
 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

1 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

g 
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 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

2 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 

 
 

 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

3 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خالصه

 اولت که پرغروربودمرابه دام انداخت دنگاهیشا

 .خودکردیعاشقانه ات مراازخودب دنگاهیاشای

 دانم! ینم

 توشده ام. اهیس رچشمانیدانم من اس یم فقط

 ؟یچه؟مرادوست دار  تو

  افقطی

 هستم. تیهوسها یبرا ی  ا چهیباز

 معشوق برسم.  ییمن عاشق به تو نیگذارن ا یهستن که نم انیآدم نیا دهمیاشای

 توبمان! یدانم'ول ینم 

 فم،یمن لط 

 ام کمکم کن شکننده

 ببرندواحساساتم رابه آتش بکشند. یزمانه مراتامرزنابود نیا ی  ها ینگذار باز  

 

 مقدمه

 را با هر َدم و بازدمت میزندگ یکن یم دود

 ومن

 .زیاز همه چ الیخ یب

 به چشمان  توام... رهیخ

 نگاهت شده ام... ی اههیغرق در س چنان

 رفته است... ادمی!  دنینفس کش که
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 تو! و

 !یرا بتکان می!خاکستر زندگیکن یفراموش م یکه گاه یشده ا میباد با موها یمحو باز  چنان

 ک شد مرا یافتد بر سر احواالتم و به آتش م یم

 

 و لوس گفتم: دمیورچ لب

 حوصلم سررفته. گهی_بابابذاربرم د

 

 و کالفه لب زد: دیکش یپوف

 حرف حرف  خودته. روقته،یصددفعه ام که بگم د یر یُخب توکه از رو نم یلی_خ

 

 گونه اش گذاشتم و بلندگفتم: یرو یمحکم و آبدار  یو بوسه  دمیخند

 _عاشقتم که.

 

 زمزمه کرد: رلبیکرد و ز یتک خنده  مردونه

 _پدرسوخته.

 

 رفتم. رونیروبرداشتم وازدرخونه ب میوهندزفر میتواتاقم وگوش دمیرو پشت گوشم زدم و دو موهام

درواحدمون قفل کرده بودم، رو باز کردم و دکمه آسانسوروزدم  یرو که جلو میدمشکیسف ی   دوچرخه
 .نییادپایتاازطبقه سوم ب
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درآسانسور رو بازکردم وبادوچرخه ام رفتم  دمیاول رو اعالم کرد رو شن ی  رو که طبقه  یزن ییصدا یوقت
 به خودم کردم. یآسانسور نگاه یبزرگ تو ی   نهیآ ی  داخل و ازتو

 

که تازه اجازه برداشتنش صادرشده بود وکوتاه بودنش  ی  تازه برداشته شده  ی  گرد وابروها صورت  
 یوقلم د  یکش ینیداده بود، پوست صاف وسبزه وب میوخمار مشک دهیکش ی  به چشم ها یخاص ییبایز

 قرمزرنگم که به مامان مهوش برده بود. یقلوه  ی  ودرآخرلبها

 صورتم نشوند   یرو یکم رنگ شیآرا

 کرد. یصورتم رودوچندان م ییبایبودم، که ز 

 

 َسرم بود یخنک ینخ یمشک شال

 صورتم افتاده بود، وصورتم رو قاب گرفته بود. یفرم رو ی  چندتار از موها رشیاز ز که

بلندوه  تنسی_علل خصوص فیمخالف ورزش ی  نقصم که صدقه سررفتن مداوم باشگاهها یب کلیقد 
 بود.

 

رو  کلمیبودم ه دهیهوا پوش یکه بخاطر گرم یرنگ یاسی یکوتاه وشلوارُخنک تابستون ی  مانتو بااون
 داد. یقشنگ نشون م

 کرد، به خودم امدم.  یرواعالم م نگیپارک ی  که طبقه ا یزن ی  باصدا

نصفه شب بود و همه جا سوت وکور بود و به احتمال  کی ک  یساعت نزد نکهیتفاوت بخاطر  ا یب یول
آسانسور از خودم  نهیآ ی  رودرآوردم تاچندتاعکس ازتو میشد،گوش ینم داشیاونطرفا پ یکس ادیز
 .رمیبگ

 خوبم درآسانسوربازشد. یلیمختلف بودم که ازشانس خ ی  عکس گرفتن باژست ها درحال  

 

 بود که در رو بازکرد. یبه شخص پشتم
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شد گفت قدش حدود  یقدبلند که م یپسر  نمشیتونستم خوب بب یآسانسور م ی  ا نهیآ ی  ازتو یول
 رونیرنگش ب یطوس شرتیرتیبرجسته اش از ز ی  ها نهیداشت که س یا دهیورز کل  یونود بود و ه کی

 کرد. یم ییخودنما یزده بود و حساب

 

 بلندش رو قاب گرفته بود. ی  به پاداشت که پاها ی  ا رهیت یآب یشلوارل

صورتش  یقشنگ شونه شده بود، وچندتار هم رو یلیکه خ یخوش حالت یلخت و مشک یموها و
 بود. ختهیر

 زد یبرق م یاهیکه ازس یدرشت ی  شد چشم ها دهیبه صورتش کش نگاهم

 شیکم رنگ که ته ر یتوپره صورت ی  ولبها یواستخوان د  یکش ینیب با،یبلندوز یشده ول زیتم ی  ها ابرو
 کرد. یم ییخودنما رشیز یکوتاه

 .رشدمیخ نهیآ ی  پسرجذاب تو نیوقته به ا یلیخ دمیکه کرد فهم یسرفه  یباصدا

 کنه. ینگاهم م ر  یکه با پوزخند خ دمیبرگشتم و د باسرعت

 نگاهش کردم که لب بازکرد: یسوال

 _خوشت امد؟

 

 هرچه تمام در گفتم: یباخنگ

 ؟ی_ازچ

 

 .یکه سه ساعت بهش زل زد ی_به همون

 

 باال انداختم و پوزخند زدم.ابروم رو ی  تا کی

 جناب. دیدار فیتشر فتهیازحد خودش اد  یز نکهی_مثل ا
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 برد. بشیج یچپش رو تو دست  

 .دیکه امثال شماها به من داد هیحس نی_خب ا

 

 کردم و موهام رو پشت گوشم زدم. یخنده  تک

مثل شماخوشش  یازکس یدختر  چیکنم، که ه یچون من فکرنم نیاشتباه متوجه شد نکهی_مثل ا
 ...ادیب

 تا پا بهش انداختم و ادامه دادم: زازسریرآمیتحق یکردم ونگاه یمکث

 که جلب توجه کنه! دیندار یخاص ز  ی_ چون چ

 

 روحفظ کنه.. شیکرد خونسرد یسع یکردنم جاخورد ول ازطرزنگاه

 کامال معلوم بود. رتونی_ازنگاه خ

 گفتم: لکسیر یلیخ فتمیرو گرفتم تاپس ن شیپ دست

 د؟یهمون نگاه  اول  محو من شده بود ی  که تو یاشمایکردم؟ ینگاهتون م رهی_من خ

 

 هاش ازتعجب گردشد. چشم

 خندم گرفته بود. خودمم

 دادم. یهمچنان ادامه م یگفتم، ول یچرت وپرت م داشتم

 اومد. یبحث خوشم م نیازا داشت

 یلیکردم، خ یرو کم م فتهیپرو و خودش ی  پسره  نیا ی  رو نگرفته بودم اگه رو یبود حال کس یچندروز 
 شد. یخوب م
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چند  نهیب یاول من رو م یکه دفعه ا یدارم هرکس یباوخاصیز یدم من چهره ا ی_البته بهتون حق م
 مونه. یمات ومهبوت م ی  ا قهیدق

 شدنش رو ندادم. انینما ی  اجازه ا یتاپشت  لب هام اومد ول خنده

 حالت بهت زده دراومد وخودش رو جمع وجورکرده بود. ازاون

 به حرف اومد. یز یآم نیلحن  توه با

 تودختر! ی_چه اعتمادبنفس دار 

 

 ازسرتا پا بهم انداخت و ادامه داد : یکرد ومثل  خودم نگاه یمکث

شه توصورتشون نگاه کرد؛ اونوقت تو به خودت که  یادنمیز ی  شناسم که ازخوشگل یروم ی  _من دخترها
 خوشگل؟ یگ یم یدار  یمعمول ی   افهیق

 

 !شعوریب ی  کردپسره  یمقابله به مثل م داشت

که بهم  یمنف یکردم تمام انرژ  یکردم دستم رو تکون دادم وسع یکه ازحرص داشتم سکته م یدرحال
 وارد شد  بود رو دور کنم واعتمادبنفسم رو ازدست ندم.

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 که ازتون نظر بخوام. نیدیازذهن نرس ی_هنوزبه درجه ا

حاال هم برو کنار حوصله کل  د،یمن که ازهمه لحاظ تکه و کامله نظربد یشرق ی  درمورد چهره  نیدار که
 روندارم. یکیکل باتو

 .ارمیب رونیکنار رفت تا من دوچرخه ام رو ازآسانسور ب د،یجو یکه ازشدت حرص لباش رو م یدرحال
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ذره َکجش کردم و محکم بردم عقب  کیآوردم عقب ازقصد  یحالت که داشتم دوچرخه ام وم درهمون
 حساسش و کبود شد. ییخورد به جا یعیکه به طرزه فج

شد و از  یباز م موتیکه بار نگیاز در  پارک عیبگه که سوار دوچرخه ام شدم و سر یز یخواست چ تا
 شانس خوبه من باز مونده بود باسرعت خارج شدم؛ تا نزنه نابودم کنه که خوشبختانه موفق شدم.

 

آهنگ  دنیچرخ یآهنگ ها و باالخره بعد از کل ستیل ی  ورفتم تو میرو درآوردم وزدم به گوش میزفرهند
 کردم. یبدون تو اشوان رو پل

ام ساعت  ونهیکرد د یفکر م د،ید یمن رو م یکیزدم  یمحوطه بزرگ مجتمع دور م ی  تو بادوچرخه
 نصفه شب! کی

 

روشن  یکمیشد  یم وارساطعیوصل شده به د ی  که از چراغا یبود و محوطه فقط بانورها کیتار هوا
 .دیشد اطراف رو د یشده بود وم

 .میکرد یم یزندگ نجایپنج سال بود که ا کینزد

که  یبود و بخاطر عشق  دهیبه مادرم ارث رس میبزرگ که از پدربزرگ مادر ی  الیخونه و کی ی  قبلش تو 
رو هم  یچندسال هیشد  یکرد پدرم راض یم یقرار  یمادرم نسبت به پدرش داشت، وبعد از مرگ  اون ب

 .میاونجا بگذرون

 آروم بشه. یتا مامانم کم 

عزادار بود  یکه به پدرش داشت چندماه یادیز یبرگرده چون بخاطره وابستگ یعاد یو به زندگ 
سرطان ازدست  یمار یکه سه ساله بود  مادرش رو به علت ب یرو هم از تنش دور نکرد؛ مامانم وقت اهیوس
 کنه. یمادرم رو بزرگ م ییخاطر پدربزرگم تنها نیده و به هم یم

 به هم داشتند. یادیز یمامان هم مثل من تک فرزند بود و وابستگ 

 

 .میرو اونجا بود یسه سال کی
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 بشه. یبه ستوه اومده بود و دوست نداشت داماد سرخونه معرف گهیپدرم د نکهیتاا

 ققنوس.. یباالخره اون محمدمهرآرا بود و صاحب شرکت بزرگ مهندس 

پدرزن جماعت  طیبل رهیهمه مال و اموال بره ز نیباا دیفشار پدرجون، پدربابام که چرا با گهیاز طرف د 
 نداره. یاگر فوت هم کرده باشه فرق یحت

 یواردش م یکه وقت کیش ی  متر  یآپارتمان صد و س هی میاومد نجایشد وبه ا یمامانم راض نکهیتاا
رزقرمز  ی  و گل ها دمجنونیب ی  خورد، که وسطه درخت ها یبه چشم م یبزرگ ی  اول از همه آبنما یشد

 کرد. یم یو دلبر  یخودنما یحساب

فکر بودم که  یقدر تو نیمن ا یچندترک پشت سر هم گذشته بود ول یتموم شده بود و حت آهنگ
 اصال نه متوجه متن آهنگ شدم نه متوجه گذره زمان!

 

 کرد. یصدام م متیکه داشت بامال دمیبابا رو شن ی  محض قطع کردن آهنگ صدا به

 برگشتم و به پشت  سرم نگاه کردم. 

 کرد. یبود و داشت نگاهم م ستادهیا بابا

 عقب گرد کردم و به سمت بابا رفتم. 

  

 ها مال  ما بود، که طبقه اول قرارداشت. یتراس تک واحد نیاول

 .نمیباال نگه داشتم تا بتونم بابارو بب یرو کم سرم

 _بله؟

 

 و آروم لب زد: نییخم شد به سمت پا یکم

 تونستم صدات کنم. یبلندم که نم یشنو یکنم نم یساعت دارم صدات م هیتو گوشت بود  ی_هندزفر 

 .اباالیزود ب یباش نییتنها پا یتونم بزارم توام نصفه شب یخستم نم اباالیب گهید بسه



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

11 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 __باشه اومدم.

 

در رو  یینبسته بودش، دکمه قرمز رنگه باال یهنوز در باز بود و کس نگیزدم وبرگشتم داخل پارک دور
 بلند شروع به بسته شدن کرد. بایتقر ییآروم فشار دادم. درباصدا

 االن چقدر فوشم بدن. نیبب 

 لبم روقورت دادم و به سمت آسانسورحرکت کردم. ی  لبخند اومده تا باال 

 

 .ادیب نییآسانسور رو زدم تااز طبقه ششم به پا دکمه

 شد حس کرد. یعطر اون پسره رو م ی  آسانسورشدم هنوز بو وارد

 گفتم: رلبیوز دمیکش یقینفس عم اریاخت یخوش بو ب یلیعطر تلخ خ کی 

 داشت. یجذاب بود، المصب چه چشم ها یلی_کثافت خ

 معلوم بود از اون بچه پرروهاست. یباشه، ول فتهیخودش نقدریحق داشت ا ییخدا

 

 ازش گرفتم. یچه حال یول

 خداکنه بتونه بچه دار بشه. فقط

 گرفت. یخنده ام م ازتصورشم

 دادم گردنم رونشکنه. یموندم قول نم یم گهید یکمیخنده دارشده بود اگه  یلیخ افشیق یول

رو درباز کردم و داخل  شیشگیهم ی  شدم. ودوچرخه ام رو قفل کردم به جا ادهیآسانسور پ ستادنیباا
 رفتم.
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 راست رفتم سمت اتاقم و کی و

 تخت افتادم. یجنازه رو نیوبعدش ع زکردمیپاک کن تم شیرو عوض کردم صورتم رو با آرا لباسم

 دهینکش قهیکردم و خسته شدم، چشم هام رو بستم و به دودق تیالاومد امروز چقدر فع ادمی تازه
 شدم. هوشیب

 

 ونشستم. دمیازخواب پر روتفنگیوداد وت غیج یصدا با

انگار بغل  گوشم  د،یچیپ یسرم م یوحشت ناک بلند تو یَمنگ به همه جا نگاه کردم هنوز اون صدا 
 جنگ شده بود.

 

 زیکه ازشدت ترس ودلهره گردشده بود به دنباله مرکز صدا گشتم که چشمم به م یهراسون باچشم ها 
 بغل تختم افتاد. یعسل

 یگوش یناهنجار وگوشخراشم ازاون درحال  پخش  عصب ی  و اون صدا یدرحاله خودکش میگوش دمید که
 میصفحه گوش یرو شمیمورده عالقه کره ا گر  یباز ولیبله، خوده خودشه عکس چان دمیرو برداشتم که د
 بود. ییدرحاله خودنما

 دوباره اسمش خنده ام گرفت. دن  یباد 

 «لیگور» 

 :دمیدکمه پاسخ و لمس کردم و غر یساختگ تیبا عصبان 

 بود سکته کردم. یچه آهنگ  مزخرف نیا ؟یاول  صبح ی_چته روان

 جور که ازشدت خنده درحاله غش کردن بود گفت: همون

 ؟یحال کردماهک جونم؟ آهنگ رو  ی_چطور 

 .دیبعدازگفتن جمله دومش غش غش خند 

 لب زدم: یحرص
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 !ی_رو آب بخند

 

 کم از شدت خنده اش کم شد. کم

 زد زمزمه کرد : یکه خنده توش موج م یبالحن یول

 _خب چخبرا؟

 ؟یحاال اول  صبح یداشت کاریچ ؛ی_سالمت

 

 رو امتحان کنم. تیخواستم زنگ گوش یم یچی_ه

 :دمیکرد غر یشترمیکه ولوم صدام روب یتیعصبان با

 دعا کن دستم بهت نرسه! کافقطیمل ؟یمنو عوض کن یآهنگ گوش یوقت کرد ی_توک

 

 حرکت بلند شدم. کیتخت با  یو روش قطع کردم و پرتش کردم رو یخواست حرف بزنه گوش تا

 حرکت کردم. ییو غرغرکنان به سمت  دستشو 

 

مامان پشت   دمیرفتم که د یخشک کردن دست و صورتم بودم و به سمت آشپزخونه م درحال
 یداشت  که باعث راحت یکم هیهاش تو رفتگ یکه صندل رهیت یقهوا یچوب یچهارنفر  یزغذاخور یم
 شد، نشسته بود. یشترمیب

 فکربود. یتو قایعم دیجو یتودهنش رو م یکه لقمه  یدرحال و

 به سرم زد. یطانیفکرش

 سرش رفتم و بلندگفتم: ی  باال یسروصدا چیآهسته بدون  ه 

 .ری_صبح بخ
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 .دیکش یکوتاه غیو ج دیدو متر به هوا پر ازترس

 گفت: یبلند ی  خندم با صدا یکه دارم قاه قاه م دیمن رو د یوقت و

 و چهار سالته!  ستیب گهیبچگونت دست بردار؛ تود ی  کارها نی_صددفعه گفتم از ا

 

 ونشستم. دمیکش رونیمامان روب ی  روبه رو یکه ازشدت خنده ام کم شده بود صندل یدرحال 

 

گازه بزرگ ازش زدم  کیمالم و  ینون م یکره و عسل رو یدارم و کم ینون سنگک بر م کهیت کی
 گم: یبادهنه پر م

اون  زه،یر یفکر نکن موهات م نقدریگفتم ا ؟صددفعهیکرد یفکر م یحاال به چ یتو فکر بود یلی_خ
 که! ید یگوش نم رهیگ یم گهیزنه د کیره  یوقت بابا هم م

  

 مامان روبه رو شدم. طیغل یرو باز کردم که با چشم غره  شمیحرفم ن بعدازگفتن

 

 گفتم : یکردم و جد یا سرفه

 ؟یمام یکرد یفکر م ی_حاال به چ

 

 نشست گرفته بهم زل زد: صاف

 بزارم؟ یبنظرت چ گهیکردم د یدرست کنم؛ بخدا قاط یکردم ناهار چ ی_داشتم فکر م

 

 خورم.  ی_او حاال کو تا ناهار، من که ناهار نم
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 ابروش رو خاروند: ی گوشه

 خوبه؟ یخونه قرمه سبز  ادی__بابات امروز ناهار م

 و لب زدم: دمیرو هم سرکش ریش وانیل دمیجو یکه لقمه آخر رو م یدرحال

 رو درست کن بابا هم دوست داره. یکند همون قرمه سبز _چه عجب بابا ازاون شرکتش دل 

 گذاشتم و بلندشدم. زیم یرو رو یخال وانیل

 

 حوصله نگاهم رو دور تا دور اتاقم چرخوندم. یو ب دمیتخت دراز کش یرو

 بزرگم چشم دوختم و لبخند زدم. یبه کتاب خونه  

 کتاب خوندن بودم. عاشق

 علل خصوص شعر و رمان.. یجور کتاب همه

 یو مرتض یمحمود دولت آباد ه،یدفنه دومور ز،یجوجو مو یکتابخونم پر بود از رمان ها یها قفسه
 مودب پور....

 

 بود. یسهراب سپهر  یتموم عشقم شعرها و

به حال خودم  یفکر  دیقفسه کتاب خونه برداشتم و مشغول خوندن شدم با یاز تو یبلندشدم و رمان 
 کنم. دایکار پ کی دیتو خونه نشستم، با کاریکردم خسته شدم از بس ب یم

 آقاجون. شیبرم پ ایدوس ندارم برم تو شرکت بابا  

 بابام. ینداشته باشم حت چکسیبه ه ازیکنم که ن دایکارخوب پ هیدوس دارم مستقل باشم و خودم  

 

 ه بابا خونه اومده بود!مگه ساعت چندبودک دمیبابارو شن یخوندن رمان بودم که صدا محو
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 بود. میانداختم ساعت دو و ن میبه ساعت گوش ینگاه کی

 . دیازتعجب باال پر ابروهام

 گذر زمان و حس نکرده بودم. یقدر محو داستان شده بودم که حت نیا

 

 رفتم. ییرایتختم بلندشدم و به سمت  پذ یرو از

آشپزخونه  ینشسته بود و داشت با مامان که تو یتک نفره کرم قهو یمبل  راحت یکه رو دمید بابارو
 کرد. یبود صحبت م

 .نهیتونست مامان رو بب یم یچون آشپزخونه ُاپن بود، به راحت 

 بغلش و ماچش کردم. دمیبه سمتش رفتم و پر آروم

 .ی_سالم باباجونم، خسته نباش

 و لب زد: دیبه چهره ام پاش یرو بوس کرد ولبخند میشونیپ

 قشنگم؟ یبابا چطور _سالم دختر  

 زدم. لبخند

 و بد باشم؟ نمیرو بب پمیخوشت ی  شه بابا ی_مگه م

 

 گفت: دویروکش لپم

 تو پدرسوخته.  یدار  ی_چه زبون

 

 میمامان من وبابا به طرفش برگشت ی  صدا با

 که در کالمش مشهود بود لب زد: یباحرص
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زنن  یدوتا کفتر عاشق باهم حرف م نینه نگاه کن؛ ع یگ یمن  شما م یگم ماهک هو یم ی_من ه
 کنن. یمنم که آدم حساب نم

 

که به سمت  یمبل بلند شد و در حال یحرف زدن مامان، من روازخودش دور کرد و از رو نیدر ح بابا
 رفت یمامان م

 شد و گفت: رهیتو چشم هاش خ 

 خانوم.   می_ما که مخلص شما هم هست

      

 کرد. یبه بابا نگاه م زد یکه لبخند م یمامانم در حال 

 

 کردم: یمصلحت یسرفه ا هی دمید یکه اوضاع رو خطر  منم

 شه؟ یحاضرم ی_مامان ناهار ک

 

 یکه لبش رو از خجالت گاز م یبشه به خودش اومد و درحال داریمن مامان انگار از خواب ب یباصدا  
 گرفت زمزمه کرد: 

 

 .نمیچ یو م زی_االن م

 

 گفت که متوجه نشدم. یز یچ کیلب  ریبه شرم مامان زد و ز یلبخند بابا

 

 .نهیرو بچ زیوارد آشپزخونه شدم وبه مامان کمک کردم تا م الیخیب
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بعد خوردن ناهار و جمع و جور کردن آشپزخونه من و مامان به سمت بابا که درحال فوتبال نگاه کردن  
 .میو کنارهم نشست میبود، رفت

 

 به ابروهام دادم و گفتم : ینیچ

 .مینیبب یز یچ یلمیف هیبابا دوباره فوتبال؟ بزن  ی_ا

 داد. ینشون م یسیپل یینمایس لمیکه داشت ف یشبکه ا کینگفت و کانال رو عوض کرد و زد  یز یچ

 میآوردم و مشغول شد وهیو م یچا ینیس کیرفتم و  لمیف ی  ها وسط

 

 عصر بود که مامان واسه عصرونه و شام رفت خونه دوستش. شیش ساعت

 از پروژهاش به مشکل برخورده بود که مجبورشد برگرده شرکت. یکیدرمورد   نکهیبابا هم مثل ا 

 تنگ شده بود. نهیو مت کایمل یدلم برا یکه حساب منم

  

 یزدم م یم کازنگین اگه به ملتر بود؛ اال کاخانمیزنگ زدم به نسبت از مل نهیرو برداشتم و به مت میگوش
 خواست سه ساعت مخم رو بخوره.

 برداشت. دهیبوق نرس کی به

 جونم. ی_سالم اج

 

 صورتم نشست. یرو یلبخند

 _سالم فداتشم. چه خبرا؟

 

 حوصلم سررفته. رونیب میخواستم االن بهت زنگ بزنم بگم بر یاتفاقا م ،ی_سالمت
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 و گفتم: دمیهوا قاپ یرو رو شنهادشیپ

 زنگ بزن. کاهمی_پس زود حاضر شو به مل

 

 گفت: عیسر

 _خب خودت زنگ بزن بهش .

 بند حرف بزنه اعصاب ندارم.  هیخواد سه ساعت  ی_نه اصال اون االن م

 

 و گفت : دیخند

 .ای_باشه، پس زود ب

 به کمرم دادم. یو قوس کش

 اونجام. گهیساعت د می_ن

 

 قطع کردم. یبدون  خداحافظ و

 

 .شمیزآرایشدم و نشستم پشت م بلند

تا چشم  دمیخط چشم نازک کش کیبرنزه کننده ام رو زدم و بعد  کیکردن، پنک شیشروع کردم به آرا و
 تر نشون بده. دهیهام رو کش

 کم رنگ و مات خوش رنگ هم زدم. یرژلب قهوه ا هیرو زدم و درآخر هم  مینارنج رژگونه

موهام رو بااتومو صاف  دم؛یخورد پوش یم یبلوزمشک هی رشیبنفش کوتاه جلو باز که ز یمانتو کی
 کردم و از دوطرف بافتم.

بود، سرم کردم و  یگلبه یهم طرح ها نشیبود و زم یکاربن یآب شیکه حاش دیسف ی  روسر  کی
 انداختم. رونیبافته شدم رو ب یازدوطرف موها
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رو دستم گرفتم و گوشم رو  میمجلس هیمشک یدست فیرو هم پام کردم و ک میتنگ مشک نیشلوارج
 پولم رو داخلش گذاشتم. فیک

 زدم. رونیب دمیسف شیش ستیدو چیبا برداشتن سو و

 اومد. یم نییطبقه ششم بود و داشت پا یآسانسور نگاه کردم رو به

 پله نبود. ادیز میگرفتم از پله ها برم چون طبقه اول بود میحوصله صبر کردن نداشتم، تصم 

 در آسانسور باز شد. نگیبه پارک دمیتارس

 ...اخدای

 شد. داشیاز کجا پ گهید نیا

 

 بهم زل زده بود. بااخم

 

خنده ام رو  یتونستم جلو یباهاش کرده بودم، خنده ام گرفته بود و نم شبیکه د یکار  یادآور یبا  منم
 لشیلبخند گنده بود که تحو کیاش  جهیمهار کردن خنده ام داشتم نت یکه برا یباهمه تالش رمیبگ

 دادم.

 شد که چند قدم جلو اومد. یلبخندم عصبان دنیبا د انگار

و باهمون  اوردمیخودم ن یبه رو یول دمیترس یکمی تشیعصبان دنینترس بودنم با د یهمه  با
 لبخندم بهش نگاه کردم.

 گفت: یبلند بایتقر ی  با صدا دیام که رس یقدم کی به

 ؟یخند یم ی_به چ

شد و  لیکه داشتم بااعتماد بنفس تو چشم هاش نگاه کردم و لبخندم به پوزخند تبد یترس باهمه
 گفتم:

 _به تو
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 :دیتر شد که غر یحرفم انگار جر  نیباا

 صاحب! یب یدختره  یغلط کرد یلی_خ

 

گفتم من که شانس ندارم  یدونه بزنم تو دهنش، ول کیخواستم  یزد م شمیحرفش انگار آت نیباا
 .کنهیزنه لهم م یبعدش م

 

 .ارمیپسر جماعت کم ب یجلو دیدادم من نبا یجوابش رو م دیبا یول

 گفتم: دمیترس شیکه خودم از بلند یبلند یو صدا تیعصبان با

 خوام رد شم. یحاالم گورت و گم کن اون ور م یعوض یو هفت جد و آبادت پسره  یصاحب تو ی_ب

 

 کرد. یگرد شده نگاهم م یها باچشم

 و سوارشدم. نمیبهش زدم و رفتم سمت ماش یمحکم یندونستم تنه  زیموندن رو جا گهید

 

 و باسرعت از درخارج شدم. نمشیبرنگشتم بب یکردم ول ینگاهش رو حس م ینیسنگ

 

 یبود، ضبط رو روشن کردم و آهنگ مورد عالقم رو پل ختهیبهم ر یروندم اعصابم حساب یم باسرعت
 کردم.

 احمق فک نکنم و تمام حواسم رو به متن آهنگ بدم. یبه اون پسره  گهیکردم د یو سع 

 یتو، چشات منو م یخونه ب نیزندونه ا هیواسه من  شه،یکه ردم یهرروز  شه،ی)دلم واست تنگ م
 تابت ( یب یه شمیواست،م شمیم ونهیره،دیجونم م یخندیره،میگ

منم  ونهیچشاتو.تود رازمنینگاته،نگتو  امیتو من از همه خستم، همه دن ی*)منو ترکم نکن اصال ب
 چشاتو. رازمنی،نگ ایما ته دن میرسیابرا م یعاشق،دوپرنده رو
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشاتو( رازمنیتو نگاته ،نگ امیتو من ازهمه خستم همه دن ینکن اصال ب منوترکم

 یمن چشاتو.)آهنگ منوترکم نکن،شهاب مظفر  رازی(نگ یالالال یالال یالال یالالالال یالال ی)الالال

 

 راه بود. قهیپنج دق نایا نهیمت یما تا خونه  ازخونه

 . ادیب نییتک زدم پا دمیبعده تموم شدن آهنگ رس 

 .طونیبه وقتش ش یخانوم و باوقار ول شهیکردم مثل هم نگاهش

گذاشته بود؛ شال  شینقصش رو به نما یب کلهیتنش بود که ه کیش یکوتاه و ساده ول یمانتومشک
که ازبغل روش  یکرد، شلوار مشک یرو دوچندان م شیبایبرجسته همرنگش ز یکمرنگ که گلها یآب
 . یلژمشک یداشت تا باال و کفشا نینگ

 ینیب ره،یت یقهوه ا یموها ،یبلند وقهوه ا یروشن ابروها یقهوه ا یداشت چشمها یچهره جذاب نهیمت
 توپر و براومده. یلومد و درآخر لبها یم دشیکش یبزرگ که به صورت استخوان یو کم دیکش

 ونشست. دربازکرد

 ؟ی_سالم خوب

 کا؟یمهمون مل میکجاقراره بر ،ی_سالم مرس

 و گفت : دیخند

 چکه؟ یآب از دستش م کااصالیها مل یالی_خوش خ

 اومدم. میکاباشیقراره مهمون مل نکهیمن امشب فقط به شوق ا دونمی_من نم

 

 . انهیگردنش  میبنداز میتون یم مینی_حاالبزار بب

 .میکه سمت راستمون بودشد ینیکه متوجه ماش میچراغ قرمز بود یتو

کردن،  یچندشون نگاهمون م یپورشه قرمز رنگ که دوتا پسر داغون سوارش بودن و بالبخندا کی
 شن.  یجوانان گوجه ا کانیسوار پ خوردیها م نیخورد به ا ینم نشونیبه ماش افشونیاصال ق
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو باال داد. شهیش نهیمت

 یشد و چشمک رهیخ نهیبه مت زشیسبزه ه یکه راننده بود برگشت سمت ما و باچشم ها یپسر  که
 حوالش کرد.

 زدم و گفتم: یپوزخند

سرخ ودست  بیگن س یراسته که م نیاون ماش فیح ستن،ین زادیشکل آدم شونمیکی نی_توروخدابب
 چالغ. 

 چندش افتادم یاون پسره  ادی 

 اخالقش داغون بود. گرشیج افهیبرعکس ق بیعج یول

 ؟یکرد ینجور یوا افتیکه ق یکن یفکرم ی_به چ

 .دمیترق وتوروق گردنمو شن یکه صدا دمیبه سمتش چرخ یاومدم جور  رونیب ازفکر

 گردشده گفتم: یها باچشم

 کردم مگه؟ یو چجور  افمی_ق

 ،یکه گفتم االنه که سکته کن یداد یتو هم و دندون هات و روهم فشار م ی_چنان اخم هات و کرد
 ؟یکرد یفکر م یحاال به چ

 کردم. فیرو واسش تعر هیقض کل

 دیبلند خند یشدن حرفم باصدا بعدازتموم

 _کوفت.

 

 اش رو خورد وساکت شد. خنده

 .ستادهیمنتظره ا نییپا دمیکه د میدیرس کایتا دم دم در خونه مل 

هم تنش کرده بود و  یمشک یقرمز باطرح ها ییمانتو کیسرش کرده بود و  یپهن نخ یمشک یروسر 
 .یمشک یها یجذب وکتون یمشک نیشلوار ج هیدرآخر 
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 وغرزد. نیماش یتو دیپر

 .ستادمیا نییسه ساعته عالف پا د،یراومدی_چقدرد

 بهش انداختم و گفتم : یعقب ونگاه برگشتم

 ؟یسالم کن یستی_بلد ن

 وبه حالت قهر سالم کرد. دیهاش روتوهم کش اخم

 گفت: نهیو روشن کردم و راه افتادم که مت نیو ماش برگشتم

 م؟ی_ حاالکجابر

 گفت : کایمل

 گشنمه. یلیخ یز یچ یرستوران هی می_بر

 . میدیبراش د یدونه چه خواب ینم میزد یثیو لبخندخب میبه انداخت ینگاه نهیو مت من

 پارک کردم. متیوگرون ق کیرستوران ش کی یجلو

 ذاشت. ینجامیرو ا شیکار یوقت ها قرارهذ یتهران بود بابابعض ییرستورانا نیازبهتر یکینجایا

 زیم کیچهارنفره و  زهیم کیهمه جاها پر بود و فقط قسمت آخره رستوران  میرستوران که شد وارد
 بود.  ینفره خال شیش

 .  میونشست میچهارنفره حرکت کرد زهیسمت م به

 دهیهست اسمش رونش یچ دونستمینم یگذاشتم حت نشیگرون  تر یرو برداشتم و دست رو منو
 بودم تاحاال.

خبرهم برگ سفارش  یاز همه جا ب یکایکه من انتخاب کرده بودم و انتخاب کرد و مل یهم همون نهیمت
 داد.

 

 روآوردند. سفارشامون
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و کلم و کاهو  جیچندتا دونه هو دیبشقاب بزرگ سف کیبودن،  یها چ نیبرام سخت بود؛ آخه ا باورش
 !یگرون نیساالد بود تا غذا، تازه اونم به ا هیشترشبیب نیبود ا دیسس سف کمیتوش بود و دورش هم 

 یکه داشت با اشتها غذاش رو م میکرد ینگاه م کایبهت زده به بشقاب خودمون و مل یهمونجور 
 خورد.

 آب  دهنش رو قورت داد و برگشت سمتم گفت: نهیمت

 ه؟یچ گهید نی_ا

 و گفتم: دمیرو درهم کش ابروهام

 دونم واال ی_نم

 .میسفارش دوباره نداشت یحوصله  گهید

ک  دمشونیجو یمشهود محکم م یتو بشقاب مشغول بودم و باحرص یجایتمام با هو یلیم یباب
 تونست حس کنه. یکه روبه روم نشسته بود، هم م نهیمت یدندونام و حت ریخرچ خرچ شون ز یصدا

 کرد.  ینگاه م گرانیخورده به د نیچ یدهنش گذاشته بود و باابروها یتو یکاهو یهم ناراض نهیمت

که  یدور دهنشو پاک کرد درحال یقاشق غذاش رو هم خورد و با دستمال نیآخر ثیخب یبا لبخند کایمل
 شد گفت: یبلندم شیاز پشت صند

 رم دست هام بشورم. ی_من م

 شدم رهیتکون دادم و به رفتنش خ یسر 

 با پاش محکم به ساق پام زد. نهیمت که

 

 پام رو باال آوردم. یاخم هام رفت توهم وخم شدم و کم ازدرد

 :دمیو غر نهیو با خشم برگشتم سمت مت دمیساق پام و مال یبا دسته راستم کم  

 ؟ی_چته روان

 خم شد و گفت: زیم یرو
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 .یبود سفارش داد یچه درد نی_ا

  

 کاستیمل دمیانداختم که د میبه گوش یشروع به زنگ زدن کرد، نگاه میگوشجوابش رو بدم که  اومدم

 ؟ییمگه نرفته بوددستشو نیا

 جواب دادم. باتعجب

 شده؟ ی_چ

 و گفت: دیخند

 .دییایب دیزودترحساب کن نتم،یماش شهیپ رونی_من اومدم ب

 گفتم: یحرص

 .نمیبب اتویب رون؟یب یرفت ی_براچ

  

 :دوگفتیبلندخند

 دیحاالهم حرص نخور بر گهیگردنه من، خب د یپوله غذاروبنداز  یخواست یم دمینفهم دی_فکرکرد
 .دییایب دیحساب کن

 

 کرد گفتم: یکه کنجکاو نگاهم م نهیقطع کردم و به مت تیعصبان با

 از ما زرنگ تره سرمون کاله گذاشت. نیا می_پاشوبر

 گفت: دویباالپر ابروهاش

 ؟یگ یو م ی_ک

 ..گهیکادی_مل
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

چشمم که به رقم خورد چشم هام از کاسه دراومد به ناچار  اره؛یبه گارسون اشاره کردم که حسابمون روب 
 .میحساب کردم و به سمت درحرکت کرد

 

 رفت. نیبردم که با خنده اون طرف ماش ورشیداده بود به سمتش  کهیت نیکه به ماش میدید کارویمل

 شدم. نیسوار ماش باحرص

 ا هم سوارشن.اشاره کردم اون ه و

 

 دراومد. کایمل یروندم که صدا یم باسرعت

 _چه خبره، آروم تر.

 

 انداختم و باتعجب از سرعتم کاستم.  نیماش لومترشماریبه ک ینگاه

 

کرد،  یجلو رد کرده بود و داشت نگاهم م یکه سرشو از وسط دو صندل کایبه مل ینگاه میون برگشتم
 کردم و گفتم:

 از دستت شکارم. یلیحرف نزن که خ یکی_تو 

 

 خودش رو جمع و جور کرد گفت : یکم کایمل

 خرم، هوم؟ یم وهیو آب م یبه جبرانش براتون بستن دی_باشه بابا ببخش

 انداختم تا نظره اونم بدونم نهیبه مت ینرم تر شدم و نگاه یکم

 داد و گفت: سرتکون

 و کلم که. جینشدم با دوتا هو ریمن هنوز گشنمه س میبخور رپستهیش هی جای_خوبه برو 
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 حرکت کردم. میرفت یکه اکثرا باهم م یخوشگل یفروش یتکون دادم و به سمت بستن یسر 

 

 چوب بود. زازجنسیداشت همه چ یجالب ونیکافه دکوراس داخل

 

 داشت. یآرامش بخش یفضا

 رونیکه ازخونه ب یکافه پربودازجوون ها شترهیهنوز نصفه ب یشب بود ول ازدهی کیساعت نزد نکهیباا
 بادوست هاشون خوش بگذرونن. زیو بند از همه چ دیق یب یزده بودن، که چندساعت

 

 .میو نشست میسه نفره انتخاب کرد رهیت یقهوه ا یگرد چوب زهیم هی

 

 کیهم  نهیبا شکالت داغ انتخاب کردم و مت یشکالت کیک کی نیگشنه ام بود بخاطره هم یحساب
 یا گهید زهیبه چ یلیپرس کامل برگ خورده بود؛ م کی نکهیبخاطر ا کایمل یانتخاب کرد ول رپستهیش

 نداشت بلند شد ورفت تا سفارشاروبده.

 

 گفت: کایکه مل میو نشست مشغول صحبت کردم بود کابرگشتیمل قهیبعدازچنددق

 آماده ست.  ری_ماهک پاشو بگ

 ؟یگ ینم نهی_به من چه، چرا به مت

 به من نگاه کردند. جفتشون

 گهی_برو د

 _وا چتونه باشه رفتم.
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

شد که از در اومد تو  یپسر  خیرو برداشتم و تشکر کردم و برگشتم برم سمت بچه ها که چشم م ینیس
 رفت. یکافه م یو داشت به سمت انتها

 

رو  نهیمت یا رپستهیاونجا و ش یخال یزهایاز م یکی یرو گذاشتم رو ینیبه سرم زد س یطانیش فکر
 متش حرکت کردم.برداشتم و به س

 

 من جلوتر بود. از

کردم و خودم و هل  یکنار  یپام رو بند صندل دمیبهش رس یسرعتم افزودم تا باهاش برابربشم وقت به
 ور کج کردم. وانیدادم سمتش و ل

 

 یبد یسقوط کرد و باصدا نییبه پا وانیشد و ل یکی رپستهیبا ش کلشیتموم ه هیصدم ثان در
 شکست.

 

 رو فرا گرفت. طیمح یبیسکوت عج کبارهی به

 یاز مژه هاش م ریبودم که ش یعصب یکردن و من فقط محو چشم ها یهمه داشتن ما رو نگاه م انگار
 .دیچک

 

 کرده بود. ریلباسش گ یپسته بود، به شونه ا ریش یرو یکه برا ینیتزئ چتر

 

موز شده  یها کهیو ت ریخوش دوختش پر از ش یرنگش و شلوار کتون مشک یسرمه ا شرتیت تمام
 بود.
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 .دیرس یبنظر م پیهم خوشت ریاز ش یحجم ریحاال ز یدقت نکرده بودم ول شیبه لباسها نگیپارک یتو

 

 گفت: دیلرز یکه از شدت خشم م یتازه به خودش اومده باشه باصدا انگار

 ؟یکرد ی_چه غلط

 

 ابروم رو دادم باال و گفتم: یتا کیبنفس کامل  بااعتماد

 به من. ینکردم تو خورد ی_من کار 

 

هنوز هم ولوم صداش وطرز نگاه کردنش به طرز عجاز  یبلند نباشه ول ادیکرد ز یم یکه سع یباصدا
 آورد گفت: یدر م انیوهم را در آدم به غل یز یانگ

 ؟یطلب کارم هست یدیو به گند کش کلمیکله ه یعوض ی_دختره 

 

به  یاز یشده بود ن دهیتو خودش به گند کش کلیو هفت جد وآبادت، دوما کل ه یخودت ی_اوال عوض
 من نبود.

 

 به سمتم برداشت  یقدم تیعصبان با

 و آورد سمت لبم و گفت: گوشش

  ن؟یفرمود ی_چ

من ماهک بودم دختره محمد  یول دم؛یشاخ و دم ترس یغول ب نیاز ا یلحظه ا یواقعا برا دمیترس
 بادها بلرزم.  نینبودم که با ا یدیخان ب وشیدار یمهرآرا و نوه 

 به خودم گرفتم و گفتم: یدونیچاله م لحن

 .نیمزاحمم نشو و گرنه حسابت با کرام الکاتب گهیحاالم د ،یکه شنوفت نی_هم
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 .نمیچشمانش بب ی هیاهیس یتونستم برق خشم رو تو یشد م یطوفان نگاهش

 

 از سرتاپا بهم انداخت و گفت: یبه عقب رفت و خودش رو به سمت عقب خم کرد و نگاه یکم

 کوچولو نمتیبیزمی_ر

 .نمتیب ی_من که اصال نم

 بهش انداختم و گفتم: یشد نگاه رهیبهم خ باپوزخند

 .یحال بهم زن شد یلیخ یبه دست و صورتت بزن یوآب یلباست و عوض کن ی_بهتره بر 

 

و  دیبه دنبالش دو یر سرشار از نفرت کنارم زد و به سمت در حرکت کرد که همزمان پس یبانگاه
 صداش کرد.

 .سایلحظه وا کی حی_مس

 داره انگار فقط اخالقش مشکل داره. یچه اسمه باکالس اوه

 باهم حرف زدن و رفت. یبرگشت و چند کلمه ا دیکه بهش رس پسره

گشاد  یبا چشم ها کایو مل نهیبه دورو برم کردم همه برگشته بودن سر کاره خودشون و فقط مت ینگاه
 هاشون خندم گرفت. افهیق دنیکردن؛ باد یشده و دهن باز نگاهم م

 سفارش بدم.  رپستهیش گهید وانیل کیرو بردارم هم  ینیکه هم س برگشتم

 

 که افتاده. هیقبول نکردن و گفتن اتفاق رنیرو بگ وانیچقدر اصرار کردم خسارت ل هر

 مورد نظر رفتم به سمت بچه ها و نشستم رپستهیاز آماده شدن ش بعد

 به حرف امد: نهیمت که
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سمته پسره.  یخودت و هل داد یاز قصد دمیخودم د ،یبود؟مرض داشت یچه کار  نی_ماهک ا

 کردم و گفتم: ی خنده

 حالش و گرفتم. یچجور  ی_حقش بود، حال کرد

 گفت: کایمل

 بود اصال ی_ک

 گفتم: یزدم و با دهن کج یخند شین

 .مونیهمسا _پسره

 کرد و گفت: یخنده  نهیمت

 ه؟ی_همون آسانسور

 :کاگفتیتکون دادم که مل یسر 

 ه؟یچ انی_جر

 کرد. فیتعر کایمل یرو برا هیهم قض نهیمت

 

 سرد شده بود و قابل خوردن نبود. گهیکردم، شکالت داغم که د کمیشروع به خوردن ک 

 

 چشم باز کردم. کهیانر Bailandoبلند آهنگ  یباصدا

 

 شم یکم کم دارم ازش متنفر م گهید یآهنگ بودم ول نیعاشق ا من

 دارمیکرده بودم تا ب میرو تنظ میساعت گوش نیقصد کردم امروز صبح برم  بدوم، بخاطره هم شبید
 کنه.

 صفحش انداختم ساعت هشت بود. یبه ساعت باال یرو برداشتم و قطع کردم نگاه میگوش
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33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ترق تورقشون دراومد.  یبه کمرم دادم که صدا یو قوس کش

 

 تختم و مرتب کردم و دست وصورتم رو شستم و مسواک زدم. بلندشدم

 

 دمیرو پوش میمشک ینشستم و موهام رو شونه کردم و همش رو باال جمع کردم لباس ورزش نهیآ یجلو
 ام سرم کردم. یشال مشک کیو 

 اومدم. رونیو از خونه ب دمیرو پوش میآل استار صورت یها یرو برداشتم و کتون میگوش

 .دنیخونمون و شروع کردم به دو ییپارک روبه رو یاز محوطه مجتمع خارج شدم و رفتم  تو 

 .دمینفس از اول پارک تا آخر پارک دو کیساعت  مین حدود

 

 کرد. یخسته شدم و شروع کردم به قدم زدن، عرق از سر و روم شره م یحساب نکهیتاا

به صفحه اش انداختم  یشروع کرد به زنگ زدننگاه میشدم و خواستم برم باال که گوش واردمجتمع
 چشم هام گرد شد.

 

 وقت صبح. نیجزو محاالت بود که بهم زنگ بزنه اونم ا م؛یساکت وخجالت یپسرعمو فربدبود

 .دیچیگوشم پ یآرومش تو یاتصال و زدم که صدا دکمه

 _الو

 .نیزنگ زد هیبه ما عجب شما  ،چهی_الو سالمم فربدجون

 کارخونم. یکارا رهیدرگ دیدختر عمو ببخش ی_سالم خوب

 ؟یداشت ی_اشکال نداره خب کار 
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34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیخواست ینم یول ن،یکن دایکار پ نیخوا ی_راستش دخترعمو غرض از مزاحمت عمو گفتن که م
ما آقاجونم  شیکارخونه پ یتو دییایب دیتون یم نیخواستم بگم اگه خواست یعمو م دشرکتیبر

 شه. یخوشحال م

 

خودم چه  یبابا شیرفتم پ یخواستم که م یگه واسه خودش من اگه م یم ی. چدندیباال پر ابروهام
به  یاز ین گهیآقاجون د شیتونستم برم پ یم ارخودمیبااخت یخواستم به راحت یکنهاگرم م یم یفرق

 نبود. شونیاجازه ا

 مشهودگفتم: یباحرص

 ... نیهست یبودم که خداروشکر راض یجنابعال_منتظره اجازه 

 بلندترشد وادامه دادم: یکردم و ولوم صدام کم یمکث

باباوآقاجون کارکنم که بگن خودش عرضه  ردستیخوام ز یواسه خودت من نم یگ یم ی_فربد چ
فک  گهیگردم دنبال کار د یباباشه، من از امروز م بهیهمه درس خوندن دستش تو ج نینداشته بعدازا

 .دابشهیکاره بدردبخوره پ هیباشه  وترداشتهیکامپ سانسینفر که فوق ل هی یکنم برا

 کرد نرم جواب داد: یکه تااون موقعه ساکت بود و به حرفام گوش م فربد

صالح مصلحت   نیشماهم هرجورراحت نیگرفت یاجازه م دازمنینکردم که با یجسارت نی_من همچ
 که مزاحمت شدم خداحافظ. دیخسروان دانند، بازم ببخش شیخو

 لیدل یادب درسته باهاش تندحرف زدم ول یب یمهلت بده منم حرف بزنم قطع کرد.پسره  نکهیا بدون
 رو روم قطع کنه. یشد گوش ینم

 

 !یمتعال ی_به به خانوم ورزشکار صبح عال

 سرم بود برگشتم ونگاهش کردم.  پشت

 .دیکش یم یخوش فرمش رو به رخ تماشاچ  کلیتنش بود، که ه یتنگ مشک شرتیت کی
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35 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ساخته بود. یا کهیازش بدت یمشک کینا یها یو کتون رهیت یآب شلوارتنگ

 

 شده بود. رهیبهم خ دبودیکه ازش بع وبالبخند

ازش  یظیبرداشتم و بااخم غل  یباز  زیدست از ه عیمثل دفعه قبل آتو دستش ندم، سر نکهیبخاطرا
 قدم برم عقب و بگم: هیکه باعث شد  ستادیاومد جلو روم ا عیچشم برداشتم و برگشتم تا برم که سر

 ؟ی_چته وحش

 به چشم هام نگاه کرد وگفت: قیعم

 خوام باهات حرف بزنم.  ی_م

 نازک کردم و گفتم: یچشم پشت

 _بروبابا.

 

 .دیاز کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و سمت خودش کش خواستم

 گفتم: یبلند یو تعادلم رو حفظ کردم و باصدا دمیدستم رو کش عیسر

 ها؟ یبه من دست زد یحق ی_به چ

 

 گفت: عیسر

 خوام باهات حرف بزنم. یمن فقط م ؟یکن یم ینجور ی_چراا

 

 ندارم. ی_من باتو حرف

 

 من دارم. ی_ول
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36 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .ی_خب به درک که دار 

 

 کرد و گفت:  اخم

 سایلحظه وا کی_

 

درآورد و گرفت  بشیج یاز تو کیکارت کوچ کیو  بشیج یکردم که دست کرد تو منتظرنگاهش
 کارت رو ازش گرفتم و بهش نگاه کردم. یسمتم چشم ازش برداشتم و باکنجکاو

 نماگستر یتجار  شرکت»

 یموحد حیمهندس مس تیریبامد

 «091تماس: ........... شماره

 نگاش کردم. یازکارت گرفتم وسوال چشم

 _خب؟

 کارت شرکته منه، نیاره که ا_خب ند

 دستش رو به طرفم گرفت و گفت: و

 هستم. یموحد حی_من مس

 حوصله گفتم: یتوجه به دست دراز شدش ب یب

 ؟ی_خب که چ

 و دستش رو جمع کرد و گفت: دیکش یپوف کالفه

دنباله  نکهیمثله ا دمیمن االن ناخواسته حرف هات وشن یول میدونم ما بد باهم آشنا شد یم نی_بب
شرکتم و انجام بده حاال که توام  یکارا نکهیا یگشتم برا یآدم مطمئن م هیمنم دنبال  ؛یگرد یکارم

 .میکناراومد دباهمیشرکت شا اریمدارکت وب یدنباله کار 
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37 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یتونستم به همه ثابت کنم که م یم ینجور ینبود؛ ا یبد شنهادیپ یاومد ول یازش خوشم نم نکهیباا
 کردم  یمحتاط تر عمل م دیبا یول ستمیخودم با یپاها یتونم بدون کمک اون هام رو

 یو چ یدارم و اصال ک التیبدونه من درحدچه حدتحص نکهیونشناخته بدون ا دهیند یچه اساس بر
که حتما واسش مهمه که دنبال آدمه مطمئن  یکار مهم نیهمچ کیداد اونم  یکارم شنهادیهستم پ

 گشته. یم

 :دمیپرس محتاطانه

 د؟یکن ی_چرا بهم اعتمادم

 

 شلوارش کرد و گفت: بیج یدست چپش رو تو باآرامش

 یده که از لحاظ مال ینشون م دنتمیمحله و طرز لباس پوش نیا ،یباش یآدم کالهبردار  ادی_بنظرنم
 شنهادبدنیشرکت بهت پ یکه ممکنه رقبا یبخاطره رشوه ا ای ،یکن یدله دزد یکه بخوا یندار  یمشکل

 پاهات سست بشه. 

 کرد وگفت: یمکث

 ست؟ینطورنی_ا

 تکون دادم که ادامه داد: یسر 

 

 درسته؟ ،یپوتردار یکام سانسیکه فوق ل یگفت یم یداشت دمی_شن

 

 کردم وباآرامش جواب دادم: یبود مکث دهیشن نمیپس ا آهان

 _بله.
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38 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تکون داد و گفت : یسر 

 .خواستمیکه م هیهمون گهی_خوبه د

 

 دستم اشاره کرد و گفت: یکارت تو به

رم تاساعت شش عصر هم شرکتم  یکارت نوشته شده؛ منم االن دارم م یآدرس شرکت رو نی_بب
 شه. یم یچ مینیتا بب اریمدارکت و ب

 

 رو تکون دادم و تشکر کردم: سرم

 ممنون. یلی_خ

دستش معلوم شد همزمان دستش رو آورد باال و بهم  کیو  دیسف یکرد که دندونا یآروم یا خنده
 کرد و گفت: یاشاره ا

از سرتاپام و  شبیکه د یهست یشه باهات کناراومد انگار نه انگار تو همون یبهترم یش یآروم م ی_وقت
 .یکرد یکی رپستهیبا ش

 

 کردم و گفتم: ینمک یا خنده

 کردم.  یم یدتالفیبا ن،ی_خب حقتون بود بد باهام حرف زده بود

 

 یکه راهش رو کج م یدستش چرخوندو درحال یرو تو نشیماش چیتکون داد و حلقه سو یسر 
 کردتابره گفت:

 _پس من منتظرم، فعال 

 _فعال

 و سوارشد وکامل از ساختمان خارج شد. شیمشک سیبه جنس دیشدم تا رس رهیرفتنش خ به
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39 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 کردم. دایکار خوب پ کیهنوز دنبال کار نگشته  نکهیو شاد از ا سرحال

 یپله ها باالرفتم و در و باز کردم و رفتم تو مامان هنوز خواب بود، لباس هام رو درآوردم انداختم تو از
 .رمیو رفتم تا دوش بگ ییلباسشو نیماش

 داشت تنم کردم. یکه با پوست برنزه ام تضادجالب ییمویبلوزشلوار ل ،یا قهیدق ستیدوش ب کیاز  بعد

 رگ زدم. یخوش مزه واسه خودم درست کردم و تو یمروین کیآشپزخونه و  یتو ورفتم

 ه؟یچ یدونم ورزش کردنم برا ینم من

 .خورمیهمه م نیبعدش ا یوقت

 

که  رونیخواستم از آشپزخونه برم ب یکردم و ظرف هاروشستم و م زوجمعیصبحانه م بعدازخوردن
 کرد گفت: یکه صورتش رو خشک م یمامان حوله بدست اومد تو آشپزخونه و درحال

 ؟یپا شد ی_ک

 

 شه. یم یساعت هی_

 

 ؟یورزش کن ی_رفته بود

 

 _آره

 

 خونه مادربزرگت. میناهاربر میخوا ی_خب برو کم کم حاضرشو م
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40 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ساعت تازه نه شده. یکله پز  میبر میخوا ی_ازاالن برم حاضرشم؟ مگه م

 

 بهت. زودتربگم  یحاضرش یخوا یم ید ی_خب گفتم توطولش م

 

 شدم گفتم: یکه از آشپزخونه خارج م یباالانداختم و درحال یا شونه

 امیشه م ینم شترطولیساعت ب هیکاردارم؛ توکارهات وکن و حاضرشو  ییجا هی_مامان من االن 
 .میدنبالت بر

 

 .میربریزشته د ییایب گهیسه ساعت د یها نر  ییای_زودب

 

 شه. ی_نه زود کارم تموم م

 

و با  سشوار موهام رو خشک  شمیزآرایروباز کردم و نشستم پشت م سمیخ یاتاقم و موها یتو رفتم
 کردم و بعد با اتو مو موهام رولخت لخت کردم.

 

 بافتم. یور  کیهم کردم و موهام رو شل  یحیمل شیآرا

 ینجور یا رون،یزد ب یجاهاش م یبعض یموهام رولخت کنم ببافم اونجور  نکهیشد بدون ا ینم آخه
 بهتره.

 

 ییمانتو کیو  یتنگ مشک نیشلوار ج کیفکر کردن  یو رفتم سراغ کمد لباسام و بعد از کل بلندشدم
 باسنم بود. ریوجب ز کیتا شیفوق العاده کوتاه قرمز هم برداشتم که کوتاه
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41 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قرمز. یپاشنه بلنده ورن ییساده و با کفش ها یشال مشک کی

 

 ینقصم رو حساب یب کلیجذبم که ه یمشک شرتیت کی یخواستم برم عروس یام گرفت انگار م خنده
 دوسش داشتم؛ یلیو خ دیکش یبه رخ م

 .دمیپوش رمانتومیو ز برداشتم

 

 و دوازده م که فوق العاده خوش بو و مست کننده بود و زدم. ستیدو یمورده عالقه ا عطر

 یتو گهینگاه د کیکه برگشتم و  رونیقرمزم رو که باکفشم ست بود برداشتم و خواستم برم ب فیک و
 به خودم کردم. نهیآ

خوش رنگ  یلیکم رنگ بود و پاک کردم و رژ قرمز پرنگم که خ یرژ لبم رو که صورت یآن میتصم کیبا و
 .دمیلب هام کش یبود ومحکم رو

 لب زمزمه کردم: ریو ز 

 رشد._آهان، حاالبهت

 

 اومد مدارکم رو برنداشتم. ادمیکه  رونیبرم ب اومدم

 نثاره خودم کردم. یحواس پرت میشونیپ یتو زدم

 زدم. رونیمدارکم باالخره ب بابرداشتن

 

 که سردرش اسم شرکت ذو نوشته بود کردم و واردشدم. ییبه ساختمون بلندباال ینگاه

 بود. ونیزیتلو دنیمشغول د یدراتاقک نگهبان یانسالیکه مرده م دمیرس یبه نگهبان 

 اتاقک زدم که برگشت به طرفم و گفت: شهیبه ش یتقه ا یانگشت اشاره و وسط با

 .دخانومیی_بفرما
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 کدوم طبقس. یموحد ییخواستم بدونم دفترآقا یم د،ی_سالم خسته نباش

 

 گفت: ونیزیگشت سمت تلو یکه دوباره برم یدرحال

 _طبقه هفتم.

 سمت آسانسوررفتم و سوارشدم و دکمه طبقه هفتم و زدم. به

و هفت  ستیب یامدم و وارد واحد شدم و به سمت زن رونیکه طبقه هفتم و اعالم کرد، ب یزن یباصدا
 نشسته بودرفتم : یزمنشیکه پشته م یپیخوشت یساله ا

 _سالم

 بهم کرد و گفت: یبرداشت و نگاه زیم یرو یبرگه ها یاز رو سرشو

 د؟یی_سالم؛ بفرما

 قرارداشتم. یموحد ی_باآقا

 .دی_بله چندلحظه صبرکن

 رو گرفت : یکوتاه یو برداشت و شماره ا تلفن

 گن باشماقراردارن. یاومدن و م یخانوم یموحد یی_آقا

 

......_ 

 _بله چندلحظه.

 

 رو سمت من گرفت گفت: سرش

 _اسمتون؟
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 _ماهک مهرآراهستم.

 

 خط گفت: تکون داد و به فرد پشت یسر 

 _خانوم مهرآرا.

........_ 

 _باشه چشم.

 و قطع کرد و روبه من گفت : تلفن

 .دداخلیببر فیتشر دیتون ی_م

 کرد حرکت کردم. یکه اشاره م یتکون دادم و به سمت در  یسر 

 

 گفت: یبلند و رسا یبه در زدم که باصدا یا تقه

 .دیی_بفرما

 رو باز کردم و واردشدم. در

 شده بود. دهیپوش یمشک دیسف یها یوار یکه باکاغذد یبزرگ اتاق

 کرد. ینافذ منتظر نگاهم م یباچشمان یکه پشتش مرد جداب یا رهیت یقهوه ا زبزرگیم و

 نشستم. یکه م یرنگ حرکت کردم و درحال یعسل یراحت یسمت مبل ها به

 :گفتم

 _سالم.

 داد و گفت: هیرنگش تک یبلندچرم مشک یصندل به

 ؟یمهرآرا، مدارکت و آورد_سالم خانوم 
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 گذاشتم و سرجام برگشتم زیم یتکون دادم و بلندشدم و مدارکم رو رو یسر 

 بهشون انداخت و سرش رو تکون داد. ینگاه

 .یفرم رو پرکن نیا دی_خوبه؛ فقط با

 بود اشاره زد. زیم یکه رو یو به برگه ا 

 .ستادمیرفتم و مقابلش ا زشیبرخاستم و به سمت م دوباره

 انداختم.  یرو برداشتم بهش نگاه برگه

 طلب خودکار کردم. زیاز همه چ یراض

 که دستش بود و به سمتم دراز کرد . یرنگ ییطال سیخودنو

 گذاشتم و روش خم شدم  زیم یرو رو برگه

 پرش کنم. تا

خودکار  ییاسمش باال دمیانداختم که د سشیبه خودنو یاتمام کار سرم رو باال آوردم و نگاه بعداز
 حک شده.

 و برگه رو به سمتش دراز کردم. سیخودنو

 کرده. یبه من نگاه م رهیمتوجه شدم که از اون وقت تاحاال خ و

 

 برگشتم و نشستم و گفتم: دوباره

 ام؟یب دیبا ی_از ک

 کج کرد و گفت : یرو کم گردنش

 .نجاباشی_فرداساعت هشت ا

 

 حرفاش کردم و گفتم: دنیبعد از شن یکوتاه مکث
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 . هیکارم چ دمی_من هنوز نفهم

 

هم انداخت  یمن اومد و نشست پاهاش رو رو ییبلند شد و به سمت مبل روبه رو شیصندل یرو از
 وگفت:

 نطوریو هم یکن یم میو تو تنظ میکار ییجلسه ها و قرارها یهمه ا ،یمن ارهیبه بعد دست نی_تو از ا
 .یکن یو ترجمه م ادیکه برامون م ییفکسا

 

 نگاهم کردن ادامه داد: یسوال

 که؟ ی_زبان بلد

 

 بنفس سرم رو باالگرفتم و گفتم: بااعتماد

 _بله تافل دارم.

 تکون داد و گفت: یسر 

 مهمه. یلیبودن واسم خ میمن آن تا نجاباش،ی_خوبه پس فرداسره ساعت هشت ا

 

 .کشهیهل بلندشدم؛ مامان من روم دنشیبه ساعتم کردم باد ینگاه

 

 من جا خورد و با تعجب گفت : عیحرکت سر دنیباد

 

 امده؟ شیپ ی_مشکل
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 انداختم گفتم: نییپا یمتوجه شدم و شرمنده بخاطره حرکت نابجام وسط حرف هاش سرم رو کم تازه

 

 شده.  رمید یی_متاسفم؛ آخه قراره برم جا

 

 کردگفت: یم مییکه به سمت در راهنما یتکون داد و بلند شد و درحال یسر 

 

 .نمتونیب یفردام ارخبی_بس

 

 کردم و از شرکت خارج شدم. یتشکر 

 یاز تماسها یلیبهش انداختم که با س یدرآوردم و نگاه فمیک یرو از تو میشدم و گوش نیسوارماش
 ناموفق روبه رو شدم.

 

 برداشت: دهیبوق نرس کیروگاز گرفتم و به مامان زنگ زدم که به  لبم

 

 االن ساعت دوازده ست. ییایساعته ب کی یرفت رشده،یپس ؟صددفعه زنگ زدم بهت د یی_کجا

 

 .نییاپایدم درم ب گهید قهی_باشه، باشه ده دق

 .ای_باشه زودب

 

 بوده نجایا ادیم ادمیکه از اون موقعه که  میپدر یخونه ا داریسرا میبوق زدم که مش رح دوتا

 و بهش سالم دادم. نییرو دادم پا شهیرو ببرم تو ش نیباز کرد تا ماش درو
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 .می_سالم مش رح

 

 بابا؟ ی_سالم دخترم خوب

 

 .نی_ممنون شماخوب

 

 گذره.  یم ی_ا

 

 نشسته بود خم شد و سالم داد: میشاگرد کنار یصندل یکه رو مامانم

 م؟یمش رح ی_سالم، خوب

 

 مامان نشده بود، سرش رو خم کرد و گفت: یکه تااون موقع متوجه ا میرح مش

 .دداخلییبفرما دمتونیند دیبخش_سالم خانم؛ ب

 

 شدم. ادهیپ نیفربد پارک کردم و از ماش دیرو تو بردم و پشت سر پرادو سف نیماش

 

بزرگ بود در واقعه خونه باغ  یلیآقاجون خ یخونه ا میرفت یم ادهیو پ یتا عمارت چند متر  دیبا
 شد. یحساب م

بودن اصال بد به چشم  یمیقد نیکه ا دیرس یآقاجون آنقدر بهش م یبود؛ ول یمیهم قد یکمی البته
 کرده بود. رترشیچشم گ باترویامد که بلعکس ز ینم
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 یکه به دره عمارت ختم م ییو به سه پله ا میکه من به شخصه عاشقش بودم گذشت یسرسبز  اتیح از
 .میدیشد رس

 

 بلند گفتم: یو داخل شدم و باصدا دروبازکردم

 _سالم خوشگلتون اومد.

 

من برگشتن و بالبخند نگاهم  ینشسته بودن؛ که باصدا ییطال یسرمه ا یسلطنت ییمبلها یرو همه
بود بااون کفش  کیتوجه به همه بدو بدو کردم که برم بغلش کنم، که نزد یآقاجون ب دنیکردند باد

 دوباره تعادلم رو حفظ کردم. یکه به سخت نیپاشنه بلند با مغز بخورم زم یها

 محکم بغلش کردم و چندتا ماچ گنده از لپاش کردم که گفت: دمیبهش رس یوقت

 

 .ی_بسه دختر خفه ام کرد

 

 گفتم : ینازک کردم و با لحن بامزه ا یچشم پشت

 دلتون بخواد.  میلی_ خ

 

 خنده زدند. ریحرفم همه زدن ز نیباا

 جمع شد. هیحواسم به بق تازه

 کردن. کیو شروع کردم به سالم و عل 

 یداروساز  سانسیو نه سالش بود و فوق ل ستیو پسرش مهبد که ب نیعمم مه بودند، تنها همه
 قائل بودم. یادیو جنتلمن که من به شخصه براش احترام ز پیپسره خوشت کیداشت؛ 
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نداشت ازدواج  یادیسن ز نکهیبود که براثر تصادف فوت کرده بود و عمه هم باا یعمم چندسال شوهر
 بزرگ کردن مهبدگذاشته بود. ینکرده بود و تموم وقتش رو برا

 شد. یبزرگتر بود و بعد از آقاجون بزرگ خانواده محسوب م یکه از بابام دوسال یعمو مهد و

بااقتدارم را درمشتش نگه داشته  یکه داشت عمو یاستیباهوش و زکاوت که باس یزن حهیزن عمو مل و
 بود. 

 .یبه فربد پسر بزرگ عمو مهد دمیدرآخر رس و

 ام افتادم. یدوران نوجوان ادیخودآگاه به نا دنشیباد

 پونزده ساله بودم. یدختر بچه ا کیکه  یزمان

 .دمیکردم، شن یبه دست در تراس باهم صحبت م گاریکه س یبابا و عمو را در حال یحرفها

 نثارم کرد. یقربان صدقه ام رفت و عروس گلم یکل دنمیبردم که عمو باد ییچا براشون

 اومدم. رونیگفتم ب یو سرخ شدم بااجازه ا دمیخجالت کش 

 پچ پچشان کنجکاوم کرد. یبرنداشته بودم که صدا شتریب یقدم یول

تونستم صداشون رو  یقدم برداشتم خودم را در پشت پرده تراس پنهان کردم حاال بهتر م آهسته
 بشنوم.

 

 _محمد.

 

 _جانم خان داداش.

 

که از آب و گل درامدن بساط  گهیچند وقت د یندارن ول ی_ازاالن بگم ماهک ماله فربدم؛ االن سن
 .میانداز یرو راه م شونیعروس
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 تکون داد و گفت: یباباسر 

 از شمابهتر. ی_من که از خدامه فربد دامادم بشه ک

 

 یم دهیشن دیکه نبا یحرفها دنیشروع به تپش کرد؛ انگار قبل از آن قلبم نبض نداشت و حاال باشن قلبم
 رفت.  یندکوچه آن ور تر هم متاچ شیشد صدا

 فوران کرد. احساساتم

 که متعلق به من نبود. یپرت شدم به جا میکودک یایازدن

 بهم نداشت. یحس چیبودم که ه یکردن به فکر فربد یخاله باز  یآن روز به بعد بجا از

 .میاآراینحو ب نیلباسم رو بپوشم و خود را به بهتر نیباتریبودم که ز نیآن روز به بعد به فکر ا از

 .نمیاز اون بب یگوشه چشم تابلکه

 نشد. یول

 .نخواست

 .دینفهم

 .دمشیپرست یعاشقانه م یهفدهسالگ تا

 بودنش، ساکت بودنش یخجالت ش،یها یمحل یب دنیبا د یول

 شدم. دلزده

 شد. میما مال هم نخواه دمیفهم و

 .چوقتیه

 به اون نداشتم. یحس چیه گرید چون
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 .یماند یاز تو چه بود؟مثل ناخن ترک خورده ام م رمیتعب نیدخترانه تر یدان یم

 آمد. یم فمیخواست کوتاهت کنم؛ ح ینم دلم

 .یبود تا آنقدرشده بود دهیکش طول

 دوستت داشتم. یلیخ

 داد. یبه من اعتمادبنفس م بودنت

 ییبه جا یکرد ریاجازه از من، گ یآخر ب یول

 .یاشکم را درآورد و

 . دیکش ریتنم ت تمام

 ات را از ته زدم. شهیر شبید

 ...شهیهم یبرا

 

 _دخترعمو؟

 

 صداش از گذشته به حال پرت شدم. دنیشن با

 شد ماهک صدام کنه. یم یاومد از لفظ دخترعمو چ یبدم م چقدر

 رو جمع و جور کردم و گفتم: خودم

 _سالم

 

 کرد و گفت: نگاهم

 ؟یماهت خوب ی_سالم به رو
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 .دیباال پر ابروهام

 خبر شده بود. چه

 بود. دیحرف ها از فربد بع نیا

 

 .یاومد یلفظ ها نم نیها، قبال از ا یکرد شرفتی_پ

 

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 ه؟ینظر تو چ رکنم؛ییگرفتم تغ می_قبال بقول تو شل و وارفته بودم، االن تصم

 

 ؟یرو گرفت ماتیتصم نیا یاز ک هی_عال

 زد و گفت: یشخندین

 _از صبح. 

 .دنیشروع کرد به خند و

 

بودم  نجایکه ا یخودم بود و وقت ها یباال که برا یاز اتاقها یکینثارش کردم و به سمت  یا وونهید
 کردم رفتم. یاشغالش م

 

و  دمیبه موهام کش یعوض کردم و دست میو شالم رو در آوردم و کفشهام رو با پاپوش قرمز مشک مانتو
 خارج شدم.

 

و دو ساله بود و بخاطره درسش در لندن  ستیکه نبودن، فرزاد بردار کوچکتر فربد بود که ب ییکسا تنها
 سکونت داشت.
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 بود جونه همه. یعمو محرابم که ته تغار  و

 بود که بادوست هاش شمال رفته بودند. یچندروز  که

 

 گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. یرایپذ یبودمش، از تو دهیآشپزخونه بود و ند یتو مادرجون

 بود و درحاله همزدن مواد داخله قابلمه بود. ستادهیبه من ا پشت

 .دمیتپلش رو در آغوش کش کلهیرفتم و از پشت ه بسمتش

 قدم به عقب برداشت کیو  دیکش ینیه

 به سمتم برگشت. و

 صدقه رفتنم. زد و لپ رمو ماچ کرد و طبق معمول شروع کرد به قربان یلبخند دمید یوقت

 از سر عشق و محبت بهشون زدم و گفتم: یچروکش رو به دست گرفتم و بوس یدستها

 _قربونت برم مادرجونم، دلم واست تنگ شده بود.

 

 _خدانکنه جانم دختره خوشگلم.

 

 نشوندم. شیشونیپ یرو یو بوس دمیرنگش کش یشیم یها رچشمیز یبه چروک ها یدست

 ؟یمامان یخوا ی_کمک نم

 

 خاتون همه کارهاروکرده. سیبلق نیمادرجون برو بش_نه 

 

 مبل نشستم. یبرگشتم و کنار فربد رو یرایتکون دادم و به پذ یسر 

 درآورد و نگاهم کرد. شیگوش یسرش رو از تو بانشستنم
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54 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 ؟یکن یو رو من قطع م یگوش گهی_حاال د

 

 کرد و نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو داد و گفت: اخم

 .ی_بدحرف زد

 

 حرفش زدم و گفتم: دیتائ یبرا یسر 

 .ی_درسته من بدحرف زدم و خب قبول کن حرصم رو درآورده بود

 

 صدام رو کلفت کردم و ادامه دادم: 

 شرکت ما. ییایب یتون ی_م

 

 تاد.از  انجام حرفم لبم رو کج کردم که به خنده اف بعد

 .دمیخندش بهش توپ دنید با

 ؟یخند یم ی_واسه چ

 

 زد و گفت : یشخندین

 بانمک شد. یلیخ افتی_آخه ق

 

 ندادم که دوباره لب باز کرد: یجواب
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55 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نه؟ ایکار سراغ دارن، برات  نمیبه چندتا از دوست هام زنگ بزنم بب یخوا یگم م ی_م

 

 حرص درار گفتم: یزدم و بالحن یلبخند

 

 برم سره کار. دیازفردام با داکردمیمن خودم کار پ دیشما زحمت بکش ستین یاز ی_ن

 

 از تعجب رفت تو موهاش و گفت: ابروهاش

 .یکن دایکار پ یبگرد یخوا یتازه م یصبح که بهت زنگ زدم گفت ؟یکرد دایکار پ ی_ک

 

 کردم. دایپ یرو قطع کرد یگوش نکهی_بعد از ا

 

 چپش و گفت: ییپا یراستش رو انداخت رو ییپا

 هست؟ مطمئنه؟ ی_حاال چه کار 

 

 راحت. التیآره مطمئنه خ ه؛یشرکت تجار ی_تو

 

 .انهیهست  یخودمم هنوز مطمئن نبودم که شرکته مطمئن البته

 تکون داد و گفت: یسر 

 بشناسم. دیبگوشا ه؟ی_اسم شرکته چ
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56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نماگستر. ی_شرکت تجار 

 

گردنش جابه  یاسم شرکت چنان سرش رو برگردوند طرفم که فکر کنم چند تا از مهره ها دنیباشن
 جاشدن. 

 

 ح؟ی_مس

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 

 ش؟یشناس ی_آره م

  

 هم فشار داد و گفت : یهاش رو از حرص رو دندون

 نکهیچه برسه به ا ،یحرف بزن یعوض یبااون پسره  یاون شرکت اصال حق ندار  یتو یبر  ی_حق ندار 
 ؟یدیفهم یو هرروز بغل دستش باش یاونجا کارکن یبر 

 

 گرفت گفتم: یکه در کالمش بود نشاط م ییو زورگو یکه از خود را یباخشم

 

 ؟یدیفهم ،یکن یروشن م فیمن تکل ینداره که برا یربط چیقدر حق حق نکن به تو ه نی_ا

 

 ضرب گرفت و گفت: نیزم یو با پاهاش رو دیتو موهاش کش یدست کالفه
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57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گذره. یاون از بزماده هم نم ستین یشناسم اون آدم درست یو م حیمن مس یستی_چرا متوجه ن

 درک کن لطفا

 کنم باشه؟ یم دایکار خوب واست پ هیگردم  یم خودم

 

 به ابروهام دادم و گفتم: ینیچ

 امضا کردم. کسالهیشه من قرارداد  ی_نم

 

 _اشکال نداره برو کنسلش کن.

 

چکارست و  سمیرئ ستیاصال هم برام مهم ن ستمیخودم با یپاها یخوام من دوست دارم رو ی_نم
 ندارم. یدم و به اونم کار  یکنه، من کاره خودم و انجام م یکارمیچ

منتظر جوابش باشم بلند شدم و به سمت مامان که با کمک عمه و  نکهیاز تموم شدن حرفم بدون ا بعد
 ناهاربودن رفتم. زیم دنیبود و کمک حال مادرجون، در حاله چ میخاتون که همسر مش رح سیبلق

 

 هیو برو سراغ  نییپا ایب طونیکرد که از خره ش یزمیو زیو میاول تا آخره ناهار خوردن فربد بغل گوش از
 .گهیکاره د

 شدم. یم صیحر شتریآورد، من ب یو برهان م لیدل شتریب یکو گوش شنوا هرچ یول

 

 رو جمع کنن. ریاز اتمام ناهار کمک کردم که م بعد

 .ختمیبعد از کمک کردن از مهلکه گر و

 از دست فربد به اتاقم پناه بردم. و

 خوابم برد. یک دمیتختم و چشم هام رو بستم؛ که نفهم یخسته ولو شدم رو و
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58 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شمیآرا دیو بعد از مرتب کردن لباسم و تجد دارشدمیحول و حوش شش عصر بود که از خواب ب ساعت
 .رونیرفتم ب

 زدند. یخوردن باهم گپ م یو تنقالت م وهیکه م ینشسته بودن و درحال یرایپذ یتو همه

 با خنده گفت:  یکردم که همه برگشتن و عمومهد یسالم

 .ی_ماشاهلل عمو چقدر کمبود خواب داشت

 

 که گفتم: دنیشروع کردن به خند همه

 

 زود بلند شدم رفتم ورزش؛ خسته شده بودم._صبح 

 

 خب چخبر عمو؟ ن،ی_آفر

 

 نشستم گفتم: یبغل بابا م یمبل تک یکه رو یدرحال

 ...یراست ی_سالمت

 

 کردم و به سمت بابا برگشتم گفتم: یمکث

 رم سره کار. یکردم، از فردا م دای_کار پ

 

 حرفم همه بجز مادرجون اخم کردند. دنیباشن

 گفت: یبلند یباصدا آقاجون
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59 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خودم تو کارخونه. شیپ ایب ااصالیتو شرکت بابات  یر یچرا نم ؟یکرد دایکه کار پ یچ یعنی_

 

 به ابروم دادم و گفتم: ینیچ

درس خوند آخرم عرضه نداشت خودش و باال بکشه، دوست ندارم  نهمهی_من دوست ندارم همه بگن ا
 نداره. یشما فرق شهیبابام چه پ شهیباباشه،حاالچه پ بهیبگن دستش تو ج

 

 گفت: یعصبان بابا

 گهیمن حرف د شیشرکت پ یایفردا م ؟یقدر لجباز  نیگه توچرا ا ینم یز یچ نیهمچ هی کسیچی_ه
 نباشه. میا

  

 حرص و بغض گفتم: با

که  ینه شرکت شما جا یرم سرکار،.ول یمن فردا م رم؟یبگ میام تصم ندهیخودم واسه آ دیزاری_چرا نم
 امروز باهاشون قرارداد بستم.

 

 بلند شد و بسمت در حرکت کرد؛ عمو هم پشت سرش رفت تاآرومش کنه. یباباعصب

 

 رفتن بابا و عمو رونیاز ب بعد

 نثارم کرد و به سمت اتاقش رفت. یتکون دادو لجباز  یآقاجون سر  

 

 کرد که انگار ارث باباش رو خوردم. ینگاهم م یعمو هم جور  زن

 

 سوخت. هاخالدونمیازم گرفت که تا ف یشگونیاز کنار عمه بلند شد و اومد کنارم نشست و ن مامان
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60 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

درهم شده از  افهیق یکرد، نگاهم کرد و وقت ینگاه م نیگفتم که فربد که تااون موقعه با اخم به زم یآخ
 .یشد به نگران لیاخمش تبد دیدردم رو د

  

 توجه بهش به مامان نگاه کردم و گفتم: یب

 دردم اومد.  یکن یم ینجور ی_چراا

 

 کردو گفت: یاخم

 .کمیبود؛ احترام بزرگتر و نگه دار  ییچه حرف ها نیا ؟یر یجلو دهنت وبگ یتونست یمرده نم لی_ذل

 

 متشنج بلند شدم و رفتم تا لباس هام رو بپوشم. یندادم وبااعصاب جواب

 

 حرکت کردم که باباگفت: نمیو به سمت ماش رونیرو برداشتم و رفتم ب چمیلباسام سو دندیاز پوش بعد

 ؟ی_کجا بسالمت

 

 و ناراحت گفتم: برگشتم

 رم خونه که جلو چشمتون نباشم. ی_م

 

 پاش و بسمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت: ریرو انداخت ز گارشیس

 آخه؟ یکن ی_دختره خوشگلم، چرا لج م

 هم مارو. یکن یهم خودت و ناراحت م ینجور یا
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61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 از چشم چپم راه گرفت و گفتم: یلحن مهربونش لوس شدم و اشک بخاطره

 

 . چکسیخوام خودم موفق شم بدونه کمک ه یکنم فقط م ی_لج نم

 تکون دادو گفت: یسر 

 فقط ناراحت نباش تو. یهرجور دوس دار  زمی_باشه عز

 زد و گفت: میشونیاز سر عشق به پ یجلو بوس دمیکش

 خواد شام جوجه کباب درست کنه برامون. یم تیتو که عمو مهد ابروی_ب

 گرفتم. شیزدم و راه عمارت رو در پ یلبخند

 .هیخوب نعمت خانواده

 

 جوجه کباب تموم باغ رو پر کرده بود. یبو

سرخ آقاجون بود؛ نشسته بودم  یبزرگ و پر از گلها یکه کناره باغچه ا یدونفره ا دیسف یتاب آهن یرو
 کردن بودند. خیگوجه س رهیو بابا بودم که درگ یو نظاره گره عمومهد

  

 کرد:  یبود و نگاهم م ستادهیفربد به خودم امدم و نگاهش کردم کنار تاب ا یصدا با

 ؟یکن یفکر م ی_به چ

 

 شدم و گفتم: رهیو به روبه رو خ برگشتم

فرو رفتم که  یخلسه ا یگنگم، انگار تو یجورا کیکنم  یم یفربد احساس پوچ یدونیم یچی_ه 
 شدم. جیگ یدونمحساب یدونم، واقعانم ینم ستیامدنش دست خودم ن رونیب
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62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تاب نشست و با پاهاش تاب رو به حرکت درآورد. یرو کنارم

 ؟یکن یحس م یکمبود ؟چهیکم دار  ی_چرا؟مگه چ

 

دردو غم بودنم  یکه من دارم ب یها یخوش نیزنم که ا یوقت ها به خودم تلنگر م یگاه یدون ی_م
 ده.  یکار دستم م یروز  کی

 جابمونم. یترسم از زندگ یترسم، م یم همش

 ترسم به آرزوهام نرسم. یم

 .هیحاله بد یلیخ یدون یم

 ییتنها ،ییشدم همش تنها خسته

 نواخت شده. کی میزندگ

 قدر خونه سوت و کوره نیوقت ها ا یگاه

 نشناسم. چکسیکه ه یجا گهید یجا هیدوست دارم فرار کنم و برم  که

 وجودنداره. جانیه میزندگ یتو

 

 کرد و گفت: یپوف

 بدم؟ جانیبهت ه یخوا یم ؟یالزم جانی_االن ه

 گردشده نگاهش کردم و گفتم: ییو باچشم ها برگشتم

 ادب. ی_ب

 کردن گفت: یخنده ا افمیق دنید با

 بود. یا گهید زیمن منظورم چ ؛ی_تو منحرف
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63 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو از حرص گاز گرفتم و گفتم : لبم

 ؟یبگ یخواست یم ی_آره جون عمت؛ حاال چ

 

 تاب و نشستم. یطرفم برگشت منم برگشتم طرفش و پاهام رو آوردم باال و جمع کردم رو به

 .میهم نشسته بود یروبه رو قایدق حاال

ل کار خودشون به همه که مشغو یاجمال یچشم هام نگاه کرد و آب دهنش رو قورت داد و  نگاه به
 بود کردو گفت:

 .میازدواج کن اباهمی_ب

 

 شوکه شده بودم. د،یپر یکنم سکته رو رد کردم پلکم م فک

 لب زدم: آروم

 تو؟ یگ یم ی_چ

 

 رو گرفت و گفت: دستم

 ه؟یکنم واست هوم؟نظرت چ یدرست م جانیسرتاسره هیزندگ کیگم با من ازدواج کن؛  ی_م

 

 کردم و دستم رو از دستش درآوردم و گفتم: یخم د؛ایتازه خون به مغزم رس انگار

 

 یتو جانهیگم ه یمن م رتتیگ یگفتم تو چرا جو م یز یچ هیواسه خودت حاال من  یگ یم ی_چ
 کنم؟  یدرست م جانیسرتاسره یازدواج کن، برات زندگ ابامنیب یگ یکمه تو م میزندگ

 خودم رو بدبخت کنم آخه. یچ واسه
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64 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

بکشم که  رونیبلند شم که دست رمو گرفت و نگهم داشت؛ خواستم دستم رو از دستش ب اومدم
 نذاشت و محکم دستم رو گرفت.

 

 موهاش و گفت: یتو دیدستش رو کش یکیاون  کالفه

 

 .یگ ی_باشه، باشه تو راست م 

 یروز ازدواج کن هی دیبالخره که با یول

 یکرده ام، هم م لیدارم هم تحص یدارم، هم پول به اندازه کاف کلیو ه افهیدارم هم ق زیکه همه چ من
 میشناس

 گذره. یداره سنت از سن ازدواج م ست؟ین نابسیا 

 

که  یزهایچ نیو چهار سالمه؛ بعدم من ا ستیبعدشم مگه من چندسالمه همش ب ستی__نه بس ن
 ج کنم.ها من دوست دارم با عشق ازدوا نیو پول و ا افهیق ستیواسم مهم ن یگفت

 

 زد و گفت: یلبخند

 هوم؟ یش ی_خب عاشق من م

 

 گفتم: نیغمگ

 شه. ی_نم

 

 درهم گفت: یذوقش خورد که با اخم ها یتو انگار
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65 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _چرا؟

 

 خوام داشته باشم. ینم گمیبهت ندارم و د یحس گهیحاال د ،ی_اون موقع که دوست داشتم نبود

 

 گفت: یتعجب و شگفت با

 ؟ی_تو دوسم داشت

 

 مثبت تکون دادم ؛که با شوق و ذوق گفت: یبه نشونه ا یسر 

 یدوسم داشته باش یهنوز بتون دی_شا

 ها؟

 .رهید یلیخ گهیشه د ی_نه نم

 

 عمو محراب که اومد یصدا

آب خون اطرافش را  لیبود که س یدشت و دمن یکه به سبز  یسبز  یاز نگاه کردن به چشم ها دست
 احاطه کرده بود، گرفتم و بلند شدم و خرامان به سمت عمو رفتم.

 کرده در آغوشش فرو رفتم بغض

 سرم گذاشت و گفت: یوبغلم زد در آغوشش فشردم و چانه اش رو رو دیخند

 لوس عمو؟ ی_چطور 

 

 در آغوشش فرو رفتم و گفتم: شتریب

 .ستمی_خوب ن
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 آوردم و نگاهم کرد رونیآغوشش ب از

 برد، که آهسته لب زد: زیبه همه چ یچشمانم پ دنید با

 شده جان عمو. ی_چ

 

 آنچه اتفاق افتاده بود رو نداشتم یبازگو توان

 رفتن بود. لیدر حال تحل بدنم

 تا غش کردنم نمانده بود. یز یچ

 نبود که یکم زیچ آخر

 واهدشد.که مطمئنن فراموش نخ یعشق اولم کس م،یمیعشق قد فقط

 ازدواج کرده بود و یتقاضا ازم

 بود. یجوابم به احساسش منف من

 

 وجود داشته باشد. یاگر احساس البته

 

 همه دورو برم شلوغ بود. نیا نکهیدونم چرا باا ینم

 را باتمام وجودم ییهنوز تنها اما

 کنم. یم حس

 

 خواهد. ینم چیخسته ه آدم

 خواد.... یدلش م فقط

 ....ردیخودش را بگ دست
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67 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برود..... فقط

 ....ستیکه قرارن ییجا

 وقت.... چیه

 کس.... چیه

 کجا چیه

 کند..... شیدایپ

 

 بردم. یاتاقش م یو بسو ردیگ یرو م دستم

 کنه. یم تمیکنه و به سمت تختش هدا یرو باز م در

 .نمینش یم

 کنه. یداخل کمدش م یچوب لباس زونیآورد و آو یبهاره اش رو درم کت

 .ندینش یو کنارم م ادیم بسمتم

 .چدیپ یرو دور شانه ام م دستش

 بگذارم. یشانه ا یکند سرم رو رو یوادارم م و

 _بگو.

