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 الهه غم و ارباب دل

 

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسمه

 

 :مقدمه

 ساکتم...گشته رفتن وقت

 کن راکشف کردنم خندان راه!!!کن پرحرف مرا عشقم

 کن ژرف را آن خود چشمان مثل..است کم روییدن به احساسم عمق

 کن برف همچون آب را ام چهره عشق داغ آفتاب..روسیاهم

 کن رابگیرولمس دستهایم''''ام تشنه عشقم جوشان ی چشمه

 ...کن صرف آنها از شو میهمانم سرخ ازسیب پراست قلبم ی سفره

 .........کن صرف برایم را ماندن فعل...کمی میترسم گشته رفتن وقت

 

 

 اول فصل

 

 آخ _

 وای ای...گرفته درد کمرم االن که اینه مهم هرچی حاال......کردن شوتم کنم فک نه شدم شوت توپ یه مثِ کردم احساس

 قلبم ای... لوزلمعدم وای.. دلم اخ.. کمرم

 هان؟ داره وقلبت لوزلمعده به ربطی چه شدن پرت یه اخه خری تو قد چه وای ای-

 .گوریلی خود ،اصالًتو خری خودت هم بعد بینم می آسیب تلنگر بایه حساسم من چه، تو به

 باهم متشخص آدم یه مثِ بابا..نمیاین کنار باهم چرا اخه خورد زدو به کردن شروع من محترم های احساس این دوباره

 ..کنید رفتار
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 چرا اَه...دیدم می خوابی چه داشتم حاال بابا ای....شدن شوت از قبل رویای به رفتم و زدم دوشون هر سر داد یه هم بعد

 نمیاد یادم

 ...دوتا شما بشید ذلیل ای...

 همینم ممکنه که بگو سریع نداره اشکال....گفتم؟هان؟ می بله کی به وایساببینم...گفتم می رو “بله ”اومدداشتم یادم آهان

 سرکه وپُر بیاری خانجونو ترشی  ظرفای اون از یکی بری باید اونوقت...بپره دستت از خواستگاری واومد هنگیده مخش که

 ...وحشتناک قد چه ایییییییییییییییی...........توش وبشینی کنی

 اشتباه باتوپ منو هی اینا خداچرا ااااااااای...شدم پرت بلندی یه از کنم فک بار این...شدم پرت دوباره بگم رو بله اومدم تا

 که باشه خوشگل  بان دروازه کنه خدا.....وَره کدوم دروازه حاال.......تودروازه میرم خودم نکنید شوتم بابادیگه........گیرن می

 ......بغلش تو میرم وقتی

 هان؟ غریبه پسره بغل تو بری داره معنی چه ادب بی ی ه دختر بکش خجالت __

 .....داریم هم ما دارن وجدان همه اَه.... رم نمی جا هیچ اصال بابا باشه...شد غیریتی ما وجدان این دوباره

 فاطیییییییییییییی_

 نده گیر بابا ای...باشه داشته دامن که زنه خدا مگه توسرت خاک...دامنت به دستم خدایا... شیرینه صدای کنم فک وای

 این منو که هس ای دیونه دله کدوم ببینم کنم باز چشمامو بزار که ببینیم خواب یه نذاشتن...قاراشمیشه اوضاع فعال

 .....کرده بیدار طوری

 گنده پارچ یه با نه که تانکر حاال... بود وایساده سرم باال اب تانکر بایه شیرین نبینه بد روز چشمتون... کردم باز چشمامو تا

 کردم اغراق زیادی من

 دوباره نمیزنه من روی رو آب که این خیال به زدمو لبخند یه منم... زد لبخند یه هم شیری... کردم نگاش ملتمسانه

 کردم نگاه بود شده خیس که لباسم وبه نشستم تشک روی....میشم خفه دارم کردم احساس لحظه یه....بستم چشمامو

 بود ایستاده روم روبه که خبیثی موجود به کردمو بلند سرمو....بود کرده خالی من روی رو ها آب ی همه احمق شیری...

 ....کنم نفله رو شیری خواستم می قد چه لحظه اون بفهمید تونید نمی یعنی...... کردم نگاه

 .کنی بیدارم ادم مث تونی نمی داری کرم اوووی_

 .....بود شده باز بناگوشت تا نیشت که دیدی می خواب تو دخترونتو های عقده داشتی دوباره نکنه_شیری

 ...دیدم می حتما بودی گذاشته اگه.. ای عقده خودت_
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 .... شدم خیره شیری صورت وبه زدم دلم تو بشکن یه..... بیارم جا حالشو خواست می دلم خیلی

 ：گفت درهم ابروهای با کمر به دست شیری

 چیه؟ هان_ 

 :گفتم نگران حالت وبا  گرفتم گاز لبمو

 !شیری؟ دماغت رو چیه جوش این_

 ：گفت رفت می دیوار روی ی آینه سمت به که طور همان کردو بهم نگران نگاه یه شیرین

 .نبود چیزی که صب_

 ...شدم خیره گشت می فرضی جوش اون دنبال که شیری به چونمو زیر وگذاشتم دستم

 ...کنم نمی حصابش ادم اصال من بمونه خودمون پیشه البته بود ادمی یه شیری

 تیره ای وقهوه درشت ،چشماش گندمیه های تومایه البته سبزه باپوست دختریه یه شیری میگفتم داشتم بله

 خیلی امروزه دنیای توی که...لباش واما.کنه عمل خواد می که زنه می زیادی زر خودش که کوچولوه هم دماغش…است

 .....خخخخخخخ....داره کاربرد

 منحرف ای دختره زهرمار 

 بابا خفه

 ی خاله ی عمه بابای مامان که جگرایی خون حق به الهی که.....حساسه خیلی صورتشم روی اهان جذابیه دختر کل در

 با قد چه قیافش کن فک وای خخخخخخخخخ.....بزنه دماغش رو زیگیل ی اندازه به گنده جوش یه... خورده داییم ی ننه

 ... میشه حال

 و شده عصبانی ذره یه کردم احساس بودم خیره شیری به که طور همین

 .....بیشتره ذره یه از کنید فک مدیونید اقا.... ها ذره یه فقط کنید دقت...چاره بی من به شده خیره

 ....کنه تالفی خواد می حتما... حسین غلوم ی ننه یا... کنه می نگام خبیثانه داره چرا وای

 .....برداشت خیز طرفم به که.....شده عصبانی دستم از چرا که کردم می فک داشتم

 .....شده عصبانی بیشتر ذره یه از کنم فک بابا نه
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 .. کنی می مسخره منو_شیرین

 هان؟؟؟؟؟؟؟ دستت رو افتم می کنم می سکته نمیگی

 ......بگیره جیگر جز الهی که گرفت ازم نیشگون یه

 ： وگفتم دویدم در طرف به نداشتشو تومخ زدم یکی

 دستمون روی هرصورت در_

 

 موندی

 دیواری ساعت به نگاه یه رفته کجا شده گور به گور نسی این نیست معلوم رفتم خونه اشپز به بستمو سرم پشت درو

  شم تااماده رفتم اتاق طرف به پیشونیمو به زدم یکی۷：۳۰ دیدم که کردم

 میاد بدم کنن می فرض عالمه خودشونو که استادا این از قد این داشتم کالس اخالق منبع با۸：۳۰

..................................... 

........................................ 

 روی چادرمو کردم سر هم رو ام ومقنعه کردم تنم بودمو خریده پیش دوسال عید که کتونم شلوار ومانتو شدم اتاق وارد

 می صبحانه وداشتن بودن نشسته  سفره کنار وشیری نسی رفتم اشپزخونه طرف به برداشتمو کولمو  کردم مرتب سرم

 ...خوردن

 نسی سالم_

 که طور همون نشستمو زانوم یه روی سرفه کنار....داد تکون برام سر یه بود گوشیش به چشمش که طور همین نسترن

 ：گفتم شیری روبه گرفتم می لقمه خودم برای

 (پسر دوست)فرندشه بوی_

 داد تکون سرشو تودهنش گذاشت می رو لقمه که طور همون شیری

  ممکنه ان هر دیدم که حرفا این از دارنو شانس مردم که کنم گله خدا به اومدم کردم سقف به نگاه یه

 ... گذشتم خیرش از کال براهمین....بشه اوار روسرم قدیمی ی خونه این سقف
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 تکون براش بار تاسف سر یه...معذورم نوشتنش از که داد بهم ناموسی بی فش یه...پرید جا از که زدم نسی به کله پس یه

 نسیبم ازنسی شو خفه یه شد باعث که گفتم خداحافظ یه بلند باصدای...داد گیر بهش نمیشه دیگه عاشقه بدبخت.... دادم

 ...بشه

 .عاشق بیشعور شه خفه عمت_

 به...باره می واسم وزمین اسمون از اه....بدبختی تواین داشتم کم همینو....بود شده پاره سرش ذره یه کردم نگاه کفشم به

 بشم پشیمون که این از قبل کردمو بود خریده نسی که ای تازه کفش به نگاه یه...بودن اشپزخونه تو هنوز کردم نگا داخل

 ...   شدم خارج خونه از و پاکردم

 شدم رد بود گرفته رو کوچه ی همه تعفنش بوی که ابی جوی روی از

 واونم کردم سالم بود گذاشته میکروسکوپ زیر پامو تا وسر کرد می نگام استکانیش ته عینک اون با که خانم اقدس وبه

 کنه می فک خریده پراید یه شوهرش چون میاد بدم زنه این از قد این....داد تکون سر و داد گردنش به قری یه

 ...واهلل...انگلیسه ی ملکه انگار کنه می رفتار ادم با طوری اه... محله این ادم پولدارترین

 .... خیابون کنار برسم سریع که داشتم برمی قدماموسریع

 جلومو پرید یهو که شدم رد زد می چوب مردمو سیای زاغ بودو پالس کوچه توی خدا ی همیشه که خفن اسی کنار از

 ：گفت

 .ابجی سالم_

 ：وگفت کرد شوبلند صدا که ردشدم ازکنارش و دادم کوتاه سالم یه و فشاردادم هم روی دندونامو

 .....بهشا بگی ابجی گفتم چی شِنوفتی میارم بدستش باالخره نداره دوریشو طاقت دیگه جیگرما این مابوگو  عسل به_

 بزنه حرف نیست بلد استغفراهلل... عسل میگه شیرین به نکبت مردک ببره جا یه باهم قلبتو و دل جیگرتو، این مردشور ای

  سرت فرق تو بخوره عاشقی...شده عاشق انوقت

 .بشه چیز همه بی مفنگی تو زن بیاد که گرفته گاز خر شو مغز مگه شیرین

 ....یانه مونم می زنده شبش تا نیست معلوم طوریه این صبحش اول برسه دادم به امروز خدا

 ...بود۸ کردم نگاه مچم روی قیمت ارزون ساعت به

 ... داشتم وقت ساعت نیم فقط وای
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 ...برم تاکسی با رو ازراه تیکه ویه کنم ولخرجی باید امروزم

 .. رفتم جلو قدم یه شد نزدیکم تا..کردم بلند رنگ زرد ی رنگورورفته تاکسی یه برای دستمو

 ......نه گید می شما بود شمسی اسمم داشتم شانس اگه گم می من...داد ادامه راهش به بایسته اینکه بدون تاکسی 

 وفقط بود دقیقه۸：۱۰ ساعت...نشد تاکسی از وخبری گذشت ی دقیقه چند یه....شدم منتظر ایستادمو جام سر دوباره

 بلند دست سریع اومد تاکسی اگه که زدن قدم به کردم شروع خیابون کنار اروم..برسم کالسم به تا داشتم وقت دقیقه20

 ...کنم

 کردم نگاه ماشینه به...ایستاد کنارم کرد می اذیت و گوشم اهنگش صدای که ماشین یه رفتم می داشتم که طور همین

 ：گفت داد وبا پایین روکشید شیشه مرده

 ...خوشگله برسونمت_

 اخه...بده وشفا هستن کرونابینا که اونایی روبخصوص مریضا ی همه خدا اینشاهلل شدم رو پیاده ووارد ندادم محل بهش

  خوشگله گی می بهم که خوشگلم کجا من

 .... اونه خوردن هدفش فقط طوریه چه طعمش ببینه کنه نمی نگاه باشه گرسنه اگه گرگ گنن می راست

 رفتم سریع... میاد داره تاکسی یه دیدم که کردم خیابون ته به نگاه یه ورفت داد گاز دم نمی محل بهش دید که مرده

 جوون یه که راننده....شدم سوار سریع ومنم کرد ترمز کنارم تاکسی... دادم تکون تاکسی برای ودست خیابون کنار

 ... بود گذاشته ناز ی الهه اهنگ بود ساله۲۶،۲۷

 ...باشه اهنگا طور این اهل که نمخورد بهش اصال

 ... دم می ترجیح خونن می میان خروسیشون باصدای که جدید ی خوانندها این اهنگای به رو سنتی اهنگای منم البته

 ....برم کسی باتا رو راه تمام بودم مجبور بود شده دیرم خیلی

  ：پرسید راننده که کردم می نگاه خیابونا به

 رید؟ می کجا شما خانم _

 میشد دیده چشم به مردم وجوش جنب بودو نزدیک نوروز عید..شدم خیره بیرون به  دوباره دادم ادرسو

  یادمه روزشو دقیق...نداشتم عیدی من که بود وقت خیلی شاید اما

 بود شده تباه زندگیم که روزی همون  
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 ر باصدای...

 

  اومدم خودم به اننده

 بله؟_

 .رسیدیم_

 ...دویدم کالس طرف به کردمو روحساب کرایه سریع جلودانشگاهیم دیدم که کردم ه نگا بیرون به

 ...................................باشه نیومده هنوز استاد کنه خدا فقط

 جابیاد نفسم تا ایستادم ذره یه در پشت رسوندم کالس به خودمو دو با

 .....وحشتناک بودم گرفته استرس

 شدم کالس وارد و کشیدم پایین طرف به رو دستگیره زدمو در به تقه یه و کشیدم عمیق نفس یه

 نازک ساله۱۸ دخترای عین صداشو که کالس لووووس پسرای از یکی مازیار دیدم که کردم استاد جایگاه به نگاه یه.....

 ....میازه در بازی مسخره وداره نشسته استاد صندلی روی کنه می

 ... رفتم حلما طرف وبه بستم سرم پشت درو

 : گفت بلندی  نسبتا باصدای مازیار که بودم کالس وسط تقریبا

 شد عرض سالم_

 ...کنن می نگامون دارن  مشکوک دیدم  که کردم نگا  ها بچه به

 ...دادم تکون سالم معنی به سرمو کردمو نگا مازیار به بااخم

 ..کردم پرت حلما کنار صندلی روی خودمو

 سالم_حلما

 ：گفتم حلما به توجه بدون

 سرش توی عقل ذره ویه داره سن حسن سید خر ی اندازه بیشعور...دربیارن حرف برام که کنه می کاری نکبت ی پسره_

 ... نیست

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

8 
 الهه غم و ارباب دل

  کنه می نگا بهم باز دهن و شده درشت چشمای با داره دیدم که کردم نگا بهش  ساکته زیادی حلما دیدم

 ：وگفتم دادم تکون چپ راست طرف به سرمو

 چیه؟_

 زنی می فَک  ریز یه کشیدن نفس بدون که هستی ای عجوبه چه کنم می فک دارم_حلما

 ： گفت  درهم صورت بایه حلما که گرفتم ازش نیشگون یه

 ......پیدابشه سوسک غذات توی همسایمون پسر حق به الههههی... کنه بوست مارمولک فاطی الهیییییییی_حلما

 .....گرفتم تهو حالت روتون به گالب وگفت این تا

 ..کردم نگاه خندیدن می دیدن می گوشی تو از چیزی یه داشتن که وایناز سمانه به کردمو بهش اخم یه

 ..کردم فراموش کل استادوبه اصال پسره  کاره بااین

 کو؟ پس استاد حلما_

 ：وگفت گذاشت چونش زیر دستشو حلما

 بیاد نکنم فک ولی دونم نمی_حلما

 ...کردم نگاه ها بچه به ودوباره دادمو تکون سرمو

 . رفت در طرف به شدو بلند سمانه که زدم می دید خندین می زیرزیرکی که رو پسرا داشتم

 سمانه؟ ری کجامی_ایناز

 نه؟ یا میاد استاد بپرسم رم می_سمانه

 .بیام منم وایسا پس_ ایناز

  بود مسماسک این تو سرش همش که هم حلما بود رفته سر ام حوصله

 .بستم وچشمامو میز رو گذاشتم سرمو

 .زد صدام حلما که رفتم می خواب کم کم داشتم

 ： گفتم کردمو بلند ذره یه سرمو
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 هان؟؟؟؟_

 ... کالس تواین گرفت دلم پایین بریم شو بلند...نمیاد استاد داده پیام سمانه_حلما

 . نشستیم چمنا وروی رفتم حیاط به حلما  کردمو درست سرم روی چادرمو

 

 ：وگفت گذاشت کنارم کولشو حلما

 بگیرم چایی دوتا میرم من_حلما

  باشه_

 ..... بودن نشسته ما از فاصله با کمی باشن اولی سال خورد می بهشون پسرکه چندتا دیدم که کردم اطرافم به نگاهی

 شد حرفاشون جمع حواسم زد پسرا از یکی که باحرفی که کردم می نگاهی یه بعدم کالس جزو به داشتم

 .......بزه ی پاچه به شبیه ش ابروها کنید رونگاه دختره اون ها بچه اوه_پسره

 ..زنه می حرفو این کی به داره پسره ببینم شدم کنجکاو

 .کنه می نگاه من به داره پسره دیدم که کردم نگاه پسرا طرف به

 .... بزیه پاچه ابرو عمش... االغ ی پسره کرده غلط.... میزنه رو حرفا این من به داره نکنه وا.....

 ...  دادی مردم ی عمه فحش دوبار امروز باشه یادت ببین

 ...زدن حرفو این کی به دلقکا این ببینم بزار لطفا خفه جان وجدان

 :وگفت کرد اشاره من به ابرو با کنم می نگاه بهشون دارم دید تا دوستش

 ...نشه الزم دستشویی کنه می نگات هرکس تا بده صورتت این به صفایی یه خانم آی_

 خندین ومی کردن می اشاره من به ابرو با هم خودش از تر مسخره دوستای خنده زیر زد وخودش

 ..... کمه براش عمه فحش دادم می جدوآبادش فحش بود بهتر وجدان ببین

 : گفتم و برگشتم طرفشون به کامل و دادم نشون خونسرد خودمو

 بودم فکرش به خودمم آره_
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 :گفت باز نیش با پسره

 .....نداره بهشو کردن نگاه رغبت کسی که داره قبول هم خودش میگه چی ببینید ها بچه_

 ... پایین بیارم ریختشونو خواستم می لحظه اون یعنی

 :گفتم بود زده بهم حرف این که پسری روبه

 دیگه هست بادیتون هیکل و کردتون پروتز لبای و عملیتون وبینی شما ی زده ورنگ برداشته ابروهای وقتی تا واهلل اره_

 .......بدین بهم و رفتین که آرایشگاهی آدرس میشه برداشتید قشنگ خیلی ابروهاتونو فقط کنه می نگاه ما به کی

 .... کرد می نگاه من به بودو گذاشته باز کروکدیل مثِ دهنشو... بود شده دیدنی خیلی پسره ی قیافه دید می باید.... وای

 ....رفت دست از مَردُم جوون قلی حسن ی عمه توسر خاک

 .....نکبت نکنه مسخره منو باشه اون تا شه حقه

 ..... خندیدن می داشتن ازش داری طرف جای به هم شعورش بی دوستای

 ... شه نمی باز ای پیشگوشتی هیچ با که اخما اون از بود کرده اخمی یه پسره

 « پرن می خواستگارات میشه خراب پوستت نکن اخم خواهر اِوا» بگم بهش خواستم می

 ..... گرفتم خودمو جلوی بود زوری و ضرب هر به دیگه ولی

 .......بزنه قدم روم دخترش بادوست کنه آسفالتم بود ممکن نداشت وحسابی درست عصاب که پسره

 :گفت دوستش به شو بلند جاش از پسره که کردم می نگاشون داشتم طور همین

  فعال  دارم قرار ملینا با من شایان_

 :گفت بود شایان اسمش که پسره

  داداش برو_

 خخخخخخخخ... میگیرن رراه چها سر هارو ضایع برو آره

 .........................................................کردم دعوت ما مرگ مکش لبخند یک وخودموبه نشستم پسرا به پشت

 ：وگفت داد دستم به رو چایی ولیوان نشست کنارم حلما
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 خوشحالی؟؟؟؟ چیه_حلما

 :وگفتم انداختم باال شونمو

 .طوری همین_

 .شدم خیره کشید می گوشیش روی سریع شو انگشتا که حلما وبه خوردم چاییم از  ذره ویه بردم دهنم طرف به لیوانمو

 باز وباهام سرصحبت  که بود کسی تنها حلما اما شدم نمی دمخور کسی با زیاد اول بودم شده اشنا دانشگاه توی باحلما

 ...دارم دوستش نداشتم خواهر ی اندازه به واقعا ومن...نشست غمه پره که دلم این ودالی درد وپای کرد

 برگشتم طرفش به حلما باصدای که بودم فکر تو

 هه؟۱۰ ساعت بعدی کالس_حلما

 اره_

 .... بخونم چیزی یه بود مونده بعدی کالس تا که ساعتی یه تواین تا برداشتم جزومو و گذاشتم زمین روی و لیوان

 ...کنم می فک پیش سال۳ تلخ خاطرات اون به دارم همش امروز چرا دونم نمی بخونم چیزی تونستم نمی

 ......شدم خیره بود ای دیگه هرروز از تر وتمیز زیباتر که ابی اسمون وبه روبستم جزوه

 

 ：وگفت گذاشت دستم روی دستشو حلما

 فاطمه؟؟؟؟؟؟ کنی می فک چی به_حلما

 می فک چی به دارم من که دونست می خودشم انگار شدم خیره کرد، می نگاه بهم غمگین چشمای با که حلما به

 .....کنم

 ..... کنی می فکر حادثه اون به داری_حلما

 ：وگفتم زدم پوزخند یه

 ...بود فاجعه زندگیم واسه نبود حادثه من واسه اون حلما_

 ：وگفت گرفت اغوش در منو انداخت گردم دور دستشو حلما_

 .. داری غم قد این که برات بمیرم_حلما
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 دارم تورو فقط دیگه من نکنه خدا_

 ...میشد کشیدنم نفس مانع که بود نشسته گلوم توی بدی بغض یه

 

 !خندم می

 ندارم هم تب دیگر

 نیستم هم داغ

 نیستم هم تو یاد به دیگر

 ام شده سرد

 سرد سرد

 دانم نمی

 شاید

 !ام کرده دق شاید

 ………داند می چه کسی

 

                       *** 

 

 ：گفت واروم اورد گوشم کنار سرشو حلما

 . گذره می دیر ساعت قد چه_حلما

 حل ها بچه برای رو مسئله یه داشت سعی و بود ایستاده تخته کنار که استاد وبه دادم تکون حرفش تأیید معنی به سرمو

 .... شدم خیره کنه

 به داشت زانوهاشو روی بود گذاشته موبایلشو سمانه  خودشه کار پی  هرکسی دیدم که کردم کالس اطراف به نگاه یه

 : که افتادم جوک این یاد کارش این با داد می پیام نامزدش
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 ادم هیچ وگرنه میکنی بازی گوشیت با داری فهمه نمی استاد میکنی فک که خری خودت محترم دانشجوی» 

 

 ....«.کنه نمی نگا خِشتَکِش به میزنه لبخند که درحالی عاقلی

  ما به رو مسئله یه تا داد می جِر خودشو داشت همچنان استاد

 ... بده یاد اسکوال

 ..... داد می Errorذهنم توی شوم روز اون اتفاق هی چرا دونم نمی

 .........................شد تداعی ذهنم در پیش سال۳ خاطرات... بودم خیره رو به رو به که طور همین

....... ..... ....................................... 

 ：وگفتم اومدم بیرون اتاقم از

 ...بگیرم تست کتاب بخونه کتا میرم دارم نسترن و باشیرین مامان_

 :وگفت ایستاد اُپن وکنار اومد بیرون اشپزخونه از مامان

 .وبرگردید برید یکساعته باشه_

 :وگفت شد دیکتر نز هم مامان پوشیدم می کفشامو که طور همین

 .....ندازید نمی راه هم وکِر هِر گردید وبرمی میرید سنگین_

 ...همیشگی حرفای دوباره خدا وای

 :وگفتم گذاشتم نظامی احترام

 .....بدید اطالع خودتون هم سرگردمون بابا به سروان جناب چشم_

 ...نریز زبون برو دختر برو_مامان

 شدم خارج خونه واز کردم خداحافظی وبامامان کردم گنده ماچ یه...پروند می جفتک مامانم دل تو که نی نی شدم خم

 ..... میزد شور دلم بودم شده بیدار که صبح از چرا دونم نمی...

 میاد بدم کنکور از قد چه که وای..... بود کنکورمون سال اخه گرفتیم تست کتاب وچندتا کتابخونه رفتیم وشیری بانسی

 .... دم می قرار خودم  وعنایت لطف مورد گذاشت رو کنکور کسی همیشه من البته
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 می لحظه اون فقط... بخوریم بستنی بریم که بود داده گیر هم نسی این حال...بودم گرفته تهو حالت داشتم دلشوره بس از

 ... بده حالم من که  نیست حالیش... گودزیال ی دختره...بشه یکی خیابون اسفالت با که سرش تو بکوبم اونقد خواستم

 ....  نشدیم حریفش هم اخر

 ...بخوابن ما ی خونه شب ،شیری نسی بود قرار اخه رفتیم ما ی خونه طرف به سه هر خوردیم مونو بستنی اینکه از بعد

 ....بکشم نفس تونم نمی   کردم احساس لحظه یه........ رسیدیم که سرکوچه به

 ...........................................................میشد دیده سیاهی وفقط....بود گرفته دود رو کوچه ی همه

 

 ببینم رو جایی بتونم کردم وسعی گرفتم بینیمو جلوی بادستم

 ....بودم داشته نگه باز چشمامو زور وبه بود دود پراز جا همه

 به کردم شروع.... کشیدم بیرون دستش از دستمو زور به  گرفت دستمو کی دونم نمی که برداشتم جلو سمت به قدم یه

 میکرد خاکستر درخود را چیزی که اتش ونارنجی زرد های شعله ولی بود افتاده اتفاقی چه دونم نمی.................. دویدن

 ........ میشد دیده

 نگاه رفتن می بیرون چه کو از داشتن که افرادی به..........بودم گرفته بینیمو دیگرم دست وبا کردم اشکاموپاک دستم بایه

 به پام دونم نمی........دویدن به کردم شروع و زدم صدا دلم ته از رو خدا باگریه.........نیستن من وبابای مامان چرا پس کردم

 ........رفت یادم کشیدن نفس لحظه یک برای کردم واحساس شدم زمین پخش که کرد گیر چی

                         *** 

 شد می اِکو سرم توی ها صدا انگار کرد می درد خیلی سرم

 ...اومد هوش به مامان.. مامان_

 ببینم کنار برو_

 ایستاده سرم باال مهری خاله دیدم که کردم باز چشمامو اروم

  بودم بیمارستان توی انگار... کردم اطراف به نگاه یه

 : وگفت شد خیره بهم اشک از پر چشمای با مهری خاله

 .دختر کردی سرمون به جون توکه_
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 .خوبم که شه راحت خیالش که بزنم لبخند که کردم سعی

 .شدن جاری اشکام سوخت می اتش در داشت که ای وخونه دود از پر ی کوچه آوری یاد به با اما

 . گرفت دستمو  مهری خاله که  بیارم بیرون دستم از رو سِرُم وخواستم زدم کنار رو پتو

 .دختر نکن_

 .بشه خارج رَگم از ضرب یه خون شد باعث که کشیدم بیرون دستم از ویهویی سوزن زدمو کنار دستشو

 .دویدم در طرف به کردمو پاک اشکامو دیگرم دست با

 ...وگرفت بود شده زخم که دستم از  جایی درست  شیری که کنم باز رو در اومدم

 .نداشتم روهم بدم تکون دستمو اینکه حس حتی اما بزنم کنار رو شیری خواستم می

 :گفتم شیری به رو و نشستم زمین روی در کنار جا همون

 .دیدی بابامو مامانو تو_

 خدایااااااااااااااااااااا..._ شد بیشتر هقم هق کارش بااین انداخت پایین سرشو شیری

 ... نشوند تخت روی ومنو گرفت رو بغلم زیر اومد مهری خاله

 :گفتم ریختم می اشک که طور همین

 ..باشن سالم دیدید بابامو مامان ونسترن شیرین جون رو تو خاله_

 : وگفت رفت در سمت به بده جوابمو اینکه بدون کردو پاک اشکاشو  خاله

 ببنده دستتو بیاد بگم پرستار به میرم_

 : وگفت نشست تخت روی کنارم شیری

 ... گم می بهت باشی اروم اگه_

 داد می رو بدی اتفاق گواهی دلم

 : گفتم کردمو پاک اشکامو سریع

 ... بگو باشه_
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 :وگفت کرد بهم غمگین نگاه یه شیری

 .......توی

 دیگه بگو شده چی_

 :وگفت کشید عمیق نفس یه شیرین

 .....گذاشتن بمب خونتون توی_

 چییییییییییییییییییییی؟_

 . فاطمه باش اروم_

 .........................نفهمیدم چیزی دیگه شدو سیاه چشمم جلوی که شد چی دونم نمی

                       *** 

 اغوشت توی سرمو شو بلند......... دخترتو شوببین بلند... مامانم بلندشوووو... برم قربونت الهی... مامانی_

 .... بلندشو جونم مامان.... میمیرم تو بدون من مامانییییییییی......بگیر

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.برنگشتی دیگه نرفته توچرا... برگردم زود گفتی من به مامان

 .... گذاشتی چراتنهام کسم همه, همدمم بودی تو... شده کس بی چه تو دختر ببین مامان

 انداختم بابام تابوت وروی وخودم زدم پس دستشو که کنه بلندم تابوت روی تااز اومد خاله

 ... بردید می خودتون با رو منم شد می چی رفتی؟؟؟؟مگه چرا.... بابایییییییییی_

 نمی انجام درست رو کاری یه و هوام به سر چرا که کن دعوام شو بلند... خوابه همش اینا بگو شو بلند.. بابایی بلندشو

 ............ندارم تحمل من خدا تورو بلندشید........شه بلند هم مامان بگو شو بلند بابایی....دم

 

 افتاده واتفاق اندوه خیس طعم

 .......خداحافظ! ... آه یک

 ساده ی فاجعه یک   
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 ......رویا از شدم خالی

 ........  برد من از منو حسی ،

 .........من، شبیه سایه یه

 پژمرد پنجره  پشت 

 

 .....کردن بلند تابوت روی از منو اومدن زنا از چندتا.... بود بسته نفسمو راه بزرگ بغض یه

 .....کنن دفن وبابامو مامان خواستن می

 ...زدم می صدا وبابامو مامان و کردم می گریه بلند بلند

 خدااااااااااااااااااااااااااااااا ای

 بمیرم الهی.....بودن سوخته آتیش توی.................بود نمونده باقی جنازشون از چیزی آخه ببینم نو صورتشو نزاشتن حتی

 .....من

 گم می اینکه... ورفتن گفتن تسلیت همه..... خاک ها خروار زیر وگذاشتن کسام ترین عزیز چشمم جلوی که این از بعد

 بودن پرورشگاه ی بچه شون دو هر ومادرم پدر چون......... نداشتیم فامیلی ما آخه مامانم باباو همکاراودوستای یعنی همه

  شدن اشما جاهم وهمون

 .....شد فاجعه این باعث وطن به عشق همین...وطنشون وعاشق بودن پلیس دوشون هر 

 ....بودن امیدن ی همه روزی که کردم می نگاه ی قبر دوتا به فقط.......  نشستم قبرشون کنار رفتن همه اینکه از بعد

 

 !!! دیـدی؟؟ خــــدایــا

 ...بشویـــی دلـــم از را هـــا لکه این تـــا فرستادی بـــــــاران کلی

  ، نیست لکه بـــودم گفته کـــه من...... 

 است زخــــــــــــــــــــــم
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 ..فاطمه... فاطمه_

 بکشم نفس راحتی به تونستم ونمی..بود مبهم برام ها صدا

 کشه نمی نفس استاد_

 شده؟؟؟ اینطوری چرا این_

 ...بکشم نفس راحتی به وتونستم  شد باز تنفسم راه خورد صورتم به که باسیلی

  کردم باز آروم چشمامو

 بودن زده حلقه صندلیم دور ها بچه

 آورد دهانم طرف وبه گرفت پریناز دست از رو قند آب حلما

 ....خوردم قند اب از ذره یه و گرفتم دستش لیوانواز

 :گفت و ایستاد کنارم استاد

 دخترم؟ خوبی_

 دادم تکون وآروم سرم

 :گفت حلما روبه استاد

 ...بشه بهتر حالشون تا بیرون ببرید رو دوستتون کنید کمک ایزدی خانم_

 :وگفت کرد نگاه من به حلما

 .استاد چشم _

 ...نشستم صندلی وروی رفتم حیاط به حلما کمک با

 میشم طوری این کنم می مرور پیشو سال۳ خاطرات هروقت

 :وگفت نشست کنارم حلما

 میدی عذاب خودتو داری خیلی_حلما

 :گفتم حرفش به توجه بدون
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 .بودم پیششون االن کتابخونه بودم نرفته روز اون اگه_

 :وگفت گرفت دستمو حلما

 .صدبار این بوده همین قسمتشون بابا کنی می داغون خودتو فکرا بااین داری_

 : وگفتم شدم خیره روم به رو مجنون بید به

 شدن؟؟؟ شهید چی واسه ومادرم پدر دونی می حِلما_

 چی؟؟ واسه نه_

 از مهمی خیلی مدرک بابا گفت می بابا همکارای از یکی کردن می کار که ای اداره رفتم که بار یه شهادتشون از بعد_

 افراد از بسیاری شده باعث بار چند وبابا داشته  دردست کردن می ترور رو ایرانی مهم  های شخصیت که هایی تروریست

 ...گذاشتن بمب خونه توی همین برای...بشن اعدام گروهشون

 رفته بین از مدرکا ی همه_حلما

 ....آره_

 ...شن می پیدا کثیفی ی آدما چه_

 بود بهترشده حالم

  است ۱۲ دیدم که کردم نگاه ساعتم به

  پاساژ رفتم می باید

 .اومدم بیرون دانشگاه واز کردم خداحافظی حلما از همین برای

                        *** 

 :گفتم پرنیا به گذاشتمو میز روی کیفمو

 .هستم من برو تو_

 .. باشه مغازه به حواست پس جون فاطمه قربونت_پرنیا

 شما بروووو باشه_

 خداحافظ عشقم بشم فدات_
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 خداحافظ نکنه خدا _

 ..... روبرداشتم بودمش خونده بار صد من و بود میز روی پیش وقت خیلی از که ای ومجله نشستم صندلی روی

 البته داشتیم وآمد رفت اینا خاله با یادمه بودم بچه وقتی از.... کردم می زندگی اینا مهری خاله با ومادرم پدر شهادت بعد

 وشیرین بود داده دست از سرطان بیماری خاطر به رو ،شوهرش خاله بود مهری خاله از بهتر حدودی تا ما اقتصادی وضع

 .... بودن فرزنداش تنها ونسترن

 ... شدم دانشگاه وارد گرافیک  ی رشته وتوی دادم کنکور سال همون وشیری نسی بااصرار

 .....شدن قبول نقاشی هردو هم وشیری نسی

 پیدا وقت پاره کار فروشی عروسک ی ه مغاز یه توی خوشبختانه که کنم کار گرفتم تصمیم نباشم خاله سربار اینکه برای

 ..... کردم

 بیام بیرون خیاالت از شد باعث فردی باصدای که بودم فکر توی

 .خانم ببخشید_

 :وگفتم کردم نگاه روم به رو شخص به کردمو بلند سرمو

 .بفرمایید بله_

 خواستم می تولد برای کادو یه_

 ساله؟ چند برای_

 ساله۵_

 .... دادم نشون بهشون ویترینو توی عروسکای از چندتا

 ... نشد پسندشون کدوم هیچ که

 ...کرد انتخاب رو یکی خداروشکر که آوردم جدیدو های بازی اسباب دیگه چندتا

 خدا از ومادرم پدر خودمو برای نماز بعد.....  بخونم مو ظهر نماز تا گرفتم وضو رفت بیرون مغازه از مشتری که این از بعد

 .....کردم مغفرت طلب
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 نه پولکیما کنید فک که نه....کردن شاد رو خدا ی بنده این ودل خریدن چیزایی ویه... اومدن هم مشتری دیگه چندتا

 ...ده می فشار داره فقط گردنمو روی گذاشته دستشو روزگار کنیم چه ولی

 ......باشه شبا خودش بود مغازه صاحب که جون پرنیا وقراربود شد می تاریک داشت کم کم هوا

 .......رفتم خونه طرف به کردمو خداحافظی ازش و برداشتم وسایلمو منم  اومد که بود۸ ساعت نزدیکای

 

 :وگفت زد سرم به بودو دستش که ای مالقه و شد آویزون بهم ها آمازونی مثِل نسی کردم باز رو خونه در تا

 .. رفتی کردی پا منو کفش چرا شده ذلیل_

 :گفتم زدمو بهش درآور حرص لبخند یه

 ... عشقت دیدن بری نتونستی الهی_

  نکردم ناقصت تا تو برو بیا فاطیییی_

 ....سگیه اخالقش که شباست اون از امشب وای

 .... اتاق توی رفتم بدم جوابشو اینکه بدون

 بود کشیده دراز اتاق وسط شیری

  اوردم می در چادرمو که همینطور

 :گفتم

  ؟؟؟ چته دیگه تو_

 ...  کنه می درد سرم فقط هیچی _ شیری

 بدم بهت قرص خوای می_

  خوردم نه_

 ....بخواب تو بیرون میرم من پس باشه_

 :گفتم دادمو سالم خاله به شدمو آشپزخونه وارد

 ...کرده چه خانوما خانوم ببین به به_
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 : وگفت خندید خاله

 ....  تو زبون این از امان_

 .... کردم پهن رو سفره و کردم ماچ یه رو خاله گونه

 من حسای این دوباره.... شد بد حالم نگو اَه....................بدم قورت درسته رو گاو یه تونستم می که بود گشنم اینقد

 .....شد باز نطقشون

 ......بخوابیم رفتیم بروکهِ  د خوندمو نمازمو منم خوردیم شامو اینکه از بعد

 ......خوابه دومیشم..... خوابه اولیش دارم دوست خیلی دوچیز تودنیا من

 

 ....شدم بلند خواب از آهنگ صدای با صبح

 ....کشیدم جلو سمت به زدم گره درهم دستامو نشستمو تشک روی

 :وگفت شد اتاق وارد شیری

 شدن بیدار خانوم عجب چه_

 تو بدون

 

 : گفتم حرفش به جه

 ؟.کردین زیاد و ضبط صدای صبحی اول چرا_

 .کنیم می  تکونی خونه داریم کن کمک بلندشو  ظهره سَرِ بنداز ساعت به نگاه یه_

 .. رفتم حیاط توی دستشویی سمت به و بلندشدم جام از

 :گفتم کرد می گیری گرد و تلویزیون داشت که نسی روبه...  شستم صورتمو دستشویی از بعد

 چندمه؟؟ امروز نسترن_

 :وگفت کرد بهم نگاه یه نسی

 .باشه۲۵ کنم فک__
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 ....نکردم کاری هیچ که من وای.. عیده دیگه روز۵ یعنی اوه

 کو؟ خاله راستی_

 صلوات ختم خانم زهرا ی خونه رفته_نسی

  برداشتم رو جارو رفتم....دهنم گذاشتم نون لقمه یه و رفتم خونه آشپز به  دادم تکون سرمو

 ...کردن جارو به کردم وشروع

 .... بودیم داده انجام قبال که هم شستوشومون کردیم تموم تایی سه رو کارا ی همه۱۲ ساعت تا تقریبا

 ...بردم دهنم سمت به چایو لیوان........نشستم خوردن می چایی داشتن که ونسی شیری کنار شستمو صورتمو و دست

 مردم واقعا.....کرد می بازی پسرا با هم بچگی همون از این.....کرد می صحبت پسرش دوست از وذوق باشوق داشت نسی

 ...دارن خوشی دل چه

 ....داشت زیاد دار طرف هم همین برای... بود شیری منو تراز خوشگل جورایی یه نسی

 فاطمه_

 :وگفتم کردم نگاه شیری به

 هان؟_

 سرکار؟؟ بری نیست قرار مگه_

 :گفتم و کردم ساعت به نگاهی

 ..میرم االن چرا اخ آخ_

 ...بشم آماده تا خوردمورفتم سریع و چایم

 .داد بهم کیسه یه نسی که کردم می پا کفشو داشتم

 چیه؟ این_

 ..عالی ناهارجناب_

 :وگفتم بوسیدم رو شیری و گرفتم رو کیسه
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 ..خواهری ممنون_

 : گفت و کرد بسته بازو چشماشو شیرین

 سالمت بروبه_

 اومدم بیرون خونه از آوردم باال خداحافظی معنی به دستمو

 ....کشیدن من برای که زحمتایی خاطر به کنم تشکر شون از بگیرم عیدی وشیری ونسی خاله برای باید

 :وگفت بیرون اومد مغاز از خورد می بستنی که درحالی خفن اِسی که شدم می رد بغال قُلی مغازه کنار از داشتم

 ...حرفمو گوفتی ما نبات قندو به آبجی_

 گه می اومده  نفسی به اعتماد چه با  بزغاله  این بدونم  که شده زندگیم مجهول ی مسئله تنها این روزا این واقعا یعنی

 .. خوام می رو شیری

 آیا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نفسی به اعتماد چه با واقعا نه

 :گفتم همین برای کنه می نگاه بهم بد خیلی داره دیدم

 ..گم می حتما امروز رفت یادم دیروز_

 ... بده بهش هم رو شماره این پس آبجی باشه_

 ....  گرفتم وازش گرفت طرفم به که کاغذی سریع

 :وگفت گرفت طرفم به شو دهنی بستنی که برم اومدم

 ... آبجی بفرما_

 ... بزنم خودمو وفقط کوچه وسط بشینم خواستم می لحظه اون یعنی

 ...گفتم کی ببین کنم می دق این دست از من هم آخر رسید نمی شعووور بی اون به که زورم آخه

                          *** 

 اینا خاله برای هنوز.....شدن تعطیل دیگه که ها دانشگاه....ریخته سرمون کار خیلی هم مغازه توی.. عیده دیگه دوروز

 ....  نگرفتم چیزی

 شد می تاریک داشت دیگه هوا کم کم
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 اینا خاله واسه تا رفتم دوستم ی ه مغاز طرف به و کردم خداحافظی کرد می بحث قیمت سر بامشتری داشت که پرنیا از 

 ......بگیرم عیدی

 ...نداره مشتری دیدم که کردم نگاه داخل به شیشه از

 :گفتم و شدم مغازه وارد و زدم شیشه به تقه یه

 ....طوره چه ما معرفت بی دوست احوال_

 : وگفت کرد نگاه بهم شنید صدامو تا طرالن

 پریده ور تویی_

 :وگفتم درآوردم براش شکلک یه

 . وبرم بکنم بهت سالمی یه بیام گفتم روحشم پ ن پ_

 ...نیست پیدات روزه چند ، کجایی ببینم بشین بیا نزن فَک_

 :وگفتم نشستم طرالن کنار صندلی روی

 ..خوام می عیدی برای مناسب چیز یه طری_

 . االغ حناق و طری_

 ...دیگه بگو.... خورم می شب به االن حاال خب_

                          *** 

 برگشتم سرکار از وقتی بودمنم وقرار بودن رفته زودتر ونسی وشیری وخاله بود روضه خاله ی همسایه ی خونه امشب

