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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 

 رمانتيك ي فاجعه:  رمان نام

 Neda.r-a:  نویسنده

 مــــعمـــایــي - اجـــتمـــــــــاعي - عـــــــــــاشقانه:ژانر

 اصفهان: لوکيشن

 :داستان اصلي هاي شخصيت

 .ماه مانند ، زیبا: آیـــســان اسم معني

 .دارد خوشحال و شاد اي چهره که کسي:هــيـــراد اسم معني

 :عزیز خوانندگان با سخني
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 رخ اتفاقاتي که ميدم قول بهتون من.نكنين اشتباه اما هست اي کليشه رمان که بياد بنظرتون ابتدا در شاید

 .شد خواهيد رمان این بودن خاص ي متوجه کامال شما که داد خواهد

 :مقدمه

 عشق بهترین و باالترین نام به

 عشق ترین جاودانه و پاکترین نام به

 مهربان و بخشنده خداوند نام به

 ..است جواب بي هاي سوال و نهفته رازهاي از پر انسان یك قلب وقتها گاهي

 چيست عشق ميدانيم و عاشقيم شاید

 چيست عشق معناي نميدانيم و عاشقيم شاید

 بدانيم را عشق معناي ميخواهيم و نيستيم عاشق شاید

 باشيم عاشق نميخواهيم و نيستيم عاشق شاید یا

 است درد از پر شدن عاشق که ایم شنيده چون

 است شيرین لحظات از پر عشق که ایم شنيده یا

 دارد رنگ یك تنها عشق من براي ، دارد معنا یك تنها عشق من براي

 !زیبا و آرام رنگيست آبي رنگ ، است آرامش معناي به عشق من براي

 زندگي هاي لحظه هواي و حال از ، عاشقان سرنوشت از ، عشق از مينویسم

 .ام نـــوشــته عــــشـــق دفتر در را همه دل حرف مقدمه این با مقدمه بي

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 تا بدید اطالع هم مقدمي آقایي به و اتاق داخل بيارید رو جُلفا ي پروژه به مربوط هاي پرونده لطفا صالحي خانم-

 .بدند تحویل رو شده ویرایش هاي نقشه امروز کاري ساعت آخر

 الغر دختري که شرکت منشي صالحي خانم به چشمي زیر نگاهي ميكردم نگاه مانيتور ي صفحه به که درحالي

 ميزد،نگاهي ذوق تو خيلي گردرش صورت اون تو که کوچيك بيني و بادومي چشماي و گندمي پوست با اندام

 .انداختم
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 بهم خيلي کال ولي ميكردم استفاده ازش مطالعه یا سيستم با کار موقع معموال. برداشتم چشمام روي از رو عينكم

 . ميشم ممنوع اقایان ورود فيلم تو دارابي خانم شبيه ميگفت ارشام ميومد

 .ميرسيد نظر به تر مغرور عينك با چهرم ولي ميزنه حرف زیاد کنين ولش اونو

 منو بچگي عكس که ميزم روي عكس قاب به کردم دنبال رو صالحي خانم نگاه ميكنه؟جهت نگاه کجا به این اووف

 .ميزنما حرف باهاش دارم بالنسبت حاال...بود شده ،خيره ميزم روي عكس قاب توي گذاشتمش امروز که ارمين

 نداشت رو عكس از برداشتن چشم قصد انگار کردم نگاش خيره کمي

 چي شدین خانوم؟متوجه هستم صالحي؟؟؟؟باشما خانـــــــــــــــــــــــــــــم:کردم بلند صدامو

 گفتم؟؟؟؟؟؟

 هم برادرتون ي مدرسه از.ستوده خانم چشم..مممم...ا: گفت زده هول و باال مترپرید سه بيچاره صالحي خانم

 ببرین تشریف تر زود هرچه که گفتند بختياري آقاي مدیرشون امده پيش مشكلي اینكه مثل گرفتند تماس

 بابا که اي نقشه روي که درحالي و شدم خيره مانيتور ي صفحه به و دادم جا چشمام روي دوبار رو عينك!!!!اونجا

 که رو کاري ؟شما صالحي خانم:گفتم شدم سرگرم کنم کار روش دوباره و بندازم روش نگاهي بود خواسته ازم

 .بدین انجام خواستم ازتون

 . کردم نگاه صالحي خانم به و گرفتم مانيتور ي صفحه از رو نگاهم

 .خانوم برین ميتونين -

 کنم فكر آرشام دادن گوشمالي از غير چيز هيچ به ندادم اجازه.شد خارج تاق از و گفت زیرلبي چشم صالحي خانم

 .نميگزرم ازش راحتيا همين به دیگه دفعه این احمق ي پسره

 خودم کردم سعي.  انداختم صالحي خانم به نگاهي چشمي زیر. بيرون زدم اتاق از و برداشتم ميز روي از رو کيفم

 باعث که زدم ميز به پياپي ي ضربه چند دست با کردم حرکت ميز سمت ساختگي اخم یه با جورکنم و جمع رو

 خانم اومده پيش مشكلي: گفت و ایستاد تمام جدیت با سپس بياره در تاپ لپ توي از رو سرش صالحي خانم شد

 برید؟ نمي تشریف مگه ستوده

 توضيح شما به تاخيرش بابت که کنين نمي تعين شما رو من اومدن و رفتن:دادم جواب هميشه مثل تمام غرور با

 نهایي بازبينيِ براي امروز فعال چون بدند تحویل رو کارشون امروز بگيد مقدمي آقاي به نيست الزم ضمن در بدم

 خانم باز دهن به به توجه بدون بعد و کنند کار ها نقشه ویرایش روي بيشتر تونند مي تافردا حداقل. ندارم وقت

 تعجب غرور همه این وجود از خودمم وقتا بعضي بخواین راستشو.. کردم حرکت آسانسور سمت به صالحي

 .هست که همينه...کن ولش...اه..ميكنم
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 هيچ. شدم سفيدرنگم 3مزدا سوار آسانسور ایستادن از بعد دادم فشار و پارکينگ ي دکمه و شدم اسانسور داخل

 .آهنگ کردن وزیاد زیاد سرعت با اونم نميده آرامش بهم ماشين روندن از بهتر چيز

 کالفه حسابي روز اون بود آرمين رفتن از بعد کردم کار این که باري آخرین. ميده حالي چه که وااااااااااااااااااااااي

 چشمام، کردن باز محض به ولي شد چي نمياد یادم ميخواندم آهنگ همراه و ميزدم جيغ و ميروندم فقط بودم

 ماه شش بعدش و بودم کما تو تمام ماه چهار بودم کرده بدي تصادف ظاهرا. رودیدم بابا مامان اشك از پر چشماي

 .شدم نشين خونه تمام

 یه شدم مغزي مرگ که رسيدند مي نتيجه این به داشتند کم کم دکترها بودم دیده که هایي آسيب خاطر به

 اون توي ولي دیدنم بودند اومده بار آخرین براي بابام مامان که طوري به بودن شده نااميد من از کامال جورایي

 یه باید فعال ميشم، کالفه حسابي ها روز اون آوردن بياد با. بودند نزده آرمين به حرفي من هوشيه بي ماه چهار

 !!!بهتر این آره.. بكنم آرشام براي اساسي فكر

 .کردم حرکت آرشام ي مدرسه سمت به و اومدم بيرون شرکت پارکينگ از رو ماشين فكر این با

 اونجا برم اآلن همين خواسته شرکت زده زنگ که آورده مدیرشون سر بالیي چه آرشام این دوباره ميدونه خدا

 .بگزرونه خير به رو امروز خدا... اوووووف...درخونمون ميدادن مينوشتند نامه یه معموال

 فارغ... ساله25ساجده، لعيا و ستوده شهرام دختر تك. .چيزشه همه غرورش که دختري.ستوده آیسانم،آیسان من

 بزرگترم برادر آرمان. دارم برادر تا سه. تهران دانشگاه از معماري ي رشته در ارشد کارشناسي التحصيل

 ي نقطه درست اخالقي خصوصيات نظر از ولي آرمين به شبيه چهره ازنظر. عمرانه کارشناسيه که سالشه31

 ،آرمان( بودن مغرور نظر از)هستيم شبيه بيشتر آرمان و من اخالقي نظر از بگم ميتونم جورایي یه.. آرمين روبروي

 کار کردنش مهار ميشه عصباني که هم مواقعي.  دنده یك و شيفته خود نهایت بي من قول به و مغروره خيلي

 ميزارم رو اسمش که من کنه آرومش نميتونه مامان از غير هرکسي اینه منظورم هرکسي ميگم. نيست هرکسي

 رنگ الغرتر ولي بابا مثل درست چهارشونه و بلند قد عاليه نه که خوب خوبه، نگزریم حق از قيافه نظر از... لوسي

 یه ندارم باهاش خوبي ي ميونه. ميزنه زیتوني به که وموهایي ميكنه هم ترش جذاب که عينكي سبزرنگ چشماش

 خونه نميكنه زندگي ما با آرمان.. بيام راه باهاش مامان مثل نميتونم اخالقياتمون بودن نزدیك خاطر به جورایي

. شده سرسنگين باهاش خيلي ،بابا موضوع همين سر. خودشه ي خونه توي که ميشه ماهي دو یكي. داره مجردي

 آرمان ولي کرد برخورد سفت باهاش و نبود راضي جوره هيچ بابا. نيستن و نبودن راضي موضوع این از بابا مامان

 راضي رو بابا نبودند موجه جوره هيچ من نظر به که الكي هاي بهنه با بالخره و هابود حرف این از تر دنده یه و قد

 شروع صفر از خودش زندگيشو باید و نميكنه کمكش کاري هيچ توي دیگه که گذاشت شرط باهاش بابا ولي کرد

 تابلكه کرد مسدود رو ميریخت پول ماهيانه براش که حسابي و گرفت بودو خریده براش که رو ماشيني حتي کنه

 رهن کوچيك آپارتمان یه و کرد قبول رو شرط هاآرمان مانع این باتمام ولي کنه منصرف تصميم ازاین رو آرمان
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 انداختن راه شرکتي دوستاش از بایكي بود داده بهش توشرکتش کارش بابت بابا که حقوقي و اندازش پس با کردو

. 

 ششم یك کرده خرج شرکت زدن براي من با که رو پولي و ایران اومده تازه ازاسترليا دوستش ميگفت ن آرما

 به رو شرکت کل و بخرم اونم سهم کم کم قراره.  شریكه باهام مون قدیم رفاقت بخاطر فقط و نميشه هم سرمایش

 .بدم پس بهش خرد خرد قراره من که داده قرض من به رو پولي یه اون واقع در کنم خودم نام

 دیگه کسي مامان از غير به. بوده گفته بهش خونش بوده رفته دیدنش براي مامان که باري آخرین هارو حرف این

 ماه تا سال ميكرد زندگي خونه همين توي که وقتي که اونجایي از هم من و بابا حتي نميرفت دیدنش به اي

 .نداره خونش به رفتن براي من از توقعي کسي نميدیدمش

 سير دیگه عالمه یه توي خودش واسه نبود ها چيز جور این خط تو اصال که کوچيكم برادر هم آرشام

 گرد صورت مامانه کپي هم قيافه نظر از تيزه و باهوش خيلي ميخونه فيزیك ریاضي سالشه17ميكنه،آرشام

 شباهت که قيطونيش دهن و لب بيشتر همه واز شده مچ خوبي به برفش شبيه صورت توي که ایش قهوه وچشماي

 .ميكنه بيشتر رو مامان به و ان

 از هممون براي رو زندگي جورایي یه ميكنه زندگي اطرافش دنياي از خبر بي.  شاد البته صد و سرخوشيه آدم کال

 هم سير دست یه غيرممكنه ها کل کل این توي که داریم کل کل باهم خيلي خونه توي. مياره در نواختي یك

 .نزنيم دیگرو

 ...بگزریم

 موهاش که تفاوت این با آرمان شبيه چهره نظر از... دوقلوم برادر. جونم از تر عزیز آرمين داداش ميمونه حاال

 نظر از کشيدس و گرد مابين چيزي یه خودم صورت حالت مثل هم صورتش حالت و نميزنه عينك(بابا مثل)مشكيه

 با بود ایران که موقعي ولي ميترسم ازش یكي من که ميشه جدي همچين هم مواقع وکمتر طبع شوخ اخالقي

 .ازخنده ميگرفتم درد دل ميشدن جفت که آرشام

... خيلي از بيشتر خيلي بودم وابستش خيلي آمریكا رفت پيش سال شش ميخونه آزمایشگاهي آمریكاعلوم آرمين

 .بود خواهر کنم دل و درد براش تا داشتم احتياج خواهر یه به که موقعي و بود برادرم هم

 ي مدرسه دم کردم حرکت ميداد رو راهنما چراغ شدن سبز از خبر که عقبي هاي ماشين بوق مكرر باصداي

 .داشتم نگه آرشام

 حتي که بودم اومده اینجا اینقدر کردم حرکت مدرسه دفتر طرف به و شدم مدرسه داخل. شدم پياده ماشين از

 . برم راه ميتونم هم بسته چشم ببندم شرط ميتونم
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 دم دیدم رو(آرشام دوست)ونوید( ميشد هم سعيده عمه پسر که آرشام صميميه دوست)آرش و آرشام دور از

 بالیي چه تایي سه نيست معلوم... ميكنم فوران دارم دیگه. ميخندند و ميگن چيزي یه ریز ریز و ایستادند دفتر

 تموم از که دوستم بهترین) بيچاره پگاه و من. ميخندند و ميكنند بازگو دارن حاال که آوردن بدختشون مدیر سر

 جوري چه فهميدیم نمي بودیم که گودزیال تا سه این سال سن هم( شد مي هم مون وهمسایه داشت خبر زندگيم

 چه ميكشند نقشه و ميشينند دورهم نفر سه این حاال ميخوندیم درس کنكور براي بس از ميگذشت ميومد ها روز

 دور)بود سوخته نسل یه ما نسل که واقعا. بيارند در بختياردربه آقاي سر بكري خودشون قول به و جدید بالي نوع

 (.ميگم چرت دارم داغم اآلن مون جون از

 کنارش و بود وایستاده آرش روبروش بود من به پشتش آرشام نبودند حضورم متوجه رفتم طرفشون به سرعت به

 و نه آرشام ولي بودن شده حضورم ي متوجه بود معلوم نوید و آرش صورت حالت از شدم نزدیك که کمي. نوید

 فرصت از هم من. ميكرد تعریف ها اون براي رو کاریش شيرین داشت خان آرشام زدم حدس درست هميشه مثل

 کپ نوید و آرش که دادم انجام رو کار این تند اینقدر.  کردم نثارش ناز گردني پس یه زورم تمام با و کردم استفاده

 قيافه دیدن با و برگردوند طرفم به رو سرش آرشام خنده زیر زدن باهم زمان هم کوتاه مكث یه از بعد بودند کرده

 .بجایي تصميم چه.نزنه حرفي گرفت تصميم اینكه مثل من ي برافروخته ي

 پایين گرفت رو سرش و بودم زده که جایي همون درست گردنش پشت گذاشت و آورد باال رو دستش مظلوم

 بامزه حرکتش. ميخورند مامانشون از سير کتك یه بابتش و ميكنند اشتباه کار که هایي پسربچه مثل درست

 . خنده زیر زدم...  کنم تحمل نتونستم دیگه...بود

 بود نكشيده طول زیاد نخند کي و بخند حاال خنده زیر زد گرفته اش نقشه که بود شده حال خوش که هم آرشام

 :شنيدم سرم پشت از رو بختيار آقاي صداي که

 خودم براي واقعا. بخندین آقایون این هاي بازي جلف این به که بعيده دیگه شما از ستوده خانم -بختيار آقاي

 .کنم صحبت رابطه این در ميتونم شما با حداقل گفتم که متاسفم

 دعوا رو بخندم؟آرشام بختيار آقاي ي قيافه به نميتونستم برگشتم سرم پشت به کنم، قطع رو خندم کردم سعي

 بختيار آقاي.خنده زیر زدم بلند باصداي بشم خندم مانع نتونستم ؟دیگه شم جویا رو ماجرا بختيار آقاي از کنم؟یا

 .بود ایستاده جلوم آبكشيده موش مثل

 عصبي حسابي حاال که بختيار آقاي که خنده زیر زدن باهم همزمان هم ونوید آرش و آرشام من ي خنده باصداي

 و ارشام به نگاهي بعد و. دفتر بياریند تشریف ميشه ستوده خانم:وگفت من به کرد رو بلند نسبتا صداي با بود شده

 اینجا همينجوري شماهاهم:گفت و کرد ميخندیدن زیري زیر و بودن انداخته پایين رو سرشون که نوید و ارش

 رو وضع این دیگه نميتونم واقعا من... بياره ستوده خانم ميدم هم هاتون پرونده کنيد جمع رو وسایلتون واینستيد

 .کنم تحمل
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 ماه دو این ميكنم خواهش بختيار آقاي:گفتم بختياري آقاي به رو جدي هميشه ومثل کردم جور و جمع و خودم

 رفتارشون رو بيشتر ميدم قول هم من باشن همينجا نفر سه این بزارید کنيد لطف اگه کنيدو تحمل رو مونده باقي

 .نياد پيش قبيل این از مشكلي دیگه ميدم تعهد من بختيار آقاي ميكنم خواهش باشم،ازتون داشته نظارت

 آوردند من سر امروز بالیي چه آقایون این بدونين اگه ؟ ستوده خانم ميگين چي:گفت برافروخته بختياري آقاي

 .کنيد تحمل رو ها این هم ساعت یك بگين نميشه روتون

 کردن چيكار دوباره امروز اینا نميدونم که این دارین،با و داشتين لطف ما به هميشه شما بختيار آقاي ميدونم-

 .بدین بهشون من خاطر به دیگه فرصت یه فقط.شرمندم واقعا ولي

 . ميكنم پوشي چشم شما خاطر به هم رو بار این ولي!!!!بگم چي نميدونم واقعا من:گفت و کرد پوفي بختياري آقاي

 ميندازمشون مدرسه این از تيپا با خودم بشه تكرار دوباره اگه مادرم جان به ولي:داد وادامه شد تر جدي لحنش

 ..بيرون

 خونه؟؟؟ ببرم خودم با رو آرشام ميتونم....ميكنيد لطف:گفتم و کردم خم کمي رو سرم

 ي رتبه یه ميتونه که ميدونم دارم ازش من که باشناختي که آرشام اونم کنكوري یه ولي!!!زنگه تقریبا دیگه بله-

 من کردن ضایع براي کشيدن نقشه و من کردن بااذیت ها سال این تموم مثل رو آخري سال این حيفه بياره خوب

 !!!کنه خراب اداره، هاي بازرس جلوي

 .بيوفت راه آرشام........اجازه با ميكنم درستش خودم من..ميفرمایين درست شما.........بـــــــلـــه-

 یه و بود شده سرخ حرص از که بختياري آقاي به نگاه ویه کرد من به نگاه یه بود زیر سرش حاال تا که آرشام

 . شد ماشين وسوار افتاد راه سرمن پشت و کرد لبي زیر خداحافظي

 آرشام.بيارم شده گور به گور آرشام این سر بالیي چه خونه رفتم ميكردم فكر این به داشتم مدت این تمام توي

 مزاحمه پگاه این دوباره. خورد زنگ موبایلم موقع همون ميكرى بازي دستاش با پسه هوا بود فهميده که هم

 . ميزنه زنگ وقت وبي وقت...

 .بنال... الو-

 .گرفتم اشتباه ببخشيد-

 چيكارداري؟ نریز مزه پگاه-

 ميكني؟ خالي من سر رو اش ه عقد داري! چته دوباره امروز آیسان.....اِاِاِ -

 .فرمونم پشت کن قطع نداري مهمي کار اگه پگاه-

 ...بخنــ عزیزم دوروزه دنيا... باش خوش یكم... ميترشيا... دختر نداري اعصاب آیسان....باشه-
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 ...............پگـــــــــــــاه-

 ....متاســ خودم برا واقعا دوستم دماغ گند توي با که من حيف... توهم حاال خوب-

 خدافظ-

 ؟ افتاده ؟اتفاقي ميكني اینجوري چرا خواهري خوبي آیساني-

 .ميزنم زنگ برات خودم دیگه ساعت یك بنده دستم فعال پگاه-

 ميكني؟ استفاده جمله این از چرا دیگه ميشناسي مرو که تو ميكنم دق فضولي از موقع اون تا من نميگي-

 کمكت به اتفاقا(تمام جدیت با و کردم نگاه آرشام طرف به)ما ي خونه بيا ظهر نداري کاري اگه...نيافتاده اتفاقي-

 ...دارم احتياج هم

-okاونجام دیگه ساعت نيم تا. 

 .باي.

 رو در. اومد بيرون ماست ي خونه از باالتر خونه دوتا خيابون اونطرف که خودشون ي خونه از دیدم رو پگاه دور از

 بيشتر سال یك من ميگه مامان بودیم خریده رو خونه این بود وقت خيلي بود خوبي ي ،خونه بازکردم ریموت با

 که چمن و درخت اطرافش و بود شني ي جاده یه خونه ورودي در تا در دم از. شدیم ساکن خونه این توي نداشتم

 حياط انتهاي...ميكرد دوچندان رو حياط زیبایي شب تو ها درخت اطراف بود فانوس شكل به که هایي چراغ با

 سمت و ميرسه کينگ پار داربه شيب حالت به حياط راست طرف...خونه ورودي در دم تا ميخوره پله تا 10حدودا

 حياط ي گوشه رو ماشين.. ميده پرورش رو ها گل اقسام و انواع توش مامان که اي شيشه کوچيك ي گلخونه چپ

 ....کنم کار روشون خونه بيارم رو ها نقشه از یسري شرکت برم بود قرار عصر چون کردم پارک

 شادي ي روحيه بودیم باهم دارم یاد که موقعي از بود دوستم بهترین جورایي یه اون.بود شده داخل تازه پگاه

 بانمكي ي قيافه. روزه دو دنيا خوش قول به نميگذروند بودن خونه و کار سر رو وقتش بيشتر من مثل اون داشت

 و اروپایي خوش قول به بيني ميكرد بامزش حسابي که طوسي تنگ باچشماي سفيد خيلي و گرد صورت داشت

 موهاي آخه ميموني خرمایي موش مثل بهش ميگفتم درآرم رو حرصش ميخواستم ؛وقتي قيطوني دهن و لب

 ظاهرشد لبم روي لبخندي ناخداگاه مينداخت، خرمایي موش یاد مرو داشت که لختي رنگ خرمالویي

 ......بخــــ آب رو اي...ميخنده هم حاال من به زدي زل تاحاال در دم از!!ميخندي چي به زهرمار اي-پگاه

 یادم یهویي افتادم خرمایي موش یاد...دختر دیگه بسه اِ...بزني حرف دیگه سال تا ميخواي کنم ولت یعني پگاه-

 ميخواد این واي کرد عوض رنگ دوباره این چرا خدا یا....)داره اون به عجيبي شباهت چه دارم دوست یه اومد

 (چيكارکنه
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 درست طرفم به گرفت و کرد باز رو اب شير و نداشت باهاش هم چنداني فاصله که شلنگي طرف طرف دویيد پگاه

 .ميگم دارم چي بابا خودت،اي دوم کسي اول کسي بهره نكن چاه ميگن بختياري آقاي کپ شدم

 .ميخندید غش غش من ي قيافه به و بود شده پيداه ماشين از حاال که کردم نگاه آرشام به

 ...ميگم بهت حاال ميخندي من به

 به کنم آبش خيس که آالنه ميكرد فك که پگاه...کشيدم دستش از رو شلنگ حرکت بایه و پگاه طرف دویيدم

 من نميكر فكرشم حتي چون گرفتم آرشام طرف به رو شلنگ خونسردي کمال در من ولي دویيد خروجي در طرف

 ....شد خنك دلم آهان....ميكردم دنبالش نبودم کن ول من ولي کنم فرار به اقدام دور خيلي کنم خيس رو اون

 .کردم خيسش کامال ميكردم دنبالش بدست شلنگ

 تكرار دیگه بگو... کردم ميكني؟بگوغلت خيس رو بختياري ميخندي؟آقاي من ميگزره؟به خوش آقاآرشام هان-

 نميشه؟

 ...نميگم: گفت اميزي شيطنت اي خنده ،با ميدویيد همينطورکه آرشام

 دیگه؟ آخرته هان؟حرف...نميگي که-

 !آخرمه و اول حرف:گفت و انداخت باال ابرویي و کرد نچي ارشام

 ...وایستاد سرجاش محكم و

 ....کن صبر.. ميگم بهت حاال: گفتم و ایستادم کمر به دست انداختم زمين رو شلنگ

 باعث همين که کرد نگاه رو سرش پشت برگشت ميدویيد که طور همون گذاشت فرار به پا اونم دنبالش، دویيدم

 .زمين خورد حياط هاي سنگ روي صورت با و بده دست از رو تعادلش شد

 تو آیساني بابا:گفت کنه کنترل رو ش خنده ميكرد سعي که صدایي با ميرفت ریسه زمين رو خنده از حاال که پگاه

 .کردي داغونش و خدارو بنده زدي هستي کي دیگه

 ...اولشه تازه این خانم پگاه دارم هم شما برا.. دیگه اینيم ما-

 ...خوردم چيز....کردم غلط ميگم اول همين من-

 اول تازه... جوونم هنوز من....دارم احتياج رو صورتم هنوز من: داد ادامه و گذاشت هاش گونه روي رو دستاش

 .راهم

 .نميشه بلند چرا برادرت این آیسان:گفت و کرد نگاه آرشام طرف به نگراني با سپس



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

10 

 

 یه اینكه فكر از لحظه یه... نميخورد تكونم بود کشيده دراز زمين بود خورده که طوري همون کردم نگاه آرشام به

 .شدم شكه باشه اومده آرشام سر بالیي

 بود شده پاره کمي هم لبش ي گوشه و ميومد خون بينيش از بغلم؛ توي گرفتمش و برداشتم خيز طرفش به

 .نميداد جوابي هيچ ولي زد صداش و نشست دوزانو آرشام کنار رسوند ما به رو خودش پگاه.بود بسته هم چشماش

 .شدم خيره ارشام صوت به نگراني با

 دیگه کردي باز رو چشمات اگه ميدم قول...ببينم چشماتو کن باز... کن باز رو چشمات مامان جون...جونم آرشام-

 ...کن باز رو چشمات فقط...ميدم قول آرمين جون به....باشم نداشته کاریت

 دیگه کن باز دِ:کردم صداش تري بلند صداي با اینبار بود حرکت بي همينطور نميداد انجام واکنشي هيچ ولي

 ..چشاتو

 !واال.. هندي هاي فيلم این عين بود شده وضعيتمون

 باشي؟ نداشته کاریم ميدي قول:گفت لرزوني صداي با کرد باز رو چشماش الي کمي آرشام

 .ميدم قول آره-

 کنار رو بود شده ریخته صورش تو قشنگي خيلي حالت به و بود شده خيس کامال حاال که رو موهاش از تارهایي

 ....شــ خوبي؟چي: گفتم و زدم

 بست درو و رفت سریع انقدر.دوید خونه طرف به و اومد بيرون توبغلم از جِت مثل که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .بودیم کرده کُپ پگاه و من که

 .باحاليه ادم عجب...کنم معرفي مون اکيپ روبه آرشام فكرم تو کيه؟آیسان دیگه این بابا: گفت خنده با پگاه

 نه؟:داد ادامه منو طرف برگشت پرسشي حالت با

 ... رفتم اي قرچه دندون و ارشام اتاق ي پنجره به نگاهي انداختم پگاه به نگاهي

 من. داد مون بازي چيجوري بچه علف یه این ببين:گفت افتاد نمي لبش رو از هيچوقت که اي خنده همون با پگاه

 دیدي؟؟ من گرفت؟؟جان قولي چه تو ،از هيچي که

 دودستي و قولنامه پاي زدي رو تایيد مهر خوردي رو آرمين جون قسم وقتي:داد ادامه و خنده زیر زد بلند

 ...رفتيم که برو دِ و قاپيد رو قولنامه اونم کردي تقدیمش

 ....خندیدن کردن شروع دوباره و

 پگــــــــــــــــــــــــــــاه؟؟:وگفتم کردم نگاه ارشام اتاق ي پنجره به دوباره هرس با



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

11 

 

 .جانم-

 شاید بزن حرف باهاش هم کمي یه... کنه نمي باز من روي درو...باشه نشده چيزیش ببين برو پاشو.. دهنتو ببند-

 .اومد عقل سر

 نيست؟ اي دیگه امر....خانووووووووم چشــــــــــــــــــــــــــم-

 محوطه توي زدن پرسه کمي از بعد منم.خونه تو و رفت و داد خالي جا که طرفش کردم پرت و آوردم در رو کفشم

 ...تو رفتم حياط ي

 طرف به و شدم بيخيالشون. ميومد ارشام اتاق تو از پگاه صداي. نبود ارشام و پگاه از خبري شدم خونه که داخل

 سه شلوارک یه با و ميخورد روش مورب رنگي طالیي پاپيون که رنگ البالویي ربع سه آستين بلوز یه رفتم اتاقم

 .حموم رفتم و برداشتم مشكي ربع

 اینكه از.. رهاکردم دورم آزادانه هميشگيم عادت طبق موهامو. بيرون اومدم حموم از ساعته نيم دوش یه از بعد

 .ميومد خوشم خيلي باشه ریخته دورم خيس موهام

 کوچيك دستباف ي قاليچه یه.  مشكي ي برجسته و شكل لوزي رنگي کاغذ با بود خونه اتاق ترین کوچيك اتاقم

 روي روبه خوابم تخت.  بودند بنفش و مشكي ست خوابم تخت و آرایشم ميز و کمد و بود اتاقم کف ومشكي بنفش

 آرایشم ميز و کمد.گذاشت مي نمایش به خوبي به قشنگمون حياط که بود سرتاسري بزرگ ي پنجره کنار و در

 .بود قشنگي ي دخترونه اتاق درکل...ميشد باز اتاقم کوچيك حمام به که بود دري اتاق وته بود در کنار

 ...اومدم بيرون اتاق از

 از مردم واي:گفت و کرد وپوفي مبل روي کرد پرت و خودش و بيرون اومد آرشام اتاق تو از هم پگاه موقع همون

 بخوریم؟ بدي کوفتي یه نميخواي...خستگي

 شد؟ چي: گفتم پگاه روبه نداختم مي کاناپه روي رو خودم که درحالي

 .بود نشده هيچيش...بابا هيچي:گفت و کرد سرگرم بلندش هاي ناخن با رو خودش پگاه

 خونمون؟ برم ناهارندارید اگه:گفت و کرد نگاه من به اورد باال رو سرش

 کجان؟ بابات و مامان راستي:گفت و انداخت خونه دور دورتا به نگاهي بعد

 .بودند دعوت کاشميري آقاي ي خونه امروز-

 .بودیم آمد و رفت در باهم بيش و کم که باباست دوستان از یكي کاشميري آقاي

 !!!!نرفتي تو چرا پس-پگاه
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 بيارن؟ بزنم زنگ ميخوري چي....برم نداشتم دوست:گفتم و انداختم پگاه رو روبه ي کاناپه روي خودمو

 چــــــــــرا؟؟؟:پرسيد متعجب

 اضافه؟؟؟ پياز با.  چـــــــــرا پرس دو! خوبه:گفتم مگرفتم شماره که همونطور و برداشتم رو تلفن

 ميخوري؟ چي تو آرشام:دادم ادامه و کردم بلندتر و صدام

 .رژیمي ي نوشابه با ميخورم زیــــــرا پرس دو منم: گفت و بيرون اومد اتاق از و خندید غش غش آرشام

 ميخورید؟ چي هرکدوم بگيد بسته دیگه بازي خوشمزه:گفتم کالفه

 . بدیم سفارش سبزي قرمه دست سه گرفتيم تصميم تایي سه بالخره

 !!!چيه برنامت شب!آیسان راستي:گفت پگاه که شدیم مشغول همه غذا آوردن از بعد

 چطورمگه؟.....ندارم خاصي ي برنامه-

 ......ایران به برگشتش مناسبت به اکيپمون هاي بچه از یكي شب:گفت ميذاشت دهنش تو رو غذا که طور همين

 هاي بچه از یكي استرليا بره اینكه از قبل خرپوالس اون از ميگفت سارا!! ببين:داد ادامه و من طرف برگشت ذوق با

 مياي؟ توهم...شهربازي کنه دعوت شام رو ها بچه ي همه ميخواد بوده؛ اکيپ

!! من نه اکيپي عضو تو درضمن...بيكارم شما مثل من مگه...نه:دادم جواب بودم خوردن غذا سرگرم که همينطور

 یارو؟ همين اسم بود چي چي...حاالکه من که نيست درست این

 .هيرادِ اسمش:ميگفت سارا.... جينگه رفيق بردیا با اینكه مثل ولي تاحاال ندیدمش خودمم من:گفت ذوق با پگاه

 .هيراد همون حاال:  دادم تكون هوا تو رو قاشق

 !!!عضو منم بگم بيام کرده، دعوت رو همه که امشب:دادم ادامه و ریختم برنج روي خورشت قاشقي

 .برمت مي زور به. بياي باید: گفت قبل از تر سمج پگاه

 بردي خودت رودنبال من که اي دفعه آخرین از ميدوني....نده پيچ پگـــــاه؟گيرسه:گفتم و دادم قورت رو غذا

 .بود پيش ماه پنج حداقل بود؟؟؟ کي اکيپتون تو

 کلي منم به...کرده دعوت بردیا رو شما...خانم آیسان: گفت اي گونه بچه و بامزه لحن با و زد کمرش به دستشو پگاه

 ...توروببرم حتما کرده سفارش

 .نميدن راه هم رو من مگرنه:لبش رو اومد شيطاني لبخند یه

 ...مـ آخه-
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 .شرکت یا اي خونه همش یا چيه باش خوش یكم...نداره آخه-

 خيلي ميكنه فكر...بهزادِ همين آره...بهزاد...آهان...چيز!!..نه...بهنام...بود؟آهان یاروکي این از نمياد خوشم-

 .برو تنها خودت نميام وللش اصن...بامزس

 .تكرارکن....بردیا...بردیا... خنگي اسم تو چقدر تو آیسان واي -

 چي اسمش شهربازي کرده دعوت رو همه امشب که اوني نمياد یادت اصال بندم مي شرط: گفت و داد تكون سري

 ؟؟؟ اسمش بود چي اصال آهان.بود

 هان؟؟؟...بود چي:داد ادامه باتخسي و آورد نزدیكتر کمي رو صورتش

 زیري زیر که کردم آرشام به نگاه یه حين همون در خوردم ماست قاشق ویه ترآوردم عقب اکراه با رو صورتم

 آرشام ميگم بهت حاال. شد مشت حرص از دستم خداگاه نا افتادم صبحش کارهاي یاد دوباره و انداختم مخندید

 .ميگيرم رو حالت ولي. کنم نمي فيزیكي برخورد باهات خوردم رو آرمين جون قسم چون. بره پگاه بزار. خان

 نشست تر جدي و داد قورت رو دهنش داخل بود،غذاي کرده حس خوش نگاهمو،روي سنگيني انگاري که آرشام

 ندیدي؟؟ چيه؟خوشگل:گفت

 !!دیگه بده رو جوابش: داد ادامه کرد مي اشاره پگاه به سر با که درحالي

 .بروبابا: گفتم کردم مي نگاه پگاه به و ميگرفتم بود نشسته آرشام که طرفي از رو نگاهم که درحالي

 مهم برام که رو افرادي اسم نداره هم دليلي... نيستم خنگ تواسم من: کردم نگاه پگاه به و شد تر جدي قيافم

 !!!اومد یادم اصن آهان.. بسپارم خاطر به نيستن

 .نيومد یادم انگار که رسيدم تنيجه این به بعد کردم فكر کمي

 ....هرچي حاال.... اممممم-

 که کرد من به بعد و بماسه صورتش رو خندش شد باعث که آرشام به اول عصبي نگاه پگاه... زیرخنده زد آرشام

 .کنم جور و جمع و خودم کمي شد باعث

 داري؟ بردیا به چيكار تو ببينم وایستا:گفت و اورد تر نزدیك رو صورتش. کرد ریز رو چشماش

 .ندارم کاریش من-

 .تو ماشين با 5ساعت شد قرارمون... نگو چرت خودي بي پس-

 .ممنون غذا بابت: گفت رفت مي خروجي در طرف به که طور همون و شد بلند صندلي رو از
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 از بزني هيرادو یارو این مخ بلكه کنيا آیسان؟؟؟خوشگل ميگم:گفت و ایستاد در چهارچوب ميون و کرد باز و در

 .دربياي ترشي

 .شد بلند هم آرشام سرش پشت. ورفت بست رو در که طرفش کردم پرت و برداشتم ميز روي از قاشق یه

 ...بشورشون و کن جمع ميز رو از رو ها ظرف کجا؟؟؟؟؟وایستا تو هوي-

 مـــــــــــــــــن؟؟؟؟؟؟؟؟-

 !!!!مـــــن.... په نه په-

 چراآخه؟؟؟؟؟-

 شد؟؟ شيرفهم.بزنه برق تميزي بایداز خونه آشپز ميزنم چرت یه تا.را به چسبيده چ چون-

 قرار آشپزخونه کنار باریكي راهروي.کردم حرکت اتاقم طرف به آرشام ي کالفه ي قيافه به توجه بدون هم بعد

 به نسبت که آسموني آبي ست با. بود آرمان اتاق قبال که آرشام اتاق راستش دست. بود من اتاق تهش که داشت

. بود پایين ي طبقه اتاق بزرگترین که اي قهوه کرم ست با بود اینا مامان اتاق آرشام اتاق کنار.  بود بزرگتر من اتاق

 که ها اتاق و بود و راهرو چپت سمت ميشدي داخل که خونه ورودي در از بدم توضيح براتون اینجوري بزارید

 دوم ي طبقه ميخور دوم ي طبقه به که پيچ در پيچ هاي پال سري یه خونه آشپز از بعد است آشپزخونه بغلش

 که بود خان آرشام براي فعال هم یكيش مونده، باقي نخورده دست که بود آرمين اتاق یكيش که اتاقه تا سه شامل

 اونجا بره مي رو دوستاش فقط اونم که نباشه وصدا سر بخونه درس اونجا بره بده کنكور امسال ميخواد سرش خير

 بابا. ميشه محسوب کارم اتاق جورایي یه. منه ق  ُرُقِ در که هست دیگه اتاق یه!!!!! نياد پایين صداشون که

 مياد که ساعت یك روزي خاطر به بچه علف یه این وقت اون کارندارم اتاق کبه کب و دبه دب این با من:ميگفت

 ...بگذریم... کارداره اتاق شرکت

 و بنفش نفري 24 سلطنتي مبل دست یه شامل که پذیرایي سالن شكل؛ مارپيچي هاي پله راه پشت اول، ي طبقه

 اتاق. داشت وجود ميداد نشون رو خودش خوبي به ها دیوار کمرنگ بنفش رنگ با که مبال ست خوري ناهار ميز

 رنگ خردلي راحتي هاي مبل شامل که بود ميشد، باز بهش هم خونه ورودي در که آشپزخونه روبروي هم نشيمن

 .بود خوانوادگي بيشترشون که عكس قاب کلي با داشت قرار بود شون ست نفره 5 خوري ناهر ميز و

 .رفتم بخواب و کردم تنظيم4 براي رو ساعت من و بود2 ساعت

 ام حوله.فرستادم درود اجدادش و آبا و پگاه به لب زیر و شدم بلند جام از بود سختي هر با گوشيم آالرام باصداي

 .گرفتم اي دقيقه ده دوش یه و برداشتم تخت کشوي توي از رو

 .تنهانيست خونه تو آرشام حداقل حاال خوبه..اومدن اینا مامان بود مشخص ميومد بيرون از که صداهایي از
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 صورتم تو آزادانه تارشو چند و کردم باز کج فرق.بستمشون باال گيره با بعد و شدم موهام کردن خشك مشغول

 .انداختم خودم به نگاهي آینه تو.کردم رها

 خصوص ؛به داشت خاصي زیبایي برفم مثل گرد تقریبا صورت توي که بلندي هاي مژه با رنگم سبز درشت چشماي

 و قلمي بيني بخشيد مي دیگه جالیي ها اون به هم ميرسيد کمرم وسطاي تا که لختم رنگ زیتوني موهاي که

 بود 170 قدم. بودن صورتي هميشه و پر هم لبام. بودم عاشقش که ام گونه روي چال و برجسته هاي ،گونه کشيده

 .داشتم ظریفي العاده فوق بندي استخوان و داشتم وزن کيلو50

 که رو رنگم کالباسي مانتوي...رفتم لباسم کمد سراغ.ميشد دیر داشت.بود 4:30.کردم نگاه رو ساعت ناخودآگاه

 و بود زانو روي تا و ميخورد طالیي بزرگ ي دکمه چهار و بود شده کار طالیي هاي نگين با پایينش و سرآستيناش

 شده کار طالیي هاي نگين با دمش که رنگي مشكي شال. برداشتم هم پا دم مشكي کتون شلوار یه. کردم انتخاب

 .انداختم سرم روي بود

 رژ یه با رو وآرایشم کالباسي کمرنگ ي رژگونه ویه زدم صورتم به پودر کرم کمي نشستم توالت ميز صندلي روي

 .کردم کامل کالباسي

 قدي ي اینه تو نگاهي.توش انداختم رو ، ،گوشيم پول وکيف ماشين سویيچ. برداشتم رو رنگم مشكي فانتزي کيف

 .اومدم بيرون اتاقم از و برداشتم ميز کشوي داخل از رو ام دودي عينك...نداشت حرف تيپم واقعا..انداختم ام

 .نشستم کاناپه ي دسته روي رفتم هوا بي...ميخوند کتاب و بود کشيده دراز کاناپه روي مامان

 ميخوني؟ چي....گلم مامان...سالم-

 تو چته...سالم: گفت و نشست کاناپي روي آخرهم در و جاشد جابه جاش سر کمي.. شد شكه لحظه چند مامان

 !!!اومدنه طرز چه این دختر

 ترسيدین؟-

 .شدم شوکه...نترسيدم-

 کجان؟ وآرشام بابا پس:گفتم و کردم نگاه مامان به. آرشام نه و بود بابا از خبري نه. برانداختم بر و دور به نگاهي

 داشت آرش با اومدم که من هم آرشام.ميگرده بر و داره کوچيك کاره یه گفت شرکت رفت و رسوند رو من بابات-

 .کتابخونه ميرفت

 که کاري آرشام آب،ببينم ليوان یه خوردن ي بهونه که رفتم آشپزخونه طرف به و بلندشدم کاناپه ي دسته روي از

 آشپزخونه.داشت بروووووو بدجور حرفم اینكه مثل بـــــــعـــــله دیدم که یانه؛ داده انجام رو گفتم بهش

 .نشست لبام روي رضایت سر از لبخندي ناخدآگاه.ميزد برق تميزي از
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 سينك داخل و داشت برمي یخچال داخل از گوشت بسته یه که طور همين.  آشپزخونه تو اومد مامان موقع همون

 ...گرفتيد بيرون از که غذا.دارم دختر خوشه دلم:گفت ميكرد باز روش رو گرم وآب گذاشت مي

 هاي ظرف بيام من باید...شستيد مي بود ظرف دوتيكه حداقل جان مامان:داد ادامه و کرد نگاه من به برگشت بعد

 بشورم؟ رو ناهارتون

 چشماي با ، قيطوني لباي و سفيد و گرد ،صورت من از تر کوتاه کمي قد نظر از و اندام الغر...بود زیبایي زن مامان

 اصال من ولي بود مامان به شبيه خيلي آرشام گفتم که همونطور...ميدرخشد صورتش توي انگار که اي قهوه درشت

. 

 رو خونه کاراي که بود باور این به مامان.نكرد قبول مامان اما داشت خدمتكار گرفتن به اصرار بار چند بابا اینكه با

. ميشد خدمتكار گرفتن مانع بيشتر خونه؛ کاراي از من گرفتن یاد خاطر به خصوص به و بدیم انجام باید خودمون

 ....بگذریم

 .نميزارم جواب بي رو آرشام کاره این نداشتم،ولي دادن توضيح براي وقت

 مامان؟....گلم مامان ببخشيد-

 .جانم-

 مي چيزي یه هم شام شهربازي ميرم پگاه با دارم من:دادم ادامه مكردم حرکت خروجي در طرف به که درحالي

 .نباشين نگران...خوریم

 .جان مامان بگذره خوش...ببره جایي یه تورو زور به که...هست پگاه این حداقل خوبه!!! عجب چه-

 نميرم؟ بيرون کي من.مونيد مي پگاه مثل که هم مامان؟؟شما عه-

 به من:گفتم و کردم نگاه مامان به مياوردم بيرون جاکفشي داخل از مشكي عروسكي کفش جفت یه که همينطور

 نميرم؟؟؟ اي دیگه جاي خونه و شرکت از غير

 .بري هم اینا پگاه ي خونه تا شاید!!!چرا...ندیدم که من-

 از.ميشم مشرف هم بختيار آقاي خدمت برم پگاه ي خونه اینكه از بيشتر من.ميكنيند اشتباه دارین من مامان نه-

 .تكه پسرتون آقا این بس

 .کردم باز و در و پوشيدم هامو کفش

 . برم دیگه من خوب-

 .فرستادم مامان واسه دور راه از س*و*ب یه
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 .خدافظ-

 .پيش خير-

 .صبرکن لحظه یه مامان آیسان: گفت. طرفم اومد شد خارج آشپزخونه از سرعت با مامان که بودم نرفته هنوز

 .گرفت گرمش دستاي توي دستم و رسون بهم رو خودش

 . کردم نگاهش تعجب با و شدم شكه کارش از

 که خواستند اجازه بودیم کاشميري آقاي ي خونه که االن:گفت و کرد تر رو دید،لبش رو متعجبم ي قيافه که مامان

 .خاستگاري بيان فرداشب فرزاد براي

 کشيدم بيرون مامان حرارت پر دستاي توي از رو دستم.داد کالفگي به رو خودش جاي کم کم من متعجب ي قيافه

 .نيست ها حرف این وقت االن مامان ميكنم خواهش:وگفتم

 فرزاد.نكردیم مجبور رو تو ما.بيان شب فردا بزار بابات و من خاطر به رو یكي این هان؟حداقل...وقتشه کي پس-

 .رفت وا یهویي نيومدي،طفلك تو دید وقتي ما ورود محض به امروز.داره دوست که ميدونم.خوبيه پسر

 .رفتم در کوره از

 !!!!برم؟؟؟؟ خونه این از آرمان مثل منم خواین مي...ام اضافي خونه این توي فكرکنم که نكنين کاري مامان-

 ها حرف این از مامان منظور اصال ميدونستم.مامان حساس ي نقطه رو گذاشتم دست درست...بود تند خيلي حرفم

 روي زیاده بازهم. نخواند رو شون بچه خوشبختي که هستند پدري و مادر کدوم.کردم من که نيست تعيبري

 داره دیگه.کردم بودن مغرور تظاهر که بس از شدم خسته.نيستم من این نه.نيست پيش سال6آیسان این.کردم

 همينو مگه خب.. نميده اهميت اي دیگه کسه به خودش از غير به که مغرورم آدم یه که ميشه باورم کم کم

 .سخته تحملش انقدر نميدونستم ولي ميخواستم اینو من نميخواستم؟چرا

 چشماش توي رو اشك برق لحظه یه...رفت آشپزخونه طرف به و گفت آرومي ي باشه کردو نگام لحظه چند مامان

 .بودم شده لعنتي اشك این باعث که بودم من این کنم باور نميخواستم اما دیدم

 .شدم ماشين سوار و اومدم پایين ها پله واز کالفه

 این به دیگه بود؛منم عادتش. شد ماشين سوار که بودم نداشته نگه درست هنوز.بود ایستاده منتظر در دم پگاه

 .بودم کرده عادت کارهاش

 .بریم بزن...سالم-پگاه

 .سالم عليك-
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 :گفت کردو نگاه خيره لحظه چند یه پگاه

 تو؟؟؟؟؟؟؟ چته-

 .کن ولش بابا هيچي-

 .بيرون دادم حرص با نفسمو و کردم عوض رو دنده

 با که حالي در و شد کج طرفم به کمي پگاه. دادم تكيه پنجره ي لبه دیگم دست یه و بود فرمون روي دستم یك

 پكري؟ چرا پس:گفت ميرفت کلنجار ضبط

 .نزن بهم حرفي هيچ برسيم تا فقط کني کمكم خواي مي اگه...ميكنم خواهش پگاه-

 .زد تكيه صندلي به و برداشت ضب سر از دست و باالانداخت ابرویي پگاه

 :کردم تنظيم دادم گوش ارمين رفتن بعد پيش سال 6 که اهنگي رو و کردم روشن رو ضبط

 گيرم مي وباري بند بي رنگ دارم

 گيرم مي یاري چي هر از خنده واسه

 هامو لحظه غم فروشم مي دارم

 ميگيرم کاري زخم یك رنگ دارم

 بارم مي رفتن اشك دلم تو دارم

 ....(شد تداعي برام بازم پيش سال6اتفاقات تموم راه توي)

 بيارم پس واست هاتو داده ميخوام

 نباشي وقتي بفهمي خوام نمي

 ندارم هارو گریه همين حتي من

 خاطراتت نياد یادم تا خندم مي

 تو بي خواب نشه این از تر سنگين که

 بفهمي رو دلم حال که خوام نمي

 تو بي تاب بي که بفهمي خوام نمي

 باز شكنم مي من و ميري تو غروبه
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 خالي برا خوبي وقت هيچ االن اما...نشست گلوم توي عجيبي بغض...افتادم هام سوال بودن جواب بي یاد به بازم)

 .(انداخت،نبود مي چنگ گلوم به که لعنتي بغض این کردن

 بيارم خوام نمي و شكست این روت به

 نيستي تو وقتي که بفهمي خوام نمي

 ندارم بودن زنده واسه دليلي

 غم این به رو من و رهایي به رو تو

 نباشم سرنوشتت توي تا ميري

 نبودم من و برگشتي روزي اگه

 باشم تو بي نشد اما خواستم بدون

 (ميري تو-پاشایيي مرتضي یاد زنده) 

 من پایين برو تو:گفتم پگاه به و داشتم نگه شهربازي ورودي در دم.  نزد حرفي هيچ شهربازي به رسيدن تا پگاه

 .وبيام کنم پارک رو ماشين ميرم

 بله؟؟: گفت و پنجره طرف به شد خم کالفه. کرم صداش.شد پياده حرفي هيج بي پگاه

 .ببخشيد... نباش ناراحت دستم از جونم پگاه:گفتم و کشيدم لپشو

 .نميشم ناراحت ایسانم ابجي دست از موقع هيچ که پگاهم من اگه:گفت و خندید قشنگ پگاه

 .ميكشيا منو لپ باشه اخرت بار:داد ادامه و کشيد منو لپ بعد

 .رفت در بزنم حرفي اومدم تا

 نعمت ،یه عزیزه برام خواهر مثل و مياره لبام رو رو خنده موقعيتي هر تو که پگاه مثل خوبي دوست داشتن واقعا

 ..شكرت خدایا...خوبه

 بيرون ماشين از.بود گذشته اي دیقه 10 حدودا که ماشين کردن گير جا از بعد کردم حرکت پارکينگ طرف به

 .اومدم

 .پگاهه احتماال شد بلند گوشيم صداي که بودم شهربازي ورودي نزدیكاي
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 و اومدم خودم به.شدم زمين پخش و دادم دست از و تعادلم. خوردم سفتي چيزي یه به که ميگشتم گوشيم دنبال

 خيره روم روبه به فكر همين با. خوردم بهش که بود چي این ببينم که افتادم فكر این به لحظه یه.شدم بلند جام از

 ....شدم

 آرمين از تر بلند کمي که تفاوت این آرمين،با شبيه گفت ميشه تقریبا هم هيكل نظر از ساله29-28تقریبا پسر یه