 

 !میبگو یعموجانم، چ میبگو یچ

 کند: یکنم که دوباره تکرار م یم سکوت

 .یاز کناره اون پاشد دمیگفته؟ د یز یشده؟ فربدچ یز ی_چ

 

 فربد؟
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 .وستیپ قتیبه حق مینوجوان یسالها یآرزو شیپ یقیداند که دقا یدونه نم ینم چکسیه

 دوستش ندارم؟ گریمن چم شده،د یول

 فقط به عنوان پسرعمو یدارم؛ ول چرا

 .یگر ید زهیچ نه

 جواب دادم : یگرفته ا یشکنم و با صدا یسکوت رو م باالخره

 .ستیحالم خوب ن یکمینشده، فقط  یز ی_چ

 کنه. یرا نوازش م میموها

 زند. یهام م قهیبه شق یا بوسه

 کنه. یو بلندم م رهیگ یرا م دستم

تو رگ توکه اصال استقباله  میبزن میدرست کرده، بر یچه جوجه کباب تیعمو مهد نیبب می_بلند شو بر
 .یاز من نکرد یگرم

 نه انگار که من نبودم. انگار

 

 .دمیزدم و بغلش کردم و لپش را بوس یتلخ لبخند

 و هشت ساله ام بودم. ستیجوان ب یعمو نیعاشقه ا بیعج

 .میزد و دستم رو گرفت و به سمت باغ حرکت کرد یلبخند

 

 باغ نشسته بودند. یتو دیسف هیآهن زیدوره م همه

 .فربدنبود

 به دورو اطراف کردم. ینگاه

 شده بود. رهیخ نیتاب نشسته بود و به زم یهنوز رو دمش،ید
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 .انبودیدن نیا یتو انگار

 ببرد. اطیکف ح یها کیتوانست نخ نگاهش رو از موزائ ینم یچیق چیه و

 نگاهم کرد. رهینگاهم را حس کرد که سرش را بلند کرد؛ خ ینیانگار سنگ یول

 کردم. یبودم و بهش نگاه م ستادهیا اطیمن هم سردرگم وسط ح قهیچنددق

 به اجبار نگاه گرفتم. دیعمو دستم رو کش که

 حرکت کردم زیبه سمت م و

 .دمیگوشه چشم اما د از

 رفت. نشیو به سمت ماش دیکش شیموها نیب یدست کالفه

 زن عمو بلند گفت: که

 .زیسره م ای_کجافربد؟ب

 

 برگشت و گفت: کالفه

 .دییایرم شماهم بعدا ب یاومده، من م شیبرام پ یکا فور  هی_

 

 بلندگفت: عمو

 ؟ینصفه شب هیچه کار نی__ا

 

 ضرب گرفته بود. نیزم یرو شیباپاها

 .ششیوام برم پ خیم مارستانهیاز دوستام ب یکی_

 

 :دیپرس تیبا جد عمو
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 _کدوم دوستت؟

 

 .نیشناس ی_نم

 

 با تحکم گفت: عمو

 .نیابشیب ست،ی_پس الزم ن

 

 گفت: یزار  افهیق با

 _بابا.

 نباشه. میا گهیحرفه د ن؛یابشی_ب

 

 کنار بابانشست. یتنها صندل یاومد و رو زیناچار به سمت م به

 به پشتش زدو گفت: یدست بابا

 عمو؟ یپسند یبا ما رو نم یهمجوار  گهی_د

 هول کرده گفت: فربد

 من غلط بکنم. هیچه حرف نی_عموا

 

 شروع به خوردن کردم. معذب

 بود. سخت

 

 فربد یزن عمو و نگاه افسرده ا نینگاه کنجکاو عمومحراب، نگاه خشمگ ریز
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 سخت بود! بیعج

 

 .میبه سمت خونه حرکت کرد ،ییاز خوردن شام و جمع و جور کردن ظرف ها و خوردن چا بعد

 بابا اومد و من هم پشت سرشون راه افتادم. نیبا ماش مامان

 

 چشم باز کردم. میهشدار گوش یصدا با

 به ساعت انداختم ینگاه

 ساعت وقت داشتم تا حاضرشم. کیهفت بود و  ساعت

باسنم بود و با  ریوجب ز کیکه تا  یخنک کوتاه یمشک یمانتو ه،یاول یزدن و کارها بعدازمسواک
هم کردم و  یمیمال شیو آرا دمیپوش میو شال مشک میدمشکیسف یها یو کتون یمشک نیشلوار ج

 آماده رفتن شدم.

 به خودم کردم نییاز باال تا پا ینگاه

 خواستم برم مجلسم ختم. یم انگار

 

 رو برداشتم و به سمت شرکت حرکت کردم. چیسو

 

 رفتم. یواحد شرکت شدم و دوباره به سمت زه منش وارد

 بهم انداخت. یکل یدادم که نگاه یسالم

 متعجب بود. انگار

 نه به االن!  روزم،ید پیبه لباس ها و ت نه

 و گفت: زیم یرو یرو سر داد به برگها نگاهش
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 ن؟یداشت ی_کار 

 .نجاباشمیگفتن ساعت هشت ا م؛یموحد یآقا اری_بله من از امروز دست

 

 گردنش سوخت. یمهره ها یاولم چنان سرش رو  باال  آورد که دلم برا یجمله ا دنیباشن

 

 گفت: تیعصبان یتعجب و کم با

 ار؟ی_دست

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 که اومدم. نی_بله لطفا بهشون اطالع بد

 

 رو برداشت. یتکون داد و گوش یناچار سر  به

 دونه. یکه االن بااومدن من همشون رو نقشه برآب م سش،ینقشه داشته واسه رئ چارهیکنم ب فکر

 زدم که گفت: یشخندین

 داخل اتاقشون منتظرن. دیدبریتون ی_م

 

 تکون دادم و بعد از در زدن وارد اتاقش شدم. یسر 

 بود. شهیتراز هم پیخوشت

 بود. دهیپوش رهیت یطوس نیو شلوار ج یکت چرم مشک هیبا  یگرده خاکستر  قهی شرتیت کی

  

 آخه! نیجذاب ا چقدر
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73 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد و گفت:  یشخندین

هروقت خسته  د،یشمانگاهم کن ستمیساعت با مین امیهرروز صبح من ب هی_خانوم مهرآرا نظرتون چ
 هوم؟ میبه کارمون برس نیشد

 

 کردم و گفتم: یاخم

 داره. یحد هی زیهرچ ستیخوب ن گهیبودنم د فتهیقدر خودش نی_ا 

 کردم گفتم: یمکث

 .قایدق کارکنمیچ دی_خب االن من با

 

به صورت ال  زشیکه به سمت چپ م یرنگ یقهوه ا هیو صندل زهیجلو خم شد وبادستش به م به
 اشاره کردو گفت: نجانبودیروزایبود و د دهیچسب

 

بگو  یهم خواست یز یهرچ ،یدردسترسم باش شهیتا هم نجاگذاشتمشیا زتهیم نیبه بعد ا نی_از ا
 ؟okزیاز خودم بپرس، همه چ یداشت میتابهت بدم هر سوال

 

 _بله درسته. 

 

 نیکه امده و رو ترجمه کن اون پوشه زرده رو هم بخون بب یو اون چندتا فکس نی_خوبه حاالم بش
 .انهیشه ازش  یم رتیدستگ یز یچ

 نشستم و مشغول شدم. زیتکون دادم و پشت م یسر 

 

 تموم شد. باالخره
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 به روبه روم انداختم. یبه بدنم دادم و نگاه یسرم رو باال آوردم کش و قوس یخستگ با

 بود. میروبه رو مرخشین

 شده بود. رهیخ شیحرکت و ثابت به قاب عکس روبه رو یب

 نبود. ایدن نیدر ا انگار

 کردم که به خودش امد و نگاهم کرد. یا سرفه

 دیخودش د یرو که رو نگاهم

 گفت: یزد و با لحن مهربان یلبخند

 _تموم شد.

 

 لب باز کردم: یتکون دادم و با خستگ یسر 

 _چقدر سخته، خسته شدم.

 

 کردو گفت: یخنده ا تک

 که. ینشده خسته شد یچیهنوز ه ؟یسیخودت وا یپاها یرو یخوا یم ینجور ی_ا

 

 کردم و گفتم: یاخم

 یحرف نیهمچ هیبه شماگفته من  یکنم؛ بعدشم ک یکم کم عادت م هینجوری_اوال چون روزه اولمه ا
 زدم؟

 

 سمتم برگشت و نگاهم کرد و گفت: به

 فربد زنگ زد گفت اونم ساعت چهار صبح.  شبی_د
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 گرد گفتم : ییچشم ها با

 مگه؟ نی_چهارصبح شما چقدر دوست

 

شه گفت از  یم میدانشگاه هم باهم بود م،یقیباهم رف رستانیاز اول دب یدونم ول ی_چقدرش رو نم
 .میتر کیبرادرم بهم نزد

 باالرفته گفتم: یباابروها

 فربدم؟ یمن دخترعمو نیدونست ی_شماازاول م

 کرد و گفت: یا خنده

 ینم یناکارم کرد یباره اول که زد یکنن ول یم یساختمان ما زندگ  یفربدم تو یدونستم عمو ی_م
 .دمیفهم یزد یباتلفن حرف م یوقت یول ؛یفربد یدونستم دخترعمو

 

 از خجالت. نیزم یخواستم آب شم برم تو یم یناکارم کرد یگفت زد یوقت

 بودم. یو حاضرجواب طونیدختره ش درسته

 و خانوم هم بودم. یبه وقتش خجالت یول

 رو باهم داشتم. اتیخصوص همه

 

 انداختم. لمیبه صفحه موبا یگفتم و نگاه یدیببخش میاس ام اس گوش یباصدا

 اس ام اس داده بود، بازش کردم فربد

 

 .یندارم؛ تو خودت مختار  یکه اصرار  من»
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 ..... ابمانی

 ..انروی

 «دارم یم انگهتی

 

 افتاد. اهیس یسرم رو باال آوردم؛ که نگاهم به دوگوله ا کالفه

 زد. ینگاهش غم موج م ته

 از شرکت نبود. رونیو کل اندازه ب طونیاون آدم ش انگار

 بود.  یسر آن قاب عکس چوب ریبود ز یهرچ

 .ختیر یبهم م نیچن نیدرونش جا خوش کرده که اون رو ا یدونستم چه عکس ینم

 ندازم؛یبه اون ب یباشد حتما نگاه ادمیکه عاشقشه  ستیعکس دختر حتما

 اش چطور بود. قهیدارم بدونم سل دوست

 

 ام رو حس کرد که گفت: یکالفگ انگار

 شده؟ یز ی_چ

 

 حوصله گفتم: یب

 .دیپرونده رو خوندم فک کنم به نفع شرکت باشه که باهاشون معامله کن نیمن ا ی_نه راست

 

 تکون دادو گفت: یسر 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

77 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ادیبنظر نم ادیاون شرکت خوشم نم سیاز رئ یول اد،یم یشنهادخوبیفکرم بنظرپ نیهم ی_خودمم تو
 یلیخ میاون پارچه ها رو وارد کن میاگه بتون هیخوب شنهادهیدرهرحال پ یداشته باشه ول یخوب تین

 واسه اسم و رسم شرکت خوبه.

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 و تموم کردم، اگه تمومه برم. نیکه گفت ی_من کارها

 

 باالانداخت و گفت: یابرو

 ماشاهلل سرعت عمل. د؟ی_همه رو تموم کرد 

 

 کردم که در با شدت بازشد. یخنده ا تک

 . میکه با فربد مواجه شد میبه سرعت به سمت در برگشت هردو

 .ستادیمن ا زیکرد و درو پشت سرش بست و اومد بغل م یاخم دنمونیباد

 

 کردو گفت: یاخم حیمس

 بعدشم سالمت کو؟ ،یدربزن نکهیرو گذاشتن واسه ا یگندگ نیدر به ا 

  

 برگشت و گفت: حیتکون دادو به سمت مس یکرد و کالفه سر  زهامونیم نیبه فاصله ب ینگاه

 _سالم

 ؟چخبری_سالم خوب

 .ی_قربونت؛ سالمت
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 گفت:  یسمت من بالحن مهربون برگشت

 ماهکم؟ ی_تو خوب

 

 گشاد شده نگاش کردم یها باچشم

  ماهکم؟

 گفتم: باالجبار

 ؟یتوخوب ی_مرس

 

 منم خوبم. ی_تو خوب باش

 

به  یشه، ول یداره از خنده منفجرم حیمس دمیو دادم که دهام رو چپ کردم و نگاهم رو به روبه ر چشم
 کنه. یداره خودش رو کنترول م یسخت

 گفتم: زکردمیهام رو ر چش

 شده؟ یز ی_چ

 جمله بود که بترکه. هی نیهم انگارمنتظر

 

 .دیخند یبلندم یباصدا

 . میکرد یباتعجب و فربد بااخم نگاهش م من

 زد گفت: یکه خنده توش موج م یبرداشت و نگاهمون کرد و با لحن دنیدست از خند باالخره

 فربد تو چته؟  یی_خدا
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 من بهامانه. یمن فالنه دخترعمو یدخترعمو یگ یم یچهار صبح که زنگ زد ساعت

 انگار ارث بابات رو خوردم. یکن یبه من نگاه م یجور  هی یکه اومد االنم

 .دهیازت بع ،ییطرز حرف زدنت حقم داره خدا نیدختره بدبختم که کپ کرده از ا نیا

 

 یشد و دندون هاش رو از حرص رو دتریبه فربدانداختم که اخمش شد یز یحرفش نگاه ت بعدازاتمام
 هم فشار داد.

 

 چشه. نیدونم ا یکه م من

 اون بخوادازمن سواستفاده کنه. دمیاشایبشم،  قشیرف یوقت من عاشق چشم وابرو هیترسه  یم

 .ستین یپسره بد دمیفهم دمیرو د نیدو روزه که من ا نیا یتو ییخدا یول

چشم هاش  یاز تو نیمهربونه ا یلیهمونجورم خ یداره و مغروره ول فیتشر فتهیخودش یلیخ درسته
 معلومه.

به من نداشته باشه، من بهش تجاوز  یدم اگه اون کار  یقول نم پهیجذاب و خوشت یلیخ ییخدا یول
 نکنم.

و تشر فربد رشته افکارم رو پاره کرد و از جا  حیمس یخنده  یفکرم لبم رو گاز گرفتم که صدا نیباا
 .دمیپر

 گفت: حیبهشون کردم که مس ینگاه گنگ

 یو لبت و گازم یکن یمنو نگاه م یزنه تو دار  یدختر سه ساعته فربدداره باهات حرف م یی_کجا
 ؟یر یگ

 

نه از شرم بلکه از شدت خشم کردم و  یم سرخ شده بود ولبه فربد که اون یشرم سرخ شدم و نگاه از
 گفتم:
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 حواسم نبود. یگفت ی_چ

 

 تکون دادو بااخم گفت: یسر 

 فعال نمت،یبیبعدا م یچی_ه

 

 رفت و درم محکم بست. رونیبه سرعت ازم فاصله گرفت و در باز کرد و ب و

 

 گفتم: حیبه مس متعجب

 چش بود؟ نی_ا

 

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 وگذاشتم تو اتاق خودم.  زتیکه چرا م هیشاک نیعاشقه، از ا یلی_بچم خ

 

 هام گل انداخت. لپ

 زد و گفت: یلبخند دنمیباد

 _حقم داره به خدا.

 که ادامه داد: نییزده سرم رو انداختم پا خجالت

 یفکر  هیبگو تا یحاالاگه معذب نجاباشهیا زتیکارها زودترانجام بشه گفتم م نکهیمن فقط بخاطرا نی_بب
 کنم، هوم؟

 

 روباالآوردم و گفتم: سرم
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 ندارم. ی_نه من مشکل

 

 به نشونه مثبت تکون دادو گفت: یسر 

 یبر  یتون یواسه روزه اول بسه م گهیاالنم د م؛یکن یم شیکاریبگو  ی_خوبه؛ درهرحال هروقت خواست
 .میباهم بر سایوا یندار  نیماش ااگری

 

 هست. نی_نه ماش

 

 بلند بشم که گفت: خواستم

به استثنا امروز زودتربرو از فردا تا  یول ستیقدرکم ن نیا تیکار میتا شهیدو هم کهی_االن ساعت نزد
 . یبمون دیهفت با ایهشت  یکاینزد

 

 به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم: یسر 

 فعال. دی_ممنون، خسته نباش

 

 زد و گفت: یلبخند

 بسالمت. ی_توام خسته نباش

نگاه  نیا یدونستم ول ینم شمیلیفام یروبه روشدم؛ حت یمنش نیزدم که با نگاه خشمگ رونیدر ب از
 هاش رو مخم بود.

 سمتش رفتم و بااخم گفتم: به

 شده. یز ی_چ
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 زد و گفت: یپوزخند

 شده باشه؟ یز یچ دی_با

 

 و باحرص فوت کردم وگفتم: نفسم

 .ادیخوشم نم ،یدار  یانگار باهام پدرکشتگ یکن ینگاهم م یجور  کی_ 

 

 کرد و گفت:  یاخم

 .ادیولنگ وباز خوشم نم یندارم فقط از دخترا ی_باهات پدرکشتگ

 

 سرخ شدم و باخشم گفتم: تیعصبان از

ولنگ و باز، دفعه آخرتم  یک یفهمیم ینگاه به خودت بنداز  هیواسه خودت؛ اگه  یکن یزر زر م ی_چ 
 . یباف یو چرت و پرت بهم م یکن یهست که چاکه دهنت و باز م

 

اوضاع از  دیفهم دمیکه شن یطول حرف زدنم ساکت و مظلوم نشسته بود؛ تعجب کردم که با صدا در
 زده. یچه قراره و خانم چرا خودشو به موش مردگ

 

 _خانم مهرآرا چخبره شده؟

 

 اخم داشت  یو نگاهش کردم کم برگشتم

 نبودم گرانیاز د ییبدگو اهل

 رسوندم. یم انیبا جنگ و جدل به پا ممیروزه کار نینبود اول خوب
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 زدم گفتم: یلبخند نیهم بخاطره

 بحث دخترونه بود. هینبود یز ی_چ

 انداختم و گفتم: یبه منش ینگاه برگشتم

 ست؟ینطورنی_ا

 

 کرد. زشیم یرو یتکون داد و بالفاصه خودش رو سرگرم برگ ها یهام سر  دحرفیتائ یبرا

 اون هاست. یهمش درحاله بررس هیچ نیا زهیم یرو یبرگها نیا دونمینم من

 به من. ازیهست چه ن یمنش یوقت بعدم

 

 نگاه کردم. حینگاه ازش گرفتم و به مس الیخیب

 کرد. ینگاهم م یمحو بالبخند

 تکون دادو راه افتاد به سمت آسانسور پشت سرش راه افتادم. یسر 

 صحبت کردن. حیمرد از آسانسور خارج شدن و شروع کردن با مس دو

 

 حرف زدنشون معلوم شد، از

 داشت حساب داره شرکته. یرنگ درشت یمشک ییتربود و چشمها یکلیکه قدبلندتروه شونیکی که

 داشت مسئول فروش شرکته. یبور  یو موها یعسل یکه کوتاه ترو الغرتر بود و چشمها یکیو اون  

 

 کرد. یبعدازاتمام حرف هاشون کنار رفت و من که پشتش بودم و بهشون معرف حیمس

 .ارمنیهم خانوم مهرآرا هستن؛ دست شونی_ا
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 .دیباالپر ابروهاشون

 قدبلنده به خودش اومد. اول

 تکون داد و گفت: یسر 

 خوشبختم. تونیهستم حسابدار شرکت ازآشنا یدانصار یسع من

 نی_همچن

 .دیرس هیبه چشم عسل نوبت

 کاوه. یم زشیه یداره تموم بدنم رو باچشم ها دمیکردم که د نگاهش

 

 کردم که گفت: یاخم

 .تونیهستم مسئول فروش، خوشحال شدم ازآشنا ی_فرهاداکبر 

 

 خورده باالجبارجواب دادم. نیچ یشونیباپ

 .نطوری_من هم هم

 

 هم واردشد. حیازشون برداشتم و سوارآسانسورشدم پشت سرم مس چشم

 قه همکف رو زد.طب دکمه

 داد و گفت: هیآسانسور تک یآهن وارید به

 کنه. یچشم هاش درست کارنم کمی_از فرهاد دور باش، 

 

 به ابروهام دادم و باانزجارگفتم : ینینگاه چندشش چ یادآور یبا
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 . کهیداد مرت ی_داشت قورتم م

 

 کرد و گفت: یخند تک

 _اگه فربد بدونه.

 

 کالمش شدم و گفتم: یطعنه ا متوجه

کارا اون تا  نیا دهیکنه ازش بع یاون فقط داره خودش و خسته م ستین یچیمن و فربد ه نهی_ب
 کرد انگار. رییتغ هویبود  یآدمه ساکت و خجالت روزید

 

 تکون دادوگفت: یسر 

 هنوز کامل نشناختمش. یم،ولیتر کیو از برادر بهم نزد میچندساله باهم نکهیباا هی_فربد آدمه مرموز

 .یاوقات ابر  یو گاه یوقت ها آفتاب یگاه

 

 در رو باز کرد ومنتظر شد اول من خارج شم. ستاد،یاز حرکت ا آسانسور

 جنتلمن بودنش خوشم اومد. نیا از

 

 تر بود. دهیچیاز فربد هم پ یمرد حت نیجنس ا اصال

 مهربون! فته،یاوقات مغرور، خودش یگاه طون،یوقت ها ش یگاه

 کنه. یاز غم رو  در خود پنهان م یمیکه حجم عظ یباچشمان و

 هم داشت. یفوق العاده ا یا چهره

 تونستم بگم یجرات م به
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 سر بود. یلیمن خ از

 .یلیخ

 

 .میشرکت راه افتاد نکیسمت پارک به

 رفت که گفتم: نشیسمت ماش به

 .دیر یدمیتا هشت شبه؟ دار یساعت کار  نی_مگه نگفت

 

 بهم کرد و گفت: یو نگاه برگشت

 .یایبا من ب یتون یم یخوا یرم ناهار بخورم، اگه م ی_دارم م

 

 تکون دادم و گفتم: یبه نشونه نف یسر 

 .شمیمزاحمتون نم ی_نه مرس

 

 زد و گفت: هیتک نشیکرد و به ماش بشیج یچپش رو تو دست

 .میبر ایب ه؛ی_مزاحم چ

 

 کر گفتم: یقاروقور م یامد و شکمم هم حساب یبدم نم نیهم که همچ من

 _باشه پس.

 

 اشاره زد و گفت: نشیکرد و به ماش یا خنده

 _پس بپرباال.
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 زدم و سوارشدم. یلبخند

 

 ادشیکرد و ز یرو پل یبرد و آهنگ نیدستش رو به سمت ضبط ماش نگیمحض خارج شدن از پارک به
 کرد.

 

 .دیچیپ نیاتاقک کوچک ماش یخواننده تو یبایز یصدا

 

 شه،یدانمیاز تو پ باتریز»

 .شهیقرارم تاهم یقرارم، ب یب من

 ارزه. یم ؛قلبمیخند یم یوقت

 ارزه. یم ابرامیکله دن شترازیتو ب عشق

   

 تو آرزومه ؛ موندن

 آسمونه؛ هیعشق من  وونهید ی؛ا ینر  دمیدست تو م مویچشمهات روبه رومه؛زندگ یوقت

 .یباتر یتو مهربونه،از همه ز یدستا

 

 یکه همراه آهنگ سر و دست ش رو تکون م حیحرکات موزون مس نطوریو هم کیموز ادیز یصدا از
 داد، خنده ام گرفته بود.

 

 بهم زد.  یکردم که برگشت و لبخند یخنده نگاهش م با
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 کنه. یخنده، دل آدم ضعف م یخوشگل م چه

 کردم. یمتن آهنگ و زمزمه م رلبیها نگاه کردم و ز نیبه آدم ها و ماش شهیو از ش برگشتم

 

 ست؛ین یسخت یهست ی)وقت

 .یستین ست؛ین یزخم یست،قلبین یرد یمغز 

  س،ین سیم سید کیاز موز یخبر 

 خونه نشستم، یو روز تو شب

 اونا شکستن،  نویدل ا کارمم

 ،من تاتهش هستم؛ یاگه تو باش یول

 کشم دوره همه ادما رسما ؛ یم خط

 وقت ناراحت نشواصال؛ چیدستم ه از

 تو رو ناراحت از قصدنکردم؛ چوقتیه من

 دست دست نکردم؛ یخواست یکار  هی

 بحث نکردم؛ یالک یزایچ هی سره

 عوض نکردم ( یچکیباه تویخال یام؛جا ینبود یوقت یحت

 

 که به دستم خورد برگشتم و نگاهش کردم. یضربه ا با

 آهنگ رو کم کرد و گفت: یصدا یکم

 ه؟یچ یجهان یفاز مهد یدون ی_ تو م

 

 نگاهش کردم که گفت: باتعجب
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ش رو  هیخونه، ده ثان یم یمهد شویو پنجاه ثان قهیس سه دق قهیکل آهنگه چهار دق نی_آخه بب
 کردها. یر یعجب گ یمعروف شده و طرفداره تا مهد شتریب یاون وقت عل شمسیعل

 کردم و گفتم: یا خنده

 امیگه، بجاش م یم یمهد فتهیهروقت اجاره خونش عقب م هیمهد یصاحب خونه ا یگن عل ی_م
 دم.   یترک م هیباهات 

 

 کرد. ادیآهنگ و ز یکرد و دوباره صدا یبلند یا خنده

 خستم ؛ ینباش ام،یم ییهستم؛باتو که باشم؛هرجا ونتیرو مد یعاشق نیا»

 هفته با تو قشنگه. ییروزا

 «ساعت دلم چه تنگه هی یحت ینباش یوقت

 

 رو خاموش کرد. نیماش ستادیا کیرستوران ش کی یجلو

 شدم و کنارش به راه افتادم که گفت: ادهیپ

خوب  ییجا کیبار  نیاول یگفتم شما رو برا یبخورم ول یز یچ یفالفل هیخواستم برم  یمن م نی_بب
 .سهیخس یببرم که نگ

 

 زدم و گفتم: یلحن شوخش لبخند به

 م؟یتو، برگرد میتا نرفت دیخوا یفالفل بودم م هی_من هم صددرصد پا

 

 فاصله پشتم نگه داشته بود تیکه دستش رو با رعا یکرد و در حال یاخم

 کرد گفت:  یم مییداخل راهنما به

 _مزاح کردم بانو.
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 نشستم. د،یکش رونیکه برام ب یصندل یزدم و رو یلبخند

 

 رو به سمتم گرفت و گفت: منو

 ؟یخور  یم ی_خب چ

 

 غذاهاانداختم. ستیبه ل ینگاه

 خوردم. یبودم، چ دهیاصال نفهم شبیکباب و انتخاب کردم د جوجه

 از من جوجه سفارش داد. عتیهم به تب حیمس

 بلند شد. شیزنگ گوش یرفتن گارسون صدا بعداز

 .دیکش یانداخت و کالفه پوف لشیبه صفحه موبا ینگاه

 به من انداخت و جواب داد. ینگاه

 _بله

....._ 

 ناهاربخورم. می_آره اومد

...._ 

 یحاال مگه چ م؛یبخور یز یچ هی میرفت خونه بهش گفتم بر یواسه خودت داشت م یگ یم ی_چ
 شده؟

....._ 

 وگفت: دیکش یپوف کالفه

 فرستم واست. ی_باشه االن آدرس و م
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 .زگذاشتشیم یکار کرد و کالفه رو شیبا گوش یرو که قطع کرد کم تماس

 

 :دمیخودم و جلو کش یکم

 شده؟ یز ی_چ

 

 به ابروهاش داد و گفت: ینیچ

 .نجایادای_فربدبود، داره م

 

 و گفتم: دنیهم کش یهام رو تو اخم

 ؟ی_واسه چ

 

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 خوام بخورمت حتما. یکنه م یدونم فکر م ی_نم

 

 انداختم. نییکردم و سرم رو پا یاخم

 

 نگذشته بود که گفت: چندلحظه

 بعداز اون ماجرا ارمیترسه تو رو از دستش درب یفربد م یدون ی_م

 

 گذره؟ ی_خوش م
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 فربد حرفش رو قطع کرد. یباصدا

 گفت ها. یبابا داشت م یا

 

 ونشست. دیکش رونیب مویکنار یصندل

 بودم رهیکه روبه روم بود، خ حیبه مس مینگاهش نکردم مستق اصال

 بودم. یالعاده از دستش عصب فوق

 کرد. یبچه ها رفتارم نیع داشت

 

 جوابش رو داد: حیمس

 ؟یچه خوش گذشتن م،یناهاربخور می_ما فقط اومد

 

 دادن سرش رو حس کردم. تکون

 شد که گفت: میتوجه ا یب متوجه

 _ماهک؟

 

 نگاهش کنم سردجواب دادم: نکهیا بدون

 _بله

 

 گفت: یآروم یباصدا

 ؟یکن ی_چرانگاهم نم
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 و. لشیدل یدون ی_خودت بهتر م

 

 دستم گذاشت. یرو آورد باال و رو دستش

 فربد بود. خیکردم، که باافسوس م حیبه مس یو نگاه دمیپس کش عیسر که

 

  ه؟ینگاهم رو حس کرد که نگاهش ذو بهم داد و با حرکت چشم هاش اشاره زد که چ ینیسنگ انگار

 فربد رو کنار گوشم حس کردم: نیخشمگ یتکون دادم که صدا یچیه یرو به نشانه ا سرم

 کارت دارم. ایپاشو ب د؛ییایقدر چشم و ابرو ن نی_ا

 

 نگاهش کردم و گفتم: الیخ یب

 _دست از سرم بردار. 

 

 بزنه که گارسون سفارش هارو آورد. یحرف خواست

 رو به فربد گفت: حیمس

 سفارش بدم برات؟ یخور  یم ی_چ

 

 زد وگفت: یثیموند لبخند خب رهیبشقاب من خ یکرد و نگاهش رو زیم یرو یبه غذاها ینگاه

 میخور یتونه بخوره، باهم م یماهک انقدر غذارو نم یکن یخواد ولخرج ی_نم

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یها باچشم

 تو. یگ یم ی_چ
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 زد و گفت: یچشمک

 ؟یبشقاب غذابخور  هی یو جنتلمن تو پیخوشت ییآقا هی_مگه بده با 

 

 حرص گفتم: با

 اعصاب من راه نرو. ی_فربد رو

 

 جلوترگفت: حیجواب بده که مس اومد

 

 ؟یخور  یم یبگو چ ار،یدرن ی_فربد مسخره باز 

 

 و گفت: دیکش یپوف

 .گهی_منم مجبورم جوجه بخورم د

 

 تکون داد و گارسون رو صداکرد. یسر  حیمس

 

 در سکوت خورده شد. غذا

 یخورد، من هم با حرص لقمه هام و م یخاصه خودش غذاش رو م ژیکه باآرامش و پرست حیمس
 فربد. ایرو مخم بودن  نهیکاومتیمل ایبخورم،  یز یچ هیدو روزه نتونستم باآرامش  نیکالا دم،یجو

 شد. یم مونیکردم، که پش یبهش م یخواست حرف بزنه چنان اخم یهرموقع م فربدم
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 .ارنیاشاره زد صورت حساب ذو ب حیاز اتمام ناهار، مس بعد

 گفتم: متیمال با

 شه من حساب کنم؟ ی_م

 

 هر دوشون خفه شدم. یچشم غره ا با

 

 کرد گفت: یبااخم نگاهم م یکه همونجور  فربد

 کنم. ی_خودم حساب م

 

 آورد گفت: یپولش دوتا تراول درم فیکه از داخل ک یدرحال حیمس

 ناهارو دارم. شنهادیمن خودم پ ؛یکن یشما ولخرج ستی_الزم ن

 نگفت و بلند شد. یز یچ فربد

 

 دهیرو زد، خواستم برم سوار شم که دستم از پشت کش شیماشن موتیر حیمس میبه سمت در رفت باهم
 شد.

 و بهش نگاه کردم که گفت: برگشتم

 رسونمت. یخودم م میابری_کجا؟ ب

 

 و گفتم: دمیکش رونیرو از از دستش ب دستم

 شرکته. نگیخودم تو پارک نی_ماش
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 رسونمت. یتااونجا م م،یبر ای_خب ب

 

 کرد و گفتم: یبود و به ما نگاه م ستادهیا نیدر باز ماش یکه تو حیکرده بودم؛ برگشتم سمت مس لج

 شرکت؟ دیر یشما االن م یموحد ی_ آقا

 رو به نشون مثبت تکون داد که گفتم: سرش

 .امی_پس من با شما م

 

 کرد و گفت: یخنده  تک

 .دیی_بفرما

 و گفت: دیکه فربد دوباره دستم رو کش نمیبش اومدم

 .زیمن اعصابم و بهم نر نیتو ماش ابرویب د؟ییو بفرما یچ ی_چ

 

 زدم و کشدارگفتم: یحرص درار  لبخند

 .امیب حی_من دوست دارم با مس

 

 بلندشد. حیقهقه مس یبا اخم وحشتناک فربد، صدا همزمان

 و در رو بستم و قفل رو زدم. نشستم

 بود. ستادهیا نیبغل ماش هنوز

 .میروشن کرد و راه افتاد و از کنارش گذشت نیبا خنده ماش حیمس

 

 بچه رو ؛پچم عاشقه. یکن یم تیقدر اذ نی__چرا ا
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 :دمیدندونام غر ریز از

 خوره. یبه دردم نم گهیبود نبود، االن د یم دی_اون وقت که با

 

 ابروش رودادباال گفت: یتا کی

 ؟ی_توام دوسش دار 

 

 تفاوت زمزمه کردم: یب

 _داشتم.

 رو تکون داد که ادامه دادم: سرش

 

بهش داشتم، اونم واسه خاطر بلوغم بود االن ذره  یحس ها هی_نوجوون که بودم؛ پونزده سالم که بود
 پسرعمو واسم. هیبهش حس ندارم اون االن فقط  ی

 

 سرش رو تکون دادو گفت: دوباره

 _درسته.

 

زنگولت  یومد؛ جا داره که بهش بگم کمتر سرتو ر تکون بده صدا یش بدم مسرتکون دادن ها نیاز ا اه
 رو مخمه.

 

 .میرفت نگیپارک یتو میدیشرکت که رس به
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 پارک کرد. یقبل یرو جا نیماش

 .میشد ادهیپ

 سمتش رفتم و گفتم: به

 .یموحد یممنون بابت ناهار آقا یلی_خ

 

 کرد و گفت: یخنده  تک

 ؟یموحد یاآقای حی_باالخره مس

 

 :زگفتمیو اعتراض آم دمیگز لب

 کشم. یخجالت م گهید دینگ ینجور ی_ ا ا

 

 نگاهم کرد و گفت: طونیش

 یفربداستفاده م رتیقلقلک دادن غ یبرا زیآم کیاز من فقط به عنوان آلت تحر ؟یچ ی_خجالت برا
 ؟یموحد یشم آقا یم ستیاون ن یو وقت حیمس یگیاون م یجلو ؟یکن

 

 انداختم و گفتم: نییزده سرم رو پا شرم

 

مخمه،م نم لج کردم که  ینبود دوروزه رو ینجور یشده قبالا ینجور یروزایده، ازد یرمیگ ادی_آخه ز
 اسمتون روگفتم.

 

 زد و مهربون گفت: یلبخند
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 یکنه، از دستش ناراحت نباش، بعدشم من راحترم که اسمم رو صداکن یم ینجور ی_چون دوست داره ا
 باشه؟ حمیبه بعد من فقط مس نیازا رشدم؛یکنم پ یحس م یگ یکه م یموحد یآقا

 

 تکون دادم و آروم گفتم: یسر 

 من برم بازم تشکر واسه خاطر ناهار خداحافظ. گهی_باشه پس د

 

 نداشت خدانگهدارت. ی_قابل

 

 رنگم رفتم و سوارشدم و به راه افتادم. دیوشش سف ستیسمت دو به

 

آدم  نیاز موفق تر یکی یروز به تنها کیثابت کردن خودم برداشتم مطمئنم  یقدم رو برا نیاول امروز
 شم. یها م

 

 باز کردم و داخل رفتم. ددرویباکل دمیخونه که رس دم

 کس خونه نبود. چیه

 رفتنپ. یطبق معمول مامان با دوست هاش خوش گذرون حتما

 بابا هم که حتما شرکته. ،ییایکجام یر  یپرسه توکجا م ینم اصال

 تنها بمونم. دیبا شهیمن هم کال

 تنهابودنم بود. نیا دبخاطریشا

 شدم سمت فربد. دهیکش عیباباوعمو سر یصحبت ها دنیکه با شن 

 بودم. میمن تنها دختر خانواده پدر نکهیباا
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 همه از آقاجون و مادرجون گرفته و

 عمو، عمه پسرعموهاوپسرعمم عاشقانه دوستم داشتن تا

 دادن. یشونم برام ممامان وبابا هم جون و

 

  ابرادریبخاطر نداشتن خواهر یول

 نداشت. یوقت تموم چیمتعددمامان که ه یمسافرت رفتن ها و کالس رفتن ها و

 شد. یم داشیبابا هم که مدام شرکت بود و شب ها پ و

 هام. ییموندم و تنها یم من

 دختر تو سن و سال من مگه چقدر تحمل داره. هی اونم

 وخندون باشم. طونیهرچقدرم که ش من

 دونم که از درون افسرده و دلمرده ام. یخودم م بازم

 بودن؛ یجا کیهام هم تا  دوست

 داشتن. یباالخره اون هام زندگ یول

 باشم که. زونشونیآو شهیتونستم که هم ینم 

 

 دختر شهر باشد. نیتر نیرقصنده، غمگ نیشود شادتر یم گاه

 

بود  ورماهیشهر لیاوا دمیپتو خز ریلباس هام کوله رو روشن کردم و ز ضیگفتم و بعداز تعو یالیخیب
 هواخنک شده بود. بیعج یول

 .گستید زهیچ کیکولر  یوجود سرما نیباا

 ده. یخواب بهت دست م یکه تو یرخوت مخصوصا
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 خوابم برد. دینکش قهیهم گذاشتم و به دق یهام رو رو چشم

 

 چشم هام رو باز کردم. یکیمامان  یصدا با

 

 _ماهک

 

 بود. ستادهیسرم ا یباال

 گرفته شده بودگفتم: ادیکه دراثر خواب ز یباصدا

 _بله.

 

 .دمتیاالن د یدونستم خونه  یوقته اومدم نم یلیساعت چنده؟ من خ یدون ی_بلند شو م

 

 به کمرم دادم و گفتم: یو کش و قوس دمیچشم هام رو مال یحرف زدن مامان با دستم کم یط در

 _ساعت چنده مگه؟

 

 می_هفت ون

 

 از ساعت سه تا االن! دمیچقدرخواب اوف

 خرس شدم. نیع

 

 به دورواطرافم کردم وگفتم: ینگاه کالفه
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 .یتو؟ اومدم نبود ی_کجابود

 

 گوشه اتاقم نشست و گفت: یچوب یصندل یرو

 نکهیا ،مثلهیبرگشته؛ ماشاهلل ماشاهلل چه پسر  یها پسرش تازه ازسرباز  نی_رفته بودم خونه زهره ا
 . یرفته سرباز  عیسر سانسشیبعداز گرفتن فوق ل

 

 به چهره ذوق زدش انداختم و گفتم: یتفاوت یب نگاه

 _خب؟

 

 ادامه داد: الیخ یب

کارهاروسپرده دسته  رشدهیپ یمنصور  ییآقا گهیخواد بره تو کارخونه باباش مشغول شه، د ی_االنم م
 پسرش.

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

 نظرگرفته. ریخوب معلومه تو رو واسه پسرش ز یبهم گفت، ول ییزایچ هی_زهره سربسته 

 

 گفتم: یو حرص کالفه

 گفتن تو دکشون کن حوصله ندارم. میزی_مامان لطفااگه چ

 

 وق زده گفت: یچشم ها با

 بزاره؟ شیعجوزت واسه فربد پاپ یاون زن عمو ی_چرا؟نکنه منتظر 
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 ؟یایبا زن عموت کنارب یخوایم یخوره؛ توچجور  یماهک خوب گوش کن فربد به درد تو نم نیبب

 

 تو هم و گفتم: دمیهام روکش اخم

 به فربد؟من غلط کنم منتظر اون باشم. ید یو ربط م ی_ چرا همه چ

 

 طرفم اومد و گفت: بلندشدو

که پسره ماستش رو قالبه ماکنه، باباتم  دهیواست نقشه کش تیدونم عموت از بچگ یمن که م نی_بب
 یبزور نشوندنت پا یدید میقدردست دست کن نیاگه ا ارهیحرف برادربزرگش حرف نم یکه رو

 سفرعقد.

 

 بلندگفتم: یتخت بلندشدم و باصدا یاز رو یعصب

رش شناسم باباهرچقدرم با براد یمن بابا رو م رن،یتونن بزورازمن بله بگ ی_مگه عهده قجره؟ مگه م
 ستین یکیکوچ هیزیچ نیکنه؛ ا لیخوام بهم تحم یرو که نم یز یچ ادینم یداشته باشه ول یستیرودربا

اجازه  چکسمیام انتخاب کنم، به ه ندهیخواد خودم همسر آ یمن دلم م هیعمرزندگ هیکه بحث سر 
 دم. یدخالت نم

 

 کرد. یبود و نگاهم م ستادهیتند و کوبنده ام، صاف ا یخشک شده از حرف ها مامان

 شه. یدماغم دود خارج م ادازیز تیکردم بخاطره اعصبان یم احساس

 به دست و صورتم بزنم. یراه افتادم تا آب ییرو کنار زدم و به سمت دستشو مامان

 درونم خاموش بشه. شیآت بلکه
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 یدونفره و سرش رو تو یراحت یکه نشسته بود رو دمیشدم و بابارو د ییرایبه دست وارد پذ حوله
 دست هاش گرفته بود.

 کانتر انداختم و به سمتش رفتم و کنارش نشستم. یرو رو حوله

 بهم انداخت. یسرش روبلندکرد و نگاه بانشستنم

 به چهره خسته اش انداختم و گفتم: یلبخند

 باباجونم. ی_خسته نباش

 لپش رو بوس کردم. و

 و گفت؛ دیموهام کش یرو یدست

 بابا. دونهیرفع شد،  میخستگ دمید_تو رو که 

 

 .دمیآغوشش خز یکردم و تو ینیریش خنده

 .دیموهام رو بوس یکرد و رو یخنده  تک

 

 به چهره خسته اش انداختم: یاومدم و نگاه رونیاز آغوشش ب بعدازچندلحظه

 انگار. یماساژت بدم؟ خسته  یخوا ی_بابا م

 

 و گفت: دیموهاش کش یرو یدست

 .ستین یز یکنه چ یسرم دردم کمی_نه گلم 

 

 و گفتم: بلندشدم

 .ارمی_بزاراالن برات مسکن م
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 رو به نشونه مثبت تکون داد. سرش

 

 دونه از بستش درآوردم. کیورق مسکن برداشتم و  کیجعبه قرص ها  یتو از

 آب به سمت بابا رفتم. وانیل کیبا و

 

 داد و گفت: هیخوردن مسکن سرش رو به مبل تک بعداز

 سر کار؟ ی_امروز رفت

 

 باذوق گفتم: 

 .گهیکنم بزرگ شدم د یحس م هیحس خوب یلیباباخ ی_بله وا

 

 اش رو فشاردادو گفت: قهیشق بادست

 .یاونجان نگفت ییهست و کجاهست و چه آدم ها یچه کار  نکهی_ اصال درمورد ا

 

 گفتم: باشوق

 یاونجاکارم یخوب ییآدم ها دمیکه د ییشرکتم، تااونجا سیرئ ارینماگستر من دست ی_شرکت تجار 
 کنن.

 

 شن. زیه یبااون چشم ها یو فرهاداکبر  یجون عمم، نمونشون حتما خانوم منش آره
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 کرد و گفت: یاخم

 ؟یشد یمنش یعنی ؟یا غهیچه ص گهید اری_دست

  

 دم. یو انجام م یکار  ییترجمه و جلسا یدارن؛ من کارها ی_نه منش

 

 سمت چپش رو خاروندوگفت: یابرو

باالخره ممکنه هرروز  ینجورجاهاکارکنیتو ا ادیماهک من خوشم نم نیبب گهید یمنش یکارا نمی_ا
شرکته  نیخودم حواسم بهت هست اصال از کجا باا یخودم که باش شیهزارجورآدم رفت و آمدکنه، پ

 ؟یآشناشد

 

 امثالیکلنجاررفتم؟ بادوچرخه زدم ناقصش کردم؟  یشرکت کل سیبگم حاال؟ مثالبگم بارئ یچ
 کردم؟ شیکی رپستهیباش

 

 اعتمادداره. یلیکرده. بابا هم به فربدخ میگم اون معرف یذارم م یم هیاز فربد ما افتمی آهان

 

 _بابا مگه فربد بهتون نگفت؟

 و گفت: دیسمتم چرخ به

 و؟ ی_چ

 

 یبهش اعتمادداره، کل یلیفربده فربدم خ یمیدوست صم سمیکرده رئ ی_ راستش فربد من و معرف
 هوام وداره. یلیسفارشم و هم بهش کرده خ
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نده  یوقت سوت کیحتما بهش بگم  دیبستم، با یخال یچقدر فربد فربد کردم اگه بدونه چقدر الک اوف
 جلو بابا.

 

 و گفت: دیکش یزد و نفس راحت یحرف هام بابا لبخند دنیباشن

 نگفت پس؟ یز یچ شبیچرا د راحت شد؛ المی_خداروشکر خ

 

 باالانداختم و گفتم: ی شونه

 .گهیدونم د ی_نم

 

 پرسم ازش. یزنم، م ی_حاال بهش زنگ م

 اضطراب داشتم گفتم: یاز درون کل یول میالیخیگفت ب یکه م ی باچهره

 _باشه.

مخاطب ها به دنبال اسم فربدگشتم  یرو برداشتم و تو میگوش عیشدم و به سمت اتاقم رفتم و سر بلند
 تماس رو برقرارکردم. عیکردنش سر دایو بعد از پ

 

 بود. یگوشم انگارهنوز از ظهرعصبان یدتویچیپ نشیغمگ یچندتابوق برداشت صدا بعداز

 _جانم؟

 

 زده گفتم: شتاب

 _الوفربد.
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 گفت: دهیترس دیهلم رو که شن یصدا

 شده ماهک؟ ی_چ

 

 و تندتندگفتم: دمیکش یقیعم نفس

خب؟بابا به تو اعتماد  یکرد یمعرف حیبگم که تو من و به مس یفربد من مجبورشدم به بابام الک نی_بب
وقت  هیخواد زنگ بزنه بهت تا مطمئن شه  یراحت شه االنم گفت م الشیداره مجبورشدم، بگم تاخ

 . یند یسوت

 

 :دیو غر دیکش یعصب نفس

 یعمونذاره بر  نکهیبعدشم چه بهترا یگم که دروغ گفت یعمو اگه زنگ زد من م ؛یگفت یخودکردی_ب
 منم راحت شه. الیخ

 

 گفتم: یساختگ بابغض

 _فربد؟

 

 گفت: کالفه

 _بله

 

 اعتمادداره. یلیبه تو خ ؟یکن یشه بابام و راض ی_م

 

 گفت: خشن

 _نه
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 آلودگفتم: بغض

 _جون من.

 

 نرم شد که گفت: انگار

 قدرواست مهمه؟ نی_ا

 

 .یلی_خ

 

 گفت: آروم

 .حی_چرا؟ بخاطره مس

 

 گفتم: یحرص

خودم و  واشی واشیکنم و  شرفتیدوست دارم خودم پ نکهیمن فقط بخاطره ا ه؟یخره ک حی_مس
نداره،  یمن کار  یو تو برا حیمثل مس یگم وگرنه رام کردن کس یم چکسیبکشم باالبدون کمک ه

 یقصد و داشتم پس به اون ربط نیهم حمیمس دنیبعدشم من قبل از د ستیبه کارکردن ن میازین
 نداره.

 

 بشه بدترخوشحال شد که گفت: یناراحت و عصبان نکهیا یتندم بجا یحرف ها دنیباشن انگار

و  ینر  حیکنم، توام قول بده اصال طرف مس یم یباشه عمو و راض ؟یگ یراست م یلی_خداوک
 باشه؟ یبجزدرمواقع کار  یحرف نزن ادباهاشیز
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 انجام شدگفتم: تیمرحله خر کردن فربد با موفق نکهیاز ا خوشحال

 _چشم پسرعمو.

 

 :دلخورگفت

 _نگوپسرعمو.

 

 گفتم: طونیش

 خوبه؟ یبگم داداش ی_چ

 

 :دیغر یعصب

 _ماهک!

 

 تختم ولو شدم و گفتم: یکردم و رو ی خنده

 ؟یندار  یخوبه کار  ی_باشه همون فربده خال

 

 ؟یندار  یفدات بشم توکار  _نه،

 

 .یند یموت ینره سوت ادتی_نه،فقط 

 

 راحت. التی_نه خ

 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

111 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _باشه خداحافظ.

 

 .رگلمی_شبت بخ

 

 .دمیکش یکنار تخت انداختم و نفس راحت یعسل یرو قطع کردم و رو یگوش

 

 گشنم شده بود، بلندشدم و به سمت آشپزخونه رفتم. یحساب

 بود. ستادهیگاز ا یپشت به من جلو مامان

 زد. یرو بهم م تابهیماه یداشت موادتو و

 .ستادمیو کنارش ا جلوتررفتم

 

 بهم کرد و گفت: یو نگاه دیکنارکش دهیترس

 ؟یایم یهوی_چرا 

 

 انداختم و گفتم : یبه مواد سس ماکارون ینگاه

 ام؟یب یدوهو کارکنم؟ی_چ

 

 کرد و گفت: یاخم

 ساالد درست کن. ابرویب ،یمنو مسخره کن یستیوا نکهیا ی_بجا

 

 گفتم: مظلوم
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 ساالدم درست کن بخدا اصال حوصله ندارم. یدی_مامان جونم شماکه زحمت غذاروکش

 

 :تشررفت

 نجایور دل بابات ا نیهمون بش ابرویابروبیب ،یحوصله ندار  یو چهار سالته براچ ستی_دخترتوهمش ب
 .یکن یاعصابموخوردم یستادیوا

 

 کردم و گفتم: یاخم

 شه. یکه اعصابت خوردم کارکردمیچ_وا ! مگه 

 

 تکون داد و گفت: یسر  کالفه

 .ابرویب یچیه یچی_ه

 

 بهش رفتم و بعداز برداشتن جعبه شکالت ها به سمت بابا رفتم. یغره ا چشم

 

 حالش بهترشده بود. انگار

 بود. دنید یو یمشغول ت الیخیمبل گذاشته بود و ب یجلو زیم یرو رو پاهاش

 خودم برداشتم و جعبه رو سمت باباگرفتم. یشکالت برا کیو  نشستم

 

 تعجب زده گفت: دیعقب کش دهیترس

 ؟یا؟مد ی_تو ک
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 زدم. میشونیبادستم به پ محکم

 یچکیکنم ه یروح تو خونه رفت و آمد م نیهوان، من ع یشه؛ انگار رو یم شونیزیچ کی نایبخداا
 من رو انگار. نهیبینم

 

 گفتم: کالفه

 _االن

 گذاشتم و مشغول خوردن شدم. زیم یشکالت و رو جعبه

 

 یچیه رانیا ونیزیخوشبختانه طبق معمول تلو یکردم، ول نییو از بابا گرفتم و کاناالرو باال و پا کنترول
 نداشت.

 

 .میو به سمت آشپزخونه رفت میکرد واسه شام بلندشد یمامان که داشت صدامون م یباصدا

 

 بودند. دهیبود که مامان و بابا خواب یساعت کیدوصبح بود و  ساعت

 .برهیبودم، خوابم نم دهیکه بعداظهرخواب نقدریمن ا یول

رو  میگوش ،یمانتو وروسر  دنیو پوش میتختم بلندشدم و بعداز عوض کردن شلوار راحت یاز رو کالفه
 برداشتم.

 زدم. رونیاز خونه ب جادکنمیا یصدا نیکتریکوچ نکهیبدون ا و

 

 اومد. یترسناک به نظر م یو خلوت بودن کم یکیساختمون بخاطر تار ی محوطه

 بترسم. نکهیروبه روشم بدون ا زیکردم با همه چ یسع یکه از بچگ یمن ینه برا یول
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 .دیوز یم یبود و باد خنک ورماهیشهر اواخره

 و شروع به قدم زدن کردم. دمیچیهام رو دورم پ دست

 

 کرد، هراسون باالرونگاه کردم. یکه از باالصدام م یمرد یگذشت که باصدا یکم

 

 کرد. یاسمم روصدا م یآروم یشده بود و باصدا زونیاز تراس طبقه ششم آو حیمس

 _ماهک.

 گفتم: یآروم یخودش باصدا مثل

 _بله

 

 ؟یکن یکارمیچ نییوقت شب تنها پا نی_ا

 

 برد. ی_خوابم نم

 

 .نییپا امی_صبرکن االن م

 

 ممنون. یلی_نه خ

 

 نداد و فقط دستش رو تکون دادو داخل رفت. جواب

 

 نهیبب نیمن رو باا میکی یبابا حاال نصفه شب یا دم،یکش یبلند پوف
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 و درستش کن. ایب حاال

 

شد، از درمجتمع خارج شد و  یکه ازشون بخارخارج م یبار مصرف کاغذ کی وانیبعد با دوتا ل قهیدودق
 به سمتم اومد.

 

دوشش  یکه رو یرنگ بزرگ یهارو دستم داد و با همون دست آزادشده اش کت سرمه  وانیاز ل یکی
 شونه هام انداخت. یانداخته بود رو رو

 کردم و تشکرکردم. بالبخندنگاهش

 

 زد گفت: یکه لبخندم یچشم هام نگاه کرد و درحال به

 دختر. یخور  ینازک سرمام یلباس ها نیشه باا ینداشت، هوا کم کم داره سردم ی_قابل

 

 .میبه قدم زدن کرد شروع

 انداختم. وانیداخل ل یبه محتوا ینگاه

 چسبه. یم یلیهوا خ نیتوا رکاکائو،یبه ش به

 ازش خوردم و گفتم: یکردم و قلوپ کیرو به لب هام نزد وانیل

 چسبه االن.  یم یلیخ ی_مرس

 

 گفت: ربودیکه به روبه رو خ یتکون داد و درحال یسر 

 .یکردم نبود یکه فکر م ی_اونجور 
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 جذابش گفتم : مرخیبه ن رهیسمتش و خ برگشتم

 ؟یعنی ی_چجور 

 

 همون حالت گفت: یتو

کنن، رفتار اون موقعه هامم  یکه باپول باباشون حال م یدختر لوس و ننرها نیکردم ازا ی_فکرم
 طرز فکرم بود ببخش اگه بدحرف زدم. نیبخاطره ا

 

 کردم و گفتم: ی خنده

 سرت آوردم. شتربالهارومنیکه ب ینکرد ی_کار 

 

 . دمیکارهام از خجالت لب گز یادآور یبا

 خاروندگفت: یکه گوشه چشمش رو م یبه صورت سرخم انداخت و درحال ینگاه

 اومد باهات کل کل کنم. ی_کارهات و حرف هات بانمک بود، خوشم م

 

 کردم و ساکت موندم. یخنده  تک

 

دستش گرفته بود و خم و  یرو تو یخال وانیانداختم که ل حیبه مس یکه تموم شد نگاه رکاکائویش
 کرد. یراستش م

 

 نگام کرد. یکه سوال دمیرو از دستش کش وانیل

 سطل آشغال اشاره کردم و گفتم: به
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 _بندازمشون سطل آشغال.

 

 نزد. یتکون داد حرف یسر 

 

 نیتوه تمیکنم داره به شخص یده، احساس م یمونه و فقط سرتکون م یساکت م  ادیبدم م یوا یا
 شه. یم

 

 هارو توش انداختم. وانیسمت سطل رفتم و ل به

 به ساعتم انداختم. ینگاه

 

پسر  کیساعت با نیو ا ستمیمن تواتاقم ن نهیساعت سه صبحه مطمئنن اگه بابااالن پاشه بب اوف
 پرت کنه. رونیتراس باز  شمیتونم بگم جفتمون ور ببره طبقه ش یدرحال قدم زدنم، به جرئت م رونیب

 

 خنده ام گرفت. ازتصورش

 نگاهم کرد و گفت: یسوال دیکه خنده ام رو د حیمس

 ؟یخند یم ی_به چ

 

 نزدم. یتکون دادم و حرف یحرف نزدن هاش و سرتکون دادن هاش سر  یتالف به

 

 کرد و گفت: یبهش برخورد که اخم انگار

 درضمن... میفرداهزارکاردار ،یبخواب ی_بهتره بر 
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 کردگفت: یکه نگاهم م یو درحال ستادیکرد و از حرکت ا یمکث

که صبح  یانجام  همون معامله  یاصفهان برا میمسافرت دوروزه بر هی_من و چندتا افرادشرکت قراره 
 ؟یتون یم یایالزمه که توام ب ،یپرونده اش رو خوند

 

 نشم گفتم: عیضا نکهیا یدهنم رو قورت دادم و برا آبه

 ه؟یتونم فقط ک ی_بله که م

 

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست

 .میگرد یپنجشبه صبح برم م؛یکن ی_خوبه پس، دوشنبه ساعت ششصبح حرکت م

 

 زم؟یبه سرم بر یبابا حاال من چه خاک یا

 ؟یببر  فیتشر یخوا یسرکار کجام یروزه رفت کیگه همش  یده، نم یم تیبابا رضا مگه

 

 رو حفظ کنم و گفتم: میکردم خونسرد یو سع دمیکش یقیعم نفس

 شب خوش. نمتونیب یفردام روقتهیبرم د گهی_باشه پس من د

 

 تکون داد و گفت: یسر 

 .یخوب بخواب ر،ی_شبت بخ

 

 اتاقم. یدر رو باز کردم و رفتم تو آروم

 به خودم انداختم. یبرگشتم و نگاه نه،یآ یافتاد تو رمیبرم لباسم روعوض کنم که تصو اومدم
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 اومد. یبهم م بیعج یبهم گشاد بود، ول نکهیرفته بود کتش رو پس بدم باا ادمی

 بردمش. مینیتنم درش آوردم و سمت ب از

 باشه بهش پس بدم. ادمیعطرتلخ و جذاب،  کیداد  یعطرش رو م یبو

 رقصه. یکه نزده م یتونم ببرم شرکت زشته مخصوصا بااون منش یکه نم فردا

 سمت تختم رفتم.کمد و به  یکردم تو زونشیآو

 

 بود. ومدهین حینه بود و هنوز مس ساعت

 پروندم. ینشسته بودم و مگس م زیپشت م کاریب کارکنم،یدونستم چ ینم منم

 بود. ختهیبهم ر یحساب اعصابم

 کنم. یفردا راض یهرجورشده بابا رو برا دیبا

 ممکنه. رهیکاره غ کی بایدونم که تقر یخودمم م یول

 کنه. یبه فربد بود که بتونه بابا رو راض دمیام تموم

 بود. یپروژه طوالن هیکردن فربد هم خودش  یراض یول

 صبحم که سه بار بهش زنگ زدم جواب نداده. از

 یم یکی یکیکردم،  یم وارنگاهیدرآوردم و همان جور که به درو د فمیک یاز تو یتیسکویب کالفه
 .دمشونیجو

 .زافتادمیم یقاب عکس رو ادیدفعه  کی که

 رفتم. زشیزده بلند شدم و به سمت م جانیه

 برش داشتم و نگاهش کردم؛ بااسترس

زن و مرد  ریکردم نبود؛ بلکه درون تصو یکه تصور م ییبایمتعلق به دختر ز دمید یکه م یر یتصو
بود  ستادهیو پارهط خنده کنان کنارشون ا یگل یپسره ده ساله بالباس ها کیشد که  یم دهید یجذاب

 هم درآغوش زن فرورفته بود. یو نوزاده چندماهه 
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 شد. یم دهیدر جمع چهارنفرشون د بیعج یشاد

 حیعکس باشه که مس نیممکنه در عمق ا زیفکر بودم که چه چ نیکردم و در ا یعکس رو نگاه م بادقت
 کنه. یادورمیرو ساعت ها از دن

 دفعه درباز شد. کیحال و هوا بودم که  نیهم یتو

 .ستادمیگذاشتم و صاف ا زیم یقاب رو رو دهیترس

 .ربودید گهید یول

 بود. دهیدست هام د یرو تو عکس

 کرد. یبود و بااخم نگاهم م ستادهیا همونجا

 کردم خونسرد باشم. یدهنم رو قورت دادم و سع آب

منتظرتون بودم که  دبهمینگفته بود کارکنم؛یچ دیدونستم با یمن نم دیراومدی_سالم چقدر د
 د؟یخور یم تیسکویب یراست دیدبگییایب

 

 بافتم. یعوض کردن حواسش پشت سر هم چرت وپرت بهم م یبرا انهیمن بودم که ناش نیا

 

نشانه از کنترل کردن خنده ذش  نیخورد و ا نیچ یگوشه چشمش کم دیو اضطرابم رو که د ترس
 داشت.

 

 که از چشمش دورنموند. دم،یکش ینفس راحت دمیحرکتش رو که د نیا

 

 سمتم اومد و کنارم زد و نشست به

 بودم. ستادهیا همونجور

 انداخت و گفت: نمونیبه فاصله کم ب ینگاه
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 خانوم؟ یستی_سالم بلدن

 

 که دوباره به دست آورده بودم گفتم: ینگاه کردم و بااعتمادبنفس اهشیس یچشم ها یتو

 .نیشما جوابم و نداد یساعت حرف زدم ول هی_سالم، من 

 

 گوشه چشمش رو خاروند و گفت: باانگشتش

 قا؟یدق یگفت ی_چ

 فکرکردن درآورد و گفت: یکرد و ادا زیر یهاش رو کم چشم

 ... دیرکردیچقدرد ی_آهان گفت

 مکث کرد و به سمتم برگشت و گفت: یحرفش کم ینجایا

 ؟یخور  یم تیسکوی_ب

 

 .میکرد دنیبلند شروع به خند یو هردومون با صدا میلحظه بهم نگاه کرد چند

 

 لب هاش گفت: یرو دیکه تموم شد دستش رو کش خندهامون

 ؟ی_خب ارضاشد

 گرد شده نگاهش کردم و گقتم: یچشم ها با

 ادب! ی_ب

 کرد. یبلند یمتعجبم خنده  یچهره  دنیبا د 

 امروز. نیخوش خنده شده ا چه

 کردم که گفت: یاخم
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 تو بود. کیکه تو مغز کوچ یز یبود، نه اون چ تیمن منظورم کنجکاو یمنحرف یلی_توخ

 

 گفتم: یحرص

 .کهی_مغز خودت کوچ

 

 گفت: یکرد و با مسخرگ یخنده  تک

 .دییفرما ی_باشه شما درست م

 

 رفتم و نشستم بداخالق گفتم: زمیبه سمت م یعصبان

 شدم. دکنم؟خستهیکاربای_االن من چ

 

 برد که مهربون گفت: میبه ناراحت یپ

 ؟یش یکردم چراناراحت م ی_شوخ

 

 همون حالت گفتم : یو تو اوردمینشون دادم و سرم رو باال ن روزید یرو سرگرم پرونده ها خودم

 _ناراحت نشدم، مگه بچم؟

 

 .ی_نه شماخانوم

 

 لبهام اومد. یکه زد رو یبخاطر حرف یلبخند

 سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. آروم
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 کرد. یحرف نگاهم م یو ب ساکت

 زد. یموج م نیسنگ یغم اهشیجذاب س یته چشم ها ته

 .یمتوجه عمقش بش یدربرخورد اول و دوم نتون دیکه شا یغم

 

 یازآن گو رم،یگذاشت چشم بگ یهرچه که بود نم یرنگش چه داشت، ول اهیس یدونم چشم ها ینم
 . رایبراق وگ

 .میبود گهیهمد محو

 دونم چقدرگذشت. ینم

 .دیسالها طول کش دمیماه؟.شا کیساعت؟  کی قه؟یدق کی

 من احساس کردم و

 درونم تکون خورد یز یچ

 پرتاپ شدم.  نیبه زم یبلند کیاز جاکنده شد، انگار از  قلبم

 رو برداشتم. میخجالت زده و مضطرب نگاه گرفتم و گوش میزنگ گوش یباصدا 

 

 از اون فضادوربشم نکهیبخاطرا

 .ختمیگفتم و از مهلکه گر ی بااجازه

 

 گذشتم و به آبدارخانه رفتم. یچشمان وق زده منش یزدم؛ از جلو رونیزو باز کردم و ب در

 بود. ختنیر ییدرحال چا یفرتوت رمردیپ

 حالم گفت: دنیو با د برگشت
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 بدم بهت؟ یخوا یم یز یشده دخترجان چ ی_چ 

 تکون دادم. یبه نشونه منف یسر 

 رفت. رونیوسط اتاقک گذاشت ب یچوب زیم یرو ییچا وانیرو برداشت و ل ییچا ینیس

 دوباره شروع به زنگ زدن کرد. میگوش

 و جواب دادم: دمیکش یقیعم نفس

 _بله

 

 ؟یماهک، زنگ زده بود ی_سالم خوب

 

 .یرو جواب نداد تی_سالم آره سه بارم زنگ زده بودم گوش

 

 ؟یداشت یکار  زمیعز دم؛یبود نشن لنتیسا یرو دی_ببخش

 

 و نشستم دمیکش رونیب یصندل

 و گفتم: دمیکش نمییلب پا یرورو زبونم

 کنم ازت. یخواهش هیخواستم  ی_فربدم

 

 :دیپرس کنجکاو

 ؟ی_چ

 

 من و من گفتم: با
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 .یکن یخواستم بابارو راض ی_ راستش م

 

 _در چه مورد؟ 

 

 و تندتندگفتم: دمیکش یقیعم نفس

اصفهان، من مطمئنم  میهم داره بر یاز معامالت شرکت که سود خوب یکیفربد قراره بخاطره  نی_بب
 .یزنگ بهش بزن هیخواستم ازت خواهش کنم  یکن شیراض یتون یتو م یول دهیبابااجازه نم

 

 گفت: یعصب

 مشت نره خر؟  هیبا یبر  ی_کجاپاش

من  یذارم؛ اون وقت زنگ زد یمن و سگ نکن، مطمئن باش اگه عمو هم اجازه بده من نم ماهک
 کنم؟ واقعا مسخرست. یعموروراض

 

 :دمینال

 _فربد.

 

 و کالفه گفت: دیکش یقیعم نفس

 _جانم.

 

 کن. ی_توروخداباباروراض
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 .ستمین یمن خودمم راض ری_نخ

 

 _فربد جون من.

 

 :دیغر یعصب

 .ید یجونت و قسم م یخودیب یزایسره چ ی_د المصب واسه چ

 

 لبهام نشست. یرو یطونیش لبخنده

 .دمینقطه ضعفش رو فهم ولیا

 

 تمام زمزمه کردم: یگرانه صدام رو نازک کردم و باعشوگر  سواستفاده

 _فربد؟

 

 هم قابل تصوربود. یقورت دادن آب دهنش ازپشت گوش یصدا

 جواب داد: یخشدار  یباصدا

 _جانم.

 ادامه دادم: یلحن قبل باهمون

 جون من. گهیکن د شی_راض

 

 گفت: کالفه

 .گهینکن د تی_اذ
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 بار بخاطرمن. هی نی_توروخدا، هم

 

 شد. یم یکم کم راض داشت

 

 نگفت که ادامه دادم: یز یچ

ازدواج باتو فکر کنم  یخب من اگه بخوام رو ؟ید یکار ساده رو انجام نم هیتو بخاطرمن  یعنی_فربد 
کار ساده واسه  هی ی؟توحتیکن یتونم بهت اعتمادکنم که خوشبختم م یم یکارهات چجور  نیباا

 .یکن یمن نم یخوشحال

 

 هل شده باشه گفت: انگار

زنم  یاالن زنگ م یش یاگه تو خوشحال م زمیکنم؛ باشه عز یتو م هیواسه خوشحال ی_نه نه من هرکار 
 کنم. یم شیبه عمو و هرجورشده راض

 

 از گرفتن نقشم گفتم: خوشحال

 فربدجونم. یمرس ی_وا

 

 کرد و گفت: ی خنده

 نداره خانومم. ی_قابل

 

 خواستم خانوم فربدباشم یفروکش کرد؛ من نم میخوشحال

 .ددادمیانگار بهش ام یخودیب
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 آروم گفت: دیرو که د سکوتم

 هست؟ ی_حاال ک

 .میگرد یپنجشبه صبح برم میر ی_فرداصبح م

 

 گفت: یحرص

 رو ببره؟ یگر یتو کس د ییباهاش صبحت کنم بجا یخوا ی؟میبر  حی_حاالحتماالزم بود، با مس

 

 دادم: تندجواب

 ارمیاخت یهمه سال زندگ نیخوام فکر کنن بعداز ا ینم وقتی یخوام برم، زنگ نزن ی_نه نه خودم م
 .ستیدست خودم ن

 

 گفت: نیغمگ

 یو فقط در مواقع کار  رینگ ادگرمیز حمیرو نده، بامس یمواظب خودت باش به کس ی_باشه پس ول
 دیباهم حرف بزن

 باشه؟

 

 همه جواب پس دادن گفتم: نیازا خسته

 ؟یندار  یکار  گهی_باشه حواسم هست، پس زنگ بزن د

 

 _نه خدافظ گلم.
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 _خداحافظ

 

 کردم. کیرو برداشتم و به لبهام نزد ییچا وانیگذاشتم و ل زیم یرو رو یگوش

 کرد. یشد، پوست صورتم رو نوازش م یخارج م وانیکه از ل یبخار 

 

 رفت. یچشمانم کنار نم یاز جلو یلحظه  یحت حیمس اهیس یها چشم

 

 واردشد. رمردیهمان پ یطوالن قیدقا بعداز

 شروع به شستن ظرف ها کرد. و

 نثارش کردم و بلندشدم. یدینباش خسته

 

 اومدم. رونیآبدارخانه ب از

 نثارم کرد و پوزخندزد. یز ینگاه تمسخرآم یبه اتاق را کردم که منش قصدرفتن

 حق داشت دیشا

 که من هنگام خروج ازاتاق داشتم. یوضع بااون

 بود. دهیبه ذهنش نرس یجالب یزهایمطمئنن چ 

 بهش انداختم و وارداتاق شدم. ییتفاوت نگاه گذرا یب

 نشستم. زمیپشت م نییپا یگفتم وبا سر  یدیببخش

 .دمینشن یجواب

 رو بلند کردم و نگاهش کردم. سرم
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 بود، زگذاشتهیم یسرش رو رو مظلوم

 کرد. ینگاهم م و

 و تحمل نگاه کردنش رو نداشتم تاب

 که تازه اومده بود؛ پرت کردم.  یانداختم و حواسم رو به فکسها نییسرپا

 

 قبول نکنه صدبارمردم زنده شدم. نکهیبود خونه، از استرس ا ومدهیهشت شب بود و هنوز بابا ن ساعت

 بودم؛ که دربازشد و بابا داخل اومد. یرایپذ یرژه رفتن تو نجوردرحالهیهم

 سمتش رفتم و گفتم: به

 .دی_سالم خسته نباش

 

 سربلند کرد و سردوخشک جواب داد: بااخم

 _سالم.

 

 دهنم رو صدادار قورت دادم. آب

 بود. یقدر عصب نیفربدبهش گفته بود که ا مطمئنن

 

 گفت: یرفت باهمون لحن قبل یکه به سمت اتاق مشترکشون م یحال در

 _مامانت کجاست؟

 

 _طبق معمول خونه دوست هاشه حتما. 
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 لباس هاش به اتاق رفت. ضیتعو یتکون دادو برا یسر 

 

 مبل تک نفرنشستم و مضطرب با یرو

 ضرب گرفتم. نیزم یراستم رو یپا

 

 من دوقرن گذشت، لباس عوض کرده به سمتم اومد و روبه روم نشست. یکه برا قهیدودق بعداز

 و سرش رو باالآورد و نگاهم کرد و گفت: دیکش ینفس کالفه

 _فربدزنگ زد.

 

 گفتم: آروم

 گفت؟ ی_خب چ 

 

 بروخودت رورنگ کن. نکهیا یبهم انداخت به معن یچپک نگاه

 

 انداختم که ادامه داد. نییسرپا

مسافرت؛  یباهاشون بر  یپاش دیتوش با یکه هنوز دوروز نرفت هیدونم اون چه شرکت ی_من نم
هزارتاآدم ناجور رفت  یروز  گهیهستن من خودمم شرکت دارم د یهستن و چ یک ستیاصالمعلوم ن

 کنه. یوآمد م

 

 کرد و ادامه داد: یمکث

خوره، بازم صالح  یمن هنوزچشم آب نم یکردازشون ول فیتعر یلیفربد که خ گهیدونم د ی_من نم
 خسروان دانند. شیمملکت خو
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 .یگرفت یاجازه نم میکی نیا ،ید یگوش نم به حرف من گهیبکن  توکه د یدوست دار  یهرکار 

 

 کردم دوست نداشتم باباازم ناراحت باشه. بغض

 و به سمتش رفتم و بغلش کردم. بلندشدم

 کمرم گذاشت و به خودش فشارم داد و گفت: یکرد و دستش رو رو یمکث

 _لوس بابا. 

 

 گفتم: هیو وسط گر دیترک بدتربغضم

کنم باخونه نشستن  شرفتیخب درکم کن؛ منم دوست دارم پ یباش_بابا من دوست ندارم ازم ناراحت 
 کس موفق نشده. چیه

 

 اونهاگذاشت و گفت: یاز عشق رو یرو نوازش کرد و بوسه  موهام

 ؟یی_باشه قبول فقط مواظب خودت باش باشه بابا

 

 اومدم و اشکامو پاک کردم و گفتم: رونیآغوشش ب از

 _چشم.

 

 کرد و گفت : یخنده  افمیق دنید از

 د؟یبر دیخوا یجمع کن، مگه فردا نم لتمیآب به دست و صورتت بزن وسا هی_پاشوبرو 

 

 واسش فرستادم و گفتم : یرفتم ماچ یتکون دادم و بلندشدم و همونجور که به سمت اتاقم م یسر 
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 مهرآرا. ی_عاشقتم آقا

 

 رو برداشت. یو یو کنترل ت دیخند

 

مسافرت سه روزه  کی یبرا ازیموردن لیخوشحال مشغول جمع کردن لباس، شونه، مسواک وسا شاد
 بشم. دهیخواستم بدد یبرداشتم نم کمیکردم، سه دست مانتو و شلوارش

 افتاد. نهیکه چشم به آ فمیک یرو بزارم تو شمیلوازم آرا اومدم

 شده بود. اهیسکته ناقص زدم؛ تموم صورتم س کی

 خون آشاما شده بود. هیبود و چهره ام شب ختهیکردنم ر هیو مداد چشمم بخاطر گر ملیر

 و گفت برو صورتت رو بشور . دیخند دمیبابا د یچرا وقت دمیحاالفهم

 

 زد. یکه داشت با باباحرف م دمیمامان شن یراه افتادم که صدا ییکردم و به سمت روشو یپوف

 فرماشدن. فیعجب باالخره تشر چه

 

 گفتم و راهم رو ادامه دارم. یالیخیب

 

 .دمیکردم و لباس پوش شیذوقم سر ساعت پنجصبح بلندشدم و رفتم دوش گرفتم و آرا از

 نیبودم، قراربود همه همکارا با سه تاماش حیدرمنتظره مس یو آماده جلو زیساعت بعد ترو تم کی
 .انیب

 نداشتم. ییهستن و باهاشون آشنا ییدونستم اصال چه کسا ینم

 بود.  زیو فرهاد ه یدانصار یو سع یشناختمشون خانم منش یشرکت م یکه تو ییکسا یتنها
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 و نه کمتر. شترینه ب کیهام فقط درحد سالم و عل اون

و  نگیپارک یتو نییاس ام اس داد که صبح سر ساعت شش برم پا حیقبل از خواب مس شبید
 منتظرش بشم.

 

بچه  کی نینشنوم؛ ع حتیاز مامان و بابا نص شبیسروصداکارهام رو انجام دادم تامثل د یب صبحم
 کردن. یساله باهام رفتارم شیش

 یز یچ یدیکه مواظب خودت باش و فالن کارتش رو گرفت سمتم که اگه خر حتینص یکل بابابعداز
 داشتم ازش استفاده کنم.

 و دادم که خودم پول دارم. نانیاطم نیقبول نکردم و بهش ا یول

 مقدارپول پس انداز داشتم. کیو چهارسال سن  ستیبعداز ب باالخره

 .دمیزد دومتر هوا پر حیکه مس یفکر بودم که با بوق یتو نجوریهم

 خنده یداره م دمیکردم که د نگاهش

 کرد. داریهارو ب هیهمه همسا ونهید پسر

 

 و باز کردم و نشستم و به سمتش برگشتم به صورت خندونش نگاه کردم و گفتم: در

 ایدار یچه حوصله  ی_سالم، سر صبح

 .دنیهمه از خواب پر یزن یبوق م یچ یبرا

 

 افتاد شاد وسرحال گفت: یکه راه م همونجور

 رخانومیبخ باتونی_سالم و صبح ز

 .رمیپذ یاشتباه بود و من اشتباهم روم زدم، کارم یم دبوقینبا د،ییفرما یشمادرست م بله

 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

135 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به لحن بامزه ش زدم و گفتم: یلبخند

 . دامروزی_چقدر سرحال

 

 تکون دادو گفت: یسر 

 و جذاب سرحالم آورده. بایخانوم ز کیبا ی_بله که سرحالم همجوار 

 

 کردم  آرامش رو حفظ کنم باهمون لحن گفتم: یسع ختیر یدلم هر  انگار

 نه؟ ستم،یمن ن انایکه اح باوجذابیخانوم ز نی_ا

 دورتونه. ادیندارم و بهترازمن ز یجالب افهیمن ق نیگفت یبهم م روزیتا د چون

 

 از اتمام حرف هام اخم هام رو کردم توهم و لبم رو گاز گرفتم. بعد

 

 دیرو که د افمیرو خم کرد و ق سرش

 زد و مهربون گفت: یلبخند

 .دیچقدرشماخانوم و خوشگل دمیاالن فهم شناختمتی_خب اون موقع که نم

 

 باز شد و با ذوق به سمتش برگشتم وگفتم: یبه لبخند لبهام

 _واقعا؟

 

 بهم انداخت و گفت : ینگاه

 .یمون یم یلیبرز یمانکن ها هی_بله واقعا شب
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 بهش انداختم و گفتم: یمشکوک نگاه

 د؟یانداز یم کهیت دبهمیدار ای د،یکن یم فیازم تعر دی_االن دار

 

 کرد گفت: یکه دندروعوض م یبهم انداخت و درحال یمتعجب نگاه

 ؟یچ یبرا کهی_ت

 

 دادم و گفتم: هیتک میصندل به

 .انهیقشنگن  یلیبرز یمدل ها دونمی_آخه نم

 کرد و گفت: یخنده  تک

 که به شخصه عاشقشونم. یکیجذابن من  یلیچون خ ینیدببی_پس با

 

 زدم و سرم رو به سمت پنجره برگردوندم. ینیشرمگ لبخنده

 

 .دمیکش ی ازهیبه سکوت گذشت که خم ی قهیچنددق

 دهنم گرفتم. یزده دستم رو جلو خجالت

 اشک چشم هام رو پاک کردم. و

 برگشتم و گفتم: حیسمت مس به

 .دی_ببخش

 زد و گفت: یلبخند
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دارم صبحونه  یسفرخونه نگه م هیکناره  گهیدوساعت د هیبخواب، بچه هام توراهن  ی_اگه خسته 
 کنم. یم دارتیتااون موقع بخواب ب م،یبخور

 

به خواب  نیماش یتکون خوردن ها الیخیدادم و ب هیتک شهیسرم رو به ش شنهادشیاز پ خوشحال
 فرورفتم. یقیعم

 

 

صورتم  کیکه نزد یخورد، چشم هام رو باز کردم و گنگ به صورت یکه به شونه ام م یدست یها باتکون
 بود نگاه کردم. رهیبود و به چشم هام خ

 تا لود شم.  دیطول کش قهیچنددق هی

 و به جلو خم شدم و گفتم: دمیکنار کش معذب

 .میدی_رس

 

 هاش رو ماساژداد و گفت: قهیشق ینشست و با دست راستش کم صاف

 زنم. یدارم صدات م قسیپنج دق قایماهک دق ینی_چه خواب سنگ

 

 که گفت: دمیزده لب گز خجالت

 .یخوادخجالت بکش ی_حاال نم

  

 که لب جاده بود اشاره زد و گفت: یبزرگ یبه سفرخونه  باسر

 شو. ادهیرفتن تو پ دنی_بچه ها زودتر رس
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 شدم. ادهیرژ و درست کردن شالم پ دیرو درآوردم و بعدازتجد کمیکوچ نهیآ

 

 .میبازسفرخونه شد یوارد فضا حیبه شونه مس شونه

تخت بزرگ که پنج تا مرد نشسته بودن  کی یبه اطراف کرد و چشمش رو یو نگاه ستادیا حیمس
 ثابت موند. 

 کرد. تمیزد و به اون سمت هدا یلبخند

 

 .ارنیسرم ن ییشدم، بالمال مونیکردم ها پش یهمشون مردن، چه غلط ناکهیا اخدای

 کردم آرامش خودم رو حفظ کنم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 کردن. کیو شروع به سالم عل زشدنیخ میبهشون به احتراممون ن دمیرس یوقت

 

 شده بودم. میقا حیفشردم پشت مس یمشتم م یرو تو فمیبنده ک نکهیهمزمان باا مظلوم

 

 به سمتم برگشت. حیشون مس یحال و احوالپرس بعداز

 و روبه همه گفت: دمیدرهمم زد و به جلوکش یبه چهره  یلبخند

 .اربندهیخانوم ماهک مهرآرا دست شونمی_بچه ها ا

 

 شه.  یسبزم اددرخونشیبود، مارازپونه بدش م یبود فرهاداکبر  ستادهیکه جلو ا ینفر  نیاول

 

 به مسئول فروش هست. یاز یشرکت ن یجلسات ادار  یدونم مگه تو یمن نم آخه
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 زد و دستش و آوردجلو گفت: یچندش آور  لبخند

 .میش یدو روزباهم آشنام نیتوا شاهللیماهک خانوم ا میشترآشنابشیشرکت که نشدب ی_تو

 بهش زدم که ازصدتافوش بدتربود. یبه دست درازشده اش نکردم و فقط لبخند خشک و خال یتیاهم

 شد و دستش رو جمع کرد عیضا

 کنه. یداره بالبخندنگاهم م دمیکردم که د حیبه مس ینگاه مین

 رفتم. هیگرفتم و به سمت بق یانرژ  ازلبخندش

 خورد. یو هفت ساله م ستیهم شکم داشت و ب یکمیکه  لیقدبلند و خوش است یمرد

 دعوت به نشستنم کرد و گفت: ییرو باخوش

 باشماخوش بختم. ییهستم ازآشنا ییموال ی_من هم عل

 

 کردم و گفتم: هیکرد آدم متشخص یبه طرز صحبت کردنش که معلوم م یلبخند

 .نطوری_منم هم

 

اومدن به جز فرهاد که  یم یخوب یهم آشناشدم و به نظرآدم ها گهیبااون سه نفرد بیترت به
 رو مخم بود. یلیبانگاهاش خ

 

کردم و به حرف هاشون گوش  یم یباز  فمینشسته بودم و بادست ک حیمعذب جمع و جور کنار مس  
 و بغل گوشم زمزمه کرد: نییسرش روآوردپا حیدادم که مس یم

 ؟ی_خسته شد

 

 داد. یخوردقلقلکم م یش به پوست صورتم مها نفس
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 کردم مثل خودش زمزمه کردم: یبه چشم هاش نگاه م میکه مستق یسرم رو باالآوردم و درحال یکم

 .ستین ی_نه مشکل

 تکون داد و گفت: یهمون حالت سر  یتو

 اصفهان هتل رزرو کردم میر یراست م هیبعداز صبحانه  ارن،ی__گفتم صبحونه ب

 کنه. تتیاذ یذارم کس ینباش نم نگران

 

 گرانش زدم و گفتم: تیبه لحن حما یلبخند

 .ی_مرس

 

 .فسیکنم، وظ ی_خواهش م

 

 باشه دوست داشتم. فهیهام توهم رفت دوس نداشتم حرف هاش برحسب وظ اخم

 زود وا بدم.   دانقدرینثاره خودم کردم که چرابا یدلم احمق یتو

 

 همه جا روبرداشت. روتفنگیت یباخودم بودم که صدا یجنگ روان نجورمشغولیهم

 خنده بچه ها بلندشد. یکردم بفهمم منبع صداازکجاست، که صدا یسرم رو باالگرفتم و سع دهیترس

 سمتشون برگشتم و گنگ نگاهشون کردم و گفتم: به

 .شدهی_چ

 

 که ازخنده سرخ شده بود. حیترشدم که مس جیاشون شدت گرفت و من گ خنده

 رو جلوم گرفت. میدرحاله خودکش یگوش
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 شده. یچ دمیفهم تازه

 

 رو گرفتم و قطع کردم. یزده گوش خجالت

 

 بلندشد. میگوش یانداختم که دوباره صدا نییروپا سرم

 گفتم و بلندشدم. یدیببخش یحرص یگوش یاسم رو دنید با

 

 که ازشون دورشدم. یکم

 دادم: جواب

منه احمق و بگو  یمن وببر  هیدآبرویها؟ همش با یدار  یچرادست ازسرم برنم ل،یگور یگ یم ی_چ
 آره؟ یزن یکه تو خودت زنگ م یموقع ها یچرا آهنگ زنگ توروعوض نکردم فقط برا

 

 خنده ش بلندشدوگفت: یصدا

 ؟یبابا چته؟ از خواب پاشد ری_نفس بگ

 

 و گفتم: دمییلبم روجو یحرص

 .یوهمکارهام برد سمیشاسکول، توجاده ام آبروم وجلو رئ هی_خواب چ

 

 : دیو منگ پرس جیگ

 .نمیآدم بگوبب نیدرست ع ؟یهمکاره چ ؟یچ سی_جاده کجا؟ رئ
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 .دیکرد میمن مثه آدم حرف بزنم، روان دیذار ی_د مگه شمام

 

  ؟ییگم کجا ی_ماهک انقدرچرت و پرت نگو بت م

  

 به اطرافم کردم و گفتم: ینگاه

 .میصبحونه بخور میسادیسفرخونه کناره جاده وا هیاالنم تو  می_توجاده اصفهان

 

 :دیپرس باتعجب

 ؟ی_ باک

 

 گفتم: کالفه

 دوروزه وقت نشد بهتون بگم نیا کای_مل

 میجلسات مجبور شد یسر یشدم، االنم بخاطره  اراستخدامیبعنوان دست یشرکته تجار  هی یتو من
 اصفهان.  میایب

 

 :دلخورگفت

 ؟یبه من بگ یخواست یو نم هیمهم نیخبر به ا ،یزن یتا من زنگ نزنم که تو زنگ نم گهی_آره د

 

 گفتم: ناالن

 _بخداوقت نکردم.
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 کرده گفت: بغض

زدم  یمطمئن باش االنم اگه زنگ نم ؛یزنگم به مابزن هی یکن یوقت نم چوقتیتوه گهی_آره د
 فعال. ؟یندار  یکار  الیخیب دمیفهم یحاالحاالنم

 قطع کرد. و

 ازخودم دفاع کنم. نزاشت

 

 رفت بهشون بگم. ادمیگفت چرا یگرفت، راست م دلم

 جواب ندادو آخرسرهم خاموش کرد. یاش روگرفتم ول چندبارشماره

 

 زدم. نیزم یرو زیر یبه سنگ ها یراستم کالفه ضربه  یپا با

 

 شده؟ یز ی_چ

برگردوندم  و قدم زنان به سمت  یرو دمیمزحک فرهاد و د افهیق یسمت صدابرگشتم و وقت به
 آخره سفرخونه حرکت کردم. ییدارودرختا

 

 .دمیشن یاومد و م یفرهاد رو که داشت پشت سرم م یپاها یزدم صدا یکه قدم م نجوریهم

 برگشتم. یرفت عصب یمخم راه م یداشت رو یلیخ گهید

 به عقب برداشت. یمن رو نداشت، جاخورد و ناخودآگاه قدم عیکه انتظار حرکت سر اونم

کنم ازباال تا  ینگاه م زیو رقت انگ فیموجود کث کیزدم و انگاردارم به  دشیپل یبه چهره  یپوزخند
 براندازش کردم و گفتم: نییپا

 .یچندش یلی_خ
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 دادگفت: یکه نگاهش رواز چشم هام به لبام سرم یبه جلو برداشت و درحال یکرد و قدم یخنده  تک

 شه ازت گذشت. ینم یبه راحت ،یذابج یلی_اما برعکس تو خ

 

 طرز نگاه کردنش مورمورم شد. از

 

 به نشونه تاسف تکون دادم و ازش گذشتم و به سمت بچهارفتم. یبهش بدم، سر  یجواب نکهیا بدون

 

 بود. رهیخ نیکه به زم حیبه تخت مس دنمیبارس

 کفش هام سرش رو باالآورد و نگاهم کرد. دنید با

 ازش نشستم. یکم یهام رودرآوردم و بافاصله  کفش

 بود. حیشناختم، مس یکه درحاله حاضر اونجام یتنهاکس

املت و تخم مرغ  رتایانواع مربا بگ رویبودن؛ از کره و عسل و پن دهیتخت چ یرو یمفصل ی صبحونه
 آپز.