 ....برم

 آشپز تو رفتم... پیچید بینیم توی بدی بوی یه ساختمون تو گذاشتم مو پا تا..... شدم خونه وارد چرخوندمو در وتوی کلید

 بوبرداشته رو خونه کل همین برای بیرون نبردن رو آشغاال.....بله دیدم که خونه

 ندونه که هر  که جاسازی میگم جوری» کردم جاسازی لباسام زیر ساکم ی تو و بودم خریده عیدی عنوان به که چیزایی

 «میکنم جاسازی مواد دارم کنه می فِک
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 توی برداشتموکلیدمو رو آشغاال ی کیسه خوردم، آب لیوان یه و رفتم آشپزخونه به کردم مخفی رو ها عیدی اینکه از بعد

 ....رفتم بیرون خونه از کردم درست چادرمو اینکه از وبعد گذاشتم کیفم

 باشه قرص دلم ذره یه که نبود خفن اسی این....روضه بغلی ی کوچه بودن رفته همه آخه بود خلوت خیلی کوچمون

 توی نفرم یه حتی حاال ولی...شد می پیدا آدم توکی و تَک نبود خلوت اینجوری کوچه  این میومدم کار سر از وقتی 

 ....نیست کوچه

 .... روضه برم و کوچه سر بزارم رو آشغاال سریعتر تا رفتم می راه تند تند ولرزون ترسون

 ...  شدم وزنده مُردَم بار صد برسم کوچه سر به تا

 ... گذاشتم زمین روی رو آشغاال ی کیسه که همین

 ..... که بود روضه توش که ای کوچه به برم واومدم کردم جمع چادرمو... ایستاد کنارم ماشین یه کردم احساس

 :گفت نفر یه

 خانومی؟؟؟؟ کجا_

 ......نداشتم کنم نگاه سرمو پشت اینکه جرأت

 زد می شدت به قلبم

 قدم یه

 

 : گفت دیگه نفر یه که برداشتم جلو سمت به دیگه

 خوشگله باشیم درخدمت_

 خودش سمت به منو مو کمر دور انداخت دست نفر یه که بدوم به اومدم.... دادمو قورت دهنمو آب.... بودن تا چند انگار

 .................کشید

 :گفت دیگه نفر یه وروبه گذاشت دهنم روی دستشو بار این فرد همون که... زدم بلند جیغ  یه ترس از

 ........  نشست کنارم وخودش کرد پرت عقب صندلی روی منو وبعد...... کن روشن ماشینو یاشار _

  افتاد راه و زد استارت سریع بود یاشار  اسمش که اونی
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 .... کردم می وگریه لرزیدم می باشه اسیر گربه چنگال توی که ای جوجه یه مثلِ

  شدیم دور محلمون از وقتی

 :وگفت... برداشت دهنم روی از دستشو مرده

 ....  بگذرونیم خوش ذره یه خوایم می امشب فقط نداریم کارت که ما خانومی کنی می گریه چرا_

 ...چسبیدم درو دستگیره زدمو جیغ یه دوباره که آورد سمتم به ودستشو

 :گفتم  هق باهق

 .کنم می خواهش... خدا رو تو... برم من بزارید خدا رو تو_

 : وگفت کشید گونم روی نجسشو دست پسره

 نه االن ولی برو داری دوست هرجا فردا_

 ...کردم می صدا وجودم بند بند با رو وخدا میزدم زار دلم ته از

 :وگفت شد پاره لبم که دهنم توی زد دستش پشت با بود نشسته کنارم که پسری دفعه یه که کردم می گریه بلند بلند

 ....ندارم نحسشو صدای ی حوصله بِبُر گریتو گوساله ببین_

 کجا دونم نمی.......بودم افتاده سِکه سِک به بودم کرده گریه بس از...ترسیدم می پسره از خیلی کردم خفه گریمو صدای

 بودیم رفته بیرون شهر از کنم فک ولی بودیم

 ......      ........... شدیم ویالیی ی خونه یه وارد که  دیدم اما دید می تار رو جا همه چشمام

 .....شد پیاده کردو وباز ماشین در پسره

 ...... کردم می گریه اروم

 کرد می نگاه بهم آینه توی واز بود نشسته ماشین توی همچنان یاشار

 :گفت من به رو و آورد ماشین توی سرشو پسره

 .....کنم پیادت خودم یا شی می پیاده_

 ...چسبوندم در به بیشتر وخودمو کردم فرو صندلی توی انگشتامو
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 ....بکشم بلند جیغ یه شد باعث که آورد سمتم به دستشو وحشیانه پسره

 ... کردم می فرو صندلی توی انگشتامو بودمو بسته چشمانو

 ....وببرتم بگیره دستمو پسره که بودم این منتظر لحظه هر

 نمیاد صدایی هیچ دیدم

 ... زنه می حرف آشغال وحشیِ ی پسره اون با داره یاشار دیدم که کردم باز چشمامو از ذره یه 

 ...کنم کار چی باید دونستم نمی

 ......دادم می نجات خودمو جوری یه باید

 ...کنن می صحبت دارن همچنان دیدم که کردم نگاه بهشون دوباره

 ... کردم باز آروم ماشینو در و گذاشتم دستگیره روی دستمو درآوردم سرم از چادرمو

  دویدم خونه در طرف به و اومدم بیرون ماشین از سریع

 :گفت می که میومد پسره داد صدای

 کرد فرار بدو یاشار_

 ....نرسه بهم دستشون که کردم می التماس خدا وبه میزدم دویدم،زار می که همچنان

 ..... یومد می سرم پشت از پاهاشون صدای

 .... نمونده برام نفس دیگه

 :میگفت که میومد یاشار صدای

 .....بری بیرون خونه از تونی نمی نکن تالش الکی ببین_

 .کنم باز درو تا کردم دراز دستمو رسیدم درکه به...    . دویدم می همچنان ولی شدم ناامید ذره یه حرفش بااین

 ... کشید خودش سمت به و گرفت بازومو یاشار که

 : گفتم کنان هق هق

 ...نکنین ترم بدبخت هستم بدبخت طور همین من برم بزار عزیزت توروجون
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 :وگفت گرفت بغلش تو کامل ومنو پیچید بدنم دور دستشو من به توجه بدون

  ............. بگذره خوش بهت که دم می قول بهت تازه که بکشیمت خوایم نمی_

 :وگفت گرفت بغلش توی منو تر محکم که بیام بیرون بغلش از بتونم تا دادم تکون وپاهامو دست

 ...هستی بغلی کوچولوو قدر چه_

 ...پایین میاد کم کم داره سرش دیدم... کردم نگاه بهش

 :وگفتم زدم اش سینه به و کردم مشت دستمو... کنه کار چی خواد می فهمیدم

 ...برم بزار قسم مادرت توروجون برم بزار خدا تورو_

 ................بود گرفته محکم منو همچنان

 .....باشی وباهام امشب  باید بچشم لباتو طعم دارم دوست خیلی شه نمی_

 

 .....برد خونه طرف وبه گرفت دستمو زد حرفو تااین

 ....کردم می احساس وجودم تموم با رو مرگ

 ....بود بیشتر من از اون زور همچنان ولی کنم فرار تابتونم کشیدم می دستمو

 .... کرد می نگاه بهم وباتمسخر بود ایستاده در کنار وحشی ی پسره

 ....بودم متنفر ازهمشون

 :گفت باتمسخر کرد وباز درسالن پسره

 ...مادمازل بفرما_

 ....شد سالن وارد کشیدو دستمو باضرب یاشار

 ...گریه نه داشتم زدن حرف جون دیگه نه اصال

 :کردوگفت پرتم تخت طرف به وآروم برد اتاق یه به منو یاشار

 از بدتر آدم گیر بیرون بری خونه از بِتونی هم اگه چون کن بیرون سرت از هم فرار فکر بیام تامن کنی می آماده خودتو_

 ........میوفتی من
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 ...اومد پایین ازصورتم آروم اشک قطره چندتا

 ......کرد می نگاه من به همچنان یاشار

 ...کشیدم عقب سمت به خودمو که اومد طرفم به

 ... کشیدم عقب سمت به خودمو دوباره که آورد سَمتم به  ودستشو نشست تخت روی کنارم

 :گفت و آهسته کرد نگاه بهم بامهربونی

 ...ندارم کاریت نترس_

 ...نداشتم یاشار به نسبت بدی حس چرا دونم نمی

 ...داشت فرق وحشی ی پسره اون نگاه با نگاهش جورایی یه

 :گفت آهسته صدای با کشید سمتم به خودشو

 ....برسونم آسیبی بهت خوام نمی من باش آروم

 :گفت بلندی وباصدای زد چشمک یه که م کرد می نگاه بهش همچنان

 ..........باشی نشسته من منتظر تخت روی وآماده باشی شسته صورتتو باید بیام من تا... نگیر غوره آب اینقدر

 ....رفت بیرون اتاق از وبعد

 ..... میومد نکبت ی پسره اون با یاشار کردن بحث صدای

 ... داشت سرش توی ای نقشه یه یاشار کنم فک

 که دستشویی طرف به.. برسه آسیب بهم امشب قرارنیست که بود شد قرص دلم ته بود زده که باحرفایی چرا دونم نمی

 ...جومونگ چشمای مثِ بود شده چشمام بودو شده بزرگ لبام.... کردم نگاه خودم به توآینه از رفتم بود اتاق توی

 ....نشستم قبلیم سرجای رفتم زدمو صورتم به آب مشت چندتا

 .... شدن نگران هم وکلی اومدن اینا خاله حاال تا حتما شبه۱۰ ساعت دیدم که کردم نگاه ساعتم به

 .بود افتاده جونم به کرده لمس بدنمو نامحرم یه اینکه خاطر به هم وحشتناک وجدان عذاب یه

 ... بودم نخونده روهم  مغربم نماز
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  ...نشد درباز ولی...کشیدم پایین طرف به روگرفتم ودستگیره دررفتم طرف به آروم...نمیاد بیرون از صدای هیچ دیدم

 ... کنن آبروم بی خوان می واقعا نکنه....بودن کرده قفل دررو... اَه

 پنجره اتاق این چرا دونم نمی من کنم فرار شده خراب این از باید طوری چه که کردم می فک و زدم می قدم اتاق توی

 ...دیگه منه گند شانس از...نداشت

 ... شنیدم رونمی صداشونم دیگه حتی... بودم تنها اتاق توی من همچنان ونیم یازده تاساعت

 چی باید دونستم نمی...    دونم رونمی قبله که اومد یادم تازه...  گرفتم وضو رفتم همین برای میشه قضا نمازم داره دیدم

 اشتباه ی باقبله خوندم می نماز اگه... ایستادم سمت یه به همین برای شد می قضا نمازم هم دیگه ی دقیقه۱۰  کنم کار

  نخونم اصال که بود بهتر

 نداشتم هم مُهر تازه کردم ام مقنعه زیر کامل موهامو بخونم نمازمو چادر بدون بودم ومجبور بود افتاده حیاط توی چادرم

 آخر رکعت.... بستم وقامت گذاشتم گوشم کنار دستمو...کنم سجده زمین تاروی زدم باال فرشو از تیکه یه همین برای

 ....شد باز اتاق در که بودم نمازم

 کردم تموم نمازمو طوری چه نفهمیدم بودم ترسیده ازبس... کرد قفل داخل از رو در داخلو اومد نفر یه

 ....چرخیدم شخص اون طرف به  دادم سالم که همین...

 که

 .....کنه می نگاه بهم آور چندش لبخند یه با داره و نشسته تخت روی  گوریل ی پسره اون دیدم

 :وگفت اومد طرفم به شدو بلند تخت روی از 

 .....؟؟؟؟؟ بگن بهش باید چی خونه می نماز کسی وقتی_

 ... زد سرش به کردن فِک معنی به بار چند اشارشو وانگشت

 ...نکنم گریه دیگه که بود زده گولم نکنه... کجاست عوضی یاشار اون پس کردم می نگاه بهش باترس

 :وگفت زد بشکن یه پسره

 باشه قبول میگن......فهمیدم_

 ....رفتم عقب طرف به که اومد جلو دیگه دوقدم..
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 :گفت آوری چندش بالحن

 خانومی باشه قبول_

 داد ادامه آمیزی تمسخر لبخند وبا

 . کردین می دعا ماهم برای_

 :گفتم خشم وبا خورد دیوار به پشتم که رفتم عقب طرف به

 ....کثافت آشغالِ بمیری کنم می دعا حتما آره_

 .....بپیچه توبدنم بدی شددرد  باعث که زد سینم ی قفسه به محکم دستشو پسره گفتم اینو تا

 جوجه شدی دراز زبون_ پسره

 :وگفتم گذاشتم سینم وروی دستم

 .بود طوری این باید نبرده انسانیت از بویی که کثافت آدم یه جلو_

 لبای اومد تا..........     !!! ...کنه؟؟؟ کار چی خواست می خدایا.....کرد نزدیک صورت به سرشو گرفت دودستش با چونمو پسره

 حساسش جای به زدم پا با لبام روی بزاره کثیفشو

 کرد می وناله وآه شد خم زانوهاش وروی کرد ول چونمو پسره

 پایین طرف به رو دستگیره دیگه بار چند.... بود قفل که در اَه....کشیدم پایین سمت به رو دستگیره دویدم دراتاق طرف به

 ..... ... کشیدم

 .......کارکنم چی خدا وای

 میومد طرفم به بود شده سیاه درد از کنم فک که وحشتناک صورت بایه دیدم که کردم نگا پسره به

 

 ....کردم نگاه پسره به زده وحشت و چسبیدم در به

 امتحان هم شانسمو آخرین

 

 : گفتم بلند.....کردمو
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 کنه کمک یکی...کمک... کمک_

 :وگفت..... کرد پرتم تخت وروی گرفت موهامو وحشیانه پسره

 ....کنه بلند من روی دست که  کسی ه نزایید مادر_

 ....... مانتوم های دکمه کردن باز به کرد وشروع انداخت من روی خودشو آورد بیرون ضرب یه پیرهنشو

 ................       ..................       .........................................  ......... زدم می جیغ ریز یه و بودم بسته چشمامو بود اومده بند ترس از زبونم

 ..............شد  برداشته روم از چیزی یه انگار شدم سبک کردم احساس

 ساکت عزیزم... گرفتیم رو ماپسره خانومی... نیست کسی ببین...کن باز چشماتو عزیزم... نزن جیغ... عزیزم ، خانوم_

 ......باش

 ............کردم باز چشمامو کنه آرومم داشت سعی که زنی باصدای

 ..........مالید می هامو شونه وداشت بود نشسته کنارم پلیس فرم بالباس زن یه

 :گفتم زنه به گریه با

 ....من به خواست می اون... اون_

 .. بگم نتونستم شو ادامه

 : وگفت گرفت آغوش در سرمو زنه

 .....گلم باش آروم شده رفع خطر... عزیزم باش آروم

 شدم تر آروم اینکه از بعد

 .........      ...............................کردم نگاه نبود هاش دکمه از یک هیچ که مانتوم به نشستم تخت روی خانومه باکمک

 :گفتم خانومه به

 دارشدین؟؟؟؟؟ خبر طور چه خبره؟؟؟؟؟شما چه جا این_

 چند لحن با که محکمی لحن وبا بود تنش نظامی لباس اینبار ولی شد اتاق وارد یاشار بده جواب خانومه اینکه از قبل

 :گفت داشت فرق آسمون تا زمین قبلش ساعت

 خانوم  فهمین می باشین داشته صبر اگه_
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 :وگفت داد زن افسر به چادر ویه 

 .....بپوشن اینو کنید کمک_

 ...................باشه پلیس یاشار که کنم باور تونستم نمی.... رفت بیرون اتاق از ویاشار گذاشت نظامی احترام افسره

  منو پسره اون با یاشار آخه

 ......خبره چه جا این نیست معلوم اصال.........اینجا آوردن دزدیدن 

 ...شدم خارج اتاق از وهمراهش پوشیدم افسرچادرو کمک با

 

 .......بردنش می وداشتن بودن زده دستش به بند دست که افتاد پسره به چشمم  بیرون گذاشتم پامو که همین

 :وگفت کرد باز ماشینو ودر برد پلیس ماشین طرف به منو گرفت دستمو افسره

 ....عزیزم بشین_

 کرده؟؟؟؟؟ بازی نقشو این یاشار چرا و شدن باخبر طور چه پلیسا که دونستم نمی هنوز

  نشست کنارم هم افسره نشستمو ماشین توی

 : وگفتم کردم نگاه افسره به

 !!!!!!!!!!!شدم گیج واقعا من خبره چه جا این بگید میشه_

 .....گن می بهتون سرگرد جناب خود عزیزم باش داشته صبر_

 میانسال مرد یه یاشایدم اخمو ساله۷۰،۶۰ پیرمرد یه شاید.....باشه شکلی چه باید سرگرد جناب این که کردم فِک باخودم

 .....کنم می فک چیزایی چه به نیستما عاقلی آدم منم.............مهربون

 ...دادم تکیه جلویی صندلی به وسرمو شدم خم جلو سمت به بستم چشمامو

 ....افتاد وراه کرد روشن ماشینو بود راننده که شدوسربازی سوار نفر یه بعد دقیقه چند

 

 برد خوابم درهمون که بودم خسته اونقدر

 ..بیدارشدم خواب از زن افسر باصدای
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 .... شو بلند گلم_

 ....کردم نگاه خانومه به کردم بلند سرمو

 .....سرگرد جناب پیش بری باید... عزیزم پایین بیا_

 ....نکردم کاری که من چرا آخه_

 ...بنویسی داری چیزی شکایتی اگه خوایم می زندان بندازیمت که خوایم نمی پایین بیا_

 :وگفتم اومدم  پایین ماشین از اکراه با

 .افتاده اتفاقی چه که  نگفتین من به هنوز_

 ...گه می بهت گرد سر جناب خود که گفتم_افسر

 .....کالنترییم روی روبه  دیدم که انداختم اطراف به نگاه یه

 : گفتم رفتم می افسره همراه که طور همین

 ....میشن نگران خانوادم آخه بیام فردا نمیشه_

 :وگفت کرد کالنتری وارد باخودش ومنو گرفت دستمو افسره

 ....نباش نگران دادیم اطالع خانوادت به_

 ...بود نشسته پشتش سرباز یه که ایستاد میز کناریه افسره

 ...اومدیم ما که بدین اطالع سرگرد جناب به_زن افسر

 :گفت برداشت گوشیو دادو تکون سرشو سربازه

 ...اومدن الهیجانی افسر سرگرد جناب_

  داخل بریم کرد واشاره  گذاشت گوشیو سربازه لحظه چند از بعد

 ....ترشده ودراز اومده کِش دستم کنم می احساس  کشیده دستمو بس از هم افسره این

 ....بشم وارد من اول ایستادتا وکنار کرد باز رو ودر زد در به تقه یه افسره

 ... شدم اتاق وارد.... کردمو جمع چادرمو..... افتاد می سرم از هی همین برای نداشت کِش بودن داده بهم که چادری
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 ....ببینم سرگردو جناب تا کردم بلند وسرمو ایستادم اتاق کنار

 ............بود ایستاده  پنجره روبه و در به پشت هیکل وخوش بلند قد مرد یه

 :گفت افسره

 سرگرد جناب آوردمش_

 :گگفت برگرده اینکه بدون مرده 

 .....الهیجانی خانوم برید تونید شمامی_

 ....شد خارج اتاق از و گذاشت نظامی احترام افسره 

 چرخید طرفم تابه مرده

 سرگرده؟؟؟؟ این.....یاشاره که این وا....کردم شک چشمام به لحظه یه

 ......بود زده بهم روهم حرفایی چه کثافت

 

 ...سرگردش نه ولی پلیسه  فهمیدم دیدمش نظامی لباس با که خونه توی

 :وگفت کرد اشاره میزش کنار مبل به کردو بهم نگاهی یه

 بفرمایید_

 ... نشستم مبل روی کردم می نگاش خیره خیره که طور همین

 : گفت شدو خم جلو طرف به نشست میزش پشت

 خوبه؟ حالتون_

 یه

 

 : وگفتم کردم اخم

 باشم؟؟؟ خوب باید افتاد امشب که اتفاقی با_
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 :وگفت زد پوزخند یه

 .......بیوفته تری وحشتناک اتفاق نزاشتم من چون باشید خوب باید ولی_

 توی گفتم که کردم غلط اصال من..  نکبت...بیارم در سرش از دونه دونه و بگیرم موهاشو خواستم می لحظه اون

 ... هستی پسره اون از تر خوب انگوروگوتان

 :گفتم روم روبه گودزیالی به عمیق اخم یه با

 ..... مطلب سراصل برید لطفا ندارم حرفارو این ی حوصله اصال که شده وارد روحی فشار بهم اونقدر امشب من آقا ببین_

 :گفت و نشست میز ی لبه روی و شد بلند صندلیش روی از یاشار

 . ایران های قاچاقچی ترین بزرگ از امیری فرزان به معروف  اسالنی سپهر_

 :وگفت گرفت طرفم به و عکس یه و شد خم میزش روی

 .اسالنی سپهر پسر اسالنی ساسان اینم_

 .....کردم نگاه بهش گرفتم عکسو

 .... بود دزدیده یاشار با منو بودکه وحشی  پسره اون عکس

 :وگفت گرفت دستم از عکسو یاشار

  دختران به اسالنی ساسان_

 اینوگفت تا......کرده می کشورصادر از  خارج به و آورده می بیرون بدنشو اجزای زنده زنده و کرده می تجاوز ه گنا بی

 ...آفریدی القلبی قصی موجودات.... چه  خدا وای بدشد حالم

 : وگفتم دادم قورت دار صدا دهنمو آب

 ..... امشب یعنی_

 ........ بیارم زبونم به حتی تونستم نمی اصال وای

 .گرفت طرفم به و آب لیوان... دید حالمو تا یاشار

 .سرکشیدم نفس یه گرفتمو لیوانو

 :داد ادامه یاشار که
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 رو دختری یه ساسان بود قرار امشب.....کنه اعتماد بهم که اونقدر بشم نزدیک بهش تونستم تا کردم تالش خیلی من_

 دست وبه بود گروه متفکر مغز که پدرش جای تونستیم می طریق این از وما بفرسته پدرش پیش بزرگ قاچاق یه برای

   بیاریم

 شب که بود گرفته دستور  پدرش از ساسان اما.....  بشه بازی وارد دختر همون درنقش پلیس خانومای از شدیکی وقرارر 

 .....بودین شما دختر اون قضا از که بدزده خیابون از و دختر یه خودش نقشه اجرای

 .... بشم خورده دست نزاشتی که ممنونم خدایا......بوده انتظارم در شومی سرنوشت چه وای

 :وگفتم کردم نگاه یاشار به

 ...شدین عمل وارد وشماسریع نشده اجرا نقشه چرا پس_

 خارج ایران از پیش روز دو و بوده کنی گم رد برای تنها نقشه واین پلیسم من بوده فهمیده سپهر که این دلیل به_

 ......شده

 ...کنید می کارش چی چی؟اونو ساسان_

 :وگفت ایستاد روم روبه و شد بلند میز روی از

 شاخشه رو اِعدام حکم که اون_

 دادم تکون سرمو 

 ....بودم گرفته هامو سوال جواب دیگه حاال

 بود صبح۴ نزدیک ساعت کرد می درد شدت به سرمم

 .....بود برام بدی روز خیلی دیروز

 بود زندگیم بد ی خاطره دومین ومادرم پدر شهادت از بعد جورایی یه

 *** 

 

 :گفت بلندی صدای با یاشار

 محمدی سرکار_
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 ....گذاشت نظامی احترام و شد اتاق وارد ساله۲۳،۲۲ تقریبا پسره  ویه شد باز در لحظه چند از بعد

 :وگفت  باشه راحت که کرد اشاره دستش با یاشار

 خونه وارد سالم  که میشید ومطمئن کنید می همراهی منزلشون دَم تا رو  سبحانی خانوم میرید منوچهری خانوم با_

 میشَن

 :وگفت زد بهم پاهاشو دوتا سرباز

 .سرگرد جناب چشم_

 ...... دیدم می دوتا رو همه یومد می خوابم ازبس

 داره طلبکارانه سینه به دست دیدم که برگشتم یاشار طرف به  لحظه یه.... رفتم در طرف به شدمو بلند صندلی روی از

  وظیفه....کنم تشکر کروکدیل این از من درصد یه کن فِک عمراً....کنم تشکر ازش داره انتظار هه......  کنه می نگاه بهم

 .کردم گریه همه این که.....بکنه هم خواهی معذرت ازم باید تازه شه

 ........رفتم ماشین طرف به سربازه همراه و گفتم سَرسَری خداحافظی یه بدم محل بهش اینکه بدون

 

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

 ....حموم تو کنی می غلطی چه شه می تحویل سال دیگه تادوساعت بدو فاطی_    

 ........پکه می مخم روز یه مطمئناً زنه می غر شیری این ازبس..... بود شیری صدای

  میام االن باشه_

 اتاق دیوار روی که ای آینه جلوی کردم شور گربه خودمو خدابیامرزم مامان قول به بیرون اومدم گرفتم دوش یه سریع

 ......موهام کردن خشک به کردم شروع حوله با ایستادم بود

 جلوه بود شده باعث که پُر و بلند های مژه با سوخته ای ه قهو چشمام بود تر خوشگل بقیه از چشمام صورتم اجزای توی

 تیغ زیر بره بار ،دوازده ده باید.... کنم توصیفش خوام نمی اصال... بینیم اما بود متوسط هم لبام....بشه بیشتر چشمام ی

 ...بیاد بیرون شیکی چیزه یه تا جراحی

 ..... کوتاهی گن می همه ۱۶۵ قدمم

 .......بشم دراز لنگ بابا که خوام نمی خوبه گم می من ولی
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 گذاشتم باز رو موهامم کردم آرایش هم ذره ویه کردم تنم  مشکی شلوار وبایه بود رب سه که سفید لباس یه

 ...  اومدم بیرون اتاق از

 ... چیندن می سینو هفت ی سفره داشتن همچنان ونسی شیری

 ....کنم کمک خاله به تا خونه آشپز به رفتم

 :گفت دید منو تا خاله

 .خانوم باشه عافیت_

 :وگفتم کردم تشکر خاله از زدمو لبخند یه

 .خاله خواید نمی کمک_

 ... روغن توی روبریز ها سیب این بیا نکنه درد دستت_

 می عید داره که نبودم حال خوش زیاد جورایی یه.......... وگرفتم بود داخلش زمینی سیب که ظرفی و رفتم خاله طرف به

 ...     .............. ...... .........ومادرم پدر جای بودن خالی.... جنس از بغضی...داشتم بغض....  شه

 .... نشستم وشیری نسی کنار کردم کمک خاله به ازاینکه بعد

 : گفتم شیری روبه افتادم خفن اسی یاد

 !!!!!!!شده خوات خاطر کی بگو شیری وای_

 : گفت تفاوت بی شیری

 .منن خواه خاطر همه  نیست غیرعادی چیز که این_ 

 ... گرفته قیافه من واسه طوری این میمیردا داره ذوق از حاال......شیفته خود ایییییییش

 :گفت لحن باهمون شیری

 !!!!!هست؟؟؟؟؟ کی حاال_

 :گفتم باز بانیش خخخخخخخخخخخخخخخ....کرد می آویز حلق خودشو سقف از.... کیه دونست می اگه وای

 ...خفن اِسی_
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 .....خنده زیر زد نسترن گفتم اینو تا

 :وگفت شیری سر توی زد یکی نسی

 ..خواهات خاطر این با سرت خاکتو_

 ...شرک ی گربه عین..... بود شده قیافش.....کردم نگاه شیری به

 ... داده بهت هم شماره تازه_

 : گفت حرص با شیری

 ....برق قبض مارو گیره می برق رو همه......کچلش سر فرق تو بخوره شمارش_

 ........رفت خونه آشپز سمت به شدو بلند کنارمون واز

 هم شیری....خوند می قرآن داشت خاله....بودیم نشسته سفره کنار همه...... شد می تحویل سال دیگه ی دقیقه۱۰ تا

 کنه نمی ازدواج خفن اسی با بگه که کرد می التماس حافظ  به داشت کنم فک.....گرفت می حافظ فال داشت

 رو دیگه هم هم تحویل سال دَمِ تا هستن آدمایی چه..... بود گوشی تو سرش هم نسی....خخخخخخخخخخخخخ................

 کنن نمی ول

 به کرد شروع تلویزیون.....وخاله وشیری نسی به ذره یه.... کردم می نگاه.... تلویزیون به ذره یه بودم نشسته بُز مثِ که منم

 .....کردم زمزمه رو دعا باهاش آروم منم... بودم دعا این عاشق.....تحویل سال دعای خوندن

 : شدوگفت آویزون نسی وبه زد جیغ یه شیری مبارک۱۳... سال گفت تلویزیون تا

 آجیییییییییییییی مبارک عیدت_

 برا کنه نمی ازدواج خفن اسی با گفته بهش حافظ احتماال....باشه تحویل سال برای تونه نمی شیری حالی خوش این

 براشون که هایی عیدی و اتاق به رفتم شدم بلند.....گفتم تبریک بهشون وعیدو کردم روبوسی باهمه..... حاله خوش همین

 یه خاله برای رفتم حال به برداشتم و بودم خریده

 بود کشیده برام سال سه این تو که هایی زحمت تمام خاطر به ازش و دادم خاله به و قاب... بودم گرفته یِکاد وَاِنْ قاب 

 ....کردم تشکر

 ....بودن شعر عاشق شون دو هر وشیری نسی آخه بودم گرفته شعر کتاب یه با ساتن روسری یه هم وشیری نسی برای

 ..... داد عیدی لباس یه کدوممون هر به هم خاله
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 :وگفتم ایستادم در کنار

 ....رفتن همه دیگه بدو کنی می غلطی چه نسی_

 .....کشید می لباش روی رژلب آرامش با داشت چنان هم نسی

 : گفت باحرص شیری

 چیزی قد چه....قلم هزار شده تو آرایش قلم هفت بیابریم_

 

 ................هان؟ واموندت صورت این به مالی می

  بریم امروز که بود زده زنگ حلما دیروز........ باشه یادش کسی نکنم فک ولی..... منِ تولد  وهمچنین  ماه فروردین۴ امروز

 و  بریم خودمون رو راه تیکه یه بود شده قرار....... بودیم نرفته بار هیچ ونسی شیری ونه من نه......  لویزان جنگلی پارک

  .........بشن فرما وتشریف کنن لطف خانم نسی این اگه البته....  دنبالمون بیاد باماشین حلما بعد

 خونه از تازه نسی که بودیم رفته کوچه وسطای تا تقریبا اومدیم بیرون خونه از و کردیم خداحافظی خاله از شیری منو

 ...........اومد بیرون

 ..... مابرسه به تا کرد تند قدماشو

 نمی نگاهش اصال هم شیری... میده خط شیری  به وداره ایستاده باز نیش بایه خفن اِسی دیدم رسیدیم که سرکوچه به

 اینو البته.......حلما با هم اش وبقیه رفتیم بااتوبوس ونک میدون تا...........خورد عشقی شکست.... مردم ی بچه الهی....کرد

 .........توپِ...توپِ هم وضعشون بود فرش تاجر حلما پدر بگم

 می بودن داخلش پسر دوتا که ماشینی  سر سربه داشتن که وحلما شیری..... بودم ساکت من فقط ماشین توی

 ..........کرد می تشویقشون داشت هم نسی.....زاشتن

 گممون شد باعث زیرکانه حرکت یه با حلما اما.... بودن همراهمون همچنان برسیم پارک به که وقتی تا پسرا ماشین

 ......کنن

 .....کنه پارک ماشینو حلما تا شدیم ومنتظر شدیم پیاده ماشین از نفرمون هرسه

 ......بودیم چادری وحلما من فقط نفر چهار ما توی

  شدیم پارک وارد
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 تولدمو کس هیچ که بود گرفته دلم جورایی یه.......................رفتم بود خوشگل حوض یه روش روبه که تختی طرف به و

 .....نیست یادش

 کندم می لواشکمو روی پالستیک داشتم..... ورشدیم حمله وحشیا مثِ آوردوماهم بیرون رو ها خوراکی ی کیسه شیری

 دختره.....خورد باپالستیکش توسرش خاک.........دهنش توی وگذاشت گرفت لواشکمو زور به منو روی افتاد شیری که.....

 .............احمق ی

 : گفتم شیری روبه باعصبانیت

 خوردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منو لواشک چرا بیشووووووور احمق_

 ............بود وخوشمزه ترش خیلی لواشکه آخه شدم می منفجر عصبانیت از  داشتم ومن خندیدن می داشتن وحلما نسی

 .......  زدن حرف به کرد شروع وحلما بانسی بده محل بهم اینکه بدون شیری

  بزنن بال بال برات آسمون مرغای که شیری بیارم سرت  بالیی یه

 

 .......خنده از بودم شده بر روده شخصا من که... گفت می باحالی جوکای یه شده گور گوربه نسی

 :شدوگفت بلند جاش از شیری که....آوردم درمی ماشینو اگزوز صدای حلما قول به و بودم وگرفته  دلم  که  طور همین

 ...کثافت...میریزه دسشویم االن.... خندونی می اینقد منو که بترکی نسی الهی_

 ......شد دور ما از جت روپرسیدومثِ دستشویی آدرس حلما از...نریزه دستشویش تا داد می تکون خودشو که طور  همین

 ..... رسید ذهنم به فکری یه که.....خندیدیم می بود داده انجام شیری  که حرکتی به داشتیم

 :گفتم... میری کجا گفت که نسی  جواب در  شدمو بلند تخت روی از

 ... دستشویی میرم_

 ...... برگشت حلما طرف به دوباره بگه چیزی اینکه بدون نسی

 .............رفتم بود پارک وسطای تقریبا که دستشویی طرف به کردمو جمع دستم با چادرمو

 .....................................................کنم عملی نقشمو بتونم شیری  اومدن بیرون از قبل تا رسوندم دستشویی به خودمو سریع
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 به آروم....یومد می آب صدای داخلش واز بود بسته اونا از یکی در فقط که بود دستشویی تا پنچ شدم دستشویی وارد

 .....اومدم بیرون دستشویی از آروم وبعد....کردم قفل بیرون از رو ودر رفتم در همون طرف

 ..........نخوری منو ی خوشمزه لواشک باشی تو تا خانم شیری حقته

 .... نیست کسی دیدم که کردم اطراف به نگاهی

 وا.....عملیاته انجام مشغول خانوم نخیر دیدم که.......یانه قفله درش فهمیده شیری ببینم دستشویی توی رفتم آروم دوباره

 خورده؟؟؟؟؟؟ قد چه مگه

 ....میاد هم بویی چه... اَه...اَه

 کردن پرتاب نارنجک کردم احساس که بیرون بزارم دستشویی از پامو اومدم تا رفتم دردستشویی طرف وبه گرفتم بینیمو

 وقت یه کنه خدا.... بود خراب وضعش اینقد یعنی.....کردم نگاه دستشویی به.... برگردوندم دستشویی طرف سرموبه...

 .....بیرون اومدم دستشویی از سریع و گرفتم بینیم ی عالوه به دهنمو.... نشه خراب سَرش روی دستشویی

 .... بود گرفته درد دلم بودم خندیده بس از.... خنده زیر زدم پخی نشستمو زمین روی

 ......ببینن رو ها صحنه این بیان بگم چاکش سینه عشاق به برم باید

 ...... دادم تکون بود شده خاکی که وچادرمو شدم بلند زمین روی از

  زد شیمیایی گاز همراه  به بمب یه دستشویی تو رفتم که همین دوباره

 ......آیا نمیشه خفه خودش..... نشم مسموم تا بیرون اومدم سریع

 اگه کردم جمع حواسمو.....نشستم بود دستشویی روی روبه که نیمکتی روی....... بخوره چیزی زیاد  نزارم دیگه باشه یادم

 کنم اذیتش ذره یه برم کرد صدا

 ....بودم گرفته ضرب زمین روی باپام و  بودم انداخته پایین سرمو

 اینجا؟ نشستی من منتظر فاطی_

 بگیره درد گردنم شد باعث که کردم بلند سرمو یهو شنیدم رو صدا تا

 ایستاده روم روبه که شیری به شده گرد باچشمای

 

 !!!!!بیرون؟؟؟؟؟؟؟ اومده طوری چه این وا.....کردم می نگاه بود
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 کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می نگاه طوری این چرا دیدی روح چیه_شیری

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 .....بودی رفته دستشویی کدوم فقط  هیچی_

 :کردوگفت اشاره بودم بسته درشو بودمو رفته من که دستشویی اون کنار که ای دیگه  دستشویی به شیری

 پرسی؟؟؟؟؟؟؟ می چی واسه اونجا،حاال_

 :گفت میشد دور ازمن طورکه همین زد زنگ گوشیش بدم جوابشو اومدم تا

 ....ها بچه پیش توبرو گذاشتم قرار اینجا باهاش دوستم پیش میرم من_

 رفت کنه توجه بهم اینکه وبدون

  «مردونه» نوشته باالش دیدم که کردم دسشویی در سر به نگاه یه

 ..... میومد دستشویی توی از هم هایی صدا سرو یه افتاد فشارم کردم احساس لحظه اون

 ......نداد رضا دلم ولی برم کنم وِل اومدم

 داره آشنایی صدای یه دیدم که ایستادم در چارچوب توی.....کارکنم حاالچی خدا وای... رفتم دستشویی طرف به آهسته

 .... گه می

 ..... کمک........ نیست کسی_

 .....کردم باز قفلشو و رفتم دردستشویی طرف به آروم دادم قورت دهنمو آب

 ......عقب برم قدم ویه بترسم شد باعث که....شد باز شدت به در یهو  کردم باز قفلو تا

 پیچید می گوشم توی تندش نفسای صدای که  فردی بتونم تا کردم بلند سرمو نمیاد صدایی هیچ دیدم

 ...................................................................    .   . .................................روببینم

 

 کردم احساس لحظه یه که بود سرد چشماش اونقدر موند خیره مشکی چشم جفت یه توی امچشم  کردم سرموبلند تا

 ..........................شد منجمد رگم درون خون

 کردم زمزمه بودم خیره بهش طورکه همین
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 .....یاشار_

  .... بود شده خیره بهم......بزنه پلک اینکه بدون یاشار

 ..... اومد جلو سمت به قدم یه..... توهم رفت اخماش کم کم

 .....عقب رفتم قدم ویه فشردم دستم توی چادرمو

 ...... نداره فاصله من با زیاد دیدم که کردم در سمت به نگاهی

 ......شد کشیده یاشار سمت به بازوم که برم در سمتم به واومدم کردم نگاه یاشار به

 :وگفتم کردم نگاه بود نزدیک بهم زیادی که صورتش وبه دادم قورت دهنمو آب

 زنید؟؟؟؟ می دست من به حقی چه به_

 :وگفت زد پوزخند یاشار

 ....باشم داشته ای دیگه های حق تونم می نیست چیزی که این_

 .....کرد نگاه لبم وبه

 عوضییییییییییییییییییی.  .... باشی داشته ای دیگه حق تونی می که کردی توغلط...... آشغال

 .......کنم آزاد دستش از بازومو بتونم تا...کشیدم دستمو

 اخم با دیدم که کردم نگاه بهش.....ایستاد نیمکت کنار آوردو بیرون دستشویی از خودش با منو...... من به توجه بدون

 ......کنه می نگاه بهم داره غلیظ

 .... میریخت بهم عصابمو رفتارش این با داشت دیگه

 .....کنه ول دستمو شد باعث که کشیدمو محکم دستمو

 :گفتم خودش اخم به شبیه اخمی با منم

 کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می رفتار طوری این بیمارین؟چرا_

 :گفت.... شد نزدیک بهم قدم یه بده جوابمو اینکه بدون

 کردی؟؟؟ وقفل دردشتشویی چرا _
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 میشه؟؟؟؟؟ محسوب جرم پلیس مأمور وآزار اذیت میدونی

 :گفتم زدمو پوزخند یه

 .....دادنتون آزار برای بکشم نقشه بخوام که... کنم نمی فِک شما به اصال من.....گیرین می تحویل خودتونو خیلی_

 :وگفت کرد خم صورتم روی سرشو گفتم اینو تا

 ......دیدم در زیر از کفشتو خودم... میگم دروغ من یعنی_

 : گفتم پوستی ی رو لبخند بایه

 .کردید توجه هم چیزها این به داشتین که سختی باعملیات که باشید دقیقی آدم باید پس_

 :وگفت کرد اخم دوباره ولی............گرفته اش خنده کردم احساس بدونم العملشو عکس تا کردم بهش نگاه یه

 ....کردی دروقفل چی برای بگو هاروندارم پرت و چرت  این شنیدن ی حوصله من خانم ببین_

 .....روبستم درشما اشتباهی که.... ببندم و دوستم در خواستم می شد اشتباهی... دارم شما به کار چی من آقا بابا ای_

 : گفتم و زدم کوچولو لبخند ویه

 .... وحشتناکه ورودتون دل وضع...بدین نشون دکتر یه به خودتونو حتما راستی_

 :زدوگفت خند پوز یه یاشار

 پزشک دام یه پیش روببرم تو باید قبلش اما حتما_

 ر.  بیشعوووووووووووو کثافت.......

 کوور موش.....نرسیده خیارشور....خودشیفته گودزیالی.... احمق حیونی خودت... الهی بمیررررری

 

 گذاشتم گوشم کنار گوشی ست حلما دیدم که کردم نگاه گوشیم ی صفحه به خورد زنگ موبایلم  بدم جوابشو تااومدم

 :گفتم

 جانم؟؟؟؟_

 دستشویی؟؟؟ تو کنی می کار چی نمیای چرا_

  میام االن_
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 ...کرد می نگاه ومنو بود ایستاده سینه به دست همچنان یاشار

 :وگفتم چرخیدم طرفش به

 .....خداحافظ نشیم رو روبه باهم وشما من دیگه امیدوارم_

 :وگفت زد پوزخند یه یاشار

 .سالمت به_

 ... مغرور ی پسره.......بپرم پایین باال روش وخودم زمین روی کنم پهنش خواستم می یعنی

 : گفت شیری که نشستم تخت روی نسی کنار....................................

