پر خونه اون -

 خياطی ميز...طاقچش سر قرآن...داره خوب حس يه برام خونه اون...شوهرش پيش رفت و نياورد دووم هم ساعت چهار

 ميزنه انگ بهم سارا...چهل دهه فيلمای دل تو ميری انگار ميشينی وضش لب وقتی...جورش و جمع ی آشپزخونه...آهو

 .فردين عشق به ميشينم حوض لب که

 .فردينه دومت عشق پس -

 .زد پر دلم و شد بوسيده موهام باز و خنديدم

 .مياد خوشم بيشتر وثوق بهروز از من...بابا نه -

 .ميکنه آرومم زدن حرف تو با:  گفت اون و آورد دووم ای ثانيه چند بينمون سکوت

 جنگل؟ ميريم فردا: گفتم و رفتم فرو دستاش داغ حجم اون تو بيشتر

 .ميريم بخوای تو -

 .توئه برای عيد اين:  گفت و کرد خم سر اون و کردم نگاش و بردم باال سر

 .تر گرم تنم و شد تر کشيده لبم کنار عميقش بوسه با لبخندم

 ميخندی؟ چی به -

 .نميرسيد هم سانت يه به صورتم تا صورتش فاصله و کردم جمع رو لبام

 .خب مياد قلقلکم -

 آره؟ -

 .رفت نشونه هم رو چشمام جفت لبش و بسته چشمام و شد بوسيده بينم نوك که ميزدم ديد رو شيطونش نگاه

 .ميکنه تنگ نفسامو...آمين داره جادو حضورت -

 نه؟ ديگه ، باشی مرده بايد حاال تا پس -

 ...جونش به زدم غر من و ريخت هم به رو موهام و خنديد

 .ميشم زشت...اينجوری نکن -

 .داغی همه اين از ريخت من دل و چسبيد گوشم به لباش

 .ترينی خوشگل باشی هرجوری تو -
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 چند هر...شد حضورش خوش دلم و بودم خيره ميکرد نوازی روح عجيب رواز اين که نگاهش جنگل اون به

 .بود من برای لحظه اين تو..بود شوهرم مرد اين....موقتی هرچند...کم

 .فروردين پونزده گفتن برای دهن اين تو نميگشت لعنتی زبون اين و

 مکن بيان آن مزن دم بگويدم کنم ناله رسد، استخوان به کارد رسد، جان به دلم کار

 نيشش و ميداد تکون تکون رو آتيش زير کش فويل های زمينی سيب بود رفته کش تيام کنار از که چوبی تکه با صيام

 .بود چاکيده مفيد کار همه اين از

 خنديدم هرهر من دراومد که تيام جيغ و گرفت هوا تو رو صيام پشت از و کرد پسرش به لبخندم حواله چشمکی تيام

 .زد لبخند خندم به هم تيام و

 و کرد روشن سيگار تيام و خوابيد صيام ، خورديم آتيشو زير پخته های زميی سيب ، خورديم کباب جوجه هم کنار

 .شدم غرق بوش تو من

 من برای امروز...پاشيدم روزهام اين مرد صورت به لبخندی من و کرد علم قد ميونمون آهنگی و گشت گوشيش ميون

 .بود نشدنی فراموش

 ميکنم خواهش اينبار نرو ميگفتم بار هر ، ميکنم سازش تو با من بمون ميتونی جور هر"

 نکن اينم از تنهاتر نيستی من از تنهاتر ، نکن تسکينم محتاج شدن تنهاتر زخم با

 نيستم غرورم فکر بغضمو بشکن اينبار ، نيستم مرهم دنبال شبم هر های گريه با

 ميکنه بزرگم خيلی آخرم التماس اين ، ميکنه کم تو چشم تو منو خواهش اين گفته کی

 بری نميذارم که من نکن وا رو درا اونقدر ، بری دارم دوستت چون بشم راضی نکن باور

 نبود کردم حس که چيزی از شب يک ميگم که اينا ، نبود کم دوری درد چون زدم پرپر من عمر يک

 نيستم غرورم فکر بغضمو بشکن اينبار ، نيستم مرهم دنبال شبم هر های گريه با

 "ميکنه بزرگم خيلی آخرم التماس اين ، ميکنه کم تو چشم تو منو خواهش اين گفته کی

 پاش روی و کشيد رو دستم اون و برداشتم قدم طرفش من و زد کنارش به دست با اون و شدم جمع خودم تو سرما از

 .بشينم کنارت گفتی تو:  گفتم من و نشوندم

 .ديگش يکی اينم ، گفتم زياد زندگيم تو دروغ من -

 .ميشه سردت:  گفتم من و نشست تنم دور کتش
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 رسيگا اون و گذاشتم شونش روی سر خودآگاه و چسبيدم سينش به بيشتر من و شد فشرده دورم بيشتر دستش

 به شتربي مرد يه ميگفت بابابزرگم ولی داشتم دوست ، نگرفتم ياد موسيقی وقت هيچ من:  گفت و زد آتيش ای ديگه

 .بگيرم ياد نشد ، داره نياز چيزا اينجور و ورزش

 .ميکنه کيف آدم ، ميزنه قشنگ خيلی رو پيانو ، بلده آيلين ، نتونستم هم من -

 شرکتو يه کار بلدن ، بدوزن قشنگ لباسای بلدن خوب هم دستا اين:  گفت چشمام به خيره و آورد باال رو دستام

 .هنرن از پر ، قدرتن از پر دستا اين ، بدن انجام تنهايی

 .پرستيدم می عجيب رو تنم تو دميده حس لطافت

 دمکشي بطری مارك روی دست من و رفت باال قلپی و کرد باز رو درش و برداشت رو بود پاش کنار شب سر از که بطری

 .کوچولو جيزه اينا:  گفت صورتم تو کرده خم سر و کشيد کنار رو بطری اون و

 ميدی؟ خوشگالت سيگار اون از نخ يه:  گفتم من و فشرد تنش به رو تنم بيشتر اون و لرزيد ريزم خنده از تنم

 جونم؟ -

 .بکشم ارسيگ پرستيژ با چطور داد يادم پيش سال دو ساالر ، نيستم پاستوريزه ميکنی فکر تو که هم اونقدرا من بابا -

 . جوجه ببينم بکش...پرستيژ جونم -

 مفيگور حواله غليظی اخم تيام و فرستادم ريه ته ته تا رو دودش و زدم محکم پکی و بردم لب به رو زدش لب سيگار

 .کرد

 هيچ...آمين وقت هيچ...نکش ديگه:  گفت و گذاشت سرم روی سر اون و زدم غری کشيد دستم از که سيگارو

 .آمينم بده قول...نکش مردی هيچ جلو...وقت

 خب؟ چرا -

 ...بدونی اگه المصب دِ -

 بدونم؟ چيو -

 .ريخت نوازش اين از من دل و کرد نوازش رو کمرم دستش

 .گفتم روزی يه شايد -

 بود؟ چطور امروز:  گفت تيام که ميکردن پاره پاره اطرافمون های جيرجيرك رو بينمون سکوت

 ...بود محشر...تيام عالی...بود عالی:  گفتم و زدم کناری رو صورتم تو ريخته موهای و برداشتم شونش روی از سر
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 و بست چشم و کرد نزديک بينيش به و گرفت رو صورتم کنار ريخته موهای و بردم دست و زد لبخندی ذوقم شدت از

 .رفت من نفس و کشيد نفس عميق

 نبود کردم حس که چيزی از شب يک ميگم که اينا ، نبود کم دوری درد چون زدم پرپر من عمر يک

 .توئه مال فقط -

 منه؟ مال چی -

 .محشر عطر اين -

 برای ميشدم تر ديوونه من و ميداد تاب انگشتش دور رو موهام اون و بودم نگاش جون به ريخته حس همه اين شوکه

 .ميدزديد ازم خوراك و خواب روز چند اين تو که لبهايی اون لمس

 رماگ اين و کرد گير صورتم و شونه ميون دستش و شونم روی کردم خم سر من و افتاد گونم جون به شستش انگشت

 .دارم دوست که وقته خيلی من رو

 نکن اينم از تنهاتر نيستی من از تنهاتر ، نکن تسکينم محتاج شدن تنهاتر زخم با

 آمين؟ بخوابيم -

 ...که زد لب گوشم کنار تيام و گذاشتم هم روی چشم

 نازو؟ همه اين آوردی کجا از -

 .کرد تجربه عزيز شب اين تو رو پروانگی و زد پرپری صداش به ريخته حس همه اين برای دلم

 قرار من دل و کشيد دراز جفتم تيام و کشيدم دراز بود شده پيچيده هم تو پتو زير که صيامی کنار چادر اون تو

 ميکنه؟ چه من با مرد اين و نداشت

 تنيس سردت:  گفت گوشم کنار و داد تکيم سينش تخت به و پيچيد تنم دور دست و پيچيدم صيام تن دور دست

 فسقله؟

 .هستم هم هاش گفتن فسقله اين معتاد که ميدونست کاش و

 نبود کردم حس که چيزی از شب يک ميگم که اينا ، نبود کم دوری درد چون زدم پرپر من عمر يک

*********** 

 جويدن حال در ديدم زدم طرفش که برگشتم و پوشوندم بيشتر رو صيام روی و دادم دستش به رو خورده نيم لقمه

 .است بنده صبحونه مثقال نيم اون

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 344

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

345 

 .کنی تعارف اگه مديونی خدا به...جان نوش -

 وخودت تا برو:  گفت بينيم نوك بوسيدن از بعد و صورتم تو کرد خم سر و ريخت همشون به و موهام ميون برد دست

 .نخوردم

 .بنده قلب ضربان اند يعنی جمله اين و

 ميکنه بزرگم خيلی آخرم التماس اين ، ميکنه کم تو چشم تو منو خواهش اين گفته کی

 چه...بـــــه:  گفت چسبونده گوش به گوشی و اومد لبش رو لبخندی و خورد زنگ گوشيش و شدم جاگير کنارش

 با رو فردا شام پس...مياين؟ کی...من؟ جون...خوبن جفتشونم...قربونت...کجا؟ ما شماره ، کجا شما ، خانوم سها اعجب

 .فعال...عزيزی ، بشم فدات...شلوغه جاده ، باشه مراقب بگو هم شوهرت اون به...هميم

 اينجا؟ ميان دارن -

 .آره -

 .خوب چه وای -

 .اومده خوشت سها از پس -

 .ايه العاده فوق دختر -

 چطور؟ شهنام از -

 .کرد اعتماد بهش ميشه ، خودته مثه تقريبا -

 .خنديد اون و زدم غر من و شد کشيده بينيم نوك باز و زد حرفم به لبخندی

 .آمين نميشم پير تو با -

 بری نميذارم که من نکن وا رو درا اونقدر ، بری دارم دوستت چون بشم راضی نکن باور

 . منه شوهر فعال مرد اين ، زد پر بودم گرفته ديشب که حسی همه اون از دلم چپيدم که حموم تو

*********** 

 زير شتپ از دستی و گونم رو گذاشتم و قاپيدمش مشتم تو من و فرستاد برام هوا تو بوسی و کرد نگاهی تيپم به صيام

 .نشست گوشم به گرمايی و شدم قفل سينم

 .هيزه خودم مثه هم بچم - تيام

 .بچتم عاشق که من -

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 345

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

346 

 .خوشبخته خيلی بچم پس - تيام

 .دارمش که خوشبختم خيلی من -

 مکن ول سربرآوردم های زنانگی امروز و رفت باال ها پله از اون و زدم بهش لبخندی من و چسبوند شقيقم به ای بوسه

 .انگار نيستن

 .کنن حرفی پر پسر و پدر گذاشتم و گذروندم سکوت تو رو ناهار

 تصميم اين از تيام و بود خوشحال کنارش بودنم از صيام و گذروندم بيداری به صيام تخت روی رو ظهرم از بعد خواب

 .پراخم

 .زد پرتيم حواس و خيرگی همه اين به چشمکی تيام و رسوندم پايان به تيام صورت به هام خيرگی با رو عصرونه

 چشمهای به نگران نگاه تيام و ميلرزيد کرده علم قد وجودم تو تازه لعنتی های سوختن اين از دستام شام موقع

 .ميسپرد فراريم

 .نميرفت خواب به داشت نياز عجيب که تنی اين و رفت خواب به تا گفتم قصه تايی ده و کشيدم دراز صيام کنار

 با که رو مردی گرم حضور کردم حس و نشستم داشت برام خوبی خاطره که تابی اون روی و پيچيدم تنم دور شالی

 .ميشد حس از پر وجودم وجودش

 آمينم؟ چته -

 فهخ ای ذره دلش که تنی اين تو ميکنه پا به غوغايی چه اسمم ته به ميچسبونی که رو ميمی اين ميدونستی کاش

 .ميخواست رو زنانه های حس اين کردن

 اشک من و ميکرد ترم داغون هامون صورت سانتی چند فاصله و کرد انگشتاش اسير رو چونم که ننداختم بهش نگاهی

 .نداشتم هوس اينقدر

 .ای سرکنده مرغ عين حاال تا صبح از...؟ آمين چته -

 ...رفت دستم از اختيارم انگار و بودم چشماش خيره

 .کشيدم کنار مشتاق چشمهای اون جلوی از تن و اومدم خودم به ای لحظه نزديکی همه اون بابت

 .بود روزام اين ملودی که موندم صدايی اون مات من و نرسيد انتها به حرفش با بلندم قم چند

 ...آمين -

 .ميکنه تر ديوونه لحظه به لحظه رو من که زدنی صدا مدل اين با ميشکنه ها مقاومت اين ی همه و
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 فاصله و شد خم صورتش روی صورتم و چسبيد رو گوشاش دستام و شد چشماش خيره نگام و برگشت رفتم های قدم

 .رفت ميون از

 من منم قرارت بی ی ديوانه که ، من منم حرارت ، تو آتشی گل

 .گرفت نشونه رو نگام تيام حيرون نگاه و کرد سرباز بهتم و چکيد اشکم قطره و کشيدم کنار لب

 ...که ناليدم و کردم پنهون دستام ميون صورت و نشستم پاهاش جلوی زانوهام روی

 ...واقعا من...منظوری من....اشتباه..من...ببخش -

 .کرد دعوت هاش لبه بزم به رو هام لب اينبار که بود اون اين و کشيد باال رو تنم و زد کنار رو دستام دستاش

 من منم قرارت بی ی ديوانه که ، من منم حرارت ، تو آتشی گل

 در رو گردنش تا موها مسير انگشتام با من و ميزد چنگ رو کمرم دستاش و شدم جاگير پاهاش روی هدايتش با

 .مينورديدم

 ...دارم دوست هم رو ها خنده اين من و خنديد ، شدم نگاهش برق خيره من و کشيد باال خودش با که رو تنم

 بگنديم و بپوسيم جاهليت در نه ، بخنديم تو و من دارد دوست خدا

 جلو تن اون و کشيدم عقب تن من و و گذاشت تخت روی زانو اون و کشيدم عقب تن من و نشست تخت روی تنم

 هب شم کوبيده من و کرد لمس رو صورتم تا پام انگشت نوك از وار نوازش اون دست و خوردم تخت تاج به من و کشيد

 ...انگيز غم پايان يک با هرچند...موقتی هرچند...بودم محتاجش عجيب روزها اين که ای سينه

 لعنتيای اون و کرد جدا لبم از لب اون و بردم موهاش ميون چنگ من و شد هم درگير لبهامون باز و کشيد باال رو سرم

 ...ميشدم مست نخورده می من...ميشدم مست من و گلوم زير تا لغزوند رو عاشق من

 اون و گرفتم رو تيشرتش های لبه من و کند تنم از رو بلوزم اون و گذاشتم هم روی چشم من و شد خيره نگاهم به

 شدم لرزونش های مردمک خيره داشتم احساس همه با من و شد خم من روی و کند تن از شرت تی تر سريع خودش

 .ميريخت داغی گوشم کنار نفسگير که ميشنيدم رو صداش من و بود تنم خيره اون و

 .لعنتی کن درکم ؟ بگذرم زيبايی همه اين از چطور من -

 ...نگاهش ترديد آخرين به زد تاييد مهر لبهاش روی حرارتم پر بوسه

 بسپار ترين عاشق اين به را دل و کن لمسم مرا ، بگذار لبم بر را لبت ، من پيش آرام بخواب

 حرارت پر های نفس ، ميشد عشق ، گرفت نمی سيرابی ، ميشد عطش هام زنانگی رنگی های مالفه اون ميون

 ...ميگرفت
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 ...بودم امشبم دعای وسعت به آمينی من و

 ميگيرم تازه جان که بگذار لبم بر را لبت ، ميميرم تو بی که منی ، من پيش آرام بخداب

 .... ميگرفت بازی به تن ، ميشد آتيش ، ميشد نوازش هاش دست

 ...ميريخت عشق ، ميشد عشق دستهام

 ...تنم جای جای روی ، نرم ، ميزد بوسه لبهاش

 ...فرجام بی ای رابطه آستانه در هستم زنی من و ميچسبيد تنش به ، ميشد حرارت لبهام

 آبو که تشنه چو بنوش لب اين از ، بتاب دورم به و بخواب کنارم

 ....پرشور های بازدم و دم اين از ميگرفتم نفس و ميزد نفس نفس

 ...منه روزهای اين اعتراف ترين تلخ اين و...شدم عاشق من

 بپوسد دوزخ ترس از که لب آن نه ، ببوسد که لبی دارد دوست خدا

*********** 

 همه اون برای نه...ميريختم اشک روزام اين داشتنی دوست اون به پشت من و رو تنم بود کرده احاطه دستهاش

 تازه خوشبختی اين و من به سرعت با روزها اين که تلخی پايان اين برای...گرفتم که خوبی حس و دادم که عشقی

 ...ميشد تر نزديک رسيده

 ...که شنيدم گوشم کنار صداشو من و شد خفه ميشد چلونده دهنم تو که هايی مالفه ميون هام هق هق

 آمينم؟ بودم بد...گريه؟ چرا -

 ميکنی؟ ولم -

 چی؟ واسه-

 .حموم برم ميخوام -

 .ترسيدم می هم آرامش همه اون به نگاه از من و شد باز هاش دست

 .انگار ميکرد تر پرحجم رو گلوم ميون کرده گير سنگ اين و مينشست تنم تو نرمک نرم خجالت

 .شه راحت بابتت خيالم بذار بگو چی يه دِ...؟ آمين خوبی -

 .خوبم -
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 .نکرد قانعش انگار خشدار صدای اين و

 نوازش لبهای فشردن با باز رو هقم هق و کوبيدم زمين رو تن حموم های کاشی سفيدی ميون پيچيده تن دور مالفه

 پسرکم و شوهرم جز من مگه و فشردم ميخورد رقم توش خواهرم آينده که اتاقی اون دونفره وان ی لبه به شدم

 ميخوام؟ چيزی

  ؟ داری مشکلی ؟ چيزيته آمين:  گفت که بود تيام و خورد در به ای تقه

 .خوبم خدا به ، تيام خوبم -

 قفله؟ در اين چرا پس خوبی اگه دِ -

 .ميخوام تنهايی فقط تيام -

 کردم؟ اذيتت آمينم -

 .بشنوم زبونت از هم باز رو اسمم ته ميم اون من بذار ولی کن اذيت تو

 .باشم تنها کم يه ميخوام فقط...تيام نه -

 ميزنی؟ صدام خواستی چيزی ؟ باشه راحت خيالم -

 .بخواب برو تيام، آره -

 .ميخوابيم هم با ، بيرون بيا -

 کردم؟ گناه آيامن و ؟ کنم چه من خوبی همه اين از

 بپوسد دوزخ ترس از که لب آن نه ، ببوسد که لبی دارد دوست خدا

*********** 

 بگذرم؟ هم دلخوشيم اين های خنده از بايد يعنی من و ميخنديد غش غش صيام

 هوا تو رو ودب گرفته برگشته سفر از تازه سرايدار از که کليدی دسته تيام و زدم ضربه بينيش نوك رو آرديم انگشت با

 .گرفتم خندونش و براق نگاه از نگاه من و گرفت مشت تو بعد و انداخت

 .کرديم درست کيک بابا - صيام

 .خونگی کيک واسه ميميرم من که آخ - تيام

 .ميرسن اينا خاله االن حموم برو ، مامان جان صيام -

 .برگردم من تا نده کيک بابا به ولی باشه - صيام
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 ...خنديدی شما اعجب چه:  گفت زيرلب تيام که شنيدم و کردم ای خنده

 .بخوريم کيک قراره شام بعد هم با همه مامانم، نه -

 .دادم تن کردنش نگاه اجبار به من و گرفت رو چونم تيام دست زد بيرون ازآشپزخونه که صيام

 .گرفتم اجازه تو از اينبار من آمين ، ميکنی قايم خودتو ، ميدزدی نگاه -

 .نگفتم چيزی که من:  گفتم و زدم کنار رو ميز روی آردای دستوال با و کشيدم کنار چونه

 شدی؟ اذيت ، ديشب کردم تا باهات بد ، ميکنه تاتی تاتی من مخ روی نگفتنت همين دِ -

 .ميکشم خجالت خب يعنی...خجالت...من...ديگه بفهم...خب...فقط ، خدا به نه -

 .نبود من برای ديگه ، ديگه چندی که شدم هايی خنده خيره من و پيچيد آشپزخونه فضای تو خندش صدای

 .من واسه آرامشه چقدر وجودت بدونی اگه:  گفت و موهام به زد بوسه عميق اون و گرفت تنش ميون رو تنم دستاش

 .کردم خيانت من ؟ نه مگه ، کردم اشتباهی کار من تيام -

 تو و من ؟ کردی خيانت کی به ، منی زن تو فقط االن ، منی زن تو:  گفت و گرفت باال رو چونم و آورد لبم روی انگشت

 ميگی تو وقت اون ، کردن حالل هم پيغمبرش و خدا حتی ، آمين حاليته ، داشتيم ديشب رابطمونو ترين حالل

 خيانت؟

 کردم؟ اشتباه من تيام -

 ... بانو نکردی ميگم دِ -

 .دارم دوست من هم رو جديد بانوی اين

 يه برم من خب:  گفتم و زدم گوشم پشت هول رو صورتم تو افتاده موی دسته و کشيدم بيرون تنش ميون از تن

 .ميان شهنام و سها االن زشته ، بگيرم دوشی

 لبخند و نوشتم بخارها ميون رو تيام اسم بخار همه اون بين از حموم قدی آينه جلوی من و داد تکون تاييد به سری

 .برامو بوده فرصت اين نميکنم زهر من و زدم

*********** 

 گاهی و ميدادم گوش هاش حرف به و بودم نشسته سها جلوی تنگم شرت تی و جين ربع سه پاچه شلوارك اون با

 .ميکرد نگاه رو سهاش عشق پر که افتاد می شهنامی به نگام

 .شهنام ميزنه حرف زنت اين چقدر - تيام

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 350

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

351 

 .بخواد دلت هم خيلی - سها

 .بخوام عمرا من - تيام

 ...داشتم دوست رو حضورش امنيت من و شد حلقه من ی شونه دور که بود دستش و

 بود؟ چی بهزاد و ساالر برنامه - شهنام

 .کيشن -

 آمين؟ گذشته بهت خوش - سها

 .بود شونم دور تيام دستای هم هنوز و انداخت خنده به رو من اومد که ابرويی و چشم اون و

 تيام؟ نکردن تهديدت ديگه - شهنام

 تجربه دوباره رو روز سه اون ندارم دوست وقت هيچ من و بود مشغول باکس ايکس با که برگشت صيامی روی نگام

 .کنم

 .نميکنن ريسکی همچين ديگه - تيام

 .نبودم ها لحظه اون تو که متاسفم واقعا ، بود نزده من به حرفی هيچ صيام شدن پيدا تا شهنام - سها

 .ندارن خبر هم بهزاد و ساالر حتی ، نگه که سپردم بهش من - تيام

 ربهتج رو ترسی هميچين من نميذاره ديگه مرد اين که ميدونم و دادم تکيه تيامم تن به سر من و داد تکون سری سها

 .کنم

********** 

 .ميخوردم غبطه شهنامش و خودش عشق به که کردم نگاه سهايی به من و انداخت هام شونه روی شالی دستی

 پس؟ کجاست خانت تيام اون تنها؟ چرا -

 .بودخوابيد خسته -

 تو؟ بی -

 .ميدادم بهش العاده فوق لقب رنگ صورتی خواب لباس اون تو من و بوسيد نرم رو گونم اون و کردم نگاش کمی

 اينو نگاش برق ، نمگيذره تو از تيام ، ميشناسم تيامو من ؟ باشه گذشته زيبايی همه اين از تيام کنم باور ميخوای -

 .ميگه

 .نکن دلخوش منو -
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 .نگات داره کندن دل حس...آمين ميکنه اذيتم نگات تو چيزی يه -

 .بکنن دل بايد روزی يه همه -

 .جازدنی اهل نميدونستم -

 .نيستم بلد خونمو هم اونم خوردن کسی حق اهل ولی نيستم و نبودم زدن جا اهل -

 .خورد حقتو تيام حتی که توئی حق ، توئه حق تيام -

 .کنم فکر آينده به نميخوام و دارم دوست سفرو اين ، نميکنم نگاه حق يه چشم به بهش -

 .آمين درده خيلی لبخندت پشت ولی ميزنی لبخند ، ميخورتت داره تو توی چيزی يه -

 .کمتر يکی بيشتر يکی ، دارن درد آدما همه -

 .بريد ازم شهنام وقتی ، کشيدم دادنو دست از ترس دردِ هم من -

 بلده؟ هم بريدن دل مگه عاشق نگاه اون ؟ ببره تو از شهنام -

 به که کسی تنها انگار و بود همه با اون ولی سريد دلم اول روز همون از ، ديديم همو دانشکده تو شهنام و من -

 حثیب يه سر کالس همون تو اينکه تا ، نکرد نگام هم باز ، نشستيم هم کنار کالس يه سر ، بودم من اومد نمی چشمش

 گرفته ناديده همه اين از مدت يه بعد ، داشتم دوسش من ولی بود زور حرفاش ، شد دعوامون کرد باز سرشو استاد که

 ، لمدنبا افتاد ، اومد چشمش به محليام بی اينکه تا ، ميخواستمش خيلی که شدم مردی خيال بی و گرفت دلم شدنم

 و من کم کم که بود اونجا ، مهريش بی همه اون از ميشدم دلگير من ولی همه مثل ميخواست شب دو يکی واسه منو

 دختربازی هم صدم يه شهنام کنار اون و بودن نخش تو دخترا ، بود هم بداخالق ، بود خوب ، شديم نزديک هم به تيام

 ...شهنام و نبود خونه تيام روز يه اينکه تا شد بيشتر تيام با دوستيم بهونه به اونا ی خونه به آدمدم و رفت ، بود نکرده

 ...زدم گولش -

 سها موهای روی شهنام و زد لبخند مردش به عشق پر سها و کشيد خط ميونمون ميزديم حرف ازش که مردی صدای

 ، ونهخ تو کشيدمش راهه تو تيام اينکه بهونه به:  گفت و گذاشت سها سر روی گونه و کرد بغلش پشت از و بوسيد رو

 متاسفم من... و کردم حبس خونم تو رو سها من و اطراف شهرای از يکی بود رفته ، گشت برنمی هم فرداش تا تيام

 ...سها

 .ببوسه منو ميخواست شعور بی ی پسره:  گفت و زد لبخندی سها

 .جونم نميبينی که هاليوودی فيلم ، جون آمين انگاری اومده خوشت:  گفت سها و خنديد شهنام و شد باز نيشم

 به و ميخواستم که بود چيزی تنها من برای سها ، داشت فرق هميشه با ، بود عالی ، بوسيدمش:  گفت و خنديد شهنام

 .آوردم نمی دستش
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 ...ميکردم فکر ولی بودم شهنام عاشق من ، بيرون زدم خونشون از - سها

 .اوايل اون حتی ، نبودی هوس من برای وقت هيچ تو - شهنام

 تا بود شده کمتر هم تيام با ارتباطم حتی ، شدم دور ازش:  گفت و زد مردش های مهربونی همه اون به لبخندی سها

 ...اينکه

 بگه؟ نه من به که بود دختری کدوم آخه ، بودم شده عاصی دستش از ، کنه حسودی خواستم - شهنام

 .شيفته خود - سها

 .نشستن نظاره به رو خندم مهربون دوتا اون و خنديدم

 ...شکست که ديدم رو سها و شدم رفيق بود سها دشمن قضا از که دخترايی از يکی با - شهنام

 .بوسيد رو سهاش موهای تر عشق پر و شد غمگين چشماش

 .نفسم شرمندتم - شهنام

 .ايران برگشتم و دستش از شدم ناراحت:  گفت و خنديد سها

 .کرديا در به در رو ما خوب - شهنام

 پشيمونی؟ - سها

 .زدم مهر همه اين به لبخندی من و بوسيد رو سهاش گونه شهنام

 بده رام شد راضی تا وايسادم صبح تا اتاقش ی پنجره جلوی پا لنگ يه شب هر هفته يه ، اومدم دنبالش - شهنام

 .تمنداش خبر و بود ای فتنه...بگيرن بله خوشگل خانوم اين از تا شدن بسيج خونوادم کل ماه سه ، خواستگاری واسه

 سها؟ اومد دلت -

 .مياد دلت اين از بيشتر باشی من جای هم تو - سها

 .بگيره مامانش از رو بابا انتقام بابا دختر ايشاال - شهنام

 .آرومه بچم که فعال - سها

 یميش عمو داری:  گفتم و انداختم گردنش دور دست ذوق سر از من و گذاشت تراس به پا تيام و کشيدم خفيفی جيغ

 .تيام

 .ميشم دار عروس دارم فهميدم نفر دومين خودم - تيام

 .بشه دختر بستين هم اميدی چه - سها
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 .ميخوايم عروس ما ، ميشه ايشاال -

 .گرفتم خو زوج اين خوشبختی همه اين به انگار من و زد لبخندی من به شهنام و انداخت دورك دست و خنديد تيام

*********** 

 ی شونه که روزهايی اين مرد اون به و کردم باز چشم و کشيدم باال رو بود شده داده تکيه وان بالشتک به که سری

 .شدم خيره ، ميکرد هيزی خندش وری يه اون با و بود کرده جمع سينه تو دست و بود داده تکيه در قاب به چپ

 رو چونم و خنيديد اون و کردم نگاش خيره فقط من و نشست وان ی لبه و برداشت قدم طرفم و ديد خودش به نگامو

 گردنش دور دست من و کرد مزه رو لبهام و کشيد پايين رو سرش و کشيد باال رو سرم و انداخت گير انگشتاش ميون

 ... و پشتم ی تيره به لغزوند دست اون و انداختم

 ترسيديم دو هر تو و من هم نگاه از دوباره ، نپرسيديم که سواال ، بود دلها تو حرفايی چه

 ...انگار کمم خيلی ، آمين برات کمم:  گفت و کرد براندازم خندش تلخ با اون و کشيدم عقب سر

 .ميکنه داغونت داره چی يه ؟ تو چته:  گفت باز اون و شدم بازی مشغول انگشتاش با

 .نيست مهم -

 .دزديدی نمی نگاه من واسه اينجوری که نبود اگه دِ -

 .خوبم من -

 .نزن گول منو ، آمين ديدم رو تو بودن خوب های لحظه من -

 .شد حسوديم يکی به بار اولين واسه ، شد حسوديم سها به -

 .ميخواستم رو تنش گرمای من و دوئيد حموم سرد فضای تو نگاش

 چيش؟ به -

 .خوشبختيش به -

 بدبختی؟ االن -

 .دارتم اون و دارمش من و هستم من و هست اون که االنی همين ؟ االنه همين منظورش

 .نه بدبخت -

 چرا؟ ميدی دوپهلو جواب -

 ميکنی؟ برداشت دوپهلو چرا تو -
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 آمينم؟ چته -

 .نميدونم -

 .نميگی و ميدونی -

 .تيام شو خيال بی -

 چی؟ خيال بی -

 .معما اين حل خيال بی -

 .معما شده که هست چی يه پس معما؟ -

 .نيست مهم -

 .هست يعنی ميکنه مشغول رو تو فکر وقتی -

 .ام خسته فقط من -

 بودن؟ من با ی خسته -

 تيام؟ ميکنی بافی منفی چرا -

 بمالی؟ شيره ملکانو تيام سر ميخوای ، سرباالست جوابات چون -

 ميشه؟ -

 .درصد صد که باشه پررو توئه به اگه -

 کردم؟ کارت چی مگه -

 کرد؟ استخدامت چطور معاونم نميدونم من -

 پشيمونی؟ -

 .نه -

 .دارم دوست خيلی ، دارم دوست رو اون و نشوند لبم به لبخند لحنش قاطعيت

 ترسيدم تو ترس از من ، پوسيدم بيهوده اگه ، پرسم نمی چيزی اگه ، ميترسم ميبينی اگه

 .شد پارتيم مامان چون کرد استخدامم معاونت -

 .بدم حسابی گوشمالی يه معاونمو شد واجب پس -
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 .خواستنيه خيلی ، است العاده فوق مرد يه کردم فکر ديدمش که اولی روز -

 .برم از انگار هم رو ابروهاش شوخی من و رفت هم تو اخماش

 کيه؟ صبح وقت اين يعنی:  گفت و نشست من روی تيام نگاه و پيچيد فضا تو صدايی

 .خوردمتا برگردم ، باش زود:  گفت رفتنش بيرون از قبل اون و انداختم باال شونه

 .ارم دوست هم رو هاش لحظه اين من و خندم به خنديد اون و خنديدم

 ، بود متعجب نگام و ميرفتم پايين ها پله از و ميکردم جمع کليبپس مدد به سرم باالی رو نمناکم موهای که بعد کمی

 .بودم ايران شمال تا جنوب مسافت زدن تخمين حال در

 اين که ميدونم من و ميکردن رصد رو بدنم و تن که بود آهو و سارا درهم اخمای به نگام من و کرد باز دست ساالر

 .ان ديوونه صد در صد اختمال به جماعت

 .دارم دوست رو پسر اين چقدر من و زد من به لبخندی اون و دادم دست بهزاد با ساالر از قبل

 ما؟ پسردايی با کردی چه ، فوالدزره مادر دوتا اين اخم خيال بی:  گفت گوشم کنار و کرد بغلم ساالر

 گره ساالر و بود روزام اين مرد اخمای به نگام من و بوسيبد رو موهام روی و خنديد اون و شد بازوش ی حواله مشتی

 مهمه؟ برام ساالر چقدر که بودم گفته و ميکرد تر محکم تنم دور رو دستاش

 .نبودم بلد کشی منت هم من و نميذاشت هم محل آهو و بود شده محورفتارش بااليی طاقچه سارا

 گذشات؟ خوش مجردی:  گفت و شدم شيطون من و گردوند رو و کرد ايشی سارا و نشستم سها کنار

 .بعضيا چشم کوری به – آهو

 .شکارنا دستت از:  گفت گوشم تو کرد سر سها

 .بدجور...اووووف -

 .انگاری پوستت زير رفته آب ، نگذشته بد بهت همچينی هم تو – ساالر

 .دارم دوست هم رو نگاهاش من و بود خيرم تيام

 بود؟ چطور مسافرت حاال:  گفت و رو گرفته پيش در قهر نياورد دووم سارا

 .عالی -

 ..سارا از امان...سارا و اومد تيام واسه ابرويی و چشم بهزاد ، زد لبخند ساالر ، پريد باال آهو ابروهای

 من؟ جون:  گفت دارش غلظت ی غره چشم ی شاقه اعمال حين در
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 جان؟ سارا هست مشکلی:  گفت تيام و خنديدم

 .باال بيار چمدونمو بعد ساالر ، کنم استراحت ميرم من:  گفت و شد بلند جا از من روزهای اين مرد به اهميت بی سارا