 فرارکرده بودن. یبودم که انگار از قحط رهیخ یتعجب به پنج تامرد با

که جلوم گرفته شد  یبه غذاخوردنشون بودم که بالقمه  رهیبخورم خ یز یچ نکهیبدون ا نجوریهم
 شد. حیحواسم جمع مس

 گفتم:  یخفه  یدستش کردم و باصدا یبه لقمه کره و عسل تو یگنگ نگاه

 _هوم؟

 کرد و گفت: ی خنده

 دختر دستم شکست. گهید رشی_بگ
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داد،  یبهشت م یازش زدم، اوم مزه  یبهش انداختم و با ولع گاز  یرو از دستش گرفتم و نگاه لقمه
 شد بدباشه؟ یمگه م

 درست شده بود. حیمس یمردونه  یکه بادست ها ی لقمه

 

 هاشون شدن و راه افتادند. نیاز صبحانه همه سوار ماش بعد

 .دیکش یم گاریلم داده بود و س الیخیبلندشدن نداشت و ب الیاماانگار خ حیمس

 

 و دوست داشتم. حیمس دنیگارکشیژست س یاومد، ول یخوشم نم یگار یس یازمردها قتچویه

 رو از جلوش برداشتم. گارشیس یآب ینقره  یو بسته  دمیخودم رو جلو کش کنجکاو

 

 کرد. یو اخم وحشتناک دشیاز دستم کش عیشد سر تامتوجه

 گفتم: مظلوم

 خب. هیچه شکل نمیخواستم بب ی_فقط م

 

 ابروش رو خاروند و گفت: گوشه

 خوره. ی_به دردتونم

 

 که دستش بود نگاه کردم. یگار یبه نخ س کنجکاو

نوشته شده  رشیز زیکلمه ر کی یسیکرد، به انگل یم ییخودنما دشیقدبلندوسف یآف باال یآب عالمت
 بود.
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 کردم از اون فاصله بخونمش. یو سع زکردمیهام رو ر چشم

 زده بخاطره کشف به ظاهر مهمم گفتم: جانیتالش بلند و ه قهیبعدازچنددق

 _کنت؟

 صورتم شد و مسخ شده زمزمه کرد: خیم دنمیبه صورتم انداخت و باد ینگاه

 .یی_کنت نعنا

 

 داره آخه؟ یچشم ها چ نیا ایخدا

 .میبهم بود رهیخ

 .میدورشد ایانگار از دن چندلحظه

 

 گفت : یکه م یمرد یباصدا نکهیتاا

 _آقا؟حسابتون وآوردم.

 

 شکست، مونیچشم ارتباط

 انگار تازه به خودش اومده باشه حیمس

کم  بلهیبود و س دهیکه  سرش روتراش یپاش له کرد و روبه مرد جوان ریتموم شده اش رو ز گارهیس
 کرد کرد و گفت: یم ییپشت لب هاش خودنما یپشت

 شه؟ ی_چقدرم

 

تااالن که  میسفرخونه بود یکه تو یاز موقعه  قایزده نشده بود؛ دق نمونیب یبود که حرف یدوساعت
 .میوارداصفهان شد
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 شکستن سکوت نکرده بودم یبرا یتالش

 نداشته باشه. یکه ممکنه سرانجام یو مغموم از شروع عشق دهیشوک بودم، ترس یهنوزتو خودم

 کنم. یشلوغش م یادیمن ز دمیشا

 کجابود؟ عشق

 شدم واسه هفت پشتم بسه. کبارعاشقی من

و خش  رایگ یکه باصدا ربودمیکه طراحش خودم بودم درگ یجواب یمغزم باسئواالت ب یتو نجوریهم
 به سمتش برگشتم. حیدار مس

 

 ،ی_حوصلت سرنرفته؟ دوساعته ساکت

برگرد  رمیگ یم تیبل هی ییمایبهم بگو برات از آژانس هواپ یو معذب یش یم تیماهک اگه اذ نیبب
 ها؟

 

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم: یها باچشم

 .دیباهام حرف بزن دیدوست ندار دیمنم فکرکردم شا دآخهیشماحرف نزد ستم،ی_من معذب ن

 

 به لحن بچگونه ام زد و گفت: یلبخند

 .یو گل یخانوم نیدوس نداشته باشم باهات حرف بزنم ها؟ دختر به ا دی_آخه چرا با

 زدم و گفتم: یلبخند 

 .دیار_شمالطف د

 

 .یو نساز  یاومد گه،ی_د نشد د
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 گفتم : متعجب

 ؟ی_واسه چ

 

به نفرمقابل  یزبان فارس یتو اد،یم ادمیکه من  میینفرم تااونجا هیدخت ر؟من  ینیب ی_چندنفرمن و م
 گن تو نه شما. یکه مفردباشه م

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 کشم آخه. یمن خجالت م ی_درسته ول

 

 گفت: طونیش

 بازبونت ماشاهلل. یداد یمن و قورت م روزیتو که تا د ؟یچ یبرا_خجالت 

 

 کردم و گفتم: ی خنده

 .نینبود سمی_اون موقعه رئ

 

 .ستمی_االنم ن

 

 ابروم رودادم باالو گفتم: یتا کی

 ؟یچ یعنی_
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 باالانداخت و گفت: ی شونه

که شما  رهینم ادمیدرضمن  اد،یخوشم نم یردستیو ز سیرئ یرابطه ها نیباهم ازا می_خب مادوست
 رسه. ینم متونیمن عمرا به شرکت بزرگ و کارخانه عظ هیشرکت فکستن نیماهک مهرآراهست

 

 کردم و گفتم: یز یر اخم

 هام درکارنبود نه؟ نیهمه احترام و ا نیا میاگر ما شرکت و کارخونه نداشت یعنی_

 

 شدوتندتندگفت: لیبه طرفم ما یکم

 فرق بذارم. یو غن ریفق نیکه ب ستمین یال آدمنداشتم، من اص یمنظور  نی_من همچ

 گفت: نیکرد و غمگ یمکث

ها  یچیه یعنینداشتم،  یچیه شیوگرنه من تاچندسال پ دمینجارسی_منم خودمم تالش کردم که به ا
 دست لباس بخرم. هیتونستم واسه خودم  ینم دیکه شا یچجور 

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 گم واقعا. یم کیبهتون تبر دیو موفق شد دی_چقدرخوبه که بااراده بود

 

 زده نشد. نمونیب یحرف گهیبه نشونه تشکرخم کرد و د یسر 

 

 .میشد ادهیهتل بزرگ خواجو پارک کرد و پ یجلو

رو به دستش داد تا  چیآوردن چمدون من و خودش سو رونیازخدمه اشاره کرد و بعداز ب یکی به
 ببره. نگیرو داخل پارک نیماش
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که لباس  یپیگذاشت و از زن خوشگل و خوشت شخونیپ یشناسنامه من و خودش رو رو میداخل شد 
کرده بود، خواست تا کارت  نشیتزئ یرنگ یمانتوش نواره قرمز  یها نیکه دور کاله و آست یفرم سرمه 

 بده. لیکه رزو کرده بود و تحو یورود اتاق ها

 من و خودش. یکناره هم برا کنفرهی دوتااتاق

 .میو به سمت آسانسورحرکت کرد میاتاقهاروگرفت یها کارت

 دادم. یشد گوش م یکه پخش م یمیمال کیداده بودم و به موز هیآسانسورتک یفلز  نهیکاب به

 کرد انداختم. یرو مرتب م ختشیبهم ر یآسانسورموها نهیآ یکه تو حیبه مس ینگاه

 

 .ختیر یهر  دلم

 تونه جذاب باشه. ینفر آخه چقدرم کی

 کرد. رنگاهمیخ نهیآ ینگاهم رو که حس کرد از تو ینیسنگ

 .ادین شیدوباره وضع صبح پ نکهیا بخاطره

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آبه

 هتل. انیبچه هاکجان؟مگه نم هی_پس بق

 

 و گفت: دیکش یازم گرفت و کالفه پوف نگاه

 گرفتن. لیو اتاق هاشون رو تحو دنی_اون هازودتراز ما رس

 

 تکون دادم. میبه نشونه تفه یسر 

 اومد. رونیتا من خارج بشم بعد خودش ب ستادیآسانسور چمدون هارو برداشت و اول ا ستادنیباا 

 چمدون ها نگاه کردم. ینیبخاطره سنگ حیدرهم مس افهیو به ق ستادمیدر اتاقم ا یجلو
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 کردم و گفتم: یخنده  تک

 آخه. ارنیخدمه ب نی_خب چرانذاشت

 

 خب. ارمیخودم ب _دوست داشتم

 

 

 لحن بچگونه اش خندم گرفت. از

 به صورتم کرد و گفت: یگذاشت و نگاه خاص نیهارو زم چمدون

 همش بخند. نی_آفر

 

شد  یمانتو هم حرکتشو م ریاز ز یضربان قلبم بود که حت نیام بند اومد نفسم رفت و انگار ا خنده
 حس کرد.

 .دمیدزد نگاه

 ز هل شدنش داشت.شتاب زده اش نشونه ا یها حرکت

 از درها ررو باز کرد و چمدون من رو داخل برد. یکی

 مانده بودگذشتم و داخل رفتم. رونیآهسته از کنار چمدونش که ب یها باقدم

 کرد به صورتم نگاه نکنه کارت و به سمتم گرفت و گفت: یم یکه سع یسمتم اومد و درحال به

تو اتاقت،  ارنیگم ناهارتو ب یصدام کن، فعال هم استراحت کن م یداشت یاتاق بغلم کار  نی_من هم
 ؟یخور  یم یچ

 

 .ستیخورم گشنم ن ینم یز ی_چ
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 شه. یحاالگشنه  م ینخور  یز یشه که چ ی_نم

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 _فکر کنم زرشک پلوبامرغ خوب باشه.

 

 :کردگفتیکه به سمت درحرکت م یتکون دادو درحال ی_سر 

 صحبت باشرکت مقابل آماده باش. یبرا میچهار قراره بر_باشه، ساعت 

 

سخت  یلیمردجذاب به مراتب خ نیگرفتم و فکر کردم که بدست آوردن دل ا یدربسته شد، نفس و
 خواهدبود.

 

 ازمغزم خارج شه هودهیافکاره ب نیتکون دادم تاا یسر 

 بودم. ومدهینجانیا یواسه عشق وعاشق من

 بودم. ستادهیا وسطه اتاق فیبالتکل همونجور

 بودگذاشتم. نهیآ یکه جلو ی زیم یرو رو میدست فیکردم و ک یپوف

رنگ انداختم موهام رو باز کردم و  یمبل تک نفره چرم کرم یحوصله مانتوم و شالم رو درآوردم و رو یب
 تخت ولو شدم، یو رو ختمیدوش ر یرو

 کم چشم هام گرم شد. کم

 

 چشم هام روبازکردم و گنگ به دورو اطرافم نگاه کردم. یدر زدن کس یباصدا
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 و کجام و چخبره بلندشدم و به طرف دررفتم و بازش کردم. دمیفهم نکهیازا بعد

 بود، ستادهیبا دست پر جلوم ا حیمس

 کرد. ینگاهم م باتعجب

 که از زورخواب گرفته شده بود گفتم: یباصدا

 شده. یز ی_ چ

 

 تکون دادو گفت: یاش گرفت سر  خنده

 .یتو اتاقت بخور  ارمیناهار توب ی_بروتودخترجون گفتم حتماخسته 

 

 ساالد و ماست و نوشابه ودوپرس غذا. زدوتابود،یبه دستش انداختم همه چ ینگاه

 

 هام گردشد: چشم

 تونم بخورم که.  یهمه رو نم نی_من ا

 

 :دشدوگفتیاش تشد خنده

 دستم افتاد. رشونیابگیماله منم هست ب ،یتوبخور  ستی_همش و که قرارن

 

 هاروازش گرفتم و تشکرکردم. ینیازس یکیخوردم و  یتکون

 زد وگفت: یرفت چشمک یکه به سمت اتاقش م یدرحال

 .میفتیبه خودت بکش و کم کم حاضر شو که راه ب میدست هی_برو غذات وبخور 
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 دادم و رفتم تودر روبستم. کوندتیبه نشونه تائ یسر  دم،یچشمک و اواسط جملش رونفهم یمعن

 

 رفتم. یگذاشتم و به سمت دستشو یزناهارخور یم یغذارو رو ظرف

 افتاد. نهیآ یتو رمیدست هام روبشورم که تصو اومدم

 کرد. یجن زده هانگام م نیا نیع یازتنم جداشد، پسره بدبخت بگوواسه چ روح

 .دهیمن رود هیشکل زامب افهیق نگو

 گفتم. یبلند یو لعنت میشونیمحکم زدم تو پ بادست

 .افمیکنه گند زده بود به ق بامیز نکهیا شترازیبود و ب دهیکه دراثرخواب ازهم پوک شمیآرا

 که ماشاهلل رفته بود توهم و وز شده بود و نصفشون تو هوابود. موهامم

 به دست و صورتم زدم. یو آب دمیکش یپوف کالفه

 افتادم، چارهیو باقاشق و چنگال به جون مرغ ب دمیکش رونیرو ب یصندل

 از عزا درآوردم یدل نکهیازا بعد

 .دمیکش یکوتاه غیبه ساعت انداختم و ج ینگاه

 حاضرشدن داشتم. یربع وقت برا کیبود و من فقط  قهیسه و چهل دق ساعت

 بردم. ورشیبلندشدم و به سمت چمدونم  عیسر

باسنم بود رو برداشتم و  ریوجب ز کیکه تا  یرنگ یگر یج یکت یکه آورده بودم، مانتو ییلباسا نیازب
 کردم. کمیش پیت مهیام رو هم ضم رهیت یگر یو کفش ج فیست ک

رو که گذاشته بودم داغ شه رو برداشتم و بعدازشونه کردن  سمینشستم و بابل شیزآرایم یجلو عیسر
 .وکردمیموهام جلوش رو و

 .داکردیپ یشتر یب ییرایکردم که گ اهیبرنزه کنندم رو زدم و چشم هام رو تماما س کیپنک

 .دمیلب هام کش یپررنگمم محکم رو رهیگیرژ ج درآخر
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 .ختمیر رونیرو از جلو ب وشدمیو یسرکردم، موها ییبایبرداشتم و بصورت ز یساده ا یمشک یروسر 

 یرو م ی نندهیبه وجودآورده بود که هر ب ییبایز یرژم هارمون یچشم هام و موهام با قرمز  یاهیس
 تونست ساعت ها محوخودش بکنه.

در  یرفتم که با صدا یبودم و مدام قربون صدقه خودم م نهیآ یمشغول برندازکردن خودم تو همونجور
 به خودم اومدم.

 بود. حیمس حتما

 رو برداشتم و به سمت درحرکت کردم. لمیو موبا فیک

 نگاهش کردم. رهیخ رهیخ حیمس ییبایز بتیه دنیبا د در رو باز کردم و آروم

 شیبه اندام خوش فرم و ورزشکار یحساب رشیز ی رهیخاکستره ت رهنیو پ یاندام یو شلوار مشک کت
 اومد. یم

جذابش کرده  یدحسابیجد یمدل مو نیبه سمت باال شونه کرده بود، ا شهیرو بعلکس هم موهاش
 بود.

 

 و گفت: دیبه گردنش کش یکه اون زودتر به خودش اومد و دسته کالفه  میبود گهیمحو همد نجوریهم

 شم. یشگفت زده م جوری امیهردفعه م ؟یکن یزمیقدر آدم و سوپرا نیا شهی_هم

 

 زدم و گفتم: ینیشرمگ لبخند

 بود. ختهیبهم ر زمیبودم همه چ دهیدفعه قبل خواب دی_ببخش

 

 تکون داد و گفت: یسر 

 ؟یدیبه خودت نرس یادیز گهیبنظرت االن د یول ،یبامزه شده بود میلیاتفاقاخ ستین ی_مشکل
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 به سرتاپام انداخت ینگاه و

 پاشنه بلندم ثابت موندو گفت: یکفش ها یبه رو نگاهش

 اد،یچشم م شتربهیمانتوت ب یکوتاه ینجور یدختر؟ ا یدی_تو که قدت بلنده چراکفش پاشنه بلند پوش
 کفشات و؟ ای یوعوض کن امانتوتی ستیبهترن

 گفت: دادیکه آب دهنشوقورت م یلبهام ثابت شد و درحال یکرد و نگاهش رو یمکث

 رژت و پاک کن. امثالی_

 

 شدم گفتم: یکه کامل از در اتاق خارج م یکردم و باحرص درحال جاشیبخاطر دخالت ب یاخم

 .هیعال ینجور ی_بنظرمن هم

 تکون دادو پشت سرم به راه افتادت. یناچار سر  به

منتظره ما  یالب یمرتب ومنظم تو دهیو کت و شلوار پوش کیهمه بچها ش م،یحرکت کرد یسمت الب به
 زدن. ینشسته بودن و باهم حرف م

 ازجاشون بلندشدم. حیمن و مس دنید با

همشون به خودشون اومدن به جز  ی قهیما ثابت موند و بعد از دق ینگاهشون رو ی هیثان یبرا
 .اوردیبود و داشت چشم هام رودرم یکه طبق معمول درحاله چشم چرون یفرهاداکبر 

 .میشرکت مقابل شتافت یو به سو میها حرکت کرد نیبه سمت ماش یهمگ

 

تونستم به جرئت بگم که حدود سه برابرشرکت  یم م،یستادیا یساختمان بزرگ نماروم کی یجلو
 بود. حیمس

 .میو کنارهم نشست میمحکم و با صالبت به اتاق کنفراس رفت یهمگ

به من  یدیاونور تر که اصال د یو چندصندل دیخودش جنب ربهیاز شانس خوبم خداروشکر فرهاد د 
 شد. بشینداشت نص
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ساله بازشدو پشت به اون  کیو  یو حدودا س مایخوش س یگذشت تا در به واسطه مرد ی قهیچنددق
به  یبه نسبت کوتاهتر  یون که قدهابودن به جزدوتاش یتامرد که هرکدوم واسه خودشون غول شیش
 بزرگ کنفرانس اومدن و نشستند. زیداشتن به سمت م هیبق

 کرد و گفت: حیبه مس یز یاومد نگاه پرغرور و تنفرآم یمردجوان که بنظرهمه کاره م اون

 بذارم. رمیکدوم کار خ یو به پا نجاامدنتیا ؟یموحد ییآقا ی_چطور 

 

 کرد. انیب یرو باحرص خاص یموحد یآقا

 

 زدوگفت: یکرد، پوزخند یکه تااون لحظه غمزده و دلخورنگاهش م حیمس

 ماشاهلل حسابش از دستم دررفته. یداد ادانجامیرزی_توکاره خ

 زمزمه کرد: ضشیضدونق یازاحساس ها یحاک یبود که بالحن حیبار مس نیکرد و ا یمکث

 ابتکار. ی_آقا

 

بودن، سالن  رهیشد به هم خ یازشون ساطع م یمختلف یکه احساس ها یباچهره ها ی قهیچنددق
 فرورفته بود. یدرسکوت وهم آور 

 اومد. یدرنم چکسیصداازه

 جمع نداشتم نیبه ا یخوب حس

 زن موجوددرجمع من بودم، تنها

 خودم جمع شده بودم. یتو معذب

 کردم  کینزد حیخودم رو به مس یکم

و نشونه گرفته بود به سمت من  حیمس ینگاه اون مرد که تااون موقع با خشم نفرت چشم ها که
 .دیچرخ
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 نشست، یاصال به دل مخاطب نم یداشت ول یجذاب ی چهره

 صورتش روپوشونده بود و قلبش روکدرکرده بود. یاهیاز س یهاله  انگار

 .دیکاو یکرد صورتم رو م ینافذش که شرارت از آن شره م اهیس باچشمان

 انداختم. ینگاه حیمس مرخیدهنم رو قورت دادم و به ن آب

 گفت: حیخش داره ابتکاربلندشد که روبه مس یصدا نکهیتاا

سره  ینحسش و باال هیگفت دوست نداره سا یکه م یکجاس اون آدم ؛ی_پس باالخره دم به تله داد
 بندازه؟ گهیبدبخت د هی

 ابتکارگوش دادم. یزده به حرف ها تعجب

 .دیکش یبود و تندتندنفس مشدم که ازشدت خشم سرخ شده  حیو متوجه مس برگشتم

 خس خس افتاده بود، به

 روجلوش گرفتم. یآب معدن یبه خودم اومدم و بطر  عیسر

و سکوت کرده  دیکش یقینفس باال رفت نفس عم کیو از دستم گرفت و  یخودش اومدو بطر  به
 گرفت. نییسرش روپا

 .میاز حضار بلندشد که تقاضاداشت به بحث فروش پارچه ها برگرد یکی یصدا باالخره

 ها و جنس و نوع پارچه ها. متیدرهم شکست و کم کم شروع کردن به بحث سر ق سکوت

ابتکارو  یو آقا حیمس یها و بحث ها کهیالبته اگر ت د،یرس انیبه پا تیجلسه باموفق بعدازدوساعت
 نیبارم بود که درا نیمن که اول یبود البته برا جیو مه ارجذابیشد گفت بس یم میگرفت یم دهیناد

 جورجاهاحضورداشتم.

سالن رو فراگرفته بود کم کم همه از در خارج شدن و فقط ما  یازجاهاشون بلندشدن و همهمه  همه
 ابتکار و معاونش. ییو آقا میمونده بود

و شونه به شونه به  میازکنارشون گذشت و بدون ذره توجه به ابتکار فموبرداشتمیک حیچشم مس بااشاره
 .میستادیابتکار از حرکت ا یکه باصدا میرفت یسمت در م
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 حی_مس

 ازش برگشتم. تیو به سمت ابتکاربرگشت من هم به تبع دیپاشنه کفش چرخ یرو حیمس

 .ستادیا مونیبه سمت مابرداشت و در دوقدم چندقدم

 بود، حیمس کلیهم قدو ه بایتقر

 کرده بود. شترجذابشیب دکنارشونیداشت که چندتارسف یپرپشت مشک یموها

 کردند. یبهم منتقل نم یهاش حس خوب چشم

 زد. یشخندیوصورتم کرد و ن  کلیخرج کل ه ینگاه مین

 گفت: حیمس یبه چشم ها رهیخ

 ساچطوره؟ی_مل

 

 کردم یباالرفته نگاهشون م یباابروها

 وسط. نیا هیساکیمل

 

 زدگفت: یکه پوزخندم یو درحال دیکش یقینفس عم حیمس

 .یحالش وازمن بپرس نکهینه ا ،یزد یسربهش م هی یسابودی_تواگه به فکر مل

 

 :دوگفتیبه گوشه لبش کش یدست

جهنم  ادوسطیکردب یاونم مثل خودت لجبازه وگرنه بهشت من و ول نم یول ساهستمی_من به فکرمل
 تو.

 

 تونستن باهم داشته باشن؟ یم یچه ارتباط یعنیآوردم،  یحرفاشون سردرنم از
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 بود؟ یساکیمل

 

 شدم. نبارمنیکردم که طرف صحبت ابتکار ا یبهشون نگاه م گنگ

 ه؟ی_ اسمت چ

 

 دادم جواب دادم: یکه آب دهنم رو قورت م یدرحال

 _ماهک مهرآراهستم.

 

 ابروشوباالدادو گفت: یتا کی

 ؟یدار  ی_بافربدمهرآراارتباط

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 پسرعموم هستن. شونی_بله ا

 

 برگشت وگفت: حیو به سمت مس دیبهم ساب دندون

 ؟یهست یدختره بدبخت نگفته توک نیکرده و به ا یتیخر نیهمچ هی_فربد احمق چطور 

 

 و حرص گفتم: تیبزنه بااعصبان یحرف حیمس نکهیاز ا قبل

شده  یشما و فربد چ نهیب دونمیبعدشم من نم ک،ی نیا ستین یز یچ یموحد ییمن و آقا نهی_ب
 کردن؟ کارتونیچ یموحد ییآقا دمگهیحرف نزن هیو کنا نقدرباگوشهیلطفا ا یول میهست یشماک ااصنی
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 زد و با حرص گفت: یپوزخند

آدم پدر ومادرش  نیا یدونینم یچیآدم ه نیپس لطفاحرف نزن تودرمورده ا یدون ینم یز یچ ی_وقت
... 

 

 حرفش نصفه کاره موند. حیمس ادیفر یباصدا

 .یدردارم لعنت یبه روم نزن من خودم به اندازه کاف نقدری_دهنت وببند صددفعه گفتم ا

 د،یاز گوشه چشمش چک یاشک قطره

 مظلوم شده بود. یلینگاهش کردم خ غمزده

 

کردم، ساعت از  یکه تک و توک درحال رفت و آمد بودن نگاه م یپنجره نشسته بودم و به آدم ها لب
 دوازده گذشته بود.

 و گذرونده بودم ییپرماجرا یلیخ روز

 یفرستادم و گوش نهیو مت کایمل یبرا یکردم اس ام اس یم کینسکافه رو به لبهام نزد وانیکه ل یدرحال
 رو کنارگذاشم.

 

و باعث  ختهیبه همش ر یبعداز اون جلسه پرماجرا که حساب حیمس نکهیدربلندشد؛ خوشحال ازا یصدا
اتاقش حبس  یبه سمت هتل برونه و خودش رو تو کراستیحرف نزنه وفقط  چکسیشده بود که باه

 کنه باالخره به خودش امده باشه.

 سمت درپروازکردم و باشتاب در روبازکردم. به

 

 فرهادمواجه شدم. حیباچهره کر که
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زور وقدرت  یتابسته نشه، هرچدر  یپاش روگذاشت ال عیاومدم در روببندم که متوجه شد و سر دهیترس
در رو کامل بازکرد و من  نکهیدتاایاون به من چرب ییزوروبازو یداشتم استفاده کردم و در رو فشاردادم ول

 و هل داد وسط اتاق و درو بست.

 دست چپم افتادم و فغانم بلندشد. یضرب رو به

 سمتم پاتندکرد و دوزانوجلوم نشست. به

 لرزون گفتم: ییو باصدا دمیتن عقب کش دهیترس

 .رونی_توروخدا بروب

که  دیلبهام کش یرو یدست دیچرخ یتن و بدنم م یرو زوهرزشیکه نگاه ه یزد و درحال یشخندین
 و بلندشدم. دمیباانزجارعقب کش

 رو برداشتم و دادزدم : میو گوش دمیپشت تختم دو به

 کنم. یوگرنه االن همروخبرم رونی_گمشوب

 و تماس برقرارشد. دیلغز حیشماره مس یرو دستم

و بعداز قطع کردن به  دیروازدستم کش یو گوش زبرداشتیروبرداره به سمتم خ یگوش نکهیقبل ازا یول
 پرت کرد.  یطرف

 بودم و زبونم بنداپمده بود. دهیترس

 .ونداشتمیچکاریانجام ه توان

 کرد. ینم میاری دنیکش غیج یحنجره ام هم برا یکرده بودن، حت قیبهم تزر یحس یب انگارآمپول

 جلوگذاشت دوقدم عقب رفتم  یقدم

 .واربرخوردکردمیجلوامد و من عقب رفتم تاباد انقدر

 و لرزان زمزمه کردم: ناتوان

 نداشته باش.  می_توروخداکار
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 نیآست دینازک سف ریسرش روجلوآورد لباس حر میبود ستادهیهم ا نهیبه س نهیقدر که س نیاومد ا جلو
 به تن داشتم. یکوتاه

 تن وبدنم رو ازنظرگذروند. صانهیحر

 صورت و گردنم برد و زمزمه کرد: نیرو ماب سرش

 کنم تاازت بگذرم. یکردم نتونستم کار  یهرکار  ،یانداز  یمن و به هوس م یلی_خ

 تند و گرمش کالفه م کرده بود. یها نفس

باالخره اون مرد بود آن هم  یازخودم دورش کنم ول یکردم با فشاردستام کم یهقم بلندشد، سع هق
 شده. کیبااحساسات تحر یمرد

باانزجار  دیتاگردنم خط کش یشونیازپ گشیبغل صورتم گذاشت و بادست د وارید یچپش رو رو دسته
 گفتم: یخفه  یچشم بستم وباصدا

 کنم فقط ولم کن. یم یبگ ی_توروخدا بخداهرکار 

 گردنم حس کردم. یلبهاش رو رو یحرفم تموم نشده بود که گرم هنوز

 ازبدنم خارج شد. انگارروح

 رفتن بود. لیدرحال تحل بدنم

 اومدند . یصورتم م ییبه پهنا اشکهام

 دنیبرد، که با شن یروحم را به تاراج م انهیبودم فرهاد همچنان وحش رهیشده به روبه رو خ خشک
 .دیدر دلم تاب یدیما یانگار روزنه  میآهنگ گوش

 سرش رو رو ازم دور کرد. یلحظه  یبرا

 ورشی میدستش دررفتم و به سمت گوش ریاز ز دمیحواس پرت شدش رو د یو وقت دمیکش ینفس
 بردم.

 اتصال رو زدم. دکمه
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پرتابش  واریو به د دیو از دستم کش یگوش ادیاز دهنم درب یکلمه  نکهیو قبل ازا دیبه خودش جنب عیسر
 کرد،

خودم جمع شدم دست هام و دور  یتو عیتخت پرتابم کرد سر یو محکم رو دیرو باخشم کش دستم
 پاهام جمع کردم.

 بلندگفت: دیکش یکه موهام رو م یتخت نشست و درحال یسمتم اومد و دو زانورو به

 باهات رفتار کنم نه؟ دباخشونتیبا نکهی_ مثل ا

 

 دهنم گذاشت. یکه دستش رو رو دمیکش یادیشد از درد فر یکنده م شهیداشت از ر موهام

 :ادزدمیکنم دستش روگازگرفتم و فر یم دایباالخره نجات پ نکهیدربلندشد خوشحال ازا یصدا

 _کمک!

 دندون هام خوردشد. یدهنم که حس کردم همه  یباپشت دست کوبوند رو یعیسر

 کرد دررو بازکنم. یاومد که تقاضام یازپشت درم حیمس ادیفر یصدا

 

سروصورتم  دنیزد و شروع به بوس مهیاومد روم خ یم رونیکه از ب یدادهایتوجه به دادو ب یب فرهاد
 کرد.

 تحوع بهم دست داده بود و هرلحظه امکان باالآوردنم بود. حالت

 یدیو ناام اسیبه  دمیکه پشت دربود بود که باقطع شدن صداش تموم ام حیبه مس دمیام همه
 شد. لیتبد

 

شد،  میاز وسط به دو ن رینازک حر یکه پارچه  دشیچنان کش قهیلباسم رفت و از به سمت  دستش
پاهام رو باپاهاش قفل کرده بود و امکان تکون خوردن  دمیدست هام و باالآوردم و تنم رو درآغوش کش

 رو ازم گرفته بود، 
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 بردم. ینشست انگار تازه به عمق فاجعه پ نمیجناق س یدستش رو یوقت

 .دیکه سرش رو باالآورد و بادست محکم به سروصورتم کوب دمیکش یغیتوانم جمع کردم و چنان ج تمام

  دمیکش یم غیسر هم ج پشت

دادم تااز  یدست و پاهام خودم رو تکون م یرو جمع کرده بودم تو رومیشده بودم تمومه ن یوحش
 کرد بادست هاش مهارم کنه  یم یدستش در برم، سع

 انداختم. یصورتش رو و بازوهاش روخط م یبلندم تو یها باناخن

 سرم جمع کرد. یدودستم رو گرفت و باال یعصب

 مماس باصورتم بود صورتش

 زد و گفت: یچندش لبخند

 هستن. یذیلذ یطعمه ها اد،یخوشم م یوحش ی__ازدختره ها

 

 درهم شد افشیصورتش ق یدهنم روجمع کردم و تف کردم تو آب

 کرد. یصورتش و باصورتم کم م یکم کم فاصله  کرد و یوحشتناک اخم

 کردم. یم هیدلم خون گر یتو

 دونستم که اگه لبهاش به لبهام بخوره، مطمئنن زنده نخواهم ماند. یرو م نیا

 پرت کنم. نییهتل به پا نیرو از پنجره هم دخودمیشا

 مرگ آرزوهام رو! نمیهام وبستم تانب چشم

 داشت. شیمتر یلیخوردخبرازفاصله م یگرمش که به صورتم م یها نفس

 کرده بود. ستیبود، قلبم ا دهیبر نفسم

 .دیرس یخون به مغزم نم یحت گهید

 .کارکنمیدونستم چ ینم
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کنار فربد  یکه کاش االن کناره خانوادم بودم، حت دمیشیاند یم نیدونستم و به ا یزوتموم شده م کارم
 .شیچندوقت بهیعج یرفتارها نیباا

تمام  یباشدبرا یدوباره  یآخرخط است، ممکن است شروع یکنیکه حس م یلحظه  درست»
 «تیزندگ

 متر یلیم کینفس مانده بود فقط  کی

 دمیدیازشون م یمبهم ریکه فقط تصو یدر باز شد و دو مرد که

 فرهادو از تنم کندن، نیسخت وسنگ جسم

 شکست. یاتاق رادرهم م گرسکوتیدومردد ییناسزاگو یاز سر درد فرهاد با صداها یادهایفر یصدا

 من شکسته بودم. اما

 ختنیر یهم برا یگراشکید یبودم و حت رهیبودم؛ همونجور مات و مبهوت به سقف خ تامرزتجاوزرفته
 نداشتم.

 

 گذشت سروصداها تموم شد ی قهیچنددق

 برده شد. رونیشدم که به کمک چندنفرب یجسم متوجه

 که بود دمیروم انداخت، ند ییپتو یکس

 برهنم رو از چشم نامحرمان دورنگه دارد مهیخواست تنه ن یحتمام یول

 بود و حاال دهیتاآن موقع ند چکسیمهم نبود تنم را ه میبرا چیگرهید یول

 شده بود. نییمرده هوسران و چشم چران وجب به وجب باالوپا کیدست  به

 بسته شدن در. یآمد و درآخرصدا یپچ پچ کم یصدا

 تخت نشست. یبه سمتم اومد و آرام رو یکس

 ازحسم روبهش دوختم. یو نگاه سرد و خال سربرگردوندم

 کرد. یشرمزده و نگران نگاهم م یبود که با چشم ها حیمس
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 .دیکش شیبه موها یانداخت و کالفه دست نییسرپا اوردکهینگاهم راتاب ن یسرد

 شده بودگفت: رهیخ میکه به چشم ها یلبه سکوت گذشت تاباالخره لب بازکرد و درحا ی قهیچنددق

 سرم گرم خودم شد و حواسم ازتوپرت شد. یبودم، ول یم دمواظبتیبا م؟منیبخش ی_ماهک م

 کردم  ینگاهش م همونجورمات

 پلک بزنم.  یآنکه حت بدون

 دستش رو به سمت موهام آورد آروم

سر و صورت  یکه تو یا؟مدم و درحال نییخودم کنارزدم و از تخت پا یوپتوروازرو دمیزده ازجاپر شتاب
 دادزدم: یزدم، بلندو عصب یخودم م

 _به من دست نزن توروخدا، توروخدا 

 

 کردم. یکردم و التماس م یم هیگر

 کردآرومم کنه. یم یبود بلندشد و به سمتم آمد و سع رهیمات و مبهوت به حرکاتم خ حیمس

 داد گفت: یکه دستش رو به حالت آروم باش تکون م یو درحال ستادیام ا یدرچندقدم

 ندارم نگران نباش، آروم آروم. تی_من کار

 .ادیسرم ب ییقراربوده چه بال دمیخودم اومدم تازه فهم به

 ازحال رفت و سقوط کردم. بدنم

در آروم کردنم  یو بانوازش موهام سع دیآورد و تنه له شدم و درآغوش کش ورشیبه سمتم  حیمس
  داشت،

 شدم. یم حیبدن مس یحال هم متوجه التهاب و گرما درهمون

 کرد. یکالفه ترش م نیتوانست و ا ینم یول فتدیلختم ن یتنه  میکرد نگاهش به ن یم یسع

 و بلندم کرد. دیتمام حجم تنم را درآغوش کش آروم
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 کرد. یبود و آرامم م دهیچیادکلن تلخش درمشامم پ یبو

بلد  کیتون کی روکردنشونیاتاق رفت و بعداز ز یتخت گذاشتم و به سمت چمدون گوشه  یرو
 موس روش داشت برداشت و به سمتم اومد  یکیکه عکس م یمشک

 دستم دادو گفت: وبه

 گردم توبپوشش. ی_من برم

 

به  نانیرو ازش گرفتم و بعد از اطم کیتون یباشک و دودل ستاد؛یسمت دربرگشت و پشت به من ا به
 .دمیروپوش کیدرآوردم و تون رهنمیپ گرید ی مهین نهیب ینم یز یچ نکهیا

 

 دادم و آرام زمزمه کردم: هیو به تاج تخت تک دمیروباالکش خودم

 دمی_پوش

 

 تخت نشست و گفت: ینگاهم کرد و به سمتم اومد گوشه  نیسمتم برگشت غمگ به

 .دمیترس یلی_خ

 

 گرفته گفتم: یباصدا

 ؟ی_ازچ

 

 به چشمانم زمزمه کرد: رهیخ

 .ربرسمید نکهی_ازا
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 و گفت: دیبه چشمانش کش یکرد و دست یمکث

حس کردم  ،یبهت زنگ زدم و قطع کرد رونیدرآمدم ب یبودم و وقت ییدست شو یزنگ زد ی_وقت
 نفسم رفت دمیوشن داتیدادوب یاومدم و صدا عیافتاده باشه سر  یممکنه اتفاقه بد

 

 جون نگاهش کردم، یحس و ب یب

 شد. دهیبه طرفم کش یکه درچشمانش نشسته بودروپاک کرد و کم ینم کم بادستش

 .دمیو کنارنکش دمینبارنترسیا

 اش گذاشت و شروع به نوازش کردن موهام کرد. نهیس یآغوشش دعوتم کرد و سرم را رو به

 بودم به صورتش نگاه کردم  دهیاش چسب نهیروچرخوندم وهمونجورکه به س سرم

سوزاند، نگاهم  یپوست صورتم روم شینفس ها یمگرمیازهم داشت یکرد فاصله کم ینگاهم م رهیخ
شدن بهم داشت حسم نفرت نبود و بلکه حس  کیکه فرهادموقعه نزد یافتاد بلعکس حس شیبه لبها
رنگش رو  یصورت یهافاصله تموم بشه و من طعم لب نیداشتم و دوسد داشتم هرچه زودترا یخاص

 بچشم.

 شدم یترم کیبهم نزد هرلحظه

گرم و لذت بخش  یبوسه  میشونیپ یرا عوض کرد و رو شیلبهام جهت لبها یمتر  یلیدر فاصله م یول
 ازهرگونه هوس بود. یگذاشت که مطمئنن عار 

 

 بخش تراز بوسه برلب است. ارلذتیبس یشانیاگرعشق باشد، بوسه برپ عشق

 .هیشانیپ یبوسه رو یبرسندکه درمان هردرد جهینت نیرسه که پزشکان به ا یم یروز 

 

 رو بست. شیمکث ازم فاصله گرفت و چشم ها یباکم

 مهربانش. یچهره  دنیاز د رفتیجذاب و مردونه اش شدم ته دلم غنج م یبه چهره  رهیخ
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 نگاهم رو حس کرد که چشم گشود. ینیسنگ

 زمزمه کرد: نیرو به چشمانم گره زد و غمگ اهشیس چشمان

 تونم  یواسم، من نم یادیز یلی_تو خ

 

 سرش روتکان داد و زمزمه کرد: بابغض

 تونم. ی_نم

 

 تونه عاشقم باشه! یرو نداشتم که بپرسم چرا نم نینگاهش کردم توان ا گنگ

 افراتر؟یبه فربد بود  یعشق هم مثل حسم درنوجوان نیدونم ا ینم

 است انگار. دهیبرام ند یخوب یخستم روزگار خوابها جم،یگ

 

 بالش گذاشت. یاش برداشت و رو نهیس یداد و سرم رو از رو یکه به خودش تکان اوردیروتاب ن نگاهم

 و پتو رو روو انداخت. دیخودش را عقب کش یکم

 بلندشد و به سمت پنجره اتاق رفت و بازش کرد. آرام

 و فندکش رو درآورد. گاریشلوارش برد و س بیرو درج دستش

 برداشت و آتش زد  یگار یس نخ

 

 سمتم برگشت و گفت : به

 کنه؟ ینم تتی_دودش که اذ

 

 تکون دادم و گفتم: یبه نشونه منف یسر 
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 _بوش و دوست دارم

 

 کردم گفتم : یکه متفکرنگاهش م یکردم و درحال یمکث

 بود؟ ی_اسمش چ

 

 بهم انداخت و با اخم گفت: ینگاه میزد و ن یمحکم په

 خوره ی_به دردت نم

 

 ابروم روباالدادم و گفتم: یتا کی

 ه؟یمگه چ دم،ی_فقط اسمش و پرس

 

 و گفت: دیبه گردنش کش یدست

 .یداشته باش ددوستیاسم و بوش و هم نبا ی_حت

 

 گفتم: بابهت

 _چرا؟

 ر وبازبونش ترکرد و گفت: لبهاش

 . ادیبدم م یگار یس ی_از زن ها

 

 را خاروندم و گفتم: جگاهیگ یکم بادست

 .ستمین یگار یبه من داره؟منکه س ی_خب چه ربط
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 شد گفت: یاز دهانش خارج م یدرنگیسف ظهیکه دود غل یسمتم برگشت و درحال به

 گاردستیهاشون اولش از بوش و ژست س یشن ها؟بعض یم یگار یچراس یگار یس یزنها ی_فکرکرد
دوست هاشون  دهمیشن و شا یکنجکاو م دیهاشونم هم شا یو بعض ادیگرفتن خوششون م

 نداره. ی گهید لیکنن، به نظرم دل یم کشونیتحر

 

 تکون دادم و بالبخند گفتم: یسر 

 شم. ینم یگار یس چوقتی_مطمئن باش من ه

 

 زد وگفت: یبخش نانیاطم لبخند

 _مطمئنم

 

 به سکوت گذشت. ی قهیچنددق

 کرد. یبه دوردستها مردانه دل سبک م رهیگرفت و خ یکام م قیعم حیمس

 زدن یکردن قدم م هیگر ییوقت ها بجا یمردها گاه گریبود د نیهم

 کنن، یگاردودمیوقتها س یگاه و

 ن؟یچن نیگرفته بودا یاز چ دلش

 حیآغوش و بوسه از طرف مس کیشد که تا لب تجاوزهم رفته بودم و با یترشده بودم باورم هم نم آرام
 آرام شده باشم. نیچن نیا

 ح؟یداشتن، آغوش پرهوس وسرد فرهاد با آغوش گرم و بااحساس مس یفرق چه

 عاشقانه اش.  یدلبرده بود بوسه  بیاش چه؟عج بوسه
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 و پتو را کنارزدم و بلند شدم. دمیکش یقیعم نفس

 قدم برداشتم و به سمتش رفتم  آرام

 .ستادمیا کنارش

 حضورم را حس نکرد. یقدر غرق در افکارش بود که حت نیا

 انگشتانش بودرولمس کردم، یگارالیکه س یرا جلو بردم و دست دستم

 پنجره خاموش کرد. یو گوشه  دیکش رونیرو از دستش ب گاریدستش س یکیخودش اومد و با اون  به

 سمتم برگشت و نگاهم کرد به

  میبود ستادهیپنجره ا یهم جلو یروبه رو حاال

 گرفته بود یموهام رو به باز  د،یوز یکه م یمیمال باد

 سر خورد. میموها یاز چشمانم به رو نگاهش

 از آن رودردست گرفت و نوازش کرد.  یزد و دستش رو به سمت موهام آورد و تکه  یلبخند

 

 من هی_فرفر

 تمام تنم رو پرکرد.  یر یوصف ناپذ شوق

 زدم و درخودم جمع شدم ینیریش لبخند

 

 گردنم نشست.  یموهام سر خورد و رو یاز رو دستش

 اش بگذارم. نهیس یبه گردنم وارد کرد و وادارم کرد تا سرم رو رو یکم فشار

 

 خوردم و معذب گفتم : یکم تکون

 بپرسم؟ یز یچ هی_
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 _دوتابپرس

 

 رو باالآوردم و پشت کمرش حلقه کردم و گفتم: دستم

 ه؟یساکی_مل

 

 کرد وگفت: ی خنده

 شروع شده؟ ینشده حسود یچی_هنوز ه

 

 یبخاطره زود وا دادنم کردم و ازش جداشدم و بهش پشت کردم و به سمت تختم رفتم و درحال یاخم
 گفتم: دیکش یکه درازم

 خوام بخوابم. یم رونیدبیی_لطفا بفرما

 

 خنده داشت گفت: یکه رگه ها یخنده اش بلندشد و باصدا یصدا

 کردم. یدشوخی_ببخش

 

 گفتم: یجد

 گهیددیببر فیمن زود پسرخاله شدم، لطفاتشر یموحد ییآقا ستین_مهم 

 

 سمتم اومد و گفت: به

 نداشتم بخدا ی_من منظور 
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 بستم بدون توجه به حرف هاش گفتم: یکه چشم هام رو م یدرحال

 .دی_لطفادرم ببند

 داد. یدر نشانه ازرفتنش م یتاباالخره صدا ومد،یازش درن یصدا هیچندثان

 

 رفتند یبستم رژه م یپشت پلکها شیساعت پ میچندشناک ن یصحنه ها دمیکش یقیعم نفس

 یازآثاره لب ها یمداوم  اثر  یها دنیداشتم بادست کش یوسع دمیگردنم کش یبه رو یدست یعصب
 نماند. یسروگردنم باق یفرهاد رو

 گذاشت بخوابم  ینم الیفکروخ

 رفت. یچشمانم کنارنم یازجلو یفرهاد لحظه ا یزننده  یحرکتها

 بلندشدم و به سمت حموم رفتم کالفه

 آب سرد رفتم. ردوشیرو کندم و ز لباسهام

 تمام تنم رافراگرفت، لرز

 .ردیآرام گ یتا سرم کم زکنمیازهرچ یروبستم و تالش کردم ذهنم روخال میها چشم

 بود و فرهاد رو کجابردن. یکه اومد تو اتاق ک یکیاون  دمینفهم آخرم

 

 کردم نجس شدم. یاحساس م دم،یکش یرو برداشتم و محکم به سرو صورتم م فیل

 بودم  دنیکش فیربع تمام درحال ل کی

 نشده بودم. یهنوزدلم راض یبدنم قرمزشده بود، ول تمام

 اومدم.  رونیحوله ام رو تن زدم و ب باالجبار

درب و داغونم که داخل  یبه چهره  یتوالت نشستم و نگاه زیآب موهام روگرفتم و باحوله پشت م 
 افتاده بود، کردم. نهیآ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

176 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 مشخص بود. یبه خوب یگردنم آثار کبود ریز

 داخل چشمانم حلقه زد،  اشک

 شدن. یوگرنه حتماصبح باجنازه ام روبه رو م دیبه موقع رس حیکه مس خداروشکر

 بلندشد. میزنگ گوش یها بودم که صدا الیفکرو خ نیهم در

 و پرت کرده بودافتاد. یگوش که فرهاد یبه سمت نگاهم

 سمتش رفتم و برش داشتم. به

 بود فربد درحال زنگ زدن بود سالم

 به ساعت انداختم حول و حوش دوازدهبود. ینگاه

 .دیچیگوشم پ یفربد تو شینگران و پرازتشو یاتصال و زدم که صدا دکمه

 

 شده برگه گلم، ی__ماهک جان ماهکم چ

 . میکنه ها؟حالت خوبه زندگ یواسته چه غلط خیم یفرهاد عوض اون

 

 کردم یزده به حرف هاش گوش م بهت

ذاشت  ینم گهید دمطمئننیرس یخبربه گوش بابا م نیتمام وجودم رو فراگرفت اگه ا ترس
 .نجاکارکنمیا

 

 گفتم: یلرزون یباصدا

 به توگفته؟ ی_ک

 

 :دیغرو یعصب
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کنم حاالکارش به  یآسفالت م زویهمه چ یزنگ زد گفت، فقط بزاربرسم من دهن اون فرهاده ب ی_عل
 کنه. یم یکه به ناموس من دست دراز  دهیرس ییجا

 

 اوج گرفت: صداش

شرف که قول شرف داده بود  یب حیناموس و مس یاگه دستم به اون فرهاد ب یعل ی_ماهک به وال
 .نیشونم حاالبب یامانت نگه داره برسه مادرشون وبه عذاشون م

 

 گفتم: دهیترس

 آروم باش کمی یگ یم ی_فربدچ

 زوداومد. حینشده بخدا مس یچیتواتاقم، االنم ه دیهوپریفرهاد ستیمقصرن حیبخدا مس 

 

 زد: یعربده اش بلندشد و پشت سره هم دادم یصدا

 دفاع نکن!  قیشرف نارف ینکن، ازاون ب _ازاون دفاع

 

 گفتم: دهیرو از گوشم دورکردم و ترس لمیموبا یبلندش کم یازصدا شوکه

 دم. یم حیتوفقط آروم باش من برات توض ؛یتوبگ ی_باشه باشه هرچ

 

 گفت: خشن

 بازنکن من االن راه افتادم صبح زوداونجام. چکسیه یتواتاقت درم برا نی_تو فعال بش

 

 زده گفتم: بهت



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

178 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یایب یخوا یفربدنکن توروخدا من پنجشبه صبح خونه ام کجام کار؟یچ یاینجامی_ا

 

 مردآخه. هیچقدرسخته واسه  یدون یترکم بخدا، تونم یدارم م ستین میزاحالیچ نی_من ا

 

 کنه. ینشده که فربد بخدا نزاشتم کار  یز ی_چ

 

 خوشگلت که نگاه کرده. یکه بهت خورده، باالخره به چشم ها فشیکث یباالخره دست ها ی_حاالهرچ

 

 حس کردم که بغض کرده. دیحرفاش که رس یینجایا به

 سوخت. یفربدم یخودم بسوزه برا یبرا نکهیا یبرا شتریب دلم

 روزها مظلوم شده بود وعاشق. نیا بیعج

 

 کردم آرومش کنم. یسع

 زمزمه کردم: یآروم یباصدا

 _فربد؟

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 نفسم.  هی_جان فربد، چ

 

ذاره  یاونوقت نم اینگ یز یبشه، بعدشم به باباچ یز یچی وقتیترسم آخه  یم ؟منیشه آروم باش ی_م
 کارکنم باشه؟ گهید
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 گفت: کالفه

گم چون  ینم یز ینگران نباش به عمو چ یبااون دوتاالدنگ نداشته باشم ول یدم که کار  ی_قول نم
 کنم. یخودم وخراب م ینجور یا

 

 کرد و ولوم صداش باالتررفت : یمکث

 روکردم. ی_د آخه من ضمانت اون لعنت

 

 و گفتم: دمیکش یقیراحت شدنفس عم کمی المیخ

 ؟یی_باشه پس االن کجا

 

 _تازه راه افتادم صبح اونجام.

 

 چشم بستم وبه ناچار گفتم: یعصب

 ؟یندار  ی_باشه پس مواظب خودت باش، کار 

 

 .روقتهیبروبخواب د زمی_نه عز

 

 .ری_باشه شب بخ

 .یخوب بخواب ر،ی_شب توام بخ
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و  دمیدرازکش یبلوزوشلوار  دنیبغل تختم گذاشتم وبعد از پوش یعسل یرو رو یکردم و گوش قطع
 شدن خوابم برد. نییغلت زدن و باالوپا قهیبعدازچنددق

 

 

 .دمیپر دادازخوابیداد و ب یباصدا

 نییاز تخت پا عیموضوع از چه قراره، سر دمیاتاق فهم زکردنیبه اطراف نگاه کردم و بعدازآنال گنگ
افتاده بود به سمت دررفتم و بازش  یدسته صندل یساده ام که رو یو بعداز برداشتن شال مشک دمیپر

 کردم.

 زده به صحنه روبه روم نگاه کردم، بهت

 باسرو وضع آشفته و نامرتب  فربد

 یافتاده بود و تو نیزم یکه از درد رو یکه بالگدبه فرهاد نگون بخت یو درحال دیکشینعره م مدام
 کرد. یم حیهم حواله روح پرفتوح فرهادومس  یکیرک یزد، فوش ها یخودش جمع شده بود م

شده و فرهاد بدبخت  ینظارگره فربد وحش یخون یداده بود و با لب و دهن هیوارتکیبه د حیمس
 قادر به انجامش نبود شده بود. یکه درتالش بود فربد و کنترول کنه ول ییموال یوعل یوعوض

 کردند. یاومده بودن و مارونگاه م رونیاز اتاق هاشون ب یچندنفر 

 

 سرم درست کردم و به سمت فربدرفتم. یرورو شالم

 

 تا مشت و لگدهاش به من اثابت نکنه،. ستادمیعقب ترا یکم

 زدم صداش

 _فربد؟

 صدام دست از کتک زدن به اون بدبخت برداشت و سمتم برگشت. دنیشن با
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 توبدنش نبود و درحاله ناله کردن بود، انداختم. یجون گهیکه د یبه فرهاد یچندش نگاه

 قرمزشده ازخشم فربد ینگاهم رو دوختم توچشم ها و

 اومد. یبه نظرم شهیتراز هم رهیسبزش ت یها چشم

 نگاهم کرد  رهیلحظه خ چند

 .رکردییکم طرز نگاه کردنش و لحن حرف زدنش تغ کم

 مهربون زمزمه کرد: یو دلتنگ نگاهم کرد و بالحن نگران

 عسلم؟ ی_خوب

 

 رو. حیمس یکردم سر باال اومده  حس

 بهش انداختم. ینگاه یرچشمیز

 کرد ینگاهمون م رهیخ

 آشفته ،یعصب ر،نگران،یدلگ

 کرد. یبد و به آدم منتقل م یاحساسها یکه همه  یبانگاه

 

 نگاهم رو به فربددادم و درجوابش گفتم: دوباره

 ها؟ یکن یم تینقدرخودتواذی_من خوبم، توچراا

 فرهاد که بغل پاهامون افتاده بودزدم و گفتم:  یآروم به پا یلگد

 آخه ارزشش وداره؟ نه یعوض نی_ا

 ه بود.کتک خورد یبه اندازه کاف شبید ،یکنیم تیخودت و اذ فقط

 

 پرخاشگرانه بلندگفت: یانداخت و باحالت حیبه سمت مس ینگاه عصب فربد
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 یم یتوچ دیرس یرمید کمیفقط  کمیها؟ اگه  شدیقول داد مواظبت باشه حاالچ قهینارف نیا رهی_تقص
 دخترونه ات. یات تمومه آرزوها ندهیشد، آ یم یچ تیها زندگ یشد

 

 شد. رهیخ نیبه زم اوردیدرتمام طول حرف زدنش سرش روباالن حیمس

 برد.  ورشی حیشد که به سمت مس یفربدانگاروحش

 رفتم گفتم: یکه به سمتشون م یو در حال دمیکش یکوتاه غیاش رو که گرفت ج قهی

 آخه ... یبدبخت دار  نیا کاربهینجاتم داد؛ چ چارهیب نینکرده تازه ا یکه کار  حی_مس

 اشاره کردم و گفتم: حیمس باسربه

 نبوده. یز یمسبب چ نکهیباا دهیجوابتم نم یحت سادهیچقدر مظلوم وا نی_بب

که اززور  یقدم سمتم برداشت و با چشم ها کیو  دیموهاش کش یتو یتر شد که دست یانگارعصب
 :دیدندوناش غر یقرمزشده بود بهم نگاه کرد و از ال تیعصبان

 . ینت_ازاون دفاع نکن، ازاون دفاع نکن طرف اون نباش بامن باش لع

 آب دهنم رو قورت دادم. دهیترس

 آروم باشه. شهیتونست اون فربده هم ینم نیا

 

ام انداخت و  دهیترس یبه چشم ها یبه خودش اومد نگاه حیکرد که مس ینگاهم م همونجورخشن
 :دیروبه فربدغر

 ها؟ یکن یم یچه غلط ی_دار 

شد و باپشت دستش محکم زد  رهیخ نیسمت خودش و به صورتش خشمگ دیرو گرفت و کش دستش
 به شونه چپش و بلندگفت:

ماهک  یاتفاق نحس برا نیبود ا کیخوشحالم که نزد یلیمن خ یچخبره ها؟ االن فکرکرد ی_فکرکرد
 فته؟یب
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 صداش باالتررفت و گفت: ولوم

 رونیب دمشیناموس کش یب نیا ریاز ز یوقت دمیزجرکش شتریمن ب ر،ی_نخ

 مردم. یفهم یمردم م من

 

 گونه اش افتاد. یرو یجمله اش اشک انیباپا

انداخت به تمام  یمرد بودنش لرز م نیکردم که مرد بود و ا ینگاه م یسست شده به مرد یباپاها
 اندامم.

 نگاهش کردم. فتهیش

 ... مردها

 هم خوبند ... یلیخ

 و مهربان ... یداشتن دوست

 ..! یمحبت واقع عاشق

 که اگر عرضه عاشق ییها همان

 ،  یکردنشان را داشته باش 

 شد ... یداخواهیشوند و تو آ یشاملو م تیبرا

 داشت ، یخواه نیزم یبهشت را رو و

 ها مردند ... نیا 

 کنند ... یم ستونیکه اگرعاشق بشوند ب ییها همان

 

 فربدباالجبار نگاه گرفتم و برگشتم. یکردم که با صدا ینگاهش م رهیهمونجورخ

 . میبر_برولباسات وجمع کن 
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 نگاهش کردم: بابهت

 _کجا؟

 

 _خونه.

 

 .گهید امیمن هنوز کاردارم، امشبم شبه آخره فردام ی_ول

 

 ابروانش نشوندو گفت: نیب یاخم

 .میبروجمع کن بر ر،ی_نخ

 

 باالرفته گفتم: یهمه کش مکش باصدا نیو خسته از ا یحرص

لطفاحدت  گه،ید یکن یم یرو ادهیز یدار  یلیاالنم جمع کن برو خ گهید امی_گفتم فردا بابچه هام
 وبدون.

 

 و دلخورگفت: دیتوموهاش کش یدست کالفه

 چشم روهم بزارم... نکهیکله اومدم بدونه ا هی نجایمن از تهران تاا ی_د لعنت

 کرد و گفت : یمکث

 جوابم؟ نهی_ا

 

 آروم باشم و تندنرم. یکردم کم یسع
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چون من همونجور که گفتم  یگ یزورم یدار  گهیاالن د یمنم ازت ممنونم ول ،یلطف کرد یلی_نه خ
 گردم. یشرکت برم یبابچه ها

 

خودش روجمع  یپرنفرت به فرهاد که به کمک عل یو برگشت نگاه دیگوشه لبش روبه دندون کش فربد
 گفت: ینیداده بود انداخت و برگشت سمتم و با دلچرک هیتک واریو جور کرده بود و به د

 شرکتتونه؟ یالشخورم جزو بچه ها نی_ا

 که فرهادم بشنونه گفت: یبلند و رسا جور  حیبه نشونه ندونستن تکون دادم که مس یسر 

 هیواسه تسو ادیرو جمع کنه و بره، شنبه هم ب لشیازاالن اخراجن بهتره وسا یفرهاداکبر  ییآقا ری_نخ
 حساب.

 

 گفت: یفیضع یبه خودش داد و باصدا فیخف یتکون فرهاد

 شه ها؟ یم یکه توشرکتت کندم چ یاون همه جون ؟پسیچ یعنی_

 

 گفت: یهم فشرد و عصب یچشم رو حیمس

 سیاالنشم بروخداروشکرکن پل نیکارت هم یپ یندارم بهتره بر  اجیتوشرکتم احت زوهرزهی_من به آدم ه
 .میوخبرنکرد

 

گرفت و  حیبه سمت مس دواریو انگشتش رو تهد ستادیو روبه ما ا دیخودش رو باالکش یسخت به
 گفت:

 .رمیگ ی_پس منتظرم باش، حالت وم
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 جلوگذاشت و بلندگفت: یقدم یعصب حیمس

 ؟یکن یچه غلط یخوا ی_مثال م

 

 گشت گفت: یکه برم همونجور

 .دید ی_خواه

 

 و به سمتم برگشت و گفت: دیکش شیموها نیب یدست یعصب حیمس

 .نستاینجاوایوضع ا نی_ماهک توام برو تواتاقت باا

 

 تکون دادم و اومدم برم تواتاقم که فربدگفت: یسر 

 گردم. یمونم باشمابرم ی_پس منم م

 تکون دادم و رفتم و در روبستم. یباالجبارسر 

 

 ازیموردن یرفتم وبعد از انجام کارها ییتخت پرت کردم به سمت دستشو یرو ازسرم کندم و رو شالم
 اومدم. رونیب

 کرد یگرسنه ام بود و شکمم قاروقورم یبود،حساب قهیدق میو ن ازدهی ساعت

 بهش زدم. یدرآوردم و گازبزرگ فمیک یازتو یشکالت کیک

 

 هتل نشستن خسته شده بودم. یتو از

 رو بلدنبودم که برم،  ییکه جا خودمم

 رو گرفتم و منتظرموندم. حیرو برداشتم و شماره مس میگوش ناچار
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 چندبوق برداشت. بعداز

 انداخت. نیم طنخوش آواش بر گوش ها یصدا

 _جانم

 بود یکوبش قلبم قطع نشدن یصدا

 کرده. قیتزر نیکدئ انگارخدادرصدات

 .ابدی یم نیتسک میتمام دردها یزن یکه حرف م بامن

 دهنمو قورت دادم و گفتم: آب

وگرنه  ستمیو بلدن ییآخه من جا م؟یبگرد کمی رونیب میشه بر ی_من حوصلم سررفته گشنمم هست م
 رفتم. یخودم م

 

 .میر یباهم م امیشم م یصبرکن االن آماده م کمی_

 

 ؟ی_فربدچ

 

 گفت: کالفه

 .دهیخسته بود واسش اتاق گرفتم، االنم تخت گرفته خواب یلی_فربد که خ

 

 شم. ی_آهان باشه پس من حاضر م

 

 .نمتیبیم یتوالب گهید قهی_ده دق
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 _فعال.

 

 روقطع کردم و مشغول عوض کردن لباس هام شدم. یگوش

 

 که اونجابود، نشستم. یکرم رنگ یراحت یرفتم و رو یبعد حاضر و آماده به سمت الب قهیدق ده

 

 درحال رفت و آمدبودند. یرنگ و وارنگ ییشلوغ بود و آدم ها یحساب هتل

 تابستان بودن. التیتعط یتابستان بود و مردم در حال استفاده از ته مانده  اواخر

 از پشت سرم صدام کرد ییبه آدم ها بودم که صدا رهیخ همونجور

 .بیمرد، عج نیاسمم از دهان ا دنیشن دیچسب یم بیعج

 

 _ماهک

  

 صداش گوش سپردم. یرو بستم وبه آوا چشمانم

 

 برخاستم و به سمتش برگشتم. زندونستمیگذشت تعلل رو جا ی چندلحظه

 یو کت طوس یتنش بود، که باشلوارکتون مشک یخاکستر  شرتیت هی زیو تروتم کیش شهیهم مثل
 انگشت نماشده بود. یرنگش حساب

 

 کردم یم یاحساس پوچ درمقابلش

 داشتم یو تک بایچهره و اندام ز نکهیباا
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 .اوردیشد کم ن یمرد مگرم نیدرمقابل ا یول

 کنم. رونیرو ازسرم ب یافکارمنف نیتکون دادم تاا یسر 

 چشمانش نگاه کردم و گفتم: به

 _جانم.

 

کردنم  تیدر هدا یداشت و سع یفاصله پشتم نگه م تیکه دستش رو بارعا یزد و درحال یلبخند
 داشت گفت:

 نره. ادتیاز  چوقتیتوپ، که ه یاصفهان گرد هی اببرمتی_ب

 

 زدم و همراهش شدم. یلبخند

 .میو حرکت کرد میشد نیماش سوار

 االن؟ میر ی_کجا م

 

 دم. یبرمت کل اصفهان و نشونت م یدم، بعدم م یصبحانه دپش بهت م کیبرمت  ی_اول م

 

 به نشونه مثبت تکون دادم. یسر 

تمام  زیصبحانه همه چ کیو سفارش  میسفرخونه نگه داشت؛ شانه به شانه هم داخل رفت کی یجلو
 .میرو داد

 جلورومان قرارگرفت. ینینگذشت که س ی قهیچنددق

 .ریو سرش روخامهیروپنیداخلش بود،ازکره و  مرباوعسل گرفته تاش زیچ همه
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 روم اشتهام چندبرابرشد. شیصحنه پ دنید با

 خودم شدم یدست به کارشدم و مشغول لقمه گرفتن برا عیسر

به دستم  یکره و عسل یبه سمتم درازشد و لقمه  حیدرددهنم بود، که دست مس یاول یلقمه  هنوز
 داد. 

 دادم و کنجکاو نگاهش کردم و گفتم: را قورت لقمه

 .دیخور ی_چرا خودتون نم

 

 داره. گهیمزه د هیبعدشم نگاه کردن به تو  ست،ین ادگرسنمیخوردم ز ییزایچ هی_من صبح 

 

 حرفش به سرفه افتادم نیا دنیشن با

 شیچا وانیزد ل یکه بادست به کمرم م ینگران به سمتم خم شد و در حال حیکردم که مس نقدرسرفهیا
 رو به سمتم گرفت.

 سرفه ام برطرف شد و بند اومد. نکهیتاا دمیازش نوش یو جرعه ا دمیرو ازدستش قاپ وانیل

 و اشاره زدم تادست از کتک زدنم برداره. دمیکش یقیعم نفس

 .دیزدوکنارکش یلبخند

 جمع شده گفتم: یو باصورت دمیبه کمرم کش یدست

 .نیزن ی_کمرم شکست، چقدرمحکم م

 

 و گفت: دیزده لب گز خجالت

 طرفم ازبس اطرافم پره جنسه مذکره عادت کردم. فیجنس لط هیحواسم نبود با  دی_آخ، ببخش
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 گذاشتم و گفتم: ینیس یرو رو ییچا وانیل

 شد.  یدهن تونییاالن چا د،یخودم ونداد وانی_چرال

 

 کرد. کینزد شیدراز کرد و بعد ازبرداشتن به لبها وانیبه سمت ل دستش

رو همانجا گذاشت و  شیکه رده رژلبم جامونده بود انداخت و لبخندزنان لبها ییبه جا ینگاه
 چشمانش روبست.

 برتمام اندام افتادم. رعشه

قلبم  انیدرم ییکردم هوس خواستنش رو جا یو سع دم،یشالم کش یبررو یدست یشیزدم و نما یپلک
 مدفون کنم.

 

 . رکردیکردم که چشم بازکرد و نگاهم رو غافل گ یم همانجورنگاهش

 لبم روگاز گرفتم. عشیاز حرکت سر شوکه

 سقوط کرد. میاز چشمانم به سمت لبها نگاهش

 

به تپش  یتیکردم اهم یکه دستم داده بود کردم، سع یانداختم و خودم را سرگرم لقمه ا نییرو پا سرم
 تندقلبم ندم.

 

 ردوبدل نشد. نمونیب یحرف ی قهیچنددق

 نمونده. یز یچ دنمیکه حس کردم تاترک ییازخجالت شکمم دراومدم تااونجا یحساب منم

 زل زده بود گفتم: شیکه با اخم به صفحه گوش حیروبه مس سرباالگرفتم

 م؟یبر رشدم،ی_من س

 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

192 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

حساب کردن روبه من  یشدتا بره برا یکه بلندم یبهم انداخت و درحال یروباالگرفت و نگاه سرش
 گفت:

 .می_بر

 

 و شادوسرحال گفتم: دمیکش یقینفس عم میکه خارج شد ازسفرخانه

 م؟ی_خب حاالکجابر

 

 :زکردوگفتیهاش روبه نشونه فکرکردن ر چشم

 نقش جهان چطوره؟ دونی_م

 

 باالوگفتم: دمیکردم و پر یزده خنده  ذوق

 .یاساس تمی_پا

 

 گفت: یرفت و اشاره به اطراف کردوعصب یحرکتم چشم غره  دنید با

 کارهاست؟ نیا یجا ابونی_خ

 بودن  ستادهیا یکیمکان یکه جلو یسه مرد دنیبه اطراف انداختم با د ینگاه

 کردم خودم جمع وجورکنم. یانداختم و سع نییکردن، شرم زده سرپا یرو براندارم کلمیتمام ه دهیدر و

 قرارگرفت. حیمردانه و گرم مس یدستها انیناگهان دست هام م که

 

 به دستم واردکرد و وادارم کردتانگاهش کنم. یبه دستهامون بودم که فشار  رهیهمانجورخ

 را به چشمانم دوخت. اهشیس یچشمها
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 گوش و گردنم آورد و زمزمه کرد: انیم ییجا کیرو نزد سرش

 هات فقط ماله من باشه؟ طنتیشه ش ی_م

 

 آمد. یخورد و قلقلکم م یهاش به گردنم م نفس

 

 کردم، یحس م یقلبم رابه خوب لرزش

گردنم  یکه آنقدر رو یتاب و تحمل نداشتم آن هم من نیازا شیکردم سرش راازخودم دورکنم ب یسع
 حساس بودم.

 بهره نبودن. یبابا و عمومحراب هم ازآن ب  یبود و حت یارث زیچ کیشدگفت  یبامیتقر

 نداشتم. هیو فربد وبق یعمومهد ییها تیاز حساس یگرخبر ید

 میکه به چشمها یچانه ام را گرفت و به سمت خودش برگرداند و درحال دیرا که د ییجدا یرابرا میتقال
 زل زده بودگفت:

 ازم؟ یکن ی_چرافرارم

 

 به چشمانش مسخ شده گفتم: رهیخ

 _حساسم.

 

 ؟ی_به چ

 

 _گردنم.
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 صورتش نشست. یرو یزد و لبخند پهن یهاش برق چشم

و آنجاهم  میستادیا ابونیکه وسط خ م،یمتوجه اون نبود یقدر که حت نیا میمحو هم بود همونجور
 .ستین یعشق باز  یبرا یمکان

 

 ن؟یباالس وگاس اشتباه گرفت نجارویشماا انای_اح

 

 شیدسته موتور یها لیبیبود، س انیکه درچهره اش نما یز یچ نیکه اول یانسالیخشن مرد م یباصدا
(  شده لباس ت یویخان )بوراک اوزچ یبال هیشب لیبینوع س نیخودش فکرکرده باا شیبود که حتماپ

 هم برتن داشت. ی رهیفرم سبزه ت یها

 .میاز هم فاصله گرفت دهیو ترس میبه خودمون اومد 

 بود به سمتمان اومد. ستادهیکه که کنارش ا یبهمون انداخت و باسرباز  ینگاه نیخشمگ

 انداخت و باطعنه گفت: حیخونسرد مس یمن و چهره  ی دهیرنگ پر یبه چهره  ینگاه

 پسرخاله دخترخاله. دمیاشای دکه؟یباهم خواهر و برادرهست دکهیدبگیخوا ی_احتماال نم

 

 زده بدون حواس گفتم: هول

 _چراآقاداداشمه.

 

 بهم انداخت و برگشت سمت مرد و باآرامش گفت: ینگاه حیمس

 ه؟یگه آقا، خانوممه مشکل ی_چرت م

 

 داد. ینم یخالص یاجازه  ینگاهش کردم دستم رو سفت و محکم گرفته بود و حت بابهت
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ممکن  زیچ نیبدتر نیشدو ا یحتما بابا هم خبردارم دیکش یم یو کالنتر  سیبودم اگرکاربه پل دهیترس
 بود.

 

 زدو باتمسخرگفت: یمردپوزخند

 نه؟ ایهمراتون هست  یز یچ یخب شناسنامه  نطور،ی_که ا 

 

 :دوگفتیموهاش کش یکالفه بررو یدست

 .میمسافر نجایثبت نشده االنم ا ییجا یز یچ میما نامزد ری_خ

 

 به دست هامون انداخت و گفت: یمردنگاه

 _حلقتون؟

 

 نگاه انداختم. میخال یآزادکردم و هل زده به دست ها حیروازدست مس دستم

 

 تاسف تکون دادو به جلواشاره زدگفت: یبه نشانه  یسر 

 .میدرخدمتتون باش یکالنتر  میبر دیی_بفرما

 

 کردم و گفتم: حیبه مس یز یکرده نگاه التماس آم بغض

 .مایش یکن، اگه ببرمون بدبخت م یکار ی_توروخدا

 

 بخش چشم روهم گذاشت و گفت: نانیاطم
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 شه. ینم یز ی_نترس چ

 

 کرده گفتم: حرص

 یزنن به بابام آبروم م یها، اگه ببرنمون زنگ م یکن یاعصابم روخوردم یدار  یقدر خونسرد نی_چراتوا
 ره.

 

 _نگران نباش تو.

 

 :کردگفتیسمت مرد که منتظرنگاهمون م برگشت

 شه چندلحظه باهاتون حرف بزنم؟ ی_م

 

 گفت: یعصب

 .دیفتیب رراهی_نخ

 

 _فقط چندلحظه.

 

 قبول کرد و ازم فاصله گرفتن باالاجبار

 و نگاهش کردم: ستادمیسرباز صاف ا یضرب گرفته بودم که باصدا نیزم یباپام رو مضطرب

 خوادبترسونتون. یاالنم فقط م هیآدمه باحال یلیسرگرد ما خ نی_ نگران نباش ا

 

 زده گفتم: ذوق



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

197 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یگ یم ی_واقع

 

 زد و گفت: یلبخند

 تخت. التی_آره خ

 

 و گفتم: دمیکش یراحت نفس

 کردم. ی_دمت گرم، داشتم سکته م

 

 و به همراه سرگرد به سمتمون اومدند. حیبعد مس چندلحظه

 ناراحت نگاهم کردوگفت: حیمس

 .هیآدم خشک و جد یلیگفتم قبول نکرد خ یهرچ یکالنتر  میدبری_ماهک نشد؛ با

 

 گردشده نگاهش کردم و گفتم: یبرگشتم سمت سرباز و باچشم ها باسرعت

 ه؟یآدمه باحال ی_مگه نگفت

 

 ازخنده منفجرشد. افمیق دنیباد

 که باتشره سرگرددرجا الل شد: دیخند یکردم و اون همچنان م ینگاهش م یعصب

 زادهی_عل

 

 :ستادوگفتیا صاف

 _بله قربان.
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 :دگفتیغر یعصب

 ؟یهان؟هوسه اضافه خدمت کرد یخند یم یچ ی_برا

 گفت: دیترس

 .دی_نه نه ببخش

 

 تکون دادو برگشت سمت ما وگفت: یسر 

 .دیفتیراه ب اهلل،ی_

 

 گفت: حیکه مس میناچار پشت سرش حرکت کرد به

 شه؟ یم یچ نمی_ماش

 

 .ارشیم زادهیو بده عل چشی_سو

 

 که ازش معلوم بودفقط هجده سال دارد کردوگفت: زادهیعل یالغرمردن کلیبه قدو ه ینگاه حیمس

 م؟یایب نیشه خودمون باماش ی_نم

 

 .ری_نخ

 

 که ذوق مرگ شده بود، گرفت. زادهیرو دست عل چیهم فشرد و سو یرو دندون
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 یم نشیکه باشوق سوار ماش زادهیبه عل ینگاه شهیازش حیمس میکه شد یانتظام یروین نیماش سوار
 لب گفت: ریشد کرد و باحرص ز

 .نمیزنه به ماش ی_االن گندم

 

 هم فشردم و روبهش گفتم: یهام رورو دندون

 واقعا که. ؟ینتیتوبه فکرماش یبرنمون کالنتر  ی_دارن م

 

 برگردوندم شهیسرم رو سمت ش و

 که گفت: دمیرو بغل گوشم شن صداش

 .گهیکنن د یولمون م رنیگ یتعهدم هیفوقش  میشه، جرم که نکرد ی_درست م

 

 وبرگشتم سمتش وگفتم: رونیرو کالفه فوت کردم ب نفسم

 _زنگ نزنن بابام.

 

 زدوگفت: یلبخند

 راحت. التی_نباباخ

 

 گفتم: باطعنه

 که. یکنم بدترش کرد یحلش م یمثالگفت گه؟ید شیپ قهیچنددق نی_مثل هم

 

 که سرگردکه جلونشسته بودنشنوه گفت: یکردوآروم طور  یخنده  تک
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 برم نشد. شیپ یخواستم ازراه مخ زن یخشکه، م یلیسرگرده خ نی_باباا

 

 وگفتم: زکردمیهام رور چشم

 ؟یمخ زن یچ یعنی_

 

 کردوگفت: ی خنده

 .گهی_حاالد

 

 هم فشردم و گفتم: یدندون هام رورو باحرص

 هان؟ یکش یتوخجالت نم ؟یهاش بزن لیبیس نیمردروباا نیمخ ا یخواست یم یعنی_آهان 

 

 سرگردوبراندازکردوگفت: کلیبه جلوانداخت ه یبازنگاه شیبان

 آدم و. رهیگ یآخه، المصب چشم هاش سگ داره م هیگری_آره بدج

 

 گفت. یسفتش گرفتم که آخ کوتاه یاز بازو یز یر شگونین دمیکش یقینفس عم یعصب

 سرگردبرگشت چپ چپ نگاهمون کردوباطعنه گفت: حیآخ گفتن مس دنیشن با

 .دیدار یدست برنم نجامی_ا

 به نشونه تاسف تکون دادو برگشت. یسر 

 

 سرکوب شده اش قرمزشده بود و گفتم: یکه ازشدت خنده  حیزده برگشتم سمت مس بهت

 .میکن یکارمیچ میمگه فکرکرده دار د؟یدار یدست برنم نجاهمیگه ا یکه م یچ یعنی_
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 برگشت سمتم و گفت: خندان

 آش نخورده و دهنه سوخته. میتوذهنش، مخصوصاباآخ گفتن من شد ومدهین یجالب ییفکرا مطمئنن

 

 فروکش کنه و حرص کرده گفتم: تمیاعصبان یتاکم دمیکش ینفس

 . گهی_اصال بامن حرف نزن د

 

 سکوت کردم. یبه کالنتر  دنیسرم روبرگردندم و تازمان رس و

 

 دادند. یدنگ و فنگ اجازه مرخص یشش عصربود تازه بعدازکل  ساعت

 .ستادمیا حیگرفتم و منتظر مس لیروتحو میو گوش فیدر ک دم

 رو بازکرد گفت: نشیدر ماش موتیمرتب کردن لباس هاش به سمتم اومد و بار درحال

 .دیی_بفرما

 

 چپ نگاهش کردم و نشستم و درومحکم بستم. چپ

 بهم کردوگفت: ینشست و نگاه بعدازمن

 داره آخه. یچه گناه نمیماش ،یدر بدبخت دار  کاری_چ

 

 سمتش روچندلحظه متفکرنگاهش کردم و گفتم: برگشتم

 .ییپررو یلی_خ
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 هاش روبازوبسته کردوگفت: چندبارچشم

 _نظر لطفته.

 

 روروشن کردم. میرو کالفه فوت کردم و گوش نفسم

 که اومده بود، نگاه کردم. یامیپاسخ و  چهل و ودو پ یبه نود و هشت تماس ب بابهت

 بود و دوتاشم بابا. نهیمت کشیازفربدبود فقط  همشونم

 :دیچیگوشم پ یو شماره باباروگرفتم و منتظرموندم بعدازدوتا بوق صداش تو دمیکش یپوف

 _الو، ماهک.

 

 _جانم بابا.

 

 ؟یچندبارزنگ زدم جواب نداد ییکجا ی_خوب

 

 انداختم و گفتم: حیبه مس یرچشمیز ینگاه

 شارژنداشت خاموش شده بود. ممیباباجون، گوش می_توجلسه بود

 

 ن؟یگرد یبرم یازت بپرسم ک یحال هیزنگ زده بودم  زمی_باشه عز

 

 اومده ازشالم رو به داخل هل دادم و گفتم: رونیب یموها بادست

 .میای_فردا صبح م

 



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

203 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بفرستم واست؟ یپول که الزم ندار  نمی_باشه پس، مواظب خودت باش بب

 

 لبم رو کردم و گفتم: بازبون

 .نی_نه بابا پول هست نگران نباش

 

 ؟یندار  ی_باشه  گلم کار 

 

 قربونت، خداحافظ. _نه

 

 _خداحافظ.

 

 بود. یکه درسکوت درحال رانندگ حیقطع کردم و نگاهم رودادم به مس تماس

 

 م؟یر ی_کجام

 

 _هتل.

 

 کردم و گفتم: کیروبه هم نزد ابروهام

 م؟یبگرد میر ی_مگه نم

 

 _اون مال ظهربود نه االن.
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 .میگرد یکل اصفهان و م ی_خب خودت گفت

 

 تونم ببرم. یتورونم ییبرم جا دیماهک جان؛ االنم من با ستیوقت ن گهی_د

 

 _آخه من حوصلم سررفته.

 

 بنظرت؟ میکارکنی_خب االن چ

 

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یو دلخور دست گرفته

 .الیخیب یچی_ه

 

 گرفتم زمزمه کرد: افهیق دنیبهم انداخت با د ینگاه مین

 ؟ی_االن ناراحت

 

 حالت گفتم: توهمون

 ناراحت باشم. یچ_نه واسه 

 

 زد و گفت: یلبخند

 ...یستی_کامالمعلومه ناراحت ن
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 و گفت: دیکش شیموها یرو یکرد و دست کالفه  یمکث

 ه؟ینظرت چ رون،یب میر یشام م امیبرمت هتل بعدکارام وکه کردم م ی_االن م

 

آدم  نیشدم، ا رهیدرحاله رفت و آمد خ یبه آدم ها نیماش شهیدادم و ازش دتکونیبه نشونه تائ یسر 
هاهم معتقدن  یکنن و بعض یم یهااحساس خوشبخت یخودرو دارن، بعض ییجدا یها هرکدام قصه 

 رو خورده اند. گرحقشانید یها یبعض

 بیعج یلیخ ست،یبیعج ییایدن

 خبردارد؟ شیازفردا یاست، چه کس دهیمن ند یبرا یزمانه خواب خوب وانگار

 .چکسیه

 

 ترمزو روبه من گفت: یهتل زد رو یجلو

 . رونیب میدنبالت بر امیم گمیدوساعت د هیتا من برم به کارهام برسم،  نییدپاییبفرما گهی_خب د

 

 شدم گفتم: یم ادهیپ نیکه ماش یدرحال

 _الزم نکرده.

 

شد و صدام کرد ناچاربرگشتم  ادهیپ نیدرومحکم بستم و به سمت در هتل راه افتادم که ازماش و
 منتظرنگاهش کردم:

 _ماهک.

 

 _بله.
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 گفت: یشاک

 تونم ببرمت. یخوام برم که نم یم ییجا هیگفتم که بهت  ؟یکن یم ینجور ی_چراا

 

 کردم و گفتم: طلبکارنگاهش

 هیآخه؛ نسبت من و شما فقط  یدیم حیداره که برام توض یزدم؟ به من چه ربط ی_مگه من حرف
 .ی گهید زهینه چ هیو کارمند سینسبت رئ

 

 کرد. یطول حرف زدنم با اخم نگاهم م درتمام

 شد و باسرعت ازم دورشد. نشیتکون دادو سوار ماش یتموم شدن حرف هام سر  بعداز

 و به سمت هتل رفتم. دمیکوب نیکه زدم پا زم ییاز حرف ها مونیپش

 به سمت آسانسوررفتم. یگرفتن کارت ورود لیبعدازتحو

و کالفه درحال قدم زدن از در  یکه عصب دمیگذاشتم فربد کبودشده ازخشم  و د رونیکه پام رو ب نیهم
 بود. حیاتاق من تا اتاق مس

 و صداش زدم: دمیکش یقیعم نفس

 _فربد؟

 

 .دمیترق توروق گردنش روشن یصدام چنان سرش و آوردباالکه منم صدا دنیباشن

 گفت: یبلند یبهم رسوند و باصدا تر شد و بادوقدم خودش رو یعصبان دنمیباد

و زنده شدم،  نجامردمیمن ا یتااالن؟ صدبار زنگ زدم خاموش بود یبود یمعلومه کدوم گور  چی_ه
 ؟یفهم یم

 

 رو بهش گفتم: یبابلندیتقر یابروهام نشست و بخاطره لحن تندش باصدا نیناخواسته ب یاخم
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 کنم ... یکارمیو چ امیم یرم و ک یم ینداره که من ک یربط چیمعلومه که چته تو؟ به تو ه چی_ه

 

 گفتم : یز یدآمیاشاره ام رو به سمتش تکون دادم و بالحن تهد انگشت

 ؟یدی_فهم

 

 بهش زدم و به سمت اتاقم رفتم. یمحکم یکرد که تنه  یبا اخم نگاهم م همونجور

 

 تختم ولو شدم.  یعوض کردم و رو یدست لباس راحت کیرو با  لباسم

 که برام فرستادبودن، شدم. یها امیرو دستم گرفتم مشغول جواب دادن به پ میگوش

 .دمینفهم یز یچ گهیشد و د نیکم چشم هام سنگ کم

 

 یچیه گهید م،یسفرخونه خورد یکه تو یچشم بازکردم بعدازاون صبحونه  ادیو ضعف ز یگرسنگ از
 نخورده بودم.

 .دمیساعته که خواب4شترازیداد که ب ینشون م نیبود و ا قهیدق مینه و ن ساعت

 به کمرم دادم و بلند شدم. یو قوس کش

بامخلفاتش رودادم و  دهیپرس کوب کیبه صورتم زدم و تلفن هتل و برداشتم و سفارش  یآب
 منتظرنشستم.