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بودی دستشویی تو وقت همه این که بوده بد حالت خیلی_

 ....کنم کم روشو داشتم دوست چرا دونم نمی.... کردم فکر یاشار به دادم تکون سرمو

 :وگفت گذاشت جلوم گیتار شکل به کیک یه که برگشتم طرفش به حلما باصدای

  مبارک تولدت دوستم_

 نشستو کنارم حلما...بود شده جمع چشمام توی اشک....باشه یادش تولدمو که کردم نمی فکِ اصال کردم نگاه حلما به

 ........گفت تبریک تولدمو بوسیدمو

 :وگفت گذاشت کنارم رو شده کادو ی جعبه یه حلما که.... خوردیم کیکو خنده و باشوخی

 شما کادو اینم_

 .....کردم باز وکادوشو کردم تشکر وازش روگرفتم جعبه

 : وگفتم کردم نگاه حلما به بالبخند........بود گرفته برام فیروزه سرویس یه وای

 قشنگه خیلی مرسی وای_

 ................بودن گرفته خوشگل مجلسی لباس یه برام هم ونسی شیری

 قبول ما پیش بیاد کردیم اصرار هرچه.....رسوند خونه تا مارو حلما اومدیم بیرون پارک از که بود شب۱۰ ساعت تقریبا

 .. . .............نکرد

                              *** 
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 ...... اَه_

 ......گرفتم بغل توی رو زنوهام  و دادم تکیه دیوار به و انداختم زمین روی چادرمو

 ..... اَه....داشتم کم نکبتی زندگی این توی رو بختی بد همین فقط

 :وگفت داخل اومد و کرد باز و اتاق در شیرین

 اومدی؟؟؟؟؟ زود امروز  چرا تو چته_

 : وگفتم گذاشتم زانوهام روی سرمو

 !!!شد تعطیل مغازه_

 ؟چرا؟ چی_

 : وگفتم کردم نگاه شیری به

 بفروشه رو مغازه مجبوره.....  خورده برگشت پرنیا های چِک_

 :گفتم شیری به عجز وبا اومد پایین چشمام از اشک قطره یه

 کنم؟ پیدا کار کجا حاالاز_

 ：وگفت نشست جلوم شیری

 خدابزرگه آجی نخور غصه_

 هستم شانسی بی آدم یه کال من

 ......ندارم شانس بازم کنم تالش هم هرچی حاال

 بدن که بود روزی چند

 

 کوکار؟ ولی.....بودم کار بال

 برام تونن می اگه که بودم گفته همه به...........کنن نمی کاری هیچ بعدشم.......... اولویته توی  جوانان اشتغال میگن اینقد

 کنن پیدا کار یه

 ..... بود داغون شدت به اعصابم روزه چند این
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 .....گذروند می شو دوختر دوتا خودشو زندگی کردن مداحی با که مهری خاله  مخصوصا... باشم کسی سربار خواستم نمی

                       *** 

 :وگفت آورد گوشم کنار سرشو نازی که دادم می گوش استاد حرفای به داشتم کارگاه توی

 نکردی؟؟؟؟؟؟؟ کارپیدا هنوز_

 ........  دادم سرموتکون ناراحتی با

 :کردوگفت نزدیکتر خودشوبهم نازی

  دارم سراغ کار یه من_

 کاری؟؟؟ چه_

 : وگفت کرد نگاه بهم نازی

 ....نشی ناراحت بده قول_

 ....بگو باشه_

 .....وبگه خواست می که حرفی بود سختش انگار

 ....دیگه بگو_

  ها دادی قول_نازی

 بگو باشه_

 ..........خواد می پرستار یه دورمون فامیالی از یکی_

 :گفت دوباره و کرد سکوت ذره یه

 ....نداشتم منظوری خدا به من.... نشو ناراحت روخدا تو ببین_

 :گفتم و زدم رنگ کم لبخند یه

 فکرمی به که گلم نکنه درد دستت......نشدم ناراحت بابا نه_

 بدم بهت آدرسشو بگو خواستی  اگه پس_
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 نازی حرفای به بیشترحواسم ولی..... کردم گوش کرد می صحبت سازی حجم درمورد که استاد حرفای به ودوباره

 ....................بود

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

 متنفر کردنِ کار چی هر از آدم واقعا که دادند می ای شرمانه بی های پیشنهاد یه......رفتم می کار برای که جاها بعضی

 ...........شد می

 گرفتم رو نازی ی وشماره گوشیموبرداشتم

 ....خوبی جون نازی سالم_

  ممنون عزیزم سالم_

 :وگفتم فشردم دستم وتوی گوشیم

 ..........که خواستم می_

 :وگفتم کشیدم عمیق نفس یه

 .....بدی بهم رو  تون فامیل اون آدرس که خواستم می_

 :کردوگفت. سکوت لحظه یه نازی

 ...میکنمsms برات آدرسشو االن گلم باشه_

 ...........عزیزم ممنون_

 

 .......دستشویی رفتم.... گذاشتم میز روی  گوشیو

 .....اومد گوشیم پیام صدای اومدم بیرون که دستشویی از

 ..........بودوخوندم نوشته برام نازی که وآدرسی گوشیوبرداشتم

 .........  میرم من که بگه بهشون نازی بود قرار

 ......خوان می پرستار که ای خونه اون برم بود قرار امروز

 ......کردم سرم رو ام ومقنعه  مشکی شلوار وبایه کردم تنم بودم گرفته عیدم واسه که مانتویی
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 ...... اومدم بیرون اتاق واز کردم مرتب چادرمو

 .... کرد می بافتنی وداشت بود نشسته خونه توی خاله

 ..... رفتم بیرون خونه از و کردم خداحافظی ش از

 بارید می آتیش ازش تابستون مثل هوا ولی بود اردیبهشت اول هنوز

 .....نبود خبری خفن اسی از که بود روزی چند............

 ههههههههههههه......مردم بچه خورده عشقی شکست جور بد کنم فک

 .....نشستم پیرزن یه وکنار شدم سوار..... اومد هم ایستگاه،اتوبوس به رسیدم تا

 شهید بنیاد وهمچنین داد می  بهم پدرمادرم کار خاطر به دولت که پولی با.... نکنم کار اصال تونستم می خواستم می اگه

 خاطر به ومادرم پدر که کنم استفاده کاری پول از خواست نمی دلم اصال اما...... باشم داشته خوبی زندگی یه تونستم می

 به هم ومقداریش دادم می کردم می زندگی باهاشون که واسه خاله وبه مقداریش همین برا. ..........شدن شهید اون

 ...... ...................................... دادم می دارن وذهنی جسمی ناتوانی که هایی بچه برای خیریه ی موسسه

 .........کنم خرج خودم برای ومادرم پدر خون پول از یومد نمی دلم اصال....نداشتم بر ازش هم تومنی۱۰۰ یه حتی حاال تا 

 ...........رسیدم بود داده آدرسشو نازی که ای محله تابه کردم عوض اتوبوس دوتا

 .....کنم روپیدا خونه تا کردم می نگاه ها خونه پالک به

 .... ایستادم منتظر زدم و زنگ

 ؟ بله_

 خواستین؟؟؟ می پرستار ببخشید_

 کنید صبر لحظه چند_

 گرفتم ضرب زمین روی پام با انداختمو پایین سرمو

  شد باز خونه در دیدم.... بود پایین  سرم که طور همین

 ..... ایستاده جلوم بود تنش   فرم لباس  که کلفت ی سیبیال با مرد یه دیدم که کردم بلند سرمو

 بفرمایید سالم_
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 ...... ایستاد وکنار گفت اینو

  دوطبقه سفید ساختمون یه.......   زدم دلم تو سوت یه افتاد ساختمون به نگام تا... داخل رفتم...گرفتم بادستم چادرمو

  داشت قرار جلوم

 بیاین  سرمن پشت_

 : وگفتم دادم تکون سرمو

 باشه_

 که بود  سنگی باریک راه یه.......شد می دیده هم رنگارنگ رز های گل درختا الی البه.......بود درختکاری حیاط جای همه

 کرد می پیدا ادامه ها پله دَم  تا شد می شروع  در کنار از

 ...........بشم وارد تا ایستاد وکنار کرد باز و سالن در ومردِ رفتم باال پله از

 حاال تا رو قشنگی همه این......بود شده وضی یه اصال... پاتون کف چشمم اصال آقا....... شدم سالن وارد گفتم ببخشید یه

 ... بود عتیقه ها وسیله بیشتر موند می کاخ مثِ داخلش......شنوین می چیزی یه... میگم چیزی یه اصال......بودم ندیده

 : وگفت کرد اشاره کنارم مبل وبه اومد زنه یه

 بیان خانم تا بشینید بفرمایید_

 ........شدم خیره خانوادگیشون عکس قاب وبه نشستم مبل روی

 .....بود ایستاده کنارشون لو چو کو پسر بایه ومرد زن یه

 ک کردم می نگاه عکسه به داشتم

 

  برگرداندم عقب طرف به سرمو اومد سرم ازپشت  که ای سرفه صدای  با ه

 .... بود ایستاده سرم پشت عصا بایه  زن پیر یه

 :وگفتم شدم بلند صندلی روی از

 سالم_

 .......نشست صندلی روی  داد تکون سرشو زنه پیر
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 .....هست ای افاده پیرزنای اون از معلومه ایشششش

 خب؟؟؟؟؟؟؟_پیرزن

 : گفتم بودم ایستاده که طور همین

 .....خواین می پرستار که گفت نازنین_

 :وگفت کشوند نگاشو سرم فرق تا کرد شروع پام از

 ؟؟؟؟؟ خوندی درس _

 گرافیکم۵ ترم بله_

 :وگفت داد تکون سرشو

 بلدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پرستاری_

 ...بلدم چیزایی یه بله_

 :وگفت کرد بهم کلی نگاه یه دوباره

 پوشی می لباس اینطور همیشه-

 :گفتم و کردم نگاش متعجب

 بله_

 :گفت دوباره و کرد مکث ذره یه

 ؟ راضین چی خانوادت_

 :وگفتم انداختم پایین سرمو

 نیستن حیات قید در_

 :وگفت شد بلند صندلی از...گفت سرد خدابیامرز یه

 بیا من دنبال_
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 چی همه به مجهز پایین سالن مانند هم باال سالن.... رفتم باال قرارداشت سالن وسط که مارپیچی ی ها پله از سرش پشت

 ...............          ..........................بود

 آرایش ومیز تخت ویه... یاسی دیوارای با اتاق یه.... شدم اتاق وارد سرش پشت.... داخل ورفت کرد باز رو ها اتاق از دریکی

 روی.........کنه می نگاه من به داره دیدم که کردم نگاه زنه پیر به....بود اتاق توی هم در دوتا.... داشت قرار داخلش  سفید

 :وگفت نشست میز کنار صندلی

  شماست اتاق جا این_

 :کردوگفت باز رو اتاق ودر رفت بود اتاق آخر که درها از یکی طرف به

 ....کنید مراقبت ازش باید که کسی اتاق اینم_

 نشست صندلی روی ودوباره وبست  اتاق در کنه توجه بهم اینکه بدون

 :گفت کردو اخم یه و

 .....پذیرم نمی رو فرمانی نا ذره یه من دی می گوش بزنم خوام می که حرفایی به قشنگ_

 ........کردم وسکوت انداختم پایین سرمو

 ....خدا ای......کلفتی  اومدم که رسیده کجا به کارم ببین

 ....کردی می قبول دادو می بهت دولت که مقرری باید زهرمار

 ..... توچه به خوام نمی

 میگه چی عجوزه  این ببینم بزارید بابا شدید خفه.... حقته میاد سرت هرچی حاال پس

 :وگفت انداخت دیگرش پای روی پاشو که کردم نگاه زنه پیر به

 ی نَوِه شخصی خدمتکار االن از تو اینکه.... بدونی باید که چیزهایی واما کنم انتخاب تورو مجبورم ندارم وقت چون _

 چون....کنی مراقبت ازش چشمات مثل باید کنی می شروع کارتو که وقتی از....... کنی اطاعت باید گفت که هرچی.....منی

 اگه که باشه یادت اینو..... بری باهاش باید  کارش سر جز جابه هر......نیست خوب براش غذایی وهر....داره هاضمهٕ   سو

 نباش نگران هم حقوقت درمورد.....بینم می تو چشم به بیاد پیش ام نوه برای مشکلی واگر میشی اخراج... کنی کاری کم

...... 
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 می شاملش هم دستشویی  برم همراهش باید جا همه گه می وقتی اینکه.......کرد درگیر فکرمو سوال  یه گفت رو اینا تا

 !!!!!!..........؟!!آیا؟؟؟؟؟؟ شه

 : وگفتم کردم نگاه زنه پیر به

 چی؟ دانشگام پس_

 داری؟ کالس هفته در روز چند_

 روز سه_

 روز؟ از موقع چه_

 شب۸ ساعت روز یه هست صبح هفته در دوروز_

 : وگفت کرد نگاه اتاق ی دیگه طرف به

 درسته؟؟؟؟؟؟؟...میگیره تصمیم نَوَم خود داری شب که کالسی مورد در اما نیست مشکلی که داری صبح که کالسایی_

 ....کرد می نگاه بهم داشت باباغوریش چشمای با

 : گفتم دادمو تکون سرمو منم

  بله_

 :گفت بلندی صدای با زنه پیر

 !!!!!!!!ملوک_

 :وگفت کرد خم احترام ی نشانه به وسرشو کرد باز اتاق در فرم لباس بایه که میانسال خانوم یه

 ....بزرگ خانوم بله_

 ....بگو رو بکنه باید که کارایی دختر این به برو_

 .....خانم چشم_ملوک

 :گفت من روبه ملوک

 بیاین همراهم_
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 .......شدم خارج اتاق واز گفتم بااجازه یه

 میرن....خورن می صبحانه۸وساعت میگیرن ای دقیقه چند دوش یه۷:۳۰ ورزش میرن۷ ساعت ها صبح.... _ملوک

  .................میشن عصبانی بخوره بهم آرامششون اگه.....میدن نشون حسایت خیلی تمیزی به....سرکار

    ............ ...............مامانیه تیتیش دخترای ازاون معلومه ایششششششششششش سوسولیه آدم چه وا

 ......شدم خارج ساختمون از و کردم خداحافظی خانم ملوک از گفت بهم رو کارا تموم وقتی

  رفتم می حیاط در سمت به داشتم

 ....برگشتم عقب طرف به زد می صدام که دختری صدای با که

 خانوم فاطمه_

 : گفتم متعجب

 ؟؟؟؟!!!بله؟؟؟؟_

 .....کنین شروع رو کارتون تا بیارین وسایلتونو فردا از گفتن بزرگ خانوم بگه بهتون رفت یادش ملوک_

 .............           ............................................ شدم خارج خونه واز گفتم باشه یه

 ناراحت هم دیگه لحاظ یه از و کنم طی  کارمو تامحل خونه  از که رو مسافتی نباید دیگه که بودم خوشحال لحاظ یه از

 ..... برم اینا خاله ازپیش باید که

 دست به هاضمهٕ   سو بیماری درمورد اطالعتی خواستم می.... رفتم بودم عضو دراونجا راهنمایی از که ای کتابخونه به

 داخل رفتم کردم باز کلید با درو.... رفتم خونه طرف وبه گرفتم بودو نوشته سوهاضمه بیماری درمورد که کتابی....بیارم

 ....... نبود داخل کسی انگار نمیومد خونه ازداخل صدایی هیچ....

 

 :گفتم بلندی صدای با درآوردمو کفشمو

 نیست؟؟؟؟؟؟؟؟ کسی_

 ....نیست کسی واقعا انگار
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 وپهن وتُشَک کردم عوض لباسمو اینکه از بعد خوردم آب لیوان یه و  رفتم آشپزخونه وبه انداختم پُشتی روی چادرمو

 خوندن  به شروع آرومی وباصدای کردم باز و بودم گرفته که کتابی کشیدم، دراز وروش کردم

 ................................                         ....................................                                ..    ..............................کردم

 خوابی؟؟؟؟؟؟؟ می قد چه ببینم بلندشو فاطی_

 .............دیگه طرف یه هم نسی نشسته طرفم یه شیری مدید کردم باز و چشمام که همین

 ........زنه می ورق و گرفتم کتابخونه از که کتابی داره دیدم که کردم نگاه نسی به

 کیه؟ ی برا کتاب این فاطی_نسی

 کتابخونست برای_

 ؟؟؟ گرفتی هاضمه سو_

 نه_

 : گفت شیری بزنه حرف اومد تانسترن

 کردی؟؟؟؟ پیدا کار_

 : وگفتم شدم بلند تشک روی از

  اره_

 : وگفتم رفتم دراتاق طرف به

 بودین؟؟؟؟ رفته کجا_

 ....نقاشی نمایشگاه_

 مونده باقی ازش کمی یه که ظهر غذای........کرد می قاروقور داشت دلم.... رفتم آشپزخونه سمت به دادمو تکون سرمو

 وضو... گفتن می مغربو اذان داشتن.... روشستم ظرفا خوردم که رو غذا   ....... خوردن به کردم شروع و کردم داغ  بودو

 قامت و ایستادم کنارش و کردم سالم بهش..... بود پهن جانمازش هم خاله...... بخونم نمازمو تا اتاق به ورفتم گرفتم

 .......نشستم کرد می طراحی رو کوزه به شبیه چیز یه داشت که شیری کنار..... خوندم نمازمو اینکه از بعد.........بستم

 :وگفت کرد نگاهم کرد بلند سرشو
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 کردی؟؟؟؟؟ پیدا کاری چه حاال_

 : وگفتم کردم نگاه فرش های گل به

 کنم پرستاری خدایی بنده یه از باید_

 :وگفت نشست کنارم نسی

 خداست؟؟؟ بنده همون خاطر به بودی گرفته که کتابی این پس_

 آره_

 .... مانیستی سربار تو که گفتیم مامان هم من هم بابا کار؟ سراین بری خوای می چی برای_شیرین

 .....نیست عار که کنم،کار کار دارم دوست ولی خواهری دونم می_

 ...... ..نیست خوب جونیته اول هنوز که تو واسه کار این ولی نیست عار اره_ نسترن

 .... کنید عوض نظرمو نکنید سعی خواهشا ها بچه_

 :وگفت شد بلند جاش از  انداخت باال هاشو شونه نسی

 بود گفتن من از دونی می خودت_

 رفت اتاق وبه

 .....بود شنیده حرفامونو ی همه انگار بود درایستاده کنار که کردم نگاه خاله به

 ......بود اشک پر چشماش بمیرم الهی....کردم نگاه وبهش ایستادم وجلوش رفتم خاله طرف وبه شدم بلند

 ..................شده تنگ براش دلم قد چه آخ.....داد می مادرمو بوی خاله..... شکست بغضم انداختمو بغلش توی خودمو

 بزاری؟ روتنها ما خوای می_

 :گفتم گرفتمو آغوشم توی تر محکم رو خاله

 .... جونم خاله نه_

 :گفتم شدمو خیره بهش دید می تار اشک خاطر به که وباچشمایی کردم بلند اش شونه روی از سرمو

  سربزنم بهتون دم می قول_
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 :وگفت اومد پایین خاله چشم از اشک قطره یه

 بدم؟؟؟ چی دنیا اون وباباتو مامان جواب ؟؟؟من بکنی خوای می که کاریه چه این برم قربونت_

 :وگفتم گرفتم رو خاله صورت دوطرف بادودستم

 ومادرم پدر جلوی که باشید مطمئن کردین مادری من واسه شما خاله خواستم خودم بگردم دورت من الهی_

 .... کردم وجمع بود  چمدون یه فقط کالً که وسایلمو ونسی شیری کمک به شب اون........................................روسفیدید

 ساعت.........شدیم بیهوش سه هر خوندیم که صبحو نماز... زدیم می وحرف بودیم بیدارم وشیری ونسی من  صبح تا

 وبه کردم خداحافظی ودودخترا خاله واز شدم آماده باشم اونجا۱۰ باید کرد بیدارمون خاله که بود صبح۸ نزدیکای تقریبا

 بود انتظارم در چیزی چه دونستم نمی که رفتم جایی سمت

  داشتم ایمان حکمتش و بزرگی و خدا به اما

 :اومد ملوک صدای دقیقه چند از بعد  زدم و در زنگ و گفتم اهلل بسم یه

 کیه؟_

 خانم ملوک کنین باز_

 .....تو بیا فاطمه تویی_

 آقا همون که رفتم می ساختمون سمت به داشتم.... بودم گرفته ساکمو ی دسته شدم خونه وارد و دادم هل عقب به دررو

 :گفت ایستاد رویم به رو بود کرده باز برام درو دیروز سیبیلوِکه

 .....خدمتشون برید اتاق داخل گذاشتین وسایلتونو وقتی گفتن بزرگ خانوم جمشیدم من سالم_

 :گفتم و زدم لبخند یه

 چشم_

 .....شدم رد کنارش واز

 گردگیری داره  خورشیده اسمش بودوفهمیدم زده صدام حیاط توی دیروز که دختره همون دیدم که کردم باز درسالنو

 کنه می
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 سنگین خیلی ساکم.... نمیومد باال نفسم دیگه هارسیدم پله باالی به که وقتی.....رفتم باال پله واز کردم بهش سالم یه

 فعال که اتاقی طرف وبه برداشتم ساکو دوباره کشیدم عمیق نفس یه گذاشتم زمین روی رو ساک چندلحظه برای...بود

   ......رفتم بود من برای

 خوش...........   .. نرمه قد چه وای.....کردم پرت نفره یه تخت روی خودمو و گذاشتم اتاق کنار رو ساک و کردم وباز اتاق در

 سو  اینکه جای به بودم دختره جای به اگه من... کنه می زندگی داره ای خونه چه توی ببین.... دختره اون حال به

 ... اهلل وا.  .. کردم می آویز حلق  ای خونه چنین تو زندگی خوشی از خودمو...  بگیرم هاضمه

 نام ببینم رفتم می باید

 

 پایین ها پله از ...... اومدم بیرون اتاق از..... کردم مرتب و وچادرم شدم بلند تخت روی از....داره کارم چی سیندرال ادری

 : گفتم رفتم طرفشون به زد می حرف خورشید با داشت خانم ملوک اومدم

 هستن؟ کجا بزرگ خانم میگم_

 .... کرد اشاره پایین ی طبقه  ی ها اتاق از یکی به خورشید

 و کردم باز رو در... داخل بیا گفت که بزرگ خانم صدای با زدم در به تقه یه رفتم اتاق طرف وبه کردم تشکر

 ..........داخل رفتم

 کردسالم می مطالعه رو کتابی داشت وانگار بود نشسته میز پشت و بود زده چشمش به عینک یه که  بزرگ خانم به

 ......داد تکون را کردوسرش نگاه بهم عینکش باالی از کردم

 ...کرد اشاره بود کناراتاق که مبلی به

 .... نشستم مرتب مبل روی

 ..............      .   ..................چرخید من سمت وبه بست کتابشو دقیقه چند از بعد 

 :وگفت کرد نگام خیره

 ...کن امضا اینو بیا_

 .. بود قرارداد..کردم نگاه وبهش گرفتم وازش کاغذ... گرفت سمت وبه کاغذ یه...رفتم طرفش وبه بلندشدم مبل روی از

 آوردم باال سرمو پیرزنه باصدای
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 .بنویس خواستی که هرمبلغی حقوق جای_

 ...گذاشتم میز وروی کردم وامضا خوندم دور یه رو برگه

 :وگفت کرد نگاه برگه به بزرگ خانم

 وننوشتی؟؟؟ مبلغ چرا_

 ....بنویسید خودتون قدره چه کار این حقوق دونم نمی من_

 :وگفت داد تکون سرشو بزرگ خانم

 :وگفت کرد اشاره چادرم وبه.... کن وتَنِت هست اتاقت کمد داخل که هم لباسی... کنی می شروع کارتو امروز از_

 ....کنم استراحت خوام می برو حاال....کنی سَرِت خونه توی خواد نمی روهم این_

 کنم خورد چشمش توی عینکشو خواست می دلم....اومدم بیرون اتاق واز گفتم چشم یه

 به کارم کردم نمی فکر وقت هیچ.......کردم نگاه خودم به آینه توی از و نشستم آرایش میز صندلی روی... رفتم اتاقم به

 توی ها اون از دور وحاال.... ونعمت ناز توی مادرم پدرو کنار روز یه.... روزگاریه عجب......نفر یه کلفت بشم که برسه جایی

 ......وبدبختی فالکت

 رنگش هم روسری با مشکی سفید شلوار مانتو دست یه رفتم کمد طرف به شدم بلند صندلی روی واز کشیدم آه یه

 ایستادم آینه روی وروبه پوشیدم رو لباس.....................داشت قرار داخلش

 کردم اغراق کمی من البته.بوده بزرگ خانم حاملگی لباس کنم فک بودن کرده فرض بشکه منو انگاری بود گشادم لباسه

 نبود گشاد هم زیادی

 رفتم خودم ی صدقه قربون وتودلم زدم خودم دل واسه چرخ یه

 .................ونسیِ باشیری زندگی اثرات اینا نکنید تعجب زیاد.........

 شدم اتاق ووارد کردم باز را باشم پرستارش من بود قرار که ای مرده مادر اون اتاق به که دری

 هم های پاتختی و رنگ طالیی سلطنتی ی دونفره تخت گرفت ومی آدم چشم که چیزی اولین که بود بزرگ اتاق یه

 میز یه بود وطالیی ،کِرِم  های قهو رنگهای از ترکیبی   وسایل ی همه شدم اتاق ووارد بستم سرم پشت درو....بود رنگش

 .....داشت قرار اتاق شرقی ضلع بود ادکلن از پر اون روی که بزرگ

 ؟؟؟ چیه ها در پشت  بدونم داشتم دوست خیلی..... بود در تا سه هم اتاق غربی ضلع توی
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 توالته دیدم که کردم روباز دراولی

 بزرگ خیلی تلویزیون یه داخلش......بود قبلی اتاق دوتا اون از بزرگتر اتاق یه کردم روباز درسومی بود حموم هم دومی در

 به اومدم پایین ها پله. از....اومدم بیرون وسریع زدم اتاق توی دور یه................. داشت قرار کمد ویه راحتی مبل دست یه و

 : وگفتم نشستم کنارش کرد می خورد پیاز داشت خورشید....رفتم آشپزخونه سمت

 کنم کمکت تا بیار منم واسه چاقو یه_

 .کنه می سیاه روزگارمو ببینه بزرگ خانم اگه گلم نه_

 ...خواستم خودم میگم_

 ...  نیست شما وظایف کارا این نه_

 .... بخونم ظهرمو نماز تا گرفتم وضو رفتم شدم بلند کنم اش راضی تونم نمی طوری هیچ دیدم

 رز گل عاشق.... کشیدم عمیق نفس یه نشستم رز های گل کنار........بزنم چرخی یه تا حیاط تو رفتم خوندم که نمازمو

 به انداختم باال هامو شونه کنه می صحبت آقایی بایه داره جمشید دیدم که چرخوندم حیاط اطراف نگاهمو...... بودم قرمز

 ......رفتم بود داده نشون بهم خانم ملوک مسیرشو دیروز که ساختمون پشت طرف

 کجا به  نمیدونم...شد می رد وسطش از کوچیک آب جوی یه ولی بود درختکاری جلوش مانند هم، ساختمون پشت

 یاد...............نشستم آب جوی وکنار گرفتم باال رو مانتوم پشت......  بودم شده عاشقش حاال تا دیروز از من ولی...میریخت

 یه جا این مانند روستاهم اون داخل......تهران اطراف روستاهای از  یکی  بودیم رفته مادرم پدرو با که افتادم ای خاطره

 رو روزا اون قدر کاش.....برگردم زمان اون به تونستم می کاش............. کشیدم دلم ته از آه یه.... شد می رد زالل آب جوی

 میدونستم بیشتر

 میکنید؟؟؟؟ کار چی  جا این شما خانم_

 ...... گردوندم بود وزده حرف این که شخصی طرف به سرمو

 ....... المصب..........داره ی عضله عجب اااا....... کشوندم باال سمت به نگاهمو بود پوشیده که ورنی کفشای از

 .......شد خراب سرم روی دنیا کردم احساس افتاد صورتش به نگام تا

 .... یاشاره که این... ااااا

 :وگفتم کردم بهش اخم یه بلندشدمو زمین روی از.....کرد می نگاه بهم داشت وحشتناک های بااخم
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 ؟؟؟؟؟؟؟ تو بازم_

 :گفت تری بلند صدای وبا کرد اخم بیشتر یاشار

 کنید؟؟؟؟؟؟؟ می کار چی جا این بدید منو جواب... خانم زدنه حرف طرز چه این_

 :وگفتم کردم نگاه چشماش به وخیره کردم اخم منم

 خان؟؟؟ یاشار کارداری چی جا این خودت شما اصال_

 :وگفت زد پوزخند یه یاشار

 کنید؟؟؟ می کار چی اینجا شما...منه ی خونه ؟؟؟؟اینجا کیه یاشار خانم گی می چی_

 بود مشکی یاشارکه چشمای ببینم وایسا....؟؟؟؟ شناسه نمی خودشو یعنی.... کیه یاشار که چی یعنی!!!!!!.....؟؟؟؟؟!!!!!! هان

 نباشه یاشار واقعاًاین  نکنه......... خودشه چشمای  یاشایدم.... گذاشته لنز شاید..... سبزِلجنیه؟؟؟ این  چشمای چرا

 .....چشماشونه رنگ همین فرقشون تنها شبیه یاشار به خیلی ولی.........

 به لحظه چند از بعد و گذاشت گوشش کنار گوشیشو..... کنم می نگاه بهش خنگا مثِ دارم تادید مرده همون یا یاشار

 : گفت داشت قرار خط طرف اون که فردی

 .... پشتی حیاط بیاد سریع بگو جمشید به_

 ：وگفت گذاشت جیبش توی گوشیشو کرد می نگاه من به که طور همین

 میشه؟؟؟؟ معلوم چی  همه االن_

 میشه؟؟؟؟ معلوم چی... وا

 ：وگفت اومد مرده اون سمت به دوان دوان جمشید دقیقه چند از بعد

 داشتین؟؟؟ کاری آقا سالم _

 ： وگفت کرد اشاره من به و داد سرتکون یه مرده

 میکنه؟؟؟؟ کار چی جا این خانم این_

 ：کردوگفت نگاه من به جمشید

 .......کردن استخدامشون بزرگ خانم که هستن پرستارجدیدی ایشون آقا_
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 ：وگفت کرد بهم آمیز تحقیر نگاه یه مرده

 کرده؟؟؟ پیدا کجا از اینو بزرگ خانم_

 ایششششششششششش....دراز لنگ خرمگس.....کرد صحبت اینطوری که اومد بدم خیلی

 .... انداخت پایین سرشو بگه چیزی اینکه بدون جمشید 

 ...نگم نتونستم اینو ولی...کردم کنترل خودمو که بگم بهش چیزی یه اومدم...... آشغال کثافت

 .....بپرسین بزرگ خانم از برید تونید می مهمه براتون جوابش خیلی اگه هم دوماً میگن اشیا به,, این,, که این اول_

 : وگفت شد نزدیک بهم قدم یه

 ....هستی هم دراز زبون تازه نداری ادب که براین عالوه_

 :  گفت بود ایستاده ما از بافاصله  که مرد یه که رسم نمی تو پای به ادبی بی توی بگم اومدم

 ....شد دیر دیگه بیا آکام_

 :وگفت کرد مرده طرف به نگاه یه آکام یاهمون سبز چشم گودزیالی

 ...میام االن توبرو_

 :وگفت گرد نگاه من به دوباره

 ..... دارم کار االن که کن روشکر خدا برو.... کنم می روشن تکلیفتو برگشتم وقتی_

 کارت........دارم کار که کن خداروشکر برو.. درآوردم اَداشو............شد دور وازم بدم جوابش تا نشد منتظر گفت رو این تا

 دیدم که آوردم درمی رو اَداش داشتم که همینطور.......بیشعوووووووووووووووور.... مغرور ی پسره... سرت توفرق بخوره

 توهم آره...... خنده می داره گرفته دهنشو جلوی جمشید دیدم که کردم نگاه سرم پشت به....میاد ریزی ی خنده صدای

 روش توهم خندیدن بهم همه بخند

 غر که طور همین.......گیرم می حالشو موندم جا این اگه بزار کرد می صحبت باهام طور چه آشغال ی پسره دیدی ااااااا......

 ...رفتم ساختمون سمت به کردم می غر

 ذهنمو مسئله این واقعا ولی.... روانی ی پسره.... دادم می فحشش دلم توی داشتم همچنان نشستم تخت روی اتاق توی

 آدمی طور چه ببینم خونه نمیاد چرا دختره این اَه..... باشن هم مثل همه این تونن می دونفر طور چه که کرده درگیر

 ......هست
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 ....زد صدام خورشید که بود نگذشته دقیقه چند هنوز خوابیدم تخت روی باز طاق

 : وگفتم اومدم بیرون اتاق از

 جانم؟؟؟؟_

 ....نبودی زدم صدات اومدم بخور ناهارتو آشپزخونه تو بیا_

  اومدم باشه_

 ..... رفتم آشپزخونه طرف وبه وبستم بود باز که اتاق در

 ......نشستم میز وپشت کشیدم عقب صندلیو

 خشک  تا دادم خورشید روبه بشقاب آخرین  بشورم رو ظرفا تا کردم وراضی خورشید زور به خوردم رو غذا اینکه از بعد

 ：وگفتم کردم نگاه خورشید به و نشستم خوری غذا میز صندلی روی......   کنه

 چیه؟؟؟ کنم مراقبت ازش باید که کسی اسم  خورشید_

 ： بودگفت پایین سرش که طور همین خورشید

 آکام_

 چی؟؟؟_

 ..... آکامه کنی مراقبت ازش باید که کسی اسم گفتم_

 .....کن مراقبت دختر ازیه  نباید مگه پسره اسم که آکام_

 .....آکامه آقا اونم دارن فرزند یه ندارن دختر خانواده این اصال نه_

 کنم مراقبت....لجنی چشم کروکدیل اون از باید من یعنی شد آوار سرم روی دنیا ی همه کردم احساس گفت اینو تا_

 اگه بابا نه………؟؟؟ کنم لغو قردادو برم………؟؟؟؟ کنم کار چی حاال خدایا وای......نههههههههههههههههههههه.....

 بزنم حرفی اینکه بدون دیگه ......ببرن منو شانس این شوووور مرد..... اَه............بدم خسارت باید زیرش بزنم بخوام

 ...........  گشتم می کنم قردادوفسخ اینکه  برای حل راه یه دنبال بودم اتاق توی تاشب.....رفتم اتاقم وبه بلندشدم.....

 .... اومد نرسیده خیارشور اون اتاق در شدن بسته صدای که....بودم گرفته بغل توی مو وزانوها بودم نشسته زمین روی

 .... اومده بله دیدم که کردم نگاه میشد باز اتاقش به من اتاق از که دری قفل وتوی بلندشدم
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 در رفتم در طرف وبه کردم خودم به توآینه از نگاه یه شد زده اتاقم در نشستم زمین روی دوباره که همین

   ایستاده جلوم هست کیک بشقاب ویه فنجون یه داخلش که سینی بایه خورشید دیدم که کردم وباز

 ：وگفت گرفت طرفم روبه سینی خورشید

 ... آقا اتاق به روببر اینا_

 رو روبه اون با دیگه خواستم نمی اصالً............ رفت پایین ها پله از جت مث و انداخت بغلم ی تو رو سینی گفت اینو تا..

 ..........      .. ...............ندارم توزندگیم خوش روز یه چرا دونم نمی واقعا من........بشم

 شد باز دراتاق لحظه همون که زدم در به تقه یه و رفتم اتاقش طرف به

 ... داخل برم ایستاد ومنتظر رفت کنار در جلوی از منم دید تا....بود ایستاده در جلوی راحتی لباس بایه

 حالت بایه.....انداخت شلوارش جیب توی وکلیدشو کرد قفلش و بست سرم پشت رو در اتاق توی گذاشتم پامو که همین

 :گفت کردو نگاه بهم تمسخر

 ؟؟؟ ترسیدی چیه_

 : وگفتم دادم نشون آروم  قیافمو نیارم کم جلوش اینکه برای

 ؟؟؟؟؟ بترسم باید کی از مثالً_

 : شدوگفت نزدیک بهم قدم یه آکام

 بترسی کی از باید که فهمی می اونوقت آوردم سرت بالیی یه وقتی_

 روی رو سینی و رفتم عقب سمت به قدم یه کردیم می نگاه دیگه هم به که طور همین... بود وحشتناک خیلی لحنش

 پایین سرمو.... نشست مبل روی برداره من از  چشم اینکه بدون.... میزایستادم از بافاصله خودم..... گذاشتم عسلی میز

 ......کردم می حس خودم روی نگاشو سنگینی ولی بودم انداخته

 : گفتم اخم بایه همین برای بود شده خورد نگاهش از اعصابم

 کنید؟؟؟؟ می نگاه اینطوری چیه؟؟چرا_

 :گفت حرفم به توجه وبدون زد پوزخند یه آکام

 چیه؟؟؟ اسمت_
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 : وگفتم کردم نگاه اتاق ی دیگه طرف به

 . فاطمه_

 :گفت زدو پوزخندی

 نداشتن؟؟؟ روسراغ بهتری اسم بابات و مامان_

 :گفتم تندی با کردم داغ حسابی حرفش بااین

 داره قشنگی معنی اسمم اقل بهتره،حد خیلی که شما معنی بی اسم از_

 ایرانیه اصیل اسم من اسم_

 برازندتونه هم خیلی ست دره و ودشت تپه و کوه دیدم،معنیش آره_

 :گفت باعصبانیت

 کن صحبت درست من با_

 : وگفتم دادم تکون سرمو و عقب رفتم قدم یه ترس از

 باشه_

 :وگفت نشست صندلی روی دوباره

  آقا چشم بگی باید_

 :وگفتم دادم فشار هم روی دندونمو

 ...آقا چشم_

 خیره من به ودوباره برد دهانش طرف به برداشت چایشو فنجون و انداخت دیگرش پای روی دادوپاشو تکون سرشو

 کفشم به وداشتم بودم انداخته پایین سرمو.....کثافت هییییز..... شه کور چشمات علی حق به ای...................................شد

 :گفت که....کردم می نگاه

 ؟؟؟ پشتی حیاط رفتی اجازه امروزبی  چرا_

 :گفتم ذوق وبا کردم فراموش رفتارشو لحظه یه

 ............قشنگه خیلی است العاده فوق اش منظره آخه_
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 : وگفت کرد نگاه دیگه سمت به کنه توجه بهم اینکه بدون آکام

 میزنی کنی می جمع وسایلتو هم شما سفر رفت عبزرگ خانم که هم وقتی....کنم تکرار دوباره رو حرفی یه ندارم دوست_

  فهمیدی؟؟؟؟؟؟.... چاک به

 :وگفتم شدم خیره چشماش به....... هستم تو ی مرده کشته حاال که نه ایشششششششش

 .........  بمونم جا این که نیستم مشتاق منم که باشید مطمئن_

 ................ مردم جوون خدانکنه نه........بمیری الهییییی عوضیییییییییی

 شد آش مانخود وجدان این دوباره

 : وگفت کرد نگاه بهم مرموز و انداخت باال ایروهاشو

 خوبه_

 کرد پرتاب طرفم به رو در کلید

 : وگفت کرد اشاره در به

 بری تونی می حاال_

 کردم باز رو  در وقفل برداشتم رو سینی

 :گفت که بازکنم رو در اومدم

 ...گفتی چی نشنیدم_

 : گفتم و کردم حبس نفسمو

 .... آقا چشم_

 ............اومدم بیرون که اتاق از

 ........    .....بودم ندیده زندگیم تو حاال تا مغرور این ی اندازه به آدم دادم بهش بودم بلد فحش هرچی 

 می آماده رو شام داشتن وخورشید خانم ملوک..... گذاشتم آشپزخونه میز روی رو سینی رفتم پایین ها پله از

 ..............کردم نگاه کرد می خرد هارو گوجه سرعت به که خانم ملوک دستای به نشستم آشپزخونه توی........      ...کردن
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 مثل هم یکی بخره تونه نمی هم خالی نون یکی داره وجود ما مردم بین فرقی چه واقعا..... چیدیم میزو خورشید همراه به

 .......      ......خورن می غذا جور چند ن غذایشو ی وعده هر اینا

 ...بزنم روصدا انگوروگوتان  اون رفتم منم بزنه صدا رو بزرگ خانم رفت خورشید

 نگاه اتاق توی کردم باز رو ودر کشیدم پایین طرف روبه دستگیره... تو بیا گفت که صداشوشنیدم که زدم در به تقه یه

 ... نیست اتاق داخل کس هیچ دیدم که کردم

 آقا؟؟؟_

 پس؟؟؟؟ رفته کجا.....اومد صداش االن که این ااااا..... نمیده جوابی دیدم که زدم بارصداش چند

 سرمو سریع افتاد بدنش به نگام تا اومد بیرون لخت ی باباالتنه بازشدوآکام دردستشویی دیدم که داخل رفتم قدم یه

 ...اومد زد که پوزخندی صدای که انداختم پایین

 ......وندیدی مرد یه بدن حاال تا که نگو_

 ندادم جوابشو همین برای.......گذاشتم دهنش به دهن خیلی امروز دیدم که....نیستم دیده دنیا شما مثل که من بگه اومدم

 ：گفت بود مشهود ازش عصبانیت که صدایی با نیومدچون خوشش سکوتم از انگار...... کردم وسکوت

 داری؟؟؟؟؟ کار چی_

 ： وگفتم کردم فوت بیرون نفسمو 

 حاضره شام پایین  بیارین تشریف_

 به..... اومد بیرون پوشیده لباس  لحظه چند از بعد....رفت بود اون در کمدش که اتاقی داخل به بده جوابمو اینکه بدون

 رفت ها پله طرف به و گذاشت جیبش داخل دستشو مغرورانه......... بشه خارج اتاق از بتونه تا ایستادم کنار دراومد طرف

.... 

 فیلم یاد بینم می که خودمو موقعیت......... افتادم راه سرش وپشت روبستم دراتاقش و کردم نثارش نکبت یه دلم توی

 نقش هم وآکام... دارم رو ها ندیمه اون نقش االن..... افتادن می راه سرامپراطور پشت ها نَدیمه که افتم می ای ه کر های

 بال واه واه....نیاره روزو اون خدا....امپراطور به برسه چه میشن بخت بد ملتش بشه جمهور رئیس اگه این....داره رو امپراطور

 ...ایشاال دور به
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 نمی فلجه دونم نمی من.... بکشم غذا براش تا گرفت طرفم به وبشقابشو... نشست بزرگ خانم مقابل صندلی روی آکام

 جلوی رو بشقاب و کشیدم براش کباب جوجه مقدار یه...... بکشم براش خواد می ازمن ؟؟؟؟که بکشه غذا خودش تونه

 .... گذاشتم روش

 : گفت دادو هل عقب سمت روبه بشقاب کردو بهم نگاه یه

 ......بکش برام سبزی قرمه از خوام نمی اینو_

 ..... گذاشتم مقابلش میز روی و کشیدم براش سبزی قرمه کمی مقدار برداشتمو دیگه بشقاب یه

 .... کنه می نگاه بهم داره عصبانی دیدم که کردم نگاه بهش

 : وگفتم شدم نزدیکش

 آقا؟؟؟؟؟؟ شده چیزی_

 :گفت باخشم

 ریختی؟؟؟ کم اینقدر که کشیدی غذا بچه برای مگه_

 .....کنه نگاه ما به هم بزرگ خانم شد باعث صداش بلندی

 : گفتم جدی وخیلی کردم نگاه چشماش توی

 ......نیست خوب براتون داره حبوبات که سبزی قرمه خصوص به زیاد غذای_

 ............کنه می نگاه من به رضایت با داره دیدم که کردم نگاه بزرگ خانم به

 .......بود کرده تصور خنگ آدم یه منو خودش پیش کنم فک........ کرد می نگام بهم باز دهن با داشت همچنان آکام

 کردیم جمع و میز خوردن غذا اینکه از بعد..................................کرد خوردن غذا به شروع بگه چیزی دیگه اینکه بدون آکام

  بودم من میمرد گرسنگی از داشت که بدبختی تنها بودن خورده شام هم خانم وملوک خورشید حتی همه انگار

 خانم ملوک از خوردم غذامو اینکه از بعد.... گذاشت جلو رو غذا بشقاب خورشید  نشستم آشپزخونه میز پشت..........