 .بزنم حدس رو گفت سارا گوش تو آهو که حرفی ميتونستم نشنيده

 ".ميذاری مايه خودت شوهر از ميشی کور "

 : گفت اون و نشستم پاهاش روی من و کشيد رو دستم اون و خنديدم تيام اخمای به و گردوندم اتاق دور رو آخرم نگاه

 نه؟ يا ميخوابه من اتاق تو من زن که داره ربطی چه اونا به آخه

 .تيام ديگه خيال بی:  گفتم و بردم موهاش ميون دست

 انگار رو هاش بازی بچه اين من و کرد ولم منو ميل بی اون و شدم بلند پاش روی از و شنيدم که رو ها بچه صدای

 .دارم دوست

 .شفيق رفيق دوتا اون اومدن باال دير بابت کشيدم راحتی نفس و بيرون زدم اتاق از

 خبريه؟ ، کردی خوشگل - آهو

 .بوده خوشگل هميشه بچمون - سارا

 لد عاشقای اون با بوده خبرا چه کيش ببينيم ، کنين تعريف خب:  گفتم و انداختم گردنشون دور دست و خنديدم

 .خسته

 ؟ کرد ول خودش از بازی هاليوود چه جون بهزاد بگو:  گفت آهو و نشستيم تراس در نزديک های کاناپه روی

 آمين؟ جون -

 .خودش جون ميگه ور و شر - سارا

 .بذار مايه خودت از - آهو

 .داره ورت بياد داداشم گذاشتم اگه - سارا

 .بخواد دلتم - آهو

 .آهو کن تعريف -

 .خانوم آهو آبا رو بريزم داداشمو و تو پته بلدم خوب منم - سارا

 .کردين زياد اضافه غلطای پس -
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 چطور بوديم مونده ما بود سارا اين صورت تو هميچن ، بودن داده بهش قرضی چشم دوتا انگار رو بهزاده اين - آهو

 .عقيمه جون از دور بهزاد خدا بنده يا ساراس از ايراد يا ، نميشيم خاله

 ميکنن؟ هم زندگی هم با دوتا اين آيا و رفت هوا آهو جيغ و زد نقش آهو صورت تو مبل کوسن و خنديدم غش غش

 هم برگشتن گوری؟ کدوم رفتن کردن دودر بهزادو و من چطور روز نصف نی معلوم ، بوديم بهتر دوتا شما از - سارا

 .صورتش تو کوبيدن فصل دو ميکرد فکر نميدونست هيچکی بود انداخته گل آهوجون لپای همچين

 هستم، هم کردنش نگاه مدل اين عاشق من و بود خيره هام خنده به دورتر کمی که افتاد تيام به نگام و خنديدم باز

  ؟ بودم گفته

 .درآورد جا تو لوچتونو و لب هميچن راهرو تو راست راست برداشت آقاتون که بوديم بهتر شما از - آهو

 .ميداد فحش و ميخنديد هم سارا و کرد غش هم آهو و پوکيدم رسما

 .خنديدم بيشتر من و داد ادامه آهو

 جمع راهرو کف بهزادو قيافه کی نبود معلوم وگرنه ، بود درگير آسانسور تو گوشيش اون با ساالر بود خدايی - آهو

 .ميکرد

 .شده ديوار پخش ، کنه فوت جونتونو سالی بهزادکه ، بابا نه - سارا

 هست؟ من ساالر با مقايسه اليق اصال تو سوسول بهزاد ، عزيزم باشه خير ديدی خواب - آهو

 .بار به نه و بود دار به نه و ميخنديدم و ميخورد چرخ ميونشون نگام

 نه؟ ديگه کنين انتخاب بچتونو اسم مونده ، بهشون نميدادين هم پا مياد خوشم ، کنين جمعش -

 .خدا به نه - آهو

 پيچيده سالن توی خندش صدای که بود آهو خود و ميزد گاز رو سالن کف رسما ديگه هم سارا و کردم غش که من

 .بود

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

 یگوش و اومد ابرويی و چشم برام ساالر و نشست گردنم دور تيام دست و کشيدمش تن به من و زد تکيه بهم صيامم

 .دارم دوست هم رو هامون نفره سه اين من و گرفت عکس ازمون دست به تيام

 .شيم دار بچه زود ، داريم دوست بچه اينقده من:  گفت آهو به رو ساالر و نشست کنارم سها

 .زندگيم سالهای ی همه حيای بی ساالر به کردم اخم من و کرد غش سارا و شد لبو آنی به آهو
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 کردی؟ پهن گداييتو بساط و ساختی مسجد هنوز:  گفت و زد ساالر پشت دستی شهنام

 .ديگه چندماه تا ايشاال ، راهه تو مسجد مصالح - ساالر

 .برم روتو - شهنام

 شوهرت؟ اين يا پرروام من جون سها - ساالر

 .ميخوای خاطرشو فهميديم ، بابا باشه:  گفت و کرد جمع رو واشده نيش ساالر و نگاش تو ريخت عشق سها

 کشيدی؟ شما کشيدو من به رسيدن واسه شهنام که زجرايی دهم يه - سها

 .مروتی بی اين نميره انتظار تو از جون سها - ساالر

 ، تيپه خوش اينقده ، دکتره بچم ، ايران بياد ميخواد ديگه ماه ،يه دارم داداش يه خودم اصال ، کن اذيتش آهو - سها

 .بشی داداشم زن ميخواد دلم چقدر گفتم خورد تو به چشمم که همين

 .خودمه خانوم پايين بياد باال بره آهو:  گفت و خنديد ساالر

 .حياش نه ذوقشه از که ميشناسم رو رفيقم اين که من و انداخت زير به سر آهو

 .جمعمونا توی داريم بهتر دختر ، کن نگاه ديگه دور يه ، کن ول رو اينا ، جون سها - سارا

 .نذاشت محلی چه سارا و رفت ای غره چشم چه بهزاد که ديدم

  ميگی؟ آمينو آهان ، کنم فکر بذار - سها

 .کردم شک سليقت به جون سها - سارا

 .ميديمکفرن بالد به دختر که باشم گفته ، بکنيم آمين واسه فکرامونو ميتونيم ما ميمونه ايران اگه داداشت - ساالر

 .انگار اومده هم خوشت:  گفت و گوشم تو کرد سر تيام و خنديدم

 خبر؟ چه:  گفتم نيمرخش ی خيره من و داد دستم به رو چای ليوان

 کی؟ از دقيقا -

 .همه از -

 اين تو سارا و تنگه دخترش واسه دلش بابام ، اومدنه پايين حال در شيطون خر از سارا ، ميريم پيش خوب آهو و من -

 .ننداختن دور بابات و فرشته خاله ار خودشونو هم دايی و جون تهميته ، مراده خر سوار همچنان مورد

 .عمو حال جز ، روبراست چی همه پس -
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 . دستته قلقش ، آمين کن راضيش -

 .بهزاده دهن به فقط نگاش سارا روزا اين ، بخواه بهزاد از -

 چته؟ -

 .ميخواست تنهايی کمی دلم من و بود مقدمه بی سوالش

 .هيچی -

 .نگو دروغ ساالرت به ، نگو هم دروغ ، نگو نميخوای ، کردما بزرگت من -

 سالی؟:  گفتم که بيرون بزنه خواست تراس از

 جونم؟ -

 دارم؟ دوست بودم گفته -

 .نگرانتم عمره يه که منی ی اندزه به نه:  گفت اون و ميکردم حس نديده رو لبخندش

 . شکست رو سکوت اون صدای باز و شد سکوتی

 ...راستی -

 .بزاد واست رسيد جمشيدش به اگه جونت فرشته بگو رو سالی:  گفت که کردم نگاش

 .ميکردم چه نداشتم ساالرو موندم من و رفت لب به لبخند اون و خنديدم

 .دادم جواب گوشی اسکرين به نگاه بی من و داد نشون خودی ذهنم همهمه ميون گوشيم صدای

 بله؟ -

 خوردی؟ سالمتو -

 .سالم -

 کجايی؟ -

 عمه؟ ؟ آرمان ؟ مامان خوبين؟ شما -

 کجايی؟ گفتم -

 .تيام ويالی ، شمال -

 ...آمين -
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 .جمشيدخان تخت خيالتون ، چاك به ميزنم و ميکنم جمع بنديلمو و بار فروردين پونزده از قبل من -

 خوبی؟ -

 .بپرسين سوالی اينجور ازم روزی نميکردم فکر -

 .کنيم فسخ زودتر چه هر بايد رو صيغه -

 .پيچيد گوشم تو عصبی بمش صدای که بود بلند پوزخندم صدای انگار

 آمين؟ داری مشکلی -

 ، جمشيدخان گفت آفرين بايد پدرانه همه اين به ، مهمه براتون آيلين خوشبختی حد اين تا که جالبه فقط ، نه -

 .داشتم دوست آيلين برای رو معيارتون هميشه ، عالی همسر و عالی تحصيالت ، عالی سفرای ، عالی زندگی

 ميگی؟ چی ميفهمی آمين -

 سفرای تنها من ميدونستين جمشيدخان راستی ، گذشت خوش بهم خيلی امروز ، ام خسته کمی فقط ، نميدونم -

 ارچندب آيلين... سوال يه.... پارسال فاکتور با ، شمال هم حاال و...مامان؟ با مشهد هم يکی و بوده طالقان يکی ، زندگيم

 .داشتم دوست هم آيلينو سفرای...رفته؟ خارج سفر

 .نيست تو حرفای اين آمين -

 .دلمه حرفای...نيست من حرفای آره -

 .ميزنيم حرف باهم و برميگردم من -

 خالی و خشک تلفنای همين به من ، باشين داده هدر من مثل ارزشی کم آدم با زدن حرف با رو وقتتون نمياد يادم -

 .راضيم هم بار يه سالی

 .شدی عوض آميبن -

 ...شايد -

 .زدم پوزخند هم باز من و پيچيد گوشی تو دادش صدای

 ...آمين -

 برميگردين؟ چندم -

 چی؟ -

 برميگردين؟ چندم گفتم:  گفتم باز من و خورد جا ربطم بی سوال از
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 مگه؟ چطور -

 .شده تنگ گرفتن ازم اونم و داشتم که کسی تنها واسه دلم ، همينجور -

 داشت؟ ، نداشت که کنايه گوشه بوی حرفام

 .ايرانيم پونزدهم صبح ما -

 .خوبه -

 چی؟ -

 .خداحافط ، ميزنن صدام ، برم بايد من ، هيچی -

 .بودم محبتش محتاج که کردم قطع پدری روی گوشی بار اولين برای من و

 تيام؟: گفتم نيمرخش خيره من و برد فرو صيام موهای ميون دست

 هوم؟ -

 ميخواست؟ ؟ خواست نمی جانم که دلم

 .بخواب برو -

 بودم؟ گفته ، ميريزه هم نگاش با من دل و کرد نگام وری يه و زد رو خندش وری يه

 .نميبری من از و ميبری حساب رفيقات از -

 که؟ ميفهمی ، باشه حرفی نميخوام -

 .  بود اخم ابروهاش ميون

 .کردم نگاش فقط من و بوسيد کوتاه رو لبهام و شد خم

 .باشی داشته خوبی شب -

 تيام؟:  گفتم که بود دستگيره روی دستش

 .منه جون فقط اون انگار و نشنيدم جانمی باز

 ...داد ياد من به جنونش با زن يه

 ويرونيه قبل...شدن عاشق که...شدن عاشق که...شدن عاشق که

 .داشتم خوبی عيد من -
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 .بيرون زد اون و ديدم رو خندش وری يه

*********** 

 خيره ذوق پر بود سهمم کم خيلی که ای کودکانه شيطنت همه اون به و کردم ساالر سر شدن خراب راهی رو صيام

 .شدم

 ناي بود جذاب چقدر و داشت درگيری گوشيش و تاپ لپ با اتاقش تو که ميديدم رو تيام و بود خالی سالن به نگام

 .مرد

 زن باز من و کرد برانداز رو صيام اتاق چارچوب به زده تکيه من و آورد باال سر باشه کرده حس رو نگام سنگينی انگار

 .ميدم باشه شده رو دنيام تمام بودن اون با برای که مرديه همون اين و نگام تو ريختم غمزخ و دادم خرج زنيت و شدم

 من و طرفش برم که اومد اشاره برام و گردوند سالن توی رو نگاش و گذاشت عسلی روی رو گوشی و بست رو تاپ لپ

 .کسی بی فصل ی آستاته در زنی منم اين و دادم خرج زنيت و شدم زن باز

 وشايد کشوند اتاقش تو رو من و برد کمرم دور دست اون و کردم پيرهنش بند رو دستهام و گردوندم سالن توی نگاه

 .پايين ی طبقه اتاق اون از تر پرخاطره حتی ، باشه عمرم اتاق ترين خاطره پر اتاق اين

 همه اين بابت من و شد سرم کنار های ستون اون دستای و چسبيدم ديوار ی سينه به من و بست پاش با رو در

 .ميشدم عشق غرق ميشد نصيبم بودن اون با از که احساسی

 کن درکم بهار ابر مثه ، بارونن حريص فرشام سنگ

 کن ترکم بار يه روزی باشه ، ازم ش رد بار يه روزی باش

 .منه سهم فروردين پونزده تا کم کمِ مرد اين و بردم موهاش ميون دست گرفت بازی به رو گردنم پوست که لبهاش

 بزنی قدم من احساس تو که شدی سبز فصلی چه از دفعه يه

 بزنی قدم من واسه کمی يه گهگاهی که شدم خيابون يه

 به حتی شدن خواسته همه اين از من و آورد جلو سر اون و کشيدم عقب سر من و پيچيد سالن توی ای خنده صدای

 منيست ميفهمن:  گفتم گوشش کنار من و چسبيد بهم بيشتر و رفت غره چشم اون و زدم پسش باز و خنديدم هوس

 .تيام

 همون اون و کردم خفه شونش به لبهام فشردم با رو خندم من و داشت نگه ای لحظه لبهاش ميون رو گوشم الله

 .خانومم داره عاقبت کردن هيزی:  گفت و کشيد باال گوشم روی تا رو بود درگير گوشم ی الله با که رو لبهايی

 بمونم؟ خانومت ميشه...سوال يه
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 تو دامن موج روی کنم کز خستگيام که شدم خيابون يه

 تو کردن عبور از شم مست ، خودت به نميرسه دستم اگه

 . شدم نيازش غرق و کردم ناز مشتاق من و رسوند تخت به رو تنم

 . ميشدم لذت غرق نوازش همه اين از من و ميشد کشيده کمرم پوست روی دستش

 . خيال بی تيام -

 .ميخواستم رو لبهاش هم من و بود لبهام نگاهش هدف

 .نميشم خيالت بی وقت هيچ من -

 .داشت هم ای منگوله ، نياز حس از لبريز نگاهی با ، تن روی زده چمبره ، تخت روی مردها قولنامه کاش و

 کردم عادت رفتنت راه به تا ، تنم روی رفتی راه اونقدر

 شدم زار الله که کردم فکر ، عاشق خلوت خيابون يه

 .ديگه برم:  گفتم ميکرد بازی موهام با اون و بود سينش روی سرم که بعد کمی

 .بود کرده سيراب هاش بوسه با فقط رو من که بودم ممنونش چقدر من و گذاشت موهام روی عميقی ی بوسه

 . زنب وثوق به زنگ يه:  گفت تيام و کردم ميزون هم رو بود شده کج تنم تو که لباسی و کردم آيزون تخت از رو پاهام

 هلحظ من که ای رابطه اين به داد ختام حسن لبهام روی عميقش بوسه با و کشيد رو دستم باز اون و دادم تکون سری

 .فروردين پونزده از بعد روزهای برای ای ذخيره شايد ،. ذهنم توی کردم ثبت رو لحظش

 مين؟آ:  گفت که اتاق از بزنم بيرون خواستم و کردم پنهون نيمم نصفه لبخند پشت رو بود شده کند که نفسهايی

 .منی مال که خوشحالم:  گفت اون و برگردوندم طرفش نگاه

 برگن از پر خشن خش هام ريه ، پاييزم های کوچه پس مثه

 مرگن جوون عاشقا اکثر ، رابطمون نداره سالی و سن

 .گذشت ترافيک تو هم درمون به سيزده - تيام

 .نيست که هم بد -

 .ندارمش من ديگه روز دو و کرد ارزونی بهم رو خندش وری يه تيام

 .گشته خوش بهت که خوشحالم - تيام
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 .نگذشت خوش هم اصال - صيام

 زدی؟ نق دوباره شما - تيام

 .بيرون نرفتيم در به سيزده خب - صيام

 .پررو بچه - تيام

 .باشيم خونه ديگه ساعت سه تا شايد و شد خيره ترافيک به و کشيد صندلی گوشه به تن و کرد بغ باز صيام

 .بود گفته من برای نگرانی از باز گوشم کنار اون و بوسيدم خداحافظی موقع رو سها

 . بودم شده خوشحال من و بود گفته شايان اومدن از برام هم شهنام

 .شم راحت شکنجه اون از تونستم تيام بيداد و داد مدد به که بود داده فشارم بغلش تو اونقدر ساالر

 ارک برای تيام جواب و ميگفت کنه برگزار تاجيکستان تو ميخواست سهراب که لباسی شوئه از برام هم آهو و سارا

 .کنه آقاباالسری برام ديگه روز دو تا حداقل مردم گذاشتم من و بود قاطع نه يه لباسا روی من دستای

 آمين؟ - تيام

 ساکتی؟ چرا:  گفت اون و گردوندم طرفش نگاه

 جان؟ صيام...همينجوری -

 هوم؟ -صيام

 بدم؟ تذکر بهت بايد چندبار ، بله نه هوم - تيام

:  گفت زيرلب و رفت غره چشم بهم اون و کوبيدم تيام دست به آرنج و خوردم رو لبخندم من و شد ول بچم لنج

 .ديگه کردين لوسش

 ؟ صيامم:  گفتم و کردم تيام خرج توجهی بی

 .ميکنه دعوام بابا همش ، مامانی - صيام

 دعواست؟ اسمش اينا آخه - تيام

 .زدی داد سرم تو - صيام

 .شما نه تو - تيام

 .باشه صميمی باباش با بايد آدم گفته شهنام عمو - صيام
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 ...غلط شهنام عمو - تيام

 .رفتم غره چشم

 ...پشتش هفت گور به - تيام

 .رفتم غره چشم

 کنی؟ عمل بايد گفت چی يه حاال ، نميگيری گوش ميزنم حرف من همه اين تو ، زد حرفی يه اون حاال - تيام

 .نزنين حرف من با ، قهرم شما با اصال من - صيام

 .انگار زندگيمه از من آرزوی ی همه نفره سه جمع اين و خورد رو خندش هم تيام و کشيدم دهن به رو لبهام

 .داشت خواهم کمی مدت رو گرما اين من و من دست بند هم رو خودش دست و کرد دنده بند رو دستم تيام

******* 

 نيستی؟ خسته:  گفتم و بستم رو کمد در من و زد تکيه در قاب به

 .تهرونن فرداشب بقيه و وثوق:  گفت و نشست تخت ی لبه

 .شده تنگ براشون دلم -

 بمونی؟ تهرون تنها وقت همه اين ميخواستی چطور تو ، فسقله آخه -

 .خوبه تنهايی گاهی -

 .نشو شاخ من واسه:  گفت و برد عقب رو سرم و آورد فشار پيشونيم به انگشت با

 تيام؟:  گفتم من و چسبيد تيامم بازوی به من سر و شد سکوت کمی و خنديدم

 هوم؟ -

 بگم؟ تو به بايد منم ، بله و نه هوم گفتی صيام به تو -

 .بچه حرفتو بگو -

 باشه؟ داشته نيست قرار مشکلی ديگه االن صيام-

 . نه -

 باشم؟ مطمئن -

 داری؟ شک تيامت به -
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 دادم تکون نه به سری و...بودی تيامم کاش

 .بشه خوشبخت مامان بذار -

 ام؟ کاره چی من -

 که ساله خيلی ، داره دوست مامانو اون ، خوبه همه با ، من به نداره عادت ، ميره يادش منو گاهی فقط ، خوبه بابام -

 .داره دوسش

 .نکن بغض -

 .گرفته دلم -

 .نکرديم در که ايه سيزده اثرات -

 ...که گفتم جهتانه بی من و شد سکوت کمی

 منيست بلد ولی بکشم بيرون آّب از خودمو گليم چطور بلدم ، تونستم جاييکه تا ، وايسادم خودم پا رو من تيام -

 .خوردن حقمو اخالقم همين واسه خيليا ميگه سارا ، کنم مبارزه

 حتی نفهميدم کردی فکر ، نميدی نشون دندون و چنگ ، مياری دست به خودت تو ، نداری مبارزه به نيازی تو -

 داره؟ اعتماد بهت هم جمشيدخان

 تجارت زبون چطور که داد يادم کم يه کاراش تو کشيدم سرك وقتی ، باشه داشته پسر يه ميخواست دلش هميشه -

 .نبود خيالم بی هم هميشه ميکنم فکرشو که حاال ، کنم خرج کجا و کی ، باشم داشته

 باشه؟ تو خيال بی کسی ميشه مگه -

 .آقا مياره رودل من واسه خوبيات اين -

 .چيزی همه صيام واسه تو -

 چی؟ تو برای

 و برد موهام ميون دست اون و گذاشتم سينش روی سر من و کشيد خودش با هم رو من و کشيد دراز تختم روی تيام

 درسته؟ ؟ آمين نميکنی قايم من از چيزيو که تو ، بود کسری انگار دلگيريت:  گفت

 نداری؟ تو مگه ، دارن رازی يه خودشون واسه آدما همه -

 .آخره شب امشب و بوسيد رو موهام و کرد سکوت

 برگن از پر خشن خش هام ريه ، پاييزم های کوچه پس مثه
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 مرگن جوون عاشقا اکثر ، رابطمون نداره سالی و سن

 زوامرو ، شرکت ميرم:  گفت و بوسيدم رو لبهام اون و آوردم باال سر من و کرد بيدارم تنش حرکت و بودم خوابيده تازه

 .ای خسته ، کن استراحت

 .ديداره آخرين انگار و گذشت ازکنارم تيام و نشست بالش روی سينش جای سرم و زدم بهش خندی تلخ

 تيام؟ -

 .نشنيدم جانم دهنش از هم لحظه آخرين تو و برگردوند نگاه

 اشکای قطره اون نگيره راه تا بستم چشم و بوسيدم رو هاش گونه و کشيدم پايين رو سرش و برداشتم قدم طرفش

 .پلکام پشت شده سد

 کنم گريه ميخوام هردومون جای بدی؟ قرض من به چشماتو ميشه

 شده؟ گير بهونه چشمات چرا:  گفت اون و گذاشتم تنش ضربان روی سر من و فشرد رو کمرم دستاش

 .برو -

 .پيچونی می خوب ضمن در...رفتم ، بذاری شما -

 .نذار و بمون تيام...نميرم نخوای...نخواه...نذار تو

 .نکردم هم خداحافظی من و بيرون زد و بوسيد نرم رو پيشونيم اون و کشيدم عقب زور به تن

 گدلتن همه از بيشتر پسرکم برای من و بود مقصدم تنها صيام اتاق بيرون زدم اتاق اون از زور به که بعد ساعت نيم

 .بيشتر باباش برای شايد و ميشم

 کنم گريه ميخوام هردومون جای بدی؟ قرض من به چشماتو ميشه

 ویپت های نرفتن کنار اين مواظب شب نيمه و شب قراره کی و کردم مرتب رو رفته کنار پتوی و زدم زانو تختش کنار

 .باشه مراقبش بايد يکی و شبا ميزنه کنار پتو هم خودش آيلين ؟ آيلين ؟ باشه تنش

 بکنم؟ دل چطور من و چکيد اشکام و بوسيدم رو صورت اون اجزای تک به تک و بردم موهاش ميون دست

 و ميکردم لباسشويی ماشين راهی کرده دسته رو همه بعد کمی و کردم باز رو لباساش ساك و کشيدم زمين روی تن

 .نيستن حداقل رو امروز خدمتکارا که خوشحالم جقدر

 .کردم گريه خون و نوشتم و نشستم تيامم کار اتاق کامپيوتر پشت
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 که بودم ذليل چقدر من و کرد صبح تختم روی من با رو آخر شب که بود خوب چقدر اون و کردم مرتب رو تيام تخت

 .نخوابيدم موقتيم چند هر شوهر اتاق تخت روی هم بار يه

 .داره دوست تيام که سبزی قرمه ، پختم غذا

 .نميکردم بيدارش من و بود خواب هنوز صيام

 .نيست مهم برام تيپم که باشه روزی اولين شايد و زدم تن مانتو و گرفتم دست رو ساکم

 کنم گريه ميخوام هردومون جای ؟ بدی قرض من به چشماتو ميشه

 .کردم دريغ خودم از هم رو دلبندم بوسيدن و بوييدن آخرين و انداختم سالن به نگاهی

 ی صفحه از آمين ، نيستم ديگه چون...من با ننوشتم..."باش صيام با ناهاو...خونه بيا زود" که زدم تيام به اس ام اس

 .شد حذف ديگه آدما اين زندگی

 کنم گريه ميخوام هردمون بدی؟جای قرض من به چشماتو مشه

******* 

 .خيابونا اين آدمای ميون...ميخورم تاب فقط... نميدونم رو گذشته ساعت چند

  عذاب و آرامش دوراهی سر ، اضطراب بارون بارش ميون

 بسپرم خونه به روشنو فردای ، بگذرم وقفه بی خودم از که بايد

 .کنه داغونم کردنش روشن ی وسوسه کمتر تا ميزنم بغل زير به رو دستام من و خاموشه گوشيم

  غربته مسلخ مقصدم که اگر ، وحشته و سراب از پر اگر جاده

 شکنم نمی طوفان اين هجوم تو من ، رفتنم اهل من نباش دلواپسم

 .انگار ميخوام غيرت کمی من و است خيره من به مردی که ميبينم و ميکوبم نيمکت فلزی ی ميله به پا

 کشه می شعله شب روبروم که اگر ، سرکشه طوفانی اگر سرم پشت

 رسم می خونه به خون و اشک قلب از ، ام حادثه مرد من نباش دلواپسم

 اشتهد عذاب برام روز يه مسير اين که نميکردم هم فکرش حتی که ميکنم فکر ، ميکشم اتوبوس صندلی روی که تن

 .باشه

 يادتم به من که نباش دلواپسم ، ساکتم ماه ای نباش دلواپسم

 بگذرم دلهره شب از که بايد ، پرم پر های گل غربت فکر به
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 .ندارم ای خونه هيچ انگار من و ندارم کليد

 کشه می شعله شب روبروم که اگر ، سرکشه طوفانی اگر سرم پشت

 رسم می خونه به خون و اشک قلب از ، ام حادثه مرد من نباش دلواپسم

 .خودمه به من اعتراف ترين رحمانه بی اين و...گريه و پايين ی طبقه اتاق اون دوشب اون دلتنگ حتی...دلتنگم

 غربته مسلخ مقصدم که اگر ، وحشته و سراب از پر اگر جاده

 شکنم نمی طوفان اين هجوم تو من ، رفتنم اهل من نباش دلواپسم

 .نميزنم حرفی بغضم قول از ولی نميشکنم

******* 

 دکی ی خونه روشن چراغای به نگام و کردم دراز رو پاهام و ايوون ستون به زدم تکيه و بردم فرو جيبم تو رو دستهام

 .بود

 خورده؟ رو شامش صيامم

 فهميده؟ تيام

 برگشته؟ وثوق

 ميرسه؟ کی آيلين

 .کرد نگاه رو من داشتنی دوست ی برکه و وايساد دست به فنجون در قاب تو که ديدم و بود روشن چراغای به نگام

 .مببين تفاوت بی چشمای اون تو رو تعجب برق فاصله اين از ميتونستم حتی من و من به رسيد و گردوند رو نگاش

 .شد تفاوت بی من ی خيره وايساده ها پله جلوی اون و نخوردم هم جم جام از من و برداشت قدم طرفم

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو -

 .نيستن اينا مامانت:  گفت اون و گذاشتم کردم خم زانوی روی سر و ندادم محل

 .نميدونستم ، بابا نه -

 نداری؟ کليد اومدی؟ حاال چر پس -

 .کمه نگی بگی همچينی هم تختم يه ، خونه تو نميرم و دارم -

 .شده سرکوب سرکش آمين اين ميشه ميدونی چاله چقدر گاهی و
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 .من خونه بيا ، سرده هوا -

 .راحتم من ، خيال بی -

 لوج صبح تا شب دخترش بذارم که نيستم نشناس نمک اونقدرايی ، داره حق گردنم به خانوم فرشته ، ناراحتم من -

 .بمونه خونش

 .شده گير نمک جناب خواستم خودم -

 ای؟ عصبانی چرا -

 . ميکردم نگاش فقط من و نشست من از تر پايين پله دو و گفت

 .نيست کسی کم کنه زندگی وياليی همچين تو که آدمی طالقانی؟ تو چرا -

 .کرد ايوونيمون کنفرانش جلسه صورت رو ای دبگه موضوع حرفم خيال بی

 کجاست؟ بابات نيستی اون شبيه ، باشی خانوم فرشته دخر نميکردم فکر ديدمت که بار اولين -

 شدی؟ دکتر چرا تو -

 چی؟ -

 .باشن فوضول نبايد دکترا -

 جديده؟ قانون -

 نميری؟ چرا -

 هست؟ مشکلی -

 .باشم تنها ميخوام ، آره -

 کردی؟ گريه -

 چی؟ -

 کردی؟ گريه ميگم -

 .نه -

 .بودی رفيقات دوتا اون از تر آروم هميشه کال ، نمياد بهت ، نباش هم غد ، نگو دروغ -

 .ميخواست نخی دلم من و کشيد بيرون نخی و آورد بيرون جيبش از سيگاری پاکت اون و نگفتم چيزی
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 .ميزنه ديدم چشمش گشوه از که ميديدم و پايين دادم سر پله دو رو خودم

 ميدی؟ نخ يه -

 .بابا نه -

 .ميدم پولشو -

 و ور نخ يه اون کرد روشن نقرش فندك با اون و داشتم نگه رو تلخی نخ يه اون لبهام ميون من و گرفت طرفم رو پاکت

 خورده تيغ دو اون سمت من فکر ی همه و خيرمه که ميديدم و کشوندم ريه تو رو دودش و عميق گرفتم پوکی من

 .بود چپش سمت ابروی ميون

 .باشی دکتر نمياد بهت -

 چرا؟ -

 .خالفايی عين -

 .ميدم نشونت بخوای که دارم هم بخيه رد دوتا ؟ فشنم موهای يا بازوم رو ی بخيه رد يا مخته رو زدم تيغ ابرو -

 .نيستم زحمت به راضی -

 رو موهام....خوردم چاقو شد دعوام يکی با دختر يه سر کردم مست پارتی تو ، پيشه سال چهار مال بازوم رو بخيه -

 .زدم هميشه اومد خوشم بعد ، بنديه شرط يه خاطر واسه هم ابروم رو تيغ تا دو اون...ميکنم اينجوری يکی با لج واسه

 .ميرسه فردا مامانت بدونی بايد ؟ شده چی بگو تو حاال:  گفت اينبار اون و شد سکوت کمی

 .ابروهام ی کناره بزنم تيغ داشتم دوست زمانی هم من و کردم نگاش

 .جوابگوته هم مامانت خونه ايوون ، خوابيدن واسه باشی نداشته جايی وقتی -

 ميکردی؟ زندگی کی پيش تهرون تو مگه -

 .خيليا پيش -

 .مياد بدم کنه بازی کلمات با هی يکی اينکه از من -

 کنم؟ فکر تو خوشامد به بايد سيگار نخ يه خاطر واسه -

 .پری زيادی ، بگو بشی خالی اينکه خاطر واسه ، نه -

 ميگی؟ غيب -

 .ميگم ديدمتو که بار اولين ، بود کبود صورتت روز اون -
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 شد؟ چند -

 چی؟ -

 برميداری؟ سرم از دست بدم پولشو.... سيگار -

 .پولدادی فهميدم -

 ميخوای؟ چی من از تو -

 .کنی ول بغضتو اينکه -

 .ندارم بغض من -

 .کنی گريه ميخوای که ميزنن داد چشات...داری -

 .کنم گريه نميخوام -

 .کنم کمک دخترش به ميخوام...کرده کمک خيلی بهم مادرت...کوروشم من...کن نگام...ميخوای -

 .نميشه حل هيچی من کردن گريه با -

 .نميگيرن نفسات حداقل -

 .زندگيت دنبال برو... کن ولم-

 .نکنی زندگی بغض با بگير ياد هم تو ، زندگی دنبال اينجا اومدم ، پالسم اينجا الکی ماهه سه من -

 .نداره ربطی تو به -

 چته؟...منم نگيری غمباد باهاش زدن حرف با تو و باشه ميتونه اينجا که کسی تنها فعال -

 .شدم ابرش تو تيغ دوتا اون ی خيره و دادم تکيه زانوم به رو لپم و کردم نگاش

 .نميخوام بدتو من ، دخترخوب بگو -

 ...دلم -

 چی؟ دلت -

 ...دلم -

 چی؟ دلت -

 .ميخواد بچمو دلم -
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 بچت؟:  گفت بعد و کرد نگام

 .ميدونستم ، بود شکه

 بچت؟ چپيه اسمش -

 .صيام -

 سالشه؟ چند -

 .سالشه پنج -

 خوبی؟ تو آمين -

 .کرد چک رو بدنم دمای و برد پيشونيم به دست

 ....بچمو...بچمو دلم فقط ، خوبم آره -

 چی؟ بچتو -

 .مياد آيلين فردا -

 کيه؟ آيلين -

 ولی ، باشه اروپايی زيادی ميخواد گاهی فقط ، نيست بد آيلين ميدونی؟ ، کنه انتخاب راحت اون که اومدم من -

 . دارم دوسش خيلی ، دارم دوسش من ولی نگفتما هيچکس به...من

 ناراحتی؟ ازش -

 .خيلی -

 چرا؟ -

 داره؟ دوست خيلی شيرکاکائو صيام گفتم راستی -

 کردی؟ ازدواج تو آمين...دارم دوست خيلی هم من -

 .کنم فکر -

 کنی؟ فکر چی يعنی -

 .برسه حقش به اون که کنار اومدم حاال ، نبود حقم ، ام ديگه يکی جای من...من ميدونی آخه ، نميدونم يعنی -

 شده؟ چی ببينم بگو درست -
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 .زد لبخند اون که ديدم من و ديد اون و چکيد اشکم

 .سردمه من -

 ويالی طرف کشوندم و برداشت رو کولم و ساك ديگش دست با و بازوم زير انداخت دست و شد تر پررنگ لبخندش

 .شيکش

******* 

 مثال امروزیِ و تيپ خوش مرد اون که ميديدم و چرخوندم می دست تو رو نسکافه فنجون و بودم نشسته تخت ی لبه

 .ميکرد براندازم خيره خيره و بود وايساده در قاب تو دکتر

 .ميخوابی راحت بخوری هم رو قرصا اون ، بذار صندلی و ميز در پشت نداری هم اعتماد بهم ، دره رو کليد -

 ...ميگم: گفتم که کنه گرد عقب خواست

 .ميکردم حس رو نگاش سنگينی

 تنهايی؟ چرا تو -

 .تنهام چون -

 چرا؟ -

 .ندارم ايران تو پسرعموم جز هيچکسو چون -

 .ندارم انگار ولی دارم رو خيليا من -

 .داری مامانتو تو -

 .نيست االن ولی آره -

 .ميگی هذيون داری دختر بخواب -

 .ميخوابم بری -

 .دارم رو غريبه يک فقط انگار االن من و خنديد

 .ميشه سرازيز گوشی به ها اس ام اس سيل که ميديدم و رفت گوشی آنِ ی دکمه روی دستم

 .بود زياد هم هام کال ميسد

 .کردم باز رو اس ام اس اولين
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 کجايی؟ آمين -