 نبود. حیازمس یامیاپیتماس  چیانداخت و ه میبه گوش ینگاه

 اره شام هم صدرصد کنسله،بود که حتماناراحت شده و قر نینشانگرا نیا و

 نه ایدونستم هتل اومده  ینم یحت

 و آوردند. سمیغذا و سرو قهیبعدازچنددق
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 فرارکردم. یکردحتمااز سومال یدفکرمید یم یکیافتاده بودم، که  چارهیب یبه جون غذا چنان

 

 ازخواب نبود. یخبر  یاز دو نصفه شب هم گذشته بود ول ساعت

بودکه دراصفهان  یاومد و امشب هم شب آخر  یخوابم نم گهیخواب چندساعته عصرم د بخاطره
 .میگشت یو فرداصبح برم میبود

 رفتن بودم. یرو جمع کرده بودم و آماده برا لمیوسا تمام

 یصندل یبزرگ شکالت داغم را به همراه کتاب شعره سهرابم برداشتم و به سمت پنجره رفتم و رو وانیل
 خوردم و شروع به خواندن کتاب شعرم کردم، میدنیاز نوش ینشستم قلپ

 ازهتل افتاد. رونیسهراب بودم که نگاهم به ب رینظیب یمحو شعرها همانجور

فاصله هم  نیازا یدرچندساعت شکسته شده بود، آنقدرشکسته که حت دیکه شا دمیرا د یدیخم مرد
 .دیاش رو د ختهیشد قامت فرور یم

 دوانده بود. شهیر میکه جان شده بود و خون شده بود و در رگ و پ ی بهیغر

 روزهام. نیا یمرد محکم و مرموز تازه آشناشده  نیبرد ا یدل م بیعج

 

که دردسترس  یازجام برخاستم و مانتو و شال عیحالت آشفته اش کتاب ازدستم رهاشد؛ سر دنید با
 پروازکردم. حیبود رو برتن کردم وبه سمت مس

 

 گشتم. حیاومدم و با چشم به دنبال مس رونیدرهتل ب از

کرد،  یزمزمه م رلبیرو ز  یزهایزد و چ یبه ست آشفته قدم م گاریکه س یدرحال هیبعدازچندثان
 .دمشید

 و ستادیاز حرکت ا ستادمیبه سمتش پاتندکردم و روبه روش ا نگران

 نگاهم کرد. یازهراحساس یعار  یبانگاه
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 تفاوتش گفتم: یزده از نگاه ب بهت

 ح؟ی_مس

 

 صورتم شده بود. خیبخوره م یاتکونیبده  یجواب نکهیا بدون

 بازوش روگرفتم و تکون دادم، دهیترس

 نکرد. یر ییتغ یول

 محوطه هتل نبود. یتو یبه اطراف انداختم خلوت بود و کس یدهنم رو قورت دادم و نگاه آب

به سرشون زده بود  یخواب یکه حتماب ینیهتل فقط چندنفرازپرسنل و چندتن از مسافر یا شهیدر ش از
 بودن، قابل مشاهده بودند. دارهیموقع ازشب ب نیکه ا

 بود. دهیرس لترشیکه دستش بود تموم شده بود و به ف یگار یس

 انداختم و با پام خاموشش کردم. نیزم یو رو دمیکش ازدستش

 ازسر عشق و عالقه بهش انداختم. یروباالگرفتم و نگاه سرم

 صورت  خسته اش گذاشتم و نوازشش کردم. یراستم رو باالآوردم و رو دسته

 گرفت. یحرکت مسخ شده نگاه ازصورتم نم یب همانطور

و سست کرده  فیضع نگونهیمرا ا ییروزها نیافتاده بود، که مرد محکم و بااقتدارا یچه اتفاق یعنی
 بود؟

 

 دستش نشست. یاومد و رو نییازصورتش پاطاقت دستم رو  یب

 یبه دنبالم م یتقال و مقاومت چیبه سمت هتل، بدون ه دمشیرو گرفتم و به دنبال خودم کش دستش
 .میو سوار آسانسورشد میازشون گذشت تیاهم یکردن، ب یاومد، چندنفر از پرسنل باتعجب نگاهمون م

 کردم. تشیاتاقم رو بازکردم و به سمت داخل هدا در

 کنارش نشست. یصندل یسمت پنجره رفت و رو به
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 چمدانم انداختم. یو شالم رو درآوردم و رو مانتو

 شانه اش گذاشتم و آروم زمزمه کردم: یسمتش رفتم، پشت به من نشسته بود دستم رو رو به

 نگرانتم. یلیخ ؟یا ختهیبهم ر نطوریشده که ا یچ یشه بگ ی_م

 

 رو درآورد. گاروفندکشیبرد و س بشیبه خودش داد و دستش رو داخل ج یتکون

 شد، شدم. یکه دهنش خارج م یظیغل یبه دودها رهیو خ دمیکش یپوف کالفه

 

 خشدارو گرفته اش بلندشد. یگذشت تاصدا ی قهیچنددق

 _ماهک؟

 و گفتم: ستادمیو روبه روش پشت به پنجره ا دمیروجلوکش خودم

 شده؟ی_جانم؟ چ

 

 گفت: یگرفت و به چشمانم دوخت و بابغض مردانه  گارشیرو ازس نگاهش

 خستم. یلی_خستم، خ

 

 زمزمه کردم: نشیغمگ متاثرازلحن

 شده مگه؟ ی_چرا؟ چ

 پنجره خاموش کرد وبلند شد و کالفه شروع به قدم زدن کرد. یفلز  یرو گوشه  گارشیس

 کرد: یو بغض کرده پشت سر هم زمزمه م دیموهاش کش نیب یدست

 من نبود... ریمن نبود، تقص ری_تقص
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خودم هم  ند،یتخت بنش یو متعجب بسمتش رفتم و دستش رو گرفتم و وادارش کردم تا رو دهیترس
 زمزمه کردم: یکنارش نشستم چشمانش نگاه کردم و بالحن آرام

که تودلت مونده رو بگو و خودت و خالص  یهرچ ؛یدوست به من اعتمادکن هیمثل  یتون یم حی_مس
 نگرانتم. یلیهات، من خ یخودخور  نیباا یبر  یم نیخودت و ازب یکن دار 

 

 شد. رهیو ناالن چشمانش رو ازم گرفت و به روبه رو خ خسته

 متضادش شروع به حرف زدن کرد: یحس ها یباز کرد و همزمان باهمه  دهان

سخت پشت هم بودن و  طیکه درشرا یخانواده  هیمتحد  شاد و یخانواده  هیبود،  زخوبی_همه چ
 کردن ینم یوقت پشت هم و خال چیه

 هشت سالش بود. سایده سالم بود و مل من

 حواسش به مادوتابود. شهیهم برادر بزرگمون بود که هم یسام

 نشست و ادامه داد: شیلب ها یرو یپوزخندتلخ دیحرفش که رس یینجایا به

 میبزرگ بشم بعدازبابام داداش سام یکردم وقت یکردم، فکرم ینگاهش م یحام هیبه چشم  شهی_هم
 پشت و پناه بزرگ بشه برام. هیتونه  یم

 

 بود. کیهم به مامان و بابانزد شترازمایب

 گفت: نیزدو غمگ یلبخند

 داشتن. شترازمادوستیمامان و باباهم اون وب گه،ی_باالخره فرزند اول بودد

 دغدغه. یآروم و ب یزندگ هیرفت  یم شیپ یداشت عال زیچ همه

 وبه بادداد. اهامونیتموم آرزوهاورو ییاون مسافرت کذا نکهیتاا

 کرد. یرا خون م ی نندهیکاسه چشمانش از اشک دل هرب پرشدن

 .ردیچشمانش رو بگ یسیکرد خ یو سع دیبه چشمانش کش یدست
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 کرده ادامه داد: بغض

حال و هوامون عوض بشه  نکهیبود، باباهم براا یرسم یلیبودکه سه روزتعط یدونم چه مناسبت ی_نم
 شمال. میشد که بر نیقراربرا سایبه اصرار من و مل مش؛یدیهواقاپ یداد که ماهم رو شنهادمسافرتیپ

 و آب دهانش را قورت داد وگفت: دیگز لب

که من به باباگفتم که  میکردیبرگشتن جمع م یوبرا لمونیشب آخر تموم وسا م،ی_سه روز شمال بود
 گهیشده و د کیدست بردارم و هواتار گهیگفتن که د یارمیمامان و سام م،یشناکن میبار بر نیآخر یبرا
 .رهیانمیموقعه شب در نیا یکس

 .میشناکن میدبریکفش که با یمن پام و کردم تو یول

 تاباالخره قبول کرد. نقدراصرارکردمیا

 

 قرمزشده اش رو بهم دوخت و ادامه داد: چشمان

 شده بود. یوحش یحساب اهمیبود در کیهواتار م،یبه سمت ساحل رفت یی_دوتا

 .الیو میشد و دستم رو گرفت تا برگرد مونیاپشیتندوخشن در یموج ها دنیباد بابا

 ...یول

 را فشارداد و بادردگفت: شیها قهیشق یکرد و بادست کم یمکث

 حرف هابودم و دوست نداشتم بدون شناکردن برگردم. نیمنم لجبازترازا ی_ول

 .دمیادویو از دست بابا درآوردم و به سمت در دستم

 ستم،یباا دتایکش یادمیفر دیباباترس

 .دمیدو یکردم و همچنان م یمن گوش نم یول

 کردم. یبابانم یبه صداکردن ها ییاعتنا

 

 بود. دهیام رس نهیکه آب تاس دمیقدردو نیا
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 ادبابامیفر ییصدا دمیکه د یصحنه  نیشد و آخر یپام خال ریباباخبرداربشم که ز تیتااز وضع برگشتم
 خواست برگردم. یبود، که ازم م

 بود، کنارساحل افتاده بودم. کیبهوش اومدم هنوزم هوا تار یوقت

بودن  یو زار  ونیکه درحاله ش سایاومد بلندشدم و بهت زده به سمت مامان و مل یو دادم غیج یصدا
 رفتم و

 به مامان گفتم: رو

 مامان؟ شدهی_چ

 اش شدت گرفت. هیبهم انداخت و گر ینگاه مامان

 شده بود رفتم و گفتم: رهیاخیبه در یکه باحالت زار  یبه سمت سام دمینشن یجواب یوقت

 شد؟ی_داداش چ

 بهم زد و بلنددادزد: یمحکم یلیس یبه خودم اومدم که سام یوقت

 _قاتل.

 

 یرفت و درحال یور به اون ور م نیو آشفته بلندشد وتندتندازا دهراسانیحرف هاش که رس یینجایا به
 کرد: یکه بادو دست سرش رو گرفته بود بابغض پشت سرهم تکرارم

 .ستمیمن قاتل ن ستم،ی_من قاتل ن

 کردم حرکاتش دست خودش نبود. ینگاهش م غمزده

 و بسمتش رفتم. بلندشدم

 درآرام کردنش داشتم. یدستش روگرفتم وسع 

و بادست  ستادمیداد، کالفه ازحال بدش جلوش ا یاعتنا به من همونجور بادست سرش رو فشارم یب
 .ستدیبازوهاشو رگرفتم و وادارش کردم باا

 باالرفته بودگفتم: کمیکه  ییباصدا
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 .یستی_توقاتل ن

 

 آرام شد. یدکمیبودنم راکه د یه کرد، جدبه  چشمانم نگا ستادیحرکت ا از

 افتادند. نییازسرش جداشدن وپا واشی واشی دستانش

 بودتاخودش رو باورکنه. یگر یکرد، انگارمنتظر حرف د یم منتظرنگاهم

 رو ازبازوانش جداکردم و به سمت باالبردم و دوطرف صورتش گذاشتم. دستهام

 نگاه کردم، قیعم اهشیچشمان س به

 ملتهب شده بودن. یقرمز و گونه هاش کم یکم چشمانش

 شروع به حرف زدن کردم: یآروم یباصدا

و  یشناکن یبر  یکه دوست داشت یساله بود ازدهیده،  یبچه  هیفقط  یندار  یگناه چیتو ه حی_مس
 یدست خداست مطمئن باش اگه اون شب تواصرارنم یبعدشم مرگ و زندگ یزخبرنداشتیچ چیازه
 کرد... یو پدرت فوت م دیکرد یراه تصادف م یدتویشا ایدر دیکه بر یکرد

 گرفتم و ادامه دادم: ینفس

 چیخونه حبس کنه و ه یاگه خودشوتو یزمان مرگش برسه حت یوقت یوبدون هرآدم نی_ا
که  یه باالسرش و برعکس کس ریباالخره فرشته مرگ م نهیگوشه بش هیانجام نده وفقط  یکارخطرناک

کنه  یو اون  وسع نیا نیباشه صددفعه ام خودشو توجاده پرت کنه، جلوماش دهیزمان مرگش نرس
 شه. ینم شیزیخودش وبکشه چ

 که به پدرت داشته بوده یفقط بخاطروابستگ یبرادرت گفته توقاتل اگرم

 دلش خنک بشه. یکم دیبندازه تاشا یکی ریخواسته مرگش و تقص یموقعه م اون

 یحرف نپخته برادرت به خودت زهرکن هیوبخاطر تیشه توزندگ ینم لیدل

 باشه؟ ،یبچه بود هیوبدون توفقط  نیا
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 یکرد و باهرجمله ام کم کم آرامش به چهره اش بازم ینگاهم م رهیزدم خ یکه حرف م یلحظات تموم
 گشت.

 

صورتش  یدستهام رو یکه ناگهان دست هاش رو رو میکرد یحرکت بهم نگاه م یب ی قهیچنددق
 گذاشت.

پشت دستم گذاشت و در همان حالت  یستم رو گرفت و به سمت لبش برد و بوسه دست را و
 چشمانش رو بست.

 

 نفسم رفت و حس کردم روح ازتنم جداشد. د،یاش داغ کردم قلبم لرز بابوسه

 

 کرد غرق لذت شدم. یباچشمان بسته هم باآدم صحبت م یمردانه اش که حت یبه چهره ا رهیخ

 عاشق شده بودم، من

 مردبود. بیکه عج یهم عاشق شده بودم عاشق مرد بد

 باش هرچند عاشقم

 هڪ ندیهمه بگو 

 نیتربه هم محال دنمانیرس

 است!  خیتار اتفـاق  

 

 هڪباش، و بگذار  عاشقم

 همه ثابت شود به

  نیترنڪهمان مم ما

 بود میخواه ایدن محال  
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 گفتم: نئهیو باطمات آروم

 ح؟ی_مس

 

 گفت: یچشمانش رابازکرد وبالبخنده محو آرام

 .حی_جان مس

 

به  گرید یکم حیمطمئنن اگرمس ادبود،یگرزیامشبم د یبرا یخوش نهمهیستاره باران شد ا چشمانم
محال  یخوشبخت نهمهیکرد، توان درک ا یم ستیداد، قلبم ا یادامه م شیرپوستیز یعاشقانه ها
 بودم. دهیند یمردعاشق نینچنیکه ا یمن یاست برا

 

 کردم نلزدگفتم: یم یکه سع یبدم و بالحن رونیکردم نفس حبس شده ام رو ب یسع

 ؟ی_االن آروم

 آورد و رهاکرد. نییم رو دردست گرفت و پا دستها

 اش بگذارم. نهیس یبه تنم آورد و مجبورم کرد تا سررو یکمرم گذاشت و فشارکم یراستش را رو دست

 .شبیمثل د درست

 اماچقدرتفاوت

 شب،یامشب و د نیب

 اومرا ازهجوم و تجاوز روح و جسم نجات داد و امشب، شبید

 نجات دادم. یاورو  از عذاب وجدان و خودخور  من

 .میگرید کیعشق است که هرکدام ازمامرحم  نیدارم ا نیقی
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 کرد. یسرم گذاشته بود و بادستش آرام آرام کمرم رانوازش م یاش رو رو چانه

 فت:گ یآرام و دلنواز  یباصدا

 __باتوآرومم.

 

 آغوشش فشردم. شتربهیزدم و خودم راب یلبخند

 داد: همانجورادامه

 ؟یمن وقبول کن یتون ی_ماهکم م

 غمزده شد. صداش

 زنند؟ یو آشناتوسرم م بهیکه نحس بودنم و غر ی_من

 تنها باعث مرگ پدرم نبودم، بلکه مادرمم. من

 

 ؟یگرفت مادرش چ نفسم

 روم. شیدهنم رو قورت دادم بدون حرکت گوش سپردم به مردخسته و ناالن پ آب

 کرده گفت: بغض

 روزخوش نداشتم، هی_بعدازمرگ پدرم 

کردن  ینم یدوستامم باهام باز  گهید یزدن هاشون طنعه هاشون، حت شیکردن بان یم تمیاذ همه
 روبه اوروشد.  نیکه ازاون روزبه بعد ازا یبودم، سام سادلخوشیفقط به مادرم و مل

 خشن، سنگدل. سرد،

 کرد. یشرکت و اون اداره م دیشد و با یحق داشت بعد پدرم اون مردخونه محسوب م دمیشا

 .یهمه مشکل وسخت نیا یزودبودبرا یکمیسالش بود  جدهیزمانم فقط ه اون
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رکت هم ش لیشرکت بعد بابا ورشکست نشه بادوست پدرم که وک نکهیخونه نبود بخاطرا شتراوقاتیب
 شد. لیمجبوربه ترک تحص نیبود اونجارو اداره کرد؛ بخاطره حجم کارسنگ

اومدم  یچشمش م یشدم، چون اگه جلو یم میاتاقم قا یاومدخونه ازترسش تو یکه م یها شب
 د. زیکتکم م ایکرد  یبارم م کهیاتی

 شد. سیخ میشونیپ دیحرفش که رس یجا نیا به

 فاصله گرفتم و به صورتش نگاه کردم. یزده کم بهت

 .ختیر نییاز چشم پا یخون بود، قلبم به درداومد و قطره اشک یها ش کاسه  چشم

 

بود رو پاک کرد و آرام شروع به نوازش کردن صورتم  ختهیگونه ام ر یکه خودسرانه رو یاشک بادست
 کرد.

 کرده زمزمه کرد: بغض

 سوزه؟ ی_دلت برام م

 

 هام دست خودم نبود. اراشکیاخت گهید

 تندسرم رو تکان دادم گفتم: تند

 _معلومه که نه. 

 

 گفت: صالیشدو بااست رهیدهنش رو قورت دادو مظلوم چشمانم خ آب

 ؟یتوام ولم کن یخوا ی؟میدون ی_پس ازم بدت امد؟ آره؟ توام من و نحس م

 

چندبارپلک زدم تا اشک  نم،یگذاشت واضح صورتش روبب یاشک هام نم دیلرز یام از بغض م چانه
 .زندیالنه کرده در کاسه چشمانم فروبر یها
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 قلبم گذاشتم یراگرفتم و رو دستش

 د،یلرز یکم

 گرفت. یزنانه  یمن هم رعشه  بدن

 حس کشنده شوم. نیا الیخیکردم ب یسع

 کردم به دستش و قلبم اشاره کردم و گفتم: یآوردم و همانجور که نگاهش م یدستش فشرده کم به

 اشک هامم بخاطره سوزش قلبمه... نیکنم؛ ا یمسخره نم یفکرها نیاز ا چوقتی_من ه

 دستش مشت کردم و زمزمه کردم: یهام رو رو دست

چه  نکهیا دنیمن، شن یدردهات شده دردها یول یزشدیقدرواسم عز نیا یو چجور  یدونم ک ینم 
 تتیاذ نقدریبخاطره گناه نکرده ا نکهیازا رمیگ یم شیسوزونه آت یبهت گذشته قلبم رو م یزهایچ

 کردن.

 دستش برداشتم و اشک هام را پاک کردم. یازدستانم رو از رو یکی باحرص

 دستش گذاشتم و محکم ادامه دادم : یرو ودوباره

 .چوقتیه کنم،یولت نم چوقتی_من ه

 

 زمزمه کردم: رگوششیآوردم و خودم رو به آغوشش پرت کردم و ز نییرو پا دستش

 .یتومن ونخوا نکهی_مگر ا

 

 زمزمه کرد: رگوشمیو ز دیکش یقیبه آغوشش فشردم و نفس عم محکم

 کنم ماهکم. یمن ولت نم ی_توام بخوا

 

 شدم و چشمانم رو بستم. پرازشوق
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 رهاشدم و چشمانم رو بازکردم. یخبر  یب یایاز دن میزنگ گوش یباصدا

 چشمانم کمترشود ، یفشاردادم تا تار  یچشم هام . کم بادست

 رفتم. ییرو قطع کردم و بلندشدم و به سمت دستشو یگوش زنگ

 توالت اتاق نشستم و شروع به زدن کرم پودرم کردم. زیم یشستن صورتم جلو بعداز

 بود، شبیاتفاقات د ریکردم ذهنم هم درگ یم شیکه آرا همونجور

رژ خورده ام اومد، اعترافاتش به گذشته تلخش  یلب ها یرو یلبخند حیآغوش گرم مس یادآور یبا
 نصفه مانده بود.

 ی قهیکه تاچنددق میفراموش کرده بود یکه حت میدراومدمان شده بود انیاحساسات به غل ریدرگ آنقدر
 . میختیریدرسوگ گذشته اشک م نیکه تلخ و غمگ میمابود نیا شیپ

که آنچنان درمانده به  یحیکردم مس یرانمفکرش  یبودکه حت جادشدهیراییدراحواالتمان تغ آنقدر
 کمک من وارد اتاق شده بود آن گونه شاد و خوشحال ازاتاق خارج شود.

 یزندگ هودهیکه تااالن ب دمیرفته بود، تازه االن فهم رپوستمیشبه چقدر آب ز کیانداختم  نهیبه آ ینگاه
 کردم

 شه؟ یبدون عشق هم مگرم یزندگ

 شدم. میزدم و بلندشدم و به سمت چمدونم رفتم و مشغول عوض کردن لباس ها میبه موها یا شانه

 حرکت کردم. یساعت  هشت حاضروآماده چمدان به دست به سمت الب سر

 هتل نشسته بودن. یقهوه ا یکرم یچرم یمبل ها یشرکت رو یها بچه

 حیمنتظر مس هیاز مبل هانشستم و به همراه بق یکی یررویسمت شون رفتم و بعداز سالم وصبح بخ به
 .میشد

 هیانجام ندادم و همه کارهارو بق یادیبوده، چون کارز یاومدن من به اصفهان چ لیدونم دل یاصالنم
هم  یدیادمفیهمون جلسه اول باشرکت مقابل حضورداشتم کار ز یبچه ها انجام دادن و من فقط تو

 انجام ندادم.
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 رشته افکارم رو پاره کرد. حیمس یبودم که صدا الیتوفکروخ نجوریهم

 

 .ریبخ ی__ صبح همگ

رو به سمت من سوق داد و  زومرتب،نگاهشیتم شهیرو باالآوردم و نگاهش کردم مثل هم سرم
 زدوگفت: یلبخند

 مهرآرا. دخانومیی_بفرما

 هتل حرکت کردند. یبلندشدن و چمدون به دست به سمت در خروج همه

 یبه چهره  یلبخند ستادمیرفتم و روبه روش ا حیچمدون چرخ دارم رو گرفتم و به سمت مس دسته
 جذابش زدم وگفتم:

 ؟ی_خوب

 

 زدو خندان گفت: یبه صورتم چشمک رهیخ

 بهترشدم. دمی_خوب بودم، شمارو که د

 

 گفتم: طونیدادم و ش لشیتحو یپرعشوه  لبخنده

 شه. یکنه حالش خوب م یخب هرکس بامن رفت آمد م ی_حق دار 

 

 کرد و باتشرگفت: یاخم

 اون وقت. یچ یعنی_هرکس؟ 

 

 تند گفتم: ستادمیروجمع کردم و صاف ا شمین
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 گفتم. یبه شوخ ینجور یبخدا، هم یچی_ه

 

 روتکون دادوبااخم گفت: سرش

 وندارم. تشیهانکن ظرف یشوخ نیبامن ازا گهی_د

 هتل به راه افتاد. یودش به سمت خروجچمدون رو ازدستم درآورد و همراه چمدون خ دسته

 رفتم. نشیبه سمت ماش حیو به دنبال مس دمیکوب نیرو به زم پام

هم بعدازگذاشتن چمدون هاداخل صندوق عقب اومد  حیسمت شاگرد رو باز کردم و نشستم و مس در
 شد و راه افتاد.  نیو سوارماش

 روفراگرفته بود. نیماش کیاتاقک کوچ یزجرآور  سکوت

 .نمیتونستم ساکت بش ینم قهیدق هیکه  یهمه ساکت موندن اونم من نیاز ا دمیترک یداشتم م گهید

 و بانازگفتم: دمیچرخ حیسمت مس به

 ح؟ی_مس

 

 گفت: یخشدار  یبهم کرد و باصدا یچشم نگاه ازگوشه

 _بله.

 

 و دوباره با همون لحن تکرارکردم: دمیکش یقیعم نفس

 .حی_مس

 

 بهم انداخت و دوباره نگاهش و به جاده داد و گفت: ینگاه 

 _بله.
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 و باعشوه گفتم: دمیخودم رو جلو کش یکم

 .حی_مس

 

قورتش دادو نگاهش رو به  عیخنده تاپشت لبش اومد و سر افمیق دنیرو به سمتم برگردوندوباد سرش
 روبه روش دوخت و گفت:

 _گفتم بله.

 

 توهمون حالت گفتم: کالفه

 .حی_مس

 

 بگم االن؟ ی_چ

 

 زدم گفتم: یکه مژهام روتندتندبهم م یروبازکردم و باعشوه درحال شمین

 دلم. زی_بگوجونم عز

 

 کرد و گفت: یقفل فکش شکست و تک خنده  باالخره

 خانوم. ی_چه خوش اشتها هم هست

 

 دادم گفتم: یم هیتک میکه به صندل یابروم رودادم باال و باغرور نخوت درحال یتا ک

 من ماهک مهرآرام. ؟ی_پس چ
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 گفت: طنتیزدو با ش یلبخند

 مارو.  ی_اهو، خانوم مهرآرا نکش

 

 و گفتم: دمیبه شالم کش یشینما یدست

پشت سرم کشته  یکی شهیدهمیبا مه،یذات تیجذاب نیا ستیدست خودم که ن م،یچه کن گهی_د
 مردهام و جمع کنه.

 

 به ابروهاش دادوگفت: ینیکه چ ومدیبه مضاغش خوش ن ادیحرفم ز نیا انگار

 .نمیهم قانگرانیو من دق میدیازکشته مردتم د یخانوم نمونه  ستین یشماشک تی_درجذاب

 

 مکث گفت: یو باکم دیبه گردنش کش یدست کالفه

 .میباهم جروبحث دار ی_من نگران فربدم درسته ه

 دوسش دارم. ساوسامیمل یخداشاهده اندازه  یول

  میاالنش باهم بود نیتاهم ییازراهنما

 .میهم باهم قبول شد دانشگاه

 زخم هام مرحم گذاشت. یاون بود که رو شتراوقاتیدونه، ب یوم میزندگ ی همه

 فربد و داشتم. ساویبعدمرگ مادرم من فقط مل یسالها یتو

 راهش و ازمون جداکرد. شیکه ازهمون هشتسال پ یسام

 ردت باهام حرف زده بود،تورودوست داره قبالدرمو میلیو خ فربدداداشمه

 تونم ازت بگذرم. یمنم نم یول
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 به صورتم انداخت گفت: ینگاه

 .یعنوان البته اگرتوام من وبخوا چی_به ه

 

 باعشق و شعف بهش انداختم گفتم: ختهیآم یلبخند

 تونم بمون باهام، باشه؟ ی_من بدون تو نم

 

 بهم زد و گفت: یبخش نانیاطم لبخند

 کوچکم._تاتهش هستم ماه 

 

 زدم و درخود جمع شدم. ینیشرمگ لبخنده

 

 .دمیکش یبلند نیافتاد ه ادمیکه  یز یفکر بودم که باچ یتو نجوریهم

 .نی_ه

 

 باترس به سمتم برگشت و گفت: حیمس

 شده؟ی_چ

 

 دهنم رو قورت دادم وگفتم: آب

 _فربد؟
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 گفت: جیگ

 ؟ی_فربدچ

 

 و گفتم: دمیکوب میشونیبه پ بادست

 .می_جاش گذاشت

 

 فشاردادوگفت: یهاش رو عصب چشم

 کنه. یشه، بدترلج م یبدم یلیخ میستیمان نهیبب داربشهی_االن ب

 

 اش رو مالوند و کالفه به سمتم برگشت و  گفت: قهیشق یکم

 م؟ی_برگرد

 

 گفتم: یو جد مصمم

 میازش بترس ستی_نه الزم ن

راه افتاداومده،  ادخودشیب میبعدشم ما که بهش نگفت م،یکن یکارمینداره که ماچ یربط چیاون ه به
 حاالهم خودش برگرده.

 

 _لج نکنه؟

 

 تفاوت ابروباالانداختم و گفتم : یب

 کنه مثال؟ یخواد چه غلط ی_لج کنه م
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 گوشه ابروش رو خارو ندو گفت: یکم

 .یپسره معرکه ا یلیفربد خ نجورنگوی_ا

 

 هام روچپ کردم و گفتم: چشم

 .یلی_آره خ

 

 کرد و سرخوش گفت: یعکس العملم خنده  دنیباد

 تهران. یبه سو شیپ یهمه چ الیخ ی_پس ب

 

 یخال یبه اطراف انداختم و طبق معلوم باجا یروبازکردم و داخل شدم؛ نگاه ددریو کوفته باکل خسته
 مامان و بابامواجه شدم.

 یز یو به سمت اتاقم راه کج کردم لباس هام و عوض کردم و چمدونم رو باز کردم و هرچ دمیکش یپوف
 خودش گذاشتم. یو سرجا

رفتم و تلفن رو از  ییرایبه بدن کوفته ام دادم و به سمت پذ یتموم شدن کارهام کش و قوس بعداز
 مامان و گرفتم. یکانتر برداشتم و شماره  یرو

 :دیچیگوشم پ یمتعجبش تو یزدو، سه بوق صداکاناپه لم دادم، بعدا یرو و

 _بله؟

 

 _سالم.

 

 ؟یدیرس یک زمیعز یخوب ؟یی_ ماهک تو
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 ؟ییکجا دم،یکه رس شهیم ی قهیچنددق هی ی_مرس

 

 ها ... نی_اومدم خونه زهره ا 

 

 ترادامه داد: آروم

 .نجایاایبه سر و گوشت بکش و ب یدست هی_پاشو 

 و گفتم: دمیچشم بستم و لب گز کالفه

 شو، خستم بخدا.  الیخی_مامان جون من ب

 گفت: یشاک

 نداره که. یخستگ گهید یکرد حیمسافرت تفر یدو، سه روز رفت یچ ی_خسته 

 و گفتم : دمیکش ختمیبهم ر یبه موها یدست

ساعت 6 کیبعدشم من االن نزد یخوشگذرون یمن واسه کاررفتم اصفهان نه برا ؟یچ حی_مامان تفر
 توراه بودم خستم بخدا.

 

 تر گفت: مینرم شد که مال یانگارکم

 .نجامیتاشب ا دمیمنم تازه رس ایخب پس االن استراحت کن و عصرب لی_خ

 

 لیم یب نیهم یکل کل با مامان و نداشتم برا یاصال حوصله  گهیجزقبول نداشتم چون د یانگارراه
 گفتم:

 خونشون کجاست. ستمی_باشه فقط من بلد ن
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 گفت: عیبنشونه سر یباالخره تونسته حرفش رو به کرس نکهیازا خوشحال

 فرستم برات ... ی_م

 :دکردیتاک و

 لباس خوب بپوش. ،ینره به خودت برس ادتی_

 

 گفتم: زیآم اعتراض

پوشم  یم یز یچی یکن یتکرار م یشم که ه یمن چرک و نامرتب توجمع حاضرم شهی_انگارحاالهم
 ؟یندار  یحاالتااون موقع کار  گهید

 

 خداحافظ. ا،ی_نه فقط زودترب

 

 _خداحافظ.

 

 مونده تو بدنم کم بشه. یبخوابم تا خستگ یکاناپه انداختم و بلندشدم تاکم یرو قطع کردم و رو تلفن

 

چشمانم رو بازکردم و گنگ به همه جا نگاه کردم  یبود ال یزنگ تلفن که درحال خودکش یباصدا
 بشم. اریتا کامالهوش دیول کشط یچندلحظه 

رفتم و تلفن رو برداشتم و قبل از  ییرایو بلندشدم و کورمال کورمال به سمت پذ دمیکش ی ازهیخم
 قطع بشه، دکمه اتصال رو زدم. نکهیا

 تلفن رو ازگوشم دورکنم. یو مجبورم کرد کم یگوش یدتویچیمامان پ یعصب یصدا که
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بگم  گهیخواستم د یکردم م یداشتم سکته م گهیصددفعه زنگ زدم، د ؟یدار  یو برنم تی_چراگوش
 .ادسراغتیپاشه ب نیمع

 

 نیهم یکرده بودبرا کیتحر یمامانم اعصابم رو حساب یدادایدادو ب نیبودم و ا رخوابیتحت تاث هنوز
 مالحظه گفتم: یب

 

 قهیآدم دودق یذار  ینم یزن یخواب بودم چراانقدرپشت سر هم زنگ م ه؟یچه خر گهید نی_مع
 بخوابه.

 

 گرانه گفت: خیآروم تر شد و زمزمه کنان و توب یکم صداش

. ایاون اخالقه گندنتم سر راه درست کن و ب ا؛یپاشو زودترحاضرشوب ؟یایم ی_چته تو؟خودت مگه نگفت
 خداحافظ. نجاباشیا گهیساعت د هیآدرسم فرستادم برات 

 

 رفتم تاصورتم رو بشورم. ییرو قطع کردم و به سمت دستشو یگوش کالفه

 

 اومدم  و به سمت اتاقم رفتم. رونیبه دست ب حوله

 کرد. یم تیکم به حال اومده بودم و مغزم داشت شروع به فعال کم

 

 نشستم. زتوالتمیآوردم و پشت م رونیب فمیک یرو از تو میگوش

ها همانا؛ فقط پنجاه و سه تماس  امیاز تماس ها و پ یلیهمانا و روبه روشدن باس میکردن گوش روشن
 هم ازمامان. امیپ کیازفربد داشتم و شش تماس و  امیو دوتاپ ستیناموفق و ب

 شدم. یو مشوش تر م یشترعصبیفربد و بازکردم، باخوندن هرکدومش ب یها امیپ عیسر
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 ؟یکن یچرادروبازنم یی_ماهک کجا

 

 .ستین حمیپس؟ مس دییکجا ؟یدیوجواب نم تی_چراگوش

 

 دآره؟ی_باهم

 

 دهان؟یدرفتیبه من بگ نکهیبدون ا یکشمتون براچ ی_ماهک بخدام

 

 نکن. میعصب نیشترازای_جواب بده، ب

 

 یکه چ یدیفهم د،یباهم باش دیو بخوا دیچونی_به جان مامانم ازسگ کمترم اگه بزارم شمادوتا من و بپ
 گم؟ پس خواهشامن و سگ نکن جواب بده. یم

 

 لنتیرو از سا میتفاوت گوش یب زبودنیدآمیشترتهدیمضمون و داشتن و ب نیهاهم هم امیپ هیبق و
 زنگ زدبفهمم. یدرآوردم تااگرکس

 

بزک  یاصالحوصله  یرنگ و روشده بود ول یانداختم صورتم دراثرخواب ب نهیبه آ یحوصله نگاه یب
 دوزک نداشتم.

 یا دوسرمهیسف یازرنگ ها یکه مخلوط یلباسهام بلوز شلوارساده  نیگفتم و بلندشدم و ازب یالیخیب 
داشت رو   یسرمه  یکه نقش ها درنگمیسف یموهام رو شونه زدم و مانتو دمیبودرو برداشتم و پوش

فم یانداختم  بعدازبرداشتن ک میموها یهم رو یرنگ ساده  یشال سرمه  دمیلباسم پوش یهم رو
 داخلش به سمت دررفتم. لمیوسا ختنیور
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 رو بازکردم و نشستم. نیدرماش چیباسو

 تنگ شده بود. یو رانندگ نمیواسه ماش یلیدلم خ شیآخ

 ذوق مرگ شدم. یدلم کل یانداختم و تو نمیماش ییبه اجزا یکل نگاه

رو روشن کردم و ازدرخارج  نیو ماش دمیکش یقیبرگشته بود، نفس عم میانگار انرژ نمیماش دنیباد
 اددورنبودیکه مامان فرستاده بودکردم، ز یبه آدرس یدرآوردم و نگاه فمیک یرواز تو میشدم گوش

 .میفاصله داشت ابونیدچندتاخیشا

 یرو انتخاب کردم و باسرعت به سمت خونه  یکالم یب یرو روشن کردم و آهنگه شادو پرانرژ  ضبط
 دوست مامان راندم.

همه  دیکه به ذهنم رس یدادم که بافکر  یداشتم باآهنگ خودم روتکون م نجورشادوخوشحالیهم
 فروکش کرد. میخوشحال

 ازچه قراره، هیافتاده قض ادمی تازه

برگشته  یگفت پسرش تازه ازسرباز  یکه مامان م ستین یگفت همون یکه مامان م یزهره خانوم نیا
 باباش توشرکتشون و فالن؟ هیخوادبره جا یو م

 اصرارداشت لباس خوب بپوش و به خودت برس، نیبخاطره هم پس

 گفت؟ یاسم کیموقع ام که زنگ زد  اون

 بود یچ

 !آهان

 !نیاومد، مع ادمی االن

 

 چخبره. ستیمعلوم ن اوف

 نبودا چکسیه شیحاالتاچندوقت پ میو خبرندار میدار چقدرخاطرخواه

 باهم اومدن. هوهمهی
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 .نیداشت، مع میاسم چه

 .دمشیعوض شد و پسند دحاالنظرمیشا ه،یچجور نیآقامع نیحاال ا نمیبب میبر

 شه. ینم حیمس چکسیدونم ه یرو م نیا یول

 شه. یمن نم حیمس اهیس یچشم ها ییچشم ها چیه

 دوست داشته باشم. حیتونم مثل مس یرو نم چکسیه من

 

 پارک کردم. ییبایز یچهارطبقه نماروم یخونه  یبعدجلو ی قهیدق پنج

مطمئن شدم  نکهیکه مامان فرستاده بودکردم و بعدازا یبه آدرس یشدم نگاه ادهیروبرداشتم و پ فمیک
 یاماشادوسرحال انسالیم یزن ینگذشت که صدا قهیدق کیدرست اومدم زنگ طبقه دوم رو زدم، 

 بلندشد 

 د؟ی_بفرمائ

 

 و گفتم: دمیذو جلوکش خودم

 ...دمنزلی_سالم ببخش

 

 بگم حاال، یدانم چ یرو نم شونیلیاصال فام یوا یا

 اون خانوم بلندشد: یدوباره صدا نکهیتاا ربودمینجوردرگیهم

 ؟ییتو زمی_ماهک جان عز

 

 گفتم: عیو سر دمیکش یراحت نفس

 _بله خودمم.
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 .زمیاتوعزی_ب

 رو زد فونیآ و

 رو بازکردم و داخل شدم. در

 .گهیو حال سوار آسانسورشدن و نداشتم طبقه دوم بودد حس

بود  ستادهیدر منتظرم ا یجلو یکه بالبخند مهربون دمیرو د یپوش کیخانوم ش دمیطبقه دوم رس تابه
 نیا یبه ک یکنه ک یم یقدر دوست داره که آدم قاط نیواال مامان ا هیاومد زهره خانوم ک ادمیاالن 

 یباز  یخانباج الهخ نیا رهیاصال خودم رودرگ یول میکرد کمیسالم و عل دمیخانوم رو چندبارتوخونمون د
 .ارهیم فیتشر یازسرباز  یو شوهرش چکارست و بچه اش ک هیون چکنم، که بدونم اسمش یها نم

 و گردش زدم و گفتم: دیبه صور سف یلبخند

 _سالم

دست هاش گرفت و  نیمعلوم شد و دستم رو ماب کدستشیو  دیسف یزد که تموم دندون ها یلبخند
 و شروع به بوس کردنم کردگفت: دیکه من رو به سمت خودش کش یدرحال

 زم؟یعز یماهت چطور  ی_سالم به رو

 

 و گفتم: دمیازاون گونش رو بوس یرویهم به پ من

 که مزاحم شدم. دیممنون، ببخش ی_مرس

 

 کرد و دلخورگفت: یشینما اخم

 .میش یمزاحمتون م شهیماهم دیدون یشماکه قابل نم زمیدعزیشمامراحم هیچه حرف نی_ا

 

 تنهانمونه. دمامانمییاریب فیشترتشریخودتونه شماب ی_خونه 
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 هم بهش اضافه کرد و گفت: یز یآم طنتیزد و چشمک ش یلبخند

 شه انشاهلل. یم شترمیبه بعدب نی_ازا

 

 دادم. لشیتحو یباالجبارلبخنده زور  اوردمیخودم ن یبه رو یرو گرفتم ول منظورش

 

 یم تمیکه به داخل هدا یکرد، که به خودش اومد و شتاب زده درحال ینگاهم م نجورداشتیهم
 کردگفت:

 اصالحواسم نبود دعوتت کنم داخل. زمیعز دیببخش یوا ی_ ا

 

 نگفتم. یز یزدم و چ یلبخند

 

 کرد. تمیهدا ییرایرو بست و دستش گذاشت پشت کمرم وبه سمت پذ در

 گفتم. نیزهره خانوم آفر ی قهیها دردلم به سل یوار یو رنگه کاغذد ونیدکوراس دنیباد

 داد. یبه آدم م یخاص کجورآرامشیمن دوست دارم بود  قاهمونجورکهیدق

 بیو به ترت نمیکه داشت دوست داشتم ساعتهابنش ییبایز نیزایبا د ینبود، ول یادبزرگیز ی خونه
 شده بودن. بیباهم ترک ییبایرنگهانگاه کنم که به ز

 یسرمه  یسلطنت یمبلها گریودر طرف د یطوس یطرف مبلمان راحت کیداشت که  یال مانند ییرایپذ
 قرارداشت.

به صورت مورب انداخته  یطوس یدست بافت سرمه  ییبایز اریفرش بس کیپارکت بود و فقط  کف
 بودن.

 بود. انیارنمایدرآن بس یخاکستر  زیاریبس یکم رنگ بود که گلها یطوس یها یوار یکاغذد
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افزود،  یم لیوسا شترهیهرچه ب ییبایسالن قرارداشت و صدرصدبه ز یهم انتها یرنگ یسرمه  آباجوره
که مامان نشسته  یخونه برداشتم و حواسم و دادم به زهره جون که به سمت زکردنیدست ازآنال
 زدوگفت : یبوداشاره 

 .ارمیو شربت ب ینیریتابرات ش نیبروبش زمی_عز

 

 تعارف کردم: یزدم و بافروتن یلبخند

 .دی_زحمت نکش

 

 به کمرم زدوگفت: یدست

 .یستادیوقته ا یلیخ یش یخسته م نیدخترگل، برو برو بش ی_چه زحمت

  

هانشسته  یراحت یحرف ازش جداشدم و به سمت مامان که پشت به ما رو یتکون دادم و ب یسر 
 خوردن بودرفتم. وهیدرحال م زیازهمه چ الیخیبودوب

گشت و واکنش نشون دادو به سمتم بر  عیمتوجه ام بشه کنارش نشستم که سر نکهیبدون ا آروم
 زدوگفت: یلبخند مهربون دنمیباد

 دلم برات تنگ شده بودماهکم. ؟ی_اومد

بغلم  دویگذاشت وخودش رو جلوکش شیرو یجلو یدست شیپ یکه دستش بودو رو یو چاقو یویک 
 کرد.

 شونه هاش گذاشتم و وبادستم آروم کمرش رو نوازش کردم و گفتم: یرو رو سرم

 مامانم؟ ی_خوب

 کردم و ادامه دادم: ینمک خنده

 به ابرازاحساساتهات عادت ندارم. ،ی_مامان چندوقت بودبغلم نکرده بود
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 :زگفتیبود اعتراض آم رهیکه به چشم هام خ یو درحال دیکش عقب

 رسم؟ یکم بهت م ره،یچشمت و بگ ی_ا

داشت تاادامه پوستش رو  یروبرم یدست شیداخل پ یویکه دوباره ک یابروش رودادباالودرحال یتا کی
 بکنه گفت:

 .یچشم ورو یبه اون عمت ب یبرد گهید نهی_هم

 

 گردشده گفتم: ییباچشما

 ... ی_وا چه کاربه عمم دار 

 و دلخورادامه دادم: زیو گله آم 

 مردم؟ زندم؟ ینیبب یزنگ نزد هیسرم سه روزخونه نبودم  رهیخ گه،یگم د ی_خو راست م

 یچیبه ه یچیه دم؟یتصادف نکرده باشم؛ سالم و سالمت رس توجاده

خب  یخواستم برم ول ینم یدور  یحاالدرسته جا ،یکن میکه راه یشب قبله رفتنمم اصالنبود تازه
 .یمثالمادرم

 

 هاش زودرشت کردوگفت: چشم

کنه ماهمش باهم  یفکرم ادبشنوهیاالن زهره ب یخواد جلومردم آبرومون و ببر  ی_خبه خبه حاالنم
 رسم. یخونه به حسابت م میرفت م،یدعوادار

 بهم رفت. یظیغل یچشم غره  و

به  دهیوترس دمیبلندمامان ازجاپر یکم یکردم که باصدا یم وارنگاهیو کالفه به درود دمیکش یپوف
رانش هرلحظه امکان فو یشینباشه و بعد نگاهم رو به مامان دادم که آت یاطرافم نگاه انداختم که کس

 بود.
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 دهنم روقورت دادم وگفتم: آب

 شده؟ی_چ

 

 :دوگفتیبهم ساب دندون

اصالحواسم نبود،  یاومد تیم نیحاالصددفعه گفتم به خودت برس چراع شده؟خوبهی_چ
 به سروگوشت بکش. یدست هیباال یازاتاقا یکیپاشوپاشوبروتو

 

کردم و اعتراض  تیو اوناروبه داخل هدا دمیاومده بودکش رونیکالفه به موهام که ازشالم ب یدست
 :زگفتمیآم

 ؟یمن دار  کارهی_ولمون کن مامان اه چ

 

 که ازپهلوم گرفت نفسم حبس شدو اشک توچشم هام جمع شد یشگونیبان

 دادم بادردگفتم: یکه پهلوم روماساژم یدهنم ذوقورت دادم و درحال آب

 تو. یکن یم ینجور ی_چخبره مامان؟ چراا

 که بزورصداش روبشنوم گفت: یخودش مسلط بشه و آروم جور  دتابهیکش یقیعم نفس

خودت و  کمیکه گفتم  یروز  نیقاهمیحاالدق رونیکشمت، ب یم شتیزآرای_حاالخوبه هرروزبزورازجلوم
 توفقط برو رو اعصاب من خب؟ ؟یکرد الجیو ب زادکنیآدم هیشب

 

 نگم. یز یو چ نمیدادم ساکت بش حیزهره ترج یبگم که باصدا یز یچ اومدم

 

 یدلم خوش اومد زی_خب عز

 روم گرفت. شیروپ ینیریگذاشت و ظرف ش زجلورومیم یشربت آلبالورورو و



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

239 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دیی_بفرما

 گذاشتم. میدست شیظرف روبرداشتم و داخل پ زداخلیوسوسه انگ یها ینیریازش یکیزدم و  یلبخند

 انداخت و لبخندزدوگفت: میبه لباسها یکنارم نشست نگاه زگذاشتیم یرورو ینیریظرف ش نکهیبعدازا

 

 .یباالولباسات وعوض کن یبر  یتون یم زمی_عز

 

 گفتم: عیهم شد ازاونجاپاشم وسر ی قهیچنددق نکهیا یو برا دمیروتوهواقاب شنهادشیپ

 دبرم؟یشم، کجابا ی_ممنون م

 که اونجاقرارداشت اشاره کرد و گفت:  یچوب یبه سمت چندپله  بادست

 .یلباساتوعوض کن یتون یم یاتاق آخر  یهست، تو_بروباال اونجاسه تااتاق 

 تکون دادم بلندشدم و ازپله باال رفتم یسر 

 

 ه؟یبدم کدوم آخر صیاالن من ازکجاتشخ دم،یکش یکه اونجابودانداختم و پوف یبه سه در  ینگاه   

 دردوطرفش بودند. گریدر دروسط قرارداشت و دودرد کیبود،  یکوتاه یراهرو

 .یبد صیتشخ یتونست یو نم یآخر  یکن حساب یبخوا ازهرطرف

 باشه. تونستینم نجاکهیبود، خب ا ییگفتم و در سمت چپ و بازکردم که حمام و دستشو یالیخیب

اتاق انداختم و  واردشدم  نیزایبه د یبازشد نگاه یژ یق یو بازش کردم درباصدا یسراغ دروسط رفتم
قشنگ  شمیبدون آرا یبه خودم انداختم حت یدربودرفتم نگاه یکه روبرو یزتوالتیبه سمت م میمستق

 واقف بودم. هیداشتم و خودمم به قض یصورت بانمک و جذاب یول بانبودمیز یلیدخیبودم، شا

 بلندشد. لمیزنگ موبا یکردم که صدا یم یخودم رونگاه نجورداشتمیهم

 شدانداختم. یخاموش روشن م میگوش یکه رو یبه اسم یدرآوردم و نگاه فمیک یرو ازتو میگوش
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 رفت. ادمیاز دنیاسمش قلبم به تپش افتاد و نفس کش دنیباد

 شادوشنگول گفتم: یزده دکمه اتصال رو زدم و باصدا جانیه

 _سالم.

 تونستم لبخندزدنش رو حس کنم. یتلفن هم م ازپشت

 گفت: یرسا یمتقابال باصدا اونم

 .تمیفرفر یدلم واست تنگ شده دلتنگ اون موها یی_سالم خانوم، کجا

 

 گفتم: یتگیعمق گرفت و باشف لبخندم

 

 خوشگلتم. ی_منم دلم برات تنگ شده منم دلتنگ اون چشم ها

 

 کرد و گفت: یخنده  تک

 ...دخانومیکن یم ی_چوبکار 

 اضافه کرد: یطونیش وبالحن

 من خوشگله؟ یچشم ها یی_آخه کجا

 

 عشق روتوش خوندگفتم: یشد به راحت یکه م یباصدا

و  دمیرو که من توچشم هات د یزهایاون چ یتونست یتوام اگه م ،یلیخوشگلن خ یلی_چشم هات خ
 .یشد یمطمئنن عاشق خودت م ینیبب

 

 کرد. شترعاشقمیو ب دیچییگوشم پ یتو قشینفس عم یصدا
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 مانندگفت: زمزمه

 .دمیو فهم یز یچ هی_امروز

 

 : کنجکاوگفتم

 ؟ی_چ

 

 گفت: یز یبا لحن نوازش آم آروم

 شه. یواسه من تونم یشکیه نکهی_ا

 

 .نهیهم دنیمردشن کیشه از  یکه م یحرف نیهام رو بالذت بستم قشنگتر چشم

 مردنبود؟ نیشد عاشق ا یم چقدربااحساس،

 چشمانش صاحب قلب و روحم شده بود. یمردبالحن صداش و جادو نیا

 

 دادکه هنوزپشت خطه. یو بهم م نانیاطم نینفس هاش بودکه ا ینزدفقط صدا یگر ید حرف

 فرورفته بودم که بیعج یهنوز باچشمان بسته درخلسه  منم

 د؟یکن یکارمینجاچی_شماا

 .دمیکش یکوتاه غیو ج دمیچشمانم روبازکردم و ازجاپر یخشن مرد یباصدا 

توان جواب دادن  یشده، ول یکه چ دیپرس یهراسان و پشت سرهم م غمیج یصدا دنیباشن حیمس
 رانداشتم.

تنش بسته بود  نییکه به پا یباحوله  ایح یو ب حیکردم که چقدروق ینگاه م یمرد بتیبه ه باتعجب
 کرد ، یروتنش شره م شیکه آب ازموها یسیخ یلخت و موها یباباالتنه 
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 کرد. یسبزش نگاهم م یباچشم ها یو عصب نیخشمگ

به تته پته افتاد  ادیب شیدوباره موضوع فرهادپ نکهیازا دهیمن ترس یاومدول یم حیمس یهنوزصدا
 بودم و لرزان گفتم:

 ...زهی_سالم من من چ

 

 بهم انداخت و منتظر ادامه جمله ام شد. یسرد ینگاه یعصب    

 کردم به خودم مسلط بشم. یو سع دمیکش یقیدهنم رو قورت دادم و نفس عم آب

 ازخودش نگاه سردم رو بهش دوختم و گفتم: تیهم به طبع منم

 کنم، حتمااتاق و اشتباه اومدم. ضیلباس هام رو تعو امیگفتن ب_زهره جون 

 

 و بلندرساگفت: دیکش سشیخ یبه موها یدست

 تامنم لباس هام وبپوشم. رونیدبییلطفا بفرما دی_خب حاال که متوجه اشتباهتون شد

 

 بلندبشه. ادشیرابشنوه و فر شیپشت تلفن هم صدا حیبلندبود که مس یصداش انقدر  ولوم

 ماهک. ست؟یبود؟ مگه لباس تنش ن یکدوم نره خر  یتو؟ چخبره اونجا؟ اون صدا یی_کجا

 

به مرده روبه روم که  یرو از گوشم دور کردم و بدون آنکه توجه  یگوش یبلندش کم یصدا بخاطره
بود بکنم،  دهیرس شیهم صداش به گوش ها یازپشت گوش یکه حت حیمس ادیفر یمتعجب ازصدا

 اومدم. رونیرو برداشتم و ازاتاق ب فمیک

 کرد. یاومد که پشت سرهم داشت سوال م یم حیمس یصدا هنوز

روهم  حیشدم، جواب مس یکردم و داخل م یدررو بازم نیدر و آخر نیکه سوم یو درحال دمیکش یپوف
 دادم.
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 یخونه دوست مامانم منم اومدم باال لباس هام و عوض کنم ول میآروم باش؛ اومد کمیجان  حی_مس
 اشتباه رفتم تو اتاق پسرشون. نکهیمثل ا

 

 و خشن گفت: دیچیپ یگوش یتو شیعصب ینفس ها یصدا

 رون؟یب ی_االن اومد

 

 که اونجا بود، نشستم و گفتم: یتخت دونفره  یاتاق انداختم و رو یکرم قهوه  یبایز نیزایبه د ینگاه

 _آره نگران نباش.

 کردم و گفتم: یمکث

 .حی_مس

 

 گفت: یآروم تر  بالحن

 _جانم؟

 

 کالفه به اطراف انداختم و گفتم: ینگاه

 منتظرمه. نیی_من برم؟ مامانم پا

 

 و ناچارگفت: دیکش یقیعم نفس

 برو، مواظب خودتم باش... زمی_ باشه عز

 ادامه داد: یکرد و باحرص مشهود یمکث

 ها گفت باشم ماهک، اصالطرفشم نرو باشه؟ یزن ی_باپسرشونم حرف نم
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 به لحن بچگانه اش زدم و گفتم: یلبخند

 _حسود.

 

 لحن ادامه دادو گفت: باهمون

 کنم. یم یهم حسود یکش یکه تو توش نفس م یبه هوا ی_آره حسودم من حت

 

 صورتم جاخوش کرد. یرو یعیو لذت شدم و لبخند وس یدرخوش غرق

 جوابش رو بدم که در بازشد و زهره خانوم داخل اومد. اومدم

 لبخندم رو جمع کردم و پاشدم عیسر

 زد و گفت : یلبخند دنمیباد

 زم؟یعز نییپا یای_چرانم

 

 زدم و گفتم: یاز اون لبخند تیطبع به

 .امی_االن م

 

 رفت. رونیانداخت و ب میبه گوش یتکون داد و مشکوک نگاه یسر 

 که تااون موقعه ساکت مونده بودگفتم: حیو به مس دمیکش یپوف

 که. یدیشن گه،ید دبرمیمن با حی_مس

 

 رون؟یب ییایب یتون یبده، فرداهم که جمعس م امیخونه بهم پ یهروقت رفت یبرو ول زمی_آره، آره عز
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 دستم و گفتم: یکیرو دادم به اون  یمانتوم رو از تنم درآوردم و گوش یدست کی

چندروز زودبلندشدنم و بکنم  نیا یخوام تالف یکه م میاعصربریتونم فقط بعدازظهر ی_باشه آره م
 بخوابم. رمیتاظهربگ

 

 کرد و گفت: یخنده  تک

 ماهکم؟ یندار  یکار  زدلمی_باشه عز

 و طناب عشقش را در دلم محکم ترکرد دیچیکه به اسمم داد در دلم پ یتیمالک میاز م ینیریش حس

 

 زمزمه کردم: یآروم یباصدا

 _دوست دارم.

 به جان و دلم دیروح بخش دیکه کش یقینفس عم یصدا

 نوازش کنان گفت: یگوش نواز  یباصدا

 دوست دارم. شتری_من ب

 

 رو ازشوق بستم و لب زدم: چشمام

 فعال. زمی_مواظب خودت باش عز

 

 فعالگلم. نطور،ی_توهم هم
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 یرو میرو قطع کردم و ازجابلندشدم و بعدازمرتب کرد موهام و لباسم رو گذاشتن مانتو و روسر تماس
رژه  ادیدرب یروح یاز ب یچهره ام کم نکهیا یانداختم و برا نهیبه خودم داخل آ یتاج تخت نگاه

 رونیب اتاقاز لمیو بعدازبرداشتن موبا دمیلب هام کش یداشتم رو رو فمیک یرو که تو یرنگ یکالباس
 رفتم. ییرایاومدم و به سمت پذ

 

 به طرف مامان و زهرخانوم که درحال حرف زدن بودن رفتم.    

 ییدر حال و هوا یو نگاهشون کردن که فارق از هرگونه استرس و نگران ستادمیا شونیدرچندقدم
 کنم. یم یمامان حسود یها یخوش یخودشان بودند و به الک

 کردم که باالخره متوجهم شدن. یهمانجورنگاهشون م ی قهیچنددق

 زد و به کنارش اشاره زد و گفت: یز یجون به سمتم برگشت و لبخند مهربان آم زهره

 .زمیعز نیابشی_ب

 من همانا. یمامان از محثنات داشته و نداشته  یها فیهماناو شروع شدن تعر نشستن

 گرفته، تا مخ کامپبوتربودن و فول بودن دونوع زبان. یو خونه دار  یو گلدوز  یاطیو خ یازآشپز 

 بود. دهیازتعجب به موهام چسب ابروهام

متعجب بودم که من دوزبان و فول  نیازا چ،یو که بلد نبودم ه یو گلدوز  یاطیو خ یاون آشپز  حاال
 شدم و خودم خبرندارم.

 رو ازکجاآورده؟ گریزبان د هیخوب بود اون  میسیانگل حاالفقط

 رو هم حساب کرده. یزبان مادر  نمفکرک

 ترازشرم راحت شه. عیخواد هر چه سر یمسئله کامال مشهودبود که م نیمامان ا ازهرجمله

جورمسائل عادت داشت که فقط  نیکرد و زهره خانومم انگار به ا یازمن تعرف م نجورداشتیهم مامان
 کرد. ینگاهم م زیآم نینگاه تحس کیکردن من بود وبا قیدرحال تشو

 از جو به وجود اومده زبان بازکردم و کسل روبه مامان گفتم: کالفه
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 اد؟ی_مامان، بابا هم م

کرد و تاخواست جوابم رو بده زنگ به صدا دراپمد  یاخم دمیحرف هاش پر ونیم نکهیبخاطره ا مامان
 گفت و بلند شد و رفت تادرو بازکنه. یدیو زهره جون ببخش

 طرف در رفت انداختم و برگشتم و روبه مامان متفکرگفتم: به زهره خانوم که به ینگاه

 سته؟یب میو گلدوز می_من آشپز

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 من کجا دو زبان بلدم و خودم خبرندارم؟ الیخیدو ب نی_اصالا

 نازک کرد و گفت: یچشم پشت

 !ست؟یکردم؟ بعدشم مگه زبانت خوب ن فیتشکرکردنته؟ انقدرازت تعر ی_جا

 

 و گفتم: دمیکش یپوف

 ؟یحساب کرد میزبان مادر ؟یرو ازکجا آورد یکیخوبه اون  میسی_من فقط زبان انگل

 

 کرد گفت: یکه به پشت سرم نگاه م یتکون داد و درحال الیخیرو به حالت ب دستش

 _حاال اون و ولش کن ...

 گفت: یکرد و بغل گوشم بالحن آروم تر  کمیکرد و به طرفم برگشت و سرش رو نزد یمکث و

نشون  یخود هی نجایا نیاحساس نش یو ب خیتوام انقدر  اد،یاز توخوشش م یلیماهک زهره خ نی_بب
 داره... یپسر  هیبده ماشاهلل 

 تکون داد و ادامه داد: نیبه نشانه تحس یسر  و

و صورتش و به حالت چندش جمع کرد و اضافه کرد  شینیبب دیکه خودت با تیانقدرآقا، انقدرباشخص-
: 

 _صدبرابر از اون فربد ماست و بچه ننه بهتره.
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 گفتم: دمیهم ساب یرو دندون

 ... دمشونی_آره د

 به حالت طعنه ادامه دادم: و

 .حیو وق ایح یو چقدرب تی_چقدر آقا، چقدرباشخص

 مامان گرد شد و متعجب گفت: یها چشم

 کرده مگه؟ کاریچ ح؟یو وق ایح یمگه؟ کجا؟ چراحاال ب شیدی_د

 

 سر به باالاشاره کردم و گفتم: با

جلو من داد  سادهیشعور اومده لخت وا یب یاون موقعه که رفتم لباسم و عوض کنم، پسره  یچی_ه
 کشه. یم

 

 بهت زده اش خنده ام گرفت. یچهره  دنیشد از د یگردتر نم نیمامان ازا ییها چشم

 اومده بود رو قورت دادم. میکه تا پشت لب ها ی خنده

 : دیودش اومد تند پرسبه خ عیسر

 نم،یلخت ؟واضح بگو بب یچ یعنی-

 نگاهم کرد و ادامه داد: مشکوک

 که نکرد؟ تی_ کار

 کردم. فیواسش تعر حیکردم و تمام ماجرا رو بجز زنگ زدن مس یخنده  تک

 

 و گفت: دیکش یمامان نفس راحت میاز تمام شدن حرف ها بعد
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 تو اتاق پسر مردم؟ یبعد بر  یاول دور و اطرافت و نگاه کن یخواست یخودته نم رهی_خب تقص

 که در حال تعارف کردن به بابا بودن. یزهره خانوم و مرده مسن یسر و صدا با

خورد  یخبر از همه جا تکون محکم یب دمیو به طرف بابا پرواز کردم و محکم در آغوشش کش بلندشدم
 تعادلش رو حفظ کرد. یول

شد دستانش رو پشت کمرم گذاشت و نوازش گونه دست هاش رو باال و  تشیموقع یمتوجه  یوقت و
 .دیکمرم کش یرو نییپا

 

به صورتم  رهیشانه هام گذاشت و خ یرو رو شیکه گذشت از خودش جدام کرد و دست ها یکم
 گفت: یبالحن مهربان

 .دونهی یکی زکردهیعز یعمربابا چطور  ی_چطور 

 

 ت و گفتم:صورتم نشس یاز شوق رو یپهن لبخنده

 _دلم براتون تنگ شده بود.

 و زمزمه کرد: دیروبوس میشانیرو به لبهاش چسباند و پ سرم

 دختربابا. نطوری_منم هم

به کمر بابا زد و  یو دست دیکش یبود، همراه با خنده آه ستادهیکه تا آن لحظه کنارمون ا یمسن مرد
 گفت:

 .میکه ما ازش محروم هی_خوشبحالت محمد، دخترداشتنم نعمت

 اعتراض زهره خانوم بلندشد و گفت: یصدا

 شاه نداره. میپسردار هی_عوضش 

 شوهره زهره جونه بلندشد که به طعنه گفت: یمنصور  ییآقا دمیاون مرد که تازه فهم یصدا

 تا نداره. می_ آره از خوشگل
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 اکتفاکردم. یخنده جمع بلدشد و منم به زدن لبخند یصدا

 گرفتم و گفتم: یمنصور  یکمال احترام دستم رو به سمت آقا وبا

 د؟ی_سالم خوب هست

 زد و دستم راگرم فشرد و گفت: یمهربون لبخند

 ؟یسالم دخترگلم شماچطور  کی_عل

 گفتم: یکردم و بالحن آروم یتبسم

 _مچکرم.

 کرد گفت: یم تمونیهدا ییرایکه به سمت پذ یدر حال زیزهره خانوم بلندشد که اعتراض آم یصدا

 .دیستیمهرآرا سرپا ناا ییبدآقایبفرما د،ییبفرما دیحال و احوال کن دیتون ی_نشسته هم م

 زد و تشکرکرد. یلبخند بابا

اقتصاد و بازار  تیدرحال حرف زدن درمورد وضع یمنصور  یپدر و آقا مینشسته بود ی قهیدق چند
خانوم که تازه  ژهیعروس من یو مامان و زهره خانومم درحال بارگذاشتن کله پاچه  زدنیحرف م

 اومدبودن. یو افاده م سیف یدماغش رو عمل کرده بوده و کل

 کالفه از جو خشک و اعصاب خورد کن به وجوداومده منم

از غم و  یبود که خبر  یپسر  یبود عاشق و دلبسته  یبودم که چندسال نهیبا مت یحال اس ام اس باز  در
خوشگلم هم چند  یرساند و اج یو رزالتش را م ینداشت و  اگر داشت که ته نامرد شیجگر نیخون
 یبودن و دوستم بشدت عاشقش شده بود ول هیازش نداشت، چندسال باهم همسا یبود که خبر  یوقت
حال  نیاون را ازا نکهیا یبرا نهیباالخره مامان مت نکهینکرده بود تاا افتیاز سمت اون در یاشاره  چیه

 با اجبار خونشون رو عوض کرده بود. ارهیو هوا درب

شه  یمتوجه م یندولیهم که شده عشقش روبب یواشکیره تا  یم نهیمت نکهیو چندوقت بعدم بعدازا 
 کردن و رفتن. یکه اون ها هم از اون جا اثاث کش

 کنه. ینم داشیگرده و پ یدربه در دنبالش م نهیساله که مت کیبه  کیاالن نزد و
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شام دعوت  یزهره خانوم بلندشد که همه رو برا یصدا نکهیمنوال گذشت تاا نیبه هم ی قهیچنددق
 کرد. یم

 نکهیتاا م؛یو نشست میقرارداشت رفت ییرایکه در کنار پذ یبزرگ یچوب یغذاخور  زیبه سمت م یهمگ
که به سمت مااومد و با پدرم سالم و  دیهمون پسره زهره خانوم از پشت سرم به گوش رس یصدا
 من. یکرد و نشست روبه رو کیعل

 یآقا یشروع به خوردن سوپم کردم که صدا ندازمیبهش ب ینگاه یحت نکهیاعتنابهش بدون ا یب
 بلندشدکه رو به بابام گفت: یمنصور 

  ه؟یمن چ نهی_محمد جان نظرت درمورد مع

 زد. نیمع یزد بادست به شونه  یکه حرف م ینیدر همون ح و

 

 کردم. یخوردم نگاهشون م یکه قاشق قاشق از سوپم م یسرم رو باال آوردم و درحال  

 انداخت و لبخند زد و گفت: نیبه مع ینگاه یمنصور  یحرف آقا دنیباشن بابا

 ...نیو جنتلمن تیباشخص یآقا یلی_از وجناتشون کامالمعلومه که خ

 اد:تکون داد و ادامه د یسر 

 هم به شمارفته باشه بسه. یآرش جان، کم گهی_پسره شماست د

 

 کرد و گفت: یتک خنده  یمنصور  یآقا

 _نظر لطفتته ...

 به من زد وگفت: یباسراشاره  و

 ... نیبا وقارو متشخص اردختری_ماهک جانم بس

 رو کرد به بابا و گفت: و

 .ریامرخ یبرا میروز خدمت برس هی دیاگه شمااجازه بد نمیهم یبرا-
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 ترم کرد. یو عصباب دیمصمم اما شرمنده بابا به گوشم رس یهام رو از حرص بهم فشردم که صدا چشم

 یازبچگ ییجورایفربد ازم گرفته  یقول ماهک و برا شیوقت پ یلیاز خ یبگم مهد ی_راستش چجور 
 بهتر از شما. یبه نام همن، بخدا شرمنده شما هم شدم وگرنه ک

 

 دهن باز کردم و روبه بابا گفتم: یحرص

 یو م نیبر یندارم که شماخودتون برام م یر یگ میمگه من خودم عقل و شعور تصم یول دای_باباببخش
 هیتا به فکر  دیو به عمو هم بگ نیفربد و قبول کنم بهتره هرچه زودتر ا تونمیوقت نم چیمن ه د؟یدوز

 واسه دوردونشون باشن. گهیدختره د

 

باپوزخند نگاهم کرد و بابا با  نیلبخند زدن و مع یمنصور  یشدن حرف هام مامان و زهره وآقا باتموم
 بهم رفت و گفت: یچشم غرو تیاخم و عصبان

 .میزن یمورد بعدا حرف م نی_در ا

 

 زد و روبه من گفت: یلبخند آقاآرش

 فکراش و بکنه، نه؟ نیدرمورده مع تونهیخواد حتما م یرو نم ی_حاال که خوده ماهک جان پسره مهد

 

 بود بلندشد: رهیکه تااون موقع ساکت نشسته بود و با پوزخندبهم خ نیمع یبزنم صدا یحرف تااومدم

 و مده نظردارن، یحتما خودشون کس شونیا دیاصرارنکن ادیپدرجان ز-

 نگاهم کرد و گفت: رهیگذاشت و خ زیم یراستش و رو دسته

 _درسته؟
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که االن داره  دهیرو شن حیحرف زدنم بامس یحتما اون موقعه که تواتاقش بودم صدا شعوریب ی پسره
 و گفتم: دمیکش یقینفس عم ادیواسم چشم و ابروم نجوریا

 باشه... دیگ یکه شما م نجوریهم ا دی_شا

 باطعنه افزودم: و

 .یمنصور  ی_آقا

 

 و روبه من گفت: تیبا عصبان بابا

 .گهی_ماهک بسه د

 و خودم زو مشغول غذام کردم. دمیکش یحرص نفس

 

 خونه  میبود که اومده بود یساعت کیبه ساعت انداختم ساعت حدوده دو نصفه شب بود،  ینگاه

 خونه همانا و بلندشدن داد باباهمانا. امدن

جمع جوابش رو دادم،  یبود که چرا جلو یعصبان نیخوام از ا ینبود که چرا فربد و نم یعصبان نیازا
 تونستمینم یاحترام کنم ول ینکرده بابا رو ب ییوقت خدا هیالبته خودمم اصال دوست نداشتم که 

 کاال باهام رفتار بشه. هی نیتحمل کنم که ع

 یدادن و نافشون و به نام هم م یقول م گهیعهد بوق که دختراشون و به هم د نهیع ادینم خوشم
 کنن، قسمتم ینجور یمنم ا دنیبر

دروغ نگفته  حیازکجامعلوم مس رم،یبگ میانقدر زود تصم تونمینم یشه؟ ول یم یچ حیپس مس بعدشم
 باشه و من رو اصال واسه ازدواج نخوادم

 دارم. یشتر یبه زمان ب اجیاحت جم،یدونم گ ینم

فربد رو  ستمیوقت حاضرن چیمن رو نخواد ه حینکرده مس یاگه خدا یدونم که حت یرو م نیا یول
 قبول کنم.
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 .یامینه پ یاز فربد نبود، نه زنگ یانداختم خداروشکرخبر  میبه گوش ینگاه

 میگوش یرو بزارم کنار که صدا میاومدم گوش زونیآو ینداده بود، بالب ها یامیپ چیهم ه حیمس
 بلندشد.

که از طرف  یامیپ عیبه تالطوم افتاد و سر یقلبم از خوش یموحد یآقا یشده  ویاسم س دنید با
 به تپش افتاد. شتریو ب شتریامد بود وبازکرد و باخوندن کلمه به کلمش قلبم ب حیمس

) 

 دانم... ینم

 کند! یبامن چه م چشمانت

 کنم... یلرزد که حس م ینگاهت م طنتیچنان دلم از ش یکن یکه نگاهم م یوقت فقط

 من است( ییایکه تمام دن ییچشم ها یفدا شدن...برا باستیز چقدر

 

تاحل کنم عشقش رو، تاحس کنم تپش قلبش رو، تا  دمیکش یقیرو از شوق بستم و نفس عم چشمانم
 نفسش رو. یببلعم هوا

 یم یکش، غرقه در خوش یاز من نفس م یکم یلیباالتر و با مسافته خ یکم نکهیفکر کردن به ا یحت
 وم.

 یانتخاب کردم و برا ییبایتختم بلند شدم و دفتر شعر و جمالت عاشقانه ام رو برداشتم و متن ز یرو از
 سند کردم : حیمس

) 

 تو.... یه

 نامت را چه بگذارم،،،، دانمینم

 خاص،،، مخاطب
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 ،،،،یزندگ تمام

 دن،،،،ینفس کش لیدل

 اتنهاعشقم،،،یوجود،،، همه

 بدان،،، یکه باش یهر نام به

 آرام،،،،

 (دهم،،،یجان م تیبرا

 و چشمانم رو بستم. دمیزدم و دراز کش یلبخند

 به بدنم دادم و بلندشدم. یشدم، کش و قوس داریحدود دو بعداظهربود که از خواب ب ساعت

بود و داشت موادداخل  ستادهیگاز ا یصورتم رو آب زدم و به سمت آشپزخونه رفتم، مامان جلو دست
 زد یقابلمه رو هم م

داشتم  یبرم ینون قند یکه از داخل سبد تکه  ینشستم و درحال یناهارخور  زیو پشت م شدم داخل
 گفتم:

 _مامان.

 

 و برگشت سمتم و گفت: دیکش ینیه دهیترس

 .ی_خدالعنتت نکنه دختر، زهره ترکم کرد

 

 _صدات کردم که.

 رو تکون دادم و گفتم: دستم

 بابا کجاست؟ الیخی_ب

 گشت گفت: یکه سمت گاز برم نجوریهم
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 سر کارخونه بابابزرگت. هی_رفته 

 ابروم رودادم باالوگفتم: یتا کی

 _امروز که جمعست.

 باالانداخت و گفت: ی شونه

 نگفت به من. یز یچ گهیواال، بابابزرگت زنگ زد محمدم پاشد رفت د دونمی_چم

 

 به نونم زدم و گفتم: یگاز 

 _آها.

 

 داد و نگاهم کرد و گفت: هیبه سمتم برگشت و به گاز تک 

 _ماهک.

 

 زدم و بادهان پرگفتم: یبه نان قند ی گهید گاز

 _هوم؟

 

 زد و گفت: یپلک

 نیمع یرو یخوا یگه حاال که فربد و نم یزهره هنوز دست برنداشته، م ه؟یچ نی_حاالنظرت درموردمع
 فکرکن.

 

 داخل دهانم رو قورت دادم و کالفه گفتم: یکردم و لقمه  یاخم
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نه فربد  نیکنم نه مع یکه دوستش دارم ازدواج م یگفتم که فقط و فقط با کس شبمیبابا من د ی_ا
 .ستنین لمیباب م چکدومیه

 

 و ادامه دادم: دمیبه گردنم کش یدست

 ... ادیچشم سبزخوشم نم ی_کال از پسرا

 ام رو به حالت چندش جمع کردم و گفتم: چهره

 .نیجوری_

 

 :دیپرس دیکش یمقابلم رو م یکه صندل یشده درحال زیر یموشکافانه نگاهم کرد و با چشمان مامان

 آره؟ ونه؟یدرم یکس ی_پا

 

صورتم نشست که مامان رو مشکوک ترکرد که خودش رو  یرو یلبخند محو شینیزبیت نیازا
 زد و گفت: ینگاهم کرد و چشمک قیو عم دیجلوترکش

 هست حاال؟ ی_ک

 

 ابروم رو دادم باال و گفتم: یتا کی طنتیعمق گرفت و باش لبخندم

 .گهید گهی_د

 

 کرد و گفت: یاخم

 .هیک نمیو بزارکنار قشنگ بگو بب ی_مسخره باز 
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کردم چندبار پلکهام رو بهم زدم و  یکه به مامان نگاه م یام گذاشتم و درحال رچونهیرو ز دستم
 گفتم: طنتیهمراه باش یفتگیباش

 ...پیخوشگل و خوش ت یپسرقدبلنده چشم و ابرومشک هی_

 

 با شوق سرم و باال گرفتم و ادامه دادم: و

 .شینیدببیمامان با ی_وا

 

 گفت: عیزد و سر یلبخند مامان

 ؟یخواستگار  ادیم ی_خب ک

 

 زده باچشمان وق زده گفتم: بهت

 _مامان.

 

 بلندم کرد و گفت: یبخاطره صدا یاخم

 .هی_چ

 

 کردمو گفتم: یاخم

 یچیه یه ،یازدستم خالص ش یزودترشوهرم بد یخوا یمگه من سربارتونم که م ؟یچ یعنی_مامان 
 گم... ینم

 

 بلندترادامه دادم: ییبا تن صدا و
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 کنم. یم یزندگ گهید ییجا هیرم  یم دیخونه بهم بگ نیتو ا می_اگه من اضاف

 

 :دیزل زده بود بهم که باحرف آخرم ترک یظیزدم مامان بااخم غل یکه حرف م یمدت تموم

 شیزدم؛ من فقط نگرانم که عموت واسه فربد پاپ یحرف نیهمچ هی یواسه خودت من ک یگ یم ی_چ
شناسم رو حرف داداش  یمن محمد و م یکن یبابات و راض یتونیجوره نم چیه گهیبزار اونوقت د

 .یباش یحاال هرچقدرم تو ناراض اره،یبزرگش حرف نم

 

 و گفتم: دمیکش یقینفس عم یحرص

 گهیها د نیا گهینم ؟یخواستگار  ایو نشناخته به پسره بگم پاشو ب دیبرم هنوز ند کارکنمی_حاال من چ
 گشته؟ یدختره فقط دنبال شوهرم ن،یک

 

 تکون داد و گفت: یسر 

 کارست؟یچ ه؟یهست؟ اسمش چ یک ی_نگفت

 

 آروم شدم و گفتم: یکم حیمس ادیو با  دمیکش یقیعم نفس

 کنم. یکه توش کارم یشرکت سیرئ ،یموحد حی_مس

 

 باالرفته نگاهم کردو گفت: یابروها با

 .یهفته عاشقش شد هی نیتوهم یعنی_

 

 گفت ها  یام گرفت راست م خنده
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 هست. مونمی_نه خب پسره همسا

 

 تکون داد و گفت: دنیفهم ییرو به معنا سرش

 .نمشیادببی_خب زنگ بزن ب

 

 هام از تعجب گردشد: چشم

 یتونه من و مجبورکنه با کس ینم یشو تو روخدا چخبره حاال، شمانگران من نباش کس الیخی_مامان ب
 که دوستش ندارم ازدواج کنم تازه

 

 کردم و ادامه دادم: یخنده  تک

 .نیمیصم یو فربد دوست ها حی_مس

 

 و گفت: دیکش یکالفه  نفس

 قوم عجوج معجوج. نیباا میبابا پس حاال حاالها دار ی_ا

 

 :دمیابرومو دادم باال و پرس یتا کی

 _چطور؟

 

 چپش رو دست راستش زد و گفت: بادست

 رفت بهت بگم. ادمی یوا ی_ا
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 و؟ ی_چ

 

 وگفت: دیکش شیموها یرو یدست کالفه

 نجایا انیخوان شام ب ی_امشب آقاجون و عموهات و عمت م

اونجا آقاجونم زنگ زد به  میایم یدارن، چون مادرجون زنگ زد به من گفت همگ یاالتیخ هیکنم  فکر
 چخبرشده. دونمیبابات تا بره کارخونه نم

 

 رفتم گفتم: یو بلندشدم و همونجور که به سمت اتاقم م دمیکش یپوف کالفه

 حوصلشون رو ندارم. امیواسه شام م رونیرم ب ی_پس منم م

 

 :رگفتیآم مامان بلندشد و اعتراض یصدا

 یرو نم تهیعفر یشه مگه تو اون مهر  یبدم یستیتون ننیبب انیها ب نیا ؟یبر  یخوا ی_ماهک کجام
و مدام ازپسره شل و  یکن یکارمیچ یو دار  ییو طعنه بزنه که توکجا ادیخوادب یاالن م ،یشناس

 .میکن یتو رو قالب پسرش م میکنه که انگار پسرش ازطاق آسمون افتاده ما هم دار فیوارفتش تعر

 

 کردم گفتم: یعوض م یکیرو با مانتو شلوار ش میتو خونگ یکه لباس ها همونجور

 که. ینگاهش کن یستینمیوا گهید ید ی_مامان ولم کن توروخدا خب توام جوابش و م

 

 بابابزرگت و عموت و ندارم. یاخم و تخم ها یمن حوصله  اخونهیدونم فقط زود ب ی_من نم

 

 اومدم و گفتم: رونیازاتاق ب فمیهم کردم و بابرداشتن ک یمیمال شیآرا

 _باشه، خداحافظ.
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مکث کردم و درآخر  حیشماره مس یدرآوردم و رو فمیک یرو از تو میرفتم گوش رونیرو باز کردم و ب در
 تماس رو برقرارکردم.

 .دیچیگوشم پ یتو راشیگرم و گ یصدا بعدازدوبوق

 _جان دلم؟

 

 نشست میلب ها یو عاشقانش رو نیریبخاطرلحن ش یلبخند

 گرفتم و گفتم: ینفس

 _سالم.

  

 _سالم خانوم خانوما

 

 رفتم و گفتم: نییها پا ازپله

 ؟ی_خوب

 

 گفت: یمهربان یباصدا

 داره. ی_بستگ

 

 

 ابروم رو باال دادم و متعجب گفتم: یتا کی

 ؟ی_به چ
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 نجواکرد. عاشقانه

 .انهیکه خانومم خوب باشه  نی_به ا

 

 گفتم: طونیکردم و ش ینیریش یدلم آب شد خنده  یکارتون قندتو کارتون

 تو. یزن گرفت یک ه؟یک گهی_ خانومت د

 

وسوسه  یخوب خنده هاش رو کرد باصدا نکهیو بعدازا دیچیپ یگوش یبلندش تو یقهقه ا یصدا
 گفت: یز یانگ

 تو عسل خانوم. یمن نیری_ش

 

 زدم: شیگرانه صدا خیزده با لحن توب خجالت

 .حی_مس

 

 کرد و لب زد: یخنده  تک

 .حی_جان دله مس

 

 دادم و گفتم: هیتک نمیشدم و به در ماش نکیپارک داخل

 االن؟ ییکجا ،یچی_ه

 

 ؟یی_خونم توکجا
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 و گفتم: دمیبه شالم کش یآزادم دست بادست

 .رونیخوام برم ب یم نگمی_توپارک

 

 .حیمس یپرسشگرانه ا یو بعدهم صدا دیچیپ یگوش یتو یباز کردن در  یصدا

 کجا؟ ؟ی_باک

 

بود تکون  نشیماش یمجتمع که درحال سوار شدن تو ریمد یاصالن یآقا یسالم برا یبه نشانه  یسر 
 دادم و گفتم:

خوام تاموقع اومدنشون برم  یم میخوام برم فقط شب مهمون دار یدونم کجا م ینم چکس،ی_باه
 .رونیب

 

 .امی_خب پس صبرکن منم ب

 

 صدام مشهودنباشه. یهمه ذوق و شوق تو نیکردم ا یسع یزده شدم ول ذوق

 منم هست. نیکه درضمن ماش میاز ساختمون خارج بش گهیباهم د میتون ینم ی_باشه ول

 

برو  نهیتومجتمع مارو باهم بب یکس یخوایاگرم نم م،یر یمن م نیباماش ارین نی_خب تو اصال ماش
 .امیاز محوطه بغل پارک تاب رونیب

 

 از مجتمع حرکت کردم و همزمان گفتم: رونیگرفتم و به سمت ب نیام رو ازماش هیتک 

 فعال ای_باشه پس زودب
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رنگ گذاشته شده بود،  یخاکستر  یسنگ فرش ها یازپارک رو رونیکه ب یزرد رنگ مکتیسمت ن به
بودن نگاه  یدرحال فوتبال باز  جانیکه شاد و پره یاون نشستم و به پسربچه ها یرفتم و منتظر رو

 استفاده را بکنند. تیآخر تابستان نها یکردم که درتالش بودن که از روزها

 یخوشگل یها رهنیبودن وباآن پ یباز  یل یخوشگل و کوچک درحال ل یطرف تر چند دختربچه  اون
 .دندیدو یطرف و آن طرف م نیبه ا جانیکه تنشان بود پره

شد برگشت به آن زمان  یکاش م یزدم و دردل آرزو کردم که ا تیو معصوم یهمه پاک نیبه ا یلبخند
بافته شده در خونه باغ  یو موها یرنگ یکوچولو با آن لباس ها یدختربچه ها نیکه من هم مانندا

 یباز  د،درلندن درحال درس خوندن بو یآقاجون با فربد ومهبد و برادرکوچکتر فربد فرهاد که چندسال
 یدرمرکزتوجه قرارداشتم و حساب نیهم یبرا لیو تنهادختر فام کتربودمیمن ازهمشون کوچ میکرد یم
 کردم. یم یخودم پادشاه یبرا

که زده شد رشته افکارم پاره شد و ازگذشته به حال  یتک بوق یجور محو گذشته بودم که باصدا نیهم
 پرت شدم.

 بلندشدم و به سمت در شاگردرفتم. حیمس نیماش دنید با

 

 و مرتبش کردم وگفتم: کیش شهیهم پیبه ت یو نگاه حیرو بازکردم و نشستم و برگشتم سمت مس در

 .پیخوشت ی_سالم آقا

 زد و پلک هاش روچندبار بهم زد و باعشوه گفت: یلبخند

 .گهید مینی_ماا

 

 حرکات دخترونه اش خندم گرفت و بادست به بازوش زدم گفتم: دنید از

 .وونهی_د

 

 زد و به راه افتاد و گفت: یلبخند



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

266 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خانوم. میش یم ونتمی_د

 

 به روبه رو انداختم و گفتم: یزدم و نگاه یبااون لبخند متقابل

 ؟یر  یم ی_کجادار 

 

 .دبانوی_هرجاشماامرکن

 

 گفتم: حیروبه مس هیبه خودم گرفتم و بعدازچندثان یمتفکر  حالت

 رسه. یبه ذهنم نم یی_جا

 

 زد و گفت: یمشکوک چشمک

 رسه. یبه ذهن من م ی_ول

 

 بخاطر لحن مشکوکش کردم و باخشم گفتم: یاخم 

 توسرته؟ یفی_چه فکره کث

 

و بدون نفس  نطوربلندیخنده و هم ریحالت صورتم بلندزدز دنیبرگشت و نگاهم کرد و باد متعجب
 گفت: دنیخند نیو ماب دیخند یم دنیکش

 دختر. ی_تو چقدر منحرف

 

 رژخورده ام نشست. یلب ها یرو حیمکرره مس یخندها دنیاز د یلبخند
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 خنده هاش و کرد به سمتم برگشت و گفت: یحساب حیمس نکهیا بعداز

 ؟یناهار خوشمزه هست هی ی هی_خانوم گل، پا

 باالرفته نگاهش کردم و گفتم: یباابروها

 _ناهار؟ مگه ساعت چنده؟

 

 کرد وگفت: نیماش توریصفحه مان یبه ساعت رو ی اشاره

 .قهیپنج دق ستیب_سه و 

 

 بودم؟ دهیهام از تعجب گرد شد، مگه چقدر خواب چشم

 داکردهیباخرس پ یبیچند وقته شباهت عج نیاز خواب بلند شدم اصالساعت رو نگاه نکردم و ا یوقت
 بودم.

 

 و گفتم: دمیبه صورتم کش یدست

 تازه ازخواب پاشدم. ست،ی_من االن گرسنم ن

 

 :زگفتیزد و حسرت آم یلبخند

 دنید یول میناهاربخور دیچ یو م زیم ساداشتیمل یگرسنمه؛ اون موقعه که زنگ زد یلیمن خ ی_ول
 .سایدست پخت مل یبه قرمه سبز  دیتو چرب یرو

 

 کردم که بالذت ادامه داد: ینیریش ی خنده

 داره. یچه دست پخت یدون ینم-
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 آب دهنش رو قورت داد. و

 کردم و گفتم: یاخم

 _دست پخت منم خوبه.

 

 :زگفتیو طعنه آم ابروباالانداخت

 .می_ماکه نخورد

 

 شده بودم لب زدم: رهیکه به روبه روخ ینازک کردم و درحال چشم

 خوردن دست پخت من و نداره. اقتیل ی_هرکس

 

 

 بهم انداخت و گفت: یکرد و نگاه ی خنده

 _اوه، خانوم من هرکسم؟

 

 باالانداختم وباطعنه گفتم: یابرو

 .دیستین یهرکس د،ینماگسترهست یشرکت تجار  سیرئ یموحد حیمس ی_نچ شماجناب آقا

  

گذاشت و  نشیس یشد و دستش رو رو انینما کدستشیو  دیسف یزد که تموم دندون ها یپهن لبخند
 کرد و گفت: میتعظ یشیبه صورت نما

 .میاریشکم گشنه رو از عذا درب نیکه ا میممنون، حاال کجابر یلی_خ
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 به روبه روانداختم و گفتم: ینگاه

 ؟یتوچ ی_هوس فست فود کردم حساب

 

 داد و لب زد: دتکونیبه نشانه تائ یسر 

 رسه. ینم یبه قورمه سبز  یول ستی_بدن

 

 حالت قهر رو برگردوندم وگفتم: به

 کن. لیخواهرجونت و م یکن خودتم بفرمابروقورمه سبز  ادهیجاپ نی_من و هم

 

 خنده اش من رو بسمتش برگردوند. کیشل یصدا

 نگاهم کرد و لب زد: قیکه خنده اش و کرد عم یحساب

 تورگ. میزن یمشت م ییتزایپ هی میر یکردم گلم شماناراحت نشو، االن م ی_شوخ

 

خودشون رو  یکه هرکدوم قصه  یها و آدم ها نیتکون دادم و حواسم رو دادم به ماش یسر  تیبارضا
 .یآدم کی یهست و پشت هرداستان یاستاند کی یدارن پشت هرآدم

 

 رد و بدل نشد. نمشونیب یپارک کنه حرف یکیش رستوران یجلو حیمس کهیتازمان

 

 طرفم برگشت و بالبخندگفت: به

 .دبانویی_بفرما 
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 شدم. ادهیو پ دادملشیتحو یلبخند متقابال

 .میهم وارد رستوران شد یبه شونه  شونه

و مارو به داخل  کردیکوتاه میما تعظ دنیبود و باد ستادهیدرا یجلو یدمشکیبا لباس فرم سف یمرد
 دعوت کرد.