 :گفتم در پشت همون از..... رفتم باال ها پله از...... کردم تشکر وخورشید

 ؟؟؟ ندارین کاری آقا_

 : گفت سردش لحن باهمون آکام
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  نه_

 عوض راحتی لباس بایه رو بوده تنم حاال تا صبح از که ولباسامو  رفتم اتاقم به نداره کار باهام دیگه که حال خوش من

 ..................تخت روی زدم وشیرجه کردم

                            *** 

 ................شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 ..... هستم ای مدرسه بچه کنم می احساس پوشم می رو ها لباس این وقتی پوشیدم روسری وبا شلوارم مانتو

 .......... راهرو توی در از یا برم شه می باز اتاقش به ازاتاقم که دری از باید دونستم نمی

 ...... اتاق داخل برم راهرو داخل در از گرفتم تصمیم همین برای نداشتم صبحی رواول جروبحث ی حوصله

  ها پرده چون کردم  نگاه اتاق داخل به...... بازکردم آروم رو در نداد جواب دیدم که زدم اتاقش در به تقه تا چند

 لباسشو برم طور چه من حاال... اَه............ بود تاریک اتاق ی جا همه......... داخل بیاد تونست نمی نور بودن روکشیده

 شد هار دیدی یهو نداره وحسابی درست اخالق که این کنم بیدارش خواستم نمی گذاشتم اتاق توی آروم پامو.....بیارم

 .  ..................گرفت وپاچمو

 ..............     .....رفتم بود داخلش لباساش که اتاقی طرف به کورمال مال وکور گرفتم دیوار به و دستم

 ...... بود بیرون از روشنتر اتاق توی داخل رفتم کردم باز رو دراتاق

 اون بزارم پامو اومدم و گرفتم مبل به دستمو................. کمد طرف  برم اتاق وسط از کردم سعی و برداشتم دیوار از دستمو

 که کشیدم راحت نفس یه........................... افتادم نرم جای یه روی ضرب با که کرد گیر چی به پام دونم نمی که میز طرف

 روز یک عرض توی چرا دونم نمی.................کرد می سیاه روزگارمو میشد بیدار اگه گودزیال اون گرنه نکردو صدا افتادنم

 ..کردم می فک طور این داشت بامن که رفتاری خاطر به شاید بودم کرده پیدا افکاری طور این بهش نسبت

.........  .....  ..... 

 آب........ شد حبس نفسم لحظه یه........پیچید کمرم دور چیزی یه که بشم بلند اومدم......... بودم افتاده مبل روی کنم فک

 دور که چیزی اون ی حلقه اما شم بلند کردم سعی دوباره......نزنم جیغ تا گرفتم دهنم جلوی ودستمو دادم قورت دهنمو

 باشه مار نکنه خدا وای..... بود گرفته ام گریه... نزنم جیغ تا گرفتم گاز دستمو شد تر تنگ..... بود شده پیچیده کمرم

 که طور همین..... بودم افتاده هق هق به........... نداشتم دوست رو  حیونی هیچ اصال ترسیدم می ها حیوان ی ازهمه.........

 نفسایی باصدای...................کنم نگاه کنارم به اصال ترسیدم می.... شد روشن خواب چراغ دیدم که کردم می گریه داشتم
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 فاصله باهام متری میلی که سبزلجنی چشم جفت یه توی چشم که کردم نگاه کنارم به باترس..... میومد کنارگوشم از که

 بشم بلند روش از کردم سعی.... مبل نه افتادم آکام روی بله دیدم که کردم بدنم زیر به نگاه یه................ شد قفل داشت

 می پایین باال سریع  اش سینه ی قفسه  بچسبم بهش بارکامل این شد باعت که کرد تر تنگ دستاشو ی حلقه بازم که

 :گفتم دادم می تکون وپاهامو دست که طور همین ......... بسته چشماشو دیدم که کردم بهش نگاه یه......... رفت

 ....بشم بلند خوام می کن باز دستتو_

 :گفت بازکنه چشماشو اینکه بدون

 خوام نمی_

 .......بود گرفته بازیش بیشوووووور

 ....برم خوام می کن ولم میگم_

 .....من اتاق توی نمیومدی که خواستی نمی اگه_

 ...............شد می وقِلقِلَکم خورد می گردنم به نفساش زد می حرف وقتی

 :وگفتم دادم فشار هم روی دندونامو

 .........ورزش ببرید تشریف که کنم آماده لباساتونو اومدم_

 : گفت آرومی بالحن  بازکنه چشماشو اینکه بدون آکام

 ......... بخوابم خوام می ورزش نمیرم امروز_

 ........یومد نمی در خونم زدی می کاردم اگه لحظه اون یعنی

 : گفتم حرص با

 ......بخوابید شما کنید وِل منو باشه_

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو

 .....  بخوابه کنارت بیاد عمت.......................................... بخوابی کنارم خودتم باید کردی بیدار منو که حاال نوچ_

 ..... بودم کرده کم وزن پوسیده طالبی این دست از کیلو۲۰  حاال تا دیروز از من وای

 :وگفتم بردم صورتش نزدیک وسرمو زدم لبخند یه دلم توی زد سرم به فکری یه
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 .......بگیره درد ودلتون سینه ی قفسه ممکنه بیماریتون خاطر به شماهم تازه.... بخوابم اینجا تونم نمی که من ولی باشه_

 : وگفت کرد نگاه بهم تعجب با آکام زدم رو حرف این تا

 ......تخت روی میریم پس باشه_

 : گفتم و زدم لبخند یه

  باشه_

 :گفت بلندمیشد مبل روی از که طور همین.... شدم بلند روش از آروم منم کرد باز دورکمرم از دستاشو

 ........ باشی دخترا این از خوره نمی قیافت به_

 : وگفت کرد اشاره کنارش وبه کرد پرت تخت روی رو خودش  رسیدیم که تخت به.... برد تخت طرف وبه گرفت دستمو

 ...جا این بیا_

 ....رفتم میشد باز خودم اتاق به که دری طرف به و چرخیدم لحظه یه توی ولی رفتم تخت طرف به قدم یه

 : گفتم در پشت از و کردم پرت اتاق توی خودمو

 .....نیستم کنی می فک که ای هرزه دخترای اون از من هستی خوبی شناس قیافه_

 : گفت می که میومد در پشت از صداش

 ...... برات دارم زنی می گول منو_

 ..... نشستم در پشت و کردم قفل رو در

 . زدم می نفس نفس هنوز

 از......  بدم طوری شوچه صبحونه حاال..... شد چی  ببین اول روز وای بود۷:۵۱ ساعت.... کردم دیوار روی ساعت به نگاه یه

 ....رفتم آشپزخونه طرف به بلندشدم در پشت

 کاش..... گرفتم ازش  بود کرده آماده آکام برای که ای صبحانه وسینی کردم سالم بود آشپزخونه توی که خانم ملوک به

 .... برد می رو صبحانه دیگه یکی

 کشیدم پایین سمت روبه دستگیره وآروم ایستادم اتاقش در پشت

  بردم اتاق داخل به در الی از سرمو
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 ...................................................کرد می درست موهاشو داشت و بود ایستاده آینه جلوی دیدمش 

 ..... اتاق داخل رفتم گرفتم باال و وسرم کردم باز کامل رو در

 :وگفتم گذاشتم میز روی رو سینی

 صبحانه_

 :گفت بارید می ازش غرور که نگاهی بایه و چرخید طرفم به پا ی پاشنه روی

 هستن؟؟؟؟؟؟ کُلفت خودت مثل هم خانوادت_

 ازش کلمه واقعی معنای ی اندازه به آشغاااااال........... قلبم تو کردن فرو چیزی یه کردم احساس گفت اینو تا

 .............متنفرم

 :وگفتم داشتم نگه باال سرمو و کردن کنترل رو بشن سرازیر چشمام از خواستن می که اشکایی

 ......بودن  ارباب پا یه خودشون واسه ومادرم پدر اتفاقا نه_

 کار؟؟؟؟؟ این سر بیای که هست نیازی چه دارن پول ومادرت پدر اگه پس_

 :وگفتم زدم پوزخند یه

 چرخه؟؟؟؟؟ نمی چرخ یه روی روزگار همیشه_

 که بگه چیزی یه اومد

 و گذاشت جیبش داخل گوشیش دوباره لحظه چند از بعد کرد نگاه گوشی ی صفحه وبه  خورد حرفشو گوشیش باصدای

 : گفت اومد می در سمت به که طور همین

 .... میارم در سرت تالفیشو برگشتم وقتی دارم کار االن کردم فراموش صبحتو کار نکن فک_

 خرمگس.... کرده آرایش عنکبوت..........خوره می بهم ازت حالم.... بمیررررررررررررررررر برو..................شد خارج اتاق واز

 ......شده لِه سوسک......بوگندو

 .............بردم آشپزخونه به برداشتم رو بود نخورده دست که رو صبحانه سینی

                          *** 
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 نمی هنوز ولی بود اومده دستم آکام اخالق دیگه تقریبا.......................گذشت می خونه این به اومدنم از ماه یک درست

........ میکرد فرق باهم چشماشون رنگ وفقط بودن دیگه هم کپ آخه.......نباشه یاشار همون آکام که کنم باور تونستم

 وقتی از.... کرد می نگاه تلویزیون وداشت بود نشسته سالن توی بزرگ خانم اومدم پایین پله واز  انداختم باال هامو شونه

 امروز دونم نمی..... خوابه رخت توی ها وقت بیشتر آخه داره بیماری یه انگار دیدم نمی و بزرگ خانم زیاد بودم اومده

 آشپزخونه وارد و کردم بهش کوتاه سالم یه و شدم رد جلوش از نشسته سالن توی اومده که دراومده طرف کدوم از آفتاب

 نگاه خورشید به شستم می رو ظرفا طورکه همین  میکشید دستمال میزو روی داشت خورشید... شدم

  پدرومادرشو نداشت رو کسی من مثل هم اون نداشت کاری کسی به اصال بود آرومی دختر خیلی خورشید...............کردم

 می زندگی اینجا بود جمشید همون که شوهرش همراه به هم خانم ملوک......................بود داده دست از بم ی زلزله توی

 می زندگی باغ ته سرایداری ی خونه تو بقیه بودیم ساختمون توی وآکام بزرگ خانم منو فقط البته کردن

 .....بستم سرم پشت درو و وزدم برق کلید... رفتم آکام اتاق طرف به.... کشیدم آب دستمو شستم روکه ظرفا............کردن

 کردم روجمع ها وپرده رفتم پنجره طرف به......... میکشه رو ها پرده همیشه که داره کِرمی چه آکام این دونم نمی من

 ..بشه عوض اتاق هوای تا کردم باز رو وپنجره

 

 وبه وبرداشتم سبد لباسشویی ماشین توی بزارم تا... ریختم سبد وتوی بود کثیف که هایی ولباس رفتم کمد طرف به

 وقت هر کنم استراحت ذره یه تا رفتم  اتاقم به   ریختم ماشین داخل رو لباسا که این از بعد... رفتم  رختشویی سمت

  بشینم زمین روی دقیقه یه حتی تونم نمی من که باشه خونه آکام این

 واسم چی همه... بود شده نواخت یک خیلی زندگیم..... کشیدم دراز تخت وروی آوردم بیرون ولباسمو بستم رو دراتاق

 .....کردم می تحمل باید دیدمش می هربار که آکام های وتخم اخم حتی.... بود تکراری

 بودم خواب گیج هنوز که ودرحالی نشستم  سیخ تخت روی زد آکام که بافریادی که شد می سنگین داشت پلکام کم کم

 ...میشد تر نزدیک داشت صداها....کردم نگاه اطرافم به

 کجاست؟؟؟؟؟؟ دختره این میگم دارم_آکام

 ؟؟؟ شده چی مگه آقا_ ملوک

 .....شد نمایان در چارچوب توی وآکام....شد باز دراتاق یهو که بودم نشسته تخت روی گیج طور همین

 ........ بشه بلند سرش از دود مونده کم.... طوریه؟؟؟؟؟ این چرا قیافش این...ابولقاسم یا

 : وگفت اومد طرفم به باخشم
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 ؟؟؟؟ گذاشتی کجا منو مشکی کتون شلوار_

 : وگفتم کردم نگاه بهش شده گرد باچشمای

 شویی لباس ماشین توی گذاشتم_

 چیییییییییییییی؟؟؟_

 ... چسباندم دیوار به خودمو زد که بادادی

 :وگفتم دادم وقورت دهنم آب

 ؟؟؟ شده چی مگه_

 :گفت وباداد برگشت طرفم به ویهویی کشید حالتش خوش موهای توی ودست کرد من به شو پشت

 که آکام وبه چسباندم دیوار به بیشتر خودمو.......  دادم دست از رو مهم خیلی مدرک یه فقط ، نشده ،هیچی شده چی_

 کردم نگاه بود ایستاده سرم باالی باعصبانیت

 :گفت دادو فشار هم روی دندوناشو آکام

 ....بود الکاتبین کرام با حسابت وگرنه کنی بلند دست زن یه روی که دوره به مردونگی از که حیف_

 :وگفتم کردم نگاه بهش همین برای بود شده سرریز صبرم ی کاسه دیگه

 چیه؟؟؟؟ مردونگی دونی می اصال تو_

 ....نخوره صورتم به بزنه خواست اگه تا گرفتم صورتمو جلوی برد باال دستشو که کرد می نگاه بهم قرمز چشمای با

 ... اومد خانم ملوک صدای

 ......وببخشیدش کنید بزرگی شما کرده نادونی.... توروخدا آقا_

 اومده پاپتی ی دختره این حاال کنه صحبت اینطوری بامن نکرده جرعت ای مرده ننه هیچ حاال تا نمیشه خانم ملوک نه_

 ..........نامرد میگه من به

 .....شو کارا این نکنه تکرار دیگه میده قول میکنم خواهش آقا_

 اشاره وانگشت برگشت طرفم به دوباره بشه خارج اتاق از اینکه از قبل ولی دررفت طرف به آکام که شد چی دونم نمی

 : دادوگفت تکون تهدید معنای به شو
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 ......سفید چشم ی دختره میرسم حسابتو برگردم بزار_

 ... نشست وکنارم داخل اومد خورشید شد خارج اتاق از آکام تا

 زاری می سرش سربه اینقدر چرا_

 :وگفتم کردم نگاه بهش باتعجب

  شستی شلوارمو چرا میگه اومده اون زارم می سرش سربه من_

 :وگفتم کردم نگاه خورشید به

 شده؟؟؟ چی مگه حاال_

  بوده شلوار داخل مهمی چیز یه کنم فک ولی دونم نمی دقیق منم_

 .... آوردم بیرون بوده داخلش وهرچی گشتم رو ها لباس ی همه جیب من ولی_

 ....... رفت بیرون وازاتاق داد تکون سرشو خورشید

 ....... بودم درنیاورده روسریمو شد خوب پوشیدم ولباسمو بلندشدم تخت روی از

 جوی وکنار رفتم پشتی حیاط به.................. نبود آکام از خبری انگار....کردم نگاه اطراف به... و اومدم پایین ها پله از آروم

 این توی........  .....داشت بامن سرناسازگاری که دنیای... دنیا از بود گرفته دلم.......کشیدم دراز زمین روی درخت یه وپشت

 نبود خیالم عین میزد بهم که  وهرحرفی بود شده کلفت پوستم بودم کرده دعوا آکام با ازبس مدت

 ...................................رفتم خواب وبه شد سنگین چشمام کی نفمیدم

 بود افتاده ظهری که اتفاقی آوری یاد با... کشیدم دراز آب جوی کنار دیدم که کردم نگاه اطرافم وبه کردم باز رو چشمام

 هوا.... دادم تکیه بود سرم پشت که درختی وبه کشیدم باال وخودمو گذاشتم زمین روی دستمو کف....  رفت توهم اخمام

 این که بود چندساعت دونم نمی...کردم نمی حس رو تاریکی ط حیا های چراغ بودن روشن خاطر به ولی بود شده تاریک

 برای نداشتم روهم غرغراش شنیدن ی حوصله ولی...  بشم رو روبه آکام با و داخل برم خواستم نمی اصال... بودم جا

 طرف وبه کردم پا رو بود افتاده کنارم که کفشم شدم بلند زمین روی واز گرفتم درخت ی تنه به دستمو همین

 با صورت حسن مش...   گفتم بهش نباشید خسته یه کردم سالم بود اینجا باغبون که حسن مش به.....رفتم ساختمون

 خیلی...  کنه نگاه وبهش بشینه فقط خواست می آدم میزد  هم رو استکانیش ته عینک اون وقتی مخصوصا داشت نمکی

 سوت خونه شدم ساختمون وارد..... افتادم می راهنمایی توی مدرسمون بابای یاد دیدمش می هروقت... داشتم دوستش

 رو بهش کردن نگاه ی حوصله اصالً حتی... نشم رو به رو آکام با امشب کنه خدا... نبود سالن داخل کس هیچ... بود وکور
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 باال ها پله از....  خودشون ی خونه رفتن شاید....نبود کس هیچ  هم اونجا اما کشیدم آشپزخونه توی سَرَکی یه..نداشتم هم

        .... میومد بیشتر آکامم زدن حرف صدای  رفتم می تر باال هرچه... رفتم

 قرار سالن داخل که هایی مبل روی آکام دیدم که کردم بلند سرمو شد قطع صداها گذاشتم که آخری ی پله روی رو پام

 دختره... کردم نگاه بود نشسته کنارش که ی دختر وبه برداشتم آکام از چشم.... کنه می نگاه من به وداره نشسته داشت

 قرمز پا سرتا دیدم که کردم پاش سرتا به نگاه یه...  بود چسبیده سفت رو آکام بازوی و بود چسبونده آکام به خودشو

 نشستم تخت روی... روبستم ودر شدم اتاق وارد و کردم آکام به سرسری سالم یه نشست لبام روی پوزخند یه... پوشیده

 نماز... گرفتم وضو و رفتم دستشویی سمت به.... انداختم تخت وروی آوردم بوددر سرم روی حاال تا صبح از روکه وروسریم

 کردم روباز دراتاق و بلندشدم جام از اراده بی...   دختره جیغ  صدای با...  دادم که رو نمازم سالم... بستم قامت رو مغربم

 به  بودن شنیده رو در بازشدن صدای انگار که بودن ایستاده همدیگر روی به رو ودختره آکام... کردم نگاه اتاق بیرون وبه

 هست ضایعه خیلی دیدم...کنن می نگاه من به دارن دوشون هر دیدم که کردم بهشون نگاه یه... بودن برگشته من طرف

 سالن به نرسیدم من تا هم بیشعوور دوتا اون رفتم ها پله طرف وبه بستم رو در همین برای برگردم اتاق داخل دوباره که

 ... .. نگفتن هیچی پایین

 ...نشست لبام روی خبیثانه لبخند یه

 ....خخخخخخ...زد جیغ طوری این مردم دختر که کرد می کار چی داشت آکام این دونم نمی

 کیه؟؟ دختره بدونم داشتم دوست خیلی

 نمازم چادر...  بپرسم وخورشید خانم ملوک از برم گرفتم تصمیم همین برای  هستم کنجکاو ذره یه معموال من وچون

 ...............................................          ...............شدم خارج ساختمون واز کردم درست سرم روی رو چادر... بود سرم همچنان

 .... کرد باز رو در خانم ملوک که زدم خونه در به ضربه یه

 :وگفت وکنارایستاد زد لبخند یه خانم ملوک

  دخترم تو بیا_

 :وگفتم کردم نگاه بهش

 ؟؟؟ نباشم مزاحم_

 توببینم بیا حرفیه چه اینا_

 ....داشت آشپزخونه ویه اتاق ودوتا متری۵۰ تقریبا حال یه که کوچیک ی خونه یه داخل رفتم
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 نشست وکنارم اومد بیرون ها اتاق از یکی توی از هم خورشید دقیقه چند از بعد که  نشستم حال توی

 وقت؟؟؟ همه این بودی کجا_خورشید

 :وگفتم کردم نگاه خونه دیوارهای به

 برد خوابم هم جا همون که پشتی حیاط بودم رفته_

 : وگفت داد تکون سرشو خورشید

 ؟؟؟  اومده آقا مهمون راستی_

 بود نشسته کنارش دختر یه اره_

 خورشید راستی_

 ؟؟ هان_

 کیه؟؟؟ دختره این _

 پرسی؟؟؟ می چرا_

 :گفتم تفاوت بی لحن وبایه انداختم باال رو ام شونه

 کیه ببینم خوام می_

 :وگفت داد تکیه پشتی به خورشید

 کنم فکر ولی دونم نمی درست منم_

 

 ...باشه آقا پدر دوست دختر...

 جا؟؟؟ این اومده چرا خب_

 ...آقا به داده گیر هم  حاال داشته خواسته هرچی که...... مامانیه تیتیش دخترای اون از دختره _

 :وگفتم باالبردم مو اَبرو

 داره؟؟؟ دوست رو آقا یعنی_
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 ...داد تکون وسرشو کرد غنچه رو لباش خورشید

 داره؟؟؟ دوستش هم ؟؟؟آقا چی آقا_

 :وگفت انداخت باال شو شونه خورشید

 ......دونم نمی_

  یانه؟؟؟ میان بهم دختره واون آکام  ببینم کردم می فکر این به داشتم

 : وگفت گذاشت جلوم رو میوه ظرف و نشست کنارم خانم ملوک که 

 اومده؟؟؟ آقا مهمون_

 :گفتم کرد می نگاه بهم که خانم ملوک به

  اره_

 بلندشد جاش از و گفت یاعلی ویه گذاشت هاش زانو روی دستاشو  جوابم باشنیدن خانم ملوک 

 :گفت خورشید

 خانم؟؟؟ ملوک کجا_

 ؟ نه یا داره کاری آقا ببینم میرم_

 : گفتم خانم ملوک به ورو شدم بلند جام سر از

 ..میرم من بشینین شما نه_

 ومیام رم می سریع ندارم کاری که من بخور میوه یه توبشین دختر نه_

 :وگفتم بشینه کردم مجبورش  گرفتم رو خانم ملوک های شونه

  میرم خودم بشه دردسر برام دوباره ممکنه بدم انجام باید رومن آقا کارای همه_

  رفتم ساختمون طرف به باشم جوابش منتظر اینکه وبدون

 ....میزد زنگ آشپزخونه تلفن به داشت کاری آکام اگه چون  رفتم آشپزخونه به راست یه
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 زنگ آشپزخونه تلفن بردم دهنم سمت به رو لیوان که همین نشستم صندلی روی و ریختم خودم برای چایی لیوان یه

 .... خورد

  برداشتم رو وتلفن گذاشتم میز روی رو لیوان

 بله؟؟؟_

 ....میومد بود  خط طرف اون  که فردی های نفس صدای فقط

  گذاشتم تلفن روی رو گوشی

   برداشتم لیوانمو......      ..................ها بیکارهستن مردمم

 ..... زد زنگ تلفن بخورم رو چایی از ذره یه اومدم دوباره که همین

 :گفتم تندی وبا برداشتم رو تلفن

  بله؟؟؟؟؟_

 .. باال بیار چایی لیوان دوتا_آکام

 ......کرد قطع تلفونو بمونه من جواب منتظر اینکه بدون

   گذاشتم سینگ توی ولیوانو خوردم ضرب یه بود شده سرد دیگه حاال که چایمو.... انداختم باال رو هام شونه

 که گیاهی ی دارو از فنجونم ویه ریختم بود پوشیده قرمز نشانی آتش ی مأمورا مثل که دختره اون برای چایی فنجون یه

 .....بردم باال ی طبقه به گذاشتم سینی توی بود آکام مخصوص

 این به ی خونه توی انگار.بود نشسته آکام حلق   توی دختره اینبار ولی بودن نشسته مبل روی همچنان ودختره آکام

 بهش روهم آکام گیاهی داروی و گذاشتم دختره جلوی رو چایی. .........داشت وجود نشستن برای جا همین فقط بزرگی

 دادم

 کنه می نگاه فنجون داخل به داره اخم بایه دیدم که کردم نگاه آکام به

 .... بیار چایی گفتم آوردی من برای چیه این_

 ... میگیره درد معدتون نیست خوب واستون چایی_

 ...بده انجام رو گفتم که کاری مربوطه خودم به_
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 توی ریختم رو ها دارو.... برداشتم فنجونشو منم کرد صحبت باهام طوری این دختره اون جلوی که اومد بدم خیلی

 ....... ریختم چایی براش جاش وبه سینگ

 .... میفهمه..... مرد درد از وقتی بزار

 بهش اینکه بدون.................کنه می نگاه بهم پوزخند بایه داره دیدم که کردم نگاه دختره به گذاشتم میز روی که فنجونو

 بودم اومده که وقتی از آخه کیه دختره اون ببینم داشتم دوست خیلی رفتم حیاط وبه  اومدم پایین ها پله از بدم محل

 ...    بود نیومده جا این به حاال تا مهمونی هیچ خونه این به

 دیدم بودم نشسته تاب روی که طور همین........ بدم وحرکت تاب کردم سعی پام با بودنشستم حیاط داخل که تابی روی

 میارن در شکلی هرسرو  به خودشونو که  دخترا این از قدر این اییییییییییش.............. میره در سمت به داره دختره

 این......بندازه پسری هر وپای دست تو خودشو اینا مثل نه باشه سنگین باید دختر.......میاد بدم کنن نگاه یه تاپسرابهشون

 .................................................شدم خفه دیگه  من که مویومد در صداش داشت دیگه وجدانم

 .... میره ماشین سمت به وداره دستش مچ روی انداخته کتشو آکام دیدم خوردم می تاب خودم واسه آروم طورکه همین

 ..........  بود ندیده منو کنم فک

 از سرعت وبه کرد روشن نیستم بلد اسمشو من که وماشینشو بازکرد رو پارکینگ در که بره خواست می کجا دونم نمی

 رفت بیرون خونه

 اتاق به نگاه یه  که داخل برم واومدم بازکردم رو اتاق در تا رفتم اتاقم طرف به شدم بلند  وبعد خوردم تاب دیگه ذره یه

 روی رو ها اون خورشید و بود شده شسته که هایی لباس بادیدن...رفتم اتاقش به... بستم رو در ودوباره انداختم آکام

 بی از اصال... گذاشتم کشو داخل و کشیدم اتو یکی یکی... برداشتم رو ها لباس و شدم اتاق وارد.... بود گذاشته تخت

 وارداتاق میشد باز اتاقم به درکه ازهمون...  باشه ریخته بهم جایی یه ببینم تونستم نمی... نمیومد خوشم نظمی

 جا این واقعا دونم نمی من....رفتم خونه آشپز به پوشیدمو ولباسمو آوردم بیرون بود سرم همچنان که نمازمو چادر...شدم

 میدم انجام رو هست وظیفم خارج که وکارایی سوزه می واسش دلم وقتی  تازه... بوزینه اون شخصی کلفت یا پرستارم

 خدمتکارشم واقعا میکنه فکر و میگیرتش جو...

                          *** 

 و بودم نشسته خانم وملوک خورشید کنار

  رفت باال ها پله از سریع بود شده قرمز که صورتی وبا  شد خونه وارد آکام که زدیم می حرف داشتیم

 بود؟ چِش آقا_ خورشید 
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 که خورشید... خورد زنگ آشپزخونه تلفن که وبزنم بود مونده کار نیمه که حرفی ی ادامه واومدم انداختم باال هامو شونه

 .... برداشت گوشیو بود تر نزدیک تلفن به

............. 

 ... آقا چشم_

.......... 

  میگم بهشون چشم_

 ....کرد می ،چشم چشم هی هم خورشید این که گفت می چی  شب وقت این آکام این دونم نمی

 نشست وکنارم روگذاشت گوشی خورشید

 ：گفت خورشید روبه خانم ملوک

 میگفت؟؟؟ چی آقا _

 ویزاشون کنن جمع وسایلشونو بگیم هم بزرگ خانم به که گفت راستی...نداره کاری دیگه بخوابیم بریم تونیم می گفت_

 ....شده درست

 بره؟؟؟ خواد می کجا مگه_

 :وگفت شد بلند جاش از خانم ملوک

 کنه عمل قلبشو باید آلمان بره خواد می_

 ：وگفتم دادم تکون سرمو

 آهان_

 ..... بگم بزرگ خانم به میرم من پس خب_خانم ملوک

  بخیر شب باشه_

 دخترا بخیر شب_ خانم ملوک

 ：وگفت شد بلند جاش از هم خورشید 

  بخوابم برم من پس خوب_
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 : وگفتم زدم لبخند یه

 دختر گل بخیر شب باشه_

  ورفت داد تکون برام خداحافظ معنی به دستشو خورشید

 نخونده هیچی اصال که منم شد می شروع امتحانام فردا... رفتم اتاقم طرف وبه وشستم بود سینگ توی که لیوانایی منم

 ..... بودم

 ......کردم خاموش المپ یه جز روبه سالن  های المپ ی همه

 ....... کردم وباز داشتم رو امتحانش فردا که کتابی انداختم تخت روی و آوردم بیرون و ولباسم شدم اتاقم وارد

 .... میاد آرومی ناله صدای کردم احساس که بودم نخونده بیشتر کتابو از صفحه تا چند هنوز

 .... خوندن به کردم شروع ودوباره صداشدم خیال بی

 وراست چپ به بردم بیرون در الی از سرمو ذره یه وبازکردم دراتاق... نمیشه قطع صداهه نه دیدم خوندم دیگه ذره یه

 ... میاد آکام اتاق طرف از ناله صدای دیدم که دادم گوش تر دقیق  دوباره نبود کسی ولی کردم نگاه

 که بشم تامطمئن  چسبوندم در به گوشمو رفتم آکام اتاق طرف وبه سرم روی وانداختم برداشتم تخت روی از روسریمو

 .... میاد  اتاق توی از صدا

 همین برای بود تاریک اتاق... شدم اتاق ووارد کشیدم پایین طرف به آروم رو دستگیره... بود اتاق همین از صدا بله دیدم

 ..... وزدم بود در کنار که برقی کلید

 می ناله وداشت بود کشیده دراز تخت روی بود اومده بیرون از که لباسایی باهمون آکام دیدم که کردم نگاه اتاق داخل به

 کرد

 : گفتم وآروم اومدم جلو قدم یه

 ؟؟؟ بیدارید ؟؟؟آقا آقا_

 .... خوابید پهلو روی و کرد ناله یه دوباره آکام

 صورتش تمام بود کرده عرق خیلی ده نمی جواب دیدم که زدم صداش دیگه بار چند ایستادم تخت وکنار رفتم تر نزدیک

  بود خیس عرق از

 ... دادم وتکونش گرفتم شو بازو و نشستم تختش کنار زانو روی
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 .. شید بلند آقا... آقا_

 : وگفتم بردم نزدیکتر سرمو که بازکرد چشماشو از ذره یه

 کنه؟؟؟ می درد کجاتون ؟؟؟ شده چی_

 ..بردم دهنش نزدیک سرمو  گفت می چیزی یه داشت انگار خورد می تکون داشت لباش

 .... میسوزه خیلی دلم سر...دلم_

 .... باال زده اش معده اسید کنم فک کنم کار چی حاال وای ای

 گذاشتین؟؟؟ کجا داروهاتونو آقا_

 :گفتم رفتم می کمد سمت به که طور همین بلندشدم داد نشون رو کمد یه انگشتش با آکام

 .. خوام می چایی گفتید کردید لجبازی نیست خوب براتون چایی گفتم_

 .... ریختم براش آب لیوان ویه برداشتم آرامبخش قرص یه

 : گفتم گذاشتم می دهانش داخل و قرص که درحالی

 ... کنید مراعات باید جدیه بیماریتون شما_

 روی رو لیوان......بست وچشماشو گذاشت بالشت روی سرشو ودوباره خورد رو آب از ومقداری کرد بلند سرشو ذره یه

 :گفت ضعیفی باصدای که کردم می نگاه بهش داشتم... نشستم تخت وپایین گذاشتم پاتختی

  سردمه_

 داغ خیلی... گذاشتم پیشونیش روی آروم دستمو... انداختم روش آوردم پتو یه رفتم شدم بلند  خورده هم سرما کنم فک

 اتاق وبه برداشتم دستمال یه و ریختم ظرف وداخل ولرم آب مقدار ویه رفتم بود باال سالن توی که ای آشپزخونه به... بود

 انداختم روش نازک انداز رو یه پتو جای به.... برگشتم

 آقا به باید نیومد پایین تبش صبح تا اگه.....گذاشتم پیشونیش وروی کردم خیس رو  دستمال نشستمو تخت کنار

 ..... دکتر ببرتش بگم جمشید

 

  شدم بیدار خواب از شه می کشیده سرم روی چیزی که این بااحساس
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 تخت لبه از آروم سرمو....بودم رفته خواب بودم نشسته که درحالی انگار..... کرد می درد خیلی گردنم... کردم باز چشمامو

 .  .. کجام دونستم نمی بودم گیج هنوز ... کردم بلند

 .....اومد یادم دیشب اتفاق کنه می نگاه من به سرشو زیر گذاشته دستشو ویه کشیده دراز تخت روی که آکام بادیدن که

 :گفتم و کشیدم وجلو بود سرم وسطای حاال که وروسریم نشستم صاف

 برد خوابم طور چه نفهمیدم ببخشید_

 ..... گه نمی وهیچی کنه می نگاه بهم فقط دیدم که کردم نگاه آکام به

 دادم قورت دهنمو آب ذره یه.........باشم داده بهش اشتباهی دارو نکنه خدایا.....     شده کَر نکنه.. عالم خاک...وای ای

 :وگفتم

 میشنوین؟؟؟ منو صدای آقا_

 می نگاه بهم فقط العملی عکس هیچ بدون زنم می حرف باهاش دارم من که انگار نه اصالًانگار

 کرد

 : گفتم واشاره ایما با و کردم تر نزدیک بهش خودمو

 ؟؟؟ میشنوید منو صدای_

 پرت تخت روی شد وباعث شد کشیده آکام سمت به دستم یهویی که بگم بهش دیگه چیز یه واشاره ایما با خواستم می

 ..... بشم

 : وگفت شد خم من روی آکام

 کنی؟؟؟ می چیه کارا این_

 .... کردم می نگاه بهش داشتم شده گرد باچشمای

 :گفت بااخم آکام

 کنی؟؟؟ می نگام طوری این چرا چیه_

 میشنوید؟؟؟ منو صدای شما_

 :وگفت آورد گوشم کنار وسرشو زد پوزخند یه آکام
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 شدم کر کردی فک_

 میشد ومورمورم خورد می صورتم به داغش های نفس

 ... بلندبشم تخت روی از کردم وسعی دادم فشار اش سینه به دستمو کف 

  بشم بلند خوام می کنار برید_

 :وگفت زد شیطانی لبخند یه آکام

 ...بشی تنبیه دیروز ی مسئله خاطر به باید نمیشه_

 :وگفتم بخوره صورتم به نفساش کمتر تا کشیدم تر عقب سرمو

 ای؟؟؟؟ مسئله چه_

 کردی نابود ماشین داخل شلوار انداختن با جنابالی که مهمی مدرک_

 .. نبود شلوار جیب داخل هم چیزی...نکردم نابود چیزیو من_

 بود مخفیش جیب داخل بود_

 : وگفت زد چشمک ویه آورد نزدیکتر سرشو که بشه بلند روم از تا دادم تکون دستامو دوباره

  گذره می خوش توهم به مطمئنا  نیست سخت زیاد تنبیت نترس_

 ..... دونم نمی اونو دیگه شدم کر شخصا خودم من...... کشیدم بلند جیغ یه آورد پایین سرشو تا

 : وگفت نشست ودرست کشید کنار روم از خودشو آکام

 ؟؟؟؟ کشی می جیغ چرا_

 : وگفتم اومدم پایین تخت روی از سریع

 ..... بکشم هله هل برات بشینم خوای می پس_

 .... پریدم بیرون اتاق از جت مث که برداشت خیز طرفم به

   .. کشیدم عمیق نفس ویه کردم قفل رو ودر رفتم خودم اتاق طرف به
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 دیدم که کردم نگاه ساعت به...شد دیر دانشگام.... کنن سرم تو خاک.... سرم تو زدم یکی افتاد کتابم به نگام تا

 رفتم می در طرف به که طور وهمین زدم چنگ وکولمو کردم تنم لباسمو سریع داشتم وقت ساعت نیم فقط۷：۳۰

 ：گفتم بلند صدای با و اومدم پایین سریع ها پله از.......  کردم می سرم چادرمم

 .... گیره می درد معدش دوباره نخوره اگه بده بهش حتما نخورد صبحانه آقا دارم امتحانم دیرشده دانشگام من خورشید_

 توبرو باشه_خورشید

 شدم زمین پخش که خوردم چی به دونم نمی که زاشتم می کیفم توی هم کتابم رفتم می در طرف به که طور همین

..... 

 ریخته زمین روی که کتابام کردم سعی کرد نمی درد که دستی با بود گرفته درد دستم بودم افتاده زمین روی باآرنج

 وبه گرفتم باال سرمو گرفت طرفم به رو کتابها از چندتا دستی یه که کردم می جمع رو کتابام داشتم... کنم جمع و بودن

 ..... کردم نگاه دست صاحب

 ... داشت قرار جلوم کشیده مشکی چشمای با ساله۲۷،۲۸ تقریبا پسر یه

 ایستادم آکام صدای با که برم در سمت به واومدم برداشتم کولمو.... کردم تشکر وازش گرفتم دستش از کتابارو

  صبحی؟؟؟ اول کجا_

 پایین میاد داره بنده می ساعتشو داره که ودرحالی پوشیده لباس ها پله ازباالی  دیدم که کردم نگاه سرم پشت به

 ：وگفتم کردم درست دوشم روی رو کوله

 شده دیرم هم  خیلیی دانشگاه میرم دارم_

 ：گفت آکام که برم در سمت به اومدم برگردوندم صورتمو

 ... رسونیمت می وایسا_

 بزنید سیلی یه بیاید یکیتون خدا تورو آقا......بروسونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منو خواد ؟؟؟؟می...!!! گفت چی االن ؟؟؟؟این هااااااان

 بیدارم؟؟؟؟؟؟ یا خوابم ببینم توگوشم

 میکرد نگاه من وبه بود ایستاده پسره اون کنار بار این برگشتم طرفش به دوباره

  میرم خودم ممنون نه_

 ：گفت تری بلند صدای وبا کرد اخم
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 کنن؟؟؟ تکرار تو برای دوبار حرفو یه چراباید_

 ： وگفتم دادم فشار هم روی دندونامو

 دن نمی راهم جلسه تو برم دیر اگه شده دیرم منم نخوردید صبحانه هنوز شما_

 ： وگفت کشید در سمت به وباخودش چادرموگرفت ی وگوشه اومد سمتم به آکام

  خوام نمی صبحانه بریم بیا_

 ：وگفتم کردم نگاه بهش رهاکنه  چادرو شد باعث که کشیدم چادرمو

 داشتین؟؟؟؟ حالی چه دیشب رفته یادتون_

 کشوند در طرف به گرفت چادرمو دوباره و کرد نگاه بهم یکم بگه چیزی اینکه بدون آکام

 گفت کرد می نگاه ما وبه بود ایستاده سالن وسط هنوز که پسره اون وروبه برگشت عقب طرف به آکام رسیدیم که در به

： 

 برگشتم منم بخوری چایی یه تا امیر_

 ....برد باخودش هم منو رفت دربیرون واز

 کردم می نگاه بهش داشتم  بودم ایستاده حیاط وسط منم....  رفت خوشگلش ماشین طرف وبه کرد ول چادرمو

 

 کرد نگاه وبهم زد بوق یه کرد روشن وکه ماشین  کردم می نگاه آکام به وداشتم بودم ایستاده حیاط وسط سینه به دست

 اون بودم مجبور  همین برای میرسیدم دیر االنشم همین... داشتم امتحان چون ولی نشم سوار داشتم دوست خیلی

 باز داخل از رو جلو در که رفتم ماشین طرف به داشت نمی وبر بوق روی بود گذاشته دستشو....کنم تحمل رو گودزیال

 نشستم ماشین داخل گرفتم چادرمو ی گوشه... جلو یا بشینم عقب باید دونستم نمی وگرنه کرد رو اینکا شد خوب.... کرد

 احساس اصال کرد می حرکت وقتی.... موند می عروسک مث المصب... بود ناز قد چه ماشین توی وای.......... بستم رو ودر

 .....ایستاده جا یه کردی می فک... کردی نمی

 ک درگیر فکرمو خیلی سوال یه...  کشید پایین منو سمت ی شیشه از ذره یه آکام

 :وگفتم کردم نگاه رخش نیم به چرخیدم طرفش به همین برای بود رده

 بپرسم سوال یه تونم می_
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 :کردوگفت بهم کوتاه نگاه یه آکام

  بگو_

 شدید؟؟؟ آماده برسونید منو اینکه خاطر به فقط_

 : وگفت زد پوزخند ویه کرد نگاه بهم دوباره آکام

 ... زارید می عالقه حساب به کنیم می رو کاری یه دخترا شما برای وقتی چرا دونم نمی من_

 : وگفتم کردم اخم یه

 ...نبود این منظورمن ولی_

 ...کنی خودت عاشق منو تونی نمی رفتارات این با که کنی فرو گوشت تو تا گفتم اینو... باشه خواد می هرچی منظورت_

 :گفتم آمیز تمسخر لحن یه با و گرفتم جبهه مقابلش در.. . کرد توهین شخصیتم به مستقیماً حرفش این با

 ببرید؟؟ نام دادم انجام شما توجه جلب برای که کارامو از یکی میشه_

 تا که دیشب یاهمین... بخورم اون نخورم این... بخورم صبحانه  حتما میگی که حدت از بیش های توجه همین خب_

 ... بودی بیدار سرم باالی صبح

 : وگفتم زدم پوزخند یه

 من که بدونید واینو.....  میزارید خواهی خاطر حساب به کنیم می رو کاری یه شماپسرا برای وقتی چرا دونم نمی من_

 ....هست وظیفه خاطر به تنها دم می انجام که رو کاری هر

 : گفت بود شده تر عمیق حرفم خاطر به که هایی اخم با پیچید می چپ سمت به که درحالی آکام

 گردونی؟؟؟ برمی خودم به خودمو حرف_

 : وگفتم نشستم صاف کردم نگاه جلو سمت به

 .... دادم جوابتونو فقط من کنین فک دارین جوردوست هر_

  نشد وبدل رد بینمون حرفی هیچ برسیم که وقتی تا دیگه

 به قدم یه... زدم بهم ماشین در گفتم مرسی یه و شدم پیاده ماشین از سریع داشت نگه دانشگاه  روی روبه که همین

 : وگفتم بردم ماشین داخل وسرمو برگشتم عقب سمت به دوباره ولی... برداشتم دانشگاه سمت
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 تر سخت منم کار بشید مریض شما اگه چون... بخورید حتماًصبحانه... زارید نمی خواهی خاطر حساب به حرفمو اگه_

 .. میشه

 میگه چی درجوابم ببینم نایستادم دیگه

 هم تقلبی یه که  کنن توگورم خاک......  بودم نخونده اصال که امتحانو این.... دویدم دانشگاه سمت وبه گفتم اجازه با یه

 .....بکنم نیستم بلد

 بود نشسته در دم که مراقبی به رو دانشجویم کارت بود شده شروع امتحان شدم دادیم می امتحان باید که سالنی وارد

 نشستم صندلیم وروی گرفتم رو وبرگه دادم نشان

 

 کنار رو حلما که کردم نگاه اطراف به... اومدم بیرون سالن واز کشیدم جلوتر وچادرمو دادم مراقب روبه برگه باناراحتی

 ... رفتم طرفش به دیدم آبخوری

  سالم_

 داد میکردجوابمو نگاه گوشیش به که درحالی حلما

 : وگفتم نشستم داشت قرار بید درخت زیر که نمیکتی روی

 .. بیفتم امتحانو این کنم فک_

 : وگفت ایستاد روم وروبه گذاشت کیفش داخل گوشیشو حلما

 بودی؟؟؟؟ نخونده مگه چرا_

 ... داشتم کار نه_

 ...بده نمره بهت استاد شاید حاال بابا ای_

 : وگفتم شدم بلند صندلی روی از_

  کنه خدا_

 رفتم خونه طرف وبه کردم خداحافظی حلما از
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 کنار از داشتم رفتم باال ها پله از... نبود خونه داخل کسی انگار نمیومد صدایی هیچ.... شدم خونه وارد و کردم وباز درسالن

 ....گذاشتم در روی وگوشمو رفتم نزدیکتر میاد اتاق داخل از صداهایی یه کردم احساس که شدم می رد آکام اتاق

 میومد دختر یه ی گریه صدای

  کنی می بامن کارو این چرا آکام_

  بکن زندگیتو برو دارم تو به کار چی من_آکام

  گم می اینو دارم نداری کاری بهم چون دیگه همین_

 ：گفت شدم الزم دستشویی شخصا من که عشوه پراز صدای بایه دختره اینبار

 ... دارم دوستت دونی می توکه_

 ...بار صد این ندارم دوستت من ولی بدونم کن فرض_

 : گفت باعصبانیت دختره اینبار

 ...کردی خودت ی وابسته و دادی بازی منو چرا پس_

 :وگفت برد باال صداشو آکام

 ... شد برعکس اش نتیجه که خودته مشکل... شدی من زندگی وارد نقشه با که تو یا!!!!!...؟؟؟؟؟؟؟ من_

 خیلی ولی...... شدم دادن گوش خیال بی و رفتم اتاقم به آروم همین برای  نمیاد صدایی دیگه دیدم دادم گوش هرچی

 :گفتم خودم به وآروم....... زدم هوا تو بشکن یه.......  شکلیه چه دختره بدونم داشتم دوست

 ....ببینم هم رو دختره ی قیافه تونم می اونوقت... بخورن ببرم چیزی یه تونم می جون آخ_

 ... رفتم آشپزخونه طرف به و کردم عوض لباسمو

 آتش دختره همون دیدم که کردم نگاه سرم پشت به اومد در شدن باز صدای گذاشتم آخری ی پله روی پامو که همین

 میاد پایین ها پله از سرعت به داره نریزه بهم آرایشش نکرده خدایی تا کنه می پاک اشکاشو داره آروم  که درحالی نشانیه

 :وگفت زد بهم تنه ویه کرد نگام لحظه یه رسید من به تا دختره

  ببینم کنار برو_

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

94 
 الهه غم و ارباب دل

 اَدای اوردم می باال داشتم و که عشوه پراز صدای یه با...  ندارن غرور ذره یه...دخترا تیپ این از میاد بدم... ایشششششش

 :وگفتم درآوردم رو دختره

 .... آکام دارم دوستت من_

 ی اندازه به زمینی سیب  حد این تا دخترم آخه.... دهنش تو میاوردم دستی پشت یه بودم آکام جای به اگه من... مسخره

 میریزم بهم خودمو اعصاب دارم چرا من... چه من به اصال... .... نداره غرور نخود

 ... بودم نخورده هیچی هنوز ومن بود۱۲ ساعت بخورم چیزی یه تا رفتم آشپزخونه سمت وبه انداختم باال هامو شونه

 واس بزرگ ی لقمه یه... نشستم میز پشت و گذاشتم میز روی و وعسل کره

 می بیرون مقدارش یه بازم کردم می دهنم توی بادستم رو لقمه هرچی... دهنم داخل وگذاشتم کردم درست خودم ه

 سرم پشت از صدایی که جویدم می کم کم رو لقمه داشتم..... بخورم طوری بزارهمین نبود که کسی شدم خیال بی موند

 : گفت

 .. داری برمی دهنت از بزرگتر ی لقمه همیشه تو_

 ایستادن آشپزخونه در نزدیک بود علی  امیر اسمش که پسره واون آکام دیدم که کردم نگاه سرم پشت به سرعت به

 ... بیافتم سرفه به شد باعث که کردم دهنم داخل رو لقمه زور وبه گذاشتم دهنم روی سریع دستمو

 کرد نصف وسط از کمرمو کثااااافت.... نزنه دیگه که آوردم باال دستمو..... کمرم پشت زد وبادستش اومد سمتم به آکام

 ریخت آب لیوان ویه رفت سینگ سمت به  امیرعلی.... دادم فرو رو لقمه زور به.... داره هم دستی ضربه چه بیشوووور.....