 ...دومی

 "خاموشی؟ چرا المصب...بزن زنگ آمين "

 ...سومی

 "کجايی؟ بگو صيام جون آمين "

 ...نبود تيام از ديگه چهارمی

 ...آهو

 "برم قربونت نگرانتم...بزن زنگ يه گرفتی اِسمو ؟ خاموشه گوشيت چرا گلم جان آمين "

 ...سارا

 ...ميخوره مخمونو داره ديوونه پسره اين...برگرد ندادی؟ خبر يه چرا ؟ رفتی کجا کجايی؟ آمينم "

 "بزن زنگ يه شد روشن گوشيت

 ...انگار بود تر توپنده بعدی پيغام

 ...ساالر

 بی اون کن روشن المصب دِ...ميکنه دق داره صيام...کشتمت ببينمت خدا خداوندی به...هستی گوری کدوم آمين "

 "صاحابو

 ...بودم عشقش و مامانش و خودش وجود دلتنگ چقدر من و بود وثوقم برای بعدی پيغام و

 "کجايی؟...ميکنه گريه داره صيام آمين برم؟ قربونت کجايی...عزيزم...جان آمين "

 ...بود تيامم از بعدی پيغام باز و

 "کشتمت نباشی خونه ده از قبل صيامم جون به آمين "

 .بود گذشته ده از انگار که بود هم دوساعت و بود امشب دقيقه چهل و نه برای ارسال ساعت کنم قکر و

 ...آخر پيغام و

 "برگرد صيام بخاطر ؟ آمين کجايی "

 .شد خفه بالش دل تو هقم هق و
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******* 

:  گفت و زد لبخند من نگران نگاه به و رفت در طرف اون و زدم عقب رو بود چشمام جلوی که موهام از ای دسته

 .بيارن برام مارکت سوپر از چيز چندتا دادم سفارش

 .طالقانه امشب زياد احتمال به مامان و شد تر آروم من نگاه و

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو -

 نميکنی؟ دل شده خراب اين از که تو ، بزنم بهت سری يه بيام گفتم -

 بزنی؟ بهم سر يه بيای بايد افتاده يادت تازه روز پونزده بعد -

 .پسر نزن نق -

 ناآشناست؟ و آشناست همه اين تا صدا اين چرا و

 .فشارميدادم دستم تو رو چای فنجون و ميشنيدم آشپزخونه طرف رو هاشون قدم صدای

 ...داشتم کم رو يکی اين دقيق و اومد باال بهتش از پر چشمای تا نگام

******* 

 بود مرد اون آغوش تو برهنه نيمه اونيکه به وحشت از پر من و شد تر واضح خنده صدای و برداشتم قدم اتاق طرف

 .شدم خيره

 و رفتم عقب عقب من و داد بدی صدای افتاد کف سراميک تن رو دستم از که ليوانی و ميرفت باال وجودم تو نفرت

 ...است خيره من به شوکه در، قاب تو برهنه نبمه همونطور اون که ديدم

 ...اينجا تو -

******* 

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو -

 نگاه ، بود کشف حال در رو ميونمون ی رابطه شده باريک چشمای با کانتر کنار که کوروشی به و شدم بلند جام از

 .آرمان خواهر ، خانومه فرشته دختر:  گفت ميبود نبايد که اونی به رو که ديد رو نگام استيصال انگار اون و کردم

 .دنيا کوچيکی اين از خوردم حرص من و چرخيد من سمت به نگاهش باز

 .باشه داشته پسری جمشيدمهرزاد نمياد يادم -

 ...کم يه ميرم من ، ممنون چی همه بابت:  گفتم و پاشيدم اجبار به لبخندی کوروش به رو و گذشتم کنارش از
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 ؟ ميدونه ملکان تيام...اينجا تو ، ميشم گيج دارم من ، ببينم وايسا -

 .نميشد پرم کن ول انگار پرش و بودم داغون حسرت همه اون از

 داره؟ ربطی تو به -

 خبره؟ چه اينجا ؟ اينجايی چرا تو ، آره لحظه اين تو -

 .نداره ربطی تو به بگم بايد اينبار -

 رو خودم لوکس ی آشپزخونه اون ميون از ميخواستم فقط من و کرد حس رو داغونيم همه کوروش که بگه چيزی اومد

 .بشينم داشتنيم دوست ی برکه کنار کمی و بکشم بيرون

 اوکی؟...کن تمومش - کوروش

 دقيقا...زنم زنم ميگه بهش روم جلو خان تيام که کوچولويی خانوم اين و من بين چيزيه ، کوروش نکن دخالت تو -

 اينجايی؟ تو ميدونه تيام بدونم ميخوام

 ميخوای؟ چی من از -

 خبره؟ چه تو زندگی تو بدونم ميخوام -

 خب؟ ، شو خيالم بی -

 .ميده جواب زياد احتمال به ولی ، بده جواب قهر و اخم با شايد ، بپرسم تيام از بايد پس -

 .عصبيه لوکسش ی آشپزخونه جو از کوروش که ديدم و نشستم طرح خوش چوبی صندلی اون روی

 .نيست کنجکاوی ارضای وقت االن پاشا - کوروش

 بشناسه؟ رو کوروش بايد پاشا خاکی ی کره اين تو آدم همه اين بين چرا دقيقا و

 تو:  گفت نگام ی خيره اون و اومد باال چشماش تا من نگاه و گرفت دست به رو هام شونه و وايساد روم جلوی پاشا

 .باشی داشته داداش تو که نداره زنی جمشيدخان ميکنی؟ کار چی اينجا

 .بپرس جمشيدخان خود از رو سواال اين -

 .ميپرسم تو از دارم - پاشا

 بيرون؟ اينجا از کنم پرتت يا ميکنی ولش پاشا - کوروش

 اينجاس؟ حاال تا کی آمين ، شو خفه يکی تو - پاشا

 .پاشا بيرون برو - کوروش
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 بهت؟ بوده گفته....مهرزاد جمشيدخان دختر و ملکانه تيام زن - پاشا

 . عزيزه برام ، است فرشته دختر ، باشه نگفته که گيرم - کوروش

 ...که همونيه دختر اين ، شو خفه - پاشا

:  گفت و زد کوتاهی لبخند تشنج همه اين از بعد نگام ی خيره اون و اومد باال چشماش تا معرفيم برای منتظرم نگاه

 آره؟ ؟ که نيست مادرت فرشته

 .بزنم حرف شخصيم زندگی درمورد هرکسی با که نميبينم دليلی من -

 يقرف با بالفاصله طالقش از بعد مهرزاد جمشيدخان زن اينکه مورد در خيليا ، داره پسر تا دو ، اتريشه مامانت - پاشا

 .دارن خبر ، کرد ازدواج و رفت ايران از فابش

 .بود لرزش همه اون خيره اون و لرزيد دستام

 تو؟ چته - پاشا

 خوبی؟:  گفت چشمام به خيره و نشست پام جلوی و زد کنارش کوروش

 .مامان خونه برم ميخوام کنی؟ خبر ميتونی کليدساز يه -

 . اتاقت برو فعال تو ، باشه - کوروش

 .نميدونی که نميدونستم من -پاشا

 .نميدونم گذشته درمورد چيزا خيلی من -

 .ميزنيم حرف بعدا - پاشا

 .ندارم تو با حرفی من -

 .بذار راحتش پاشا - کوروش

 .رو تيامم هم کمی فقط و هم کمی و...ميخواست رو بچم کمی دلم و گرفتم پناه اتاق در پشت من و

 يونم نميتونستم هيچوقت و ميکرد وجب رو خونه نگاهش که بود پاشايی به من نگاه و گذاشت زمين پام کنار رو ساکم

 .انگار کنم تصورش اسپرت تيپ اين

 ایه برنامه به بزنه گند بايد هميشه اون ، ميخوام معذرت هم پاشا اومدن بابت من...بگو بهم خواستی چيزی - کوروش

 .من

 باشی؟ داشته ميتونستی ای برنامه چه آمين با تو - پاشا
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 .بريم تا شو خفه دودقيقه فقط پاشا - کوروش

 ...اينجا زنش اينکه ولی نيومده خوشم تيام از وقت هيچ من ؟ بشه چی که - پاشا

 ...اينجام من که دربياد زبونت از کافيه فقط -

  ؟ کدومش...فرار اومده يا مامانش خونه قهر اومده کوچولو خانوم پس ، اوه اوه - پاشا

 .برو -

 وقت هيچ من:  گفت گوشم کنار و کرد طی رو فاصله قدم چند و شد مهربون نگاش باز که داشت عجز صدام اونقدر و

 .نميدم لو دادم نجات که رو ای دختربچه

 ...همونه صدا...همونه اون و کشيد عقب تن و

******* 

 .عصبيه حرکاتش که ميديدم و رفتم عقب عقب

 ...خب...من آمين...طالقان نبايد مگه اينجايی؟ چرا تو -

 . نميذاره اون و کنه باز رو در ميخواد کسی که ميديدم و رفتم عقب

 ...فقط ما ، آمين ببين -

 ؟ کيه اين -

 ...نبايد تو خب و عاشقشم من ، ببين ، جان آمين...شی ساکت ميشه -

 ....و رفتم عقب بيشتر خورد تنم به که دستش و رفتم تر عقب من و برداشت قدم طرفم

 رو ورتمص که مايعی ميون جيغش صدای و ميشد کوبيده ها پله ی بدنه به بدنم بيشتر لحظه هر و ميپيچيد تنم تو درد

 .ميرسيد گوش به ميکرد خيس

 ...آمـــــين -

******* 

 .ميرفت باال تنم تو نفرت و پشيمونه حرف اون گفتن از که ميديدم

 بودن؟ زندگيم توی هم قبال زندگيم جديدهای ی همه چرا و چپيدم اتاقم تو

 .بيشتره هم قبل شب از هام اس تعداد که ديدم و کردم روشنش هم باز من و زد چشمک بهم گوشيم
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 ...وثوق

 "نميزنه غذا به لب صيام ، ميکنن دق دارن مامان و عاطی ؟ کجايی جان آمين "

 ميکنه؟ درد من قلب حد اين تا چرا و

 ...ساالر

 "جونم تو دردت برگرد آخه؟ بدم مامانتو جواب چی من ؟ برم قربونت کجايی ، نوکرتم دِ ، آمين "

 .داشت "کجايی" همشون و بود تيام برای ها بعدی تمام و

 ... تيام

 "برگرد آمينم ، صيامت پيش بيا ، درك به همه ، درك به من...ميکنه گريه صيام "

 ...تيام

 ايدب جواب برسه بهت دستم آمين خاموش؟ باز و ميکنی روش گوشيتو ؟ چی يعنی ايميل اين ؟ چيه بازيا مسخره ايم "

 "برگرد پس ، بدی پس

 .ميخواست رو شوهرم کمی فقط که ميدم قول و کمی دلم من و بخونم رو بقيه که نکشيدم

 ...که پيچيد گوشم تو کوروش صدای و خورد در به ای تقه

 دی؟خوابي آمين....؟ بيفته راه زودتر بزنم زنگ ميخوای ، باشه طالقان شب تا مامانت کنم فکر ؟ خوبی آمين - کوروش

 .نزن زنگ مامان به ، خوبم -

 ...آمين - پاشا

 .ميريزه هم به ميبينتت نميبينی ، بيرون برو تو - کوروش

 .ميده آزارم هرچيزی از بيشتر صداش که ميگفت اون به کاش و

******* 

 .کشيد خط مغرم روی ای گريه صدای و کردم ناله درد از من و زد بغل رو تنم دستی

 .شو خفه ؟ باشه...شو خفه -

 .ميميره اون ، ميميره آمين -

 آره؟ ، دادی هلش ؟ آوردی سرش باليی چه ، شو خفه دهنت تو نزدم تا-
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 .خودش جان به نه ، خدا به نه -

 .چشام جلو از گمشو -

 .چسبيده گرمی جای به سرم که ميکردم حس من و اومد می هايی قدم صدای

 آمين؟ ؟ ميشنوی صدامو -

 پس؟ نميگه هيچی چرا -

 .حلقش تو نريزه خون ، بگير کج سرشو و شو خفه -

 غلط ؟ جان آمين جانم:  گفت کسی و چسبيد صورتم به نرم چيزی و کردم ناله درد از من و نشست جايی روی سرم

 .برم قربونت کن باز چشاتو ، کردم

 .مياری باال کفرمو داری ؟ نزنی زنجموره ريز يه ميشه -

 .نيگا منو ، کن باز چشاتو ، آمين _

 ؟ کردی کارش چی ؟ تو کردی غلطی چه -

 ...خدا به من -

  ؟ رسيده بچه اين به زورت ، نخور قسم -

 ...گفتی تو ، توئه تقصير همش -

 ...عوضی تو مثه هم من -

 .شد شديدتر گريه صدای و

******* 

 هاگ البته ، برسه مامان که االناست که ميدونستم و بودم کز حالت در تختم ی گوشه و بودم کرده خاموش رو ها چراغ

 .باشه نرسيده دستش به جديد اخبار

 .بود باور از دور اينجاست هم اون اينکه به کردن فکر حتی و شنيدم رو باغ ی محوطه تو ماشين پيچيدن صدای

 ...آمين -

 .چسبيدم تخت تاج به بيشتر من و اومد می حرف صدای

 جان؟ مامان ، آمينم -
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 .کرد معاف زده رقم برام رو زندگی اين که مردی اون به شدن روبرو از رو من کوروش صدای و

 .خانوم فرشته سالم - کوروش

 .کجاست نميدونم ، شده گم بچم ؟ اينجا باشه اومده نديدی ؟ نديدی آمينو تو ، جان کوروش سالم - فرشته

 .کرد پايين باال رو اتاقم دستگيره دستی و نيومد کوروش صدای

 کردی؟ قفل آمينو اتاق در تو مامان - آرمان

 .اينجا بيا شما ، آرمان - کوروش

 .رفت پايين باال دستگيره هم باز و

 اينجاست؟ بچم ، نزدم قفل من - مامان

 ...باهاتون شدن روبرو واسه مساعدی روحيه االن نکنم فکر خانوم فرشته - کوروش

 تر همچال خودم تو و گرفت بيشتر دلم من و رسيد گوشم به فريادوار کرد ترغيب رفتن به منو خودش اونيکه صدای و

 .شدم

 ....آمين... ؟ بشکونم يا ميکنی باز درو اين ، آمين - جمشيدخان

 .توئه خاطر به بچم حال ميدونم که من ؟ ميزنی داد چرا ، آروم جمشيد - مامان

 حرفاس؟ اين وقت حاال - جمشيدخان

 .تو خونه ميومد ميخواست ، ببينتت نميخواد بچم ، برو ، حرفاس اين وقت حاال همين - مامان

 ميکنی؟ بيرون منو داری - جمشيدخان

 .دقيقا - مامان

 .ميبرم هم آمينم ، ميبرم هم بچم ، اينجوره اگه پس - جمشيدخان

 .ميکنی باز عقدتو داری گفتم دادی آزارش عمر يه ، خودش ی خونه ، اينجا اومده آمين - مامان

 من؟ ؟ ايم عقده من ؟ فرشته ميگی چی داری ميفهمی - جمشيدخان

 .تو آره - مامان

 .بود کم بلبشو اين وسط آورد می باال تنم تو رو نفرت که اونی صدای و

 اينجاست؟ کی ببين به به ؟ خبره چه اينجا - پاشا
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 ميکنی؟ کار چی اينجا تو - جمشيدخان

 نميخواد ميده نشون ، نشسته بست اتاق اون تو رفته اونيکه بگم فقط ، نميشم دعواتون مزاحم من - پاشا

 ...سال همه اين که کسی خب ولی ، باشن داشته استثا کم يه داداشش و مامانش شايد ، ببينه هيچکدومتونو

 .مرتيکه نکن دخالت من زندگی تو - جمشيدخان

 .بيرون برو پاشا - کوروش

 .خورد در به ای تقه باز و

 .شده تنگ واست دلم ، کن باز درو آمين - آرمان

 بودی؟ دلتنگ واسم هم اونجا ؟ داداشم بود چطور ترکيه

 ی هجلس هيچکس چرا ؟ باشم مامان پيش هميشه نميتونم چرا ميکردم فکر بودم که بچه و گذاشتم بالش روی رو سرم

 چرا؟؟؟؟...چرا...چرا ؟ نميگه ديکته برام کسی چرا ؟ نيست يادش منو مربيان اوليا

 .نيستم برو بيرون خونه اين از دخترم بدون من - جمشيدخان

 .رسيده امروز ، تهرونه دخترت ، آقا اومدی اشتباه - مامان

 .مياد من با آمينم - جمشيدخان

 .باشه عروسکت نميذارم ديگه ؟ چی که - مامان

 .نکن دعوا مامان - آرمان

 .بخواب بگير اتاقت برو تو - مامان

 . من خونه برو - کوروش

 ...نکنه ؟ نميده جواب چرا ميگما...ببينم آمينو ميخوام من - آرمان

 .رسيد گوشم به مامان بغض پر صدای و خورد در به هايی مشت و

 .کن باز درو اين آمينم - مامان

 .کرده خرج مادرانه من برای که زنيه تنها اين و

 به فقط من نگاه و صورتم به ميزد بوسه مامان و زد بغل رو تنم آرمان و در قاب به زدم تکيه و چرخوندم رو کليد

 .سرم روی ميشه آوار ديگه ی ثانيه چند که ميدونستم و ميکرد پايينم باال نگاش با که بود جمشيدخانی

 دارم؟ شباهت اون به حد اين تا من چرا و خورد چرخ نگاش های ای قهوه ميون من نگاه و شد کشيده دستی با يقم
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 کنارم چطور پاشا که ديدم و اومدن خودشون به همه تازه بردم لبم ی گوشه زخم به دست و شدم پرت که اتاق ميون

 .بودم نکرده ،خرج دستش از کشيدنا زجر اين ی همه با سال همه اين من که کرد مردی خرج نفرت و زد زانو

 .زندگيش ساالی ی همه مرد سر زد داد و زد بغل رو تنم مامانم

 .جمشيد برو ، خونم از برو - مامان

 جا از آنی به من و کشيد رو دستم جمشيدخان و کشيدم عقب صورت من و برد زخمم به دستمال که ديدم رو کوروش

 .ميريم بپوش لباساتو:  گفت من مختص اخمای همون با بهم رو اون و شدم کنده

 .نمياد جا هيچ آمين - مامان

 راحت اينجا هم آمين ، خب نميشه که امشب:  گفت و کشيد جمشيدخان جلوی رو خودش تر طلبانه مصلحت آرمان و

 .اين خسته هم شما....تره

 .آقاست حد اين تا و داره سال شونزده فقط برادرم و

 .بمونم اينجا ميخوام:  گفتم و نشستم تخت روی

 .تنها...بزنم حرف تنها دخترم با ميخوام - جمشيدخان

 .جمشيدخان و من و موند مامان و شد خلوت اتاق کم کم

 تو - جمشيدخان. کردی خالی سرش هاتو عقده ، بودی تنها بچه اين با هربار تو ، نميسپرم گربه دست گوشتو - مامان

 ميزنی؟ حرف کی با داری حاليته...گفتی بار چند امروز

 کنی؟ بلند من دختر رو دست نداری حق که حاليته هم تو - مامان

 .رو تيام گذاشتنای سر سربه کمی هم کنارش و ميخواست خنده دلم بحث اين از

 .شدم نميرخش ی خيره من و نشست تخت روی کنارم جمشيدخان

 چی؟ يعنی بازيا مسخره اين - جمشيدخان

 .برم بايد گفتين خودتون -

 ؟ خبر بی گفتم من - جمشيدخان

 ميدادم؟ خبر کی به -

 .دنبالته در دربه تيام ، آمين - مامان

 .کرده غلط اونکه - جمشيدخان
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 .تهران برگرديم ، شو آماده برو:  گفت جمشيدخان و رفت ای غره چشم مامان

 .نمياد جا هيچ تو با آمين - مامان

 .مياد بخوام من هرجا ، منه دختر- جمشيدخان

 .نميکشم پس پا ديگه حاال ، بياری بچه اين سر ميخوای باليی هر گذاشتم شدم خفه عمر يه حاال؟ تا کی - مامان

 نه؟ ، ميزنی سينه به تيامو سنگ...نميمونه تو برادر پسر با من دختر - جمشيدخان

 .قماشين يه از همتون ، تو مثه هم اون - مامان

 ...مامان -

 .برداشته دور بابات اين نگفتم هيچی سال همه اين ، ساکت لحظه يه شما جان آمين - مامان

 .کردی وابسته خودت به دخترمو تو و نگفتم چيزی من سال همه اين - جمشيدخان

 یکس بی از ميذاشتم... ميکردی خرج براش زور به که تو ، خواستيش نمی که تو... کردم خوب ؟ کردم وابسته - مامان

 بميره؟

 نکردم؟ خرج دخترم برا من - جمشيدخان

 .آيلين يا بوده آذر يا ذکرت و فکر که تويی...تو همين آره - مامان

 من؟ سر تو ميزنی چيو - جمشيدخان

 .داشتی بچه اين حق تو که ناحقيايی همون - مامان

 .نخواستم آمينو بد وقت هيچ من - جمشيدخان

 .کردم جمع زيرپات جسدشو سالگيش پنج تو من که تويی ؟ نخواستی بدشو تو - مامان

 ...سالگيش ده تا من ؟ ميگی چی - جمشيدخان

 جمشيد؟ داد پس کيو تاوان من آمين ، کوری و کری به زدی خودتو سالگيش ده تا يادمه آره - مامان

 .ميدم پس تاوان دارم ساله ده هم من - جمشيدخان

 .بخوره دها تاوان به شما ی قيافه نديديم ما واال - مامان

 نبود؟ تاوان خوردن دخترمو صميميت حسرت سال ده - جمشيدخان

 .ميشدم کوبيده گيجی ديوار به بيشتر لحظه هر فقط من و
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 ميگين؟ دارين چی شما ؟ خبره چه اينجا -

 .بيرون ميريم ما ، عزيزم بخواب تو - مامان

 .نميرم جايی دخترم بدون من - جمشيدخان

 سالگيم؟ پنج ی جنازه ی ترسيده يا باشم هاش گفتن دخترم ی دلبسته من و

 رفتنت هک بشی دلبسته بچه اون به نبايد نگفتم مگه ؟ برده ماتت چرا ؟ چته:  گفت بودم ماتش که منی به جمشيدخان

 بشه؟ سخت

 .دلبستم هم بچه اون بابای به من ؟ جمشيدخان کاری کجای

 فکر بايد کنه عقدش تيام گفتی زور به که وقتی اون ؟ جمشيد داری انتظاری چه ساله نوزده دختر يه از - مامان

 .ميکردی هم حاالش

 .نيست برنامه بدون من کار هيچ - جمشيدخان

 .زندگيت تو آذر اومدن مخصوصا آره - مامان

 سرم؟ تو بزنی ميخوای کی تا - جمشيدخان

 ديدی؟ آذرو وقتی ميره يادم مگه ، درای عمر تا - مامان

 .کردم زندگيم تو غلطی يه من - جمشيدخان

 .آمينو الخصوص علی ، کرد داغون رو خيليا زندگی غلطت - مامان

 .خودت واسه ميزنی کنايه و نيش داری تو - جمشيدخان

 .تهرون ميکشونديش زور به که تويی ، نذاشتی تو ولی خواستم خودم واسه آمينو عمره يه من آره - مامان

 .ميشدی زنم ميخواستی آمينو خيلی - جمشيدخان

 .منه ی خونه جلد کفتر آمين ، دارم هم همينجور آمينو من - مامان

 .داد خاتمه رو بحث مامان تلفن و

 .تيامه ، هيس - مامان

 .بود پوشونده رو پاهام که پتويی به زدم چنگ من و
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 رفته...نگم دادم قول بهش...زده زنگ بهم ، نباش نگران ولی ، نيست اينجا عزيزم نه...جان تيام سالم ، الو -

 ميگمن تيام نه...بچم؟ بکشه درد بايد چقدر ، کن ول آمينو...برگشته که هم خانومت آيلين ، سالمتی به راستی...سفر

 .نيستی روراست هم خودت با تو...نزن زنگ ديگه...کجاست

 .ميفهمن ها مامان و زد لبخندی بودم مشتاق همه اين که منی به و کرد قطع رو گوشی و

 .باشی اينجا صبح ندارم دوست ولی کنه آماده برات اتاق يه ميگم آرمان به - مامان

 از بفهمم:  گفت اون و شد اسيرش بازوهام اينبار و کرد اخم بود پراشک چشمام که منی به و زد پوزخند جمشيدخان

 .ببينی ديگه هم مامانتو رنگ نميذارم ، کردی رديف لياقت بی مرتيکه اون واسه عاشقونه حرفای اين

 .خوبه مامانها بوی چقدر و چسبوندم سينش به سر من و زد بغل و تنم مامان و بيرون زد در از و

 ؟ سال همه اين نديدی منو مگه ؟ جان مامان شدی من مثه هم تو -

 شکنم نمی طوفان اين هجوم تو من ، رفتنم اهل من نباش دلواپسم

******* 

 .ميزدم متر رو هوا تاريکی تراس تو من و بود شب نيمه نيم و دو ساعت و بود خوابيده مامان

 اينجايی؟ چرا -

 .باشه سال پنجاه قريب سنش نمياد بهش که مرديه اين و شدم خيره جذابش نيمرخ به

 .نمياد خوابم -

 اينجا؟ امدی شدی پا سرخود چرا -

 .تاريکه هوا امشب چقدر و بود من ی خيره اون و کردم براندازش کمی و زدم پوزخند

 روب خونه اون از گفتين خودتون:  گفتم من و نشست فلزيا صندلی اون از ديگه يکی روی و کرد روشن رو تراس چراغ

 .داره کتک هم بودنم کن گوش حرف نميدونستم ، بيرون

 .بودن نگرانت همه -

 نه؟ مگه ، باشين بوده نکنم فکر چی؟ شما -

 .برداری تنفرت از دست نخواستی وقت هيچ -

 .نبودم متنفر ازتون وقت هيچ من نميدونين که اينجاست دقيقا هم شما مشکل -

 .نخواستم رو تو بد وقت هيچ من -
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 .آيلين ميريم راست ، آيلين ميريم چپ ، بوده آيلين هميشه...نخواستين هم خوبم -

 ...چون ميکنم مراعات آيلين با من -

 .ايناست از بيشتر چيزی انگار ، نه...موضوع؟ اون خاطر به فقط -

 ... تو برای من -

 .نکردين کار هيچ -

 شدنته؟ جدا تيام از ، دردت ی همه -

 .بود دزديده منو که مردی برای کرد کشم پيش اخالص طبق تو بابام که اينه دردم ی همه -

 .نگم داليلمو که مختارم و دارم دليل هرکاريم برای من -

 .ندارين دليل پس -

 ميدونی؟ چی گذشته از...آمين ميدونی چی من از تو -

 خترشد برای هم تره و ميبينه دخترشو خوردن کتک بابام که بوده چی گذشته تو که کنين ملتفتم ميشم خوشحال -

 .نميکنه خرد

 .گرفتم پس ازش کاراشو تقاص خودم روش به من -

 مثال؟ -

 .فرهنود پاشا دشمنش به رسيد ساالنش قرارادای مهمترين از تا سه -

 دست به قراردادای اون بات بود پرسنل به غرولندش محمدی اخالق اون با اوايل اون تيام چقدر که ميدونم من و

 .نيومده

 کنم؟ باور بايد -

 بری کردم مجبورت نشی دچار بهش تو اينکه برای من که هست مهم اونقدری گذشته ، ندارم تو باور به نيازی من -

 .تيام ی خونه

 شدنم؟ صيغه قيمت به -

 .داره نگهت خونش تو وقتی چند جلمبون ی پسره اون ميخواسم فقط ، نداره سنديتی من برای صيغه اون -

 چی؟ برای -
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 ، ميدم پس تاوان دارم اينکه برای ، داشتم نگهش دندون و چنگ با سال نه اين تو يه که چيزايی اون ی همه برای -

 .گذشتنو تو از تاوان ، رو فرشته نداشتن تاوان

 .بمونم اينجا ميخوام من -

 شدی؟ دور ازم همه اين تو که داشت چی فرشته -

 .محبت جو يه -

 .نخواستی محبتی من از تو -

 عروسک برام وقت هيچ جمشيدخان...آيلين؟ عروسک خاطر واسه زدين کتکم سالگيم پنج تو که شمايی يا من -

 باالتر؟ دليل...خريد عروسک برام مامان ، نخريدين

 .داده آزارم خونسرديش همه اين هميشه و دوخت تاريکی به رو نگاش

 ...برگشته آذر -

 .موندم جمشيدخان مات من و نشست تنم به ای صاعقه

 دلش...نسوخت آيلين برای دلش اون چون...نسوخت دلم...ميکرد گريه بيرون خونم از ميکردم پرتش داشتم وقتی -

 دست از رو فرشته عمر يه خاطرش به که کسيه اون...عاشقشم ميکردم فکر اول ماه چند فقط من...نسوخت من برای

 .دادم

 .نميفهمم من -

 ااون از ، خوشگل ، مهربون ، بود خوبی دختر ، داشتم دوست رو فرشته ، ديدم فرشته پدر مهمونی تو آذرو بار اولين -

 تو اومد که آذر...بچگی از بوديم هم ی کرده نشون ، نداشت خواستگار کم ، ميريزه هنر خروار يه انگتشون هر از که

 مسعود که ميديدم ، بود پوش خوش ، رنگ خوش ، بود خوشگل چشماش ، رفت چشمم از فرشته لحظه يه مهمونی

 آذر ، بودم کثيف من ولی...شد خرد که ديدم...نزد دم...فهميد شب همون فرشته...شدم جذبش...ولی بهشه نگاش

 پس حلقه فرشته بابای...انداخت دردسرم به آمدا و رفت اون کم کم ، شديم آشنا باهم دوم مهمونی از...کرد کثيفم

 آذر آيلين سر...شد بريده خونم از پاش...مسعود و...نبود خوشحال وقت هيچ آذر...کردم عقد آذرو من و فرستاد

 دافتا شک شد چهارسالش که آيلين...ش ديرکردنا...مهمونياش...گيرياش بهونه...شد شروع کم کم ولی بود خوشحال

 دق آذرو...مسعودی ی بچه ميکردم فکر...شد حامله رو تو...مسعود با داره رابطه فهميدم نفوذم همه اون با...جونم به

 قسمم...بکشونه تختش به زنمو که نيست غيرت بی اونقدر ميخورد قسم مسعود...کنم ولش که ميکرد گريه اون و دادم

 باهم هوز مهشيد و فرشته...دادم طالقش اومدی دنيا که تو...بهتره زندگی اليق آذر که...بدم طالقش که ميداد

 از بودن معلوم که تويی... تو به....داشتم شک...نميشد.... ولی...منی شکل ميگفت... ميسوخت برات دلش مهشيد...بودن

 ...و گرفتن آزمايش ازت ، شدی مهشيد شبيه خيلی شد که سالت ده...نه با خونمی و گوشت
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 تيام؟ به دادديم چی برای پس...شک؟ يه خاطر به فقط سال همه اين -

 نداشته خبر ازت ، نميشی دور ازم ، ابد تا ، منی برای تو ، نميدم هيشکی به رو تو من ، ميخواستت اول همون از آذر -

 به هاينک محض به بود کرده تهديد آذر ، بزنه رايتو ميتونه زود آذر رو نديده محبت من از تو ، ميريزم هم به شهرو باشم

 .بود من نفع به تيام ی خونه تو موندنت اين...اقامتت کارای دنبال ميفته رسيدی قانونی سن

 ..آيلين پس -

 نم برای تو ولی...نبود من ی خونه جلد کفتر وقت هيچ آيلين....دارم نگه دور زياد مامانش از نميتونستم رو آيلين -

 .موندی داشت چشم بی که هستی کسی تنها

 نه؟ مگه ، بودم من کرد ضرر زندگی اين تو که کسی تنها -

 ضرری؟ چه -

 بشم؟ تيام عاشق ممکنه نکردين فکر وقت هيچ -

 .بگيره بازی به منو دختر احساسات نميتونه لياقت بی تيام -

 ميدونين؟ کجا از -

 .ميريم اينجا از هميشه برای بالفاصله ، باهاشه دلت که ببرم بو کافيه فقط -

 کجا؟ -

 .نرسه بهت هيچکس دست که جايی يه -

 دوختين؟ و بريدين برام هميشه -

 .کرد کمک بهم خيلی راه اين تو ، ام فرشته مديون من -

 .ميکردم کار خودم من -

 دو هک ميدونی تو ولی کرد فرضش مرده بايد نباشه حسابش تو پول روز يه ، است عرضه بی آيلين ، بود خوب برات -

 .چی يعنی چارتا دوتا

 مهمم؟ براتون که کنم بار بايد من -

 ...گفتم هميشه ، ندارم باورت به نيازی که گفتم -

 ...کشوند صورتش به اشکيمو نگاه مامان صدای و

 ...کنه باورت بتونه نکنم فکر ، من دختر ، اشتباست روشت بودم گفته...زندگيته ی همه آمين که -
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 .بشه آمين و آيلين خيال بی تيام وقتی تا ، چندماهی برای ، بريم ايران از که ميکنم جور رو کارا دارم - جمشيدخان

 ...تيام و آيلين حتی يعنی -

 ...است داده طالق زن مرتيکه اون از باالتر خيلی لياقتشون من دخترای - جمشيدخان

 ...تو پيش يا من پيش يا....کنه انتخاب ميتونه آمين - مامان

 پنج و ميگيريم جور و جمع مراسم يه و ميکنيم عقد هفته اين آخر تا تو و من ، نداره تو و من پيش - جمشيدخان

 .ميريم ايران از تايی

 متعجب جمشيدخان نگاه و افتادم خنده به شده جمع چشمم تو و نريخته اشک همه اون ميون ، افتادم خنده به

 .کرد براندازم

 .ميگيرين تصميم همه برای...هميشه مثه...جالبه -

 خوبه؟ حالت جان آمين - مامان

 برسين؟ هاتون خواسته به شما تا بودم زندونی شده خراب ويالی اون تو روز چند من ، خوبه خيلی آره -

 ...ما رفتن از بعد البته...ميده پس تاوانشو تيام - جمشيدخان

 ...داشتم دوست رو دسترسم از دور چيزهای هميشه من ، دارم دوستش دروغ بدون من و جذابه مرد اين و کردم نگاش

 ميام؟ جايی شما با من گفته کی و -

 ...رو جمشيدخان اخم و ميديدم رو مامان لبخند

 .بگيره ازم رو تو زنيکه اون نميذارم من - جمشيدخان

 فقط من ، آذرو نه داشتم جمشيدخانو نه عمر يه من ، است فرشته مامانم ، نداشتم حسی هچ بهش عمر يه من -

 .بذاره که وقتی تا...ميمونم مامانم پيش هم حاال ، داشتم مامانمو

 ااينج شدين رونده جا همه از وقت هر....آرمان نام به هم ديگش نصف ، توئه نام به نصفش ، توئه برای خونه اين - مامان

 .دوتاست شما برای

 فرشته؟ ميدی پرش به پر داری - جمشيدخان

 .خواستم خودم واسه هميشه دخترمو من - مامان

 . داری آمينو هميشه برای ، کنی ازدواج من با که تو - جمشيدخان

 ميکنم؟ ازدواج تو با من گقته کی - مامان
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 .جمشيدخان نام به آواری با مساويه من ی خنده که ميدونستم و ميخواستم خنده حاضرجوابی اين از