 بود. یدو  و سه نفره خال زیبود و فقط چندم باشلوغیتقر رستوران میهم داخل شد همراه

رو به طبقه باال وصل  نییکه طبقه پا یرو حائل کمرم نگه داشت و به سمت پله ها دستش حیمس 
 کرد،  مییکرده بود راهنما

 یدختران جوان و بزک کرده  یمشتاق و دلبرانه  ینگاه ها رمیدبگیند کردمیو سع میپله ها باالرفت از
 دلبر من. یبایگرفتن از مرد ز یبا وجود پارتنرهاشون چشم نم یداخل رستوران که حت

 

 .  میرو انتخاب کرد یدنج یدونفره زیم

 .نمیو منتظر شد تا بنش دیکشرو عقب واریرنگ کنار د یقهوه  یچوب یصندل حیمس

فهمم  یمکنم یفکرم قیتک بود، حاال که دق زیمرد درهمه چ نیکردم. ا زنگاهشیو تشکرآمزدم یلبخند
مرد با  نیآنکه ا دنیکرد و بعدها با د کرد مرا مجذوب خودش یاز آن شره م نگاه اولش که غرور دیشا

 هیکنا وشیاست و هنوزهم با آن همه ن ستادهیو استوارا محکم شیپاها یرو دهیکه کش یآن همه درد
 در قلب کوچکم جاخوش کرده است. شتریشنوه جانزده ب یم انشیاطرافکه از برادر و یها

 

 آن نشست. یو رو دیکش رونیروبه روم رو ب یصندل

 گفت: یت و با تبسمو به طرفم گرفرو برداشت زیرو م یمنو

 .زمی_انتخاب کن عز

 

 غذاهاکردم. ستیبه ل یزدم و منو رو از دستش گرفتم و نگاه یلبخند
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 :زگفتمینشست اعتراض آم میشونیپ یرو ینوع غذاها اخم دنید با

 !ح؟ی_مس

 گفت:  تیزد و بامظلوم یینما لبخنددندون

روهم  تزاهایانواع کباب ها و پ یکرده بودم، اگه تو دوست ندار  ییایدر ی_ ماهک بخدا هوس غذاها
 .گهید ییجا میبر یاگه دوست ندار  نیداره، بب

 

 و گفتم: دمیکش یپوف

 یبود که دلت قرمه سبز  شیپ قهیدو دق نیخواد هم یم یاالن دلت چ ستیمعلوم ن ی_جناب عال
 د؟یکرد ییایتالیا یهوس غذا هویشدیخواست، چ یخواهرجونت وم

 

 گفت :چشمانش داد و اهیبه مردمک س یقر 

 خوام... یم یدونم چ یدونم واال خودمم نم ی_نم

 زد و گفت: یچشمک

داره  یکه بدجور  هیخوشگل و خوردن هیخانوم موش هی اد؛یکه االن خوشمزه به نظر م یز ی_فعالتنهاچ
 زنه. یچشمک م

 

 بودن به آن اضافه کرده بودم گفتم: یجد یچاشن یکه کم یکردم و با لحن یاخم

 جان لطفا، لطفاحد خودت و بدون. حی_ مس

 من رو نداشت. یآن هم از سمت و سو یجواب نیخورد انتظار چن جا

 گفت:  ی انهیخودش رو جمع جور کرد بالحن دلجو یکم

 گلم؟  ی_ ناراحت شد
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به مردها اعتماد کرد رو از ذهنم دورکنم، اما  دیکرد که نبا یکه مدام بهم گوشزد م یکردم اون حس یسع
 «مواظب باش»زد که  یم بیداد و مدام به عقلم نه یامانم نم یآن حس خودآزار لحظه 

 فرق دارد.  حیدونستم که مس یم یول

 همانند او مهربان و دلسوز، عاشق و دلنواز،  قایپدرم، دق هیبودشب یمرد آن

 است.  شیعشق نوجوان یکه زخم خورده  یدل یبرا ستیرحم اکه درمان تمام زخم هام است و م یکس

 

که  یمرد ی شهیکه با زخم زبانم زدم به ر یجون بزنم و بپوشانم گند یهرچقدرب یکردم لبخند یسع
 دواند در دل عاشقم. یم شهیجان بود و کم کم داشت ر

 

 کردم. یرو ادهیناراحت نشدم، توببخش ز زمی_نه عز

 

 زد و لب جنباند. یکننده ا لبخنددلگرم

 شدم توببخش. یخودمون ادیز کمیمن  ی_نه انگار 

 

 غذاها دادم. ستیبحث تکان دادم و نگاهم را به ل انیبه نشانه پا یسر 

 تزاهایپ انواع

 سزار»

 ایرومان

 زیون

 النوته یپپرون

 سمارکیب
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 النویم

 یفونگ

 فیب رست

 «کلزونه

 کرد، دادم.  ینگاهم م رهیکه خ حیرو باالگرفتم و نگاهم رابه مس سرم

 شد. ینگاهش قنددردلم آب م یرگیخ دنید با

 زدم و گفتم: یلبخند

 _من انتخاب کردم، حاال نوبت تو.

 

 گذاشت و گفت: رچونشیرو ز دستش

  ؟یانتخاب کرد یخورم، حاال چ یمنم م یتوبخور  ی_هرچ

 

 _کلزونه.

 

 به نشانه مثبت تکان داد و گفت: یسر 

 و دسرتم انتخاب کن تاسفارش بدم. یدنینوش ه،یخوب شنهادهی_پ

 

 .میرفت نیو به سمت ماش میاز رستوران خارج شد حیمس یصرف ناهار شونه به شونه  بعداز

 .نمیرو برام بازکرد و منتظر شد تا بش در

 در سمت من رو بست خودش هم سوار شد و به راه افتاد. نکهیبعدازا

 کالفه بودم. ییجورا کیسررفته بود  یحساب حوصلم
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 گفتم: زونیآو یینگاه کردم و با لب ها حیمس یجذاب و مردانه  مرخینشستم و به ن کج

 _من حوصلم سررفته.

 زد و برگشت و گفت: یحوصلم لبخند یب یچهره  دنیبهم انداخت و با د ینگاه میو ن برگشت

  ادسرجاش؟یکه حال سرکارخانم ب میکن کاری_خب چ

 

 تکون داد و گفت: یسر  متفکر

 هام توام به چندتاازدوست هات خبر بده،  قیبه چندتا از رف زنمیم یزنگ هیمن  یخوا ی_م

 ه؟یهوم؟ نظرت چ ،ییجا یدشت یپارک میبر میبش پیاک هی

 

 کردم و دست هام رو بهم زدم و گفتم: یزده خنده  ذوق

 .هی_عال

 

رو برداشت تا به دوست هاش  شیپارک کرد و گوش ابونیرو گوشه خ نیتکون داد و ماش یبالبخندسر 
 زنگ بزنه.

 

 یکوتاه غیج دیکه به ذهنم رس یبودم که بافکر  نهیهم خوشحال و خندان درحال گرفتن شماره مت من
 .دمیکش

کردن بود از حرکت  پیدرحال تا یگوش توریمان یو دستش که ماهرانه رو دیعقب کش دهیترس حیمس
 گفت: یبه من شد و با نگران رهیو باتعجب و وحشت خ ستادیا

 شده؟ی_چ

 

 که کردم بهت زده بودم. ی کدفعهیاز واکنش  خودمم
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 رو آروم کنم. نیاتاقک کوچک ماش یکردم جو متشنج شده  یدهنم روقورت دادم و سع آب

 اومده بود رو قورت دادم و گفتم: میکه تا پشت لب ها یلبخند

 .ینگ یز یوقت به فربدچ هیخواستم بگم  یفقط م ؛یچی_ه

  

 که زده بودم، زدم. یپوشاندن گند یبرا ییپشت بندش لبخنددندون نما و

 

 وونهید نیهمچ نیخورد که همنش یخودش تاسف م یو حرکات زننده ام  برا غیج دنیبا د مطمئنن
 شده. یا

 و گفت: دیبه کله صورتش کش یهم فشرد  و دست یرو محکم رو چشمانش

 .ستادیقلبم ا  یزن یم غیدختر، چرا ج میترسوند-

 

بلند شد  راشیگرم و گ ینشان دادم که صدا میو خودم رو سرگرم با صفحه گوش دمیزده لب گز خجالت
 گرفته بود. یبه باز  بیو مجبورم کرد چشم بدوزم به چشمان نافذش که قلبم رو عج

 

 دق... ندهیو بشه آ ادیو دعوتش کنم ب میعشق بیزنگ بزنم به رق امی_ماهکم خوشگلم، من که نم

 

 و چشمانش رو با حرص بست و لب زد: دییدندون سا یحرص

 چقدر برام سخته، ی_اگه بدون

 شدن چقدر دردداره. قتیعاشق عشق رف یبدون اگه

 من. هیو دردمند یگرده به زمان اوج ناآروم یمن و فربد برم هیدوساله، دوست یکینه دوست  اونم

 شهیفربد هم شیآوردم پ یداد، من دردام و م یکه برادرم مداوم باحرف هاش آزارم م یزمان همون
 خانوادم دق کنم. یطعنه ها دنیکرد آرومم کنه و نزاره از شن یم یسع شهیپشتم بود هم



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

276 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 برادرمه ستیدوستم ن گهید اون

  ست؛یکه به هم خون بودن ن یبرادر 

 ده... یده که برادرتم برات انجام نم یآدم انجام م یبرا یکار  بهیغر هیوقت ها  یگاه

 

 هاش رو با درد بست و گفت: چشم

 که عشقش و بدزدم؟ نهیا نه؟یکه فربد در حقم کرد ا ی_جوابه اون همه رفاقت

 

 متورم شده بودن  گردنش یها رگ

 دیفرمون کوب یرو مشت کرد و رو دستش

 کردم. یخودم جمع شده بودم و مغموم و غمزده نگاهش م یتو دهیترس

 

 و گفت: دیموهاش کش یتو یدست یعصب

 عالمم که. ییمن ته نامردا دم، ی_خوب دارم جواب محبت هاش و م

 

 رفت رو حس کرد. یم نییباال و پا شیکه در گلو یشد بغض یته حرف هاش م ته

 

 گفت: یقرمز شده و نگاهم کرد و با دردمند یسمتم و با چشمان برگشت

 کنم ماهکم؟ کاری_چ

 

 تکان داد و گفت: یکرده سر  بغض

 تونم ازت بگذرم ... یکنم؟ نم کاری_چ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

277 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و نعرزد: دیفرمون کوب یبر رو یمشت دوباره

 تونم. ی_نم

 

 بازوش گذاشتم و ازش خواهش کردم تا آروم بشه. یرو رو دستم

 

 زنم. یبغض صداش م با

 ح؟ی_مس

 

 نداخت.به دستش که خون مرده و کبود شده بودا یرو باز کرد و نگاه مشتش

 لب هاش نشست. یرو یتلخ پوزخند

 نگاهم کرد و خسته لب زد: قیتکان داد و به سمتم برگشت، عم یسر 

تالش  یلیخوره، خ یمثله خوره تموم تنم رو م یز یچ هینشستم و فکرکردم،  یکل شبید کارکنم؟ی_ چ
 گذره یدرونم م یچ یکردم که نفهم

 نشد، نتونستم... یول

 کرد و ادامه داد: یمکث

خوام باعث عذاب توام  ینم دمیمن باعث دردو رنج خانوادم شدم قدکش نکهیا دنیبا شن یمن از بچگ _
 بشم.

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 .میوقت بهتر راجبش حرف بزن هیبهتره  زمیر یدارم اعصاب تورم بهم م ستیحرف ها ن نی_االن وقت ا

 اشاره کرد و گفت: میو به گوش دیکش یقیعم نفس

 به دوست هات. یحاالبهتره زنگ بزن-
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 کرده زمزمه کردم: بغض

 _من باعث درد ورنجت شدم؟

 

 صاف نشست و دستم و گرفت و مهربون گفت: عیسر

 ست،یکه واسم قابل هضم ن یقلبم نفوذ کرد یچند وقته چنان تو نیهم یتو تو ه؟یچه حرف نی_نه ا

 زبونم از گفتنش قاصره. یدوست دارم که حت انقدر

 :زد و ادامه داد یلبخند

 کنم. یم یکنم که منم زنده ام و دارم زندگ یمن بعداز چندسال تازه دارم حس م ی_راستش بخوا

 دمیرو فهم یزندگ یمعن تازه

 دستم گذاشت و چشمانش رو بست. یرو باال آورد و لب هاش رو رو دستم

 شد یدر رگ هام جار  ینیریش حس

 کردم به خودم مسلط بشم. یو سع دمیکش یقیعم نفس

لب هاش رو از دستم جدا کرد و آروم و آروم سرش رو باال آورد و چشمانش رو به چشمانم دوخت  آروم
 و زمزمه کرد:

 .یکردم، تو تموم حال خوبه من یم ی_ قبل از تومردگ

 

 گفت: طونیزد و ش یلبخند سپس

 شه. یوگرنه واست بد م  مییایحال و هوادرب نیبهتره ازا گهی_ د

 

 :دمیکرده چشم هام رو گرد کردم و پرس تعجب



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

279 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _چطور؟

 

 زد و گفت: یچشمک

 شم. یم ییدارم هوا گهیکم کم د یو تو چشم هام زل زد یفاصله کم ازم نشست نی_خب باالخره توا

  

 خنده اش بلند شد. یکه صدا دمیزده لب گز خجالت

 گفت: رلبیبود، ز یز یکردن چ پیکه درحال تا ینجور یرو برگردوند و هم ازم

 من. هی_لپ گل

 

 یو متعرضش تو یشاک یکه صدا دیبه دوبوق نرس دیلغز نهیمت یشماره  یزدم و دستم رو یلبخند
 یرو یکمبود که لبخند  دهیرا شن شیهم صدا حیبلند بود که مطمئنن مس شیآنقدر صدا دیچیگوشم پ

 صورتش نقش بست:

دوتادوسته  نیاز ا یخبر  هی یبزن یزنگ هی یتون یمرده، خبره مرگت نم لیذل یدختره  یی_کجا
 امیخواستم ب یم گهیقدر بغل گوش من زار زد که د نیا شبیخاک برسر د یکایمل نیا یر یبدبختت بگ
 خفت کنم.

 

دادم به خودم اومدم وسط حرفش  یگوش م نهیسرو ته مت یب یگرد شده و به حرف ها یها باچشم
 و گفتم: دمیپر

رفته سه  ادتی نکهیندادم؟ مثل ا امیبهت پ شبیخب بعدشم مگه من د رینفس بگ هی_چخبرته؟ 
 چه مرگش بوده. کایبده مل حیآدم توض نهیحاال هم ع یخورد یمخم وم یساعت داشت

 

 ترشدکه گفت: انگارآروم
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با راحت  گهیو د داکردهیمعرفت شده و به ماخبرنداده که کارپ یگفت ماهک چقدر ب یبابا م یچی_ ه
 .ستین

 

 و گفتم: دمیکش یپوف کالفه

 االن؟ ییهارو کجا نیا الیخیرفته بگم بهتون، حاال ب ادمیکردن داره؟ بخدا هیگر گهید نی_خب ا

 

 ._خونم

 

 میبر میخوا یکنم با چندتا از دوست هاش م یکه توش کار م یشرکت سیمن و رئ نیخب بب لهی_ خ
 .یور  هی میبر دییایب دیحاضرش کابزنیزنگ به مل هیحال و هوامون عوض شه،  ییجا یپارک

 

 کرد و گفت: یخنده  نهیمت

 هست؟  یمال ،یهاش خودش چ قیپسر مسره خوشگلم هست تورف نمیبب ؟یگ ی_ جون من راست م

 

 بلند شد. حیبلندمس یخنده  یکه صدا میشونیتوپ دمیکوب محکم

 کنارگوشم گفت: یواشکی

 .یش یمتوجه م ینگاه بنداز  هیخودمم سردستشونم  گرترنیج یکیاز یکیدوست هام  ادی_بگوب

 

 گفتم: نهیبه مت یزده لبم رو گازگرفتم و حرص خجالت

 .دییایهم خبر بده زودب کایفرستم برات به مل یآدرس و م ی_آره خوشگلن؛ آبروم وبرد
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 ؟یندار  یکار  م،یاومد عیسر ولی_ا

 

 کردم و زمزمه کردم: یخنده  تک

 _نه قربونت خداحافظ.

 

 کردم و گفتم: حیرو قطع کردم و روبه مس تماس

 ؟ی_ به دوس هتات گفت

 

 

 تکون داد و گفت: یسر 

 .انیم یدوعلی_ آره سع

 

 ابروم رو باالانداختم وگفتم: ییتا کی

 شرکت؟  یبچه ها-

 

 رو به راه انداخت و لب زد: نیتکون داد و ماش یسر 

 _آره.

 

 مگه؟  یباهاشون دوست-

 

 زد و گفت: یپوزخند
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 دم یندارم، فقط فربد و داشتم که اونم دارم از دست م یادیز یمن دوست ها_ 

شرکت واردشه و  یبه کارها یکه نه خدشه  میمیحد صم نیشه گفت فقط در ا یشرکتم م یبچه ها با
بپرسن که خط  ییواسشون جذاب بشه و بخوان سوال ها میبشن که داستان زندگ کمینه انقدرنزد

 .مهیزندگ ییقرمزا

 

 تکون دادم و لب زدم: میبه نشون تفه یسر  

 ؟یو بهم اعتمادکرد یچرا به من گفت یازگذشتت بگ یز یچ یبه کس یکه دوست ندار  ی_خب پس وقت

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه میزد و ن یلبخند

 یاومد ییهویتو  یول ،یدونم چطور  ینم یدونم چجور  ینم یازوجودم یمین گهیتو د ی_ تو فرق دار 
معادالتم  یتو همه  یدونستم و اصالبهش اعتقادنداشتم ول یعشق و نم یمن معن میکله زندگ یو شد

 .یو بهم زد

 

خوب شدم و  یپرازحس ها حیمس یصورتم نشست که با حرکت و حرف بعد یرو ینیریش یلبخند
 .دیلرز ی هیثان یقلبم برا

زده بود رو در دست گرفت و  رونیفرم که از شالم ب یازموها یرو به سمت موهام آورد تکه  دستش
 :دوگفتیو مانندفنر رها کرد چشمانش روموهام لغز دیآهسته کش

 من. هیفرتم، فرفر ی_من عاشقه موها

 

 گفت: فتهیکردم که اون هم به خنده افتادوش ینیریش ی خنده

 _جان، توفقط بخند.

 :ناز چشم نازک کردم و گفتم با
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 م؟یبر میخوا ی_حاالکجام

 

 .ی_پارک ساع

 

 .انیدادم تاب امیو پ میبر میخواست یکه م یمحل نهیبه مت عیتکون دادم و سر یر س

 

 .میشد ادهیو پ میپارک کرد نُ یماش

 یرفت لرزه  کم یم یو هوا روبه خنک وربودیاواخر  شهر م،یشانه  به شانه  هم شروع به قدم زدن کرد و
 درجانم نشست.

 برگشت سمتم ولب زد: حیمس

؟   _سردته 

 وگفتم: دمیکش یقیبه نشونه نه تکون دادم ونفس عم یسر 

 .ه  یلذت بخش ی  نه، هوا ـ

 

 حرفم گفت: دیزد و درتاي یلبخند

 شه... یو هوا کم کم داره خنک م زهییپا ک  ینزد گهیآره د ـ

 رو دور شونه ام حلقه کرد و به خودش چسباندم وشروع به نوازش کردن بازوم کرد و ادامه داد: دستش

 چرا؟ یدون یم زم،ییعاشق  پا من–

 

شدبود،  جادیبودم که از لمس  دستان درونم ا یضیضدونق یها راحساسیکه تا آن موقع درگ من
 باالخره باخودم کنار اومدم و سرم رو به سمتش برگردوندم ونگاهش کردم وگفتم:
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،ییفصل سال پا نیدوست دارم، بنظرم بهتر زوییُخب منم پا ـ باموقعه  یمخصوصا بخاطره بارون ها زه 
 باره. یکه م یموقعه  یو ب

 

 گفت: فتهیکرد وش یخنده  تک

 عشقه. یدوست دارم چون زاده  ی گهیجور  د زوییمن پا ولی–

 

و نگاهش را به  ستادیو روبروم ا دیبه خودش فشردم به سمتم چرخ شترینگاهش کردم که ب یسوال
 چشمانم دوخت ولب زد:

 بهتر که عاشقش بشم؟ نیبهانه از ا زه،یینفسم پا م،یتولد عشقم، زندگ چون–

 

 و دست هام رُو بهم زدم گفتم: دمیزده باال پر ذوق

 زم؟ییمن متولد  پا یدازکجافهمی–

 

 

 گفت: یابروشو باال داد و جد یتا کی

 من تورو گفتم؟ مگه–

 

کنترل اعمال و رفتارم رو از  یمرد حساب نیدر برابر ا نکهیا یبرا یفرو کش کرد، عصب کبارهیذوقم به  تمام
 خورد. یسرخورده شوم تمام تنم رو م نگونهیدم که ا یدست م

 ل  یاوا یآتودستش ندم؛ هنوز هم دعواها نیاز ا شتریکردم ب یگرفته نگاهش کردم و سع ی باچهره
 را خوب بخاطر داشتم. مونیآشنا

 دادم و گفتم: لشیتحو یلبخند  هر چه کمرنگ نیبنابرا
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 .رشدمیجوگ هوی دیببخش آهان،–

 

 توجه قدم به جلوگذاشتم. یمانتوم بردم و ب بیازش چشم گرفتم و دستم رو داخل ج دلخور

وبه سمت  دیکش رونیب بمیبودم، که بادوگام بلند به سمتم اومد و دستم از ج شترنرفتهیب هنوزچندقدم
 خودش برگردوندم.

ُبرده بودم آب دهانم رو قورت دادم  ادمیرواز  دنینفس کش م،یفاصله نداشت شترباهمیب چهارانگشت
 انداختم. نیینگاه نکنم وَسرم رو پا یکیکردم به چشمانش از اون نزد یوسع

 .نهیتا مارو تو اون حالت بب ستیاون ُدورو اطراف ن یو کس باخلوته  یپارک تقر خداروشکرکه

 به گردنم وارد کرد و مجبورم کرد تانگاهش کنم. یرو پشت  َسرم گذاشت وفشار  دستش

 زد و گفت: یزده نگاهش کردم که لبخند جانیو ه دلخور

دلخور  ی  اون دوتاچشم ها ی  که من به فدا یاله زشدم،ییمن عاشق پا یز ییکه چون تو دختر  پا معلومه–
با دلم  شتریخواهشأ ب گهید یصاحُب و عاشق خودت کرد یدله ب نیا شینجوریبشم؛ توهم نتیوغمگ
 شم. یطاقت م ینکن که ب یباز 

 

گرم شده بود هرلحظه داشتم  حیکه به خرج داد بغض کردم قلبم ازعشق مس یاحساسات ادیشدت ز از
 شدم. یم شترعاشقشیب شترویب

 ازجا پراندمان یبلند یبودم که صدا اهشیمحو درچشمان س نجوریهم

 .میبه سرعت ازهم جداشد 

؟–   اونجاچخبره 

 کردند. یباز داشتندنگاهمون م شیمشکوک و ن یکه باچشمان کایو مل نهیشدم به مت رهیخ یعصب 

 

 :دمیباالخره لب باز کردم و روبه هردوشون غر بعدازچندلحظه
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 د؟یزن یها دادم یوحش نی_  چتونه شما؟ چراع

 

مابود،  ییکه ساکت و مسکوت فقط درحال تماشا حیو با چشم و ابرو به مس دیخند طونیش نهیمت
 اشاره زد و گفت:

 ها! هیمکان عموم نجایمثالا رونیب دبکشمتونی_گفتم تا غرق نشد

 

دست  کایو روبه مل دمیکش یقینشون ندم نفس عم تیادحساسیکردم ز ینازک کردم و سع یچشم
 دراز کردم و بالبخندگفتم:

 عشقم؟ ی_چطور 

 

 زد و دستم را گرم فشرد و گفت : ینیدل نش یلبخند

 ؟ی_قربونت برم من توخوب

 

 گفتم: طنتیزدم و با ش یچشمک

 شم. یبهترنم نیازا ی_عال

 

 کرد و گفت: یتک خنده  نهیمت

 ...داستی_بله کامالپ

 زد و ادامه داد: حیبه مس یاشاره  و

تفاوت دفعه قبل  یآشناست فقط با کم یلیچهره واسم خ نیالبته ا ؟یکن یو معرف شونیا یوا خی_نم
 گم؟ی؛ درست نمکرد یشره م ی رپستهیاز موها و صورتشون ش دمشونیکه د
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 گفتم: زیبهش رفتم و اعتراض آم یغره  چشم

 !نه؟ی_مت

 

 :دوگفتیخند

 کردم خب. ی_شوخ

 

 که تا اون موقعه ساکت بود برگشتم وگفتم: حیسمت مس به

 .زترنیمنن، البته ازخواهرم برام عز زیعز یو خوشگل دوست ها طونیدوتادختره ش نیجان ا حی_مس

 

داد و احوال  یکه باهاشون دست م یزد و سرش رو تکون داد و روبه بچه ها کرد و درحال یلبخند
 کرد. یپرس

بود  یکه درحال حاضرجواب نهیدرحال اومدن به سمت ما بودن باعث شد مت یکه باعل دیسع یکه صدا 
 سر جاش خشک بشه.

 .میرسوند یکه سه تاخانوم خوشگل همراته تا خودمون و زودترم یگفت یجان زودترم حی_به به مس

 

خورد  یبود و تکون نم ستادهیپشت به اون ها روبه ما ا نهیمت دنیحرفش به ما رس دنیرس انیبه پا با
 کامتوجهیفقط من و مل دیتمام بدنش رو فرا گرفته بود که شا یچشم هاش ذو بسته بود و لرزش کم

 م،یشد هیقض نیا

 هل کفتم: دستش رو گرفتم و دهیترس

 زم؟یعز یخوب نه؟ی_مت

 

 قرارگرفتن، نهیمت یکنجکاو جلو اومدن و روبه رو  دیو سع ینکرد عل یحرکت
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 !دیسع یدگیبود سرآغاز رنگ پر نیا و

نگاه کرد وبعدازچندلحظه به خودش آمد و  نهیزردونزار مت یمات و مبهوت به چهره  یچندلحظه  دیسع
 با بغض زمزمه کرد:

 نه؟ی_مت

 

چشم بسته بود آروم آروم  دنینفس کش یکه تا اون موقعه همونجور بدون حرکت و حت نهیمت
 چشم تو چشم شد. دیچشمانش رو باز کرد و با سع

 دهیچیه دورگردنش پب یبود که ماننده طناب یزخم شده  یهمان عشق شش ساله  نیکه ا دمیفهم تازه
 کرده بود. یلب بازوبسته م یهوا مانندماه یذره  یاون همچنان مسرانه در تالش برا یشده بود ول

 

که داشت دورگه شده  یکه بخاطره بغض یباصدا ختیگونه اش ر یو رو دیازچشمش چک یاشک قطره
 بود گفت:

 دمت؟یکردم؟ باالخره د داتی_باالخره پ

 

 بست و زمزمه کرد: بادردچشم

 رآخه؟ی_اماچراانقدرد

 

 قرمز شده از اشک لب زد: یبا چشمان دیسع

 کردم. یو گم م شترخودمیکردم و ب یدامیگشتم کمترتوروپ یم یهرچ یدنبالت گشتم، ول یلی_بخداخ

 

 :دوگفتیاشک و آه خند ونیم

 .یزارم بر  ینم گهیکردم بخداد داتیخداروشکرباالخره پ ی_ول
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با اشک و  دیصورتش گرفت و روبه جلو پاتندکرد که سع یگرفت دست هاش رو جلو شدت نهیمت هیگر
 التماس به دنبالش راه افتاد.

 

به  دهیو چقدر زجرکش قهیچقدر عم نهیکه عشق مت میدونست یو م میخبرداشت زیاز همه چ کایو مل من
 .میختیر یصورت اشک م یخاطر به پهنا نیهم

 .دیکه باالخره عاشق به معشوق رس خداروشکر

 کردند. یکه مات و مبهوت داشتن مارو نگاه م یو عل حیکردم برگشتم سمت مس هیکه گر یحساب

 حالت چهره اشون خندم گرفت. دنید با

 هام رو پاک کردم و باخنده گفتم: اشک

 د؟یدی_چتونه شما؟ مگه جن د

 

 رفته بودن اشاره کردو گفت: نهیدومتیکه سع یمتعجب به سمت یعل

 کردن؟! ینجور یچرا ا نشونه؟یب یشناختن هم و؟ چ یها مگه م نی_ا

 به َته پارک انداختم. ینگاه مین

 لب هام جاخوش کرد وگفتم: یرو یلبخند

 فقط روزگارجداشون کرده بوده. شناختنیگرومیعمره که همد هی_

 

 تکون داد و دلخورگفت: یسر 

 به من نگفته بود؟ یز یدچی_پس چرا سع
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 باالانداختم و لب زدم: شانه

 بدونه. یز یچ ی_حتمادوست نداشته کس

 

 زد وگفت: یپوزخند

ازش دلخورشدم  یلیخ رهیرو دا زمیر یتو دلمه رو براش م یمن هرچ م،یقیساله باهم رف یلیما خ ی_ول
 .دیهارونداشتم اونم از سع یکار  نجورپنهونیانتظاره ا

 

 و زمزمه کردم: رونیرو فوت کردم ب نفسم

 میدنبالش گشت یداشته باشه، کل یحس نهیممکنه به مت دهمیکه سع میدونست ینم نهی_نه من و نه مت
 ...مینکرد دایاز آثارش پ یاثر  یول

 ادامه دادم: یشدم و حرص یعصب دمیحرفم که رس ینجایا به

درصدم عاشقش  کیعالم بود، اگه  یبود که ته نامردها یسال از عمرش و عاشقه مرد شیش نهی_مت
 انقدرواسش سخت بوده اعتراف کنه که اونم دوسش داشته؟ یعنینزد؟  یبود ُخب چرا حرف

ذره جرئت  هیگنده کرده و  کلیگرده که فقط ه یم یدربه در دنبال مرد نهیساله عازگاره که مت کی االن
 که انقدر عاشق بود نهیمت رتیبه شجاعت و غ نیحداقل آفر ارهیدر ب یفینداره تا هردوتاشون و ازبالتکل

نه شما  ادگرفت،ی نهیزمتا دیکه بگرده دنبالش تا بره بهش بگه که دوسش داره واقعا عاشق بودن و با
 عرضه. یب ی  پسرها

 

 یموضوع اصال ربط نیتندرفتم و ا یادیز دمیفهمکردن یگردشده نگاهم م یسه تاشون با چشم ها هر
 سه تابدبخت نداره. نیبه ا

 گفتم: الیخیزدم و ب ییدندون نما لبخند

 حاال؟ میکن کاری_خب چ

 کرد وگفت: کایومل یخندون رو به عل دویکش یپوف حیمس
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 یمن و ماهکم باهم، هدف ما فقط رسوندن زوج ها دیبنظرم شمادوتاهم باهم بر دنی_دوتامون که پر
 عاشق بهم بود.

 

به  یطونیهم چشمک ش یانداخت و عل نییرو با خجالت پا رشکاسیمن، مل یبا قهقهه  همزمان
 زدوگفت: حیمس

 بود. یفوق العاده  شنهادی_پ

 

شد و بااحترام  یحاصل نم یلمس نیکه کوچکتر یگرفت، جور  کایبرگشت و دستش رو حائل کمره مل و
 به جلواشاره کرد و گفت:

 .دخانومیی_بفرما

 

به راه افتادن و  یروبه من زد و همراه عل ییبود لبخند دندون نما نییکه سرش پا یدرحال کاهمیمل
 نکردن. میکرد یکه متعجب نگاهشون م حیهم به من و مس یتوجه 

 .میکرد ینگاهشون م رهیچشم ما محو بشن همونجور خ یکه ازجلو یتازمان

 و روبه من گفت: دیبه صورتش کش یدست حیمس که

 دوتا رو چرا َجو گرفت. نیگفتم ا یز یچ هی_حاال من 

 

 باالانداختم و لب زدم: یخنده شونه  با

 و رفتن. نییسرشون و انداختن پا ینجور یهم میواال اصال نگفتم ماهم آدم دونمی_نم

 

 گرفت لب زد: یکه دستم رو م یو درحال دوجلواومدیخند طونیش حیمس

ش بودمگه؟ ییخودمون دوتا ان،یب میگفت یم دبهشونی_از اولم نبا  چ 
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 بودم گفتم: دهیکه دستش و سفت چسب یکردم و درحال یتبسم

 می_بَد بود مگه؟همه رو به هم رسوند

 ...الیخیهاروب نیحاالا

 کردم و لب زدم:و مظلوم نگاهش ستادمیرو ول کردم و روبروش ا دستش

 کردم. یز یچ هی_من هوس 

 

 زد و گفت: یو چشمک دیخند طونیش

 .یهوس کرد ی_جون چ

 

 گفتم: یرفتم و حرص یُغره ا چشم

 ادبه منحرف. ی_ب

 

 کرد و گفت: یخنده  تک

 .یکرد یز یچ هیهوس  یگفتم ُخب خودت گفت ی_مگه چ

 

گذاشت و مجبورم کردنگاهش  رچونمیو دستش رو ز دیکه دوباره خند دمیو دلخورنگاه دزد دمیورچ لب
 کنم:

لب هاتم  گهیحاال، د یخوا یم یکردم باهات خوشگلم بگو چ یُخب شوخ ؟یدلم ناراحت شد زی_عز
 .یش یم ینکن که بدجورخوردن ینجور یا
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 زدم و گفتم: یخجالت لبخنده

 برام؟ یخر  ی_آلوچه م

 

 

 اش فشردم وعاشقانه گفت: نهینگاهم کرد و محکم به س فتهیش

 لوس. ی_ دلم َغنج رفت واست دختره 

 

____________________________ 

لو شدم و تندتندنفس عم ی  چمن ها یرو دنیدو یو کوفته بعدازکل خسته  .دمیکش قیپارک و 

 یداشت با ته  انرژ  یشدم که سع حیبه مس رهیسرم و بالبخندخ ریهام رو باز کردم و گذاشتم ز دست
 که شده خودش ذو به من برسونه، یکه واسش مونده بود با هر جون کندن یها

 زد گفت: یکه نفس نفس م یچمن ها کنار  من نشست و درحال یروُغرُغر کردن  یکل بعداز

 تونم ُبدوام. یشما دومترنم یرمی_دارم پ

 

 و لب زدم: دمیخند

 .گرباشنیمثل تو ج رهای_خداکنه همه پ

 

 هیپاهاش گذاشت و به درخت پشت سرش تک یچمن ها بلند کرد و رو یزد و سرم رو از رو یا قهقهه
 گفت: چاندیپ یرو دوره انگشتش م میکه تکه از موها یداد و درحال

 _ماهکم؟
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 نگاهم رو بهش دوختم و لب زدم: نییو از پا دمیرو باالترکش خودم

 _جانم.

 

 و محزون گفت: دیلب هاش کش یرو رو زبانش

 ؟ینیمامانم و بب یایب ی_دوست دار 

 

 سرم رو بلند کردم و شتاب زده روبه روش نشستم و بهت زده گفتم: عیسر

 _مامانت؟!

 

 و گفت: دیبه موهاش کش ینشست و دست صاف

 _ُخب آره.

 

 کردم و متفکر زمزمه کردم: یاخم

 که مادرت فوت شده! یهتل گفت یتو شبیپر ی_ول

 

 گفت: یداد و جد شیشونیبه پ ینیچ

 مادرم شدم... یها یار یمن فقط گفتم من باعث مرگ پدرم و بدب اره؛ی_خدااون روز و ن

 زد و ادامه داد: ینیغمگ پوزخنده

 .دهیکش ی_هنوز بهت نگفتم که مادرم بخاطره من چه زجرها
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رو که قاتل روح و  یدندان تکه تکه کلمات ریرو بهم فشرد و از ز شیدست ها یو عصب دیکش یقیعم آه
 کرد. یو دل سبک م ختیر یم رونیروانش بودن را ب

اومدن چه حسرت ها و  یم رونیکه از دهنش ب یدونست که در پس هر نگاه و کلمات یخداش م فقط
 پنهان بود. ی  آه ها

 .میمردجذاب روبرو نیداشت ا ی بندهیفقط ظاهرفر انگار

 دارد؛ یبایمرد فقط جلد  ز نیدونست که ا یم یچه کس وگرنه

 کشنده بود و بس. یتمامًا پر از حس ها قلبش

شده است و مدام او رو به  چدهیپ شیدور گلو بیاز غ یخوندم که دست یمن انگار از نگاهش م و
 کنم. یتوانستم براش کار  یکاش م یا یرساند ول یم یمرزخفگ

 اومد؟! یازدستم برم یاصال چه کار  ؟یچکار  اما

 دهیسرکوفت قاتل بودن رو به جان خر یاز کودک گرانیبرادر و د یکه به خاطره طرز فکراحمقانه  یکس
 توان آروم کرد؟! یرا چگونه م دیکش یم دکیبود و اسم قاتل  پدر بودن را 

 

دوانده  شهیاش ر یرو که سالها بود در رگ و پ ینیچرک یهام رو سپردم به زبانش تا بگه   غده ها گوش
 دادند. یبودن و مدام عذابش م

 

 یحرف ها نیسنگ ربار  یز ارمیکردم طاقت ب یده بود سعکه ش ی_هرجور بود،.به هر جون کندن
 و خفه بشم؛ رمیگفتن مجبور بودم زبون به دهن بگ یم یو اون هر چ نیا زودرشتیر

 خودمم باورم شده بودقاتل  پدرمم. گهیقدربهم انگ قاتل بودن زده بودن که د نیا

 یاومدن، از طرف خانواده پدر  یطرفم نم لیفام ینداشتم بچه ها یجا یخانوادگ یتو جمع ها گهید
 هام طردم کردن. و نداشت که اون یعمه و عمو کس هیبجز 

 رو داشتن  یسام یفقط هوا همشون
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 شدوادامه داد: رهیزد و به آسموم خ یپوزخندتلخ

حق  دمیها به گردن  اون افتاده بود و شا تی_ُخب باالخره اون پسره ارشد بود و بعداز بابا تمام مسئول
 ...ارهیرو سرم در ب دهیرو که بعدبابا کش یها یداشت تا انتقام تموم سخت

 

 از آسمان لب زد: یکور  یبه نقطه  رهیحرکت فقط خ یو ب دیکش یقیعم نفس

از اون خانواده  یباالخره منم عضو دببخشمیبره، شا ادشونی دیصبر کردم گفتم شا یسالگ جدهی_تا ه
 شهیهم سایکنم مادرم و مل ینم یانصاف یبشه دوسم داشته باشن البته ب دیکردم شا یبودم؛ فکرم

 هوام و داشتن.

کردم  یانداخت و من در برابرش سکوت م یم کهیزد، ت یم شیکرد ن یم تمیاذ یسام یوقت شهیهم
 کردن. یامدن و ازم دفاع م یو مامان بودن که پشتم درم سایمل نیا

 نمیبه بابا وابسته باشه به من وابسته بود بخاطر  هم نکهیازا شتریو ب کتربودیازم کوچ یدو سال سایمل
تونستم حس کنم که  یم شهیهم یبه نبودن بابا عادت کرد، ول هیکرد و زودتر بق ینم یپشتم و خال
بفهمم که  نستمتو یم یدختره کامال احساسات کیکشه ُخب باالخره اون دختربود اونم  یچقدر زجر م
 زنه... یکنه و اون بخاطر  منه که دم نم یم تشیبابااذ ی  خال ی  چقدر جا

 نشست: شیلب ها یرو یتلخ پوزخند

 وهیها و ب یاگه اون مسبب همه بدبخت یگذره، حت یازبچش نم یمادر  چی_مامانمم که ُخب مادر  و ه
 بوده باشه یشدنش تو اوج جوان

 رو به چشمانم دوخت و لب زد: نگاهش

بابا از راه رس نیهشم نکهیداد؛ تاا یطعم زهرم شهیمثل هم مونی_زندگ اون روزم مثل هرسال  دیسالگرد 
 اون روزه نحس نندازم. ادهیچشمش نباشم، نباشم تا اون و  یبهم گفت تابرم و جلو اریسام

 .کردم یکه اون موقعه به سرم زد و عمل یتنهاکار  زشدیصبرم لبر گهیکم آوردم د گهید منم

 یز یچ کیبلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و دنبال  عیحرفاش رو بشنوم، سر یدامه تا ا نستامیوا یحت
 .یلعنت ی  زندگ نیگشتم تا بتونه تموم کنه ا
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که گوشه چشمش جاخوش  یاون قطره اشک ر  یبودن و او همچنان درگ دنیبار یهاش آماده  چشم
 نداشت بود. ییرها الیکرده بود و خ

 آخه. ستیدوتا ن یکیهام  تیکردم، خر دای_باالخره پ

 یمامان با چاقو یچشمان وحشت زده  یکنم، جلو یکار م یدارم چ دمیفهم یبودم که نم یعصب آنقدر
بلند شده بود و نگاهم  دهیکه متعجب و ترس اریکه دستم گرفته بودم شتاب زده به سمت سام یبزرگ
 .ستادمیکرد رفتم و روبروش وا یم

محکم نگهش داشتم و به ضرب چاقو رو  یکنه ول ینیکرد عقب نش یراستش و باال آوردم که سع دست
 دست هاش گذاشتم و به سمت خودم گرفتم و داد زدم: یتو

 ._بزن

 

 :دیادکشیفر مامان

 دورت بگردم اون چاقو رو بزارکنار، بزارکنارقربونت بشم. یجانم اله حی_مس

 

 .دمیکش یمامان فقط عربده م یو داد والتماس ها غیج یتوجه به صدا یب

 .گهیبزن د ؟یخواست ینم نوی_مگه هم

 

ساکت و  ح  یشد که من همان مس یکرد انگارباورش نم یبود و ناباور نگاهم م ستادهیو صامت ا ساکت
 .میشگیمظلوم هم

 :دمیبه دستش داد و بلندتر داد کش یمحکم فشار

 نویمگه هم و ینکبت یزندگ نی! بزن و تموم کن ایستیمردن یاگه نزن اریسام یعل یبه وال گه،ی_بزن د
 ؟ی! پس چرامعطل؟ینیمن و بب ی  نابود یخواست ی! مگه نم؟یخواست ینم

 زدم و زمزمه کردم: یپوزخند تیاوج عصبان تو
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 کنن. یدن اعدامت نم یم تیرضا سای_نترس مامان و مل

 

 گفت: یو جد دیپاهاش انداخت و عقب کش یجلو نیخودش اومد و چاقو رو زم اربهیسام

 هارو  یمسخره  باز  نیکن ا _جمع

 مامان اشاره زد و ادامه داد: به

 ؟ینیب ی_مگه حال و روزه  مامان و نم

 

  یکرد انداختم ول ینگاهمون م دهیقلبش گذاشته بود و ترس یبه مامان که دستش و رو ینگاه مین
شدم و چاقو رو  توجه از مامان نگاه گرفتم و خم ینداشتم و ب یبودم، که تا جنون فاصله  یانقدر عصب

که  یکه با داد ارم،یب نییبردم باال و خواستم با تمام توانم پا نیشکمم و خشمگ یبرداشتم و گذاشتم رو
هوش  یبه عقب برگشتم و نگاهم به مامان که ب دهیبرد ترس ورشیو به سمت مامان  دیکش اریسام
 افتاده بود افتاد. نیزم یرو

 

گونه اش ُسرخورد، با چشمان قرمز شده  یو رو اوردیبود باالخره دوام ن رشیکه درگ یاشک سمج قطره
 قورت داده اش نگاهم کرد: یاز بغض ها

 احمقانه   من مامانم سکته کرد و فلج شد. ی  ندونم کار  هی_َسره 

 رو بست. بادردچشمانش

 رفت: یم نییگلوش مدام باال و پا بکیس

نُج و عذاب خانوادمم. بعدازاون اتفاق مامان قسمم داد که فکر  که فقُط فقط باعث  ر ی_بخاطر  من  ب
 نزنم. یکارها نیهمچ هیدست به  گهید

 آثاراشک را از صورتش زدود:   یسیو خ دیبه صورتش کش یزد و دست یپوزخند
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 ینگاهمم نم یکه حت یروزچندبرابرشده بود درحد ارازاونی_خواستم بهترش کنم بدترشد، نفرت سام
ازم روبرگردونه رو  ساهمیمل نکهیطاقت ا گهیروزخونه نبودتاشاهدماجراباشه، د سااونیکرد.خداروشکرمل

 نداشتم.

شد،  یروزبه رو حال و احواالتمون بدترم میمنیُ که واقعا آدم نحس و بد  دمیاتفاق خودمم فهم بعدازاون
دانشگاه تهران رشته  نیکنکورخوندم و بهتر یبرا یحساب منم خودم و فقط بادرس سرگرم کرده بودم

فربد  یولنشم  یمیادصمیز یکردم با کس یم ینداشتم و سع یادیز ی  قبول شدم.دوستا یاقتصاد
ازهم  چوقتیو ه میباهم بود ییازدوران راهنما هیباهمه فرق داشت، پسره با معرفت وبامرام

 نداشت. ی گهید ی  میاونم بجز من دوست صم م،یجدانشد

کردم و اون از عشقش به تو  یهم، من از خانوادم گله م شیپ میآورد یدرد و دل هامون رو م تموم
 گفت. یواسم م

 بهت عالقه مندشده بودم. دهیکرد، که منم ند یم فیهات برام تعر طنتیهات و ش یقدر از خوب نیا

کرد که توام اون و دوست  یدامیشدت پ یوقت انتیخ نیا یکنم ول یم انتیخ قمیبه رف ددارمیشا
 مگه نه؟ یتو اون و دوست ندار  یول رمیو من بزور تو رو از اون بگ یداشته باش

 

به  یدادم دست یچشم دوخته بودم و حرف هاش و گوش م حیکه تااون لحظه ساکت فقط به مس من
 و لب زدم: دمیشده بود کش سیخ حیصورتم که بخاطره سرگذشت تلخ مس

 _معلومه که نه.

 

کرد را  یبود و رهام نم دهیگلوم چسب خیکه ب یشد، سوال رهیو بالبخند بهم خ دیکش ینفس راحت آسوده
 :دمیپرس اطیبا احت

 عاشقم بوده؟ شیوقت پ یلیکه فربد از خ ی_تو گفت

 

 کرد نییبه ابروانش داد و سرش رو به نشانه مثبت باال و پا ینیچ
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 کردم و زمزمه کرد: یاخم

کرد که بخوام  یاون زمان به من نگاهم نم یبود حت یعاد یلیرفتارش خ دم؟ی_پس چرا من نفهم
. ادیکردم ازمن خوشش نم یفکرم شهیبهم داره، تازه هم یبفهمم حس  و ازم متنفره 

 

 ابروش و باالانداختم و لب زد: یتا کی

 از تو متنفرباشه؟! یشه کس ی_آخه مگه م

جورمسائلت کنه،  نیا ریدرگبکشه و رونیب تیو نوجون یخواسته تو رو ازدوران کودک یفقط نم فربد
 و واست زوده. یگفت توهنوز بچه  یگفتم بهت بگه، م یبهش م یوقت شهیهم

 

 کرد و دستم و گرفت:  یخنده  تک

 بوده که َنگه   و تو رو واسه من بذاره. نیقسمت ا دمی_شا

 ده.  یعشقش و م ینشونه ها یدونست داره به آدم خطرناک ینم چارهیب

 

 ومتفکر گفتم: دمیخند نیریش

 ست؟یسخت ن د؟یکن یم یارزندگیهنوزم با سام ؟ی_راست

 

 زمزمه کرد: نیو غمگ دیکش یپوف

رو از شرکت داد و خواست که من  سایسهم من و مل اریشدم سام لیکه من فارق التحص ی_نه موقعه 
 ارمیخواستن من ازشون دور باشم.سام یو مامان مخالف بودن و نم سایکنم؛ اما مل یجداازاون هازندگ

 مابره. شیگرفت خودش از پ میتصم نیتحمل من و نداشت و بخاطر هم گهید

 شرکت و انتقال داد به اصفهان که عمو و عمم اونجابودن و همونجا شروع به کارکرد. نمیهم یبرا
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 تکون دادم که به سمتم خم شد و گفت: دنیبه نشانه فهم یسر 

من  یخانوم خونه  یخوا یکه من داشتم و باعث آزار همه بودم بازم م یسرگذشت  تلخ نی_حاال با ا
 ؟یباش

 

 :دمیکردم و آروم پرس یشدم و مکث رهیبه چشمانش خ 

 _مگه قراره....؟

 

گونه ام گذاشت و شروع به نوازش کردنم کرد و آروم دستش و  یزد و دسته راستش رو رو یلبخند
پهن و مردانه اش  ی نهیس یبه گردنم واردکرد و وادارم کرد سرم رپ رو یفیپشت گردنم برد و فشارخف

 بگذارم و گفت:

 نهی_تنها آرزوم ا

 یم یخوام که مال من باش یخوام، م یو برام خودم م یز یچ هیبار  نیاول یهمه سال برا نیاز ا بعد
قدرغرقت  نیماهکم من ا یدون یم نم،یکنم صورت نازه  توروبب یچشم هام وبازم یخوام صبح ها وقت

 .ینجاتم بد یتون یخودتم نم گهیشدم که د

 

 بهتراز عاشق بودن  َمردش؟ زیزن چه چ کی یلذت شدم، برا غرقه

 مرد سرتاپااحساس نیآن هم ا 

و چشمانم رو که از لذت بسته شده بود و بازکردم و آروم خودم رو ازحصارآغوشش  دمیکش یقیعم نفس
 نزد. ی هیثان یساعت قلبم برا دنیو به ساعتم نگاه کردم که با د دمیکش رونیب

سرعت ساعت ُنه بشه، سرم رو باال آوردم و به دور و اطرافم نگاه کردم که  نیشد به ا ینم باورم
 روشن شده بود. یپارک کم یشده بود و فقط با چراغ ها کیکامالتار

 کردم. یرو هم حس نم گذره زمان یبودن لذت بخش بود که حت حیقدر بامس آن
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 خالص بشم. هودهیب ی  فکرها نیرو تکون دادم تا از ا سرم

همه  نیرو درآوردم که بانگاه کردن به صفحه اش آه از نهانم بلندشد و چشم هام رو از ا میگوش عیسر
 بستم. یعقل یب

 بوده و هرچقدر که مامان و بابا زنگ زده بودن متوجه نشده بودم. لنتیسا یرو میگوش

 بلند شدم عیچشم بازکردم و سر یعصب

 :دیمن تعجب کرده بود، بلند شد و نگران پرس یحالت ها دنیهم که از د حیمس

 شده؟ یز ی_چ

 

 و مضطرب گفتم: دمیکش یپوف

امشب آقاجونم و عمم و عموهام  دمیزنگ زدن نفهم یبوده مامان و بابامم هرچ لنتیسا یرو می_گوش
 رفتم خونه. یدزودترمیخونمونن، با

 

 تکون دادم و لب زدم : یسر  یعصب

 ُکشم. ی_مامانم م

 

شده بود رو تکوند و  یخاک یکم نیزم یو پشتش رو که بخاطر  نشستن رو دیبه موهاش کش یدست
 شرمنده گفت:

 منه... ریتقص دهمشی_ببخش

 کرد و لب زد: تمیکمرم گذاشت و به جلوهدا یرو رو دستش

 .گهیبجنب د ؟ی_پس چرامعطل
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 در رو باز کردم و داخل شدم و در روبستم. آروم

 نکهیشد، گذشتم و به محض ا یم یکوتاه که به سالن منته یهام رو از پام درآوردم و از راهرو یکتون
و چشم هام روازخشم  ستمیزن عموباعث شد از حرکت با یصدا ییرایپذ یخواستم پام رو بذارم تو

 ببندم.

فقط خودمون و  نجایماهم ا اد،یماهک خانوم  شماحاالحاالهم نم نکهی_مهوش جان مثله ا
 ذره احترام... هی سرش کجاهاگرمه دونهیخدام میاومد دمیکه پاش میکردمسخره

 

که باعث شد زن عمو حرفش رو  ستادمیا ییرایپاتندکردم و وسط پذ یو عصب دمیهم ساب یرو دندون
 قطع کنه و با پوزخندنگاهم کنه.

نشسته بودن و با اخم  یسلطنت یمبل ها یبه جمع انداختم، همه بجزآقاجون و بابا رو یاجمال ینگاه
 کردند. ینگاهم م

 شد نگاه  آرامش بخش عمومحراب بود. یکه باعث قوت قلبم م یز ینگاه محبت آم تنها

هد فربدکنار تفاوت نگاه ازش گرفتم و روبه  یکرد ب ینشسته بود و با خشم و غضب نگاهم م یعمو م 
 زن عمو کردم.

بلندشد و به سمتم اومد، باتعجب  یتندش رو بدم که مامان عصب یخواستم جواب حرف ها یم 
 به سمت اتاقم. دینگاهش کردم که بازوم رو گرفت و کش

 حرف دنبالش راه افتادم که پرتم کردتواتاق و در رو بست. یبه اجبار ب 

 .دینگاهم کرد و غر یعصب

غازه زن عموت وندارم؟  هیَصدَمن  یدفعه نگفتم من اعصاب  حرف ها ا؟صدی_مگه من به تو نگفتم زودب
قوم عجوج و  نیا یکه من زبونم جلو یراومدیقدرد نیکن ا فیها خوار و خف نیا یمن و جلو یحاال ه

 معجوج کوتاه باشه دستت درد نکنه.

 

 لب زدم : انهینگاهش کردم و دلجو مظلوم
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 یچجور  یدونیساعت چنده شوکه شدم، نم دمید یودمم وقتبخدا حواسم به ساعت نبود خ دی_ببخش
 اومدم خونه که زودتربرسم.

 

 نگاهم کرد و گفت: مشکوک

باآقاجون  هیمحمد چقدر عصبان یماهک اگه بدون ؟یزنگ زدم جواب نداد یمگه؟ چراهرچ ی_کجا بود
 رفتن تو ت راس حرف بزنند.

 

 گفتم: نهیو باطمان دمیبه صورتم کش یدست

 لنتیروسا میرفت، گوش ادمیاز  زیکه همه چ میقدرسرگرم حرف زدن شد نیپارک ا میرفته بود حی_بامس
 .دیبود متوجه نشده بودم که زنگ زد

 

 زدم و ادامه دادم: ییدندون نما یلبخند

 _نگرانه بابا هم نباش رگه خوابش دسته خودمه.

 

 نگاهم کرد بااخم

 یلیکه تااالنشم خ ایزودترم لباسات وعوض کن و ب ستیقبل ن یدفعه مثله دفعه ها نی_ُخبه ُخبه ا
 .رشدهید

 

 بسته شدن  در نشانه از رفتن  مامان داد. یتکون دادم و به سمت کمدم رفتم که صدا یسر 

بودم رو با  دهیکه تازه خر ییبایز ی  روز یف یآب ز  یتختم انداختم؛ شوم یرو رو فمیو ک دمیکش یپوف
 از اتاق خارج شدم. میبعدازبرداشتن گوشرنگم َتن کردم و  یساپورت سرمه ا
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گذشتم و با لبخند به سمت  هیتفاوت ازکنار بق یدادم که فقط عمه و مادرجون جوابم رودادن ب بلندسالم
 گفتم: دمیمادر جون که کنار زن عمو نشسته بود رفتم و گونه اش و بوس

 دلم براتون  ذره شده بود. د؟یسالم مادر جون خوب-

 

 و چروکش رو پوشاند: نیمعصوم و ُپر از چ یچهره  یلبخند

 .دونمی یکی. ز دلمی_منم عز

 ینشسته بود و آروم داشت با فربدصحبت م شیشونیپ یرو یظیکه اخم  غل یبه عمومهد باچشم
 کرداشاره زد وگفت:

 بجنب. یار یاز دلش درب ی_عموت ازت دلخوره، توام خوب بلد

 

 مهیفربد متعجب حرفش رو نصفه و ن ستادیبلند شدم و به سمتشون رفتم و روبه روشون ا لیم یب
 دادم و گفتم: لشیتحو یو مضحک ینگاهم کرد لبخند مصنوع یگذاشت و سوال

 باعموکاردارم. ؟یشه چندلحظه بلندش ی_فربدجان م

 

کردم  ید و بلندشد تشکر ز یسرمست شده بود لبخند یکه به کاربرده بودم حساب یکه از لفظ جان فربد
 و نشستم.

داخل بشقابش کرده بود برگشتم و  یها وهیسمت عمو که خودش رو مشغول پوست کندن م به
خانواده مهرآرا که تنهادختره جمعشون من بودم  یمرد ها یدونستم که چقدر رو یکه م یبالحن
 لب زدم: ردارهیتاث

 _عموجونم؟

 

 به کارش ادامه داد. تیاهم یاما دوباره ب ستادیدستانش از حرکت ا یا لحظه
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 و دلخور زمزمه کردم: دمیخودم رو جلوترکش یکم

 ؟یدوستم ندار  گهیدارم، د نقدرشمارودوسیعمو؟ من که ا یباهام؟ باماهکت قهر  ی_عمو؟ قهر 

 

کنارمبل ها گذاشت و به سمتم برگشت و ازآن فاصله کم  یعسل ینرم تر شد که بشقاب رو رو انگار
 کرد. نگاهم

 :گفت دیلبخند زد و لپم رو کش باالخره

 محمد و دوست نداشته باشم. یشه ُدردونه  یم ؟مگهیقدر لوس نی_چرا تو ا

 

 و ابروباالانداختم. دمیورچ لب

 د؟یو اخم کرده بود دیداد ی_پس چراجوابم ونم

 

 و دلخورگفت: دیکش یپوف

 میتو فربدحرف بزن هیدرمورده عقدوعروس می_آخه امشب اومده بود

 .یکه خداروشکر خودت و رسوند ،یومدین نیوبخاطره هم یمخالف میفکرکرد یراومدید توام

 

 شد. یگردترنم نینزد چشم هام از ا یا هیثان یبرا قلبم

 یکیاومدن؛ آخه  هیعقدوعروس یراست برا هی ومدنیهم ن یخواستگار  یبرا یگه؟ حت یم یچ عموداره
 گمید د؟حتماچندوقتهیهم برامون گرفت یبگه باباجان  من هنوز نه به داره نه به باره شماعروس ستین

 .ادیم ایبچمون به دن

 

 گفتم: اطیدهنم روقورت دادم و بااحت آب

 _عمو؟
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 _جانم.

 

 انگشت هام رو شکستم و با لکنت ادامه دادم: قلنج

 ..زهی_عمو...راستش..چ

 

 بابا مانع از ادامه حرفم شد: یصدا

 _ماهک؟

 

 درهم باباانداختم و لب زدم: یبه چهره  ینگاه

 _سالم، جانم؟

 

 تکون و دادگفت: یسر 

 دارم. اکارتی_پاشوب

 به سمت اتاق کارش به راه افتاد. و

 و بلند شدم. دمیکش یپوف

 .نیکردم فقط هم رید یکمیحاال  شدهیکردم ها مگه چ یغلط عجب

 

 کرد: یو با اخم نگاهم م نهیشدم که دست به س رهیدر رو بستم و به بابا خ رفتم و داخل

 تاحاال؟ ی_کجابود

 شدم دروغ بگم. مجبور

 بودم. کایو مل نهیمت شهی_پ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

308 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 سر تکون دادوگفت: یعصب

پول شدم،  هی یسکه  یآقاجون و مهد ی  جلو یرفت یم دیبا میامشب که مهمون داشت نی_حاالحتماهم
 دخترت تاساعت ده  نصفه شب کجا بوده؟ گنینم

 

 گفتم: کالفه

از دلش درآوردم  ستیکردم تموم شد و رفت، عمو هم که ناراحت ن یغلط هیبابا حاال من  الیخی_ب
 شه.. یآقاجونم که از من ناراحت نم

 رو باال آوردم و به در اشاره کردم و ادامه دادم: دستم

بزاره، بابا مگه عهده قجره  هیگفت که اومده تا قراره عقدوعروس یگفت؟ م یم یچ یعمومهد ی_راست
 والسالم. اد،یمن اصال ازفربدخوشم نم ن؟یدوز یو م نیبر یمن م تیکه خودتون بدون رضا

 

 و مستاصل گفت: دیبه صورتش کش یعصب دست

دم، اون از  یتونم بگم دختربهتون نم یدارم نم یسیرودروا یبا مهد کارکنم؟یچ یدونم دخترم ول ی_م
 کارکنم؟یچ یگ یقولت وازم گرفته توم شیوقت پ یلیخ

 

 زدم و بالبخندگفتم: یچشمک

 .ارمیرو َهم م هیسر و َته قض گهید چکسیکه نه عموناراحت بشه نه ه یبه من جور  دشی_اون وبسپار

 رو صاف کرد: راهنشیپ قهیزد و  یبند میلبخندن

ل کرد میبر گهی_ُخب د  تو اتاق. میو اومد میزشته مهمون هارو و 

 .میاومد رونیاز اتاق ب باهم

 .ننیرزوبچ یسمت آشپزخونه رفتم و به مامان و عمه کمک کردم تا م به
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 زنه. یدنمیوسف اهیدست به س چوقتیعموهم که ماشااهلل ه زن

 

باانواع غذاها و  ییبایکناره آشپزخانه که به طرز ز یدوازده نفره  یچوب یز غذاخور یبه سرتاسر  م ینگاه
 گفتم. نیمامان آفر ی قهیهمه سل نیشده بود، انداختم و در دل به ا نیزایساالدها د

 

 که درحال  خوش و ب ش باهم بودن و بلندگفتم:  هیزدم و برگشتم سمت بق یلبخند

 شام حاضره. زیدَسر میی_بفرما

و برگشت  زانداختیبه م یحراب نگاهاومدن؛ عمو م زیبلندشدن و بَه بَه و َچه َچه ُکنان به سمت م همه
 نثارم کرد و به طعنه گفت: یبودم و چشمک هیبودم و نظاره گر  بق ستادهیسمت من که کناره ُاپن ا

؟  _ماهک کدوم هاش دست پخته  تو 

 

 گفتم: الیخینازک کردم و ب یچشم

 .چکدومی_ه

 

 گفت: نهیتابش دیکش یم رونیکناره مادرجون و ب ی  که صندل یدرحال ابروباالانداخت

 تو خوش کرده. هیفربد  فلک زده دلشو به چ نیدونم ا یگلم، من نم یستیبلد ن یچی_بگوه

 کردم لب زدم: یکه خشن نگاهش م یو درحال دمیرو درهم کش ابروهام

 .فتهیب یاتفاق ستی_بهتره دلش و خوش نکنه چون قرارن

 فربدک ش امد. یهمه درهم شد و چهره  یچهره  

 اومدم کارم زار بود. یکوتاه م یاگر ذره  زنبود،یتعلل جا گهید اما

 بهم رفت و روبه همه گفت: یظیغل یچشم غره  دیهم که اوضاع رو ناجور د مامان
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 .  دیغذا از دهن افتاد بفرمائ دی_توروخدابفرمائ

ابا نگاه شد باتعجب به ب یآقاجون کامال حس م ی  خال ی  و نشستم، جا دمیکنار بابا رو کنار کش ی  صندل
 کردم و لب زدم:

 _پس آقاجون کجاست؟

 اتاق خواب  مشترک خودش و مامان اشاره زد و زمزمه کرد: به

 استراحت کنه. یتا کم دیُمسکن خورد و دراز کش هیکرد  ی_سرش درد م

 

 ؟ی_پس شام چ

 . مینکن دارشیشام ب یسوپ براش برد، گفت برا یکمی_قبل خواب مهَوش 

 

 .دیزن یاومدم مامان گفت توت راس باآقاجون حرف م یگفتن تواتاق؟ وقت یم ی_چ

 

 نگاهم کرد و متفکرگفت: یکم ساکت

 ؟یکن یم یاطالعات هیمن و تخل ی_االن دار 

 اضافه کرد: یبه شوخ و

 _ آخه به تو چه بچه.

 

 و مشغول شدم. دمیبرنج کش یکردم و کم یخنده  تک

 

خواست زحمت  یم شهیآخ  زن عمو سرم و باالآوردم و باپوزخندنگاهش کردم دوباره مثل  هم یباصدا
 سوال. رهیمامان و ببره ز یها
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آورد و رو به مامان که  رونیرو از دهنش ب یز یکنه سنگ  ر یم یکه تابلوبودداره نقش باز  یدرحال
 شد انداخت و باطعنه گفت: یداشت از خجالت آب م

 بود دندونم بشکنه. کیچه وضعشه نزد نی_مهوش جان ا

 

 گفتم: یکند که نذاشتم وعصب یکرد لب باز کرد تا دلجو ینگاهش م نیکه شرمگ مامان

بشه شما  تیکه افتاده مامان که از عمد سنگ ننداخته تو بشقاب شما بهتره احترام متقابل رعا ی_اتفاق
 دآخه؟یبامادار ی  مثال؟چه دشمن یُخب که چ د،یانداختن به من و مامانم کهیهمش درحال  ت

 بابا بلند شد. یگرانه  خیتوب یصدا

 _ماهک.

 گفت: یک نف شده بود حرص یبه بابا که اخم کرده بودانداختم و ساکت شدم زن عمو که حساب ینگاه

 .هیزیخوب چ ست،خجالتمین تیکه احترام بزرگتر حال یتو نی_واال ا

 

 جفتمون رو الل کرد یبلندعمو مهد یجوابش رو بدم که صدا اومدم

انگار نه انگارحداقل احترام  یکنن ول یگم خودشون تمومش م یم گمینم یچیمن ه یه گهی_بسه د
 نشسته.دوتابزرگترم نجایا دیاحترام خانوم جون و داشته باش دیمن و ندار

 

 کردن با غذاش کرد یباز  زد و خودش رو سرگرم یشخندیعمو ن زن

 

و از آشپزخانه  دمیظرف چ یهارو تو ینیریگذاشتم و ش ییظرف شو نیماش یظرف و هم تو نیآخر
 اومدمرونیب

 همه تعارف کردم و کناره عمومحراب نشستم. به
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 یتک نفره نشسته بود، لبخند یمبل سلطنت یمحکم و مقتدر رو شهیبود و مثل  هم دارشدهیب آقاجون
 شکسته اما مرتبش زدم. یاز َسره عشق به چهره 

 گفت: یباز کرد و رو به بابا بالحن جد لب

صبح هم بهت گفتم که بهتره هرچه  نجایا میاومد یچ یکه امشب برا یانی_محمد خودت که درجر 
 .هیچ فیتکل نمیبب میتو دست هم حاال هم امد میدوتاجوون و بزار نیزودتر دست ا

 شدم. یکرده بودن وحس نداشتن داشتم قبض روح م خیوپاهام  دست

 رو حفظ کنم االن وقت کم آوردن نبود. میکردم خونسرد یکه بود سع یهر جون کندن به

 کردم محکم باشه گفتم: یم یکه سع یبالحن

 _آقاجون؟

 

 حسم. یمضطرب و ب یشد به چهره  دهیهمه کش نگاه  

 

 زمزمه کردم:  بالکنت

 ز  ی_من...من چ

 

 و زدم. رآخریو ت دمیکش یقیعم نفس

 خوام. ی_من فربد و نم

 

 از خشم به خودگرفت. یهمه رنگ یآن  واحد چهره  در

 زن عمو مثل  مته رفت تومخم. یصدا یاز هرکس قبل

 گه یسرش کجاهاگرمه حاالاومده م ستیدختره معلوم ن ،یکه پسره من و نخوا یباش ی_تو ک
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 اش را کج و کوله کرد و ادامه داد: افهیق

 ...یواهم نخ اهیخوام صدساله س یخوام، م یفربد و نم من

 

آقاجون رو به من  نیخشمگ یحرفش رو قطع کرد صدا نیآقاجون به زم یشدن عصا دنیباکوب
 بلندشد:

 ؟یخوا یکه نم یچ یعنی_

؟    هیبه دل بخواه مگه  تو 

 

که از بدنم  یتونستم حرارت یم یبه خوب یداغ شده بود حت تیتموم بدنم ازعصبان د،یسوت کش مخم
 اما مقتدر ریمطمئن، دلگ یو بلند شدم لرزان ول دمیبه سرم کش یحس کنم دست  عصبشد و یساطع م

 چشمان  نمناک گفتم: با

بود  یحرف من همون د،یقرارند یسیمجبورکنه لطفابابارو هم تو رودروا یتونه من و به کار  ینم ی_کس
 که گفتم.

 

 به نشانه افسوس تکان دادم. یزدم و سر  یپوزخند

 حرف هارونداشتم نی_ازتون انتظار  ا

 .ریبخ شب

 

 و قفل کردم. دمیخشن بابا به سمت اتاقم رفتم در رو محکم کوب یتوجه به صدابدون و

را که  یزانوهام گذاشتم و رها کردم بغض ینشستم َسرم رو رو نیزم یدادم و ُسرخوردم و رو هیدر تک به
 بود. دهیچسب میگلو خیب
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 نیهم شهینبود هم یخبر  یر یاز آن همه دلگ گریسبک شده ام د یکه گذشت احساس کردم کم یکم
 گرفتم. یبه دل نم نهیک یازکس جور بودم

 حرف ها را هم داشت. نیرا ازجانب آقاجون نداشتم، لوس بودن ا ییو زورگو ریتحق نگونهیانتظار ا یول

 گرفتم. یگر یرا پاره کرد نگاهم که به اسمش افتاد جان د رشته افکارم لمیزنگ موبا یصدا

 افتاده بود. ادمیداشتم به  اجیبَمش احت یصدا یکه به نوا یقاموقعیدق لبخندزدم

و دل آشوبم را آرام کرد، آرام تر از  دیچیگرم و روح نوازش در گوشم پ یاتصال رو لمس کردم، صدا دکمه
 .گریهرزمان  د

 _الو ماهکم؟

 

 باز کردم. لب

 _جون  دلم.

 

 کرد. یمردانه  یخنده  تک

 شما. یطاقت م ینگو ب ینجور ی_ا

 

 .دمیخند طونیش

 _ُخب بشو.

 

 لب زد: بدجس

 شه ها! ی_واست گرون تموم م
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 گفتم: یز یوسوسه انگ بالحن

 _ُخب بشه.

 

 طاقت گفت: یب

 _ماهک نکن.

 

 زمزمه کردم: دهیو کش آروم

 و؟ ی_چ

 

 در گوشم اکو شد: قشینفس عم یصدا

 _ماهک؟

 

 _جان.

 

 ن؟ییپا یای_م

 

 گفتم: متعجب

 نصفه شب. ؟ی_واسه چ

 

 _دلم واست تنگ شده.
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 .میازهم جدا شد شیچندساعت پ نی_ما که هم

 شه. ینم شیحرف ها حال نیدل  الکردار که ا نیا یدونم ول ی_م

 

 از َسر شوق کردم: یخنده  

 ؟یانقدردوستم دار  یعنی_

 

انقدر دوست دارم كه حتى به ديواراى خونتونم حسوديم مي  ،یفکرش و کن یکه حت یز یاون چ شتری_ب
 شه.

 

نداشتم در عرض  یاحساسات له نشم، تاسنگوب کردن فاصله  نهمهیباره ا ریتا ز دمیکش یقیعم نفس  
 نیاحساسات تر یبود، در ذهن من مردها ب ختهیشده بود که تمام معادالتم را بهم ر دایپ یچندروز کس
بودیاز ذهنم پرکش یتمام آن افکار  پوچ و واه کبارهیبودن وحاال به  نیموجودات زم  .د 

 

 .یکن یکار  هی یتون یم حی_مس

 

 گفت: مشتاق

 کار؟ی_چ

 

 گفتم:انداختم و وارهایبه د یخنده نگاه با

 ه؟یتا اتاق من نظر  مثبتت چازاتاقت یتونل بزن یتون ی_م

 

 مردانه.آرام و دیخند
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 پدرسوخته. یکن ی_من و مسخره م

 

 

 گفتم: متعرض

 خط  قرمز من بابامه. یکاردار یچ به بابام یآ ی_آ

 

 دلخوراماخندان زمزمه کرد: 

 ستم؟ینامرد؟ من خط  قرمزت ن ی_پس من چ

 

 گرفتم و باعشق گفتم: ینفس

 که بعد  پدرم عاشقش شدم. یهست یتوتنهامرد ،ی_هست

 

 زمزمه کرد: نیغمگ

 مگه نه؟ ؟ی_اما تو فربدم دوست داشت

 

 بار از ته دلم عاشقش شدم. نیکه اخر ینفر  نیاول یحس  بچگانه بود، تو شد هی_اون فقط و فقط 

 رو اندازه تو دوست داشته باشم. یکس تونمینم چوقتیه مطمئنم

 برگشت: شیبه صدا روح

 ها هنوز خونتونن؟ نیعموت ا یراست یراحت کرد و المی_خ

 

 حس لب زدم: یکامم طعم زهر به خود گرفت ب رفتار و کالمه تلخشون یادآور ی با
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 _اهوم.

 

 

 که کامال درکلمات و لحنش مشهود بود گفت: یتیباحساس

 _فربد هم هست؟

 

 یگفتم که نم یمن و فربد و مشخص کنن ول یعقد و عروس خ  ی_اهوم، امشب مثال اومده بودن تار
 خوامش.

 

 :دیغر یعصب

 .جاکردنیب یلی_خ

 

 نیاگه اون شخص مهم تر یحت دمیبه خانواده ام رو نم نیاجازه توه یهام رفت توهم من به کس اخم
 باشه، معترض گفتم: میشخص زندگ

 .یکن یدرمورد خانواده من صحبت م یحواست باشه دار  حی_مس

 

 زمزمه کرد: انهیدلجو

 من نگرانم. ی_شرمنده حواسم نبود ول

 

 ؟ی_نگران  چ
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 گفت: یحرص

 وار. وانهیداره، اونم د_فربددوست 

 

 خوام یمن تورو م ی_وقت

 خواد. یمن و م ینباش که ک نیا نگرانه

 

 گفت: خوشحال

 _چشم خانومم.

 

 خستم. یلیاستراحت کنم خ کمیمن برم  زمیعز حی_مس

 

 .رگلمیشب بخ منتیب یصبح م زم،ی_باشه عز

 

 .ری_شب بخ

 

 کردم و بلند شدم. واریرو بندد دستم

 دنیداشتن که هنوز نرفتن و مشغول  خط و نشون کش نیاومد نشونه از ا یم رونیکه از ب یصداها
 منن. یبرا

رو که اومدم خونه رو  یچندساعت نی، اگه اتخت ولو شدم یلباس هام رو عوض کردم و خسته رو کالفه
 بود. یخوب یلیگرفتم روزه خ یفاکتور م

ازفکر کردن بهش هم  یقدربهم خوش گذشته بود که حت نیا میپارک بود حیکه بامس یچندساعت اون
 شد. یتمام تنم پر از شوق م
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کردم  یو سع دمیکش یآه هیبق یتندزن عمو و اخم وَتخم ها یآقاجون و رفتارها ی  حرف ها ی  ادآور یبا
 نکنم. ریدرگ یخودیندم و ذهنم و ب تیاهم زهایچ نیاصال به ا

همون بهتر که ازم دور بمونن و ازشون  ستنیمن ارزش قائل ن ت  یمن، شخص ی  که واسه زندگ ییکسا
حس ها  نیا یحاالهرچقدرم دوسشون داشته باشم و واسشون احترام قائل باشم ول رمیفاصله بگ

 باشه، نه فقط صرفًا از سمت من. ددوطرفهیبا

 بستم.کردم و چشم هام رو  میرو تنظ میکه اشک توچشم هام حلقه زد ساعت گوش دمیکش ی ازهیخم

 

فرستاده شده بود سرم و باال آوردم که  هیترک یاز شرکت ها یکیکه ازطرف   یتموم شدن  ترجمه  متن با
 متن بلندباالبودم و گردنم ُخشک شده بود. نیا ر  یبه دو ساعت بود که درگ کیآخم بلندشد، نزد

 ماساژدادم. یگردنم گذاشتم و کم یو رو دستم

دردناکم سرش رو  ی  صدا دنیقرارداده شرکت  ققنوس بود با شن م  یتنظ ریدرگ یکه از صبح حساب حیمس
 باال گرفت و نگاهم کرد.

 :دیو نگران پرس دیگردنم بودافتاد و ابرو درهم تن یبه دستم که رو نگاهش

 کنه؟ یشده؟ گردنت دردم ی_چ

 

 ترق و تورق گردنم بلندشد، یرو به چپ و راست چرخوندم که صدا سرم

 رفع شد. یردنم کمگ یو خشک یخستگ

 خشنش مانع از نطقم شد. یجواب ش رو بدم که صدا اومدم

چه  رهیگ یکه از شکستن قلنج گردنت نشعط م یناهنجار  ی  صداها نیا یدون یچه وضعشه م نی_ا
 یکه پا به سن بزار  گهیدوروزه د یول یش یرسونه؟ االن متوجه ضررهاش نم یبه نخاط م یها بیآس

 یو انجام داد یخودیکار  ب نیمن همچ یدفعه آخرت بود که جلو گمید اد،یحساب  کاردستت م
 ؟یدیفهم
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 دادم مظلوم نگاهش کردم و لب زدم: یکه تا اون موقع ساکت و صامت به حرف هاش گوش م من

 ؟ی_خسته شدم ُخب، توخسته نشد

 

 شد رهیناالنم زد و به چشمانم خ یبه چهره  یلبخند

تونم  یتونم ساعت هاکارکنم وخسته نشم، م یدارم م یاحساس بهتر  نجایا یکه تو اومد ی_من از وقت
شم  و خ هیوهفت، هشت سال  ستیبعداز ب که دوسش دارم  یراحت باشه که اون المینفس راحت بک 

شم  یخسته نم گهیهام د هیعطرت تو ر دن  یاتاق بخاطره کش نیدوسم داره من بخاطره بودنت توا
 یجون  دوباره م دتیخمار و کش یوحس کنم بانگاه کردن به چشم ها یخستگ یاگرم ذره  ،یچیزها
 شه؟ یرفع م یبا چ تیتوخستگ نمیتوتنم حاال بگوبب ادی

 

 ینیریسره شوق امده بودم لبخنده ش یحساب حیاز طرف مس دیتمج فیهمه تعر نیا دن  یکه ازشن من
 قلبم هماهنگ کردم: یزدم و جواب  سوال  عاشقانه اش رو باصدا

 یگوشم فقط تورو م ستهیا یم ایانگاردن یزن یحرف م یقشنگت، اصالوقت یحرف ها نیهم دن  یشن_با
 میازوجودم من خستگ یجزئ یخونه، تو شد یلب هام فقط تورو م نهیب یشنوه چشم هام فقط تورو م

 باتو.....

 

 دونستم قطع شد. یکه هنوزاسمش رو نم یبا در زدن و واردشدن  خانوم منش حرفم

 نگاه ازم گرفت وصاف نشست: یمنش یفرو رفته بود باصدا یا گهیَجو د یتو یکه حساب حیمس

 د؟ی_بفرمائ

 

 گفت: یبالحن لوس حیبه من انداخت و رو به مس یتند نگاه  
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شه(و  یاستفاده م ی انهیرا یوهایدرا یکه مثل قفل برا یان کرپ شن )فلش ممور  ویلوکردرا تی_ب
 د؟یکن یلطف م

 

آورد و به سمت  رونیرو ب یرنگ یفلش کوچک  نقره  زشیم یک شو یتکون داد و از تو یسر  حیمس
 گرفت. یمنش

 

ر  یپشت چشم برام که  یگرفت البته جور  حیبه سروگردنش داد و فلش و ازدست مس ینازک کرد و ق 
 یُموز  یبشه، اخم هام رفت توهم دختره  دهیکش حیکف  دست  مس یاش رو دهیبلندوکش یانگشت ها

 .ارهیخواست حرص  من رو در ب یم

 رفت و درو بست. رونیب خرامان

 دادم: رونینفس  حبس شده ام رو ب یحرص بارفتنش

 کاه. ر  یآبز ی  موز  ی_دختره 

 

 .دیخند

 ؟یکرد ی_بازحسود

 

 تفاوت گفتم: یابروم رو دادم باال و ب ی  تا کیو  دمیرنگم کش یگر یبه شال  ج یدست

 .نیادهمیخوشم نم یو افاده  سیف یدختره  نیمن فقط از ا ری_من؟ حسادت؟ نخ

 

 زد: یچشمک 

 _آره آره من که باور کردم.
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 کشش ندم: یادیکردم ز یسع

 ه؟ی_اسمش چ

 ؟ی_اسم ک

 .گهید هیمنش نی_هم

 .ی_آهان، مونا مونامحمود

 

که هنوز دست ازَسر  گردنم برنداشته بود قالب بشم و ادامه  یکردم به درد  کم یتکون دادم و سع یسر 
 کارم رو انجام بدم.

 

 ام انداختم. یکیسرام یبه ساعت مچ ینگاه خسته

 دوبعداظهربود و وقت ناهار،  کهینزد

 یز یرفت چ یضعف م یبخورم دلم از گرسنگ یز یانقدر باباغرزد که اصال نتونستم چ زیهم سر م صبح
 بودم. اوردهیخوردن ن یهم برا

رفتن رو نداشتم ازشانس   رونیب یخوردن گشتم؛ حال و حوصله  یبرا یز یرو بازکردم و دنبال چ فمیک
 .داکردمینخورده بودم و پ یبودم ول دهیمورد عالقم و که قبال خر یاز کاکائوها یکیخوبم 

اشتهام رو  یو حساببهش زدم، عطر شکالت مشامم و ُپرکرده بود  یبازش کردم و باولع گاز  بزرگ عیسر
به مرد  جذاب روبه  رهیکردم خ یدندونام ُخرد م ریشکالت و ز یکرده بود همونجور که تکه ها کیتحر
جذاب و  میشکالت برا یَمزه  گهیو همه َکس سرگرم کارش بود، د زیشدم که فارق از همه چ میرو
 یشکالت ها یاز همه  میمرد  مقابلم بود که برا یو اخمو یجد ینبود بلکه فقط و فقط چهره  نیریش

 تر بود. یتر و خواستن نیریجهان ش

 زدم: شیصدا فتهیش

 .حی_مس
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ب نک  یبرگه ها بلند کرد و ع یرو از رو سرش  زشیم یچشمانش برداشت و رو یمطالعش رو ازرو عهیط 
 گذاشت و نگاهم کرد:

 _جونم؟

  

 بگم؟ یز یچ هی_

 

 :لبخندزد

 .زبگوخانوممینه شماصدتاچ زیچ هی_

 

 غنج رفت از لفظ خانومم. دلم

 ؟یشه بخند ی_م

 

 باال رفته گفت: ی  ازحرفم به خنده افتاد و باابروها باتعجب

 االن؟ یو گفت نیا ی_واسه چ

 

 !یدون ی_آخه م

 

 :زکردیچشم هاش رو ر 

 رو؟ ی_چ

 

 لب زدم: ی دهیبه چشمانش بالحن  کش رهیخ
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 بوسه. یمن و م یخوشبخت یانگار  یخند ی_توکه م

 

 امدسمتم گفت: یزد و همونجورکه م ی قهقهه

 کنه عشقم و ببوسه. یغلط م گهید یکیجزمن  نم،یساببی_وا

گذاشت و به سمتم َخم شد سرم و به سمتش چرخوندم و  میو دستش پشت صندل ستادیکنارم ا 
از  یصورت هامون نبود، خنده اش تمام شده بود و درعوض موج نیب یادیز ینگاهش کردم فاصله 

بلندشدم که  اریاخت یکرد ب یفقط نگاهم م یحرف چیه ی،ب دیکش یعشق و عالقه در چشمانش شعله م
همان  یحت یمرز  چیبودم بدون ه ستادهیا شیو دستش روبرداره، حاالروبه رو ستدیبا افمجبورشدص

 یکه جلو م یبه عقب برداشتم هر قدم یبرداشت که من هم قدمبه سمتم  یکوچک قدم ی  فلز  یصندل
از پاهام رو  یکیاتاق برخوردکرد،  وار سردهیداشتم تاآنجا که کمرم باد یبه عقب برم یاومد من هم قدم

 شدم. حیمس یدادم و منتظره عکس العمل بعد هیتک واریدار به د وسق

 گذاشت. وار کنار صورتمید یکرد و دست  راستش رو رو یکه اون رو هم ط میقدم فاصله داشت کی فقط

 

 و نگاهش رو به چشمانم دوخت. دیاش تمام صورتم رو کاو رهیبانگاه  خ 

 نشستن، میلب ها یمات  نگاهش بودم که چشمانش ُسرخوردن و رو 

رشده بود و توان  ه یاش رو رهینگاه خ از روم و نداشتم که سرش رو آ یحرکت چیلب هام تمام تنم س 
 کرد. کیآروم به صورتم نزد

 نشست. میکنار لب ها سشیگرم و خ یها لب

 هیچشمانم رو بستم و آب دهانم را قورت دادم بعدازچندثان اریاخت یتمام تنم رو لرزاند، ب یفیلرزه خف 
 رپ برداشت. شیعمرگذشت لب ها کیکه برام 

و با لذت  دیلب هاش کش یرو باز کردم که بانگاه  خمار و مخمورش مواجه شدم، زبونش رو رو چشمانم
 رو بست و بازکرد. شیچشم ها

 داشت. یزد که قلبم رو ناخودآگاه به تپش وام یدر نگاهش موج م آنقدرخواستن
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 شترازیکه ب شیرایگرم و گ یشالم رو کنار زد و کنار گوشم باصدا یرو کنار  گوشم آورد و بادست کم سرش
 لرزاند زمزمه کرد: یدلم رو م یگر ید یهرموقعه 

 .زیو همونجور وسوسه برانگ نیریهمونجورش ،ید یکاکائوم ی_مزه   

 توان  لبخند زدن رو هم نداشتم  یحت

 نهمهیکرد، نفس کم آورده بودم و طاقت  ا یخورد حالم و دگرگون م یگرمش که به گردنم م یها نفس
چه  گریگرفت د یاز نگاه کردن به او هم نفسم م یکه حت حیمثله مس یرو نداشتم آن هم مرد یکینزد

 .یکینزد نهمهیبرسد به ا

گرفت، ناخودآگاه دستم رو  شیلب ها انیگوش و گردنم رو م انیم ییتر آورد و جا نییرو پا سرش
 از چاه دراومده لب زدم. یباالآوردم و کمرش رو چنگ زدم و با صدا

 .حی_مس

 خشدارش زمزمه کرد: یازگردنم فاصله گرفتن باصدا یهاش از هم بازشدن و کم لب

 _جان  دلم.

 _من...

 با بازشدن در قطع شد. میصدا 

 .میفربد مواجع شد ی  بهت زده  یکه با چهره  میو به سمت در برگشت میسرعت ازهم فاصله گرفت به

فربد چشم  یبغض کرده  ی  انداختم که باصدا نییحس شده بود، سرم رو پا یشرم تمام تنم ب ازشدت
 یدچاره عذاب  وجدان نم نجوریدل  عاشق  فربد، کاش عاشقم نبود و من و ا چارهیبا دردبسته شد ب میها

 کرد.

فقط  دید یکار تون و پس م نیخوره، تقاص ا یحالم ازتون بهم م نیمعرفت یب یلی_خ
 .دیدوتماشاکنیستیوا

 

فربد  یخال ی  به جا رهیکه گرفته و ُبغ کرده خ حیرم رو باال آوردم و به مسشدن  در س دهیکوب یباصدا 
 بود نگاه کردم.
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 :دیغر یعصب دیموهاش کش نیب یکالفه  یدست

 .ی_لعنت

 

 شانه اش گذاشتم. یبه جلو رفتم و دستم رو رو یو قدم دمیام کش یشانیبه پ یدست

 ح؟ی_مس 

 نگاهم کرد. نیغمگ

 _جانم

 

 .ارمشیب رونیکردم ازاون حالت ب یگرفتم و سع ینفس

 ست؟یگم که گرسنت ن ی_م

 

 صورتش نشست. یرو یمحو لبخند

 ؟یذهن من و منحرف کن یخواست ی_االن مثالم

 

 زدم و گفتم: یکردم وچشمک یخنده  تک

به راه راست  یمنحرف ش گهید کمیمن منحرفت کنم، اگه  ستین یاز ین ی_تو که خودت منحرف هست
 .یش یم تیهدا

 

 گفت: طونیکرد و ش ی خنده

 منحرف بشم هوم؟ ی گهیخوادجوره د یتودلت م نکهیمثله ا یبود، ول ی گهید زهی_منظورم ازمنحرف چ

 برد ادامه داد: یم نیکه اون چند وجب فاصله رو هم از ب یزد و درحال یچشمک
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 ش؟یپ قهی_مثله چنددق

ستاره باران  شیپ قهیدهنم رو قورت دادم و ازاون فاصله کم به چشمانش که برعکس چند دق آب  
 شدم. رهیبودخ

 یفیلرزه خف د؛یبوس قیگونه ام گذاشت و عم یداغش رو رو یصورتم کرد و لب ها کیرو نزد سرش
 یهم م حیرو مس شیکردم صدا یکرد حس م یم یقرار  یزد و ب یاندامم رو فراگرفت، قلبم تند م

 شنود.