 پسر گفت ميشه درکل. پر لباي و کشيده و فرم خوش بيني سفيد ي کشيده وصورت مشكي ابروي و چشم با بود

 . بود جذابي

 . متشخصيه ادم بود مشخص و بود العاده فوق تيپش... بود پوشيده اي قهوه کتون شلوار با خردلي اسپرت کت

 شد؟ تموم......اهــــــــــــم-

 چي؟:پرسيدم گنگ

 شد؟ تموم... اناليزتون-

 . کردم نگاش پایين تا باال از اکراه با ریلكس خيلي ولي شدم عصباني حرفش از

 ...هه-

 این از بعد چشماتو: گفتم هميشگي غرور همون با رفتم پسره طرف به دوباره گرفتم گرد عقب و رفتم عقب قدم یه

 .نيستم اروم انقدر امروز مثل هميشه من چون..کن باز

 باهاش دختر یه اینطور نميكرد فكر هيچ که بود این دليل به شاید. بود اون چشماي تو که بود عصبانيت این حاال

 .بزنه حرف

 شهربازي در طرف به کنارش از و ندادم بهش رو زدن حرف ي اجازه ولي گرفت سمتم به و اورد باال اشارشو انگشت

 .کردم حرکت

 .نداشتم حوصله اصال موقع اون اما کنار ميزاشتم ميشستم رو یارو بود دیگه هرموقع اگه

 .ميزد حرف پگاه با داشت که دیدم رو سارا دور از

 خانــــم سالم!!!  به به:گفت بلند صداي با و شد حضورم ي متوجه بردیا شدم که تر نزدیك کمي

 شما؟ احوال....ســتــوده

 خيلي...سالم:دادم جواب باشه جدي و سرد خيلي ميكردم سعي که لحني با. نداشتم دیگه رو یكي این ي حوصله

 .ممنون

 اومده؟ پيش مشكلي-
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 مشكلي؟ چه نخير-

 .شدین قرمز خيلي اخه:گفت و کرد اشاره صورتم به

 .ميشد قرمز سفيدم و شفاف پوست ميكردم گریه یا ميشدم عصباني که هایي موقع معموال

 .نيومده پيش مشكلي نه:گفتم خونسرد

 سارا.ميكنند نگاه اینطوري که خرابه خيلي ام اوضاع که فهميد ميشه هاشون قيافه از...اومدن طرفم به سارا و پگاه

 شدي؟ قرمز اینقدر چرا آیسان...سالم:گفت و اومد جلو متعجب ي باچهره

 اومدي؟ دیر اینقدر چي واسه....تو؟ شدي شكلي این چرا....ميگه راست سارا آره-پگاه

 بردیا آقا:گفتم و بردیا به کردم رو بود تعجب جاي هم خودم براي که لبخندي با...کنم عوض رو صحبت کردم سعي

 .نميشناسما هارو بچه از نيمي تقریبا من..کنيند معرفي من به هارو بچه خواین نمي شما

 معرفي به کرد شروع گشاد گله لبخنده یه با سپس.شد مرگ ذوق بچم آخي..زد زل من به متعجب لحظه چند بردیا

 ظاهرا. رسيد دختره یه به نوبت که ؛تا زدم مي رنگي کن لبخند و ميدادم تكون سري اجبار روي از منم... کردن

 ولي بود خودم قد هم تقربيا... بود خوشگل نگذریم حق از.بود کرده آرایش هم فجيعي طرز به که بود بهناز اسمش

 لباي. ميكرد جلب رو توجهت خعلي ابيش چشماي اول نگاه تو که سفيد ي کشيده صورت و بود من از تر توپر

 . عملي بيني و اي قلوه

 پشت به و گرفت صورتم توي از رو نگاهش که ميدادم دست بهش داشتم.کرد دراز دادن دست براي رو دستش

 رد کنارم از زد بهم هم تنه یه شدن رد حين که حالي در و کشيد بيرون دستم توي از رو دستش.شد خيره سرم

 ...کرد دراز رو دستش خودش اول خوبه حاال واااااااااا.شد

 قبل از تر خوشتيپ خيلي!!!!کردین تغير چقدر...آقاهيراد واي...سالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممم -بهناز

 .....حالــ ولي بودین خوب هم موقع اون!...نه...باشين بوده بد موقع اون اینكه نه.... شدین تون رفتن

 شما؟-هيراد

 تعجب از کردم حس بهش خوردم که پسره همون دیدن با که برگشتم سرم پشت به آشنایي صداي شنيدن با

 با بهناز موقع همون که کردم بهشون رو پشتم قبل ومثل برگشتم دوباره.خورد چاک یه قشنگ چشمم، ي گوشه

 رو من چطور:داد جواب منه مغز رو رفتن راه حال در و پوشيده آهني کفش جفت یه انگار که صدایي

 !!!!نميشناسين

 ؟؟؟؟!!!!بشناسم رو هرکسي باید من:داد جواب سرد هيراد

 .کردم حال که من...کرد خوبت...بيشعور ي دختره....شد خنك دلم...آخــــيــــش
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 .بودیم دیده رو دیگه هم رفتنتون قبل....بهناز کنيند،منم مي شوخي دارین حتما آقاهيراد -بهناز

 .شاید:داد جواب هيراد سكوت لحظه چند بعد

 شروع و داد دست گرم خعلي باهيراد و رفت جلو قدم چند بردیا...ميشد نزدیك ما به انگار که پاهایي صداي بعد و

 خيال بي رو خودم تا شدم شالم هاي ریشه با کردن بازي مشغول حين همون منم...ها بچه کردن معرفي به کرد

 .بدم نشون

 .ستوه خانم آیسان هم ایشون:گفت خنده با بردیا

 کرده؟؟؟ تعجب اینقدر این چرا...چي یعني...ميزد موج هيراد صورت توي تعجب

 .خوشوقتم: دادم جواب ، بود سرد کامال که لحني وبا برگشتم شون طرف به مغرور و سرد ي چهره با

 .همينطور منم:داد جواب و کرد جور جمع رو خودش کمي هيراد

 همه بردیا صداي که بود نگذشته خيلي...شدم ها اون با کردن صحبت مشغول. کردم حرکت سارا و پگاه طرف به

 .کرد سكوت به وادار رو

 اند؟؟؟ موافق وحشت تونل با کيا!!!بزنيد حرف وایستيد صبح فردا تا خواین مي بابا اي-

 ها اون بعد و گرفتن بليط تعداد به. کردن حرکت فروشي بيلط ي گيشه طرف به بردیا و ،هيراد جمع موافقت از بعد

 .نشستند دو به دو ها بچه قطار ایستادن محض به...کردن پخش جمع ميون رو

 که ميكردم نظر صرف رفتن از تقریبا داشتم بود شده پر ها جا همه تقریبا دیگه.نشستند هم کنار هم سارا و پگاه

 .جاهست اینجا، بيا آیسان؟؟:زد صدام و پاشد ردیف هاي صندلي از یكي روي از بردیا

 !جانم؟

 بگه ميخواد هم بعد البد...آیسان هم حاال...خانم آیسان بعدش..ستوده خانم که اول ميشه خاله پسر زود چه این

 ..آیس

 خخخ..کرد کپ بيچاره رفتم بهش اي غره چشم چنان

 !آقا داره دم هم کشمش مهام؟؟؟ آقاي-

 ...متاسفم واقعا بـــله:گفت سنگين لحني با بردیا

 اینجا ميتونين باشين داشته دوست اگه هست خالي صندلي یه من کنار:داد وادامه کرد اشاره کنارش به

 بشينين؟؟؟؟؟

 دارم؟ هم اي دیگه ي چاره-
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 مي:داد جواب بگيره بودن ردیف یك توي هم کنار که بهناز از رو فاصله بيشترین ميكرد سعي که حالي در هيراد

 ....نشين سوار اصال تونين

 زد؟ حرف باتو کي!آخه؟ توچه به... کرد آتيشيم حسابي حرفش

 بهناز و هيراد ما جلویي ردیف.نشستم بردیا کنار ناچارا.نشنيدم رو حرفش اصال که کردم وانمود طوري ولي

 .سارا و پگاه هم سرمون پشت و بودن نشسته

 هيچ منكه نظر به.شدن نزدیك هيراد به بيشتر و کشيدن جيغ به کرد شروع بهناز که بودیم نكرده حرکت هنوز

 انقدر چي برا بهناز این ميگم:پرسيد بردیا که ميكردم فكر موضوع همين به داشتم.نداشت وجود ترسناکي چيزه

 ميزنه؟؟؟ جيغ

 .بپرسم ازش بزار دونم نمي: گفتم و انداختم باال اي شونه

 که بود نرسيده شونش به دستمون هنوز ما آقا...گذاشتم بهناز ي شونه روي رو دستم و شدم خم جلو به کمي

 براش خداروشكرهم که بود تلنگر یه منتظر انگار. طلب فرصت ي دختره.هيراد بغل تو پرید و کشيد جيغي چنان

 .اومد پيش

 سكته صداکردن طرز چه این:وگفت گذاشت قلبش روي دستش یه...برگشت سرش پشت به لرز و ترس با بهناز

 ...کردم

 .نشست سرجاش جدي خيلي و کرد جدا خودش از رو بهناز کرد استفاده فرصت از هم هيراد

 .داریم احتياج رو مون گوشا ما...نزنين جيغ اینقدر: گفتم عصبي

 .کرد تایيد حرفمو سر با هم اون که انداخت بردیا به نگاهي بهناز

 .خواد نمي دلم:گفت و کشيد اي دیگه بنفش جيغ یه لجبازي سر از

 .زدم تكيه و دادم تكون تاسف از سري ، بودم گرفته رو گوشام دست با که حالي در

 ميزنه؟؟؟ جيغ داره هنوز چرا -بردیا

 ..بپرسيد خودش از:وگفتم بستم روهم چشمام بود گوشام روي دستام که همينطور و دادم تكيه صندلي به رو سرم

 .کردم باز رو چشمام ميزد صدا رو اسمم و ميخندید چنان که پگاه صداي با که شد گرم چشمام کم کم

 ميكنم؟ایناکين؟ چيكار اینجا من کجاست؟اصال اینجا نميفهميدم واصال بودم گيج

 .شدم ریست تا کشيد طول کمي

 .خوابيدم من که خوابه مي وحشت تونل تو کي آخه.دادم سوتي عجب.سرم بر خاک ي
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 .گرفت خوابم بود تاریك خب

 شدم سرحال کلي نشد بد ولي بخوابه؟ تونست مي کي ميزد جيغ بس از بخوابم گذاشت بهناز این مگه اصال

 .کنم تحمل ميتونم خونه برم که شب تا دیگه ،حداقل

 آخر تا اینكه مثل بردیا با من زدن حرف لحن اون با ها بيچاره. بودند شده سرخ دم از همه..کردم نگاه اطراف به

 .رفتن خطو

 .خواب خوش خانم پاشو: گفت خنده با پگاه

 پگاه؟:وگفتم پگاه به کردم رو و زدم ساختگي لبخند یه

 .بله-

 .عزیزم شو ساکت-

 یه نشم اینترنتي.بودم شده اي سوژه خوب اینكه مثل نه.هوا رو رفت جمع که بود نشده تموم جملم هنوز من

 وقت؟

 .بودم نشده پياده هنوز که بودم کسي تنها من.شدم بلند صندلي روي از

 .شدم سرخ حرص از باز که بزنم حدس ميتونستم

 .بزنم صورتم به آبي یه ميرم من پگاه: گفتم پگاه روبه

 نمياي؟؟؟؟ تو مگه-

 کجا؟-

 .بزن چرت یه هم اوجا بيا. هوایي ترن-

 .خنده زیر زدن همه دوباره

 .شد قطع خنده صداي کم کم که کردم جمع به بعد و پگاه به نگاه یه اول خشم با چنان

 ازشون کمي اینكه محض به. کردم حرکت بهداشتي هاي سرویس طرف هابه بعضي متعجب هاي نگاه توجه بدون

 .دادم ادامه راهم به و کشيدم عميق نفس چندتا یه. شد بلند شون خنده صداي دوباره شدم دور

 براش دلم چقدر که آخ.بود آرمين.انداختم صفحش به نگاهي زد زنگ تلفنم که اومدم بيرون و زدم صورتم به آبي

 آیسان همون ميشدم ارمين براي بازم کنم بازي رو بودن مغرور نقش ميخواستم هم قدر هرچه من.بود شده تنگ

 .داشم دوستش وجود تمام با و بود برادرم.شيطون
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 .زدم رو اتصال ي دکمه

 .جونم آرمين سالم-

 خوبي؟ آیسان چطوري.خواهرگلي سالم-

 چطوري؟ تو خوبم من-

 .نيستم بد هي منم-

 .شده ذره یه برات دلم آرمين -

 .زدیم حرف باهم پيش دقيقه ده همين ماکه بابا اي -

 .خندید مي سنگين و متين خيلي...خندیدنشم اینطوري عاشق...خندیدن به کرد شروع

 قبول اون بعدشم. بود دیشب زدیم حرف هم با که باري آخرین.نكن اذیت آرمينِ. عه:گفتم ساختگي ناراحتيه یه با

 .خوابيدي رفتي کردي قطع زودي که نبود

 چطوره؟. مياریم در رو تالفيش حاال خوب.تسليم بابا باشه-

 .نيست خوب-

 چــــــــــرا؟-

 .بزارم سرش سربه کمي کردم حال.کرد گل شيطنتم

 .چونكه-

 .خندیدن ریز ریز کردم شروع.کردم قطع رو گوشي

 .ميزنه زنگ دوباره ميدونستم

 .دادم جواب ریلكس خيلي اینبار.زد زنگ دوباره ميزدم حدس درست!!!بـــــــــــــــــــلــــه

 بـــله؟؟؟؟؟؟؟؟-

 !!!!چيه کارا این آیسان-

 خيلي اینكه مثل کلك؟شهربازي بزني حرف جونت آرمين با نميشه که کجایي: داد وادامه داد شيطنت بوي لحنش

 غریب مملكت تو اینجا من...ميگزره خوش بهت جایي هم آرمين بدون مگه هان؟؟؟؟؟آخه...ميگزره خوش داره

 اونوقت بشه باز دلم بلكه بزنم حرف باهاش کمي که خواهرم تنها به زدم زنگ وقت اون پوسم مي دارم

 .داریم خدایي ماهم باشــــــــه.....تو
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 شهربازي؟؟؟ اومدم ميدوني کجا از اداختي؟؟؟؟؟؟؟؟تو راه هندي فيلم آرمين-

 نميدوني؟ مگه ایران توي دارم خارجي داخلي جاسوس من-

 من، به زدي زنگ حاال گرفتي هستمو من که مكاني مختصات اطالعات زدي زنگ.گفته بهت مامان. همــــــون-

 .عرعر که منم...خان آرمين بگيري؟؟؟؟آره منو مچ

 ...عرعر جون دواز نه-

 ....هـــ حاال...خان آرمين ميشه منم نوبت...باشه-

 .بود بس پشتم هفت برا بار یه همون کني تالفي نميخواد..تسليم بابا تسليم-

 ميگي؟ رو دفعه کدم-

 بگيري؟ اعتراف ميخواي...بابا اي-

 .آره کن فكر تو-

 بوده؟ بس پشتت هفت برا دفعه کدوم نگفتي: گفتم دوباره سماجت با

 یا داشتي برنمي یا ميزدم زنگ بهت بود ماه 4 که دفعه همون.آوردي در رفتنمو خبر بي تالفيه که دفعه همون-

 باور رو کدومشون هيچ موجه،که غير ي بهونه جور هزار یا خوابي یا نيستي ميگفتن و ميداشتند بر بابا مامان

 .کنم نمي و نكردم

 روي هم سر پشت طوررو همين بود گرفته رو امونم اشك هاي قطره.شد حاکم سنگيني سكوت لحظه چند براي

 .سردرگمي بازم. جواب بي هاي سوال بازم...بودم کما توي که گفت مي رو وقتي همون.ميخوردند سر ام گونه

 هستي؟....الو...شد چت آیسان-

 .ميزنم زنگ بهت خودم خونه اومدم...ميزنه صدام داره پگاه برم باید من آرمين-

 .یهویي شد چت...آخه ولي-

 ولي.ميومد صداش هنوز.خوبم ميگفتم.نيست چيزیم ميگفتم.ميگفتم چي بهش باید.  بگم دروغ بهش تونستم نمي

 .کردم قطع رو گوشي خداحافظي یه با

 بازم.بستم رو چشمام لحظه چند براي. گذاشتم قلبم روي رو گوشي.کنم تحمل رو وضع این تونم نمي دیگه خدایا

 باشه؟ اینجا حاال نباید آرمين نميكنند؟چرا ولم ندارند؟چرا تمومي وقت هيچ چرا.لعنتي هاي اشك این

 گفت کردو دل و درد برام. ریخت اشك و کرد گریه بغلم تو بار اولين براي و بود پر دلش رفتنش از قبل شب یه

 یه مثل هاش حرف شده، خسته اطرافيانش ترحم احساس از گفت. کنه زندگي معمولي آدم یه مثل و بره ميخواد
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 من بار اولين براي اونشب د.ز حرف برام صبح تا و خوابيد پيشم شب اون. هست هنوزهم و برام بود سوال عالمت

 نمي حتي نميفهميدم هاشم حرف از کلمه یك حتي. بود صبورم سنگ سال بيست که برادري صبور سنگ شدم

 همين ؟مگه کنه زندگي معمولي آدم یه مثل خواد مي چي ؟براي بره خواد مي چي ؟براي بره کجا ميخواد دونستم

 اونجوري آرمين اونم مرد یه باید چرا ميكرد؟ گریه اونجور اونشب چرا کرد؟ نمي زندگي معمولي آدم یه مثل حاال

 ؟ بزنه زار من پيش

 ولي بپرسم ازش که داشتم سوال خيلي ميكرد دل و درد نه که حرف ميزد حرف برام صبح دم تا اونشب مياد یادم

 این به رو آرمين که بود چي نميدونم و نميدونستم که مشكلي براي دادم کردم،دلداریش ،آرومش کردم سكوت

 .من مكرر هاي سوال نه ميكرد آرومش حرف بود هرچي فهميدم ولي بود انداخته روز

 هرچي ولي دویيدم خيلي بهش رسيدن براي که سال شش این تو بزرگ معماي یه شد من شب اون سكوت

 ... هعيييييييييييي.. ميشدم دور بيشتر ميدویيدم

 با. افتادم قبلش شب هاي حرف یاد. شد خالي دلم ته. شدم شوکه آرمين خاليه جاي از پاشدم خواب از که صبح

 رفته؟ جدي جدي نكنه گفتم خودم

 شب هاي حرف ي همه و باشه نرفته که ميكردمش التماس و ميكشيدم فریاد. گشتم دنبالش رو خونه ي همه

 .باشه بوده شوخي یه قبلش

 زده زنگ بار چند نمياد یادم درست بود خاموش زدم زنگ تلفنش به بود عصر4 ساعت. شدم تر بد ساعت دیدن با

 بابا مامان حين ؛همون ميداد رو تلفنش بودن خاموش از نشون که صدایي از بودم شده خسته دیگه ولي بودم

 آرمين رفتن خبر زارش باحال بابا گرفتم رو آرمين سراغ طرفشون دویدم شدند داخل بودند بدتر من از که باحالي

 بابا. بوده زده زنگ بهشون بوده گاه فرود تو وقتي و آمریكا بود رفته خبر بي تحصيل ي ادامه براي که داد رو

 .کنه منصرفش تصميمش از نتونسته ميگفت

 ...........رفت راحتي همين به

 وابستم هم دیگران که مغروري آدم یه بشم...  نشم وابسته کس هيچ به دیگه بستم عهد باخودم بعد به روز اون از

 بي و سرد سنگ، یه مثل ،بشم باشه مهم خودش فقط دنيا توي که شيفته خود یه...آرمان مثل بشم...  نشن

 .نشد شيطون شرو آیسان از خبري دیگه روز اون از. احساس

 المعارف دایرت به دیگه جواب بي سوال سري یه لعنتي تصادف او بيرون زدم خونه از بابا هاي حرف از بعد اونروز

 .کرد اضافه هام سوال

 کما توي که مدتي اون تو چرا ؟و بشه اهداء بدنم اعضاي که بودند شده راضي راحتي همين به بابا مامان چرا اینكه

 بودند؟ نزده آرمين به حرفي بودم
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 دنبالشون برم خودم گرفتم تصميم ميداد عذابم هام سوال بودن ناجواب باستم سرپا تونستم نسبتا اینكه از بعد

 .بودم بستري توش که رفتم بيمارستاني سراغ همه از اول

 جواب حداقل ميتونه کنه زندگي بدن اعضاي با قراربود که کسي اون که ودارم داشتم رو حس این چرا نميدونم

 که کسي اون فاميلي درخواست و التماس کلي با تونستم. کرد ترم گيج شد، بدتر ولي بده بهم رو سواالتم از یكي

 .نگفتند بهم رو اسمش ولي ست ستوده بفهمم،فاميليش رو بگيره تعلق اون به من بدن اعضاي از یكي قراربود

 .غریبم باهاش هنوز هم خودم هيچي که ساخت؛دیگران جدیدي آدم من از تصادف اون

 .عمو پيش بيا نداره اشكال...کردي گم رو مامانت...آخي-

 ..بود آور چندش واقعا که اي خنده صداي هم بعد

 که هم اي محوطه.بودند ایستاده روم روبه درست بود من برابر سه گفت ميشه که پسر یه.کردم باز رو چشمام

 از آب اینكه بدون.بياره سرم بالیي هر ميتونست.دسترس از دور و پرت کامال داشت قرار بهداشتي هاي سرویس

 .بخوره تكون آب

 .ميشد بد حالم داشت واقعا کرد نگاه من به کمي پسره. بودم زده زل بهش ترس با فقط

 ترسيدي؟! جووووون-

 .عوضي جلو نيا:گفتم و چشمام توي ریختم نفرتمو تمام. برداشتم عقب به قدم دو من که تراومد جلو قدم چند

 ازش باید ولي بردارم عقب به قدم یه تونستم نمي ترس از حتي دیگه بود کم خيلي مون فاصله نزدیك اومد بيشتر

 .بگيرم فاصله

 .سفت چيز یه به خوردم که برداشتم عقب به قدم یه داشتم که تواني باتمام

 .شد خيره سرم پشت به و گرفت زدم وحشت صورت توي از رو نگاهش پسره

 نگاه بود جلوم که پسره به دوباره.شدم رو به رو روبه هيراد ي نشسته خون به ي چهره با که برگردوندم رو سرم

 .بود دویدن حال در ما از تر دور متري دو،سه حدودا کردم

 کنيد؟ مي گریه ميزنيد حرف تون اف بي با وقتي هميشه شما-

 خيلي هنوز.کردم حرکت و گرفتم فاصله ازش و نگفتم هيچي ترس از...داشت وجود عصبانيت صداش توي هنوز

 بود پيدا صداش توي وضوح به که عصبانيتي با اینبار رسوند بهم رو خودش.شد کشيده دستم که بودم نشده دور

 .بودم تو با:پرسيد دوباره

 وایسادین؟ گوش:گفتم طلبكارانه



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

29 

 

 .شنيدم اتفاقي ميشدم رد داشتم: گفت بيخيال

 .خودتي خر یعني که نگاش طوري

 .رفت و کشيد موهاش توي دستي وعصبي کرد رها رو دستم

 .افتادم راه سرش پشت زیادي ي فاصله با ندونستم جایز رو موندن این از بيشتر دیگه هم من

 کردن اصرار جرعت هم سارا و پگاه نشدم بازي هيچ سوار دیگه من فقط نيافتاد اتفاقي هيچ شب آخر تا دیگه

 رو چيزي هيچ و هيچكس اعصاب پيش سال شش یادآوري با یجورایي.خونه برم ميخواست دلم فقط.نداشتن

 .نداشتم

 بياد کرد نمي جرعت هم کسي.نشستم ها نيمكت از یكي روي و کردم اخمي چنان دستشویي از اومدنم از بعد

 .چمه که بپرسه

 ..بود دیگه جاي از من ناراحتيه ولي ناراحتم خندشون بابت ميكردن فكر اکثریت البته

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

 و شرکت. ها سال این تموم مثل شده هروزم.ندیدم دیگه روهم پگاه.ميگزره شب اون از اي هفته یك

 .یكنواخت یكنواخته.خونه

 .حالم خوش خيلي بابابت این از من و نزد خاستگاري از حرفي دیگه هم مامان

 رسيده که ميشد ساعتي نيم تقریبا. خونه اومدم تر زود بود گرفته رو امونم صبح از که سردردي خاطر به امروز

 سردرد از نميتونستم حتي کشيدم دراز تختم روي دمر و خوردم مسكن یه فقط که ميكرد درد سرم اینقدر.بودم

 .بخورم نتونستم هم ناهار

 .نكرد اصرار ناهار خوردن براي ،زیاد دید رو ام اوضاع که هم مامان

 .خوردن زنگ کرد شروع تلفنم که ميشد گرم چشمام داشت

 .وایستادم کنم عرض چه که نشستم ميشد؛سرجام خاموش و روشن مدام که صفحه روي آرمان اسم دیدن با

 اصال.نمياد یادم رو بود زده زنگ بهم که باري آخرین بخواید رو راستش.  بزنه زنگ بهم آرمان نداشت سابقه آخه

 .باشه زده زنگ بيشتربهم بار سه یا دو از بيشتر سرجمع نكنم فكر

 بـــلـــه؟-

 .خانم آیسان سالم الو-

 .سرش تو خورده چيزي یه امروز چاره بي کنم فكر!!! واااااااااااااااااااااااااااا
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 .محاالته جزء مـــــــن با اونم آرمان از زدن حرف طرز این

 ميزنم؟ حرف دارم خودم با و باشم زده توهم زیادي سردرد از نكنه که افتادم فكر این به لحظه یه

 پگاه براي باشه یادم. "خانم آیسان" صداکنه منو آرمان کن فكر.هست هم باحالي توهم عجب نگذریم حق از ولي

 .بخندیم همي دور کنم تعریف هم

 نه.گذاشتم سرم روي رو ودستم کشيدم دراز تخت رو ودوباره گذاشتم تخت کنار ميز روي رو گوشيم فكر همين با

 .خرابه خيلي ام اوضاع اینكه مثل واقعا

 .ميومد گوشي داخل از ميزد صدا رو اسمم داشت نفر یه انگار که اي خفه صداهاي

 .زده توهم آرمان یعني!!!!! یعني این.شدم اميدوارم خودم به!!!!! نه

 ..پيشش بره بگم مامان به برم. نياد سرش بالیي یه. بيچاره آخي

 .بـــــله...الو: دادم جواب و گوشي روي زدم شيرجه.شد بلند دوباره آرمان عصبي صداي

 .نميگي هيچي چرا..چته معلومه-

 ...داشتي؟؟؟؟؟آخه کاري... شد پرت حواسم لحظه یه...یـــ-

 هان؟. زدم نمي زنگ گلم خواهر به وقت هيچ من آخه:داد ادامه و حرفم وسط پرید خنده با

 .خندیدن به کرد شروع بعد

 این در دیگه نه.داره مرزي و حد هم توهم آخه.نيست آرمان این حتما.کرد هضم نميشه دیگه رو یكي این دیگه نه

 .حد

 ميكني؟؟؟؟؟ هنگ هي چرا هستي؟؟؟؟؟؟:گفت آرمان که ميكردم فكر همين به داشتم

 .نچ.نميكنم هنگ من؟؟؟؟؟؟من-

 خوبن؟؟؟؟؟ اینا مامان خبر چه.باوشه-

 بپرسي؟ ازشون اینجا نمياي خودت چرا-

 زدمو زنگ خواهرم به خوب برادر یك مثل که رو امروز یه بزار. شو من با کل کل خيال بي رو امروز یه آیسان واي-

 !!!!دیگه نكن خراب ميزنمو حرف باهاش دارم

 من به نداره اشكالي کردي؟ تصادف نكنه!باشه؟ نخورده جایي خوبي؟؟؟؟؟؟سرت تو آرمان.بابا خوب خيلي-

 هان؟؟...نميگم مامان به...بگو
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 بدي؟؟؟ ادامه ميخواي هنوز یا..بزنم حرف من ميزاري تو-

 درد شدت به ميخواي؟سرم چي بگو.مياري در رو خوب برادر اداي من واسه زدي زنگ ظهر ي کله.بگودیگه خوب-

 .ندارم حوصله ميكنه،اصال

 ميدي؟؟؟ امون-

 .کن خالصش فقط -

 دیگه؟ امر-

 .کني شروع ميتوني.هيچي فعال-

 .نيستم ایران االن من:گفت و کرد عصبي پوف آرمان

 .ببينمت کن بلند دست یه...همينطور منم...بود جالب هههههههههههههه-

 .نميكنه شوخي که شدم متوجه آرمان خشك هميشه مثل و خشن ازصداي

 وهم باشم آرمين پيش هم وقتي چند یه اومدم.آمریكا اومدم که ميشه روزي دو االن.نميكنم شوخي آیسان-

 .باشه دستت گوشي.بزن حرف آرمين با نميكني؟؟؟؟؟بيا باور.کنم عوض هوایي و حال یه خودم

 .پيچيد گوشم توي آرمين مردونه صداي

 چطوري؟؟...سالم: آرمين

 فيلم خودت از ميشه.داره دیدن جوري بد قيافت اآلن من جان واي: داد ادامه بود متين هميشه مثل هایي باخنده

 .بفرستي برام بگيري

 من به. بخوني رو اشدهت باید ایران برسه پات بگو آرمان به. ميكنم خفتون برسه بهتون دستم.ميكشمتون-

 .بيام خواستم منم شاید هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حاال.نميگه

 بگم بهت نگذاشتي؛ميخواستم خودت بگم بهت که بودم زده زنگ بودي شهربازي که اونشب.خودته تقصير-

 تازه بكش حاال...ندادین فرصت داشتين عجله خيلي شما اونشب که نه. اینجا بياد ميخواد دیگه ي هفته یه آرمان

 !بزني زنگ هم به خونه رسيدي وقت هر بود قرار ضمن در. اولشه این

 .ميگرفت آروم سرم داشت تازه...خدا واي

 نميشه اآلن مگه ضمن در. ميداد خبر بهم خودش بيام هاش با من که ميخواست آرمان آرمين؟اگه ميگي چي-

 .باي.اونجام هم فردا پس ميگيرم بليط بيام؟؟؟یه خودم
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 مثل بابا. بيرون اومدم اتاق توي از و تخت رو انداختم رو گوشي.کردم قطع و ندادم آرمين به دادن جواب فرصت

 .گاز اجاق سر رفتم.بودند خوابيده و بودن خورده رو ناهارشون هم مامان و آرشام.نبود هميشه

 !!!!کرده چيكار مامان ببين واي

 .سبزي قورمه...امممممممممممم

 .خوردن به کردم شروع تمام ولع با و کشيدم رو غذا.بود شده بهتر سردردم

 .چسبه مي خوب خواب یه حاال خوب.نداشتم خبر خودم و بودم گرسنه خيلي اینكه مثل. چسبيد خيلي آخيش

 .ولوشدم تخت روي رو و رفتم اتاق سمت به دوباره

 زیر؟؟؟؟؟؟ این چيه دیگه این واي

 .انداختم اش صفحه به نگاهي آوردمو بيرون رو بودم خوابيده روش که رو بيچاره گوشيه بردم کمرم زیر رو دستم

 !!!!!!!!!!!!!!آرمان از کال ميس تا17.. افتاد فكم

 امروز؟؟؟؟؟؟؟ شده چش این

 ميزد موج وضوح به عصبانيت توش که باصدایي آرمان که بود نخورده هم بوق دوتا هنوز.زدم زنگ بهش خودم

 نميدي؟ جواب تو؟چرا بودي گوري کدوم.آیسان شي خفه:داد جواب

 .آرمان بفهم رو دهنت حرف-

 .بودم عصباني خيلي...ببخشيد-

 .داده تغيرش درجه 180 آمریكا هواي ميگه؟؟؟؟؟آب چي این!!!!جانم؟؟؟؟

 خودتي؟؟ آرمان-

 .اس سعيده عمه..په نه په-

 .زدي زنگ همه این که داشتي چيكار حاال خوب-

 .بگم چجوري آخه..آ...چيزه-

 دهنت از هرچي منكه کي؟با با اونم...شدي خجالتي اینقدر تاحاال کي از شما درضمن..بگو جوري یه نميدونم-

 .ميكردي بارم ميومد بيرون

 ..!نبودي اي کينه که تو..گذشته ها ميزني؟؟؟؟گذشته که حرفيه چه این...عــــه-

 .نمياد بهت اصال کردن صحبت لحن چيكارداري؟؟؟؟این باهام بگو آدم ي بچه مثل آرمان:گفتم جدي
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 ..نميشه روم ؟؟؟اصال بگم بهت..چطوري آخه-

 نميشه؟؟؟؟ روت که چي یعني-

 ....آخه-

 آهان:گفتم کنم چاشنيش شيطنت هم کمي کردم سعي که بالحني...شده عاشق بچم نكنه... نازي آخي

 غم داري رو من تا...خودم به بسپار رو هاهمه موقع این براي شدم آبجيت.نداره خجالت اینكه خب...فهميدم

 .نداري

 .کرد قطع رو گوشي بعدهم و کرد تشكر مدام و ميشد مرگ ذوق داشت که آرمان

 بگو پس.بشه بهتر هم بابا با رابطش ميكرد ازدواج آرمان اگه شاید.افتادیم هم عروسي یه...آخـــــــــيـــش

 واي....رفت شد عاشق هم آرمان...روزگار...هــــــــــي...چي واسه شده مهربون امروز انقدر

 یادش کرد هول بس از بچم...نداره اشكالي...ببينمش برم باید کجا..هست کي طرف حاال دیدي؟؟؟؟؟؟نپرسيدم

 خخخ...بگه رفت

 .رفتم خواب به کنم چيكا باید ميگه ميزنه زنگ خودش آرمان اینكه فكر با

 .انداختم آیينه توي خودم به نگاهي. بودما خوابيده خيلي اووووه.شدم بيدار خواب از که بود شب 7ساعت

 عالي این و نداشتم سردردي هيچ دیگه ولي. ميخوابم بس از دیگه خودمه تقصير. بود کرده پف شدت به چشمام

 .بود

 .ميدیدTV هم آرشام. بود غذا کردن دست سرگرم مامان..بيرون اومدم اتاق از

 ميبيني؟؟؟ تلویزیون داري:گفتم و ایستادم جلوش رفتم

 خندش زودتر کي ببينم مجریه چشماي تو زدم زل په نه په:گفت و کرد من به اي سفيه اندر عاقل نگاه ارشام

 .ميگيره

 .کردي خوشمزگي احساس دوباره-

 ميپرسي؟؟؟ تو که سواله اینم آخه -

 .نكن شروع...نشده بيدار خواب از آیسان...وایيييي:گفت و کرد بيرون خونه آشپز از رو سرش مامان

 داره؟؟؟ باد چشمات اینقدر چرا:داد ادامه ميكرد نگاه من به و ميكر ریز رو چشماش که درحالي و اومد جلوتر کمي

 .کنيم نگات نكنيم جرعت ما اآلن که ميخوابي تو اینقدر چرا دختر آخه:گفت و کرد پوفي

 :گفتم و کردم مظلوم مو قيافه
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 !!!دیگه هاست مسكن اثراته...اومد مي درد سرم چقدر ندیدي مگه...خودمه دسته مگه...مامان اِاِاِ-

 .ميشه ریش دلم...کني شرک ي گربه مثل رو قيافت خواد نمي...باشه باشه-

 ..ســ تاج..ماهين...گلين..خوبين شما که بس از-

 ها هندونه این بياد یكي بابا:گفت مياورد در رو کردن بغل هندونه اداي که حالي در و شد بلند کاناپه روي از آرشام

 ...بگيره رو

 .ميزاره این مگه.کنيما لوس مون مامان واسه رو خودمون ميخواستيم بار یه ما حاال

 .حلقتا تو ميام پا جفت که نریز مزه آرشام:گقتم و برگشتم آرشام طرف به خشم با

 .امروزا شدي خطري... اُه اُه-

 .دهنتو ببند آرشام-

 ميشه؟؟ چي مثال نبندم اگه:وگفت زد کمرش به رو دستاش آرشام

 .کنيد بس:گقت جدیت با ميكرد حرکت خونه آشپز سمت به که حالي در بود شده کالفه حسابي که مامان

 .دیگه تقصيرآرشام مامان اِاِاِ-

 :نداد آرشام به نه و من به نه رو اعتراضي گونه هيچ ي اجازه که شد طوري مامان لحن اینبار

 .کنيد بس گفتم...بودم دوتون هر با-

 اتفاق شب تا.رفتيم مون ها اتاق با لبي زیر چشم یه گفتن با و شدیم مون بحث کردن تموم به ناچار آرشام من

 اومد شب آخر بود، راه در که بزرگي ي مناقصه و شرکت کارهاي درگير چون بابا معمول، طبق و فتاد نيا خاصي

 .خونه

 بخور ببينم پگاه قول به و باشم خونه رو همه یا بيرون برم پگاه با یا...بدم استراحت خودم به رو فردا گرفتم تصميم

 .ميده اي مزه چه بخواب و

 بيرون ندرت به اونم پگاه اصرار به معموال آخه چاره بي داشت بود؛حق شده شكه تصميمم از شدت به مامان

 .ميرفتم

 اکثرا چون بود رکورد یه واسم این.داد مزه خيلي خدایي ولي.شدم بيدار که بود 11ساعت حدودا صبح

 . باشم شرکت9سرساعت تا خواب از پاميشدم8یا7ساعت

 .آرمين به ميرسم تهش که بودم مطمين چون بيام بيرون موضوع این از که کردم سعي سرم دادن تكون با
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 .اومد بيرون اتاقش از آرشام که شدم صبحونه خوردن مشغول اي دقيقه ده دوش یه از بعد

 .رو بچه گرفته فاز سه برق انگار نگاه رو موها....زده هم کشي دختر تيپ چه الال اُه

 آقاي جواب وایيييييييييييي....نداره مدرسه امروز مگه ببينم وایسا اصن...بره کجا خواد مي وضع این با حاال

 .بدم چي رو بختيار

 صبح...خان آرشام...به به:گفتم ميدادم پایين رو بودم داده جاش زور به دهنم تو رو پنير نون لقمه یه که حالي در

 .صبحونه بفرمایيد...بخير هم شما

 بخورم؟؟؟ صبحونه چلپ چلپ پيشت بشينم بيام بخير،بعدم صبح بگم بهت ظهري کله نداري که توقع...سالم-

 نداري؟؟؟؟؟؟؟؟ مدرسه تو مگه.کردي کاله و شال بري ميخواي کجا حاال.بده افتخار رو بار یه این من جون نه-

 دیوونه!!!!!!ميزاري بچم رو عيب چرا ميگه..خورده سرت تو چيزي یه بودم گفته مامان به تو؟؟؟؟؟دیشب خوبي-

 .ست جمعه امروز

 چه شنبه چه...حاال خوب: گفتم دادم تكيه صندلي به...ميكنم درستش اآلن..نداره اشكالي.دادم سوتي چه... اه اه اه

 .بخوني درس باید رو همه... باشه داشته فرق نباید که کنكوري تویه براي...جمعه

 .کتابخونه بریم خوام مي آرش با. دیگه کنم رو کار همين ميخوام سرم خير خب-

 :گفتم و انداختم بهش اي اندرسفيهه عاقل نگاه

 هان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. اي جمعه روز تو اونم خونه کتاب بري خواي مي تيپ بااین...عرعر که منم...خودت جونه آره-

 .تو جونه به آره..چيزه..آرميـــ جون به آره-

 .طور این که:گفتم پاشد صندلي ازروي ریلكس خيلي

 .دیوار به چسبيد و کرد کپ چاره بي که آرشام سمت برداشتم خيز

 یا:گفتم واري تهدید لحن با و کشيدم جلو به رو سرش و گرفتم شو چونه و کردم نوازش انگشت یه یا شو گونه

 ......بري خواي مي کجا ميگي گلت خواهر به خوب برادر یه مثله

 یا: دادم ادامه ميگرفتم رو سعيده عمه ي خونه ي شماره که حالي در رفتم تلفن سمت به و کردم ول شو چونه

 .بگه دروغ من به نداره جرعت که ميدوني..ميپرسم آرش از خودم

 به فقط...ميگم بهت... باشه باشه:گفت عجز وبا گرفت ازم رو تلفن حرکت یه با و تلفن سمت برداشت خيز آرشام

 !!!!!!!ميكنه بيچارم پيچوندمش بفهمه اگه..برم بيرون آرش با من نيست قرار اصن..نزن زنگ آرش

 بفهم؟ آرش نباید که بيرون بره ميخواد کي با. تومني50ي سكه دوتا ي اندازه بود شده تعجب از چشمام
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 دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟ دارند اطالع هم بيرون؟مامان ببرید تشریف قراره کي با جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شما-

 .نهار برم جدیدمون ي همسایه با خوام مي -

 هان؟؟ جدیدمون ي همسایه!!!جالب اِچه-

 .خودم جون به آره-

 . اهه..نخور قسم انقدر دیگه بسه عه -

 نميشناسمش؟؟؟ من که یارو این هست کي حاال:دادم ادامه و کردم صاف صدامو

 هم رو بابا...معرفته با خيلي..اومده اونا جاي به مجرده پسره یه. سوئد رفتن کردن کشي اثاث اینا خافي آقاي-

 .نميگم دروغ که ميفهمي آرمان به بزني زنگ..دوسته هم آرمان با..ميشناسه

 .ميگي راست تو-

 ميكني؟ قبول بخورم قسم آرمين جون به اصن بابا-

 گفتي؟ که مامان به!!!!!!!شاید....امممممممممممم-

 .کنم مي رد دارم که خاني آخرین تو..بابا آره-

 .بري ميتوني حاال: گفتم و کردم نگاه آرشام به موشكافانه هم تو کشيدم رو اخمام

 سر شدت به ام حوصله.شدم ولو کاناپه روي صبحانم کردن تموم از بعد و کردم حرکت ميز طرف به آرشام رفتن با

 بله؟:داد جواب بوق چندتا از بعد.زدم زنگ پگاه به بود فته

 خوبي؟... پگاه سالم-

 آیسان؟ تویي...سالم-

 .باقرم مش ننه...په نه په-

 سرایت منم به آرشام هاي کاري شيرین.دنيا اون رفت بيچاره.ميرسيد گوش به پگاه دل ته از هاي خنده صداي

 شرکت رفتم که فردا آره...نشده بدتر اوضام تا بزنم روانشناس دکتر یه به سري یه روزه چند این باید...بود کرده

 و چفت صالحي این دهن.. نيست خوب این.. نه نه...بگيره وقت برام خوب دکتر یه به بزنه زنگ صالحي خانم ميگم

 که نبود دار خنده حرفم هم اینقدرا...ميخندید هنوز پگاه....خودم واسه ميگم دارم چي...اه.....نداره بس

 حاال؟؟؟؟؟؟؟ بچه نشه خفه!!!بوده بود؟؟؟؟شایدم...

 .نداري شو جنبه ببين...کردیما شوخي یه حاال...دیگه بسه-
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 .بگو دیگه باره یه من گرفتي؟؟؟؟؟؟؟جون یاد ازآرشام...بود باحال خيلي-

 .پــــگاه-

 داري؟ چيكار حاال....بابا باشه-

 .خدافظ اصن...شدي حال خوش صدام شنيدن از تو هم چقدر-

 بود باقر مش ي ننه اون...ميگفتي؟؟؟؟؟؟؟؟درضمن ،چي ميكردم استقبال ازت خودت مثل اگه..نگو پرت و چرت-

 .خندید اینقدر صدات شنيدن با که

 پگاه از روزي که مني تونم؟ نمي من دیگه چرا....باشه خوش اینقدر ميتونه که حالش به خوش.خنده زیر زد دوباره

 چرا؟؟؟....بودم تر خنده خوش هم

 .داشتم چيكار نميگم بهت....اینجوریه که حاال....مزه بي -شد شيطون لحنم

 .فضولي از ميميرم من..خدا رو تو نه-

 .ها رو کلمه اون نگي دیگه-

 رو باقر مش ننه....آهــــــــــــــــان....رو کلمه کدوم:گفت و خندید ریز پگاه

 .ميگفتي خوب....نميگم دیگه ميگي؟؟؟؟؟؟؟؟؟بـــــــــاشه

 کجایي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 .ایالم-

 ميكني؟ چيكار ایالم:پرسيدم تعجب با

 .ميكنم دعا رو شما شب و روز-

 .خنده زیر زد دوباره پگاه

 جدي؟؟؟کجایي؟ نه:گفتم و پریدم خندیدنش وسط کالفه

 .کرده سرایت بهت من فضوليه خصلت کـــــــــــــه بينم مي-

 !!!!!!!!!!!دیگه بگو-

 .مسافرت اومدم-

 اکيپ؟ با-

 .اومدم خانواده گرم کانون با نه-
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 نكردي؟؟؟؟ خبر چرا پس-

 زنگ ميكردي جرئت بودي من جاي به اگه انصافا نه....بودي گرفته شهربازي شب؛ اون که ژستي اون با-

 بزني؟؟؟؟؟؟

 خوش هم خيلي...ميومدیم خانوادگي ماهم...ميكردید خبر...سرم دو دیو مگه...آره..چيز....نـ که معلومه-

 .ميگذشت

 بودي؟؟؟؟؟ گرفته اونشب که بود اي قيافه چه این...سر دو دیو جونه از دور...خودت جون آره-

 .بود چش مگه-

 داري؟ چيكار نگفتي..کن ولش..هيچي-

 .هيچي. کن ولش-

 !!هيچي؟؟ کن ولش ميگي بعد ميكني پيچ سوال منو زدي زنگ-

 !!!!!!!!پگاه نيستي کن ول بدي گير اگه یعني-

 !!!وقتا یه نره یادت...کن دیكته این رو از بار سه روز هر...آفرین خوبه-

 .من مهمون ناهارم بيرون باهم بيكاري اگه ببينم خواستم مي...کردي دیوونم..واي-

 .دیگه نيستي که:دادم ادامه و خندیدم ریز

 من؟؟؟ جون:گفت تعجب با پگاه

 ميدي؟؟؟ قسم چرا...عهِ-

 .من جون بگو-

 .تو مهمون هم ناهار...بزنيم چرخ یه بيرون بریم بيكاري و اي خونه اگه خواستم مي...بردي تو بابا باشه-

 بریم هم با...ببينم وایسا....اینقدر کني؟هنوز دعوت نهار برا...منو..تو....شد این آهــــــــــــــان-

 سرت؟؟؟؟؟؟؟؟ تو خورده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟چيزي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بزنيم چرخ...بيرون

 که کنيد کاري یه بيام خوام مي خودم که هم بار یه این حاال...ميگه و همين ميگم کي هر به شماها؟؟؟ چتونه....ا ه-

 .نزنما ها حرف این از دیگه

 نميدي؟؟ ها پيشنهاد این از پرونم مي پشه بيكاري از تهران من وقتي چرا من عزیز آخه-
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 اصال دیگه طعم...باشه گردویي فقط ببين...نره یادت من واسه کلوچه...بهت بگذره خوش..ميدم بعد به این از باشه-

 .ميدوني که خودت...ندارما دوست

 دیگه؟؟؟؟؟؟؟-

 .عطرن خوش خيلي اونجا هاي چایي... بيار برام چایي هم یكمي!! هان دیگه؟؟؟؟؟...امممممم -

 دیگه؟-

 .نداره یادتم که ميكنم اس برات ميپرسم هم مامان از نميرسه فكرم به چيزي فعال -

 .ميگيرم رو همه باشه...نميشي چاق چرا ميخوري اینقدر موندم من:گفت ميخندید که حالي در پگاه

 .برسون سالم هم اینا مامانت به...مرسي-

 .باي...همينطور هم تو..باشه

 .باي-

 !!روحم...خخخـ...شد شاد روحم کلي...ها داره دنيایي خودش واسه هم پگاه این...شد باز دلم کلي..آخيــــش

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

 خيلي اینبار..خوبه:گفتم انداختم نمي بامداد آقاي به هم چشمي گوشه حتي و بود ها نقشه تو سرم که طور همين

 .برید ميتونيد دیگه...کنيد کار روشون هم هارو نقشه ي بقيه...اینكه دیگه و...داره کار هنوز ولي. قبل از بهتر

 .شدم ها نقشه از یكي ویرایش سرگرم هم من..رفت بيرون اتاق از حرفي هيچ بدون بامداد آقاي

 دیگه...نداشتم رو رفتن بيرون تنها دماغ و دل منم نبود که پگاه...ميكردم نگاه وتلویزیون بودم خونه رو همه دیروز

 .شرکت اومدم با،بابا هميشه مثل امروز و شدم بيخيالش منم نشد آرمان ازهم خبري

 تنها کار همه این با رو بابا..تونم نمي منم.جوشن و جنب در جوري یه همه...شده زیاد خيلي شرکت کار روزا این

 زنگ بهش خودم که نميده اجازه بهم غرورم هم طرفي از...باشم آرمان تماس منتظر و خونه تو بشينم و بزارم

 ...بزنم

 :دادم جواب بودم شده خيره مانيتور ي صفحه به که طور همون...خورد زنگ تلفنم که..بودم ها فكر همين تو

 .بفرمایيد..بله-

 ميندازي؟ دست و من..ایران نيام کن دعا...بال و بله-



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

40 

 

 دیروز یه این..آیسان شدي بچه...چيه؟هه براي..عصبانيت همه این آخه..ميشد شنيده آرمان عصبانيت از پر صداي

 .آیسانم همون منم ولي...بود رفته یادت رو اخالقش این زد حرف آدم مثل رو

 .ننداختم دست رو کي هيچ من...بریم باهم شو خبرته؟پياده چه-

 ...دیروزميگفت که بود من ي عمه اون...خودت جون آره-

 غم داري رو من تا...خودم به بسپار رو همه... ها موقع این براي شدم آبجيت: داد ادامه و کرد نازک رو صداش

 رو حالت ایران ميومدم ميشدم پا حاال همين بود گذاشته آرمين اگه یعني بود؟؟؟؟آیسان کي ؟اون هان....نداري

 .ميگرفتم

 کردم وسعي کردم جور و جمع رو خودم ولي...خنده زیر بزنم که بود نزدیك...ميوورد در رو من اداي بامزه خيلي

 .شد خندم از مانع حداقل ولي شدم موفق حد تاچه که نميدونم..بگيرم خودم به رو قبل عصبي حالت همون

 کارکني؟ چه ميتونستي بودي ایران که موقع همون مگه...ایران بيا شو پا..ميترسوني بچه داري مگه..بابا برو-

 بود؟ چي کار این از منظورت بگو کنده پوست و راست..شده بارم یه برا بيا آیسان-

 کار؟ کدوم-

 .من گذاشتن کار سر همين-

 دختري کدوم عاشق تو که بدونم باید کجا از من خوب. نگذاشتم کارت سر من که کني باور خواي نمي چرا بابا-

 شدي؟

 اصال؟؟؟؟؟؟ خواستم چي تو از من آخه!تو ميگي داري چي-

 خاستگاري؟ برم برات من که نگفتي تو مگه...کن ودرستش بيا حاال..واي اي-

 ؟!زدم رو حرفي چنين کي چنده؟؟من کيلو خاستگاري-

 بگي؟ نميشه روت ميگفتي رو چي پس-

 .شرکتم بري من جاي به تو..نيستم که ماهي یك این توي بگم بهت خواستم مي من-

 داره؟ خجالت این نميشد؟ روت حرف این برا-

 !دیگه؟ ميري پس:گفت باذوق آرمان

 .نه که معلومه-

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واسه آخه:گفت وارفته صداي با



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

41 

 