 شدم راحت آخشششش....... خوردم و آب مقداراز ویه برداشتم سریع لیوانو..... گذاشت میز روی لیوانو اومد سمتم وبه

 می نگاه رو آشپزخونه کف داشتن دوشون هر...کردم نگاه دونفر اون به آوردم باال سرمو.... شدما می خفه داشتم واقعنی....

 تا کنم نگاه بهشون اونقدر گرفتم تصمیم...  خندن می من به دارن کثاااااافتا..... دیدم که کردم نگاه بهشون تر دقیق کردن

 که کردم می نگاه بهشون داشتم طور همین.... برن رو از

 : گفت ساختگی اخم یه با آکام

 ؟؟ کنی می نگاه طوری این ؟؟چرا چیه_

 :وگفتم کردم نگاه بود پایین سرش همچنان که علی امیر به

 طوری همین_

 ... خنده می داره چشماش دیدم که کشوندم آکام سمت به نگامو
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 ...کردن کوفتم... بخورم که نزاشتن..... گذاشتم یخچال وتوی وعسل کره بلندشدم صندلی روی از

....  ها زنه می دید منو داره خوب روز چند این... مازیار زاده امام یا.... شد خیره وبهم داد تکیه آشپزخونه دیوار به آکام

  خرابشه؟؟؟ ی کله اون تو چیزی یه نکنه

 اومدم و چرخیدم بود ایستاده علی امیر که جایی طرف به

  و برداشتم کشو توی رواز دستمال...  نیست آشپزخونه توی اصال دیدم که خوره می چیزی بگم 

 : گفتم کشیدم می دستمال میزو روی که طور همین

 خواین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می چیزی_

 : وگفت برداشت دیوار از شو تکیه آکام

 ....کن آماده علی امیر برای منو اتاق کنار اتاق بیا شد تموم کارت اینکه از بعد_

 .....رفت بیرون آشپزخونه واز

 ... لجنی چشم وزغ....کنه تمیز بیاد ؟؟؟؟عمت خدمتکارتم مگه وا

 کثافت  باشم هم شخصیش خدمتکار نکنم فک البته گودزیال این شخصی خدمتکار یا پرستارم جا این دونم نمی من واقعا

 ....دونه می خریدش زر غالم منو

 پامو... گرفتم مو ریزش... خوردم حرص آکام این دست بس از..... میمیرم خونه این توی کس بی روزی یه دونم می من

 اینجا از تونستم می کاشکی...  نشستم آشپزخونه صندلی روی  کردم پرت در طرف به و دستمال و کوبیدم زمین روی

  کردم بلند و سرم خورشید باصدای... نشد سبز ولی کاشتن رو کاشکی.. برم

  سالم_

 کجابودی؟؟؟ سالم_

 :وگفت گذاشت سینگ روی رو ها میوه ی کیسه خورشید

 دادی خوب امتحانتو راستی... خرید بودم رفته_

 : گفتم انداختم چپم پای روی راستمو پای

 بیافتم کنم فک.. نه_
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 نخوندی؟ دیشب مگه بابا ای_

  نه_

 ...کردم تعریف  براش سانسور با دیشب ی وقضیه

 دیدیش؟؟؟ بود سالن توی صبحی که ای پسره تو راستی_خورشید

 مگه؟؟؟ طور چه اره_

 :گفت و آورد نزدیکتر سرشو خورشید

 بود؟؟ جیگری چه دیدی_

 : وگفتم کردم الکی اخم یه.....  بود بعید حرفا این خورشید از....کردم نگاه خورشید به گردشده باچشمای

 ؟؟؟ چی دیگه_

 :گفت ذوق وبا زد گره بهم دستاشو دوتا خورشید

 ... بمونه جا این خواد می کنم فک_

  ؟؟؟ داره تو برای نفعی چه خب_

 : وگفتم انداختم باال ابروهامو  و زدم شیطون لبخند ویه

 سفیده خر بر سوار ی شاهزاده ی قضیه نکنه_

 :وگفت کرد کوتاه ی خنده یه سرمو تو زد یکی خورشید

 نه؟؟ نازه خیلی خدایش ولی_

 : گفتم  رفتم می در سمت به که طور همین شدم بلند صندلی روی از

 ....سفید اسب بر سوار ی شاهزاده برسه چه نمیاد پاره باکفش گداه یه وتو من برای نکن بافی خیال بلندشو_

 می هرکاری هرکس باشه کس بی من مثل نفر یه وقتی... رفتم بود گفته آکام که اتاقی سمت به برداشتم و نظافت وسایل

 میاره سرش خواد

                          *** 
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 که داشت هم حق.... شناخت پانمی سراز ذوق از خورشید هفته دو این وتوی گذشت می امیرعلی اومدن از هفته دو

 ولی... آکامه  دبستان دوران دوست امیرعلی گفت می جمشید آقا...   بود تموم چی همه آخه بشه علی امیر عاشق

 درست امیرعلی ولی  بود ساکت اوقات وبیشتر  رأی وخود مغرور آکام  کرد می فرق آسمون تا زمین اخالقشون خدایش

 دوتا یکی کنم فک ولی بودم داده امتحانامو که منم... آکام تا بودم تر راحت امیرعلی با جورایی یه.....  بود آکام برعکس

 پاس رو هام درس ی همه تا بودم کرده نذر صلوات۱۰۰... میومد امتحانا نتایج هم دیگه روز۷،۸ یه......  بیافتم رو درسا

 ..... بشم

  آلمان رفت معلومی نا مدت یه برای بزرگ خانم امروز

 بشه آماده هست دیگه ی دوهفته که عمل وبرای اونجا بره بزرگ خانم بود قرار کردو می زندگی آلمان بزرگ خانم دختر

 این برای رفت می داشت وقتی.... بوده کشیده سختی خیلی جوونیش توی کنم می فک.... نمیومد بدم بزرگ خانم از....

  کردم دعا برگرده سالم که

 برنگشته هنوز وبرسونن بزرگ خانم بودن رفته که وامیرعلی آکام داد می نشون رو شب۹ کردم اتاق ساعت به نگاهی

 ......... بودن خودشون ی خونه هم خانم وملوک خورشید... بودن

 ...گذاشتم می سرش سربه ذره یه تا بود آکام کاش بود رفته سر ام حوصله

 ... روبرداشتم وتلفن نشستم مبل روی... پایین رفتم... کردم سرم وروسریمو بلندشدم تخت روی از

  بود شده نخود ی اندازه به خاله و ونسی شیری برای دلم

 گوشم کنار رو گوشی گرفتم رو خاله ی خونه ی شماره بذارم سرشون سربه ذره یه که بود افتاده جونم به هم کِرمی یه

  پیچید گوشی ی تو شیری صدای بوق باسومین گذاشتم

 بله؟؟؟_

 : وگفتم کردم کلفت صدامو

 امیدوار خانوم منزل_

  بفرمایید بله_

  خانم شیرین_

 امرتون؟ خودمم آقا بله_

 شناختین؟؟؟_
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 :وگفت کرد سکوت ثانیه چند یه شیری

 نمیارم جا به نه_

 ... اسماعیل دیگه منم_

 «خفن اسی» گفت که اومد شیری ی آهسته صدای گفتم اینو تا

 .... میومد بدش خیلی خفن اسی از شیری...... کرد وقطع تلفن بگم چیزی یه اومدم تا

 : وگفتم کردم کلفت صدامو دوباره.. برداشت شیری خود بازم که گرفتم رو شماره دوباره

 گیر شوما پیش ما دل چیه دونید می...خواستگاری بیایم ام ننه با میدید اجازه شوما اگه زدم زنگ کنید می قطع چرا_

 ... ماست پیش هم شما دل دونم می..... بدیم پایان جدایی این وبه خواستگاری بیایم گفتیم خودمون با... کرده

 : وگفت کشید جیغ ویه بگم ادامشو دیگه نزاشت شیری

  تو دونم می من بزنی زنگ دیگه بار یه... کرده گیر من پیش کرده غلط دلت آشغال ی مرتیکه شو خفه_

 ........ بودم شده کبود خنده از دیگه شخصا من یعنی  کرد وقطع تلفن زد حرفشو تا 

 ... وقت یه نشی خفه_

  آوردم باال نگاهمو دیدم روم روبه رو براق مشکی کفش دوتا وقتی اما شنیدم اشتباهی کردم فک اول

  بود ایستاده سرم باالی عمیق اخم یه با سینه به دست آکام

 

  نفهمیدم من که اومده کی این...وا

  کنم کنترل خندمو کردم سعی  گرفتم دهنمو جلوی دستم با

 : وگفت کشید توهم بیشتر اخماشو آکام

  میمیری خوشی از داری که گفت بهت چی_

 : وگفت شد نزدیک بهم قدم یه

 نه؟؟؟ کرده قبول دواجتو از پیشنهاد حتما_

 ؟؟؟ میگه چی این ؟؟؟!!!جاااااااااان
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 .............................. خورده جایی یه به سرش کنم فک

 چی؟؟_

 ؟؟؟ زدی زنگ پسره اون به کی ی اجازه با زهرمار چیو_

 ....خخخخخخخخ.... کردم خواستگاری وازش زدم زنگ پسر یه به کرده فک  دیونه...........  فهمیدم االن اهان

 ... بود شده قرمز عصبانیت از صورتش بلندشدم صندلی روی از

 ：گفت کرد می نگاه بهم خشم با که طور همین

 .... کنی کوچیک پسر یه  جلوی  خودتو که باشی آدمی طور این کردم نمی فک_

 بزارم سرش سربه ذره یه بزار پس هههههه....... کردم کارو این من که کرده فک ؟؟؟واقعنی جاااان

 ： وگفتم ایستادم روش روبه و زدم کمرم به دستمو

 .کنن خواستگاری ماها از پسرا نباید که همش کنه خواستگاری پسر یه از تونه می دخترم یه خب داره اشکال چه_

 ط این کردم نمی فک_

  متاسفم برات واقعا باشه فکرت رز

 ... رفت ها پله طرف وبه گفت اینو

 ： گفتم ولی نداشتم ای عقیده طور این خودمم که بااین

 ؟؟؟؟؟ کنی نمی خواستگاری یاازش نمیگی بهش داری دوست یکیو وقتی شما خود_

 ：وگفت انداخت بهم عمیق نگاه یه برگشت ودوباره بود رفته که راهی آکام

 ؟؟؟ داری دوست رو پسره اون بگی خوای می_

 می چشمک بهم چشماش ی تو بزرگ غم یه شایدم... گرفته خودش به غریبی حالت یه چشماش کردم نگاه چشماش به

 زد

 

 یه انگار شدم می خاص جور یه کردم می نگاه که چشماش به... بدم رو سوالش جواب تونستم نمی چرا دونم نمی

 ....  بودم نکرده حسش تاحاال که بود  چیزعجیبی
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 : گفت دادو حرکت دوچشمم بین چشماشو آکام

 شد؟ چی سوالم جواب_

 :وگفتم گرفتم چشماش از نگامو

  آره_

  گم می دروغ همه این ببخش خدایا

 :گفت لرزید سردیش از بدنم تمام لحظه یه  که سرد لحن بایه آکام

 بکنی خواست دلت که غلطی هر تونی نمی جایی این که وقتی تا_

 :گفتم کردمو نگاه بهش تعجب از شده گرد چشمای با

 بله؟_

 .... رفت باال ها پله واز گذاشت جیبش داخل دودستشو بده محل بهم اینکه بدون آکام

 باکسی داره هم شوخی شامپانزه این مگه آره....؟؟؟ حرفو این گفت جدی

 .....نههههههههه وای 

  اَه...کرد زهر خوشیمو توروخدا ببین

 ............ نداشتم شانس کردم می وَنگ وَنگ قنداق توی که وقتی همون از  مامان قول به من اصال

 شدم خدمتکار اصطالح به اومدم منم.... کنه می ازدواج وباهاشون میشه عاشقشون اربابشون میشن خدمتکار میرن همه

   ................... نکنم هم ازدواج میگه تازه هیچی نشده که عاشقم مرده ذلیل آکام این که براین عالوه

 مفتشی؟؟؟ مگه توچه به.......... نبود؟ همراهش امیرعلی چرا راستی

 ................. بدم بهش حسابی مالی گوش یه برم باید زنه می حرف زیادی من وجدان این روزا این کردین  دقت

 نمی....... است بسته درش دیدم که کردم آکام اتاق به نگاه یه راهرو توی رفتم اتاقم طرف به و بلندشدم صندلی روی از

 اتاقم سمت وبه بشم بیخیالش اومدم.......گیره می درد معدش دوباره باشه نخورده اگه.............؟؟؟!!!نه یا خورده شام دونم

 ....بکشه درد انسان یه  نشد راضی دلم که.... برم

 .... نداد جواب بازم که زدم ضربه دیگه تا چند نداد جواب که زدم در به ضربه یه رفتم اتاقش طرف به
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 :گفتم  و بردم داخل در الی از سرمو بود دستگیره روی دستم درحالی  و کردم باز آروم رو در

 !؟؟!!!آقا_

 زیاد من معموال... خورد ام شونه به چیزی یه کردم احساس که  روببینم آکام شاید تا کردم می نگاه اتاق اطراف به داشتم

 : وگفتم کردم نگاه اتاق داخل به تر ودقیق  ندادم محل همین برای شدم می خیاالتی

 کجایید؟؟؟؟؟؟!!!! آقا_

  جا همین_

  بود نزدیک خیلی آکام صدای

 : وگفتم بردم داخل بیشتر سرمو

 کجایید؟؟؟ دقیقا_

 :گفتم لب زیر خندیدمو ریز افتادم چاوشی محسن آهنگ یاد

 کجایی؟؟؟؟ من توبی من؟ بی تو کجایی/کجایی؟ دقیقا کجایی؟ رفیقم_

 برم؟ تونم نمی تو بدون هم شویی دست یعنی_

 ... بود نزدیک صدا قد چه

 از تعادلمو شد وباعث خورد سفت جای یه به ام بینی برگشتم عقب طرف به که همین و کردم رها رو در ی دستگیره

 ....... کشید خودش طرف به و گرفت بازومو آکام که افتادم می داشتم... بدم دست

 ... دادم وفشار بود گرفته درد خیلی که ام بینی ام دیگه دست وبا کشیدم بیرون دستش از بازومو و ایستادم صاف

 :گفتم آکام روبه بااخم

 کردید؟؟؟ می چیکار من سر پشت شما_

 :وگفت کشید توهم اخماشو هم آکام

 کردی؟؟ می کار چی من اتاق جلوی تو_

 :وگفتم دادم فشار تر محکم مو بینی

 نه؟؟؟ یا خوردین شام ببینم اومدم_
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 :وگفت انداخت باال ابروهاشو از یکی آکام

 ؟؟؟ مهمه برات مگه_

 ... وظیفمه شما از ومراقبت پرستارتونم من که ببخشید_

 :وگفت زد شو مسخره پوزخند اون دوباره آکام

 نیست ام گرسنه... نخوردم نه_

 : وگفتم کشیدم توهم بیشتر رو اخمام

 .. کنه ریزی خون معدتون ممکنه... نیست گرسنم که چی یعنی_

 ... خوندی می پزشکی باید بخونی گرافیک بری که این  جایی به تو_

 : گفتم رفتم می آشپزخونه سمت به که طور همین و نکردم توجه حرفش به

 بخورید میارم چیزی یه االن_

 داری مریض ی حوصله واقع در....افتادم می دردسر تو منم شد می مریض اون اگه.... نکردم توجه گفتناش خوام نمی به

 نداشتم رو

 

 ویه خوردن سبزی همراه به و کشیدم ازش بشقاب ویه  کردم وگرم بود کرده درست  خانم ملوک که بادمجونی خورشت

 وکنار کرد باز رو در آکام که زدم در به ضربه چندتا باپام... رفتم آکام اتاق طرف به و گذاشتم سینی داخل دوغ لیوان

 نگاه غذا سینی به بود داده تکیه در به سینه به دست که آکام وبه گذاشتم عسلی روی رو سینی... بشم اتاق وارد تا ایستاد

 :گفتم کرد می

 ...میشه سرد االن دیگه بیاید_

 بود بشقاب داخل که وقاشقی کشید خودش سمت به رو عسلی میز نشست تخت ی لبه روی و برداشت در از شو تکیه

 ....برد دهنش طرف وبه کرد پر وبرداشت

 :وگفت کشید دراز تخت وروی کرد پرت بشقاب توی قاشقشو یهووو که کردم می تماشا خوردنشو غذا داشتم

 ببرش خوام نمی دیگه_

 :گفتم اخم بایه
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 است؟؟ مزه بد ؟؟غذا شد چی_

  ندارم اشتها نه _

 شده این آرزوم تنها روزا این

 ......بکشم ومحکم وبگیرم آکام موهایی شده که بارم یه برای فقط بتونم که

 : وگفتم ایستادم سرش وباالی رفتم طرفش به

 ... بخوابید وبعد بخورید قاشق دیگه چندتا یه_

 خوام نمی میگم دارم فارسی زنم نمی حرف که عربی_

  ...بخوره چیزی تا کنی التماسش باید ساله۴،۳ های بچه مث گنده مردک....کووووفت خوام نمی... وحناق خوام نمی

 رفتم طرف وبه برداشتم رو سینی باحرص

 

 :گفت که بودم نرسیده در به هنوز

 ...خورم می بدی غذا من به خودت اگه_

 : وگفتم برگشتم سمتش به

 کارکنم؟ چی_

 : گفت تفاوت بی لحن یه با آکام

 بده غذا من به خودت کری؟؟؟گفتم_

 کنم؟؟؟ ونابود نیست رو رومه روبه االن که موجودی این تونم می طوری چه کرده درگیر ذهنمو خیلی سوال یه خدایا

 :گفتم آمیز تمسخر لبخند بایه

 زارید؟ می شرط برام که..خورید می غذا من برای دارید مگه_

 نزنی غر کنی مراقبت ازم شدی مجبور شب نیمه اگه که گفتم صورت درهر_ 

 ... باشه رو پر اینقدر این مثل نفر یه که میشه مگه... داریم مگه خدا وااااای
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 : وگفتم نشستم   ازش بافاصله  تخت روی  و فشاردادم هم روی دندونامو

 لطفاً بلندشید_

 .. نشست تخت وروی کشید باال خودشو بود خوابیده  که طور همون آکام

 ..  بردم آکام دهن سمت وبه پرکردم قاشقو

 نداشت حد که میومد بدم ها بازی لوس این از اینقد

 ازبس امشب...... میده فشار قاشق روی داره محکم دندوناش با دیدم که بکشم بیرون واومدم گذاشتم دهانش داخل قاشقو

 ... نداشتم شو کارا این ی حوصله دیگه بود داده حرصم

 قاشق زدمو چپ علی ی کوچه به خومو... بره توهم اخماش شد باعث که... کشیدم خودم طرف وبه گرفتم محکم قاشقو

 بردم دهانش طرف وبه کردم پر رو ای دیگه

 بهم دادم می غذا بهش داشتم که مدت این تو..... گذاشتم دهانش توی قاشقو آخرین....................... ..................................

 ....بود شده خیره

 ....ندارم اشتها من گفت می هنوز بعد روخورد غذا ی همه جلبکی چشم تشن غول

  کردم نگاه بهش زد که حرفی با که روبردارم سینی اومدم

  دادی غذا من به که نشن ناراحت عشقتون_

 : وگفتم رفتم در سمت وبه برداشتم رو سینی کنم نگاه بهش اینکه بدون

 ...... شه نمی ناراحت افتاده پا پیش مسائل این خاطر به عاقله عشقم نه_

 : گفت عصبی لحن بایه چون نیومد خوش مزاجش به حرفم انگار

 ببند سرت پشت درهم بیرون برو_

  گفتم و زدم خودش پوزخندای مثل پوزخند ویه برگشتم

 .کردم می کارو همین داشتم_

 اومدم بیرون اتاق واز 

                          *** 
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 ..... شدم بیدار خواب از ام مرده ذلیل گوشی زنگ صدای با صبح

 دانشگاه بریم که بودیم گذاشته قرار حلما با هم امروز... بودم کرده پاس رو درسا ی همه  روشکر خدا ودیدم نتایج دیروز

  نام ثبت

 ... کردم رو آکام کارای اینکه از بعد

  شدم خارج خونه از شدم آماده

 .... رسوندم دانشگاه به خودمو اتوبوس با

 نشسته نازی کنار ها چمن روی دیدم که کنم پیدا رو حلما تا چرخوندم اطراف به نگاهمو بود شلوغ خیلی دانشگاه حیاط

 ....زنه می حرف وداره

 برگشتم عقب سمت به زد صدا اسممو که باصدایی که برم طرفشون به اومدم

  سبحانی خانم_

  کردم نگاه بود ایستاده روم روبه که مازیار به

 سالم_

 :وگفتم دادم سالمشو جواب

 دارین؟؟؟ کاری بله_

 : وگفت کرد نگاه چشمام تو مازیار

 !!بگم طور چه راستش خب_

 : گفتم سریع همین برای  ببینند باهم رو ما ها بچه نداشتم دوست کردم نگاه اطرافم به

 بزنید حرفتونو و باشین راحت_

 ..؟؟؟ بشیم آشنا باهم بیشتر شما منو میشه راستش....خب_

 :وگفتم کردم نگاه بهش باخنگی_

 فهمم نمی منظورتونو_

 :گفت تمام پُرروی با و زد لبخند یه مازیار
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 .بشناسیم روبهتر دیگه هم تا بشیم دوست باهم وقتی چند یه که این یعنی_

 

 بخوام من که داری توچی الدنگ ی پسره آخه................. منه حکایت میشه سبز اش خونه در میاد بدش پونه از مار میگن

 ..... آشناشم باهاش

 :گفتم جدی لحن وبایه کردم اخم یه

 ؟؟؟ بشم آشنا باشما خوام می من که کردید فکر چرا_

 ...بگه خواد می چی که دونست نمی انگار کرد نگاه بهم ذره یه گفتم تااینو

 : گفتم درادامه که

 ......میاد خوشم ازش نه هستم کارا این اهل نه من...........................بشنوم حرفی چیزا این درمورد ندارم دوست دیگه_

  آشنابشیم خوایم می نمیکنیم که خالفی کار خوب_

 چیزی   ها آشنایی  طور این ی ثمره...... دوماهم ندارم  شما با  آشنایی به  ای عالقه هیچ من که این اول محترم آقای_

 .... نیست جدایی جز

 :وگفت شد براق طرفم به مازیار

 ....میشه ختم ازدواج به هاشون بعضی که دیدم خودم من  نه_

 ....  میشه ختم طالق به  هم بعدش دوسال سال یه ولی میشه ختم ازدواج به بله_

 کنن تحمل همو دوری لحظه یک برای تونن نمی... باشن عاشق دوطرف اگه چون نیستم معتقد حرفا این به من نه_

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 حتی که باشید مطمئن بشه دار خدشه اعتماد این اگر طرفینه به اعتماد زندگی واساس پایه که بدانید اینو ولی شاید_

 بودن حاضر حتی هم واسه که بودند کسایی بسا چه........ پاشه می ازهم باشه  پر هم محبت و عشق از که زندگیی

 زند خیال بی نداشتن معشوقشون به که اعتمادی خاطر به ولی بدن روهم جونشون

 چند وقتی واقعا آیا کنید ازدواج باهاش که بگیرد وتصمیم باشید دوست دختر بایه شما کنید فک مثال....شدن باهاش گی

 کار چی اصال بوده؟؟، ؟؟،باکی ،کجابوده دقیقه چند همین توی آیا که کنید نمی فکر هزارتا خونه میاد دیر دقیقه

 میکرده؟؟
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 درحالی ممکنه  وهمچنین بودید؟؟؟ بافته جدا ی تافته ؟؟؟مگه شده دوست باشما چرا که کنید نمی فکر باخودتون واقعاً

 نسبت طرفین ذهن ی تو که  افکاری بااین کم وکم.................................... باشه دوست  هم دیگه باهزارنفر دوستِ باشما که

 .......بشه پاشیده زندگیشون توی اعتمادی بی بذر شه می باعث میاد وجود به هم به

 می نگاه بهش دارم دید تا...   کنه می نگاه بهم داره باز دهن یه به دیدم که وببینم العملش عکس تا کردم نگاه مازیار به

 :وگفت کرد جمع خودشو کنم

 نه؟؟؟ خونید می زیاد فلسفه کتابای شما_

 ... ندارم کتابارو جور این خوندن ی حوصله اصال من نه_

  رفتم ونازی  حلما سمت وبه گفتم خداحافظ یه میگه چی ببینم نایستادم دیگه

 

 ... نشستم وکنارشون کردم سالم ونازی حلما به

 کردین؟ واحد انتخاب_

 ۹ ساعت گفتن نه_

 دادم تکون سرمو دیگه ربع یه یعنی

 :گفت شیطون لحن وبایه کرد باریک چشماشو نازی

  آکام کنار میگذره خوش_

 :وگفتم کردم اخم یه

 . شدم پیر دوسال ی اندازه به  اونجا رفتم که دوماهی این میگذره خوش کجا بابا نه_

 ؟؟؟ چرا_

 اون اگه نازی خدا به....   بدم غذا بهش زور به باید... کنه می رفتار ها بچه  مثل اصال  است دنده ویه مغرور بس از_

 ... اعصابمه رو خیلی.... میومدم بیرون خونه اون از روبگیرم حقم اینکه بدون بودم نکرده امضا رو کوفتی قرارداد

 : وگفت زد کمرم پشت یکی نازی

  پره هم دلت چه اوه اوه_
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 چندبار خوام نمی گفت خورد که قاشق دوتا اتاقش به بردم رو غذا بود نخورده شام پیش شب چند مثال..... خیلی اره _

 وخواستم برداشتم رو غذا سینی که همین ولی خوام نمی گفت پاوایسادو یه بخوره دیگه ذره یه که کردم اصرارش

 خاطر به که من بزنمش میخواست دلم قد چه لحظه اون دونی نمی یعنی..... میخورم دهنم بزاری توغذا اگه گفت ببرمش

 می خدا وگرنه...دادم روبهش غذا...  منه تقصیر میگفت میومد سرش بالیی یه دادم نمی بهش رو غذا اگه واینکه وظیفم

 .....ریخت بهم اعصابم شب اون قد چه دونه

 کیه؟؟؟ تا قردادتون_

 ...برم تونم می سفر رفت بزرگ خانم وقتی گفت اول روز همون ولی ماه شیش_

 :وگفت داد تکون سرشو نازی

 کنی؟؟؟ کار اونجا خوای نمی دیگه حاال_

 رفتم نمی اصال کنم مراقبت پسر یه از قراره دونستم می اگه هم اولش... کنم مراقبت جوون پسر یه از نیست درست نه_

 : گفت بود ساکت حاال تا که حلما

 .شد۹ ساعت ها بچه بلندشید_

 .... رفتیم دانشگاه ساختمون طرف به شدیم بلند ها چمن ازروی

 کارای اینکه از بعد  میزدم منم کردن می انتخاب ونازی حلما هرچی... نداشتم  رو واحد انتخاب ی حوصله اصال که من

 ...رفتم خونه سمت وبه کردم خداحافظی وحلما نازی از شد تموم واحد وانتخاب نام ثبت

 

 ... شد رد کنارم از سرعت وبه...اومد بیرون پارکینگ از آکام ماشین شد باز درپارکینگ که بودم خونه در دم

 ... شدم خونه وارد بشه بسته پارکینگ در اینکه از قبل

 نزدیک... کنن می جا جابه رو ها مبل دارن دیگه کارگر چندتا و  جمشید وآقا خانم ملوک دیدم که کردم باز و درسالن

 : وگفتم کردم وسالم رفتم

 ؟؟؟ خبریه_

 :وگفت کرد پاک روسریش ی گوشه با صورتشو عرق خانم ملوک

 ....دارن مهمون امشب آقا آره_
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 :گفتم رفتم می ها پله طرف به که طور همین و دادم تکون سرمو

 کمک ومیام کنم می عوض لباسمو االن منم _

 مادر نکنه درد دستت_

 ... پایین ورفتم کردم عوض لباسمو و شدم اتاق وارد

 ... کردم می وگردگیری داشت قرار بوفه داخل که هایی مجسمه داشتم

 ...گرفت طرفم به رو شربتی لیوان خورشید که

 : وگفتم گذاشتم وکنارم ودستمال  کردم تشکر وازش گرفتم  لیوانو لبخند با

 هستن؟؟؟ کیا آقا های مهمون دونی می تو_

 : وگفت خورد شربتش از ذره یه خورشید

 .... آلمانه اونم که داره خاله یه نداره فامیل زیاد دونم می من که جایی این تا آخه باشن دوستاش از کنم فک_

  خوردم شربتمو دادم تکون سرمو

 وپرسیدم بود کرده درگیر ذهنمو خیلی جا این بودم اومده  وقتی از که وسوالی گذاشتم سینی داخل لیوانو

 ؟؟ کجان آقا ومادر پدر دونی می تو راستی_

 :وگفت برداشت رو سینی خورشید

 ... کردن فوت ومادرش پدر کنم فک ولی دونم نمی دقیق منم_

 پرداختم کارم ی ادامه وبه دادم تکون سرمو

 اومدن می مهمونا دیگه ساعت نیم... بشن خشک تا پیچیدم کاله توی موهامو نشستم تخت روی و اومدم بیرون ازحموم

 لبنانی شکل به وروسریمو بستم و  بودن خیس هنوز روکه وموهام  کردم تنم رو فرمم لباس و شدم بلند تخت روی از...

 .... کردم مرتب سرم روی

 ... اومد بیرون اتاقش از هم علی امیر همزمان اومدم بیرون اتاق از که همین

 : وگفت زد لبخند یه علی امیر

 ؟؟؟ خوبین سالم_
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 خوبین؟؟ شما ممنون سالم_

 پایین؟؟ میرین دارین بدنیستم_

  بله_

 :وگفت رفت آکام اتاق سمت به علی امیر

 وندیدین؟؟؟ آکام شما _

 ...باشن اتاقشون داخل کنم فک_

 زد  آکام اتاق در به ضربه یه دادو تکون و سرش علی امیر

 ... رفتم آشپزخونه سمت به واومدم پایین ها پله از منم

 ... گذاشت می خوری میوه توی رو ها میوه داشت خورشید

 .. شد بلند آیفون صدای که برم طرفش به اومدم

 : وگفت کرد بهم نگاه یه خورشید

  اومدن مهمونا کنم فک_

 : وگفتم دادم تکون سرمو

 ... کنم می باز رو در من_

 .. برداشتم وگوشیشو رفتم آیفون سمت به

 کیه؟؟_

  بود دختر یه صدای

 لطفاً بازکنین_

 :  وگفتم کردم باز رو در

  بفرمایید_

  سرمه پشت خورشید دیدم که گذاشتم جاش سر رو گوشی
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  کنم می راهنمایی رو مهنونا من آشپزخونه تو برو تو_

 ... کردم خشک میزو روی ظرفای و برداشتم دستمال یه.....نشستم صندلی وروی رفتم آشپزخونه وبه گفتم باشه یه

 ... اومدن مهمونا بیشتر بود معلوم میومد بیرون از که صدایی سرو از

  خاطر همین به داشتم شک میداد الکل بوی شکست افتاد و شیشه یه به خورد دستم که بشم بلند اومدم

 : گفتم مو کرد نگاه خانم ملوک به

 ؟؟؟ چیه اینا_

 : وگفت گذاشت داخلش لیوان تا وچند برداشت رو سینی خانم ملوک

 مشروب_

 : وگفتم کردم نگاه خانم ملوک به تعجب با

 ؟؟؟؟ بخورن مشروب خوان می امشب اینا یعنی ؟؟؟ مشروبه واقعا_

 :وگفت کرد نگاه بهم خانم ملوک

 آره_

 ؟؟؟ خوره می اینا از آقاهم یعنی_

 .... بخوره تونه نمی بیماریش خاطر به نه_

 ........نیست بعید ازش کارا این وگرنه... نخوره بیماریش خاطر به اگه آره

 ....  رفت بیرون آشپزخونه از و برداشت و بود گذاشته و شربت لیوانای داخلش که سینی خانم ملوک

 

 بودم نشسته آشپزخونه توی بود شده شروع مهمونی وقتی از بود گرفته درد سرم بودن کرده زیاد آهنگو صدای بس از

 ... دادن می انجام رو پذیرایی کارای خانم وملوک وخورشید

 : گفت  ذوق وبا پرید آشپزخونه توی خورشید که کردم می بازی پیام حلما با داشتم بودم نشسته صندلی روی

  فاطمه وای_

 : وگفتم کردم نگاه بهش
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 ؟؟ شده چی_

 : وگفت نشست کناریم صندلی روی

  بزن حدس_

 دارم؟؟ دوست گفته علی امیر_

 : وگفت شد دمق قیافش

  نیست این بابا نه_

  رسه نمی ذهنم به هیچی دیدم که کردم فک دیگه ذره یه

 بگو خودت دونم نمی_

 : گفت و گذاشت چونش زیر دستشو خورشید

 جا این اومده امیرعلی چرا فهمیدم_

 :وگفتم کردم نگاش مشتاقانه

 ؟؟؟ اومده چرا خوب_

  کردن تدریس درخواست ازش دانشگاه تا چند_

 استاده؟؟؟؟ یعنی نههههه_

 : وگفت داد تکون سرشو خورشید

 تا ومیگه بره  نمیزاره دیگه هم آقا بینه می رو آقا اتفاقی که کنه پیدا خونه تهران اومده هست هم اصفهانی تازه آره_

 بمونه اینجا کنه پیدا خونه وقتی

 : وگفتم انداختم باال ابروهامو

 فهمیدی؟؟؟ کجا از تواینا حاال...آقا به آفرین_

 ...گفت می دوستش به داشت دختره یه که کردم می تعارف میوه داشتم_

 ...  وبازکردم بود اومده حلما طرف از که پیامی و دادم تکون سرمو

 

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

113 
 الهه غم و ارباب دل

 :وگفت شد آشپزخونه وارد خانم ملوک که بودم نشسته آشپزخونه توی که طور همین

 ..داره کارت آقا بیا شو بلند جون فاطمه_

 رفتم بیرون آشپزخونه از و شدم بلند صندلی روی از  گفتم باشه یه

 تر بلند آهنگ صدای میشدم تر نزدیک سالن به هرچی  رفتم سالن طرف به خانم ملوک سر وپشت کردم مرتب لباسمو

 .... کردن زیاد آهنگو صدای همه این که کَرَن اینا نمیدونم واقعا من... میشد

 تا کردم نگاه سالن اطراف به باشن اومده آدم همه این که کردم نمی فکر... شد چهارتا چشمام شدم سالن وارد که همین

  شد قفل  بودن شده جمع  نفر یه دور دختر زیادی تعداد که سالن از ای گوشه روی چشمم که.....کنم پیدا رو آکام

 ... شد می گُم  آهنگ صدای وبین شد می منعکس سالن توی هاشون خنده صدای

 ...میده گوش حرفاشون به وداره نشسته بینشون مغرورانه آکام بله دیدم که کردم نگاه بهشون تر دقیق

 ... بودم متنفر مجالس جور این از... میرقصیدن داشتن سالن وسط آدمم گله یه

 : وگفتم ایستادم وکنارش رفتم آکام طرف به

  داشتین؟؟؟ کاری آقا بله_

 

 : وگفت کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سرشو آکام

 ... بیار بردار هست تخت زیر جعبه یه من اتاق توی  برو _

 : گفت سرم پشت از صدای یه که کردم نگاه کردن می نگاه بهم وباتمسخر مغرورانه که دخترا به

 کنی؟؟؟ می پیدا کجا از هارو امل این آکام_

 من به داره نیست خوب زیاد حالشم و کرده کوفت رو  ماری زهر اون بود  معلوم که پسر یه  دیدم که برگشتم طرفش به

  کنه می نگاه

 : وگفتم زدم پوزخند یه

 چرا؟؟ دونی می بدیم نسبت شما  امثال به رو چیز هیچ نمیتونیم ما اما امل بگید تونید می ها  ما به خوبه حاال_

 :وگفت کرد بهم مغرورانه نگاه یه پسره
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 چرا؟؟_

 :وگفتم کردم نگاهش جدی

 بخوره نجس های نوشیدنی چنین وهم مشروب که کسی..»  ده نمی نسبت چیزی نجس چیز یه به عاقل آدم چون_

 «نمیشه مقبول خداوند درگاه در وعبادتش ودعا میشه نجس هم خودش روز تاچهل

 

 : گفت اخم با بلندشدو صندلی روی از آکام که زدن برای برد باال دستشو کردو نگاه بهم باخشم پسره

 : گفت پسره وروبه... دیگه بسه_

 ... کنی می دخالت من کارای توی که نداره ربطی تو به_

 : وگفت کرد نگاه من وبه

 ...برو خونه این از و کن جمع پالستو جولو هم وبعد بده انجام و گفتم بهت که کاری برو توهم_

 ...کرد صحبت باهام  آدم همه این جلوی طوری این که برخورد بهم خیلی

 :گفتم غرور وبا گرفتم باال سرمو همین برای

 ...بمونم شما پرستار خوام نمی هم لحظه یه حتی دیگه بگم خواستم می منم اتفاقا_

 ...کردن می گوش ما بحث به داشتن بودن سالن توی که کسانی بیشتر بود شده کم آهنگ صدای

 :گفت بود گذاشته نمایش به و بدنش وتمام بود کرده تنش کوتاه دامن یه و بندی تاب یه که دختر یه

 هم کالس تو اونوقت باشن جان آکام خدمتکار دارن آرزو اینجا دخترای ی همه  اید سلیقه بد ها امل شما بس از_

 .....کنی کار دیگه خوای نمی که میزاری

 : گفتم و کردم نگاه بهش پایین به باال از باتمسخر

 ....؟؟؟؟؟؟.واقعااااا_

 : وگفتم زدم پوزخند یه و

 میخوره قیافت به وحشتناک چون بکنی رو کار این حتما میدم پیشنهاد_

 : گفتم و برگشتم کرد می نگاه وبهم بود ایستاده ساکت که آکان طرف وبه
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  رو خوشگل  خدمتکارای این دریاب آقا_

 ...شد بلند سالن وکنار گوشه از خنده صدای گفتم وکه این

 :وگفت شد بلند صندلی روی واز بود شده قرمز لبو مثل که کردم نگاه دختر به

 ..... برو تو_

 بشنوم دیگه کلمه خوامدیک نمی....دیگه بسه_آکام

 .... موند کاره نیمه حرفش  زد آکام که دادی با

 .... برگشتیم آکام طرف به هردو

 :وگفت کرد نگاه من به... بود شده وحشتناک خیلی

 بیاری برام رو جعبه باال بری نگفتم بهت مگه_

 و کردم نگاش ذره یه

 ...شد زیاد آهنگ صدای دوباره که... رفتم ها پله سمت به بدم جوابش اینکه بدون

 

 و دراتاقش.... عاشقشم عملی سرتاپا دخترای اون مث منم کنه می فک نکبت... واطرافیانش خودش از متنفرم اییششش

 که بود تخت زیر چوبی ی جعبه یه... کردم نگاه تخت زیر وبه نشستم زانوم روی تخت طرف رفتم راست ویه کردم باز

 ...شد بسته اتاق در کردم فک لحظه یه که کردم دراز دستمو دیگه ذره یه رسید نمی بهش دستم

 کنار برافروخته صورت یه با امل بود گفته بهم که پسره همون دیدم که کردم نگاه در سمت وبه آوردم باال سرمو

 :گفتم و ایستادم تخت وکنار شدم بلند زمین روی از.......... درایستاده

 دارین؟؟؟ کاری_

 : گفت شدو خیره بهم هییزش وچشمای زد مسخره لبخند یه

 ...خوب خوب کارای اره_

 :وگفتم کشیدم بود شده خشک که لبم روی زبونمو

 ...اتاقش تو بیاد غریبه یه نمیاد خوشش ؟؟؟آقا باال اومدین چی واسه_
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 :گفت اومد جلو قدم یه پسره

 ...میاد خوشم که منم مهم فعال یانه میاد خوشش آقاتون که ندارم کاری من_

 داشت قرار تخت کنار که عسلی میز به وبخورم عقب برم قدم یه من شد باعث که اومد جلو دیگه دوقدم

 : گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 . زنم می جیغ بیای جلو دیگه قدم یه اگه_

 : وگفت زد پوزخند ویه آمد جلو دیگه قدم چند پسره

 !!!شنوه نمی صداتو کسی باش مطمئن بکن خوای می هرکاری_

 :گفت مستی حالت با کرد فوت صورتم وتوی بود گرفته مشروب بوی نفساش رسوند بهم وخودشو

 ...کنه خودش مثل رو دامن پاک توی خواد می نجس این_

 ... نبود عادی حالش انگار... نخوره صورتم به نفساش دیگه تا چرخوندم راست طرف به صورتمو

 بود کرده هنگ مغزم... کنم کار چی باید دونستم نمی بود گرفته گریم

 

 و بود خیس حموم خاطر به هنوز که وموهایی بشه کنده سرم از شد باعث که وکشید گرفت روسریمو زورش باتمام پسره

 ... بریزه هام شونه روی و بشه باز

 ... بودن زده یخ ترس از دستام و میریختن صورتم روی اشکام... زد می تند تند داشت قلبم

 : وگفت بکشم جیغ یه شد باعث که کشید موهام روی دستشو پسره

  جو جو اینجوری نازتری قد چه_

 ... میرفت رژه چشمم جلوی بودم شده دزدیده که شب اون ی صحنه... زدن جیغ به کردم شروع

 :وگفت گذاشت دهنم روی کثیفشو دست پسره

 ... باهام سازی نمی داری دیگه نشد_

 : وگفت زد بهم چشمک ویه

 ... باشه زندگیت ی تجربه بهترین میدم قول بیای راه باهام اگه_
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 ... بکشم نفس تونستم نمی درست

 کشید می تخت سمت به منو بود گذاشته دهنم روی دستشو طورکه همون... بود افتاده لرزه به تنم تمام

 .... داد هلم تخت طرف وبه برداشت دهنم روی از دستشو............................