 شانه گذاشتم و فشردم. یطاقت دستم رو باالآوردم و رو یب دیرو ُسرداد و کنار لبم روبوس شیها لب

لب هام رو به دندان گرفتم که نگاهش به لب هام  اریاخت ینگاهم کرد، ب قیفاصله گرفت و عم یکم
 گفت: یز یشد و بالحن وسوسه انگ دهیکش

 _اجاره هست؟

وقفه شروع به  یو ب قیلب هام گذاشت و عم یلب هاش را رو صیکه حر ؟یچ یبپرسم اجازه  تااومدم
 کرد، شوکه شدم. دمیبوس

 و چهارسالم بود. ستیعمره ب یبوسه  نیاول نیحس شده بود ا یکم آورده بودم و تموم بدنم ب نفس

صورتم فشردم  شتربهیا برو چنگ زدم و َسرش ر شیُبردم و موها شیموها یدستم رو البه ال اریاخت یب
و مردانه اش گرفت و بدنم  یقو یپنجه ها نیکمرم رو ماب دیکردم، همراه شدنم رو که د شیو همراه

 یکیو  دش نیهم متوجه ا حیکه مس یجور  دیتمام تنم لرز یکیهمه نزد نیرو مماس  بدنش کرد، ازا
 رو باالآوردوپشت گردنم قرارداد. شیازدست ها

 لب هاش را جدا کرد، هیبعدازچندثان

 .میهردو به نفس نفس زدن افتاده بود 

 کارم اصابت کرد زیبه عقب هلم داد که کمرم به م یکرد و کم خمارنگاهم

انداخت، سرش رو جلو  میشانه ها یکرد. جلواومد شالم رو از سرم باز کرد و رو ینگاهم م همانطورکه
 .دیگوشم رو بوس یآورد الله 
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شد، لب  یم نییمدام باال پا میگلو بک  یکه بهم وارد شده بود دستم روکنارم ُمشت کردم س یجانیاز ه 
 حساس بودم. یلیگردنم خ یرو ازگوشم به سمت گردنم سوق داد که نفسم رفت، رو شیها

که به زور  یخشدار  یداغ کرد و به لرزه افتاد باصدا کباریتموم تنم به  دیگردنم که کش یرو رو زبانش
 شد لب زدم: یخارج م میازگلو

 حی_مس

 زمزمه کرد: یا دهیخمار و کش یگردنم فوت کرد و با صدا یرو رو نفسش

 _جان  دلم.

 .گهی_بسه د

 

 شیشونیپ یکه رو یعرق یبادست دونه ها یازم فاصله گرفت و درحال عیبه خودش اومد که سر انگار
 کرد، شرمنده گفت: ینشسته بود را پاک م

 آن کنترلم و ازدست دادم. هیکردم  تتی_ببخش اگه اذ

 یم قیپشت  سر هم نفس عم یکردم و درحال میسرم تنظ یو شالم رو رو دمیبه گردنم کش یدست 
 یکردم لبخند یحس  ُکشنده رو از خودم دورکنم نگاهش کردم و سع نیکردم ا یم یو سع دمیکش

 بدم گفتم: لشیهرچقدرمحو تحو

 خودت وناراحت نکن. زم،ینداره عز ی_اشکال

 

 رفت تابازش کنه گفت: یگوشه اتاق م یکه به سمت پنجره  یزد و درحال یعجول لبخند

 گرسنته؟ ی_گفت

 

 و نشستم. دمیکش رونیرو ب یصندل

 بخورم. یادیز زهیصبحونه ام نتونستم چ ،یلی_آره خ
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داد و نگاهم  هیبه سمتم برگشت و به چارچوب پنجره تک دیکش یقیرو تا ته بازکرد و نفس  عم پنجره
 کرد 

 _چرا؟!

 چرا؟ ی_چ

 

 اشاره چانه اش رو خاراند. باانگشت

 ؟یصبحونت وکامل بخور  ی_چرانتونست

 

 یکه قلبم را فشرده م یبد یاز حس ها یو بالحن  حاک دمیکش یصبح بابا پوف یحرف ها ی  ادآور یبا
 کرد گفتم:

 با بابام بحثم شد. کمیفقط  یچی_ه

 

کرد ببنده به سمت  یرو داخل اتاق م یپنجرورو که باده ُخنک نکهیابروش باال داد و بدون ا یتا کی
 گفت: یاومد و جد زشیم

 ؟یباپدرت بحث کرد یچ ی_برا

 

 الیخ یکردم ب یزدم و همانطورکه نگاهش م یرو برداشتم گاز  کوچک زمیم یرو ی مهینصفه و ن شکالت  
 ادم.د حیتوض

تونه بهش  یداره و نم یستیخوام، اونم گفت با عمو رودربا یبه بابام گفتم که فربدونم شبید یچی_ه
 هیآقاجون  یول ارمیرو َهم م هیسروته  قض یجور  هیکنم و  یبگه، منم گفتم خودم موضوع رو حل م

کنم و  یالرو ماست م هیقض استیحرف زد و برخورد کرد که کنترلم و ازدست دادم نتونستم باس یجور 
گفت چرا جواب  یبود و م یاعصبان نی.بابا هم صبح َسره همز؛یَدر برم و گند زدم به همه چ رشیاز ز

 .یبزرگ ترت و داد
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 رو به جلو خم شد: زشیم یکرد و رو یاخم

 .یکه با بزرگترت َجروبحث کرد یکاره اشتباه کرد یلی_شماخ

 

 داشتم نه انتقاد. یبانیگرد شده نگاهش کردم انتظاره پشت یچشم ها با

انداختم و خونسرد  رمیم ریز یرنگ  روکش  کاکائو رو که تموم شده بود داخل  سطل  زباله  ییطال لهیفو
 گفتم: یاما بالحن  تند

 زیدرضمن من چ ،یداد یهمون جواب و م یمن بود ی  _من کار  اشتباه نکردم مطمئنم توام اگه جا
 .نیتونه من و مجبورکنه هم یهم نم یخوام و کس ینگفتم فقط گفتم که من فربد و نم یبد یلیخ

 

 تلفن رو برداشت و در همون حال گفت: ی  به لحن تندم زد و گوش یلبخند

که احترام بزرگترهاحفظ بشه  نهیگم فقط بخاطره ا یم یز یُخب حاال ناراحت نشو منم اگه چ لهی_خ
 ارن؟یناهارب یبگم برا یچ نم،یبگوبب الیخیحاالم ب زدلمیعز نیهم

 

 و گفتم: دمیشدنم لب گز یزده از زود عصبان خجالت

 .ارنیمنم ب یبگو برا یخور  یخودت م یدونم هرچ ی_نم

 

 :لبخندزد

 ._چشم خانوم

 

 گذشت. یرو حواله  مان کرده بود م زشینگاه  ت انگریکه فربد بغض کرده و عص یاز روز  یروز  چند

 نبود. جهینت یُمکرر و ب یاز بحث ها یخبر  گهیآرام شده بود، د یخانه کم َجو  
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گرفته بود؛ عشق   یروزهام رو به باز  نیا بیعج زیچ کیبه روال گذشته برگشته بود، اما  زیچ همه
 کرد. یخود م ریدرگ شتریو ب شتریبود که روزبه روز مرا ب یمثل مخدر  حیمس

گرمش در جان و دلم  ی  صدا ای دمشید ینم یبدنم وابسته به عطر  تنش شده بود و اگر لحظه  تمام
 یاز ُمسکن صداش دست و پا م یذره  ی  شدم که درمانده و عاجز درپ یم ینشست مثل  معتاد ینم

 زدم.

 کردم، یفربد را هم حس نم هیسا یتر آن بود که حت بیعج

 میاز او در زندگ ییَرد پا یزده بود و نه حت یبغض چشمانش لرزه انداخت به تنم نه زنگ یآن روز  از
 جامانده بود.

 .ستمیُجوره و من پادزهرش ن یتمام تنش رو م یکه به من داره مثل  َسم یبود عشق دهیانگارفهم

 .دمیترس یم یشده بود که گاه ادیام آنقدر ز یخوشبخت وسعت

 از جا ماندن و دست و پا زدن.. دمیترس ی، ماز تمام شدنش دمیترس یم

 ماند! یگفت که م یم حیمس

 از وجودشم. یبلکه تکه ا ستمیگمشده اش ن مهیگفت من ن یم

 کنه. یرا به کامش َزهر م ایکنه و دن یم ریشه و در گلوش گ یم ینبودنم ُغده  یلحظه  یگفت حت یم

 

 دمیترس یم بیعج

 نامعلوم... ییازفردا

 است. دهیبرام د یدونستم چه خواب یکه نم یا ندهیآ از

 .کرده ام انداختم شیبَشاش و آرا یبه چهره  ینگاه

 بنظربرسم. شهیباترازهمیامشب ز قراربود

 .میزندگ ی  زندگ یآدم ها نیزترینگران بودم، نگران از روبه روشدن با عز یکم

 که برسد، آدمش که باشد. و لوس باشم اما زمانش یکه هرچقدرم احساسات یمن ماهک بودم کس اما
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 تونه گرگ رو هم رام بکنه. یکه بانگاهش م یشوم همان دختر  یم

 

 صورتم نشست. یرو یمحو لبخند

م رو برداشتم و به سمت در پاتندکردم که باصدا یکوچک نقره  ف  یک و  ستادمیبابا از حرکت ا یرنگ 
 نگاهش کردم

 :دیپرس یبه َسرتا پام انداخت و جد ینگاه

 ؟یسالمت_کجا به 

ن لب زدم: یُهل لبخنده ن و م   زدم و با م 

 .نهیمت شهیرم پ ی....مزهی_چ

 انداخت و گفت: یو یکنار ت ی رهیت یقهوه  یبه ساعت چوب یابروش و باالانداخت و نگاه ی  تا کی

 َسرو وضع؟ نیموقعه شب؟ اونم باا نی_ا

 

 و دلخورگفتم: دمیکش یپوف کالفه

  رم؟یاجازه بگ دیرفتن با رونیب یو چهارسالمه هنوز برا ستیَسرم ب رهیخ ،ید یرمی_ا  بابا چقدر گ

 ستادیبلند شد و روبه روم ا یعصب

 اشارش رو رو به صورتم گرفت و بااخطار گفت: انگشت

  ؟یدیفهم یحرف زد یجور  نیآخرت بود که بامن ا ی_دفعه 

ازم اجازه  دیو با یدخترم یمن باش یخونه  یاگه پنجاه سالتم بشه و تو یبدون که تو حت نمیا درضمن
 گم که؟! یم یچ یدیفهم ،یر یبگ

 

 و تعصب زدم و بغلش کردم یهمه نگران نیبه ا یکنم لبخند یپرخاش کنم و حاضرجواب نکهیا ی  جا
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 جا خورد عمیسر ازحرکت  

 بغلش کرده بودم. زونیآو یمات و مبهوت بادست ها 

 ن،ییگفتن که دخترهابابا ینم راهینبود ب میپدربود؛ دلسوز تر او در زندگ بیکه عج یمرد دمیبوس یم و
 بارزش من. ینمونه 

 نشیتر یو قو نیدومردبودم که اول یفقط و فقط عاشق و دلبسته  ایدن یتمام مذکرها ن  یکه ازب یمن
 پدرم بود.

 نرم شد. یبه خودش اومد و کم باالخره

متفاوت  یهاش رو باالآورد و کمرم رو نوازش کرد و بعد ازچندلحظه از خودش جدام کرد و بالحن دست
 زمزمه کرد: شیپ قهیازچنددق

 شه. یو بدون حرفم عوض نم نیا ی؟ولیخلع صالحم کن یخوا ی_نقطه ضعفم دستته پدرسوخته، م

 داددانداختم و عجول گفتم: یشدن رو اخطار م ریبه ساعت که د ینگاه

 فقط االن من برم؟ ن،یشمابگ یچشم بابا هرچ_

 به نشانه تاسف تکان داد : یسر 

 .اخونهیها خلوت نشده ب ابونیفقط زود تا خ دیو ببر فتونیتشر دیُخب بفرمائ لی_خ

 :لبخندزدم

 _چشم.

 بال. ی_چشمت ب

 سمت درپروازکردم. و به دمیو گونش رو بوس دمیپر عیسر

 و زدم و منتظره شدم درآسانسور

، سوارآسانسورشدم و نشست میلب ها یرو یلبخند« جانان» اسم   دن  یبلندشد باد لمیموبا یصدا
 گذاشتم. فمیک یرو تو میکه جوابش رو بدم گوش نکهیدکمه طبقه ششم رو لمس کردم و بدون  ا
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 یشدم، جلو ادهیانداختم و پ نهیبه خودم داخل  آ یکرد نگاه یکه طبقه ششم رو اعالم م یزن یباصدا
 زنگ و فشردم. یقینفس  عم دنیو بعدازکش ستادمیا جدهیواحده ه

 .دیکوب یم واریکرد و خودش را به در و د یم یتاب یب نهیدر س دلم

عمر گذشت  کیکوتاه که برام  یعرق کرده بود، بعدازچندلحظه  میاسترس داشتم و کف  دست ها یکم
 زدم و گفتم: یشد لبخند  ُهول انینما حیمس ی  آشنا یدربازشد و چهره 

 _سالم.

 نگاهم کرد لب زد: فتهیزدن ش یتا پام رو ازنظر گذاراند چشمانش برق َسر

 .دیبفرمائ یخوش اومد ز دلم،ی_سالم عز

 

 به داخل برداشتم. یقدم داخل اشاره زد کفش هام رو درآوردم و وبه

 رو بست و نگاهم کرد آب  دهانم رو قورت دادم و مضطرب گفتم: در

 ح؟ی_مس

 م._جان

 .کشم ی_من خجالت م

 کرد زمزمه کرد: یم تمیکمرم گذاشت و همانطورکه به داخل هدا یزد و دستش و رو یلبخند

گفتم که عاشق شدم و قراره  ساومامانیکه به مل یشه از اون وقت ینداره که باورت نم دنی_خجالت کش
ره، ازصبحه  یلحظه هم  لبخند از رو صورتشون کنار نم هی یکه باهاشون آشنا بش نجایا یایتو ب

 .ننتیمشتاقن بب

 

 شد: یهام چراغون چشم

 ؟یگ ی_راست م
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 امد مخاطب قرارم داد: رونیب یکه از اتاق ینازک و دخترانه  یجوابم و بده صدا تااومد

 .یخوش امد زمی_سالم عز

 دستش رو به سمتم درازکرد. و

 فشردم با خجالت لب زدم: یدستش رو م یزدم و درحال فشیظر یبه چهره  ی لبخنده

 شدم. دمزاحمتونیگلم ببخش ی_سالم مرس

 اشاره زد: حیزد و به مس یچشمک

 قدر خوب باشه. نیا حیمس ی قهیدونستم سل یخوشگل خانوم، نم ی_مراحم

 

 زدم: ینیشرمگ لبخند

 رسم. یشما که نم یبه پا دی_خجالت ند

 

 کرد و گفت: یمابود تک خنده  یکه تا آن لحظه نظارگره تعارف ها حیمس

 ُس یگ یهم محض دلخوش یکمی دهایمثالخواهرشوهر و عروس د،یکن ی_چقدر واسه هم نوشابه بازم
 دلمون باز شه. دیکن یک ش سیوگ

 :دیکوب حیمس یکرد و با ُمشت به بازو یاخم سایمل

 ...ستیخبران نیازا زیمزه بر _کم

 به من زد و ادامه داد: یچشمک

 .میاریحالت و جام ییمنه دوتا مهینفربودم االن ماهکم توت هی_قبال 

 بلندشد. حیاعتراض مس یکردم که صدا یا خنده

 

 .دیرآوردی_ا  مظلوم گ
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 دادم وگفتم: لشیتحو ی  دندون نما لبخنده

 که هست. نهی_هم

 و متفکرگفت: زکردیچشم هاش رو ر سایمل

 ؟ی_تومظلوم

 لب زد: دهیبرچ یمظلوم چشم هاش رو گرد کرد وبالب ها حیمس

 ستم؟ی_ن

و و محکم گونش ر ستادمیپام ا یپنجه ها یبانمکش قندتو دلم آب شد، ناخودآگاه رو یچهره  دن  یازد
به آب دادم  یچه دست گل دمیشوکه آب دهنش رو قورت داد و نگاهم کرد تازه فهم حیمس دمیبوس

 .هیره سبک وجلفچه دخت گهیساحتمامیاالن مل

قهقهه زدنش  یکه صدا سابودمیحدس زدنه واکنش مل ریدرگ نجوریانداخته بودم و هم نییرو پا َسرم
 یطونینگاهش کردم خنده اش که تموم شد لبخنده ش یبلندشد، متعجب سرم رو باالآوردم و سوال

 گوشه لبش شک گرفت.

 کلک؟ نگا نگا چه قرمز شده بچه. یدل داداشم و برد ینجور یتو! هم یهست یطونی_چه دختره ش

 زد برگشتم و نگاهش کردم. حیکه مس ی بااشاره

 حرف ها رو نداره. نیبوس که ا هی گهیگرفته، آخه د رقراریتحت تاث یلیانگار خ چارهیام گرفت ب خنده

 

جل لبخنده  :ساکردمیزدم و رو به مل یخ 

 دلم غنج رفت واسش دست  خودم نبود. هوی_خب آخه 

 زد و گفت: یمهربون لبخنده

 کردم. یشوخ زمیدونم عز ی_م

 کرد. تمیامده بود هدا رونیکه ازش ب یبازوم گذاشت و به سمت اتاق یرو رو دستش

 .گهیُگلشه، دلش آب شدد یوقته منتظره عروس یلیکه مامانم خ اگلمی_ب



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

338 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومد. یهم ساکت و صامت ُپشته َسرم م حیو همراهش شدم مس دمیکش یپراسترس نفس  

 کرد. تمیروبازکرد و به داخل هدا در

 و به داخل قدم گذاشتم. دمیبه شالم کش یدست

 یها یکه تلخ ینیلچرنشیو انسال  یقلبم ماالمال پرازغم و غصه شد، زن  م دمیکه د یصحنه  دن  یباد
 داد یاز سنش نشانش م رتریزمانه پ

 کرد، یم ی  خودنما یز یر یو چروک ها نیرنگش چ یقهوه  یچشم ها ریز

آخر  یتا لحظه  یکه حت یدلسوز،کس یدرد بود و مادر  یاسوه  بودم که یزن ییمحو تماشا همانجور
 برنداشته بود. حیرا از مس تشیدست  حما

 داشت گفت: یکه لرزش کم یلب هاش کرد و باصدا همانیم یاو زودتر به خودش اومد که لبخند انگار

 .اجلودخترمی_ب

 گفتم: دمیشده ام کشخشک  یلب ها یشده زبانم رو رو هل

 کردم. ی...ا  هل شدم..وگرنه زودتر سالم مزشدمیچ کمیمن  دیببخش د؟ی_سالم خوب

 نگاهم کرد. مهربون

خوام  یچشم هام سو  نداره م نمت،یبب اجلوترقشنگینداره دخترم ب یماهت اشکال ی_سالم به رو
 .نمیو برده رو ببکه دل  پسرم یقشنگ دختر 

اتاق بود  یکه گوشه  یتخت یبه جلوبرداشتم و کنارش رو ینشست قدم میلب ها یرو یتبسم
 نشستم.

 کرد. یم نییبود وجب به وجب چهره ام رو باالوپا دایکه درصورت هو یباشوق

 آوردن به آشپزخانه رفت. وهیم یبه بهانه  سایگذشت که مل ی قهیدق چند

 تخت نشست و به مادرش نگاه کرد. یبه جلوبرداشت و کنارم رو یهم قدم حیمس

 زد: دولبیبه چهره اش پاش یلبخند

 _مامان؟
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 _جان  مامان.

 

 به من کرد و گفت: ی اشاره

 ؟یدی_عروست و پسند

 نگاهش کردو گفت: فتهیش مادرش

 نیشه دختر به ا یبعدشم مگه م ستیمهم ن گهید شیبق ده،یکه دل  تو بُسره که ُسر نهی_مهم ا
 د؟یو نپسند دیرو د یو خانوم یخوشگل

 نزد: یاز خوش ی هیثان یزد قلبم برا حیکه مس یانداختم که باحرف نییزده سرم رو پا خجالت

دخترواندازه  نیو بهت بگم که ا نیخوام ا یکه چقدر دوست دارم، امروزم م یدون ی_مامان خودت م
 خودت دوسش دارم.

 

 :دیحلقه زد بغض کرده خند شیدرچشم ها اشک

برام بسه  یبرگرد یتو به زندگ نکهیخوام هم یازخدا نم یچیه گهیپسرم بخدا د یخوشبخت بش ی_اله
 .نیتونم راحت سرم و بزارم زم یم گهید شیهم بره سره زندگ سایمل یر یتو که سروسامون  بگ

 بلندشد: حیاعتراض مس یصدا

 باالسرمون باشه. تیو سال سا ستیانشاهلل صدوب ه،یچه حرف نی_ا  مامان ا

گونه اش افتاده بود را زودود و نگاهش  یرو که رو یدست راستش رو بلند کرد و قطره اشک یسخت به
 رو به من دوخت.

 گه؟ی_دخترم اسمت ماهک بودد

 زدم. یلبخنده محجوب 

 _بله.

 اسمت و انتخاب کرده؟ یک ه،یقشنگ یلی_اسم  خ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

340 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _پدرم.

 آد. ینازت م یهم به چهره  یلیماه  کوچکخ یعنی_

 زدم. ینیریش یبخندل لبخند

 .دی_ممنون شما لطف دار

 زد و گفت: حیبه مس یا اشاره

 ؟یپسره ما دوست داره توام دار  نیقدر که ا نی_ا

 که در تنم نشسته بود به زور لب زدم: یوباشرم دمیلب هام کش یرو رو زبونم

 _بله.

 کرد و گفت: ی خنده

تلفن خونتون و هم بده که با مادرت هماهنگ کنم که  ی_ُخب پس با پدرومادرت صحبت کن، شماره 
 تودسته هم. میانشاهلل دست شمادوتاروبزار

 _چشم.

 .زمیبال عز ی_چشمت ب

 که گفت: رمیرو بگ وهیبلندشدم تا کمکش ظرف م سایمل بااومدن

 .نیبش یشمامهمان زمی_نه عز

 زدم نشستم. یهمه مهمان نواز  نیبه ا یلبخند 

 

 یکرد وقت ینگاهم م رهیداده بود و خ هیو نگاهش کردم به چهارچوب در تک دمیرو پوش میها کفش
 گفت: فتهیزد و ش یلبخند دیخودش د ینگاهم رو متوجه 

 ؟یخوشگل یلیخ یدونست ی_م

 نازک کردم و باعشوه لب زدم: یچشم
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 _بله.

 کردم. یدلبرانه اش نگاه م یبه خنده  فتهیاش سکوت  سرد  ساختمون رو شکست ش قهقهه

 ییجا یکردم و دستم رو رو یاخم دیاش که تمام شد دستش رو جلو آورد و گونه ام رو کش خنده
 انگشتانش گذاشتم و اخم کردم:

 _ا  دردم امد نکن.

 کرد: اخم

 _دوست دارم.

 _ا  بچه پررو.

 شترُپرروام؟ی_ازتوب

 حرف زدن رو نداد: یرو بلندکرد و بهم اجازه  دستش

چون مطمئنم اگه خودمون سرکاله خود زنگ  ؟یگ یبه مامان و بابات م ی  هارو ولش کن، ک نی_حاالا
 اجازه بدن هست. نکهیاحتمال ا یکنن اماتو اگه خودت بگ یبخاطره فربد ردمون م میبزن

 چشمم رو فشاردادم و متفکرگفتم: ی گوشه

 انهیگم، مامانم درجر یرم شرکت به بابا م یاالن نه فردام یبهتره ول ینجور یخودم بگم ا دی_آره اول با
 قبال گفتم بهش.

 بهتره. میشرکت هرچه زودتر به بابات بگ یایخواد َسر  ساعت ب یخب پس  فردا نم یلی_خ

 

 بهش انداختم: یگر ینگاه  د میآسانسور زدم و ن دکمه

 ام؟یشه کالن یم ی_باشه، ول

 ابروش و باالانداخت. یتا کی

 _چرا؟
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بپرسم  نهیرفت ازمت ادمیدلم براشون تنگ شده، اصال  کایو مل نهیمت شهیبرم پ یسر  هیخوام  ی_آخه م
 شد. یدچیباسع شیقض

 تکون داد. یناچارسر 

 ُخب ازاالن سواستفاده کن. لهی_خ

 کردم. اخم

 ؟ی_سواستفاده ازچ

 خودش اشاره زد. به

 شوهرت. تهی_ازموقع

 

 ترشد. ظیغل اخمم

 .ری_برو بابا شب بخ

 .دیخند

 .زمیرعزی_شبت بخ

 

 ادیباشن ز دهیباباومامان خواب نکهیودر روبازکرد، ساعت از ده گذشته بود واحتمال  ا دانداختمیکل آروم
 بود.

همه جا نشان از  ی  صدا به سمت  اتاقم رفتم خاموش نیدکمتریکفش هام رو درآوردم و بدون تول آهسته
 داشت. میفرض یدرست

 .دمیلباس هام روعوض کردم وخواب خسته

 

نصب شده بود انداختم و داخل شدم؛  ینما روم یساختمان بلندباال یکه باال یدیجد یبه تابلو ینگاه
 بود. رکردهییوقت بود که به شرکت سر نزده بودم و همه جاتغ یلیخ
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 .ستمیباعث شدازحرکت با یمرد جوان ی  رد شدم که صدا ینگهبان ازمقابل  

 د؟یکاردار ی_کجاخانوم؟ باک

 

 م و باالانداختم و گفتم:ابرو یتا گیسمتش برگشتم و  به

 ؟یمفتشیهست یاصالشما ک ،ی_باهرک

 و با غرورگفت: دیبه َسر کچلش کش یدست

 .نجامیا دار  ی_من سرا

 .داربودینجاسرایدارم آقانعمت ا ادیکه من به  یی_تااونجا

 _من پسرشم.

 .ریخب روزبخ لهی_آهان خ

 اومدم برم که دوباره

 داره. نجاصاحابیا ،یو د  برو که رفت نییپا یانداخت....استغفراهلل نهی_اوف کجا؟ سرت و ع

به پسرش دلم  یبه سمتش برگشتم تا جوابش رو بدم که با اومدن  آقانعمت و زدن  توسر  نیخشمگ
 :دمیکم نکرد غر تمیُخنک شد اماازشدت عصبان

 ؟یکن یواسه خودت بلغورم یاصال معلوم هست چ ت،یشخص یب ی_دهنت و ببندپسره 

 انداخت. نییشرمنده سرپا آقانعمت

 شناخت. یتجربه شمارم نم یمهندس خام  و ب دخانومی_شماببخش

 لفظ  خانوم مهندس باتعجب نگاهم کرد: دن  یباشن پسره

 نداره. نیتوه نجاحق  یا ادیکه م ی گهی_نشناسه، چه به من چه به َکس د

 .دیباروببخش نیدایکن ی_شمابزرگوار 

 :دمیکش یکالفه  نفس  
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 .دیخب به کارتون برس لی_خ

 به سمت طبقه اول که دفتر بابا بود حرکت کردم. و

 

 خوش جوابم روداد: یباباکردم که بارو ی  اما باجذبه و جد انسالیم ی  منش یبه خانوم رحمت یسالم

 .یآ ینم نورایا گهیچخبرا؟ د ؟یدخترگلم خوب _سالم

 .لبخندزدم

 بودم، اصالوقت نکردم َسربزنم. ریدرگ یلی_خ

 گفت: یتکون داد و بالحن  مهربان یسر 

 شه. یبرات تنگ م ادلمونیشتربیبه بعدب نی_ازا

 _چشم حتما.

 د؟ی_به پدرتون خبر بدم اومد

 زدم: ییدندون نما یلبخند

 .کنمزشیخوام سوپرا ی_نه م

 کرد. یتک خنده  

 .یکن یم ی_خوب کار 

 .دمیبه شالم کش یدست

 ست؟ین ششونیپ یتونم برم داخل؟ کس یم_

 به در اشاره کرد. 

 .یبر  یتون یم ستیداخل ن یکس زمی_نه عز

 رفتم گفتم: یتکون دادم و همانجور که به سمت اتاق م یسر 

 _بااجازتون.
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 بابابلندشد: ی  بلندو َرسا یبه در زدم که صدا ی تقه

 .دی_بفرمائ

 یباژست  خاص دهیو ُاتو کش زیتم شهیشد به بابا که مثل  هم دهیروبازکرده و داخل شدم، نگاهم کش در
 شکلش نشسته بود. یلیمستط ز  یپشت  م

 بود. زشیم یرو یبود و حواسش پرت  برگه ها نییپا سرش

 جلوگذاشتم. یرو بستم و قدم در

 گفتم: یو ُپرانرژ  شاد

 باباجونم. ی_خسته نباش

 برگه هابلندکرد. یسرعت سرش را از رو به

 اومد گفت: یزد و بلندشد و همانجورکه به سمتم م یکه به من افتاد لبخند نگاهش

 عسل  بابا، ماه  باب ا،دختر  بابا. نجاست،یا یک نی_بَه بَه بب

 و لب زدم: دمشیدستانم رو باز کردم و درآغوش کش دیکه رس میدوقدم به

 باباجونم؟ ی_خوب

 موهام نشاند: یشالم بر رو یاز رو یبوسه  

 .بهتر شدم دمی_خوب بودم توروکه د

 لب هام جوانه زد. یرو لبخند

 میکرد و خودش هم روبه رو تمیرنگ هدا یک رم یخودش جدام کرد و به سمت ست  مبل ها از
 نشست.

 یا؟مد یک   دمیاصالنفهم شبمیشرکت، د ی  ایهم ب یسر  هی یشد که قابل دونست یچ ی_ُخب نگفت
 خونه انقدرخسته بودم که زود خوابم ُبرد.

 جابه جاشدم و بااسترس لب بازکردم: میصندل یرو یکم
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 و بهتون بگم. یز یچ هی_راستش باباامروزاومدم 

 دادوگفت: هیمبل تک ی  ابروش و باالانداخت و به پشت یتا کی

 _ُخب؟

 دهنم رو قورت دادم و با لکنت گفتم: آب  

 ...راستش!زهی_ا ....چ

 :اوگفتمیمسلط بشم باالخره دل و زدم به در به خودمکردم یو سع دمیکش یقیعم نفس  

 دبهشونیکه اگه بزار رمیخواستم ازتون اجازه بگ یمن، م ی  خواستگار  ادیخوادب ینفر م هی_راستش بابا 
 بگم بهتون زنگ بزنن.

 :دیو پرس دیلب هاش کش یهاش در لحظه درهم شد زبانش رو رو اخم

باهاش  یهست؟ اصال چطور  یهست و چ یک دیگ یکه م ی  آقا نیا دکهیشه بفرمائ ی_ُخب م
 ؟یآشناشد

 .یموحد ی  کنم آقا یکه توش کار م یشرکت س  ی_رئ

 د؟یشرکت قراره ازدواج گذاشت یچندروزه که رفت نیهم ی_اون وقت تو

ساختمون هم و   نیهم یهم هستن طبقه ششم، اصالتو مونیهمسا دمی_فقط توشرکت که هم و ند
 کار دادبهم.  دشنهایکه پ میدید

 :دیکش شیشانیبه پ یگرفت و دست ینفس

 ؟ی_دوسش دار 

 انداختم و آروم زمزمه کردم: نییَسرم رو پا نیزده و شرمگ خجالت

 _بله.

 گفت: یطوالن یروبه روش ُزل زد و درآخربعدازمکث وارهیمتفکر به د ی چندلحظه

هد ش  یکار پ نیکه باا نی_باا  میتوام تصم ل  یتونم برخالف  م یشم اما نم یم کیکوچ یآقاجون و م 
 خواد. یم یخدا چ مینیبگو زنگ بزنن تا بب رم،یبگ
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خبره موافقت  بابارودادم و  حیاز شرکت اومدم به مس نکهیشدم بعدازا ادهیرو پارک کردم و پ نیماش
 .ششیرم پ یزنگ زدم و گفتم که م نهیبعدشم به مت

 باعث شد به عقب برگردم. یمرد یزنگ و بزنم که صدا اومدم

 د؟ی_خانوم ببخش

 مطلق. یکیشد وبعدهم تار دهیتو صورتم پاش یبرگشتم اسپر  تا

به دور و اطرافم  دهیبازکردم و ترس یپلک هام رو به سخت یمچ دستم وَسرم ال هیدرد درناح بااحساس
 نگاه کردم.

رک ُمرده ه فیکث ،یانبار  هیشب یجا  شکسته. هیزوصندلیداخل اتاق نبود بجز چندتا م زیچ چیو چ 

شده  فیبسته بودن و پاهام و باطناب گره زده بودن، لباس هام کث یدست هام رو ازپشت به صندل مچ
 َسرم نبود. یز یبود و چ

 :دمیدادکش اریاخت یو ب دیگونه ام چک یاز چشمم رو یقرار قطره اشک یب

 .دی! توروخداکمکم کنست؟کمکینجانیا ی_کس

 :دمیکش غیرو تکون دادم و پشت َسره هم ج خودم

 کمک. د؟یخوا یم ی! از جونم چنجایمن و آورده ا ی_ک

 .دمیکش یم غیوقفه ج یب

رنگ بشدت بازشد و  یطوس یمکررم در آهن یدادها یداد و ب نیتو تنم نمونده بود، ماب یجون گهید
 از ترس الل شدم. واربرخوردکردکهیباد یگوش خراش یباصدا

و خشن به سمتم قدم برداشت که وحشت زده  یجد یمشک کدستی یبا لباس ها یکلیه یقو مرد
 لب زدم: یلرزون یآب دهانم رو قورت دادم و باصدا

 ن؟ی... هستی_ش...ما...شما...ک
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 یُکلفت و َخش دار  ینگاهم کرد و باصدا رهیزاغش خ یو  باچشم ها ستادیا میقدم کی درفاصله
 گفت:

کنم که انگار  یم یکار  یراه بنداز  دادیدادوب یبخوا میادیتاکارمون تموم شه، ز یر ی_بهتره خفه خون بگ
 گم؟ یم یکه چ یگرفت یالل بود یمادر زاد

 زده در خودم جمع شدم و فقط تونستم سرم رو تکون بدم وحشت

 گفت: یاندامم رو ازنظرگذراند و بالحن  چندش نییزد و ازباالتاپا یشخندین

شم. میدست هیدم  یقول م یباش یب_خوبه، اگه دختر  خو  به َسرو گوشت ب ک 

 دادزدم: یحرفش ترس و کنار گذاشتم و عصب بعدازاتمام

گفته من و  یمگه شهر هرته؟ حاالم زودتر اون گالرو بازکن و بگو ک یکن یم خودیب یلیخ ی_جنابعال
 .نجایدایاریب

و به  دمیازَسره دردکش یغیج دیو کش دیچیبه سمتم حمله کرد موهام رو دور دستش پ خشن
حرف ها بود و هرلحظه محکم تر  نیتر از ا یتقالافتادم که خودم رو از دستش خالص کنم امااون عوض

 .دیکش یاز قبل موهام رو م

 .زیهمه چ یکنه دختره ب یم یکنم؟ واسه من بلبل زبون تیشترحالیابیهرته  نجاشهرهیا یدی_حاالفهم

 

گنده کرده بود و  کلیکه فقط ه یکرد و چه نامرد بود مرد یدردناکم دل  سنگ رو هم آب م یها غیج
 .داد یتنها و دست بسته نشان م یزورش رو به زن

 و دادزد: دیدو یبه داخل انبار  یشدن بودم که مرد قدبلندوالغراندام هوشیشدت درددرحال ب از

 م؟یکارکن یتا خودش بگه چ میسیکنه !مگه نگفت وا یپوستمون و م ادیاالن آقاب ارشی_چخبرته ک
 هاش کله عمارت و برداشته. غیج یتو؟صدا یبدبخت دار  نیا کارهیچ

و در دل تمام  دمیچیرو به ضرب ول کرد، که ازدردبه خودم پ میموها ارش  یاسمش ک دمیکه فهم یمرد
 هاش رو به باد ُفحش گرفتم. شیقوم و خو

 به صورتم واردکرد و گفت: یار گذاشت و فش رَفکمیرو ز دستش
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 _دارم برات فقط صبرکن.

 تونستم جوابش رو بدم. یدرد نم ازشدت

 رفتند. رونیب یبه سمت در رفت و دوتا دیبودنم رو که د ساکت

 

 کرد. یکردم خون درَسرم جمع شد  و پوست  َسرم هم گزگزم یبود و احساس م دهیَامانم رو بر درد

و  نجامیا یچ یدونستم برا یبود که نم نیبودم، ا رافتادهیگ زیرقت انگ ت  یوضع نیکه تو ا نیبدترازا
 نشسته. یماجرا چه کس  نیپشت  ا

را دراتاق  پهن کرده بود نشانه ازآن داشت  یبود و آفتاب داغ میکنار وار  ید یکه در باال یکوچک ی پنجره
متوجه نبودنم شده بودن،  ادیگذشت و به احتمال ز یکرده بودن م هوشمیکه ب یاز زمان یکه چند ساعت

 یرا طلب م ی مضاعفی  هم مطمئنن نگران نیپارک کرده بودم و ا نهیمت یدر  خانه  یرو جلو نمیماش
 کرد.

 کرد. یکالفه ترم م نیبود و ا ختهیآشفته دورواطرافم ر میموهام بازشده بود و موها کش  

 یکمرم ُشره م رهیو عرق ازت رمیَسر ظهر تابستان و بازتابش دراتاق باعث  شده بود حالت  تهوبگ ی  گرما
ازخون و عرق بود چون  یشک مخلوط یکردم که ب یرو احساس م یسیخ یماده  میشونیپ یکرد، رو

م به جس دردبه َسرم اومده بود  یآمد که چه بال ینم ادمی قیبود دق صیقابل  تشخ یخون به خوب یبو
 شد. یبدتر باعث  رنجشم م یخبر  یو ب یکنار درد روح

لحظه دستم  نیافتادم، آخر فمیک ادهیرو خبرکرده  یمتوجه نبودنم شده و شهر  نهیکه تااالن مت مطمئنم
 .نکردم شیدایبه دور و اطرافم انداختم اماپ یبود نگاه

تونستم  یکرد دست هام بسته بود و نم یبود و حالم روبدترم دهیازموهام به صورتم چسب چندتار
 کرد. یترم م یعصب نیکنارشون بزنم و هم

 دمیرس ینم یکردم به جا یفکرم هرچقدر

 ممکنه بامن مشکل داشته باشه که بخواد بدزدتم؟ یکس چه

 بابا باشه. یاز رقبا یکی دیشا
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 !دمیشا ای

 ....دیشا

 فربد؟

 شه؟ یمگه م یول

 .ادیاز دستش برنم دنیبکنه دزد یهرکار  فربد

 رو مطمئنم. نیا

 نشده که من رو بده دسته چندتاگردن کلفت! رتیغ یقدرب نیفربدهنوزا

 ه؟یکاره ک یعنیپس  یول

 دونم. ینم

 شدم جیگ پاک

 وباره اومدنداشت که د نیقفل َدر نشونه ازا یدتویچرخش کل یصدا

 بالگددروبازش کرد؟ یدر قفل داره دفعه قبل چجور  نیاما اگه ا 

 که دوباره همون دومرد داخل آمدن. دیتر طول نکش شیب هیاحمقانه ام چند ثان یفکرها

که  ی  کلیکه صبح َسرم بود، بود و دست اون مرد ه یمثله همون شال اهیشال  س کیاون مردالغر  دست  
 .کیکوچ یبردار  لمیف نهیدورب کی ارش  یاسمش ک دمیفهم

 توخودم جمع شد و باترس نگاهش کردم. دیالغر به سمتم اومد که ترس مرد

حبس شد؛  نمیزد و پشت  َسرم قرارگرفت و باهمون شال  چشم هام رو بست که نفس توس یشخندین
 ترسوندم. یم شتریب نیو ا ادیسرم ب ییدونستم قراره چه بال ینم

 لب بازکردم: لرزون

 د؟یکارکن یدچیخوا ی_م

 کناره گوشم زمزمه کرد : یکش دار و چندش آور  بالحن
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 شه، نترس. یاالن تموم م زمیعز یچی_ه

 سرتاسر  تنم رو فراگرفته بود. یبیعج دلشوره

 داشت که ازم فاصله گرفته نیقدم هاش نشونه  ازا یصدا

 اومد. یکدومشون در نم چیازه یصدا چیگذشت و ه ی قهیدق چند

 بود. زیبدتر َوهم برانگ نیا و

 

 _خوبه؟ 

 .میتازودتراز َشر ش خالص ش سیر بفرستشون واسه رئت عی_آره، سر

 

ام رو  نهیکه امکان داشت هرلحظه جناق س دیکوب یام م نهیچنان خودش رو به س جانیاز ه قلبم
 .ادیب رونیبشکافد و ب

 :دمیکرد پرس بغض

 د؟یکارم کن یچ دیخوا ی_م

 بلندشد. ارشیک یصدا

، ز  .یزوداز دستم خالص شد یخوش شانس یادی_نترس کارمون باهات تموم شد 

 گفتم: عیسر دیترس

 ؟یچ یعنی_

 .تی. قبلی  جا میگردون یدوباره برت م یعنی_

 بهت زده گفتم: 

 شم بخدا. یم ونهیدارم د ه؟یچ هیاصالقض نم؟یدیدزد یچ ی_پس برا

 ها. یبمون یتون یم یاگه دوست داشته باش ؟یبر  میولت کن میخوا یم یناراحت هی_چ
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 چندش ادامه داد: بالحن

 .دم بهت خوش بگذره ی_قول م

 :دمییدندون سا یعصب

 .خوام برم یتر بازم کن م عی_حرف  مفت نزن، سر

 صبرکن. کمیجوجه  یدار  ی_چه عجله 

 

حتماخانوادم نگرانم  گهیتااالن د دبرمیولم کن گهیکارتون باهام تموم شده؟ ُخب د دیگ ی_ُخب مگه نم
 شدن.

که  اربودیشانس باهامون  میکرد سکیشد خطرش کمتره، صبحم ر کیکه هوا تار گهیچندساعت د هی_ 
 کوچه خلوت بود.

 َسرم رو تکون دادم: کالفه

 کالفه شدم. دی_ُخب حداقل چشم هام و باز کن

 

 بده کوفت کنه. اریب یز یچ هیبروچشم هاش رو باز کن بعدم  ای_س

 

 ُخب توام برو زودتر عکس هاروبفرست. لهی_خ

 و بغض کرده لب زدم:  دهیام حبس شد ترس نهیتوس نفس

 .دیکارکنیچ دیخوا یباهام؟ توروخدا من آبرو دارم م دیکرد کاریچ ؟ی_عکس  چ

 

 کرد گفت: یهمانجور که شال رو باز م ستادیدورم زد و پشت  َسرم ا یکس

 .یفهم ی_بعدًا خودت م
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 و گفتم: دمیلب هام کش ینبود زبانم رو رو ارشیزدم ک یپاهام افتاد، پلک یرو شال

 دباهام؟یکارکنیدچیخوا یمنم مثل ناموس  خودتونم، م دی_توروخدا فکر کن

 

 رفت گفت: ی)مرد الغر(همانجور که به سمت در مایس

تاشب  ارمیبرات ب یز یچ هیاگرم گرسنته صبرکن  ؛یبر  یحوصلم و َسر م یدار  ی_بهتره کمتر حرف بزن
 رو دستمون. یفتیب یر ینم

 رفتنش رو تماشا کردم. رونیحرف ب یکردم و ب یقروچه  دندان

ر شده بود. یدرد م بیدستم عج مچ    کرد وپاهام س 

 :دمیو غر دمیکش یحرص نفس  

 !ی_لعنت

 

آب بود برگشت و  وانیل هیکاسه و  هیکه توش  یرنگ ینقره  یفلز  ی  نیگذشت تا با س یا قهیچنددق
که داخل  کاسه بود عق  یاتیمحتو دن  یکردم و باد ینیبه داخل  س یپاهام گذاشت نگاه یرو جلو ینیس

 زدم و رو گرفتم.

 کرد و خشن گفت: اخم

 _چته؟

زد  ینیو با پا به س دیبه موهاش کش ینزدم، دست یاز هراحساسش نگاه کردم و حرف یچشمان  عار  به
 و گفت:

کنم تکون  یم کارتیچ ینیتا بب یکن یخواد جفتک پرون یخوام دست هات و باز کنم، فقط دلم م ی_م
 ؟یدیفهم یخور  ینم

 حرف نگاهش کردم. یتکون دادم و همانطور ب یسر 

 َسرم رفت و دست هام رو باز کرد و ظرف غذاروبرداشت و به سمتم گرفت. پشت  
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شدم که  ر  یمچم که قرمز شده بود خ یرو یطناب ها ی  دردناکم رو ماساژ دادم و به جا یدست ها مچ  
 گفت: یبلند یباصدا

 .گهیکن د رکوفتی_بگ

 لب زدم: یکردم و حرص یاخم

 خورم. ی_نم

مشغول بستن  ددوبارهیدست هام رو گرفت به شدت عقب کش یگذاشت و عصب نیزم یرو رو ینیس
 دست هام شد.

 : دمیکش غیشدن دست هام ج دهیکش ازشدت

 ؟یروان یکن یم کاری_چ

 

 :دیاش غر دشدهیکل یدندون ها نیب از

 ارمیحالت و جا م امیم ادیدر ب کتمیشه ج کیبتمرگ تا هواتار نجایهم ،یرو دادم پررو شد ادبهتی_ز
 ترم. یوحش ارشمیچون من به وقتش از ک یر یپس بهتر خفه خون بگ

 

 تکون دادم و ساکت شدم. یسر  دهیترس

 رفت و َدرو محکم بست. رونیغذا رو برداشت وب ی  نیکرد و س یاخم

 ام گرفته بود، هیگر یکالفگ ازشدت  

 ازعرقم و به عقب روندم. سیخ یرو محکم تکون دادم و موها َسرم

 

 

 نیبهم َسر نزدن و ا کبارمی یکدومشون حت چیه گهیبود گذشت و د یو عذاب یباهرسخت یچندساعت
 رو به جونم انداخته بود. یبیخودش واسم دلهره آور بود و استرس  عج
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 شدن. ریاَج یو اصال ازطرف چه کس ه؟یمن چ دنیازدزد دونستم هدفشون ینم

 د،یوز یم یپنجره باد ُخنک از

 کرد. یرو وارد اتاق م یکنار رفته بود و ماه نورکم آفتاب

 بازشدن در رشته افکارم پاره شد. با

 پشت َسره هم به سمتم ا؟مدند. ارشیو ک ایس 

 :دمیدهنم رو قورت دادم و پرس آب

 .دیکارکنیچ دیخوا ی_م

 گفت: یکرد بالحن  چندش آور  یباز م یکه دست هام رو از صندل یدرحال ایس

وگرنه کارت و  یخوشگله، فقط بروخداروشکرکن سفارش شده بود یکه بود ییهمون جا متیبر ی_م
 ساخته بودم بدجور.

 و خشن نگاهش کردم. دمیهام رو بشدت کش دست

م گره داد و محکم بست و پاهام رو بلندم کرد و دستهام رو با طناب به یصندل یزد و  از رو یشخندین
 بازکرد.

 

 بلندشد. ارشیک یصدا

 ای_س

 

که  دمیتن عقب کش دهیرو به سمتمون پرت کرد ترس یدیچسب  پهن  سف ارشیعقب برگشت که ک به
 هوا گرفت و به سمتش برگشت. یحرکت چسب و تو کیبا  ایس

 ام رو گرفت و َسرم رو باال برد،  چونه

 .دیلرز زیرقت انگ تیوضع نیو الغرش نگاه کردم و تمام بدنم از ا ههیآن فاصله کم به چهره کر از

 لب هام چسبوند. یحرکت رو کینگاهم کرد و چسب رو باز کرد و با  سرد
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بود و  دهیفا یحرف زدن ب یبکنم و تمام تالشم برا یهام از تعجب گرد شدن، نتونستم اعتراض چشم
 نبود. دنیشد که قابل شن یاز دهانم خارج م یمفهوم یفقط اصوات ب

رو  میپام افتاده بود رو برداشت و چشم ها نییدهانم چسباند و شالم رو که پا یدور چسب رو رو دو
 بست.

 

 بودم. رکردهیگ یتیام گرفته بود، توبدوضع هیگر

 .میُخب بر لهی_خ

 

 دست هاش فشرد و دنبال  خودش کشوندم. یرو تو بازوم

 بزنم. کیتوستم ج ینم یرفتم و حت یکشوندم م یهرجام اریاخت یب

 .میاومد رونیکه بود ب ییهرجا ایاز خونه  دمیُخنک و آزاد و حس کردم فهم یهوا یوقت

 هام رو ُپرکرد. هیگل  تمام ر یکه بو دمیکش یقیعم نفس  

که  ییاومد و بعدش هم ضربه که به کمرم وارد شد و پرت شدم داخل  جا ینیبازشدن  درماش یصدا
 بود. نیبنظر ماش

 خورده بود و درد تامغز و استخوانم نفوذکرده بود. یبه شدت به جا پام

 تونستم آخ بگم. یدردم نم نیتسک یبرا یبود که حت نجایمشکل ا و

 .دمید یرو نم نیماش یهام بسته بود و فضا چشم

 کنارم نشست و در رو بست. یکس

،یکه ک دمیکه کنارم بود بلندشد و فهم یشخص یصدا  یجاهاشون و عوض کرده بودن؟ نم یک ارش 
 دونم.

 .می_بر

 داشت که راه افتادن. نینشونه ازا نیکم  ماش یاستارت زدن و تکون ها یصدا
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 کنار گوشم بلندشد: ارشیک یصدا ستادیاز حرکت ا نیساعت ماش مین بعدازحدود  

 یو م یکن یشه، االن گورت وگم م یخودت بد م یوگرنه برا ینگ یز یچ هیقض نیاز ا ی_بهتره به کس
 یم داتیپ یشهرباش یهرجا یما رو لو بد یو خواست سیپل شیپ یفقط باد به گوشم برسونه رفت یر 

سردررفت ندفعهیبا ماها درافتاد،ا  دینبا یکه بفهم ارمیحالت و جام یکنم و جور  مادرت و  یعددفعه ب یق 
 شونم. یبه عذات م

 

 به شونه ام زد و ادامه داد: ی ضربه

 گم؟ یم یکه چ ی_گرفت

 

 سر تکون دادم. دهیترس

 

 _خوبه برگردچشم هات و بازکنم.

 رو برگردوندم که چشم هام رو بازکرد. سرم

 میها بود نیا نهیمت یَسره کوچه  

 نوز دست ها ودهنم بسته بود.و منتظرنگاهش کردم،ه برگشتم

 رو بازکرد. نیتونم دهنت و باز کنم دستش رو پشت گردنم گذاشت و در  ماش ی_نم

 

 خارج شدن. دمیاز د عیصورتم پرت کرد و بعدهم سر یو شالم رو تو فیشدم ک ادهیکه پ نیماش از

و شالم رو برداشتم  فیشد؛ خم شدم باانگشت هام که آزاد بودن ک ینم دهید یخلوت بود و کس کوچه
هنوز اونجا بود دست هام و باال آوردم باآرنج زنگ  نمیپاتندکردم، ماش نهیمت یو لرزکرده به سمت خونه 

 و زدم.
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 بلندشد: نهیمت یصدا قهیبعدازچنددق

 _بله؟

 شد. یاز دهنم خارج م ینامفهوم یبزنم امافقط صداها یکردم حرف یسع

 اونجاست؟ ی_بله؟کس

 

 ماندن. جهینت یتالش و ب دوباره

 

 رو گذاشت. فونیآ دنیپرس بعدازچندبار

 چشم بستم کالفه

 د،یرس یو دستم به پشته َسرم نم یکرد یاز پشت بازش م دیچسبونده بودن که با یو جور  چسب

 وقفه زدم. یزنگ گذاشتم و ب یآرنج دستم و رو دوباره

 بلندشد شیعصب یصدا

 رسم. یحسابت و م امیاونجاست؟ االن م ی_چته؟ک

 .ادیاالن م دمیکش یراحت نفس  

 

 کنن! یاستفاده نم یر یتصو فونیچرا از آ یتکنولوژ  شرفتیهمه پ نیموندم بعدازا من

 

 :دیپر رونیب نهیباز شد و مت دربشدت

 _چخبرته روا....

 نصفه موند. تیمن تو اون وضع دنیاش باد جمله

 بزنه: غیرو هضم کنه و ج تیگذشت تا بتونه اون وضع چندلحظه
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 .نمیاتوببیب ه؟یچه وضع نیشده؟ ا ی_ماهک چ

 داخل راهرو، دمیرو گرفت و کش بازوم

 به سرتاپام انداخت و گفت: یمتعجب نگاه  

 چت شده؟ ؟یزن ی_ماهک چرا حرف نم

به  یلبم افتاد دست یخشم چشم هام رو بستم و با دست به لبم اشاره کردم، نگاهش که چسب  رو از
 زد و گفت: شیشانیپ

 .دیخدا حواسم نبود ببخش یا_

 

 .دمیاز دردکش یغیکه ج دیچسب و ازدورلبم واکرد و دورآخر و محکم کش یها هیرو خم کردم که ال سرم

 انداخت نیزم یشده نگاهم کرد و چسب ومچاله کرد و رو هول

 ؟ی_خوب

. 

 و بلندگفتم: دمیلبم کش یرو رو زبانم

 ._بنظرت خوبم؟ دست هام و بازکن، بجنب

 

 ._باشه، باشه

 

نگران به سمتم  نهیپله ها ولو شدم مت یانداختم و رو نیزم یرو رو فمیدست هام که آزادشد ک مچ
 :دیاومد و پرس

حاالهم  یهم زنگ زدم جواب نداد ینگرانت شدم هرچ ،یومدیبود؟ ازصبح منتظرتم ن یچه وضع نی_ا
 ه؟یچ هیقض ؛یوقت شب اومد نیوضع ا نیکه باا
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 نگاهش کردم و لب زدم: خسته

ر  هی یبهت زنگ زدم اومدم در  خونتون ول نکهیدونم صبح بعداز ا ی_نم کردن و بردنم  هوشمیآدم ب یس 
 چندتاعکسم ازم گرفتن هیو تا االن نگهم داشتن، فکر کنم  یجا هی

 و بلندگفت: دیکش ینیه ازترس

 بودنت؟ دهیدزد یعنی ؟یچ یعنی؟ی_چ

 

 .دمیآشفته ام کش یبه موها یدست

 _آره.

 ؟یچ ی؟برا ی_ک

 دونم. یدونم، نم ی_نم

 

حال بلندشدم و تموم  وزنم و  یبرداشت و بازوم رو گرفت و بلندم کرد، ب نیزم یو شالم رو ازرو فمیک 
 .میانداختم و از پله ها باالرفت نهیمت یرو

 

بود لَم  یو یت یکه جلو یرنگ یر یکاناپه ش یتو خونه نبود، رو چکسیجاسکوت مطلق بود انگاره همه
 گفتم: نهیدادم و رو به مت

 _پس مامان بابات کجان؟

 کرده. مانی_رفتن کرج خونه دخترعمم تازه زا

 

 تکون دادم و لب زدم: یحال سر  یب

 نخوردم. یچیازصبح ه اربخورمیب میزیچ هیزنگ نزده  یکس نمیو بده بب فمی_ک
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 رفت گفت: یرو دستم داد و همونجور که به سمت آشپزخونه م فمیک 

 کنم. ی_االن واست غذاگرم م

 

و  حیکه بهم زنگ زده بودن مس ییافتاد خنده ام گرفت، تنهاکسا میتماس گوش ستیکه به ل چشمم
 بودن. نهیمت

 قایقد یعنیچندساعت اول بود  یودوتا که فقط برا ستیب حیتماس ناموفق و از مس شیش نهیازمت
ازش  ی گهید یتماس چیظهر بود و ازاون به بعد ه قهیدق ستیو ب کیماله ساعت  سکالشیم نیآخر

 هم نداده بود. امیپ ینبود. حت

 

و  حیداشتم موهام رو محکم بستم و مس فمیک یکه تو یو باکش دمیآشفته ام کش یبه موها یدست
 گرفتم.

 بوق... کی

 ....دوبوق

 بوق... سه

 .....چهاربوق

مکرر مواجه شدم؛ قلبم در  یبوق ها ینگران دوباره تماس رو برقرارکردم که دوباره باصدا برنداشت،
 عشق زده. یمن  عاشق شده  یبود آن هم برا یز یبدچ ینگران دیلرز نهیس

 جواب ماندم. یَسر هم تماس گرفتم که هربار ب چندبارپشت  

 بهم زنگ بزند. دیهام رو د امیبراش فرستادم و خواهش کردم هروقت پ امیپ چند

 به طرفم اومد و کنارم نشست. یپرازغذا ینیبا س نهیمت

 بخور، بلندشو. یز یچ هیبلندشو  زمی_ماهک جانم عز

 به بدن  دردناکم دادم و نشستم و شروع به خوردن کردم. یو قوس کش  
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 نگاهش کردم: رهیُپر خ بادهن  

 نیدرضمن ماش ومدم؟یچران ینگفت امیچون من بهت گفتم که م ؟ی_حاالواقعاتونگران  من نشده بود
 ؟یدیدرتون ند یرو جلو یبه اون گندگ

 

 زد: یدندون نما یلبخند

فقط همون صبح  ییایب یخواست یرفت م ادمی یَسرم انقدرشلوغ بود که به کل ی_راستش و بخوا
 یایمنم گفتم حتما نم ،یچندبارزنگ زدم که جواب نداد

 افتادم. ادتیاالن که تنها شدم دوباره  تا

 

 باالرفته نگاهش کردم. یباابروها

 بوده؟ شتیپ یمگه ک ؟ی_تنهاشد

 

 شل شد. ششین

 .دی_سع

 کردم. اخم

 بوده، واقعا که. گهید یحواست پرته جا ینگران من بش نکهیا یکوفت بجا ی_ا  

 

 .دنیدونستم تورو دزد یکه نم کارکنم؟منی_ُخب چ

 جمع شدزمزمه کرد: یبه گوشه سرم کرد و با چهره  ینگاه

 َسرت آوردن. ینگاه کن چه بال ؟یخبربد سیبه پل یخوا ی_نم
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 .نهیرو دادم دست  مت میو گوش دمیغذام رو هم خوردم و دراز کش یلقمه  نیآخر

کردن که اگه  دمیتجربه برام درضمن تهد هیشد  نمیا زبود،یانگ جانیه میلینشده که خ یز یچ الیخی_ب
بزن به مامانم بگو  رزنگیبگ ممیگوش ومدهین شیپ یمشکل چیاالنم که ه ارنیبگم بدترسرم م یبه کس
 مونم. یم نجایو من شب ا یتنها

 

 شد. یر یبه نشونه باشه تکون داد و مشغول شماره گ یسر 

 

 .حیکرد شدم و مغزم پرواز کرد سمت مس یکه آب ازشون چکه م سمیخ یبه موج موها رهیخ

 ختهیبهم ر یهرچقدر بهش زنگ زدم جواب نداد،دذهنم حساب شبیازد

گفت که  هیو کنا شین یهم زنگ زدم که با کل شیو افاده  سیَگنده دماغ و ف یبه اون منش یحت 
 شرکتم نرفته. یحت

َسرم گذاشتم و مشغول خشک کردن موهام  یبرام آورده بود رو رو نهیکه مت یرنگ یصورت ی حوله
 شدم.

 یکم یچپ ام هم کبود یگونه  یخراش برداشته بود و رو یباالتراز َابروم کم یافتاد، کم نهیبه آ نگاهم
 شد. یم دهید

 سوخت. یکرد و پوست َسرم م یهنوزم درد م َسرم

رو  فمیگرفته بودم و َتن کردم ک نهیکه ازمت یو مانتوشلوار  دمیکش یقیموهام رو که گرفتم نفس  عم َنم
 اومدم. رونیبرداشتم و از اتاق ب

 حرف به سمت در رفتم که بلندگفت: یخورد، ب ینشسته بود و صبحونه م یزغذاخور یم پشت  

 صبحونت و بخوربعدبرو. نیابشی_کجا؟ ب

 

 که چهره ام ازدردجمع شد. دمیزخمم کش یبه جا یدست
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 نگرانشم. انهیشه  یم حیاز مس یخبر  نمیرم شرکت بب یخورم م ی_نم

 

دستم جا داد و دست  یو لقمه رو تو ستادیدرست کرد و به سمتم اومد، روبه روم ا یکره عسل یا لقمه
 شد. نهیبه س

 انه؟یداره ازش  یخبر  نمیبب دبگمیبه سع یخوا یم زشده؛یتازه وارد چه عز حهیآقامس نی_ا

 

 گرمش در چشمم نقش بست. یزدم که چهره  یپلک

 و لب زدم: دمیکش یقیعم نفس  

من  دجلوعشقیدبایعشق تو نسبت به سع یفکرش و بکن یکه تو حت یز یاون چ شترازیب زه،یعز یلی_خ
 .یدبگیخواد به سع یگردم نم یلنگ بندازه خودم دنبالش م حیبه مس

 

 گفت: یکرد و حرص یاخم

 نداشت. وسفمی خابهیزل یو حت دیعشق من به سع ا،یگ یم یمواظب باش چ یاو ی_او

 

 .لبخندزدم

 یلیل ت،یاز رمئو و ژول یحت شتره،یب خامیزل وسفیاز  یحت حیعشق من و مس یدونم ول یو که م نی_ا
 .نیو رام سیو فرهاد، و نیریومجنون، ش

 

 _ُخبه ُخبه جمع کن خودت و

 گذاشت  بدبخت. ابونیفکر کنم از عشقت َسربه ب داکنیمجنون و پ یزودتر بدو برو آقا 

 

 رفتم. رونیبه لقمه زدم و ازدرب یکردم و گاز  کوچک یخنده  تک
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بود و اصال  لشیکردن باموبا یدرحال  باز  زیتوجه به همه چ یو ب الیخ ینگاهم رو دوختم به مونا که ب 
 متوجه اومدنم هم نشده بود.

 گقتم: یحرص ودمیبه شالم کش یدست کالفه

 ؟ی_خانوم  محمود

 

 شیازحرکت  ناگهان دم،یمنم شن یَترق ُتروق  گردنش رو حت یچنان َسرش رو باال آورد که صدا دهیترس
 یابروها ن  یب یو خنده ام رو قورت دادم؛ اما متوجه شد واخم دمیکش یقیخنده ام گرفت امانفس  عم

 :دیغر ینازکش نشست و عصب

 _چته؟

 

 چشم ببندم. یطلبکارانش باعث شد تا عصب لحن  

دندون هام تکه تکه کلمات رو  به خوردش  یازال گذاشتم و خم شدم و زشیم یراستم رو رو دست  
 دادم:

 یمن اعصاب مصاب  درست و حساب یُدم من نزار  یگم دخترجون به نفعته پارو یبهت م یچ نی_بب
 ندارم.

 

 به چشمام لب زد: رهیبادست من گذاشت و خ یزد و بلندشد دست  چپش رو مواز  شخندین

 ینجور یمن، درضمن دفعه آخرت باشه بامن ا ه  یپا ر  یکه نره ز یپاجمع کن ره  یُدمت و از ز یتون ی_م
 خوشگله. یکن یصحبت م

 

و کنارش  زکناررفتمیم یو از جلو ستادمیهام رو توکاسه چرخوندم و دستم رو برداشتم و صاف ا چشم
 گفتم: یکه اونم برگشت و کنجکاونگاهم کرد بالحن  کش دار و حرص دار  ستادمیا
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 .یخودت گوش نداد بهت اخطاردادم نی_بب

 

 رو باالانداخت. ابروهاش

 ؟یُبکن یچه غلط یخوا ی_مثال م

 

 .طهیسل یکنم، دختره  یم تی_االن  غلط و حال

زده بود و بکشم که  رونیرنگش و که آزادانه از شالش ب یخرما یدستم رو باالآوردم تا موها یحرص
 شد: دمانعیبلند سع یصدا

 خبره؟ نجاچهیدایشه بگ ی_خانوم ها م

 کردم. دنگاهیآوردم و به سع نییرو ُمشت کردم و پا دستم

 .ری_نخ

 من کرد و گفت: یکم و دست مشت شده  یبه فاصله  ی اشاره

 _بله کامالمشخصه.

 :دگفتمیموناکردم و روبه سع یحواله  یقدم فاصله گرفتم نگاه  خصمانه  کی

 کجان؟ یموحد یدآقایدون یشمام یانصار  ی  آقا ستیهامهم ن نی_ا

 و سرش رو تکون داد و به اتاقش اشاره کرد. دیلب هاش کش یورو زبونش

 گم! یم دبهتونی_بفرمائ

 توجه به مونا به سمت  اتاقش پاتندکردم. یزدم و ب یلبخند

 

 .ستادیَسرش در رو بست و روبروم ا پشت  

 کجاست؟ حی_ُخب مس
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 و کالفه گفت: دیبه موهاش کش یدست

 _رفته اصفهان.

 

 باالرفته نگاهش کردم. یباابروها

 شده؟ یز یچ ؟ی_اصفهان برا چ

 

 نشست. زشیگرفت و پشت م ینفس

 برادرش. ش  ی_نه رفته پ

 

 پلک زدم: متعجب

 ؟یبراچ ار؟یسام ش  ی_پ

 

زدم که برادرش زنگ  یاز پروژه ها حرف م یکیداشتم باهاش درمورد  روزیشده، د یدونم چ ی_آره نم
 ره اصفهان. یم عیشد و گفت سر یعصب حیحرف زدن که مس قهیچنددق هیزد 

 

 و نگاهم کرد: دیکش شیشونیبه پ یدست

باهاش  رون،یب دیرتراومدیاون روزاصفهان تو جلسه که شماد ؟یشناس یاروازکجامیتوسام ی_راست
 ؟یآشناشد

 

 :دمیپرس جیبه ابروهام دادم و گ ینیچ
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 بوداونروز؟ اری_توجلسه؟مگه سام

 

 گستر. رانیشرکت  مد سیابتکاررئ ار  یسام گه،ی_آره د

 

 شد... یگشادترنم نیهام ازا چشم

 

 بود. یابتکارچ اریاون روزه سام یحرف ها ل  یمتوجه شدم دل االن

 بود. پیجنتلمن و خوش ت یهمون آقا حیبرادر مس پس

 ؟یهاشون چ یلیفام یول

 !ست؟ین یموحد حیمس ی  لیفام مگه

 

 ست؟ین یکی شونیلیابتکاربرادرن چرافام یو آقا حیاگه مس د؟ی_آقاسع

 داد. هیرنگش تک یمشک یچرم ی  و به صندل دیکش یپوف

باشه به  یکی حیبامس شیلیفام ینداشته حت اردوستیسام نکهیمثل ا یول ستمین انیاددرجری_من ز
 شه. یکنه و اجبارًا خودش دست به کارم یقبول نم حمیو عوض کنه که مس لشیگه که فام یم حیمس

 

 چشمش و خاروند و ادامه داد: گوشه

 آره؟ گه؟ید یدون یزومیهمه چ حیمس ی  _شمادرمورد زندگ

 

 تکون دادم. یسر 

 گفت. زوی_آره خودش بهم همه چ
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 _خوبه.

 

 نگاهش کردم: باَشک

. شیگفت که مشکالت  زندگ حیمس د؟یدون ی_شماازکجام  وفقط به من و فربد گفت 

 

ن گفت: انگار ن م   ُهل شد که آب  دهنش رو قورت داد و با م 

 بهم نگفته... یز یچ می..مستقدمیخودش فهم ی...راستش...من از حرف هاز  ی_چ

 

 ابروم و باالانداختم: یتا کی

 فعال. گهید رمیُخب من م لهیخ   نطور،ی_که ا

 

 دوخت و لب زد: شیروبه رو تور  یسرگردونش و به مان یرو فوت کرد و چشم ها نفسش

 _خدانگهدارتون.

 

 اومدم. رونیب انداختم و شونشیبه حال و روز  پر یگر ید نگاه  

 

 نبود. حیاز مس یروز گذشته بود و هنوز خبر  سه

 داد، یهام رو م امیجواب پ یداد و نه حت یو جواب م شیگوش نه

 درپوست و گوشتم ر خنه کرده بود و اصال آروم و قرار نداشتم. ینگران

 شدم. مونیکه پش رمیبگ یمادرش خبر  ای سایبه َسرم زد تا برم و ازمل چندبار
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بهم بده  یندونستتم که حداقل خبر  قیانقدرال حیمس ایو  حمیمس زون  ینداشتم فکر کنند من آو دوست
 سردرگم و دلواپس نمونم.  ینجور یکه من ا

 میو ن کینصب شده بودانداختم؛  زمیم یروبرو وار  ید یکه رو یرنگ یقهوه  ی  وار یبه ساعت  د ینگاه
 ناهار.بود و وقت

 دیکش ینم لمیخوردم اصال م   یوعده هم غذا نم کی یسه روز روز  نیا

و گفت  فمیو برام غذا درست کرد و بزور گذاشت توک دیبار دست از خواب کش نیاول یمامان برا صبح
 .ارهیاسمم رونم گهیاگه نخورم د

 یبا چهره  حیبازشد و مس کبارهیآوردم، که در به  رونیرو بازکردم و ظرف کوچک  غذا رو ب فمیک پیز
متوجه من باشه بادو قدم بلند خودش و به  نکهیحواس در رو بست و بدون  ا یخسته و آشفته ب

 رسوند ونشست  زشیم

 دست هاش گرفت چشم بست. یسرش رو تو 

 دلتنگ، نگران، دلخورنگاهش کردم. متعجب،

 بودم چقدردلتنگشم، دهیتازه فهم انگار

 رو. ختشیجذاب و بهم ر یتمام چهره  دمیبعل بانگاهم

 به سمتش رفتم. نیپاورچ نیو پاورچ زگذاشتمیم یصدا ظرف و رو یذره  بدون  

 .دمینفس کش قیعم دمیسرش که رس باال

 داد. یبهشت م یبو

 !ییگس  ک نت نعنا یو سردش با بوادکلن  تلخ مخلوط

 صداش زدم. آروم

 !حی_مس

نگاه  خسته اش رو باال آورد  زافتادنیم یصورتش ُسر خوردن و رو یصدام دست هاش از رو دنیشن با
 کرد. زنگاهمیحسرت آم
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 ؟ی_خوب

 

 گفت: یگرفته  یلب بازکرد و باصدا باالخره

 _نه.

 

 شدم. نگران

 یاز نگران یداد یخبر م هیچقدردنبالت گشتم؟ الاقل  یدون یچندروزه؟ م نیا یشده؟ کجا بود یز ی_چ
 که خاموش بود. تمیشدم بخدا، گوش ونهید یآورد یدرم م

 

 داد هیتک شیو به صندل دیکش یقیعم نفس  

 .دی_ببخش

. 

 کردم: اخم

 ؟یخبربهم بد هیکه حداقل  یمن و اصال آدم حساب نکرد نکهیو ببخشم؟ ا ی_ببخشم؟ چ

 

 به چشم هام لب زد: رهیو خ دیبه موهاش کش یدست کالفه

 .میزن یبعدًا باهم حرف م ستی_االن اصال حالم خوب ن

 :دمیغر یعصب

 توام؟ ی  زندگ ییمن و مشخص کن من کجا ف  یاالن تکل نیوجودنداره، هم ی_بعد

 

 شد و زمزمه کرد: رهیچشم هام خ به
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372 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .میزندگ یهمه  ی_تو َهمش

 

 یگوش م یمزخرف  زن یرفت که سه روز  تمام دلواپس و سردرگم تنها به صدا ادمیشدم کورشدم از  نرم
 «باشد یمشترک مورده نظردردسترس نم»کرد یدادم که مدام تکرارم

 به کنارش اشاره زدوگفت: دیام رو که د رهیخ نگاه  

 .نجایا ای_ب

 و کنارش رفتم دمیبه شالم کش یدست

 یرو گرفت و وادارم کرد تا رو نگاهم کرد و دستم قیرو چرخوند و روبروم قرارگرفت، عم شیصندل
 .نمیپاهاش بش

 دم،یلب گز نینشستم و شرمگ معذب

صورتم گذاشت و  یرو باال آورد و رو گشیدستش و دور کمرم حلقه کرد و دست  د کینشست و  صاف
 مجبورم کردنگاهش کنم.

 زمزمه کرد: یخشدار دار  یکه باصدا دمیخجالت زده نگاه دزد 

 تونستم جواب  تلفن هات و بدم. ینم یماهکم دلم تنگت بود و حت ری_نگاهت و ازم نگ

 

 بهش دوختم و لب زدم: نگاهم

 _چرا؟

 

 گفت: نیدهنش رو قورت داد و غمگ آب

 _نپرس.

 

 :دمیابروم رو باالانداختم و پرس یتا کی
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 ست؟یحقم ن یجواب  درست و حساب هیهمه نگرانت بودم  نی_چرا؟ ا

 

 لب زد: انهیو دلجو دیکمرم کش یخودش رو جابه جا کرد و انگشتش رو نوازش گرانه رو یکم

 داد. حیشه توض یکه اصال نم ی  جور ی هی_چرا حقت  اما قض

 

 زمزمه کردم: دلخور

 .ستی_باشه مهم ن

 فمیک یرفتم و ظرف  غذام و تو زمیپاهاش بلندشدم و به سمت  م یو از رو زگذاشتمیم یرو رو دستم
 شکمم چفت شد، یدور کمرم حلقه شد و رو یگذاشتم که دست

 گوش و گردنم گذاشت و آروم زمزمه کرد: نیو سرش رو ماب دیبهم چسب ازپشت

 ازم؟ یناراحت شد ز دلم،ی_عز

 

 لب زدم: آروم

 _نه.

 ؟ی  نجور ی_پس چراصدات ا

 ؟ی_چجور 

 ازم. یر یزنه دلگ ی_گرفتس داره داد م

 

 دست هاش گذاشتم. یو دست هام رو رورها کردم  زیم یرو رو فمیک

 _ناراحتم ازت.
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 رو به گونه ام چسبوند. صورتش

 چندروزش قلقکم داد، یها شیر یزبر 

 گوشم زمزمه کرد: ر  یشالم رو کنار زد و ز بادست

 خوشگلم؟ یناراحت ی_از چ

 

 گفتم: ینفس هاش کنارگردنم قدرت  تکلمم رو گرفته بود به سخت هرم

 و جواب ندادم! میاون روزچراگوش یدیازم نپرس یحت نکهی_ا

 

 کرد و بَرم گردوند و نگاهش و به چشم هام دوخت: یکم مکث  

 ؟یو جواب نداد تی_ُخب االن بگو چراگوش

 

 کرد لب زدم: بغض

 بودنم. دهی_دزد

 

 متعجب شده. یلیوانمود کرد که انگار خ یو جور  دیلب هاش کش یرو رو زبونش

 ؟یچ یبرا ؟یک ؟یچ یعنیبودنت؟  دهی_دزد

 

 باالانداختم: شونه

 که بودم. یو بعدشم برم گردوندن همون جا یانبار  هیشب یجا  هیبردنم  یچند ساعت هیدونم  ی_نم

 

 .دیبه موهاش کش یدهنش رو قورت داد و کالفه دست آب  
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375 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 که نکردن؟ هان! تیکه نشد؟ کار تیزی_چ

 

 نه تکون دادم. یبه نشونه  یسر 

صورت وبدنم کبودشده بود که خوب شد،  میکه داشت یبخاطرکشمش ها کمینکردن؛ فقط  ی_نه کار 
 ها پوشوندمش فقط... نیکرده بود که با ک رم پودر و ا دایخراش پ کمی ممیشونیپ

 

 نگاهم کرد. دلواپس

 ؟ی_فقط چ

 

 و لب زدم: دمیبه موهام کش یدست

 یرم حموم آب م یم یوقت د،یشون بدجورموهام و کش یکیکنه  ی_فقط هنوزم که هنوزه سرم درد م
 سوزه. یخوره به موهام پوست  سرم م

 

 لب زمزمه کرد: ر  یهم فشرد و ز یهاش رو از حرص رو دندون

 !ی_لعنت

 نشوندم، میصندل یو رو دیدستم رو کش دیام رو که د رهیخ نگاه  

 و شالم رو ازَسرم درآورد. ستادیسرم وا پشت  

 بود رو بازکرد. یکه به موها یقرمز رنگ یکش  ساده  و

 .ختندیشونه هام ر یکه موهام رو 

 

 وموهام رو شونه کرد. دیفرم کش ی  موها نیاش رو ب دهیبلند و کش یها انگشت
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376 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

به سرم زد و همونجور که  یو بوسه ا دینفس کش قیموهام فرو کرد و عم یخم شد و سرش رو تو یکم
 لب هاش رو سرم بود لب زد:

 ؟یبگردم خانم_دورت 

 کردم و معترض گفتم: یاخم

 .ادیچرت و پرت ها نگو خوشم نم نی_ا  ا  خدانکنه، از ا

 _چشم.

 فرم رو تودستش گرفت و مثل  فنر رهاکرد و زمزمه کرد: یاز موها یهمون حالت تکه ا تو

 عاشق موهاتم؟ یدون ی_م

 

 کردم: یخنده  تک

 _اهوم.

 

 وقت کوتاهشون نکن. چی_ه

 _چشم.

 .یبال فرفر  یخوشگلت ب یها_ چشم 

 

 رو بلند کرد و شروع به بافتن  موهام کرد  سرش

 کنه؟ ی_هنوزم سرت درد م

 

 .دمیبه صورتم کش یدست

 _نه االن بهتره.
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 _خداروشکر

 نگاهم کرد. قیرو چرخوند و عم میموهام که تموم شد صندل بافتن

 ؟ی_امشب وقت دار 

 ابروم و باالبردم. یتا کی

 ؟ی_واسه چه کار 

 . شمیپ یایب یفرستادم اصفهان، امشب تنهام گفتم اگه دوست داشته باش ساروی_مامان و مل

 

 و دو دل لب زدم: دمیلب هام کش یرو رو زبونم

 ...خب...چجورآخه؟زهی_چ

 

 رو تکون داد و تندتندگفت: سرش

من خودم به خودم  ؟یبهم اعتمادکن یتون یچطور م ی  ادیانتظار ز دیدونم؛ ببخش یدونم م ی_م
 اعتمادندارم،چه برسه به تو.

 

 گفتم: عینداشت  باشه سر یحس  بد نکهیشدم و بخاطره ا ُهل

 امشب باشه؟ امیمن به تواعتماددارم م ستینطورنی_نه نه، اصالا

 

 چشم هام نگاه کرد. به

 ؟یای_م

 مطمئن پلک زدم. 
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378 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _آره.

 آورد و گفت: رونیرو بازکرد و ظرف  غذاروب فمیک پیز

 ؟یآورد یُخب، ناهارچ لهی_خ

 گردشدم و بهش دوختم. یها چشم

 !ای_خجالت نکش

 .دیخند

 _نه حواسم هست.

 .دیبه لبخندش شدم و قلبم لرز رهیخ

 مرد رودوست داشتم. نیچقدر من ا 

 

 نمیب یخواب م هرشب»

 آسمانخراش کیکنم از یم سقوط

 آن یتو از لبه  و

 و یشو یم خم

 یر یگ یرام دستم

 کنم هرشب یم سقوط

 بام شب از

 یاگرتونباش و

 یر یدستم را بگ که

 توقطعاصبحگاه بدون

 ام را جنازه
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379 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 «کنند... یم دایدره هاپ دراعماق

 

 کردم و زنگ رو فشردم. میَسرم تنظ یسرخ رنگم و رو شال  

 مجبور شده بودم دروغ بگم. دوباره

 ها نیکاایمل یرم خونه  یمامان وبابا گفتم که م به

 ها بهتره هرچه زودتر تموم بشه. یار پنهون ک نیا 

دروغ گفتن ها باعث عذاب وجدانم شده بود و  نیا یبا مامان و باباحرف زدم، ول حیدرمورد  مس درسته
 داد. یآزارم م

 

 .ستادیمقابلم ا شهیجذاب ترازهم حیو مس دربازشد

دراعماق   یغم  بزرگ دیلنگ یکار م ی  جا کیُبرد اما انگار  یدل م یتوخونگ یبا اون لباس ها بیعج
 داد و کالفه اش کرده بود. یآزارش م یز یچ کیشد، ازصبح انگار  ینگاهش حس م

 

 _سالم.

 

 صورتش نشست  یرو ینرم لبخند  

 کرد جوابم رو داد: یم تمیگذاشت و به داخل هدا یکه دستش رو پشت  شونه ام م یدرحال 

 ...یخوش اومد زدلم،یماهت عز ی_ سالم به رو

 کرد و ادامه داد: یمکث

دلم داشت دل  یایو ب یلباسات وعوض کن یکه رفت یساعت هی نیشه در عرض هم ی_ماهک باورت نم
 نگاهت. دن  یصدات و د دنیکرد واسه شن یدل م
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380 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که پشت  مبل  نشستم و به اون  یو یت یروبه رو یسرمه  یطوس یها یراحت یزدم و رو ینمک لبخند  
 نگاه کردم و لب بازکردم: قیبود عم ستاد  یتک نفر  کنارم ا

ره، همش  یم ادمیوقت هاخودمم  یگاه یقدر معتاد  چشم هات شدم که حت نی_من از توبدترم ا
 هیکردم  یحس م یکه نبود یدو، سه روز  نیعطرت ا دن  یچشم هات و نفس کش دنیدلتنگم واسه د

 رف. ینم نییازگلوم پا یز یغذابخورم چ یتونستم درست و حساب ینم یاز وجودم گم شده حت کهیت

 لب هاش نشست یرو یتلخ لبخند  

 طعم گسش رو من هم حس کردم. یقدرتلخ که حت نیا

 بود زمزمه کرد: رهیبه چشم هام خ یکرد و آروم درحال یو دور زد و اومد و کنارم نشست مکث مبل

 یدیوقت د هی ی  ر روزش چجور ه ستیمعلوم ن گه،یماهکم روزگار  د یکن کمتر بهم وابسته باش ی_سع
 فردانبودم.

 

 

 ُغرزدم: یو عصب دمیهام رو تو َهم کش اخم

رت و پ رت ها بگ نیقرار نبوداز ا حی_ا  مس  !ایچ 

 .دیخودش رو جلو کش یرو جلوآورد و شالُم کنار زد و کم دستش

 جابه جاشدم و روبه روش قرارگرفتم. یکم میفاصله نداشت شترباهمیوجب ب کی

 رو به چشم ام دوخت و لبخند زد. قشیعم نگاه  

 داد. لشیتحو یکرد و لبخند نمک تیبه من هم سرا لبخندش

 و تنم گرم شد. دیدلم لرز د،یرو جلوآورد و پرحرارت گونه ام و بوس سرش

 رفت گفت: یفاصله گرفت و بلندشد و همونجور که به سمت آشپزخونه م عیسر

 گشنمه. یلیکه خ میدرست کن یچ مینیاببیپاشو ب ی_فرفر 

 بود نگاه کردم. ستاد  یباالرفته به اونکه حاال پشت  ُاپن وا یابروها با
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 االن گشنته؟ یعنی_تو

 

 باالانداخت: شونه

 ._ُخب آره

 

به سمتش  دمیبه لباس هام کش یدسته مبل انداختم و دست یشدم و مانتو شالم رو درآوردم و رو بلند
 رفتم.

 دوباره گشنت شده. یمن موندم چجور  یکه توخورد ی_بااون همه غذا

 

اون همه؟ همش درحده چندتالقمه بود؛ بعدشم اون ماله  یگ یمگه چقدر بود که م نکهی_اولش ا
 چندساعت گذشته؟بعدشم... یدون یساعت  دو بعداظهربود تااالن م

 کرد و ادامه داد: کلشیبه قد و ه ی اشاره

 شه؟ یرمیبادوتالقمه س کلیقدوه نی_بنظرت ا

 

 و لب زدم: دمیکش یپوف

 خل شدم.  یو برهان آورد لی! چقدردلدیفرمائ یخب من غلط کردم شمادرست م لهیبابا خ ی_ا

 

 .دیخند

 .گهیدادم د حی_خب توض

 

 شدم و نگاهم و دورتادور  آشپزخونه چرخوند و لب زدم: نهیبه س دست
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 ؟یدرست کن یخوا یم ی_باشه حاال چ

 

 _درست کنم؟

 

 کردم. نگاهش

 آره._ُخب 

 

 هلم داد. خچالیبه شونه ام زد و به سمت  یدست

. نیا م،یدرست کن یمهرآرا چ رخانومی_نخ  درستش 

 

 کردم و گفتم: یخنده  تک

 م؟یدرست کن یخب چ لهی_خ

 

 که؟ یبلد ای_الزان

 

 مثبت تکون دادم و گفتم: یبه نشونه  یسر 

 کارکنم؟یهوس کرده بودم، االن چ یلی_آره اتفاقاخ

 

 گفت: ادیکرد تا بزار  جوش ب یکه قابلمه رو پرازآب م یهاش روباال زد در حال نیآست

 .زیموادش و بر هیهارم سرخ کن بعدم که بق ازیخورد کن پ اریب خچالیو از  لشی_وسا
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 کردم. یخنده  تک

 ست؟ین ی گهی_اوامر  د

 

 گاز رو روشن کرد. ر  یز

 .زمی_فعالنه عز

 

 آوردم. رونیرو ب ازیمورد ن   مواد

 _بچه پررو.

 

 

نگاهم رو به  فتهیرنگ ولو شدم و ش یچهارنفر  عسل یزناهارخور یم ی  صندل یهام رو شستم و رو دست
شست  یکرده بودم م یو که کف یفیکث یرنگ و وارنگ ظرف ها ی  گل گل شبندیکه بااون پ حیمس

 دوختم.

 اومد. یهم جذاب و اغواکننده بنظرم یگل گل شبندیپ نیبا هم یگفتم حت یبود اگه م زیآم اغراق

 بودم کهاش رهیخ قهیچنددق

چندتا عکس  مرخشیازن یواشکیو  زبرداشتمیم یرو ازرو میلب هام نشست؛ گوش یرو یطانیش لبخند
 .دمیزخندیرو سر جاش گذاشتم و ر یگوش عیگرفتم و سر

 

که  یظرف رو هم داخل آبچکون گذاشت و دست هاش رو شست و با حوله  خشک کرد و درحال نیآخر
 شکستن  قلنج گردنش بلندشد. یبه گردنش داد که صدا یکرد قر  یرو باز م شبندشیپ

 هام و گرد کردم و گفتم: چشم

 ؟ی  کار، کاره اشتباه نیا ی! مگه خودت نگفتحی_مس
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 گذاشت و گفت: زیم یرو رو شبندشیروبه روم نشست و پ زیم یزد و رو ییدندون نما یلبخند

 _حواسم نبود.

 

 کردم. اخم

 ؟یسرم دادزد هیقض نیاون دفعه چقدر سر  ا ستین ادتیباشه  دی_با

 

 نگاهم کرد. قیعم

 !ی_من غلط کردم سر  تو داد زدم فرفر 

 

 .زیُخب؛ زبون نر لهی_خ

 

 ادامه دادم: حیدوختم و رو به مس ویکروویکردم و نگاهم رو به ما یمکث

 گرسنمه. یلیهنوز آماده نشده، خ نیاماا میظرف ها رو هم شست دی_چقدر طول کش

 

 شه. ی_صبرکن شکمواالن آماده م

 .دمیورچ لب

 کنم. ی_باشه صبر م

 

 نگاهم کرد. فتهیش

 نکن؛ دلم غنج رفت. ی_لبات و اون جور 
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 که بلندشد و دستم رو گرفت و به دنبال خودش کشوندم. دمیخند

و درش رو باز  ستادیاتاق  مادرش بود ا یکه روبه  یحرف بلند شدم و دنبالش راه افتادم؛ کنار اتاق یب
 اتاق. یتو دمیکرد و کش

 

 یاز خودش که رو به رو یعکس  بزرگ دن  یاتاق انداختم و با د یسرمه  یطوس ی  بایز نیزایبه د ینگاه
 که حتمااتاق  خودشه دمینصب شده بود فهم مهینفره و ن کیتخت بزرگ  

 محدوده اتاق من بود. نیهم یتر تو نییطبقه پا شیمثل  اتاق من بود، ش قایساخت  اتاقش دق مدل  

از من بود  یمنتظره حرف نهیزدم به سمتش که ساکت و صامت و دست به س دیکه اتاق رو د یحساب
 برگشتم و لب زدم:

 تاقت چقدرخوشگله..._ا

 به عکسش اشاره کردم و ادامه دادم: باابرو

 !یافتاد گریج نجای_چقدرم ا

 

 زد. یو چشمک دیخند

 که. میرس یشما نم دبانوبهیی_نفرما

با لب تاپش  قهیلب تاپش بود رفت و نشست و چنددق ز  یکه کنار  م یکیکوچ ی  به سمت  صندل سپس
 کار کرد و بعد روبه من گفت:

   ؟یبرقص ی_بلد

 

 نگاهش کردم: باتعجب

 _برقصم؟
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 ؟ی_ آره بلد

 

 شهیتانگو هم یبلدبود حت یهمه نوع رقص بایبود و تقر ادرفتهیکالس رقص ز یخوب بود، ازبچگ رقصم
 هم پارتنرم عمومحراب بود.

 

 

 تکون دادم و گفت: یسر 

 _آره بلدم، چطور؟

 .یخوام برام برقص ی_م

 _برقصم؟

 گم باشه؟ موهاتم بازکن. یکه من م ی_آره؛ اونم باآهنگ

 

 زدم. یپلک

 _باشه.