 شاید بگيرم رو حالش یكم بزار ولي...فضولي یكم برم ميخواد دلم ته...شده مظلوم چه حاال بچم..الهي نازشي اوخي

 .کردم قبول بعدا

 و ایستادم بوده شده زده دیوار به که تابلوهایي از یكي روي روبه شدم بلند صندلي روي از.... کردم صاف رو صدام

 لطف این باید چرا من...زیرا که این واسه:گفتم جدي و محكم خيلي هميشه مثل و کردم جا جابه دستم تو رو تلفن

 بكنم؟؟ حقت در رو

 تو...بزرگتم برادر سرم خير اینكه مثل...چي؟هه واسه:گفت بود شده قبل از تر جدي نسبت به که صدایي با آرمان

 .نيست سخت ام خيلي که دارم ازت که ایه خواسته در اولين این ها سال این تموم

 ببينم وایسا اصن!!!!!!!!!بدم انجام باید رو گفتي هرچي بزرگتري تو چون یعني:گفتم و دادم بيرون باحرص رو نفسم

 .اونجا بياد مدت این تو بگو اون یارو؟؟؟به اون بود نداري؟؟؟؟؟؟؟؟کي شریك مگه تو

 و خوادخواه توي به بزنم زنگ که نبودم بيمار کرد مي قبول بنده شریك اگه باهوش خانم:گفت و کرد پوفي آرمان

 .بيافتم پات دست به

 .مغرور ي خوشيفته ادبي بي خيلي:گفتم داشتم عصبانيتم کردن کنترل در سعي که صدایي با

 حرکت ميز طرف به دوباره و کردم قطع گوشي بدم آرمان به زدني حرف گونه هيچ ي اجازه اینكه بدون هم بعد

 .خورد زنگ تلفنم که بود شده اي دقيقه چند یه.شدم مشغول و کردم

 .بود آرمان

 آخه.بكنه محاله ها کار این از ميشناسم من که اي شيفته خود اون مگرنه..گيره کارش خيلي بار این اینكه مثل

 .بكني منو التماس هي حاال که اونجا بري پاشي دوماه بود واجب آخه کم آبت کم، نونت بگه بهش که نيست یكي

 ...بـــله:شدم هم وموفق بدم جواب ممكن لحن ترین تفاوت بي با کردم سعي کشيدم عميقي نفس

 .گلي آیسان بر سالم: گفت بود چاشنيش هم خنده هاي رگه هميشه مثل که لحني با آرمين ناباوري کمال در ولي

 تون خونه در بيام رو؟ ما داداش این کردي کار چي...قهار زن حال ضد: گفت باري شيطنت لحن با و کرد مكث کمي

 !بگم؟ مامانت به

 .الــهي...بود گرفته خندم آرمين لحن از

 شما؟؟؟؟منم حال...منگلي آرمين بر سالم:گفتم پيش سال شش آیسان همون بودم شده انگار که شيطنتي با

 خخخـ....بوسن پا هم آرشام..عالي عاليه هم بابا..داره سالم مامانم..خوبم

 پا باید که کرده گناهي چه بدبخت اون..داري بيچاره آرشام به چيكار دیگه..ميگيري هم رو ما حال که تو..بابا اي-

 ...خدا به کنه مي کفایت هستيد شما همون..باشه بنده س*و*ب
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 عوض فضا بندازه کالشو باید آرشام...نميشه کسي هر قسمت که سعادتيه این...جناب فرمایيد مي نفسي شكسن -

 .ایم بهره بي خدا شكر فعال سعادت این از که ما...آرشامه به مختص وفقط فقط شما پاي بوسيدن..هوا

 وقت؟ یه نياري کم:گفت خنده با ارمين

 .دارم هم ذخيره من نخور اونو حرص تو-

 مياره؟ سرم بالمالیي یه تنهام اینجا من نميگي آرمانُ؟ این کردي چكار..آیسان-

 خندیدن ریز کرد شروع بعد

 .هـــــــه!!!!!کي؟؟؟؟؟؟؟؟آرمان-

 ....گــو دیگه حرفت بااین...چمه من مگه:گفت تلفن اونور از ميزد مج توش عصبانيت که صدایي با آرمان

 جوریاس؟؟؟؟؟؟؟؟ چه شرکت خوبن؟؟؟اوضاع اینا مامان...ميگم..ههههههه:گفت و پرید آرمان حرف وسط آرمين

 بگه؟ ميخواست چي آرمان این ببينم وایسا

 آره؟؟؟؟؟؟؟؟ کندم رو گورم من...بگه خواست مي چي ببينم آرمان به بده رو گوشي آرمين-

 این توبا...بگه خواست مي..ميزنه ها حرف این از کي آرمان...ميزني که حرفيه چه این..نه:گفت زده هول آرمين

 فضا که قاپيدم دستش از و تلفن منم...بود گرفته قرار تو خانمي تاثير تحت...کردي ثابت رو خودت ،گلي ها حرف

 ...بشي تنگش دل که ترسيدم..کردم خودت خواطر به فقط و کار این کن باور...نشه احساسي زیاد

 .نميشم کس هيچ دلتنگ من نترس..خودش جون آره یعني...خودتــــ جون آره:گفتم خنده با

 نميشي؟ منم دلتنگ...یـــعــني:گفت مظلوم آرمين

 ....ميارم کم که ميدونم چون..نباید..کنه پيدا سوق جهت این به بحث..نباید..نباید...نه

 ...داره کار هام با بابا...برم باید من...نداري کاري اگه آرمين-

 زنگ یه بهم شد خلوت که سرت ولي..نداره اشكالي باش..ضـــــــــایع...جورم چه رفتي کجا؟؟؟؟؟؟؟؟تفره-

 .بزن

 .کنه نمي تغيري هيچ جوابم..بگم باید که آرمانه هاي حرف با رابطه در اگه-

 که آرمان...کن قبول من خاطر به رو حرفش الاقل...خدا به داره ه*ا*ن*گ...که نبودي اینجوري که تو...بابا اي-

 .ميشم ها شما دلتنگ کمتر اینجاست

 .بدم رو بله تا دارم شرط دوتا من پس -
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 .بچينه گل رفته خانم عروس..حاجاقا...اهُهُهُهُهُع:گقت هميشگي شيطنت همون با ارمان

 شرطام دو هر به باید کنم گوش حرفش به که ميخواد اگه حال هر در...مســــــخره:گفتم و کردم ریزي خنده

 .کنه عمل

 خواین؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مي زیرلفظي قدري چه حاال -

 .جدیه بحث آرمين-

 .دیگه زندگيه عمر یه حرف..بله-

 خدافظ...چياست شرطام که بگم بهش تا بزنه زنگ بهم کاري ساعت از بعد بگو آرمان به: گقتم محكم و جدي

 باي...ميگم بهشون چشم..دیگه محرم نا شدیم ما حاال... باشه-

 ...... زدم اي پيروزمندانه لبخند گوشي کردن قطع با

 من به.....نه یا ميخوره سرت به کردن عوض هوا و آب س*و*ه دیگه ببينم حاال...خودشيفته آقاي ميگيرم رو حالت

 آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خودخواهم من که....آرمان آقا...ستوده آیسان ميگن

 داري انتخاب حق کامال تو...کارنكردم این به مجبور رو تو که من نكني قبول ميتوني تو... بود اینا من هاي شرط-

 .عززززززیزم

 .کشيدم عزیزمشو قصد از

 اوضاع ولي...ميگي رو اینا نميرسه بهت دستمم و گيره کارم دوني مي..بدجنسي خيلي:گفت عصبانيت با آرمان

 .مونه نمي اینجوري هميشه

 .که واقعا...ميكنه؟هه اذیتت کردن زندگي خوانوادت کنار در اینقدر یعني...گفتم که همين:گفتم خونسرد خيلي

 واست خونه اون تو من نبودن و بودن توکه...کنم زندگي شما کنار داري دوست اینقدر ؟؟؟؟؟؟؟؟یعني چي تو-

 .نمونه خواهر نداشت اهميتي

 به ميدادم دستي چيزیم یه که بود من دست اگه...خودشيفته...ميگره تحویل خودشم چه...بود کرده عصبانيم واقعا

 .نباشي هم ایران تو دیگه که داره نگهت همونجا که آرمين

 ميفهمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟وگرنه...داره اهميت واسم اونا ناراحتي...ناراحتن بابا،مامان.... نه من:دادم جواب عصبي لحن با

 .اقاااااااااا...نداره اهميت واسم سرسوزنم ي اندازه به خونه این تو،توي نبودن و بودن

 بابا مامان واسه من رفتن اگه اهميت بي خانم...همه به شبيه مون نظرات موضوع این توي حداقل که حالم خوش -

 ....که بود مهم
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 و ميشدن رفتنت مانع که ميكردن باید چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چيكار که:گفتم حرفش وسط عصبي

 .... بابا که این از غير ميكردن چيكار باید هان؟دیگه..نكردن

 کمك دیگه که....خودم واسه کرد رهام چي؟؟؟؟؟؟؟؟که بابا: گفت و حرفم وسط پرید عصبي و کالفه لحني با آرمان

 .کردنم ترد ميشد؟؟با رفتنم مانع خواست مي را کا این آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با...کمك بي

 مامان کردن حال خوش واسه ميتونستم که بود کاري ترین کوچيك این...کنم صحبت آرومتر لحني با کردم سعي

 .ميشدم موفق باید پس...بدم انجام

 این...نكرد مجبور یا ترد رو تو بابا..بشي مستقل ميتوني که شدي بزرگ اینقدري که دادي نشون خودت تو ارمان -

 پيش چندماه تو...آرمان گذاشته باز برات رو برگشت راه بابا...کردي انتخاب خودت..خواستي خودت که بود چيزي

 .بزنند حرف آروم باهات بتونند حال اون تو داشتي توقع...رفته یادت رو هات ؟؟؟؟؟عربده رفته یادت رو خودت

 من جاي رو خودت توني نمي تو...من حق در بود نامردي بابا کار این ولي نرفته یادم...نه:گفت و کرد پوفي آرمان

 .ازشون چجوري ميزدم بابا مامان سر که هایي عربده اون با خودت قول به...آیسان نميتوني..بزاري

 .بفهمم و منظورش ميتونستم...بود کرده سكوت آرمان

 و پدر هيـــچ...کنند نمي نامردي بچشون حق در مادري و پدر هيچ آرمان:گفتم آرامش با کامال و آروم بالحني

 رو ولي باشه مسخره شاید...فكرکن حرفام به...شده تنگ بابا ي واسه وهم مامان ي واسه هم دلت ميدونم....مادري

 .کني حساب ميتوني منم کمك

 ي واسه هم بابا از باید چرا...نميفهمم رو دومت شرط معنيه ولي:گفت بود شده تر آروم کمي انگار حاال که آرمان

 بگيرم؟ اجازه شرکتم به اومدنت

 تو واسه ماه ویك بيام که ميخواي من از تو و...بابام کارمند من اینكه خاطر به:دادم جواب حوصله بي

 .مدیر آقاي گرفت اجازه اون از باید مسلما...کارکنم

 .شرکت برو دیگه فردا هم تو...ميزنم زنگ بابا به حاال همين من قبول باشه-

 عكس ازش...کنيد مي امضا و مهر رو زیرش مينویسين رو من شرایط شما آرمان آقا زرنگين خيلي..هه هه -

 ؟ok...ميكنم کار به شروع موقع همون از من رسيد دستم به که وقتي...ميكنين ایميل واسم ميگيرین

 ميبندي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چاي ترکمن داد قرار مگه-

 بيارش کني راضيش تونستي اگه...باش هواشوداشته هم حسابي..برسون آرمين به سالم...اون از تر مهم چيزي یه-

 ...دلتنگشه خيلي مامان..ایران

 مامان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط-
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 ولي..شده تنگ واسش خيلي دلم منم آره..بفهمن خوان مي اینو..دلتنگم منم آره...بگيره اعتراف خواد مي..لعنتي

 که نميگم بهش..شده تنگ براش دلم که نگفتم بهش و پرسم نمي رو رفتنش خبر بي دليل.خواست خودش اینو

 چون...نميگم نه...بودم شده داغون رفتنش خاطر به و قهرنبودم باهش رو ماه چهار اون که نگفتم بهش... برگرده

 بهش نهایت بي که وقتي...خواست رو فاصله این خودش... خواست خودش...بشه اینجوري که خواست خودش

 .ساخت رو آیسان این اون آره...کسم همه بود شده وقتي..بودم نزدیك

 .خدافظ..فهميدم..باشه:گفت کالفه آرمان

 ،سرد باشم سنگ ميخوام من...خوردن مي سر دونه دونه بهم دادن اجازه بدون که اشكام سد خرابي شد همين

 اح..گذاشتن نمي اشكا این..نميشه...نميتونم ولــــي...باشم احساس باشم؛بي

 کم...کشيدم داراز تخت روي دمر هميشه مثل و گذاشتم توالت ميز روي رو گوشي...کردم پاک رو گونم رو اشكاي

 .خوابيدم و شد گرم چشمام کم

 .ه ه اه....بره دلچسب خواب یه آدم ميزارن مگه..مياد صدا اینقدر چرا...بابا اي

 ...رسوندم نشيمن اتاق به رو خودم خوران تلو تلو...بيرون اومدم اتاق از و شدم بلند تخت رو از آلود خواب

 ...واي اي....آخه روشنه کي واسه تلویزیون این خدا واي

 پيشونيم رو،روي دستم..کشيدم دراز کاناپه روي..کردم خاموش روTV....برداشتم کاناپه روي از رو ریموت

 ..گذاشتم

 ...خوابم مي اینقدر من چرا برسرم خاک...حــيـــن

 شده تاریك کامال هواهم و ميداد نشون رو شب9ساعت که ميكردم نگاه مبهوت چنان هم دیوار روي ساعت به

 یه پس..خوب...دیگه کاشميرین آقاي خونه حتما..داره سوال این خب..کجان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هه اینا مامان پس..بود

 آرشام؟؟؟؟؟؟؟آرشام؟؟؟؟؟؟؟...که ميمونه آرشام

 رو هام استخوان تروق ترق صداي که..پاشدم کاناپه رو از چين هم...بودن کرده وصل فاز سه برق بهم اینكه مثل

 شون اکيپ با زدن گشت براي ها فرصت این از معموال..بود خراب شون سابقه ما داداش آق این آخه...شنيدم

 .ميكرد استفاده

 ...نيس آرشام و جاتره..من بر واي هييي...کردم باز ضرب با رو اتاقش در و کردم حرکت اتاقش طرف به

 ....کنم چيكار باید بفهمم بازشه مخم بلكه بخورم چيزي یه آشپزخونه تو رفتم و گرفتم گرد عقب عصبي

 ...مامانه خط دست که این یخچال؟؟؟؟؟مثل در رو چيه دیگه این!!!!!! وا
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 احتماال...کاشميري آقاي خونه ميریم باباتون و من:خوندن کردم شروع و برداشتم یخچال در روي از رو برگه

 صداتون...نميایند تون کدوم هيچ که ميدونستم چون..هست یخچال توي آماده غذا...برميگردیم دیروقتم

 در حسابي تنبيه یه صورت اون در چون..باشه نشده جنگ ميدون خونه برگشتم، که وقتي وارم اميد...نزدم

 ...ها برنداره بو رو خونه تموم بوش بيرون بزارین9:30ساعت راس هم رو ها زباله....انتظارتونه

 این ميكنه حس آدم که ننوشته هيچي اینقدر...آرشامه ماله کيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آهان خط دست دیگه این.... وااااااا

 ميشه مگه حاال..کردم ریز کمي رو چشمام و آوردم جلوتر رو برگه خوندنش براي...دبستانيه بچه یه ماله خط دست

 حدودا باید حاال...رو بيدارکردنت ترفند کردي حال من جان نه...بخير شب...ســــــــــالم:بخونيش

 به پس انفجاري حال در حرص از حاال ميدونم...ام نابغه اینقدر که خودم به درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایول..باشه9ساعت

 مطالعه حال در آرش با...ام سعيده عمه خونه من..خب...اههههههههههم...مطلب اصل سر ميرم سرعت

 نميترسي تنهایي که تو...ام سعيده عمه ي خونه..خودم جان به نه..خودمون جون آره خخخـــ...هستيم

 تا حداقل من چون..نميكنه تغير اوضاع بترسي هم اگه حال هر در... نميترسي که معلومه که؟؟؟؟؟؟هان؟؟؟خوب

 دم بزاري نره یادت هم رو آشغاال دیگه چيز یه...اهاااااااا... باباي.. الهي بري قربونم....ميمونم اینجا10و11ساعتو

 ...مادددددرررررر برنداره و خونه تموم بوش...در

 ...وایييييييييي...که ميكنم سكته اینجا که من..آرشام نكنه چيكارت بگم خدا..کوفت اي

 مامان اگه..خوردن کردم شروع یخ و یخ و آوردم بيرون هارو غذا... کردم باز و یخچال در و کشيدم عميقي نفس

 ...که نيست حاال ولي..ميكند سرم از پوست بود اینجا

 ...یخچال توي گذاشتم رو غذا ي مونده باقي شدم سيرکه....خوردن بيشتري ولع با کردم شروع دوباره

 داري دل خودم به هي.  شدم خياالتي کردم فكر اول...اومد بيرون از صدایي که کردم حرکت نشيمن اتاق طرف به

 گوشه...ميلرزیدم خودم به بيد مثل داشتم...شنيدم رو صدا همون دوم بار براي وقتي اما نبوده هيچي که دادم مي

 راه یه دنبال فقط و بودم بسته رو چشمام... پاهام روي گذاشتم مو چونه و کردم بغل رو پاهام و نشستم کاناپه ي

 چيكار...کنم چكار خدایا واي..نميزاشت آبرو واسم آرشام...رفت نميشد که سعيده عمه ي خونه....ميگشتم حل

 ...نرسيد فكرم به زودتر چرا آره..پگاه خونه ميرم..فهميدم!!!!!!!!!!!!هان....کنم

 قورت رو دهنم آب...زدم دید یه رو خونه کل بعد و انداختم پنجره به نگاهي...شدم بلند کاناپه روي از لرز و ترس با

 وشروع قلبم روي گذاشتم رو دستم.. بستم سرم پشت محكم و در و اتاقم سمت دویيدم برق سرعت با و دادم

 و پوشيدم مشكي کتون شلوار یه و مشكي پانچوي یه سریع...دهنم تو ميومد داشت قلبم..زدن نفس نفس کردن

 تيپ که دزدي برم خوام مي ميكنه فكر ندونه یكي حاال....انداختم سرم رو آزادانه هم مشكي شال یه

 ...خخخـ.زدم سرتاسرمشكي

 و در دوباره... نيست کس هيچ که شدم که مطمئن..انداختم بيرون به نگاهي و کردم باز کمي رو اتاق در

 به تمام هرچه سرعت با و کردم باز و در حرکت یه با و کشيدم عميقي نفس...انداختم اتاق دورتادور نگاهي...بستم
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 سمت به...در دم ميزاشتم رو ها زباله باید..افتادم مامان حرف یاد یهو که کردم باز و در...دویيدم خروجي در طرف

 تاریك تاریك...زدم دید رو حياط کل...اومدم بيرون خونه از ها زباله نایلون برداشتن از بعد و رفتم آشپزخونه

 تاریك انقدر اینجا حاال که ميكردي روشن برق یه بري ميخواستي که موقعي حداقل معرفت بي ارشام خب...

 .ارشام بميري...وایيييييييي...نباشه

 کال من شد نمي ميكردم هرکار چرا نميدونم ولي نيست ترس واسه چيزي هيچ که کنم تلقين خودم به کردم سعي

 ...گرفتم کمك سرعت از... شدم ملقين تلقين خيال بي...خب ترسيدم مي تاریكي و تنهاي از

 تو رفتم سر با.... آیيييييييي...گرومپ.... که مياوردم کم نفس داشتم دیگه..بيا کش حياط این هي...بدو من حاالهي

 ...اوخ...رفتما بدجورم آخ...در

 زیر اینا ي همه که آرشام نشي چي بگم خدا اي...بود شده برآمده کمي ووویيي...پيشونيم روي کشيدم رو دستم

 شب...عمه خونه رفتي گذاشتي بزرگي این به خونه این تو تنها و تك اینجا منو برادر ميگن هم تو به آخه...توئه سر

 فرزاد اون کردن تحمل...کاشميري آقاي خونه ميرفتم اینا مامي با کاش اي...ميكنم سكته نميگه..اخه بود قهط

 ميبينم ميكنم فكر خوب که حاال...نرفتم خوبه...ایيييييييي...خدا به بود بهتر ترس و تنهایي این به نسبت چندش

 .ندارم رو هاش چاپلوسي ي حوصله اصال.. هستم بهتري شرایط تو حاال

 !!خودم؟ واسه ميگم چي

 کوچه دوتا تا فكرکنم که کشيدم جيغي چنان...شنيدم رو صدا همون دوباره که... انداختم خونه به تاسري سر نگاه

 .شنيدن ترم پایين

 اونطرف که اینا پگاه ي خونه طرف به ميدویيدم... ميكشيدم جيغ که طور همين کردم باز رو درحياط سرعت به

 .بود ما ي خونه از تر باال خونه دوتا خيابون

 یه به آنچنان یهو که کردم نگاه خونه در به دوباره برگردوندم رو ،سرم ميدویيدم چنان هم که طور همين راه بين

 محكم سرم دوباره هم لحظه آخرین در و افتادم عقب به و کنم حفظ رو تعادلم نتونستم که خوردم محكم چيز

 ي هاله دیدم که هم رو چيزي آخرین و ميكردم حس پوستم روي که رو خوني گرميه بعد چيزیو یه به خورد

 .نفهميدم چيزي ودیگه ميومد طرفم به که بود سياهي

 ...ميده خوبيم بوي چه گرمي و نرم جاي چه اووووممممممم

 ...هيممممممممم

 با شيك خعلي دکوراسيون با خوابي اتاقي...انداخت نگاهي اطراف به... کردم باز و چشمام الي و شدم دنده به دنده

 .مشكي و قرمز ست
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 ترس از بودم خوابيده که خوابي تخت رو... نيست ما ي خونه که کجاست؟اینجا اینجا برسرم خاک وایيييييي

 .وایسادم پاشدم

 چيشد؟ ببينم بزار خب

 . شدم تنها خونه من...اممممم

 . بيرون اومدم

 .در به خورد سرم

 .جایي یه به خورد سرم زمين خوردم کوچه تو اومدم بعد

 .طرفم اومد نفر یه بعد

 اوردن؟؟؟؟؟؟ کجا منو...اومده سرم بالیي چه...خدااااااااا وایيييييييييييييييي

 ...شد باز شدت به در بندش پشت که کشيدم بنفشي جيغ

 چيشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 ..ميشم دیوونه دارم..خدا واي

 ...این...این

 که همون...بهش خوردم که همون...بود کرده دعوت شهربازي اینارو پگاه اکيپ هاي بچه که پسرس همون اینكه

 ميكنه؟ چيكار اینجا این...بود چسبيده بهش همشو بهناز

 تيشرت یه با بود پوشيده مشكي ورزشي شلوار یه...ميكرم نگاش هنوز داشتم شده گرد چشماي با

 ...ایششششششش...خوشتيپه چقدم بيشععععععععععور...سبز

 انگار حاال..کردم ریز چشمامو. شم خم صورتش تو و شدم نزدیكش و اومدم پایين تخت رو از برداشتم چشم ازش

 ..خخخـ بگيرم اعتراف ميخوام

 ميكني؟ چيكار اینجا تو-

 ...پرسيدم سوالي چه..اهكي

 ميخورد،از صورتم تو نفساش هرم که طوري شد نزدیكتر من به قدم یه بود چي اسمش رفته یادم باز که پسره

 زمين خوردم محكم و چيزي به کرد گير پام که برداشتم عقب به دوقدم...ميكردم احساس رو پاهام لرزش ترس

 لب زیر گذاشتم کمرم روي و دستم...بود گرفته درد شدت به کمرم... شد جمع چشمام تو اشك درد از که طوري

 ميخندي؟ چي به بخندي اب رو اي..بخند کي و بخند حاال..خنده زیر زد پسره که کردم ناله
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 رو از منو حرکت بایه و اومد بطرفم بعد و کرد نگاه بهم شد قطع خندش لحظه یه که کردم نگاش اشكي چشماي با

 ..کرد بلند زمين

 بود گرفته شدت اشكام

 .بري مي کجا منو..زمين بزارم.. کنننننننننننننننننن ولم:گفت داد با

 اناليز واسه وقت که بودم ترسيده انقدر... شد پذیرایي وارد اومد بيرون اتاق از من فریادهاي و داد به توجه بدون

 .نداشتم خونه دقيق

 ..خدا رو تو..برم بزار ميكنم خواهش:گفنم عجز با بود اومده در هقم هق دیگه.

 که کردم نگاهش زده وحشت. کردم جور و جمع خودمو. نشست پام جلو گذاشت ها کاناپه از یكي روي منو

 .باش اروم:گفت

 ميخواي؟ جونم از چي کن ولم:گفتم گریه با

 بعدم اومدي بيرون خونتون از ترس و عجله با دیدم که در دم بزارم رو اشغاال اومدم..ندارم کاریت..هيراد منم بابا-

 .ندیدي منو که بودي ترسيده انقدر تو..شد خوني وسرت زمين خوردي

 باشه؟..باش اروم:گفت بخشي ارامش لحن با..ميزدم نفس نفس و ميریختم اشك همچنان ولي..شدم تر اروم

 و گذاشتم کاناپه روي رو سرم.. کردم بسته و باز بار یه باشه معني به رو چشمام نداشتم زدن حرف ناي دیگه

 ..بستم و چشمام

 خوبه؟ حالتون-

 بي..بخورمش خواست ازم و گرفت طرفم به رو ليوان..بود یستاده جلوم پرتغال اب ليوان یه با کردم باز رو چشمام

 .اومد جا حالم اخييششش..خوردم ضرب یه و گرفتم ازش ليوانو تعارفي هيچ

 .نبود خونتون کسي ظاهرا ولي زدم خونتونو زنگ-

 .بود شده خيره من سر پشت ساعت به و بود نشسته جلویي ي کاناپه روي کردم نگاش و برگشتم طرفش به

 .اینجا اوردمتون خاطر همين به:داد ادامه و دوخت چشمام توي رو نگاهش

 .بزنه لبخندي شد باعث که دادم قورت صدا با دهنمو اب فقط و کردم سكوت

 .جدیدتونم ي همسایه من-

 .دیدمتون بودین بچه خيلي وقتي بارم یك..داشتم باهاتونو اشنایي افتخار قبال:گفت و کرد ریزي ي خنده
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 .نمياد یادم شمارو من ولي:گفتم تعجب با و کردم صاف رو صدام. بود شده بهتر حالم

 .کمتر یاشایدم.بود سالتون5شاید.بودین بچه خيلي موقع اون که گفتم-

 .ميومد بيرون حدقه از چشمام داشت حاال دیگه

 دیدین؟ منو کجا-

 .دیدم آرمان همراه بار یك فقط شماروهم.دوستم که وقتي خيلي برادرتون آرمان با من راستش-

 .جالب چه-

 .کرد مرتب سرم روي روسریمو

 بودم کرده موردش در که فكري از لحظه یه. بود تنم پانچو هم و بود سرم روسریم هم. بودم نكرده توجه..عه

 .نميداد فرماني هيچ مغزم اصال بودم ترسيده خعلي..داشتم حقم خب ولي..کشيدم خجالت

 اومده اینجا دوباري یكي ميكنم فك قبال..بود اینا خافي اقاي ي خونه.. انداختم خونه دور دورتا به نگاهي

 که بود در دوتا خواب اتاق کنار بود، خوابي اتاق چپ سمت خونه ورودي در کنار از بود شيكي ي خونه..بودم

 یعني سالن ته بود شده تزیين مبلمان با باسليقه و شيك کامال که بود بزرگي سالن..بود دستشویي و حموم احتماال

 سالن ته.داشت شيكي برقي لوازم و وسایل اونم بود بزرگي ي اشپزخونه چپ سمت بودیم نشسته ما که جایي

 سلطنتي مبالي داشت تري رسمي ي جنبه که تر پایين گلبهي راحتي مبالي و داشت وجود بزرگي LED تلویزیون

 ..اي فيروزه ابي

 .ميندازه آرمان یاد منو اخالقت ولي زیاد نيست آرما شبيه چهرتون-

 .درسته تقریبا بله:گفتم و برداشتم خونه اناليز از چشم

 تقریبا؟ چرا-

 ميبرین؟ تشریف:پاشد هم اون من شدن بلند با بلندشدم کاناپه روي از

 .نميشم مزاحمتون این از بيشتر دیگه..برم-

 .مایلين هرطور باشه-

 به دوباره کردم باز و در..ميومد سرم پشت هم هيراد.. کردم حرکت خروجي در طرف به و کردم اکتفا لبخندي به

 بهم بدین حق خب..داشتم که رفتاري از ميخوام عذر...امممممم و..کمكتون از ممنون:گفتم و برگشتم طرفش

 .بودم ترسيده
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 اومدین خونه از اونجوري که بودین ترسيده موقع اون چي از حاال...ميكنم خواهش:گفت و خندید شيطون

 که؟ خوبين بيرون؟االن

 . اجازه با... خوبم االن بله:..دادم جواب شده قفل دندوناي با

 برعكس.. بود بزرگتر ما حياط از کمي تقریبا گفت وميشه بود بزرگي حياط...شدم حياط واردر اومدم بيرون خونه از

 ابي شيك خيلي کاري نما با. بود حياط وسط درست ساختمان اینجا بود حياط ته خونه ساختمون که ما ي خونه

 ...سفيد و اسموني

 تمام.. بود گل ي بوته هم چندتایي یه و چمن فقط نبود خاصي چيز مياد یادم من که اینطور خونه پشت حياط

 ..ميومد سرم پشت هم هيراد حياط کردن طي مدت

 .هواسرده..داخل برین:گفتم و برگشتم طرفش به

 .ميخورم هوایي یه هم. ندارم مشكلي:گفت و برد جيبش تو و ودستاش کرد اسمون به نگاهي-

 .نميترسين دیگه شما هم:داد ادامه و کرد من به نگاهي

 ميترسم؟ من گفته کي:گفتم و ایستادم سرجام یهویي خيلي

 .هيشكي:گفت و انداخت باال اي شونه. اورد بيرون جيبش توي دستاشواز. برگشت سر پشت به

 . بود جلوتر من ،از بودم جواب منتظر و بودم ایستاده هچنان من و رفتن راه کرد شروع دوباره

 .خوبه:گفتم نفس به اعتماد با

 .شدم کوچه وارد کردم باز درو جلوزدم ازش دوباره و کردم بيشتر و سرعتم و

 منتظر در دم سينه به دست دقيقا برگشتم سرم پشت به..خلوت خلوت کوچه و بود شب 10 تقریبا ساعت

 ..خودم با نيورد کيليد اصال اومدي یادم یهو که کردم حرکت خونه طرف به و کردم پوفي..بود

 کنم؟ چيكار حاال...وایييييي اي

 داده تكيه در به سينه به دست وهمچنان بود کرده کج سرشو.. کردم نگاه طرفش به..اره..اینا پگاه خونه ميرم...اها

 ..بود

 طرف به منم..شد خونش داخل و داد تكون سري بالفاصله چون نموند دور چشمش از شك بي که زدم پوزخندي

 . کردم حرکت اینا پگاه خونه

 تموم پگاه کردم تعریف پگاه واسه رو ماجرا وتمام اینا پگاه ي خونه رفتم اونشب...ميگذره ماجرا اون از روزي دو

 .ميرفت ریسه اتاق کف خنده از مدت
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 اینكه بعد مامان.شد چي که دادم اطالع بهش و زدم زنگ مامان به قبلش البته موندم شون خونه پگاه اصرار به

 .کرد قطع رو گوشي کرد دعا هيراد واسه هم وکلي خورد حرص ارشام دست از حسابي

 برگشت دیرتر خيلي ارشام که ميگفت مامان ولي بودند اومده کاشميري اقا ي خونه از بابا و مامان 10:30ساعت

 بابا، مامان شد ماجرا اون اومدن وجود به باعث که خونه توي من گذاشتن تنها خاطر به و دليل همين به و خونه

 .ميگيره نظر در واسش تنبيهي حتما که گفته بابا و کردن دعوا حسابي رو ارشام

 که بود کرده قبول و بود کرده عذرخواهي رفتارش بابت و بوده زده زنگ بابا به... کرد عمل شرطام تموم به ارمان

 .کنه زندگي ما کنار دوباره ایران به برگشتش بعد

 .بودم حال خوش شون حالي خوش از منم همينطور هم بابا..بود حال خوش خيلي بابت این از مامان

 واسه شيك مانتو یه تا خرید رفتيم پگاه با شرکت از بعد امروز...کنم شروع ارمان شرکت تو رو کارم فردا قراره

 .کنم تهيه شرکت توي روزم اولين

 .بشم حاضر عالي روز اولين تو جورایي یه ميخواستم اما داشتم مانتو

 رنگ هم بزرگ ي دکمه تا چهار فقط و داشت حالتكلوش تنش پایين و بود تنگ باالتنش که بادمجوني مانتوي یه

 .ميومد بهم بنفش و صورتي رنگ کال..ميومد بهم خيلي برداشتم و ميخورد اش پارچه خود

 .برسم دیر شرکت اون تو کاریم روز اولين تو نباید خره باال. رفتم خواب به و کردم تنظيم صبح 7 براي رو ساعت

 بيرون اتاقم از و کردم رها دورم آزادانه همينطور موهامو. گرفتم دوش یه سریع..  شدم بلند زنگ صداي با صبح

 ..اومدم

 . ميپوشيد هاشو کفش و بود وایساده در دم و بود دستش تو اي لقمه ارشام

 بابا؟ کو پس عه..بود گرم سرم خونه اشپز تو هم مامان

 .خانه اهل بر سالاااااااااااااااام:دادم سالم بلند صداي با

 .خانوم مامان بخير صبحتون:دادم ادامه و شدم اشپزخونه داخل

 .مامان آیسان بخير صب:وگفت برگشت طرفم به خندان روي با هميشه مثه مامان

 .کنم حاضر صبحونتو تا بشين:گفت که زدم روش به لبخندي

 .رفتم من مامان:گفت ميداد جا دهنش تو زور به رو لقمه که حالي در ارشام

 .جان مامان بسالمت:گفت ارشام روبه مامان

 خان؟؟؟ ارشام افتاد مد از سالم:گفتم کنم ارشام به نگاه اینكه وبدون نشستم غذاخوري ميز روي
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 ..باوا بينيم برو:گفت و داد تكون هوا تو دستشو و کرد بهم نگاهي نيم ارشام

 گرفته رو مدم ماه یك مدت به اونشبش کار خاطر به بابا.. ميسوزه کجا از ارشام این ميدونم..شد خارج خونه واز

 .کنم چيكارش دلخوره که جهنم به.. دلخوره اونجا از اونم ازش

 چهار و بلند قد مردي بابا..بود اش شونه رو اي حوله و اومد بيرون اتاقشون تو از بابا اومدم در فكر تو از در صداي با

 من لباي حالت..مشكي موهاي و ميكنه چندان دو رو ابهتش که پرفسوري ریش و گندمي پوستي با. بود شونه

 شرکت ها وقت بيشتر.. ميزد سنش از تر جوون خيلي بابا. فرم خوش و کشيده بيني و پر لباي بود بابا مثل درست

 ..داشت دوست العاده فوق رو مامان و بود

 و خواستگاري ميرن بود برده مارو شهرام بابا دل مامانم که اونجایي از و شدن اشنا باهم دانشگاه تو بابام مامان

 خخخ. هستند خدمتون در االن که گلي دسته فرزنداي همين ميشه اشم نتيجه!  بـــــــــــعـــــله

 تكون جلوم رو دستش و نشست من روي روبه صندلي رو بابا..رفت یادم سالم کل به که بودم شده بابا محو انقدر

 ميكني؟؟ نگاه رو کجا بابا ایسان:داد

 .بخير صبحتون باباشهرام سالم-

 شهرام؟ بابا دل عزیز خوبي..بابا ي یدونه یكي دختر بخير هم شما صبح:گفت لبخند با بابا

 .بابایي خوبم:گفتم و انداختم پایين و سرم و انداخت گل لپام

 من نصيب یكيشو انشااهلل خدا داره همسري همچين که مامان حال به خوش..بود خوبي مرد واقعا بابا

 ..خخخ..کن فكرشو..ووویييييي..کنه

 نكني دیر اولي روز که بجنب ایسان:گفت نشست بابا کنار خودشم و گذاشت ميز روي رو صبحونه سيني مامان

 .مامان

 خوردن صبحونه مشغول و نميكنم دیر..چشم:دادم جواب ميچيدم ميز روي سيني توي از رو ظرفا که همينطور

 ..شدم

 که رو بلندم موهاي.. رفتم اتاقم تو و کردم تشكر مامان از و پاشدم ميز پشت از خوردن صبحونه ربع یك از بعد

 نشون تر خمار رو چشمام که بستم محكم سرم باالي گيره با و کردم شونه رو و بود شده خشك حاال دیگه

 رو کتونم مشكي شلوار..  کردم تنم و اوردم بيرون کمدم توي از رو بودیم خریده پگاه با دیروز که مانتویي..ميداد

 رو ارایشم رنگ کم خيلي قرمز رژ یه با و زدم صورت به پودر کردم کمي و نشستم ارایشم ميز پشت..کردم تنم هم

 از برداشتم ميز روي از رو کيفم و زدم رو عالقم مورد اسانس بعدم. کردم سرم مشكي ي مقنعه یه.. کرد تكميل

 . اومدم بيرون اتاق

 .ميزدند حرف و بودند نشسته ميز پشت هنوز مامان و بابا
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 ندارین؟ کاري..ميرم دارم دیگه من-

 مامان دیرميرسي..  شدنت آماده کشيد طول چقدر:گفت و گذاشت سينك توي رو ظرفا و پاشد ميز روي از مامان

 .جان

 .دیرنميرسه داره دختربابا که فرموني دست این با خانم نه: گفت و داد مامان دست به رو ميز روي ظرفاي بابا

 آیسان؟:گفت بابا که برداشتم قدم خروجي در بطرف.  دادم تكون سري و خندیدم

 بابا؟ جانم-

 .امانته تو دست شرکت اون. ندیا دستش کاري یه آرمان با لجبازي و سرلج از موقع یه-

 چيه؟ منظورتون: گفتم و کردم نگاه بابا به گنگ و ایستادم

 .باش دادي که قولي سر. بدي انجام درست وظيفتو اینكه منظورم-

 .برادرمها ولي ندارم آرمان از خوشي دل اینجوریم؟درسته من ميكنيد فكر واقعا شما!! بابا؟؟!! واااا-

 .کنه حـــــــــــــض که بگردونم رو شرکتش ماه یك مدت تو جوري:وگفت زدم نمایي دندون لبخند

 .تو دست از: گفت و زد لبخندي بابا

 و اوردم در جاکفشي توي از و ميخورد بنفش کوچيك گل یه روش که بلند پاشنه مخمل مشكي کفش جفت یه

 .رفتم من:گفتم

 !!!نـــــــــریاااااا تند:زد داد آشپزخونه توي از مامان

 .چشششششممم-

 حرکت ارمان شرکت طرف به و زدم چشمم به رو برندم دودي عينك.. شدم ماشينم سوار..اومدم بيرون خونه از

 :گذاشتم توپ اهنگ یه کردم روشن رو ضبط..کردم

 پيدا قلبم تو شد تو با که عشقي

 رویا تو و خواب تو کردم مي حسش

 تنهام تنهاي ندیدي نبودي

 من عشق یعني قلبم توي عشقت

 من عشق من عشق

 ميخونم تو از من جون من عشق



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

55 

 

 جونم به زد آتيش تو چشاي ناز

 لرزه مي قلبم من جون من عشق

 ارزه نمي دنيا نباشي ميدوني

 پيدا قلبم تو شد تو با که عشقي

 رویا تو و خواب تو کردم مي حسش

 تنهام تنهاي ندیدي نبودي

 من عشق یعني قلبم توي عشقت

 من عشق من عشق

 ميخونم تو از من جون من عشق

 جونم به زد آتيش تو چشاي ناز

 لرزه مي قلبم من جون من عشق

 ارزه نمي دنيا نباشي ميدوني

 من جون من عشق

 ميخونم تو از من جون من عشق

 جونم به زد آتيش تو چشاي ناز

 لرزه مي قلبم من جون من عشق

 ارزه نمي دنيا نباشي ميدوني

 ميخونم تو از من جون من عشق

 جونم به زد آتيش تو چشاي ناز

 لرزه مي قلبم من جون من عشق

 ارزه نمي دنيا نباشي ميدوني

 (من عشق)پاشایي مرتضي یاد زنده اهنگ
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 دوستش شاهد که، ميگفت ارمان..مدرن و شيك کامال نماي با طبقه20حدودا برج یه...رسيدم شرکت ساختمون به

 .کرده جور رو اینجا

 . ایستادم بود پارکينگ نگهبان که پيرمردي کنار و کردم کم رو ضبط رسيدم که شرکت پارکينگ در دم به

 .نباشين خسته..سالم:گفتم و شدم خم راست سمت به و دادم پایين رو شيشه

 .باشين سالمت..دخترم سالم:داد جواب خنده با و برگشت طرفم به پيرمرد

 .ام ستوده مهندس جناب خواهر..من..ممنون:گفتم و برداشتم چشمام روي از رو عينك

 ..خخخــ ستوده مهندس جنااااااااب..اینا مامانم وایيييي

 جاي بفرماین..ستوده خانم اومدین خوش:داد نشون رو پارکي جاي دستش با و کرد باز رو پارکينگ در پيرمرد

 .کنين پارک مهندس اقاي ماشين

 . کردم پارک ماشينو کردن تشكر از بعد و زدم چشمم به دوباره رو عينك

 حرکت اسانسور طرف به و کرد قفل رو ماشين درهاي و شدم پياده ماشين از و انداختم هام شونه روي رو کيفم

 .دادم فشار رو 4ي طبقه و شدم سوار معطلي کمي از بعد کردم

 . بود عالي..انداختم تيپم به نگاهي اینه تو

 اون کنار که دري طرف به و اومدم بيرون اسانسور از ميكرد اعالم رو 4ي طبقه به رسيدن که خانمي صداي با

 .کردم حرکت مهر، آریان سازي ساختمان شرکت بود نوشته روش که کوچكي تابلوي

 و ریش ته و گون گندم گرد باصورت ساله 27،8حدودا پسر یه قامت و شد درباز که بود نخورده در به دستم هنوز

.. شد ،نمایان بود ریخته صورتش تو ور یه که مشكي موهاي و شده تميز ابروهاي و مشكي تنگ تقریبا چشماي

 .ميومد نظر به تپل هم خورده یه گفت ميشه بود من ي اندازه حدودا هم قدش

 درسته؟..باشين مهندس اقاي خواهر باید شما:گفت و کرد سالم مودبانه

 جناب خواهر ستوده ایسان من بله...سالم:گفتم و کردم نگاش تر دقيق بار واین برداشتم چشمام روي از رو عينك

 .هستم مهندس

 شما؟ و:دادم ادامه و گرفتم طرفش به رو عينك

 .هستم شكوهي عادل من:گفت من روبه صورتش رو آور چندش لبخند یه با پسر

 .شرکت حسابدار:داد ادامه و انداخت پایين رو سرش تعظيم حالت به

 .داخل بفرمایين ميكنم خواهش:گفت و کرد اشاره داخل به بادستش
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 که ميكردم نگاش من هرچي..بشي رد نميشد اصال بود وایساده در جلو هيكلش اون با اون اخه.. کردم نگاش کمي

 .داد مي تحویلم ژکوند لبخند بهم هي و نميشد متوجه اصال ولي بشم رد نمتونم جلودر وایساده بفهمه

 ميخوام اونور ببرین تشریف ميشه:گفت عاصي و دادم بيرون حرص با رو نفسم.. بود اورده جوش حسابي دیگه

 ردشم؟

 .نيس حواسم اصال. ميخوام عذر!  اِاِاِاِاِاِاِ-

 .مشخصه بله: گفتم عصبي

 .رفت کنار سپس و بخوره گره هم توي بيشتر من اخماي شد باعث که زد نمایي دندون لبخند

 ميتونم و داشت اي بامزه ي چهره.برخورد بود ایستاده ميز پشت که دختري یه به نگاهم شدم که شرکت داخل

 شيرین و بامزه لبخند یه با کرد احساس خودش روي رو نگاهم وقتي. نشست دلم به اول نگاه همون تو که بگم

 .اومدین خوش..ستوده خانوم سالااااااااام:گفت

 .ممنونم.. سالااام:دادم جواب خندان و رفتم طرفش به لبخند یه با

 .شرکت منشي..کوشا ترانه..هستم کوشا من:گفت خنده با و کرد دراز طرفم به رو دستش

 .کوشا خانوم خوشوقتم:گفتم و دادم دست باهاش مودبانه

 قيطوني دهن و لب و بود قرمز هاش سرلپ که سفيد و تپل تقریبا دختر یه. کنم آناليزش ميتونستم بهتر االن

 .بود مشكيش گرد چشماي ميكرد خودش مدهوش رو ادم نگاه تواولين چيز اولين و داشت داشت

 .بدم نشونتون رو تون اتاق تا بياین همرام..ستوده خانوم:گفت و اومد جلو شكوهي اقاي

 نشون از بعد..افتادم راه به شكوهي اقاي همراه به و زدم کوشا خانم به لبخند یه..کرد حرکت سالن انتهاي به بعد و

 شرکت دست در که هایي پروژه با اشناشدن و ها کارمند با من کردن آشنا و بود ارمان اتاق همون که اتاقم دادن

 .بود،شدم کرده کار کمي روش قبال ارمان که هایي نقشه سري یه سرگرم و برگشتم اتاقم به بود

 رفتم سالن طرف به و بلندشدم ميز پشت از..شد بلند بيرون از سروصدایي که بودم سرگرم که بود ساعتي یك

 .بود مشخص ميكرد داد وبي داد مدام که مردي هيكل و شكوهي خانم مضطرب ي چهره ازدور

 که ميزان همون به ميكرم حرکت طرفشون به که همونطور..نداشتم، صورش به دیدي وهيچ بود من به پشتش

 چيه؟ واسه دیگه صداها سرو اینجا؟این خبره چه:گفتم و کردم بلند بود،صدامو برده باال صداشو مرده

 ..بود من به پشتش هنوز ولي ایستاد حرکت بي و شد قطع صداش یهو

 .. رسوندم بهشون و خودم و کردم بيشتر رو سرعتم
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  محترم؟باشماهستم؟ اقاي-

 .شدم شوکه دیدنش از دوباره من و برگردوند طرفم به رو سرش

 هستش؟؟ ميرم هرجا من اخه؟چرا ميكرد چيكار اینجا این

 چه اینجا:گفتم کوشا خانم به خطاب ميكردم نگاه بهش همچنان که همونطور و کردم حفظ رو خونسردیم

 کلشون؟ پس انداختن صداشونو اینجور که ميخوان چي اقا خبره؟این

 نگاه اون به ومتعجب بردارم هيراد از چشم شد باعث که داد قورت صدا با دهنشو اب..بود کرده هل کوشا خانم

 .کنم

 .کنم معرف خودمو که بدین اجازه:گفت کردو دستي پيش هيراد بزنه حرفي اینكه از قبل

 .کرد نگاه ميكردم نگاه هيراد به خيره که من به و گفت و لبي زیر چشم یه کوشا خانوم

 .ستوده ارمان برادرتون شریك و دوست..هستم شاهد هيراد-

 خواهر تك ستوده خانوم ایسان هم شما و:داد ادامه و زد شيطون لبخند یه که ميكردم نگاهش متعجب همچنان

 .آرمان

 تكرار دیگه خانوم: گفت کوشا خانوم روبه و کرد صاف صداشو که برنميداشتم ازش چشم متعجب همچنان من و

 .کنين تنظيم رو قراري من با هماهنگي بدون که نبينم دیگه اما ميكنم پوشي چشم رو بار این..نشه

 .شاهد اقاي چشم:گفت هيراد روبه بود ترشده اروم حاال که کوشا خانم

 خوبه-

 .بست و در و رفت ها اتاق از یكي طرف به بعد و

 اینجایين؟ ستوده خانوم:گفت و ایستاد من کنار باخنده کوشا خانوم

 هاااااااان؟:گفتم مبهوت و برگشتم طرفش به

 .هيچي:گفت و زد لبخندي

 رو داشتم که بود دوساعتي.کردم مشغول رو خودم ودوباره رفتم اتاقم طرف به منم. رفت ميزش طرف به هم بعد و

 .بفرمایين:گفتم و کشيدم کار از دست. درخورد به اي تقه که کارميكردم اي نقشه یه

 نميارین؟؟؟ تشریف نهاره وقت ستوده خانوم:گفت و شد داخل شكوهي اقاي

 .ميام منم ببرین شماتشریف-
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 .اوکي-

 غذاخوري سالن وارد.کردم حرکت بود رویي واحدروبه که شرکت غذاخوري سالن طرف به شكوهي اقاي رفتن بعد

 .کردم پيداش باالخره اهاااااااااااااااا که ميگشتم خالي ميز دنبال چشم با شدم که

 . شدم مشغول غدا ظرف اوردن از بعد...کردم حرکت طرفش به که بود خالي ميز یه سالن ته

 تو روز اون ولي و نخورد جا اصن من برعكس دیدنم از امروز که بود کرده معرفي هيراد به منو ارمان قبال یعني

 شدم بيهوش من که اونشبم یعني..دید صورتش تو رو تعجب ميشد روز اون ارهههه کردنم، معرفي بعد شهربازي

 ..ميكنم فكر من اینقدر من چرا دیگه اره خو اح!!!! نگفت هيچي و ميشناخت منو

 ستوده؟؟؟ خانوم-

 ...........که بودم ور قوطه خودم خياالي و فكر تو هنوز

 ..هست هم زاده حالل بعله

 !شاهد؟ اقاي بله:دادم جواب رسمي و جدي خيلي هميشه مثل

 بشينم؟ ميتونم:گفت و کرد اشاره من رویي روبه صندلي به سر با

 .بفرمایين-

 دليل فقط شد مشغول نميزنم حرف دید وقتي اونم..شدم خوردن غذا سرگرم بهم بود زده زل که اون به توجه بي

 .ميداد ازارم نشست اینجا اومد ميز اون از چرا اینكه

 ..ها دردیه بد هم فضولي

 .بفرمایين دارین امري اگه:گفتم و زدم زل چشماش وتو کشدیم خوردن غذا از شدم،دست خسته کم کم

 ي پروژه یه:گفت و چشمام تو زد زل ميداد قورت تمام ي حوصله با که درحالي و خورد ماست قاشق به بيخيال

 .شده پيشنهاد شرکت به توپ

 خب؟-

 .زدم حرف صب امروز درموردش هم ارمان با-

 خب؟-

 .تهران بریم معامله وطرف زمين با اشناشدن بيشتر واسه رو روزي چند مجبوریم..ازتهران پروژه-

 .شد غذاخوردن مشغوا دوباره
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 خب؟-

 ميكني؟ خب خب خيلي نميكني فك -

 !!خــــــب؟؟.. نميكنم فكر نه:گفتم لجباز هاي بچه این مثه

 .شد جلب ما طرف به توجهشون سالن کل که خنده زیر زد صدا با

 صورتش تو خنده از هایي مایه ته هم هنوز که درحالي سيرخندید دل یه بعداینكه..ميكردم نگاهش متعجب منم

 دادم ترجيح داریم که اولي بازدید و اوليه مراحل برا فعال...ميگفتم داشتم خب:گفت و کرد من به نگاهي ميزد موج

 بریم دیگه ي هفته شرکت خوب مهندساي از تا سه دو و هستيد برادرتون از نمایندگي به شماکه و خودم که