 .ميريم اينجا از فردا دخترم و من ولی ، مختاری:  گفت و موند مامان ی خيره جمشيدخان

 .نمياد جا هيچ آمين ، همينجاست اشتبات - مامان

 .درنيار بازی قلدر من واسه فرشته - جمشيدخان

 .شد بچم دل به خون که گرفتم خون خفه عمر يه - مامان

 اگه که دختری ، منه دختر اين ، رسيده اينجا به سختی خاطر واسه روته جلو که االن که دخترت اين - جمشيدخان

 هسالش نوزده من دختر ، شدن بزرگ برم و دور که نناريی و لوس اون ی همه مثه ميشد يکی ميذاشتم الالش به لی لی

 ودب نکشيده سختی اگه ، باشه مد طراح بهترين ميتونه من دختر ، بده انجام رو گذاريا سرمايه بزرگترين ميتونه و

 . ميکرد ول هم خوندش درس حتی که دانشجويی يه ، آيلين مثه ميشد يکی ، نميشد اينجور

 .ديره ميکنم حس گفتنا دخترم دخترم اين برای...ديره ميکنم حس -

 همه از من ، چيزی همه من برای تو:  گفت صورتم ی خيره واون افتاد دستاش گير بازوهام و زد پوزخند جمشيدخان

 .نميگذرم چيزم

 .انگار بود عصبانيت و غرور مابين چيزی هم پدرانش های عاشقنه حتی و

 .ندارم نزديکی اين به عادت ، جمشيدخان گذشتين ازم وقته خيلی -

 .ام خسته خيلی انگار و شدم اتاقم راهی و بوسيدم رو مامان ی گونه و

 به گاهی و بودم داده لم آرمان بغل تو من و ميکرد کر گوش مامان جيغای و بود برداشته رو خونه جمشيدخان داد

 .بود شاکی هميشه آرمان و من کاريای کثيف اين از مامان چقدر و ميزدم دندونی بستنيش

 مدلياست؟ اين از ميگن که باباها مامان دعوای -

 .کنم فکر:  گفتم و انداختم باال شونه

 .ميشه کر داره گوشم ، ميزد جيغ کمتر مامان کاش ولی ، باحاله ، مياد خوشم -

 .موافقم -

 خارج؟ ببرتت ميخواد بابات واقعا -

 .نميرم من:  گفتم و باز انداختم باال شونه

 داره؟ دوسش خيلی مامان -
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 .بودم گرفته انداختن باال شونه تيک انگار

 .اوهوم -

 .مياد خوشم ازش -

 ازکی؟ -

 و مهشيد خاله شوهر با شب يه ولی نگيا مامان به ، الرژيه آدم بابات ، گذشت خوش بهم ترکيه تو ، ديگه بابات از -

 .گذشت خوش خيلی ، ديسکو رفتيم بابات و ياشار

 .هنوز سالتونه شونزده که ياشار اون و تو -

 نميبينيم؟ ماهواره تو بهترشو مگه ، بابا خيال بی -

 .پررو بچه:  گفتم و زدم سرش به مشتی

 کشتن؟ همو نکنه ؟ نمياد صداشون اينا چرا:  گفت بعد کمی و خنديد

 .شد بلند مامان صدای باز و خنديد

 .بشی رد من جنازه رو از مگه - مامان

 .ميبرمت همرامون بغلم زير ميزنمت ؟ بشم رد جنازت رو از چرا - جمشيدخان

 .جان داداش غيرت اين تو موندم من و خنديد آرمان و گزيدم لب

 .شدم مامانم ی حنجره صوتی تارهای نگران من و گرفت گوش آرمان و کشيد جيغ باز مامان

 .شده قديمی ورژنش کم يه فقط ؟ نه نازن اينا ، ميفهمم من کنی خشم ابراز تر آروم تو - جمشيدخان

 .ميکردی جمعش تراس کف بايد رو آرمان ديگه

 خوبه؟ من روحيه امروز حد اين تا چرا و کشيد سمتش به رو نگام کوروش صدای و

 . کرده تقويت رو روحيم صيام صدای شنيدن شايد

 و يدرس صيام به گوشی وقت و ، نگرانشه دل و بزنه حرف صيام با ميخواد که اومد تلفن پشت تئاتری چه مامان که وای

 قول رو صيام و کردم دلتنگی رفع دوساعتی يه من و داد من به گوشيو نيست برش و دور کسی شد مطمئن مامان

 .ببينيم همو ديگه روز چند شايد و نخوره غصه که گرفتم

 .خنده به هميشه - کوروش

 .انگاری کنه خراب رو روزم نميتونه چيز هيچ امروز و زدم بهش ای دوستانه لبخند
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 .سالم -

 دعواست؟ خونتون تو ، سالم - کوروش

 .تره باحال کمدی فيلم از ، بده گوش کوروش جون بيا - آرمان

 .نميکنه خراب روزمرو انگار هم پاشا ديدن حتی و

 .سالم - پاشا

 .بود خيرم هم باز اون و دادم تکون سری

******* 

 .ميبوسيد صورتمو جای جای اون و بود رنگيش نگاه به نگام

 کشيدی؟ عقب خودتو چرا ، آمين ام شرمنده من -

 .نباش نگران ، برو حاال ، نميگم بابا به من -

 .توام نگران من -

 بگم؟ چيزی بابا به اينکه يا من نگران -

 .آمين عاشقشم من -

 چندنفری؟ عاشق تو -

 ميکنی؟ فکر چی من مورد در -

 ميکنی؟ کار چی داری خودت با تو -

 .داشتم دوست هميشه -

 .نگو دروغ -

 احساسم؟ بدون حد اين به تا چرا ومن بوسيد ر گونم و شد خم اشکش قطره با و

 ...که توپيد خستش نگاه اون با و کرد اخم بهم و اومد داخل در از که جمشيدخان

 ؟.نيستی مواظب چرا -

 .داره هم خواهری افتاده يادش حاال انگار اون و کرد طفداريمو آيلين که ديدم و گرفت دلم بيشتر

******* 
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 برگشتم:  گفت بودم درگير بستنيم با هم هنوز که منی به و کرد اخمی پاشا برای و بيرون زد در از جمشيدخان

 .باشه شده جمع وسايلت

 .نمياد جا هيچ آمين - مامان

 .نبود خونواده اين خون تو دو اين جلوی داری آبرو انگار و

 .ای حنجره عجب:  گفت آرمان به رو زيرلب کوروش که شنيدم

 .کردم دو به يکی باهات هرچی بسه - جمشيدخان

 .ببريش ايران از نميذارم من - مامان

 ...قراره مگه - پاشا

 ميکنين؟ کار چی من همسر شخصی ملک تو شما - جمشيدخان

 .داشتم عادت بودن محق همه اين به من و موند باز دهنش آرمان

 ...خانوم فرشته نميدونستم من - کوروش

 .آقا اين نيست خوب حالش ، نکنين باور - مامان

 .دارم دوسش خريتم ی همه با ولی بگم نبايد من و جذابه جمشيدخان اخمای پشت شده پنهون ی خنده چقدر و

 عصبی؟ اينقدر چرا:  گفت و شد خيره مامان به متعجب کوروش ، رفت که جمشيدخان

 .مدلشه - مامان

 يه برای سال ده... دلگيرم هم هنوز من و رفت براش دار معنی کوفت های غره چشم اون از هم مامان و خنديد آرمان

 نبود؟ دير آزمايش

 .پختم رشته آش برات ، داخل بيا جان آمين - مامان

 االن و بود مخم رو اوايل که لبخندی اون با کوروش و خيرش نگاه اون با پاشا بعد کمی و کشيدم خنده لبم به تلخ من و

 کارهای ياد انگار و ميخورديم آش ميز دور ميخنديد خونه سروصدای ياد به فقط که آرمانی و داره آرامش برام

 .کنه خراب روزمو ميتونه جمشيدخان

 تهران؟ برميگردی کی - پاشا

 مربوطه؟ شما به -

 چيه؟ من با مشکلت - پاشا
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 .باشم داشته مشکل باهات بخوام برسه چه نميکنم هم فکر بهت -

 ...پاشا - کوروش

 .داره دوسش که گفت من های سالگی پونزده توی روز يک آيلين که مرديه پاشا و افتاد کارگر انگار صداش اخطار و

 بری؟ بابات با ميخوای - کوروش

 .نه -

 .دارم دوست خيلی رو ابروش کنار تيغای اون که ميکردم فکر اين به فقط من و انداخت باال ابرويی

 بمونی؟ ميذاره بابات - کوروش

 .افتاد دهن از آشت جان کوروش - مامان

 .بودم مامانم ی محترمانه های شو خفه اين عاشق هميشه من و

 .نداره شده باد رگ پسر اين انگار و زد مامان به لبخندی کوروش

 .بود العاده فوق ، آش از ممنون - پاشا

 ينا ميگفتم مامان به من که بود کافی و ميداد نسبت مامان به العاده فوق و بود نخورده دست تقريبا آشش ی کاسه

 .بيرون کنه پرتش هم کوروش ی خونه از حتی تا داره درخشانی هی سابق چه مرتيکه

 متنفری؟ ازش:  گفت و گوشم تو کرد سر کوروش شدم رفتش راه ی خيره من و بيرون زد که در از

 .آره -

 چی؟ بابات از -

 .کرد خالی شونه عمر يه من بابای گرچه ، گان تکيه دخترا واسه و باشن هم بد باباها ، بابامه بابام -

 .ام برکه کنار ، کرد سيگار هوس دلت شب -

 .جذابه هم صداش ولوم شدن باال پايين پسر اين و

******* 

 .ميکنه براندازش تفريح با چطور چای فنجون اون با مامان و ميره پايين باال رو اتاق عرض و طول که ميديدم

 .آمين نکن لج - جمشيدخان

 .باشين خيالم بی ساال اين همه همی مثه کنم؟ لج کی با ؟ کنم لج چی برای -
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 ....خيالت بی وقت هيچ من - جمشيدخان

 .من آزمايش تاخير سال ده نمونش ، بودين هم خيلی ، بودين -

 .بوده جذاب و زيبا هميشه زن اين و برد لب به فنجون و زد پوزخند مامان

 .داشتم دليل من - جمشيدخان

 .دليل بگن بهونه به مثال ، بگن جا به جا چيزيو اسم مياد بدم -

 .داشت بهت زبونش بی دختر دوم روی اين از چقدر زندگيم ساالی ی همه جمشيدخانِ که ديدم و

 خودت؟ واسه ميگی چی داری - جمشيدخان

 .ميشه پايين باال داره دلم تو حاال تا ديشب که چيزايی -

 .باشه منفی جواب اينکه از ميترسيدم فقط من - جمشيدخان

 .نباشه بالکشی به مجبور ديگه بالکشتون و باشه مثبت جواب اينکه از ميترسيدين -

 .ان هميشه از تر داشتنی دوست مامان های پوزخند چقدر و

 .نيست تو حرفای اينا - جمشيدخان

 .دلمه حرفای...نيست خودم حرفای....آره -

 ...نخواستم وقت هيچ من - جمشيدخان

 .بود لعنتی ی صيغه همون بدترينش زياد، ، دادين بدين؟ آزارم که ؟ چی که نخواستين -

 متما اينجوری من ، باشه ای ديگه جای خونش جز اسمشه به که دختری نميذاره تيام که ميدونستم من - جمشيدخان

 با ينزنهم زنگ زنيکه اون که روزايی تا طالقان فرستادم رو تو که سااليی اين ی همه مثه ، بستم آذر با ارتباطيتو پالی

 .نکنه هوايی رو تو بزنه حرف آيلين

 تدس از ميشدو خنک دلتون تحقيرش هربار با که اونی ميخواستين ؟ دارين نگه بوکستونو کيسه ميخواستين -

 .داد تشخيص چپيه از راستشو دست که وقتی ازهمون ، دادين دستش از وقته خيلی...ندين؟

 .بريم کن جمع ، ميزنی مفت حرف داری - جمشيدخان

 .راحته جاش دخترم - مامان

 من اينکه بدون نشد هم بار يه سال ده اين تو ، گرفتيش من از تو همين ، فرشته نکن دخترم دخترم - جمشيدخان

 .ساختمون تو بذاره پا بخوام
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 .کرم محبت دخترم به فقط من - فرشته

 .کردی دورش من از تو - جمشيدخان

 .ميکنم دل ازش هم من نخواد منو اگه کسی ، شدم دور خودم من -

 اولتون دليل ؟همون کردی تيام عقد برنامه بی منو:  گفتم که بيرون بزنه در از خواست و شد حرصی جمشييدخان

 خاطر واسه بگين اينکه تا ميچسبيد بهم بيشتر کنينم فدام آبروتون واسه اينکه ، يکی اين تا ميکرد راضيم بيشتر

 ...باهام داشت حق مردش که ای خونه تو رفتم خودم

 .ميکنن زندگی توش هم آدم ديگه چندتا ميدونستم که ای خونه تو فرستادمت ،من شو خفه - جمشيدخان

 ...بودم زنش من -

 .توئه ی ه کار هيچ مرتيکه اون ، شو خفه گفتم - جمشيدخان

 ...موقتی هرچند ، بود شوهرم -

 آمين؟ کردی غلطی چه - جمشيدخان

 .انگار ميزد دودو هم مامانم های چشم اينبار و

 .بودم زنش من -

 .شدم عاشق من که ميکنه فکر فقط هم هنوز اون و صورتم به شد کوبيده جمشيدخان سيلی و

 .بود سرخ کمی چشماش و گذشتم کنارش از

 .داشت نم کمی چشماش و بود برده بو انگار مامان

 .ميخواست سيگار کمی دلم و ميدادم غصه بوی کمی من

 .کردی دير:  گفت اون و نشستم برکه لب داشتنيم دوست ی کنده روی کنارش

 .زدم حرف داشتم -

 ميکردی؟ خالی عقده -

 ؟ فهميدی کجا از -

 .ميشم آروم حد اين تا ميشن خالی هام عقده وقتی هم من -

 داری؟ هم ای عقده تو مگه -
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 .خيلی -

 مثال؟ -

 .کرد ازدواج من عشق با رفت بابام اينکه يکيش مثال -

 .خيال بی ، ميگذره ازش سالی چند:  گفت اون و شد کشيده سمتش به نگام

 ؟ ميگی راست -

 به شباهتی هيچ تو ، امد خوشم ازت ديدمت که بار اولين ميدونی...؟ هست هم تو از تر بدبخت اومده خوشت ؟ چيه -

 .ميفتم مامانم ياد ، دارم دوست چشاتو...تو و رنگيه چشاش اون ، نداری اون

 کجاست؟ مامانت -

 ...ی قطعه ، زهرا بهشت...بخوای دقيقشو آدرس -

 .متاسفم -

 ميدونست ، خوشه رنگی چشم ی دختره اون به دلم مامان بعد ميدونست ، منشيشه دنبال چشمم ميدونست بابام -

 کردم دق شب ،اون زد خودفروش ی دختره اون نام به مامانمو ی خونه ، نبود خوشبخت باهاش وقت هچ مامانم... ولی

 ...کردم دق مرد منِ ، آمين

 خورده؟ بخيه بازوت دختره همون سر -

 باهات رله ندارم خوش ای بچه ، ديگه بفهم خب...رو دختره يه ميخواست زور به يکی مهمونيا از يکی تو ، بابا نه -

 .دادم فراری رو دختره...بزنم حرف

 ...فردين بابا -

 تيامی؟ عاشق -

 ؟ ميشناسی تيامو تو -

 آره؟ ؟ ديگه تيامه يچه همون بچت...تيپه خوش...ديدمش چندباری -

 .شده تنگ براش دلم -

 .نکن بغض من واسه ، بکش بيا حاال -

 .ميزنی تعارف سيگار که هستی دکتری اولين شايد -
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 دورو من ، ميکنن منع کار اون از بيماراشونو که ميکنن کاريو همون دقيقا دکترا بيشتر...بگم رو واقعيتی يه بذار -

 .نيستم

 .ميکشی سيگار خوشگل:  گفت کوروش و کشيدم ريه به رو دود و زدم اهداييش سيگار به پکی و زدم خندی تلخ

 .داره هم ناپرهيزيا اين از ساالر با رفاقت -

 .بود غرق گذشته دل تو هم اون انگار و خنديد

 داری؟ مشکل بابات با -

 بار هي سالگيم هشت توی خب ولی ، اينه بابات گفتن بهم همه و بود جمشيدخان هميشه ، نداشتم بابا وقت هيچ من -

 اتقريب شايد و...دارم جمشيدخانو من ولی ، دارن بابا همه ، شد عادی برام ، نگفتم روز اون از ، دهنم تو زد ، بابا گفتم

 .نداره خودش واسه هيچکسو اون ، بده دست از هم منو اينکه از ، ميترسه فقط ، نخواست منو وقت هيچ اون ، ندارمش

 ...آرمان و تو ولی نشو ناراحت -

 برای و خونوادش به داد پول مامان و مردن باباش مامان...آرمان و داد پناه سال همه اين مهشيد عمه خاطر به که منو -

 .داشت نگهش هميش

 .ديگه نشو پررو:  گفت و زد چنگ رو برسه بهش دستم ميرفت که ای بسته اون و زدم پکو آخرين

 ...وثوق از حتی ، اعتمادتره قابل زندگيم مردهای ی همه از مرد اين که ميدونستم و کشيدم عقب تن و خنديدم

 نه؟ يا تيامی عاشق نگفتی -

 .باشه گنده نه يه سوالشون اين به جوابم دارن انتظار ازم همه:  گفتم و شدم خيره مهتاب نور زير برکه آرومی به

 .باشه دلت حرف دارم انتظار من -

 .شم پشيمون ميترسم ، شده پشيمون گفته دلشو حرف کی هر ميگن -

 .داری دوسش پس -

 هست؟ ميکشه سيگار گاهی خاطرش به که ای دختربچه اليق ؟ هست اليقت:  گفت اون و کردم نگاش

 .نيستم بچه من -

 .هستی داشتنی دوست هم تو ، داشتنين دوست ها دختربچه ولی نيستی نه -

 که بود هايی چراغ به من نگاه و شکست رو سکوت ماشينی های چرخ صدای و زدم تکيه سرم پشت درخت ی تنه به

 .ميداد آزار رو هامون چشم
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 شيدک سرك ذهنم ی گوشه از بلک کاپتان شبيه بويی و بود معلوم ازش ای سايه فقط نور اون توی و شد پياده کسی

 .وجودم ميون

 کيه؟ اين -

 ميکنه؟ کار چی اينجا اين -

 ربود چشمانم عمق از مرا چشمانت که دم آن ، بود لحظه يک همان دنيا

 .بودم کوروش فکر فقط من و ميکرد کم دردم از کمی چپم سمت بازوی روی راستم دست دورانی حرکت

 نديده و ميدادم تشخيص هم رو مامان صدای گاهی همهمه اون ميون من و ميرفت باالتر لحظه هر جمشيدخان صدای

 ناي از چقدر من و ميزنه ديد رو دعوا لبخند با خوردن ميکس کافی حال در و کانتر به زده تکيه آرمان که ميدونستم

 .مياد خوشم خونسرديش

 .رفت باال جمشيدخان داد صدای باز و شد پايين باال در ی دستگيره

 آخه؟ داری در اين به چيکار تو ، ديگه کنين بس - مامان

 ...فرشته نکن دخالت تو - جمشيدخان

 منين؟ ی خونه تو ای اجازه چه به دوتا شما اصال ؟ بدين آزار بچمو بيشتر که نکنم دخالت - مامان

 عجيب لعنتی بوی اين کشيدن شامه ی تشنه چقدر من و زد بينيم زير ذهنم بلک کاپتان بوی و اومد صداش و

 .خوشبوام

 .نميشيم مزاحمت ديگه بشه آماده آمين ، عمه ببين - تيام

 چی؟ ديگه - مامان

 .نمياد جا هيچ يکی تو با آمين - جمشيدخان

 ازم؟ شکارين نکردم مشارکت پاشا با اشتراکيتون ی پروژه تو ؟ جمشيدخان شده چی - تيام

 .ميکنه خطاب شما شما رو جمشيدخان هم دعواهاش ميون تيام که خوبه چقدر و

 .بود عيد تا ما قرار - جمشيدخان

 .سال يه تا نوشته عقدنامه توی - تيام

 .برگشته که آيلين ، نشو غيرمنطقی تيام - مامان

 .آمينه من حرف ، نيست آيلين من حرف االن که اينه مشکل - تيام
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 .کن شکايت ميخوای هرجا برو هم حاال ، نمياد جايی تو با آمين - جمشيدخان

 .مگذرمني حقم از من ميدونستين که شما ، ميکردين االنشو فکر بايد من نام به ميکردين عقدش که وقتی اون - تيام

 .زنش فقط مقام صعود با گاهی و...حقشم فقط من گاهی و

 بندازی؟ دام به آيلينو ميخوای اينجوری حساسه روش آيلين ميدونی ؟ ميخوای چی آمين از - جمشيدخان

 بهونه خودم برای من چقدر و ؟ حساسه من روی گرفته کناره ازم گذشته از بيشتر سالگيم پونزده از که آيلينی

 .تيامم مغز خاکستری های فسفر ميون آيلين نبودن بای ميتراشم

 .کن ختمش رو قائله اين و برو تيام - مامان

 .رفتيم بياد آمين که گفتم - تيام

 .اينجا نميومد که بياد تو با ميخواست اگه آمين آخه - آرمان

 مخاطبش چشمای سرخی ميون که هايی وقت اون ، دارم دوست رو داداشم های خونسردی اين من چقدر و

 . مخاطبو ميکنه کفری ريلکسيش

 ....آمين - تيام

 .کوروش لب کنار زخم اون بابت دارم عذاب من چقدر و در به کوبيد مشت

 من و کرد وجب رو تنم تيام چشمای و کردم باز رو در و پيشونيم تو ريخت باز و زدم کناری رو موهام و شدم بلند جا از

 .کنه مهمون حسابی مالی و مشت يه رو تنم تا زده لک دلش که ميدونستم

 .نبود پدرانه من برای نگاهش وقت هچ و کرد نگام حرصی جمشيدخان و دادم تکيه چارچوب به ی شونه

 .شو آمادده برو - تيام

 چی؟ برای -

 بيرون؟ خونه از بزنی خبر بدون بود کاری چه ببينی مامانتو ميخواستی - تيام

 .بوده فروردين تا ما قرارداد اتمام که گفت هم جمشيدخان کنم فکر ضمن در ، زدم ايميل که من -

 .نه رو هام حرف و ميکنه درك رو نگام اشتياق که ميديدم و نبود يخ چشمهام

 .نشو مسخره - تيام

 .نداشتم چشم خواهرمه واسه که چيزايی به وقت هيچ من ، دزديدی اشتباه منو خاطرش به که همون ، اومده آيلين -

 .عقدمی آبان تا - تيام
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 .ميکنيم فسخش ، است صيغه به - جمشيدخان

 .نخوندم رو چشماش حرف وقت هيچ من و ميکرد نگاه من به فقط تيام

 .باشه داشته آرامش کم يه بچم بذار ، برو تبام - مامان

 کجاست؟ آيلين - تيام

 .بود من وجود احساس آدمک شدن آويخته دار به همون سوال اين و

 .ميداد آزارم گردش عقب

 نداری ای آينده هيچ جمشيدخانت با تو ، نشده دير هنوز:  گفت من به رو و آورد عقب سر و وايساد حرکت از لظحه يه

 .کنی انتخاب ميتونی ، باشی داشته زندگيو بهترين دادم قول تو به من ،

 .باشم داشته اونو ميتونم من که نگفت اون و

 بدونم که دارم آدم دستگاتون و دم تو اونقدر من:  گفت جمشيدخان به رو و در سمت افتاد راه و نديد ازم حرکتی

 .نميخورم نيش دوبار سوراخ يه از من... هست وسط اين موضوعی يه فقط ، ميرين ايران از دارين

 به و ميخواست رو برگشتنش دلم ، ميشد کبود هم باز بازوم دستش فشار از اگه حتی ، ميخواست رو دستش دلم

 .همين...ميخواست رو عشقش کمی فقط و کمی دلم من...رو زوربردنم

 اقتلي:  گفت گوشم کنار و زد بغل رو تنم که بود آرمان و نشستم زمين رو و سرخوردم شد کوبيده سرش پشت که در

 .خيال بی ، نداشت منو خواهر

 .بود مرهم شده زده پس لحظه اين تو منِ برای پرمهرش ی سينه چقدر و

 باشه اليقت کاش فقط ، نيست حرفی بشکنه دلم

 جاشه دلت تو عشقش که بيرون تو قلب از ميرم

******* 

 ردد تنم و ميشنيدم اتاقم در پشت رو آهو و سارا های جيغ جيغ صدای من و بود گذشته تيام رفتن از ساعتی ده فقط

 .برم راه رو اتاق در تا تخت قدمِ چند نميتونستم و داشت

 با و دادم تکون پردردم تن به کمی من و نشست گوشم به مامان آهنگ خوش صدای و خورد در به آرومی ی تقه

 رو تنش بوی من و کشيد آغوش به رو تنم آهو و کردم باز رو در گريه واقعيت با و خستگی بهونه با کرده پف چشمای

 .داره دوست هم ساالر حتما...دارم دست
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 صورتش ی پريده رنگ چقدر و بوسيد رو صورتم کل تهش ته و کرد پردردم تن ی حواله آروم مشت ، کرد گريه سارا

 .داد آزارم

 ...ساالر و

 ...و بستم چشم من و کرد صدا بلند رو ساالر آهو و زد جيغ سارا و برد باال دست

 ...باز کردم گريه

 ...باز زدم هق

 يزدمم هق و ميفشردم تنش به سر همينطور من و نشست تخت ی لبه و بست رو در پا با و کشيد اتاق به رو تنم ساالر

 .ميکرد ناز رو موهام اون و

 خبرم بی چی واسه حاال ، داشتم خبرتو بودم زده هم به هم آهو با ؟ ميشيم ديوونه ماها نميگی ؟ خبر بی چرا ، چته -

 ؟ رفتی ، گذاشتی

 .خواسته آيلينو هميشه اون ، ميخواد آيلينو ؟ ساالر ديدی ؟ نميخواستم ديدی -

 .سالمه نوزده فقط من که ميدونست هم ساالر و ميسوخت چشمام و بود سينش به سرم

 .الدنگ مرتيکه نداره لياقت -

 .بشه داشته دوسم ميتونه اون گفتی که تو -

 .است دله اينقدر نميدونستم ، کردم غلط-

 .دارم دوسش من -

 .شم فدات ميدونم ، مميدون -

 ...ميدونم من ، اينجا بود اومده آيلين خاطر واسه ميدونم که من...کجاست آيلين گفت بابام به اون -

 .ميشه پشيمون -

 من...تيام نه ، مامانم نه ، بابام نه ، نخواست آيلين قبل منو هيچکی.... من پيش برميگرده زد پسش که آيلين آره -

 ..ولی نيستم خوشگل آيلين ی اندازه به ميدونم ؟ زشتم ؟ ساالر بدم خيلی

 .پريه من خواهر ، آمينم ماهی تو -

 نخواست؟ منو تيام چرا پس -

 .مرتيکه نبود آدم -
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 .باشه داشته دوست منو ميتونه گفتی تو -

 .باشی داشته ميتونی اونو از بهتر خيلی تو ، کن ولش جونم تو دردت -

 هست؟ هم تيام از بهتر مگه -

 .فشرد بيشتر رو تنم دستاش و

 .بيرونا تهرون از زدی خبر بی که ميشم خيالت بی نکنی خيال:  گفت شد سکوت که کمی

 .گفت جمشيدخان -

 ببرتت؟ ايران از ميخواد -

 . نميرم من -

 .بگيره تصميم واست عمر يه ميتونه کرده خيال بابات...بری که نميذاريم -

 ديدی؟ آيلينو -

 .اومده شاهين با ، آره -

 .آيلين ی مدرسه کيف فدايی داد منو کودکی کادوی که همونی ، شاهين

 .ببينتت ميخواد -

 .شدم عاشق اون خاطر به من -

 ميشه؟ تيام با ازدواج به راضی آيلين نظرت به -

 .نميدونم هيچی ديگه...نميدونم -

 ...تيام شايد -

 باشه؟ ، نزنيم حرفشو ديگه -

 .باشه -

 مهمونم قندی خروس و ميداد سواری بهم اون و ميشستم دوشش روی من که پسری همون ، خوبه ساالر چقدر و

 .هميشه بود يادش رو تولدهام و ميکرد

 بخوريم؟ صبحونه بريم -

 .انگار بود جمعمون ناجور ی وصله جمشيدخان و ميزدم الکی لبخند ميز پشت و دادم تکون سری
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 .ببينتت ميخواد هفته آخر سهراب آمين - ساالر

 .کنه کار پسره اون برای که نداره اينو فرصت ديگه آمين - جمشيدخان

 .تنها دست افتاده هم سهراب ، جان مامان برو - مامان

 .نکردی حساب هم چغندر برگ که رو ما ، جون فرشته نکه درد دستت - آهو

 ...داشت حسرت دلم چقدر من و

 .ميزد آهو دل ته از لبخندای ميون ساالر که پرعشقی لبخند اون حسرت

 تاجيکستان؟ بريم آمين -سارا

 .تماشا هم فاله هم ، ميرم که من:  گفت آهو و انداختم باال شونه

 .بريم بتونيم ، باشه خالی برنامم نکنم فکر - ساالر

 .کرد مهمون جانو عروس سقلمه سارا و خورد گره هم به آهو ابروهای و خورد لبخندشو مامان

 همراشی و يار تو اگه ، نيست حرفی بشکنه دلم

 باشی عاشقم هم کمی و بمونی ميشد ولی

******* 

 .بودم خيره ميکرد نگاه منو و بود نشسته روبروم که مامانی به پيچيده دورم رو شال من و بودن خواب ها بچه

 داری؟ دوسش همه اين وقتی نه ميگی چرا -

 بدم؟ جا دلم کجای رو تو حسرتای عمر يه ولی نيست حرفی ، بگذرم گذشتو ازم اينکه از -

 جمشيدخانی ، نبودم منی ، خودش و خودتی کن فکر ، نيستم کن فکر هم حاال ، نبودم من که شدی عاشقش وقتی -

 .نشستی پاش به ساال اين ی همه و اری دوسش که مردی و بودی تو ، جمشيدت و بودی تو ، نبود برام

 .نشستم هام بچه پای به من -

 .نشستی جمشيدت نگاهای پای به تو -

 .ميکنه داغونم حسرتت پر نگاه ، آمين نميتونم -

 ، باش خودت و بيا اينبار ، گذشتی چيت همه از خاطرم به عمر يه ، برم قربونت:  گفتم و گذاشتم مشتش روی دست

 .کن زندگی لحظه تو فقط بار به ، کن فکر خودت به فقط
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 ميکردی؟ قبول بودی اگه تو -

 نداشته منو ازاينکه ، ميترسه ، ميخواد منو که ، داره دوسم که ميگه دروغ ، وقت هيچ ، نداشته دوست منو بابام -

 ی خونه رفتم وقتی ، گرفت دلم شدم تيام ی صيغه وقتی ، تنهاست ، ميخواد خودش واسه يکيو ، ميترسه باشه

 که عصبانی ، ميشه نگران تو برای که ديدم من ولی ، نشد نگران چشماش ، فت نگر زخمام از دلش خان جمشيد

 به ، ميشه من نگران تو خاطر به ، طالقان مياد تو خاطر به ، ميکنه جور ترکيه بليط تو خاطر به ، ميشه غصش ميشی

 دخانجمشي برای تو و من ؟ ميبينی ، نديده آيلينو حتی تو خاطر به ، ميشه غيرتی ولی بعيده ازش اينکه با تو خاطر

 ددر ، نيست جمشيدخان من درد ، نباشه من مالکت مامان ، بگذری جمشيدت از خاطرم به تو که نيستيم رده يه توی

 از خاطرت به که دارم دوست اونقدر من مامان ، آرامش کم يه حقته ، رسيدن حقته ، بودی عاشق عمر يه که تويی من

 همه اين سال همه اين من ، شديم بزرگ آرمان و من ، شی آروم کمی بذار ، بگذر من از بار يه هم تو ، بگذرم چی همه

 .کردم تحسين عشقو

 ميدونستی کاش ، جان مامان شکستم شکستنت آمين ، کرد داغونت حرفش که ديدم ، گرفت دلت ديدی که تيامو -

 .مهمتری برام دنيا تو چی همه از که

 باشه؟ ، بده زمان و کن فکر خودت به کم يه من خاطر به پس -

 .کرد نوازشم مامان های لبخند و شد سکوت کمی

 ...تيام و تو بين -

 .داشتم دوسش من مامان -

 کردی؟ چه -

 ...مامان -

 آمين؟ -

 .خواستيم لحظه اون تو ، خواستيم اون و من ، مامان نپرس -

 .لطيفن هاش مادرانه چقدر و لرزيد بغلم تو مامان و کرد سرباز باز بغضم ، کردم بغلش ، ريخت اشک

 .ميشه خم جمشيد کمر - مامان

 .نشه خم کمرش تا نگو -

 .شير دهن تو ميفرستتت نميدوسنت اون - مامان

 .نده دست از تيامو ميخواست اون ، جان مامان -
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 .بود کوروش ی خونه روشن چراغ به من نگاه و ريخت اشک هم باز مامان

******* 

 .بودم نشسته برکه کنار من و بود رفته جمشيدخان

 تنهايی؟ چرا -

 .نشست کنارم اون و نکردم هم نگاه حتی بهش

 نرفتی؟ تيام با چرا -

 .کردم سکوت من و

 مياد؟ بدت چرا من از -

 مهمونی وت روز ،اون ببينم قشنگ قيافتو نتونستم بود پرخون صورتت بسکه:  گفت اون و انداختم سمتش نگاهی نيم

 .آمينی تو فهميدم تازه

 .بودم ساکت هم باز

 ، نيستم ناراحت باهاش بودن از من ميدونی؟...و بود من دختر دوست بهترين اون خب...پيش سال پنج آيلين و من -

 .هامه خاطره بهترين از يکی

 خاطره؟ يه فقط -

 ينا ی همه ميگفت ، مهمه آمين ميگفت ، ام خاطره بدترين من تو برای ميگفت ، بريد ازم ها پله از تو افتادن از بعد -

 .ازم کردی دورترش تو و بشم نزديک بهش نتونستم ساال

 .داره دوست ميگفت آيلين ولی -

 کرد؟ پرت رو تو آيلين -

 .خورد ليز ها پله رو پام و کشيدم عقب خودمو ، خودم...نه -

 ميکنه؟ ازدواج شاهين با -

 .نميدونم -

 .بود قائل ارزش خيلی شاهين برای ، بود زندگيش تو هميشه شاهين -

 ميکنی؟ فکر بهش هم هنز -

 .خاصين دوتاييتون...بود خاص آيلين ، گاهی -
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 شريکی؟ جمشيدخان با چی توی تو -

 .آمين ی پروژه تو -

 .بره که افتاد راه و تکوند رو شلوارش خاك

 .ميخواد توجه کم يه دلش ، مامانيه تيتيش پسره اين ، کوروش ديدن بيا...راستی -

 بود؟ مامانی تيتيش بازو بخيه اون و دار دوتيغ ابروی با پسر اون

 خوبه؟ حالش -

 .بودم متنفر مرتيکه اون ميدون چاله شخصيت اين از هميشه -

 نرفتی؟ باهاش چرا:  گفت باز اون و نزدم حرفی

 اون پای که است ساله نوزده توئه حيف:  گفت رفتنش آروم همون حال در و زد نيشخند اون و کردم سکوت باز

 .بدی هدر عمرتو دوساله و سی مرتيکه

 .ميخواست رو صيامم دلم و...داشتم دوست رو گونش بچه های سالگی دو و سی همون من

 سنگينه خيلی جدايی بار غمگينه، و تاريک من دنيای

 برداره بارو اين هام شونه از ، داره خبر حالم از که هرکس

 .ميبينمت ، تهرون ميام هفته اون تا:  گفت و فشرد رو دستم کوروش

 اخم با و انگار بود نيومده کنار کوروش نام به مبحثی با هم هنوز ساالر و کردم رد تفاوت بی رو شدش دراز دست و پاشا