 :گفتم بود گرفته که صدای وبا زدم جیغ و کردم استفاده فرصت از

 ...کنه کمک یکی....مک              ک_

 : وگفت زد بهم سیلی یه پسره

 ..بیای راه بادلم نیست قرار انگار_

 ... کردم می نگاهش گریه با داشتم

  کرد برخورد دیوار به ومحکم شد باز یهویی اتاق در که

 ... میام راه باهات من ولی_

 ......زد صورتش توی مشت و کرد حمله پسره وبه درآورد رو کتش  آکام دیدم که برگشتم صدا طرف به

  کردم گریه بلند وبلند گذاشتم پاهام روی وسرمو  بستم چشمامو

  

 کردم نگاه بود نشسته کنارم که آکام وبه برداشتم پام روی از سرمو میشه کشیده سرم روی داره چیزی که این احساس با

 ........... روببینم عوضی ی پسره اون تا کردم نگاه اتاق اطراف وبه گرفتم ازش چشم

 ... گردم می چیزی چه دنبال دارم که فهمید آکام انگار

 :  گفت تر نزدیک بهم خودشو

 ... کردم بیرونش نترس_

 رو  حمایت مثل حسی یه انگار... بود چی چشماش توی دونم نمی... میشد رنگی یه لحظه هر که کردم نگاه چشماش به

 .... کنه بیشتر قلبمو تپش شد می باعث که حسی......کرد می تلقین بهم

 که کشیدم تر عقب سرمو... میشه تر نزدیک بهم داره چشماش کردم احساس که بودیم خیره بهم قد چه دونم نمی.... 

 .............................. بیاد خودش به شد باعث
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  برسم در به اینکه از قبل رفتم در سمت به و شدم بلند تخت روی از

  فاطمه_

 ...... کرد می تلفظ اسممو قشنگ قدر چه... زد می صدام اسمو  که بود باری اولین این برگشتم بطرفش باصداش

 فاطمه_

 ...بود شده تند نفسام... میشنیدم صداشو داشتم که بود بار اولین انگار....  نزن صدام طور این کثافت

 درست چشمام ببینم تا کردم باز ودوباره بستم و چشمام.... میکنه نگاه بهم لبخند با داره دیدم که کردم نگاه صورتش به

 ..... رفتم دست از کنم فک... شدم خیاالتی بابا آره دیدم که یانه دیده

 ... کن قفل داخل از هم رو در اتاقت تو برو_

 زد خوشگل لبخند یه که کردم نگاه بهش شده گرد چشمای با... شدم فنا دیگه من وای.... شده من نگران االن این جاااان

 کثاااافت.... میخنده ناز چه واااای.... شم خندت قربون من الهی وااااااااااااای... گذاشت نمایش به شو سفید و منظم ودندونای

 ......بود نکرده رو خندشو این حاال تا

 کنی؟؟ می نگام طوری این چرا چیه_

 :وگفتم گرفتم دندون لبمو

  هیچی_

 .. اومدم بیرون اتاق از سرعت وبه

 سینم ی قفسه از خواست می انگار زد می تند خیلی قلبم.... گذاشتم قلبم روی دستمو و دادم درتکیه وبه شدم اتاقم وارد

 : وگفتم کردم نگاه داشت قرار قلبم که بدنم از طرفی به...بده نشون وخودی بیاد بیرون

 ... که بود خنده  یه فقط...  میاری در بازی جنبه بی چرا_

  «زد صدا اسمتم:» گفت درونم چیزی یه ولی

 

 

 پس؟؟؟؟ کو روسریم... کنن مخم تو خاک وااااااااااااای....... کردم نگاه خودم وبه ایستادم آینه روی روبه
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 گلومو قد اون خواست می دلم لحظه اون یعنی آخ... بود چی واسه لبخندش بگو پس... بودم اینطوری آکام جلوی نکنه

 ...... شدم بدشانس قد این اخیراً چرا دونم نمی من اصال...................بشم خشمگین  قرمز برد انگیری اون مثل که بدم فشار

 شدم بلند دوباره... نکردم روقفل در که  اومد یادم که میکردم نگاه سقف به داشتم خوابیدم تخت روی درآوردم لباسمو

 ... میومد پایین از همچنان آهنگ صدای.... کشیدم دراز تخت وروی کردم قفل رو در رفتم

 ... بست نقش ذهنم تو آکام چشمای نقش که بستم چشمامو

 شاید کردم فکرمی بهش امشب چرا دونم نمی...... نبود چشماش توی لعنتی غرور اون دیگه... کرد می فرق نگاهش امشب

 ...بود داده نجات صفت حیوان ی پسره اون دست از منو که بود این خاطر به

 خداحافظ رفتم من خورشید_

 خداحافظ برو_

 ...  بستم سرم روپشت ودر اومدم بیرون درخونه از

 روی رفتم بود خیابون طرف اون که اتوبوس ایستگاه اطرف به واومدم بیرون کوچه از شد می شروع کالسام امروز از

  شدم اتوبوس منتظر و نشستم صندلی

 تونن می اگه که بودم گفته نفر چند به... برم اونجا از میخوام که نگفتم آکام به هنوز... میگذره اونشب از روزی چند یه

 .... بترسم یهویی تغییر این از شده وباعث شده بهتر ذره یه بعد به شب اون از آکام اخالق......کنن پیدا کار واسم

 کردم می عوض اتوبوس دوتا باید  رسیدم می دانشگاه به اینکه برای... رفتم طرفش به شدم بلند ازجام اتوبوس اومدن با

 .... 

 

 ...رفتم کالس سمت وبه شدم دانشگاه وارد

 ...نیومده استاد هنوز بود ومعلوم بود باز کالس در

 ... نشستم کنارش صندلی وروی رفتم بود نشسته اول ردیف توی که حلما سمت وبه شدم کالس وارد

 خوبی؟؟ سالم_حلما

 طوری؟؟؟ چه تو ممنون_

 : گفت دادو تکون سرشو حلما
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 ... خوبم منم

 هست تبلیغاتی پیام دیدم که کردم نگاه اش صفحه به برداشتم گوشیو و کردم باز کیفمو اومد گوشیم پیام صدای

 کردم نگاه نشست کنارم که نازی وبه گذاشتم کیفم داخل گوشیو دوباره....

 اول دست خبر یه ها بچه وای_نازی

 :گفت بود شنیده رو نازی صدای که حلما 

 خبری؟؟؟ چه_

 ...آمریکا رفته هست ناشنوا که پسرش درمان برای فاطمی استاد_

 دروووووغ؟؟؟_

 :وگفت کرد نگاه بهم نازی

 راسته راستِ خدا به نه_

  میشه چی داره باما که کالسی پس_حلما

 :وگفت ببریم تر نزدیک رو سرمون تا کرد اشاره شدو خم من صندلی ی دسته روی نازی

 . .. بشه استادمون قراره ومغرور خوشگل پسر یه شنیدم_

 :گفت کردو تر نزدیک نازی به خودشو بیشتر حلما

  توروخدا_

 داد تکون سرشو حلما ودرجواب مازد مرگ مکش لبخند یه نازی

 میاد پسره همون امروزم یعنی_حلما

 :وگفت کرد نگاه کالس در به نازی

  کنه خدا_

  شدم خیره برد وایت تخته وبه دادم تکون براشون تاسف سر یه

 از ها بچه از وتوکی تک شد کالس وارد منظم و  کشیده اتو پسر یه که چرخوندم سمت اون به نگاهمو در شدن بسته با

 ：گفت و گذاشت میز روی کیفشو پسره.... شدن بلند جاشون
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  سالم_

  بخندن ریز همه شد باعث که دادن سالمشو جواب دخترا از چندتا

 ：وگفت زد میز روی دستشو پسره

 .........استاد پور زندی حسین امیر من خب... لطفا ساکت_

 .... رونداشتم حرفاش به کردن گوش ی حوصله اصال

 ...سرسختیه استاد بود معلوم... گفت می رو کالس وقوانین زد  حرف ریز یه ساعت یه تا نبود که کنم ول المصب

 ... افتادن راه دنباش جوجه مثل هم کالس دخترای بیشتر رفت بیرون کالس از  تااستاد 

 .....بود اومده پیش سوال اول ی جلسه توهمین براشون شون عمه جونِ هم وحلما نازی

  شدن کالس وارد دپرس های باقیافه دوشون هر وحلما نازی که کردم می نگاه کالس در به داشتم

 :گفتم و کردم بود نشسته راستم طرف که حلما به نگاه یه نشستن صندلیشون روی وحلما نازی

 ایه؟؟؟ قیافه چه این_

 : دادوگفت جواب حلما جای به میزد موج توش غم که صدایی با نازی

 بود دستش حلقه_

 هااان؟؟؟_

 داد هاجواب مرده شوهر مثل حلما اینبار

 کرده ازدواج کنم فک_

 دوشون هر بوده دستش حلقه استاد اینکه خاطر به گورشون تو خاک وااای.....خنده از میزدم گاز زمینو رسما دیگه من

 .....دارم که دوستایی خاطر به میمیرم میرم شخصا خودم من یعنی شدن دپرس

 واز کردم خداحافظی ازشون خوردم فحش حسابی وخودمم گذاشتم سرشون سربه و خندیدم بهشون ذره یه اینکه از بعد

 شدم خارج کالس

 می نگاه بهم خیلی کالس توی  امروز.... برگشتم عقب طرف به مازیار صدای با که رفتم می دانشگاه در سمت به داشتم 

 ....... هییز ی پسره بیارم در کاسه از چشماشو باناخونام خواستم می... کرد
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 بشم ترش خوام می من اصال آقا... کن وا سرمن از اینو تن پنج حق روبه تو خدایا

 ： وگفتم کردم نگاه بهش

 احمدی؟؟؟ آقای بله_

 ... خورد زنگ موبایلم که بگه چیزی اومد کردتا نگاه چشمام به مازیار

 ... زدم رو اتصال ی ودکمه  آوردم باال ببخشید معنی به دستمو

 بله؟؟؟_

 پیچید گوشی توی آکام صدای

  خونه بیا سریع هستی هرجا_

 : پرسیدم بانگرانی

 ؟؟؟ شده چیزی_

  فهمی می خونه بیا_

 ... کرد قطع وگوشیو

 :گفت کنم می نگاه بهش دارم دید تا...  کردم نگاه بود ایستاده  ازمن فاصله ذره بایه هنوز که مازیار به

  شلوغه سرتون امروز معلومه که بزنم روبهتون حرفی یه خواستم می_

 :گفتم همین برای بود زده زنگ آکام که افتاده اتفاقی چه ببینم خونه برم سریع خواستم می بودم شده کنجکاو که منم

 ... شلوغه سرم ذره یه امروز بله_

 :گفت بود شده دپرس قیافش که مازیار

 ... دیگه موقع یه انشااهلل پس_

 .... اومدم بیرون دانشگاه واز گفتم کوتاه حافظی خدا یه دادمو تکون سرمو

 ...... کردم بلند دست رنگ زرد تاکسی یه برای همین برای ونداشتم رفتن بوس اتو با ی حوصله

 : وگفتم بردم داخل شیشه از سرمو
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 تجریش؟؟؟_

 : گفت و داد تکون سرشو مرده

 خواهر باال بیا_

 .... کردم نگاه بیرون به پنجره واز شدم ماشین سوار  

 ...بود راه ای دقیقه۱۵ یه آکام ی خونه تا دانشگاه از  تقریبا

 احساس که کنم پیدا رو کلید تا گشتم می کیفمو توی داشتم... رفتم خونه طرف وبه... کردم حساب رو کسی تا پول

  سرمه پشت نفر یه کردم

 زبونم... رفته باال قلبم ضربان چرا دونم نمی... صورتشوببینم ونتونستم کشوند دیوار پشت خودشو برگردوندم،طرف سرمو تا

 هم تو رو اخمام بود دیوار پشت که فردی بادیدن....... رفتم دیواره سمت به.... کشیدم بود شده خشک که لبم روی رو

 :وگفتم کشیدم

 ...اینجا اومدید طور چه شما احمدی آقای_

 ... کرد می نگاه بهم شده گرد چشمای با مازیار

 :گفتم عصبی لحن یه یا و بردم تر  باال صدامو ذره یه

 کردین؟؟؟ تعقیب منو احمدی آقای باشمام_

 ...بود شده شوکه انگار کرد می نگاه بهم فقط احمق ی پسره

 کردین؟؟؟؟ تعقیب منو چی برای احمدی آقای_

 : وگفت انداخت پایین سرشو بود افتاده مِن مِن به مازیار

 بشم مزاحتمون خانواده با خیر امر واسه.............       ......چیزه یعنی  چیزه واسه میخواستم بگم چجوری ینی راسش خب_

 ؟؟؟؟ میکرد بلغور خودش واسه داشت چی بشر این خدا وای

 صد از که نگاهایی اون از کردم بهش پا تا سر از نگاه یه من به  چه تورو آخه بدم بهش بود دستم دم فحش هر میخواستم

 .........بدتره هم فحش تا

 :گفتم بهش باتمسخر
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 من؟؟؟؟؟؟ کردن تعقیب با میشن مزاحم خیر امر واسه اینطوری اونوقت _

 دنبال به شد خیره سرم پشت به نگاهش که بگه چیزی یه اومد  تا آورد باال  آروم آروم  بود انداخته پایین سرشوکه

  کردم نگاه سرم پشت به و  برگشتم نگاهش

  کردن فرو دیوار تو راست که میخی عین شدم که 

 :وگفت کرد اشاره مازیار سمت به دستش با آکام کردم جمع حواسمو آکام صدای با

  باشن؟؟؟؟ کی ایشون _

 :گفتم مِن بامِن بود عصبی خیلی لحنش 

 .هستن همکالسیام از یکی احمدی آقای_

 . .....زدت کِرم ی معده اون با خاصیت بی غول نره چه تو به اخه 

 میگه چی آکام ببینم تا کردم خفه وجدانمو 

 من؟؟؟؟؟ خونه در اونم دارن کار چی اینجا اونوقت ؟؟؟ همکالسیته اِ_

 :گفتم بفهمه آکام خود فقط که طوری آروم و دادم فرو زحمت به دهنمو آب 

 من داخل بریم نیست زدن حرف برای مناسبی ،جای جا این آقا_

 ...براتون میدم توضیح

 میخواد؟؟؟ چی من خونه در ایشون بفهمم باید من میکنیم صحبت همینجا  نه_اکام

   نبودم کرد می نگاه بهمون داشت باز دهن با که مازیار ی متوجه اصال

 برگشتم طرفش به مازیار باصدای که بگم آکام به چیزی یه اومدم

 هستید؟؟؟ سبحانی خانوم برادر شما اقا_

 ......... واسه خانواده با میخواسم من

 :گفت و مازیار حرف وسط پرید آکام

 !!!! خیر امر واسه_
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 ....بشم مزاحمتون خیر امر واسه خواستم می بله _مازیار

  کرد نگام شده منقبض بافَک دیدم که کردم نگاه آکام به

  کن انتخاب تو قبر سنگ برو شما جان فاطمه یعنی که بود نگاها اون از نگاهش

 :گفت من روبه عصبی لحن بایه

 اره؟؟؟ خیره امر قضیه پس_

 : گفت  وار زمزمه حالت وبه

 ببینه خواب تو مگه_

 ....بود شده قرمز چشمش  وسفیدی بود زده بیرون گردنش های رگ میمردم ترس از داشتم 

 چی؟؟؟ یعنی گفت اخری جمله این  ببینم یسا وا

 داره؟؟؟ دوست منو آکام نکنه 

 ..........  گفته اینو کنم بیرون سرم از رو ازدواج فکر اینجام تا بود گفته که شب اون حرف خاطر به کنم فِک بابا نه

  کردم نگاه وبهش آوردم باال سرمو  آکام عصبی باصدای

 .خونه تو برو_آکام

  چی؟_ 

 ... خوونه توو بروو گفتم کنن تکرار برات حرفو یه باید  بار چند_

 ... خونه تو رفتم سریع... زد آکام که بادادی که بگم چیزی یه که کنم باز دهنمو اومدم

 ....ایستاد قلبم کردم احساس لحظه یه که بست محکم درو چنان آکام شدم خونه تاوارد

 دادم گوش آکام عصبی صدای به... ایستادم در پشت

 ؟؟ خواستگاری بیای خوای می حقی چه به شما_

 .... نمیشنیدم شو صدا ومن کرد می صحبت آروم مازیار

 : وگفت شد بلندتر صدای با آکام که گفت وچی آکام به دونم نمی
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 ....قرتی بچه کنی می غلط تو_

 ...بودم خورده ناخونامو تموم داشتم استرس ازبس   

 ...شد بلند آکام صدای ودوباره شد برقرار سکوت لحظه چند یه

 آقا هرری هم حاال خودته گردن خونت دیگه... ببینمت اطراف این دیگه بار یه خوام می فقط میگم بهت دارم ببین_آکام

 .... پسر

 .... میکنه درموردم فکری چه حاال  مازیار این نیست معلوم....بودم عصبی هم بود  گرفته خندم هم

 ...داخل اومد کرد باز رو در آکام بودم ایستاده در کنار که طور همین

 :گفت عصبی خیلی لحن یه با انداخت بهم عصبی نگاه یه دید در کنار منو تا

 اتاقم تو بیا _

 : گفتم آروم

  دارین؟؟؟ کارم چی_

 : وگفت برگشت طرفم به گفتم اینو که همین

 نه؟؟؟ نمیشه حالیت ادمیزاد زبون _

 .........کشید خودش دنبال منو گرفتو دستش تو چادرمو بمونه  جوابم منتظر اینکه وبدون

  ترس از کنم فکر که آکام عصبی نگاه یه با هم آخر در نتونستم بیارم بیرون دستش از چادرمو که کردم تالش هرچی

 ..........شدم جرا ما کن ول افتاد فشارمم

 

 :وگفت کرد  رها مو وچادر ایستاد اتاقش کنار آکام

 تو برو _

 ...داخل برم کرد اشاره چشم با که کردم نگاه بهش ذره یه

  کرد قفلش داخل از و بست  محکم رو در و شد وارد سرم پشت هم آکام داخل تارفتم 

 :وگفت برگشت طرفم به آکام کردم نگاه بهش بودم ایستاده میز کنار
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 .............. وقته ؟؟؟؟؟چند دنبالت بود اومده چرا بود؟؟؟؟؟ کی پسره  این  _

 :گفتم و بزنه کامل حرفشو نزاشتم 

 ........شیم سوار ماهم کن صبر  تر یواش آقا _

 !!!! شخصیه چیزا این بدم جواب شما سواالی به باید چرا من اصالً:  دادم ادامه عصبانیت با 

 ارههههههه؟ شخصیه که _اکام

 .. عقب رفتم قدم یه زد که دادی با

  دنبالت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اومده حقی چه به مرتیکه این منه خونه اینجا_

 :گفتم باحرص

 .....اومده همین برای منه ی خونه جا این کرده فکر شاید دونم می چه من_

 این جلو حاال نباید من بودین االن اگه...... ،بابام مامانم....... انفجار اون....... افتادم خونمون یاد لحظه یه حرف این گفتن با 

 ..........دادم می پس جواب قبا ال یه

 گرفتی؟؟؟؟ ازم بودنو کسم همه وکه ومادرم پدر چرا....بود سرنوشتم این چرا خدااااایا

  برگشتم حال زمان به میشه کشیده صورتم روی داره چیزی که این احساس با

 نگاه داشت قرار صورتم کنار که دستش به. بود غمگین چشماش کردم نگاه داشت فاصله باهام میلیمتری که آکام به

 ...کردم

 شدم خیره رنگش خوش چشمای به پرسشانه

 :وگفت گرفت فاصله ازم که

 کنی؟؟؟ می گریه چرا_

 ...بود آکام دست بود شده کشیده صورتم روی که چیزی اون حتماً پس..... خیسه دیدم که کشیدم صورتم روی دستمو

 و شد کم قلبم ضربان لحظه یه چرا دونم نمی.... اومد چشمم جلوی دوباره شدن پرپر ومادرم پدر که روزی اون ی صحنه

 میومد طرفم به سرعت به که آکام های قدم صدای... برم هوش از اینکه از وقبل....رفت سیاهی وچشمام.... یخ بدن تمام

 .....شد اِکو گوشم توی
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 که...  بودم خواب گیج هنوز کجام دونستم نمی... کردم نگاه اتاق اطراف به.... بودم خوابیده تخت روی  کردم باز چشمامو

 ...اومد یادم چیز همه بود نشسته تخت ی لبه روی که آکام بادیدن

 ：گفت کنم می نگاهش دارم دید تا کردم نگاه آکام به

 !!!! هستی نازی ناز چقدرم شدی بیدار بالخره _

 کردم بغض دوباره بدبختیام یادآوری با

 ：وگفت زد کمرنگ لبخند یه آکام

  ندادی؟؟؟؟؟؟ سواالمو جواب هنوز میگذرم ازت وضعف غش با نکن فک خانم_

 شدم؟؟؟ بیهوش که شد چی_

 :وگفت زد بهم چشمک یه کردو ای خنده نمیچه

 ...بودی کرده منو آغوش هوس کنم فکر ولی دونم نمی_

 یه کن فک فقط... خندیدم بزغالت خود ریش به....  بودم کرده اینو آغوش هوس من.....گفت؟؟؟ چی االن این جاااااان

 ... درصد

 ...بیاد سرتون بالیی یه نکرده خدایی باال بزنه زیادی اگه ترسم می باشید نفستون به اعتماد ی درجه مواظب آقا_

 :وگفت کرد نگام لبخند با آکام

 ..نمیوفته اتفاقی هیچ نترس_

 : وگفت گذاشت بازوم روی دستشو که... بشم بلند تخت روی از  اومدم

 !!! زمین خوری می گرده می سرت دوباره بخواب_

 :وگفتم کشیدم دستمو عصبانیت با

 ... نزن دست من به_

 ..کرد نگاه بهم اخم وبا برداشت بازوم روی از دستشو

 داخش کنم فک که لیوان یه تخت کنار عسلی میز روی واز بلندشد
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 :وگفت گرفت طرفم وبه قندبود اب 

  بگیرمت نمیتونم هی من نشی ولو دوباره که بخور _ 

  زد پوزخندی  یه هم بعد

 ........بسوزم آغوشش لحظه یه درحسرت که شم دلباخته منم کرده فک اییش

 نزده سرش به که فکرایی چه حتما تاحاال............. مرد یه نامحرمه یه اون اومد بدم خودم از لحظه یه زد که حرفی این با 

 تخت روی. خوردم ازش ذره یه  گرفتم ش از قندو آب لیوان....................   ؟؟؟ بغلش تو بشم ولو باید هی اصال من چرا

 وقبل کرد باز رو در  آکام که   پایین بیام تخت از وخواستم نشستم

 یه... بخوام جا همین که فهموند بهم کارش این با  بست سرش پشت رو در و کرد خاموش رو برق بیرون بره که این از

 ... بستم وچشامو گذاشتم بالشت روی سرمو زدمو لبخند

 آکام همون هم لحظه یه... داشتنی ودوست  مهربون آکام به شد می تبدیل  لحظه یه... بود ونقیض ضد رفتاراش

 مردم جوون داشت شخصیتی دوگانگی.....مغرور

                           *** 

 بود اومده سختی بارون دیشب... کردم نگاه بود خوابیده تخت روی هنوز که آکام به و گذاشتم میز روی رو صبحانه سینی

 ...بود مضطرب همه این که بود افتاده اتفاقی چه دونم نمی.... میزد قدم بارون زیر کال دیشب هم آکام...

 :وگفتم وکشیدم گرفتم دستم توی رو پتو ی وگوشه رفتم تخت طرف به

 آوردم صبحانه  شید لطفابلند  آقا_

 :گفت بود گرفته که صدایی با و کرد سمتم به شو پشت آکام

 ...بخوابم خوام می برو خوام نمی_

 : وگفتم کشیدم رو پتو دوباره

 سرکار برید نباید مگه_

  کردم رها رو پتو...  نمیرم امروز نه_

 : وگفتم نشستم داشت قرار اتاق داخل که مبلی روی
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 ... کنم صحبت مهمی ی مسئله درمورد باهاتون خوام می_

 :گفت آلود خواب باصدای آکام

 ...بعد واسه بزار بگی خوای می چی هر_

 :گفتم کنم توجه حرفش به اینکه بدون

  برم جا این از میخوام من_

 : وگفت برگشت طرفم به بود خوابیده که طور وهمون برداشت بالشت روی از سرشو آکام گفتم اینو تا

 کنی؟؟؟ می کار اینجا داری که شده ماه شیش چی؟؟؟مگه_

 :گفتم که بود منتظرجوابم درهم های اخم با

 ...برم خونه این از میتونم بزرگ خانم رفتن از بعد که گفتین بهم اول روز خودتون ولی نه_

 :وگفت نشست تخت روی و زد کنار رو پتو آکام

 ...باشم زده حرفی چنین نمیاد یادم من_

 بده حرص منو خواست می بیشعورر... کردم نگاهش باحرص

 : وگفتم شدم بلند صندلی روی از

 !!! کنم کار اینجا خوام نمی دیگه من ولی_

 :وگفت زد پوزخند یه آکام

 ...باشی ما درخدمت دیگه ماه سه باید که فعال خانم کردی فک_

 :گفتم و دادم فشار هم روی و دندونام

 میومد بدتون ازمن اول روز همون از که شما شد عوض نظرتون چرا_

 :گفت داخل بره اینکه از وقبل رفت دستشویی طرف به بگه چیزی اینکه وبدون کرد نگاه من به لحظه چند یه آکام

 ...کنی کار جا این ماه شیش تا باید کردی امضا که دادی قرار براساس گفتم که همین_

  بگیره درد بیشتر  خودم پای شد عث با که زدم تختش به حرص از پامو
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 دوست ولی برم جا این از خواستم نمی خودمم چرا دونم نمی که این با... اومدم بیرون اتاقش واز رفتم در طرف به

 ................. کردم می گناه احساس  که بود وقت چند...باشم هست پسر یه که آکام پرستار نداشتم

 .........بود گرفته حرصم رفتارش از بازم ولی برم خواستم نمی خونه این از خودمم که این با چرا دونم نمی

 ... کنم وگریه بشینم جا یه داشتم دوست فقط که شده چم روزا این دونم نمی.

 ... بگیرم دوش یه تا رفتم حمام طرف به

 ..کردم می زمزمه لب زیر و داشتم دوست خیلی روکه آهنگی و.... بودم ایستاده دوش زیر

 

 ..... ای بهونه هر به اینجا کشونمت می برو

 ...... ای خونه وقتی نزدیکمی وقتی بهترم

 .... دوره ازمن تو چشمای وقتی مریضم من

 ...دلشوره از میمیرم بره می خوابت که تا

 .... کنم می چک نفساتو همش خوابی توکه

 ....کنم می فکر کشیدنت نفس به صبح تا شبا

 بزنه کمتر یکی قلبت نکنه شمرم می

 ............منه دنیای تو چشم و ثروتم تو عشق

 حتی نداشتم دوست اصال... برد می باال رو قلبم وضربان.... میومد چشمم جلویی آکام چشمای اراده بی خوندم می که اینو

 ........... من که بدم اینو احتمال

 ... بودم دوش زیر قدر چه دونم نمی... بشم خالص بیهوده افکار دست از تا دادم تکون سرمو

 اگه کردم فکر باخودم.... کردم پا گشاد گلی گل شلوار ویه سفید لباس یه اومدم بیرون حموم واز کشیدم لیف یه سریع

 برداشتم  میز روی از رو شونه خندیدمو آروم....  برم اینجا از که میده پیشنهاد خودش مطمئناً آکام جلوی برم اینطوری

 ..... فِر وپایینش بود صاف موهام باالی کشیدم میومد کمرم وسط تا که خرماییم موهای وروی

 ... کشیدم موهام توی تر محکم رو وشونه نشستم آینه جلوی
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 ...... میومد اتاقش داخل از آکام صدای

 ... وبدونم میشد مربوط آکام به که هرچی داشتم دوست  روزا این

 میزد قدم اتاقش توی که آکام های قدم صدای... درگذاشتم روی وگوشمو... رفتم بود اتاقم داخل که دری طرف به آروم

 :گفت بلندی باصدای آکام که چسبوندم بیشتر گوشمو میومد

 !!! کنم روقبول مسئولیت این تونم نمی ؟؟؟؟من جناب چه یعنی_

 :گفت ودوباره کرد سکوت لحظه یه کرد می صحبت تلفن با داشت انگار

 ... بریم جلو سادگی همین به که شه نمی ،کارسختیه کار این_

 :گفت بیشتری باعصبانیت آکام که گفت چی بود خط پشت که کسی اون دونم نمی

 درسته؟؟؟؟ دونین می  رو سبحانی سرگرد ترور ی واقعه جزئیات تمام که  شما جناب ببین_

  ترور ی واقعه... شنوم نمی چیزی دیگه کردم احساس گفت اینو تا

 بی که قلبم روی ودستمو................ نشستم در پشت.... بود من پدر ؟؟؟؟که سبحانی سرگرد!!!!!!!!!!!!!!...سبحانی سرگرد

 ....گذاشتم کرد می قراری

                         *** 

 نگاه سقف وبه  بودم کشیده دراز تخت روی

 می رژه ذهنم توی متعددی های سوال بودم شنیده را آکام حرفای که حاال تا ظهر از کرد می درد خیلی سرم...کردم می

 روز یه من که بود خدا کار تو حکمتی چه دونم نمی... دادم فشار ومحکم گذاشتم پیشونیم روی رو دستم کف... رفتن

 ...  نداشتم زندگیم توی خوش

  در به تقه یه خانم ملوک

 :وگفت زد

 مادر؟؟؟ بیداری جون فاطمه_

  تو بیاید خانم ملوک بله_

 :وگفت گرفت طرفم به رو استامینوفون قرص و نشست تخت روی کنارم واومد کرد وباز اتاق در خانم ملوک
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 ...بشه بهتر سرت بخور_

 :وگفتم کردم وتشکر گرفتم دستش از و قرص

 کجاهستن؟؟؟ آقا_

 :گفت و انداخت باال شو شونه خانم ملوک

 ... بیرون رفتن مادر نمیدونم_

 ......وخوردم برداشتم بشقاب توی از رو آب لیوان دهنم تو وگذاشتم وقرص دادم تکون سرمو

 : گفت رفت می در سمت به که طور همین خانم ملوک

 ... بزن زنگ  آشپزخونه به خواستی چیزی اگه_

 .... بستم چشمامو دوباره و گفتم باشه یه

 میومد گوشم کنار از که گرمی نفسای... خورد تکون وتخت شد باز دراتاق کردم احساس که بودم وبیداری خواب توی

  کردم باز رو چشمام باترس شد باعث

 

 ...شد قفل جلبکی چشم جفت یه توی نگاه کردم باز رو چشمم تا

 .... شد می قِلقِلکم باعث گرمش های ونفس داشت فاصله باهام میلی یه صورتش

 .... کنم کار چی باید لحظه اون توی دونستم ونمی بود هنگیده مغز

  دادم هلش عقب طرف وبه گذاشتم اش سینه روی رو دستم اراده بی

 .... کشید عمیق نفس ویه برد موهام الی سرشو بگیره فاصله ازم ای ذره اینکه بدون

 :وگفتم زدم اش سینه به دست با

 کنی؟؟؟ می کار چی داری... ببینم شو بلند_

 .......... برد موهام توی بیشتر سرشو کنه توجه حرفم به اینکه بدون_

 شده حبس نفسم... کشید بغلش تو ومنو گذاشت بدنم دوطرف دستشو که بشم بلند جام از بتونم تا دادم وتکون خودم

 ... بود شده نلبکی ی اندازه ترس از چشمام... بود
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 الکل بوی نفساش... نداشت عادی حالت انگار شدم خیره بهش دقیق.. .. شد خیره چشمام به گذاشت سرم زیر دستشو

 ... میداد

 : گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 خدا رو تو کن ولم_

 : وگفت فشرد خودش به بیشتر منو کنه توجه حرفم به اینکه بدون  آکام

 کلیویی؟؟؟ چند کوچولویی قد چه_

 .... بشم سست دربرابرش شد باعث و پیچید بینیم توی بوش خوش و تلخ ادکلن بوی

 : وگفتم نباختم خودمو ولی

 .... برم من بزارید توروخدا  نیست  خوب حالتون االن شما آقا_

 ...بود چشماش داخل بزرگ غم یه انگار... بود جوری یه چشماش... کرد نگاه بهم خوشگلش چشمای اون با آکام

 ... شد می نزدیک بهم داشت کم کم سرش شد خیره چشمام به کشوند باال نگاشو دوباره کرد نگاه لبم به

 ...شدن جاری صورتم روی اشکام که

 ... شد خیره بهم غمگین چشمای وبا کشید باال سرشو دید اشکامو تا آکام

 :وگفت گرفت بغلش تو تر محکم منو که بیام بیرون بغلش از کردم سعی

 نه؟؟؟ میاد بدت من از همه مثل هم تو_

  نبود خوب حالش واقعاً انگار گفت می داشت چی این.... کردم نگاه بهش تعجب با

 ...پیچید می بیشتر بدنم دور دستاش بیام بیرون بغلش از تا کردم می تالش هرچه

 .....شد خیره روش روبه وبه گرفت ازم نگاشو

 خیره بشه هست که اینی از جذابتر بود شده وباعث بود کرده روشن صورتشو طرف یک خواب چراغ نور که نیمرخش به

 شدم

 .......ببلعم تنشو بوی ذره وذره باشم بغلش توی ها ساعت داشتم ودوست...بود کرده مستم بدنش بوی

 !!!!!!بودم شده اینطوری چرا دونم نمی نداشتم کسی به نسبت حسی همچین حاال تا
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 :وگفت کشید عمیق نفس یه و روشکست سکوت آکام

 سخت آدم یه پدرم خاطراینکه به جورایی یه....دنده ویه مغرور دوستام قول وبه....  بودم بازیگوش خیلی بچگیم همون از_

 امیر اما..... بشه دوست باهام نداشت دوست کس هیچ که بودم مغرور اونقدر... بودم کرده پیدا رفتاری طور این بود وجدی

 خندید ومی گفت می باهمه و بود من برعکس درست اخالقش اون...  کرد می فرق باهمه علی

 بود فرزند تک من مثل هم علی امیر... کنن وآمد رفت باهم هم ومادرامون پدر شد باعث که شدیم صمیمی باهم اونقدر...

 میشه... نمیومد خوشم مادرش از زیاد اما... بود خودم پدر از تر مهربون خیلی جورایی یه... بود خوبی آدم خیلی پدرش...

 .... کرد می نگاه آدم به بد خیلی میترسیدم ازش گفت

 ...  شدیم وبزرگتر بزرگ علی امیر و ومن گذشت روزها

 بود آورده کم نفس انگار کشید عمیق نفس یه آکام

 داد ادامه ودوباره 

 می بود خراب قلبش مامانمم چون و بود دعوا خونه توی همش... بود کرده تغییر بابام اخالق که بود روزی چند یه_

 ....................................... بیاد سرش بالیی یه ترسیدم

 ... کنه دعوا بامامان کمتر که بخوام وازش کنم صحبت  مردونه بابام با برم گرفتم تصمیم

  دوستاش از یکی ی خونه بود رفته هم ومامان بود خونه بابام روز اون

 ....بزنم حرف بابا با مامان رسیدن از قبل میخواستم... نرفتم کالس سر رو آخر ساعت

 .....  شدم خونه وارد و کردم باز کلیدم با رو در

 

 طور این حاال تا نه دیدم کردم فکر ذره یه کرد جلب مو توجه قرمز بلند پاشنه کفش یه که کنم باز رو سالن در اومدم

 .....بود ندیده مامان پای رو کفشی

 .... شدم سالن ووارد انداختم باال مو شونه

 احساس که  بزنم تادر بردم باال ودستمو ایستادم وبابام  مامان مشترک اتاق کنار   رفتم باال ی طبقه سمت به راست یه

 گوشم توی بود آشنا هم خیلی که زن یه صدای که... گذاشتم در روی گوشمو میاد اتاق داخل از صداهایی یه کردم

 ...پیچید
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 ..............خودش اتاق توی آورده دوستاشو از یکی مامان شاید گفتم خودم وبا گرفتم فاصله ذره یه در از

 در روی وگوشمو دربگشتم طرف به دوباره اومد اتاق داخل از که ای مردونه باصدای که برم خودم اتاق سمت به اومدم

 ...گذاشتم

 ... کردم نگاه اتاق داخل وبه کردم روباز در الی آروم میومد کرد می صحبت باناز که زنه صدای

 رو میدیدم که چیزی تونستم نمی اصال... بودم کرده شک چشمام به.... زد خشکم تعجب از روم به رو ی صحنه بادیدن

 .... کنم باور

 رو دیگه هم وداشتن....بود شده خم پدرم روی بود من به پشتش که وزنه بود خوابیده تخت روی لخت ی باباالتنه پدرم

 ... بوسیدن می

 ......داد فشار اش معده روی دستش وباکف برداشت دورم از دستشو گفت تااینو آکام

 ...........شدم بلند پاش روی از سریع و کردم استفاده فرصت از ولی بیام بیرون بغلش از نداشتم دوست که این با

 ایستادم ازش بافاصله

 ...کردم نگاه داد می فشار شو معده محکم که آکام به

 ：وگفتم رفتم نزدیکتر ذره یه

 نیست؟؟؟ خوب حالتون_

 درد داشت خیلی انگار...... گذاشت اش معده روی هم دیگرشو دست و گرفت دندون لبشو  بده جوابمو اینکه بدون آکام

 .....داشت

 

 :وگفتم ایستادم کنارش

 بده؟؟؟ حالتون خیلی_

 ... کرد نگاه بهم و آورد باال سرشو از  ذره یه آکام

 ... داشت درد خیلی انگار بود نشسته عرق پیشونیش روی

 ... شدم اتاق وارد و وبرداشتم خورد می ها موقعه این تو باید که وقرصی رفتم اتاقش طرف به
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 شده قرمز که باچشمایی که گرفتم طرفش وبه وقرص رفتم طرفش به... بود نشسته تخت روی حالت همون به همچنان

 دهانش داخل و قرص اخم با... ریختم براش آب لیوان یه گذاشتم دستش کف و قرص... کرد می نگاه بهم داشت بودن

 ...گرفت دستم از رو آب ولیوان گذاشت

 :وگفتم کردم نگاه بود شده کبود درد از که صورتش به

 بکشین؟؟؟ دراز تخت روی تونید می_

 رو پتو و رفتم طرفش به آروم... گذاشت بالشت روی وسرشو کشوند بالشت سمت به خودشو بزنه حرفی اینکه بدون آکام

 ... گرفت محکم دستمو آکام که برم اتاق در سمت به واومدم کشیدم باال اش سینه روی تا

 :گفت بود مشهود درونش درد که باصدایی که کردم نگاه بهش بااخم

 بمونی؟؟؟ جا همین میشه_

 ....نشستم روش و گذاشتم تخت وکنار آوردم رو بود اتاق داخل که صندلی تنها و کشیدم بیرون دستش تو از آروم دستمو

 ... کردم نگاه بود بسته چشماشو و بود کرده اخم که آکام به

 روی که ساعتی به... بدونم اشو بقیه بودم شده مشتاق خیلی بود گفته آکام که چیزهایی با... بود غمگین خیلی صورتش

 ... میداد رونشان صبح۳ ساعت کردم نگاه داشت قرار دیوار

 ... شد مشغول ذهنم دوباره بودم شنیده دراتاقش پشت از ظهر دیروز که حرفی آوری بایاد

★★★                       

 ...دکتر بردمش می باید وگرنه بود شده بهتر حالش انگار خداروشکر خوابید پهلو وروی زد غلتی یه آکام

 باشه خورده ها زهرماری اون از آکام که شد نمی باورم اصال...رفته خواب به که داد می نشان میکشید که عمیقی نفسای

 .....خوره رونمی ها کوفتی این شده که اشم معده خاطر به حتی کردم می فک جورایی یه

 وضو که این از بعد.......بگیرم وضو تا رفتم دستشویی سمت به داشت قرار اصلی خیابانون توی که مسجدی اذان باصدای

 بستم قامت و کردم پهن و وجانماز انداختم سرم روی و بود گرفته برام خاله که صورتی های گل با سفید چادر گرفتم مو

 خاطر به گرفته بغضم... کنه صحبت من با نداره دوست هم خدا حتی ودیگه پوشانده گناه پامو سرتا کردم می احساس...

 و نشستم قبله به رو طور همون خوندم که و صبح نماز... بود آکام اصلیش ومقصر بودم شده مرتکب ناخواسته که گناهانی

 ....کردم می نیاز و راز خودم باخدای

 .... نداشته برام سختی جز که دنیایی از..بود پر دنیا از خوددنیا ی اندازه به ودلم... ریختن می صورتم روی اشکام
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 که آکام به نگام که بیارم بیرون سرم از رو چادر واومدم شدم بلند جام واز کردم جمع رو وجانماز کردم پاک رو اشکام

 و شدم نزدیک بهش قدم یه...کرد می نگاه بهم بود خوابیده که طور همون....افتاد میکرد نگاه بهم وداشت بود شده بیدار

 :گفتم

 خوبه؟؟؟ حالتون_

 :گفتم که... بشه بلند جاش از وخواست داد تکون سرشو آکام

 ... نشین بلند بخوابید_

 :وگفت گرفت ازم نگاهشو آکام

 ... کنه می آرومم زهرماری اون فقط افتم می گذشته فکر به هروقت... نبودم خودم حال تو دیشب متاسفم_

 :گفتم بشنوم خودم فقط که طوری آروم و زدم پوزخند یه

 « کنه می رهات چیز همه از لحظه چند واسه فقط کنه نمی آرومت»

 ...شنید رو صدام هم آکام انگار ولی

 ... گذاشتم کمد توی درآوردم چادر و کردم سرم چادر زیر ازهمون روسری یه بیارم بیرون سرم از رو چادر اینکه از قبل

 گاز روی و ریختم ظرف توی و شیر مقدار و کردم باز رو ودریخچال رفتم آشپزخونه طرف وبه اومدم بیرون اتاق از

 اتاق سمت به ریختم لیوان توی و وشیر گذاشتم بشقاب روتوی بود کرده درست خورشید که کیکی از ذره یه... گذاشتم

 ... رفتم

 گرفتم طرفش به رو شیر لیوان کرد می نگاه گوشیش به داشت و بود نشسته تخت روی آکام... کردم باز رو اتاق در پام با

 کیک بشقاب.. گرفت دستم از رو لیوان.... انداختم پایین سرمو و گرفتم ازش نگامو... کرد نگاه چشمام به آورد باال سرشو...