 .تهران

 که ما شرکت براي پروژه این درضمن..زدم ارمان با حرفامو قبال چيه؟؟من:گفت که ميكردم نگاش متعجب همچنان

 .بيشتر پيشترفت براي باشه مناسبي فرصت ميتونه نگرفته پا هنوز

 .هست توش هم خوبي پول:داد ادامه و کشيد عقب رو صندلي

 شاهد؟ اقاي:کردم صداش که بلندبشه صندلي روي از که بود شده خيز نيم

 بله؟؟-

 بریم؟ قراره کي-

 .گرفتم بليط صبح جمعه دیگه ي هفته براي-

 ورفت پروژه این درمورد بيشتري اطالعات که بود حقم ارمان ي نماینده واصطالح به شرکت این مدیر عنوان به من

 کمترو شایدم و ميدن منشي یه به که اطالعاتي درحده گفت االن که چيزایي این ولي بدونم اصفهان به امدمون و

 .احترامي بي یعني این

 .اقا برین خودتون پس-

 بودم شده شرکت داخل..برداشتم قدم خروجي در سمت به غرور با و سنگين هميشه مثل و پاشدم صندلي روي از

 .کردم نگاه سر پشت به هيراد صداي با که

 دیگه؟؟ نمياین پس-

 بود شده خيره من به و سينه به دست و بود داده تكيه در یه

 .ببرین تشریف خودتونم چينيد.مي سفر مقدمات شماکه..خير:وگفتم برگشتم طرفش به کارانه طلب

 .. که بودم برنداشته قدم یه وهنوز بگردوندم رو سرم
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 ميدم ترجيح هست بنده شریك ارمان وقتي کنم؟درثاني هماهنگ شما با باید که عسل ماه بریم قراره مگه..هه -

 ..... بگذارم درميون رو موضوع این ارمان با اول

 .اش نماینده تا: گفت آميزي تمسخر وباحالت کرد مكث کمي

 بخواد که کسي نشده زایيده مادر از ستوده ایسان ایسانم من..نداشتم رو شدن کوچيك همه این تحمل دیگه واقعا

 .کنه کوچيك منو

 عایا؟؟؟ زایيده اینو کي پ

 به احساسي هيچ بدون کامال.غرور حتي نه و خنده نه ارامش نه عصانيت نبود،نه توش حسي هيچي که اي چهره با

 ..بود ایستاده همونجور سرجاش تكوني هيچ بدون اونم برداشتم قدم طرفش

 ببرین تشریف هم خان امان خود با کنين لطف پس:گفتم وار زمزمه و باالگرفتم سرمو و ایستادم قدميش یه تو

 ..شـــاهد اقاي عـــســل ماه تـــهران

 .کرد مي احساس رو بود گونم روي چال رو نگاهشو رد.  شد مشخص روگونم چال که زدم پوزخندي

 حرکت اتاقم طرف به و برگردوندم ازش صورتمو غرور با بدم بهش رو حرفي هيچ ي اجازه اینكه بدون هم بعد

 کردم

 قول من ، ميكردم فك و مينشستم منطقي باید ميكردم خلوت خودم با باید..زدم بيرون شرکت از زودتر روز اون

 قولش بره سرش اگه ایسان و بودم داده ارمان به من که بود قولي جز جورایي به هم سفر این و ارمان به بودم داده

 سر موقع اون مثه خنده زیر ميزنه همچين بيني بارمي یه بود اعصابم رو هيراد یارو این رفتاراي هم طرفي از نميره

 اسمون تا زمين قبلي اون با ادم این ميگي که ميزنه حرف مغرورانه و رک و ميشه جدي همچين مبيني بارم یه نهار

 .نداره اخالقي ثبات.. دارن فرق

 ارمان ي نماینده عنوان به منو واصال نشد قائل ارزشي من واسه اصن اینكه مثه زدنش حرف لحن اون با درثاني

 فرصت ؛انگار قشنگ نماي اون و و اب صداي. پل سه و سي ميرفتم وقتا همچين معموال..ميداد ازارم نداره قبول

 .ميگذاشت اختيارم در کردن فكر براي رو خوبي

 به ورودم محض به. نميداد محل من وبه بود توهم اخماش هنوز ارشام خونه، رسيدم که بود 6ساعت تقریبا عصر

 مامان که بعدم و نداد جواب کردیم صداش شام واسه که هم نيومدوقتي بيرون شام موقع تا اتاقش تو رفت خونه

 .بخونه درس ميخواد و نيست گرسنه گفت سراغش رفت

 .کردم تعرف بابا مامان واسه رو امروز ماجراي تمام و بودم بيدار شب اخراي تا اونشب
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 و بنشوني سرجاش رو هيراد شرکت کاراي گرفتن دست به با و باشي دادي ارمان به که قولي پاي باید ميگفت بابا

 گذاشته درجریان باید شرک مسائل تو ارمان ي اندازه به که هست اون بجاي نفر یه نيس ارمان اگه که کني ثابت

 .بشه

 درجریان منو بازم هيراد وممكنه رفتم تند هميشه مثه من ميگفت که تفاوت این با داشت رو نظر همين مامان

 .قراربده پروژه بيشتر

 کم عمرا پسر یه جلوي اون از تر مهم و نميكنم خالي جا من..گرفتم خودمو تصميم خيال و فكر کلي بعد اونشب

 .بيارم

 که همينم. بيشتر نه و کمتر نه بود؛ سالم به درحده فقط هم هيراد با ارتباطم. ميگذشت روز اون از روزي دوسه

 .هوا بندازه کالشو باید ميكردم سالم بهش

 شرکت هاي مهندس بهترین از نفر سه سفر این براي و کرد مطرح رو پروژه موضوع هيراد جلسه یك طي روز اون

 .زن نفر یه و بودن مرد دونفرشون که بود کرده انتخاب رو

 از بيشتر دوساعت یكي گرفتم تصميم رو روز اون ميشد کار روشون باید که زیادي هاي نقشه وجود خاطر به

 و بود بهترشده کوشا خانم با رابطم مدت این تو.. بودم گفته کوشا خانم به قبال و باشم شرکت تعطيلي ساعت

 ...بودم تر راحت هاش با بقيه به نسبت

 دیگه گفتم تصميم که بود غروب نزدیكه هم ،تقربيا بودم شده خسته وحسابي بودم کرده کار هم طرح اخرین روي

 ..خونه برم

 .ميرم دارم که گفتم و کردم صدا رو فضلي اقاي شرکت مستخدم و اومدم بيرون اتاق از

 نيمه رفتم،در اتاق طرف به کنجكاوانه..مياد هيراد اتاق از سروصدایي شدم متوجه که ميكردم حرکت در طرف به

 این و ميشد دیده رو بود اي نقشه روي کارکردن مشغول سخت بود نشسته ميزش پشت که هيراد هيكل و بود باز

 و ببينم اونجارو ميخواست دلم هم بودم نرفته اتاقش تو تاحاال..نيست من اي متوجه اصن که فهميد ميشد روهم

 .زدم دریا به و دل پس..کنم سوال بيشتر سفر ي درباره اینكه هم

 هنوز:گفت و کرد من به نگاهي تعجب با..شد من متوجه و بلندکرد نقشه روي از سرشو که کردم صاف صدامو

 اینجایي؟

 منين؟؟؟؟؟؟؟ با:پرسيدم سوالي باحالت بعدم و کردم نگاه راست و وچپ سر پشت به

 کيم؟؟؟؟ با پس:گفت و خنده زیر زد باصدا اونروز مثه بازم

 جدي و کردم جمعش زود ولي شد معلوم گونم روي چال باز که بست نقش لبم روي لبخندي خندش از

 داخل؟ بيام ميتونم:گفتم
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 اشاره داخل به سر با داشت رو ميزش روي وسایل کردن جور و جمع در سعي که درحالي و بلندشد ميزش پشت از

 .بزنم حرف بيشترباهاتون سفر درباره ميخواستم منم اتفاقا..بفرماااایين..البته:گفت کرد

 نشستم داشت قرار ميز جلوي که اي نفره یه مبل روي و شدم اتاق داخل

 نه؟؟...شریكيم باهم دیگه ما نباشه هرچي:داد ادامه و زد چشمكي

 .شریكيم فعال بله:گفتم تعجب با

 ميكني؟؟؟؟؟ تعجب شما ميگم هرچي و ميكنم هرکاري من چرا:گفت خندهاش وميون خندید صدا با دوباره

 .......که االنم ميزنين حرف من با اونجوري اونروز اخه-

 .نه بگين شما.نداره اخالقي ثبات این ميگم من بيا.شد جدي باز

 ...بزنم کامل رو حرفم من ندادین اجازه اصن تندرفتين اونروز شما-

 .........منكه..رفتم تند من-

 .بگذریم:گفت و پرید حرفم وسط

 من روي روبه مبل روي اومد کنار ميز پشت از و کرد تر رو کردم،لبش نگاه بهش و دادم بيرون دار روصدا نفسم

 قرارمون..گرفتم هواپيما بليط صبح جمعه همون یعني دیگه روزه4براي:گفت و کرد قفل توهم رو دستش و نشست

 همون واسه باشه گيرشدن وجاي راه خستگي باشيم اونجا زودتر روز یه گرفتم بليط جمعه واسه ولي شنبس براي

 قرار که مهندسي چند این انتخاب براي نداشتي کارمندها با چنداني اشنایي شما که هم اونجایي از و جمعه روز

 ..گرفتم مشورت ارمان از ببریم خودمون با بود

 دیگه؟ ميارین تشریف

 برم؟؟ دیگه من ندارین امري اگه اجازه با..ميام بله:گفتم و بلندشدم مبل روي از

 ..ميرسونمتون کنيد صبر ميام االن دیگه منم:داد جواب بود نشسته که همونطور

 خدافظ..ميرم خودم نيس الزم هست ماشين..ممنون -

 ..ميرسونمتون خودم هم صب فردا اینجا بزار ماشينتو:وگفت برد باال صداشو ولومِ

 ميگين؟ زور چرا..برم ميخوام خودم ماشين با: گفتم اخم با

 ...خطرناکه شما مثه کوچولوهایي خانم واسه شبه دیگه االن چون مياین من با نخير:گفت خنده با

 کردم حرکت خروجي در سمت به حرفش به توجه بي
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 خدافظ رفتم من..خودتونيد کوچولو خانوم-

 خانوم گفتم ریش ته و هيكل اون با هيراد به من گفتم چي فهميدم االن تازه سرميومد پشت از قهقهش صداي

 !!!!ميدم سوتي همه این من چندوقته این اخه چرا!!!! کوچولو

 رسوند روبهم خودش عجله با

 ..کنيد قفل پشت از و در رفتم،بياین دیگه ما فضلي اقاي:هيراد

 .بسالمت..اقا چشم:گفت و امد بيرون ميموند همونجا شباهم و داشت که اتاقي از فضلي اقاي

 ..ميومد راه من کنار بيخيال که کردم نگاه هيراد به تعجب با

 . الخالق جل..ميرفت ور موهاش به و بود ایساده اینه روبه..شدیم اسانسور سوار

 بریم من ماشين با نمياین ميگم هرچي شماکه-

 شرکت به اومدنم فردا زحمت ميام شما ماشين با من پس:داد ادامه و زد نما دندون لبخند یه و برگشت طرفم به

 ..ناچارا شما گردن افته مي هم

 من مثه کوچولویي خانوم واسه شب موقع این چيه ميدونين اخه:گفت و اورد گوشم دم وسرشو نزدیكترشد

 ..خطرناکه

 (خخخ.)نداشت خب باشه..عههههههه..داشت قشنگي هاي خنده خدایي..خنده زیر زد بعدم

 زده زل تعجب با و شد قطع هيراد ي خنده صداي من ي خنده با که خنده زیر زدم منم دادم که سوتي اوري یاد با

 طرف به و زدم بيرون اسانسور از اون باز تعجب از دهنه به توجه بي...ایستاد هم اسانسور موقع همون که من به بود

 وقتي اما کردم نگاش خيره کمي اول نشست و کرد باز رو جلو در ریلكس خعلي هم هيراد.کردم حرکت ماشينم

 :کردم روشنش و بردم ضبط سمت رو دستم...افتادم راه بيخيال نميكنه توجهي اصن دیدم

 دل احساسه صداي بارون

 ميشناسه چشات بارون

 لحظه توي دادم دست از رو تو

 ميبازه دنياشو آدم

 خونه این سكوته تلخه

 دونه مي کي خدا از غير آخه
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 دیوونه این حال ميشه بهتر تو با آتيشه دلم تو

 کني باور که اونيه از تر سخت روزها این

 کني سر خاطره یه با ميشه مگه

 بهتره نگم چيزي من دوني مي تو

 تره عاشق ما از کي دنيا تو

 زخميه صدام زدم هق هق جوره یه

 فهميه نمي که دردي اون این

 پروازمون پر شد پرپر دفعه یه

 آسمون دل چقدر گرفتس

 هستي توام دلخورم من

 نشكستي غرورو این باز ولي

 خوابي بي شده چي

 بستي مي چشماتو من رو راحت که تو

 دیوونم که ميگن مردم مجنونم درده درگيره

 پریشونم من که بارون زیر ميري تنها تنها اگه

 کني باور که اونيه از تر سخت روزها این

 کني سر خاطره یه با ميشه مگه

 بهتره نگم چيزي من دوني مي تو

 تره عاشق ما از کي دنيا تو

 زخميه صدام زدم هق هق جوره یه

 فهميه نمي که دردیه اون این

 پروازمون پر شد پرپر دفعه یه

 آسمون دل چقدر گرفتس
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 فرمون رو دستمم یكي اون داشت، قرار پنجره لبه مورب ودستم یه. بود پایين شيشه داشم، نگه قرمز چراغ پشت

 ..ميشه سبز کي که ميكردم نگاه چراغ بود،به

 من سمت که ماشيني سمت به و بردارم چراغ از چشم شد باعث داشت نگه کنارمون که ماشيني ترمز جيغ صداي

 زل باهيزي بود نشسته عقب که پسري.بودند داخلش ها تيغي جوجه این از پسر تا سه..کنم نگاه بود داشته نگه

 نازیم چه خانوم اوه:گفت که شنيدم صداشو اما شدم خيره جلو به جدي خعلي و دادم باال رو شيشه..من به بود زده

 .داره

 .خنده زیر زدن هم پسره دوتا اون بندش پشت

 ..داشتن شایدم یا نداشتم بود نشته من کنار که هيراد به دیدي پسرا انگار..بودم شده خيره جلو به مدت این تمام

 خریداریما نازتم خانومي:وگفت اورد بيرون پنجره از سرشو

 .خنده زیر زدن همشون دوباره

 دیدن با که ببينم رو واکنشش که برگشتم(هههههههه نميره یادم اسمشو دیگه کردین توجه)هيراد طرف به

 .شدم شوکه ماشين باز در و خالي صندلي

 ..تومني 50ي سكه یه اندازه بود شده چشام کردم نگاه پسرا ماشين طرف بالفوربه

 ..ميزد توان باتموم و بود گرفته رو پسره ي یقه هيراد

 بوده،عایا؟ نشده متوجه من که بود پيداشده ماشين از کي

 زیادي سرعت با چراغ شدن سبز محض به بودن نشسته جلو که پسرا دوتا اون پيداشدم ماشين از سرعت با

 !ترسو چه هه..کردن حرکت

 .بودند شده گالویز باهم که کردم نگاه پسره اون و هيراد به

 بود اوني از تر عصباني هيراد ولي داشتن جداکردنشون در سعي و بودن شده پيدا هم دیگه هاي راننده از چندتا

 ترس از هم ،پسره نبود متوجه اصن ولي ميومد خون بودو شده پاره لبش ي بشه،گوشه حریفش بتونه کسي که

 اما بشه ور حمله طرفش به که داشت سعي هيراد ميكرد پچ پچ چيزي گوشش تو و بود وایساده مرده یه پشته

 .ميكرد پسره بار ناسزا مدام و نميتونست بودن گرفته جلوشو چون

 هيراد طرف وبه برداشتم کاغذي دستمال ي برگه صدتایي یه بودم هول بس از کنم فك.. ماشين تو پریدم

 .بگيرم رو قرتي بچه این حال من تا ماشين تو برو:کشيد فریاد بعد و شد ساکت من دیدن با..دویيدم

 .دیگه بسه: گفتم و کردم نگاش عجز با

 ميگم چي نميشنوي مگه-
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 .گفتم ماشين تووو برووووو:گفت و کرد بلندتر صداشو

 هرچي بود غيرتي خعلي هيراد مثه اونم افتادم ميشد ناراحت ارمين که وقتایي یاد فشردم روهم محكم رو چشمام

 غيرتي اینقدر حاال داره ارمان با که اشنایي بخاطر هم هيراد بود حساس خعلي من رو و بودم خواهرش من نباشه

 ..باشه نميتونه اي دیگه چيزه وگرنه شده

 !!!اومد یادم اها

 ميرفت،گذاشتم پایين باال مدام زیاد، عصيانيت از حاال که سينش روي رو دستم یه کردم حرکت هيراد طرف به

 و شد قطع صداش یهو..گذاشتم بود شده پاره که اونجایي لبش روي رو بود کاغذي دستمال توش که دیگم ودست

 .ایستاد اروم

 رو ایستادن ناي دیگه حاال بود خورده کتك بس از که رو پسره اون و شمردن غنيمت رو فرصت این هم بقيه

 رو هيراد لب که کرده فرصت کي پسره این نميدونم من فقط...رفت و فرستادن تاکسي یه با نداشتم روهم پاهاش

 !!!کنه پاره اینطور

 . دیگه بسشه:گفتم واري زمزمه صورت به ميكردم پاک رو لبش روي خون که همينطور

.. بود شده اروم و ،مطيع بچه پسر یه مثه چون بود کارم شوک تو نشوندمش،انگارهنوز توماشين و گرفتم دستشو

 . دراوردم بحرکت رو ماشين و کردم باز رو راننده سمت در خودمم

 .ميكرد پاک رو لبش خون بودم گذاشته لبش رو من که دستمالي با بود شده تر اروم حاال که هيراد

 یخ پام و دست شدت به چون افتاده فشارم ميكردم احساس داشتم نگه بستني هویج اب یه جلوي رو ماشين

 (خفه لطفا جان وجدان عهههه-... داشتي نگه اینجا خودت واسه فقط که خودت جون اره)بود کرده

 خيره جلو به و ميكرد پاک رو لبش دستش بایه که همنونطور هيراد آن یه تو که بشم پياده ماشين از ميخواستم

 بود گرفته رو دستم مچ محكم که دستش به باتعجب اول..گرفت رو دستم مچ آزادش دست یكي بااون بود شده

 ول رو دستم ميشه:گفتم و بود شده خيره جلو روبه عصباني همچنان که صورتش به زدم زل بعد و کردم نگاه

 کنين؟

 کجا؟-

 شما به نميكنم فك:گفتم و زدم زل بهش بعدمتفكرانه.. بخرم چيزي یه ميخوام افتاده فشارم:گفتم و کردم پوووفي

 .شدین آویز گل پسره اون با اونطور هم ؟بيخود باشه داشته ربطي

 (.چي؟ مثه ههههه)شدم پشيمون چـــي مثه حرفم زدن از که برگردوند بطرفم رو سرش برزخي ي قيافه با
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 هستيا پرویي عجب)داد تشخيص وضوح به صورتش تو رو عصبانيت ميشد دوباره و بود نشسته خون به چشماش

 شدي؟؟؟ آویز گل اون با بيخود باشه؟؟ داشته ربطي شما به نميكنم فك ميگي بعد چيشده لبش ببين تو خاطر به

 همينجوري رو نيستي بلد که چيزي یه جان وجدان نياره،درضمن جوش زود انقدر ميخواس منچه به خو -

 ي رابطه بخاطر اون بشه گالویز پسره اون با من بخاطر بياد حاال که ميشناسه منو که نيس هفته یه اصن هيراد..نگو

 تو چشم هم با،بابا جورایي یه شدیم هم همسایه که حاال بخصوص ميكنه رو اینكارا داره ارمان با که صميمي

 مجبورش من مگه نياد ميخواس خو هه - نميشه پاره اینجوري لبش که نميومد تو با تو اگه هرچي حاال - چشمه

 این(بره خودش ماشين با راحت خعلي ميتونست وگرنه اومد تو با نيافته اتفاقي اینكه خاطر با دیوونه - کردم؟

 (لجبازي که بس از)کنم قبول حرفاشو نميخواستم چرا نميدونم ولي نميگفتا بد همچين ماهم وجدان

 .کردم نگاش وبااخم برداشتم فضولم وجدان این با کردن کل کل از دست هيراد داد صداي با

 .بودما تو با-

 زدنه؟ حرف طرز چه این.ميزنيا داد که نيس ميدون چاله اینجا اقا هویي:گفتم عصبي و بردم باال صدامو

 چي پرسيدم:گفت داشت صداش ولم اوردن پایين در سعي که درحالي و فشارداد روهم دندوناشو خشم با هيراد

 ميخوري؟

 .نميخورم هيچيم.نميخوام هيچي:گقتم و کشيدم بيرون دستش تو از و دستم قهرمچ حالت با

 ..افتاد راه بستنيه هویج اب طرف به و شد پياده ماشين از و رواعصابم رفت بدجوري که زد پوزخندي

 به اونجا حاال ميزنه داد من سر اینطوري که شده کي کرده فك اح اح..شدم خيره جلو به و نشستم سينه به دست

 دلم خودم کنه،اصن نهي و امرو من به و بزنه داد سرم که نميشه این بر دليل شد دعواش پسره اون با من خاطر

 . نداره جنبشو ببين کردم بهش محبت یكم حاال برم که نگذاشت حقي چه به بخرم بستني پایين برم ميخواست

 به اونجا حاال ميزنه داد من سر اینطوري که شده کي کرده فك اح اح..شدم خيره جلو به و نشستم سينه به دست

 دلم خودم کنه،اصن نهي و امرو من به و بزنه داد سرم که نميشه این بر دليل شد دعواش پسره اون با من خاطر

 .نداره جنبشو ببين کردم بهش محبت یكم حاال برم که نگذاشت حقي چه به بخرم بستني پایين برم ميخواست

 وایسادم؟ منتظرش من چي واسه اصن:گفتم و زدم نمایي دندون لبخند شيطانيم فكر با

 اون ایسان، برسرت خاک)ها ها ها نكنه نهي و امر من واسه دیگه تا جابياد حالشم که بياد خودش حاال.. اهاااااااااااااا

 قالش ميخواي تو بعد بخره بستني تو واسه رفته االنم نياد پيش واست مشكلي شب وقت این که اومد تو ماشين با

 (بود گفتن ما از حاال -توچه؟ به اصن جان وجدان -.سرت تو خاک بزاري؟واقعا

 انقده وجدانس این تقصير..که اومد این شانس خشكي به اح.کردم نگاه راست طرف به در شدن بسته صداي با

 .برسم پليدم ي نقشه به نشد زد حرف
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 .بستني اینم:گفت و گرفت و طرفم به تحكم با رو بسنتي

 . نميخوام هيچي گفتم منكه:گفتم و کردم روشن رو ماشين بود شده دراز جلوم همونجور که دستش به توجه بي

 .کردم نگاش باز دهن با و برگشتم طرفش به تعجب با..خندیدن به کرد شروع بلند بلند

 ميكني؟ نيگا اینچوري چرا چيه:گفت هاش خنده بين ما

 .دادم حرکت و ماشين و دادم تكون براش تاسف از سري

 ایسان؟-

 شاهد؟ جناب بله:دادم جواب ميكردم نيگا جلو به که همونطور

 !شاهد جناب گاد ماي اوه:گفت و خندید ریز

 .خنده زیر زد غش غش بعد

 غش غش اینطوري که حاال با نه کرد نگاش نميشد عصبانيت از که وقت اون به نه ميترسما ازش دارم کم کم دیگه

 .بود چيزي بستني تو یعني..ميخنده

 .باشه بستني از نميتونه نههههه..بود نخورده دست کامال که کردم نگاه بود دستش که بستني به بعد

 .ســتــوده خــانــوم ســرکــار زدم داد سرتون که ببخشين.. باشــــه-

 ميشه اب..بدیم هارو بستني این ترتيب تا دار نگه اي گوشه یه:داد ادامه و کرد جمع خندشو سریع ولي خندید ریز

 ها؟؟؟

 بستني اون..  بيخيال ميگفت تري قوي حس یه اما ندم گوش حرفش وبه کنم لجبازي ميگف بهم حسي یه اینكه با

 چه کردم،اخي نگاه بود هيراد دست که بستي به.. بخوریش بري ميكنه التماس داره!!! نيگا کرده گناهي چه بيچاره

 (خخخ. )ميكنه التماسيم

 .کشيدم رو دستي ترمز و داشتم نگه بود خلوت تقریبا که جایي جاده کنار

 خدمت بستني اینم خانوووم سرکار بفرمایين:گفت داشت لب رو لبخند که درحالي و گرفت طرفم به رو بستني

 .شما

 زیر زد باز غش غش که کردم ازش نشيندیم خودمم که زیرلبي تشكر یه و گرفتم ازش تعجب با رو بستني

 و..ن.کرد ب.تعج از. ر..غي..یگم..م:گفت بریده بریده هاش خنده ميون که ميكردم نگاش تعجب با خنده،باز

 ؟...ري.دا..هم.. گه..دي.. ه..حالت..بودن..باني.اعص

 چــــي؟؟:گفتم پرسشي حالت با ميگرفتم دستش از رو بستني که درحالي
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 روشن رو ماشين که ميگشتم سویيچ دنبال و دادم دستش به باز رو بستني قهر باحالت..خنده زیر زد باز که

 مگه ميخنده من به راست و چپ که معني چه خب عهههههه..ميكنه قهر من واسه راهم به را چه حاال ایييش..کنم

 !!!ميخنده بهم هي که شدم دستش بازیچه من

 رو بودنت لوس ولي مغروري و لجباز بودم شنيده:وگفت برداشت و بود گذاشته داشبورد رو که رو سویيچ دستپاچه

 ..نه

 .نيستم لوس من:گفتم و برگشتم طرفش به جدي

 کردي دعوا که نه بخور رو بستني این بيا حاال..نيستي بله:گفت و داد دستم باز رو بستني و خندید شيطون

 ...ميشي ،عصباني ميكني برداشت بد منو حرفایه هي افتاده ،فشارت

 بستني خوردن مشغول که همينطور..گرفتم دستش از رو بستني و گرفتم دندون به محكم رو لبم اعصبانيت از

 .انداختي خون اونو کن ول دِ:گفت تحكم با ميكرد نگاه جلورو و بود شده

 حرفي هيچ بي و کردم ول رو لبم ناخداگاه که بود دستوري و محكم جملش ميبينه؟؟؟انقدر چطوري... وااااااا

 تموم بستنيشو هيراد تعجب کمال با که بودم خورده رو بستني از کم خيلي هنوز شدم بستني خوردن مشغول

 .کرد

 شد؟ تموم-

 . شمایيم مامثه مگه بلههههه:گفت و خندید ریز ریز

 .نداري سعادت-

 ..ميخنده راه به راه دیوارم جرز به که هست چش نيس معلوم شد، خيره جلو به حرفي هيچ بي و خندید بازم

 .. کردیم حرکت بستنيم کردن تموم بعد

 و رفتم خودمون خونه سمت به هميشگيم عادت وطبق نبودم هيراد حضور ي متوجه هيچ شدم که کوچه داخل    

 و اورد ماشين داخل پنجره از رو سرش شدو پيداده ماشين از خنده با هيراد که کنم باز و در ریمت با خواستم

 ميشم مزاحمتون دیگه بار یه ایشاال:گفت

 .اســــاسي اونم: داد ادامه و زد چشمكي    

 .ميداشتم نگه خودتون درخونه همون وگرنه...نبودم شما متوجه اصن راستش.. نه نه:گقتم هول    

 .فهميدم خودم..نداره اشكال اوکي-    

 .اجازه با دیگه خب:گفت و کرد جيبش تو رو دستاش    
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 هيراد؟-    

 مگه..هيراد ميگي که حاال به نه شاهد جناب ميگي که قبال به چيه؟نه دیگه هيراد برسرم خاک واي    

 نبود هواسم ببخشين - نچ نچ پسرخالته؟نچ

 حالت تغير زود نمياد بهم خجالت اصن چون ولي کردن صحبت راحت اینقدر بخاطر شدم سفيد و سرخ کمي    

 شاهد؟ اقاي:گفتم و دادم

 جانم؟:داد جواب بود شده سریعم لحن تغير و شدنم سفيد و سرخ این متوجه یحتمل که طوري و خنده با    

 امشب بابت:گفتم بزنم حرف و کنم نگاه چشاش تو مستقيما و کنار بزارم رو خجالت داشتم سعي درحالي    

 .ممنونم

 .شرمنده لبتون بابت و:گفتم و کردم اشاره خودم لب نزدیك و اوردم باال اروم رو دستم    

 .برسونين رو بنده سالم گرامي ي خوانواده خدمت..نداره اشكال بابا نه..اهااااااا:گفت و خندید سرخوشانه هيراد    

 .ممنون..چشم-    

 .خوش شب-    

 .کردم صداش باز که ميرفت داشت    

 شاهد؟ اقاي-    

 .برگشت طرفم به جدي اینبار    

 بله؟-    

 شرکت؟ ميارین تشریف چي با فردا پس-    

 .تاکسي با:گفت و زد نمایي دندون لبخند    

 .بياین من ماشين با فردا کارتون جبران برا باشين مایل-    

 .ممنون نه-    

 .هرطورراحتين باشه:گفتم بيخيال ميكردم باز رو در ریموت با که درحالي    

 کرد تشكر کنم اصرار بيشتر داشت توقع انگار که طوري و بود خورده جا حرفم از انگار که لحني با هم هيراد    

 هههههههه....ورفت
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 مامان با ميزاشتم کفشي جا داخل رو کفشام که درحالي..داخل رفتم ماشينم کردن پارک بعد و شدم خونه وارد    

 ..کردم بود،سالم نشده من حضور ي متوجه هنوز انگار و بود مشغول اشپزخونه داخل که

 ..قهره هنوز اووووووف،اقا...اتافش تو رفت حرفي هيچ بدون و شد بلند کاناپه روي از من سالم با ارشام    

 بودي؟ کجا االن تا...سالم:گفت ميومد بطرفم اشپزخونه از بدست مالقه که درحالي مامان    

 اینطوري که داشت حق بود،واقعا 10 نزدیك ساعت انداختم ساعت به نگاهي..ها شده خشن چه مامان اوه    

 ..ميمونم شرکت تو بيشتر که نكردم خبرش که بود من از اشتباه ميدونم و کنه صحبت

 بيام؟ و کنم عوض لباسامو برم هست اجازه-    

 سریع:گفت تحكم با و کرد اشاره اتاقم طرف به مالقه با    

 رو ازادنه هم موهامو و کردم عوض سفيد ربع سه شلوار یه و صورتي پوش تك یه با رو لباسم و رفتم اتاقم طرف به

 بي همچنان اما اتاقش تو از ارشام اومدن بيرون با شد همزمان اومدنم که اومدم بيرون اتاق از و کردم رها شونم

 به کنه عذرخواهي بياد اینكه عوض...گرفته هم پيش دست چه حاال ایيييش..رفت اشپزخونه طرف به من به توجه

 ..کرده قهریم چه من واسه اونشبش شوخي خاطر

 نكردم خبر واسه هنوز کردم،مامان تعریف سانسوري هيچ بي رو ماجرا کل و نشستم مامان جلوي کاناپه روي

 انگار ميزارمش سایلنت رو شرکت توي اکثرا اخه ندادم جواب زده زنگ گوشيم به هم هرچي ميگفت بود ناراحت

 و کردم حلقه احساسات ابراز رو دستم و نشستم مامان کنار رفتم..بردارم سایلنت رو از که بود رفته یادم امروز

 ...دراوردم دلش از باالخره و کردم نزدیك بهش بيشتر خودمو

 ..داشت تشریف قهر من با همچنان ارشام اقا اینكه و نيافتاد اي دیگه خاصه اتفاق شام ميز چيدن و بابا اومدن بعد

 "؟ بيداري"مضمون این با زدم اس یه بهش شد تنگ پگاه واسه دلم یهو شام بعده

 ..بود پگاه شماره..خورد زنگ تلفنم بعدش دودیقه

 .پيچيد گوشم تو پگاه پرانرژي و شاد صداي

 .ستوده خانوم ایسان بر سالم-

 .پناهجو خانوم پگاه بر السالم وعليكم-

 خانوووووم؟ کردي ما از یادي چيشده-

 کنم؟ فراموش و دوستم که توام مثه من مگه وا:گفتم و کردم کوتاهي ي خنده

 .نميزنيا زنگ تو بگذره یكسالم نزنم زنگ اگه من خوبه حاال..واال خوبه واه واه-
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 زده؟ زنگ االن که باقره مش ننه این پس عهههههه-

 نكه منتها..ندارم شك من باقره مش ننه اره اره:گفت و خنده زیر زد باقرباز مش ننه شنيدن با پگاه

 ..اوه اوه اوه...برداشته رو محله کل ترشي بو ندادن( شوهرش)شورش

 اخه؟ باقره مش ننه چجوري ندادن شورش هنو اگه دیوونه:گفتم خنده با

 بععععله؟؟ باقرم مش ننه یعني..هيــــــــــــن:گفت متفكرانه لحني با پگاه

 ي خونه بياد رو امشب نداره کاري اگه خواستم پگاه ،از بازي مسخره و پرت و چرت کلي بعد..خندید غش غش بعد

 شنيدن بعد مطمينا بندس همكاره فعال جدید ي همسایه نميدونست هنوز..داشتم حرف براش صبح تا اخه ما

 .. کرد قبول هم پگاه..ميشه شوکه کلي روزه چند این ماجراهاي

 به خندید حسابي روز چند این ماجراهاي شنيدن با هم پگاه..ميزدیم حرف پگاه با سحر نزدیكاي تا اونشب

 .برد خوابمون خستگي فرط از هردومون که بود 4 تقریبا ساعت...افتاد امشب که اتفاقي خصوص

 سرمو.شد شروع مامان هاي غر غر هم بندش پشت و شد باز شدت با اتاق در که بودم شده غرق ناز خواب توي

 ..شدم بلند تخت روي از فشنگ مثه ساعت، شنيدن با که بدم ادامه خوابم به کردم سعي و بردم بالشت زیر

 چنده؟ ساعت گفتين:گفتم مامان روبه گردشد چشماي با

 شرکت؟ بري نيس قرار مگه...10ساعت:گفت و کرد پوفي مامان

 ..نميشنيد مارو صداهاي اصن اینكه مثه... بود خوابيده ارامش درکمال..انداختم پگاه به نگاهي

 ..کردم مامان به نگاهي آویزون ي ولوچه لب با

 اخه؟ نكردین بيدارم زودتر چرا...شدم بدبخت مامان-

 .امادشو زودباش..نشده چيزي که االنم...موندم خواب خودمم من-

 زدیم اتاق از کردم سرم هم مشكي ي مقنعه ویه پوشيدم رو ام جين شلوار با مشكي راستاي مانتوي چشم یك به

 سوار و بيرون اومدیم خونه از باعجله گرفتمو ازش که بود کرده اماده واسم گردویي و پنير ساندویچ مامان...بيرون

 ...شدم ماشين

 سرموقع االن موندم بيدارنمي دیروقت تا دیشب اگه خودمه تقصير اح..دادما سوتي چه..من خداي واي

 یه که بيارم کم شرکت اعضاي دیگر و هيراد جلوي نميخواستم ولي شرکتم مدیر خودم که درسته...ميرسيدم

 اووووف..کردم خراب حسابي روکه امروز...انضباطيم بي آدم من کنند فكر موقع

 ..کردم حرکت شرکت سمت به باسرعت و دادم فشار گاز روپدال بيشتر پامو
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 ..داد سالم بلند باصداي و بلدشد صندليش روي از کوشا خانم شرکت داخل به واردشدنم محض به

 که کردم اشاره بهش دست وبا کردم حرکت طرفش به نشده شنيده پاهام صداي ميكردم سعي که اروم هاي قدم با

 ارومي لحن با و شده خم من طرف به کمي و نشست گردشده چشماي با هم کوشا خانوم.بشينه سروصدا بي

 مهندس؟ خانوم اقتاده اتفاقي:پرسيد

 .خانم برسين کارتون به..نشده چيزي..نه:دادم جواب اهسته و بردم جلوتر سرمو خودش مثه منم

 .ستوده خانوم چشم:گفت بلند باصداي و شد بلند صندلي روي از دوباره کوشا خانوم

 ..خنگه این اینقدر چرا!!!خدایاااااا واي

 .بشينه کردم اشاره دستم یكي اون با و( ساکت معني به)گذاشتم بينيم روي رو صوابم انگشت

 ميزش سمت به ره دوبا که بودم نرفته بيشتر چندقدمي..نشست سروصدا بي و داد سرتكون هم کوشا خانوم

 ساعت دراین من ورود ي متوجه کارکنان باقي داشتم سعي که اهسته صداي با و شدم خم طرفش به.کردم حرکت

 اومدند؟ مهندس اقاي:پرسيدم نشند

 ستوده؟ خانوم چي:پرسيد بود نشنيده اصن منو صداي انگار که لحني با کوشا خانوم

 شرکت؟ اومدن شاهد اقاي ميگم:پرسيدم بلندتر کمي صدایي با

 بله؟؟؟؟؟:پرسيد گنگ باز کوشا خانوم

 خانوم؟ داره مشكل شنوایيتون شما کوشا خانوم:گفتم بلند باصداي و ایستادم راست..ميشدم کفري داشتم دیگه

 شرکت؟ اومدند شاهد اقاي پرسيدم: گفتم عصباني و قبل از بلندتر باصدایي

 که ميشه دوساعتي مهندس جناب..بله بله:داد جواب ميداد تكون هم رو سرش که درحالي زده هل کوشا خانوم

 .آوردند تشریف

 ستوده؟ خانم داشتين کاري من با شما-

 جيب تو هم دستاش و بود ایساده اتاقش در چارچوب درکنار جدي کامال..برگشتم سر پشت به هيراد صداي با

 ..بود شلوارش

 هميشه مثل.... بود بسته هم اي سرمه کربات یه و بود پوشيده اي سورمه تنگ شلوارجين یه با سفيد بلوز یه

 .شيك خيلي

 انقدر بياااا..دراورد بازي خنگ انقدر که بود کوشا خانم این تقصير همش.. کن درستش و بيا حاال...عالم خاااااااک اي

 اووووووف...بيرون اومد فهميد کردیم سروصدا
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 ..نداشت کاري شما با کسي..خير:دادم جواب سرد و خشك لحن با و شدم مسلط خودم به

 .. افتادم راه اتاقم طرف به بدم بهش صحبتي ي اجازه اینكه بدون بعد و

 دیر هم صبح که اونجایي از اما بشند تموم امروز تا بودم کرده ریزي برنامه که داشتم زیادي ي مونده عقب کاراي

 توي سریع ناهارو که گرفتم تصميم پس کنم تمومشون امروز تا نشه که ميزدم حدس و شرکت اومدم هروز از تر

 .اتاقم توي بياره ناهارو که گفتم فضلي آقاي به دليل همين به و بخورم اتاقم

 .درخورد به اي تقه که بودم مشغول سخت

 .داخل بفرمایين-

 بودم ها نقشه کردن مرتب مشغول که همونجور..نداشتم ورودي در به دیدي هيچ و بودم سيستم پشت

 .ميز روي بزارینش.فيضي آقاي ممنون:گفتم

 دستش غذا ظرف که هيراد دیدن با که اوردم بيرون مانيتور پشت از سرمو و برداشتم چشمام روي از رو عينكم

 ..شدم متعجب بود

 بزرگ عسلي ،روي رو غذا ظرف و اومد جلو که بودم شده خيره دستش توي ي غذا ظرف به تعجب با همونطور

 .زدم تكيه صندلي به زدم چشمام به دوباره رو عينكم..گذاشت بود من ميز روبروي که اداري هاي مبل جلوي

 چيه؟ این-

 .سبزيِ قرمه:گفت و نشست صندلي روي ماليد مي بهم دستهاشو که درحالي

 ميكنه؟ چيكار اینجا اینكه منظورم-

 ميدونستين؟..ميپرسينا سوال خيلي:گفت و زد زل من به هيراد

 ..سواله جاي واسم اخه:گفتم و کردم حرکت طرفش به و بلندشدم ميز پشت از

 سواله؟ جاي واستون چي:گفت مياورد در نایلون داخل از رو چنگال و قاشق که درحالي هم هيراد

 با جاتونو کي شما اینكه:دادم جواب بودم زده زل بهش متفكرانه که درحالي و نشستم روبروش صندلي روي

 کردین؟ عوض شرکت مستخدم

 .نكردم عوض شغلمو بنده که بگم باید:داد جواب و داد قورت بعدم و جوید تمام ي حوصله با غذاشو

 ؟ اوردین غذا من واسه چرا پس-

 مي هم اي دیگه غذاي هستم کردنش جان نوش درحال من که غذایي این غير اینجا شما:گفت و زد لبخندي هيراد

 بينين؟؟؟
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 عصبانيت از بود خوردنش مشغول هيراد که غذایي تنها دیدن با و کردم نگاه رو ميز روي حرف این شنيدن با

 .روز دریك سوم سوتي از اینم..دادم فشار محكم هم روي هامو دندون

 پس:گفتم ریلكس و گذاشتم ميز روي دستامو. کردم حرکت ميزم طرف وبه بلندشدم صندلي روي از باعصبانيت

 .گرفتين اشتباه غذاخوري سالن با رو اینجا

 نه:داد جواب بندازه من به هم نگاهي نيم حتي اینكه بدون بود غذا خوردن مشغول ارامش درکمال که درحالي اونم

 ميزنم،هم نشون دوتا تير یه با.. االن از بهتر وقتي چه دیدم..ميكردم صحبت باهات مِهرا پروژه درمورد باید..اتفاقا

 ..ميكنم صحبت باشما هم و ميخورم غذامو

 هستين؟ مواجه وقت کمبود با انقدر یعني..هه-

 .بيشتر بلكم-

 .ميشنوم:کردم قفل توهم دستامو و نشستم خودم صندلي روي

 .برگشت من طرف وبه کشيد ازغذاخوردن دست

 .تهران بریم باید صبح فردا شما، و من قرارداد بستن براي... خــــب-

 چرا؟-

 .قرداد بستن براي..گفتم اولش چراشو: داد جواب کالفه

 نشده؟؟؟ بسته قرارداد قبل از مگه خب-

 .تهران بریم خودمون کارمندها ي بقيه از تر زود که بهتره دوطرف، بيشتر اطمينان براي..حضوري صورت به نه-

 ميتونين...بياین که نيستين مجبور شما البته:گفت ميكرد بازي غذا با که درحالي و برداشت رو چنگال و قاشق

 یا مياین..برسونم شما اطالع به رو موضوع این دونستم الزم من منتها..بيارین تشریف بقيه با جمعه همون

 .....کـــــه

 .باشم داشته حضور باید هم من شرکت مدیر عنوان به..ميام:دادم جواب قاطع

 واقعا؟:پرسيد تعجب با هيراد

 نيام؟؟ که داشتين انتظار..بله-

 .نه-

 چيه؟ واسه تعجب همه این پس:گفتم و کردم نگاه بهش موشكافانه
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 .هيچي:دادد جواب ریلكس

 ميریم؟ چي با-

 .من ماشين با:گفت و زد نمایي دندون لبخند

 شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماشين با-

 بریم؟؟؟ شما ماشين با دیشب مثه ميخواین:گفت بود توش خنده هاي رگه که لحني با

 .بهتره خيلي اینطوري..خودم ماشين با منم بياین خودتون ماشين با شما..نه نه:گفتم زده هل

 .نميبریم بيشتر ماشين یه نخير:گفت جدي لحني با

 چرا؟ اونوقت-

 .زیرااااااااا اینكه واسه-

 .دنبالتون ميام هم صبح 6ساعت..ميكنم تعطيل رو شرکت فردا:گفت و شد بلند صندلي روي از

 زود؟ انقدر چرا-

 ..برسونيم رو خودمون 9 ساعت تا حداقل باید چون-

 شاهد؟ آقاي-کردم صداش که کرد حرکت در طرف به

 .ميریم6ساعت همون من ماشين با..گفتم که هميني ستوده خانوم نباشه حرف:داد جواب و برگشت عقب به

 .اقا رفت یادتون رو غذاتون ظرف:گفتم باخنده

 .بودم خورده غذامو من..اوردم شما واسه اونو:داد جواب جدي

 !!!خوردین غذا اون از که شما ولي:گفتم و کردم نگاش گردشده چشماي با

 . کردین مجبورم منو شما خب:گفت ميشد خارج اتاق از که ودرحالي انداخت باال اي شونه

 ..ميكردم نگاه غذاها به تعجب با همچنان من!!!!!!...واااا

 !!! امروزاااااااا بود عجيبي روز چه

 هيراد همراه فردا من که کردن قبول اوناهم و گفتم بابا مامان واسه رو اومده پيش ماجراي و خونه رفتم بعدشرکت

 ..برم
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 با..اومدم بيرون اتاق از و برداشتم چمدون بستن از دست...شنيدم رو ارشام صداي که بودم چمدونم بستم مشغول

 ..کرد اشاره اتاقش طرف به اونم گرفتم رو ارشام سراغ مامان از اشاره

 ..بود کشيده دراز من به پشت تختش روي ارشام..کردم باز و در و زدم اتاقش در به اي تقه

 ..ندارم ميل شام من-

 نداره؟ ميل شام ما شكموي آرشام تاحاال کي از: گفتم و بستم سرم پشت درو

 بود این بخاطر یقين به قطع..کرد نگاهم تعجب با و برگشت من طرف به ها گرفته برق این مثه من صداي باشنيدن

 ناراحتي از رو ارشام ميخوام و اینجا اومدم که تعجبه جاي خودمم واسه..کشي منت بيام من نداشت توقع که

 واسه که کسي..نداشت رو اطرافيانش نارحتي طاقت که بود،کسي همينجور هم پيش سال6آیسان..دربيارم

 ..ميداد انجام برميومد دستش از که هرکاري بقيه شادکردن

 مغرور ایسان این اینجام؟ من چرا؟؟چرا آخه!!برميگرده داره پيش سال6 ایسان چي؟؟؟یعني یعني اینجا من وجود

 کني؟؟؟؟ چيكار بگي؟ميخواي چي ارشام به چيكارميكنه؟اومدي اینجا

 .سوال همه این از ميشم دیوونه دارم!!!خــــــــــــــــــــدا وایييييييييييييييي

 منتظر و شده خيره من به بود شده تومني25 ي سكه یه ي اندازه که چشمایي با همچنان که کردم نگاه آرشام به

 .شدم خيره جلو به و نشستم تخت روي کنارش و کشيدم عميقي نفس.بزنم حرفي من بود

 با منو حسي یه که ميدونم اینو فقط ولي بگم چي باید االن نميدونم همينطور و ميكنم چيكار اینجا االن نميدونم-

 .جامونده وجودم تو هنوز پيش سال 6آیسان از که حسي یه اورده اینجا خودش

 اینو ولي:دادم ادامه و شدم خيره ميرسيد نظر به تر متعجب هم قبل از حاال که آرشام چشماي به و زدم لبخندي

 .هيچكدوم..آرشام ندارم هيچكدومتونو ناراحتي طاقت که ميدونم

 خودم به زود ولي خوردم جا کارش از..انداخت بغلم تو خودشو حرکت یه به و زد برق آرشام چشماي لحظه یه

 ..عذرميخوام ازت اونشبم شوخي بابت آبجي:گفت و دراومد حرف به آرشام..دادم فشارش بغلم تو محكم اومدمو

 .گذشت دیگه..نداره اشكال-

 .خودم داشتني دوست و مغرور آیسان آبجي دارم دست خعلي:گفت و اورد گوشم نزدیك سرشو آرشام

 فضارو اینكه براي. بودم حال خوش نبود دلخور دیگه آرشام اینكه از..بست نقش لبام روي رضایت سر از لبخندي

 ..شدیا دراز آرشام:گفتم خنده با نكنم هندیش زیاد

 چطور؟:پرسيد پرسشي حالت با و اومد بيرون بغلم از ارشام

 ..نميشي االن ولي ميشيدي جا بغلم تو کردم بغلت که قبلي ي دفعه آخه:گفتم باخنده
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 اینطوري که باري اخرین ميدوني..دیوونه:گفت باخنده و انداخت طرفم به و برداشت رو تخت روي کوسن آرشام

 بود؟ کي کردي بغلم

 بود؟ کي.. نيس یادم نه:پرسيدم کنجكاوانه و گرفتم هوا تو و کوسن

 بود پيش سال 7.8 ميكنم فكر:گفت و خندید غش غش آرشام

 واقعا؟؟؟-

 !!نشم دراز داري توقعم..اهوم:گفت ميرفت خروجي در طرف به که درحالي و شد بلند تخت روي از آرشام

 .کرد چپ ي لقمه یه رو کوچيكه روده بزگه روده که شام بریم پاشو:گفت و برگشت من طرف به

 !!!!!آقــــــا نداشتي ميل شام که شما:گفتم و ایستادم کمر به دست و بلندشدم تخت روي از

 .خــــــانـــوم دارم حاال:گفت و کشيد لپمو آرشام

 دیر که خوابيدم زودتر منم..کردیم جان نوش آرشام بازیاي مسخره با شامو اونشب..بيرون رفت اتاق از سرعت به و

 .بيدارنشم خواب از

 ميكنم؟ چيكار اینجا تاریكه؟من انقدر چرا کجاست؟ اینجا خدایا

 هيچ تاریكي اون تو ولي برگشتم طرفش به وحشت گرفت،با و دستم مطلق سياهي اون تو کسي کردم احساس

 !هـــيچي..نبود معلوم چيزي

 دیقه چند که ترسي حس از که انگار بود ارامشم باعث دستاش گرمي ولي نداشتم صورتش به دیدي هيچ اینكه با

 .بود شده کمتر داشتم پيش

 آیسان؟-

 فوق ميكردم حس قبلنا مثه رو دستاش گرماي و ميشنيدم صداشو اینكه از..ارمين صداي اینكه...خدایاااااااااااااااا

 پس یكي اشك قطرهاي..قبل عين ميخورد صورتم تو هاش نفس هرم..سربرگشتم پشت به. بودم حال خوش العاده

 .غلتيد مي صورتم روي دیگري از

 .ميترسم من آرمين تاریكه؟ انقدر کجاست؟چرا داداشي؟اینجا آرمين؟-

 ...بود رفته انگار..نميكردم احساس دیگه هاشو نفس هرم.. نبود دستام توي آرمين دستاي دیگه شد رها دستم

 فریاد ميداد فرمان مغزم..نداشتم زدن حرف ناي ولي بودم افتاده هق هق به ترس از..ترسيدم قبل از بيشتر اینبار

 زانوهام. نداشتم تواني نبود،هيچ وجودم تو رمقي هيچ انگار نميشد ولي بزنم صدا رو و بخوام،ارمين ،کمك بزنم

 دستام دوتا با اینبار..انداخت تنم به لرزه سنگ سردي کشيدم زمين روي دستمو. زدم زانو همونجا شد سست



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

80 

 

 نور به چشمام..کرد روشن قبرو روي سرم باالي از نور رنگ کم پرتوهاي..بود قبر سنگ یه شبيه..کردم لمسش

 ..شده نوشته چي قبر سنگ اون روي که نميدیدم درست..بود نكرده عادت هنوز مطلق سياهي اون توي

 بود شده حك اون روي که چيزي از..کرم نگاه سنگ به بود کرده عادت نور به چشمام دیگه که کمي مدت از بعد

 سنگ وسط درست که اسمي روي لرزونم دستاي با.. ميریختم اشك صدا بي و بودم زده بهت.. افتاده تنم به رعشه