 .ميکرد برانداز رو کوروش

 اين داره وجدان عذاب همه از بيشتر اون انگار و کرد مهمونم لبخندی آينه توی از ساالر و کشيدم صندلی روی تن

 .روزا

 داری؟ باهاش صنمی ، ميپرسيد تو از ، ديدم زندو کارن نبود پيدات وقتی:  گفت ساالر گذشت که کمی

 .نميکرد فراموش هاش ناپدری همه با رو صيام اسکيت کالس و بود تيپ خوش که مردی او ياد و نگاهاميفتم اون ياد

 .نه -

 .من ی خونه ميريم:  گفت اون و کردم نگاش من و کرد نگام ساالر

 .تريم راحت من ی خونه ما - آهو

 .اونجا ميام هم من پس ، باشه:  گفت و کرد نگاش آينه از ساالر
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 اوکی؟ ، باشيم آروم کم يه بذار ساالر:  گفتم من و گرفت نگاه آهو

 .ببينه آروم يکيو کم يه اينکه نيست خونش تو - سارا

 و شد خم و زد کناری رو صورتم توی ريخته موهای آهو انگشتای و گذاشتم آهو پای روی سر من و رفت غره چشم و

 .بوسيد نرم رو گونم

 آمين؟ - سارا

 جونم؟ -

 ...تيامو تو - سارا

 ...سارا - ساالر

 .زندگيمو سال همه اين سارای نگاه غم ديدم من و کرد تر نگران رو سارا صداش هشدار و

 .کرده خواستگاری بابات شنيدم - سارا

 جوابش؟ چيه خاله:  گفت باز ساالر و نگفتم چيزی

 .بله کنم فکر-

 .نشستی خالم پا زيرِ پس - ساالر

 .خوشبختيه حقش چون -

 .نبودن واالخون آالخون دختراش دوتا که کنه خوشبخت بود بلد اگه بابات اون - ساالر

 نبودن کم آمين بر و دور ، بده تشخيص بد از خوبو که داره شعور و عقل اونقدر جون فرشته ميکنی؟ تمومش - آهو

 .جانب به حق مردای

 ....و کرد پر رو فضا اليتی موزيک و شد ساکت ساالر که گرفت بد متلکش انگار و

 زمستونه چقدر تابستون زل تو ديدم چشام با من ميلرزيد که دلت

******* 

 .آمين ميدی دقم داری روز دو اين تو - سارا

 .شده تنگ صيام واسه ، شده تنگ دلم -

 . آمين نميشه - سارا
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 .ميشه کنی کمک اگه تو -

 .کن همراش رو عاطی ، بيرون بکشش خونه اون از تو ، آمين ميگه راست - آهو

 آخه؟ ای بهونه چه به - سارا

 .پارك بياره صيامو بگو ، عاطی بزن زنگ - آهو

 رك؟پا بياره صيامو بگم حاال بره پايين باال پله دوتا نميذاره شده حامله عاطی وقتی از ذليل زن وثوق اون آخه - سارا

 .نيست مانعی وثوق بخواد عاطی ، عاطيه دست وثوق قلق -

 شده؟ چی غصه از بچه اين بينی نمی ، خانوم سارا نيار بهونه پس - آهو

 شده؟ چی - سارا

 ...سارا -آهو

 .داشت غنيمت تومن يه باالی های گوشی اين از داداش خان با آشتی و شد گوشی به دست و رفت غره چشم سارا و

 .ميکرد حرفاش قاطی رمز و آورد می بهونه و ميزد حرف

 و ميديد رو خوردنام حرص سارا و ميخوردم حرص و بودم دوتا اون منتظر شده آماده اومدم خودم به که بعد کمی

 ...ميزد داد و پوشيد می کفش

 ...غزال...غزال - سارا

 ...آهو...غزال و کوفت:  گفت و رفت غره چشم و زد قفل رو ساختمون در آهو

 .ديگه نداره عرب و ما زبون به که حيوون اسم - سارا

 .برم خندت نيمچه اون قربون الهی:  گفت و زد لبخند بهم سارا و خنيديدم من و خورد گردنی پس

 .نشده پرپر خنده اين تا شو بلند - آهو

 سارا و کشيدم بلندی پوف کرد دراز قد جلومون ، خانم سارا ی خسته دل عاشق ، خان مهدی و بيرون زديم که در از

 . داشت چشم منظور بدون آش کاسه يه حاوی سينی اون به آهو و کرد اخم

 نذری؟ باز - سارا

 .نجابت همه اين برای قربونش به مامانش و انداخت پايين سری مهدی

 .دارن نذر مامانتون چقدر ماشاال - سارا
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 ...مزاحمت از غرض - مهدی

 .ميکنيم دعا واستون و ميخوريم وقت بيارين،اون باز اومديم که شب ببرين آشو اين ، نداريم وقت االن ما - سارا

 ، انگاری اومده هم خوشش ، کوفت:  گفت سارا و اومد لوند های خنده اون از آهو و گرفت خندم و شد کشيده دستم و

 .ميشه غيرتی ببينه داداشم ، بخند کمتر هم تو ، داره نفسی به اعتماد چه پسره اين موندم من آخه

 .بود صيامم ديدن خوش دلم من و کرد بلند تاکسی برای دستی و زد کنارش دست با آهو

 رو بچم دلم من و بوييدمش و بوسيدمش و رو تنش کشيدم تن به ديدمش بازی ی وسيله کنار که بعد ساعتی

 .روز چند اين تو ميخواست

 و افتاد نمی دهنش از مامان مامان و نيمکرد ول هم کمی رو گردنم صيام و بود اومده باال چشمام ی توکاسه اشک

 رو نهخو رفتنت:  گفت اون و نشستم نميکت روی کنارش و گرفت رو دستم و بوسيد رو گونم چشمش اشکای با عاطی

 چرا؟ آخه ، آمين ريخت هم به

 برگشته؟ آيلين نداری خبر مگه -

 کارايی يه داره ميگه ، تيام جز نداره خبر ازش کس هيچ که هست وسط اين چيزی يه ميگه ، کرده شک وثوق - عاطی

 تا ، نبوده خونه تيام اصال ، نديدم وقته چند اين تو هم بار يه حتی آيلينو من...ولی...چيه منظورش نميدونم ، ميکنه

 که مه وقتی ، کنه چک ميتونسته رو خونه تلفنای تمام انگار ، کنه پيدا رو تو تا ريخت هم به زمانو زمين که روز چند

 مانما...اتاقش تو رفت و برگشت قبلش روزای از تر خراب که شد چی نميدونم ولی ، طالقان مياد ميزنی صيام زنگ تو

 رامب ازت نداشتيم که خبر ، ميکشتم ديدنت نيومدم اون با و ديدمت بفهمه اگه وثوق ، دوريت از نيکنه دق داره مهری

 باغ ليدک ميدونستم ، نداری کسيو سفره که مامانت جز ميگفت ، بوده ماها به اميدت ميگفت و ميکرد گريه ، کرد گريه

 .ميخورد غذا زور به که صيام ، کشتمون دوريت آمين ، نداری طالقانو

 .لرزيد دلم مهرش همه اين بابت و بوسيدم برنميداشت شونم روی از سر که رو صيامی موهای

 .داشت انتخاب حق تيام ، ميرفتم بايد -

 انتخابی؟ چه - عاطی

 .نداشت آمينو لياقت تيام - سارا

 نميری؟ ديگه:  گفت و بوسيد رو گونم و برداشت شونم روی از سر اينبار صيام

 .کرد بغ بشتر عاطی و لرزيد قلبم و شد چنگ دلم

 .ميدم قول ، ديدنت ميام زود به زود:  گفتم و بوسيدم رو ابروش خط دو ميون نرم و زدم کناری رو پيشونيش موهای

 .باشم تو پيش ميخوام هم من ؟ خونه نميای چرا - صيام
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 .ميشه تنگ واست دلش بابا ، برم قربونت که نميشه -

 بيام؟ ؟ تو پيش بيام من ، نيست خونه که بابا ، ميخوام رو تو من- صيام

 .ميشه ناراحت بابا که ميدونی -

 ...مامانی - صيام

 .ميکردم حس رو اشکاش قطره نديده من و چرخوند صورت که ديدم رو آهو و جونم به انداخت بغض بغضش

 وبیخ پسر اگه ، ببينی مامانو نميذاره ديگه بفهه بابات اگه:  گفت و بوسيد رو صيام موهای روی و بود خوددارتر سارا

 کنی؟ بازی بری نيمخوای حاال ، پارك ميام هم باز ميدم قول بهت ، باشی

 .بخورم سوخاری مرغ ميخوام هم نهار ، باشم مامان پيش ميخوام ، نه - صيام

 ميگه بيرون ميبريمش هم وقت هر و بخورم ميخوام سوخاری مرغ ميگه ، کرده ديوونمون:  گفت و زد لبخندی عاطی

 .بخورم مامانم با ميخوام من

 .تنشو عطر کشيدم نفس و صيام گردن ميون بردم سر

******* 

 .اومد می ابرو و چشم ما واسه و ميبافت هم به دروغ گوشی پشت عاطی و کردم پاك رو صيام لب ی گوشه دستمال با

 .عاشقی اين به شوهر ، بده شانس خدا يعنی:  گفت و برد گوشم تو سر سارا

 تو؟ ميکنی غيبت داری چی باز:  گفت و کرد قطع عاطی

 .بذاره ما ی آينده شوهرای واسه تقويتی کالس يه بايد شوهرت اين فقط...تر باريک مو از من گردن - سارا

 .ميکنه ديوونم داره ، نه يا خوردم آبميومو مثال ميکنه چک ميزنه زنگ بار ده روزی ، ميشی خسته خدا به نه - عاطی

 بود؟ من غذای فکر تيام

 .داره ،دوست عاطی که خوبه - آهو

 . عاشقشم هم من:  گفت و زد لبخندی عاطی

 .امروز انگار داره حسرت من دل و

 ميشه؟ معلوم بچه جنسيت کی حاال - سارا

 .ماه اون اول - عاطی
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 خاله؟ ميگه من به -

 بگه؟ کی به نگه تو به - عاطی

 .من به - سارا

 .بگه هم من به- آهو

 .بود آلود خواب کمی چشماش و داد تکيه بازوم به سر صيام و داشتيم بچه به همه که عشقی همه اين از خنديدم

 مامانی؟ مياد خوابت -

 .باشم تو پيش ميخوام ، نه - ثيام

 .منی پيش هم بخوابی -

 .نبودی شدم بيدار ، بودم خواب دفعه اون -

 .واقعيته هم حرفاش من ی ساله شش به قريب ی بچه

 . بوسيدمش

 .بود بچم به من نگاه و بوسيدم عاطی و خوابوندم صندلی روی رو بچم تن و گرفتم تاکسی من و خوابيد

 .آهو خونه ميارمش اينبار ، پيشت ميارمش بازم - عاطی

 .بزنم حرف باهاش بذار ، ميزنم زنگ بهت -

 .ميخواست رو بچم هميشه برای دلم و زدم هق تنش ميون من و کرد بغلم عاطی

******* 

 .کردم مهمونش لبخندی من و داد دستم به رو نسکافه فنجون

 رسوندی؟ رو لباسا - سارا

  سارا به داد و گرفت من از رو نگاش سهراب

 .آمينم دست کار لنگ....تقريبا - سهراب

 .ميرسونم شده هم هفته اون آخر تا -

 .باشيم داشته خوبی سفارشای ميتونيم شو اين تو ، باشين باهام ميخوام - سهراب

 ...نکنم فکر من -
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 چرا؟ - سارا

 .جان سارا -

 .بياد نداره دوست خب...کن ولش - آهو

 شده؟ چيزی - لعيا

 .باالخونگی بيماريای کار تو زده گرفتتش جو کم يه ، آره -سارا

 .کرد نگاش لبخند با لعيا و خنديد سهراب

 کيه؟ دوتا شما مراسم راستی - سارا

 .بذاره برناممون اگه البته...تابستون آخر - لعيا

 .ميکنيم جورش ما هم نشه:  گفت و انداخت لعيا گردن دور دست سهراب

 شدی؟ الغر چرا:  گفت لعيا و کردم مزه کمی رو نسکافم

 .نداره حسابی درست عقل همچين ، کن ولش - سارا

 ...شوخی بی - لعيا

 .درگيرم کمی -

 که؟ امانه و امن چی همه - سهراب

 .تقريبا -

 برسه جون فرشته که هفته اون آخر تا هم ديگه طرحای ، زدم طرح خواستی که مدليو چندتا اون من سهراب - آهو

 .ميکنه تنبلی داره سارا که آخری کيف طرح چارتا اون ميمونه فقط ، دستمون رسيده تهرون

 ...داشتم کار خب يعنی.... نشد ، سهرابی جون ميگه دروغ - سارا

 و عاطی پيش کمی دلم...روزا اين گرفتم فاصله گذشتم از چقدر من و داد تکون بودن مهم عدم برای سری سهراب

 .ديدن کارتون صيامم با هم کمی و غيبت کمی و ميخواست نشستن مهری خاله

 .ميکنيم کنسلش نخواستی هم تهش تا اگه ، اومدن واسه ميکنم رديف کاراتو من آمين - سهراب

 گذشته اين با حد اين تا من چرا و بوده دوستانه جمع اين من ی گذشته و زد بهم لبخندی اون و بستم نرم رو چشمام

 بودم؟ غريب

 .دادم لبخندجواب با و شدم جدا جمع از من ، خورد زنگ که تلفنم
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 .سالم -

 خوبی؟ ، سالم -

 .نميدونم -

 چرا؟ -

 .نميدونم -

 گرفته؟ دلت -

 .نميدونم -

 دلتنگی؟ -

 .دلتنگم خيلی ، ميدونم اينو -

 پسرت؟ دلتنگ -

 .پسرم دلتنگ -

 نداره؟ ربطی تيام به -

 باشه؟ نداشته ميشه -

 .ميبرتت خودش با شده جور هر مرد اين که بود اين فکرم همه خوردم مشت وقتی -

 .نبرد منو خودش با ولی -

 .کنم قضاوت موردش در نميتونم که ديدم چيزی اون نگاه تو ، نميدونم -

 تهرون؟ ميايی کی:  گفتم من و شد سکوت کمی

 کجايی؟ تو ، تهرونم -

 .دوستم ی خونه -

 .من مهمون ناهار فردا -

 .نيست حسش ، خيال بی -

 ...آمين -

 .نميبينم قدرتی اينجور خودم تو و هستم قوی آدم کنم ثابت همه به بايد ، خسته خيلی ، ام خسته االن کوروش -
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 .نبينيش ديگه تو که نيست کسی تيام ، آمين بيا کنار خودت با -

 .اونه فکرم همه که فعال -

 .ميبينمت پس -

 .باشه -

 .بزرگ پنجره اون پشت از شهر خيابونای به شدم خيره و کردم خداحافظی

 .چسبيد لبهام به انگشتم بالفاصله و رفت انگشتم به سوزن

 چی؟ يعنی اين حاال - آهو

 دهنش تو نخود که هم ساالر...برسم خدمتشون ناهار صرف برای هفته آخر کردن امر جونم بابا اينکه يعنی - سارا

 .خواستگاری بيان شب قراره اينا بهزاد گفته نميخوره خيس

 ....روزی ميشه و

 ...نميشه

 .خوبه خيلی اينکه خب -

 .نميذاری محل بهم چرا ميگه بعد ميکنه رو کارا همين ؟ بگيره اجازه من از نبايد پسره اين آخه - سارا

 .کنه سوپرايزت خواسته حتما خب- آهو

 کنم؟ کار چی موهام رنگ اين با من حاال ؟ گيره سخت چقدر مامانش ميدونی - سارا

 .شد خورده دهنم تو لبهام کشيدن با خندم و خورد چرخ سارا موی های اليت هاف ميون نگام

 .کنار بذار رو بازيا جلف اين سارا گفتم چقدر ، نرم دندت کور چشمت - آهو

 .بخواد همينجوری ميخواد منو بهزاد ، همينم من آخه - سارا

 .ميخوادت هم اين از بدتر اونکه - آهو

 .مامانم مامانم ميگه هی - سارا

 .باشه بد نکنم فکر -

 .موهامه اين من درد ولی ديدمش ، خوبه بابا نه - سارا

 . خنديدم من و کرد سرش به ای اشاره آهو
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 .خواستگاريت بياد ساالرمون گذاشتم اگه - سارا

 .لعنتی آپارتمان اون بابت داره چرك کمی دلش هم هنوز انگار و خنديد آهو

 آمين؟ نيست خبری - سارا

 خبری؟ چه -

 .بود جمشيدخان ی شماره و خورد زنگ گوشيم و

 .رسوندم ايوون به رو خودم

 بله؟ -

 نميای؟ خونه چرا -

 .دارم دوست بيشتر رو اينجا -

 .دارم خبر يه -

 چی؟ -

 .شده راضی فرشته -

 .عاشقش دل برای...مامانم برای... جمشيدخان بابت نه ، زدم لبخند

 .ميگم تبريک -

 .باشی خونه ميخوام -

 ميگين؟ پارکينگو ته انباری -

 ...آمين -

 .ندارم اتاقی خونه اون تو من -

 ميکنی؟ لج چرا -

 .نزندگيتو کار آخرين به کنم مجبورتون نميخوام...زندگيتونه کار آخرين من داشتن دوست گفتين بهم روزی يه -

 نگفتم؟گفتم؟ که بد

 .زندگيشه کار مهمترين مردی هر کار آخرين ميدونستی کاش -

 .شدم حوض آب روی افتاده ماه عکس ی خيره من و کرد قطع و
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 آينه آه ای ،سالم سينه تو بغض ای سالم

 دارم دوسش هم هنوز ، کندن دل های شب سالم

******* 

 ميخندی؟ چرا اِ -

 .سرخوشيش همه اون به رفتم غره چشم من و خنديد باز

 .افتاديم عروسی پس -

 .بزنم باال آستين هم شما واسه برم بگو نکن تعارف اومده خوشت -

 .بابات روی از اومد خوشم ، بابا نه -

 .خوشحالم من ولی -

 .خوشحالم هم من پس -

 ينا ، بفرسته باهام آرمانو کن راضی مامانتو ، ميرم ايران از دارم امسال آخر تا:  گفت اون و زدم مهربونيش به لبخندی

 .موقعيته بهترين براش اونور تحصيل ، داره رشدو پتانسيل پسر

 ميکنی؟ شوخی -

 .جديم نه -

 .نباشه پيشش آرمان اگه ميکنه دق مامان -

 .باش مطمئن ، نميکنه دق و ميشه گرم بابات به سرش -

 .بودم خوش باهاش سال همه اين که برادريه من برای آرمان و انداختم پايين سری

 .ميزنم حرف باهاش -

 شدی؟ دمغ چرا -

 .ميشه تنگ آرمان برای دلم من -

 .بيای هميشه واسه هم شايد ، ميبينيش ميای -

 چی؟ -

 .بخور غذاتو خيال بی -
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 .کرد رو صيامم هوای دلم و بردم لب به رو پيتزا قاچ

 داری؟ رو پاشا فقط تو -

 مگه؟ چطور...شايد -

 ...چطور خوبی اين به تو -

 .لجنيم اندازه يه به هردومون پاشا و من وگرنه داری فرق همه با برام چون خوبم تو با من ، نکن اشتباه -

 .نيستی لجن تو -

 .نبود کسی ناموس دنبال چشمم نبودم اگه:  گفت و زد بهم لبخندی

 ميکنی؟ فکر بهش هم هنوز -

 .بيشتر اواخر اين -

 .نداره لياقتتو اون ، شو خيالش بی -

 .ندارن اونو لياقت برش و دور مردای از هيچکدوم که اينه دردم -

 ...کرد که کاری اون با ميتونی چطور -

 آمين؟ کنيم تمومش -

 .باشه ميخوای تو اگه -

 .شد درگير غذاش با فقط کوروش و زدم پيتزا قاچ به گازی

 .خوردم پيتزا هم تيام با من

 کوره بوف مثل خوره مثل تو ياد ، خراشه دل تو از جدايی نه که زخم

******* 

 .شدم بيرون ی خيره و کشيدم رنگش مشکی سوناتای چرم صندلی روی تن

 .سالم-

 ...سرم من...سالم -

 .بود شده تنگ واست دلم فقط ، شلوغه سرت ميدونم -

 .داشتنيه دوست زيادی طوسيش های چشم و کردم نگاش
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 واقعا؟ -

 مهمی؟ برام که کنی باور ميخوای کی آمين -

 پيش؟ سال پنج از ؟ شدم مهم کی از -

 .بذارم کنار رو پاشا خاطرت به که بودی مهم اونقدر -

 .داشتی شاهينو چون -

 ميخواستم چون اينجا اومدم من ؟ کنيم اذيت خودمونو اصال چرا....؟ ميدونی چی شاهين و من از تو...شاهين؟ -

 .کشيدی کنار ازم تو و کنم جبران خواستم هميشه چون ، مهمی برام چون ، ببينمت

 .نميشه جبران سال نوزده ؟ آيلين کنی جبران چيو -

 بدون طفق ، نخوای خودت وقتی تا نه بدم توضيح چيزيو نميتونم:  گفت و فشرد تنش به رو تنم و کرد نوازش رو گونم

 من نيومد سراغت مامانت ، بست دهنمو پول با هم من بابای چزوندت تو بابای ، مادريم پدر يه ی خورده زخم تو و من

 به یچ يه ، باشه فاصله کلمه يه شايد تو و من بين ؟ آمين ميبينی ، نچسبيد دلم به نچسبش شوهر و سراغش رفتم

 خواهرمی تو ولی...نه ، داشتم دوست هميشه نميگم ، نبودم شرمندت اينقدر امروز و نداشتم من کاش که ، رفاه اسم

 .نيستم ذهنت تو ابليس اون من که خدا به....نده دق ، نشو زخم ، نباش درد آمين...کس بی هم ،من

 .ندارم خوبی موقعيت االن من آيلين -

 . متاسفم و ميدونم -

 چی؟ برای -

 .فرستادم زور به ، برم ايران از کرد مجبورم بابا...چندماه اين برای -

 من و بود مردم آغوش ميون که چيزی اون شبيه چيزی...ميخواست آرامش کمی دلم و بود ماشين فرمون به نگام

 .داشتم دوسش

 .کفريه ، داشتن قيمت نزول سهاما از چندتا ، هم به ريخته بابا کارای ی همه ، خونه برگرد -

 .ندارم دوست رو خونه اون من ، ميکنه اذيتم خونه اون ، راحتم ، دارم دوست رو اينجا من -

 دختر اين کرد مخفی ازم رو خودش سفر ی بهونه به سال پنج اين ی همه و کرد نوزاشم و برد دستم روی دست

 .امروز ی شده مهربون

 ...راستی -

 .چشمام به خيرگی از ميکرد پرهيز اون و بود تفاوت بی چشمام و کردم نگاش
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 .اومده آذر -

 آذر ی ساله همه اين درشت و ريز های محبت به هاش سالگی پنج چرکينی دل انگار و آذر ميگه مامانش به هم اون

 .ميچربه

 .ببينتت ميخواد -

 .ببينمش نميخوام من -

 من از مرد اون خاطر به که بوده کسی اون بيار يادت ديديش اتفاق برحسب اگه...مصره اون ولی گفتم همينو هم من -

 محبت ، خواست محبت جو يه دلمون سال همه اين تو و من و غرقن محبت تو بچش دوتا که کسيه اون ، گذشت تو و

 ، خوشحالم بابا واسه آمين؟ ميدونی...داشتی رو فرشته تو حداقل ، دندگی يه و غدبازی همش نبود محبت که بابا

 .آرامش کم يه حقشه ، آذر گناه خاطر به بود تنها بابا سال همه اين ، باباست عاشق فرشته

 .داره رسيدنو اين لياقت مامانم ، خوشحالم مامانم واسه من ولی -

 بد ای خاطره اگه که ، هست که بود خوش دلم کمی من و نميکرد نگاه چشمام به هم هنوز اون و ديدم رو لبخندش

 .مهمم براش کمی فقط و کمی و هست هم باز پيش سال پنج از دارم

 دلگيری؟ آذر از چرا تو -

 .متنفرم ازش من -

 .است نکرده خرج های مادرانه برای ای دخترانه اعتراف ترين تلخ اين و

 .داشت هم غم گاهی هاش خوشی کنار اون و ديدم رو نگاش غم من و رفت نشونه رو چشمام هاش چشم اينبار و

 اومده؟ شاهين -

 .آره -

 ...تی با ميخوای -

 .بزنه حرف داره حق اون...بده توضيح واست خودش بايد چيو همه ، بزنم حرفی هيچ مورد اين در نميتونم من -

 يتزندگ تو ميتونی تو که موقعيتيه بهترين اون ، کن فکر بهش داره دوست اون ، گذشتم ازش من آيلين، ببين -

 .باشی داشته

 کثيفم؟ نگاهت تو حد اين تا چرا -

 .خواهرمه اون و گرفت دلم من و ريخت رژخوردش ی گونه روی اشکی قطره و
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 .شدم راهی و بردم فرو مانتوم های جيب ميون دست و زدم بيرون ماشين از

 داغونه داغون دلم که کن منم فکر وقت يه

 ميمونه خالی دستام که اون با عاقبت ميری تو

******* 

 بازيش حد اين تا چرا دلم و ميزد بيرون درميون يکی هام نفس و ميداد آزارم سنگک نون داغی و کردم تند پا

 گرفته؟؟؟؟

 .خونه در فلزی تن به چسبوندم پيشونی من و کشيد رو بازوم دستی و انداختم قفل توی هول رو کليد

 داشتم روز اين حق... خواست کشيدن بو کمی دلم نشست ماشين آشنای صندلی روی که تنم و شدم کشيده همراش

 نه؟؟؟؟...ديگه

 .دار همراه به دلتنگی اخمای اين به لعنت و داشت اخم

 ريخت دلم برگردی که رفتی ، اومد اشکم کردی اخم تا

 .داد تکيه صندلی پشتی به سر و بست چشم

 ريخت دلم کردی وا چشماتو ، کردم بغض بستی چشماتو

 داشتم؟ دوست حد اين تا چرا رو بود رفته نشون رو نگام که نگاهی من و

 بود؟ تاوان -

 باز ماز حرفی برای انتظار بی که بيارم زبون به چی مثل ای کلمه و بدم تکونی دهن تو رو خشک زبون اين ميخواستم

 .کرد بينمون فضای خرج وحدگی متکلم

 بود؟ تاوان شدنم خرد -

 .ميديد رو گيجيم که ای خسته نگاه و گيجم نگاه و بودم من باز و

 .ميچسبيد دلم به بيشتر که روم تو مينداختی تف ؟ ايميل يه فقط -

 ...من -

 ....تا نگو ، آمين نگو هيچی...هيس -

 .بودم تاب بی رو سکوت اين وزن من و کرد سنگين رو فضا سکوت و
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 بودن خوشبخت مانع حس باز من که ، نکنی ترحم که ، نسوزه دلت که ، شی سبک که رفتم ، بودم دوش رو بار -

 .بياری دستش به و کنی دراز دست ميتونی راحت که ، هست آيلين االن چون رفتم ، باشم نداشته

 .آمين مياری باال کفرمو -

 ، يديمد باريکه اولين ياد...افتادم؟ چی ياد ميدونی ، خوشگله خيلی ، خوشگله ميگفتی راست ، ديدم آيلينو ديروز -

 ؟ خوشگله کجاش دختره اين که زدی داد مردا اون سر روزيکه همون ، بودينم گرفته آيلين جای که روزی همون

 .کمم هم زيبايی تو حتی من ، کمم کردم حس هميشه از بيشتر ديروز

 عاشقم؟؟؟؟ حد اين به تا چرا من و داد ماساژ انگشت دو با پيشونی و برد پيشونيش به دست

 روزم و حال اين عاشق که کردی ديوونه منو شايد

 بسوزم راحت نگو چيزی ، زندگيمو کشيدی آتيش

 .آمين باختم چيمو همه ، باختم خودم ، ببازونم ، کنم بازی خواستم -

 بود؟ مهم تنش بلک کاپتان بوی و بودنش جز چيزی...؟ بود مهم و نميفهميدم رو حرفاش

 روزم و حال اين عاشق که کردی ديوونه منو شايد

 بسوزم راحت نگو چيزی ، زندگيمو کشيدی آتيش

 .کنی خردم بابات جلو روز يه نميکردم فکر -

 .نبود اين قصدم -

 .منو حتی ، کنی خرد رو کسی نمياد دلت که خوبی اونقدری که اينه دردم -

 ميخواست؟ رو عزيزش کردن خرد دلش کی

 .برم باير -

 .ميدونستی کاش -

 ميکنی؟ طرح معما -

 .تنگته همه دل -

 تو؟ دل و

 .خواست رو سينش ی پرکوبنده داغ حجم اون ميون گذاشتن سر کمی دلم و چشمم ی کاسه تا دوئيد اشک

 روزم و حال اين عاشق که کردی ديوونه منو شايد
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 بسوزم راحت نگو چيزی ، زندگيمو کشيدی آتيش

 .ميشنيدم کرده يخ نون بابت رو سارا غرهای بعد کمی انداختم قفل تو کليد عقب به نگاه بی

******* 

 .ميزديم کوروش با که هايی حرف و بود صيام بود يادم که چيزی تنها گذشته ماه دو اين از

 درآر حرص سيندراليی مدالی اون از هم زياد نامادری انگاری و ميموند پدری ی خونه رو شبها گاهی و بود درگير سارا

 .نبود

 .ساالر نام به باری وجود با اونم شد راهی سهراب با که بود کسی تنها آهو

 کوبيدن سر برای ميخواد ديوار يه دلم و مياد باال کفرم که ميريزه نگاش تو برام وجدان عذاب اينقدری گاهی مامان

 .هاش بتن ميون

 جبر از خسته که ميکنم فکر روزهايی اون به گاهی من و شده تر خودی شده، تر نزديک همه از برام روزها اين کوروش

 .نبود دکترها شبيه هيچ که ميديدم رو دکتری و بودم گرفته پناه مامانم ی خونه تيام و جمشيدخان

 ...ميشم بد چقدر گاهی اينروزها من و

 اون برای فقط آيلين روزای اين های توجه اين ميکنم حس و منه نام به آمين ی پروژه سهام ی همه ميدونم که وقتی

 .لعنتيه سهام

 .ايرانه هم آذر

 .ديدن اين بابت نيست تنم تو انگار اشتياقی هيچ و نديدمش

 .ام خيره رفته خواب به من از دورتر کمی که آرمانی به

 برگزار من برای مثبتی ی خاطره هيچ بی ی خونه اون تو جمشيدخان و مامان ازدواج بابت جوری و جمع مراسم فردا

 .زده برام مامان که محشريه طرح همون هم لباسم و ميشه

 روزا اين تو گاهی چقدر مامان و منه روزهای اين شعار اين و برميگردم مامان مهمون و ميرم مامان مهمون بعنوان

 .ميکنه نگام غميگين

 درگيرم قلب برای ميسوخت خودم واسه دلم

 ...تيام و

 و من مهر پراز بازی به و ميکنه دود سيگار ماشينش تو و ميشه نگام ی خيره فقط و ميده من دست رو صيام خودش

 .نرسيده آيلين و اون از خبری هنوز و ميشه خيره پسرش

ww
w.
ro
m
an
ba
z.i
r

www.romanbaz.ir 426

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتيا انجمن کاربر  shazde koochool|  باشم دعایت آمين بگذار رمان  سایت نگاه دانلود
 

427 

 .من از دلگيره آهو چقدر و

 رو ميکشن يدك رو خونوادم اسم که رو هايی آدم کمی فقط و کمی نميذاره که ای گذشته از دلگيرم چقدر من و

 .باشم داشته دوست

 .خونشه ی طاقچه سر قابشون که مجنونين و ليلی مثل باباها مامان همه اينه فکرش...خوشه دلش هم آهو

 دلش و باشه داشته بالکش عمر يک خواست که خان جمشيد و بريد هاش بچه از و کرد انتخاب عشقو آذر نميدونه

 .خونشه جلد کفتر بالکش اين که باشه اين قرص

 نميخوابی؟ چرا-

 بيداری؟ چرا تو:  گفتم و کردم بشه مردونه ميرفت که صورتی به نگاه

 ميشه؟ خوشبخت مامان -

 .ميشه -

 .برم کورورش با ميخوام من -

 .زدم بهش لبخندی

 . دارم دوست خيلی من آمين -

 .بيشتر من -

 .کنم زندگی بابات ی خونه نميخوام من -

  ميکنه فکر مردگونه برادرم و

 .بری ميکنم راضی مامانو -

 اطحي راهی جيبم مناسب قيمتش و بود روزام اين مارك که کنتی سيگار اون کشيدم برای من و کشيد عميقی نفس

 .شدم

  دود از ميشم مرد من ، درد از ميشم مرد من

 بود همدمم سيگار دستات جای که وقتی

******* 

 نديده شلوار و کت با حاال تا که بود مردی به نگام من و بود اومده ابرو و چشم آهو و بود انداخته باال ابرو برام سارا

 .بودمش
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 .ثروتندتره هم پاشا از بيفته پاش مرد اين و نشستم سفيدرنگش پرشيای صندلی روی

 .اومدم می ساالر با ؟ دنبالم اومدی تو چرا -

 .نباشم تنها خواستم ، ام غريبه جمع اون تو خب -

 .نميرخم روی کرد سنگين نگاه اون و کردم بازی سفيدرنگم کوتاه مانتوی ی لبه با

 ناراحتی؟ ؟ چيه -

 .ميشم دور مامانم از دارم ميکنم حس فقط...نه -

 .شدی بزرگ تو -

 خالی خودمو مييزم اشک که من نميکنن فکرشو وقت هيچ و دارن انتظار ازم همه ، سالمه نوزده ، دخترم تهش ولی -

 .ميگيرم باد غم که نکنم گريه ، ميکنم

 ميکنی؟ گريه تيام برای -

 خاطر اسهو بابام ميکنم فکر ، نيستم ميشناسی که آمينی شبيه ديگه ، کوروش شدم عوض ، ميکنم گريه خودم برای -

 .آمين ی پروژه بابت خواهرم و ميکنه توجه بهم مامان

 با هک اونوقتا... نيست ميکنی فکر تو که هم اونطورا ولی گذرونه خوش زيادی دارم قبول ، نيست بدی دختر آيلين _

 صورت اون به هم باباش محبت ديگه حتی ميکنه حس چون طرفت برگشته آيلين ، داری حق هم تو يادمه، بودو پاشا

 . کنه تکيه کسی به داره عادت اون ، نداره

 .بيتشر من -

 .نکن زهر خودت به امشبو -

 گوشم به آهنگ و خنده صدای و ميرفتم راه روزام اين همدم ی شونه به شونه پدری مثال ی خونه فرشای سنگ روی

 .ميخواست رو رو تنم به شده عجين خاطرات اون زدن کنار کمی فقط و کمی دلم و ميشد تر شدنی حس

 و کردم نثارش لبخندی و انداختم باال ابرويی من و گرفت طرفم بازو کوروش و گرفت رو مانتوم و روسری خدمتکاری

 هلومپ که هايی پنچه اون برای من و ميفشرد رو کمرم هميشه تيام و افتادم راه گامش به گام و کردم بازوشبند به بازو

 .بودم دلتنگ عجيب ميکردن تر نزديک تنش به رو تنم و ميفشردن رو

 .دستگاهی و دم چه اوه اوه -

 .خودمونو تومون کشته مردمو بيرونمون -

 .ميسوزه نگاه همه اين زير بازم چرا که نميدونستم و ميبينن رو من همه که ميدونستم و ديدم رو مامان
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 .چشمم کاسه تا دوئيد اشک و کردم بغل رو مامان