 

 و آماده شدم. دمیتوشون کش یموهام رو باز کرد و دست کش  

 

 .دیچیاتاق پ یخواننده تو یبایز یکرد که صدا یپل یلیفا یرو

 صورتم نشست. یرو یلبخند

 .آهنگ رو انتخاب کرده نیچرا ا دمیفهم
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 بازکردم: لب

 !دیشه رقص ینم نکهیباا حی_مس

 

 نگاهم کرد: رهیخ

 من و شعرکرده! یو خونده انگار حرف ها دهیشه لمسش کرد، انگار تو رو د یم ی_ول

 

و بلند شد و به سمتم اومد مقابلم  ادترکردیرو ز کیموز یرفت صدا یاز صورتم کنار نم هیثان کی لبخند
 و دست هام رو گرفت. ستادیا

 شود! ریدلم پ یاگر دست نجنبان تو

 شود! ریگ نیغزل باز زم ینوپا طفله

 نه ! ایقرارم که به دست آورمت من  یب

 شود!* ریو تا ابد د یاز دست َرو ترسم

 

 دستم رو باال برد و چرخوندم. کی

 .دمیزدم و پشت سر هم چرخ یا قهقه

 دیچرخ یدور سرم م اداشتیدن انگار

 گرفتم. یبیعج جهیکه بستم سرگ چشم

 

 رو بهش دوختم. جمیگ یشونه اش گذاشتم، و چشم ها یرو باال آوردم و رو گمیو دسته  د ستادمیا 

 

 چیارزد ه یتو نم یب رجهانیتقد غم
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 چیارزد ه یکه نم ینگاه تو نگاه جز

 هست ایدن نیکه درا یفرصت شاد یاندک

 ستیکجانیجهان  یغم ها و شاد نیتوا یب

 

رهاش کرد و دستش رو  آورد و نییدستش بود و باالنگهش داشته بود رو پا یدست  راستم رو که تو 
حرکت به  کی یآورد و تو نییشونش بود پا یدستم رو که رو گشیو بادست  د دور کمرمم چفت کرد

 یشکمم حلقه کرد و سرش رو تو یعقب برگردوندم و خودش رو جفت تنم کرد و دست هاش رو رو
 فرو کرد. امموه

 !بانوجان

 !یغزل ساز  من یمو یفرفر 

 جان! بانو

 !یمن یخاموش غزل ها عشق

 !بانوجان

 !یخبر  یحال  دلم ب نیتوازا

 !بانوجان

 !یدل نده یدل  من به کس جز

 !بانوجان

 

در رگ هام  یشتر یکردم خون باشدت ب یشد، حس م یموهام پخش م یگرمش که تو یها نفس
 کنه. یدامیپ انیجر
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گردنم فوت کرد و  یگوش و گردنم قرارداد و نفسش رو رو ن  یموهام ُسر داد و ماب یرو از رو سرش
 زمزمه کرد: یگرفته ا یباصدا

 ها دور بمونم آخه. نیموهاتم من چجور از ا ی_عاشقه بو

 

 خواستن رو از خودم دور کنم. یتااون حس  کشنده  دمیکش یقیعم نفس  

 شدم: رهیخ اهشیو س نیغمگ یسمتش برگشتم و به چشم ها به

 .وجودم ماله تو   یموها، دست ها، چشم ها، همه  نیا ؟یدور بمون دی_چرا با

 

 لب هام فشردم. یچشم به هم زدن دستش رو پشت  گردنم گذاشت و لب هاش و رو کی یتو

 نزد! یا هیثان یرفت چشم هام بسته شد و قلبم برا نفسم

 بوسه! نیاول

 !یکینزد نیاول

 !یعشق کینزد یرابطه  نیاول

 

 یاز گوشه  یجون یلبم گرفت که آخ  ب یاز گوشه  یکیکرد و گاز  کوچ شتریگردنم ب یدستش رو رو فشار  
 ادامه داد. دنمیبه بوس یشتر یترش کرد که باشدت ب صیلبم خارج شد، که انگار حر

 .یهمه همنفس نیازا دیلرز یکردم و دلم م یم شیهمراه

 کوتاهش رو چنگ زدم. یدادم، دستم رو باال آوردم و موها یکم آورده بودم اما همچنان ادامه م نفس

 دست هاش فشرد. یرو تو کمیگردنم سر خورد و کمر  بار یاز رو دستش

 یکه ساق  پام به تخت برخورد کرد و اجازه  یجلوگذاشت مجبورم کرد تاعقب عقب برم، تااونجا یقدم
 ت.عقب رفتن رو ازم گرف

 تخت  نرمش رهاشدم. یکه رو ییراستش محکم کمرم رو گرفت و َخمم کرد تا جا بادست  
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تخت  یاز زانوهاش رو کنارم رو یکیازم جدا کرد و  میکه داشت یطوالن یهاش رو بعد از بوسه  لب
 گذاشت.

طاقت  یکردم که ب یبود، نگاهش م ختهیکه دور و اطرافم ر یآشفته  ینفس زنان با موها نفس
 خودش رو بهم رسوند و تموم وزنش رو روم انداخت.

 

 .میکه درونش فرو رفته بود ینیریش یخلسه یبود برا یانیپا ویکروویزنگ اعالن ما یصدا

 ادمیچشمم کوچک شده بودن انگار  شیتموم باورهام پ شیپ یتا چندلحظه  م،یخودمون اومد بهانگار
رفته بود من همون  ادمیچندهفته قبلم انگار  یرفته بود من همون ماهک  پاک و دست نخورده 

 رفت  بود! ادمیشدن بهم و نداشت، نگار  کیجرئت نزد یکس یکه حت شمیماهک  چندماه  پ

 

 خواهد! یدست  تو رو م ی  من گرما دل  

 خواهد! یاغواگر چشمان  تورو م برق  

 فر شد! یهمه مو نیا ی  هم اغوا باد

 خواهد یفر دار و غزل دار  تورام یمو

 

رفت و  زشیافتاده به سمت م یاز کنارم بلندشد و با َسر  یحرف نیبدون  کوچکتر نیو شرمگ جیگ حیمس
 رو قطع کرد. کیموز

 رفت. رونیدر  تراس رو باز کرد و ب سپس

 

 .دمیپاره شده بود، رو باال کش یدادم و بند  لباس  بنفش رنگم و که کم رونیحبس شده ام رو ب نفس  

 جونم رو تکون دادم و بلند شدم. یبدن  ب 
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بستم و به سمت   یکه دور مچم بود موهام رو دم  اسب یو با ک ش دمیآشفته ام کش یبه موها یدست
 آشپزخونه پاتند کردم.

 

 بود؛ ومدهین رونیس باز ترا حیگذشته بود و هنوز مس ی قهیدق ستیب

 .زداشتییپا ریخبر از اومدن فصل  سرد و دلگ دیوز یکه م یسرد میآخر  تابستون بود و نس روز  

 بودم فصل  عشاق. زییپا عاشق  

 سرد شده بود و از دهن افتاده بود. میکه با عشق و عالقه باهم درست کرد  بود یغذا

رنگش رو برداشتم و باآرنج در تراس رو باز کردم که باد   یو اور کت   مشک ختمیداغ ر یتانسکافه  دو
 تمام تنم رو به لرزه انداخت. یخنک

 کرد. یدود م گاریبود و س ستادهیبه من رو به شهر ا پشت

 

 ادیکه حس کردم حضور من در انجا رو از  یکرد؛ طور  یبه آسمون نگاه م رهیفکر بود و خ یتو قایعم
 خودش بود. التیبرده بود و غرق در خ

نسکافه رو  وانیخورد اما نگاهش و از آسمون نگرفت. ل یتکون نامحسوس ستادمیرفتم و کنارش وا جلو
 طرفش گرفتم و لب زدم:

 .ی_ بخور گرم ش

 

 نگاهش  ریدرمس یر ییتغ نکهیا بدون  

 رو ازم گرفت. وانیدستش چپش رو که آزاد بود دراز کرد ل جادبشه،یا

 شونه هاش انداختم. یتراس گذاشتم و اورکتش رو باال آوردم و رو یخودم رو لبه  وانیل

 فشردم لب زد: یحلقه کرد و همونجور که به خودش م جدا کرد و دور  شونه هام وانیرو از ل دستش

 .ادیز یلی_دوست دارم خ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

392 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. گارشیبه س یسپس پک محکم و

 ابروهام نشست. ن  یب یلبخند اخم ی  بجا

 .حی_مس

 _جونم؟

 ؟یدوستم دار  یگ ی_مگه نم

 .یلیخ زدلم،ی_چراعز

 

 چشم نگاه کردم. یتکون دادم و ازباال یرو کم سرم

 .گارنکشیس گهی_پس جون  من د

 :دیغر یو عصب دیابروهاش دو نیب اخم

 ! اه.ید یجون خودت و قسم م خودیب یزایچرا سر  چ ؟یچ یعنی_

 

 گفتم: مظلوم

 داره واست. گارضرری_ُخب س

 .ستیشترنیارزشش از جون توب یچی_به جهنم، ه

 

 لب هام نشست. یرو ینیدلنش لبخند

ش د  .گهی_خب پس نک 

 

 بودانداخت و لب زد. دهیلتررسیسوخت و به ف یانگشت هاش م نیکه ب یگار یبه س ینگاه درمونده
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؛ نم نیکنه ا یکه آرومم م یز ی_آخه تنها چ همه سال  نیا یتونم ترکش کنم سخته واسم تو یالمصب 
 کردم. یم یبود  که باهاش خودم و خال یز یتنها چ نیا

 

نگاهم  یچشم هام نشسته بود رو با دستم گرفتم و خودم رو ازش جدا کردم که سوال یکه تو یاشک نم
 کرد.

 

 کردم و پوزخندزدم. رنگاهشیدلگ

 کنم نه؟  یآرومت نم نجام؟یا یچ یپس من برا ؟یپس من چ گاره؟یکنه س یکه آرومت م یز ی_تنها چ

 

 کنارش زدم و ادامه دادک: گار  یبه پاکت  س ی اشاره

که  یارزش قسم ندم، درحال یب یزهایجونم و واسه چ یگ یکمتره واست و تو م نمی_ارزشم ازا
 کنم. یفهممت واقعا درکت نم یکنار نم شیبخاطرم بزار یستیحاضرن

 

کرد و  وارخاموشید یرو گوشه  گارشیس دیحرفم که رس انیکرد پا یگرد شده نگاهم م یها باچشم
 دست هام رو گرفت و ُهل گفت: عیسر

توآروم  ؟یکن یگفته توآرومم نم ینبوداصال، ک نیمن منظورم ا یکن یم یقاط هوی_صبرکن دختر چرا 
 گهید باریکنم اگه  یحرف هارو چشم، چشم من غلط م نیتو رو مرگ  من نزن ا یتو مسکن  من یجونم

 خوب شد؟ رمیبگ گاردستیس

 

 شدم. آروم

 هم گذاشتم و لبخندزدم. یرو چشم

 زد، اما تلخ بود تلخ! لبخند



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

394 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 باشد. یمورد نظر در دسترس نم مشترک

 

 چشم بستم. یو حرص دمیزکوبیم یرو محکم رو یگوش یعصب

 داد. یزدم و جواب نم یزنگ م حیبود که به مس یبار  نیپنجاه و ششم نیا ازصبح

 ها! یتوجه  یب نیها از ا یتفاوت یب نیشده بودم، ازا خسته

 روزنبود. کیروز بود و  کی

 من اصالبراش مهم نبود. یها یها و نگران یدلواپس نیا انگار

 گذاشتم و چشم هام رو بستم. زمیم یو َسرم رو رو دمیکش یقیعم نفس  

 نگذشته بود که در باز و بسته شد. ی هیثان

 باز کردم که.... عیاومد  چشم هام رو سر حیمس نکهیا د  یام به

 

بند  زیم یو دستم رو به گوشه  ستادمیا زیبلند شدم و پشت  م عیسر د؛یلرز کباریترس تمام بدنم به  از
 .فتمیکردم که ن

 

 اش تموم صورت و بدنم رو از نظرگذروند. دهیدر یها باچشم

 نشسته بود ترس و وحشت رو به جونم انداخت  بود. هشیصورت  کر یکه رو یچندش آور  لبخند  

 یچندتا تکه چوب م نیانگار ا دمیچسب میو صندل زیجلوگذاشت که از ترس محکم تر به م یقدم
 بدن. زنجاتیمرد  هوس باز و ه نیتونستن من رو از دست  ا
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 لب باز کرد. باالخره

 خوشگل خانوم؟ دلم واست تنگ شده بود جوجو! ی_چطور 

 

 کرد. ینم میارینداشتم تا بهش بدم زبونم  یصداش ُعقم گرفت  بود جواب دنیشن از

 

آب  دهنم  ستاد،یرسوند و جلوم وا زیتر شد که خودش و بادوقدم بلند به م یانگار َجر  دیرو که د سکوتم
همه آدم  نیشرکت باا یفکر کنم که االن تو نیکردم به خودم مسلط باشم و به ا یرو قورت دادم و سع

 بکنه. یغلط چیتونه ه ینم روننیب نیکه ا

که  حیمس یبزنم که با صدا یو اومدم تا حرف دمیکش یقینفس  عم لرزونم رو بهم چسبوندم و یپاها
رو  یکیرفت؛ چقدر خوب بود که  نیگرفتم و ترسم از ب یدرحال  حرف زدن با مونا بود انگار جون  تازه 

 کنه، درهرصورت. یم تینم و بدونم ازم حماک تیداشتم تا باهاش احساس امن

 

 کرد انداختم و یبه فرهاد که باپوزخندنگاهم م یکه دوباره غرور بهشون برگشت  بود نگاه یها باچشم
 ستادهیمونا وا ز  یم یکه جلو حیتوجه بهش به سمت درپاتند کردم و در و باز کردم و به سمت  مس یب

 بود رفتم و بلندگفتم:

 ح؟ی_مس

 که دستش بود برداشت و با اخم نگاهم کرد. یکارتابل یرو از رو سرش

 نهیتوجه به مونا که دست به س یبه صدام دادم و ب یمتقابال اخم کردم ولوم به ابروهام دادم ینیچ
 کرد گفتم: ینگاهمون م

 من و؟ یمسخره کرد ،یصددفعه بهت زنگ زدم خاموش بود ؟ییمعلومه کجا چی_ه

 

 :دیبودم غر دهیکه تااالن ازش ند یتر شد و بالحن  گزنده  ظیغل اخمش

 داره که من کجا بودم خانوم مهرآرا؟ ی_به شماربط
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 رفت و زبونم بنداومد. نفسم

 رفت یم نییگلوم مدام باال پا بکیس

 نگفتم. یچیشدم و ه رهیبود خ بهیکه واسم غر شیوحش یو صامت به چشم ها ساکت

 کرد گفت: ینگاهم م رهیا که باپوزخندخرو به مون دیرو که د سکوتم

 فرهاداومده؟ ی_خانوم محمود

 

 با عشوه لب زد: حیبرام نازک کرد و رو به مس یچشم گوشه

 هستن.اتاقتون یشه که اومدن، تو یم ی قهی_بله چنددق

 

کردم انداخت و  یبه من که مات و مبهوت نگاهش م ینگاه مین حیشدن حرف  مونا مس بعدتموم
 بهم زد و به سمت اتاقش رفت. یتوجه تنه  یموناانداخت و ب ز  یم یکارتابل و رو

 

 

 خوبم من

 

 که ییها« خوب»همان  از

 بود  مادربزرگم

 و

 مرد. صبحش
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 .نیسنگ یلیبود خ نیتاسنکوب نکنم، واسم سنگ دمیکش یقیرو قورت دادم نفس  عم بغضم

 شد یبه من مربوط م زشیکه همه چ شبیتاد

باهام حرف زد  یدونست روش حساسم و دربدردنبال  نقطه ضعف ازمن  جور  یکه م یکس یجلو اماحاال
 بزنم. یکه نتونم حرف

ه ام رو ب نفس   بندازم  یکرد نگاه ینگاهم م رهیبه مونا که هنوزخ نکهیفرستادم و بدون ا رونیحبس شد 
 و به بادوقدم بلند خودم رو به در رسوندم و در رو بازکردم و رفتم تو. دمیپاشنه پام چرخ یرو

 

که دستش بود و نشون  فرهاد که باال  ینشسته بود و برگه  زش  یپشت  م شیشگیژست هم باهمون
 داد، یبود م ستادهیسرش وا

 نگاهم کرد. یرچشمیز

از حرکت  حیخشک  مس ی  ه باصداک رونیاومدم برم ب فمیرفتم و بعدازبرداشتن  ک زمیبه سمت  م یحرص
 .ستادمیا

 

 شه بپرسم کجاخانوم مهرآرا؟ ی_م

 

و نگاه  دلخور و سردم رو بهش  دمیپام چرخ یپاشنه  یهم فشار دادم و رو یدندون هام رو رو ازحرص
 دوختم و محکم گفتم:

داشته باشه  یکنم اشکال یندارم فکر نم ی گهیدادم و انجام دادم االنم کار  د یانجام م دیکه با ی_کارها
 که ازحضورتون مرخص بشم.

 نگاهم کرد. یانداخت و جد زشیم یکه دستش بود رو رو ی برگه

 .دیترجمه کن دیچندتا فکس اومد  با نیهنوز تموم نشده خانوم، لطفابشن ی_وقت  ادار 

 پوست  لبمم کردم. دنییهم فشردم و شروع به جو یهام رو محکم رو چشم
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لب هام ُسر خورد که اخم کردم و لبمم رو  یکرد نگاهش رو یلحظه در سکوت نگاهم مکه تااون  فرهاد
رو  حیرفتار  مس ل  یو َسر  جام نشستم دل دمیکش یبهم زد که پوف یول کردم؛ سرش رو باال آورد و چشمک

 دونستم. ینم

 رو به اون رو شده؟ نیکه رفتارش ازا شدهیهوچیگفت، حاال یکه از گل نازک تر بهم نم شبیتاد

 .ختهیو جواب نداد تموم معادالتم رو بهم ر شیو گوش راومدیکه د امروزم

بود خیلحن  سردش تموم روحم  دن  یازشن   زد 

 نکردن. فمیخواروخف یکس یجلو ینجور یا امامانمیبابا  یحت دمیسن که رس نیا تابه

 شد گوش دادم. یرد و بدل م حیفرهادومس ن  یکه ب یو به حرف ها دمیکش یپوف

 خواست مشغول به کاربشه، مگه اخراجش نکرده بود؟ یفرهاددوباره م نکهیا مثل  

 تحمل کنم؟ یدائم الخمر رو چجور  ز  یمردک  ه نیمن ا گهیخودش نم شیپ چیه حیواقعامس

 

 که اومده بوددوختم؛ یو نگاهم و به دوتافکس دمیلب هام کش یرو رو زبونم

داشت  گهیاومد مخم د یبود که م یفکس نیهفتم نیزارن آدم راحت باشه، ازصبح ا ینم قهیدق کی
 .دیکش یسوت م

 که جلوم بود شدم یمشغول  خوندن  متن  باالبلند زیتوجه به همه چ یگفتم و ب یالیخیب

 _ماهک؟

 

 یبود دوختم و باصدا ستادهیکه باال سرم و ا حیبادست چشم هام رو مالوندم و نگاهم و به مس خسته
 خسته زمزمه کردم:

 _جانم؟

 

 هاش رو به چشم هام دوخت و لب زد: چشم
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 رو بهت بگم. یمطلب  مهم دیبلند شو با ،یخسته شد گهی_د

 

 یم فمیک یرو تو لمیکه وسا ینجور یبه بدنم دادم و بلند شدم و هم یو کش و قوس دمیکش ی ازهیخم
 گفتم: ختمیر

 

 ؟یُخردم کرد یازخود راض یاون دختره  یچرا صبح جلو نکهیا ؟یبگ دبهمیو با ی_چ

 

 گاه بدنش کرد و گفت: هیگذاشت و تک زمیم یرو رو دستش

 .ی_من ُخردت نکردم، فقط خواستم َحدُت بدون

 

 باالرفته نگاهش کردم. یشونه ام انداختم و برگشتم سمتش و باابروها یرو رو فمیک

 ؟یموحد ی  آقا ؟یکن ی_حدم و شما مشخص م

 

 نگاهم کرد و لب زد: خشن

 .یمربوط  نه جنابعالشرکت  خودم به خودم امیرمیمن کجام و چراد نکهیکنم ا ی_بله من مشخص م

 

 ؟یشد ینجور یشب  ا هی_تو چرا 

 

 زد. خینفسم رفت و روحم  دیکش رپامیرو از ز نیکه گفت انگارزم یو باجمله  ستاد؛یوا صاف

 کنم. یباهات حال نم گهید ،یشد یواسم تکرار  گهیکنم د ی_چون فکر م
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 نشم. نیکردم که پخش زم میرو بند  صندل دستم

 سرگردونم رو بهش دوختم و رنجور زمزمه کردم: یچشم ها 

 ؟یچ یعنی_

 

 داد گفت: یکه روح و جسمم رو به کشتن م یو بالحن  گزنده ا دیکش شونشیپر یبه موها یدست

 .یخوامت، واسم تموم شد ینم گهید یعنی_

 

 رفت لب زدم: یم یاهیکه رو به س یها باچشم

 ؟یدوسم دار  یگفت ی_مگه نم

 

 خواست باهام چشم تو چشم شه. یرو به سقف دوخت انگار نم نگاهش

ازش نداره  یشناخت چیکه ه یپسر  یخونه  ادیکه م ی_اولش چرا دوست داشتم، اما بنظرت دختر 
 خوره و بس... یم زیچ هینه اون دختر فقط به درد  ه؟یدوست داشتن

 

 که بهش زدم الل شد و بهت زده نگاهم کرد. یدهن باتو

 پاره شد  بود لب زدم: کهیکه ت یقرمز شده از اشکم رو بهش دوختم و بغض کرد  با قلب یها چشم

 _ازت متنفرم!

 

 :دمیکش غیج یبلندتر  ی  باصدا

 _ازت متنفرم.
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 یناباورش دوختم و سر  ینگاهم رو به چشم ها نیافتاد بود محکم چنگ زدم و آخر نیرو که زم فمیک
 به نشونه تاسف تکون دادم و لب زدم:

کردم  یکردم چون فکرم هیهمه گر نیا اقتیل یب یتو یشعور کنن که برا ی_فقط خاک برسر  من  ب
 و در حقش ظلم شده... دسیکردم رنج د یکه فکرم یکس ،یآدم

 

 و دلم رو خون کرد. دیگونه ام غلت یرو تار کرده بود رو دمیکه د یاشک سمج قطره

 .یدخترسواستفاده کرد هیکه از احساست پاک و دست نخورده  یکس ؛یآشغال هی_اما تو فقط 

 

 کرد یو دلخور نگاهم م یزده بود و عصب رونیب شیشونیپ یها رگ

 

 

 :دمیکه درصدام مشهود بود غر یو باحرص دمیدر چشم

من زنده نگهت  یر یخواستندبم یهمه م یگم؟ وقت یمگه دروغ م ؟یکن ینگاهم م ینجور ی_چراا
 بود؟ نیهام؟ ا یبود جواب  خوب نیداشتم، ا

 

 شیو مظلوم  چندروز  پ فیضعح  یو شدهمون مس ختیفرور تشیقرمز شده ازعصبان یچهره  یآن در
 چشمش از اشک پرشد. یکاسه 

 دیلرز دلم

 اما

 قدرساده نباشم نیگرفتم ا یادمیدیبا

 قدر ساده دل نبندم که بخوام انقدر ُخردبشم، بشکنم. نیا
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 :دمیلرزون نال یوگرفته بود کنار زدم و بالب ها دمید یاشک هام رو که جلو بادست

 بخشمت. ینم چوقتیبخشمت ه ی_نم

 

 رفتم. رونیدر رو فشردم و ب ی  ر یگرفتم و دست گ شونشیپر یاز چهره  نگاه

 ستادهیکه کنج  لبش بود کنار درا یقرمز شده از اشکم مونا رو نشونه رفت که بالبخند  مرموز  یها چشم
 بود. زکردهیبود و گوش ت

 رفت. یم یاهیو چشم هام س دیکش یرمیت قلبم

 رفت. یم غمایآوارش به  ر  یبود و جسم و روحم ز ختهیفرور کبارهیآروزهام به  کاخ  

 زدم پلک

 اومدن. یگونه هام به رقص درم یاشک رو ینواخت و دونه ها یمرگ م ی  قیموس قلبم

 رفت. یم جیگ سرم

 رم. یکجا م دمیفهم ینم یبردتم و حت یور و اونور م نیناموزون شل و وارفته ام به ا یها قدم

 

 شب؛ ی اههیبود که ناقوس مرگ در گوشم نواخته شده بود، س یانگارچندساعت

 عابران به حال  خرابم. یها طعنه

 سست شده ام. یپاها

 شده بودن. گرخشکیکه د یها چشم

 هم نداشتم. ختنیر یبرا یگراشکید

 و ازم گرفته بود. دنینفس کش یبود و اجازه  دهیگلوم چسب خ  یب یبغض
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 جدول  کنار  پل نشستم. یلبه   خسته

 شده بودم جیدونستم کجام، گ ینم

 .رشدیو اشکم سراز دیرکشیقلبم ت یدستم نگاهم کردم لحظه  به

 ...دیزدم توگوشش، نبا یم دینبا

 تموم جونم بود، چطورتونستم بزنمش. حیمس

 جدول زدم.  یمشت کردم و محکم به لبه   دستم

 از درد قلبم کم نکرد. یز یچ دامایچیتامغزواستخونم پ درد

 هام رو باال آوردم و صورتم رو قاب گرفتم. دست

 مونده بود. یدست هام باق یعطرش هنوز رو یبو

 هام ببرم. هیر یبکشم و تو رونیخواستم عطر  تنش رو ازدست هام ب یانگار م دم،یبوکش صیحر

 به تنم نشست. یلرز  بد دیکه وز یسرد باد  

 اومد. ینم بارون م یبو

 شدن زل زدم. یکه باسرعت رد م یها نیبه ماش 

 یچراق نفت ینشسته بود و دستانش را رو یچراغ ریشد، که ز  یفروش گاریس رمردیبه پ رهینگاهم خ 
 کوچکش گرفته بود.

ه پاها یب روبه رو  خ  یتوجه فقط م یها رفتم و ب نیماش نیلرزونم رو تکون دادم و بلندشدم و ب یاراد 
 داشتم یقدم برم

 

روانم خط  یمخلوط شده بود و رو ادیباداد و فر ابونیآسفالت خ یها رو کیالست غیترمز و ج یصدا
 اخت.اند یم

 َسرم. یبود بر رو یکه حرفش پتک یمرد یصدا و

 ها! ی_چته، عاشق
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 عاشق بودم، بدجورهم عاشق بود. آره

 هی اهشیس یکند اما چشم ها یدل م ریو تحق نیاون همه توه دنیمن بود بعدازشن یجا یاماهرکس
 رفت. یچشم هام کنار نم یازجلو هیثان

 

 صورتم نشست. یکه نگاهش رو ستادمیرمردایپ ی شهیش یجعبه  یجلو

سرش بود  یکه رو یو چروک محصور شده بود و کاله نیاز چ یرنگش درانبوه یشیز میر یها چشم
 بود. دهیکش نییپا دشیپرپشت سف یرو تاابروها

 زده اش زدم و زمزمه کردم: خیمظلوم و  یبه چهره  یجون یب لبخنده

 _سالم.

 

 گفت: یخش دار  یکه باصدا دیحال و روز خرابم روفهم انگار

 .ستیانگارحالت خوب ن یش نجاگرمیا نیابشی_سالم باباجان؛ ب

 

 دهنم رو قورت دادم و لرزون گفتم: آب  

 د؟یدار یی_خوبم ک نت نعنا

 

 و گفت: دیکش یآه

 .میفروش یگارنمی_دارم پدرجان اما ما به دخترها و بچه ها س

 

 لب زدم: یالتماس یکردم با حالت بغض
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 .ستی_توروخدا، حالم خوب ن

 

 نگاهم کرد. یچندلحظه  مستاصل

 

و  گاریس ی  دآبیکوچک  سف یو باز کرد و جعبه  شیچوب یجعبه  ی شهیدر  ش دینگاهم رو که د التماس
 برداشت و به سمتم گرفت.

 لرزونم رو جلو بردم و جعبه رو گرفتم. یها دست

 یبرداشتم و رو یشده ام اسکناس  ده تومن یخاک ف  یک یحرف از تو یرو بهش دوختم و ب میبارون نگاه  
 گذاشته بود، افتاد. زشیم یکه رو یرنگ یاش گذاشتم که نگاهم به فندک  مشک ی شهیش یجعبه 

 ازش اجازه گرفتم و فندک رو برداشتم. بانگاه

 

 ُشل و وار رفته شروع به قدم زدن کردم. یها باقدم

 و پاره کردم. دمیرو کش گاریس ینازک  بسته بند ی پوسته

 ُهل دادم. فمیک یرو تو شیو بق دمیکش رونینخ از جعبش ب کی

 

 کرد. یم یُمشتم دهن کج یتو یی  ک نت نعنا دیسف نخ

 

ضد  یبودم و مدام حرف ها گاردوختهیسوخت، نگاهم رو به س یم هیکه از زور گر یدل با چشم ها دو
 شدن. یم نییدر ذهنم باال و پا حیمس ضیو نق

 

 بود  باشم چهیشه باز ینم باورم

 ازَسره عشق... یاون حرف ها اون کارها اون نوازش ها پس
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 بود؟ یهمش باز  یعنی

 

 روشن کردم. رمردیانگشت هام گرفتم و بافندک  پ یذو ال گاریس

 

 ُمرد پدربزرگ

 ..دیگارکشیازبس س     

 .دیشد به من بخش یاش وصل م قهیدار او را که به جل ریمادربزرگ ساعت زنج  

 بعدها که ساعت خراب شد        

 به من داد. یساز عکس ساعت

 شده بود. یساعت مخف ی  در صفحه پشت که

 مادربزرگ نبود ی  جوان هیکه شب یدختر 

 .دیکش یم گاریپدربزرگ چقدرس    

 بهش زدم که به سرفه افتادم. یمحکم ُپک

 قرارترم کرد. یبارون در شامه  ام نشست و ب یبا بو ییک نت نعنا یبو ،دمیکش یقیعم نفس

 

 شد؛ شد  بودم که.... یم گارخارجیکه از س یظیبه دود  غل ر  یخ

 

 پام توقف کرد. یواکس ُخرد  جلو ی  جفت کفش مشک کی

 

ناباور  و سرزنشگران   یبه عمومحراب شدم که باچشم ها ر هیو مات و مبهوت خ دمیرو باال کش نگاهم
 کرد. ینگاهم م
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 از بارون سقوط کرد. سیخ ن  یزم یافتاد و رو نییپا گارازدستمیس

 

 .ستادمیدهنم رو قورت دادم و آروم بلندشدم و ا آب  

 شده بود. سیاز اشک و بارون خ صورتم

 .ختیر یگونه هام م یرو اریاخت یاشک هام ب اماهنوز

 لرزون زمزمه کردم: یو اشک هام رو کنارزدم و بالب ها دمیصورتم کش یرو رو دستم

 _س...سالم عمو.

 

صورتم  ینشست و دوباره رو نیزم یسوخته رو مهین گار  یس یصورتم ُسر خورد و رو یاز رو نگاهش
 برگشت

 شماتتم کرد: یز یرآمیسکوت باالخر  لب باز کرد و بالحن  تحق ی قهیبعدازچنددق

 ؟ایکن یم یچه غلط یمعلومه دار  چی_ه

 

 و اطراف رو ازنظرگذروند و ادامه داد: دور

نشسته  ابونیکنار  خ یجدول ها یبه دست رو گاریدختر  آشفته که س هیموقع شب،  نیجا!ا نی_ا
 کردنش! تیدخترترب نیدست محمد درد نکنه باا

 

 لب زدم: نیانداختم و غمگ نییرو پا سرم

 .یدون یسرم آوردن، نم ییچه بال یدون ی_عمو نم
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 چونه ذم گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم: ریرو ز دستش دلواپس

 ؟یزن یحرف م یسرت آوردن؟ ازچ ییشده؟چه بال یماهک چ یگ یم ی_چ

 نصف  عمرشدم. گه،یبجنب حرف بزن د د  

 

 سرم رو تکون دادم و گفتم: تندتند

 روحم...روحم و کشتن. ستین یکن ی_نه، نه عمواونجور که فکر م

 

که چند متر اونور تر  نشیراحت شد که دستش رو پشت  کمرم گذاشت و به سمت ماش الشیخ یکم
 کرد. تمیبود هدا

 

دوختم، بارون شدت  میکنار یرو بازکردم نشستم؛ عموهم نشست و راه افتاد نگاهم و به پنجره  جلودر  
 شد انگارامشب آسمونم مثل  من دلش گرفته بود. یم دهیتار د زیگرفته بود و همه چ

 

 باعث شد به سمتش برگردم و محزون نگاهش کنم: شیجد ی  صدا

 ؟یشده که انقدر آشفته ا یچ نمیبب یکن فیشه تعر ی_م

 

 دادم. حیرو باسانسور براش توض زیبود همه چ رکردهیگلوم گ خیکه ب یو با بغض دمیکش یقیعم نفس

 

 زده ام انداخت. لیس یبه چهره  ینگاه میو ن دیبه صورتش کش یحرف هام دست انیبعدازپا

 نگفت. یز یحرف و قضاوت فقط گوش کرد و چ یحجم دردم شده بود که ب یمتوجه  انگار
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 به سکوت گذشت که گفت: ی قهیچنددق

 کجاست؟ نتی_ماش

 

. نگ  یپارک ی  نبود، تو نمی_انقدرحالم بَد بود که اصالحواسم به ماش  شرکت 

 

 تکون داد و لب زد: یسر 

 .دییامشبم شام خونه ما ارمیو م نتیشما امیُخب من فردام ی  لی_خ

 

 نگفت که. یز یبه من چ ی_کس

 

من و  یها رو نصف  جون کرد چارهیب ؛ی_چراخانوم محمد و مهوش صدبار زنگ زدن بهت جواب نداد
 .میگرد یدنبالت م میدوساعته دار یکیفربدم االن 

 

و تماس ازدست رفته از مامان و  امیپ یبه صفحش انداختم، کل یدرآوردم نگاه فمیک یرو از تو میگوش
 دادم. هیهم فشردم و سرم رو به پنجره تک یداشتم چشم هام رو رو هیبابا و بق

 

 شد: یر یدرآورد و مشغول شماره گ بشیج یرو از تو شیگوش

 خونه. میایم میدار داکردمی_الو، فربد ماهک و پ

 

 گم بهت. یم امی_م
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 خب خدافظ یلی_خ

 

 داشبرت انداخت. یرو رو شیقطع رو زد و گوش دکمه

 

 لب زدم: دمیبه صورتم کش یدست

 _عمو؟

 _جانم.

 ؟ینگ هیبه باباو بق یز یناچیو ا گاریشه درمورده و س ی_م

 

 

 گفت: یرو تکون داد و حرص سرش

 کنم. کاریناموس چ یب ی  دونم با تو اون پسره  یم یگم ول یبهشون نم یز ی_چ

 

 گفتم: عیآب  دهنم رو قورت دادم و سر دلواپس

 نداشته باش، گناه داره. شی_نه عمو کار

 

 :دیو غر دیهم کش یهاش رو تو اخم

 نیخودش کرده؟ فقط صبرکن، صبرکن بب ی چهیکه تو رو باز فیرزل و کث یگناه داره؟ا ون پسره  ی_ک
 .ارمیسرش م ییچه بال

 

 زد بازوش رو چنگ زدم. وحشت
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 نداشته باش باشه؟ شی_نه توروخدا جون  من جون  خانوم جون کار

 

 مثبت تکون داد. یبه نشونه  یسر  دیبه موهاش کش یدست کالفه

 

 کنم. زشیکردم تم یو سع دمیکش فمیکث یمانتو یرو رو سمیخ دست  

 بود. زیهمه چ ی  ایمتورم شده ام گو ینداشت، چشم ها یوضع خوب صورتم

 .رنکردییتغ یبه صورتم زدم اما ذره  یآب مشت  

ته  خونه باغ ظاهرم رو درست کنم اما  یی  دست شو یخواستم تو رمیمقابل  جمع قرار بگ نکهیاز ا قبل
 بود. دهیفا یانگار ب

 رفتم. رونیدستم و صورتم رو با شالم خشک کردم و ب الیخ یو ب دمیکش یپوف

 

 

 

که اونجا بود لم  یکرم ی  مبل  راحت یدادم و رو یهمه ناباور بود، سالم یکه برا یشکسته ا یچهره  با
 دادم.

 

 سرم آوارشد. یاز سوال ها رو یلیچشم هام رو ببندم که س   خواستم

 د؟یداشت فیموقعه شب کجاتشر نیتاا دییشه بفرما ی_م

 و جواب بدم: نمیبابا بود که وادارم کرد صاف بش یصدا نیا

 .دیبد بود متوجه ساعت نشدم، ببخش کمی_حالم 

 بزنه که نگاهش چشم هام رو نشونه رفت. یحرف خواست
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مبل  کنار  عمونشست و  یبرگشت و رو مونینگاهم کرد و انگار متوجه بغض چشم هام شد که پش یکم
 دست هاش گرفت. نیسرش رو ب

 

 و لب زد: دیبه صورتم کش یحال  بدم شد که کنارم نشست و دست یانگار متوجه  مامانم

 ؟یونشیقدرپر نیچراا زدلم؟یعز شدهی_چ

 

 زدم. یجون مهین لبخند  

 کنم. یم فیبعدًا برات تعر ستین یز ی_چ

 

 هم فشرد. یباشه رو یهاش روبه نشونه  چشم

در  یَسر و وضع آشفته ام سع دن  یبودن، از چهره هاشون معلوم بود اما انگار با د یناراحت و عصب همه
 .آزارم ندن شتریکنترل  خودشون داشتن که ب

 

 اما نبود فربد

 !دیبهش دادم شا گهیفرصت د هی دیشا ده،یکش یم یفهمم چه درد یفربد حاالم چارهیب

 

، چطورنبودنش رو شه یتابم هنوزهم با فکرکردن بهش تموم وجودم پرازلذت م یاز دل  ب یوا حیمس اما
 تحمل کنم؟

 

سرگردون همه جارو  ی  که در باز شد و فربد هراسون ا؟مد داخل و باچشم ها دمیکش یقیعم نفس  
مکث طاقت از کف داد و بادوگام بلند  یمن ثابت موند؛ نگاهش نگران شد بعدازکم یازنظرگذروند و رو

 :زدنگران نگاهم کرد و آروم لب  یزانو نشست و با چشم ها یخودش رو بهم رسوند و روبه روم رو
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 چقدرنگرانت بودم. یدورت بگردم؟ اگه بدون یکجا بود زدلم؟یعز ی_خوب

 

 بودم. رکردهیگ ضیضدونق ی  حس ها ن  یب

 

مثل  خوره تموم  یمونیپش یشرمزدم کرده بود و از طرف کمیحرف ها  نیهمه آدم ا نیا ی  جلو یازطرف
راه افتادم که ذره  یو به دنبال  کس که دوستم داره رو رهاکردم یکس نکهیاز ا یمونیخورد پش یتنم و م

 و احساسم ارزش قائل نبود.خودم یبرا ی

 همه خوردم کرد. یکه راحت ازم گذشت و جلو یکس

 

 ...یبشکن ستیکاف

 کندیم یچه فرق گرید

 رند،یبم تیبرا

 عاشقت شوند! ای

 شوندیتکه م تکه

 ...یساخته بود ایکه با آنها رو ییآرزوها

 

 هام رو به نگاه  سبزش دوختم؛ چشم

 کرد. یعشق و عالقه از  نگاهش ُشر  م 

 کردم درست جوابش رو بدم، یسع

 شکسته بودم. نطوریآه  فربد بود که حاال ا دیشا

بزنم حالم خوب بشه که  دقدمیحالم خوب نبود گفتم شا کمیکه نگرانتون کردم  دی_خوبم ببخش
 زمان چطورگذشت. دمیاصالنفهم
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 داره یاش بخونم که چه حالچشم ه یتونستم از تو ینگاهم کرد م قیعم

 مثل  حس و حال من! درست

ِ  یمثل  معلق بودن ب یحس کی  و هوا. نیزم ن 

 کرد. یکرده بود و فقط در آرامش نگاهم م سکوت

 و نگاهم رو به جمع دوختم. دمیبه روش پاش یلبخند

 کردند. ینگاهمون م یمتفاوت یبا حس ها هرکدوم

 با لبخند. یکی

 .یبا آشفتگ یکی

 .یبا نگران یکی

 

 .ستیوسط درست ن نیا زیچ کیبود  دهیانگارفهم د،یترس یبابا انگار م یامان از چشم ها اما

 .ستیبود که حالم خوب ن دهیانگارفهم

 

 آروم شده بودم بیعج اما

 زده بودن. نیدوکائیبه روحم ل انگار

 حس... یحس  ب یب

 ...متحرک یُمرده  کیمثل   درست

 فربد بلندشدم و به سمت  پله ها رفتم و زمزمه کردم: یدادم و از جلو لشونیتحو یهرچندمصنوع لبخند  

 کنه. یدرد م یلیبخوابم؛ سرم خ کمیرم  ی_من م
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 :دیمامان به گوشم رس یرسا ی  صدا دمیپله ها که رس یباال

 باال؟ ارمی_ماهک غذات و ب

 

 که مال  خودم بود رو بازکردم و بلندگفتم: یاتاق در  

 .ستیگرسنم ن _نه مامان

 

اتاق پرت کردم و تن  له شدم و  یانداختم و مانتو و شالم رو هم درآوردم و گوشه  زمیم یرو رو فمیک
 تخت انداختم و چشم هام رو بستم. یرو

 داشتم. اجیآرامش احت یکم به

 آرامش. یکم فقط

 

که به  یالیاز هرفکروخ یهم که شده ذهنم رو خال یلحظه  یکردم برا یهام رو بستم و سع چشم
 شد کنم. یختم م حیمس

 شد! ینم اما

 رفت. یچشمانم کنار نم یازجلو اهشیچشمان  س ی هیثان

 

 شد. یم نییذهنم باالوپا یچندروز اتفاق افتاده بودن، مدام تو نیا یکه تو یها خاطره

 بودن. ریزننده و َسرد امروز متغا یحرف ها نیعاشقانه کامال با ا یزمزمه ها اون

 نبودم. دهیکه عشق ند من

 کم نداشتم. خاطرخواه

فر و مواجم، چشم  یموها یکه هرروز برا ییدوست و آشنا کم نبودن کسا یدانشگاه و چه تو یتو چه
 نکرده باشن. یبه رنگ شبم شاعر  یو ابرو
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 کرد. رمینفراس کی یفقط چشم ها اما

به  میوح و روانم کرد که آرزوهابار یبا اون نگاه  نافذش چنان کار  اهشیس یبا اون چشم ها حیمس
 .پوش احساساتم شد اهیس میسپرده شد و زندگ یفراموش

 

 از خواب نبود. یشدم خبر  یو اونورم نوریبود و هرچقدر ا یاز چشم هام فرار  خواب

 تخت رو بازکردم. یباال یشدم و پنجره  زیمخین

 .دیاتاق و جالبخش یُبغ کرده  یباد  سرد و نم بارون هوا 

پابرهنه  میدوست داشتم با تنهاعشق زندگ شهیبود، که هم یمعروف یدونفره  یها یاز همون هوا هوا
 .کنمیباز  وونهیها پرسه بزنم و د ابونیخ یو بدون  چتر تو

 فیح اما

 که نشد. فیح

 و برق رو خاموش کردم. دمیکش یقیعم نفس  

 تخت کزکردم و پاهام رو جمع کردم و دست هام رو دور  زانوم حلقه کردم. یگوشه  

 در بلندشد. یگذشت که صدا ی قهیچنددق

 گفتم: یگرفته  یپشت  در  باصدا یبفهمم ک نکهیا بدون

 .دی_بفرمائ

 

 شد. انیازش معلوم بود، نما ی هیفقط سا یکیاون تار یفربد که تو ی دهیورز کل  یباز شد و ه در

 و لب زدم: دمیخودم رو باالتر کش یکم

 تو. ای_ب
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 که اونجابود گذاشت. یمطالعه  ز  یم یکه دستش بود و رو ینیتو و با پا در رو بست و س اومد

 

 و نشست. دیکش رونیب یصندل

 ؟یکن ی_برق و روشن نم

 

 

 به بازوهام انداختم و لب زدم: یکیاون تار یتو ینگاه

 .ستی_نه لباس مناسب تنم ن

 

 و به سمتم گرفت: دیرو جلو کش ینیتکون داد و س یسر 

 .یشامت و بخور، ضعف نکن ای_ب

 

 زد نگاه کردم. یبرق م یکیسبزش که تو اون تار یو به چشم ها دمیرو باال کش مینیب

 کشه. ینم لمیم ستیخوب ن ادحالمیخوام ز ی_نم

 

 رو سر جاش گذاشت و به سمت  جلو خم شد و دست هاش رو حائل هم قرارداد و محکم گفت: ینیس 

 شده؟ یچ یبگ یخوا ی_نم

 

 بود لب زدم: دیکه ازم بع یمظلوم یباصدا

 _نه.
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 نتونستم خودم رو کنترل کنم و بغضم شکست و هق هقم بلندشد. گهیبزنه که د یحرف اومد

 

صورتم گذاشت  بودم رو گرفت و  یت نشست؛ دست هام رو که روتخ یکرد  به سمتم اومد و لبه  ُهل
 شد. رهیاز اشکم خ سیخ یآورد و به چشم ها نییپا

 

 فربد؟ زدل  یعز شده  ی_چ

 

آغوشش رها کردم و دست هام رو دور  شونه هاش چفت کردم و محکم  یته  له شدم رو تو اریاخت یب
 .دمیبهش چسب

و دست هاش رو دور کمرم  دیبه خودش اومد، خودش رو جلوتر کش یانگار شوکه شد اما وقت اولش
 به خودش فشردم. شتریحلقه کرد و ب

 دادم. دنیبار یشونه اش گذاشتم و به اشک هام اجازه  یرو رو سرم

 کرد. یم سیو لباسش رو خ دیچک یو مردونش م دیلباس  سف یهام رو اشک

 

که نفسم  یو به صورتش چسبوندم طور  دمیعقب ترکش یکه به سکوت گذشت سرم رو کم چندلحظه
واکنش نشون داد و گردنش رو کج کرد و آب  دهنش رو قورت داد که باعث  عیبه گردنش خورد که سر
 ره،یو اشک و آه خنده ام بگ یشد تو اون همه گرفتگ

 .نهیلختم بش یبازوها یباعث شد دستش از دور  کمرم ُشل بشه و رو زمیر یخنده  یصدا

 بدنم شد فیزده ام باعث  لرزش خف خی ی  بازوها یش رودست ها یگرم

 یشونش برداشتم و آروم آروم خودم رو ازش جدا کردم که باعث شد دست هاش از رو یرو از رو دستم
 .فتنیپاهاش ب یبازوهام ُسر بخورند و رو
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 .ازداشتمیکردن  اشک هام ن یخال یشونه برا کیآغوش گرم به  کیبهتر بود، به  یکمی حالم

مرحم شدن  نیهم فربد دلخوش بشه با هم یوسط از طرف من نبود اما بزار کم نیا یاحساس هرچند
 ها!

 

ه بودم. یحت م؛یبه هم بود رهیحرف خ یب  جواب سوالش رو هم نداد 

گفت درست از آب درامده و  یم حیکه درمورد  مس یروز  اول یگفتم که حرف ها یم دیبا یچ یبرا
 بدجور دورم زده! قشیرف

 

 سکوت و نداشت که لب باز کرد: نیانگار فربد توان  تحمل  ا اما

 ؟یبگ یز یچ یخوا ینم_ 

 

 و زمزمه کردم: دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست

 فقط دلم گرفته بود. ستین یز ی_چ

 

 به چشم هام شد. رهیخ

 گن! یو نم نی_اما چشم هات ا

 

 کردم. متقابالنگاهش

 گن؟ یم ی_چ

 

 نیا نینگاه  غمگ نیبددلت و شکسته ماهک ا ییجا هی ،یکس هیگن  یم ستیگن حالت خوب ن ی_م
 شترازخودتیب یشناسمت. حت یمن م ستیمن ن طونیشاد و ش شهیگرفته مال  ماهک  هم یچشم ها
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420 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

با تو  یزندگ ی  ایخوابم و بارو یبه تو م دنیرس ی  ایاما من ده، دوازده سال  که هرشب بارو یدباورنکنیشا
 شم. یاز خواب بلند م

 

 رفتن ادامه داد: یچشم هام رژ  م یهام جلو یو روبه من که تموم  خاطرات بچگ دیکش یقیعم نفس

 مثل  من دوست تونهینم چکسی_ماهک باورکن من انقدر دوستت دارم ک ه

 حیمس یباشه حت داشته

 ستیروزنیمن مال  امروزود عشق

 ی  ده دوازده سال دلبستگ حرفه

 .یچهارده ساله بود زده،یدختربچه س هیکه  یموقعه ها ازهمون

 

 از عشق اما نبود. یاز عالقه بودم ذره  یدنبال  َرد میکه باهم داشت یخاطرات یتو دربدر

حرف  نیحرف ها، ا نیتالن ا دمیفهم یکه دوسش داشتم م یهمون موقعه  دمیفهم یاگه بود م که
 خنده دار شده بود. یکمیبه ظاهر عاشقانه برام  یها

کردم  یاونوقت چطور باورم ینگاه مین یزدم اما افسوس از حت واریچندسال خودم رو به در و د من
 قشنگ و عاشقانه رو؟ یحرف ها نیا

 بارون زده شدم! من

 نگذشته بود. شتریب هنوزچندساعت

خوردم کرد و  رپاهاشیرو کور کرد بود ز یعاشق بودنش شهر  ی  که ا عدا یمرد شیچندساعت  پ نیهم
 بهم گفت هرزه! میرمستقیغ

 

 لب هام نشست. یرو یتلخ پوزخند  
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421 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ی  چهارسال بال بال زدن ها یکنه؟ تو اگه واقعا عاشق من بود یرو درست م یحرف ها االن چ نی_ا
 کنم. یکنم اصالباورت نم یباورت نم ؛یدید یمن و م

هات و  یمحل یبا ب نکهینه ا یدید یمن م یچشم ها یعشق و تو یکه اگه بود یعاشق من نبود تو
 .یخودم بشکن شیو خودم پ یسردبودن هات روحم و شکنجه بد

عاشق   چکدومتونیاز مردها متنفر شدم شماها نه دروغتون معلومه نه راستتون، ه گهید  یدون یم
رو به باد  میاون از تو که نوجون دیدار یمعشوقتون رو آزار نم ینجور یا دیکه اگه بود دیستین یواقع
گفت عاشقمه و امروز  یکرد و م یراست راست تو چشم هام نگاه م روزیکه تاد حیاز مس نیو ا یداد

 !یشد یبرام تکرار  گهیگه تو د یبرگشته م

 

ه اش به آن نگاه   گردنش پاره  یُگر گرفت و چنان سرش رو بلند کرد که حس کردم رگ ها یشرمند 
 شدند.

 

 لب زد: دیبار یم شیکه ازشون آت ی  ها باچشم

 زده؟ یچه زر  قایدق حیمس یگفت ؟یگفت یالن چ_تو ا

 

 پشتش بد بگه. یطاقت نداشتم کس حیاز مس تمیو عصبان یناراحت یباهمه  دم؛یدرهم کش ابرو

 

 برگردم شرکت. ستیقرارن گهیمنم د ستیمهم ن گهیکه گفته د ی_هرچ

 

 چشم هاش زل زدم. به

 من جا هست؟ یکارخونه واسه  ی_هنوزم تو
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 که آرومترشد لب زد: یکمیو نفسش رو باحرص فوت کرد  دیرنگش کش یخرما یبه موها یدست کالفه

 تو هست. یمن نباشه، برا یاگه برا یاونجاواسه تو جا هست  حت شهی_هم

 

 

 زدم. یجون یب لبخند  

 زشته. نییبلند شو برو پا ینجایوقت  که ا یلیُخب خ لهی_خ

 

 .لبخندزد

 نیکه من ا یهابخاطر  هرلحظه  ینییباورت نشه اما اون پا دیخوشگله، شا میلیاتفاقاخ ستی_زشت ن
 کنن. یاضافه م مونیعروس ستیباالم دارن مهمون به ل

 

 و متفکر نگاهش کردم و به مسخره گفتم: دمیکش یپوف

 االن مامانتم خوشحاله؟ یعنی_

 

 گرفتم: مینیب ی  دستم رو جلو عیاش بلندشد که سر قهقهه

 چخبره! نجایکنن ا یآرومتر االن فکرم سی_ه

 

 لب زد: یداد و با صورت  بشاش انیخنده هش پا به

باال  امیب نکهیمامان و زن عمو امدجلوچشمم چون قبل ازا ی  کش سیو گ سیاالن تصور  گ یدون ی_آخ  م
 شدن. ینبرد آماده م یداشتن برا
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 تموم  صورتم رو پوشوند. یلبخند شیپ قهیکه زد برخالف  چنددق یحرف ازتصور  

 

 _فربد؟

 

 _جون  دلم؟

 

 

 یبه بابامم بگو شب م نییرو ببر پا ینیبلندشو س ادیکشه االنم خوابم م ینم لمیخورم م ی_من شام نم
 .نجایمونم ا

 

 تکون داد و بلند شد دنیبه نشونه فهم یسر 

 

به دور و اطرافم انداختم و  یو باز کردم نگاه دمیبه هم چسب ی  چشم ها دیبدن درد شد بااحساس  
رو از  فمیقورت دادم و بدن  دردناکم رو به جلو خم کردم و ک یآب  دهنم رو به سخت نم؛یکردم بش یسع
 کنار  تخت برداشتم. زیم یرو

افتاد، انگار دوباره  یشبید رمرد  یو فندک  پ گاریدرآوردم که نگاهم به بسته س فمیک ی  رو از تو میگوش
ه بود. ی  افتاد که چه باال ادمی  سرم اومد 

 

 .رهیام نگ هیتادوباره گر دمیکش یقیعم نفس  

 کنار  تختم زدم و روشنش کردم. ز  یخاموش شده بود شارژرم رو به پر میگوش

 

 زدن کردروشن شد شروع به زنگ تا
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 رفتن، یسرم رژ  م یها مدام تو شماره

 شرکت بود! شماره

 بود؟ یزنگ زدنش چ گهیکه من رو پس زده بود د اون

 

 و تماس رو برقرارکردم. ایادم وباالخره دل رو زدم به دردهنم رو قورت د آب

 

و لوس مونا بنده دلم  دهینخراش یجذاب و مردونش بودم که صدا ی  صدا دن  یتاب منتظر شن یب یدل با
 رو پاره کرد.

 د؟یاوردین فیگن چراامروز تشر یم یموحد ی  آقا ؟یخوب زدلمی_سالم عز

 

پنهانش داشت تموم حس  شیکرد اما لحن حرف زدنش، ن یرو تلفظ م یمعمول یجمله ها نکهیباا 
 کرد. یم قیتزر ضمیبه تن  مر ارویبد  دن یها

 که خودم رو هم متعجب کرده بود زمزمه کردم: یگرفته و خشدار  ی  باصدا بزور

 .اننیشرکت خودشون درجر امینم گهی_سالم، من د

 بهت سخت گذشته نه؟ یلیخ شبید نکهیمثل  ا یگلم؟ا له ی_سرماخوردگ

 

 شدم لب زدم: یکه هرلحظه ملتهب تر م یچشم ها با

 کنم؟ دقطعیندار یشمانگران نشو اگه کار  ستین یز یسرما خوردم چ کمی_نه فقط 

 

 ندارم؛ مواظب خودتم باش گلم. ی_کار 
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 دستم فشردم. یرو قطع کردم و تو یگوش

 .زشدندیکاسه چشمم جمع شد  بود لبر یکه تو یهام رو باحرص بستم که حجم اشک چشم

 

 بلندشد. میگوش ینگذشته بود که دوباره صدا قهیچنددق هنوز

گوشم گذاشتم و  یرو رو یاتصال رو زدم و گوش یچشم هام رو باز کنم دکمه  نکهیحال بدون ا یب
 :دمینال

 _بله؟

 

 ؟یشد ضیشده؟ مر ی_ماهک؟ چ

 

 گرفت  بود. ینگران و مردونش بازهم قلبم رو به باز  یصدا

شده ام همه و همه دست به دست به هم داد  بودن تا  یجونم، روح زخم یدردناکم، جسم ب بدن
 هوابشکنم. یب شبیدوباره مثل د

رو  یافتاده بود چه کس ادمی حیمس یدوباره  یصدا دن  یکرده بود و حاال باشن فمیضع یسرماخوردگ
 ازدست دادم

 که به داشتنش افتخارنکرده بودم. یروزها چه

 خونه؟ یمثل  اون برام شعر م گهید یک

 ه؟ ریمثل  اون قربون صدقم م گهید یک

 !یتونه دوستم داشته باشه هرچندظاهر  یمثل  اون م گهید یک

 

 نگران گفت: دیهق هقم رو که شن ی  صدا

 ؟یکن یم هیگر یبرا یشده ماهک؟ براچ یز ی_چ



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

426 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 و نفرت سرتاسر  بدنم رو محاصره کرده بود. خشم

 زدم: غیاومد ج یخشدار و گرفته بود و بزور درم یکه به خاطر  سرماخوردگ یباصدا

. باروح و یگرفت یقلبم و به باز  م،یشکست ینشده؟ تو من رو خورد کرد یز یشده؟ به نظرت چ یز ی_چ
 ؟یتا به هوست برس یکرد یروانم باز 

 موند؟ یاز من باق یشد؟چ یچ حاال

آره؟ من برات  ؟یرو آروم کن تیوانیح ز  یکه فقط غرا یخورد کن ینجور ینفر رو ا هیرو داشت؟  ارزشش
 مهم نبودم؟ فقط جسمم برات مهم بود آره؟ آره؟

 

 کردم. یخشک و دردناک م یکرده بود که به سرفه افتادم و پشت  َسر  هم سرفه ها غیج غیقدر ج نیا

 کرد. میشترحرصیگرفت و ب یو ُهل ش روح و روانم رو به باز بغض کرده  ی  صدا

ببرمت  امیب یخوا یمن غلط کردم اصال توروخداآروم باش م زی_ماهک، ماهکم؟ آروم باش عز
 اصال. ستیدکترحالت خوب ن

 

 زدم: غیبلندج

همه آدم هستن که بدون   نیا یآخه لعنت یزد ینم شمیآت ینجور یکه اگه بودم ا ستمیتو ن ز  ی_من عز
 ؟یبا فرهاد دار  یتونستن آرومت کنن؛ چرا من؟ چرا من آخه؟ تو چه فرق یم یکن یباهاشون باز  نکهیا
جلو  یز با با ،یزد ؟گولمیخواست اما توچ یم یحداقل اون از اول معلوم بود چ یفرق چیه یچیه

 خامت شدم. عیاومد منم که خر سر

 

 لب زد: یلرزون ی  باصدا

کشم تو از  یم شترمیکشم که ب یبخدا من کمتر از تو دردنم میسوزون یم ینگو دار  ینجور یروخداا_تو 
 .یکرد ینم یکی زیهمه چ یمن و با اون فرهادمتجاوز  ب ینجور یوگرنه ا یخبر ندار  یچیه
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 .دمیداغم کش ی  شونیبه پ یدست

 

 خواستم که باورش کنم. ینم گهیاصال د دونستم کدوم حرفش رو باور کنم ینم

 انداختم دور. یکندم و م یدندون  لق و هرجور شده بود م نیا دیبا

 گرفتم. یکور کورانه م یها میاحساس تصم یشدم و فقط از رو یدلم م یبنده  دینبا گهید

 کردم. یکه بود فراموشش م یبه هر سخت دیبا

 بود سخت

 بود... یشدن اما

همه  نیدونستم که فراموش کردن ا یو م نیگذشت، ا یم یچند وقت هی دیدونستم حداقل با یم اما
 بره. یم یادیزمان ز یدلدادگ

 

 بس بود. گهیغرورم رو خورد نکنم د نیاز ا شتریکردم ب یسع

 بس بود. گهیو برهان ازش خواستم د لیهرچقدر دل 

 

 کامال متفاوت بود گفتم: شیپ ی قهیکه تا چنددق یو بالحن دمیکش یقیعم نفس

شم اگه  یتموم شد، ممنون م گهیکه بود د یز یهرچ گهید ز  یچ چینه تو و نه ه ستیبرام مهم ن گهی_د
 .یبهم زنگ نزن گهید

 

 

 گلوش رو صاف کرد: یسرفه  باتک
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 .یطرف  قرارداد رو فسخ کن هی یتون ینم یبا ما قرارداد بست ندهیتو تا سال  آ ستین امینجوری_ا

 

 دم! یشه خسارتش رو م یخوب م میلیشه خ ی_م

 

 و کالفه گفت: دیکش یپوف

 یگفت یمگه نم ؟یستیخودت وا یپا یرو یخوا یم یگفت یخب مگه تو خودت نم لهیخب، خ لهی_خ
 هان؟ یجا زد یزود نیبه هم یچ یشد برا یپس چ ؟یکارت موفق بش یتو یخوا یم

 

 فراموشکار شده بودم؟! نقدریگفت چراا یهم فشردم، راست م یملتهبم رو رو یها چشم

 کنه یگن که عشق آدم رو کور م یم راست

 !دمیبود و به کجارس یچ هدفم

 

بود واسه مونا و هم به  یهم تودهن دیدادم، شا یموندم و به کارم ادامه م یدل شدم اگه محکم م دو
 .ستمین فیضع نقدرامیدادم که ا ینشون م حیمس

 

 و مستاصل لب زدم: دمیلب هام کش یرو رو زبونم

 امی_باشه م

 یب ی  سرماخوردگ نیا ست،یحالم اصال خوب ن امیبه خودم ب یکمی دی. باامیچندروز نم هیامروز نه  یول
 خبرم بدترم کرده.

 

 .دیکش یقیعم نفس  

 دنبالت ببرمت دکتر؟ امیب یخوا یاگه حالت بد  م زمی_باشه عز
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 قطع کنم. دیندار یاگه کار  ست،یبه کمک شمان یاز یرنی_نخ

 لب زد: گرفته

 ندارم مواظب خودت باش خداحافظ. ی_نه کار 

 

تخت رها کردم و پتو روکنارزدم  یرو رو میهابندازم گوش امیپ ی هیبه بق ینگاه نکهیکردم و بدون ا قطع
 و بدن  له شدم رو تکون دادم و بلندشدم.

 بازمونده بود و باعث شده بود سرمابخورم. شبیسرم انداختم ازد ی  باال یبه پنجره  ینگاه

 به خودم انداختم؛ نهیآ ی  ازتو یو نگاه دمیبه گردن  خشک شدم کش یدست

ازموهام جدا کش رو یزده بود، به سخت رونیشده بود و نصفش از ک ش موم ب دهیچیبه هم پ موهام
 سرم بستمشون.  یدوباره باال دمیبه موهام کش یدست نکهیکردم و بعدازا

رفتم تا  ییزدم و به سمت دست شو رونیبرهنم انداختم و از اتاق ب یشونه ها یرو برداشتم و رو شالم
 صورتم رو بشورم.

 

 .دیآقاجون از آشپزخونه به گوشم رس یرفتم که صدا نییبدست از پله ها پا حوله

 نشده؟  داری_ماهک ب

 _نه آقاجون.

 

 بعدازجواب عمومحراب ادامه داد: زکردمیو گوش ت ستادمیپله ها وا نیپا

 دیبا ستیزنیتعلل جا گهیآشفته و داغون اومدخونه، د یکجابود  که اونجور  شبید ستی_معلوم ن
 .میوراه بنداز شونیتر عروس عیهرچه سر
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 .ستین ی_اماآقاجون ماهک که راض

 

 شه تو نگران اون نباش. یم یمهم فربد  که دوسش داره ماهکم کم کم راض ست،یکه ن ستین ی_راض

 

رو حفظ کنم که مبادا احترام ها رو  میکردم خونسرد یهم فشردم و سع یرو تیهام رو ازعصبان چشم
 .رپابذارمیز

چهارنفر   ی  زغذاخور ینشون بدم پشت  م یعکس العمل نکهیسمت آشپزخونه قدم برداشتم و بدون  ا به
 اومد لب زدم: یکه بزور درم یوسط  عمومحراب و خانوم جون نشستم و با صدا

 .ری_سالم صبح بخ

 

 صورت  ُگر گرفتم ثابت موند و مادرجون زودترازهمه گفت: یگرفتم نگاهشون رو یصدا دن  یباشن

 مادر؟ صدات گرفته صورتتمم گل انداخته! یضی_مر

 

 جون َسر تکون دادم. یب

 رفته بود پنجره اتاقم رو ببندم سرما خوردم. ادمی شبی_آره د

 

 گذاشت و نگران لب زد: میشونیپ یو رو دوچروکشیسف دست

 که. یسوز  یم یدختر دار  یدار  یچه تب ی_ا

 

 نگاهش رو به چشم هام دوخت و نگران گفت: آقاجون

 باباجان؟ پاشومحراب ببرتت دکتر. ستی_حالت خوب ن
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دونستم که جونش به جونم بستس، دوستم  یاما م گفتیغدومستبد بود و زورم نکهیباا آقاجون
ازدواج من و فربدم صدرصدش  یاصرارشم برا نیبچه ها و نوه هاش ا ی شترازهمهیب یداشت حت

شم  یکرد اگه باهاش ازدواج کنم م یبخاطر خودم بود چون انقدر به فربداعتمادداشت که فکرم
 .این دختردنیخوشبخت تر

 

 و لب زدم: دادم لشیتحو یکمرنگ لبخند  

 شم. یاستراحت کنم بهترم کممیخورم  یقرص م ستین یاز ی_نه ن

 بازوم گذاشت: یرو رو عمودستش

 ؟یکن یلج م یچ ی  برا گه،ی_بلندشو د

 کنم بخداخوبم. ی_لج نم

 

 چشم دوخت. شیچا وانیو کالفه به ل دیکش یپوف

 

 بلندشد و ُغر زد: زیجون هن هن کنان ازپشت م خانوم

 .یش یبهتر م یکنم بخور  یازدست شماجوون ها الن برات جوشوند  درست م_امان 

 

 _ممنون خانوم جون.

 

 رو برداشتم و شروع به خوردن کردم. رشیش وان  یشونه عموگذاشتم و ل یحال سرم رو رو یب

 خورد و رو به من کرد و گفت: شیازچا یقلپ آقاجون

 .یایب یاستراحت کن تافرداحالت بهترشه بتون کمیکارخونه  ییایخوادب یامروز نم گهی_خب د
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 ام به  خس خس افتاد. نهیو به سرفه افتادم و س دیگلوم پر یرتویشدن حرفش ش باتموم

 خورد و با دستش محکم به پشت  کمرم ضربه زد. یمحکم یتکون د  یترس عمو

 

 کمرم گذاشتم. یجونم تو خودم جمع شدم و دستم رو رو یدرد ضرب  دستش به جسم  ب از

 ام صاف بشه. نهیکردم تاس یسرفه  تک

 

 رو به آقاجون خسته  لب زدم: و

 سرکار. دبرمیکارخونه آقاجون؟ فردابا امیب یچ ی  _برا

 نشست. شیشونیپ یرو یظیغل اخم  

 کارخونه؟ یایاون شرکت  و از فردا م یبر  یخوا ینم گهید ی_مگه خودت به فربدنگفت

 

 هم فشردم. یچشم رو کالفه

 شدم. مونیخب پش ی_چرا، ول

 

 گفت: یشد بالحن  دستور  یکه بلند م نجوریو هم دیزکوبیم یرو محکم رو شیچا وان  یل

 والسالم. ،یستیمن ن ینوه  گهید یفردا راس ساعت هشت کارخونه نباش یشد مونیخودپشی_ب

 

 هم فشردم و بلندگفتم: یدندون هام رو رو ازحرص

 .یدبگیاما زورکه نبا یزوردار  یشمابزرگ ،یگ ینقدرزورمینکن توروخدا چراا تی_آقاجون اذ
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 شدبلندگفت:  یکه عصا زنان از آشپزخونه خارج م نجوریهم

 که گفتم. نی_هم

 

 

 .دمیحال نال یکرد  و ب بغض

 خدا. ی_ا

 

 گذاشتم. زیم یسرم رو رو و

 

 سرم گذاشت و شروع به نوازش کردنم کرد: یرو رو عمودستش

شرکت  اون پسر   یبر  یخوا ینم گهیتو که د یزنم ول یناراحت نباش خودم باآقاجون حرف م زدلمی_عز
 ؟یایچرا باهاش راه نم یپس برا

 

 نگاهش کردم. یاشک یرو بلند کردم و باچشم ها سرم

 خوام برم. ی_م

 

 کرد. اخم

 ؟یمگه قرارنشددورش رو خط بکش ؟یشد وونهی_د

 

 

 خوام فکر کنه تونست  شکستم بده. ینم ی_چرا ول
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 حلقه کرد. وانشینفسش رو فوت کرد و دستش رو محکم دور  ل یحرص

 .دونم بخدا یبگم، نم یدونم چ ی_ازدست  تونم

 

 

 ه؟یچ هی_قض

 خانوم جون نگاهمون رو بستمش کشوند اصالحواسمون به حضورش نبود. یصدا

 

   

 و نگاه  تبدارم رو بهش دوختم: دمیکش یپوف

 خانوم جون. ستین یمهم ز  ی_چ

 

 جلوم گذاشت. زیم یرو رو لور  یس ینقره  ینیبهمون انداخت و س یمشکوک نگاه  

 

 بودانداختم. ینیس یکه رو یو قرص وانیبه دوتال ینگاه

 

 ه؟یها چ نی_ا

 

 گلودردخوبه، تب ُبرم هست. یو گل بنفشه بخورواسه  شنی_آو

 

 _ممنون.
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اومد  بود و گلوم  نییمادرجون کاره خودشون رو کرده بودن تبم پا یپنج  عصربود و جوشوند  ها ساعت  
 بهترشد  بود. یکم

رو  نمیعمومحراب ماش یها قیازرف یکی ایبعدش پور یعمووآقاجون رفتن کارخونه و ساعت بعدازصبحانه
 .نجایآوردا

 .دیپرس ینم یز یمادر جون مشکوک بود اما چ نگاه  

 .دیپرس یم یز یعمرًا اگه چ یگفت ینم یز یشناختمش، تا خودت چ یم

 .دیبهم رس یهم برام سوپ درست کرد و حساب ناهار

کرد   مانیدخترشون که تازه زا شیخاتون هم رفت  بودن اصفهان تاپ سیو بلق میمش رح نک  یا مثل  
 دست تنها مونده بود. یبود باشن و مادر جون حساب

 .شمیپ انیزنگ زدم تاب نهیکاومتیاتاق و به مل یبودم تو بعدازناهاراومده

 بشم. یحرف بزنم تا خال یکیبا  ازداشتمین یهمزبون یو ب ییهمه تنها نیبعدازا

 فاصله افتاده بود. نمونیو ب میازهم دور شده بود یلیچندوقت خ نیا یتو

 

 شد. یم نییسرم باالوپا یتو یز یچ ازصبح

 بود. ریزد کامالمغا شبیکه د یباحرف ها حیصبح مس یها حرف

 وسط درست نبود. نیا یز یچ کیازچه قراره  هیقض دمیفهم یم دیبا

 که من بهشون دقت نکرده بودم. یموضوع مهم و مشکوک چند

 شدنم دهیدزد ی هیقض شیاول

 خبرگذاشتن  من! یبه اصفهان و ب حیمس ی  رفتن  ناگهان شیدوم

 !رصدوهشتاددرجشییرفتن من به خونش و بعدهم تغ یبرا حیاصرار  مس شیسوم

 برگشتن  فرهاد! شمیچهارم



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

436 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یوسط لنگ م نیا یز یچ کی

 .ستیدرست ن یز یچ هیوسط  نیتونم بفهمم که ا یباهوش باشم م کمیفقط  کمی اگه

 

 شد رشته افکارم پاره شد. یکه هرلحظه بلندوبلندترم نهیکاومتیمل ز  یآم طنتیش ی  صدا دن  یباشن

 لب هام نشست. یرو یشد و لبخند قیبه بدنم تزر  یخنده هاشون خون  تازه  یصدا دن  یبعدازشن

و خودم رو به خواب زدم که دربازشد جفتشون باسروصدا  دمیو پتوروتاگردنم باالکش دمیدراز کش عیسر
 داخل اومدند.

 

کردم عکس  یردم و سعهم فش یلبم آورد، اما دندون هام رو رو یخندرو تا باال کایبلند  مل یصدا
 .جادنکنمیا یالعمل

 

 دینکش هینه که به ثان ایهستن  نمیخندهاشون ساکت شد خواستم برگردم که بب یکه بسته شد صدا در
 طون  یش ینگاهم رو به چهره  یرو بلندکرد؛ عصب غمیج یکمرم افتاد و صدا یرو ینیجسم سنگ

 خودم بلند کنم دادزدم: یرو ازرو کلشیکردم ه یم یکه سع نجوریو هم کادوختمیمل

 کمرم شکست! یار یدر م یباز  یتو آخه؟ چراوحش یضی_مر 

 

که با خنده بهمون زل زده بودکرد و  نهیکرد و رو به مت یکرد خنده  یکه خودش رو جمع جور م یدرحال
 گفت:

 خودش وزده به خواب. دارهیمارمولک ب نیگفتم ا یدی_د

 

 دادم و با اخم بهش نگاه کردم. هیو به تاج تخت تک دمیباال کش خودم

 شم. یم داریروم معلومه که ب یدیکه توپر یها من خواب بودم اون جور  ی وونهی_د
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 تخت روبه روم نشستند. یمانتووشالشون رو درآوردن و رو دینکش هیثان به

 

 و گفت: دیکش یپوف نهیمت

 .دید یخب بابا، چقدرکشش م لهی_خ

 

 .دمیبه کمرم کش یدست

 گفتم. یک نیشم حاال بب یفلج م کایمل ییها یخل باز  نیازدست ا_آخرم من 

 

 گفت: طونیزد و ش یکاچشمکیمل

 رسه به من. یارث م نتمیماش میش یشه ها ازدستت راحت م یچه خوب م ی_ول

 

 تکون دادم. ینشونه تاسف سر  به

 هیقض فتم،یعاشق بندک قتمیرف یگن تاپولدار  یکه م نهیهام هم قیرف نی_واقعا که خاک بر سرم باا
 شماست.

 

 کرد و لب زد: یتک خنده  نهیمت

 .یستیشده؟ انگارسرحال ن یچ نمیبگو بب میها بگذر نیاز ا الیخی_باشه ب

 

 و لب بازکردم: دمیلبهام کش یرو رو زبونم
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 د،یکمک کن دبهمیگفتم اما وقت نشد. با یم زهاروبهتونیچ یلیخ شیوقت پ یلیدازخی_راستش با
 گذره خودم ازبس فکرکردم کالفه شدم. یم یدور و اطرافم دار چ دبفهممیبا

 

 نگاه  کنجکاوش رو بهم دوخت. کایمل

 !هیچ هیازاول بگوقض ؟یزن یحرف م ی_ازچ

 فیچندهفته برام افتاده بود رو مو به موبراشون تعر نیکه تو ا یو تموم اتفاقات دمیبه سرم کش یدست
 کردم.

 یزدن، م یپلک هم نم یکردن و حت ینگاهم م تیسرخ ازعصبان یمتعجب و با صورت جفتشون
 شده بود. کسانیغرور  دخترونم با خاک  نکهیاز شکسته شدن غرورم ا ن،یعصبان یدونستم ازچ

 

 .کابلندشدیسرزنشگر  مل یکه صدا دمیبه صورتم کش یفوت کردم و دست رونیرو ب نفسم

 

 م؟یتاکمکت کن یکلمه هم به مانگفت هیهمه اتفاق واست افتاده و تو  نیمدت ا نی_ماهک واقعا توا
به  هیقض نیحاالاصال ا ؟یو شکستم خورد یسالت  که در عرض چندهفته عاشق شد جدهیآخه مگه ه

راست راست  یهان؟ چراگذاشت ؟ینکرد تیخواسته بهت تجاوز کنه شکا یکه م یکنار، چرا ازاون کس
 تخت کمه تو! هیبخداکه  نه؟یکارش رو بب ییجزا نکهیخودش راه بره بدون  ا واسه

 

 دوخت و ادامه داد: نهیکرد و نگاهش رو به مت یمکث

 سیکه گروگان گرفته بودنش؟ چرا به پل یهمدستش؟ چرابهم نگفت یاحمقه تو چرا شد نی_حاال ا
 ؟یخبرنداد

 

 باالانداخت و لب زد: یشونه  نهیمت

 اما قبول نکرد. میخبربد سیبه ماهک گفتم به پل دونمی_من چم
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که به سمت لباس هاش  یتخت بلندشد و درحال یاز رو عیهم فشرد و سر یدندون هاش رو رو یحرص
 رفت گفت: یم

 .یکالنتر  دبرمیبا دی_بلندش

 

 و گفتم: دمیکوب میشونیبه پ بادست

ل  توروخدا اصال حوصله دردسرندارم. الیخیب ی_م 

 

 یکرد و بادوقدم بلند خودش رو کنارم رسوندباحرص میسرش تنظ یو شالش رو رو دیرو پوش مانتوش
 :دیکه درکالمش مشهودبودغر

 یکه م دیشماهاهست نیهم ارم،یاسمت رو نم گهید میکن تیازشون شکا میبر ییای_ماهک بخدا اگه ن
 دلش خواست بکنه و آب از آب تکون نخوره. یهرکار  یهرک دیزار

 

 دادم و زمزمه کردم: دتکونییتا یبه نشونه  یسر 

 یخوام بابا و آقاجون و حساس کنم اگه بابابفهمه که فرهادم یدرست  امانم یکه گفت یز ی_هرچ
 .حیزاره برم شرکت مس ینم گهید ارهیسرم ب یخواسته چه بال

 

 و مجبورم کردبلندشم: دیبه ابروهاش داد و دستم رو کش ینیچ

 زارمیمن نم یتو شرکت  اون پسر  باباتم بزاره بر  ینباش که دوباره پات رو بزار  نی_ماهک خانوم به فکرا
 میدبفهمیبا م،یریدست  کم بگ دیشدنت رو اصال نبا دهیدزد هیقض میبش الیخیتجاوز و ب هیحاال ماقض

رت  هرک ایبود   یَسر  ک ر  یز  م؟ینگ یچیه مدلش خواست بکنه ماه یهرغلط ینه؟ مگه شهر  ه 
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 بهش رفتم و به در اشاره کردم: یغره  چشم

درمورد   یول دینشد که اصال به تجاوز نرس یز ی_آروم تر حرف بزن خب انقدرم تجاوز تجاوز نکن، چ
 یکس میکه دوست دار میبگ سیبه پل دیبود  فقط با یخودمم کنجکاوم بدونم کار  ک یر یگروگان گ

 ازخانوادم متوجه نشن.

 

 داد و گفت: دتکونیتکون به نشونه تائ یسر 

حرف  یکه حت یبدون دیبود با دهیبه تجاوزنرس یگیکه م ی_باشه فقط زود حاضرشو درضمن خانوم شما
 .نیچه برسه به ا گهیشه د یمحسوب م یفردبشه هم تجاوز  روان تیکه باعث  آزار و اذ یباز  یها

 

 گفت: نهیو رو به مت دینگاهش کردم که نگاهش رو ازم دزد قیعم

 .یکن یمارونگاه م ینشست گهیبلند شو د_توام 

 

که  یدرجه دار  سیو به سمت  پل میدر نشسته بود، داد یکه جلو یسرباز  لیهامون رو تحو لیموبا
 مینشسته بود رفت شخونیپشت  پ

بود و مشغول   نییشد سرش پا یم دهیددیسف یکه کنار  موهاش چندتار  مو یدو، سه ساله  یس مرد  
 داره. یروشونه اش انداختم اما متوجه نشدم که چه درجه  یبه ستاره ها یبود، نگاه یز ینوشتن  چ

بهم زد به خودم اومدم و  کایکه مل یجور ساکت و صامت بهش چشم دوخته بودم که با ضربه  نیهم
 کردم که سرش رو باال آورد منتظربهمون چشم دوخت و لب زد: یتک سرفه 

 .ددرخدمتمیی_بله بفرما

 زدم و گفتم: یخندلب مچهین

 االن؟ کارکنمیچ دیکنم با مینامه تنظ تیشکا هی خواستم یمن م دی_سالم ببخش
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 تتون؟یدرچه مورد شکا _خب

 

 زمزمه کردم: یهم فشردم و بعدازمکث  کوتاه یهام رو رو دندون

 .یی_آدم ربا

 

 .که ته راهروه بود اشاره کرد یرو تکون داد و به اتاق سرش

 .دیکنمینامتون رو تنظ تیو شکا دیپرونده بد لیداونجاتشکیی_بفرما

 

 ممنون. ،ی_مرس

 

 بودفشردم و مضطرب لب زدم: ستادهیرو که سمت  چپم وا نهیمت دست  

 ترسم من. ی_بچه ها م

 

 .دیدستش رو نوازش گونه پشت  کمرم کش کایمل

 کنن. داشونیبگو بذارپ قیرو دق زیبرو قشنگ همه چ ؟یترس یم ی_ازچ

 

 به نشونه مثبت تکون دادم و ازشون جداشدم و آروم در زدم. یسر 

 

 بلندشد. یمحکم و مردونه  یصدا هیاز چند ثان بعد

 .دی_بفرمائ
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 :دیو محکمش انداختم که پرس یجد یبه چهره  ینگاه

 د؟یدار تیشکا ی_خب شماازشخص خاص

 

 که دوباره ُعود کرد  بود گفتم: یگرفته ا یدهنم رو قورت دادم و باصدا آب  

 .شناسمشونی_نه راستش نم

 

 یشما ازکجام نکهیافتاده و ا یاتفاق نیوکجا همچن یک نکهیشده و ا دهیفرد  دزد تی_سن  و جنس
 .دیشده و گم نشده رو برام بگ دهیدزد دکهیدون

 

 و ناچارلب زدم: دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 شده بودم. دهی_خود  من دزد

 

 :دیچندروزاش کش شیبه ر یابروش رو باالانداخت و دست یتا کی

 اتفاق افتاده بوده؟ نیا یک نطور،ی_که ا

 

 .شی_چهارپنج روز پ

 

 نگاهم کرد. کنجکاو

 نداده؟! سیخبرش رو به پل یچرا کس د؟ی_چرازودترخبرنداد

 

 .نجایازخانواده خبرداربشه، االنم به اصرار  دوستم اومدم ا یخواستم کس ی_خب راستش نم
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 تکون داد و لب زد: یسر 

 دیپرسم خوب جواب بد یکه م یخب پس به سواال لهی_خ

 د؟یشک دار یکس ابهیداره؟  یباشمادشمن یکس نکهیا اول

 

 به نشونه ندونستن تکون دادم. یسر 

 رسه. یبه ذهنم نم یدونم، کس ی_نم

 اتفاق واستون افتاد؟ نیا ی_کجا و چطور 

 

و پارک کردم و اومدم زنگ و  نمیدوستم که تا ماش یخواستم برم خونه  یبود که من م شی_چندروزپ
 یانبار  هی ی  تو دمیمتوجه نشدم؛ بعدشم که چشم باز کردم د یز یچ گهیصدام کرد تابرگشتم د یکیبزنم 
 یاروپوشی ینقاب چیچون ه ادمهی قیو دوتا مرد هم بودن که اسم هاشون و چهرشون دق میزندون

 نداشتن.

 

 به ابروهاش داد. ینیچ

 چهرهاشون کامال مشخص بود؟ یعنیشه؟  ی_مگه م

 

 .ادمهیچهرهاشونو  قای_بله، دق

 

 .یچهره نگار  داتاقیبر دیخوبه با یلیخ نی_خب ا

____ 
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به  یکمیگذشت تا  ی قهیو شروع به کندن  پوست لبم کردم، چنددق دمیبه شالم کش یدل دست دو
 .رمیبه خودم بگ یو مغرور  یکردم چهره  جد یو سع دمیکش یقیخودم مسلط شدم نفس  عم

 پله هاگذشتم و وارد  شرکت شدم از

گوشخراشش مثل   ی  رفتم که صدا حیبه مونا بندازم به سمت در  اتاق مس ینگاه مین نکهیا یبدون حت و
 شد. دهیروح و روانم کش یناخن رو

 

 _کجاخانوم مهرآرا؟

 

 شدم. شیدیجد یو باپوزخند نظاره گر  چهره  دمیپاشنه پاچرخ یرو

 بود. دهیرنگش رو بلوندکرده بود و سرتاپا قرمز پوش ییخرما یموها

 گفت: یحرص دیرو که د سکوتم

 د؟یایشرکت نم گهید دی_باشماهستم؛ مگه نگفت

 

مسخره ا نکهیا بدون   به جلز و  یتوجه  نکهیدادم و برگشتم و بدون ا لشیتحو یلب ازلب بازکنم لبخند 
 ولزکردن ش کنم، بدون در زدن وارداتاق شدم.

 

 که دستش بود بلند کرد و نگاهم کرد. یبرگه  یمحض واردشدنم باتعجب سرش رو ازرو به

 

 نزد یحرف

 کرد. یگفتنشون نم یبرا یبود که تالش یناگفته  یپرازحرف ها امانگاهش

 رفتم. زمیفتم و به سمت  محرف نگاه ازش گر یب
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 یفکرش رو هم نم یکردم؛ حت یرو ترک م نجایکه با اون حال و روز  نزار و دل  شکسته ا شیپ دوروز  
 کردم که دوباره برگردم.

 

 اومدم. یم نییاز موضع خودم پا دیاومد که من اهل جا زدن نبودم نبا ادمیفکر کردن  یبعد از کل اما

 شدن یکه از نبودنم خوشحال م ییاون ها یشدم برا یم یبابودنم تودهن دیبا

 کردم. یاگه دشمن هام رو شاد م عمرا

 

 مردونه اش بلندشد. ی  که جاگرفتم صدا زمیم پشت  

 ؟ی_باالخره اومد

 

 کنم. ینم انکار

 .دیلرز دلم

غصه و غم  یدادم!هر چ یضعف نشون م دیخودش نبا یشدم، حداقل جلو یتفاوت م یب دیبا اما
 هست بمونه واسه شب ها، کنج اتاقم 

 تختم. یگوشه  نیگوشه تر ی گوشه

 ؟ی_هنوزم دلخور 

 

 .رمیپوزخندزدنم رو بگ یکردم جلو یسع

 لب زدم: یگزنده ا بالحن  

که من بخاطرش دلخور بشم حرف هاتون همه راست  دینکرد یشما کار  ی  چه حرف نی_دلخور؟ نبابا ا
 بود، اشتباه ازمن بود که زود اعتمادکردم.
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 نگاهم کرد. نیغمگ

باعث شد نگاه   شیگوش یرها کرد و بلند شد که صدا زیم یانگشت هاش بود رو رو ن  یکه ماب یخودکار 
 .ن  یو بش رهیازم بگ

 به صفحش نگاه کرد. ره  یبرداشت و خ زیم یرو از رو شیگوش

 شد. نشیو خشم و نفرت جانش دیلحظه غم و حسرت از نگاهش َپر کش در

 

 و دکمه اتصال رو زد. دییبهم سا دندون

 داد. یشخص پشت  خط گوش  م یبا دست  مشت شد  به حرف ها یحرف چیه بدون  

 

 نگاهش کرد. باتعجب

 بود؟ ختهیهمه بهمش ر نیبود که ا یک یعنی

 

 لب زد: دیلرز یکه از خشم م یباصدا

 _خودم حواسم هست.

 

 یو چشم هاش رو رو دیبه موهاش کش یمتعجبم انداخت و کالفه دست یبه چهره  ینگاه یرچشمیز
 حوصله زمزمه کرد: یهم گذاشت و ب

 _باشه.

 پرت کرد. زیم یرو قطع کرد و رو یبسته گوش یها باچشم

 به سکوت گذشت تا دودل نجواکردم: ی قهیچنددق

 شده؟ یز ی_چ
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 چشم هاش رو باز کرد نگاهش رو بهم دوخت. خسته

 تکون داد. یمنف یبه نشانه  یو َسر  دیبه صورتش کش یدست

 

 باالانداختم و روبهش گفتم: ی شونه

 کنم؟ کاریچ دی_االن من با

 

که اونجا بود رو برداشت و بلندشد و به  یصورت یچرخوند، پوشه  زیم یسرگردونش رو رو نگاهش
 سمتم اومد.

 

 .روروکردمیدلتنگم سانت سانت وجودش رو ز بانگاه  

و  دیرس زمیم ی  قدم کیکه به  یچشم هام بود، تا وقت خیاپمد نگاهش م یکه به سمتم م نجوریهم
 پوشه رو به سمتم گرفت.

 گذاشتم. زیم یدستم رو دراز کردم و پوشه رو گرفتم و رو یکوتاه بعدازمکث  

 

 لب زد: ر  ینگاهش رو از چشم هام بگ نکهیا بدون  

 .یکن کاریمتن هارو ترجمه کن تا بهت بگم چ نی_ا

 رفت و نشست. زشیهم گذاشتم که چشم گرفت و به سمت م یباشه رو یهام رو به معن چشم

 رو برداشت و شماره گرفت. تلفن

 .اراتاقمیرو ب ییایض یآقا یمربوط به بارها ی  کارتابال_مونا 
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 .دمیانداختم و لب گز نییسرم رو پا د؛یپر پلکم

 که دستش بود، وارد شد. ینگذشت که در باز شد و مونا با کارتابل یا هیثان

 

بود شروع کردم به خطوط نامعلوم  زیم یکه رو یبرگه  یبرداشتم و رو یو خودکار  دمیکش یحرص نفس  
 رسم کردن. 