 ستوده:کردم زمزمه لب زیر و کشيدم دست بود شده حك قبر

 ..ستوده بود نوشته فقط...هيچي...تاریخي نه تصویري نه اسمي نه

 ..سياهي اون و موندم من دوباره و شد تر رنگ کم و رنگ کم نور پرتوي

 فریاد صداي کشدیم،با عقب قبر سنگ روي از خودمو کشون کشون. نداشتم رو پاهام روي ایستادن توانایي هنوز

 .نبود معلوم هيچي قبل مثه بازم ولي شدم خيره اطراف به ترس با...شدم متوقف مرد یه هاي

 ..کجاست از صدا این بشم متوجه بلكه تا دادم گوش خوب..شد تر بلند صدا اینبار

 ..شد انداز طنين فضا کل تو ارمين هاي ضجه صداي

 بي فقط نداشتم کردنم هق هق ناي دیگه حتي. بود شده خفه وجودم توي صدام انگار اما بزنم فریاد ميخواستم

 اتيش به وجودمو فریادش صداي پيوسته که ميگشتم ارمين دنبال سياهي اون توي و ميریختم اشك صدا

 .ميكشوند

 ..افتادم زمين رو صورت با و شد خالي پاهام زیر یهو که زدم صدا اسمشو بلند صداي با و کردم جمع رو توانم تمام

 سنگيني سرم روي چيزي ،انگار.. ميسوخت شدت به گلوم و بود گرفته فرا رو و صورتم تمام سرد عرق

 گذاشتم تخت ي لبه دستمو.. بودم افتاده پایين تخت روي از و بودم اتاقم توي..کردم باز زور به رو چشمام..ميكرد

 .. نشستم تخت روي زار حالي با و کشيدم باال سختي به و خودم و

 مامان.. شد نمایان بودند ایستاده در چهارچوب توي که بابا مامان نگران و مضطرب ي چهره و شد باز شدت دربه

 روي اشك هاي دونه اگاه ناخود..کرد نوازش رو کمرم ارومي به و کشيد اغوش در منو و اومد طرفم به سراسيمه

 ميزد موج توش نگراني که صورتي با بابا..کردم پاک صورتمو و اومدم بيرون مامان بغل از..کردند باز راه صورتم

 از سراسيمه مامان..گرفت اِش امنيت پر و گرم دستاي توي رو سردم دستاي و زد زانو من روي روبه تخت پایين

 ..رفت بيرون اتاق از و شد بلند کنارم

 بابا؟ دیدي بد خواب:گفت و فشرد محبت با و دستام بابا

 ..دادم تكون تایيد ي نشونه به رو ،سرم نداشتم زدن حرف ناي

 ..کشيد روم هم نازکي پتوي و خوابوند تخت روي منو ارومي به
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 ..عزیزم بخواب راحت..اینجام من..دخترم نيست چيزي:گفت و بوسيد و پيشونيم

 هم بدنم و ميكرد درد شدت به سرم..گذاشتم سرم روي قائم صورت به روهم دستم و بستم اطمينان با رو چشمام

 .کردم کار که ساله هزار انگار.بود شده کوفته

 مامان؟ آیسان:گفت و کرد نوازش رو گونم مامان

: گفت بود دستش شربت ليوان یه که درحالي هم مامان..شدم خيره مامان نگران صورت به و کردم باز چشمامو

 .ميشه بهتر حالت..بخور رو شربت ليوان این پاشو جان مامان

 .کرد بهتر رو حالم شربت شيریني.سرکشيدم جرعه جرعه رو شربت و نشستم سرجام مامان کمك به

 داده تكيه دیوار به دلواپس که بابا به کردم رو بعد کردم تشكر مامان از ميومد بيرون چاه ته از انگار که صدایي با

 .نباشين نگران..خوبه حالم:گفتم و بود

 چيزیم من..کنين استراحت برین:وگفتم فشردم گرمي به رو بود نشسته تخت روي کنارم که رو مامان دست

 .نيست

 بمونم؟ پيشت مطمئني؟ميخواي-

 .بخوابين راحت برین..جان مامان نه-

 ..بيدارشه زود صبح باید مسافره فردا آیسان..خانوم پاشو:گفت و گرفت رو مامان دست اومد تر نزدیك بابا

 .کن صدامون داشتي الزم چيزي اگه بابا عزیز:گفت و من به کرد رو هم بعد

 .بابا ممنون-

 خيره سقف به و گذاشتم سرم زیر رو دستم دو..شد خارج اتاق از با،بابا همراه و کرد خاموش رو خواب شب مامان

 .شدم

 دیده که خوابي... ميترسوند خيلي منو این و ميشد تعبير دیدم مي که خوابایي اغلب ولي ميدیم خواب ندرت به

 تنم بود شده حك روش من فاميلي که قبري سنگ اون و ارمين هاي ضجه آوري یاد با کردم مرور رو بودم

 .خيره که انشاءاهلل..نكنم فكر بهش کردم سعي..لرزید

 بود گذشته اي دیقه چند..ميكرد درد هم وسرم بود پریده سرم از خواب.  کشيدم دراز تخت روي دمر هميشه مثل

 شدم خيره اش صفحه به و برداشتم بود گذاشته تخت کنار ميز روي که گوشيو..دراومد صدا به گوشيم آالرام که

 دوش یه از بعد..حموم تو پریدم و برداشتم رو ،حولم کردم روشن رو خواب چراغ..ميداد نشون رو صبح5ساعت که

 طبق هم رو وموهام پوشيدم مشكي شلوارک یه با ساده رنگ یاسي ي دکلته تاب یه اومدم بيرون ساعتي نيم

 هوا.. اومدم بيرون اتاقم از..بود شده بهتر کمي سرم.. بشند خشك خودشون که کردم رها دورم آزادانه معمول
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... کردم حرکت خونه اشپز طرف به پاورچين وپاورچين بودند نشده بيدار هنوز ایناهم مامان و بود تاریك هنوز

 رو ساندویچ..اتاقم تو پریدم دوباره و گرفتم مربا و خامه ساندویچ یه و اوردم بيرون یخچال از رو البالو مربا و خامه

 زیپشو و کيف تو کردم شوت و برداشتم تخت روي از روهم گوشيم گذاشتم مشكيم چرم دستي کيف تو

 .بودم جاداده تو اون قبل از رو بود الزم که بستم،هرچي

 با خوب هم رو بلندم هاي مژه و کشيدم چشمي خط دقت با.. زدم صورتم به پودر کرم کم یه و ایستادم آینه جلوي

 کامل آلبالویي رنگ رژخوش یه با رو آرایشم و بود کرده جذاب قبل دوبرار رو چشمام که دادم حالتشون ریمل

 .کردم

 اش تنه پایين و تنگ اش باالتنه و ميرسيد زانو زیر وجب دو تا بلندیش که مشكيم مانتوي با مشكي پاي دم شلوار

 طالیي ریز هاي نگين با که بود بسته نقش طالیي خوشگل هاي طرح مانتو پایين.کردم تنم رو بود کلوش حالت هم

 خلي هم من تن به و بود شيكي العاده فوق مانتوي.ميخورد مشكي حریر ي پارچه یه هم روش و بود شده تزیين

 خوشبوم اسانس با هم دست اخر و انداختم روسرم رو بود شده کار رنگي طالیي نوار دمش که مشكيم شال..ميومد

 ..گرفتم دوش معمول طبق

 بيدار رو اینا مامان ميشه ایجاد که صدایي و زمين روي چمدون کشيدن با نميخواستم.. انداختم دوشم رو کيفمو

 زمين روي رو چمدون راه هاي نيمه....شدم خارج اتاق از و کردم بلند سختي به رو خاطرچمدون همين به کنم

 .برگشتم سر پشت به آرشام صداي با که بردارم رو چمدون دوباره ميخواستم و کردم راست رو کمرم و گذاشتم

 ميري؟ داري -

 .نشستت روي به سالم:گفتم و کردم نگاهش کمر به دست

 بخير صبح سالم-

 .ميرم دارم بله..بخير شماهم صبح-

 بري؟؟ باید 6 ساعت نگفتي مگه:گفت و خاروند داري خنده حالت با رو سرش ارشام

 .دیگه چرا:گفتم ميكردم بلند دوباره رو چمدون که همونطور و کردم بهش و پشتم

 !!!!که نيمه و 6ساعت االن-

 خيره ساعت به تعجب با..شد بلندي صداي ایجاد باعث ها پارکت رو افتادنش که شد ول دستم از چمدون یهو

 . ميداد نشون رو نيم و 6 ساعت آرشام قول به که شدم

 نشون رو هيراد عصباني ي چهره که اون ي صفحه به و بردارم ساعت از چشم شد باعث تصویري آیفون صداي

 .بشم خيره ميداد
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 ..هيراده اینكه!!!!عه:گفت و برگشت من طرف به تعجب با آرشام

 باشه؟؟ کي داشتي توقع پس-

 .ميري آرمان شریك با گفتي توکه-

 .شاهد هيراد..دیگه همينه آرمان شریك خب:گفتم و زدمو کمرم به رو دستم

 سوته سه منم ببر منو چمدون آرشام:گفتم کالفه که بود شده خيره آیفون ي صفحه به متعجب همچنان آرشام

 .اومدم

 روي وچمدونو اورد باال رو چمدون ي ودسته اومد من طرف به و کشيد لباسش به دستي کرد پووووووفي آرشام

 یخچال تو از خنك معدني اب بطري یه دویدم اشپزخونه طرف به دو حالت با..شد خارج در از و کشيد زمين

 پام رو سانتي 10ي تيكه یه ساقه جير مشكي کفش جفت یه و کردم باز رو کفشي جا در سرعت با و برداشتم

 عقب صندوق تو من چمدون دادن جا مشغول هيراد رسوندم در دم به رو خودم.شدم خارج خونه از و کردم

 یه بودم ميشد،شنيده سوارش شرکت به اومدن براي اغلب که بود سفيد کمري تویوتا یه ماشينش..بود ماشينش

 ...ميكنه استفاده اون از رسمي مجالس براي که داره هم مشكي بوگاتي

 ..ميكرد تعریف رو چيزي خنده با و ایستاده کنارش ارشام

 .داد رو جوابم مكث کمي از بعد و اورد باال رو سرش هيراد..دادم سالم و کردم حرکت طرفشون به

 مشكي وروني کفش جفت یه با مشكي دوخت خوش شلوار کت و سفيد پيرهن یه رسمي خيلي هميشه مثل

 .بود پوشيده

 هم آرشام..کنم خدافظي آرشام با هم من تا اومد کنار و کرد بغل رو آرشام صندوق داخل چمدون گذاشتن از بعد

 کردم جداش خودم از نداره رو من از جداشدن خيال دیدم که دیقه چند از بعد انداخت آغوشم تو خودشو وقفه بي

 نميخواي؟ نداري؟چيزي سفارشي خان آرشام:گفتم خنده با و

 ..نباش نگران..ميدم سفارش تلفني ميزنم زنگ:گفت و زد نمایي دندون لبخند

 .دراومدم نگراني از..باوشه:گفتم و دادم تكون تاسف از سري

 .ها ميشه دیر.دیگه بریم:گفت خنده با من سر پشت از هيراد

 باز رو ماشين عقب در دادم تكون آرشام براي دستي اینكه از بعد سوارشد،منم و کرد باز رو راننده درسمت سپس

 توجه بدون تجعب درکمال ميكنه مخالفت کارم این با هيراد ميكردم فكر که تصورم برخالف.سوارشدم کردم

 کوچه از و زد بود ایستاده در دم هنوز که آرشام براي بوقي رسيد که کوجه انتهاي به درآورد حرکت به رو ماشين

 ..شد خارج
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 راننده من: گفت و برگشت من طرف به و داشت نگه گوشه یه ماشينو که بودیم نشده دور خونه از خيلي هنوز

 ..ستوده خانوم نيستم شخصيتون

 ..گرفتم پيش در رو خونه راه و کوبيدم بهم شدت با رو ماشين در و شدم پياده ماشين از و زدم خندي پوز

 و برگشتم طرفش به عصبانيت با..افتاد راه من دنبال و شد پيداشه ماشين از قبل از تر کالفه هيراد

 چي؟؟؟ که افتادین راه من چيه؟؟؟دنبال:گفتم

 ميرین؟ دارین کجا-

 مشكليه؟؟؟..بيارم خودمو ماشين ميرم-

 ..بریم من ماشين با شد قرار:گفت و کشيد موهاش تو دستي کالفه

 .نذاشتم قراري همچين من -

 ..کشيد رو کيفم پشت از که دادم ادامه راهم به دوباره

 شدین؟ ناراحت من حرف از-

 دست.. قائلم ارزش خودم براي من.. کنه ناراحتم حرفت که نيستي عددي: گفتم و زدم زل چشماش تو گستاخي با

 ..بيا خودت ماشين با برو..اقا برو...هه... کنه بارم ميخواد دلش که هرچي هرکي که نميشينم سينه به

 کردم؟؟ بارتون چي من بفرمایين ميشه-

 دست شخصي ي راننده احساس بهتون من نشستن عقب با شما اینكه و ميشينم خواست دلم که هرجایي من-

 ..من نه خودتونه مشكل ميده

 مثله خواهرش از دادم قول ارمان به که حـــيف:گفت داشت خشمش کردن کنترل در سعي که صدایي با هيراد

 ..کنم کوتاه چجوري رو تو زبون این ميدونستم خوب وگرنه کنم مراقبت خودم خواهر

 ..جناب نيست عيب جوانان بر آرزو.. هه: گفتم و زدم پوزخندي

 سوارشو:گفت تحكم با

 در و کردم حرکت ماشين طرف به ریلكس خيلي مكث کمي از بعد هم من..کرد حرکت ماشين طرف به خودش

 ..شدم سوار ناز با و کردم باز رو عقب

 دادم تكيه صندلي به رو سرم خاطر همين به بخوابم راحت نتونستم هم دیشب که خصوص به بودم خسته خيلي

 ..رفتم فرو نازي خواب به و بستم راحت چشمامو
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 بدنم و بود برگشته دوباره سردردم نبود خوب هيچ حالم انداختم نگاهي اطراف به و کردم باز آرومي به چشمامو

 هنوز و بود زده زل جاده به و داشت چشم به دودي عينك هيراد..داشتم هم تهوع حالت بدتر همه از بود کرده یخ

 .نبود من بيدارشدن ي متوجه

 .کردم صداش عجز با

 هيراد؟؟؟-

 شدن متوقف محض به.کرد متوقف رو ماشين خيابون کنار سرعت به من حال دیدن با و برگشت عقب به نگراني با

 ..ميزدم عق بيخودي فقط نميوردم باال چيزي.زدن عق کردم شروع و بيرون کردم پرت خودمو ماشين

 کمك و گرفت رو هام شونه زیر هيراد که بود نمونده برام تواني و بود و گرفته درد گلوم بودم زده عق بس از دیگه

 .شد سوار هم خودش نشستم ماشين جلوي صندلي روي و کرد

 خوردي؟؟؟؟ صبحونه:پرسيد کالفه

 .نه:دادم جواب باالميومد چاه ته انگاراز که باصدایي

 از بكشم، بيرون دستاش تو از دستامو نخوام دیگه ميشد باعث دستاش گرمي..گرفت دستاش تو سردم دستاي

 فشارت:گفت نگراني با و کرد رها دستمو.یخ،سردبود تيكه یه مثه همچنان بدنم ولي بودم شده داغ درون

 بگيرم؟ برات ميخوري چي..افتاده

 .ممنون..دارم کيفم تو ساندویچ یه:وگفتم کردم اشاره بود عقب صندلي رو که کيفم طرف به حال بي

 به کردم شروع و درآوردم نایلون تو از رو ساندویچ جون بي..کرد نگام منتظر و داد دستم به رو کيف زده شتاب

 کرد مجبورم و داد دستم به و ریخت چایي ليوان یه بود کناردستش که فالسكي توي از شدنش تموم بعد.خوردن

 .بخورم تهش تا

 .کرد حرکت دوباره شده بهتر حالم شد مطمين اینكه بعداز

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

 موهام زیر دستمو. بود افتاده سرم از شالم کردم باز رو مانتوم هاي دکمه یكي ویكي انداختم تخت روي رو خودم

 .شد لختم رنگ زیتوني موهاي خروار شدن آزاد باعث که درآوردم سرم از رو کيليپس حرکت یه با و بردم

 اومدیم هتل به که عصربود4 ساعت حدودا ناهار خوردن و زمين دیدن از بعد ما و رفت پيش خوبي به قرارداد

 براي و ميرسيدند هم بقيه عصر فردا از. بود کرده رزرو اینجارو قبل از هيراد گویا که بود شيكي و زیبا هتلي.

 .داشتيم برگشت بليط ما شب یكشنبه
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 دراز تخت روي دوباره و کردم عوض سفيد شلوارک و ساده مشكي تاپ یه با رو لباسم و شدم بلند تخت روي از

 ذهنم هم هنوز و بودم دیده دیشب که خوابي به کردم فكر امروز هاي اتفاق وبه شدم خيره سقف به و کشيدم

 که هم لحظه یك براي حتي که دستاش گرمي اون و بود بد حالم که موقعي هيراد نگران ي چهره به.بود درگيرش

 . رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم که کردم فكر داد آرامش من به بود

 .رفتم دستشویي طرف به دوال دوال..شدم بيدار خواب از بدي درد احساس با

 !!بود؟؟ اش موقع االن مگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نــــــــه ووووووووویي

 اخه؟؟ بيارم کجا از پد شب موقع این من شد برسرم خاک

 صبح فردا تا حداقل که کردم سعي پس نداشتم هم رو رفتن داروخونه حال تر مهم همه از و بود شب 10 ساعت

 بيشتر دردم دل هرلحظه..دادم فشارش خودم به درد از کردمو بغل رو بالشت ، نشستم تخت روي.بيارم طاقت

 سراغ به و گذاشتم تخت روي رو بالشت.. نداشت شدن تموم قصد درد دل این اینكه مثه نداشت اي فایده.ميشد

 .رفتم چمدونم

 سرم رو هم مشكي شال یه و کردم تنم هم رو مشكيم پانچوي و کردم عوض مشكي نخي شلوار یه با رو شلوارم

 داشتم.کردم حرکت خروجي در طرف به دوال دوال همچنان و برداشتم رو اتاق کليد و پولم کيف و گوشي.انداختم

 .برگشتم سرم پشت به هيراد صداي با که بستم مي درو

 ميبرین؟ تشریف جایي-

.. بود سوالش جواب ومنتظر بود زده تكيه اتاقش در به سينه به دست.  داشت قرار من اتاق روي روبه دقيقا اتاقش

 .برم نميخوام جایي..نه نه..ه..نــ:..گفتم زده وهول ایستادم صاف

 ...که برگرده داخل به دوباره ميخواست و گفت اي باشه

 .بينمت مي باز فردا ولي برم باید دیگه من..جان هيراد-

 لبخند با و گرفت درآغوش رو بود اتاقش داخل از اومدن بيرون درحال که دختري و برگشت سرش پشت به هيراد

 .بينمت مي فردا.. جان هليا باشه:گفت

 شد من حضور ي متوجه تازه انگار دختره که بود نوسان درحال بود ایستاده کنارش که دختري و اون بين چشمام

 هيراد روبه و شد ،خيره ميكرم نگاه بهشون زده شك که من به گشاد گله لبخنده یه با و اومد بيرون هيراد بغل از.

 نميكني؟ معرفي رو خوشگل خانوم این:گفت

 ستوده آیسان من:گفتم دختره به رو سرد و جدي خيلي و جورکردم و جمع خودمو بزني حرفي هيراد اینكه از قبل

 .شاهد آقاي شریك حاضر درحال..هستم
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 که صدایي با. کشيد تير یهو دلم که داد فشار خودش به منو و انداخت بغلم تو وخودشو کشيد بلندي جيغ دختره

 ؟؟!!شمایي خانوم آیسان پس:گفت بود انرژي پراز

 چطور؟؟.. بله:گفتم کذایي کامال لبخند یه با و کردم جداش خودم از

 و زد نمایي دندون لبخند بود کم خيلي باهام اش فاصله و بود احساسات ابراز یك هنوزم که درحالي

 ...هــ مــن..کنم معرفي خودمو که بده اجازه..پرسيدم همينجوري..هيچي:گفت

 جواب رو تلفنش و ایستاد دورتر کمي ما از عذرخواهي یه با کنه تكميل رو جملش اینكه بدون خورد زنگ تلفنش

 تر کوتاه من از سانتي 10 حدودا هم قدش و بود الغراندامي دختره. داشتم آناليزش براي بيشتري فرصت حاال..داد

 داشت روفرمي و کوچيك بيني. بود کرده ترش جذاب مشكيش چشماي که داشت سفيدي ي کشيده صورتي. بود

 چرا نميدونم ولي.بود برویي دل تو و جذاب دختر گفت ميشد درکل.بود ظریف و کوچيك خيلي هم دهنش و ولب

 بود؟؟؟سعي این خاطر به یعني..نميدونم...دیدم هيراد کنار اونو که بود این خاطر به شاید...نميومد خوشم ازش

 .ميكرد التماس قلبم به درکش براي عقلم و نيس این خاطر به که کنم متقاعد رو خودم ميكردم

 !!!پریده بدجوري شده؟رنگت طوري-

 جواب سرد و کردم نگاه بود شده خيره من به کنجكاوانه که هيراد به و برداشتم بود دختره از چشم

 .نشده طوري...نه:دادم

 ميومد؟؟ کجا از سردي همه این واقعا

 . اوکي:داد جواب جدي و سرد خودم مثل بود خورده جا سردي همه این از که هيراد

 .شد خيره هليا به تفاوت بي و

 اینكه از شدم حال خوش جون آیسان:گفت من روبه و اومد طرفمون به سراسيمه تلفنش کردن قطع از بعد هليا

 .ببينمت بازم که اميدوارم و دیدمت

 .چنين هم:گفتم و دادم تحویلش کذایي لبخندي دوباره

 و ندونستم صالح اونجا در رو موندن این از بيش هم من. کرد حرکت آسانسور طرف به خداحافظي از بعد دختره

 . دادم فشار رو همكف ي دکمه و رفتم آسانسور طرف به بودم گذاشته شكمم روي زیاد درد از رو دستم که درحالي

 ماشين این چرا پس..معطلم اینجا است دیقه 10 اآلن ؟من چي یعني آقا:گفتم و کردم مشت رو دستم حرص با

 نمياد؟

 .دیگه آژانس یك به بزنم زنگ بدین اجازه: گفت شرمنده هتل کارکن

 .نكرده الزم دیگه.. نخير:توپيدم بهش قبل از تر عصبي
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 لحظه دردم دل..بزنم مرگ حد تا بگيرم یكيو ميخواست دلم و بود اومده باال سَگيم روي کلمه،اون واقعي معني به

 آورده ماشينمو کاش..کنم گریه زار زار و بشينم همونجا ميخواستم.. بود شده تموم طاقتم و ميشد بيشتر لحظه به

 ...خدااااااااااااااااااااااا بودم

 یه برگردوند خودش طرف به منو و نشست شونم روي دستي که کردم حرکت هتل درخروجي طرف به دوال دوال

 خيره زمين به و چرخوندم چشماش تو از نگامو سریع خيلي ولي شدم غرق شبش رنگ به چشماي توي لحظه

 ..شدم

 بري؟ ميخواي کجا حال این با نميگي چرا-

 پنهانش ميكرد سعي که نگراني جور یه هم شاید یا بود التماس جور نبود،یه سردي نبود، تحكم صداش تو

 آرامشي خداي لحنش با که انگار..نداشتم رو قبل اضطراب و درموندگي اون دیگه شدم اروم منم ناخودآگاه..کنه

 .داروخونه برم باید:دادم جواب آروم و دادم قورت دهنمو آب..شد سرازیر بهم که بود

 ؟؟؟ براچي داروخونه شب وقت این: پرسيد قبل از تر نگران اینبار

 ..آخه بگم ميتونستم چي..بگم نداشتم جوابي..کردم سكوت و شدم سرخ خجالت از

 آیسان؟؟؟:پرسيد قبل از تر سمج اینبار دید که رو سكوتم

 بلـه؟.....بــــ-

 .بندازه گل لپات اینجوري حاال تا بودم خوب؟؟ندیده دختر شدي سرخ چرا:گفت باخنده

 .بشم خالص گرمش نگاه زیر از بلكه برگردوندم رو صورتم

 .ميارم ماشينو االن..باش همينجا

 انقدر ميومدم؟چرا کوتاه درمقابلش هميشه چرا.دوختم چشم رفتنش به و کشيدم سرآسودگي از نفسي رفتنش با

 سر به ریختم؟چي بهم انقدر دیدم کنارش رو دختره اون وقتي بود؟چرا شده دلنشين برام زدنش ،حرف نگاهش

 رو اون ي محوطه به شدن وارد ي اجازه هيچكس که اومده؟آیساني مغرور آیسان اون سر به اومده؟چي من

 داغ اونو مرد این لحن گرمي چرا..ميكرد تبدیل قندیل به رو ها فرسنگ تا سردیش که نداشت،آیساني

 !!بشه؟؟ پيدا هام سردرگمي این ي همه جواب روزي یه که ميشه ميكنه؟یعني

 دل مواقع اکثر داشتم ضعيفي بدن چون. افتاد راه بالفاصله هم هيراد..سوارشدم و رفتم ماشين طرف به آهسته

 به ميكردم سعي..اینطوربشم باید وضعيت این تو که بود بدشانسيم اوج دیگه این ولي ميگرفتم شدید هاي درد

 اشك صدا بي و پيچيدم مي خودم به درد از و کنار گذاشتم رو خجالت دیگه..نبودم موفق ولي کنم غلبه دردم

 .ميریختم



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

89 

 

 حال از و شنيدم رو ميزد صدا رو اسمم انگار که گنگ صداهایي و هيراد ي زده وحشت ي چهره لحظه آخرین در و

 .رفتم

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

 اولين در زدن پلك کمي از بعد..نبود مشخص چيزي درست و بود تار جا همه.کردم باز سختي به رو چشمام الي

 خواب که ميرسيد نظر به بود گذاشته تخت روي دستم کنار سرشو و بود نشسته تختم کنار که دیدم هيرادو نگاه

 هيراد که بشينم کردم سعي و کشيدم باال رو خودم کمي..شدم بود شده وصل دستم به که سرمي ي متوجه. باشه

 مهندس؟؟؟؟ خانوم بلندشدي!!!!!عه:گفت من روبه لبش روي لبخند یه با و کرد بلند رو سرش

 کجاست؟؟؟ اینجا:پرسيدم حال بي

 .بيمارستان-

 !!!خوبه حالم چي؟؟؟؟؟؟منكه ي واسه بيمارستان-

 .نبود دیشب ولي..خوبه االن بهههله:گفت و پاشد صندلي روي از هيراد

 دیگه هرکسه یا دکترا ممكنه اینكه و دیشب هاي اتفاق یادآوردي اینجام؟با تاحال دیشب از من دیشب؟؟؟؟؟یعني

 .شدم سرخ خجالت از باشند زده هيراد به حرفي چه من وضعيت درمورد اي

 .خبرکنم دکترو ميرم من!!!! شدي سرخ بازکه:گفت باخنده بعد و من ي چهره به زد زل کمي هيراد

 با که کردم سالم.شد وارد داشت تن به سفيدي روپوش که خوشرویي ميانسال باخانوم همراه هيراد بعد دیقه چند

 من روبه و نوشت بود دستش که اي برگه روي چيزي هم بعد من، کردن معاینه به کرد شروع و داد جواب گرمي

 .ترسوندیا شوهرتو خوب دخترم:گفت

 شــــــوهرم؟؟؟ شوهــــــــــــــرم؟؟؟؟؟؟کدوم:وگفتم کردم نگاه دکتر به تعجب با

 ..کردن سرفه الكي الكي کرد شروع و بود شده دستپاچه هيراد

 داري؟ شوهر چندتا مگه:گفت و خنده زیر زد دکتر

 نيست؟ شوهرت مگه..دیگه ميگم ایشونو:گفت و کرد اشاره هيراد به

 ..نهههههههههه-

 .نامزدشم:گفت زده هول هيراد

 .نشدم شوهرش هنوز:داد ادامه و زد نمایي دندون لبخند سپس

 .خونه بري و بدي انجام رو ترخيصت کاراي ميتوني هرحال به.. اینطور که:گفت و داد تكون سري دکتر
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 .بودم زده زل هيراد به متعجب همچنان من ولي کرد تشكر دکتر از هيراد

 هاي وحرف امروز اتفاق به و ميرفتمو راه هيراد ي شونه به شونه حرف بي داروهام گرفتن و شدنم مرخص بعداز

 اونم اون؟؟؟یعني کنه؟یعني معرفي من نامزد خودشو هيراد که داشت دليلي چه آخه.. ميكردم فكر دکتر آخر

 بوده من خود خاطر به اون نگراني پيداکردم؟؟؟یعني حسي اون به من مگه!!!!نيست؟؟؟واااااا حس بي من به نسبت

 ؟؟؟!!!چمه چرانميفهمم اح داره؟؟؟ آرمان با دوستي دليل به که مسئوليتي حس خاطر به یا

 بيرون ناهار براي تا خواست ازم بعدم...بخورم همشو که کرد مجبورم و خرید آبميوه و کيك هيراد هتل راه توي

 .نزدم حرفي درجوابش من که بریم

 باشه؟؟؟؟...کن خبرم شد بد دوباره حالت اگه:گفت و گرفت طرفم به داروهارو مشكي نایلون

 دختره همون ي کله سرو باز که تشكرکنم ازش چي همه بابت تا ترکردم لب.گرفتم و پایين رو سرم زده خجالت

 همون از..داشت دربغل هم رو ماهه 8-7 تقریبا ي بچه پسر یه و بود شده پياده آسانسور از تاز.. پيداشد دیروزي

 دست از رو نایلون باعجله برسه ما به اینكه از وقبل دادم بيرون عصبي رو نفسم.. کرد سالم ما روبه انرژي پر فاصه

 ولي چرا نميدونم...نشستم در پشت همونجا و بستم درو ، شدم اتاقم داخل و کردم تشكري لبي زیر. گرفتم هيراد

 .. ميكرد بد رو حالم کنارهيراد بودنش

 . ميشنيدم در پشت از رو شون صداها

 رفت؟؟؟؟ عجله این با چرا!!!!!عه:هليا

 .بود تشخيص قابل راحتي به هليا صداي تو تعجب

 .کنه استراحت رفت بود خسته احتماال..نميدونم-

 .آهان-

 شد؟ بهتر حالش -

 ..بهتره کنم فكر آره-

 ایستادي؟ اینجا چرا..داخل بيابریم هليا؟؟؟کجایي؟ هي:گفت هيراد مكث کمي بعداز

 و بردارم گوشيو برم من داخل ببر رو آوید توهم دارم برش ميرم من..گذاشتم جا ماشين تو رو گوشيم ميكنم فك-

 ..بيام

 .که خوابه انگار...عـــــه -

 .ميشه نحس که بيدارنشه باش مواظب..خوابيد راه تو االن همين آره-
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 دلمو؟ عزیز این من به بدش حاال... خانوما خانوم چشـــــــم به اي-

 اون....اون ممكنه بود؟؟؟یعني کي از بچه پسر اون اینكه، مثل داشتم ذهنم توي زیادي جواب بي هاي سوال

 من درثاني داره زن بود نگفته هيچوقت ممكنه؟؟اونكه چطور هيراد؟؟ولي پسر پسرهم اون و باشه هيراد همسره

 راحت هيراد آغوش که راحته؟؟؟کيه باهاش انقدر هيراد که کيه اون پس..بودم ندیده اصفهان هيچوقت رو زن این

 ..انگليسن کارش و کسه همه ميگفت که ميشه؟؟پگاه باز براش

 .کشيدم دراز تخت روي دمر معمول طبق لباسم تعویض از بعد و شدم بلند زمين روي از درمونده

 وابسته هيچكس به دیگه نبود قرار مگه. گذاشت پا زیر کردم،قولمو چيكار خودم با لعنتي من

 نشــــــــــــــــــــــــــم؟؟؟؟؟؟؟

 شدم؟ واسته باز یعني

 هيراد؟؟ ي وابسته

 .نداره امكان این!!نه

 شده؟؟؟ داخلش هيراد راحتي به که شه نازک انقدر من قلب یعني

 شد؟؟؟؟؟؟؟ اینجوري چرا خدایاااااااا

 .نميومدم کوفتي سفر این به کاش اي

 .نميدیدم رو هيراد وقت هيچ کاش اي

 نمونده واسم اشكي دیگه که زدم زار انقدر.کردم خفه بالشت توي رو هام گریه صداي فروکردم بالش تو رو سرم

 ...رفت فرو خواب به مجهول از پر دنياي این هاي اتفاق از فارغ مغزم و شد بسته چشمام کم کم..بود

 به هم چشمام و بود ریخته صورتم روي ژوليده موهام. پریدم خواب از ميخورد در به که مكرري هاي ضربه باصداي

 خودم سالنه وسالنه انداختم سرم روي آزادانه مشكي شال یه داشت پف هنوز بودم کرده که زیادي ي گریه خاطر

 .کرد باز درو و رسوندم در به رو

 مثه:گفت خندید که سير دل یه.ميكردم نگاه بهش متعجب من و شد شروع هيراد هاي خنده شليك در بازکردن با

 شد؟؟؟ بهتر حالت..کردم بيدارت که ببخشيد..بودي خواب اینكه

 .ممنون بهترم...بودم خواب اهوم:دادم جواب حوصله بي

 .ميمونم منتظر البي منم.. دیرشد که شو آماده بدو پس.. خداروشكر خب-

 کجا؟؟؟ -
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 .دیگه رستوران-

 مناسبت؟ چه به-

 .کاري درخت روز مناسبت به-

 جدي کامال..نبود توش خنده از ردي هيچ..زدم زل صورتش به

 ميكني؟؟؟ نسخره منو-

 .دقيقا-

 ..خنده زیر زد پقي

 توي که خاصي شيطنت با و نموند دور هيراد چشم از البته که و نشوند لبام روي لبخندي ناخدآگاه خندیدنش

 مياي؟؟؟ حاال...خندیدي دیگه:گفت بود صداش

 .نميام...نه:گفتم جدي و کردم جمعش زور به رو لبخندم

 .شد در بستن از مانع و گذاشت در الي پاشو که بستم درومي داشتم

 برداري؟ پاتو ميشه-

 .نميشه نچ:گفت و انداخت باال ابرویي

 .برد عقب پاشو و کشيد فریادي که زدم بهم شتاب با درو که بودم و عصبي دستش از انقدر

 نشد؟؟؟؟ که چيزي..ببخشين..وایيييي:گفتم زده هول و شدم پشيمون خودم ي کرده از آن یك

 دیگه؟؟؟ مياي..بيخيال..نشد طوري نه:گفت و زد شيطوني لبخند هيراد

 .ميشه چي ببينم:گفتم و کردم پوووووفي

 .ميمونم منتظر البي من پس:گفت و زد رضایت سر از لبخندي

 .کرد حرکت آسانسور طرف به بده من به رو حرفي هر ي اجازه اینكه از قبل و

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

 ..بودم مردد نرفتن و رفتن بين

 ..شدم خيره آیينه تو خودم به.. ایستادم آماده آینه جلوي
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 اي فيروزه کت ویه بود تنگ هم تنش باال بود زانوم از تر پایين تا بلندیش که بودم پوشيده مشكي بلند مانتوي

 مشكي شال بودم کرده باز فرق وسط از رو موهام.داشت کلوش حالت تنش پایين اما ميخور روش قشنگي خيلي

 . بودم انداخته سرم رو هم اي فيروزه

 ..کردم مانتوم هاي دکمه کردن باز به شروع و نشستم تخت ي لبه و درآوردم سرم از رو شالم

 امتناع مشكي هاي چشم اون به شده خيره از کنم،باید دوري ازش ميتونم تا باید..بودم شده پشيمون رفتن از

 جناب کني باز جا قلبم تو نميدم اجازه.. چيزشه همه غرورش که آیساني همون..آیسانم همون هنوزم من.. کنم

 ..شاهد آقاي

 ..بود کرده عقلم با نبرد قصد انگار دلم نداي

 :کردم زمزمه زیرلب

 را هایم مجهول و معلوم تمام

 چينيم مي کنارهم زحمت به

 وار، فرمول

 نقص بي و مرتب

 ایراد و عيب بي

 ميرسم توکه اسم به هم باز اما

 ..ميسپارم تو چشمان به را منطقم

 ..نكنند نگاهم بگو چشمهایت به

 ..!باشد کارخودشان به ،کارشان شوم مي ات خيره وقتي بگو

 !نه..ها ميكشم خجالت فكرکني که نه

 ..نيست حواسم

 .ميشوم عـــاشقت

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

 هيراد استثناي به البته داریم رو اصفهان به برگشت بليط11 ساعت امشب وبراي شد انجام کارها ي همه تقریبا

 ..برميگرده خودش ماشين با اون ،چون
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 آرمان با پروژه روند و عملكرد گزارش براي بارهم یك و کردم صحبت تلفني مامان با چندباري روز، چند این تو

 سرش انقدر که خبره چه اونجا نميدونم.کرد قطع زودهم و داد گوش حرفام به سرسري خيلي که گرفتم تماس

 آرمان که خبره چه اونجا که ازش ميپرسم و ميزنم گپ آرمين با سير دل یه اصفهان برسم تا مطمينا ولي شلوغه

 ..مشغوله انقدر

 دو این تو...  ميدیدمش پروژه سر فقط..ميگذره نرفتم من و کرد دعوت ناهار براي منو هيراد که روزي از روزي دو

 اون به ،کمتر بشم صحبت هم باهاش کمتر بشم، رو روبه باهاش کمتر ميكنم سعي..نشدم کالم هم باهاش روز

 عاشق ميخواد دلم روزا، این.. ميرم طفره باهاش شدن رو روبه از دارم جورایي یه.. بشم خيره سياه چشماي

 و کارميكنه دوشيفت روزا این احساسم...باش دور ميگه باش،عقلم زود ميگه دلم..باشه عاقل ميخواد عقلم..باشه

 ....ميگيره من از رو حقوقش

 حق بهش..نميبينه منو اصال..شدم حذف دیدش از انگار..شده سرد رفتارش..دلخوره دستم از هيراد ميكنم فكر

 از بيشتر خيلي ميشد من با برخوردي هميچين یه اگه ميبينم و ميزارم اون جاي خودمو..کردم سبكش من.. ميدم

 طبق ولي داره هم ناراحتي جاي شدم،خب پشيمون رفتن از که ندادم خبر بهش حتي من..ميشدم ناراحت اینا

 ....بزنم روز اون درمورد حرفي یا عذربخوام ازش که نميده بهم رو اجازه این غرورم معمول

 .خورد در به اي تقه که ميكردم پایين و باال رو تلویزون هاي کانال و بودم کشيده دراز تخت روي. بود شب8ساعت

 فكر که دختره همون نگران و مضطرب ي چهره در کردن با،باز کردم حرکت در سمت به و انداختم سرم رو شال یه

 .شد داشت،نمایان بغل در رو اي پسربچه که درحالي بود، هليا اسمش ميكنم

 سالم:گفت ميلرزید بغض از که صدایي با هليا

 پریده؟؟؟ رنگت انقدر خوبي؟چرا..سالم:گفتم نگران

 بكنم؟؟؟؟ خواهشي یه ازت ميشه:گفت سوالم به توجه بي

 خواهشي؟ خواهش؟؟؟چه-

 داري؟؟؟؟ نگه رو آوید ميشه-

 !!!مياي نظر به نگران خيلي افتاده؟؟؟؟ چيشده؟؟؟اتفاقي-

 .کرده تصادف شوهرم...شوهرم:گفت کرد باز راه گونش روي اشك از اي دونه که درحالي

 انگار که پاهام لرزش و قلبم تپش رفتن تصورباال این از..افتاده اتفاقي اون واسه هيراد؟؟؟؟یعني منظورش یعني

 ..ميكردم حس خوبي به و نداشتن رو بدنم کردن حمل توان

 ت؟؟؟؟؟..هـر..و..ش: پرسيدم بریده بریده
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 ..شوهرم آره:داد جواب بود معلوم چشماش توي وضوح به که غمي با

 فقط..بزارم پيشش رو آوید که ندارم رو کسي اینجا من:داد ادامه و کشيد آوید سر روي گونه رونوازش دستش هليا

 ..بيمارستان رفته من از زودتر هم هيراد..مسافرتن که هست روزي چند اوناهم که شوهرمه خواهر

 داري؟؟؟ نسبتي چه شاهد اقاي با بپرسم ميشه:پرسيدم و داد قورت رو دهنم اب

 نگفته؟؟؟ بهت هيراد مگه-

 .نه-

 !!!مياد بدت من از انقدر چرا بگو پس:گفت و زد خندي پوز

 .نميشم منظورت ي بله؟؟؟متوجه:پرسيدم گنگ

 کنم معرف خودمو ميخواستم روز اون..هستم هيراد خواهر من...عزیزم نداشتم خاصي منظور:گفت و زد لبخندي

 ..نشد فرصت که

 حس.. نيست چيزیش هيراد اینكه از بودم خوشحال..نبود خبري قبلم دیقه چند ي دلهره و نگراني اون از دیگه

 .آورد لبام روي رو گشادي گله لبخند ناخدآگاه که دربرگرفت وجودمو تمام خوشایندي

 ..کردم دراز بود خوابيده هليا بغل تو معصومانه که آوید کردن بغل براي رو دستم

 مورد فرد بودم شنيده ازت که هایي تعریف با.کنم نمي فراموش وقت هيچ رو لطفت این:گفت خوشحالي با هليا

 ..ازت ممنونم..بودي تو فقط لحظه این تو من اعتماد

 .دارم پرواز 11ساعت من فقط..ميكنم خواهش:گفتم لبخند با و گرفتم آغوش در رو آوید

 .بمونم همسرم رایان، کنار بيمارستان باید امشب من. مياد شوهرم خواهر فردا آخه: گفت وارفته صورتي با هليا

 ..بدم انجام نميتونم اي دیگه کاره خب ولي متاسفم-

 برگردي؟؟؟ اون با ميشه..برميگرده هيراد فردا-

 محبت جبران براي حتي. کنم قبول که ميكردم وادارم صداش توي غم ولي نداشتم هليا از زیادي شناخت اینكه با

 ..ميكردم قبول دادباید انجام برام چندروز این تو هيراد که هایي

 تشكر کلي و الزم هاي سفارش و آوید کيف دادن بعد هم هليا و کردم قبول خودم با رفتن کلنجار کمي از بعد

 که بود نرفته بيشتر چندقدمي هنوز.کرد خداحافظي اشكي چشماي با و بوسيد رو آوید ي ،گونه من از کردن

 .دوید آسانسور طرف به دو حالت به بعد و گرفت رو تلفنم شماره و برگشت دوباره
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 بامزه و خوشگل ي بچه..شدم خيره صورتش به و کشيدم دراز کنارش آروم خودمم و خوابوندم تخت روي رو آوید

 .خيلي از بيشتر خيلي..  هلياست شبيه خيلي..بود اي

 ..باشها خودت شبيه انقدر پسرت که قشنگيه حس آخـــي

 غراي غر صداي که گذشت منوال همين به ساعتي یك..کردم سرگرم خودمو و برداشتم تخت کنار از گوشيمو

 ..شد خيره من به و کرد باز چشماشو کم کم شد بلند آوید

 ...جــــــانم اي

 مشكي آسمون همون..بود هيراد عين چشماش

 ميگه حاال بيچاره ي بچه.. کردن گریه به کرد شروع و خورد جا آوید که خندیدم دل ته از نظير بي شباهت این از

 .گذاشتن اي دیوونه چه پيش منو

 بند یه..نميشد آروم ولي.. داشتم کردنش آروم بر سعي و چسبوندمش خودم به.  کردم بغلش احتياط با و آروم

 و برداشتم زمين روي از رو کيفش داشتم بغل در اونو که همونطور باشه گرسنه شاید که فكر این با..ميكرد گریه

 بيرون و خشك شير وقوطي پستونكش شيشه لباسا، بين دست یك وبا کردم خالي تخت روي رو محتویاتش تموم

 .گذاشتم تخت کنار ميز روي آوردمو

 نگهداري از چيزایي یه.. ميكرد گریه همچنان آوید..بياد جوش که گذاشتم آب مقداري و گذاشم تخت روي و آوید

 .ميكنه غریبي احساس من با اینكه یا گرسنگيه از آوید ي گریه نميدونم موقعيت این تو ولي ميشه سرم بچه

 پشت از مبادا که گرفتم رو کمرش آزادم دست با و گذااشتم شونم روي رو سرش و کردم بلندش تخت روي از

 ..رفتم راه اتاق دورتادور..بيافته

 عزیزم هــــــــــيش-

 آروم..آروم

 از یكي و تخت روي خوابوندمش دوبار آب اومدن جوش با.. ميكرد غر غر گاهي گاه ولي شد کم گریش از کم کم

 ..شدم شير کردن دست مشغول و دادم دستش روهم بازیاش اسباب

 که بود گرسنه انقدر..بردم دهنش طرف به رو شيشه. گرفتمش بغلم وتو کردم بلندش تخت روي از شد که آماده

 از..کرد مكيدن به شروع تمام ولع با و برد دهنش طرف به و کرد دراز شيشه گرفتن براي رو زودتردستاش خودش

 ..دادم فشارش خودم به بيشتر و گرفت خندم کارش این

 تونيك یه...بود مناسب لباسم..بلندشدم جا از تعجب با و برداشتم آوید از چشم خورد در به که اي تقه صداي با

 اسپرت شلوار یه... بود زانو روي تا بلندیش که بودم پوشيده بودو کارشده نگين با روش که صورتي ربع سه آستين
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 آزادانه هم مشكي شال یه.بپوشم پوشيده لباس داشتم عادت ميشدم مریض که موقعي کال..بود پام هم مشكي

 . کردم حرکت در طرف به و انداختم سرم روي

 دیگش دست در و بود برده جيبش داخل رو دستاش از یكي و بود ایستاده ما به پشت که هيراد در ،بازشدن با

 .برگشت ما طرف به داشت سفيدي نایلون

 .چرخيد من صورت روي لبخند با بعد و شد بود شير مكيدن مشغول بامزه خيلي که آوید ي متوجه اول نگاهش

 ..کردم سالم بهش رو آروم صدایي با و کردم جا جابه کمي رو آوید

 من؟؟؟ وروجك با ميكنين چيكارا..گل خانوم آیسان ســـــالم:گفت دلنشيني لبخند با

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!وا

 خوبه حاال...ميزنه حرف من با صميمي انقدر که حاال به نه خوردش نميشد عسلم من یه با که قبلش دوروز به نه

 ..ميزنه شنگول انقدر این و بيمارستانه تخت رو خواهرش شوهر

 هليا؟؟؟؟ وروجك یا شما وروجك:دادم جواب پرسشگرانه

 نيستم؟؟؟ که مزاحم..دایيش وروجك...هيچكدوم: گفت و انداخت باال ابرویي

 دادم جواب گنگ: مراحمين..نه

 ..شد داخل و زد کنار و منو پيشبيني قابل غير خيلي هيراد

 ..شدم سينه به سينه هيراد با که چرخيدم عقب به و بستم و در تعجب با

 هست؟؟؟ اجازه:گفت خنده با و کرد اشاره آوید به

 ميگيرین؟؟؟؟ اجازه من از هستين دایيش شما:گفتم و گرفتم طرفش به رو آوید

 .نشست روش و کرد حرکت ها کاناپه از یكي طرف به.  گرفت بغل در رو آوید و گذاشت زمين روي نایلون

 .شدم آوید لباسهاي کردن جمع مشغول و نشستم تخت روي هم من

 .زدم زل چشماش توي پرسشگرانه و کشيدم کار از دست.بود زده زل صورتم به عميقي لبخند با مدت این تمام

 شده؟ طوري-

 .مياد بهت چه:گفت شيطوني لبخند با

 چي؟؟؟:پرسيدم تعجب با

 .شدن مادر:داد جواب پروا بي
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 چي؟؟؟ یعني رفتارا این..نبودم جنبه بي انقدر که من اخه..شدم سرخ باز که مطمينم..گرفتم گر

 شد؟ چقدر اونشب داروهاي و بيمارستان راستي؟؟هزینه:پرسيدم وضعيت این از شدن فرار براي

 گریه به کرد شروع و آورد بيرون دهنش از رو شيشه ترس از آوید..خنده زیر زد بلند مكث کمي از بعد هيراد

 .داره حساسيت خنده به انگار که هم بچه این..کردن

 .کشيدم بيرون بغلش از رو آوید و شدم بلند جا از

 هــــــيش..ميكنم عزیزم؟؟؟دعواش ترسوندت بده آقا این..عزیزم باش آروم..جان خاله جانم...جـــــانم-

 داشت؟؟؟بچه خنده من حرف کجاي:گفتم هيراد به رو اخم با ميدادم تكونش و داشتم بغل در رو آوید که همونطور

 ترسوندي؟؟ رو

 کني؟؟ عوض و بحث چجوري نيستي بلدم آخه:گفت خنده با هيراد

 ؟ ایسان خانوم:گفت خنده با که گرفتم ازش رومو اخم با

 بله؟؟؟: دادم جواب تفاوت بي

 ..ميزنيم حرف راجبش شام بعد.. هيچي-

 ؟؟؟ چي راجب-

 که مشكي نایلون و کرد حرکت خروجي در طرف به من تعجب از پر ي چهره درمقابل و کشيد موهاش تو دستي

 قرار تخت کنار دیوار، ي گوشه که کوچيكي غذاخوري ميز روي و برداشت رو بود گذاشته زمين روي

 نخوردي؟ که شام:گفت من روبه ميكرد باز رو نيلون که همونطور..داشت،گذاشت

 نخير:دادم جواب و کردم جا جابه کمي بغلم توي رو بود شده آروم حاال که آوید

 بخوریم باهم بشين بيا..گرفتم پيتزا من..خوبه-

 .بود روش پيتزا ي جعبه دوتا که شده کشيده ميز روي نگاهم

 کنين ميل شما..ممنون-

 ميزني؟ حرف رسمي انقدر چرا..ا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع-

 شده سخت کردنش کنترل..کردن تقال و کردن گریه به کرد بازشروع ترس از هم آوید.. خوردم جا دادش صداي از

 ..رهابشه دستم از آن هر ميترسيدم و بود

 ..کرد کردنش آروم به شروع و گرفت دستم از رو آوید و شد بلند جا از کرد درک رو وضعيتم انگار که هيراد
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 داد چرا:گفتم هيراد روبه بلند صداي با و کشيدم سرآسودگي از عميقي نفس دستام آزادشدن با

 ميزني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دیگه تو چون:گفت بلند صداي با من مثل هم اون و گذاشت تخت روي و ميكرد گریه همچنان که رو آوید هيراد

 .درآوردي شورشو

 کردم؟؟؟ چيكار من مگه-

 ميگيري؟؟؟ فاصله من از انقدر که کردم چيكار من بگو تو-

 نميگيرم فاصله من-

 ..موندم منتظر چقدر ؟؟؟ميدوني گذاشتي سرکار منو روز اون چرا پس:گفت قبل از بلندتر صدایي با هيراد

 .ميام که نگفتم اولشم از من-

 .نمياي که هم نگفتي-

 .بكشي داد من سر نداري حق تو-

 .نميگيرم اجازه هم احدالناسي هيچ از. ميدم انجام بخدا دلم که هرکاري من-

 عادت انگار..بود شده دعواش مزاحما اون با که هم روزي اون حتي بودم ندیده عصبي انقدر رو هيراد هيچوقت

 .نميشناختم صال ا رو هيراد این..ببينم لباش روي دلنشين لبخند اون با رو هيراد هميشه که بودم کرده

 .......شاهد جناب ببين-

 زدن حرف لفظ این با ميكني فكر..متنفرم زدنات حرف قلم لفظ این از من:گفت بلند صداي با و پرید حرفم وسط