 : وگفتم گذاشتم کنارش رو

 ... کنه اذیتتون دوباره ممکنه خالیه معدتون  بخورید_

 خودم شد باعث که پیچید سردی باد یه شدم حیاط وارد که همین شد می روشن داشت کم کم هوا اومدم بیرون اتاق واز

 ...... کنم نگاه چشماش به تونستم نمی چرا دونم نمی... نشستم آب جوی کنار رفتم پشتی حیاط طرف به... کنم ومچاله

 ... شدم خیره آب جوی وبه کردم جمع بیشتر خودمو
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 پتو ویه ایستاده سرم پشت آکام دیدم که کردم نگاه عقب طرف به گرفت قرار هام شونه روی چیزی که این بااحساس

 روم به رو وبه گرفتم ازش نگاهمو و ندادم محل بهش ولی بودم کرده تعجب کارش از که این با...  انداخته هام شونه روی

 .... شدم خیره

 ....شده خیره آب جوی به عمیق اخم بایه دیدم که کردم نگاه رخش نیم به نشست کنارم آکام لحظه چند از بعد

 :گفت گرفته صدای بایه آکام بار این که کردم نگاه جلوم به دوباره

 ؟؟؟؟ گفتم کجاشو تا دیشب_

 :وگفتم کردم نگاه بهش باتعجب

 رو؟؟؟ چی_

 :گفت غمگین لحن یه با  بود خیره رو روبه به که طور همین آکام

 !!!رو نکبتیم زندگی از قسمتی_

 :گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون گرفت دلم بالحنش

 ...ید دید اتاق توی و خانوم اون و  پدرتون که اونجا تا_

 :وگفت کشید عمیق آه یه

 رفتم خودم اتاق وبه بستم رو دراتاق... کنم کار چی باید دونستم نمی بود کرده هنگ مغزم دیدم رو صحنه اون وقتی_

 ... کیه زن اون بفهمم خواست می دلم

  داد ادامه ازحرص پر لحن بایه کردو سکوت ذره یه آکام

 تا شدم منتظر ساعتی دو،سه..... میکرد بازی عشق  ای دیگه کردباکسِ می زندگی  مادرم که ای  خونه توی پدرم  که_

 .................. افتاد زنه به تاچشمم که کردم نگاه در الی از آروم... اومد بیرون اتاق از زنه

 کرد سکوت گفت اینو تا آکام

 :گفتم همین برای بوده کی زنه بدونم داشتم دوست خیلی

 بوده؟؟؟؟ کی زنه خب_

 : وگفت داد قورت صدا با دهنشو آب آکام
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 !!!علی امیر مادر_

 چی؟؟؟_

 :  گفت سوالم به توجه بدون آکام

 کنم هضم خودم برای دیدم که رو چیزی تونستم نمی_

 چند تا...... کنم سالمش ترسیدم می حتی گاهی که بود جدی اونقد باشه ونوش ایش اهل که نبود مردا اون از پدرم آخه 

 وهر میومد خونه کمتر پدرم... بود نگران مادرم... باشگاه ونه میرفتم مدرسه نه بودم کرده حبص اتاقم توی خودمو روز

 چه بفهمه رو موضوع این اگه دونستم نمی دادم نمی رو علی امیر های تلفن جواب... داد می عذاب رو مادرم بود هم وقت

 چیکار باید دونستم نمی... بودم شده اعتماد بی همه به نسبت بود اومده بدم ازهمه....میده نشون خودش از العملی عکس

 عفریته یه مادرش بگم تونستم نمی که هم امیر به... موند نمی زنده دیگه مطمئنا... فهمید می رو قضیه مادرم اگه...  کنم

 به رو قضیه این من گذشت روزها.... کنه می بازی عشق دیگری شوهر با اومده خودش شوهر باوجود که نیست بیشتر

 ماه اسفند اواسط... دیدیم می رو دیگر هم مدرسه همون توی وفقط بود شده کم علی امیر با ام رابطه نگفتم کس هیچ

 بگیره امتحان ازمون خواست می مون دبیر که بعد ساعت کتاب وداشتم بودم نشسته مدرسه ی باغچه کنار...  بود

 کردم نگاه سمتش وبه روبستم کتاب .. بود ناراحت خیلی انگار کردم نگاه بهش.... نشست کنارم علی امیر که ومیخوندم

 :وگفتم

 امیر؟؟؟ شده چی_

 :وگفت کرد بهم غمگین نگاه یه علی امیر

 ... شد خراب سرم روی دنیا کردم احساس گفت اینو تا میشن جدا ازهم دارن مادرم و پدر_

 :گفتم بلندی باصدای

 چی؟؟؟؟_

 :گفت بغض بایه امیر

 دیده مرد یه با رو مادرم پدرم،_

 :گفت ودوباره کرد سکوت ذره یه

 .....داره دوست رو دیگه وکسِ شده عاشق گفته کنه زندگی باهاش خواد نمی دیگه گفته پدرم به برگشته مادرم_

 ....قراره چه از قضیه فهمیدم گفت اینو تا امیر
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 ..... جداشدن هم از ومادرش پدر زد بهم رو حرفا این امیر که این از بعد روز چند

 ...... اصفهان رفت پدرش همراه به م وامیر

 می رو پدرم عاشقونه مادرم... دیدم می رو مادرم مرگ کابوس همش بود  گرفته طالق امیر پدر از عفریته اون که روزی از

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!اماپدرم پرستید

 بود آروم خونه که میشد روزی چند یه

 ...طوفان از قبل آرامش این خاطر به کردم می شکر خدارو ومن 

 ی باچهره پدرم که خوردیم می چایی داشتیم مادرم وبا بودم نشسته شومینه کنار بود عید اش دیگه روز سه که  شب یه

 :گفت زدو لبخند یه خوشحاله اینقدر که شده چی پرسید ازش مادرم تا شد خونه وارد شاد

 ....ببندید هاتونو ساک شمال بریم قراره فردا پس_

 :گفت باخوشحالی مامان

 آقا چشم_

 میشدم متنفر پدرم از دیدم می مادرم از روکه  رفتارا این

 خودش قول به... بزرگ خانوم  پیش شیراز وبرم نرم باهاشون من که  گفت پدرم مسافرت بریم بود قرار که ازاین قبل روز

 .... بره تنها بامامان خواست می هاشون جونی یاد به

 کنار رو روزی چند خواد می وحاال کرده قطع زنه اون با شو رابطه پدرم کردم فکر کردم قبول خبر بی جا همه از که منم

 ...باشه مامانم

 ....خودمون ماشین با واونا برم باهواپیما من بود قرار

 ...میشه ساکت حساسش جاهای هی که دیوار به بکوبم سرشو میخواستم کردم نگاه بود شده ساکت که آکام به

 :گفتم مشتاق لحن بایه

 ...اش بقیه خب_

 :وگفت زد گره هم توی دستاشو آکام
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 بالبخند.... بیوفته براش اتفاقی یه قراره که دونست می انگار... افتاد گریه به مامانم بیاد پدرم اینکه از وقبل حرکتشون روز

 ... بگذرونه خوش بابا با بره که وگفتم گرفتم آغوشش توی

 ......میداد انجام داره نگهش راضی اینکه برای بود الزم که هرکاری...بود بابام عاشق واقعا مامانم

 ..... بوسیدمش و کردم بغلش ولی بودم چرکین دل پدرم از که بااین بِرَن خواستن می که ی لحظه

 ...داشتم پرواز روز همون شب دوازده چون بستم ساکمو رفتم منم رفتن اینکه از بعد

                          *** 

 

 می... میزدم زنگ که هم موبایلشون به... نداشتم ومادرم پدر از خبری هیچ هنوز... گذشت می شیراز به آمدنم از دوروز_

 از بعد۴ نزدیکای ساعت... دن نمی جواب منو تلفن که باشن باهم کامالً خواستن شاید گفتم می خودم با... خاموشه گفت

 و کردم حافظی خدا بود خواندن کتاب مشغول که بزرگ خانم از... ببینم رو امین  دوستم  بروم تا شدم آماده که بود ظهر

 کفشمو... دیدم روم به رو پا جفت دو که کردم باز رو خونه در کردم می پا کفشمو داشتم که طور همین رفتم در طرف به

 :گفتم تعجب با... بودن ایستاده رو به رو نظامی فرم لباس با دومرد آوردم باال وسرمو کردم ول

  سالم_

 :گفت دوتا اون از ویکی دادن جوابمو تاشون هردو

 ؟؟؟ نصب تهرانی آقای منزل_

 : وگفتم دادم تکون سرمو

 بفرمایید بله_

 :وگفت آورد بیرون و عکس یه رنگ قرمز پوشه یه الی از مرده

 شناسین؟؟؟ می رو دونفر این شما_

 ... بود ومادرم پدر عکس... کردم نگاه وبهش گرفتم دستش از رو عکس

 : گفتم بانگرانی ودیدم عکس تا

 افتاده؟؟؟ اتفاقی طور چه هستن ومادرم پدر ها این بله_

 ... کردیم پیدا دریا کنار ویال یه توی رو جسدشون متأسفانه بله_
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 بود سخت خیلی براش خاطرات این کردن بازگو انگار کردم نگاه بود انداخته پایین وسرشو بود شده ساکت که آکام به

 ... بشه سبک خواست می شاید... گفت می من روبه اینا چی برای دونم نمی...

 ... بشنوم حرفاشو ی تابقیه کردم جمع وحواسمو دادم خاتمه افکارم به آکام باصدای

 مادرم وسپس پدر  اول قانونی پزشگ ی گفته به... کنم باور نتونستم هاشون جنازه ندیدن تا و بودن زده بهم که حرفی_

 ازش پدرم کشتن از بعد قاتل انگار... بوده جوهری پدرم اشاره انگشت که گفتن وهمچنین... بود شده کشته گلوله توسط

 ...بده نشون خودشو قاتل تا باشیم منتظر باید گفتن ومی... بود مهمی مدرک این پلیس قول وبه... بوده گرفته انگشت اثر

 بودن قاتل کردن پیدا پیگیر پلیسا ماه چند تا

 خوبی حال وعروسش پسر مرگ خاطر به که بزرگ خانم کنار وشیراز بودم نرفته تهران بود  افتاده اتفاق اون که وقتی از 

 ... بودم مونده نداشت هم

 دلم هنوز که وپدری مادرم دادن دست از غم... رسیدم خط ته به کردم می واحساس بود شده زهر برام دنیا ی همه

 از ماه شش...  بود شده سرد باهمه رفتارم  نبودم سابق پسر اون دیگه... بود کرده بزرگم شبه یک بود نشده صاف باهاش

 ... بودن زده حدس چیزایی یه ها وپلیس بود گذشته ومادرم پدرم مرگ

 زنگ بود اتاق داخل که تلفنی که کردم می نگاه مونو خانوادگی های عکس وداشتم بودم نشسته ایون توی که شب یک

 ... خورد

  وبرداشتم تلفن و رفتم اتاق داخل وبه شدم بلند

 جان آکام سالم_

  بود زارعی آقای مون  خانوادگی وکیل

 زارعی آقای سالم_

 پسرم؟؟؟ طوره چه حالت_

 ممنون خوبم_

 کنم صحبت باهات پدرت اموال درمورد زدم زنگ

 ؟؟؟ آمده پیش مشکلی_

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

144 
 الهه غم و ارباب دل

 و دارن دماوند طرفای که هایی زمین شما پدر کنه می وادعا آورده نامه صیغه یه علوی آتوسا نام به خانومی یه راستش_

 !!! کرده واگذار ایشون به

 سرخود زیر چیزا این تمام میزدم حدس...میشه پیداش زودی به میدونستم... کردم زمزمه لب وزیر گفت که  اسمی

 باشه کثیفش

 ... داشتن قیمت صدمیلیارد  نزدیک روش بود گذاشته دست زنیکه همون یا علی امیر مادر که هایی زمین

 از شد نمی اشکالی وهیچ..... بود قانونی چیزش همه نامه صیغه...  کرد ایمیل برام رو نامه صیغه از کپی یه زارعی آقای

 ....بود خورده ها ورقه پای که انگشتی اثر وحتی.......دربیارن توش

 ... دادم اطالع بود پرونده مسئول که پلیسی به شب همون

 ... ببینم رو اون تا رفتم سرگرد دستور به که وقتی... کردن دستگیر رو عفریته اون فرداش هم ها اون

 از نتونه عمرش آخر تا دیگه که زدمش می چنان داشتم دوست.... برگرفت در وجودمو تمام نفرت افتاد صورتش به نگام تا

 ...بشه بلند سرجاش

 حرف باهاش که دونستم نمی درحدی رو کثیف موجود اون اصال اومدم بیرون اتاق از بگم چیزی بهش اینکه بدون ولی 

 ... بزنم

 ...نداشت حد که بودم متنفر ازش اونقدر

 طرفم به رو پرونده یه سرگرد... کنه صحبت باهام پرونده درمورد خواست می انگار  شدم اتاقش وارد سرگرد دستور به

 :وگفت گرفت

  خفته زیبایی به ملقب علوی آتوسا پرونده این_

 ...داد ادامه سرگرد که کردم باز رو پرونده

 ....ایران  تروریست باند بزرگترین عضو_

 :وگفت نشست مقابلم صندلی بلندشدوروی صندلیش روی از که کردم نگاه بهش متعجب_

 ... کنه خودش عاشق رو پدرت میکنه وسعی میشه پدرت زندگی وارد نقشه با میزد خودش که حرفایی با_

 :وگفتم پریدم حرفش وسط

 بوده؟؟؟ چی کار این از هدفش_
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 :وگفت کرد اخم یه سرگرد

 ای روبانقشه  خانوم  این باند، رئیس  متهم های گفته طبق گفتم می داشتم بله... خدمتتون کنم می عرض بدید اجازه_

 پدرتون از بتوانه اش زنونه های حیله با تا فرسته می پدرتون پیش باند مخارج تأمین برای بود شده ریخته قبل از که

 ...... کنه باند این وارد پولی منبع عنوان به و رو پدرتون همچنین و  کنه استفادهٕ   سو

 ؟؟؟ خطرناکه باند یه عضو خانوم این یعنی پس_

  داد تکون سرشو سرگرد

 ؟؟؟ کشته اون هم رو ومادرم پدر_

 شمال بِرن که قرارمیزاره  تهرانی آقای با مسافرت به مونده روز چند  که فهمیدیم خودش بااعتراف ولی دونیم نمی اینو_

 که  میخواد پدرت از بوده نگفته هنوز هم پدرت و بگه مادرت به رو خودشون ی قضیه بود خواسته پدرت از چون و

 مثبت جواب درخواستش به هم تهرانی آقای وظاهرا بگن بهش رو موضوع جا همون تا بیاره خودش با هم  رو مادرتون

 خواد می وازش میکنه مالقات پدرت با متهم ومادرت پدر شدن کشته از قبل ساعت چند.... میبره هم  رو مادرتون و میده

 قتل به رو هردونفر  کنه نمی قبول رو متهم درخواست پدرت وچون کنه قبول باندشون به پیوستن برای درخواستشو تا

 ............................... میرسونن

 اون رسونده قتل به رو ومادرم پدر کسی چه بفهمیم اینکه از قبل...   دیدم رو عفریته اون که روزی اون از بعد روز چند

 ...میرسونن قتل به گلوله ضرب به شده می پیاده ماشین از داشته که درحالی   دادگستری جلوی رو زن

 

 غمش بودم داده دست از رو مادرم رو پدر که من... باشه آمده آکام ومادر سرپدر بالیی طور این که کردم نمی فکر اصال

 ...  میفهمیدم رو

 :گفتم باناراحتی

  متاسفم واقعا_

 نگفت چیزی و داد تکون سرشو  آکام

 :گفتم آکام روبه دوباره 

 بپرسم؟؟؟ سوال یه_

 :گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون آکام
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 !!!بفرما_

 :وگفتم کردم صاف رو گلوم

 دونن؟؟؟ می رو موضوع این اصال هستین؟؟؟ دوست علی آقاامیر  با هنوز چطور پس_

 :وگفت زد پوزخند یه آکام

 بزرگ رو امیر فقط  عفریته اون   مونه نمی زنده زایمان بعد امیر مادر بود باباش زن نبود امیر اصلی مادر زنیکه اون_

 ... بود کرده

 :گفتم مظلوم لحن بایه خورد می رو ذهنم داشت جوری بد سوال یه

 !!! دیگه یکی_

 :وگفت کرد نگاه بهم تعجب با آکام

 دیگه؟؟؟ یکی چی_

 !!!دیگه سوال_

 :گفت کنه پنهان اون پشت شو خنده کرد می سعی که جدی لحن بایه.... بود گرفته خندش انگار کردم نگاه بهش

 .......نمیدم جواب دیگه... یکی همین فقط_

 نکبت... میزاره واسم هم کالسی چه... ایششششششش

 :وگفتم کردم نگاه بودن ریخته هاشون برگ که درختایی وبه چرخوندم دیگه طرف به و صورتم

 خطرناک براشون شما ممکنه که نکردن فکر ؟؟؟باخودشون نداشتن کاری باشما میگین که خالفکارایی اون طور چه_

 ؟؟؟؟ باشین

 ... بود گذاشته محافظ برام پلیس مدتی تا_

 غرق اینقدر ومن بود شده روشن کامال هوا...... تکوندم رو بود شده خاکی که لباسمو شدم بلند جام واز گفتم اهان یه

 : وگفتم رفتم ساختمون طرف به.... کرد طلوع کی خورشید نفهمیدم که بودم دادن گوش

  کنم آماده تونو صبحانه میمرم من_

 دادن ادامه راهم به و نشدم آکام جواب منتظر

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

147 
 الهه غم و ارباب دل

 :وگفت کرد نگاه مشکوک بهم خانم ملوک شدم آشپزخونه وارد تا

 ؟؟؟ صبح وقت این بودی کجا_

 :گفتم آوردم می بیرون یخچال داخل رواز مربا ی شیشه که ودرحالی زدم لبخند یه

 ..پشتی حیاط_

 بودی کاررفته چی_

 :وگفتم زدم بهش چشمک ویه چرخیدم طرفش به

 طوری همین_

 ....رفتم آکام اتاق سمت وبه گرفتم دستم توی رو صبحانه سینی

 در چارچوب تو رو آکام که بیام بیرون اتاق از واومدم گذاشتم اتاق وسط میز روی رو داشت قرار سینی توی که چیزایی

 ... دیدم

 :وگفت کرد نگاه بهم که کردم می نگاه بهش بودم ایستاده اتاق وسط بست رو در و شد اتاق وارد آکام

  دارم کارت بشین_

 کاری؟؟؟ چه_

 :وگفت رفت دستشویی طرف به آکام

 فهمی می باشی داشته صبر اگه_

  شدم خیره پام زیر فرش وبه نشستم مبل روی

 :گفت دهنشو گذاشت لقمه یه... نشست بودم چیده روش رو صبحانه که میزی پشت آکام دقیقه چند از بعد

 کردم؟؟؟؟ تعریف برات زندگیمو چرا دونی می_

 :گفتم تفاوت بی

 چرا؟؟؟ نه_

 :گفت گرفت می ای دیگه لقمه که درحالی آکام
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  دیدم رو ومادرم پدر جسد وقتی_

 روزی چنین منتظر که ساله۱۰ نزدیک تقریبا االن... برسونم کارش جزای به رو قاتلشون روز یه که دادم قول بهشون

 ... هستم

  گذاشت دهانش داخل و بود کرده درست که لقمه و شد ساکت آکام

 : پرسیدم متعجب

 کنید؟؟؟ کار چی خواید می مگه_

 :وگفت زد پوزخند یه

  بگیرم انتقام خوام می_

 ...کردم نگاه بود شده جنس بد که آکام ی قیافه وبه دادم قورت دهنمو آب

 ؟؟؟؟ بگیرید انتقام خواید می کی از دیگه نشده؟؟؟؟ کشته زنه مگه چرا_

 ..نبوده عفریته اون  داده رو ومادرم پدر  قتل دستور که کسی نه_

 بوده؟؟؟ کی پس_

 ...باندشون ریئس_

 :گفت بود شده باریک که چشمایی وبا کرد سکوت ذره یه

  سهیلی رادمهر _

 کرده؟؟؟ رو کار این حتما اون دونید می کجا از_

 :گفت کردو اخم آکام

 کنم جمع اطالعات کثافتش خود و باند درمورد که بود همین کارم سال۱۰ این توی_

 به برید خب  دارید مدرکم گید می که هم طور این تازه رسونده قتل به رو تون ومادر پدر کی دونید می که شما خب _

 ... بسپارین قانون دست به رو چیز وهمه بگید پلیس

 بشه که بخوری درد به مدرک و انداختم نمی زحمت به سال همه این خودمو که کنم رو کار این خواستم می اگه من_

 ندارم کرد صادر برایش اعدام حکم
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 :وگفتم شدم بلند صندلی روی از

 بگم؟؟؟ کسی به برم ترسید نمی میگید من به رو ها این چرا حاال_

 :وگفت ایستاد من به وپشت رفت پنجره سمت به شدو بلند صندلی روی از آکام

 !!!کنی همکاری باهام توهم باید چون نه_

 :گفتم بلندی صدای با

 کنم؟؟؟ کار جاااااااااان؟؟؟؟چی_

 :وگفت برگشت طرفم به آکام

 بگیرم اونا از رو مادرم و پدر انتقام کنی کمک من به باید_

 : وگفتم رفتم عقب سمت به قدم یه

  کنم نمی رو کار این وقت هیچ من نه_

  برگشتم عقب به زد آکام که حرفی با که رفتم می در سمت به داشتم

  شدن شهید ومادرت پدر شنیدم_

 ... بود خنثی خنثی صورتش کردم نگاه بهش

 ： گفتم طلبکارانه لحن بایه

 دونید؟ می کجا از رو این شما_

 ：وگفت زد پوزخند یه آکام

 ... نیست چیزی که این دونم می آبادتو جدو تا من... کنه کار خونه تو این بیاید تونه می هرکسی کردی فک_

 ... باشه کاری محافظه آدم همه این آکام که کردم نمی شو فکر اصال

 ：گفت آکام

 گذاشته؟؟؟ بمب خونتون توی کی دونی می _

 داد ادامه که شدم خیره بهش عمیق اخمای با
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 . رسونده قتل به منو ومادر پدر که همون سهیلی رادمهر_

 رسونده؟؟؟ شهادت روبه رومادرم پدر که آدمیه همون سهیلی رادمهر که هستید قدمطمئن کجااین از_

 دارم مدرک_

 کنید؟؟؟؟ کار چی خواید می باشید داشته مدرک اینکه فرض به چی؟؟؟ که حاال  خب_

 :گفت بلندی صدای با آکام

 ومادرت پدر قاتل ببینی تونی ؟؟؟می نداری غیرت تو یعنی چی؟؟؟خب که خب_

 !!!!!! خنده می  تو منو ریش به و کنه می وکیف میره راه راست راست

 :وگفتم گرفتم ازش نگاهمو

 میده کارشو جزای مطمئناً نشسته حق جای خدا دارم اعتقاد هم دیگه دنیای یه به من_

 : وگفت خندید بلند آکام_

  میگیره خندم جوری بد که... نزن ای کلیشه حرفای این از خواهشا_

 :گفت جدی لحن یه با برداشت طرفم به قدم یه آکام

 رو حق این کسی یه باید دنیا این توی ولی... حقه خدا درست... نشسته حق جای خدا گی می که بکشیمش خوایم نمی_

 یانه؟؟؟ کنه اجرا

 ؟ok قانون دست بدمش وبعد بکنم باهاش کوچولو حساب تصفیه یه خوام می فقط من

 :گفتم برداره سرم از دست که این برای

 کنم فکر باید_

 : وگفت داد تکون سرشو آکام

 ... بگی جوابتو که داری فرصت روز دو فقط_

 آمدم بیرون اتاق واز گفتم باشه یه

                       *** 
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 روز چند ولی بودم افتاده فکرانتقام به بودن شدن شهید ومادرم پدر که اوال همون... یومد نمی خوشم انتقام از وقت هیچ

 ...شدم سرد گذشت که

 منو هم زور به باشه قرار اگه که دونستم می ولی... بشه منصرف هم خودش که وبگم بدم «نه» جواب بهش خواستم می

 کردن رد برای ای بهونه یه تا کردم می فکر رو روز دو تمام همین برای کنم همکاری باهاش که کنه می وادار

 و شد می تمام وقتم امروز نکردم پیدا  خدا رضای محض برای هم حل راه ویه پوکید مغزم اما...  کنم پیدا  درخواستش

 تلفنی که... بگم چی آکام به کردم می فکر و زدم می قدم داشتم اتاق توی... دادم می جوابشو باید خونه میومد آکام وقتی

 ... خورد زنگ داشت قرار اتاق داخل که

 ：وگفتم گذاشتم گوشم کنار رو وگوشی رفتم تلفن طرف به

 بله؟؟؟_

  پیچید گوشی توی خورشید صدای

  کارداره باهات و ست آقااونجا هست، استخر که قسمتی اون حیاط تو  برو_

 ：گفت داد با خورشید که سرجاش بزارم رو گوشی اومدم

 نههههههههههه_

 ： گفتم متعجب

 شد؟ چی_

 ...ببر آقا برای هم  شربت لیوان یه آشپزخونه بیا قبلش فقط هیچی_

 گذاشتم میز روی رو گوشی کردم قطع رو تلفن باشم جوابش منتظر اینکه بدون بگی؟؟؟ آدم ی بچه مث تونی نمی_

    کردم سَرَم وروسریمو

  بپرسه جوابمو خواد می حتماً

 که حیاط از  قسمتی طرف وبه شدم خارج ساختمون واز گرفتم خورشید از رو  شربت لیوان... رفتم آشپزخونه طرف به

 ...رفتم بودم اونجا در استخر

 داد تکون رو سرش که کردم سالم بهش و شدم نزدیکش بود نشسته استخر کنار صندلی روی آکام
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 وکنار گذاشتم مقابلش میز روی رو لیوان.......  بیشعووور مردک میده تکون بزغاله مثل سرشو هی میگیره حرصم قدر این

 : وگفتم ایستادم

 داشتین؟؟؟ کاری بامن_

 :گفت و کرد اشاره روش روبه صندلی به آکام

  بشین_

 :وگفت کرد نگاه بهم مستقیماً آکام لحظه چند از بعد که نشستم بود گفته که صندلیی روی

 چیه؟؟؟ جوابت شد تموم دادم بهت که وقتی امروز_

 :گفت بلندی باصدای آکام که کردم مِن مِن ذره ویه انداختم پایین سرمو

 فهمیدی؟؟؟ کنی کمک من به باید بازم باشه هرچی جوابت ببین_

 :وگفتم بردم باال سرمو

 ... بشم ها بازی جور این قاطی ندارم دوست... نمیاد خوشم انتقام از من ولی_

 :وگفت زد پوزخند یه آکام

 یه همچنین و کنیم پیدا مدرک باند این نابودی برای خوایم می فقط که بکشیم آدم بریم خوایم نمی بگم بار چند_

 ...قانون دست میدیمشون هم بعد... بدیم بهشون حسابی مالی گوش

 ...هستند واردتر وشما من از که اونا بکنن رو کار این بگین پلیسا به خب_

 ...کنی کمک من به باید هم وتو بدم انجام رو کار این خودم خوام می من نه_

 بینی ی شامپانزه... بشه مارمولک به شبیه که بزنمش اونقدر خواستم می...بود شده خورد حرفاش دست از اعصابم

 ....کرده آرایش سوسک....عملی

 ... برداره سرمن از دست و بشه نرم سنگیش دل شاید تا کنم مظلوم لحنمو کردم سعی

 ..کنم می خراب نقشتونو  مطمئنا ترسم می من ولی_

 :وگفت کرد نگاه چشمام به آکام

  کنارتم منم نیستی که تنها_
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 ذلیل آکام این دست از بزنم خودمو وفقط بشینم وسط همون خواستم می.. . گفت می دیگه چیزی یه میگفتم هرچی

 ....مرده

 ：وگفت برداشت رو شربتش لیوان آکام

 ؟؟ دیگه ok پس خب_

 ... نکنه آکام مث ظالمی اسیر کسو هیچ خدا اینشااهلل دادم فشار وانگشتامو انداختم پایین سرمو

 ：گفت ساکتم دید تا آکام

 دانشمند که براین عالوه شده ایران وارد که است دوهفته سهیلی رادمهر همون یا باند رئیس نداریم وقت زیاد ما ببین_

 ... هست هم داره ارزش خیلی که هایی عتیقه یا خاکی کارزیر تو...میرسونه قتل به اسرائیل دستور با رو مهم واشخاص ها

 گوشش روکنار وگوشی گذاشت میز روی رو بود دستش که لیوانی خورد زنگ تلفنش بزنه حرفشو ی ادامه اومد تا

 :وگفت گذاشت

 !! امیر بگو_

 ..................ا

 !!!!ok چیز همه بگو ها بچه به ببین.... اونجام دیگه ساعت نیم تا پس باشه_

 ： وگفت گذاشت جیبش داخل موبایلشو آکام

  میدم توضیح برات صحبت نقشه درمورد بیشتر برگشتم وقتی ولی دارم کار برم باید االن_

 ... رفت پارکینگ سمت به بگه چیزی دیگه اینکه وبدون برداشت صندلی روی از کتشو آکام

 ای نقشه اگه ولی.... افتادم نفهم زبون این گیر که کردم گناهی چه دونم نمی من اصال... درآوردم براش پشت از شکلک یه

 رو بزرگی کار بگیره میگه که

 ....نمیام بیرون زنده کار این از بعد  میدونم من ولی آقا... دادیم می  انجام کشورمون درحق

 .رفتم آشپزخونه سمت وبه برداشتم رو لیوان 

                          *** 
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 رو امتحانش فردا که وکتابی درآوردم سرم از چادرمو... اومد آکام اتاق در شدن بسته صدای دادم که نمازمو سالم آخرین

  دانشگاهم فقط دیدم می رو ونسی شیری ونه میرفتم بیرون نه دیگه اینجا بودم اومده وقتی از... کردم باز رو داشتم

 ....بشه حذف ام روزمره های فعالیت از خونم می درس  من که جوری این  کنم فک اونم که بود جا پابر همچنان

 یه بودم شده دودل بود آکام حرفای به حواسم بیشتر ولی... کردم کتاب جمع وحواسمو دادم تکون خودم برا سرتاسف یه

 ..... ترسیدم می هم جورایی یه کنم خدمت مملکتم به خواستم می جورایی

 :وگفتم کردم بلند صدامو خورد در به که ای باضربه

 ؟؟؟ کیه_

 :گفت که اومد در پشت از آکام صدای

 تو؟؟؟ بیام_

 ...ما ارباب این شده تشریفاتی چه به

 : وگفتم کردم بلند رو صدام دوباره

 صبرکنید  لحظه یه نه_

 :وگفتم انداختم سرم روی رو نمازم چادر گذاشتم تخت وروی بستم کتابمو 

 بفرمایید_

 وبه  بشه بسته تا داد هل رو در پاش وبا شد اتاق وارد بود گذاشته جیباش توی دستاشو که حالی در آکام بازشدو دراتاق

 ... رفت داشت قرار اتاق کنار که ای صندلی سمت

 .... بودم گرفته محکم رو چادر جلوی  دستم با

 ：وگفت زد پوزخند یه افتاد من به نگاش تا آکام

 ...میشی خفه االن... بگیر تر باز رو گرفتی دورت که ای پارچه اون ذره یه که خورمت نمی_

 ...بخور منو بیا واقعا نه بیشعوررر ی پسره چه تو به آخه....

 ：وگفتم گرفتم تر محکم رو چادر

 ... راحتم من_
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 ： وگفت کرد اشاره تخت به آکام

  بشین_

 ：وگفت شد خم پایین طرف وبه گذاشت زانوهاش روی  دستاشو دوتا آرنج

 ... بشه خراب ام نقشه ندارم دوست کنی می گوش حرفام به خوب_

 حاضر زور به دونه می خوبه حاال... نکبت حلقش تو بریزم دنوناشو خواست می دلم قد چه لحظه اون نمیشه باورتون یعنی

 .....  میزار کالس واسم قد این که....شدم باهاش همکاری به

 ...نکنم عصبانیش دوباره تا کردم جمع حواسمو

 جشن این اما میشه برگزار سهیلی رادمهر عموی پسر  سهیلی شهریار عروسی جشن باغی یه توی دیگه دوهفته_

 های فامیل از یکی عنوان به شب همون ماهم است ها عتیقه وانتقال خرید جشن این برگزاری هدف و است فرمالیته

 میکنیم معرفی ها عتیقه خریدار رو خودمون اصل در ولی میشم واردجشن  اومدن آمریکا از تازه از که عروس

 نشست صندلی روی صاف آکام

 :وگفتم انداختم چپم پای روی راستمو پای 

 ؟؟؟ داریم باهم ارتباطی چه شما منو اونوقت_

 :وگفت کرد نگاه بهم تفاوت بی آکام

  وشوهریم زن_

  جااااان ای  گفت؟؟؟ چی دقیقا االن هااااان؟؟؟؟؟این

 ... کردم پیدا برداره سرمن از دست که این برای توپ حل راه یه... زدم دلم تو بشکن یه

 ：گفتم بدم نشون العملی عکس بود زده که حرفی به نسبت اینکه بدون

 ؟؟؟ کنید می اجرا  رو نقشه ی همه  عروسی همین توی یعنی خب_

 وقتی نقشه بعدی قسمت هست کنن می کار سهیلی رادمهر پیش که آدمایی شناسایی برای ازنقشه قسمتی یه این نه_

 درست رو کارا اینجان که هایی وبچه مونیم می اونجا روزی وچند  آستارا میریم اونا گروه همراه به ما که افته می اتفاق

 ...کنن می
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 ：گفتم آکام به رو جدی لحن بایه

 درسته؟؟؟ باشیم هم کنار همیشه باید وشوهر زن عنوان به شما منو یعنی پس خب_

  داد تکون شو کَلِه اون دوباره آکام

 :گفتم آکام روبه و زدم خبیث لبخند یه

 کنم همکاری باهاتون تونم نمی من متاسفم پس_

 : وگفت کشید توهم اخماشو آکام

 چرا؟؟؟؟_

 فقط کردن بازی نقش این معموالً کنم بازی رو زن یه نقش باشی شما که نامحرم مرد یه برای  تونم نمی من که چون_

 ده نمی من به رو اجازه این دین که داره هم ای دیگه مراحل خیلی نمیشه ختم ونشستن رفتن راه هم کنار به

 :گفت پوزخند وبایه ایستاد تخت وکنار اومد طرفم به و شد بلند صندلی روی از آکام

 ؟؟؟؟؟ داد اجازه بهت میزنی حرف ازش که دینی این میشدی مجرد پسر یه پرستار میومدی که روز اون_

 : وگفتم ایستادم ومقابلش شدم بلند تخت روی از

 مجرد پسر یه پرستار قرار که دونستم نمی من داد نخواهد هم وقت وهیچ ده نمی رو اجازه این من به من دین نخیر_

 چون بزنم زیرش تونستم نمی دیگه فهمیدم که بعدهم دختره یه کنم مراقبت ازش باید که کسی کردم می فک بشم

 کار مشتاق من نظرتون به حاال... میدادم جریمه باید کارم ندادن انجام صورت در بودم کرده امضا که دادی قرار براساس

 ؟؟؟ هستم اینجا در کردن

 :وگفت انداخت باال ابروهاشو از یکی آکام

 !!!بری اینجا از تونستی می خواستی می اگر ولی کنی می دفاع خوب خودت از_

 :وگفتم گرفتم جبهه جلوش

 منظور؟؟؟_

 :گفت میبارید شیطنت ازش که نگاه بایه آکام

 !!!باشه کرده پایبندت اینجا کسی یه یا چیزی یه شاید گفتم فقط نداشتم منظوری_
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 ... زد بهم چشمک یه و

 :گفتم تمسخر حالت بایه و کردم نگاش اخم با

 کنه؟؟؟ پایبند اینجا منو تونه می چی مثال_

 :گفت برد می آباد ناکجا تا تو دین و دل که لبخند ویه شیطون لحن وبایه شد تر نزدیک بهم آکام

 ...من مث ونازی هیکل وخوش خوشگل آقای یه مثالً_

 شوخیش آکام که بود خصوص به شبای اون از هم امشب بود نادر گرفت می شوخیش آکام که ها وقت اینجور معموالً

  خوردم می حرص ومن  بود گرفته

 :گفتم لبخند بایه روبهش

 ... بنفس اعتماد همه این تو یهو نشین غرق_

 :وگفت کرد کوتاهی ی خنده آکام

 ... دین می من به رو نفس به اعتماد این خانوما الًشما معمو_

 ... بدیم نفس به اعتماد خوشگل انگروگوتان توی به که.... پشتمون هفت با کردیم غلط خانوما ما

 :گفتم آکام روبه

 افسردگی تا کنن می تعریف مردا شما از زبونی طور همین نیست هیچی تودلشون نکنید اعتنا خانوما حرف به زیاد شما_

 ...بمیرید نگیرید

 ...من ی خودشیفته ارباب... گرفتم حالشو کردم حال

 : کردوگفت اخم دوباره آکام

 کنار خودتو تونی نمی داری خبر نقشه از دیگه حاال چون کنی کمک من به باید تو صورت هر در نکن عوض و بحث_

 بکشی

 .....اما_

 ... بدی انجام خوام می که رو کاری تا  کنم می مجبورت زور با نکنی قبول اگه نداره واگر وشاید ولی اماو_

 :وگفتم کردم قطع حرفشو عصبی لحن بایه
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 ؟؟؟ کنیم کار چی ؟؟؟شبشو چی آستارا میریم وقتی خب_

 من سمت به بره بیرون اتاق از اینکه از قبل و رفت در سمت به من حرف به توجه وبدون کرد ساعتش به نگاه یه آکام

 :وگفت  برگشت

 بیای بیرون اتاقت از نداری حق کنیم صحبت باهم نقشه درمورد تا جا این میان مرد چندتا دیگه ی دقیقه چند تا_

 فهمیدی؟؟؟

 چرا؟؟_

 کنیم می صحبت بعداً هم مسئله این ودرمورد.... وتو دونم می من اومدی بیرون ببینم اگه نیست مهم چراش_

 ... شد خارج اتاق واز

 دادم قرار خودم وعنایت لطف مورد رو آکام آباد جدو و نشستم تخت وروی کردم پرت در سمت به و درآوردم مو چادر

 رو آکام وتخم اخم ی حوصله ولی... ببینم رو کنن همکاری نقشه این توی آکام با قراربود که کسانی داشتم دوست خیلی

 به کردم وشروع برداشتم دوباره رو خوندم می آکام آمدن از قبل روکه کتابی... شدم خیال بی کالً همین برای... نداشتم

 ؟؟؟؟؟؟؟ چرا واقعاً...  میگیره خوابم کتابها به میوفته چشمم وقتی چرا دونم نمی من اصال... خوندن

 ... بودم خونده رو درس تا۳فقط من و داشتم امتحان درس تا۸

 زنگ روی۵ ساعت برای رو گوشیم و بستم و کتاب همین برای بخونم تونم نمی اصال دیدم... میومد خوابم هم وحشتناک

 .........بخوابم ورفتم گذاشتم

 این توی.. آخه زدم نهیب خودم به که... دیوار به بزنمش خواستم می میزد زنگ هی من گوشی این و بود صبح۵ ساعت

 ... بگیرم گوشی تونم می طوری چه دیگه گرونی

 ... خوندم رو هم صبح ونماز گرفتم وضو و رفتم دستشویی سمت وبه اومدم پایین تخت از حالی بی با

 کردم باز رو کتاب و نشستم زانو چهار تخت وروی زدم صورتم به دیگه آب یه رفتم میومد خوابم و بود کوفته هنوز بدنم

......................... 

 ... کشیدم قد یه کردم باز دستامو و کشیدم خمیازه یه

 دستم روی رو کیفم وچادرو کردم عوض هامو لباس اومدم پایین تخت روی از است۷:۱۰ دیدم که کردم نگاه ساعت به

 :وگفتم زدم در به تقه ویه رفتم آکام اتاق سمت به... شدم خارج اتاق واز گرفتم
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 آقا؟؟؟بیدارید؟؟_

 :گفت که اومد آکام صدای

  تو بیا آره_

 ... نوشت می رو چیزی یه وداشت بود نشسته میزش پشت کردم نگاه اتاق داخل وبه کردم باز آروم رو در

 :وگفتم برداشتم اتاق داخل به قدم یه کردم باز کامل رو در

 نمیرید؟؟؟ ورزش سالم _

 :گفت بیاره باال سرشو حتی اینکه بدون آکام

  نه علیک _

 ... بیارم رو تون صبحانه میرم من پس_

 آشپزخونه توی کدوم هیچ خورشید ونه خانم ملوک نه... شدم آشپزخانه ووارد اومدم پایین ها پله از بستم رو اتاق در

 رو آکام ی صبحانه اینکه از بعد گذاشتم میز روی رو وچادرم کیف...  انداختم باال رو هام شونه .. خوابن هنوز شاید... نبودن

 میز روی رو وسینی کردم باز رو اتاق در آرنجم کمک با...  رفتم اتاقش سمت به و برداشتم رو سینی کردم آماده

 ...گذاشتم

 ... نوشت می وچیزی بود پایین سرش همچنان آکام

 :وگفتم برداشتم رو سینی و گذاشتم میز روی رو بود سینی توی که هایی چیز

 ... صبحانه بفرمایید آقا_

 نوک از ونگاهشو برد باال ابروهاشو از یکی افتاد من به تانگاهش  برگشت من طرف  به و کرد بلند برگه روی از سرشو آکام

 :گفت و کشوند سرم فرق تا پام

 صبحی؟؟؟ اول کجا_

 :وگفتم کشیدم مانتوم به دست یه

 ...دانشگاه_

 :گفت جدی لحن وبایه کرد اخم آکام
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 ..بری خواد نمی امروز_

 :وگفتم رفتم طرفش به قدم یه رفت توهم اخمام حرفش این با

 چرا؟؟؟_

 ... دارم باهات مهمی کار چون_

 ... دارم مهم امتحان یه امروز من ولی_

 :وگفت کرد نگاهم ذره یه آکام گفتم اینو تا

 فهمیدی؟؟؟... باشی خونه  یک بایدساعت  ولی باشه _

 از اینکه از قبل.... بد روز یه خوبه اخالقش روز یه داره مشکل خودش با آکامم این    رفتم در سمت وبه گفتم باشه یه

 سرم پشت رو ودر اومدم بیرون اتاق واز گفتم آروم خداحافظ یه بود آکام به پشتم که طور همون ایستادم بشم خارج اتاق

 .......... بستم

                               

                                                  *** 

 ... نشستم داشت قرار کالس داخل که خالیی صندلی تنها روی

 اطراف به  نوشتن می تقلبی هم دیگه بعضی و خوندن می رو کتاب داشتن ها بچه  از بعضی... بود نیومده هنوز استاد

 جلوی گوشیشو هم حلما و نشستن کالس آخر دوتاشون هر  دیدم که... کنم پیدا رو ونازی حلما تا کردم نگاه کالس

 نگاه اطراف به بار یه ثانیه چند هم نازی... میگه گوشی داخل رو چیزای یه و کنه می نگاه کتاب روی هی و گرفته دهنش

 ... میکنه

 کنن می کار چی دارن نفهمیدم ولی کردم نگاهشون دیگه بار چند

 : وگفتم شدم نزدیکشون شدم رد میزها بین از و گذاشتم صندلی روی رو کیفم

 ؟؟؟ دوتا شما کنید می کار چه_

 کنه نگاه من به حتی اینکه بدون حلما... کردم نگاه داد می فشار بود گذاشته دماغش روی شو اشاره انگشت که نازی به

 وبهشون بودم ایستاده متعجب... کرد  بازگو آرومی تقریبا صدای با رو کتاب از قسمتی ویه کرد نزدیکتر دهنش به  گوشیو

 جیبش وداخل آورد پایین رو گوشی سریع هم حلما که زد حلما به سقلمه یه نازی استاد اومدن با که کردم می نگاه
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 سر ویه کردم نگاهشون خبیثانه... داشتن استرس قد این که کردن می خالفی کار یه داشتن دوتا این مطمئنم...گذاشت

 گذاشت میزم ی دسته روی رو برگه هم استاد نشستم صندلی روی تا... رفتم صندلیم سمت وبه دادم تکون براشون

 احساس که بودم داده جواب ها سوال تمام به تقریبا... کردم وشروع گفتم اهلل بسمه یه کشیدم خودم سمت به رو برگه...