 

 .دیچیاتاق پ ی  باخالیتقر یفضاز  یپاشنه بلند  قرمزش تو یتق تق کفش ها یصدا

 نگاهشون کردم. یرچشمیز د،یکه رس حیزمسیم یجلو

 حیکه کارتابل رو به سمت مس ینیصورتش به عقب هل داد و ح یبلوندش رو با عشوه از جلو یموها
 گفت: یلوس یاگرفت با صد یم

 ست؟ین ی گهیامر د د،ی_بفرمائ

 

 لب زد: ینگاهش کرد و بالحن  وسوسه کننده  نییاز باال تاپا حیمس

 امروز! ی_چقدر خوشگل شد

 زد و ادامه داد: یچشمک 

 _موهاتم که دل  مارو برده خانوم.

 رفت و چشم هام لبالب پراز اشک شد. یلحظه  یبرا نفسم

و دست دلم  ادیازم درب یبردم و بادندون به جون لب هام افتادم تا مبادا صدا نییام پا نهیرو تاس سرم
 رو روکنه.

 

 نفسم رو بند آورد. گریکه زد بار د یدلبرانه اش و حرف یخنده  ی  صدا

 .یکه دوست داشت ی_خوب شده؟ همون رنگ
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 لب زد: یهوس ناک یباصدا

 ستیجور ن تیکه موقع فیح ادیم یلیخ دتیبلوند به پوست  سف ،یخوشگل شد یلیخ زمی_آره عز  
 کردم. یلقمه چپت م هیوگرنه 

 

 گونه ام افتاد. یو رو دیازچشمم چک یاشک قطره

ر شده بود. یمرگ م ینوا قلبم  زد و تنم س 

  

 .میشد با زنگ خوردن گوش یمونا مساو یمستانه  ی خنده

 نگاهم کردند رهیو خ برگشتن

 رو برداشتم و به صفحش نگاه کردم. یلرزون گوش یدست ها با

 بود. آقاجون

 رو بهم نداد. یحرف چیاجازه ه شیبلند و عصب یاتصال رو لمس کردم که صدا دکمه

 

و خودسر  یاغیانقدر  گهیکارخونه؟ هان؟حاال د ییایمگه بهت نگفتم ب ؟ییمعلوم هست کجا چی_ه
 گه. ینم یچیه رتمیغ یو اون محمد  ب یکن یخواد م یدلت م یکه هر غلط یشد

 گفتم: یو کالفه و عصب دمیکش یپوف

 به بابام داره. یکارخونه چه ربط امیخواد ب یخب من دلم نم دیگ ی_سالم، آقاجون چرا انقدر زور م

 

من  یتو رو ینجور یآورد ا یمحمد اگه انقدر لوس بارت نم نیخواد هم یکنه که نم یم خودی_دلت ب
 .یستادینمیوا
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 کنند. یهمچنان کنجکاو نگاهم م دمیبهشون انداختم که د ینگاه یرچشمیز

 کردم و آروم تر زمزمه کردم: یقروچه  دندون

 چشم. فتمیراه ب کمی دیباشه بزار یول سمیشما وا ی_آقاجون من غلط بکنم تو رو

 

 آروم تر شد که گفت: انگار

فرستم سراغت  یگذرم، امشب فربد رو م یتو و فربد نم یعروس ر  یقبول اما من از خ نیُخب ا لهی_خ
 روشن بشه. فتونیخواد هرچه زودترتکل یدلم م دیسنگ هاتون و باهم واب کن رونیب دیشام بر

 

 و مونا افتاد. حیبدم که چشمم به مس یز یهم فشردم و اومدم جواب تند و ت یچشم هام رو رو یحرص

 

که از  یو با زبون لبم رو َتر کردم و بالحن  مشتاق دمیکش یقیغرور خورد شده ام نفس  عم میترم یبرا
 دور نموند لب زدم: حیمس دهید

 سراغم. ادیهفت ب م،یو ن شیساعت  ش دی_باشه آقاجون پس به فربد بگ

 

 رفت. رونیگفت و ب حیبه مس یز یآروم چ مونا

 

 شدم. رهیسرم رو باال آوردم و به صورت  پر از اخمش خ 

 من هست. نیماش ارهین نیماش دی_فقط به فربدبگ

 

 .دیبه موهاش کش ینگاه گرفت و دست کالفه

 یمتعجب یبا صدا دادیکنم به داد و ب یو شروع م رمیگ یکه فکر کرده بود من االن گارد م آقاجون
 گفت:
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 تونه خوشبختت کنه. یکه م هیفربد تنهاکس یدیرس جهینت نیخودتم به ا گهی_باشه دخترگلم، پس د

 

 شیکه مونا براش آورده بود گرم کرده بود اما کامال معلوم بود که تموم حواسش پ یرو به کارتابل سرش
 یخوام برا ینداره و من هم کنارش گذاشتم و م تیبرام اهم یبفهمه ذره  نکهیا یمن  برا یحرف ها

 محکم گفتم: رمیبگ میتصم یدفعه هم که شد  منطق کی

 یاون رو انتخاب م دیبود که از اول با یفربد تنها کس دیکردم شا یتااالن داشتم اشتباه فکر م دی_شا
 گم. یرو بهتون م مونیینها میزنم و تصم یدونم آقاجون امشب باهاش حرف هام رو م یکردم؛ نم

 

 یتو یز ینگاهم کرد چ قیگردنش شکستن؛ عم یباال آورد که احساس کردم مهره ها یرو جور  سرش
چشم هاش  ی دیرو ازم گرفت، قرمز شدن سف دنیلحظه توان  نفس کش کیچشم هاش بود که 

 حال  خرابش بود اما... یگواه

 بودند؟ ضیقدر ضد و نق نیحرف ها و رفتارهاش ا چرا

 

 باابهت  آقاجون بلندشد: ی  صدا

و بدون اگه  نیا شترفقطیب کمی. تو دیزیخوبم جفتتون واسم عز ی_باشه دخترم، فقط منتظر  خبرها
 .خودت  تمام ی  هست فقط و فقط بخاطر  خوشبخت یا صرار 

 

 رفت. رونیب یحرف چیحال بلند شد و بدون  ه یو ب گرفته

 

 هم گذاشتم و لب زدم: یکرده چشم رو بغض

 د؟یندار یکاردارم شماکار  کمیمن  دیدونم آقاجون ببخش ی_ م
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 _نه به کارت برس مراقب خودت باش، خدافظ.

 

 _چشم خدانگهدار.

 

 رفتم. زشیانداختم و بلند شدم به سمت م زیم یرو رو یو گوش دمیملتهبم کش یبه گونه ها یدست

 

چشم  یتو یز یچ کیدوختم،  طونشیش یقاب  عکسش رو برداشتم و نگاهم رو به چشم ها دلتنگ
 اومد. یهمه بد بودن به نگاه  مظلومش نم نیلرزوند، ا یهاش بود که دلم رو م

روشن  نیرو باا گارشیس شهیچرخوندم که چشمم به فندکش افتاد، هم زشینگاهم رو دور تا دور  م 
 کرد. یم

که مضطرب به در چشم دوخته بودم دستم رو دراز کردم و فندک رو  یرو َسر  جاش گذاشتم و درحال قاب
 رمیکردم و پشت م زیشد پا ت یم کیکه نزد یقدم ها یصدا دنیمشتم فشردم و با شن یبرداشتم و تو

 داخل شد. حیجا گرفتم که در باز شد و مس

 

 از هفت غروب گذشته بود و هنوز کارم تموم نشده بود. ساعت

نفس  یبود و اجازه  ختهیکار بود سرم ر یبودم هرچ ومدهیکه سرکار ن یبه جبران  دو روز  حیمس
 رو هم ازم سلب کرده بود. دنیکش

 بود و رگ کمرم هم گرفته بود. دهیدرد امونم رو بر گردن

هم  ینگاه میرحمانه ن یهمچنان ب حیترق تورقش بلند شد، اما مس یبه گردنم دادم که صدا یقر 
 روح و جسم مچاله شده ام نکرد. یحواله 

بود  یشکالت کیو زمان در حال خوردن  ک نیتوجه به زم یشدم که ب ریخ الشیخیب یبه چهره  یحرص
 ود.که مونا براش آورده ب
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 تیبستم که از انسان یقدر احمق بودم که دل به کس نیمن ا یعنیافتاد  یکم داشت از چشمم م کم
 آدم هوس باز و منفور! کی دیکش یم دکیفقط اسمش رو 

 بدتر ازفرهاد. یحت

 بود. شیاون خود واقع حداقل

 کرد. ینم یخوب رو باز  یآدم ها نقش

 .بلند شد لمیزنگ  موبا یفکر بودم که صدا یتو

 .زبرداشتمشیم یتلنبار شده رو یبرگه ها ر  یرو بردم و از ز دستم

اتصال رو لمس  یلب هام نشست؛ دکمه  یرو یلبخند  مرموز  میصفحه گوش یاسم فربد رو دنید با
 :دیچیگوشم پ یبم و مهربونش تو یکردم که صدا

 .نتمیمن کنار ماش ؟یی_گلم کجا

 به صدام دادم و گفتم: یجانیو ه دمیلب هام کش یرو رو زبونم

 قربونت بشم؟ یخوب زدلمی_سالم عز

 

به قصد  خوردن باال برده بود،  حیکه مس یکیک یمتعجب  فربد چنگال  حاو یبابلندشدن صدا همزمان
 .و هوا معلق موند نیزم یتو

 

 ؟ی_بامن

 

 و خنده ام رو قورت دادم: دمیکش یقیعم نفس  

 م؟یاز کارام موند انجام بدم بر یکمیباال؟ من  یای_آره فدات بشم م

 

 شده بود و هم خوشحال شده بود ذوق زده گفت: جیکه هم گ فربد
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 .شتیپ امیامر امر شماست، سه سوت م دیچشمم خانوم شما امر کن ی_به  رو

 

کردم و وسوسه گرانه  یدلبرانه  یبودم خنده  رهیخ حیمس یکه با لذت به عکس العمل ها همونجور
 زمزمه کردم:

 _منتظرتم عشقم.

 

 لب هام نشست. یرو یمیمشت شدن  دستش لبخند  عظ با

 

که نگاهش به  یبود که در باز شد و فربد خوشخال و سرحال اومد تو و در حال شترنگذشت  یب قهیچنددق
 یرفت و دستش و به قصد دست دادن دراز کرد و نگاهش و به چشم ها حیمن بود به سمت مس

 ت و گفت:دوخ  حیمس یو کالفه  یعصب

 داداش؟ یچطور  ـ

 

 فشرد خصمانه نگاهش کرد و بزور لب زد: یدست هاش م یکه دست فربد و تو یدرحال حیمس

 !ستمیبدن ـ

 

من که منتظر  یزد و نگاهش رو رو یبرده بود پوزخند زیبه همچ یپ حیکه از رفتار  سرد  مس فربد
 کردم ُسر داد. ینگاهشون م

 

 و گفت: ستادیا زمیکه به سمتم اومد و کنار  م دمیبه روش پاش یلبخند لمیخالف  م بر

 م؟یشه بر یتموم م یگلم کارت ک ـ
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 انداختم و دوباره به فربد چشم دوختم. حیبه مس ینگاه یرچشمیز

 موحد بدم. یی  آقا لیصبرکن ترجمه ها رو تحو زمیتموم شدعز ـ

 

که کنار  لبم  یکه داده بود گذاشتم و بلند شدم و به سمتش رفتم و بالبخند یپوشه  یها رو تو برگه
 رفت پوشه رو به سمتش گرفتم. یجاخوش کرده بود و کنار نم

 د؟یبا من ندار یترجمه قرارداده شرکت  ققنوس؛ کار  نمیا ـ

 

 فشرد. یبهم م یزده بود و دندون هاش رو عصب رونیگردنش ب رگ  

 کرد خونسرد جوابم رو بده. یم یسع اما

 .دیببر فیتشر دیتون یم دیخسته نباش ـ

لب هام نشست و در  یرو یدوخت، که پوزخند  تلخ زشیرو از دستم گرفت و نگاهش رو به م پوشه
 داشتم رو به فربد گفتم: یرو برم فمیکه ک یحال

 .می_ بر

 

نو گرفتم و رو به فربد که مشتاقانه خ نگاهم  کرد کردم و گفتم: ینگاهم م رهیرو از م 

 .میحرفامون و بزن نجایا میای_خب؟ قرار بود ب

 

 لب زد: یبه جلو خم شد و بالحن  ذوق زده  

 یشد یظهر که آقاجون بهم گفت راض ؟یبه ازدواج با من شد یتو واقعا راض یعنی_ماهک 
کردم تو عاشق  یفکر م روزیدارم، تا د یچه حس یدون ینم واریبود سرم و بکوبم تود کینزد یازخوشحال

 خط قرمز بکشم اما االن... هیجفتتون  یرو دیو با یشد قمیرف نیبهتر
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دست هام گذاشت خواستم دست هام رو عقب بکشم که  یکرد و دست هاش رو جلو آورد و رو یمکث
 محکم تر گرفتشون.

 که ادامه داد: دمیکش یقیعم نفس  

 یهم م یروبه رو نجایحسرت اما االن ا هیشه  یسم مکردم داشتنت وا ی_اما االن رو هوام فکر م
مدت خودم و سرزنش کردم که  نیا یچقدر تو یدون ینم م،یریبگ میدرمورد باهم بودنمون تصم میخوا

 عه. اون موقینگفتم و گذاشتم از دستم بر  یز یخواستمت و  هم تو چ یکه هم من م یاون موقعه ها
کردم  یانجام بدم. فکر م یمن کار  ستین یاز یو ن یمال من شهیکردم تو هم یها احمقانه فکر م

 ....یش ینم یجذب کس چوقتیو ه یمون یمال من م شهیهم

 هاش رو با زبونش َتر کرد و آهسته تر زمزمه کرد:  لب

خوامم که  ینم ،یو برگشت یشد مونیافتاده که پش حیتو و مس نیب یدونم چه اتفاق ی_حاال هم نم
 یو بگو م نیواسه من االن فقط ا یبمون ،یکه بمون یبرام مهمه که تو اومد نیبدونم فقط االن ا

 ؟یمون

 

 شالم ُهل دادم. ریو موهام رو ز دمیکش رونیدست هاش ب ریدستم رو از ز آروم

 نه... ای هیدرست میدونم تصم یبگم  نم یدونم چ ی_واقعانم

 کردم. یخنده  تک

مکمل هم  می...بتونمیبتون دیفکر افتادم که شا نیَسر  صبح که آقاجون زنگ زد به ا نی_اما من هم
 دونم... ینم میباش

 و سرم رو تکون دادم. دمیکش یپوف

دوستش  یکیدرکش کنه  یکی نکهیاز ا ریزن مگه غ هینه،  اما  ایکنم  هیتونم بهت تک یدونم م ی_نم
و بدون اگه بدونم با  نیخوام دروغ بگم اما ا یعاشقتم چون نم گمیخواد؟ االنم نم یم یداشته باشه چ

 دغدغه داشته باشم... یآروم و ب یزندگ هیتونم  یتونم خوشبخت بشم م یتو م

 کردم. مکث
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تنها  نینه اما ا ایشم  یم مونیدونم پش یخواستم با منطقم جلو برم، نم یم کباریدلم  اد  یفر برخالف
. میترم یراه برا  غرور  شکست  شدم 

 زد اما! یم ادیقلبم اسم  اون رو فر هنوزم

 فراموش کنم. دیشا

 انتیاسمش بشه خ دیدم به عشقش، شا یاز قلبم رو اختصاص م یکیکوچ ییجا کیاگه نتونستم  اما
. ی  باشه بهتر از سرخوردگ یاما هر چ  بهتر از خورد شدن 

 

 _جوابم مثبت ه

 

 برد. یکردم خوابم نم یم یاز دو نصف  شب گذشت  بود اما هرکار  ساعت

 شدم. یم ونهیپهلو به اون پهلو شده بودم که داشتم د نیقدر از ا نیا

 نشستم و سرگردون نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم. کالفه

 !یدونستم چ یخواستم، اما نم یم یز یچ کیدونستم چه مرگم شده انگار  ینم

 و بلندشدم. اوردمیتاب ن گهیکه گذشت د ی قهیچنددق

 کمدم رفتم و درش رو باز کردم که... سمت

 شد. چشمم پر از اشک ینفسم بند اومد و کاسه  ی هیثان یبرا

 رو دراز کردم و لمسش کردم. دستم

 .دیکه به صورتم چسب کیقدر نزد نیآوردمش ا جلو

 شد. یخوش  عطرش هنوز هم از َرج َرج کت  بهارش بلند م یبو

 .دمیبو کش قیعم

 نداشت. یبود و قصد رها دهیچسب مینیب یتنش به پرزها عطرش



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

458 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشمم نقش بست. یچشم هام رو بستم که قامت مردونش جلو ی لحظه

 طاقت چشم باز کردم. یب

ه بودم، نم مونیپش  کنم. یم یدارم چه غلط قایدونستم دق یشد 

 شد و من به فربد جواب مثبت داده بودم. یتر م قیروز به روز داشت عم حیمس عشق

 .دنیگنج یپوست خودشون نم یبودن و تو دهیفهم همه

قول  نصف  سهام کارخونه رو بهمون داده بود و عمو وعده داده بود روز تولدم  یاز خوشحال آقاجون
 .رهیگ یشهر رو برام م یعروس نیبهتر

 بابا بود. ستیدونست حالم خوب ن یکه م یسکرد انگار تنها ک ینگفت، فقط نگاهم م یچیبابا ه اما

 نگاهش هزارتا چرا بود. یتو

 بزاره. شیپا پ ی گهیگفت  بودم که عاشق شدم، گفت  بودم قرار َکس د بهش

 .عوض شده بود زیهمه چ اما

مامان  ادمهیو خوب  میازدواج کن میخوا یم میکه اعالم کرد یمامان اما شوکه شده بود. اون شب مامان،
زد  ینزد انگار زبونش بند اومده  بود اما بعدش فقط ُغر م یحرف قهیقدر شوکه شد بود که تا چنددق نیا

 خورد. یو حرص م

 آخ از زخم زبون هاش... ده،یبرام ند یخوب یدونست که زن عمو خواب ها یم د،یترس یبود. م نگران

انداختن برنداشته بود. حرص  کهیخوام عروسش بشم هم دست از ت یبود م دهیکه شن یلحظه  یحت
 کرد. یگوشت تنم فرو م یبلندش رو تو یناخن ها ناً یقیاونجا نبود  یکرده بود و اگه کس

 

 .زمیهم که شده از ذهنم دور بر یساعت یافکار پوچ رو برا نیکردم ا یرو تکون دادم و سع سرم

 .دمشیآوردم و پوش نییرو پا کت

 به خودم نگاه انداختم. نهیآ یتو
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 یمحوطه روشن بود کم یکه تو یشد، اما بخاطره چراغ ها ینم دهید یادیز ز  یها خاموش بود چ برق
لب هام  یرو یواسم بزرگ بود لبخند  ناخواسته  یلیزد. خ یتنم زار م یاتاق روشن شد  بود. کت تو

 نشست. 

 وجودم حل کرد  بودم. یرو تو حیداشتم، انگار مس یخوب یلیخ حس

 فشردم. مشتم یرو برداشتم و تو حیرو فندک مس گارمیو س دمیخز فمیبه سمت ک 

 هوس قدم زدن کرده بود. بیوقت بود اما دلم عج رید

 سرم انداختم. یبرداشتم و رو یرنگ یمشک یساده  شال  

از اتاق خارج شدم و بعد از  ییگونه سر و صدا چیه دیرو بردارم آروم و بدون تول میگوش نکهیبدون  ا و
 رفتم. رونیآروم در رو باز کردم و ب دیبرداشتن  کل

 

 گرفت. یفیبه صورتم نواخت و بدنم لرزه خف یباز شدن  در  مجتمع باد خنک با

 کردم. کشونیخودم جمع شدم و دو طرف  کت رو گرفتم و بهم نزد یتو

 

کرد   دیقابل د ارویشد، اش یمحوطه ساطع م یکنار  یکه از چراغ ها یبود و تنها نور  کم کیجا تار همه
 بود.

 

 رو با زبونم َتر کردم و محتاطانه همه جا رو از نظر گذروندم. لبم

زدم نخ   یرفتم و همونجور که قدم م نگیپارک ی  مطمئن شدم به طرف  خروج یاز نبود کس نکهیاز ا بعد
 لبم گذاشتم. یپاکتش درآوردم و گوشه  یاز  تو یگار یس

 زدم. یمشتم فشردم و پوزخند  تلخ یرو تو حیمس ندک  ف

 .روزهام خوده نامردشه نیتموم  درد و رنج ا باعث  
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و انجام بدم  یشه مرحم دردهام االن شده قاتل  روحم، باعث شد  کار  یکردم م یروز فکر م کیکه  یکس
 .ستیمن؟ قابل  باور ن گار؟یکه ازش متنفرم. س

 

 و روشن کردم. گاریو فندک رو باال آوردم و س دمیکش یآه

 زدم. یقیعم ُپک

 .فتادمیمثل قبل به سرفه ن اما

 مثل  زهرمار تموم  وجودم رو ُپر کرد. گاریس ی  تلخ

 شدم. ینامعلوم یبه نقطه  رهیخ

دهنم رو گرفت و به سمت   ییکه جلو دمیکش یکوتاه غیشد. ج دهیبازوم بشدت به سمت چپ کش که
 داد. هیتک واریو پشتم رو به د دیوجود داشت کش نگیکه داخل  پارک یکوچک ط  یمح

 از دست هاش گرفت. یکیبازوم برداشت و دو دستم رو با  یرو از رو گشید دست

شدم که چهره اش معلوم نبود،  یمرد  قدبلند ی هیبه سا رهیاز حدقه در اومده  خ یو با چشم ها دهیترس
 شکست. یبود که سکوت شب رو م یتنها صدا دنشینفس کش یاما صدا

تونستم رهاش کنم و داشت  یدست هام رو گرفته بود که نم یدست هام بود و جور  یهنوز تو گاریس
 سوزوند. یدستم رو م

کردم خودم رو از دستش رها کنم که صورتش رو جلو آورد و سرش رو  یبه خودم دادم و سع یتکون
 آروم لب زد: سر و گردنم قرار داد و ونیم یجا

 دلم نترس. زی_منم عز

رو ازم سلب کرده بود و اشک از  یآشنا و مردونش قلبم رو به تپش وا داشت، اما درد توان  هرکار  یصدا
 شدن. یچشم هام جار 

 یز یدردناک و ملتمس آم یدهنم برداشت که با صدا یدستش رو از رو عیسر دیهام رو که د اشک
 گفتم:

 _سوختم دستم و ول کن.
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 کرد.سقوط نیبه زم از دستم گاریکه سدست هام رو رها کرد  دهیترس

 

 به دستم شدم. رهینفس  حبس شد  خ با

 از حدش تاب و توانم رو گرفت  بود. ادیمعلوم نبود اما سوزش ز یز یچ

 بلند شد. حیمتعجب مس یکردم که صدا یفوتش م دادم و یهوا تکون م یرو تو دستم

 ؟یکش یم گاری_ت...و...تو...س

 

بود،  دیهم قابل  د یکیتار یتو یرو به نگاه  ناباورش که حت میاشک یو چشم ها دمیرو باال کش مینیب
 دوختم و طلبکارانه گفتم:

 کنم. یم یداشته باشه که من چه غلط یکنم به تو ربط ی_آره اما فکر نم

 

 شد. یتر م فیشد و اعصابم هرلحظه ضع یتر م شیدستم هرلحظه ب سوزش

 

 ،یکن یکارارو م نیاز حرص من ا یاحمق  د  معلومه که دار  ی  _معلومه که به من ربط داره دختره 
متنفرم، خوب   یگار یس ی  خوب  بهت گفتم از زن ها  یدیمن و هنوز ند یماهک من و سگ نکن اون رو

 یم نباشه م یکن یاز لج من خودت و نابود م یاگه دار  یر ینم گاریوقت سمت  س چیکه ه یبهم گفت
فقط تو رو خدا تو رو جون  یادامه بد تیرم تا راحت به زندگ یرم تا جلو چشم هات نباشم، م یرم م

 نکن باخودت نکن. ،یکه دوست دار  یهر کس

 

و رو  دمییدندون سا یکردم تا سوزشش کمتر بشه  حرص یکه فوتش م نجوریرو باال آوردم و هم دستم
 :دمیبهش توپ

به  زشمیچ چیه من   ی  زندگ نیا ندمیبزنم به خودم و آ شیآت امیکه من بخاطرت ب یباش ی_ تو سگ  ک
خط و نشون  نیا یکه بجا ینداره. تو اگه آدم بود یربط چکسینداره، نه تو بلکه به ه یتو ربط
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 یم یغلط هیو  رمیمیچشم هات دارم از درد م یکه جلو یدید یها و الدورم قلدورم ها م دنیکش
 .یکه ازشون متنفر  یبگ یو واسم از زن ا نجایا یستیوا نکهینه ا ،یکرد

 

لب  یدر حال  گفتن بودم، که با قرار گرفتن  لب هاش رو یبابلندیتقر ی  وقفه با صدا یَسر  هم و ب پشت  
 هام ساکت شدم.

 کرد. دنمیشروع به بوس یشتر یچپش رو پشت  سرم گذاشت و باشدت  ب دست  

 چسبوند که سوزشش قطع شد. نگیسرد  پارک وار  یسوختم رو با دست  راستش باال آورد و به د دست  

 اومد. یلب هاش محسور شده بود و باالنم نینفسم ب اما

 .دیبر یو نفس م دیکش یلب هام م یرو رو سشیخ یلب ها یادیز بامهارت

 تموم  اندامم رو به لرزه انداخت  بود. یدخترانه  ی رعشه

 ترش کرد. یآزادم رو باال آوردم و به کمرش چنگ زدم، که وحش دست  

 پاهام قرار داد و پاهام رو قفل کرد. ن  یاز پاهاش رو ب یکیفشردم و  واریبه د یشتر یو بافشار ب 

رفت صورتم رو  یکه رو به بسته شدن م یتوان  تکون خوردن هم نداشتم، باچشم ها یحت ی گهید
قرار گرفتن به  یمتر  یلیم یشدن و در فاصله  د  یلب هام کش یکه لب هاش رو دمیبشدت عقب کش

 .مینفس نفس افتاده بود

سوق داد و گردنم رو  نییخمارش رو به چشم هام دوخت و دستش رو از سرم به سمت پا یها چشم
 لمس کرد.

 بود. دیقابل  د شونه ام افتاده بود، گردنم کامال یکه کرده بودم شالم رو یادیز یتقالها بخاطر  

 .زد یم ادیرو فر حیبه مس یکیتنم نزد یحس شده بود و تموم سلول ها یب بدنم

 گردنم گذاشت. یرو رو سشیخ یسرش رو جلوتر آورد و لب ها دیرو که د سکوتم

گردنم رو به دندون  ف  یترش کرد و باعث شد پوست  لط صیاز گلوم خارج شد که حر یآه  بد موقع 
 بزنه. یو مک  محکم رهیبگ
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 که بزور از گلوم خارج شد لب زدم: یو با صدا دمیکش یخفه  غ  یج دیچیگردنم پ یکه تو یدرد از

 !حی_مس

 

 به خودم فشردمش..  شتریبه کمرش زدم و ب یگوشم فوت کرد که چنگ  محکم ریرو ز نفسش

 گوشم زمزمه کرد: ریز یز یخشدار و هوس انگ یباصدا

 _جونم عشقم.

 

 :دمینفس زدم و نال نفس

 .ستی_حالم خوب ن

 

 گردنم رسم کرد، که باعث  مور مور شدنم شد. یرو یناخنش خطوط  نامعلوم با

 نجواکرد: یهوسناک ی  باصدا

 حالت رو خوب کنم؟ یخوا ی_م

 

 دهنم رو قورت دادم. آب  

 

 :دیچیذهنم پ یاومدم لب باز کنم که صداش تو و

 «کنم یباهات حال نم گهید ،یشد یتکرار  واسم»

 .یخوامت واسم تموم شد ینم گهید»

 .شدم داریاز خواب ب انگار

 .دیتموم  حس و حالم پر یآن به
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 اش گذاشتم بشدت به عقب هلش دادم. نهیس یو دست هام رو رو دمیکش یقیعم نفس  

 به عقب رفت و فاصله گرفت. یحال  خودش نبود که نتونست تعادلش رو حفظ کنه و قدم یتو

 نگاهم کرد. یخمار سوال یچشم ها با

تاسف تکون دادم و بدون حرف کنارش زدم و به سمت آسانسور راه  یزدم سرم رو به نشانه  یپوزخند
 افتادم که به خودش اومد و از پشت بازوم رو گرفت.

ت شد  ؟یر  ی_کجا م  هو؟یچ 

 برگردم لب بازکردم: نکهیو بدون  ا دمیکش یرو هم گذاشتم نفس  حرص چشم

 کنم. انتیخوام به فربد خ ینم مهیعروس گهیماه د نمتیخوام بب ینم گهی_د

 

حسم ُزل زد و  یب یگرد شده بودن به چشم ها یکه از شدت ناباور  یبرم گردوند و باچشم ها باشدت
 گفت:  یلرزون یباصدا

 ینجور یرو خدا ا ؟تویر یبگ میتصم یزود نیشه به ا یتو آخه؟مگه م یگ یم ی؟چی...چ یعنی...ی_
 نکن بام، تو رو خدا...

 

 زدم. یپوزخند

 یکیوباخودت مشخص کن بعدم برو سراغ  فتیبرو اول تکل یبا خودت چندچند ستی_تو معلوم ن
 ...شیکه بخاطر هوس نخوا یکسگهید

 انداختم و ادامه دادم: میبود ستادهیقبل وا قهیکه چنددق ییرو به جا نگاهم

 گذره.. یذهنت م یتو یچ دونمیدم، من که م یقدر دربرابرت زود وا م نیدونم چرا ا ی_نم

 و با بغض گفت: دیآشفتش کش یبه موها یدست

تو فربد و  ؟یکن یدونم، پس چرالج م یم یماهک توام دوسم دار  یدون یبخدا نم یدون ی_نه نم
 .یکن یاز حرص من باهاش ازدواج م یفقط دار  یدوست ندار 
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عاشق  باریهمه با عشق ازدواج کنن که.  ستینداره. من انتخاب خودم و کردم قرارن یواسم فرق گهی_د
 خوام باعقلم جلوبرم نه باقلبم. یم نباریاشدم واسه هفت پشتم بسه، 

 

 شد. رهیجواب به چشم هام خ یب

به چشم هاش  یو دست دیکه چشم هاش لبالب پر از اشک شد دماغش رو باال کش دینکش هیثان به
 چشم هاش رو گرفت.. یسیخ و دیکش

 ی  و به سمت آسانسور رفتم که صدا دمیپام چرخ یپاشنه  یرو دمیتفاوت سکوتش رو  که د یب
 مصمش بلندشد.

 

 .گهیکشم، خسته شدم د ی_بخداخودم و م

 

 برم تو برگشتم و نگاهش کردم. نکهیرو باز کردم و قبل از ا درآسانسور

 خواد بکن. یدلت م یهرکار  ستیواسم مهم ن گهی_د

 

 دادم و چشم دوختم به زن عمو که از صبح فقط درحال  حرص دادن من بود. هیتک وارید به

 از من بخوان در حال انتخاب  حلقه بودن. ینظر  نکهیبود و بدون  ا ستادهیفربد ا کنار  

 بشه یخوان انتخاب کنن و اصال قراره چ یم یاصال مهم نبود که چ برام

 مسخره هرچه زودتر تموم بشه. شینما نیخواستم ا یم فقط

 رو نداشتم. یخاله زنک یادواطفارها نیا یحال و حوصله  اصال

کفش و  ی  پاش رو کرد تو ادیکه کال باهام قهر کرد  بود و صبح هرچقدر بهش گفتم باهامون ب مامان
 .ادیگفت که نم

 میشد یبا فربد و زن عمو راه اجباراً 
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 نقش مترسک رو داشتم واسشون. فقط و فقط ؟من،یچه همراه اما

عاشق بودن داشت از صبح فقط چشم هاش به لب و دهن مامانش بود،  ی  قدر ادعا نیکه ا یفربد
 کنه. یامر م یچ ن  یبب

 من باشه. ی قهیطبق سل زیهمه چ دیسرم من عروس بودم و با رینه انگار خ انگار

 یکه تو یکه حلقه  یخالص بشم که فربد برگشت طرفم و درحال هودهیافکارب نیرو تکون دادم تاازا سرم
 داد گفت: یدستش بود رو نشون م

 .ادیخوشت م نیبب ایحلقه قشنگ  ب نیگه ا ی_ماهک مامان م

 

 و به سمتم اومد. دیلبخندش َپر کش دینکش هینگاهش کردم که به ثان یکردم و جور  زیهام رو ر چشم

 و چشم هاش رو به چشم هام دوخت. ستادیروم وا روبه

 نگاهش کردم که دوباره لب باز کرد: رهیو صامت خ ساکت

 انگار. یناراحت زدلم؟یعز شدهی_چ

 دستش چشم دوختم. یتو یآوردم و به حلقه  نییزدم و نگاهم رو پا یپوزخند

خواستم  ی، نممن خبرداشت ی قهیخواستم و زن عمو هم کامل از سل ینبود که م یز یچ اصالاون
 رو از رو بسته. ریاالن شمش نیباشم اما از طرز حرف زدنش و رفتارش معلوم بود که از هم نیبدب

 زیحلقه به گوش مامانش و من شده بودم مترسک َسر  جال یفربد شده بود برده  اما

 منتظرش نگاه کردم. یرو باال آوردم و به چشم ها نگاهم

 ی قهیامروز طبق  سل دهارویخر یهمه  ؛یخوا یمن نظر م  از یفقط موندم چرا اومد نشده یز ی_چ
چرا من و عالف  دیکن دیخودتون خر دیخواست یکه م یروش شماها میکی نیا دیمامانت انتخاب کرد

بود اون همه منم  نیاز توام که اصال انتظار نداشتم ا د؟یو دنبال خودتون راه انداخت دیخودتون کرد
 یکنم همش حرف بود؟ لب و دهن یکنم من برات اون کار م یکار و م نیمنم زدن هات؟من برات ا

 فقط؟
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زدم گوش داد و در آخر که صدام  یو پشت َسر  هم م یکه رگبار  یگرد شده به حرف ها یها باچشم
آروم باش تکون داد، که صدا به فروشنده و مامانش که  یگرفت دستش رو به نشونه  یداشت اوج م

 کرد نرسه. یخصمانه نگاهمون م یبا نگاه رهیخ

 

 یز یفربد لب از لب باز کرد تا چ نکهیو به محض ا دمیکش یقیاز تموم شدن  حرف هام نفس  عم بعد
 .بلندشد لمیزنگ موبا یبگه صدا

 ییخودنما میصفحه گوش یکه رو یبیغر بیعج یدرآوردم و باتعجب به شماره  فمیک یرو از تو یگوش
 .رشدمیکرد خ یم

زنگ خوردن، همراهم  دن  یو متعجب شده بود با د یعصب شمیپ قهیچنددق یهم که از حرف ها فربد
 .نهیتا صفحش رو بب دیکش یکنجکاو گردن م

 حوالش کردم و به سمت ته مغازه رفتم و دکمه اتصال رو زدم. ینگاه مین

 

 .دیچیگوشم پ یتو یمرد ی  رسا و جد یصدا

 _سالم خانوم مهرآرا؟

 

 دی_سالم، بفرمائ

 میخواستم بهتون اطالع بدم که خوشبختانه ماتونست یم یهستم از اداره آگاه ی_من سروان همت
 .دییتا یبرا دیاریب فیلطفا تشر میرکنیدستگ رهارویگروگانگ

 

 کردن انداختم و با زبونم لبم رو َتر کردم. یبه فربد و زن عمو که  مشکوکانه نگاهم م ینگاه یرچشمیز

 رسم. یاالن خدمت م نی_چشم هم
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 .خدانگهدار می_منتظر

 ._خداحافظ

 

 ُهل دادم. فمیک یرو تو یرو قطع کردم و گوش تماس

 رو باال آوردم و با دو قدم بلند به سمت فربد رفتم. سرم

 رو باال آورد و کاوش گرانه نگاهم کرد: سرش

 برم. دیامده با شیبرام پ ی_من کار 

 کرد. اخم

 یهنوزکل م؟یبد داروانجامیخر یمگه ما قرار نبود امروز همه  ؟یبر  یخوا یکجا م ؟یچ یعنی_
 تا مراسم مونده. گهیهفته د هیهمش  م،یکه نگرفت زموندهیچ

 

که صاحب  یکه دستش بود رو به دست  مرد  مسن یطال سیسرو یبگم که زن عمو جعبه  یز یچ اومدم
 رفت گفت: یم یظیلغ یکه چشم غره  یمغاز  بود داد و به سمت ما اومد و در حال

ه. ؟یکه چ دیستادینجاوایسه ساعت ا د؟یحلقه ها رو امتحان کن دییای_چرا نم  زشت 

 توذوق نزنه لب زدم: ادیکردم پوزخندم ز یم یکه سع یکاسه چرخوندم و درحال یهام رو تو چشم

 دیکار  من و کمتر کرد دیحرف نداره؛ تااالنم لطف کرد قتونی_زن عمو جون شما که خودتون ماشاهلل سل
 هیزودتر خودم رو برسونم شماهم زحمت  بق دیاومده حتما با شیکار مهم برام پ هیبرم  دیاالنم من با

 شم. یم دممنونتونیدهاروبکشیخر

 

 

 کالمم شد که خصمانه نگاهم کرد. شین ی متوجه
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 یحاال االن و م یستیکه خونه ن چوقتمیه یبر  دیبا قهیکه دم به دق یدار  یدونم تو چه کار  ی_من نم
 ستیخبرهان نیاز ا گهید یازدواج کن یوقت یول ،یکن یاستفاده م تیمجرد یاز آخرها یدار  میگ

 

 ابروم رو باال انداختم: یتا کی

 رفتنم؟ رونیهر بار ب یو اون کسب اجازه کنم برا نیاز ا دی_جدا؟ مگه عهده بوق  که با

 

 قانون  خودش رو داره. ییاما هرجا ستی_عهده بوق ن

 

رو  فمیتاسف تکون دادم و ک یبه نشونه  یتفاوت فقط نظار گر بود انداختم و سر  یبه فربد که ب ینگاه
 شونم جابه جا کردم. یرو

 برم فعال. دیاالن من با میکن ی_باشه بعدًا در موردش صحبت م

 

 بشه. یز یچ خواستم متوجه یفربد اصرار کرد تا برسونم قبول نکردم، نم هرچقدر

 هم داشتم یتنها یبه کم ازین

 تکون دادم و عقب نشستم. یتاکس نیاول یرو جلو دستم

 شد گوش سپردم یکه پخش م یدادم و به آهنگ هیتک شهیسرم رو به ش 

 اهی س  اهیو چشمات س یدیسف

 شطرنج تو مات شد یتو چشام

 یزد یکه موهاتو شراب یروز 

 

 دائم الخمر موهات شد یکی
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 ضربه خوردم هالکم نکن ازت

 یپشت پاهاتو محکم زد چقدر

 توام یها جهیفکر سرگ هنوز

 یکه دورم زد ییلحظه ها همون

 

 پشت  چشم هام جون گرفت. حیمس یهام ناخودآگاه بسته شد و چهره  چشم

 

 .نمیکردم فقط خوابش رو بب یکه خدا خدا م یقدر  نیواسش تنگ شده بود، ا یلیخ دلم

 

 .تموم شد زیهمه چ ناخودآگاه

 .دمشیند گهیاون شب به بعد د از

زنگ بزنه و بگه  کیدوست داشتم که فقط  دینرفتم و اونم زنگ نزد تا بپرسه چرا نرفتم، شا شرکت
 دلم واسه صداش لک زده بود نیفقط هم ؟یومدیچران

 بود انگار. یجن شده بودم و اون بسم اهلل ازم فرار  من

 

قرارم آروم  یو دل  ب نمشیبب یدادم، که حداقل لحظه  یم کیمدام پشت پنجره کش دنشیشوق د به
 اومد. یاما نم رهیبگ

مسخره رو تموم  ی  باز  نیزد ا یاوقات به سرم م یپارک بود اما خودش نبو گاه نگیپارک یتو نشیماش
 شد یکنم و خودم رو ب کشم کنار اما نم

 من... ی  زندگ یکرده بودم، فربدخوب بود اما نه برا یعقل یب

 اما جرئتش رو نداشتم. خوامشیو بگم که نم ایروزها دلم و بزنم به در نیهم یخواست تو یم دلم
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فقط  شونیتموم شده بود و همه مشتاقانه منتظر  آخرهفته بودن بهم زدن  خوشحال زیکه همچ حاال
 انوادهامون بود.خ نیشدن روابط ب دهیوفقط باعث  پاش

  

 

 ییو تنها ییو تنها ییبه تنها لعنت

 ییکنت   نعنا یگارهایس نیبه ا لعنت

 من باب دل   تو بود ریغ یبه هرک لعنت

 ناقابل تو بود یکه کادو یفندک به

 

 . رشدیچشمم سراز یکاسه  یتو یاشک جمع شده  حبس شد یبه آن نفسم

 

 .دیکش یروانم خط م یچندسطرخالصه کرده بود و داشت رو یرو تو میتموم  زندگ خواننده

 

 تو کدوم کوچه ُگم کردم تورو

 

 سرکوب کن مویقراریب ایب و

 سمتم به فکر عقب گرد باش به

 

 بخت برگشته رو خوب کن منه

 کنهیم یهامو خاکستر  هیبه تو ر ادمیدادم برس اعت به

 کنهیم ی تو بستر   شیشب پ هی منو   یوونگیخونه د کدوم
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 ییو تنها ییو تنها ییبه تنها لعنت

 

 ییکنت   نعنا یگارهایس نیبه ا لعنت

 من باب دل   تو بود ریکه غ یبه هرک لعنت

 ناقابل تو بود یکه کادو یفندک به

 

 تموم شدن آهنگ هق هقم بلندشد.. با

 بهم انداخت و گفت: ینگاه نهیآ یبود، با تعجب از تو یجوون بایکه پسره تقر راننده

 شده؟ حالتون خوبه؟ یز ی_خانوم چ

 

مثبت تکون دادم و  یکردم سرم رو به نشونه  یکه اشک هام رو پاک م یرو قورت دادم و درحال بغضم
 لب زدم: یگرفته  یباصدا

 _خوبم.

 

 .ستادیباال انداخت و ا ی شونه

 خانوم. دی_بفرمائ

 

 ادهیدر آوردم و بعد از حساب کردن پ فمیک یپولم رو از تو ف  یانداختم و ک رونیاز پنجره به ب ینگاه
 شدم.
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 .رمیاشک هام رو بگ یسیکردم خ یسع دمیبه صورتم کش یدست

 رفتم. یرد شدم و به سمت کالنتر  ابونیاز خ 

 

شدم که  رهیخ امکیو س ارشیکه اونجابود، به ک یرفلکس شهیو از پشت  ش ستادمیا یسروان همت کنار
 بودند. ستادهیا شهیپشت  ش ریسربه ز

 

 شدم و لب زدم: لیمتما سمت سروان به

 _خودشونن جناب سروان.

 

 نگاه کرد. نافذش به صورتم یچشم ها با

 د؟ی_مطمئن

 

 دوختم. شهیتکون دادم و دوباره نگاهم روبه شرو سرم

 _بله مطمئنم.

 

 کرد گفت: یم تمیهدا رونیکه دستش بود به در اشاره زد و همونطور که به سمت ب یپرونده  با

رو انکار  زیاما همه چ میکرد ییدو شخص بازجو نیما از ا د،یاریب فیشما تشر نکهیخب قبل از ا یلی_خ
شهراصفهان  نیشاه یما هم اون ها رو حوال دیو اصفهان دیستیاطراف ن نیکردن و گفتند اصال مال ا

که  یهمون زمان که میدیفهم میگرفت یرانندگ ییکه از ماموران راهنما یبا گزارشات یول میکرد ریدست گ
 تهران بودن. دیشما گروگان گرفته شده بود

 در و بست و ادامه داد: میراه رو که شد وارد
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 دیتون یاالنم شما م م،یداشت ازیشما ن دییهنوز به تا یکه خودشونن ول میمطمئن شده بود بای_تقر
 گهید یو اگه کس میببر یکه داشتن پ یتیتر به قصد و ن عیهرچه سر میکن یم یما سع دیببر فیتشر
 .میکن ریپشت  ماجرا باشه رو دستگ ی

 

 زدم. یو لبخند  قدرشناسانه  ستادمیا مقابلش

 ممنون از زحماتتو منتظره خبرتون هستم. یلی_خ

 

 زد یجونیتکون داد و لبخندب یسر 

 خدانگهدار د،یببر فیتشر دیتون یبود م فهی_وظ

 انداختم لب زدم: یبه ته سالن م یکه نگاه نجوریشونه ام جابه جا کردم و هم یرو رو فمیک

 ._خدانگهدارتون

 

 شده ام نگاه کردم. شیبه صورت  آرا ریدلگ

تونست غم چشم هام  یشده بود هم نم اهمیس یچشم ها نیگزیکه جا یاون لنز  سبز  دورمشک یحت
 ببره. نیرو از ب

 روشن شده بودن. ینبودن و حاال قهوه  یپرکالغ ی  مشک گهیکوتاه شده ام د یو ابروها موها

 شناختم. یخودمم خودم رو نم یکرده بودم که حت رییقدر تغ نیا

 شناختم. یآدم  شکست خورده رو نم نیمن ا آره

 بودم. ی گهید یتر از هرموقع نیبود، اما من غمگ یم میروز زندگ نیبهتر دیبا امروز

 خورد. یمثل  خوره تموم وجودم رو م یز یچ کی

 مسخررو نداشتم. شینما نیاومد، اما توان  بهم زدن  ا یگرفته بود و نفسم بزور باال م قلبم



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

475 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

لحظه رهام نکردن و اصرار  کیگرفتم  یاحمقانه ا م  یبودن چه تصم دهیکه فهم یاز موقع کایو مل نهیمت
 نشده مراسم رو بهم بزنم. یرسم زیکردن که هرچه زودتر تا همه چ یم

خودم بخاطره بهم  ی  دونستم حاال با پا یرو مهمتر از خودم نم زیچیو ه چکسیکه ه ینتونستم، من اما
 شدم. یرو مرتکب م میاشتباه  زندگ نیبابا و عمو داشتم بزرگتر ینخوردن  رابطه 

 چیگفتم، که ه یبله م یبه َکس گهیام تا لحظات د یا گهیدونستم عاشق  َکسه د یم نکهیا باوجود
 نسبت بهش نداشتم یاحساس

 

 گلم. ز  یر یبهم م شتیآرا یکن یم هی_ا  عروس خانوم چرا گر

 

دادم. نگاهم رو  یکرد رو قورت م یم ینیگلوم سنگ یروکه رو یمیکه بغض  عظ یخودم اومدم در حال به
 کرد، دوختم. یسرزنشگرانه نگاهم م یکه با چشم ها نهیبه مت

 فتمش و مشغول خشک کردن  اشک هام شدم.به سمتم دراز کرد که گر یحرف دستمال یب

 

خط  بطالن  اهامیتموم  رو یرو شگریشاگرد  آرا ی  هم گذاشتم که صدا یچشم هام رو رو یذ لحظه
 .دیکش

 داماد اومدن. ی_آقا

 

 چقدر خسته ام.... یدان ینم

 است... دهینفس دو کیبه تو را  دنیرس یتمام راهها یمن زن در

 

 نگران نگاهم کرد. نهیمت

 بغضم رو قورت دادم. یزدم و به سخت یدلگرم کننده ا لبخند



 IRBESTNOVELS.ناشر : یی        موال میمرنویسنده : یی    کنت نعنارمان :                بهترین رمان ها

476 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رو گرفتم و بلندشم. دمیبلند  لباس سف دامن  

 به سمتم اومد. یبالبخند  کمرنگ کایمل

 شد. رهیباعالقه به چشم هام خ و

 قربونت برم. ی_چقدر خوشگل شد

 زدم: ییدندونما لبخند  

 خوشگل نشم؟ یخواست یکه کردم م یهمه بزک دوزک نی_باا

 

 کرد و کنار گوشم نجوا کرد. تمیکرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت وبه جلو هدا یخنده ا تک

 همش اخمات توَهمه؟ هیبخند، چ ینجور یهم نی_آفر

 

 لب هاش خشک شد. یزدم که لبخند رو یپوزخند

نترس  یترس یاگه از بابات م ؟یکن یم تیقدر خودت رو اذ نیبگو چرا ا یشد مونی_ماهک اگه پش
 یتو نره مطمئن باش حق و به تو م ی  خار به پا هیاما  رهیبگ شیآت ایشناسم، حاضر دن یمن بابات رو م

 ده.

تموم  زیرحم باشم؛ که االن که همه چ یقدر ب نیتونم ا یاگه بخوامم نم ه؟یچ چارهیگناه  فربد  ب الیخی_ب
 .زیهمه چ ر  یشدست بزنم ز

 

 :دمیکش یقینفس  عم ستادیرو برداشت و کنارم ا فمیحرف ک یب نهیمت

 باهام؟ ی_توام قهر 

 

 حسش رو به چشم هام دوخت: یب نگاه  

 !یار یم تیسر خودت و زندگ ییچه بال یدار  نمیکنم بب یفقط دارم نگاه م ستمی_قهر ن
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 .فتهیطاقت باال رو نگاه کردم تا اشکم راه ن یو ب دمیرو باال کش مینیب

 

 .دمیگرفتم و پوش کایرنگم رو از دست مل دیجوابش رو بدم شنل  سف نکهیا بدون  

 در رو باز کرد. شگریبه خورد، شاگرد آرا ینگذشت  بود که تقه  ی چندلحظه

بود وارد اتاق  نییکه سرش پا یوارد سالن شد و پشت  سرش فربد در حال لمبرداریباز شدن  در اول ف با
 شد.

فربد،  یی. چقدر دوست داشتم االن به جادمیکردم و لب گزاز عرقم و بهم چفت  سیخ یها دست
و  ادیکه با عشق به چشم هام زل زده بود جلو ب یدر حال دیسف رهن  یو پ یبا کت و شلوار  مشک حیمس

 روببوسه. میشونیو پ رهیبهم بگه که چقدر دوستم داره و بعدش دست گل  قرمزش رو به سمتم بگ

،یخ کیها همش  نیا اما  !یواه الیخ کی ال 

 کنه نه با تموم وجودم. یشدم که قرار بود فقط باجسمم زندگ یم یمن زن  مرد گهیچند ساعت  د تا

گذروند دست  گل رو به  یکه مشتاقانه و بالذت سرتا پام رو از نظر م یرو باال گرفت و در حال سرش
 سمتم گرفت:

 ماهکم. ی_مثل  ماه شد

 

 تشکر کردم. رلبیزدم و دست هام رو از هم جدا کردم و دست  گل رو گرفتم و ز یتلخ لبخند

 

 .دست  بزرگ و مردونه اش گرفت ن  یرو ماب فمیرو جلو آورد و دست ظر دستش

 نداشتم، نه به نگاه  عاشقانش یحس چیه

 دست هاش ینه به گرما و

 .چکدومیه به
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 روحم، دست هام و آغوشم... قلبم،

 خواست. یرو م حمیفقط و فقط مس االن

 کرده بود. ریکه روح و جونم رو تسخ یکس

 .دیکش یم شینگاهش تموم وجودم رو به آت کیکه با  یکس

 

 از پشت دامن  بلند  لباسم رو گرفته بودند. نهیو مت کایمل م؛یاومد نییبه شونه هم از پله ها پا شونه

 

 شده بودن دوختم. نیتزئ ییبایسرخ به ز یکه با گل ها یرنگ یمشک ن  یرو به ماش نگاهم

 

 .نمیرو برام باز کرد و کمکم کرد تابش در

 جاداد و سوارشد و راه افتاد. نیماش یلباسم رو تو یدنباله  بالطافت

 

 از لحظه که به سکوت گذشت دستش رو به سمت پخش برد و روشنش کرد. بعد

 رو پر کرد.. نیماش کیاتاقک  کوچ یآهنگ  شاد ی  صدا

 یخود خور  ؟یخوشحال بود اما من چ میلیخوشحال بود خ دیخندونش انداختم، فر یبه چهره  ینگاه
 کرد. یم وونمیسرتاسر وجودم رو گرفته بود و داشت د

 

 .میستادیبعد مقابل  مجتمعمون ا یقیدقا

 بشم. ادهیشد و در رو برام باز کرد و بازوم رو گرفت و کمکم کرد تا پ ادهیپ دیفر

 

 .زمیواظب باش عز_آروم م
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 شدم. ادهیپ

 دلم گذاشت. یرو رو یبه سمتمون غم بزرگ یادیز تیجمع هجوم  

 بود یلمبردار یشد بود و همچنان در حال ف ادهیپ نیاز ماش لمبرداریف

 که به سمتمون اومد آقاجون بود. ینفر  نیاول

گرفته ام دوخت اما  یاش گرفت و نگاه  مشتاقش رو به چهره  دهیچروک یدست ها ن  یرو ماب دستم
 نشد: یز یمتوجه چ

 .نیراحت سرم رو بزارم زم ال  یتونم باخ یحاال م گهید مه،یروززندگ نی_خدارو شکر امروز بهتر

 

 کردم و تشر زدم: یاخم

 سرمون باشه. یباال تونیانشاهلل صد سال سا ه؟یچه حرف نی_ا  آقاجون ا

 و رو به فربد گفت: دیبه صورتم پاش یلبخند

به قطره اشک از  ز  یماعز یکه چقدر برا یدون یخودت م ا؛یمحمد باش یدوردونه  نیمواظب  ا_فربد 
 کنم. یاز ارث محرومت م ادیچشم هاش ب

 

 و دستش رو دور  کمرم حلقه کرد و زمزمه کرد: دیبه مزاح  آقاجون خند دیفر

 _چشم آقاجون نوکرشم هستم.

 

 ییکردم از دستش در برم اما محکم کمرم رو گرفته بود و قصد رها یو سع دمیخودم رو جلو کش یکم
 نداشت.

 هی نکهیو زن عمو اسفند به دست به سمتمون اومدن و شروع کردن به قربون صدقه رفتن مثل  ا مامان
 دست صلح داده بودند. گهیرو به همد یامروز 
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 یشحال بود و از ته دل مکرد، خو ریخ ییو برامون دعا دیهامون رو بوس یشونیخوشحال پ عمو
 .دیخند

 

 .ومدیبابا جلو ن اما

 کردم. داشیپ تیجمع یتو از

پشتشه  یچه طوفان دمیفهم یکه فقط من م یداد  بود و باچشم ها هیتک واریو گرفته به د نیغمگ
 کرد. یباحسرت نگاهم م

 اشک هام به راه افتادن و باالخره بغضم شکست. اریاخت یب

 شده. یکه چ دنیپرس یو مامان نگران دورم کردن و مدام م فربد

 

 هام شدم.اشک زشیمانع از ر قیرو به دندون گرفتم و با چندتا نفس  عم لبم

 گرفته لب زدم: یسر به بابا اشاره کردم و با دل با

 ستاده؟ی_مامان، بابا حالش خوبه؟چرا اونجاوا

 

 که فربد نشنوه  نجواکرد: یبه باباانداخت و کنارگوشم جور  ینگاه مین مامان

 شوهر بده. یزود نیرو به هم دونشی یکیخواست  ی_ناراحت  تو  دلش نم

 

 رو آروم تر کرد: صداش

 ینم یکن شیبهمون معرف یخواست یو م یرو دوست داشت گهید یکیگفت تو  یم د،یایب نکهی_قبل از ا
 عوض شده. تیتصم هویدونست چرا 

 

 لب هام نشست. یرو یتلخ لبخند  
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 نگاه کرد و لب زد: نمیغمگ یرو از گوشم فاصله داد و به چشم ها صورتش

 آره ماهک؟ ؟یکرد یشرکتش کار م ی_منظورش همون پسرس که تو

 

 با مهمون ها بود نگاه کردم و کالفه رو به مامان گفتم: کیبه فربد که مشغول  سالم و عل یرچشمیز

 هیگرفتم  میعاقل شدم تصم گهیکردم االن د یاشتباه هیتموم شد و رفت من  گهید الیخی_مامان ب
 سرانجام و ادامه بدم یعشق ب هیکنم، تا  یازدواج منطق

 

 

که دست  خانوم جون رو گرفته بود به  یاز تموم شدن  حرفم عمومحراب خندون و َسرخوش درحال بعد
 .ستادیسمتمون اومد و روبرومون ا

 

 لب هام جا گرفت. یرو یبشاشش لبخند  کمرنگ یچهره  دن  ید از

جلو  یکرد قدم یرنگش پاک م یشیم یکه باچادرش اشک هاش رو از چشم ها یجون درحال مادر
 صورتم کرد تا ببوستم. ک  یبازوهام گذاشت و صورتش رو نزد یلرزونش رو رو یگذاشت و دست ها

 یخم شدم و صورتم رو رو به رو یبلندترازحدمعمول شده بودم کم یلیپاشنه بلند خ یکفش ها بااون
 .دمیچروکش رو بوس یصورتش قرار دادم و گونه ها

 .دمیچسبوند و محکم بوس میشونیپ یرو پشت  سرم گذاشت و لب هاش رو رو دستش

 به خودم فشردمش. یکمرمش گذاشتم و کم یرو رو دستم

 میاز چندلحظه از هم جدا شد بعد

 چروک ها محصور شده بود بهم دوخت و لب زد: نیخروارها چ ر  یرو که زهاش  چشم

 دخترم، دور  صورت  ماهت بگردم. یبش دبختی_انشاهلل سف
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 .لبخندزدم

 _خدانکنه مادرجون، من دورت بگردم.

 

 کرد. اخم

 !ردختری_زبونت و گاز بگ

 

و  ستادیو کنار  مادر جون ا دیبود خودش رو جلو کش ستادهیمحراب که به احترام مادر جون عقب ا عمو
 نگاه  مشتاقش رو بهم دوخت.

 طاقت دستش رو دور  گردنم انداخت و بغلم کرد. یکه ب شترنگذشتیب ی چندلحظه

 عمو زدل  یفدات بشم خوشگلم عز ی_اله

 

 معترضه فربد بلندشد. یجواب بدم که صدا خواستم

 یم لیرو تحو شونیمنم هست؛ همه فقط او امشب عقدکنکون   نجامی_ا  چخبره  انگار نه انگار منم ا
 .رنیگ

 هوا بودم. یجمع بلند شد اما من انگار رو ی خنده

 .دمیشن ینم یچیه دمیفهم ینم یچیه

 

 نفسم گرفت. یلحظه  یز یچ ی  ادآور ی با

 طبقه ششم دوختم یو به پنجره  دمیرو باال کش نگاهم

 نبود که ممکن  االن ادمی اصال

 بود، نظار گرم باشه. میرهگذر  زندگ یکه فقط زمان یکس اه  یس یها چشم
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 .وستنشیپ تیلرزوند چه برسه به واقع یفکر کردن  بهش هم تنم رو م یحت

 

 .میسه نفر  نشست ی  سلطنت ی  مبل ها یرو

داشته باشم،  یخوب یحس یلحظه  یحت نکهیمجلل  عقد انداختم و بدون ا  یبه ُسفر   ینگاه مین
 .دمیکش یقی عمنگاهم رو گرفتم و نفس  

 هام رو بااسترس بهم چفت کردم. دست

 کمرم نشست. ی رهیت یرو یسرد عرق  

 سرم اومده بود. یدونستم چه بال یهم نم خودم

به باغ  میمراسم بر یادامه  یخونه انجام بشه و بعدش برا ینداشتم قرار بود مراسم عقد تو یخوب حال  
 آقاجون.

 بود. ومدهیهنوزن عاقد

بود،  کایکه اخمو و نگران درحال پچ پچ کردن بامل نهیبه مت یرو بلند کردم نگاه  ملتمسانه  سرم
 انداختم.

 .ستادیبلند شد و به سمتم اومد و کنارم وا کایکه بهم افتاد متعجب ازکنار  مل چشمش

 به فربد که درحال  حرف زدن با عمو بود انداخت و سرش رو سمتم خم کرد. ینگاه مین

 ماهک؟ حالت خوبه؟  شدهی_چ

 

 لرزون و حال خراب لب زدم: یها بالب

جونم  ستیحالم اصال خوش ن فته؛یم یاتفاق هیدلهره دارم انگار داره  میحال هیاصال  دونم چمه ی_نم
 .ادیداره باالم

 

 سرگردونم زل زد: ی  زدم گذاشت و به چشم ها خی یبازو یرو رو دستش
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 ؟یشد مونی_پش

 

 به فربد انداختم. ینگاه یرچشمیدهنم رو قورت دادم و ز آب  

 دونم. ی_نم

 

 و سرزنشگرانه نگاهم کرد: دیبه صورتش کش یدست کالفه

 یم یتو زندگ یکه رفت گهیدو روز د یکن یم یچه غلط یدار  ستین تیحال ی_ماهک بخدا االن داغ
 .یکرد یچه اشتباه بزرگ یفهم

 

 آقاجون بود اشاره کرد: یدرحال  گوش دادن به حرف ها ریبابا که سربه ز به

به خرج دادن  کبارشهامتیکنه  یو به بابات بگو، مطمئن باش درکت م زیاالن پاشو برو همه چ نی_هم
حسرت  یبه امروز فکر کرد یوقت  گهیچندسال د نهیحداقلش ا ستین یادیززیچ یعمر زندگ کی یبرا
 .یبچگونه خراب کرد ی  لج و لجباز  هیو َسر   تیزندگ یکه چرا تواوج جوون یخور  ینم

 

کمرنگ یباابروها  زد. یباالرفته نگاهش کردم که لبخند 

 ن  یب یکردم چ فیشده منم تعر یشد که چ چمیپاپ دمیحالم خوب نبود سع روزی_تعجب نکن د
 هیو حتما  ستین یآدم نجوریاصال ا حیکه ازش داشت گفت مس یگذشته، اونم با شناخت حیتومس
بافربد ازدواج  یبا اون قبول کرد یدونم که بخاطر  لجباز  یشناسم و م یتوکاره من هم تو رو م یکلک
 .یکن

 

 دلهره به جونم انداخت. شتریآرومم کنه ب نکهیا ییحرف هاش بجا
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افتاده بود فکر کرده بودم، که داشتم به همه  ریچندوقت  اخ نیا یکه تو یچندروز  انقدر به اتفاقات نیا
 کردم. یشک م زیچ

 آوردم. یهم سردرنم یز یخواب بلند شده بودم اما از چ کیاز  نکهیا مثل  

 تونستم اتفاقات و کنار هم هضم کنم. یشده بودم و نم جیگ یحساب

رحم باشه، که اگه بود  یرزل و ب نقدریتونست ا ینم حیکه مس دمیرس یم نیکردم به ا یفکر م هرچقدر
از من بهش  یچیکه ه ینه زمان ختیر یبهم م زرویهمچ دیرس یکه به خواستش م یحداقل زمان

 بود و ناکام مونده بود.. دهینرس

 بلندشد؛ فربد و عمو به سمتم برگشتن و نگاهم کردند. لمیزنگ  موبا یبزنم که صدا یباز کردم تاحرف لب

نگم ر یصدف یدست فیداشت ک یکه لرزش محسوس ییدادم و بادست ها لشونیتحو یبند مین لبخند  
 آوردم. رونیرو ب لمیرو باز کردم و موبا

تموم  یبیعج یشده بود، دلشوره  انینما لمیشگرموبایصفحه نما یکه رو یناشناس یشماره  دن  ید با
 تنم رو فرارگرفت..

 زمزمه کرد: یفیخف ی  رو به گوشم چسبوندم و باصدا لمیاتصال رو لمس کردم و موبا یدکمه  مضطرب

 _الو؟

 .دیچیگوشم پ یتو یمرد ی   بهیآشنا اما غر یصدا

 _خانوم  مهرآرا؟

 

 _بله، شما؟

 

 تکون دادم. ستین یز یچ یبه نشونه  یپرسشگرانه نگاهم کرد که سر  فربد

 

 .ار ابتکارهستمی_سام
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 تنم جمع شد و نفسم به شماره افتاد. یحرفش خون تو دن  یبا شن 

 افتاده بود که باعث شده بود برادرش بهم زنگ بزنه. حیمس یبرا یاتفاق حتما

 

متعجب و نگران همه گذشتم و به اتاقم  یچشم ها یرو کنار زدم و ازجلو نهیبلندشدم و مت باسرعت
 پناه بردم.

 

 لب زدم: دیکوب یام م نهیمهابا خودش رو به س یکه ب یرو بستم و تن  لرزونم رو به در فشردم و با قلب در

 افتاده؟ یاتفاق حیمس یشده؟ برا ی_چ

 

 .دیچیگوشم پ یتو شیقینفس  عم یصدا

و مامانم بهت زنگ زدم  سایگم، امروز من فقط و فقط بخاطر  مل یم یچ نیخوب گوش کن بب نی_بب
 دست و پا خالص بشم. یوگرنه سال هاست که دوست داشتم از دست  اون احمق  ب

 

 حس شده بودم. یر انداخت  بود و ببدنم رو از کا یَرج َرج سلول ها استرس

 طاقت گفتم: یب

 حالش خوبه؟ شده؟یچ حیکنم مس یدارم سکته م دیشد؟ توروخدابگ ی_چ

 

 گفت: یز یکرد و سپس با لحن  تمسخرآم یمکث

. حی_من مس  رو مجبورکردم تاازتودست ب کشخ 
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 کنم. یتاحرفش رو هج دیطول کش یا قهیدق

 لرزون لب زدم: ی  با صدا ناباور

 ؟ی_چ...چ

 

 .رشدیاز گوشه چشمم سراز یاشک

،یمس  ی  می_فربد درست  دوست  صم ازصدقه َسر   یکه باهم انجام داشت یاز معامالت یکیاما ما َسر  ح 
 شد. بمینص یادیفربد سود  ز

و گفت  شمیهراسون اومد پ شیراه بودم تا جبرانش کنم. چند وقت  پ هیشده بودم و دنبال   ونشیمد
 نکهیچرا از ا یزنه و ازم کمک خواست؛ راستش رو بخوا یرو که عاشقشه رو ُبر م یداره دختر  حیمس

ه نها رمیکه گ یفرصت  خوب نیبود از ا نیبخوام به فربد کمک کنم هدفم ا رو کنم و  هاستفاد تیاومد 
 اون احمق و سرجاش بشونم.

 

 رفتم. یفروم یدر بهت و ناباور  شتریگفت و من هرلحظه ب یگفت و م یو پشت سرهم م تند

 

 کرد. یخنده ا تک

 رم؟یکه عشقش رو ازش بگ نی_چه بهتر ازا

که  یار یبودن فقط و فقط از سام ی نهیحجم از ک نیکرد، ا یتموم  حرف هاش چکه م یاز البه ال نفرت
 اومد. یکرد برم یرو م فشیتعر حیمس

 

فربد و فرهاد  ی  داشته باشم باهمکار  مهیکه باعث شد پدرم رو ازدست بدم و مادرم رو نصفه و ن ی_کس
 دیو تهد حیمس میتا باهاشون بتون رنیبترسوننت و ازت چندتا عکس بگ یتا چند ساعت میدینقشه کش

 شه.ب داکه ازت ج میکن نیاون رو مجاب به ا میتونست یبود که م یتنها راه نیا م،یبه مرگت کن
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بر و قلبم هرلحظه از غم دردورنج  عشقم کندتر  یرحمش روح و روانم رو به تاراج م یمحکم اما ب ی  صدا
 زد. یم

 

امروز به  بیلجن زارش عج یبرگشتم که  بو یایاومدم و به دن رونیگذشت تا از هپروت ب یا هیثان چند
 اومد. یمشامم تندم

 

 شد. یم شتریو ب شتریو هرلحظه نفرتم ب ختنیر یصورتم م یمهابا رو یهام ب اشک

 زدم: غیج دهیبهم چسب یدندون ها ریاز ز یحرص

کثافت  ،یروان ض  یبه تو بگن مر دیشه گذاشت آدم؟ با یاصال اسم تورو م ؟یهست ی_آخه توچجور آدم
 یمن  احمق و بگو که م د؟یرحم باش یرزل و ب نقدریا دیخوره، چجورتونست یحالم از همتون بهم م

 لجن بشم.. نیخواستم زن  ا

 رفت. یو هرلحظه ولوم صدام باالتر م دمیلرز یحرص م از

 یعوض ی  تو ؟یعشق کورش کرده که باتو  همدست شده، اما توچ میگ یگم اون عاشق  م ی_حاال م
 ،ینیب یرو جز خودت نم زیچ چینفرت چشم هات وکورکرده ه یکه به برادر  خودت رحم نکرد یتو ؟یچ

 .یکن یکار  نیتنت همچ یچطور دلت اومد با پاره 

 

 خشنش بند دلم رو پاره کرد. یصدا

 .یوقت ندار  ادیرو بشنو چون ز ساادامشیوا یتندنروخانوم ی_او

 

 و آب دهنم رو قورت دادم. دمیکش یلرزون نفس  

 مونده؟ یچ گهی_م...مگه د
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 .دیکش یپوف

آرومش کنه و اگه  یهمه سال سخت نیکه تونسته بعد ازا یهست یبهم گفته بود که تو تنها کس حی_مس
 ...نگرفتمش اما یجد اره،منیسر خودش م یبال هی رمیتورو ازش بگ

 

 .دندیکش رپامیرو ازز نیانگارزم

 .رهیسقوط کردنم رو بگ یکردم تا جلو واریرو بند  د دستم

 رو گرفت  بودند. دمید یو جلو دنیغلت یگونه هام م یهام مسرانه رو اشک

ه بود زمزمه کردم: یباصدا  که از زور بغض خفه شد 

 مرده؟ حی...مسحی_مس

 

 مچاله شد و به هق هقم افتادم. قلبم

 کرد. قیبه قلبم تزر دیام یمحکمش ذره  ی  گذشت که صدا ی هیثان چند

 _هنوز نه.

 

 تند پلک زدم و آب دهنم رو قورت دادم و ُهل گفتم: تند

 االن کجاست؟ حیمس ؟یچ یعنی_

 

 برات مهمه بجنب تا کار از کار نگذشته. حیمنتظرت ه، اگه مس نگیتو پارک ساخبردادمی_به مل

 

 کرد. یو حالم رو مشوش تر م ختیر یاز پشت  در تمرکزم رو بهم م کایمل ی  صدا

 .گهید رونیب ایاون تو؟ ب یکن یم کاری_ماهک عاقد اومده چ
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 توجه لب زدم: یب

 کنم.. یدارم سکته م دیکجاست؟ توروخدا بگ حیمس ؟یچ ی_برا

من  رون،یکرده و باحال خراب از خونه زده ب یساخداحافظیاز مامان و مل شیساعت پ کی حی_مس
 مطمئنم رفته شمال...

 

 کرد. مکث

 شدم رهیخ یبه نقطه  دهیمضطرب و ترس 

 لب زد: یرفته ا لیتحل یباصدا که

 که باباغرق شده تا... یی_همونجا

 

 صبر نکردم. گهید

 .دمیرو فهم زیچ همه

 رفتم هر چه زودتر. یم دیچند وقت  رو سرش خراب کنم؛ با نیا ینداشتم تا تموم عقده ها وقت

 بازش کردم. دمیمشتم فشردم و به سمت در چرخ یرو قطع کردم و دامن  لباس  بلندم رو تو تماس

 نگاه کرد و نگران گفت: ونمیگر یگشاد شده به چشم ها یباچشم ها پشت دربود کایمل

 ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر ی_چ

 

 برم. دی_با

 

 باالرفته نگاهم کرد. یباابروها

 عاقد اومده؛ همه منتظره توان. میابری_کجا؟اشک هات و پاک کن و ب
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بود، خودم  یپاشنه بلند کار سخت یکه بااون کفش ها عیسر یحرف بادست کنارش زدم و با قدم ها یب
 رسوندم. ییرایرو به پذ

 .نجابرمیبه سمت در برم اما نخواستم بدون  رسوا کردن  فربد ازا کراستی خواستم

 که رهاشده و مورد ظلم قرارگرفته. یداستان و اون بشه کس ینداشتم بعدازرفتنم من بشم بَده  دوست

در حال  حرف زدن با دوستش بود و با  ستادهیچشم متعجب همه به سمت  فربد که ا یجلو یحرص 
 .ستادمیساکت شدن همه به سمتم برگشته بود، رفتم و جلوش وا

 صورتم چرخوند و آب دهنش رو قورت داد و نگران گفت: ینگاهش رو تو متعجب

 ه؟یچه وضع نیشده ماهک ا ی_چ

 

 و گفتم : دمیبلند خند یزدم وحرص یپوزخند

 یکن یم ریکه آدم اج یرتیغ یب نقدریاز توبپرسم، بپرسم چراا دیشده؟آره؟ من با یچ یپرس ی_از من م
 ناموست رو بدزدن.

 

 چشم هام دوخت. یرو تو دشیبه اطراف نگاه کرد و دوباره نگاه  ترس یرچشمیو ز دیپر رنگش

 ؟یزن یحرف م ی_از...ازچ

 

 زنم. یحرف م یدارم از چ یدون یچپ چون خودت خوب م ی_خودت رو نزن به کوچه عل

 

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

 کرد برگشتم و بلندگفتم: یسمت  آقاجون که مات و مبهوت نگاهمون م به

 بهش. یمن و بسپار  یخواست یگلتونه که م یهمون نوه  نیآقاجون؟ ا ینیب ی_م
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 حواله اش کردم و لب زدم: یز یرآمینگاه  تحق مین

 تونم بگم. یو م نی_متاسفم واست، فقط هم

 

 خارج شدم. بلند از در یو با قدم ها دمیسمت در چرخ به

 آخر چشمم به باباافتاد. ی لحظه

 کرد. یآرومم م بینگاه  دلگرم کننده اش عج 

 

 دنیبلند  فربد و بعدش کش یرفتم که صدا یم نییلباسم رو باال گرفتم و پله ها رو پشت سرهم پا دامن  
 کرد. ستادنمیشدن  بازوم مجبور به ا

 ؟ی ریم یدار  نییپا ی_ کجاسرت و انداخت

 

ه  گمید دست    کردم تعادلم رو حفظ کنم. یگرفتم و سعرو به َنرد 

 

 .ستادیاومد و روبه روم ا نییپا دوپله

زدم، که بزور  یاش ضربه محکم نهیرو بهش دوختم و باکف  دستم به س دمیو مضطرب نگاه  در یحرص
 .ستهیتونست تعادلش رو حفظ کنه و باا

 

؟ ها نی_ا  خوام برم یبرو اون ور م چه طرزحرف زدن 

 

 و خشن نگام کرد. دیبه موهاش کش یدست یعصب
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اونوقت تو  مونهیامشب شب  عروس ؟یکن یم یچه غلط یدار  یفهم یم چیه ؟یبر  یخوا ی_کجا م
کر  هیبه دست آوردن تو  یبرا یزمان هیمن  رمی! گیکن یازش فرارم یراحت دار  یلیخ  لیخوردم دل یش 
 ،که اون جا به احترام ما اومدن ییمن و کسا کلیبه ه یگند بزن یعقد پاش یشه که َسر  سفره  ینم
خسته شدم از بس  گهیرو بده د یکوفت یعقد و اون بله  یاالن برگرد باال و بتمرگ سرسفره  نیهم

 و من مجبور بودم نازت و بکشم زود باش. یواسم چشم و ابرو نازک کرد

 

 لب هام نشست. یرو یپوزخند

من چقدراحمقم، چقدراحمقم که ازنگاه  پر از  یرو نشون داد تیواقع ی_فربد چقدر زود چهره 
واسه خودم متاسفم،  یکه انقدر دورو و مذخرف ییبه تو دمیگذشتم و رس حیمس ت  یمظلوم

 خوام برم. یواقعامتاسفم حاالم گمشو اونور م

 

 

 و پلک هاش رو محکم به فشار داد. دیکش یحرص نفس  

 دم. ینشونت م یدیخوش بدو برو باال وگرنه اون روم رو که ند ی_ماهک من و سگ نکن بارو

 

 گم. یبرو اونورم یفیچقدر کث نمیب یدارم م ستیبه سگ شدنت ن یاز ی_ن

بلند  یکه صدا ره،یو خواست دستم رو بگ دیهم فشرد و خودش رو باال کش یدندون هاش رو رو یعصب
 و آب دهنش رو قورت بده. ستهیبابا باعث شد از حرکت با یو رسا

 ._دستت بهش بخوره دندون هات رو تو دهنت خوردکردم

 

شونه ام گذاشت و  یشد و دستش رو رو کمیرو به بابادوختم که نزد شمیگرد کردم و نگاه  پرازتشو عقب
 هم گذاشت و لب زد: یچشم هاش رو آروم رو

 _برو.
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 باعث شد به عقب برگردم. سایبلند  مل یه صداچرخوندم ک نگیسرگردونم رو دورتادور  پارک یها چشم

 _ماهک!

 

 دادزد: دیکرد نگاه  منتظرم رو که د یبود و مضطرب نگاهم م ستادهیا یرنگ اهیدسیدر پرا ن  یماب آشفته

 _بجنب دختر!

 

 تلف کردن ندارم. یبرا یادیوقت ز دمیو فهم دیتازه خون به مغزم دو انگار

 

و در  سمت  شاگرد رو بازکردم و خودم رو  دمیشد دامنم رو باالگرفتم و به سمتمش دو یکه م ییتاجا
 شده بودم. نیسنگ یبزورجادادم، بااون لباس حساب

 

که حس  د،یبهم کوب یهم شتاب زده پشت فرمون نشست و درو جور  سایبا بسته شدن در مل همزمان
 کردم ازجاَکنده شد.

  

 کرد و با سرعت ازدرخارج شد. رو روشن کرد و دنده عقب نیماش

 

 منتظرتم! نییپا نیوقت  ا یلیخ ؟ی_چراانقدرلفتش داد

 

شده از پام َکندم و به  کوریبلندمان یکه بود بااون ناخن ها یشدم و کفش هام رو به هر سخت خم
 دوختم: دادم و نگاه  بغض کرد  ام رو به روبه روم هیتک یصندل
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تا بتونم حرف  دیهمه اطالعات وارد شدرونداشت، طول کش نیا تیقابل بود مغزم ینی_واسم شوک  سنگ
 و هضم کنم. اریسام یها

 

 شدم و لب زدم: رهیخ مرخشیسمتش برگشتم و به ن به

تونه  یم یکه به هم خون خودش رحم نکنه چطور آدم یتونه انقدر رزل باشه؟ کس یبرادر م هی_ چطور 
 باشه؟

 

 هاش توهم رفت. اخم

 .یدون یمانم یاز زندگ یز ی_تو چ

مرگ  دیخوا یم یدونم شما باچه عقل و منطق ینم یکرده، ول فیتعر زوواسمیهمچ حیدونم مس ی_م
اتفاق  هیغرق شدن  پدرتون فقط  دیدون یکه من مطمئنم م یدرصورت حیمس دبهیپدرتون و بچسبون
، چراانقدراذ  !دیشماخانوادش د؟یکن یم تشیبود 

 

 .دیاز چشمش چک یاشک قطره

 !چوقتیاون و مقصرندونستم ه چوقتی_من ه

 

 

 سابقه بود. یب بیکردم که عج یام احساس م نهیس یرو تو یحجم درد 

. گناهیبه جرم ب حیمس  بودن، از من به خاطر من گذشت 

 .نمیکنارم باشه چون نخواست  ضربه بب نخواست  

 فربد بود نثارش کرد  بودم. قیکه ال یمن چقدر احمقم که هرچ و

 کرده بود. تیتازه به قلبم سرا حیزد، انگار ترس نبودن و رفتن مس یمحابا م یب قلبم
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ه. یبودم چه اتفاق دهیتازه فهم انگار  درحال وقوع 

 

 کرد برگشتم و گفتم: یم یکه باسرعت رانندگ سایو روبه مل دمیچشمم کش ریرو ز دستم

 نگرانم. یلیخ ؟یتندتر بر  کمیشه  ی_م

 

 گازفشرد و دنده روعوض کرد. یشتررویزد و پاش وب یکمرنگ لبخند

 

 .دمیکش یقیجا به جاشدم و نفس عم یصندل یرو یو کالفه کم آشفته

 کرد، یکمرم نشسته بود که اعصابم رو متشنج تر م ریت یرو یسرد عرق

 کرد و نفسم رو بند آورده بود. یزندانبان عمل م کی ن  یلباسم هم ع ی  نیسنگ

 

 م؟یرس یم ی_ک

 

 .میکی_نزد

 

 .دمییبرهنه ام رو به هم سا ی  هام رو به هم فشردم و کف  پاها چشم

 بزنم. غیو از ته دل ج نییپرت کنم پا نیخواست خودم رو از ماش یدلم م بیعج

 _ماهک؟

 

 هام رو باز کردم و لبم رو به دندون گرفتم و نامفهوم لب زدم: چشم

 _هوم؟
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گوشخراش  یاما صدا د،یچیپ نیماش کیاتاقک کوچ یتو یداد که باد خنک نییرو پا نیماش ی شهیش
 کرد. یمشوش ترم م بیعج نیماش ادیباد بخاطر  سرعت ز

 

 ؟یکرد تیشکا ارشی_تو از ک

 

 نگاهش کردم: جیگ

 ه؟یک ارشی_ک

 

 زمزمه کرد: یو بعد از مکث کوتاه دیلب هاش کش یرو رو زبونش

کردن حتما اون مجبورشون  یکنن. اگرم کار  یم ارکاریسام یسال  که برا یلیو داداشش خ ارشی_ک
 کرده.

 ناباورم انداخت و ادامه داد: یبه چشم ها ینگاه مین

 ؟یصرفه نظرکن تتیشه از شکا ی_م

  

 زدم: غیسوزوند ج یم بیکه ته گلوم رو عج یکردم و با بغض یتک خنده ا یحرص

و  یحرص چ یمرده، اونوقت تو دار  ایداداشت زندست  ستینه؟ االن معلوم ن یکش ی_تو خجالت نم
 احمق. یزن یم

 

 هق هق افتادم. به

دونم  یم ؛یکرد یرو تحمل م یچه درد یداشت دمیبرات که نفهم رمیبرات بم رمیبم حیمس ایخدا ی_وا
که  یعوض ار  یشه گفت خواهر؟ اون از اون سام یخانوادت نخوانت آخه به توام م یداره حت یچه درد
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 یبه فکر اون پسره  تیوضع نیا یمثال خواهر که تو ی  از تو نمیو رنجوند و ا حیمس یاونجور 
 .یلندهور 

 

از  یو هرچ یر  یتخت گاز م یرو گاز و دار  یپاتو گذاشت ؟یگ یم یدار  یچ یفهم یم چی_چخبرته؟ ه
که  ییمن  فکرنکن تو ی  تموم  زندگ تموم  جون  من   حیمس ،یکن یبار  من و خانوادم م ادیدهنت درم
حرف  ی قهیچند دق هیپس دهنت رو ببند و  ،یدوستش داشته باش شترازمنیب یتون یم یدوروز  اومد

 .میمفت نزن تا برس

 

که حتم دارم از شدت فشار قرمز شده بود به دستش چنگ زدم  یسمتش برگشتم و با چشم ها به
 زدن. غیشروع کردم به ج

 نه من. ییکه بهترخفه بشه تو ی_اون

 لیبهم خورد و به سمت چپ متما نیفرمون برداشت و هلم داد عقب که تعادل ماش یرو از رو دستش
باعث شد سرجام  میستیا باکرد ت یکه بلنداعالم م یمرد ی  و صدا سیپل نیرماشیآژ ی  شد، که صدا

 .ستادیکرد کنار جاده ا یُغر ُغر م رلبیکه ز یفرمون رو گرفت و در حال عیهم سر سایو مل نمیبش

 

 شد. ادهیداشبرد برداشت، پ یمدارکش رو از تو نکهیخشنش رو به چشم هام دوخت بعد از ا نگاه  

بود دوختم و چشم هام  یرانندگ ییو نگاهم رو بهش که درحال حرف زدن  باافسرراهنما دمیکش یپوف
 شد. یم ریرو به هم فشردم، داشت د

 میدی_رس

 حبس شد. نفسم

 .دیام کوب نهیمهابا خودش رو به قفسه س یقلبم ب و

 نیزم یکرد و دو زانو رو ریگ نیماش یکه لباسم به لبه  دمیپر رونیرو باشتاب باز کردم و ب نیماش در  
 هم رفت و آخم بلندشد. یافتادم از شدت درد اخم هام تو
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 کردم و بزور بلند شدم. نیماش ی رهیرو بند  دستگ دستم

 دستم گرفتم و بلندش کردم. یلباسم رو تو دامن  

 

 به دور و اطرافم انداختم. ینگاه

 .میبود ستادهیا یبزرگ و متروکه  ی  الیو کنار  

 روبه رومون بود انداختم و گفتم: الیبه و رهیکه خ سایرو برگردوندم و به مل سرم

 کو؟ حی_پس مس

 

 رو از روبه رو گرفت و به پشت  سرم اشاره کرد. نگاهش

 _برو اونجا.

 

 که چندمتراونورتربود نگاه کردم حیمس نیرو به سرعت برگردوندم و به ماش سرم

 .دمیبزنم، لباسم رو باال گرفتم و به اون سمت دو ی گهیحرف  د نکهیا بدون  

 

 و داخلش رو نگاه کردم ستادمیا نشینفس زنون کنار  ماش نفس

 .نبود حیاز مس یباز بود و اما اثر  نیماش در

 

 لب زدم: دیلرز یکه م یبرگشتم و بالب ها هراسون

 ح؟ی_مس
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 رو به تنم انداخت  بود. یترس  ناشناخته  ایپرقدرت  در یشدت  موج ها 

 شد، وحشت کرده بودم. یم نییسرم باال و پا یکه تو یفکر  از

 گونه ام به رقص دراومد.  یو رو دیاز چشمم چک یاشک قطره

 :دمیکش غیهجوم  بردم و ج ایشدم به سمت  در یوحش یآن به

 ...حیمس ح،یمس ح،ی_مس

 

 آب فرورفته بودم. یزانو تو تا

 زد. ینم ادیز جانیاز ه قلبم

 ندارم. ختنیر یهم برا یاشک یکردم حت یم حس

 

 کردم. ینم دایپ حیاز مس یچرخوندم، اما اثر  یم ایو مبهوت نگاهم رو دور تا دور در مات

 

 رفتن بود. لیدر حال تحل بدنم

 به شماره افتاد. نفسم

 رفتند. یم یاهیچشم هام س و

 شونه ام قرار گرفت. یرو یحال افتادن بودم که دست در

 روبه رو شدم. حیناباور مس یزده به عقب برگشتم که با چشم ها وحشت

 

 نفس زدم. نفس

 بود لب زدم: دنیبار یکه هرلحظه آماده  یها باچشم

 ح؟ی_مس
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صورتم گردوند و دلتنگ براندازم  یسرگردونش رو تو یبازوم گذاشت و چشم ها یهاش رو رو دست
 کرد.

 خشکش رو از هم باز کرد و لب زد: یلب ها 

 دردت به جونم؟ یفداتشم؟ باالخره اومد ی_جون  دلم؟ باالخره اومد

 

 هاش آروم آروم باال اومدن صورتم رو قاب گرفتند. دست

 هام رو دور  کمرش چفت کردم و زمزمه کردم: دست

 !ی_اومدم مرحم دردات بشم، اومدم که بمونم،توقهرمان من

 زمیها عز یاز زخم هات نكش خجالت

خوب نشه، ولي بازم ناراحتشون  دی...با اينكه مي دونم جاشون شایدیزخم ها جنگ یتک جاتک واسه
 گهید ینکنشم حسشون  یدردات م خودم مرحم اینباش

 

 رو غم گرفت. صورتش

 شه؟ ی_م

 

 صورتم به رقص دراومد. یو رو دیاز چشمم چک یاشک قطره

 اومدم که بشه. نیهم ی_برا

شونه ام گذاشت  یاش فشردم، سرش رو رو نهیطاقت دست هاش رو پشت  گردنم گذاشت و به س یب
 و کنار گوشم نجواکرد:

 .شیمن بپوش یکه واسه  یزمان یول ادی_لباس عروس بهت م

 و لب زدم: دمیگونه اش کش یرو رو سمیخ ی  و لب ها دمیرو باال کش خودم
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 _فقط واسه تو؟

 

 اوردنجواکرد: یتر م نییکه صورتم رو پا یرو باال آورد و پشت  گردنم قرار داد و درحال دستش

 ط واسه من._فق

 

 به روح  زخم خورده ام. دیبخش اتیزده ام گذاشت و ح خی یلب ها یگرمش رو رو یلب ها و

 را با هر َدم و بازدمت! میزندگ یکن یم دود

 !ومن

 ...زیاز همه چ الیخ یب

 به چشمان  توام... رهیخ

 نگاهت شده ام... ی اههیغرق در س چنان

 رفته است... ادمی!  دنینفس کش که

 تو! و

 !یرا بتکان می!خاکستر زندگیکن یفراموش م یکه گاه یشده ا میباد با موها یمحو باز  چنان

 ک شد مرا! یافتد بر سر احواالت و به آتش م یم

 به قلم: 

 ییموال میمر
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 کنه! داونوفراموشیکه بخاطره حفظ جون عشقش،با ی  اون قهرمان