 مياي؟؟ نظر به شاخ و باکالس خيلي

 که هرطور منم..نخواست نظرشمارو کسي:گفتم بود شده سرخ مطمينا زیاد ازعصبانيت که صورتي با

 ميزنم حرف بخاد دلـــــمممممممم

 .خودخواهي و مغرور که بس از..هه-

 و تو شاهد؟؟درد جـــــــــناب چيه تو درد ميدوني: گفتم هيراد روبه صدا بلندترین با آوردم جوش دیگه

 اینطور دختري وقتي مياد فشار بهت..بشكنه پا و دست براتون دختري هر که کردین عادت اینكه تو مثه پسرایي

 باهات که باش نداشته توقع.. اي غریبه پسر یه تو.  نيستم ميشناسي تو که دخترایي این ي همه مثه من..نيست

 ميكنه؟ گریه داره چطوري ترس از بچه این بيني نمي.. دیگه جاي ببر عربدهاتم این. کنم برخورد صميمي

 ستوده؟؟؟ سرکارخانوم بودي نفر چند با حاال تا داري؟؟؟؟ پسرا روي هم زیادي شناخت انگار-
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 بسته وچشماش برگشت مخالف جهت به صورتش.آوردم فرود صورتش روي توانم بيشترین با و بردم باال رو دستم

 .. بود

 جلوي از: گفتم ميلرزید بغض از صدام و ميكردن باز راه گونم روي دیگري از پس یكي اشك هاي دونه که درحالي

 .دورشو چشمام

 .شد خيره اشكم پراز چشمهاي به ناباوري درکمال و کرد باز رو چشماش

 کردم اشاره خروج در به دست با و برگردوندم ازش رومو

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرووووووووووووووووووووووون-

 ..شد خارج اتاقم از در محكم کوبيدن با و گرفت گرد عقب وکالفه کشيد موهاش تو دستي مكث کمي از بعد

 این با شد آب ش ا زهره بيچاره ي بچه..ميزد پا و دست تخت روي که انداختم آوید به نگاهي اشكي چشماي با

 ..امانته من دست بالنسبت بچه این..عربدها

 .کردم بغلش محبت با و رفتم طرفش به

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 .نپرس سوال انقدر ميكنم خواهش..نميدونم..پگاه نميدونم-

 ..بشه عصباني تو هاي محلي کم از اینهمه نداشت دليلي نبودي مهم براش اگه خره خب:گفت زده ذوق پگاه

 ...پگاه ميكني هندیش رو قضيه داري دیگه تو-

 ..زدنه گاز درحال یا.زده گاز خر مغزشو هيراد آقا این باورکن ولي..هندي غير یا هندي-

 چي؟؟؟؟ واسه...!!!واااااا:پرسيدم متعجب

 .ميكنه پيدا داره یا کرده پيدا بهت نسبت حسي یه یا چون-

 ..خندید غش غش و گفت اینو پگاه

 ميگي پرت و چرت شبي نصفه داري زده،چون گاز تورو مغز خر معلومه که اینطور ولي...بخواد دلش خــــيليم-

 ..بزارم مرگمو ي کپه بگيرم من نميزاریم

 آیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟-

 معصوم طفل این زور ميزني؟؟به داد چته؟؟چرا.آیسان و درد:گفتم و گرفتم عقب گوشم از رو گوشي زد که دادي با

 .بزنه داد بلده فقط ميرسه ما به هرکي که امشبم بابا اي...  کني بيدارش ميتوني ببين خوابوندما رو
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 .باقلوا اصن..تــــــووووپ..اللــــــــيگااااااااااا حد در دارم فكري یه..غرنزن-

 .کامـــــــپــيــوتر ماي اوووووه-

 .ميدم رایگان ي مشاوره تو به دارم شبي نصفه که منه تقصير اصن..کن مسخره باشه-

 چيه؟؟؟؟؟ فكرت حاال خب-

 برگردي؟؟؟ چي با ميخواي فردا-

 گوش کاش..ببينم ریختشو نميخوام ثانوي اطالع تا..هيراد ماشين غيراز هرچي با..پگاه نميدونم:دادم جواب ناراحت

 ماشينمو چرا که شدم پشيمون چــــي مثه چندبار بخدا..مياوردم خودمو ماشين اولو اون واز نميدادم حرفش به

 .نياوردم

 .دنبالت تهران بياد ميفرستم رو پرهام..بگيري آبغوره نميخواد حاال خب-

 هــــــــــــــــــاااااااان؟؟؟؟-

 داشت؟؟ تعجب انقدر که گفتم چي مگه.. مار زهر هانو-

 ميرم فردا خودم خب؟؟؟ اینجا بفرستي رو داداشت راه همه این ميخواي چي واسه سرت؟؟؟؟؟ به زده تو پگاه-

 ..ميكنم رزرو اصفهان برا بليط یه ترمينال

 حرف کار، این با باید ثانيا..چشــــــــــــم ميگي خوب ي بچه مثه دنبالت مياد پرهام ميگم من اوال،وقتي-

 ..نداره دیگه ثالثا......ثالثا،امممممم..نيست عالقه بي تو به نسبت پسر شازده این که بشه ثابت بهت من

 باورکن..پگاه دنيایي دیوونه دوست بهترین تو:گفتم خنده با

 ..داري کار خيلي فردا که بزار مرگتو ي کپه برو هم حاال..جون االغ لطفته نظر این-

 ..اینجاها ميفرستي رو پرهام راه همه این من بخاطر که زشته پگاه ولي-

 ..خودتي فقط که زشت..  نه-

 زشته؟؟؟ کجام من..کوفت-

 ..حتما کنم برگزار زشت و تو بين معارفه ي جلسه یه اصفهان اومدي وقتي بنداز یادم-

 .پگاه اوووووووووف-

 .آیسان پوووووووووف-

 اینجاست؟؟؟؟ پرهام چند ساعت فردا حاال-
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 ؟؟؟ فقط..ميرسه ظهر3 ساعت حدوداي دیگه اممممممم-

 چي؟؟؟ فقط-

 ..باشه داشته که پرهام ميدم شمارتو احتياطم محض.. کن اس برام االن همين رو هتل کامل آدرس-

 مرسي..باشه-

 باري؟ کاري-

 .خوش شب-

 .خدافــــــــــــــــــــــــــــس-

 و م*د*ي*س*و*ب گونشو..بود ناز خواب در غرق که انداختم آوید به نگاهي.گذاشتم تخت کنار رو گوشيم

 .بستم چشمامو

 کيه؟؟؟؟؟؟؟ دیگه این..اح

 !!احــــــــــــــــع..ميزني در چقدر.. دیگه بروووووو..نيست کنم ول..هست هم اي پيله عجب

 و کم و نشستم سرجام و کردم باز سختي به رو چشمام ناچارا نيست بردار دست زدن در از انگار دیدم وقتي

 و جلواومد هليا که شدم خيره خروجي در به گردشده چشماي با..اومد در شدن باز صداي که دادم بدنم به کشكي

 خوبه؟؟؟؟؟ حالت..خداروشكر واي:گفت وریلكس کشيد سرآسودگي از نفسي.نشست تخت روي کنارم

 داخل؟؟؟ اومدي چجوري تو:گفتم و کردم اشاره خروجي در به و دادم قورت رو دهنم آب

 .کليد با خب -

 کليد؟؟؟؟ کدوم با اونوقت:گفتم شده گرد چشماي با

 ..ندادي جواب اونم.زدم زنگ گوشيتم به..دیگه افتادم نفس از..ميزنما در دارم ساعت یه آیسان نميدوني-

 ..سایلنت رو بودمش گذاشته-

 ..هيراد سراغ رفتم ميدي جواب رو تلفنت نه بازميكني درو نه دیدم وقتي -

 !!خب؟؟:گفتم و رفت هم تو هيراد،اخمام اسم شنيدن با

 ..بيرون نيومدي اتاقت از تاحاال صبح از گفت اونم-

 خب؟؟-

 .. ميكني خب خب چقدر:گفت کالفه
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 ریخته کيف دورتادور که و،وسایلي لباسها کردن جمع مشغول و کرد حرکت آوید کيف طرف به و شد بلند جا از

 .شد بودند شده

 هليا؟؟-

 جان؟-

 ...!آوردي کجا از و کليد نگفتي آخر-

 درو بيان کردم خواهش ازشون البي رفتم..شدم نگرانت نيومدي بيرون اتاقت از گفت هيراد وقتي دیگه هيچي -

 ..باشه افتاده برات اتفاقي ترسيدم..کنند باز

 .......که بود این..برد خوابم دیر خيلي دیشب..دلواپسي اینكه از ممنون-

 ..نشست تخت روي سمتم اومد و زد گشادي گله لبخند هليا

 آیسان؟؟؟؟-

 بله؟؟؟-

 افتاده؟ اتفاقي دیشب-

 هيراده؟؟؟؟ و تو بين منظورم:داد ادامه که کردم نگاش گنگ

 .دادم تكون منفي معني به سري

 ..نبود خوب حالش هيچ هيراد آخه-

 پرسيدم رو دليلش هم وقتي..بوده بيدار صبح تا دیشب ميگفت خودش:داد ادامه که شدم خيره بهش پرسشگرانه

 چشه؟ نميدوني تو.نداد جوابم هيچ

 .نه:دادم جواب بغض با..نشت گلوم توي عجيبي بغض هيراد اخر هاي حرف و دیشب هاي اتفاق یادآوري با

 ..کشيد درآغوشش منو و انداخت کمر دور رو دستش هليا

 بزني؟؟ حرفي نميخواي-

 ..ميخواستم شدن خالي براي آغوشي که موقعي درست..بازشد موقع به هليا آغوش

 در و درسكوت فقط هم هليا و کردم تعریف براش رو دیشب اتفاقات تا دیدم رو هيراد بار اولين براي که روزي از

 .ميداد گوش حرفام به ميشد رنگتر پر هرلحظه لبش روي لبخند که حالي

 ..بود شده خيره مامانش به و بود باز چشماش که انداختم نگاهي آوید به و کشيدم عميقي نفس پایان در
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 هليا؟؟؟-

 ..کردم اشاره آوید به لبخند با که کرد نگام گنگ بود فكر توي انگار که هليا

 ..!!!پسر گل بيداري..مامان جانم اي:آویدگفت به رو زده ذوق هليا

 ..گرفت آغوش در رو آوید عشق با و کرد دراز طرفش به رو دستش

 .درمياورد گنگ صداهایي و ميزد پا دست مدام هليا بغل توي ذوق از آوید

 خوبه؟ هليا؟؟؟شوهرت-

 مرخص فردا تا انشااهلل..ندیده جدي آسيب..خدا شكر آره:گفت لبخند با بود بغلش توي آوید که حالي در هليا

 ..ميشه

 نكردي؟؟ اذیت که رو پسر؟؟خاله گل:گفت ميكرد نگاه آوید به و بود کرده بچگونه رو صداش که درحالي سپس

 ..گلي این به اذیتي؟؟؟بچه چه:گفتم خنده با

 .ترسيد خيلي دیشب ميدونم..هليا ببخشي باید:دادم ادامه شرمندگي با بعد

 ..ميرسم خدمتش خودم که هيرادشه دایي اون مقصر..نداره اشكال عزیزم نه-

 باشه؟؟..بدونه چيزي زدم بهت االن که حرفایي از کسي نميخوام..نگيا بهش چيزي موقع یه..هليا نه:گفتم زده هول

 برات دستم از هرکاري..بدون خودت خواهر مثه منو..موند خواهد خودمون بين حرفا این باش مطمين عزیزم باشه-

 ..نميكنم دریغ بربياد

 ..ازت ممنونم-

 جلوشو بتوني اینكه بدون..ميشكنه رو قلبت هاي دروازه و مياد چرا و چون بي آیسان؟عشق ميدوني-

 .دروغه عشق ميگن ها بعضي..بگيري

 و شيرین داستان چرا بود، دروغ عشق اگه ميگم من ولي:داد ادامه بالبخند و گرفت دستاش توي رو دستام

 ميگفتن؟؟ برامون خواب از قبل بودیم بچه وقتي رو مجنون و فرهاد،ليلي

 چيزي اون:گفت و آورد دستم به کوچيكي فشار که ميكردم فكر حرفش به و بودم شده خيره چشماش به همچنان

 .همين فقط..نكن انكار رو ميگه قلبت که رو

 با و انداخت اش شونه رو،روي آوید کيف و شد بلند جا از داشت دربغل رو آوید که درحالي و کرد رها رو دستم

 کاري..برم باید دیگه من..نميكنم فراموش وقت هيچ رو کردي من به که لطفي..ممنونم ازت دنيا یه:لبخندگفت

 عزیزم؟ نداري
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 از ممنونم و بود بخش لذت من براي بودن آوید کنار در..نكردم کاري: گفتم و زیاد احساست ابراز.  بلندشدم جا از

 .دادي گوش حرفام به اینكه

 .عزیزي نداشتم خواهر مثه من واسه تو..نزن حرفو این دیگه

 ..خورد زنگ تلفنم که دادم جوابشو لبخند با

 برميگردي؟ هيراد با:گفت ميكرد حرکت در طرف به که درحالي هليا

 .گرفتم دستام توي و برداشتم تخت کنار از گوشيو

 ..برميگردم اون دنبالم،با مياد دوستم..ببينمش نميخوام فعال..نه-

 .باااشه:گفت و زد ژکوندي لبخند

 .شد درخارج از و کرد خداحافظي سریع هليا

 به..باشه پرهام که که دادم احتمال..بود ناشناس شماره..شدم خيره گوشيم ي صفحه به و کشيدم عميقي نفس

 ..ميداد نشون رو ظهر از بعد ي دیقه 2:30 ساعت که کردم نگاه دیوار روي ساعت

 !!!!!!خـــــــــــــــــــــــــــــدا یا

 ..!!گذشت کي زمان نشدم متوجه اصال

 .دادم جواب گوشيو سریع

 بله؟-

 .سالم-

 .سالم-

 خوبه؟؟ حالت..خانوم آیسان هستم پرهام-

 چطورین؟؟ شما..ممنون-

 . هتلم البي توي که بدم اطالع گرفتم تماس.خــــــــــــــوب -

 ..بفرسته اینجا تا شمارو که نيست درستي کار که گفتم پگاه به من..شرمنده واقعا-

 .چيه؟؟وظيفس حرفا این-

 .پایينم دیگه ساعته نيم من..ممنونم-
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 .باشه-

 نخ با روش که اي سرمه مانتوي. کردم عوض مشكي ي ساده تاپ یه با رو خوابم لباس وباعجله کردم قطع گوشيو

 یه و کردم باز فرق وسط از رو موهام..کردم تنم هم رو ایم سرمه جين شلوار و پوشيدم رو داشت طرح طالیي

 ..بستم قشنگي حالت با و انداختم سرم روي طالیي هاي ي حاشيه با اي سرمه روسري

 .بستم درشو و دادم جا چمدون تو رو خوابم لباس و زدم روحم بي صورت به پودر کرم کمي

 .بودم داده قرار چمدونم داخل قبل شب رو وسایلم ي بقيه

 خارج اتاق از و گرفتم رو،دستم ایم سورمه فانتزي کيف..انداختم اتاق کل به سرسري نگاه آخر بار براي

 .......... که کنم حرکت ميخواستم و کشيدم باال رو چمدون ي دسته..شدم

 .کشيد بيرون دستم از رو چمدون ي دسته دستي،

 ..خورد مشامم به تلخش ادکلن بوي

 .بود زده زل چشمام به جدي و بود خورده گره توهم ابروهاش..کردم نگاش و آوردم باال رو سرم

 بياره؟؟؟ ماشين تا رو چمدونتون پسرغریبه این ميدین اجازه:گفت سرد لحني با مردونش و بم صداي اون با

 ..نكرده الزم:گفتم و گرفتم صورتش از رو نگاهم..کشيدم توهم رو اخمام خودش مثل

 هم اون..بود فایده بي که داشتم قدرتمندش دستاي توي از چمدونم ي دسته کشيدن بيرون بر سعي توان تمام با

 ..بود شده خيره من به لباش روي خوردکن اعصاب لبخند یه با ریلكس

 دندون الي از که صدایي با..دادم بيرون حرص با رو نفسم و برداشتم کردن تقال از ،دست فایدس بي دیدم وقتي

 ..کن ول رو چمدونم:گفتم ميومد بيرون بود شده قفل هم روي حرص از هاي

 ميشه؟؟ چي نكنم اینكارو اگه و -

 .ميخوره بهم ازت حالم:گفتم و زدم زل چشماش توي دادم بيرون حرص با و نفسم

 و چندین رفاقت خاطر به فقط ميكنم بهت لطفي بيني مي هم اگه.خانم سرکار چاکتم سينه عاشق من که نه -

 ..دارم برادرت با که هست اي چندساله

 نداره هوابرت پس: داد ادامه و شد مي پخش صورتم توي گرمش هاي نفس که طوري آورد، تر نزدیك و صورتش

 .ندارند من براي ارزشي هيچ تو مثل دختري هيچ نه و تو نه.خانوم

 .کرد حرکت آسانسور طرف به و کرد رها عصبانيت با رو چمدون سپس
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 به و ميكردم نگاه رفتنش به حرص با..شد شليك قلبم به مستقيما که بود خالصي تير حرفاش که انگار

 ..ميفرستادم درود آباواجدادش

 .برات دارم.ميكني کوچيك منو اینجوري که هستي که کردي فكر احمق ي پسره

 نگاهي. دادم فشار و همكف ي دکمه و شدم آسانسور یكي اون داخل و گرفتم دستم تو و چمدون ي دسته عصبي

 ..زدم لبخند و کشيدم عميقي نفس. انداختم آینه توي خودم به

 ها مبل روي سينه به دست.. اوناهاش.آهاااااااااا.... که ميگشتم پرهام دنبال چشم با آسانسور درب ،بازشدن با

.  بود پگاه شبيه تقریبا هم چهره لحاظ از. رنگ آبي جين شلوار با بود پوشيده رنگ طوسي پيرهن یه.بود نشسته

 که بود صورتش رنگ پگاه با تفاوتش تنها ميومد صورتش به که قلمي تقریبا بيني و مشكي چشما و گرد صورت

 .پرانرژي خيلي البته و بود شوخ پگاه مثل پرهام. بود سبزه

 آوردن بياد با لحظه یه..بود هتل کارکناي از یكي با زدن حرف درحال هيراد.  انداختم البي دور دورتا نگاهي

 ایستاده هيراد که جایي سمت به. کنم حفظ خودمو آرامش کردم سعي ولي شدم حرصي قبلش دیقه چند حرفاي

 انداخت بهم سرسري نگاهي هم هيراد. گذاشتم یرش پذ ميز روي و اتاق کليد بهش توجه بدون و کردم حرکت بود

 باطل خيال زهي..هه.اصفهان منوبياري که بكشم و نازت ميام کردي فكر آقا چيه. کرد نگاه و مخالف جهت و

 . جنااااااااااب

 ...کردم حرکت پرهام سمت بالبخند

 .جان پرهام سالم:گفتم سرحال بشنوه بتونه هيرادهم که صدایي با و ایستادم پرهام سر پشت

 لبخند با و برگشت من طرف به و ایستاد سرجاش از اسمش زدن صدا با نبود من حضور ي متوجه اصال که پرهام

 خانوووم؟ شما حال..خانوم آیسان سالم به به:داد جواب

 خوبين؟ شما..ممنونم-

 !!نبود خوب و دید شمارا ميشه مگه:گفت و زد چشمكي پرهام

 .دادم تكون سري و زدم لبخندي درجوابش

 !!گذشته؟؟ خوش بهتون حسابي چندروزه این اینكه مثل!!هستينا سرحال خيلي -

 که داشتم حتم ولي ببينم و العملش عكس ميخواست دلم خيلي..نداشتم بهش دیدي هيچ و بود سرم پشت هيراد

 شمارو ميشه مگه:دادم جواب لبخند با همين خاطر به.نداشتيم باهاش زیادي ي فاصله چون ميشنيد رو صدامون

 !!نبود؟ سرحال و دید

 .گرفت و چمدون ي ودسته زد دور رو مبل سپس.  خندید سرخوش پرهام
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 .خودم ميارم.نكشين زحمت شما ممنونم-

 .زد زل چشام توي عصبانيت وبا ایستاد صاف پرهام

 !!چه من به اصال.بكشين زحمت خب:گفتم و خندیدم

 آفرین-

 .شنيدم سرم پشت از و هيراد صداي که بودیم برنداشته قدمي هنوز

 !!!کجا اینجا کجا تو..خااااااااااااااااااان پرهام به به:هيراد

 . گل هيراد آقا!اینجاست؟ کي ببين بععععع – رفت هيراد طرف به و کرد رها و چمدون پرهام

 با همچنان من و کردن بش و خوش کردن شرع و کردند بغل همو مردونه هيراد و پرهام.برگشتم سر پشت به

 .ميكردم نگاه بهشون تعجب

 هم ــــچ،رفيقهي که ميشناسن همو معلوم قرار از!! ميشناسن همو ایناکه. پگاه نكنه چيكارت خدابگم آخ

 . اِهكي..هستند

 گفته ستوده خانم که هستي دوستي همون تو ميكني؟نكنه چيكار اینجا تو پرهام نگفتي:گفت پرهام به رو هيراد

 دنبالشون؟؟ بياد ميخواد بودند

 .نگرفت نقشم خدا واي اي..گفته بهش هليا حتما پس..نزدم حرفي مورد دراین منكه چي؟؟

 .آقا بههههههله:گفت و خندید پرهام

 .بهتون بگذره خوش:گفت و انداخت من به نگاهي و زد پوزخندي هيراد

 .همينجوره حتما:دادم جواب و انداختم چشماش تو رو نگام ریلكس

 .شد خنك جيگرم اهااااااااااي.درنميومد خونش ميزدي کارد یعني

 .درنميود خونم ميزدند کاردم اگه که بودم من این اینبار حرفش شنيدن با که بود لبام روي لبخند هنوز

 . نميشه روشن ميكنم هرکاري که شده چي ما ماشين این نميدونم..برسونين منم ميشه جون پرهام: هيراد

 ..خودته ماله ماشين..داداش هستم نوکرتم:گفت و گذاشت هيراد کمر پشت دستشو پرهام

 .داداااااش قربونت:گفت و زد نمایي دندون لبخند هيراد

 خانوم؟ آیسان نداري مشكلي شماکه:گفت من روبه و چمدون سمت اومد پرهام

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخه؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا خدااااااااا اي... مشكل پا سرتا خودش این!! نداري مشكلي و درد
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 خوش و دلم ميتونم حداقل ولي نكرد برم خودش با بود قرار که وقتي با فرقي وهيچ کنم تحملش راه کل باید حاال

 و زدم لبخندي. کنه کل کل باهام کمتر شده که هم پرهام وجود بخاطر که کنم

 .پرهام آقا بزنم حرفي شما حرف رو باشم کي من: گفتم

 خخخ...انداختم پایين و سرم خجالت روي از مثال هم بعد

 .سرین تاج شما: داد جواب گرم پرهام

 خخخ... بود شده منقبض حرص زور از فكش انداختم هيراد به نگاهي چشمي زیر

 .خااااااااان هيراد بچرخيم تا بچرخ.. شد خنك دلم آخيش

 بریم؟؟..ایستادین چرا خب:گفت و برگشت هيراد طرف به پرهام

 .بریم ، شد تموم تون گفتگو اگه:گفت سردي با هيراد

 . داداش بریم-

 ..ميرفت راه فاصله با هيراد هم من درکنار و سرش پشت هم من ميرفت جلو پرهام

 !!!نهههه که معلومه ميشه؟ خراب الكي الكي مگه توپي اون به ماشين. گفت دوروغ که بود معلوم

 ..سفيد زانتياي یه.. رسيدیم پرهام ماشين به

 .نشست و بازکرد رو جلو در تعارفي و مكث بدون و زد جلو من کرد،از بيشتر رو سرعتش هيراد

 .ادب بي ي پسره.. خوند و فكرم ظاهرا که بشينم جلو برم حرصش درآوردن براي داشتم قصد

 عقب صندوق توي رو ها چمدون که کرد مي سعي داشت پرهام.زد صدام پرهام که ميخوردم حرص زیرلبي داشتم

 .بده جا ماشين

 بله؟؟:گفتم پرسشگرانه و و ایستادم کنارش

: گفت و کرد نگاه من به بست و در و داد جا عقب صندوق تو و هيراد چمدون و من چمدون اینكه بعد پرهام

 که بدونين دادم انجام حرکتي هم اگه و هستم اینجا االن چي براي ميدونم و گفت برام پگاه رو ماجرا ي تقریباهمه

 ..هستش پگاه حرف اثبات به کمك براي

 ..شدم ماشين سوار هم من بالفاصله.سوارشد و زد چشمكي

 ..دادشش دست کف گذاشته رفته رو همه معلوم قرار از هم پگاه این.. م ميكرد فكر پرهام حرفاي به داشتم

 نيستي؟؟ گرسنه آیسان:گفت و کرد تنظيم من صورت رو رو آینه پرهام
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 .شدم بيدار خواب از ساعت نيم تقریبا منكه واال -

 بودي؟ بيدارشده خواب از زدم زنگ من که موقعي اون نكنه!!!عههه -

 .بودم بيدارشده قبلش دیقه چند یه. نه که موقع همون -

 چي؟؟نهارخوردي؟؟ تو داداش هيراد..نخوردم نهار منم -

 ..نخوردم نهار هنوز منم نه:گفت ميكرد نگاه و بيرون که طور همون هيراد

 .بربدن بزنيم توووپ ناهار یه اونجا ميریم.دارم سراغ خوب جاي یه من:گفت و کرد روشن و ماشين پرهام

 ..شد خيره رو روبه به و داد تكون تاسف از سري و نمود دور هيراد چشم از که زدم لبخندي

 پُِرووووو..گندت اخالق اون با باش متاسف خودت برا

 از همگي.داشت نگه رستوراني جلوي پرهام تهران سنگين هاي ترافيك این از کردن پيدا نجات از بعد باالخره

. کرد حرکت رستوران طرف به پرهام و من حضور به توجه بي و بود جيبش توي دستاش هيراد.شدیم پياده ماشين

 پرهام شدیم که رستوران وارد.. ميكردیم حرکت هم دوش دوشا و بودم کرده تنظيم پرهام با را هام قدم هم من

 توباغ؟ بریم یا بخوریم غذا اینجا ميخواین گفت من روبه

 .کرد اشاره داشت قرار ما روي روبه دقيقا که اي شيشه درب به سر با و

 .ندارم نظري من-

 نشده؟؟ ثابت برات پگاه حرف هنوز:گفت بشنوم من فقط که طوري و آورد تر نزدیك و سرش پرهام

 بي با.بود شده خيره ما به حرص با که برخورد هيراد به نگاهم اي لحظه براي که برگشتم طرفش به متعجب-

 حرف؟؟؟؟ کدوم:گفتم پرهام روبه اعتنایي

 گاز..مغز.. خر:گفت و آورد گوشم نزدیك و سرش پرهام

 که دري طرف به و کرد جيبش توي و دستش قبل از تر عصبي هيراد..خنده زیر زدم بلند و گرفت خندم حرفش از

 .کرد حرکت ميشه باز باغ روبه ميگفت پرهام

 .نمونش یه اینم... بياااااااا:گفت شيطنت با پرهام

 .ميشم تلف گرسنگي از دارم فعال بخوریم چيزي یه بریم:گفتم پرهام روبه

 ؟؟ هوم.همونجا رفت که هم هيراد. بهتره اونجا.  باغ تو بریم خوبه.. باوشه-

 .بریم باشه-
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 فهميد ميشد بودند انداخته سایه رو باغ دور تا دور که تنومدي درختاي ظاهر از.  بود بزرگي تقریبا و قشنگ باغ

 ..بود شده دیزاین رنگارنگ هاي گل با قشنگ وخيلي دارند زیادي قدمت که

 ي لبه.کردیم حرکت طرفش به پرهام و من. بود شده خيره روش روبه به و بود نشسته ها تخت از یكي روي هيراد

 ميخورین چي خب:گفت و نشست هيراد کنار پرهام.شدم باغ به کردن نگاه مشغول و نشتم هيراد روي روبه تخت

 بيارن؟ بگم که

 .ني مهم زیاد دادي سفارش هرچي:داد جواب حوصله بي هيراد

 .دادین سفارش خودتون هرچي نيست مهم منم:گفتم که نگاه من به پرسشگرانه پرهام

 ..بودیم شده باغ وارد همون از که رفت دري طرف به و داد و تكون سري پرهام

 زنگ گوشيم موقع همون.  بودند نشسته دیگه تخت یك روي ما از زیادي ي فاصله با خانواده یه فقط ما از غير

 .دادم جواب وقفه بدون. بود مامان..انداختم صفحش به نگاهي درآوردم کيفم از و گوشي.خورد

 .جان مامان سالم الو-

 ميكني؟ خوبي؟کجایي؟چيكارا..فداتشم سالم-

 چطورن؟ وآرشام خوبين؟بابا شما..  خوبم-

 .نگذره خوش من به تو درنبود ميشه مگه: ميگفت که ميشد شنيده طرف اون از آرشام صداي

 .گفتي چي شنيدم بگو آرشام به:گفتم خنده با همين خاطر به..ميكنه شوخي که ميدونستم

 معلوم هم پرهام این!! نياره سرم بالیي خدا یا..ميكرد نگاه من به عصبي افتاد هيراد نگاه توي نگاهم حين همون در

 .کرده گير کجا نيست

 .کردم حرکت باغ ته طرف به و شدم بلند سرجام از

 ..بشنوي که گفتم منم ميگه آرشام:گفت و خندید مامان

 جوره؟؟ و جفت چي خبرا؟همه چه دیگه خب.فقط خونه برسم بزار.. باشه-

 آره..بيارتت که دنبالت فرستاده و پرهام آقا ميگفت راهي؟پگاه تو خبر؟؟ چه تو از.. عزیزم نيست اي تازه خبر-

 مادر؟

 .ميكنم تعریف براتون ميام مفصله داستانش..برسم پرواز به نتونستم..جان مامان بله-

 ..نندازي زحمت تو و پرهام آقا حداقل که مادر نيومدي هيراد آقا با چرا-
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 .نبود معلوم هيراد اینجا از برگشتم سرم پشت به ميرسيدم باغ ته به داشتم کم کم

 و پرهام من نه گفت اونم ميام اتوبوس با گفتم بهش..نخواستم ازش من. پرهام به زد زنگ سرخود خودش پگاه-

 .داره پا یه مرغش ، رو پگاه که ميشناسين.  دنبالت ميرفستم

 کجایي؟؟ االن-

 ..بخوریم چيزي یه رستوران اومدیم-

 تنهایين؟ پرهام و تو-

 .اومدند ما با بود شده خراب ماشينشون ظاهرا..هستن هم شاهد آقاي جان مامن نه:گفتم و خندیدم

 نباشم مزاحمت..جان مامان باشه-

 ..مراحمي عزیزدلم نه-

 .عزیزم خدافظ-

 .خدافظ-

 بود ایستاده روم روبه دقيقا که زشتي سگ پارس صداي با که برگردم که گرفتم گرد عقب کردم قطع که گوشيو

 .شد تكرار وار اکو خودم گوش تو صداش که زدم جيغي آنچنان

 با دیدم که کردم نگاه سرم پشت به ميدویدم که طور همون راه دربين. دویدم و بودم اومده که رو مسيري ترس با

 فاصله فقط متري یه باهام و ميدوید سمتم به اما بود زنجيرشده بود کارشده زمين تو که اي ميله به سگِ اینكه

 .بود طوالني زنجيرش گویا داشت

 .شد تالقي نگرانش نگاه با نگاهم آوردم باال و سرم.رفتم فرو گرم جاي یه تو که ميدویدم همونطور

 چون بياد تونست نمي این از جلوتر درواقع.بود شده متوقف متریم یك ي فاصله تو که کردم نگاه سگ به بالفاصله

 .نميداد بهش رو تواناي این زنجيرش

 ي حلقه که بكشم بيرون بغلش توي از و خودم که کردم سعي آروم..نبودم خوبي وضعيت تو. اومدم خودم به

 .ميخوردم مشامم به هميشگيش عطر تلخ بوي. شد مانع و کرد تر محكم و دستاش

 ؟ ميكني باهام و کار این چرا:خورد گوشم به گونه نجوا صداش

 قبل نگراني اون از تقریبا دیگه بود شده عوض نگاهش رنگ اینبار.  کردم نگاه چشماش توي و گرفتم باال و سرم

 تو رفتارش از خيلي که همونطور بود فهم قابل غير برام که بود داده آشفتگي یه به و خودش جاي گویا نبود اثري

 .بود فهم غيرقابل برام روزا این
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 تپش صداي..چسبوند سينش به و سرم و گذاشت سرم پشت ، آورد باال و کرد آزاد دورکمرم از و دستاش از یكي

 .ميشد شنيده وضوح به قلبش هاي

 .نده عذابش این انقدر ميكوبه؟پس چجوري قلبم ميكني؟ميبيني گوش-

 حتي بود خمار چشماش.. زدم زل چشماش توي برداشتم سينش روي از رو سرم گنگ.. کوبيد مي وار دیوانه قلبم

 و سابق خماري اون دیگه چشماش.شد باز دستاش ي حلقه.خورد نمي تكون چشمام روي از هم لحظه یك براي

 .بود شده جدي.نداشت

 .گرفت گرد عقب و کشيد موهاش توي دستي گرفت؛کالفه فاصله من از قدم یك

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 و ميكردم بازي غذا با فقط هيراد هاي حرف از سردرگم من.شد خورده سنگيني العاده فوق فضاي تو ناهار روز اون

 که بود پرهام فقط وسط این. بود مشغول بندازه من به نگاهي نيم حتي اینكه بدون و تفاوت بي کامال هم هيراد

 . خندید مي و ميگفت چيزي گاهي

 از بودم داشته شون نگه باز زور به خواب زور از که چشماني و خسته بدني با. رسيدیم خونه به شب 9ساعت

 سمت به هيراد به لبي زیر خدافظي یه و بود کشيده که زحمتي خاطر به تشكر کلي بعد و شدم پياده پرهام ماشين

 .کردم حرکت خونه

 و کالفه گرسنگي زور از اما بود خسته و ميومد خوابم هنوزم..بودم خواب ظهر از بعد 1ساعت تا روز اون فرداي

 کشيده خوري ناهار ميز سمت به نگاهم. اومدم بيرون اتاق از خوران تلو تلو.شدم بيدار خواب از غرغرکنان

 .بودند خوردن غذا مشغول آرشام و بابا مامان.شد

 .زمين رو اومدم مخ با و فرش به کرد گير پام که چيشد نميدونم

 روي از برسند بهم اینكه از قبل.اومدند طرفم به سراسيمه شدند من حضور ي متوجه تازه من افتان با که بابا مامان

 .شدم بلند زمين

 .باشكوهي ورود چه وااااااااي:گفت و خندید سرخوش آرشام

 و شد دقيق صورتم تو نگراني با و سپس رفت بهش اي غره چشم و برگشت آرشام طرف به نشست کنارم مامان

 مامان؟ شدي طوري:گفت

 .گرسنگي از ميكنم ضعف دارم فقط..نشدم طوري نه:گفتم تصنعي لبخندي با

 .شده قرمز بدجوري که اینجا..اوووووف: گفت و شد جمع صورتم درد از که کشيد پيشونيم روي دستي بابا

 .نيست طوري نه-
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 آرشام به نگاهي..نشستم و رفتم ميز طرف به احتياط با و شدم بلند جام از نكنم نگرانشون این از بيشتر اینكه برا

 .شدم مشغول و دادم تكون سري..بود خوردن مشغول آرامش درکمال.  انداختم

 گفتم دل ته از و بردم عقب رو صندلي.خوردم حسابي غذاي یه.بودم گرسنه خيلي

 ..آخيــــــــــــــــــــــــش:

 .ببينم و شاهد آقاي این باید من:گفت خنده ،با بابا

 چي؟؟ واسه:گفتم تعجب با

 .داده گرسنگي منو ي یدونه یك دختر روز چند این چرا ببينم:گفت و زد رنگي کم لبخند بابا

 .کنه اذیت رو ستوده شهرام مهندس ي یدونه یكي دختر بخواد که باشه کي اون:گفتم بابا به رو و زدم لبخندي

 ..تو دست از امان:گفت و خندید سرخوش بابا

 غذا سروقت چندروز این من وگرنه بخورم غذا نتونستم و بودیم راه تو که دیروز یه فقط من:گفتم باخنده

 ..تخت خيالتون.ميخوردم

 .بزنم چرتي یه ميریم من..دل عزیز آفرین:وگفت شد بلند جا از و داد تكون سري بابا

 .کرد حرکت خوابشون اتاق طرف به سپس

 .چسبيد خيلي جان مامان دردنكنه دستت:گفتم مامان روبه

 .جانت نوش-

 .ميكنم جمع و ميز رفتم رو خوابم من.  کن استراحت برو -

 .عزیزم باشه-

 ماشين داخل و کثيف هاي ظرف بعدهم. کردم و جمع و ميز.  شدم بلند جا از. رفت خواب اتاق سمت به هم مامان

 زیر دستش و بود نشسته کاناپه روي انداختن آرشام به نگاهي. اومدم نشيمن اتاق طرف به و گذاشتم شویي ظرف

 . کردم مي حس خودم روي مدت تمام و نگاهش سنگيني.ميكرد نگاه من به مدت تمام بودو گذاشته اش چونه

 ندیدي؟ خوشگل چيه؟:گفتم پوزخنده با

 .بينم مي آینه تو هروز که اونو.. چرا:گفت و خندید آرشام

 !!من؟؟ به زدي زل ساعت سه چته پَ-

 .برداشتم عقب به قدم یه ناخودآگاه.کردم نگاه بهش تعجب با. اومد طرفم به لبخند با و شد بلند جاش از آرشام
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 رفتي؟ عقب که بخورمت ترسيدي ؟ چيه:گفت و انداخت آغوشم تو و خودش و کرد بيشتر و سرعتش آرشام

 .آرشام کاري چه این:گفتم عصبي

 کنم؟ بغل کيو نكنم بغل و خواهرم تك مگه؟اگه کردم چيكار-

 کنم؟ بغل و خانم پري برم ميخواي:داد ادامه و برداشت شونم روي از و سرش سپس

 ..بودند ما دیوار به دیوار ي همسایه آقامرتضي همسرش و خانوم پري

 جواب اونوقت: گفتم و گرفتمش بغل تو بيشتر و کردم حلقه کمرش دور و دستام من اینبار..گرفت خندم حرفش از

 بده؟؟ کي رو مرتضي آقا

 .نخندید حتي.نزد حرفي آرشام

 و دادم تكونش و گرفتم بازوهاشو..بود چشماش توي غمي یه..کردم نگاه صورتش تو و کردم جداش خودم از

 !!شد؟؟ چت آرشام؟؟:زدم صداش

 و تن تونه نمي انقدر هم ریشتري 8 زلزله..هوووووي:گفت و برگشت صداشت توي همشگي شيطنت اون دوباره

 ؟ خبرته چه..بلرزوني اینجوري و پيرمرد من بدن

 بچه کالت تو هوي: گفتم و زدم زل چشماش توي و زدم لبخندي

 ..نيستند هميشه مثل چشمات: دادم ادامه جدي سپس

 درس انقدر ميگم آرش این به فهميدي؟هي هم تو بده خدامرگم واي اي:گفت زنونه صداي با و دستش رو زد آرشام

 ..که نميده گوش..ها ميشه لوچ آخرش چشمامون خونيم مي

 زیادي خوندن درس با کس هيچ پسر گل درضمن.. ميخونين درس شما که چقدرم.واقعا آره:گفتم و زدم پوزخندي

 .ميزنم حرف جدي باهات دارم ثاني در..بشه ضعيف فوقش فوق..نميشه لوچ چشماش

 قالب توهم و دستاش.  رفت تلوزیون روي روبه ي کاناپه سمت به دوباره. کشيد موهاش توي دستي کالفه آرشام

 .گذاشت زانوش روي و کرد

 !! چته ببينم بگو..ميدي دق نگرني از منو داري تو آرشام:گفتم و نشستتم کنارش سرعت به

 بود؟ کي زدي حرف تلفني آرمين با که باري آخرین: گفت و انداخت من به و غمگينش نگاه آرشام

 افتاده؟؟؟ اتفاقي آرمين براي بگي؟؟ ميخواي چي-

 .بده و سوالم جواب-
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 چطور؟. وقته خيلي خب ولي نيست یادم دقيق خب:دادم جواب کالفه

 .ميافته اتفاقي چه داره آیسان نميدونم..نميدونم-

 ميافته؟ اتفاقي داره مگه چي؟؟ یعني-

 .نميفهمم..نميدونم که ميگم-

 .افتادم مي پس داشتمم نگراني از و بودند زد یخ دستم..بود باالرفته قلبم ضربان

 !بدي سكتم نميخواي اگه آرشام چيشده بگو کنده پوست و راست-

 بيارم؟ برات آب ليوان یه ميخواي--

 .بزن حرفتو آرشام:گفتم عصبي

 بار یه حتي..بود پریشون..بود اتاق توي مدام.. شد آشفته مامان روز همون دقيقا آره.. رفتي که روزي درست-

 اذیت و خودت که گفت مي بهش..کنه آرومش داشت سعي باباهم...شنيدم اتاقشش توي از رو اش گریه صداي

 به کردم مي فكر اول. ميدم قول بهت من ميشه، اول مثل چيز ،همه.خونه گرده برمي سالم و صحيح اون نكن،

 دليل اخه. رو مامان قراري بي نميكردم درک.. بود کرده شكه خيلي منو این و شده اینجوري تو رفتن خاطر

 ......ولي..ولي. بریز بهم انقدر تو ي دوروزه یكي سفر خاطر به نداشت

 چي؟؟؟ ولي-

 با اما..بده آرمين به و گوشي ميخواستم آرمان از..کردم شك داد جواب آرمان و زدم زنگ آرمين به وقتي ولي-

 مطمين بودم زده که حدسي از ولي..کرد قطع و گوشي بود موجه غير همش من نظر به که الكي هاي بهونه

 منو جورایي یه و داد و جوابم آرمان اون بجاي که گرفتم تماس آرمين گوشي به که گفتم مامان به..نبودم

 ..اتاقش توي رفت سرعت با و نداد منطقي ب جوا هم مامان..پيچونده

 .. باشه افتاده اتاقي آرمين براي ممكنه یعني.آیسان ميده بد گواه دلم: گفت و برگشت طرفم به آرشام

 .ميكردم فكر آرشام هاي حرف به بودم شده خيره روم به رو در اي نقطه به

 احساس ولي.کنم نگرانت نميخواستم باورکن آیسان: گفت زده هول و انداخت پریدم رنگ صورت به نگاهي آرشام

 ..خبره چه بفهمي ميتوني حدقل بگم تو به اگه کردم

 .فهمم مي: کردم زمزمه لب زیر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 .بنده دستش..نميشه که گفتم -
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 ..نرو طفره آرمان:گفتم عصبي

 فازتون..آرشام یا گيري مي و آرمين سراغ ميزني زنگ تو یا که شده خبر چه نميفهمم من اصال.نميرم طفره من-

 !!برادر خواهر شما چيه

 ها؟؟..بزنم حرف آرمين با نميگزاري چرا..ميكنين پنهون رو چيزي یه دارین شماها اینكه خاطر به-

 .بردارین سرم از دست..نميكنم پنهون رو چيزي من-

 زدم اتاق از..کشيدم موهام توي دستي و کردم پرت تخت روي رو گوشي عصبانيت با.کرد قطع و تلفن بعد و

 ..بيرون

 تلوزیون به هم توجهي ترین کوچك که بود مشخص ولي بود زده زل تلوزیون به و بود نشسته کاناپه روي مامان

 .فكره تو و نداره

 گيد؟؟ نمي بهم چرا:گفتم و ایستادم اي روش روبه

 که طوفاني به پي من ميخواست که ساختگي کامال لبخندي با بود اومده بيرون فكر توي از من صداي با که مامان

 عزیزم؟ چيو:گفت نبرم بود درونش در

 .بفهمم من نميزارین و افتاده آرمين براي اتفاقي یه اینكه-

 .نيافتاده اتفاقي:گفت و کرد من به و پشتش ، شد بلند جاش از سریع مامان

 زده زل ما به و بود ایستاده اتاقش در دم کالفه که خورد آرشام به نگاهم.کرد حرکت آشپزخونه سمت به سپس

 .بود

 ..فهمم مي خودم باالخره..نگين شما..باشه:گفتم لرزید مي بغض از صدام که درحالي

 به که همونطور.بيرون اومدم اتاق از..برم آرمان شرکت به تا بودم اتاقم توي وآماده حاضر من و بود صبح 8ساعت

 مامان و بابا سوي از جوابي منتظر اینكه بدون و گفتم آرومي بخير صبح و سالم..ميكردم حرکت خروجي در سمت

 .بيرون زدم خونه از بشم

 .شد انداز طنين ماشين فضاي توي پاشایي مرحوم زیباي صداي هميشه مثل و کردم روشن و ضبط

 تيره ابراي مثل تنگه دلم[

 اسيره زندون مث حسي تویه

 نميدوني چيزي من احساس از تـــو

 رنجوني مي و من خودي بي داري که
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 باش من جاي امشب یه

 شد خشك در به چشماش که اوني جاي

 نيومد عشقش ولي

 باش در به در من مث باش همسفر امشب یه

 زد پا پشت دنيا ب که اون جاي

 بگيرم آروم کني کاري باید

 بگيرم دستاتـــو لحظه یك باید

 خونه این به باز امشب برگردي باید

 بمونه یادت ها لحظه این باید

 نداره همراهي تـــو دست جز به دستاش که مردي مال باش من مال امشب یه

 قرارم بي چجوري بيارم یادت بزار

 نداره راهي تـــو غير من دل

 و زندگيم تموم گرفتم یاد تـــو از من

 و وابستگيم ي قصه این بگم کي با حاال

 و خستگيم دنيا یه! بزارم کي دوش رو

 ما اشكي و خيس چشمهاي بشن خيره بهم قدیما مثل باز که تـــو کني کاري باید

 اینجا برگردي باید تنهام که امشب همين

 بگيرم آروم کني کاري باید

 بگيرم دستاتـــو لحظه یك باید

 خونه این به باز امشب برگردي باید

 بمونه یادت ها لحظه این باید

 نداره همراهي تـــو دست جز به دستاش که مردي مال باش من مال امشب یه

 قرارم بي چجوري بيارم یادت بزار
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 [B]/نداره راهي تـــو غير من دل

 (پاشایي مرتضي یاد زنده-کني کاري باید)

 با شرکت مستخدم فضلي آقاي که زدم در به اي تقه.کردم حرکت شرکت درب سمت به و شدم پياده آسانسور از

 شد بلند جاش از کوشا خانم ورودم محض به.شدم داخل و دادم و سالمش جواب لبخند با. کرد سالم..گرم صدایي

 ستوده؟خوبين؟ خانم سالم:داد سالم لبخند با و اومد طرفم به و

 .ممنون خيلي..سالم:گفتم و زدم رنگي کم لبخند.انداختم کوشا خانوم به نگاهي

 اصال.  بود گذشته شرکت به اومدنم از دوساعتي یكي.کردم حرکت اتاقم طرف به مكثي هيچ بدون بعدهم

 .ميخورد سوق آرمين به ذکرم و فكر تمام باشم داشته تمرکز نميتونستم

 . کن کمكمون خودت خدایا

 .اومدم بيرون خيال و فكر از خورد در به که اي تقه باصداي

 .بفرمایيد-

 .کرد سالم و شد ،داخل بود دستش هم برگه سري یه و بود لبش روي شيریني لبخند که درحالي هيراد

 ..دادم سالم و رفتم ميز طرف ان به و پاشدم صندلي روي از

 استراحت خوب دیروز!! خبرا چه!! خب:گفت که نشستم روش روبه.نشست اداري هاي مبل روي و اومد جلو

 کردین؟؟

 .بله: گفتم و زدم رنگي کم لبخند

 . خوبه-

 کرد شروع و گرفت من روي روبه و بود دستش در که هایي برگه و نشست کنارم و شد بلند جاش از آن یك

 و فالن......  و بگيره دست قرار که اي پروژه تو بردن بكار براي است نقشه یسري اینا نميدونم که دادن توضيح

 .فالن

 .بشم متوجه و حرفاش از کلمه یك حتي اینكه از دریغ ولي ميدادم تكون سري گاهي فقط هم من

 انگار که مشكي شيطون چشماي همون توي..کردم نگاش برگشتم.زد زل من صورت توي کردو سكوت لحظه یك

 .بود آرامش خداي

 ..شد تداعي برام اومد پيش رستوران توي که اي صحنه ي لحظه یك
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 باعث این و ميكردم حس خودم روي و نگاهش سنگيني هنوز ولي دوختم چشم زمين به و گرفتم ازش رو نگام

 ..بگيره گر بدنم تموم ميشد

 .بيرن ميزنه ام سينه توي از داره قلبم... قلبم... من با اینكارو نكن خداجونم نه واي

 باهاش دوباره تا برنگشتم.گرفت و دستم مچ که برداشتم قدم یك..نباشم سوزانش نگاه زیر این از بيشتر تا پاشدم

 .بزنه خشكم سرجام شد باعث صداش اما بشم چشم تو چشم

 خودت؟؟ از ميكني؟؟ فرار چي از-

 !!ميدزدي؟؟ و نگاهت چرا: گفت و رسوند بهم و خودش قدم یه با و ایستاد شد بلند

 مهر و ميكرد تایيد هارو حرف اون انگار که بود قلبم فقط این و نبود جوابي اونجا ولي بودم جواب دنبال عقلم توي

 ، نلرزه قلبم و بشنوم و صداش کنم،نميشد تحمل و گيراش هاي نگاه نميتونستم.. بود زده دهنم بر رو خاموشي

 ..نيست اینطور نه: بگم و بزنم زل چشماش توي و برگردم که نداشتم رو توانایيش

 !!!!!لعنتي این کجاست..  دارم احتياج بهش که حاال کجااااااااااااااااست هميشگيم سردي و غرور این

 .نداشت اي فایده اما. بكشم بيرون دستش توي از و دستم کردم سعي

 روبه که افتاد اي مردونه کفش جفت یه روي نگاهم. کرد رها و دستم..شد سرازیر هام گونه روي اختيار بي اشكام

 .افتاد شبش رنگ به چشماي توي دوباره اشكيم چشماي..کرد بلند و سرم و گذاشت چونم زیر و دستش..استاد ایم

 . کرد پاک شصتش انگشت با و بودند کرده درخودشون غرق صورتم که اشكایي

 کجاست؟ از چشمات توي غم این ببينم بگو: گفت مهربون و گرفت دستمو

 .بيارم باال سرمو که نداشتم رو این قدرت ولي ميومد کجا از خجالت همه این و من نميدونم.  بود پایين سرم

 کشيده در سمت به نگاهمون هردو و کشيدم بيرون دستاش توي از دستمو خوردسریع در به که اي تقه صداي با

 .شد

 .بفرمایيد:گفت جدي هيراد

 دست شكوهي آقاي شد باعث که طوري تمام جدیت با هيراد.کرد نگاهمون مشكوک و کرد باز و در شكوهي آقاي

 ؟ عادل داري کاري: گفت برداره ما کردن برانداز از

 خانم اتاق اومدي گفت گرفتم و سراغت کوشا خانم از.نبودي اتاقت اومدم: گفت و کرد صاف صداش شكوهي آقاي

 .مهندس

 !داري؟ چيكار حاال خب؟:داد جواب خونسرد هيراد
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 .خورده برگشت کشيدیم ها ميلگرد بابت که شرکت چك ميگه.زده زنگ هاشمي-