 .بودم محروم زدن صداش بابا از عمرم تمام که کردم دراز مردی طرف دست من و بود خيره من به خان جمشيد

 .داد هديه گوشم به گرم نفسای لبهايی و چسبيد سينش به سرم و شد کشيده دستم

 باشی؟ متنفر ميخوای کی تا -

 .کنين خوشبخت مامانمو من جبران به نبودم؛اميدوارم متنفر وقت هيچ من -

 که مردی جذاب چشمای تا رو ماتم نگاه من و سوخت فرشدم موهای ميون جايی و شد فشرده بيشتر تنش ميون تنم

 .کشيدم باال داشتم شباهت اون به همه از بيشتر

 پدری ی خونه پذيرايی سالن تو کلی گردشی من نگاه و فشرد رو جمشبدخان دست کوروش و زد لبخند بهم مامان

 .داشت

 .بود من آرزوهای ی همه مرد اون امشب ديدن اميدش همه فقط من دل و بود نيومده اون

 و کنارنيومده کوروش نام به مبحثی با هم هنوز ساالر و پيوستيم نخاله دوتا اون خودشون قول به و سارا و آهو جمع به

 .بود بچگانه قهر تن حدس اين دليل هم کوروش برای سرسنگينيش و من برای تخمش و اخم

 خبريه؟: گفت و برد گوشم تو سر سارا

 .زهرمار -

 ومن زد حرف گوشم کنار اون و و رفتم فرو آغوشش ميون زده ذوق من و فشرد رو شونم دستی و خنديد کمی آهو و

 .ميداد رو بو اين هم آرزوهام مرد اون گاهی و کشيدم تن به رو تنش بوی

 .کنم بغل خوشگلمو دختر اين ميتونم هم بنده کنار بری خانوم تهمينه -

 رموپس خوب:  گفت برده گوشم تو سر و فشرد سينش به رو سرم خان فريدون و بوسبد رو گونم و خنديد جون تهمينه

 .کنارش هم قتل نقشه و بکشه سيگار خفا تو رفت دختر؛بچه دادی حرص

 .باغه تو:  گفت و گذاشت هم روی چشم اون و اومد باال چشماش تا ناباورم نگاه

 رو دست به سيگار آرزوهای مرد و دفتن باغ به ميخواست منطقيم بی با همراه ی ساله نوزده های دخترانه چقدر و

 .کردن تماشا

 ، پسره اين بود حقش ؛ آمين اومد خوشم:  گفت جون تهمينه و نشستيم ای کاناپه روی ای گوشه جون تهمينه با

 ومديما که ترکيه از ؛ نه يا اونجايی ببينه اومده نرسيديم فرودگاه به ما هنوز که عزيزه خاطرت خيلی ولی ؛ بذاربکشه

 دوتا ابن از هم فريدون ، نداشت صورت تو رنگ که بابات ؛ دختر دادی است؛سکتمون سرکنده مرغ عين بچه ديديم
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 طرف يه از نگرانته دل بچه اين که بود اومده خوشم طرف يه از من نگو،حاال که چزوند بچمو زبونش با اونقدر حرصی

 .بخشب تو ولی کردم کوتاهی ميدونم ، آمين عزيزی خيلی ، باشه اومده سرت باليی نکنه که بودم تو دلواپس هم ديگه

 .دارم دوست دخترانه فرشتم مامان از بعد رو زن اين و بوسيدمش

 .بود باغ توی مرد اون پيش کمی دلم و شد تکميل روزم ديدم که رو مهشيد عمه

 .ميزد لبخند من به گاهی و بود وايساده آرمان کنار کوروش و ميرقصيدن هم با سارا و بهزاد

 .بودن سرگرم هم با هم جون تهمينه و مهشيد عمه و ميزدن حرف و بودن نشسته ای گوشه هم ساالر و آهو

 روزهای اين آرزوی تنها خوشبختيش و پاشيد روم به عشق از پر لبخندی اون و فرستادم بوسی مامان برای دور راه از

 .منه

 .مميکن پيداش تاب روی ساختمون پشت و شدم باغ راهی چسبيده سرم به هاش شيره که ای بهونه با ميام که خوم به

 ...که ميگه اون و ميشم خيرش و درختی به ميزنم تکيه

 .ميگذشت خوش بهت انگار که داخل ؟ اومدی اينجا چرا -

 ...دلم و بودم سيگارش آتيش شدن دود ی خيره

 ...دلم اين به لعنت

 .نخوندم چيزی وقت هيچ چشما اين توی من و ميکرد نگام اون و نشستم تاب رو کنارش و دادم جراتی خودم به

 نيستی؟ آيلين پيش چرا -

 نيستی؟ پسره اون پيش چرا تو -

 ميگی؟ کوروشو -

 .باهاش نداری خيلی -

 ...خب -

 از هرچی ، بسته که ، نشی ناراحت تا کنم پار و لت رو پسره اون نرم نشم بلند که آمين ميزنم زور دارم چی؟ که خب -

 .بسته ديدی آسيب من های نقشه

 ...من حرف و سکوت کمی

 ؟ خوبه صيام -

 .ريخته هم به چی همه...داری خبر ازش بيشتر که تو -
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 .صورت اون به کشيدن دست برای کردم دل دل من و کشيد صورتش به حرف اين با دستی و

 .من کردنای دل دل روی کشيد خط کسی صدای و

 آمين؟ اينجايی -

 دکر اخم تبام و زد بهم لبخندی شاهين و کردم نگاه بودم کرده خرجش توجهی بی عمال مهمونی اول از که شاهينی به

 .اينجايی نميدونستم:  گفت شاهين و

 ميدونستی؟ بايد - تيام

 .ميگشت دنبالت عمو:  گفت باز و زد تيام به تفاوتی بی لبخند شاهين

 .من های بچگی عشق و بود شاهين ، بود تفاوت بی هميشه ، رفت و

 .ميشه ناراحت مامان نباشی ، داخل بيا -

 .دارم دوست رو دستا اين ی گونه تب داغی چقدر من و گرفت رو مچم دستی و رفتم جلو قدمی و

 .باز زدم زخم من و انگشتام شدن خيس

 .تنهاست آيلين -

 .خاموشی لبريز من چشمای و شد اسير بازوهام اينبار و رفتم جلو قدمی باز من و شد شل مچم دور دست و

 .کردم خم چپم سمت ی شونه روی سر من و کرد گرم رو گوشم صدايی

 .تنهاترم من -

 .سالمه نوزده فقط من و ميکردم تقال بايد من و ميداد نوازش رو گردنم که بود لبهاش و

 .بازه يقه اين که باز:  گفت باز گوشم کنار و فشرد رو تنم بيشتر دستهاش و دادم تکون تنی

 .برم بذار تيام -

 عوضی؟ مرتيکه اون با بری -

 ...تيام -

 .نکن بغض -

 .ميکنی خيانت داری -

 .کردم بغل زنمو من ؟ کی به -
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 ميلرزه؟ صدا اين ميکردم فکر من چرا و

 روزم و حال اين عاشق که کردی ديوونه منو شايد

 بسوزم راحت نگو چيزی ، زندگيمو کشيدی آتيش

******* 

 .ميگفت چيزی هم جمشيدخان گاهی و ميدادم گوش سارا بابای حرفای به مامان کنار

 روم از نگاه و بود درگير دستش ميون گيالس با سالن قسمت ترين ای گوشه که تيامی به ميدادم گاهی رو نگام

 حسادت جای دو اين کارهای از من و داد تکون سری تيام و زد حرفی و ايستاد کنارش آيلين هم يکباری ، برنميداشت

 .ميريزه کنجکاوی تنم تو

 : گفت ها رقصنده جمع ی خيره و وايساد کناری سارا و گرفتم دست به شربت ليوانی و شدم خارج جمع از بعد کمی

 برقصيم؟

 برقصيم؟:  گفت رسيده کنارمون به هم آهو و نشست لبم رو لبخند کمی لحنش از

 چينين؟ می توطئه دارين:  گفت وايساده کنارمون نيز عاطی و

 .برقصيم بريم ميخوايم - سارا

 .الخالص و اينا کشی آقاتون برين ميخواين بگيين - عاطی

 نميای؟ - آهو

 .کشته جا يه بچشو و من وثوق ، بخورم جم من کافيه - عاطی

 . کرد مهمونم لبخندی اون و افتاد وثوق به نگام

 .سارا کن آبروريزی کم:  گفت آهو و شد کشيده دستم

 که رقصيدنی ايرانی مدالی اين از من و گرفت ريتم حرکتمون و شد عوض آهنگ و کرد ای اشاره سارا و خنديدم من و

 جمع وسط وارانه ديوونه که ماهايی روی رو همه نگاه ميکردم حس و بودم افتاده خنده به اومد نمی جمع اين به

 .ميرقصيديم

 .لبش رو ی خنده و افتاد کوروش به نگام

 .گرفت فاکتور رو لبش رو کاشته لبخند اون نميشد ولی رفت غره چشم ساالر

 .ميگفت ساالر گوش دم چيزی گاهی و ميخنديد هم بهزاد
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 .مامانه برای امشب...نميکنم زهر خودم به رو امشب من و شديم تر خوش پيوست جمعمون به که آرمان

 .نشستم تيام نزديک ای کاناپه روی من و بوسيد رو چهارتامون هر هم مامان و بوسيدم رو آرمان

 .خوشحالی خيلی انگار -

 .خوشحالم منم ، خوشحاله مامان ، آره امشبو -

 .بود مامان دوخت خوش و ساده لباس به نگام من و بود نميرخم ی خيره

 هستين؟ اينجوری چرا آيلين و تو -

 .رفت يادم هم کشيدن نفس من و شد مشغول موهام با دستش

 .رو امشبه يه شو خيال بی ، هيس -

 زدی؟ کوروشو چرا شب اون -

 .داره چشم من حق به که رو اونی ميکشم ميزنم بيفته پاش -

 .نيست ميکنی فکر تو که اونجوری کوروش -

 تو هشد گره که ميشکنم دستشو ، نمياد خوشم نگاش از من ولی بهتر درجه چند شايد ، پاشا ی لنگه يکيه کوروش -

 .تو دست

 .هميم ی کاره هيچ تو و من االن ، درمياری شورشو داری تيام -

 .شايد البته ، منی زن آبان تا تو -

 .کنه فسخ رو صيغه که اينه دنبال جمشيدخان ، شايد ميگی هم خودت -

 شاز هم بابات حتی که همونی ، ملکانم پسری ی نوه ، نيستم کسی کم....نميتونه هم بعدش من نتونسته دوماهه -

 .ميبرد حساب

 من؟ ی خونواده سر تو ميزنی خونوادتو داری -

 ، ملکانه يه هم شوهرت ، ملکانه که هم مامانت ، باالطيع هم خواهرت ، نکردم تصور خونوادت باباتو وقت هيچ من -

 .ملکانن تو ی خونواده پس

 .شايد تو قول به هم اون ، آبان تا اجش اوج ، جناب موقتيه -

 .نيست مرامم تو سيرابی ، دستام اين ی تشنه من و پيچيد کمرم دور اينبار دستش

 .ميمونه من مال ، منه مال که چيزی -
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 ، اصلی مال دنبال برو ، موقتيه مال اين:  گفتم لب کنج پوخند همون با بهش رو و کشيدم کنار تن و زدم پوزخندی

 .هست هم تنها انگار

 .کردم رد زيرميزی نشنيده رو گفتنش آمين آروم صدای و برداشتم قدمی و

******* 

 .ميکرد برقرار راه اول از که ابرويی و چشمی های ارتباط اين از شدم کالفه من و رفت ای غره چشم ساالر

 راست؟ و چپ ميکنی اخم چرا ؟ تو چته – آهو

 غيرتم؟ بی يا مردم من مگه ؟ برسونتت ميخواد دقيقه به دم که کارته چی پسره اين – ساالر

 .ميبينتش ميکنه حض آدم آقايی اين به پسر ، شخصيتشه از – آهو

 . پسرعموش يکی آدمه اين يکی – ساالر

 نداری؟ کاری ، شيم پياده ميخوايم ايم خسته ما جان ساالر – آهو

 و دور ميکنن غلط که هم خانوم آمين و ديگه ماه چند واسه ميذارم جيگر سر دندون خب ولی خيلی که شما با – ساالر

 .بشه پيدا کوروش هان... اسمش بود کی جلمبون پسره اون و تيام مرتيکه اين برشون

 .نميذاريم خبرت بی خواست وصی وکيل آمين – آهو

 منافی اعمال من چشم ديدن دور در و بندازه گير رو آهو مچ ساالر گذاشتم و بيرون زدم ماشين از آهو ی اشاره به

 .بياره باال رو آهو جيغ و کنه شروع عفتشو

 هک موندم ای جمله مات من و صورتم روی شد کن پهن بساط کمی لبخندم و افتاد گوشيم روی پيامی خونه به نرسيده

 .باشم شنيده شبی کمتر شايد

 .بره دندونم زير مزت صبح تا شب يه اينکه هوس ، بوسيدنتو هوس ، داره کردنتو بغل هوس دلم -

 زدهنو تن اين برای کرد زهر نميشد هم هوس ی کلمه با حتی رو متن اين شيرينی و گوشيم ميداد بلک کاپتان بوی

 . محبت محتاج ی ساله

 .افتاد کردن تايپ به دستام و خورد وول تنم تو کرم

 .آيلين نه...آمينم من ، کردی سندش اشتباه -

 .دستم ميون گوشی گرفت بلک کاپتان بوی باز

 .کنم سر جوری يه امشبو هم من بذار و بخواب بگير برو...نشو شيطون -
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 و ها خوابی تخت يک روی همون ، چشيدم گاهی هم من رو تنش طعم و افتاد پردازی رويا به من ی زنانه ذهن اين و

 ...همون و ها گذاشتن بالش يه روی سر همون

 ...هوسی من و...آيلينه عاشق اون و

 ...مردانه های نياز برای شبانه هوسی

 ...پرهوس مرد اين نيست عاشق رو زن منِ

 ...آيلين قدمای ناز برای دوونده چشم مرد اين نيست عاشق رو زن منِ

 ...من روياهای مرد اين نيست عاشق رو زن منِ

 برو پاشو ، جاده اين و تو اين بيا ، شی خسته بودنم از نميذارم

 رو تو بپاشه هم از نميذارم ولی است کهنه و پير هام ريشه اگه

 روی سر و آهو آهويی نگاه به شدم خيره آهو دار قديم بافت ی خونه تنگ راهروی ميون من و خورد شونم به دستی

 .کشيد خط بينيم ی تيغه روی تا چشمم ی گوشه از اشکی و گذاشتم مادرانش گاهی و خواهرانه ی شونه

********* 

 ساکتی؟ چرا -

 .مدلمه -

 .کردم نگاش ماشين جلوی آينه توی از کمی و

 شاهين؟ داری کارش چی – آيلين

 .خنديدن تفاوت بی و انداختن دست اهل کال ، ديگه بود شاهين

 .ميگيره واسم خودشو خيلی پررو بچه – شاهين

 .کنن خفت طنابشون با خاطرش به که هستن کسايی گرنه و ، نباش نخش تو – آيلين

 خانوم؟ آمين راستی...شده روون فارسيت ، بابا نه – شاهين

 ...که داد ادامه اون و دستم کنار ی شيشه به کردم ميخ نگاه حرص پر

 .عمو ی خونه بود اومده ، ديدم پيش روز دو مامانتو – شاهين

 .کودکانم روزهای اول عشق اين خوند انگار رو نگام ترس و کنجکاوی و افتاد آينه به اينبار نگام
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 .بفهمه آمين نبايد گفت بابا ؟ شاهين داری کارش چی – آيلين

 .ببينتت ميخواد مادرت آمين – شاهين

 گوشی تو مامان صدای بعد کمی و کردم پيش و پس رو ها شماره و بردم گوشی به دست و نذاشتم حرفاش به وقعی

 .پيچيد

 دخترم؟ جانم -

 .سالم مامان - -

 .مامان عمر سالم - -

 ميگه؟ راست پسره اين مامان -

 کی؟ - -

 .شاهين همين -

 .رو دست به فرمون مرد ابروهای پرش ديدم و

 مگه؟ گفته چی -

 .بوده اومده آذر ميگه - -

 .بوده اومده -

 ...رو زنيکه اون دادين؟ راش چرا چی؟ که -

 .ندادم ياد حرمتی بی تو به من...آمين -

 ....مامان -

 .باهات بزنه حرف کلوم دو ميخواد ، دختر داره حق ، مامانم داره حق ، رفت ، شنيد حرف ، زد حرف اومد مامان؟ جان -

 .باشيم داشته هم با هم حرفی که نيستيم زبون هم اون و من - -

 .آمبن مياری در شورشو داری -

 .تويی اونم دارم مامان يه من چيو؟ شور -

 . ميزنيم حرف ، اينجا بيا شب -

 .داد کفاره بابتش ميشه نه زدش سق ميشه نه که گذاشتن ما دامن تو نونی يه زور به آقاتون که فعال -
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 .باش خوبی دختر -

 .عزيزترين اين انگاری ميشد روياها مرد اون شبيه هم حرفاش گاهی ، ديگه بود روياها مرد همون ی عمه

 .نداره هم زدن حرف لياقت زن اون ميشنوی من از – آيلين

 .بهونه با هرچند....داره خودشو از دفاع لياقت هرکسی – شاهين

 .کشيد پوفی شاهين و زد نيشخندی آيلين و انداختم باال ابرويی

 .بود بعيد من از ، ميدونم – شاهين

 ...واال...بود اليق بيشتر که رو مردك اين اسم ميذاشتن شامپانزه

 .است نشسته ميز صدر پاشای بند آيلين نگاه که ميديدم و بود چونم به دستم

 های مدل همون از لبخندش مدل کردم حس چرا من و بود زده لبخندی آيلين به و بود مونده ماشين توی شاهين

 منه؟ به ساالر

 ناي باور به بايد يعنی و داد جوابی هميشه از مغرورتر آيلين و گفت سهام درصد چند دارای آيلين به رو چيزی پاشا

 داره؟ هم ای عالقه پاشا يه آيلين که برسم موضوع

 شکی خوبی همه اين به پشتم هفت ارث سارا قول به و تنم تو بوده اقتصادی شم اون با من و نبود بدی ی جلسه

 .داشتم عجيب

 ای؟ خسته: گفت و گذاشت شونم روی دست آيلين

 .بود دادن گوش ساعت دو فقط اينکه ، کردم کار هم ساعت دوازده روزی من -

 کنی؟ چه ميخوای آذر با -

 ...چی برای حاال ، نبود سال همه اين -

 ولو ، داره زدن حرف حق هرکسی شايد ، ميگه راست شاهين شايد خب ولی ، نداشت حق اون ، کنم دفاع نميخوام -

 نوع هر که کرد تهديدم بابا و بزنه حرف باهات خواست ، نذاشت بابا و ببينتت خواست ساال اين ی همه اون اينکه

 تو و من از بود مادر اگه اون ولی کردم کوتاهی هم من شايد ، امکاناتم از من شدن محروم با مساويه تو با آذر ارتباط

 .دلش دنبال بره گذشت نمی

 .نداشتم ديدنشو حسرت وقت هيچ -

 .نباشه سالگيم پنج ی خاطره بدترين که چيزی ، داشتم رو خونواده يه داشتن حسرت هميشه من ولی -
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 .خواهره هم باز ولی تفاوت بی اگر حتی دختر اين و دادم تکون سری

 . داد فشار رو بازوم آيلين و زد لبخندی اون و کشيد هم به رو اخمام پاشا نزديکی

 .مهرزاد جناب دختران همراهی افتخاره باعث - پاشا

 .يشه جمع پروژه برای که اعتباريه بقيه درصد پنجاه ، است قضيه درصد پنجاه افتخار - آيلين

 .بود شده کفری طناز هميشه آيلين های جوابی حاضر از انگار مرد اين و کشيد هاش لب ی کناره به دستی پاشا

 .ارثيه خونواده تو نفس به اعتماد اين انگار - پاشا

 ، يشننم متحمل ضرر ای ذره پروژه اين بابت کنم عرض که گفتن بابا ، منتظره پايين شاهين ، نداريم وقت ما - آيلين

 .ميکنين بازی مهرزاد جمشيدخان اعتبار با دارين نيست چيزی کم ، بابتش ميخوان سنگينی غرامت ضرر صورت در

  برنمياد؟ خودش پس از زن اين و گرفت دست به رو جيرش کوچيک کيف و

 .بلدن هيزی هم سيرها دل و چشم گاهی حتی و نگاش با ميکرد وجب رو آيلين سرتاپای و بود انداخته باال ابرو پاشا

 تو اهينش ميشنيديم اتاق اسپيلت کارکرد عدم بابت ر آيلين نقای و بوديم نشسته شاهين لندکروز تو که بعد کمی

 فقط هک بود عادتی آيلين انگار و موند باز کالسی بی هه اين از من دهن و کرد مهمونمون قيفی بستنی به ماشين همون

 .کرد شاهين ی قواره و قد بار فحشی

 پدری؟ ی خونه برگردی نميخوای:  گفت چرخيده من سمت به کمی شاهين

 .کنم تنگ رو شما جا ميترسم -

 نمميک جا خودمو هم نفره يه تخت يه تو خانوما با کال من ميايم، کنار هم با جوری يه ، حرفيه چه اينا ، بابا نه -شاهين

 .دراندشت خونه اون به برسه چه

 رپرس ليس و زد نقی شاهين و کرد شاهين سر حروم رو اصلش جير کيف آيلين و گرفت خندم حياييش بی همه اين از

 .کشيديم هم تو صورت چندش شدت از آيلين و من و کرد مهمون رو بستنيش صدايی و

 ميگفت؟ چی مرتيکه اين حاال - شاهين

 .بود کرده مشغول گوشيش با رو خودش که بود آيلينی اينبار صحبتش روی و

 .هيچی - آِلين

 .پيمونت و پر جوابای اين از ممنوت - شاهين

 .نزدم هم دمی و موندم دو اين ی رابطه معمای حل تو من و
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*********** 

 .شده تر قوی:  گفت کنارم کسی و زد پايی صيام

 .گفتم لب زير سالمی و کردم مهمونش نگاهی نيم

 .ميبينمتون کمتر ها شنبه پنج -

 .شلوغه سرم کم يه -

 نيست؟ همراتون تيام:  گفت باز و شد سکوتی

 .نه -

 ی خيره کنارم که رو مردی ی قيافه شوکه من و پيچيد کمرم دور دستی و کردم فيکس موهام روی رو دودی عينک و

 .کردم برانداز بود صيام های پازدن

 .برسونم خودمو تا کردم جور برناممو -

 .نميشد خيال بی هم ای لحظه رو پهلوهام دستش و بود آروم دستاش ميون تنم

 چشامی از عزيزتر تو هامون ستاره جون به

 صدامی بغض ابد تا باش خوش و خوب هستی هرجا

 .پيچيد هم به دلم من و کرد بازی گوشم با نفساش

 شدی؟ دمخور مرتيکه اين با باز -

 .هستی ميفهمم هم بگيری فاصله کم يه -

 .کرد تفهيم فيزيکی بايد رو تو ، نکنم فکر -

 .ندارم دوست رو فاصله اين من -

 .ميرفت گوشم خورد به که بود نفساش باز و چسبيد تنم به بيشتر تنش و

 . ندارم دوست رو فاصله هم من...خوبه؟ حاال -

 .دارن وزن تن به تن دلم تو ی شده آب قندای که ميدونستم و بودم کالفه مثال و کشيدم پوفی

 .هفته اون واسه باشه قولمون بگين صيام به ، دارين برنامه اينکه مثل ، برم بايد من - کارن
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 هرگونه از دور به و خنثی ، بود من زندگی آدم ترين خنثی شايد مرد اين و شد راهی کارن و کرد نگاش خشک تيام

 .خونش راهروی تو انداختنم گير اون جز به البته ، حاشيه

 شدی؟ خيره اينجور چی به -

 ؟ ميدونی محق حد اين تا خودتو چرا -

 .حقمی چون -

 ارکن باهاش من ، مرد خيال بی ، داری دين احساس بهم نسبت که ميدونم خوب اينو ولی چته نميدونم ، تيام ببين -

 .بيا کنار هم تو ، اومدم

 .کنم نگاه پسرم سواری اسکيت به بذار حاال...شد؟ تموم -

 ...داشت کمی هم داشتن مرد خوب حس...داشت سنگينی حس هام شونه روی دستش و انداختم باال ابرويی

 کردی؟ پروژه قاطی خودتو چرا -

 چی؟ -

 .باشی داشته شکست حس نميخوام ، بشی درگيرش نميخوام ، نداره ای آينده پروژه اون -

 خودت؟ واسه ميگی داری چی -

 .بره دست از کردم درگيرش چيمو همه و گذاشتم وقت براش وقت همه اين که چيزی نميذارم من -

 خوبه؟ حالت تو -

 .االن مخصوصا ، خوب خيلی -

 چطوره؟ شرکت کارای -

 .ميکرد بارم برسری خاك ميشد تنگ ميز اون برای دلم من اينکه از هميشه سارا و

 .ميمونه لنگ اوقات بعضی کارم ، ندارم منشی -

 چرا؟ -

 .مونده دندونم زير نامی آمين قضا از و رو برو خوش منشی يه ی مزه چون -

 شدی عوض:  گفت من آروم مثال نميرخ ی خيره و شد درگير زدم بيرون شالم از موهای با دستش و کردم سکوت

 .کردم عادت گرماش به من ، نبود سرد حد اين تا من آمين....آمين

 . رو تنم کشيد آتيش گونم روی نرمش ی بوسه و پيچيد هم به باز دلم و کرد گير دندونم زير منش آمين ی مزه
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 .ميشن عوض همه -

 .گذاشت نيمه رو حرف زدم بغل رو تنش که منی و صيام اومدن

 تيام و شدم صيام ميل مطابق شام هم بعدش و خريد راهی اونها با پسرکم ی اندازه بی اصرار و تيام درخواست به

 .زندگيه فرمول ترين نشده تعريف برام مرد اين و داشت لبخند

 کوره بوف مثل خوره مثل تو ياد ، دلخراشه تو از جدايی نه که زخم

 .بودن صيام و تو با وقتای جر به ، نداشتم خريد مدلی اين وقت هيچ من -

 .همينطور هم جمشيدخان -

 ؟ ميبينی بابات درحد منو -

 ...ولی دارم دوست بد هرچند بابامو من ، نه -

 .داشت حرص انگار لبخندش

 .راستش به برسه چه اذيته دروغش:  گفت و کرد خم گوشم کنار سر

 گوشه به دست تيام و شدم خيره شده گشاد چشمای با دستاش ميون منتخب اون به من و بريد حرف که بود صيام

 .نياد باال لبهاش روی تا اومده ی خنده اون تا برد لبش های

 مامان؟ خوشگله - صيام

 من؟ بذارم دلم کجای صورتی ی زمينه روی رو بلوند موهای با باربی اون آخه

 .است دخترونه اين جان مامان -

 .بخرم تو واسه ميخوام ، ميدونم خودم - صيام

 .ميکنن کوالك امشب نفساش و گوشم تو کرد سر باز تيام

 .ميکنه انتخاب سايز مدل اين که شدی الغر فهميد هم بچم - تيام

 تبرداش يکی خودش ی سليقه با هم تيام و برداشتم لباسی زور به صيامم با همراهی در و کردم تيام خرج توجهی بی

 .دارش عفت منافی های مدل اون با مرد اين نداشت هم حيا و

 .خيره من به تيام و بود خوش دستش تو شارژی ماشين با صيام و بوديم فانتزی های صندلی اون روی بعد کمی

 .بود خيره هم هنوز تيام و زدم کناری چشمام جلوی از رو شدم داده حالت موهای و بردم چونم زير دست

 .خونه بيا ما با امشب مامان -صيام
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 کرد؟ معنی ميشه رو تيام نگاه برق و

 .جون آهو خونه بيا من با تو -

 .ما خونه بيای تو گفته بابا آخه - صيام

 .ديدم رو صيام به رفته ی غره چشم من و

 ؟ ميگفتم نبايد - صيام

 .داد نشون خودی اينبار تيام و بلعيدم رو لبام روی تا اومده لبخند من و

 .بوديم خوش توش هم با که همونی ، است خونه همون - تيام

 .ميدم ترجيح رو آهو ی خونه -

 ؟ بگرده خودش ی خونه به بايد روزی يه هرکسی ؟ باشی مهمون ميتونی کی تا - تيام

 .توئه ی خونه من ی خونه بگی که نميخوای -

 .کنی انکارش نميتونی و هست - تيام

 شدم؟؟؟؟ بد من و داد آزارش پوزخندم

 آزاری مردم که بس کندم دل تو از که من

*********** 

:  تگف داده کاپوت تکيه و شده پياده تيام و بستم رو در و بوسيدم رو گونش و شدم خم من بودو رفته خواب به صيام

 .خودتو هم ميکنی اذيت اونو هم

 .ميشه تر عادی برات بکنی دل بايد بخونن گوشت تو اول از وقتی -

 شد؟ -

 .ميشه -

 .زدم پس دلتنگيامو امشب ولی نشدم دلتنگ وقت هيچ من ، بود خوبی شب -

 .کرد لمس رو گونم اون دست و بود کوچه ناهموار آسفالت به نگام

 .درده نبودنت ، آمبن باش -

 آيلين؟ با رو عجيبش آمدهای و رفت يا کنم باور رو آخرش نگاه من و شد سوار و
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 زمستونه چقدر تابستون ظل تو ديدم چشام با من ميلرزيد که دلت

*********** 

 طوسی نگاه جز بود هرجايی به نگام و ميدادم تکون ريتم فاقد رو چپم پای روی اومده راست پای و بودم عصبی

 .روبروم

 ...بگم که دارم حرفا خيلی ببينمت وقتی ميکردم قکر هميشه -

 .بکنم فکری حرفاش مورد در که نکردم فکری ديدنتون مرود در وقت هيچ من -

 کرده؟ پرت بابات -

 .هرزگيش دنبال بره و شه خيال بی هاشو بچه که نيست نامرد اونقدری عوضش بکنه هم پرم من بابای -

 .نکردم هرزگی وقت هيچ من -

 .ديگه يکی واسه ميره شوهر جز که فکريه همون هرزگی ، نيست خوابيدن همسر جز نفر يه با فقط هرزگی -

 .داره خودشو داليل کسی هر -

 نظر؟ يا داليل -

 .مهربونی ميگفت آيلين -

 .نداشته برخوردی شخصيتم اين با آيلين شايد ، دارن شخصيت دو آدما ی همه -

 نميکنين؟ خوبی چرا دوتا شما ، درست کردم بدی من -

 .دارين پسر دوتا ، خوشبختين ، داری خودتونو زندگی شما ؟ مهميم براتون چرا -

 ....براتون زندگيو بهترين ، بياين من با ميخوام ، باشه نه جوابم که نموندم شهر اين تو دوماه -

 .هست هميشه کنم حس که ، باشم پيشش من که ، باشه کنارم مامانم که قشنگه وقتی من زندگی -

 .بوده من زندگی تو فرشته هميشه -

 .بودين اون زندگی تو هميشه شما -

 .ببرمت ميخواستم من -

 ، نيستم بدبخت من ، نداشتمشون شما با زندگی با صد در صد که دارم رو کسايی االن من ، نبردينم که ممنون -

 .بشن نگرانم که هستن کسايی
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 .کنی انتخابم که بگيری تصميم بتونی خودت و بشی بزرگ که بودم اين منتظر ساال اين ی همه -

 .نبودم منتظرتون وقت هيچ من -

 تیوق:  گفتم کنارش از گذشتن حال در و برداشتم رو کيفم من و گرفت شده ريز ريز دستمال اون با رو چشماش اشک

 .خداحافظ ، باشه آخرمون ديدار اميدوارم ، نمياد دست به ديگه ميگذری چيزی يه از

 .يشباش نبخشيده و باشه نزده باال مهربونت ی روحيه اون اميدوام:  گفت کشيدم آيلين سوناتای صندی روی که تن

 روت گذاشته تاثير خيلی مرتيکه اون:  گفت و داد تحويلم نيشخندی اون و زدم تيام رسم به خندی وری يه

 .بذاره مرتيکه اون اگه البته...شدی؟ رفتنی ؟ شد چی حاال...انگاری

 برم؟ چی برای -

 .کردم تحسين رو چشمش خط های مدل هميشه من و کشيد کمی انگشت دو با رو لپم

 .بريم گفته شاهين ، خبراييه خونه اينکه مثه -

 موندنيه؟ شاهين -

 جز ينشاه که باشه داشته دلبستگی بايد آدم هم موندن برای ، نداشت ريزی برنامه زندگيش تو وقت هيچ پسره اين -

 .نداره دلبستگی هيچ جونش مامی

 ...اون و تو ميکردم فکر هميشه من -

 .پاشا همون يکيش...ميکنن فکرو اين خيليا -

 داری؟ دوسش -

 ؟ داری دوسش ؟ چی تو -

 ؟ کيو -

 .البته پاشا پسرعموی از ميگيريم فاکتور ، بوده جدی مرد يه فقط تو زندگی تو -

 ؟ آيلين ميدی بازی کدومشونو داری -

 .است ديگه يکی کارگردان ، ميکنم بازی فقط من -

 .مشکوکين تيام و تو -

 .آمين نکن اعتماد ميبينی چی هر به... ؟ رابطمون ؟ چيمون -

 .سواله از پر سرم -
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 .بزنم حرفی نميتونم من نخواد تيام تا مطمئنا ، بپرسی بايد که کسی از ولی ، بپرس -

 ...حسودم من کنه فکر ای لحظه که کسی مديونه و گرفت حرصم کمی فقط و کمی گفتنش تيام راحت اين از

 ...که غرزد آيلين اومد پيشوازمون به رکابيش و شلوارك اون با شاهين و زديم بيرون که ماشين از

 .باش آدم کم يه ، شاهين سالته سی - آيلين

 ديديش؟:  گفت گوشم کنار و بوسيدم مامان و رفتم فرو مامانم بغل تو دو اون خيال بی

 .کردی خواب بی جمشيدتو هم نخوابيدی خودت هم صبح تا ديشب ميبندم شرط -

 .گشت برنمی هم ديگه و بود رفته شهرستان که بود چندی گل خانم و نشستم ای کاناپه روی کنارش

 هم دشني و گفتم که حرفايی ته ، بس و بود رفتن شنيدم و گفت که حرفايی ته ، شنيد زدم حرف ، شنيدم زد حرف -

 .مامان جلدتم کفتر...بس و بود داشتنم مامان يه

 گردن گرد دست و بود شاهين که شد کشيده طرفی به نگام و کردم سالمی و ديدم خودم روبروی رو جمشيدخان

 .انداخته آيلين

 .بلده خوب رو تفاوتی بی دختر اين و کشوند آيلين العمل عکس به رو نگام ها پله از يکی اومدن

 .نميکشوند خونه اين به رو کارش جمشيدخان کاش و کرد اذيتم پاشا و جمشيدخان بحث

 .بود هم پاشا نگاه و بود ها پله سمت به نامتعادلش قدمای پی نگام من و بود ديدم توی آيلين دستای لرزش

 چنگ و ميگفت وار زمزمه رو حرفايی و ميلرزيد و تخت روی بود کشيده دراز و گذاشتم اتاقش ی دستگيره روی دست

 .تختش های مالفه به بود انداخته

 دش تر عادی حرکاتش کم کم و رسوندم دهنش به زور به و برداشتم رو بود اتاق دکور عکس قاب پشت که رو قرصايی

 .شنيديم ما و گفت لعنتيا اين ی ريشه مورد در تلخ چقدر دکتر و

 ...حساسه دختر اين و

 ...حساسه خيلی

 خوبه؟ حالش -

 .در قاب به اش تکيه و بود شاهين

 ...وقت هيچ ، نميشه خوب وقت هيچ -

  شکست دوباره دلش لرزيد، دلش طفلی
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 نشست برف کوچه تو تابستون ظل تو