 به پول کني چك نباید اي شده خراب این حسابدار تو بالنسبت:گفت و رفت شكوهي آقاي طرف به عصبي هيراد

 .چك این وصول موقع امروز ميدونستي توکه!! نه یا هست شرکت حساب

 چيكارکنم؟؟ ميگي حاال-

 .کنيم چيكار باید ببينم ميام خودم االن. برو تو.هيچي دیگه حاال-

 .شد خارج تاق از و گفت اي باشه شكوهي

 خونه؟ بري نيست خوب حالت اگه ميخواي:گفت و برگشت من طرف به هيراد

 .خوبم نه:گفتم ميومد بيرون چاه ته از که صدایي با

 یكشنبه آرمان.ميشه تموم ما شراکت دیگه ي هفته تا: وگفت ایستاد پنجره رویه به و برد جيبش توي و دستاش

 .برميگرده آینده ي هفته ي

 !!که نشده ماه یك اما دیگه؟؟؟ ي هفته!!!!!!!!!! چي:گفتم تعجب با

 .ميشي خالص من مثل اي غریبه پسره شر از تر زود بده؟ مگه:گفت و خندید

 نيست؟؟؟ اینطور:گفت و دوخت صورتم توي صاف رو نگاهش و برگشت من طرف به سپس

 .نيست توش شكي که لحاظ اون از:گفتم و کشيدم توهم اخمام

 . مغروري خيلي-

 .ایران برميگرده دوقلوت برادر با ظاهرا: داد ادامه که. کردم نگاش فقط

 ..یعني.کردم حالجي ذهنم توي رو اش جمله.بود برده ماتم

 .شنيدم درست که بگو. نيست خواب که بگو خدایاااااا برميگرده؟ هم آرمين یعني

 !!خداجونم بينمش مي دوباره ساااااااااااااااال 6 بعد

 !!برميگرده من آرمين: کردم زمزمه

 نداشتي؟؟ خبر -

 گفت؟ بهت آرمان خود: گفتم و دادم تكون منفي معناي به و سرم

 .خب آره -
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 گفت؟ کي -

 .صبح امروز -

 !برميگرده؟ زودتر داره چي براي نگفت -

 .برم باید دیگه من. انداختي راه سوالي بيست بابا اي:گفت و خندید

 .برو باشه-

 :کرد زمزمه. شد تبدیل قهقه به لبخندم کم کم و زدم لبخندي شد خارج اتاق از که هيراد

 رویایي شب دریك شو، نگاهم مهمان

 زیبایي پنجره من،یك روي به بگشاي

 در بر ام را،آویخته نگاهم فانوس

 آیي مي تو زیرا،گفتند منتظرم من

 ترازدریا خواب موجم،بي از تر تاب بي

 یلدایي شبِ یك با یادت، و ام مانده من

 درشب نكند گم چشمانت،ره عابر تا

 تماشایي ماهِ اي نور، بتابان برکوچه

 روز2 فقط دیدنش و آرمين برگشت تا و بود پنجشنبه امروز.آرمين دیدن براي شماري لحظه بود شده کارم    

 همراه داره قصد و شده تموم آمریكا کارش که گفت و گرفت تماس باهام آرمان دیروز همون.بود مونده باقي دیگه

 خوشحال برگشتش از همه بلكه من تنها نه.گنجيدم نمي خودم پوست تو خوشحالي از..اصفهان گرده بر آرمين با

 .ميكرد سردرگم حسابي منو و داشت وجود هنوز مامان نگاه غم اون اما بودیم

 روز این حداقل ميخواست دلم.  ندیدم و هيراد اصال ولي آرمان شرکت رفتم که بود روزي آخرین یجورایي امروز    

 .دیدنش براي بود فرصتي آخرین فرصت این شاید. بياد دیدنم به آخري

 !!نميدیدمش دیگه یعني    

 دیگه که ميكردم فكر این به وقتي اما داشتم آرمين برگشت بخاطر که شادي همه اون وجود با چرا نميدونم    

 .ميشدم آشفته و ناراحت نميبينم و هيراد

 .بودم کشيده دراز باز طاق تخت روي و بود شب 11 ساعت    
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 .بود هليا..برداشتم عسلي روي از و کردم دراز رو دستم..خورد زنگ تلفنم    

 .جان هليا سالم-    

 .خورد گوشم به هيراد شيطنت از پر و شاد صداي    

 شریف؟ احوال. ستوده سرکارخانم شد عرض سالم-    

 .بست نقش لبام روي خود خودي به لبخندي.زادست حالل چقدر    

 !چيكارميكنه؟ شما دست هليا گوشي.. شاهد جناب شما هاي پرسي احوال از-    

 .نخواد دلت تو شاید گفت.نداد که خواستم هليا از رو شمارت خاطر این به بزنم حرف باهات ميخواستم-    

 .گفته راست خب:گفتم شيطون    

 .ببينم رو گوشي من بده.خان هيراد گفتم دیدي بياااااا: خورد گوشم به تلفن طرف اون از هليا صداي    

 .جونم آیسان سالم-    

 .جان هليا سالم-    

 .بگيري من از سراغي یه نباید..معرفتيا بي خيلي-    

 بگم ميتونم فقط....... که بودم خانوادگي مسایل یسري درگير اصفهان به برگشتم بعد اینقدر باورکن هليا -    

 .شرمنده

 چطورن؟ خبرا؟خانواده چه.ميكنم شوخي دارم.عزیزم شرمنده دشمنت-    

 شده؟ بهتر شوهرت حال خوبه؟ چطورین؟آوید شما..عزیزم مرسي-    

 .خدافظ من از.هيراد با گوشي... فداتشم همگي خوبن-    

 .عزیزم خداحافظ-    

 !شاید..تهران االن هيراد شایدم یا! اصفهان اومده هليا یعني    

 .مطلب سراصل ميرم راست یك-    

 .بفرمایيد-    

 .منه تولد فرداشب-    

 .باشه مبارکتون:گفتم ریلكس    
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 .بگيرمت دعوت که زدم زنگ-    

 .کشيدین زحمت.ممنون-    

 آرشام ولي اند دعوت یيجا مادرت با فرداشب گفتند ولي کردم دعوتشون.کوچه توي دیدم و پدرت امروز من-    

 !!مياي؟ عزیز؟ شریك توچي. مياد

 نيستيم؟ شریك دیگه ماکه: گفتم و زدم تلخي لبخند    

 .مياي بحساب من شریك برگرده آرمان وقتي تا-    

 .نبودین گویا که شرکت اومدم که بود روزي اخرین امروزم.نيستم دیگه-    

 .بمونم پيششون دادم ترجيح. بودند اومده شوهرش و هليا آره-    

 .ميدي توضيح که نپرسيدم رو دليلش-    

 نبود؟ مهم برات یعني-    

 !!برام؟ نبود مهم نبودش و بود!واقعا؟ نبود مهم برام.کردم مكث    

 .بود آرامش خود خود خود وجودش.بود مهم! نه    

 دوست یا وابستگي حس این. باالميرفت قلبم ضربان بهش کردن فكر با حتي گذاشتم قلبم روي دستمو    

 .....من خداي داشتن؟؟واي

 !!!!!!هستي؟ آیسان الو؟؟-    

 .هستم آره..ره...آ: گفتم زده هل    

 ندادي؟ سوالمو جواب-    

 .نداره جواب سوالت چون:گفتم قاطع    

 . ندارم جوابي بگو نداره جواب نگو-    

 .یكيه جفتش:گفتم لجوجانه    

 .دوتاست جفتش...نخيرخانومي-    

 .بست نقش لبام روي پهني و پت لبخند حرفش از ناخودآگاه    

 !انقدر نبودم جنبه بي    
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 . اي دیوونه تو: گفتم خنده با و کردم جور و جمع خودمو    

 .ممنون:داد جواب خنده با خودم مثل    

 .نداشت قابلي-    

 .منتظرم فردا پس-    

 .نباش-    

 !نباشم؟ چي-    

 .منتظر-    

 چرا؟-    

 !بخرم؟ چي کادو من است جمعه که فرداهم کردي خبرم دیر چون-    

 .من واسه کادویي خودت تو-    

 .ميدونم که اونو-    

 ..گفتم جدي من ولي-    

 .ميام:گفتم سریع    

 .ميشم خوشحال-    

 .خدافظ-    

 .خدافظ-    

 ...اما داشتم خود دل هواي عمر یك: کردم زمزمه و گذاشتم لبام روي و گرفتم دستام دوتا توي رو گوشي    

 "تو" نگاه لحظه یك    

 ...را دلم ریخت بهم    

 .شدیا ساله 2 هاي بچه این عين بخدا.. نزن غر انقدر آیسان-

 .است بسته که هام مغازه براش؟نصف بگيریم چي اخه:گفتم و برگشتم پگاه بطرف کالفه

 بدبخت داراي مغازه این از توقعي چه اي جمعه روز عزیزم: گفت ميكرد نگاه ها مغازه ویترین به که همونطور پگاه

 .بندند مي بازه که هم مغازه چهارتا همين دیگه ساعت یك تا.داري
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 ..بشيم رفتن بيخيال خواي مي:گفتم و ایستادم

 بچه: گفت و کشيد خودش دنبال و گرفت منو دست. برگشت عقب وبه ایستاد بود دورتر من از قدمي چند که پگاه

 ..ميكنيم پيدا چيزي یه باالخره.نشو

 پگاه خوشبختانه.بود بسته ها پاساژ ي همه و ها مغازه بيشتر البته. بودیم گذاشته پا زیر و "نظر" خيابون کل

 . بخره هيراد براي برند ساعت یك شد موفق

 ميري؟ طرف اون از چرا:گفت متعجب پگاه

 .دیگه ماشين سمت ميریم-

 بخري؟؟؟ چيزي نميخواي تو مگه-

 .نكردم پيدا چيزي.گشتيم و خيابون کل که دیدي-

 .بري زشته که خالي دسته خب-

 .کادوام خودم من گفت خودش-

 .بگيري جدیش انقدر نميخواد تو.بود تعارف یه فقط اونكه احمق:گفت و بازوم روي زد بامشت پگاه

 .ندارم گشتن حال هيچ دیگه من خونه بریم فعال.پگاه خب خيلي-

 .خریدم رو کادوم منكه اصال چه من به:گفت و انداخت باال اي شونه بيخيال پگاه

 بخوریم؟ چيزي یه بریم:گفتم پگاه روبه شدیم که ماشين سوار

 .بزنيم بریوني دورچه بریم:گفت و کرد فكر متفكرانه کمي پگاه

 .هست زیاد رستوران اطراف دورو همين.. دوره خيلي راهش-

 .کردم بریوني س*و*ه من...نچ-

 .باشن داشته ميكنم فكر هم باالتر خيابون یه... باشه خب-

 .باشه دورچه از حتما باید.نيست قبول اینجوري نخير:گفت لجوجانه پگاه

 ..نباشه قبول درک به خب: گفتم و زدم استارت و انداختم باال اي شونه بيخيال

 .ها ميشه ذاق بچم چشماي نریم اگه:گفت و کرد من به مظلومي نگاه پگاه

 .بود گرفته خندم بود گرفته خودش به که اي قيافه از
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 .بررررررریم که بزن پس... خندیدیا دیگه: گفت و زد بهم دستاشو پگاه

 مهموني براي ساموني و سر یه بياد اینكه خاطر به هم پگاه. کردیم حرکت خونه سمت به بریوني خوردن از بعد

 .داشت آرایشگري توي تبحر کمي آخه. اومد ما ي خونه به بده من موهاي به شب

 .شدم ولو تخت روي و دراوردم هامو لباس

 .بكنم آمازن جنگل این واسه فكري چه باید ببينم پاشو!!خوابيدي چرا عههههه:گفت متعجب پگاه

 ..والسالم و ميزنم شونه یه فوقش خوبه همينجوري آمازن جنگل.. پگاهي بيخي-

 طالفروش که دالوري یارو این با هنوز پرهام:گفتم پگاه به رو و نشستم تخت روي برق مثل چيزي یادآوري با

 رفيق؟؟

 چطور؟.کنم فكر آره:گفت و داد تكون سري پگاه

 ميكنه؟ قبول بندازیم داره که هایي زنجير به نگاهي یه بخوایم ازش اگه ميكني فكر-

 چي برا حاال.کنه قبول بخواد ازش اون اگه شاید ، صميمي خيلي که پرهام با.. نميدونم: گفت و انداخت باال اي شونه

 ميخواي؟ زنجير

 چيه؟ نظرت.. ميخوام هيراد تولد براي-

 .بشه اگه البته.. خوبيه فكر-

 ميگه؟؟ چي ببينه بزنه زنگ بهش بخواي پرهام از ميشه-

 .بزن زنگ خودت... نچ-

 مگه؟؟ ميكنه فرقي چه!!!  وا-

 اما..ميكنه بارونم درود حسابي بزنم زنگ اگه ، داره تشریف خواب یقين به قطع االن پرهام که اونجایي از خب -

 .نه تورو

 !چرا؟ اونوقت: گفتم مشكوک

 .داره رودروایستي تو با اینكه بخاطر-

 .اوکي-

 ..گرفتم رو پرهام ي شماره و برداشتم تخت روي از رو گوشي

 .داد جواب کسل و آلود خواب باصدایي و برداره رو گوشي که ميشدم اميد نا داشتم کم کم دیگه
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 الو؟-

 .پرهام آقا سالم-

 فرمایش؟: داد جواب حوصله بي

 .خدانگهدار..شدم مزاحمتون اینكه مثل:گفتم عصباني و خوردم جا صحبتش لحن از

 . کردم قطع رو گوشي مكث بدون سپس

 چيشد؟: پرسيد بود شده سوال عالمت مثل قيافش که پگاه

 .بپرسيد گراميتون برادر از -

 بود؟؟ خواب -

 اومدن به راضي دلم اولم از من پگاه: گفتم و ایستادم قدیم ي آینه روي روبه و دادم تكون مثبت معناي به رو سرم

 .بيام نميخواد دلم اصال که ببرم کادو پيدانكردم چيزي که حاالهم دیگه نبود

 بخدا آیسان باشه؟؟ دومت بار اینبار، که بخوره کلت اون به بادي یه بيرون بري بوده راضي دلت کي تو:گفت پگاه

 .ميگم خودت واسه من. اي خونه تو همش ميگيري افسردگي! بدبخت... برمت مي کتك با نياي بخواي امشب اگه

 طرف به و شدم منصرف گوشيم دراومدن صدا به با که بدم رو جوابش که کردم تر لب و کشيدم توهم اخمام

 بفهمه تا بود شده خيره گوشي ي صفحه روي همونجا از کنجكاوانه پگاه..رفتم بود افتاده تخت روي که گوشيم

 ..کيه

 کيه؟:پرسيد بود نشده موفق که اونجایي از اما

 !پرهام ي شماره: گفتم روبهش

 .بده جواب خب-

 روي زدم رو وگوشي دادم جواب سپس ميشد روشن و خاموش مدام که انداختم نگاه گوشي ي صفحه به مردد

 آیفون

 بله؟-

 .شد پخش اتاق فضاي توي پرهام شاد صداي

 بانو؟ احوال.خانوم آیســـــــــــان سالم-

 .دادم جواب خشك
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 .ممنون. سالم-

 خوبه؟ خواهرما-

 تربيت؟ بي زدي حرف بد دوستم با چرا..دربياد چشت تا: دادزد طرف اون از پگاه

 و نكردم نگاه رو اش صفحه رو اصال خورد زنگ گوشيم وقتي بودم خواب من.بخدا شرمنده:گفت و خدید پرهام

 .بخشين..شمایيد بدم تشخيص صداتون از نتونستم بودم خواب گيج انقدر بعدم.. دادم جواب

 .نيست شما از تقصير.. شدم مزاحمتون موقع بد من:گفتم

 .دارین اختيار.. ميكنم خواهش-

 .داشتم براتون زحمتي یه-

 .بفرمایين-

 ...گرفــ دعوت رو من تولدشون برا شاهد آقاي دیشب راستش-

 کيه؟ شاهد کي؟آقاي:گفت و اومد حرفم وسط

 نميشناسين؟ یعني:گفتم کالفه

 ميگي؟ رو هيراد ميگي؟ کيو-

 .اجازتون با -

 .نميشناسم کردم فكر لحظه یه "شاهد آقاي" گفتين رسمي خيلي نكه آخه:گفت خنده با

 ..مثال ميزدم حرف داشتم-

 ..بفرمااااایيد بله-

 چيزي نشدم موفق من متاسفانه ولي کنيم پيدا چيزي یه بتونيم اگه که خيابون رفتيم پگاه با زود صبح -

 به زنگ یه نيست زحمتي اگه که شدم شما مزاحم که بود این.نبود باز زیاد هم جایي اي جمعه روزه آخه.پيداکنم

 .بندازم داره که اي مردونه هاي زنجير یه نگاهي یه برم بشه اگه بزنين دالوري آقاي

 دستم از کمكي اگه واسم پگاهي مثا توهم که گفتم..نداریم حرفارو این باهم ماکه..ميزني حرف رسمي انقدر چرا-

 .نميكنم دریغ بربياد

 شدنيه؟ کار این بنظرتون حاال.ممنون-

 .ميزنم زنگ بهش االن من..نباشين نگران..ميكنه قبول بگم من اگه کيوان-
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 .مرسي-

 .ميكني تشكر که نكردم کاري هنوز-

 .ممنون هرحال به-

 نداري؟ کاري:گفت باخنده

 .نه-

 .فعال-

 :هــيـراد

 از پر و خونسرد ي چهره به نگاهم.  زدم بيرون خونه از بخرم بودم کرده فراموش که ریز خورده یسري خرید براي

 منتظر یعني..بود منتظر انگار.بود گرفته ضرب زمين رو پاش با و بود ایستاده سينه به دست.شد کشيده غرورش

 کيه؟

 .ایستادم. زد ترمز پاش جلوي ماشيني که برداشتم بطرفش قدم یه و بردم فرو جيبم توي دستمو یك عادتم طبق

 اینبار و شدم پنهان بود نزدیكم که درختي پشت بالفاصله اما..رفت توهم اخمام و شد مشت دستام آگاخ ناخود

 ماشين اون ي راننده به دیدي هيچ.شدم خيره بود ایستاده روش روبه که ماشيني و اون به قبل از تر عصباني

 .نيارم رو دخلش که بودم کرده کنترل رو خودم خيلي اما نداشتم

 هنگام.شد سوار و بست رو خونه درب و برگشت عقب به سپس گفت چيزي و شد خم ماشين داخل به آیسان

 ..بود زدن حرف گشادمشغول گله لبخندي با که افتاد پرهام به چشمم روم روبه از عبور

 ..ميكردم اشتباه من پس!! لـــــعنتي

 همــــش.. نبوده من دادن حرص بخاطر!نبوده لجبازي و لج سر از! نبوده بازي پرهام با روزش اون رفتاراي

 ...............احمق من و داشته واقعيت

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 :آیـــــــــسان

 .بودم شده محشر..کردم مي نگاه سرتاپام به لبخند با و بودم ایستاده قدیم ي آیينه روي روبه

 کرده خوشگلترم کلي و بود نشسته صورتم روي خوبي به بود کرده که الیتي آرایش... گرم پگااااه دم واقعا

 .بودم گذاشته سرم روي کوچيكي طالیي تاج تنها و بودم ریختيه دور آزادانه بودم زده عربي فر هم رو موهام.بود
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 رنگ طالیي گيپور گردنم، دور تا اش سينه روي و آستيناش که بودم پوشيده رنگي طالیي ماهي مدل ماکسي

 . بود شيك و پوشيده کامال. بود خوشرنگي

 موهام شدن خراب باعث که طوري رو اش شال پوشيدم رو ام شده دوزي سنگ عربي مانتوي و رفتم کمد طرف به

 . انداختم سرم روي نشه

 خونه از خارج سمت به و برداشتم رو ام هدیه بزگ ي جعبه سختي به و زدم بغلم زیر رو مشكيم فانتزي کيف

 .کردم حرکت

 و بودند دعوت سعيده عمه ي خونه بودند گفته که همونجور باباهم و مامان. بود رفته پيش ساعت نيم آرشام

 .اونجا برند دادند ترجيح

 !!کـــــــيه؟؟: زدم داد همونجا از. شد درکوبيده که ميكردم حرکت حياط در سمت به و بودم حياط توي

 .شد سبز علف پامون زیر دیگه بيا پس.. عمته: گفت پگاه

 .بيام تا باش مشغول پس:گفتم باخنده

 .کردم باز درو داشتم دست در که بزرگي جعبه اون با سختي به

 .بود شده زیبا چقدر.موند ثابت پگاه ي چهره روي اول نگاهم

 شدم؟؟ خوشگل:گفت و زد پلك ناز با چندبار پگاه

 .خيلي آره: گفتم لبخند با

 .ممنون:گفت ذوق با پگاه

 .شد دیر دیگه بریم بياین..زیاده مادمازل از کردن تعریف واسه وقت حاال-

 به رنگي اي قهوه دوخت خوش شلوار و کت و بود ایستاده پگاه سر پشت که کردم نگاه طرفش به پرهام صداي با

 .داشت تن

 درو که بودم منتظر در دم.کردیم حرکت هيراد ي خونه طرف به باهم و داد رو جوابم گرمي به که کردم سالم

 نميگيره؟ جا انقدر که زنجير هست؟یه بزرگي این به ي جعبه این تو چي:گفت پگاه که بازکنند

 . رفتيم داخل به در با،بازشدن

 .فضول ميفهمي شد باز هرموقع حاال:گفتم پگاه روبه شيطون

 .ميرفتيم راه هم دوشادوش پرهام و من حاال.کرد حرکت ما از وجلوتر گفت بلندي وایش درآورد منو اداي پگاه
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 .بودمت ندیده شاد و شيطون انقدر ساله خيلي: گفت منتظره غير خيلي پرهام

 خيلي آیسان این..بمون همينجوري هميشه:داد ادامه و زد روم به لبخندي که کردم نگاه بهش تعجب با

 .خشكه و رسمي آیسان اون از تر دوستداشتني

 به دست در دم که هيراد نگاه با نگاهم که شدم خيره جلو به و دادم تكون مثبت معناي به و سرم و زدم لبخندي

 .شد تالقي بود ایستاده سينه

 لبخند همون دنبال به شاید.نميزدم پلك هم لحظه یك حتي.  بودم زده زل صورتش توي.ميكرد نگاه مغرور و سرد

 .کرد مي متعجب شدت به منو که بود سرد انقدر ولي بودم هميشگيش شيرین

 هم پرهام و تامن ایستاد فاصله با کنارش و گفت تبریك رو تولدش و کرد و سالم خوشحال بود جلوتر که پگاه

 . برسيم

 .آورد جلو دادن دست براي رو دستش و کرد سالم فاصله همون از بلند پرهام

 ،بي بود هوا توي پرهام دست همونجور که ني طوال نسبتا بامكث سپس کرد نگاهش سينه به دست همونطور هيراد

 .داد رو سالمش جواب سرد لحني با و گذاشت پرهام دست توي رو دستش ميل

 .کردم سالم آروم بودم رفتارش از مات همچنان منكه.  افتاد من به نگاهش

 .داخل بفرمایين:گفته و کرد اشاره داخل به دست با من سالم جواب به اعتنا بي و زد پوزخندي

 .داشت وجود وضوح به تعجب هاهم اون ي چهره توي که انداختم پرهام و پگاه ي چهره به نگاهي

 .شدند داخل لبي زیر تشكر با هردو هيراد حرف با

 . برداشتم قدم سرشون پشت هم من

 .کرد حرکت آشپزخونه سمت به و شد رد ما کنار از. شد داخل هيراد هم سرمن پشت

 .بود نفر30 حدود گفت ميشه هم جمعيت..بود پخش درحال آرومي موسقي.انداختم سالن دورتادور به نگاهي

 از هيراد همراه داشت دربغل رو آوید که حالي در هليا موقع همون که ميگشتم هليا دنبال چشم با داشتم

 . اومد بيرون آشپزخونه

 کنارم حاال که پگاه دست به رو کادو ي جعبه.کرد بيشتر رو سرعتش و زد شيریني لبخند افتاد من به نگاهش تا

 روبهش شد نمایان ام گونه روي چال ندارم شك که لبخندي با و برداشتم قدم هليا بطرف و دادم بود ایستاده

 .اومدي خوش..عزیزم سالم:گفت و بوسيد رو ام گونه و اومد نزدیك هليا.کردم سالم
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 دراز کردنش بغل براي رو دستام ذوق با انداختم آوید به نگاهي بود بسته نقش لبام روي هنوز که لبخندي با

 .اومد بغلم تو مكث بدون هم اون.کردم

 .م*د*ي*س*و*ب و گرفتم دستام توي رو کوچولوش تپل دستاي

 هليا ایشون:گفتم پرهام و پگاه روبه آورد درمي خودش از غریب و عجيب صداهاي و کوچولو آوید که همونطور

 .شاهد آقاي خواهر.هستند خانوم

 .پسرشونه هم شازده این:گفتم ذوق با و دادم فشار خودم به رو آوید

 شلوار و کت.کنم آناليز رو هيراد داشنم فرصت مدت این تو.کردند پرسي احوال و سالم هليا با گرم پرهام و پگاه

 .ميكرد نگاه پرهام به و اخم با وهمچنان بود تنش جذب که بود پوشيده اي سرمه دوخت خوش العاده فوق

 ازش یهو رو نگاهم بخوام بود ضایع خيلي.داد تكون"چيه؟" معني روبه سرش و کرد غافلگيرم نگاهش با آن یك

 .گرفت رو گاهش و داد تكون تاسف از سري که کردم حوالش نمایي دندون لبخند خاطر همين به.بگيرم

 من روبه آوید کردن بغل براي رو ودستاش داد بيرون حرص با رو نفسش که کردم نگاه هليا به شده گرد چشماي با

 .کنه عوض رو لباسش بره خاله بزار.. ماماني بيا:گفت و گرفت

 .گرفت خندشون آوید واکنش این از هيراد از غير به همه.گرفت محكمتر منو گذاشتو ام شونه روي سرشو آوید

 .باشه پيشم بزار عزیزم نداره اشكال: گفتم هليا روبه

 .کنين عوض لباس کجا بگم بهتون تا بياین پس. باشه: گفت خنده وبا داد تكون سري هليا

 .افتادیم راه پگاه منو همراهش به

 من: گفت و زد رو برق کليد و شد وارد ببخشيد یه گفتن با ما از جلوتر و کرد باز رو بود قفل که اتاق در کليد با

 .رفت بيرون بالبخند و کرد بغل و آوید و اومد کنارم سپس. باشين راحت شما بيرن ميرم

 البته و گرفت خندم خودم واکنش و اونشب اتاق یادآوردي وبا کردم نگاه تخت روي. انداختم اتاق دورتادور نگاهي

 ؟ ميخندي چرا:گفت و دورنموند پگاه چشم از خنده این

 .افتادم اي خاطره یه یاد-

 ؟!بيافتي خاطره یاد هيراد خواب اتاق تو باید چرا: گفت و کرد نگاه مرموز پگاه

 بود آورده منو هيراد ، شدم بيهوش و زمين خوردم کوچه تو که اونشب خب پگاه؟ گرفتي آلزایمر: گفتم حرص با

 .دیگه اینجا

 .اومد یادم آره..آهااااااااان-
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 چرا هيراد آیسان؟ راستي:گفت که دادم تكون براش تاسف از سري بازميكردم رو مانتوم هاي دکمه که همونطور

 بود؟ اینجوري

 بود؟ چجوري: گفتم بيخيال

 !اینجوریه؟ همش کرد؟این برخورد سرد چقدر ندیدي:گفت و زد کمرش به رو دستش

 .نه-

 شده؟ دعواتون نكنه -

 سرد انقدر پرهام بخصوص و باتو که نداره ربطي اصال درثاني دعواکنيم؟ بخوایم که دیدیم همو کي ما بابا نه-

 .کنه برخورد

 نيست؟ دنبالت تهران اومد پرهام که روزي اون بخاطر یعني-

 .کرد برخورد صميمي پرهام با خيلي روز اون تازه.. که نبود اینجوري رفتارش سفر بعد چون..نه-

 باشه؟ ميتونه چي بخاطر پس-

 .داره برت مارپلي خانوم فاز خواد نمي توام.. چه ما به: گفتم و انداختم باال اي شونه

 افتاده جونم به خوره مثل شده عوض رفتارش هيراد انقدر چرا اینكه فكر که داشت خبر درونم از خدا فقط ولي

 . بود

 آیسان:گفت پگاه که اومدیم بيرون اتاق از جعبه برداشتن با و گذاشتيم اتاق توي همونجا رو مانتوهامون و کيف

 !جعبه این تو گذاشتي چي ببينم بگو

 .نميگم نچ: گفتم و انداختم باال ابرویي

 .بگو-

 .نميگم-

 .بگو گفتم-

 .نميگم گفتم-

 .ميكنم بازش منم.باشه:گفت و زد لبخدي خبيثانه

 .نميكني اینكارو-

 .مجانيه امتحانش:گفت و انداخت باال اي شونه
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 .کشيد بيرون دستم از رو کادو ي جعبه ناگهاني حرکت یك با بعدم

 .پگاه من به بدش:گفتم عصبي

 .چيه داخلش بگو-

 .گفتم من به بدش.ميكنند نگاموم دارن همه شدي؟ببين بچه مگه-

 .نميدم چيه داخلش نگي تا: گفت لجوجانه

 .هيچي:گفتم عاصي

 .ميكنم بازش منم پس باشه-

 پگــــــــــــــــــــــاه:زدم دادم که کنه پاره خواست مي و کادو کاغذ طرف یك گذاشت ستشو

 !نـــــــــــــــــه

 .بود پگاه مشت تو و بود شده جدا جعبه از کادو کاغذ از زیادي قسمتي.بود شده دیر دیگه ولي

 .شد جلب پگاه و من به هيراد جمله از بودند ایستاده کنارمون که که کساني توجه من فریاد با

 که ميكرم نگاهش باز دهن با دليل همين به و باشه داده انجام رو اي احماقانه کاره همچين پگاه که شد نمي باورم

 قرارداشتند، اونجا کادوهاهم ي بقيه که بزرگي ميز روي را جعبه و زد جمع به رو بعد و من به اول ساختگي لبخند

 .برد سالن ي گوشه ترین خلوت به خودش دنبال و منوگرفت دست. گذاشت

 آیسان؟:گفت و زد صورتم جلوي بشكني که بودم زده زل بهش کارش از مبهوت همونطورز

 این.بشي آیسان بي اي.آیسان زهرمارو.آیسان و درد:دادم جواب داشتم کردنش کنترل در سعي که عصبي لحني با

 بگم؟هان؟ چي تو به من کردي؟ بود غلطي چه

 .ميكنم بازش چيه توش نگي اگه که گفتم.نگفتي که ميگفتي باید موقع اون.  هيچي االن-

 .نيست هيچي توش گفتم بهت منكه احمق-

 !نيست؟ هيچي-

 .نـــــــــــــــه:گفتم حرص با

 چي؟ واسه: گفت و کرد نگام متعب چندثانيه

 .بودم آورده گذاشتنش سرکار براي همينجوري اینو.کيفمه تو اصلي ي هدیه چون-

 !عــــــــــــــــــــــــــه-
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 .هام نقشه به زدي گند که شدي راحت حاال.عه و کـــوفــــــــــت-

 قورت صدا با دهنشو آب و انداخت بود شده سياه زیاد قرمزي از یقين به قطع که من صورت به کلي نگاهي پگاه

 .خب ميگفتي زودتر باید.فضولم من ميدوني که تو:گفت و داد

 .پگاه شو خفه-

 .بستم چشمامو و کشيدم قدرت با و بردم موهام الي البه دستمو عصبانيت از

 سرد انقدر که کسي واسه.بندازي دردسر به خودتو ميخواستي کي واسه.بخوري حرص انقدر نميخواد حاال-پگاه

 کرد؟ برخورد باهات

 روبه و برداشتم چشم ازش سریع.بود ایستاده هليا کنار.برخورد هيراد به مستقيما نگاهم زکردم با چشماهاموکه

 .کني توجيه حرفا این با رو خودت ي گانه بچه کاره نميخواد:گفت پگاه

 .ببخشيد.بود گانه بچه کارم آره:  گفت بغض با

 .ميشد پشيمون ميداد انجام لحظه در که کاري از سریع و بود نازک دل همينجور هميشه

 .کني گریه نميخواد حاال:گفتم آرومتر لحني با

 .نميكنم گریه من:گفت و زد صورتش توي آروم دوبار دستش دوتا با

 .آشغال سطل توي بره باید.نيست اونجا جاش دیگه.ميز روي از برداریم رو جعبه بریم حاال.آفرین-

 .باشه-

 در دم که خدمتكارهایي از یكي به دادم و برداشتم ميز روي از رو جعبه و کردیم حرکت ميز طرف به دوتایي

 . دور بندازتش که گفتم و بود ایستاده آشپزخونه

 .برگشتيم عقب به آشنا صدایي با که بودیم برنداشته قدم یك هنوز

 پرهام به تعجب با که کردم نگاه پگاه به و کردم نگاه بهشون تعجب با. بود پرهام با زدن حرف مشغول کوشا خانوم

 .بود دوخته ميزد،چشم حرف کوشا خانوم با صميمي خيلي که

 .زدم صداش لبخند با

 جان؟ ترانه-

 .برگشتند ما بطرف و شدند ساکت هردو من باصداي



                 
 

 

 انجمن کاربر neda-r-a|  رمانتيك ي فاجعه رمان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

137 

 

 سالاااااااااام: گفت و انداخت بغلم تو رو خودش یكهو ولي بود نشناخته هنوز انگار.کرد نگاهم خيره کمي ترانه

 .نشناختمتون لحظه یك شدین زیبا چقدر. مهندس خانوم

 نيست الزم.. عزیزم سالم:گفتم و ميشد مشخص خوبي به گونم روي چال که لبخندهایي همون از. زدم لبخند

 .نيستم مهندس خانوم منم نيست شرکت دیگه اینجا.کنيا صحبت من با رسمي انقدر

 .مررررسي وایيييي:گفت و گذاشت صورتش روي و آورد باال دستاشو ذوق با ترانه

 ميشناسين؟ همو شما: گفت و گرفت من بطرف رو اش اشاره انگشت باتعجب پرهام

 .دارم تو از من که سوالي همون دقيقا این-

 .بودمشون ندیده دیگه که بود سال خيلي.منه هاي دانشگاهي هم از کوشا خانم..خب -

 .باشين پناهجو آقاي خواهر شما زد حدس ميشه چهره روي از: گفت و کرد نگاه پگاه به و خندید کوشا خانم

 .هستم پگاه من.. عزیزم بله: گفت و زد لبخندي خودش مثل پگاه

 .خوشوقتم-

 . همينطور منم-

 !ميشناسي کجا از رو کوشا خانوم نگفتي آیسان: گفت پرهام

 .شدم آشنا باهاشون بودم کار به مشغول اونجا که مدت این توي.هستند آرمان شرکت منشي جان ترانه-

 .جالب چه-

 .ميریم دیگه ما.. دارین گفتن واسه زیادي حرفاي حتما: گفتم و گرفتم رو پگاه دست

 .شماهم باشين.. نه.. نه: گفت و انداخت گل لپاش سریع هميشه مثل ترانه

 .نشستيم کاناپه روي پگاه همراه وبه خندیدم ترانه زدگي هل این از

 .اومد خوبي دختر نظرم به: گفت پگاه

 .ندیدم ازش بدي. هوم-

 .داشت ام بانمكي فيس چه-

 .آره. هوم-

 .نشست دلم به-
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 .هوم-

 نكني؟ هوم..  هوم انقدر ميشه: گفت کالفه پگاه

 .اهوم: گفتم لجش از

 .کوفت: گفت و برگردوند مخالفم جهت به سرشو قهر حالت با

 .ميكني قهر تند تند هي. شدیا لوس خيلي جدیدا-

 .شدم بيخيالش منم. نداد نشون واکنشي حرفم مقابل در

 بودند شرکت هاي بچه یسریا.. ميدیدم زیاد آشنا ي چهرها تقریبا.. ميگشتم آرشام دنبال چشم با جمعيت دربين

 ..اینا پگاه ایكيپ از هم بقيه و

 !کردي؟ سوراخ رو پهلوم پگاه چته:گفتم و برگشتم بطرفش عصباني.  کوبوند پهلوم به دستش آرنج با پگاه

 .کن نظاره اونجارو: گفت کرده اشاره ص*ق*ر پيست وسط یه چشم با

 .گرفتم رو نگاهش رد

 ما به پشتش دختره.رفتند ص*ق**ر پيست سمت به بود دستاش توي بلوندي دختره دستاي که درحالي هيراد

 .بود پوشيده جلفي و کتوه خيلي لباس اما.نداشتم اش چهره به دیدي هيچي و بود

 .شدم خيره حرکاتشون تك تك به ناباورانه نگاهي با کردم مشت عصبانيت شدت از دستامو

 .شد خيره من به مستقيم و شد خودش روي نگاهم سنگيني ي متوجه جمعيت همه اون بين هيراد

 مانع و گرفت رو دستم پگاه که بشم بلند جا از تا برداشتم خيز و گرفتم ازش رو نگاهم هميشگيم غرور و سردي با

 .شد

 .خونه برم ميخوام: گفتم کرد مي خفم داشت و بود کرده رخنه گلوم توي که سنگيني بغض با

 .سرجات بشين.ميكني بيخود تو:گفت کرد مي مهارش که خشمي با پگاه

 .نبودم راضي اولم از من وگرنه بيام کردي مجبور منو تو بشه؟ چي که بمونم:گفتم عاصي

 .بشه روشن خودت با تكليفت تا ميومدي باید -

 .بود روشن خودم با تكليفم من -

 .شد روشن االن. نبود نه -

 پگاه؟ ميگي داري چي: گفتم و کردم نگاه پگاه به گنگ
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 .ریختي نمي بهم انقدر صحنه این از نبود مهم برات هيراد اگه-

 .نبود بردار دست نكنه خفه منو تا انگار ولي بره پایين لعنتي بغض این بلكه تا ميدادم قورت رو دهنم آب تند تند

 .نيست مهم برام-

 . کن ثابت بهش و بمون پس-

 .نيست رفتن وقت االن.. آیسان ميكنم خواهش:گفت و آورد دستم به کوچيكي فشار

 چرا. نبود مشخص خودم با تكليفم من.ميگفت راست پگاه.شدم بيشترسردرگم هم اتفاق این با.  بودم سردرگم

 ميكنم تحميل خودم به دارم من یعني.دشواره برام اي صحنه چنين کردن تحمل انقدر ندارم اي عالقه بهش وقتي

 دارم؟ یعني این ندارم؟خب عالقه بهش که

 .ميشم دیوونه آخرش من خدایا

 بيشتر دختر اون ي چهره حاال.کردم نگاه بود ایستاده که جایي ،درست پيست وسط به و گرفتم پگاه از رو نگاهم

 .ميومد آشنا نظر به.بود مشخص

 .دیدمش کجا بيارم بياد تا کردم نگاه تر دقيق

 .خودشه! آهااااااااا

 .خودشه آره.بود چسبيده هيراد به مدام شهربازي توي که بهناز دختره اون

 رو خودش سرد ي چهره همون هنوز و بود نكرده تغيري هيچ.کردم نگاه هيراد به. ميكنه نازیم چه ببين نكبت

 .بود کرده حفظ

 .کردم نگاه کنارم به و برداشتم اونا از چشم کنارم فردي نشستن با

 انقدر. بود نشناخته رو من هنوز انگار.نشست کنارم بود دستش تو اي ميوه بشقاب که درحالي ریلكس آرشام

 .نبود متوجه هيچ که بود اطراف دیدزدن مشغول

 .کرد نگاه من به تعجب با که گذاشتم دهنم توي و برداشتم رو بشقابش توي سيب ي تيكه

 .هوا سربه آرشام آقا به به: گفتم

 آیسان؟ تویي: گفت جاخوردگي با

 کيه؟ آیسان.  نه-

 چيكارميكني؟ اینجا-
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 .ميكني تو که همونكاري-

 .پرسيدم جدي-

 .دادم جواب جدي منم-

 بچه؟ کو سالمت: گفت و شد خم بود،کمي شده جلب توجهش ما هاي صحبت با که پگاه

 !اینجاااایي که توام.. عـــــــــــــه:گفت قبل از تر متعجب آرشام

 .اجازتون با -

 !نكنيا تعارف موقع یه: گفتم و برداشتم بشقابش تو از سيب دیگه ي تيكه یك

 ما به بود دستش شربتي ليوان که درحالي پرهام هم موقع همون.نزد حرفي و کرد نگاهم چپ چپ کمي آرشام

 .نداشتم هيراد به دیدي هيچ دیگه که طوري. ایستاد من روي روبه دقيقا و شد اضافه

 .شد اون با پرسي احوال مشغول و شد بلند جا از پرهام،آرشام اومدن با

 دیدن از. ميومد عشوه ناز و بود هيراد کنار مدت تمام بهناز دختره این اینكه جز نيفتاد خاصي اتفاق شام از بعد

 .نبره بود درونم که آتيشي به پي هيچكس تا ميزدم چهرم به تفاوتي بي تقاب اما ميسوختم درون از ها صحنه این

 سه مبل روي هم پگاه و پرهام و من بودند نشسته سالن دورتادور همه.بود رسيده کيك بریدن به نوبت دیگه حاال

 که ميكرد پچ پچ گوشش زیر چيزي هرازگاهي و بود نشسته هيراد کنار بهناز. نشستيم هيراد روي روبه اي نفره

 .مينشست هيراد هاي لب روي رنگي کم لبخند

 دلم خيلي.ميكشيدم خجالت اون عوض من.لباسش این با نميكشه خجالتم.حيایي نه شرمي نه نكبت ي دختره

 عاصي منو همين و نميتونستم که حيف ولي. سيربزنم دل یه هيرادو بعدم بشكنم اونو گردن اول پاشم ميخواست

 .ميكرد

 کنار باشه شوهرش ميزدم حدس که دیگه آقاي ویه هليا.آوردن رو کيك که بودم و باخودم رفتن کلنجار مشغول

 رو سرش هليا.گرفت قرار هيراد درمقابل بود شده طراحي هيرادروش تصویر که بزرگي کيك. ایستادند هيراد

 .شد آروم نگاهش کم کم و کرد نگاه من به تعجب با هيراد بالفاصله که گفت هيراد گوش دم چيزي و آورد نزدیك

 . برداشتم چشم ازش نفرت با بعد و کردم نگاهش خيره کمي

 .کن فوت بعد کن آرزو اول:گفت ذوق وبا کرد روشن داشت، قرار کيك روي که سالگي سي شمع هليا

 !هليا؟ شدي بچه: گفت و زد پوزخندي هيراد

 .زدن کف براش هم همه.کرد فوت هارو شمع سریع سپس
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 .عزیزم مبارک تولدت:وگفت کرد حلقه هيراد بازوي دور رو دستاش بهناز

 .زد جوابش در رنگي کم لبخند هيراد

 نفس که همونطور. بود شده سخت برام فضا اون کردن تحمل. گفت قرار بدنم کنار و شد گره دستام خشم از

 .بود خالء خود انگار. نداشت وجود اکسيژني هيچ دیگه ميكردم احساس.بود سخت برام هم کشيدن

 سرده؟ انقدر چرا دستات: گفت و شده خيره صورتم به دلواپسي با.گرفت قرار دستم روي پگاه گرم دست

 آیسان؟ خوبي..پریده رنگشم: گفت و زد زل صورتم به هم پرهام حرفش با

 .نميشم بهتر این از.. خوبم: دادم جواب نلرزه ميكردم سعي که صدایي با

 .بود داخلش وسایلم که رفتم اتاقي سمت به جمع ي خيره هاي نگاه درمقابل و پاشدم جا از

 هيراد با در دم که بيرون زدم اتاق از کيفم برداشتن با و انداختم سرم روي ازادانه هم رو شالم.پوشيدم مانتومو

 .شدم سينه به سينه

 صدایي با ولي عصبي و عاصي لحني با و انداختم پایين رو سرم سریع خيلي اما شدم خيره چشماش به لحظه یك

 .ردبشم ميخوام کنار برین: گفتم شده کنترل

 کجا؟:داد جواب بم صدایي با

 .اومد بهناز کنه خورد اعصاب صداي حين همون

 .بخوریما کيك ميخوایم رفتي؟؟ کجا عـــــزیزم -بهناز

 نميري چرا عزیزش: گفتم و زدم وپوزخندي انداختم بود، ایستاده هيراد سر پشت که بهناز پاي سرتا به نگاهي

 بخوري؟ کيك

 .کردم حرکت خروجي در بطرف و زدم پسش دستم با و ندادم بهش زدن حرف مهلت

 .دادم فشار هم روي حرص از چشمامو و کشيدم عميقي نفس شدم که حياط وارد

 ..... که برشداشتم قدم یك

 .آیسان وایستا-

 .ميگم بت وایستا -زد فریاد اینبار که دادم ادامه راهم به توجه بدون

 .برنگشتم سمتش به اما ایستادم ناخودآگاه که بود آميز تحكم حرفش انقدر

 .بود ترشده اروم صحبتش لحن
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 بري؟ ميخواي کجا-

 .کردم سكوت

 ميري؟ داري کجا ميگم -

 .ســـــــــكوت بازهم

 ميگم؟ چي نميشنوي-

 .برم کجا ميخوام من که نداره ربطي هيچ تو به: گفتم عاصي لحني با و برگشتم بطرش عصبایت با

 .کشيد موهاش توي دستي کالفه

 .کردم حرکت در بطرف دوباره و کردم استفاده بود کرده که مكثي از

 .ایستاد جلوم و دوید سمتم به سرعت با

 رفتم چپ سمت اینباربه.ایستاد جلوم من با هماهنگ که کردم کج راست سمت به رو راهم و کردم نگاهش عصبي

 .شد راهم سد دوباره که

 ميدي؟ آزارم چرا برنميداري؟ سرم از دست چرا: گفتم ملتمسانه ميلزید بغض از که صدایي با

 ميري؟ داري چرا:گفت هام سوال به توجه بي

 .اومدنم بود مـــــحض اشتباه چون -

 .بري نميدم اجازه بهت -

 . گرفت بيشتري اوج صدام

 کني؟ برخورد باهام سرد انقدر که کردي دعوت منو -

 ؟!ناراحتي من کردن برخورد سرد از پس:وگفت شد نرم و آروم نگاهش بعد اما کرد نگاهم جاخوردگي با

. دادم بها هستي که چيزي اون از بيشتر تو به و کردم رد هامو قرمز خط که ناراحتم خودم از من: گفتم گرانه توجيه

 .........و دیگه پسراي با دونستم متمایز تورو که بود زندگيم اشتباه بزرگترین

 .بگم خواستم مي که چيزي اون براي داشتم تردید..کردم سكوت

 متمایز پسرا ي بقيه با منو: گفت شيطون ميشد پخش صورتم توي هاش نفس که درحالي و آورد نزدیكتر رو سرش

 اش؟؟؟؟ ادامه چي؟ و دونستي

 . بودم شكن دندون جواب یه دنبال و دادم قورت باصدا دهنمو آب
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 چشامو ها نگاه این زیر از خالصي براي. رونداشتم گرمش هاي نگاه توان.بود جواب منتظر و ميكرد نگاهم همچنان

 .بستم

 آشنا مشكي چشم جفت یه با که کردم باز رو چشمام سریع صورتم روي داااااااااغ چيزي اومدن فرود احساس با

 واکنش یك طي هيراد که بكشيم عقب رو خودم سریع ميخواستم فهميدم رو وضعيت تا..شدم چشم تو ،چشم

 ا.  کرد حلقه دورم تر محكم رو دیگش دست و گذاشت پشتم رو دستش یك من از سریعتر

 حس وضوح به رو اش سينه رفتن پایين و باال.. نبود امكانش بدم نشون خودم از واکنشي ميخواستم هم اگه حتي

 و ميكردم

 .بودم گرفته قرار زمان خالء در که نگار

 نگاه بهش عصبانيت با اومد جا حالم که کمي.. بودم آغوشش حصار در هنوز..ميزدیم نفس نفس مون هردو

 .بگم باید چي نميدوستم ثاني در..نداشتم زدن حرف توان.کردم

 ..برد صورتم طرف به و برداشت م پشت از رو دستش..بود زده زل ام چهره به لبخند با هيراد

 به موقع چه نميدونم که اشكهایي شصتش انگشت با و آورد جلوتر رو دستش..بردم عقب رو سرم و ترسيدم

 ميكرد باز دورم رو دستاش ي حلقه که درحالي و کرد پاک رو کنه باز راه صورتم روي بود داده اجازه خودش

.. ميریزه اشك ناخدآگاه ميشه بوسيده داره دوسش که کسي توسط بار اولين براي که دختري بودم شنيده:گفت

 .بودم نكرده اش تجربه ولي

 . آیسان دارم دوست:داد ادامه و آورد رونزدیك سرش

 کارش از مبهوت همچنان من و کرد حرکت خونه طرف به و گرفت گرد عقب زد، ،لبخندي برد عقب رو سرش

 .بودم ایستاده سرجام

 که قلبي و بدنم دماي بودن باال باشه، خواب یك نميتونست این ولي.. باشه بوده خواب یك همش ميخواست دلم

 ..ميداد رو حقيقت از خبر دربياد جا از ميخواست انگار

 .بخدا شد دیـــــر. دیگه بياین! ؟ ،بــابــا مــامــان: گفتم و کوبيدم زمين روي پامو حرص با

 !!آخه؟ هُلي انقدر چرا دختر اومدیم: گفت و شد خارج اتاق از بست مي رو مانتوش هاي دکمه که درحالي ماما

 .رفت آشپزخونه بطرف دو حالت با سپس

 بــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بـــــــا -

 .عزیزم اومدم: زد داد اتاق تو از بابا

 ميخندي؟ چرا چيه؟:گفتم طلبكارانه و برگشتم بطرفش.ایستاد من کنار و اومد بيرون خنده با اتاقش تو از آرشام
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 .شدي سرخ فرنگي گوجه عينهو آخه-

 .نكن اذیتش آرشام...عـــــــــه: گفت و اومد بيرون اتاق تو از بابا حين همو

 شدین؟ آماده: گفتم ذوق با

 .ميچرخه خودش دور داره هنوز ميبيني که مامانتو ولي بله من: گفت و زد لبخندي

 برم؟ خودم ماشين با من پس-

 .برین زودتر آرشام و تو ميخواي آره-

 .ميخریم هم گل راه سر..باااااااوشه: گفتم خوشحالي با

 .بابا باشه-

 بخورم زمين بود نزدیك چندباري مسير توي.رفتم پارکينگ سمت به و شدم خارج خونه از آرشام به توجه بدون

 .گذشت بخير خداروشكر ولي

 .بوق روي گذاشتم دستمو آوردم بيرون پارکينگ تو از ماشينو

 صداي با و شد کنده جا از ماشين که گذاشتم پدال روي پامو همچين. شد سوار و اومد بيرون خونه از آرشام

 .دراومد حرکت به مهيبي

 .بده خداشفات: گفت و کرد نگام خورده یكه آرشام

 .بگيره من از رو خوشحالي این چيزي هيچ نميخواستم که بودم خوشحال انقدر

 داري که اینجوري: گفت ترس با گرفت و داشبورد دستش با آرشام.کردم حرکت سرعت با و بازکردم درو ریموت با

 ..برسيم فرودگاه به سالم دارم شك من ميكني رانندگي

 .ميرسيم سالم-

 .دادم فشار پدال روي بيشتر پامو

 .!یـــــــــــوهـــــــــــو -

 چي: گفتم و دوختم جلوچشم به دوباره.ميگه چيزایي یه لب زیر داره دیدیم که انداختم نگاهي نيم آرشام بطرف

 آرشام؟ ميگي

 .ميخونم اشهدمو داااااااارم: گفت گریه حالت با

 .خنده زیر زدم بلند
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 .کردیم حرکت فرودگاه سمت به خودم ي سليقه به خوشگل گل دسته یه و گل حلقه یه خریدن از بعد

 هـــــمه.بود زیبا برام امروز چيز همه. برميگشت آرمين که روزي بود عااااااااااااالي روزر یه امـــــــــــروز

 .......چــــيز

 آرمينو باالخره امروز اینكه فكر.رفت نمي کنار صورتم روي از خنده هم لحظه یك حتي که بودم خوشحال انقدر

 چيز هيچ با که خوشحالي.خوشحال نهایت بي و ميكرد خود بي خود از منو ميكنم لمسش نزدیك از و ميبينم

 .نداشت برابري

 آرشام که آوردم مي بيرون ماشين داخل از هارو گل دسته از یكي احتياط با داشتم و بودم شده پياده ماشين از

 نيست؟ پرهام اون: گفت

 کدوم؟:گفتم و گرفتم رو نگاهش رد

 .اوناهاش!نگا..ميشه پياده ماشين از داره اونيكي-

 .باهاشه هم پگاه انگار.. دیدمش.. آهااااان:گفتم کردمو نگاه تر دقيق

 .اهوم-

 روبهشون بلند صداي و برداشتم قدم بطرفشون.ميشدند پياده پرهام ماشين از تازه و داشتن کمي ي فاصله ما با

 .ميكنيد چيكار اینجا شما:گفتم

 !!!!!سالم عــــــــه:گفت لبخند وبا آورد باال سرشو صدام با پگاه

 .آیسانِ پرهام؟ببين: گفت و زد پرهام به سقلمه یه دستش با

 .روشن چشمت سالم!! به به:گفت و برگشت عقب به تعجب با پرهام

 .بياین اینجا تا نبودیم زحمت به راضي.روشن دلتون و چشم. سالاااااااااااااام-

 .بيایم بود وظيفمون ما.نيست زحمتي -

 انتظار سالن بطرف هم همراه به ماشين داخل از ها گل دسته برداشتن از بعد و کردم اکتفا لبخندي به درجوابش

 .کردیم حرکت

 پرواز. ميزدند گپ و بودند ایستاده ما روي روبه آرشام و پرهام و بودیم نشسته سالن هاي صندلي روي پگاه و من

 .بود نشده هنوزپيداشون هم بابا مامان. داشت تاخير ساعتي نيم

. آیسان پاتو نده تكون انقدر.. اح:گفت و گذاشت پام روي دستشو کالفه پگاه که ميدادم تكون پامو مدام استرس از

 .کردیا خورد اعصابمو
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 .آفرین:گفت که دادم تكون باشه معني به رو سرم کردمو نگاه صورتش تو

 کنارم از و داد بيرون حرص با رو نفسش پگاه که دادم تكون ناخودآگاه پامو و خيال و فكر عالم تو رفتم دوباره

 .رفت آرشام و پرهام بطرف و پاشد

 مامان: گفت و کرد اشاره من سر پشت به. آوردم باال سرمو آرشام صداي با که بودم ور غوطه خودم خيال و فكر تو

 .امدن باباهم

 کامال که نگراني با مامان و لبخند با بابا.برگردوندم سرمو. داد تكون دست براشون و ایستاد پاهاش نوک رو هم بعد

 . اومدند بطرفمون بود مشخص صورتش تو

 . شدم بلند جا از

 مملو اش چهره.داشتم نظر زیر مامانو رفتارهاي مدت تمام. کردند پرسي احوال و سالم بابا مامان با پگاه و پرهام

 نگاه از اما کنه پنهانش داشت سعي که ميلرزید دستش پگاه با دادن دست موقع حتي و نگراني و استرس از بود

 .دورنموند من

 تر نگران و تر آشفته عوض در و ميشه کم مامان خوشحالي از ميشيم نزدیك آرمين اومدن به هرچي چرا

 !چيه از نگراني این بگه بهم که نميدونه محرم منو انقدر چرا.ميشه

 !!آخه چرا

 .کردي عجله همه این بيخود دیدي باباجان بيا: گفت من روبه بابا

 .داره تاخير پرواز منتها..بابا رسيدم سرموقع من -

 .کردند اعالم و بودند توش آرمان و آرمين که هواپيمایي فرود بلندگو از حين همون

 .ميكشيد نفس تند تند و بود پریده رنگش.افتاد مامان به نگاهم. کردم خداروشكر و نشست لبم روي لبخندي

 نگراني؟ انقدر خوبه؟چرا حالت مامان؟ چيشده:گفتم نگران

 .دادم تكون سري کردمو نگاهش مشكوک. خوبم.جان مامان نه: گفت زده هل و زد ساختگي لبخندي مامان

 .کردند حرکت ميشدند، پياده هواپيما از تازه که مسافرهایي و ما بين بود مرزي که هایي شيشه سمت به همه

 گل ي حلقه و رفتم ها صندلي بطرف.برنداشتم بودو صندلي روي که گلي ي حلقه اومد یادم که برداشتم قدم یك

 باعث موضوع همين و دیدم جمعيت دربين رو آشنایي فرد کردم احساس که بودم برنداشته قدم هنوز.برداشتم رو

 .کنم سرنگاه پشت به دوباره شد
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 من و ميشه شنيده راحت خيلي قلبم هاي تپش صداي ميكردم احساس که انقدري. بود باالرفته قلبم ضربان

 .سرکشم قلب این رفتن لو از داشتم واهمه

 با ابروهاش. برگشت دوباره اما. شد رد روم از نگاهش. ميگشت جمعيت دربين کسي دنبال چشم با. بود هيراد

 .اومد بطرفم و بست نقش صورتش روي هميشگيش زیباي لبخند و رفت باال قشنگي حالتي

.  قلبم و من بين بود بسي آتش اونشب اتفاق. شد روشن خودم با تكليفم اما بودمش ندیده دیگه بعد به شب اون از

 تمام با من.. آره.. داشتم دوسش.. بودم اعتنا بي من و زد و فریاد سال6 که قلبي با جدال از شدم خسته دیگه

 وجودش تر مهم همه از و هاش چشم برق تاللوء..لبخندش ؛ بود مطلق آرامش من براي هيراد.. ميخواستمش وجود

 .ميكرد تزریق وجودم به آرامش دنيا یه انگار که درکنارم

 و بود شده آميخته تنش عطر با ها گل عطر که داشت همراه به زیبایي گل دست.ایستاد رسيد که قدميم یك به

 پا این.داد رو جوابم گرم که کردم سالم بود پایين سرم که درحالي مودبانه.بود آورده وجود به آميز اعجاب عطري

 .اومده آرمين شدم متوجه سرم پشت سرصداي با که بزنه رو حرفي که ميكرد پا اون

 .بود شده خيره سرم پشت به بالبخند و بود گرفته صورتم توي از رو نگاهش هم هيراد

 هيجان از که حدي به.بود کرده پيدا هم بيشتري شدت سرمه پشت آرمين اینكه تصور با و بود باال قلبم ضربان

 .کنم آروم خودمو ميكردم سعي و بستم چشمامو.ميزدم نفس نفس

 رویاي حاال اما بود رویا برام واقعيت در پيوستنش وقوع به که اي لحظه.ميبينم رو لحظه این خواب دارم ساله 6 من

 .کردم مي اداراه احسنت نحو به رو زمان این باید.ميشدم آروم باید.بود پيداکرده تحقق من

 .سرم پشت به چرخيدن و چشمام کردن باز با شد هماهنگ اش بازدم و فرستادم هام ریه توي شدت با اکسيژنو

 اشك ذوق از.ساااااااااااااااااال6 گذشت بعد نزدیكه ي فاصله این از آرمين دیدن بود باور غيرقابل برام

 .بود شده فروغ کم.نداشت رو قبل برق اون چشماش اما.تر جذاب و بود شده تر پخته اش چهره.ميریختيم

 خنده به لباش. موند ثابت اشكيم هاي چشم توي نگاهش جمعيت همه اون بين و اومد بيرون مامان بغل از آرمين

 .ميزد صدام قبال که صدایي تن همون با.صدازد رو اسمم و شد باز

 .داداش جانم: دادم جواب بودند بریده رو امونم اشك هاي دونه که درحالي

 .نداشت ایستادن توان پاهام و ميلرزید گریه شدت از ام چونه

 .  گرفت آغوشش تو منو بشم زمين پخش اینكه از قبل و دوید بطرفم آرمين

 بـــعـد ســــــــــال دو

 دستت؟ چيه اینا.بشين برو نگفتم بهت مگه:گفت و کشيد دستم از هارو دستي پيش حرص با مامان
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 .جان مامان دیگه دستي پيش:گفتم و زدم نمایي دندون لبخند

 ميكنه؟ چيكار تو دست اینكه منظورم-

 .آشپزخونه تو آوردم کردم جمع-

 نكني؟ بلند سنگين چيزه نگفته دکتر مگه-

 .نيست سنگين که دستي پيش چاهارتا مامان آخه:گفتم و خندیدم

 .روصدازد هيراد و داد بيرون حرص با رو نفسش و بست چشماشو مامان

 مادرجان؟ جانم:گفت و ایستاد آشپزخونه چارچوب توي هيراد که نكشيد طولي

 .بيرون ببر زنتو این بيا:گفت و برد هيراد بطرف و گرفت منو دست

 .چشم:گفت و خندید هيراد

 بهت من مگه خانومي:گفت شدیم دورتر آشپزخونه از که کمي.برد بيرون آشپزخونه از و گرفت منو دست هم بعد

 نميدي؟ چراگوش.نشو بلند جات از انقدر نميگم

 .ميشماااااااا چاق.نخوردم تكون بس از شدم خسته هيراد عـــــــــــــه:گفتم و ورچيدم لب ها بچه مثل

 نيستي؟ مگه:گفت خنده وبا انداخت سرتاپام به نگاهي هيراد

 .کنا یادآوري هي حاال.کـــــــــــوفت:گفتم و بازوش توي زدم مشت با

 .فرمي رو االن تازه.عزیزم ميكنم شوخي-

 .داره ضرر برات.باالها نميري ها پله اون از:گفت که رفتم ها پله طرف به آوردمو در اداشو

 .هيـــــــــــــــــــــــراااااااااااااااااد:گفتم کردمو نگاه بهش عصبي

 جانم؟-

 !عـــــــــــــــــــــــه.نكه فضولي-

 .نشست کاناپه روي و خندید هيراد

 .کشيدم عميقي نفس و گذاشتم کمرم پشت دستمو.رفتم باال ها پله از بود زحمتي هر به باالخره

 .زدم در به اي تقه رفتمو آرمين اتاق بطرف

 بله؟-
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 .شدم داخل و کردم باز درو

 که من به نگاهي آیينه توي از.بست مي پيرهنشو هاي دکمه و بود ایستاده آینه روي روبه و من به پشت آرمين

 مياد؟ بهم:گفت و انداخت ميكردم نگاهش بالبخند

 .مياد بهت منه ي سليقه چون-

 چقدر ماماني بيني مي دایي عشق:گفت و گذاشت شكمم روي سرشو و زد زانو پام جلوي و خندید دار صدا آرمين

 !بدجنسه

 .آرمين عـــــــــــــــــــه:گفتم ومعترضانه برداشتم عقب به قدم یه

 .بدجنسم من.مهربوني خيليم. باشه.. باشه:ایستادگفت

 . پایين بيا حاضرشو زود:گفتم و گرفتم گرد عقب و زدم اي پيروزمندانه لبخند

 مگه؟ اومدند-

 .ميشه پيداشون دیگه ولي. هنوز نه-

 .شد بلند اف اف صداي که اومدم پایين سختي به رو پله همه اون دوباره و شدم خارج اتاق از

 .ميكنم باز من:گفت دوید مي اف اف طرف به که همونطور و اومد بيرون اتاقش از دو حالت با آرشام

 اومدند؟: گفت و آورد بيرون آشزخونه از سرشو نگران مامان

 .مامان بله-

 کجا ببين بزن زنگ بابات به آیسان:زد داد آشپزخونه توي از.آشپزخونه توي رفت دوباره و کشيد لباسش به دستي

 !پس مونده

 .راهه توي گفت جان مامان زدم زنگ-

 اومد بيرون آشپزخونه از نقل، کاسه یك اش دیگه دست و بود دودکني اسپند دستش یك توي که درحالي مامان

 . داد دستم به نقل ي کاسه و

 ...... که بودم ایستاده منتظر در دم همه

 . اومدند باالخره! بـــــــهله
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 هم من.بپاشم سرشون روي هارو نقل که کرد اشاره و چرخوند آرمان و پگاه سر دور رو اسپند ذوق با مامان    

 هيراد که آرمان و پگاه سر روي مونده باقي و پاشيدم هيراد سر روي هارو نقل از مشتي اول و زدم لبخندي

 .هست منم به هواسش حال همه در که بشم زنم قربون الهي اي:گفت

 .. شد بلند همه ي خنده صداي که کردم نازک چمي پشت    

 .برگشتيم طرفش به آرمين سالم صداي با    

 .نشستيم ها مبل روي همه احواپرسي و سالم از بعد خـــــــــــــالصه    

 و بوده برده مارو داداش خان دل پيش وقت خيلي از خانوم پگاه ظاهرا.بود پگاه و آرمان پاگشاي مراسم امروز    

 .بزنيم باال آستين براش که خواست آرمان ما عروسي مراسم از بعد

 گذشت؟ خوش عسل ماه!خــــــب:گفت و اومد بيرون آشپزخونه از بدست چایي سيني مامان    

 ميزي حرفا ؟ نگذره خوش ميشه مگه:گفتم تخسي وبا کردم دستي پيش بزنند حرفي آرمان و پگاه اینكه قبل    

 .جان مامان

 .افتاده جفتشون پوست زیر آبي چه کنيد نگاشون:گفتم و کردم اشاره بطرفشون دست با    

 .دید نتواند هرآنكه شود کور تا: گفت و انداخت پگاه کمر دور دستشو آرمان    

 .توعه با آرشام: گفتم و چپ علي ي کوچه به زدم خودمو    

 چي؟؟؟؟:گفت متعجب کرد مي تماشا تلویزیون داشت بيخيال و نبود ها وادي این توي که آرشام    

 .بزار مایه بچه این از همش که توام: گفت و خندید آرمين    

 .ساااااااااالمه یك بــــــــــــيست االن من.خودشه بچه:گفت معترض آرشام    

 ميخواي؟ زن چي؟ یعني که بيشترميگي سال یك رو سنت مثال حاال:گفتم و انداختم باال ابرویي    

 نميخواین؟ عروس شما مگه:گفت و زد نمایي دندون لبخند    

 !بري ميخواي زودم دیراومدي:گفت و کرد نثارش ناز گردني پس آرمين که کردم نگاش شده گرد چشایي با    

 .بزنه حرفشو بزارین رو بچه دارین چيكارش:گفت بود ساکت حاال تا که هيراد    

 .بگم چقدر.نيستم بچــــــــــــــــــه من: گفت عاصي آرشام    

 .کن داري جانب و بيا حاال: گفت و انداخت روهم پاشو هيراد    
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 نوبت باشه هم نوبتي دیگه گذشته شوخي از حاال:گفت و پگاه بشقاب توي گذاشت و برداشت اي ميوه مامان    

 .مامانه آرمين

 .دیگه بـــــــــله:گفتم و برداشتم و بود گرفته پوست برام هيراد که پرتغالي از اي تيكه    

 .کنم بخت بد رو کسي خوام نمي من: گفت و انداخت پایين سرشو آرمين    

 ترین خوشبخت بشه تو زن که دختري پایينه؟ نفست به اعتماد انقدر چرا داداشي؟ ميگي چي:گفتم تعجب با    

 .دنياست دختر

 .من از بعد البته: گفتم زده هل که کرد صاف گلویي هيراد    

 طبق که شد بلند اف اف صداي دوباره حين همون.دوخت چشمام به رو غمگينش نگاه و آورد باال سرشو آرمين    

 .بود کردن باز در عشق بشر این کال.شد بلند در کردن باز براي آرشام معمول

 پاشدند جا از کرن سالم براي همه و شدند داخل پرهام و( پگاه مادر و پدر)عمومحسن و زهرا خاله همراه به بابا    

 انقـــــــدر یعني.کندن جون با بود شده مساوي من براي کردن حرکت آخر هاي ماه این آخه.من اال

 .ســــــخــــــت

 بشي بلند نميخواد:گفت و گذاشت ام شونه روي دستشو زهرا خاله که بشم بلند ميكردم سعي داشتم    

 .باش راحت...عزیزدلم

 .شرمنده.اومدین خوش.جان خاله سالم:گفتم و برداشتم تالش از دست خداخواسته از منم    

 .عزیزکم شرمنده دشمنت-    

 . دادند جوابمو گرم هردو که کردم سالم محسن عمو و بابا روبه هم بعد    

 .بود شب نصفه12ساعت و بود گذشته شام صرف از ساعتي یك

 پسر عروسي مراسم داشت هم مامان. ميخوندند کري هم براي مدام و بودند فوتبال کردن تماشا مشغول آقایون

 .ميكرد تعریف تــــــمااااام تاب و آب با خاله براي فرزادو آقا همون یا کاشميري آقاي

 .نيفته که بودم داشته نگه هامو پلك زور به وسط این هم من

: گفت وپرانرژي کرد پرت کاناپه روي من کنار خودشو جنبيد مي فكش که درحالي و اومد بيرون آشپزخونه از پگاه

 چطوره؟ من تپل خواهرشوهر حال

 اگه.ميشه هم تو نوبت باالخره!پگاه درد:گفتم حرص با و پرید سرم از نازنينم خواب از کمي نشستنش طرز این با

 .ميكني مسخره منو انقدر که نشدي بشكه ي اندازه
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 .کني نفرین نميخواد حاال باشه:گفت و خندید پگاه

 بشم؟ عمه ميخواد دلم بده.ميكنم دعات.که نميكنم نفرین-

 .جان عمه گرفته دعات که فعال-

 نگاهش مبهوت همينجوري.کرد وصل بهم هم فاز سه برق انگار تازه هيچ که پرید سرم از خواب کامال باحرفش

 برده؟ ماتت چيه؟چرا:گفت و خندید که ميكردم

 .کن پيت ري پگاه؟ گفتي چي-

 .ميشي عمه داري گفتم: گفت و آورد گوشم دم سرشو

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:گفتم داد با

 ميكنين؟ پچ پچ برام چي دوتا شما:گفت کنجكاوانه مامان و شد جلب من به خاله و مامان توجه من داد با

 .خصوصي:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 خصوصي؟؟؟-

 .خصوصي بله-

 .شد زدن حرف مشغول دوباه و کشيد من براي نشوني و خط آخرش نگاه با و داد تكون سري مامان

 پگاه؟ گفتي جدي:گفتم پگاه روبه

 .داد تكون بله معني به سرشو و زد نماااایي دندون لبخند پگاه

 کردم؟ تعجب انقدر اي حامله تو شنيدم وقتي من مگه.کوفت: گفت که کردم نگاه بهش متعجب همچنان

 .بودا گذشته ازدواجم از یكسال از بيشتر. نداشت تعجب چون خب:گفتم باخنده

 .گذشتها ازدواجم از ماه یك از بيشتر منم خب-

 نيست؟ زود-

 .ام بچه عاااااشق من ميدوني توکه..نچ-

 ميدي؟ کي رو شيرینش حاالل.باشه مبارک:گفتم و خندیدم

 .ایشاال ميدیم روهم شيرینش-

 ميدونه؟ آرمان-
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 .بگم بهش خونه رفتيم که شب دارم قصد.گرفتم رو آزمایشم جواب امروز نه-

 .نشه خفه که بگو طوري فقط-

 چطور؟-

 .ميزد بال بال دیقه پنج فقط ميشه پدر داره که شنيد وقتي هيراد بيچاره -

 !!!!!!!!!!!!!ميزد؟ بال بال:گفت بود دراومده حدقه از که هایي چشم با

 خفه که بود نزدیك الل زبونم و پرید گلوش تو غذا ذوق از. دادم خبر بهش که ميخورد ناهار داشت آخه.اهوم -

 .بشه

 .براش بميرم الـــــــــــــهي اخ: دادم ادامه و کشيدم آهي

 .که ميكشتي رو خدا بنده داشتي-

 .ميزارم اختيارت در زندگيمو تجربيات دارم بده حاال.ميشه اونجوري ميدونستم چه من خب.بگير گاز زبونتو-

 .عـــــالي خيليم:گفت و خندید

 !ميشه تموم فوتبال این کي.ميكنم غش خواب از دارم پگاه واي-

 .بكش دراز یكم خودت اتاق تو برو اي خسته اگه-

 .ميخوابيدم دل یك خودمون ي خونه ميرفتم که ميشد بلند هيراد کاش نه-

 .بياد دنيا پسر گل این قرار کي! راستي:گفت چيزي یادآوري با یهو و داد تكون سري پگاه

 .ميشه عازم کي شازده این ميادو پيش چي ببينيم حاال.ماه همين دوازدهم زده تخمين دکترم-

 .بسالمتي-

 .کنين رزرو تاالر پرهام عروسي براي تونستين باالخره-

 دوماه برایژنجم خوب تاالر یه باالخره خداروشكر ولي نداشت وقت سرميزدند هرجا ترانه و پرهام بيچاره.آره واي-

 .کردند رزرو دیگه

 .آوردي شانس برادر زن از. خوبيه خيلي دختر ترانه.باشه مبارک.بسالمتي:بالبخندگفتم

 .نداشتم شانسا این از منكه: دادم ادامه کشيدمو آهي

 .خنده زبر زدم پقي که کرد نگام برزخي کمي پگاه
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 .بخواد دلت خيليم-

 !نميخواد؟ گفته کي-

 .صدازدم و هيراد خوشحالي با.نبود فوتبال از خبري انگار که افتاد تلوزیون به نگاه حرفم شدن تموم با زمان هم

 خانوم؟ جانم-

 .دیگه بریم جان هيراد-

 دخترم؟؟؟ کجا:گفت معترض بابا

 .خستم. جان بابا دیگه بریم-

 !داري؟ من داماد به چيكار. بكش دراز یكمي برو جان مامان خب:گفت مامان اینبار

 کاریش دیگه خونه برسونه منو اگه شما داماد:گفتم ایستادم مي کاناپه ي دسته کمك به و سختي به که درحالي

 .باشه دلش ور صبح تا و گراميش مادرخانوم ي خونه بياد ميتونه بعدش.ندارم

 .اومد من طرف به و داد تكون سري هم هيراد.خنده زیر زدند همه حرفم با

 . کردند رفتن قصد همه ما، بعد

 ..خدا واي

 .بـــــــــــچه دیگه بخوابم بزار

 .کرده لج اینكه مثه! نخير

 ونفسمو کردم روشن رو تخت کنار آباژور. نشستم و کشيدم باال خودمو سختي به و گذاشتم بدنم دوطرف دستمو

 وقتشه؟:گفت و نشست تخت روي زده وحشت هيراد که دادم بيرون صدا با

 .عزیزم نه: گفتم و خندیدم

 ؟ خانوم خوابي نمي چرا پس؟ چيشده:گفت خوابالود.  بست چشماشو دوباره و کشيد سرآسودگي از نفسي

 .ميكنم کارو همين حتما بزاره شما پسر گل این اگه: گفتم عاصي

 چيكارميكنه؟ عزیزم؟مگه چرا:گفت لبخند با و کرد باز چشماشو

 .گرفته اشتباهي فوتبال زمين با منو شكم آقـــــــــــا این -

 یه. ميزنه قل قل توش که استعداده و ذوق همينجوري که بشم پسرم قربون الهي اي: گفت شدو شيطون چشماش

 .حاال همين از استعداده مهد بچه این بخدا.فوتبال که هم حاال ميكرد بازي کاراته که مدت
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 . بخواب بگير..هيرادجان ميگي هزیون-

 نفس تا چند و برد موهام توي سرشو و انداخت کمرم دور دستشو.کردم خاموش آباژور و کشيدم دراز هم خودم

 آیسان؟: گفت و کشيد عميق

 جان؟-

 .نيستم کنارت من و گرفته دردت تو که بينم مي خواب همش-

 که مونده؟من دیگه چقدر دوازدهم تا ميدوني هيراد-.شرکت نميرم دیگه فردا از اصال: داد ادامه که خندیدم آروم

 .خونه توي بشيني بيكار مدت همه این کني نمي حوصله تو ميدونم

 .باشم داشته دلهره مدام و باشم سرکار اینكه از بهتر-

 هيراد؟:گفتم و کردم نگاه صورتش توي زدمو غلتي سختي به

 خانومي؟ جونم:داد جواب بود بسته چشماش که همونجور

 بزاریم؟ چي رو پسرمون اسم-

 .قلي -

 .خداداد ميزاریم نخير:گفتم معترض و زدم اش سينه توي مشت با

 .خنده زیر زدم پقي و نشدم موفق ولي نخندم کردم سعي خيلي.کرد نگاهم تعجب با و کرد باز چشماشو

 .شيـــــطون:گفت و گرفت آغوشش تو منو بيشتر

 بزاریم؟ چي جدي نه حاال-

 دوستداري؟ چي تو-

 توچي؟.دارم دوست خيلي رو "رُهام" اسم من:گفتم ذوق با

 .قشنگيه اسم:گفت و بست چشماشو دوباره

 وقتي. آرومه روزام این چي همه انــــقدر روزگار،وقتي کار به ميكنم شك:گفتم که بود گذشته اي ثانيه چند

 .خوشبختم اینقدر وقتي و ميخندم دل ته از وقتي.داشتم آرزوشو که اوني شده چي همه

 .نداد جوابي زدمكه صداش که نگفت چيزي

 .ام بچه پدر و بود من زندگي که مردي صورت توي.شدم دقيق صورتش توي

 .برده خوابش که ميداد نشون منظمش هاي نفس صداي
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 اون.نداشت رو قبل تقالي اون دیگه. بود شده آروم هم بچه انگار.بستم چشمامو بردمو گردنش گودي توي رو سرم

 .مادرش مثل درست.ميشد آروم هيراد آغوش گرماي با هم

 .برد خوابم کي نفهميدم که بودم خسته انقدر

 .بيدارشدم خواب از چيزي صداي سرو با صبح

 کمي سرمو.ميگشت چيزي دنبال انگار.ميكرد اونور اینور هارو پرت و خرت هي و بود کمد کشوي تو سرش هيراد

 ؟ ميگردي چي دنبال:گفتم و کردم نگاهش کرده پف چشماي با و آوردم باال

 ؟!بيدارشدي!!! عه:گفت و برگشت عقب به تعجب با

 .ببره خوابم داشتي توقع انداختي راه تو که صدایي و سر این با-

 یارو این ميگه زده زنگ سهيلي..شرکت برم باید. گذاشتم کجا دیشب نيست یادم.ميگردم ماشين سویيچ دنبال-

 .بودیم برداشته شراکتي که اي پروژه سر اورده در دبه غالمي

 .ميكرد التماس تو با شدن شریك براي اینكه. ادميه دراورده؟عجب دبه!!!! عه-

 .البد رفته زبونش زیر لذیذتري گوشت مردک:گفت و کشيد موهاش تو دستي عصبي

 .نخور حرص حاال خب خيلي-

 .ميارم برات االن.آشپزخونه توي گذاشتي سویيچ کنم فكر:گفتم و شدمو بلند تخت روي از زور به

 آشپزخونه؟؟؟؟؟؟؟ تو:گفت افتاد راه دنبالم

 .اونجا گذاشتيش حتما.  سریخچال رفتي اومدي راه از دیروزکه -

: گفتم و گرفتم بطرف برداشتم بودو گذاشته یخچال کنار که سویيچ و شدم آشپزخونه داخل

 .سویچ اینم بفرمایـــــيــــــــد

 .بمونم پيشت دیگه ميدم قول ولي شرکت ميرم امروزو.  بخدا شرمندتم.گل خانوووم فداي: گفت و بوسيد دستمو

 خوردي؟ صبحونه:گفتم و زدم لبخندي

 .پيشت ميام زودتر ظهر.خوردم سردستي چيزایي یه-

 و ایستاد راه بين اما رفت در طرف به نشوند دستم روي دیگر اي ه*س*و*ب که دادم جوابشو لبخند با

 .بشه پيداشون که االناست دیگه.پيشت بياد ظهر تا زدم زنگ مامان به!راستي:گفت

 .نميشه چيزیم بخدا. هيراااااااد نبوووود الزم:گفتم معترض
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 .تخته خيالم من باشه کنارت که نفر یك حاال باشه-

 . رفت و بوسيد پيشونيمو اومد جلو دوباره که کردم نگاش همينطوري

 و خونه کردن جور و جمع یعني هميشگيم و روزانه کاراي سرگرم من و بود نگذشته هيراد رفتن از زیاي زمان

 . کردم باز و در و رفتم بطرفش.شد بلند اف اف صداي که بودم نهار پختن

 که درحالي و هميشگيش قشنگ لبخند با آرمين که دیدم تعجب درکمال اما بشه داخل مامان تا منتظرشدم در دم

 .شد داخل داشت دست در بزرگي بازي اسباب ماشين ي جعبه

 حال.ستوده بانوي یگانه بر سالم:گفت و کرد بغلم محطاطانه و گذاشت زمين روي ماشينو.دادم سالم و رفتم کنار

 شما؟

 .شما لطف از مرسي:دادم جواب و اومدم بيرون آغوشش از باخنده

 .منه عشق واسه این:گفت و گرفت بطرفم و برداشت زمين روي ي جعبه

 .دردنكنه شما دست: گفتم ذوق با و گرفتم دستش از رو جعبه

 حالش؟ خوبه:گفت و کرد نگاهم محبت با

 .عـــــــــــــــــاااااالي-

 .پس رفته دایيش به: گفت و کشيد لپمو

 .جفتشون فداي-

 .خدانكنه:گفت و نشست و رفت ها مبل بطرف

 نكنه؟ کردي گم راه.ببينم بگو خب:گفتم و نشستم رویيش روبه مبل روي

 .بيرون زدم شما ي خونه اومدن قصد به امروز اتفاقا نه: گفت و زد اي قهقه

 نميومد؟ مامان.آفــــــــــــــریــــــــن-

 .پيشت ميام خودم گفتم من که بياد ميخواست مامان اولم از اصال-

 .بياد اونم ميگذاشتي خب عـــــــــــه-

 .کنيم خلوت خواهرمون با ما بارم یه بزار حاال-

 .خـوب خيليم-
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 حدس آرمين:گفتم بودم شربت کردن درست مشغول که همونطور و رفتم آشپزخونه بطرف پاشدمو ازجا سختي به

 .دیدم عمه خونه کيو پيش ي هفته بزن

 کيو؟:گفت که اومد پذیراي توي از صداش

 یادته؟. اینا عمه ي خونه ميومد بود که کوچولو. سعيده شوهرعمه برادر دختر. شاداب-

 از بود خوشگل هزارماشاال ماشاال.شده خاااااانومي چه که ببيني نبودي آرمين واااااي:دادم ادامه که نداد جوابي

 خيلي ميگفت.کرد تعریفشو کلي هم عمه.پزشكي دانشجوي ميگفت.بود شده تر خوشگل که چقدرم بچگي همون

 .آرومي و خوب دختر

 ...ميگـ چي ميشنوي:گفتم زدمو بيرون آشپزخونه واز برداشتم رو شربت سيني

 .افتاد زمين روي فجيعي صداي با و رهاشد دستم از سيني و ماسيد دهنم توي حرف آرمين دیدن با

 . بود شده جمع صورتش درد از و بود گذاشته قلبش روي دستشو دوتا و بود زده زانو زمين روي

 اشك هاي گلوله که همنطور و دویدم بطرش بود شده ریخته زمين روي که هایي شيشه خورده به توجه بدون

 .زدم زانو کنارش اومدند مي پایين و ميلغزیدند صورتم روي یكدیگر به دادن امان بدون

 آبجي؟؟ چيشدي بشم فدات من جونم؟الهي آرمين؟آرمين-

 .مياد بيرون دهنم از االن قلبم که ميكردم احساس و ميلرزید بدنم تموم زیاد ترس از

 .نيست چيزیم. باش آروم:گفت ضعيف باصدایي.آورد وباال برداشت قلبش روي از دستاشو از یكي ناتوان

 .آورد بيرون پيرهنش جيب از قرص اي بسته و برد دست بعد و

 .گرفتم بطرفش ونگران برداشتم اب ليوان یك هلي وهل دویدم خونه آشپز بطرف سرعت به

 .بود من حال شدن تر آروم براي یقينا که زد ضعيفي لبخند

 .خورد ضرب یك آبو و گذاشت دهنش داخل و کرد خارج بسته از قرص دونه دوتا

 .مياد خونه داره پات:گفت که بود نوسان درحال بود گذاشته قلبش روي که دستي و قرص ي بسته بين چشمام

 آخه؟ چرا!دردگرفت یهو؟قلبت آرمين؟چيشدي خوبي:گفتم عجز با حرفش به توجه بدون

 من سوال پراز چشماي درمقابل و شد بلند جا از مبل کمك به.بهترشده حالش که ميداد نشون صورتش حالت

 .بشين:گفت و برگشت بانداژ با بعد چندثانيه و رفت آشپزخونه بطرف

 !!هاااااااان؟:گفتم گنگ بودم شُك تو هنوز منكه
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 نفس و نشست کنارم وسپس بست بانداژ با پامو حوصله با و بشينم مبال روي کرد هدایتم دست با و زد لبخندي

 .کشيد عميقي

 دردگرفت؟ قلبت چرا بگي نميخواي: گفتم نگراني با

 ...و باشم نفر یك اون من نفر صد اون بين و خواست خدا: گفت و کرد تر لبشو

 صدنفر؟ کدوم بين! چي؟:گفتم و پریدم حرفش بين مضطرب

 .نميگما باشي آشفته انقدر بخواي اگه:گفت و زد لبخندي

 .آرومم من-

 .دارم نياز تو آرامش به حرفام ي ادامه براي من.نيستي نه-

 آرمين که بودم موفق چقدر نميدونم کنم غلبه داشتم که اي دلهره و ترس به کردم سعي و کشيدم عميقي نفس

 یه که فهميدم خبره؛ چه برم و دور دنياي فهميدم مي دیگه که رسيدم سني به وقتي:داد ادامه و زد تلخي لبخند

 دادنشو انجام اشتياق که کارهایي از خيلي داد انجام از مانع که فرقي.دارم ساالم و سن هم ي بقيه با بزرگ فرق

 نگاه انقدر شدم بزرگترکه. برادرات و خواهر حتي بدونه نباد وهيچكس رازه یك این ميگفت مامان.ميشد داشتم

 باقي راز یك مثل بقيه با من فرق ميخواستم که بودم من این حاال که ميداد ازارم بابا و مامان انگيز ترحم هاي

 تصميم پس کرني پنهون ميكني زندگي خونه یك توي که کسایي با رو بزرگي اون به مشكل بود سخت اما.بمونه

 ترحم روي از که هایي نگاه به دادم ترجيح رو غریبي من.بودي وجودم از تيكه یه که تویي از دوربشم،حتي گرفتم

 با بود خام خيال.نشد اما بدم شكستش و بجنگم باهاش که گرفتم تصميم زندگيم از اي وهله توي.ميشد من به

 . جنگيدن خورده رقم پيش از که سرنوشتي

 .ميشدم سردرگم و کالفه بيشتر هرلحظه و ميدادم گوش حرفاش دشت و ریز به و بودم بهوت توي

 و کشيد عميقي نفس بود شده خيره زمين روي که درحالي و شد خم جلو به کمي و گذاشت زانوهاش روي دستشو

 اون به نفر یك فقط ميان دنيا به که نوزادي صدنفر بين که بيماري.ام مادرزادي قلبي بيماري یك به مبتال من:گفت

 من بيماري به پي اتفاقي اونم بوده سالم پنج وقتي نداره زیادي عالیم بيماري این چون.ASDبيماري.ميشه مبتال

 تشخيص کم سن توي بيماري چون ميدونند آميز موفقيت رو عمل دکترا. کنند مي عملم سن همون توي و ميبرند

 باید چون و کنم عمل دوباره ناچارشدم ناباوري درکمال و شد ساز مشكل برام بازهم پيش دوسال اما شده داده

 رسوند خودشو حرفي هيچ بدون هم اون و بگم آرمان براي رو ماجرا کل ناچارشدم باشم داشته همراهي حتما

 براي زیادي فرصت اما آميزبوده موفقيت هم دم عمل اینكه وجود با که گفتند آرمان به دکترا عمل بعد.  آمریكا

 باره و ایرانو برگردم گرفتم تصميم خاطر این به ایسته مي کار از زود یا دیر مریض قلب این و داشت نخواهم زندگي

 عمل اون از بعد که دوساله االن و نيستم شانس خوش زیاد اینكه مثه اما.کنم تجربه رو خوانواده با زندگي دیگه

 .سرپام دوباره
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 .کرد نگاهم تلخي لبخند با و آورد باال سرشو

 بودم دقلوت خواهر که مني از داشتي بزرگيو این به موضوع:گفتم بود کرده رخنه گلوم توي که عجيبي بغض با

 رفتنت با ميدوني هيچ اومد؟تو من سر به چه ميدوني هيچ دیگه؟تو بودیم غریبه آرشام منو ميكردي؟فقط پنهون

 رفتم؟ هم مرگ دم تا من

 .بود غيرممكن بود گلوم توي که بغضي کردن مهار دیگه

 .بودند کرده باز راه ام گونه روي که اشكي هاي دونه با ميشد آميخته وحرفام گرفت بيشتري اوج صدام

 ؟ کردم وحشتناکي تصادف رفتنت بعد من ميدوني هيچ. رفتي خبر بي و کردي رها بهت وابستگيم اوج تو منو تو-

 که فردي براي اونم بودند کرده موافقت عضوم اهداي تقاضاي با ،بابا مامان اینو؟ ميفهمي.آرمين ميمردم داشتم من

 !!ميزني ترحم از حرف تو بعد.نميكرد فكرشم حتي هيچكس که بازکردم چشمامو وقتي من. بوده ستوده فاميلش

 انگار.خورد تكون لباش.ميزدم نفس نفس زیاد عصبانيت از من و بود زده زل صورتم توي ناباوري درکمال آرمين

 . ایستاد من به پشت و بلندشد ازجا کالفه و شد پشيمون اما بزنه حرفي ميخواست

 نفس هم سر پشت و بودم بسته چشامو.ميكرد بدتر حالمو بچه آروم نا هاي حرکت و بود گرفته گر بدنم تمام

 .خورد گوشم به آرمين نگران صداي که ميكشيدم عميق

 خوبه؟؟؟؟ حالت آیسان؟؟آیسان-آرمين

 .ميكرد نگام نگران و بود زده زانو پام جلوي کردم باز که چشمامو

 .نيست چيزي...خوبم:گفتم و بستمم چشامو دوباره

 .ميزدم بهت حرفارو این نباید من.ببخشين-

 تازه چته، که گفتي سااااااال همه این از بعد که بگي؟حاال ميخواستي کي دیگه:گفتم وعاصي کردم باز چشمامو

 ميدوني؟ دور خوت از انقدر منو واقعا یعني!آرمين نميشناسم تورو من!خدایاااااا واي!! شدي هم پشيمون

 ميزني؟من دوري کدوم از حرف. دارم دوست چقدر من ميدوني توکه. کردي برداشت دیگه چيز منظورمو.نه-

 توي حرفا این زدن بود اشتباه ميدونم.  نشينه خوشگلت چشماي توي غم لحظه یك اما بكشم غریبي بودم حاضر

 .نداشتم حرفا این گفتن واسه وقتي دیگه ميگه، بهم حسي یه ولي تو وضعيت این

 نيست خوب حالت اگه:گفت و شد خيره صورتم جزء جزء توي نگراني با و گرفت دستامو کرد مكث اي لحظه چند

 !بيمارستان؟ بریم ميخواي

 .نباااش نگران.خوبم:گفتم و زدم تصنعي لبخند
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 شده مچاله زیاد درد از صورتم که حالي در و احتياط با و زدم کنار رو پتو. پریدم خواب از زیادي درد احساس با

 .شد آب خيس لباسم کردم احساس که بودم برنداشته بيشتر قدم یك هنوز اومدم پایين تخت از بود

 .نشستم زمين روي و کشيدم بلندي جيغ درد فشارِ از و گذاشتم شكمم روي دستمو

 وقتشه؟!عزیزم؟ چيشده:گفت و گرفت قاب دستاش با صورتمو.  دوید بطرف و پرید  خواب از زد وحشت هيراد

 و آورد بلندي مانتوي و شال و رفت لباسي کمد بطرف سریع که تایيدکردم حرفشو سر با و گرفتم دندون به لبمو

 .کرد تنم

 .بلندبشم زمين روي از کرد کمك و اومد بطرفم و کرد عوض لباسشو دستي سر و سریع هم خودش

 و ميزدم جيغ مدام زیاد درده از که ميكرد من به نگاه یك و جلو به نگاه یك مدام نگراني و ترس با هيراد راه تمام

 .کنه آرومم رفتن صدقه قربون با داشت سعي و پيچيدم مي خودم به

. برگشت برانكارد و پرستارها از چندتا با بعد دودیقه و شد خارج ماشين از دو با رسيدیم که بيمارستان به

 موهام و ميزد کبودي به درد فشار از شفافم و سفيد صورت. بكشم دراز برانكارد روي کرد کمك و گرفت زیربغلمو

 .بود شده ریخته صورتم روي وار شلخته

 !هيراد؟: گفتم ميكرد حرکت برانكارد دنبال که هيراد روبه ميزدم نفس نفس درد از که درحالي

 جونم؟-

 ميگيري؟ زن ميري بميرم من اگه: گفتم و گریه زیر زدم

 بالیي نيست قرار خانومي؟ حرفيه چه این: گفت و زد بخشي آرامش لبخند سپس کرد نگاهم متعجب اول هيراد

 .دلم عزیز بياد سرت

 .ميكشمت خودم بگيري زن بري مردنم بعد اگه اما-

 .بكنم غلط من: گفت و زد لبخندي. کرد پاک رو ام گونه روي هاي اشك انگشتش نك با

 .کردم نگاهش بغض با

 .کرد ام بدرقه نگرانش نگاه با و ایستاد کالفه.بياد جلو ندادند اجازه بهش این از بيشتر دیگه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 .کوچولوعه چقدر.نگا دستشا.بشه فدات عمه الهي. جونم اي - هليا

 !!ميكنه باز چشماشو داره.جونم خدا واي - پگاه

 !خـــب ببينم منم بدین جا - آرشام
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 .ببين اینجا بيا داداش بيا – رمينآ

 .ميترسه بچم طفلك.روسرش ریختين همتون انقدر چيه - مامان

 نمياد؟ بهوش آیسان چرا! ؟ مادرجان – هيراد

 .بازکنه چشماشو که االناست دیگه.جان هيراد نباش نگران - مامان

 .هيراد بين بيا.هيراده شبيه چشماش! کنين نگا - هليا

 !جان اي - هيراد

 .نيست آیسان شبيه زیاد آوردیم شانس - آرشام

 !عــــــــــــــــــــــــه - آرمين

 .که کيه شبيه نميكنه معلوم.ميمونه پخته زميني سيب مثه اومده دنيا به تازه ي بچه - آرمان

 .است پخته زميني سيب شبيه کجا خوشگلي این به بچه!! آرمان آقا! عـــه - هليا

 .ميگي همينو خودتم ي بچه براي ببينيم حاال - مامان

 که بره باباش به باید ما ي بچه.ميكنم یكيت دیوار با ميزنم پخته زميني سيب بگي بچم به اگه آرمااااااااااان - پگاه

 .بشه خوجل

 .ميشه چغندر نكنيد شك پس - آرشام

 .ميومد بنظر مات چي همه اول نگاه در. کردم باز چشمامو خنده شليك باصداي

 .شد شفاف باالخره تا زدم پلك چندباري

 .صدازدم و هيراد ضعيفي صداي با

 .سالم.خانومي جانم: گفت و برگشت بطرفم ذوق با

 .کردند نگاهم لبخند با و برگشتن بطرفم همه هيراد صداي با

 هيراد؟ کجاست بچم-

 .عمه خوشگل اینجاست:گفت لبخند با و اومد کنارم داشت بغل در رو نوزاد که هليا

 .رفت عقب به قدم یه داد جا بغلم توي رو بچه سپس

 .گرفتم دستام توي کوچولوشو دستاي و کشيدم باال خودمو کمي
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 .بودم شون شيفته من که رنگ مشكي نافذ چشماي همون.ميكرد نگاه چشمام توي مستقيما و بود باز چشماش

 . کردم نگاه هيراد به عشق با و بوسيدم دستشو آروم

 رو پگاه لباس ترس از کوچيكش کپل هاي دست با و کرد پنهون اون پشت خوشو و دوید پگاه بطرف جيغ با مهرناز

 .زد چنگ

 مقابل اینكه محض به اما رسيد؛ دوان دوان سرش پشت آرمين بالفاصله که ميكردیم نگاه رفتارش به متعجب هردو

 .ميكنه خراب بازیو مهرناز ببين مامان: گفت من به رو عاصي و کرد قایم پشتش دستاشو سریع گرفت قرار ما

 .داره ماهي دستاش تو آرمين عمه:گفت مظلوم و آورد بيرون ترس با سرشو مهرناز

 !ماهي؟-

 .لباسم توي بندازه ميخواد.. آره:گفت بغض با

 !آرمين؟ آره: گفتم و انداختم آرمين به نگاهي شده گرد چشمایي با

 .نگفت وچيزي انداخت پایين سرشو

 گرفتي؟ پشتت رو دستات چرا-

 .پایين انداخت سرشو سریع دوباره اما انداخت من به نگاهي خوشگلش چشماي با و آورد باال سرشو

 .دستاتو کن باز آرمين-

 .کرد باز کوچولوشو دستاي مكث با آورد جلو دستاشو آروم آروم بود زیر سرش که همونطور

 .بود افتاده دستاش کف جوني بي کوچيك قرمز ماهي

 ميلرزید بغض از که صدایي با و برگردوندم رومو.  کردم پاکش سریع اما شد سرازیر چشمام از اشك اي قطره

 .دور بنداز هم رو ماهي اون. هواسرده.جان مامان داخل برو: گفتم آرمين به خطاب

 .افتاد راه خونه بطرف و کرد مشت دستشو بعد کرد نگاهم خورده یكه که کردم نگاه رو آرمين زیرچشمي

 .بود پيداکرده تر پخته اي چهره حاال که پگاهي. کردم نگاه پگاه بطرف

 .ميكرد نگاه آرمين رفتن مسير به و بود شده قایم پگاه پشت ترس با هنوز مهرناز

 عمه؟ ترسيدي-

 .اهوم-

 ميدونستي؟.مياد بدم ماهي از منم: گفتم زدمو لبخندي
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 .عمه ميشه چندشم.نميادا بدم من-

 .کشيدم لپشو و زدمو رنگي کم لبخند

 که جوري.ميخندید دل ته از رنگ زیتویني بلند موهاي با کوچولویي دختر.شد کشيده حياط ي گوشه به نگاهم

 .پيچيد مي حياط کل توي خندهاش صداي

 دختر به بود کرده جاخوش لباش روي نمایي دندون لبخند و بود گرفته پشتش دستاشو که درحالي پسرکوچيكي

 .شد نزدیك کوچولو

 بخندم؟ من تا بخوري زمين همينجوري بازم ميشه.آرمين خوردي زمين دار خنده خيلي – دختر

 .بگي تو هرچي – پسر

 .دنيایي داداشي بهترین تو. مرسي – ذوق با دختر

 .دار نگه برام اینو آیسان پس: گفت و گرفت دختر بطرف دستشو پسر

 .شد باز کم کم و گرفت قرار دستش روي پسر ي کرده مشت دست.کرد باز و آورد جلو دستشو دختر

 .دوید و انداخت پسر بطرف رو ماهي و کشيد بلندي جيغ بود دستش کف که اي قرمزمرده ماهي دیدن با دختر

 که هایي خاطره. آرمين منو هاي خاطره از بود پر خونه این کنار و گوشه. بست نقش لبام روي تلخي لبخند دوباره

 .ميشدند تداعي من براي هرلحظه نمایش یك مثل

 نگاه خونه به بالفاصله. نبودند اما کردم نگاه بودند ایستاده مهرناز خوشگلش دختر و پگاه که جایي بطرف

 .ميرفت خونه سمت به و بود گرفته رو مهرناز دست.کردم

 .داد ادامه راهش به دوباره و زد شيریني لبخند و انداخت من به نگاهي.برگشت عقب به و ایستاد لحظه یك

 .دارم احتياج تنهایي به لحظه این در کرد درک که بود خوب چقدر

 .کردم نزدیك صورتم به و برداشتم ميز روي از رو چایي فنجون.نشستم حصيري هاي صندلي روي

 .بود دلچسب سرما اون توي برام ميخورد بصورتم و ميشد بلند داخلش چایي از که بخاري

 من ولي نبود ما درکنار آرمين که بود سالي هفدمين امسال. بود مونده باقي بهار اول و اسفند پایان به ساعت یك

 .مينداخت آرمين بياد بيشتر منو رفتارش و حرکات ميشد بزرگتر هرچي که داشتم کوچولویي آرمين

 این با اومدن کنار سال هفت از بعد هنوز من و کرد فوت قلبي ایست اثر بر پسرم تولد از بعد روز یك آرمين

 .سخته خيلي برام موضوع
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 !خانومي؟-

 نميخواي.ميشها تحویل سال االن:گفت که دادم جوابشو لبخند و برگشتم سرم پشت به لبخند با هيراد صداي با

 بياي؟

 هميشه مشترکمون زندگي سال نه این توي که بود مردي هيراد.بود معجزه یك من زندگي توي هيراد حضور

 لحظه در هيراد وجود بخاطر فقط و فقط آرمين ناگهاني مرگ از بعد سرپام هنوز من اگه و بود من حامي و درکنار

 .بود من عشق الیق که کردم تجربه مردي با رو واقعي عشق طعم من.زندگيمه هاي لحظه

 حلقه دورکمرش دستامو و انداختم آغوشش توي خودمو مهاباد بي.شدم بلند جا از و گذاشتم ميز روي رو فنجون

 :گفتم و چسبوندم اش سينه یه سرمو.کردم

 دارم دوست را تو آدم عهد از من

 دارم دوست را تو عالم آغاز از

 صبح دم تا آسمان و من شبها چه

 دارم دوست را تو: نم نم سرودیم

 !خيالي و خواب نه! خالي نه خطي، نه

 دارم دوست را تو مبهم حس اي من

 ندیدم غم از تر صميمي سالمي

 دارم دوست را تو غم ي اندازه به

 خيزد سنگ دل از صدا تا بيا

 دارم دوست را تو: هم با بگویيم

 :ما با آواز هم شد دهان یك جهان

 دارم دوست را تو دارم، دوست را تو

 :گفت و نشوند سرم روي اي ه*س*و*ب و گرفت آغوشش بيشتر منو

 بنشينم تو بي دم یك که خيزدنمي بر دستم ز

 بينم کس هيچ روي که خواهمنمي رویت بجز

 درافتادم شيرین با که دانستم روز اول من
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 شيرینم جان از دست شست باید فرهاد چون که

 عالم در که هر خالف دارممي دوست من را تو

 دینم در است رخنه اگر عقلم در است طعنه اگر

 بيندازم پيشت سپر برگيري شمشير گر و

 سيمينم ساعدهاي به کشتي خود شمشير بي که

 .من هيراد دارم دوست-

 .خانومم همينطور منم-

 پایان

02/06/1395 

  11:18ساعت

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/98400: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 نرم قالب در انشعرهایت یا رمانها که ميخواهيد و هستيد نویسنده یا و هستيد ما با همكاري به مایل که صورتي در

 بگيرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به ميتوانيد شوند منتشر و ساخته موبایل افزار

 حمایت از ما در انجمن نگاه دانلود عضو شوید جهت  

Forum.negahdl.com 

 

 