 ترسم ديگر و بود چايی رنگ تنم ی نداشته و داشته ترس ی همه و بودم گرفته جمشيدخان برای رو چای سينی

 .داشتم فردا که ادبياتی لعنتی امتحان همون

 .کشيد داد تلفن توی جمشيدخان و کرد مهمونم دادنی تکون سر به اون و ديدم ها پله روی رو نرمش های قدم

 افتاده لرزش اين نميکردم درك و بودم قلمش خوش پاهای ناموزون حرکات ی خيره من و لرزيد کمی نرمش های قدم

 .رو پاها اين جون به

 .صورتش به چسبيده دستای پی رفت نگاهش جمشيدخان و کشيد صورت به دستی و افتاد کاناپه اولين روی

 .داد خراش رو گوشم گفتنش آيلين آيلين صدای و ديدم رو جمشيدخان بلند های قدم

 .عکسشه قاب پشت ، بيار قرصاشو برو ؟ ميکنی نگاه منو چرا -

 ديدم چشام با من ميلرزيد که دلت

 زمستونه چقدر تابستون ظل تو

*********** 

 .ميسوزه خودمون واسه دلم -

 چرا؟ -

 که هم همونی من ولی ، داری زندگيت تو رو خيليا ، خوشبختی تو ، سوزوند دل نبايد تو واسه ميگی راست -

 .باشم داشته نتونستم رو ميخواستم

 شدی؟ پاشا عاشق چرا -

 شدی؟ تيام عاشق چرا تو -

 .نيستم اون عاشق من -

 هم االن ، ميدی خرج حسادت داری دوسشون که چيزايی واسه هميشه تو ، ميشناسم کوچولومو خواهر من ، هستی -

 .ميکنی حسادت من به داری

 .توئه حق تيام که ميدونستم اولش از من -

 .نگذر خودت از ديگران خاطر به...بجنگی داری دوست که چيزايی واسه کن عادت -

 جنگيدی؟ پاشا واسه تو مگه -
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 .نزنه پسش که ميجنگه چيزی واسه آدم -

 دل ازم فهميد وقتی ، مريضم من ميدونه هم اون: گفت سقف ی خيره اون و کردم نگاش اتاق سکوت تو کمی

 .نداشت دلی اصال شايد...کند

 .نيستی مريض تو -

 اليشح و باال ميبره هرجلسه قرصامو دز دکترم ، جونم تو ميفته رعشه ميزنه داد بابام وقتی که هستم ، آمين هستم -

 دعواشون خاطر به که باری اون باد ، ميوفتم آذر با دعواهاش ياد ميشنوم بابامو بلند صدای وقت هر من که نيست هم

 .داره هم دختری رفت يادش و ها پله زير انباری تو کرد پرت شکستن ليوان يه واسه منو و شد عصبانی بابا

 .نبوده عادی زندگيمون چون داريم ترسايی دومون هر تو و من -

 .بشنوی بدبختو تيام او حرفای بار يه نميخوای که تويی من حرف نيست بودنم ديوونه من حرف آمين ببين -

 داره؟ دوستت که رو کسی حرفای -

 .داری دوسش که رو کسی حرفای -

 .ام خسته من -

 .موندی خاطرم به که ممنون -

 ميکنم؟ صبح رو شبی اتاقش تو خواهرم تن تو بوده هميشه رعشه اون بابت من چرا و

*********** 

 دمع برای نبوده نقای اين بابت شد ماجرا ی ضميمه هم کوفت يه و کردم مهمونش پهلويی تو کوبيدن من و زد نقی آهو

 .عروسی برای لباس خريد اين تو خان ساالر حضور

 لباسه؟ اين خوبه - عاطی

 .گذاشت جا رو غره چشم رو عاطی و کرد فضلی اظهار من قبل وثوق و کردم نگاهی عاطی پيدای کمی شکم به

 .نی راحت توش بچم ، نچ - وثوق

 و کرد اخمی من برای وثوق و کرد ذوقی اون و دادمش نشون ديگه لباسی من و کرد بغ هم عاطی و خنديد ريزی آهو

 .خواهر جان اين کنه مهمونمون چشمی گوشه شد راضی تا خوردم رو مخش چقدر

 .ميکشيديم انتظار نيمکتی روی هم وثوق و صيام و من و آهو و عاطی بودن رفته لباس پرو برای
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 يه خودت نداری کليد ميدونستم ولی مادرت ی خونه به برد گمونم بودم دنبالت در دربه وقتی ، نبودی وقتی - وثوق

 بدجور زدی دورمون آمين ، برات کنه باز درو مامانت داری دوست ، داری دوست کليد بی رو خونه اون بودی گفته روز

 .دختر کردی دارمون غصه ،

 .يادشه کسی کمتر ديگه -

 ، هآمين زبونش ورد فقط که يادشه جون ،تهمينه تيام به ميزنه زخم و ميزنه زنگ هربار که يادشه خان فريدون - وثوق

 ...نرفته يادش هم تيام...نرفته يادش صيام ، نرفته يادم من ، ببينتت تا ميزنه پر دلش که نرفته يادش مامانم

 بود شکستن شکل داد شکستم بس از

 بود من ی سرمايه تنها اون آغوش

 دختر اون به زدم لبخند من و بگه آمدی خوش ديگش مهمونای به تا رفت و آورد فشاری شونم به نرم بهزاد دست

 .بود درگير آهو با که پوشی سفيد

 .خوشبخته خيلی ميکنم حس -

 .خوبه خيلی باشه داشته دوستت يکی اينکه ، آره -

 .باشه داشته بهمو گذشتن خوش زياد اينجا به اومدنم نميکردم فکر -

 مهمونی ابتدای از که مردی اون به ميرسيد نگاهش رد و شد کسی ی خيره اون و کردم مهمونش نگاهی تفاوت بی

 .بود وايساده زده کنار کت و جيب به دست بار به زده تکيه

 .تيپ خوش چه -

 .دزديم نگاه من و اومد باال و جوشيد گلوم تا چيزی يک

 .ميشه کی نصيب خاص رفتار اين با مرد اين پرسيدم می خودم از هميشه -

 .ميسوزوند رو معدم و اومد می باال گلوم تا که چيزی و بود سکوتم باز

  پنهونيم اشکای دردامه تصوير

 مونيم نمی هم با دنيا تو ديگه ما

 باشه؟ بلد رقص پيشنهاد که برمياد خودشيفته از بشر اين از نظرت به -

 دنيامو تموم ميگيره دلتنگی

 حرفامو تو بعد فهمه نمی کسی
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 دل حرفای اين به ای ويژه نظر خدا حد اين به تا کاش و اومد نمی در نفسم...تاب بی من دل و شد برداشته هاش قدم

 .نداشت آيلين

 نيست انتظارم به نگات ديگه

 نيست کنارم ديگه کسی اينجا

 روز چند مرد همون امشب ی کرده پيشه سکوت ناپذير نفوذ مرد اين و دزديم نگاه من و کرد مهمونم سری تکون به

 احساس برداشته ترك ی شيشه جون به پاشيد و کرد ورد رو درده نبودنت و بمون آمين که نيست پيشی

 هست؟...من؟

 .تنهايی انگار - آيلين

 و ودب آيلينش چشمای رنگ خاکستر گوی دو اون ی خيره ، نبود ، دوخته نيمرخش به نگاه من ی خيره اينبار اون نگاه

 .بس

 .باشی همرام ميکنی خوشحالم - تيام

 مهره آخرين به زد چنگ تنم ی داشته غرور هنوز ی نيمه اون که ديدم و کرد براندازم زيرچشمی آيلين که ديدم و

 .رو سقوط لحظه هر ی آماده تن اين داره نگه تا کمرم های

 ميون شد کج راهم و سارا پدری ی خونه دار سنگ ديوار به نرم کشيدم دست و ديدم رو رقص گروه به پيوستنشون

 .مجلس ی مونده تنها تراس

 رفتی بره يادم ميبندم چشمامو

 خوشبختی ميشه گم تو بی بره يادم

 مخلوط با رو بغض و ای شماره روی بردم دست مونده کس بی آدم همه اين ميون من مثل گوشی اون کانتکتای ميون

 الويی و موندم من و گيرکرد نفسم مجراهای ميون لعنتی اون...کرد گير باز و دادم فرو دهنم ميون ماسيده های آب اون

 ...داد جوابشو که خشدارم صدای و شنيدم که

 داره؟ بغض کردی عروس رو سارا ؟ چرا ميلرزه صدات -

 دنيامو تموم ميگيره دلتنگی

 حرفامو تو بعد فهمه نمی کسی

 شده؟ چيزی -

 .بسوزه آينه تو دختر واسه دلم و بشن سرخ چشمام و بريزه هم به آرايشم نميخوام ، نگو چيزی -
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 شوهرت؟ اون کرده چه باز بگو ؟ شده چی بگو -

 .کوروش تنگه دلم -

 چی؟ تنگ -

 همون دنيامون وسعت و ميزديم سوزن تامون سه که روزايی همون ، سارا و بود آهو و بودم من که روزايی همون -

 آرامش به ويالش ی برکه کنار و بود مامانم خوشيم دل کل که روزايی همون ، بود اتاق ی گوشه خياطی چرخ

 منم فقط حاال ، بهزادش مال شده ديگه که هم سارا و ساالره با روزشو کل آهو حاال ، روزا اون برنميگرده....رسيدن

 .نيست من برای فقط ديگه که مامانی و منم ، کورروش

 بغض؟ چرا -

 .گرفت يهو دلم -

 ؟ يهو -

 .شد تنگش يهو دلم ، ديدم رو سارا ، خب آره -

 سارا؟ واسه فقط -

 .نده آزار ، کوروش نگو -

 .بکنيم غلط ما -

 .برم بايد -

 .باشی خوش بذار امشب ، خوشحاله که سارا به ، کن فکر خودت به -

 .رو تراس فضای ميون ريخته آرامش اين شکستم که منی و سکوت کمی

 کوروش؟ -

 جانم؟-

 .عادتشون پای بذارم دارم عادت رو همه جانم

 .خداحاظ...هستی که ممنون -

 .ميبينمت -

 بيداری تو حتی ميبيندم چشمامو

 تکراری روزای اين از سردرگمم
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*********** 

 های داشتن دوست من داره دوست رو بودن جمشيدخان با روزای اين که ميدونستم من و فشرد نرم رو دستم مامان

 .دارم دوست رو اون

 ميکنی؟ فکر تيام به -

 .گذشتم ازش من -

 ببينم خونم تو رو تو که تبی از گذشتم من

 ببينم ميتونم رو تو گاهی اينکه به راضيم

:  گفتم و دادم بغضم شدت از زنگدار صدای قاطی خنده و جمعيت مين چرخوندم چشم گرفته نديد رو چشماش درد

 .خانوم فرشته رفت شدی بزرگ خاله زود زود ديدی يهو ، نيستا اعتباری پسره اين به ؟ کوشن آهو و سالی

 خنک عطر اين و فشرد رو شونم دستی و خنديدم بغض شدت از حاکی صدای زنگ همون با من و زد دستم پشت نرم

 .بس و جمشيدخانه رحم بی هميشه شخصيت مطابق مردونه

 .ميزد زار گلوم تو نشسته بغض او تن به شيطنت اين و شدم شيطون و برده مامان گوش تو سر

 بانو؟ شده ذليلت اينجور کردی خورش چی ، ببينه نتونست هم رو ما داشتن مامان دقيقه دو شوهرت اين -

 .داشت دوست بايد رو مامان و داشتم دوست رو مامان ی خنده

 ؟ ميگه چی مردك اون با دوساعته آيلين - جمشيدخان

 ...امشبو يه جمشيد - مامان

 .نميشم خيال بی دخترامو وقت هيچ من - جمشيدخان

 .بودم پدرانتون شخصيت اين ی مرده کشته هميشه من -

 .فشرد رو شونم بيشتر و و فهميد رو حرفام خورد به رفته طنز

 نکنی؟ شوخی شرايط اين تو نيست بهتر - جمشيدخان

 .روش هم يکی اين شوخی از پره من زندگی ؟ شوخی -

 نه؟ يا کنی زهر بچم دهن به ميتونی امشبو ببينم - مامان

 .امشب شد تلخ کامش به زندگی روبروش نشسته زن اين ميدونست کاش و بود مامان های غدبازی اين و

 ميکنن؟ غلطی چه دارن دوتا اون نميدونی - جمشيدخان
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 ؟ جمشيد - مامان

 جانم؟ - جمشيدخان

 ...دو اين نکشيدن طالق به چطور که موندم من و بود غدی با هم جانمش اين

 .سارا پيش ميرم من -

 ...عا که نبود اين اليق پسره اون که ميمونه يادت ولی برو - جمشيدخان

 ...جمشيد - مامان

 .شد افتاده کشيدن تير به معدم و کشيده هام قدم

 شی تنها تو تا شم رها احساس اين از ميتونم نه

 باشی کسی با ببينم دارم دل اندازه اون نه

*********** 

 من خنده از کرد غش سارا و گفت گوشم تو چيزی و خنديد ترتر آهو و کردم کمرش حروم کوبيدنی من و زد هقی سارا

 .شدم خجالتزده شرمی بی همه اين از کمی فقط و کمی

 .شو خوشبخت -

 .ميکنم خوشبختش:  گفت بوسيده موهاشو روی ، انداخته ساراش ی شونه دور دست بهزاد

 .کنه حفظتون هم واسه خدا - آهو

 .ساالر و تو واسه ايشاال - بهزاد

 .بعضيا و بشنوه خدا - ساالر

 به رفتن قول به توجه بدون هم من و خونشون راهی ساالر بابای زن دعوت به آهو و بختش خونه راهی سارا کمک کم

 حياط حوض روبروی و کشيدم راهرو سکوی به تن انداختم در توی که کليد و شدم آهو ی خونه راهی پدری ی خونه

 .داشت برم کمی خوف و پريدم در زنگ صدای با آب سطح ريز های موج ی خيره و نشستم

 ...آمين کن باز -

 غرق صورت روی شد خم و داد تکيه چارچوب به مچ شدم نگاش ی خيره و کردم باز که در و در تا کشوندم صدا اين

 تنهايی؟:  گفت و بهتم

 .گفتم هام هق از کوروش برای تراس ميون من و رقصيد مرد اين و
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 داری؟ کار چی اينجا -

 بود؟ دار دنبال به کليشه ی جمله اين جز اون تنهايی جواب و

 .دلتنگم هم رو خندش وری يه مدل حتی من و رفت باال هاش لب ور يه

 .نباشی تنها بيام گفتم -

 هميشه روی اون مات هم هنوز من و ميکرد برانداز رو گوشه گوشه آهو حياط ميون بعد کمی و زد کنارم دست با و

 .بودم ملکان تيام ی داشته

 .برو -

 .گفته غيظ با مثال ی کلمه اون با نداشت منافات پايينم ولم صدای و

 .ميشناسم که آمينی از داشتم بيشتری انتظار ؟ آمبن بود حد همين در نوازيت مهمون -

 .ميشناختن همه که آمينی اون مرده وقته خيلی -

 .امشب ميکردم رديف نرخ دعوا ميون من و داشت کليشه انگار هم جمله اين و

 .بخوابم ميخوام ، ام خسته ، شبه نيمه سه ساعت برو، -

 ...هم ميخوابيم -

 هست؟ ، نيست عجيبی چيز که اومدن باال آدم وکفر

 .بينمت نميخوام ، ندارم زدن حرف ی حوصله ، تيام برو -

 .شده حسويت پس -

 که االن و شدم کوبيده ديوار به آهو ی خونه دالون ميون من و بست در و اومد سمتم به قدمی و موندم حرف اون مات

 .شب نيمه سه حتی ، گرمه چقدر مرداد ميکنم فکر

 بلدی خوب ميدونم:  گفتم دارش ريش ته کمی صورت ی خيره و کردم براندازی رو سرم کنار شدش ستون های دست

 .جناب ديگه وقت يه واسه بذارش زحمت بی پس ، بکشی رخم به قدرتتو

 .شب نيمه سه اين تو گرمه چقدر هم مرداد هوای اين و کرد تر داغ رو گوشم هاش نفس و ديدم رو صورتش شدن خم

 ...من و ميکردن نگات همه ، بودی خوشگل ؟ بردی دل ؟ بريدی نفس امشب که گفتم بهت -

 .گرماش اين ميبره نفس و گرمه خيلی شب نيمه سه و ماه مرداد اين و ميشه هم تر داغ انگار هوا و
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 و رو دبن نيم اتصال اون کرد قطع جيبم توی گوشيم صدای و رفت فرو لبهاش ميون گردنم نزديک جايی گوشم پايين

 ؟ بله:  گفتم و برگشت ، رفتم نفس و صفحه به کشيدم دست من

 ...گرمتر شبش نيمه سه گرمه، خيلی مرداد ، گرمه هوا و

 .شنيدم رو روزهام اين ترين مهربون آروم صدای نگاش زيرسنگينی

 خونه؟ رسيدی -

 تويی؟ -

 ؟ بودی ای ديگه کس منتظر -

 .نه....نـ -

 ؟ خوبه حالت -

 .نميدونم ؟ حالم -

 .ميشد تر پخش گوشم کنار نفسی و ميفشرد رو راستم پهلوی لحظه هر دستی و

  ؟ آمين تنهايی -

 ؟ تنها -

 االن؟ چته تو -

 .نميدونم -

 عجيبه؟ ماه مرداد شب نيمه سه گرمای اين تو هم نداشتن تمرکز

 ....نيـ خوب حالت انگار تو -

 به ربيشت من و زد چنگ رو پهلوم بيشتر دستش و کشيدم روبروم نگاه تاريکی اون تا نگاه ومن شد کششده گوشی

 .چسبيدم سينش

 بزنه؟ من زن به زنگ بايد شب نيمه سه ساعت مرتيکه اين چرا -

 تو؟ زن -

 .ميشه افزوده گرما به ماه مرداد شب نيمه سه ساعت تو انگار هم گيجی و

 چيه؟ نسناس اون با صنمت -
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 .رو گيجی غرق تن اين آورد خود به فحشش برق انگار و

 داره؟ ربطی تو به -

 آهو ی خونه دار قديم بافت ساختمون طرف به دستاش ميون من و کند ديوار از رو تنم و چسبيد تنش به حرفم گرونی

 .ميشدم کشيده

  ؟ داری کارم چی ديوونه -

 .کنم معلوم رو قضبه ربط با و ربط ميخوام -

 .کن ولم ، بکش دستتو -

 .نيستن بلد شدن واقع مثمرثمر هم هام جيغ جيغ اين و

 حتی و بودم خيره آيلين با رقصيده مرد اون به من و زد چنگ رو کراواتش اون دست و شدم پرت کاناپه روی به

 .نداشتم هم بعديش حرکت به ذهنيتی

 قصيرمنت ، نيستا تو تقصير...ميزنه حرف تلفنی دزد ناموس الدنگ يه با شب نصفه سه زنم که ، نداره ربط من به که -

 .غيرته بی

 .رقصيد آيلين با مرد اين و لرزيدم من و اومدن تنم مانتوی های دکمه نبرد به انگشتاش و

 هنر دوخت خوش و مجلسی لباس و هام دکمه روی داشت موندگاری هم هنوز دستش و زد پس رو دستش دستم

 و زدم هق من و شد کشيده چونم تا گلوم زير از داغش و ريز های بوسه و برد گردنم به سر شد معلوم که مامان دست

 .انگار نيستم بيش هوسی من و لرزيد هام دست

 .کشيد تن به رو تنم و کوبيد تن کاناپه روی کنارم و موند لبهاش ميون چونم

 ؟ تو چته آمين ، نذاشتی کم باهاش بازی عشق تو که تنيه همون اين ؟ شدم بد ؟ شدم اخ -

 .نشده تموم وقت هيچ لعنتی های گريه اين با آورم چندش چقدر من و ميزدم هق و بودم چسبونده سينش به سر

 هاشه؟ هوس ارضای فقط من تن و ميگرفت بازی به رو موهام لبهاش

 باره؟ اولين مگه ؟ آمين چته -

 ...دخترای اون مثه من -

 .کردم پيشه خونی خفه من و برد لبهام به دست

 .پاکه من آمين...هيس -
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 .برو تيام -

 .بوده باهات بودن ذره يه همين اميدوم ی همه امشب ، نميرم -

 هوسات؟ واسه فقط -

 .کردم حس رو کشيد تن به بيشتر رو تنم که دستش و شنيدم رو بلندش پوف

 بيزارم کابوس اين از ، طوالنی رويای اين از

 داريم هم به ميدونم و ميدونی که حسی اين از

 برداشتت همه...اينجام؟ هوس واسه ريختن برام کنم تر لب که منی ، وقت مياداون بدت ای بچه ميگم...؟ هوس -

 .کردی نااميدم...بود؟ همين

 . اولش همون از ، نااميدم وقته خيلی من -

 .رو جنبه بی دل اين کرد پايين باال که حرفی و سکوت کمی

 .بود تنت عطر تنگ دلم -

 .بودن چشم گوشه يک محتاج يعنی بودن زن و

 .ميده معنی هم بودن مخ روی همون گاهی بودن زن اين و

 تن اون خيال بی من و گرفت رو شده کار لباس اون جای شلوارکم و تاپ و شدم گم اتاق توی و کندم تنش از رو تنم

 .خوردم آبی و شدم آشپزخونه راهی خونه وسط ی کاناپه روی نشسته

 خونته؟ تو کردن دلبری -

 یا ديگه لباس هر با چه لباس اين با چه تو:  گفت اون و کردم نگاهی بود داده تکيه در چارچوب به شونه که اونی به

 نوم ويالم تراس تو خوشگل دختر يه که همونايی ، ميندازيم خوبم های خاطره ياد ، بيشتر که اينجور...جذابی من واسه

 .بوسيد

 .من زندگی سياه ی لکه پای رو قضيه اون بذارش ، دارن سياه ی لکه يه زندگيشون تو آدما ی همه -

 .ارثته تنها تلخت زبون اين باشه نرفته بابات به هيچيت -

 .جمشيدخانم بارز ی نمونه من ميگن همه ، اينجاست تو اشتباه -

 .من زندگی تو نه ،حداقل نيستی هيچکس شبيه تو ، نيستی -
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 کجای رو بک سيکس ی سينه اين و کرد باز رو همه که ميداد آزارش لباسش های دکمه انگار و بود کارساز نيشخندم

 من؟ بذارم وامونده دل اين

 کيه؟ شب وقت اين:  گفت اون و کشيد باال درهمش اخمای تا رو نگام خونه زنگ

 .باشم داشته ميتونم رو چيزی هر انتظار امشب ولی نميدونم -

 .برميداره ،قدم من زندگی در کنجکاو هميشه مرد اين گامم به گام که ميدونستم و کشيدم تن به رو آهو نازك چادر

 .کرد مهمونم لبخندی به روبروم مرد و کردم گشاد رو چشمام

 ...خيالم که اومدم ، نيست خوب حالت تلفن پشت کردم فکر ؟ خوبی -

 .گرفته قرار پشتم انسانی حجم اون جز باشه ميتونه چی حرفش موندن نصفه دليل و

 .ديدم چشم به من رو بودنش هل و گذاشت عقب قدمی ، شد بسته ، شد باز کوروش دهن

 .نيستی تنها نميدونستم - کوروش

 بود؟ تنها اگه و - تيام

 .داره آلرژی کوروش نام به فردی به انگار مرد اين و

 .آمين خوش شب ، ميرم من - کوروش

 .دارن آلرژی هم به مرد هردو... کردم اشتباه انگار و

 .رفتن واسه کرده خرج سرعت اون از شدم ناراحت من و شد پرشياش سوار

 شه؟ خراب سرت شب نصفه و شب عادتشه -

 .باشه کن فرض -

 .نياد باال روم اون که نميکنم فرض -

 .ميکنه در به راه از مرد اين امشب رو من و کردم بازی کمرم با باز دستش و

 بيزارم کابوس اين از ، طوالنی رويای اين از

 داريم هم به ميدونم و ميدونی که حسی اين از

 بری؟ نميخوای -

 .ميگم بهت رو چی همه روزی يه -
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 .باشه مونده گفتنی نميکنم فکر -

 تو اب برای من ، بدن شستشو مختو ميدم ببری من از ميتونی که باشه فکر اين هم لحظه يه کوچولوت مخ اون تو اگه -

 .ميجنگم هم خودت با حتی بودن

 آمين؟ از خرتر کی خب آره...شدی نااميد آيلين از انگار -

 .انگار گرفت بازيش باز دلم و سوخت لبم و کشيد لبم به انگشت

 چيزو همه رسيدم که هدفم به من ، نزن حرف نداری خبر که هم چيزايی از ، ميسوزونه ريشه ميشه که تلخ زبونت -

 .ميذارم دستت کف

 ميکنين؟ کار چی دارين آيلين و تو -

 .مبگم بهت گفتم -

 .بدونم ميخوام ، وقته خيلی حرف ، نيست فردا پس و فردا حرف ، ميشه خيلی بگی تو تا -

 حداقل ، بده دونستنت ، داشتی دوست رو همه داشت چشم بی عمره يه که ميکنه اذيت رو تويی فقط تو دونستن -

 .بده االن

 بزنی؟ ضربه جمشيدخان به ميخوای -

 .خودشه هامون نقشه کارگردان ، بپرس آيلين از ؟ ضربه ؟ جمشيدخان به -

 .تويی ميگه هم اون -

 .اشتراکيه فيلم اين بگم بهتره پس -

 ميشم؟ تلقی حسود زد هم به رو دلم هم نرسيده ثبت به فيلم اون ميون اشتراك اين بگم و

 از ميگذره داره هم آرمان حتی ، بگذرن هاشون خواسته خاطر به ازم همه کردم عادت من ، تيام برس هدفت به برو -

 .نميره انتظاری که تو

 شبيه داره هدفی من ی شده معطوف نگاه ی همه و ميکنه داغ رو هام گونه نفساش و ميشه هاش پنجه اسير بازوهام و

 .اون های لب

 .کن فرو گوشت تو اينو ، منه از فقط انتظارت ی همه -

 ينا نيست معلوم هم هدفشون و رقصيد آيلين با رو امشب مرد اين و گرفتم دل کام هم من و فشرد لبم به لب کمی و

 .نفر دو
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 .تره جمع خيالم ، باشه تو پيش روز چند اين بهتره ، ميفرستم پيشت صيامو ولی ميرم -

 روزها؟ اين پدر اين باشه داشته راحت خيال بايد بابت چه از رو صيامم و خورد دلم به چنگی و

 شده؟ چيزی -

 .ور هام لب به چسبيده حرير اين شيرينی نکردم تلخ و کردم رد سيبيلی زير نگران لحن اين با رو اش بوسه من و

 .مواظبتونم من باشه هم هرچی ، نباش نگران تو -

 .داشتم دوست خب...ديگه عاشقم...داشتم دوست من رو مواظب آخر تون اون و

 .ميداد بلک کاپتان بی تنم تمام انگار شدم تنها من و رفت که بعد کمی

 مرزه هم ترس با شبم ، نيست خوش دلم اينجوری من

 ارزه نمی برزخ اين به باشه اونورش هم بهشت

*********** 

 .ميشد خرج روزی بايد که هايی مادرانه اين برای زد پر دلم من و کشيد پارچه لطافت به دستی عاطی

 ؟ ميخواد لباس چقده نيت نی جون عاطی - صيام

 .درنياريا جونتو عمو ادا من واسه شما - عاطی

 .بوسيدم رو گونش من و داد جلو لبی صيام

 .کشتتمون بيرون اومديم بفهمه تيام - عاطی

 .ميکنه کنترلمون داره بند يه و خبره چه نميگه -

 .نگرانه هم وثوق - عاطی

 .هست خبری يه پس -

 .خونتون بيام بتونم تا کشتم امروز وثوقو ، تنبونشون تو افتاده کک انگار سارا و بهزاد عروسی بعد - عاطی

 .گذاشته بپا من و صيام واسه هم تيام -

 .ميخوادا عجيب خاطرتو - عاطی

 .نميکنه اقدامی هيچ تيام چرا نميدونم من و برگشته آيلين ، بابا برو -

 .گلم بردی دلشو ، دندونش زير رفته تو با زندگی ی مزه ، نداره هم تعجبی - عاطی
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 .ميشم دوعالم رسوای و لبم به ميچسبه لبخند هم ناخودآگاه و خودآگاه ميره غنج که دلم ته

 یخيل فقره اين خريدن واسه بچه اين عزم انگار و داد نشونم رو آبی تفنگ اون و شدم خم من و کشيد رو دستم صيام

 .جذمه

 روی تيام اسم خونه از زده بيرون ساعت يه اين تو که باريه دهمين اين و خورد زنگ گوشيم و رو تفنگ کردم حساب

 .ميشه حک صفحه

 .پيچيد گوشم تو عصبانی اکثرا مرد اون داد و دادم جواب ندادن جواب خيال بی اينبارو

 کجايی؟ -

 .بيرون -

 ...روز چند فقط آمين...روز چند گفتم ؟ ميکنی لج چرا -

 .پوسيدم می خونه اون تو داشتم -

 آدم بچه عين حاال ، خانوم باشم نداشته خطر حس من که وقتی تا داره خريدار نازت ، نشو لوس من واسه بيخود -

 بش دنبالتون ميايم شد تموم وثوق و من کار و خونه برميگردين و ميشين فرستادم که ای راننده ماشين سوار ميرين

 .بيرون بريم شام

 .پريده امشبش خوشی کل که بگو بچت به خودت مياد دلت -

 صيام فقط من و اومد در عاطی جيغ و گذشتم خيابون عرض از و کشيدم رو صيام دست عاطی دادن تکون دست با و

 ....و کشيدم کنار رو

 .رفت باال عاطی هق صدای باز و بردم سر به دست عصبی

 .... درك به نفهم ی دختره اين - وثوق

 .اووی اين به شد دافع رو غره چشم و شنيد رو من اووی

 ...ميشد چيزی اگه آخه - وثوق

 .کنه استراحت کم يه بذار بيرون برو حاال...شده دِ - تيام

 زا قشقرقی چه من ابروی ی گوشه به چسبيده چسب اين گذشته نيم و ساعت يه اين تو و اومد ابرويی و چشم وثوق

 .بود شاهد خدا رو بود درآورده دوتا اين

 .شالم ی گوشه از زده بيرون موهای توی دستش و رفت مخم روی اتاق توی تيام موندن
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 ...ميشد چيزيت اگه ، ديگه نميدی گوش حرف -

 امصي نبودم من اونا هدف درضمن ، بخوريم ضربه بابتت بچت و من جوری يه بايد باالخره نه چه ميرفتم بيرون چه -

 .بود

 رو وايساده يکی انگار ابروت گوشه به چسبيده چسب اون وقتی عزيز دِ... نشه چيزيت که ميپانت آدم همه اين آمين -

 .خرخرم

 نه؟ نيستن بلد که دادن آمار جز به غلطی هيچ آدمت همه اون -

 .تهديدشونم تيغ زير فعال من ، کن لج کمتر فقط ، ميرسه حسابشونو شهياد -

 ميکنی؟ کار چی داری -

 .ميجوان خرخرمو دارن ندارم نقشی قضيه اين تو چون دقيقا ، ام کاره هيچ من -

 بريم؟ ميشه -

 .رفتيم اومد اسکنات تی سی جواب -

 ...صيام -

 .درميارم سرت امروزو تالفی آمين...خونش بردتش شهياد -

 رو دستش و زد تيام به لبخندی که ديدم رو جوونی نسبتا مرد من و کرد باز مکث با رو در ای تقه و کشيدم پوفی

 .فشرد

 .نداشتم خبر يکيش ازاين ، شرمنده -

 .تهديدن مورد خونوادم ، ميشم اذيت شماها خاطر به دارم ماهه يه من -

 .کنيم تموم چيزو همه ميتونيم و ميشه ايران وارد ديگه روز دو تا رئيسشون ، مجبوريم ما ولی ، ميفهم -

 .نبودم آروم اينقدر بود افتاده همسرم واسه اتفاقی اگه چون ، زودتر فقط -

 .ميکنم حفظ خونوادتو کل بعد به اين از کردم حفظ پسرتو که همونطور -

 مراقبت برای خودم اختيار با نفرو چند خودت آدمای جز ولی ، برم بايد من:  گفت مرد اون و داد تکون سری تيام

 .باباته رفيق سرهنگ چون اينم ، گذاشتم

 .خوبه -

 .بود خيره بهم که ميزد ديد رو تيامی من نگاه و رفت مرد اون و
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 .ميگفتم بهت زودتر بايد ، ميدونم -

 .کنن خبر منو نفر آخرين بعنوان همه کردم عادت من -

 ویت سرگرد يه اينکه مثه ، نيوفتاده دزدی اون تو صيام برای اتفاقی هيچ چرا فهميدم تو با هام کشمکش تو دقيقا -

 .بشم خبردار حرکتاشون از تونستم من که ،اينه رئيسه راست دست تقريبا و نفوذيه گروه اون

 .شدن زياد زندگيم های عجيب روزها اين و دادم تکون سری

 .ميبوسيدم مادرانش همه اون با اون و کردم مهمونش لبخندی و ديدم رو مامان من و شد باز باز اتاق در

 .ملکان تيام روی يخيش نگاه اون و بود هم جمشيدخان

 ؟ جان مامان شد چی - مامان

 .بوده خراش يه فقط ، نيست چيزی عمه - تيام

 ميکنی؟ کار چی اينجا تو - مامان

 هستم؟ زنم پيش که ذهنه از دور - تيام

 .بری ميتونی هستن خونوادش - جمشدخان

 .اسکنشم تی سی منتظر ، خونه بريم قراره ، هستم - تيام

 .بود کشته رو من رودرويانه بعد اين و

 .نکن شروع دوباره تيام - مامان

 .آمينه و من بين اين ، نکنين دخالت خصوصيم زندگی تو مبکنم خواهش عمه - تيام

 .ميکرد ماشينش سوار کشون کشون رو من بعد ساعت نيم تو تيام و بود تيام نگاه بند جمشيدخان نگاه

 نظر به دار طول زيادی مسير و مينداخت شهر های خيابون ترين تردد پر تو اکثرا و بود بيرون به نگاهش آينه از

 .ميرسيد

 ...بدونم ميخوام -

 چيو؟ -

 ...آيلينو تو بين ی رابطه -

 .نيست ای رابطه ديگه -
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 .داشتن نداشتيم ای رابطه شنيدين به مبرمی نياز انگار ها گوش اين و

 .شد سينم چليپای هام دست و نشست تنم به بغ

 باز؟ شد چت -

 .يآهو خونه برم ميخوام -

 .خودمون ی خونه ميريم -

 خودمون؟ -

 .خودمون -

  ميخوای؟ ازم چی -

 .خودتو -

 .برات نبودم خواستنی -

 .دارمت من ، ندارن چيزيو که آدماييه برای خواستن -

 .نيستم چيزی من -

 . ببره رو تو ميذارم کرده فکر ، ديگه طرف يه هم بابت خوندنای کری اين ، طرف يه تصادفت شوك ، ام خسته آمين -

 با هم هنوز وثوق و ميشدم فشرده مهری خاله تن ميون بعد کمی و شدم ها خيابون تردد ی خيره من و شد سکوتی

 .رفتن خريد خبر بی اين بابت بود سرسنگين عاطيش و من

 مادر؟ خوبی - مهری خاله

 .است کوفته تنم کمی فقط ، خدا به خوبم -

 .کنن آماده اتاقتو دادم ، بخواب برو - وثوق

 . ميخوابه من اتاق تو ، نيست نيازی - تيام

 کال رو مهری خاله های لب به چسبيده لبخند البته ، بذارم دلم کجای رو عاطی و وثوق ی رفته باال ابروهای من و

 .ميگيرم فاکتور

 هن يا کشيده تن به رو آيلين تن نميدونم که تختی اون با اتاق اون راهی و کشيد بازومو عاطی و زدم گيجی لبخند

 .شدم

 حاال؟ تا کی از -عاطی
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 چی؟ -

 ميخوابين؟ اتاق يه تو حاال تا کی از - عاطی

 .عاطی -

 .روئه ماها واسه نگاهش دست ، ميشناسم تيامو من - عاطی

 .کردم اومده جلو شکم اون به نگاهی من و خنديد و

 ونا درگير باز و نشست کنارم و داد دستم به فنجونی و اومد تيام که ميگردوندم دور نگاه و بودم نشسته تخت روی

 .شد صورتم تو افتاده موی تکه

 خوبی؟ -

 .خوبم -

 ...مشکلی اگه -

 .بشی نگران من واسه نمياد بهت ، بسه ، تيام -

 .ميخواست رو معروفش خندهای وری يه دلم و ديدم رو پوزخندش

 .ای خسته ، بخواب -

 .ميخواست رو آغوش اين کمی من دل و پيچيد کمرم دور دستش من و شد دراز کنارم و و کردم دراز تن

 .ميشمرد تنم رو هاش نفس و بود سينش مماس کمرم

 بزنيم؟ حرف -

 .برنيم -

 .شدم نگاهش ی خيره و گردوندم تن و

 مکفري بابات پيشنهاد اون و هام نقشه ی همه بود ريخته هم به چی همه ، بودم عصبانی خيلی ديدمت که بار اولين -

 .بودی تو کرد ظلم که نفری اولين به بابات و کوچيکتری ازم سال سيزده تو ، کرد

 .داشت خودشو های بهونه هم اون -

 .کرده فکر خودش به همه از قبل هميشه بابات -

 .همينطور هم تو -
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 .گرفت بازی به رو موهام باز و

 ....ميکنم فکر تو به خودم از قبل روزا اين ولی -

  بود لحظه يک همان دنيا

 ربود چشمانم عمق از مرا چشمانت که دم آن

 گانگی؟ دو همه اين چرا -

 .بدونی بايد که چيزاست خيلی آمين ببين -

 .بدونم ميخوام االن من -

 دارمت؟ ابد تا که باشم مطمئن ميتونم بعدش و -

 نداری؟ منو هم االنش تو -

 . چرا بند نيم حداقل -

 آيلين؟ به ميشه منتهی حرفا اين -

 .آره نيميش شايد -

 .ميترسونيم -

 ناي در نه ولی دارم دوست بودنتو محکم من ، ميکنی تکيه بهم که وقتا اون ، دارم دوست بيشتر ميترسی وقتی -

 .باشی نداشته نيازی من به ديگه که حدی

 کنم؟ باور بايد -

 رو؟ چی -

 رو؟ پهلو دو حرفای اين يا آيلينو به آتشينت عشق اون -

 .نبوده هم اول از آيلينی و من ، ميذاری خشخاش به مته داری -

 دلی نه و عاقلی نه ، تو چشمان و بودم من

 عاقلی و ديوانگی اين از نميدانم چيزی

 چی؟ يعنی -

 .چيدم برنامه براشون همه اين که رو چيزايی اون هم دارم رو تو هم االن من ، نميدونم اونو ، رسيدم هدفم به من -
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 .ميکنی گيجم داری -

 ...بود سوزوندن منو خاطر به هم اسم اين ، اسم اين به نه ، خورد کليد آمين ی پروژه پيش سال سه -

 ...بقيش خب -

 حساب خرده فقط ، ندارم پاشا با مشکلی هم چنان اون من ، پاشان و جمشيدخان اصلی گذارای سرمايه ميدونستم -

 ينا و شدن جذب بابات شرکت به که داشتم خبر رو خريدارهام بهترين باری چند که مخصوصا ، بود زياد بابات با هام

 که بود اين ، بود پابرجا هم خورد هم به که ازدواجی اون بابت بابات از هم ما خانوادگی ی کينه ، نبود اتفاقی صد در صد

 .... و شدم نزديک آيلين به کم کم

 .شدی عاشقش تو -

 .انگار نداره دونستن امون من دل اين و بوسيد محکم رو موهام و خنديد

 .صورت اين در باشه ميتوست قشنگی تراژدی چه -

 ...يعنی -

 ...که دادم پيشنهاد بهش طوريکه ، شد دنيا دختر ترين شناخته برام آيلين کم کم يعنی -

 چی؟ که -

 نه؟ بخوابيم ، ايم خسته هردومون ميکنم فکر -

 .خنده از ميشد پايين باال من آزار خاطر به که زدم ای سينه به مشتی من و

 ميکنی؟ ترش رو چرا بابا خب -

 درآری؟ اشکمو مياد خوشت -

 .ميشن قشنگ چقدر چشات بدونی اگه -

 ...تيام -

 .خنديد باز و

 خب ، پاشا هم بود باباش به ضربه هم آيلين هدف ، بود جمشيدخان چشم تو نزديکی اين و شديم نزديک هم به ما -

 .راسته نآيلي به احساسش بودنش کثافت همه با پاشا کنم اعتراف بايد خب و نخونه رو پاشا به آيلين نگاه مدل که کيه

 بود؟ چی نقشتون -
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 عمه نام به يا آيلين نام به رو ساز و ساخت های پروژه سهام جمشيدخان اصوال داشتيم که بينی پيش طبق -

 و مهشيدت عمه برهه اون تو که ميدونستيم ما و باشه داشته موضوع به کامل اشراف موضوع از دور تا ميزد مهشيدت

 . ميزد آيلين نام به رو سهام تمام و نميکرد ريسکی همچين بابات و داشتن مشکل هم با زيادی بابات

 ...آيلين فقط ميزدين هم ای ضربه پروژه به شما اگه خب -

 چند هک بفروشيم يکی به رو سهام تمام ما رسيد آيلين دست به سندا اينکه محض به بود قرار ، نميديد ضربه اون نه -

 ی همه که بود ای پروژه ی بنده به محکمی ی ضربه اين و بود شده رو کاريش و اخالقی اسناد تمام پيش وقت

 . ميشدن انتخاب ها بهترين بين از سهامداراش

 .سينش روی گردنبند طرحای اون به نگام و من سکوت کمی

 بود؟ چی بابت من دزديدن -

 .متاسفم واقعا من آمين ، مقصرم خيلی مورد اين تو که دارم قبول -

 .نمياد بهت ؟ تو -

 .شد بيشتر تنش گرمای و بس و بود ريختن سرما کارشون فقط دهنم به بسته های يخ اين و

 راه و زد غيبش نقشمون اجرای از قبل هفته يه ولی بود همين قرارمون ، بود آيلين ی نقشه دزديدن...آمينم نشو بد -

 واضح صورت به دوربينا که بشه انجام کار اين جايی بود قرار ، فرستادم آدمامو من ولی...بست رو تماسی هر

 .کنن فيلمبرداری

 چی؟ برای دزدی اصال -

 فراخونی لمد اين با بگيريم من ويالی تو نامزديمونو جشن ما اينکه ، باباش روی گذار تاثير کار يه آيلين قول به مثال -

 .بوده جذاب جمشيدخان برای

 اتاق تو اومدی که روزی اون چرا تو و....نداره دوست بودن عادی که اينه جمشيدخان مشکل ،. گفته راست اينجاشو -

 نبوده؟ هم حسی خودت قول به وقتی عزيزم آيلين گفتی ويال

 .امشب گرفته شدنشون پلی و بک من ذهن های فيلم و

 اينکه احتمال و نداشتم باهاشون صنمی هم زياد من و بودن بگير اجير آدما اون ، پولن ی بنده روزها اين همه -

 .بود تظاهر حاالت اون اکثر و داشت وجود بشه خبردار آيلين و من ی رابطه از اونا طريق از بخواد بعدها جمشيدخان

 هم؟ من خوردن کتک -

 یجاي يه دستم من و باشه ريخته هم به هام نقشه ی همه ميترسيدم ، بودم عصبی ، آيلينی خواهر نميدونستم من -

 .نباشه بند
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 کنه؟ اعتماد بهت اينکه خاطر به ؟ کردی قبول جمشيدخانو پيشنهاد چرا -

 ...من -

 آره؟ ، شد تموم من ضرر به چی همه -

 ضرر؟ -

 و بشه رحم بی شوهرت دوشب اينکه ، کنه پيشکشت و نخوادت بابات ، بخوری کتک ، بشی تحقير اينکه ، ضرر -

 هم خونه يه حتی اينکه ، باشی نفر آخرين همه برای اينکه ، بده آزارت بود ای صيغه درد اينکه ، جونت به بيفته

 .تيام بود ضرر خيلی ، بود ضرر اينا... باشی نداشته

 ...جبران -

 رو ونهميم کتفم روی ابد تا که کمربندی اون رد ؟ کنی جبران ميتونی رو تنمه به هنوز که شبی دو اون درد ؟ ميتونی -

 چی؟

 .بس و ميخواست ريختن بيرون امشب دلم من و گوشم نزديک صدای برداشت خش

 .ميکنم جبران -

 .ام خسته -

 .بخوابيم راحت امشبو بيا پس -

 .پيوست سينش حجم به پيشونيم و شد تنم حصار هاش دست و

*********** 

 .چسبيد زانوهام به بيشتر چونم و شد تر محکم زانوم دور دستام

 ...ريختم فرو هام نداشته همه ی اندازه به امشب

 ...ريختم خودم تن به و شدم هق

 ...خواست مرهم کمی دلم و داشتم داغ امشب

 ...گردنم روی ، من روزهای اين مرد ريز های بوسه ی اندازه به هرچند مرهمی

 .... رسيدم شدن کش پيش باور به امشب

 ....نداشتم خبر و بودم هم بالکش و

 ...نميشد بلد آرومی و بود بخش آرام از پر هم هنوز تنم و ديدم رو رسيده هدف به مرد اون آروم خواب حسرت امشب
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 ...کشيدن ريه به رو تنش عطر و ميخواست صيام کمی دلم امشب

 ...دلم امشب

 ...ميخواست اعتراف دلم

 ...معمولی حتی و

 ...کلمه دو شبيه چيزی

 ...دل ته از نه تلفظی با حتی و

 ...ميشی محتاج گاهی باشی که زن

 ...ماه شهريور شب نيمه های سالگی بيست در بوده زن من مثل

 ....ميخواد اس ام اس دلت باشی که زن

 ...بودن آنالين و ميخواد کيبوردی صفحه های بازی عشق اون از

 ...ميشه بر از خوب رو برداشتن ترك نه که شکستن دلت رو اينها نچشی و باشی که زن

 ...بس و ميخواد دارم دوستت های هجی شبيه چيزی دلت ساله بيست و باشی که زن

 ...گذشت آنچه نه ميخواستم اعتراف امشب ومن

 نميخوابی؟ چرا -

 .ميکنم فکر دارم -

 من؟ به -

 .کشته رو من هاش نفس به اعتماد اين و

 .مامان پيش برم ميخواد دلم....دلم اينکه به -

 .ميزنيم سر يه فردا خب -

 بريم ميخوايم ، ميچينن سفر ی برنامه دارن هم ساالر و آهو ، بمونم جمشيدخان ی خونه روزی چند يه ميخوام -

 خوابم حاال ميکنم فکر... زيادن کارام ، هست هم تحريرش لوازم ، بخرم هم صيام ی مدسه روپوش بايد راستی ، تبريز

 .مياد

 ...گذشت آنچه نه ميخواستم دارم دوستت فقط من و تنش به زدم تنه و
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 .سالی -

 .خنديد جونش سالی احساست ابراز اين به آهو و خواست مالجش تو کوبيدن برای مشتی يه دلم و خوردم گردنی پس

 .زد پر هاش بودن اين برای دلم و بوسيد رو موهام روی و انداخت گردنم دور دستی ساالر و رفتم غره چشم

 .بندازم بوتيکه اين به نگاه يه برم من - آهو

 ...آخريا اين ما رفيق اين بوده انداخته راه خری سياه نخود

 .ساالرو بودن دل محرم و منو دل حرف ميدونست

 .برگردی گفته - ساالر

 برگردم؟ -

 .ميخوادت - ساالر

 بخوامش؟ بايد -

 .ميذاری باال طاقچه و ميخوايش که اينه من درد - ساالر

 خواستگاری ازم دارم دوست هم من...بپوشم عروس لباس دارم دوست هم من ؟ هان چيه؟ سارا با من فرق مگه -

 دارم رويا هم من...سالمه بيست فقط من ساالر...وبس ميخواد شده تنگ دلم يه دلم...نميخواد برگرد دلم....بشه

 .دارم شنيدن دارم دوستت يه آرزوی.... دارم دخترونه....

 .داشتم ايمان رو بود گردنم گرد دستش که من و بود ساالرونه داروهای تجويز کمکش تنها و

 ديدن اين به بود عادتمون ما و خريم نمی و ميبينيم چرا که ميزد نق ساالر و زديم پاساژ ميون قدمی و رسيد هم آهو

 .ها دوختن مدل روی از و ها

 ريه تو رو مهرماه اواخر هوای و شدم پياده ساالر ماشين از جمشيدخان خونه جلوی مامان ی خواسته به که بعد کمی

 .گذشته سالی يک که شد باورم کشيدم

 .من لبخند و بود کوروش حضور تر جالب همه ار و بودن خوب هم با هم آيلين و مامان

 .نباشه ميتونست که هايی بودن ی همه بابت بودم مديونش من و داشت رو آرامش نداشت هرچی مرد اين

 .کرد نميشه هم کاری و خصلتشه اين و داشت ناماليمت گاهی هم هنوز جمشيدخان

 و پاشاست حضر از ردپايی دنبال کوروش حرفای ميون که وميدونم ميشد کوروش با زدن حرف محو گاهی هم آيلين

 .شدن نفرين عشق توی جمشيدخان دخترهای انگار
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 رفک نداشتم ی آينده به استخر اين کنار من که ميشد هايی شب و بودم خيره استخر آب نرم حرکت به تراس توی

 .ميکردم

 تنها؟ چرا -

 .کردم عادت -

 .روزا اين گرفته سر از رو من کردن لوس هم مامان و گرفتم دستش از رو پرتقال آب ليوان و

 .خريده بابات از رو سهامت کل تيام شنيدم -

 نه؟ ديگه بود شوك نوع يک اين و

 فروخته؟ رو سهام چطور جمشيدخان -

 ی نومه وکالت ولی دارم سهام زياد هم من...خوابيده نومه وکالت يه داده آيلين و تو به که هايی حق ی همه پشت -

 که؟ ميفهمی....خوابيده پشتش بابام

 نظرت؟ به ميکنه نصيبشون چی گذاشتن پول رو پول -

 آمين؟ نيست سردت...نميدونم -

 ميشد؟ دزديده که چشمايی اون يا کرد توجه ميونمون پاييزی باد به بايد و

 بگی؟ چيزی ميخوای -

 .ميرم ديگه هقته -

 .ميشد خالی هفته آخر تا حتما که استخری آب حرکات نرمی به دادم هم باز رو نگام و ليوان به زدم چنگ

 ....بگم ميخواستم -

 ...نگفت و

 بگی؟ ميخواستی چی -

 ...بازه روت به من ی خونه در برييد هروقت ، شدی نااميد وقت هر...که بگم -

 ميگی؟ داری چی -

 .داشتم جوشو يه هم من کاش...بری دستش از نذاره که داره جربزه اونقدر تيام -

 برميگردی؟ کی -
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 .نه يا هست هام برنامه جزء نميدونم...برگشتن؟ -

 ...کو -

 .نيست منتظرم هيچکی خاك اين تو آمين...هيش -

 ...من -

 .ميره يادت رو من مثل آدمی که ميشی غرق زندگيت تو اونقدر -

 .عزيزی ما ی همه برای تو...نميره يادم کوروش -

 .منه پيش آينده تحصيلی سال از قبل ، ميکنم رديف هم آرمان کارای -

 دیمر بوی به شبيه عطری بوی...داشت بو که تراسی و استخر آّب نرم حرکت و نزده لب پرتقال آب ليوان و بودم من و

 .داد پناهم شب يک که

*********** 

 ...بس و ميخواست صيام کمی دلم و ميدادم تاب رو شرت سويی

 ...نه که بس

 ...سينم به چسبيده المرت اين ميخواست هم تيام شوخی شوخی

 ...ميشه ماشين اين سوار چطور هيکل اون با عاطی نميدونم من و آورد لبم رو لبخند وثوق ی سانتافه

 .کردی ما ياد اعجب چه:  گفتم و کردم پهن لبخند و کشيدم صندلی روی تن

 خبر؟ چه:  گفتم من و دزديد نگاه و زد لبخندی

 بدوئونی؟ سر رو ما داداش اين مياد خوشت تو؟ شدی بال چرا...که خبر -

 .شدن زياد هم هام کانتکت روزها اين و خورد زنگ گوشيم و انداختم باال ابرو

 ...الو -

 حاال....ميشه؟ باورت...کرده دعوت شام منو پاشا آمين...ميگفتم بهت اينو بايد ولی شدم مزاحمت ميدونم آمين الو -

 بپوشم؟ چی من

 ...ميشه تر راحت انتخاب...کن باز کمدتو در -

 .نکنم قبول امشبو بذارم باال طاقچه ميگه جون فرشته آمين -
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 نه؟ مگه ، منه مامان فقط فرشته...ميشينه تنم به حسادت کمی و

 ...ندارن حرف مامان راهکارای -

 ...آمين ميبينمت -

 ...ميبينمت -

 .عزيزم دارم دوست -

 .مهرزاد خاندان احساس پر جمالت اين به ندارم عادت من و

 ميری؟ داری کجا -

 .بخور..گرفتم تو واسه رو آبميوه اين...ميزنيم گشتی يه -

 چی؟؟؟؟ واسه چالوس جاده برنداشتم رو پيش ی جاده از نگاه و خوردم آبميوه

*********** 

 .ميخواستن خواب کمی ها چشم اين و بخورم نميتونستم هم تکون و داشتم تنم روی سنگينی

 .نخور وول اينقده -

 .کرد شکار رو لبهام ی گوشه هميشه عادت به هم باز اون لبهای و شد باز ثانيه از کسری در چشمام و

 .بخواب -

 ...اينجا...من...تو -

 .کرد مايل خودش سمت به رو تنم تخت روی و کشيد رو مچم و کرد دراز دست باز من حرکات خيال بی اون و پريدم و

 .شدن بيدار واسه زوده هنوز بخواب بگير -

 ...که واينجا چرخوندم دور نگاه

 ميکنم؟ چيکار اينجا من -

 .ام خسته...آمين بخواب -

 .دزديدی منو باز که نگو...باز تو...ببينم وايسا -

 .بدزدم خودمو زن بايد که است مسخره ميدونم -

 ...تيام -
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 .تيام جون بخواب بيا....تيام؟ دل جان -

 بياری؟ سرم باليی چه ميخوای باز -

 .بس و بود باالتنش بودن تيکه شش به من نگاه تمام و کرد اخم

 .بشيم خسته خيلی قراره فردا تا...بخواب بيا بسه مفت حرف -

 آوردی؟ چطور اصالمنو ميگی؟ داری چی -

 .آوردت وثوق -

 .منه طرف وثوق ميکردم فکر -

 .آوردت تا شيشه تو کرد خونمو...توئه طرف -

 سر زير دست و تفريح با اون و زدم چنگی کرد نگاش نميشد چروکی شدت از و بود افتاده کاناپه روی که مانتويی به

 .ميکرد برانداز تنم ی دکلته تاپ اون با منو کردن قالب

 .کردی کم وزن...برسی خودت به بيشتر بايد -

 يرمخ ميکرد تر بيتاب دل که خماری چشمای اون با و فشرد بالش به گونه و زد غلتی اون و کردم باال پايين دستگيره

 .نميريم بيرون در اين از نخوام من تا:  گفت و شد

 .کن باز درو بيا...نميرم جا هيچ تو با من دقيقا -

 هوا؟ باد وقت اون زدم حرف برات همه اين ديگه؟ ميخوای چی آمين -

 .ميشه تموم فردا ما ی صيغه ضمن در..نه گفتم هم من...خونت برگردم خواستی تو -

 .بود تر داشتنی دوست صبح شش اين بخوابيم ميذاشتی اگه البته...صبحه شش ساعت...امروز -

 اينجام؟ ازکی من -

 .ديشب از -

 .گذشته سال يک...لرزيد من دل گرفت عمق لبخندش و رفت باال که جيغم

  کرده بغ کفتر اين خوشبختی آلونک

 ميگرده تو دنبال روز هر از تر دلتنگ

 اينجا؟ آورديم چرا -
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 فکر دارمن مشکلی من البته...بخوابی بغلم تو همينجوری که نمشه ؟ نه ديگه ميکرديم رسميش بايد...شده تمم صيغه -

 .باشين داشته مشکل نمه يه خودت و مامانت و بابات کنم

 .وقيحی چقدر -

 چرا؟ دقيقا -

 ام؟ خوابه هم يه فقط تو چشم تو من -

 .صيام جون بزنم گرت وسط از ميخوام ميزنی که مفت حرف -

 .نخور قسم بچمو جون -

 .بخوابيم خوش دل دوساعت يه بذار آقاتون بغل تو بيا هم ،تو نميخورم -

 .بخواب خواستی هرچقدر بعد ، کن وا درو اين -

 .ميبری سر حوصلمو داری آمين -

 .کنی درك حسمو ميذارم امروز يه رفته سر دستت از حوصلم ساله يه -

 .شدی اين ازت شدم غافل -

 .تيـــــــــام -

 دقيقه دو هر بگو خودم به نداره داد همه اين ديگه که بشنوی تيام جون تيام جون هی ميخوای تو خب...؟ تيام جون-

 .ميکنم بارت جــــــــــــون يه بار يه

 .ميده دق حوا نسل از من به حوا سيب وسوسه چقدر و

 کبريت شعله مثل کوتاست زندگی عمر

 کوتاهه عمر مثل عشق جز هرچی عمر

 .بشم صيغت ديگه نميذاره بابام...ريخته نواست م از بهتر که تو ؟ ازم ميخوای چی -

 بشی؟ صيغم خواست کی -

 خوبه شدن در دربه مثل شدن همسفر

 بيراهه و راه توی من با بزن قدم پس

 به وافری ی عالقه زندگيم مردهای چرا که نميدونم من و گذاشت زمين روی پا اون و بود شده گشاد من های چشم

 .دارن شلوارك
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 و ودب شده کشيده گند به فارسيم زبان دستور انگار و بودم خيرش مدت تمام من و گردوند دست توالت ميز کشوی تو

 .نميشدم تفهيم قاعد بی و قواعد با رو آخرش ی جمله

 من و ردک باز رو جعبه قفل انگشتاش با و پيچيد تنم دور رو ديگش دست و کرد پايين باال رو دستش تو مخمل ی جعبه

 .رو برليان نگين سه به مزين ی حلقه اون ديدم

 داری؟ دوسش -

 چی؟ -

 .ميکنه رويرون رو من هاش لب ی وسوسه امروز و کشيد رخم به رو خندش وری يه

 و دش کشيده هم به اخمام که کنه بند انگشتم دومين به حلقه ميخواست ديگش دست و بود مشتش ميون چپم دست

 .پريد خوشش حال انگار و کشيدم کنار دست

 کشيدی؟ کنار دستتو چرا -

 دادن؟ ياد اينجوری بهت يعنی -

 چی؟ -

 .بود خواب غرق هم هنوز انگار اون نگاه و شدم سينه به دست

 .بخوابم شه راحت خيالم بهش بندازم رو حلقه اين دستتو اين بده -

 نبود؟ جاش خداوکيلی...؟ مرد ای بری خواب به خواب بگم که نبود جاش

 ميدی؟ ازدواج پيشنهاد بهم داری االن يعنی -

 .نچ -

 .گاران ميشد تر بيتاب من دل و کشيد رخ به خند وری يه من روبروی آلود خواب مرد اين باز و پريد باال آنی به ابروهام

 .ميکنيم ازدواج باهم داريم که ميدم خبر بهت دارم من -

 کردم؟ قبول کی من وقت اون -

 خاطرته؟ يا کنم بازش بيشتر...کندی جا از لبامو...اومدی ناز...ريختی عشوه واسم تخت همين تو که شی همون -

 و ميخواست روبروم مرد دار ريش ته صورت ميون مشتی پای جفت يک دلم و بودم کفری جانبی به حق همه اين از

 .بس

 .داره زياد اشتباه زندگيش تو هرکسی -
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 چشم تو بندازی نگاه من جز ميذارم من داشته برت خيال گشتی...کوروش...هان...اسمش؟ بود چی مرتيکه اين با -

 .ای ديگه مرد

 هشبي دارم حسی من و ميکنه خيس رو انگشتم لبهاش ميون تری با اون و گيرم اون تن و در ميون ميام که خودم به و

 .نرم ای بوس با شدن نوازش

 .تنش های بلک کاپتان ميون از گرفتم نفس پيشونيم، به اون پيشونی و نشست انگشتم به که انگشتر

 .المصب بود تنگت دلم -

 ...ميخواست ها شنيدن اينجور دلم و

 ...ميلرزوند تن و ميبرد دل که ها شنيدن اين از

 ...ميکرد باز گوش و ميبست لب که ها شنيدن اين از

 ...ميلغزوند پا و ميسروند دل که ها شنيدن اين از

 ...ميبرد مردگی و ميداد زندگی که ها شنيدن اين از

 ...ميبرد تاراج به روح و زيرپوست ميداد خوشی که ها شنيدن اين از

 نم بی ميذارم رسيده خيالت...بدی؟ تلفن جواب يه نداری وقت و نسناس اون بدرقه ميری....بسی آدم کشتن واسه -

 باشه؟ من جای از غير جايی نفسم ميذارم رسيده خيالت...بری؟ جايی

 .بياره راه تو نابلدو من بلده تيام و بوسيد نرم رو چشمام جفت و کردم نگاش ی خيره نگاه

 .دامنت تو نذارم بچه يه نميدم قول نخوابيم -

 .اون قهقهه و بود من گشاد های چشم و

 .دارم دوست هم رو ريزش های بوسه من و برد گردنم تو سر و کرد حلقه دورم دست و کرد درازم کنارش

 .نکردم قبول هنوز من -

 ميکنی؟ لج کی با آرومه؟ تنم ميون تنت االن و نکردی قبول -

 .نيستی بلد هم خواستگاری يه که تويی با -

 .خنديد اون و رفت هوا آخم و خورد محکمی مک لبهاش ميون گردنم پوست و خنديد

 .خودمی ی خونه خانوم خواستگاری بی خواستگاری با -

 عجيبيه؟ چيز بياد کش من لبهای و
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 دارم کم چی ديگه پيشم باشی که تو

 بردارم دست تو از داره دليلی چه

 .نداره مالطفت زدنت حرف -

 .خانومم ميريزم عشق کار با مرد -

 .ميچسبه تن به و ميشه گوشت خانوممش اين و

 کردم عادت تو به احساساتی من

 برميگردم تو به آخر باشم هرجا

 راست و چپ و بودش گرفته عجيب مادرزنی حس مامان و بود داده لم بغلم تو صيام و بودم روبروم لباس ی شوکه

 .نميگذشت هم چهارساعت من کردن دست حلقه از و ميداد دستور

 .مياد آرايشگرت االن شو بلند نشستی؟ من جلو ها شوکه اين عين چرا تو - آهو

 چی؟ -

 .خانوم آمين به به -

 برسه؟ امروز به تا بود کوييده رو راه اين ی همه و فشردم گرم رو دستش و زدم شايان به لبخندی

 .داشته خوبی انتخاب تيام که خوشحالم واقعا -

 .ممنون -

 .گرفته اشتباه کارگراش با رو ما امروز انگار تيام...کمک برم من -

 .اونو با زدن حرف و ميخواست رو تيام کمی دلم فقط من و رسيد آرايشگر با مامان و دادم تکون سری و خنديدم

 .ميخوادتا خيلی - آهو

 .بود زدن سايه ی بسته هام چشم و کردم حفظ رو لبخندم

 .است حامله ازم آمين گفته زده زل جمشيدخان چشای تو راست راست برگشته...ديوونشه - سارا

 .انگار محتاجن هم لبها اين و کشيدم دندون به رو لبم

 اين ی ديوونه مرد ام حامله بود گفته رو من و شد بلند شکمش پيشی اون با رفتنش راه هون و هن و عاطی صدای و

 .من روزهای
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 .بياد امشب شده قرار بچم ، بزنيم هم به عروسيتو گرفتيم تصميم بچم و من آمين - عاطی

 هست؟ اطراف اين بيمارستان فقط...هيجانی چه - آهو

 .گرفتم هم وقت...هست هم خوبش يه اونورتر کيلومتر دو...راحت خيالت - عاطی

 .داره ذوق خاله چقدر بگردم الهی - سارا

 .ديگه دخترشه عروسی - آهو

 ميشی؟ ما عروس کی تو - سارا

 .نه حاال ولی...ديگه وقت چند شايد - آهو

 داری؟ دوست داداشمو دوئوندن سر - سارا

 ....هنوز داره چرك کمی دلش که رو آهويی ميکنم درك من و

 ...رفت تاراج به ازش که هايی دخترونه و آپارتمان اون چرك

 ....فهميد دير رو هاش عاشقانه که داره رو ساالری طرف از شدن زده پس چرك

 ...دارم چرك هم من

 ...خراشيد رو روحم که دوشبی و پايين طبقه اتاق اون از ميگيره گاهی دلم هم من

 ...ميگيره خودش الشعاع تحت رو ها دارم دوستت تمام و ميده نشون خود و ميکنه باز سر دلم چرك گاهی هم من

 ...باشه عاشق که آدم ولی

 ...نيست بلد کتاب و حساب

 ...بس و هست عاشقی

 ...بس و است دادن دل

 ...بس و است دليل بی خواستن

 ....رو روزهام اين مرد خواستم دليل بی من و

 ....نبود گاهی و بود گاهی که مردی

 ...ويال همين تو زيبا شب چند و داشتم اون با سخت دوشب که مردی

 ...پرستيدم اون و خواستمش من که مردی
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 ...کرد چرك دل گاهی و برد دل گاهی که مردی

 ...ميذارم احترام عشق به عاشقانه من

 ...نميخواد دليل عشق و

 ...نميخواد برهان

 ....ميخواد رو بد خاطرات تمام انداختن دور دادن دل و

 .ميگذارم احترام ايستاده عشق به

 رامب مثبت به سری که بود جمشيدخانی به نگام من و شده سد لبهام پشت ی بله منتظر و بود دستم روی دستش

 .بود پدر باز بد هم هرچقدر مرد اين و داد تکون

 . زيبام نظرش تو فهميدم کشيد رخم به رو خندش وری يه تيام و شد زده باال که صورتم روی تور

 .بوسيدنم ذوق پر سارا و آهو و ريخت اشک برام مامان

 .کشيد تن به منو ساالر و فشرد رو دستم وثوق

 : گفت گوشم کنار اون و شدم گم ادوکلنش تلخ بوی ميون من و شد نزديک گامی جميدخان

 القتوط زور به که اينه ميکنم که کاری اولين وگرنه کنه خوشبختت اميدوارم ولی نداره جمشيدخانو دختر لياقت گرچه

 .ميگيرم

 بذارم؟ خوشبختی آرزوی حساب به جمالتو اين بايد -

 .کن توجيحش...بايده مشت يه نيست آرزو اينا -

 .باشه -

 .دارم دوست هم رو هاش ريش ته من و بوسيد نرم رو گونم و

 .پاشان دادن دق حال رد دوتايی که بود گفته زيرگوشم مامان و بود پاشا بدون آيلين

 بابت باشه داشته ذوق همه اين که نداشتم انتظار حتی من و گرفت تماس و بود رفته ايران از قبل روز دو شاهين

 .ازدواجم

 ...آذر و

 .نامادری جنس از مادری با زدن حرف بابت انتخاب حق و داد بهم گوشی جمشيدخان

 .جمشيدخان گوشی ی دکمه ترين قرمز روی کشيدم دست من و
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 ميگفت بهش تيام و داد من به يکی و خورد خودش يکی و نشست تيام و من ميون دست به شيرينی بشقاب صيام

 نه؟ مگه ميشدم خوشبخت دونفر اين با من و بچه ميذاری تبعيض

 بذارم؟ دلم کجای بايد بابت اين از رو صيام حسادت و داشتم دوسش من و بود قشنگ دونفرمون رقص

 اپيد دوماد و عروس درخور شامی که بود رفته قبل کمی تيام و تراس توی بودم تنها من و ميخوردن شام باغ توی همه

 .کنه

 .بود چيز همه پايان برام عمر يک که شدم نيمرخی ی خيره من و نشست شونم روی دستی

 تعقد ويال اين تو که پيش سال...چيزی همه برام تو دارم دوست آيلينو اگه ولی...زودرنجه و حساس ، نگو آيلين به -

 و نهخو اون از بمونی دور داشتم دوست من...پدرشه شبيه که مردی به بده دل دخترم نميکردم فکر تيام برای ميکردم

 و مادرت و من به تو ولی نکردی دراز جلوم دست وقت هيچ که دارم قبول...چی يعنی بودن من بدون بگيری ياد

 بگردونه منو تجارت امپراطوری قراره که کسی...ميکردم کم و اتکار ی درجه اين بايد...بودی متکی دوستات

 تو...مياره بار مرد کشيدن سختی...باشی نداشته خوشی طعم فقط ميخواستم...بشی ديده آب ميخواستم...تويی

 گير دلش که ميدونم...ميره ايران از داره...دادم ميراث از آيلينو سهم من...عزيزی بيشتر پسر يه از برام و دخترمی

 خواستنت پس از خوب که تيام...حالجه مرده چند مردك اين ببينيم بذار...بهتره براش جدايی اين ولی پاشاست

 نامت به تولدت برای ساال اين ی همه که مايملکيه تمام سند...آرايشت ميز روی گذاشته پوشه يه مامانت...براومد

 زا من ميز درضمن...پشتتم من کنی تحملش نميتونی کردی حس وقت هر...باشی کم مردك اين جلوی نميخوام...شده

 چيه؟ پوشاك کمپانی يه با نظرت...داره نياز تو به ديگه سال

 ونمي از کردم پر ريه و زدم بغل رو تنش من و زد سالم بيست های دلتنگی تمام وسعت به لبخندی اون و بودم ناباور

 .سينش حجم

 .دارن سبک هم هاش داشتن دوست پدرم و رفت و بوسيد موهامو روی

 بابات؟ ميگفت چس -

 .باشم منشيت نمتونم ديگه ميکنم فکر -

 .نفسمی...نستی منشيم وقته خيلی تو -

 پيشونيم به پيشونی اون و شدم سينش به کوبيده من و پيچيد کمرم دور دست اون و لبم روی نشست لبخندی

 ميگفت؟ چی بابات:  گفت و چسبوند

 .بشينم ميزش پشت داد پيشنهاد بهم -

 بشی؟ سرتر ميخوای من از تو يعنی -
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 .رحمم بی تجارت تو من...باش مواظب فقط...بودم که اونو -

 .دارم دوست:  گفتم و بردم گوشش تو سر من و چسبوند شونم به پيشونی و خنديد

 .ميپرستمت و عاشقتم...ندارم دوست من -

 

 

 

 ...دارم گفته نا تا چند

 ...منه هنر تمام بعديم داستان

 ...برمياد انگشتام از که چيزی تمام

 ...کنم جبران بعدی توی قراه داشتم آمين و ترانه توی نقص هرچقدر

 ...ها موضوع اين ورای داره موضوعی داستان

 ...نيستم کام کردن زهر اهل من ولی بشه شروع تلخ کمی شايد

 ...باشين همرام دارم دوست

 .دارم دوستون عاشقانه من و

پايان 
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