 ن راستم سمت که کسی به...میاد پیس پیس صدای راستم طرف از که کردم

 

 تکون سرمو... دیدمش نمی زیاد دیگه بودم کرده دعوا باهاش آکام که روز اون از... مازیاره دیدم که کردم نگاه بود شسته

 :وگفتم خونی بالب دادم

  چیه؟_

 جواب خواد می من از که بدبخته مازیار این قد چه... نبود بلد رو دو سوال کنم فک... گذاشت پیرهن روی انگشتشو دوتا

 که بود منتظر همچنان مازیار... فهمه می استاد بخارونم سرامتحان رو بینیم بخوام اگه که ؟؟من کی اونم... روبدم سوالش

 دیدم که کردم اطرافم به نگاه یه... بکنم رو کار این طوری چه باید دونستم نمی اسکوال اون از که من بدم روبهش جواب

 .... من طرف میاد داره استاد

 کردم احساس رسید کنارم به استاد تا.... بیرون برم ومیگه میگیره برگمو میاد االن حتما... کچل ممد زاده امام یا

 میز وکنار شد رد میزم کنار از دیدم که نگیره رو ام برگه که بگم استاد به اومدم... گرفته دستشوییم زیاد ازاسترس

 نگاه مازیار به... نبودم حال خوش بودم شده ضایع وجدانم جلوی اینکه از حد این به وقت هیچ حاال تا. ..ایستاد جلوییم

 دستشویی خودم تو داشتم نکرده کار خدایش...اینجاست استاد  شو خیال بی آقا یعنی... کردم اشاره استاد به وباسر کردم

 وبه گذاشتم میز روی رو وبرگه شدم بلند صندلی روی از...شد می چی کردم می هم تقلبی کن فک دیگه حاال کردم می

 رفتم کالس در سمت

  ها عقربه کردم نگاه ساعتم به... شدم ونازی حلما ومنتظرم ایستادم بود دانشگاه حیاط وسط که کوچکی حوض کنار

 …میدادن نشون رو ۱۰ ساعت

 رو امتحانشون کنم فک... میان سمتم به دارن حال خوش وحلما نازی دیدم که کردم نگاه درسالن وبه کردم بلند سرمو

 ：وگفت زد کمرم پشت به نازی بهم رسیدن تا…دادن خوب

 بُزمَچِه طوری چه_

 :وگفتم گذاشتم کمرم روی رو دستم شد مچاله درد از صورتم

 ...شد نصف وسط از کمرم... کنی پرسی احوال آدم بچه مثل تونی نمی_
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 ... نشست ها چمن روی رفت و کرد نثارم بابا برو یه نازی

 ...کشوند نازی طرف وبه گرفت دستمو حلما

 :وگفتم نشستم حلما وکنار گرفتم باال چادرمو

 دادین؟؟؟ خوب رو امتحان_

 :وگفت زد بهم دوتادستاشو کف نازی

 عااااااااااالی آره_

 :وگفتم کردم باریک وچشمامو انداختم باال هامو ابرو

 دیگه؟؟؟ تقلب با همیشه مثل _

 :وگفت زد بهم چشمک یه حلما

 آره_

 ..افتادم کردن می کالس تو که کاری یاد که بگم چیزی یه اومدم

 :گفتم نازی روبه

 کردین؟؟ می کار چی داشتین کالس تو راستی_

 :گفت حلما وبه کرد نگام شیطون نازی

 بگم؟؟؟_

 :گفت نازی که داد تکون سرشو هم حلما

 ..کردیم می آماده تقلبی داشتیم_

 :وگفتم کردم نگاهش متعجب

 بود دستش گوشیش که هم حلما کردی نمی کاری که ؟؟؟؟تو طوری چه_

 .. خندیدند ریز ونازی حلما

 :وگفت کرد کنترل شو خنده حلما
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 ..... کردم می ظبط وصدامو خوندم می و نبودم بلد که رو قسمتی اون  روی داشتم من ببین_

 :گفتم تفاوتی بابی

 داره؟؟؟ ربطی چه خب_

 :وگفت زد بهم ای کَلِه پس یه حلما

 وداخل میکنیم وصل گوشی روبه «هندزفری»handzfery که وقتی...  خنگه خب... نسوزون فسفر اینقدر روخدا تو_

 رو نیستیم بلد که واونایی...بشنویم رو مون شده ظبط صدای تونیم می میزنیم رو  playی ودکمه... زاریم می گوشمون

 ؟ok بنویسیم

 ... دارم که رفیقایی این خاطر به میمیرم شخصاًمیرم خودم واقعا من  یعنی

 برا جدید حل راه نشستن بخونن رو درس بشینن که این جایی به خنگوال... میشن حروم دارن ما مملکت جوانای واقعا

 ...کردن پیدا تقلب

 :وگفتم گرفتم نیشگون یه کدوم هر   واز دادم تکون براشون سرتاسف یه

 شده فیثاغرسی یا بیرونی ریحان ابو یه حاال مطمئناًتا خوندین می رو درستون چیزا این به کردن فک جای به اگه_

 .....بودید

 :وگفت زد ما مرگ مکش لبخند یه نازی

 کردی؟؟؟ حال رو  خالقیت خدایی ولی_

 :وگفتم دادم تکون وچادرمو شدم بلند زمین روی از و زدم چشمک یه نازی حرف درجواب 

 .باشم خونه یک باید برم من ها بچه_

 :وگفت کرد نگاه ساعتش به حلما

 ؟؟ بری خوای می کجا زودی این به ۱۰:۳۰ که هنوز_

 :وگفتم کردم مرتب ام شونه روی رو کیفم

 ...شده تنگ خیلی  ونسی شیری برای دلمم سرنزدم بهشون که هست وقت خیلی مهری خاله دیدن برم خوام می_

 :وگفت زد لبخند یه نازی

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

164 
 الهه غم و ارباب دل

 نیامدی؟؟؟ بیرون خونه اون از هنوز_

 :وگفتم دادم تکون «نه» معنی به سرمو

 ...بیرون بیام خونه اون از تر زود که نکرد قبول.. بمونم اونجا باید دیگه ماه سه نه_

 ...اومدم بیرون دانشگاه از و کردم خداحافظی وحلما نازی از نداشتم  زیادی وقت

                     *** 

 تغییری هیچ جا این نبودم که ماهی سه این تو شدم رد داشت قرار کوچه وسط که آبی جوی روی از و گرفتم باال چادرمو

 از بعد گذاشتم داشت قرار دیوار روی که بلبلی زنگ روی دستمو و ایستادم در کنار بود مونده باقی طور وهمون بود نکرده

 ：گفت که اومد خاله صدای دقیقه چند

 کیه؟؟_

 ... منم نفهمه تا نگفتم چیزی

 انداختم بغلش توی رو وخودم رفتم طرفش به دیدم خودم مقابل گلی گل رنگی چادر بایه رو خاله شد باز خونه در تا

 ：وگفتم

 جونم خاله سالم_

 ：وگفت کرد بغلم محکم خاله

 من معرفت بی دختر سالم_

 یه خاله... بود شده تر شکسته بودمش دیده که باری آخرین از انگار کردم نگاه صورتش وبه اومدم بیرون خاله بغل از

 لبخن

 

 ：وگفت زد د

 ... ها رفته پوستت زیر آب_

 ：گفت خاله میرفتیم اتاق به که درحالی... شدم خونه وارد خاله همراه وبه زدم رنگ کم لبخند یه

 میگذره؟؟؟ ماخوش بدون خوبه حالت حاال_
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 ：وگفتم دادم تکیه پشتی به و نشستم زمین روی

 ...نه که معلومه حرفیه چه اینا اِخاله _

  بود شده عوض ها وسیله از بعضی جای فقط بود قبل مثل چیز همه کردم نگاه اطرافم به... رفت آشپزخونه طرف به خاله

 تشکر خاله واز گذاشتم ومقابلم روبرداشتم بود سینی داخل که هایی استکان از یکی  گرفت جلوم رو چایی سینی خاله

 :وگفت نشست روم روبه داشت بر استکانشو هم خاله کردم

 ..خبر چه دیگه_

 :وگفتم کردم نگاه خاله به

 ... سالمتی_

 :وگفتم خوردم رو چاییم از ذره یه

 کجاهستن؟؟؟ شیرین و نسترن راستی_

 ... دانشگاه رفتن_

 :گفت دوباره و کرد نگاه بود دیوار روی که ساعتی به خاله

 ...بشه پیداشون دیگه ساعت نیم تا کنم فکر_

 ... خوردم کامل رو وچاییم دادم سرموتکون

  کنه نگاه بهم لبخند با خاله شد باعث که کشیدم خمیازه یه

 :وگفت گذاشت زمین روی رو استکانش خاله

 میاد؟؟ خوابت_

 :وگفتم کشیدم دیگه خمیازه یه و دادم تکون سرمو

 ...  نخوابیدم دیگه خوندم درس شدم بلند۵ ساعت صبح خیلیییییی آره_

 بیان ها بچه تا بخواب اتاق تو برو شو بلند خب_

 ..بشه دیر ممکنه باشم خونه یک ساعت باید نه_
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 ...کنن بیدارت میگم اومدن ها بچه وقتی برو بلندشو هست ربع و یازده ساعت هنوز نمیشه دیر_

 زمین روی پتو ویه آوردم در سرم از رو مقنعم و چادر و رفتم اتاق سمت به و شدم بلند خاله اصرار با میومد خوابم خیلی

 . .. کشیدم دراز و گذاشتم بالشت روی سرمو و کردم پهن

                                               *** 

 ... شدم بیدار خواب از شدن کنده جا از رودم و دل اینکه احساس با

 می نگاه بهم بود هم خبیثانه که لبخند بایه وداره گذاشته دلم روی پاشو از یکی شیری دیدم که کردم باز آروم چشمامو

 :وگفتم کردم نگاه بهش بااخم... کنه

  من روی از رو لِنگت بردار_

 ....داد فشار دلم روی پاشو و کرد نوچی نوچ شیری

 : وگفتم کردم نگاهش عصبانی

 ...ها گوشته بزرگت تکه بلندشم اگه شیری_

 بابا نزن زر_

 می دلم... بردارم دلم ازروی پاشو که کردم وسعی گذاشتم پاش ساق روی دستمو... شده ادب بی شیری این قد چه

 وبه کردم مشت دستمو... کنه بیدار خواب از رو کسی آدم  مثل نیست بلد... دراز لنگ ی دختره... بکنم کَلَشو خواست

 :گفتم جیغ وبا زدم پاش

 ...بردار پاتو میگم شیری_

 ... ایستاد اتاق وکنار برداشت پاشو سریع... خطیه خط اعصابم دید تا شیری

 بودنگاه ایستاده من از طرفتر اون ذره یه که شیری به و نشستم تُشَک روی... کرد می درد بود گذاشته پاشو که جایی

  دویدم باطرفش گیرانه غافل  حرکت بایه که...کردم

 تا... کرد می نگاه بهم داشت همچنان بُز مثل کنه چیکار باید دونست ونمی بود هنگیده مخش باحرکتم که هم شیری

 : وگفتم گرفتم دستم توی موهاشو کنه فرار اومد

 کردنه؟؟؟ بیدار طرز چه این کثافت شیری_

 :وگفت کرد اخم بود اومده دردش انگار که شیرین
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 .. کنم اقدام شخصا باید خودم گفتم باخود نشدی بیدار زدم صدات هرچی خب_

 ...جونت نوش بخور رو کردی اقدام شخصا که این چوب حاال_

 ...کردم رهاش و کشیدم موهاشو دیگه ذره یه که بیاره بیرون تودستم از موهاشو کرد سعی شیری

 :وگفت کرد نگام اخم با شیری

  زده آفت بادمجون_

 :گفتم اخم با منم

  گندیده زمینی سیب_

 ... هست هم کار طلب انگار اییش... شد خارج اتاق واز رفت در طرف وبه برگردوند ازم صورتشو شیری

 لبخند یه... کردن می پاک سبزی وداشتن بودن نشسته هم کنار وخاله نسی... شدم خارج اتاق واز کردم سرم امو مقنعه

 :گفتم بلندی تقریبا صدای وبا زدم

 .. شد عرض سالم_

 رفتم جلو قدم یه اومد من طرف وبه انداخت ها سبزی  روی رو بود دستش که چاقویی هم نسی کردو نگام بالبخند خاله

 گرفتم آغوشم وتوی ونسی

 :گفت نسی 

 ؟ آجی طوری چه_

 : وگفتم کردم نگاه صورتش وبه کردم ماچ یه لپشو

 خانم؟؟؟ خوشگل خوبی تو خوبم_

 :گفت ناز و آروم صدای وبا داد گردنش به قری یه نسی

  بله_

 :گفت شیطون لحن وبایه اومد بیرون آشپزخونه از میوه ظرف با شیری

 ی سانتافه بر سوار ی شاهزاده هم وفاطمه نشسته عقد ی سفره پای کرده فک انگار زدنه حرف طرز چه این وکوفت بله_

 میزنه حرف ناز با قد این که...سفیده
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 گرفت طرفم به رو میوه وظرف گذاشت جلوم رو بشقاب شیری...نشستیم خاله وکنار خندیدم سه هر شیری حرف این با

 : وگفتم زدم چشمک یه شیری وبه برداشتم سیب یه...

 دیگه؟؟؟ آشتی_

 ...کرد نمی قهر کسی با وسریع نبود ای کینه اصالً که میومد خوشم خیلی شیرین اخالق از... زد لبخند یه شیری

 خورد زنگ خونه تلفن که خندیدم می کرد می تعریف خاطره مون واسه داشت که شیری به داشتیم

 .... برداشت رو گوشی و رفت تلفن طرف به و بلندشد نسی

 :گفت خاله روبه بود دستش گوشی که درحالی نسترن که میکردیم نگاه نسی به داشتیم هرسه

 ..بخونی مولودی شون خونه میری است هفته اون که زینب حضرت تولد برای میگن خانم اشرف مامان_

 وم گرفت ازش رو وگوشی رفت نسی طرف وبه شد بلند جاش واز گذاشت سفره توی رو بود دستش که هایی سبزی خاله

 

 .... شد تلفن با کردن صحبت شغول

 :وگفتم کردم نگاه بهش که نشست کنارم نسی

 آیا؟؟؟ برقراره مردم پسر با حَسَنِه ی رابطه همچنان_

 داد تکون سرشو کردو ریزی ی خنده یه نسی

 :گفت شیطون لحن بایه شیری

 میگذره؟؟؟ خوش خوشگله آقا اون با چی تو_

 ...کنم می پرستاری دختر یه از کرد می فک دونست نمی هنوز خاله ولی آکامم پرستار که بودم گفته شیری و نسی به

 :گفت دستشو پشت زد شیری که خندیدم ریز

 بدبد؟اره؟؟؟ کارای اون از  نکنه خندی می داری که کردی کار چی_

 :وگفتم کردم کنترل مو خنده

 .. خدا به نه _

 :وگفت داد نشون ناراحت خودشو نسی
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 ..بغلی نه...بوسی نه... ماچی نه یعنی_

 داد ادامه بود شده باریک که چشمایی و خبیث لبخند بایه و

 ؟؟؟ خوبا خوب کار اون از ونه_

 :وگفتم زدم بهش ای کله پس یه

 ... بیشوور زنشم مگه نخیر...منحرف زهرمار_

 ... بود شده کبود خنده از نسترن حرفای دست از شیری

 :وگفت زد چشمک یه نسی

 حاال؟؟؟؟؟؟؟؟ تا  نکرده ماچتم یه حتی بگو راستشو گم نمی کسی به...  فاطی من جون_

 :گفت خندید می داشت که طور همین شیری

 به خاله که خندیدیم می داشتیم مون هرسه    کنی نمی وِل نچسبونی بخت بد این به بچه یه تا نسی سرت تو خاک_

 :گفت نگران اومد طرفمون

 میرفتی؟؟؟ یک ساعت نباید مگه هس سه ساعت مادر_

 می خونه یک ساعت باید که نبود یادم اصال... کردن خالی سرم روی یخ آب سطل یه کردم احساس خاله حرف این با

 :وگفتم رفتم اتاق طرف به و شدم بلند جام از سریع... بودم

 ...شد دیرم ی وااااااااااا_

 نگاه من به وداشتن بودن ایستاده اتاق وسط که وشیری ونسی خاله طرف وبه برداشتم وکیفمو کردم سرم چادرمو سریع

 ... رفتم در سمت وبه گفتم خداحافظ یه بلند صدای با و کردم ماچ یه تاشو هرسه وتندی رفتم کردن می

 : وگفت اومد سرم دنبال خاله

 ... برو و ناهاربخور بمون شده دیرت که حاال_

 :وگفتم کردم پام کفشمو

 خداحافظ دادم زحمت بهتون ببخشید مرسی جون خاله نه_
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 کوچه وسط تا تقریبا..دویدن به کردم وشروع بستم سرم پشت رو در اومدم بیرون خونه واز کردم باز رو درخونه وسریع

 روی راستمو دست و گرفتم کیفمو چپم بادست... میشدم طوری این دویدم می وقت هر گرفت درد پهلوم که بودم دویده

 خفن اسی و شد باز اینا خفن اسی ی درخونه که داشتم برمی قدم آروم آروم داشتم...  دادم فشار کرد می درد که طرفی

 ....اومد بیرون خونه از

  ندیدم رو تو من آقا یعنی که  چپ علی ی کوچه به زدم خودمو 

 :وگفت کرد اندازه هم بامن وقدماشو رسوند من به خودشو خفن اسی که دادم ادامه راهم وبه پایین انداختم وسرمو 

  آبجی سالم_

 ... برداشتم تر تند رو وقدمام گفتم سالم یه کنم نگاه بهش اینکه بدون

 .دارم کارت وایسا لحظه  یه آبجی_

 ... نبود کن ول واین جوشید می سرکه سیرو مثل داشت دلم من

 : وگفتم برگشتم طرفش به کالفه

 ... بدم گوش شما حرفای به بایستم تونم نمی ندارم وقت اصال االن من اسماعیل آقا_

 :وگفت کرد نگاه من به یومد نمی کلفتش سیبیالی اون به اصال که مظلوم حالت یه با اسی

  آبجی دیقه چند فقط_

 : وگفتم دادم تکون سرمو.....کرد شه نمی کاریش دیگه بود نفهم

  سریع فقط باشه_

 هرچی االن کردم احساس که کرد پاک رو بینیش بود پیچیده ناخونش دور که یزدی دستمال وبا کرد عطسه یه اسی 

 ..نکبت.. خورد هم به حالم... کار کثیف قد این هم مرد اَه.... میارم باال روتون به گالب معدمه توی

 :وگفت کشید باال صدا با بینیشو اسی 

 به... میکنه ناز داره میگه ننمون.. نمیده محل.. میدیم خط بهش هرچی..  خانم عسل پیش بشو ما ی واسطه شما آبجی_

 .... نمیاد گیرش دیگه ما از بهتر بوگو بهش شما ولی نمیکنه نگاه که ما

 ؟؟؟ نه یا میشنوم درست دارم که کردم شک خودم به لحظه یه زد که حرفایی با
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 اون از بهتر شیری میگه دیونه پسری هه...کنن کچلش فرق تو خاک... ست باال شون بنفس اعتماد خانوادگی اینا خدا به

 میشه؟؟؟؟؟؟؟ ،مگه داریم مگه اصال... کنه نمی پیدا دیگه

 :گفتم که میکرد نگاه بهم داشت ریزش چشمای با اسی

 ....شده دیرم االن خداحافظ فعال میگم بهش باشه_

 شیرین اسم حتی که میده اجازه خودش به طور چه که موندم بشر این کار تو همچنان من... شدم رد کنارش از وسریع

 !!!!!میکنه قاطی رو اسمشم که هست خنگ اونقد البته... روببره

 و بود ظهر سر.... بدم تکون دست براش دیدم تاکسی یه اگه تا کردم می نگاه خیابون وته ایستادم اصلی خیابون کنار

 ..... خلوت هم  ها خیابون

 آوردم بیرون کیفم داخل از رو گوشیم

 جواب شناختم نمی که رو هایی شماره وقت هیچ...دارم ناشناس شماره یه از کال میس تا۳ دیدم که کردم روشنش و

 وقتم از ساعت نیم که بگیری درد اِسی ای...۳:۳۰ دیدم که کردم نگاه ساعتم وبه گذاشتم کیفم داخل رو گوشی... نمیدادم

 ... رفت تو خاطر به

 تاکسی شاید برم پیاده رو راه از ذره یه گرفتم تصمیم...نیست تاکسی از خبری ولی ایستادم رو پیاده کنار که ساعته نیم

 دیدم که کردم بلند سرمو..   . کنه می دعوام خیلی ببینتم وقتی  حتما... خطیه خط آکام اعصاب االن کنم فک.... رسید هم

 . خودم به.. دادم می فحش کی به باید دونستم نمی دقیقا...نبود کار در  ای تاکسی همچنان ولی رسیدم راه چهار به

 

 ....رانی کسی تا ی موسسه یا... تاکسی رانندهای به...آکام به..

 روی از.....بشم رد خیابون از تونم می و خلوته تقریبا دیدم که انداختم اطراف چهار به نگاه یه... میشدم رد راه چهار از باید

 که ماشین یه دیدم که کردم نگاه خیابون ته به هم امیدی  نا با... رفتم خیابون ی دیگه طرف به پیاده عابر خط

Armمن تابه کسی تا... ببینه منو راننده تا رفتم تر جلو قدم چند... میشه نزدیک داره... داشت بَدَنَش روی رو تاکسی 

 ...کرد ترمز کنارم رسید

 ... نشسته رُل پشت نحیف پیرمرد یه دیدم که کردم نگاه راننده به شاگرد طرف ی شیشه از

 :گفت مرده پیر

 دخترم؟؟؟ میری کجا_
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 آخه بود شده خورد اعصابم... کرد حرکت هم پیرمرده که شدم ماشین سوار سریع بشم سوار گفت که گفتم بهش آدرسو

 شدم خم جلو سمت به کمی یه همین برای نمیرسیم فرداهم تا بره طوری این اگه دیدم... رفت می واری پشت الک

 :وگفتم

 ...شده دیرم خیلی آخه برین سریعتر ذره یه میشه جان پدر_

 :وگفت کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه یه آینه تو از پیرمرده گفتم اینو تا

 ... است نرسیدن هرگز از بهتر رسیدن دیر که باش داشته ذهنت تو اینو همیشه جان دختر_

 ... برین سریعتر ذره یه میشه فقط گین می درست شما بله_

  همینه سرعتم آخرین من نه_

 سن آخه بگم چیزی بهش تونستم نمی که هم شانسی بد...بیرون کنم پرت ماشین از خودمو خواستم می لحظه اون یعنی

 ...کردم نگاه بیرون به پنجره واز نشستم سینه به دست...داشت رو بزرگم پدر

 بازی رو وشوهر زن نقش کارها خالف اون جلوی باشه قرار اگه صورت درهر ؟؟؟ولی کنه کار چی خواد می آکام دونم نمی

 ...کنم بازی رو نقش این که کنم عمراًقبول هم بُکُشَتَم اگه...کنیم

 ..... خوابیدم نمی خاله ی خونه اصال کاش ای بود شده دیرم خیلی

 : گفتم و برگشتم طرفش به پیرمرده باصدای

 گفتین؟؟؟ ؟؟چیزی بله_

 :وگفت کرد نگاه بهم آینه داخل از پیرمرده

 بپیچم؟؟؟ طرف کدوم_

 : وگفتم کردم اشاره راست سمت به بادست

 ...لطفاً راست سمت برید_

 ..خونه رسیدم می بود گفته آکام که وقتی از دیرتر ساعت۵ وای ۵:۳۰ دیدم که کردم نگاه ساعتم به

                         *** 
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 .....نمیروم تر جلو دیگه بعد به جا این از دخترم_

 از... نداشت حد بودکه ریخته بهم اعصابم دستش از اینقد... کنه می نگاه من به داره دیدم که کردم پیرمرده به نگاه یه

 خونه به تا کنم رد باید رو دیگه کوچه دوتا دیدم که کردم اطرافم به نگاه یه... دادم بهش شو وکرایه   شدم پیاده ماشین

 تا برم ها کوچه داخل از گرفتم تصمیم....برسم دیر تا دادن هم دردست دست چی همه امروز چرا دونم نمی من... برسم

 بشه تر نزدیک راهم

 محله واین شد می تاریک داشت کم کم هوا... گرفتم دستم تو رو وکیفمم کردم درست رو بود رفته عقب روکه چادرم

 که شدم می رد خونه یه در کنار از وداشتم بودم انداخته پایین سرمو......میشد خلوت خیلی ها شب هم نشین عیون های

 تقریبا باصدای که بدم ادامه راهم به اومدم دوباره ندیدم رو کسی کردم نگاه هرچی کردم بلند سرمو اومد دونفر صدای

 روی به رو وسال سن وکم سوسول پسر دوتا که... برگشتم عقب سمت به خورد گوشم به کمی ی فاصله از که بلندی

 ...دیدم خودم

 :گفت پسرا از یکی

 عجله؟؟؟؟ بااین کجا_

 ... دادم ادامه راهم وبه ندادم محل وبهشون برگردوندم ازشون رومو

 :گفت فرد همون که

 ؟؟؟ کنیم همراهیت خونه تا خوای می_

 های قدم شدن برداشته  صدای سرم پشت از کردم احساس که کردم نمی توجه حرفاشون وبه برداشتم رو قدمام تند تند

 ..بیوفته سرم از شد وباعث شد کشیده چادرم که برگردم عقب سمت به اومدم تا میاد نفر یه

 کنم خالی یکی روسر را دلیم و دق داشتم دوست فقط بودو شده تکمیل ظرفیتم امروز 

 :گفتم بود دستش چادرم که ای پسره روبه و برگشتم عقب سمت به عصبانیت با 

 کنی؟؟؟ می رم یهو ؟؟چرا خوای می ؟؟چی چیه_

 :وگفت ایستاد بود دستش چادرم که اونی کنار دومی ی پسره

 نکردیم کاری که ما!!!اخالق بد چه_

 :وگفتم شدم براق طرفش به
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 کنه؟؟؟ می کار چی پسر آقا اون دست من چادر پس نکردین کاری_

 :وگفت زد پوزخند یه پسره

 ...کنی می رو کار این داری پارچه تیکه یه خاطر ؟؟؟به میزنی چرا حاال_

 چادرم روی رفت هم  پسره اون و کرد پرت زمین روی و گرفت پسره یکی اون دست از رو چادرمم زد حرفو این تا

 . ..ایستاد

 :گفتم بلند تقریبا صدای بایه و شدم عصبانی صحنه این دیدن با

 و انداختین زمین روی که چادری برای من ولی!!!! داره ربط خودت به نیستی قائل احترام خودت برای اگه تو آقا ببین_

 ...هستم قائل احترام ایستاده چادر روی کثیفش  کفشای اون با دوستتون

 :گفتم ادامه ودر

 نیوفتاد سرشون از لحظه یه<ع>زهرا حضرت که چادری این نه تنتونه که هست لباسی این پارچه تیکه ویه_

 :وگفت زد پوزخند یه پسره

 ..موندین جاهلیت دوران تو هنوز شماها... خوره می بهم عقاید طور این از حالم_

 :وگفتم زدم پوزخند یه خودش مثل منم

 ذره یه مسخره کارای این جای به اگر... هستن فکر طرز این با شما امثال موندن جاهلیت دوران تو که کسانی اتفاقا_

 ...هست مونده عقب کی فهمیدین می خوندین می تاریخ

 براش خیلی حرفم کردانگار می نگاه بهم داشت اخم بایه پسره

 

 :گفت عصبی لحن یه با که بود شده تمام گرون

 هستین گذشته  زمان همون تو هنوز کنین می فک که هست ها امل شما ی عقیده این_

 ：وگفت انداخت پام تا سر به آمیز تحقیر نگاه ویه

  فکرنکنین قدیمی قدر این باشینAntik ما مثل ذره یه کنید سعی_

  خنده زیر زد دوستش با و کرد اشاره من به دستش با کرده ضایع منو اینکه فرض با پسره
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 ：وگفتم دادم نشون آروم خودمو

 ؟؟ دونی می رو کلمه این معنی اصال توAntik آقای اهای_

 ...شدم جوابش ومنتظر کردم نگاه پسره به

 ：گفت پسره که کردن نگاه دیگه هم به وهردو شد قطع پسره ی خنده حرفم بااین

 ،جدید،تازه،نو آپدیت یعنی معنیش خب_

 ：گفتم و زدم بهش پوزخند یه

 ... قدیمیه و کهنه یعنیAntik معنی پسر آقا نخیر_

 ：گفت دوستش

 ...جدیده یعنی معنیش شدین متوجه اشتباه خانوم نه_

 ：گفتم جدی لحن بایه

 می.. ببینی رو معنیش بری واگه هست آلمانی ی کلمه یکAntik چون شمایی شده متوجه اشتباه که کسی اتفاقا_

 ...قدیمی و کهنه نوشته بینی

 نداشت اطرافش دنیای مورد در اطالعات ذره یه حتی که رو احمق ی رسیده دوران به تازه ی پسره که  اومد خوشم

 .....کردم ضایع رو داشت ادعا وفقط

 

 ：گفتم جدی لحن وبایه رفتم پسره طرف به

 ...بردار چادرم روی از پاتو_

 ：وگفت زد خند نیش یه پسره

 ندارم؟؟؟ بر واگه_

 !!!بیوفته اتفاق بود شده  دیرم امروزکه درست باید ماجراها این  چرا که شده سوال برام واقعا

 ：گفتم پسره روبه عمیق اخم با

 ... برم خوام می شده دیرم بردار پاتو میگم آقا_
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 ：وگفت اومد جلو قدم چند بود ایستاده کنارش که ای پسره اون

 ... باشیم درخدمت خوایم می ما هنوز بری خوای می کجا_

 ....بود شده تاریک تقریبا هم هوا... نبود کوچه توی کس هیچ کردم اطرافم به نگاه یه

 ：وگفتم کردم پسره روبه

  آشغال باش عمت درخدمت برو_

 ：وگفت گرفت لباسمو ی گوشه پسره که کنم وفرار بشم چادرم خیال بی اومدم گفتم اینو تا

 ..کن تکرار دیگه بار ؟؟؟یه گفتی چی_

 ：گفتم وباعصبانیت کنم آزاد لباسمو کردم سعی 

 ..گفتم چی بفهمی  که بدی گوش اول همون خواستی می...کری_

 جایی روی رو دستم... بیوفتم زمین روی پشت از شد باعث که زد صورتم روی محکم و برد باال دستشو پسره حرفم این با

 داشتم دوست.... کرد نگاه بهم تمسخر با اومد ما طرف به بود ایستاده چادرم روی که پسره اون... گذاشتم بود زده که

 ... مرگ حال به زدمشون می که داشتم زور اونقد

 کردم وسعی کشیدم لباسم به و دستم...بودن رفته فرو دستم کف تو کوچک های ریزه سنگ و کرد می درد خیلی دستام

 ：وگفت بود افتاده زمین روی که مانتوم از ای گوشه روی گذاشت پاشو بود زده سیلی بهم که ای پسره که بشم بلند

 ...کرد نابود زمین روی از باید رو تو امثال_

 ... اومد ماشین یه کردن ترمز صدای هم بعد و شد تابیده کوچه داخل نوری یه کردم احساس

 ...ببینم رو جلوم تونستم نمی اصال بودن ایستاده جلوم احمقا دوتا اون چون

 ... بود فایده بی تالشم بود پیچیده دستم توی که دردی خاطر به ولی بلندبشم زمین روی از بتونم کردم سعی

 برگردوند  عقب طرف سرشوبه بود گذاشته م مانتو روی پاشو که ی پسره  بودن شده چیزی یه ی متوجه هردوشون انگار

 افتاد زمین روی م کنار پسره که کشیدم کنار وخودمو زدم جیغ یه اراده بی... شد پرت من طرف به ضرب با یهو  که

  تا کردم بلند سرمو......زد نعره یه درد واز....

 شد راحت خیالم زد می رو یکی اون داشت که آکام دیدن با که ببینم رو بودش زده که رو کسی
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 ：گفت من روبه داد وبا زد پسره پهلوی به ضربه یه پاش وبعدبا  کرد نگاهم  متعجب اول  افتاد من به نگاهش تا آکام

  ماشین تو برو_

 که سمتی وبه شدم بلند زمین روی از وسریع برداشتم رو بود افتاده کنارم که کیفم بترسم شد باعث زد که دادی با

 پسره ی نعره صدای شد وباعث پیچوند ومحکم گرفت رو پسره دست که آکام به و ایستادم ماشین کنار رفتم بود ماشین

 که کنم پیدا کمک برای رو نفر یه شاید تا چرخوندم اطراف نگاهمو...بلده هم فو کنگ دونستم نمی کردم نگاه بشه بلند

  رفت آکام طرف به شد بلند جاش از بود افتاده زمین روی که ای پسره دیدم

 ... دستشه چاقو دیدم که کردم نگاه دستش به

 ：وگفتم زدم جیغ اراده بی بود دستش که چاقویی بادیدن

 باش مواظب آکاممممممممم_

 آکام طرف به بود گرفته باال که چاقویی وبا زد داد یه پسره که... برگشت عقب طرف به سریع شنیده رو صدام تا آکام

 ...دوید

 طرفشون به ها ازمرد چندتا...کردن می مانگاه به پنجره از داشتن هم ها وبعضی بود شده روشن ها ازخونه  چندتا چراغ

 ... رفتن

 ：وگفت ایستاد کنار ها خانوم از یکی

 دخترم؟؟؟ خوبی_

 سمت به قدم یه کردم نگاه سمتشون به نگرانی با دوباره  اومد که دادی صدای با که دادم تکون سرمو و کردم نگاه بهش

 ：گفت دادو تکون دوطرف به سرشو که کردم نگاه بهش گرفت رو دستم مچ بود ایستاده کنارم که زنی که برداشتم جلو

  بمون همینجا_

 روی راستشو دست که درحالی آکام دیدم که برم طرفشون به اومدم و کشیدم بیرون دستش از رو مچم بهش توجه بدون

 ...میاد من طرف به داره گذاشته چپش سمت بازو

 ：گفتم رسید من به تا

 ؟؟ خوبه حالتون_

 ：گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون آکام
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 ؟؟؟ بلدی رانندگی_

 ： وگفتم دادم تکون سرمو

  آره_

 ：گفت کردو اشاره ماشین به

 بیام من تا کن روشن رو ماشین برو_

 ：وگفتم کردم اخم

 برید؟؟ خواید می کجا_

 وپشت کردم باز رو راننده طرف  در... گفت بهش چیزی ویه رفت مردها از یکی سمت به بده و جوابم اینکه بدون آکام

 وبه بودن نشسته جدل کنار پسره دوتا اون کردم نگاه بیرون به شیشه از کردم روشن رو وماشین نشستم فرمون

 زده دستشون به بند دست واقعا دیدم که کردم نگاه دستشون به دقیق دیگه بار یه...بود شده زده بند دست دستاشون

 صحبت موبایلش با و میومد ماشین سمت به داشت   که آکام وبه انداختم باال مو شونه... پلیسه اینجا  یکی شاید... شده

 ... کردم نگاه کرد می

 چندساعت توی میشه مگه بابا نه... شده تر هیکلی ذره یه بودمش دیده که صبح از کردم احساس که کردم نگاهش دقیق

 !!!!شاید..دونم نمی....بشه؟؟؟ طوری این

 ： وگفت کرد نگاه جلو وبه نشست کنارم صندلی روی و کرد باز رو جلو در آکام

 کن حرکت_

 است خسته خیلی بود معلوم... گذاشت هم روی چشماشو گفت که اینو

 ... کردم حرکت و گذاشتم گاز روی پامو و گرفتم ازش نگاهمو

 می توضیح براش باید دونستم نمی بودیم ساکت هردومون

 

 آکام ی خونه جلوی به نگاهم  کردم هدایت کوچه داخل به رو ماشین و چرخوندم راست طرف به فرمونو.....نه یا دادم

 ببینم صورتشو تونستم نمی داشتیم فاصله باهاش  چون...  میره رژه  درخونه جلوی  داره نفر یه دیدم که افتاد
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 آکام وبه...  داشتم نگه خونه در جلوی رو ماشین... داخل رفت و کرد باز رو درخونه هم شخص اون  رسیدیم خونه به تا 

 اطراف وبه کرد باز چشماشو چون... کردم توقف جا یه که فهمید کنم فک... کردم نگاه بود بسته چشماشو همچنان که

 ...کرد نگاه

 کردم نگاه بود خونی که دستش وبه آوردم تر پایین صورتش روی از نگاهمو

 ： وگفتم دادم قورت دهنمو آب

 شدید زخمی_

 ：گفت کنه نگاه بهم اینکه بدون آکام هم اینبار

 ...سطحیه زخم یه_

 ： وگفتم کردم تر نزدیک دستش به سرمو اومد خونه در شدن باز صدای

 روببینم زخمتون میشه_

 کردم نگاه بود بازوش روی که زخمی وبه بردم تر پایین سرمو... برداشت زخم روی از بود شده خونی که رو دستش آکام

 ... خواست می بخیه کنم فک ولی نبود عمیق زیاد زخم...

 آوردی؟؟؟ منو که کجاست اینجا_

 طوری اون و بود کم خیلی هامون صورت ی فاصله...کردم نگاه رخش نیم به ومتعجب کردم بلند رو سرم حرفش این با

 ....بوسم می رو آکام دارم کرد می فک میدید کسی اگه بودم شده خم من که

 خودم مقابل رو مشکی چشم دوتا افتاد چشماش به نگاهم تا... کرد نگاه چشمام وبه چرخوند من طرف به صورتشو آکام

 آکام نگاهای مثل...... میکرد فرق نگاهش..  بود چرخش درحال دوچشمش بین چشمام... بود کرده هنگ مغزم......دیدم

 کردم زمزمه لب زیر آروم... بود یخی و سرد چشماش...نبود خاص

 ...یاشار_

 بیرون وبه چرخوندم رو وصورتم نشستم وصاف گرفتم چشماش از نگاهمو خورد می مقابل ی شیشه به که چیزی باصدای

 کنارم که کسی به نگاه یه.... بود شده حبص نفسام...شد خیره لجنی چشم دوجفت تو چشمام بار این که کردم نگاه

 ...آکام نه بود یاشار بود نشسته کنارم که اینی یعنی... کردم بود ایستاده بیرون که کسی به نگاه ویه بود نشسته
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  دستمو و ایستاد  کنارم  عصبانی صورت بایه آکام و شد باز بشدت من سمت در که کردم می فکر داشتم طور همین

 به و بکنه گیر ماشین اسکلت ی لبه به پام شد باعث بود غافلگیرانه عملش اینکه خاطر به کشید خودش طرف وبه گرفت

 ... بشم پرت بیرون

 ویه ایستادم صاف... کشید باال طرف به ومنو شد تر محکم مچم دور آکام دست که  افتادم می زمین روی بامخ داشتم

 مو چونه دستش با آکام که... کنم نگاه یاشار سمت به اومدم... اومد یاشار طرف در شدن باز صدای... کشیدم عمیق نفس

 ...چرخوند خودش سمت وبه گرفت

 ... کردم نگاه بودم شده قرمز اعصبانیت از که چشماش وبه آوردم باال لباسش روی از رو چشمام

 درست حاال که یاشار وبه گرفتم آکام از نگاهمو یاشار صدای با... زد می نفس ونفس بود شده سیاه عصبانیت از صورتش

 آکام حد از بیش شباهت کردم می فکر که چیزی بیشترین به لحظه اون توی............. کردم نگاه بود ایستاده آکام مقابل

 ....بود ویاشار

 همه این از و کردند می نگاه رو  دیگر هم داشتند تعجب با هردو..... کردم نگاه بودند شده خیره بهم که وآکام یاشار به

 تر محکم آکام شد باعث که کشید آروم دستمو بود آکام دست توی هنوز دستم مچ... بود مونده باز دهنشون شباهت

 ...شد قفل دستامون روی یاشار چشمای آکام حرکت این با... بگیره رو دستم

 :وگفت کرد نگاه من وبه گرفت یاشار از نگاشو آکام

 کیه؟؟؟؟ آقا این_

 : وگفت اومد در صدا به هم ،یاشار آکام حرف این با

 کنید؟؟؟ می رفتار طوری خانم این با داره دلیلی ؟چی هستین کی شما_

 :گفت تندی وبالحن کرد نگاه من به یاشار حرف به توجه بدون آکام

  بده سوالمو جواب_

 : گفتم آرومی لحن با و کردم کرد می نگاه بهمون داشت اخم با که یاشار به نگاهی یه

 ... یاشار_

 : گفت و زد پوزخند یه آکام

 ...یاشار... هه_
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 :گفت بلندتری صدای با

 کیه؟؟؟ آقا این میگم بگی خواستم ازت اسمشو مگه_

 ...بدم پس جواب آکام به باید چرا دونم نمی

 :گفت تمسخر وبا کرد نگاه پام سرتا به آکام

 کو؟؟؟ پس چادرت_

 : گفت جدی لحن بایه وبعد

 اره؟؟؟ جولی آنجلینا مابهترون از واسه خانم حاج میشی ما واسه_

 !!!میگه فقط گاز رو گذاشته پاشو جور ؟؟؟همین میگه داره چی این

 داشتن بغض خوشگلش چشمای انگار... زد می دو دو و چرخید می صورتم توی چشماش... کردم نگاه چشماش به

 می سینم ی قفسه به  محکم خودشو نگاهش باهر که بود شده چِش قلبم دونم نمی...بود ترکیدن ی آماده وهرلحظه...

 .......کوبید

 ... کردم نگاه یاشار وبه گرفتم ازش نگاهمو ای سرفه صدای با

 ...بود انداخته پایین وسرشو بود ایستاده کنار یاشار

 یاشار سمت به واومدم کشیدم رو دستم...کردم فهمیدنگاه نمی انگار وخودش یومد می خون ازش داشت  که دستش به

 : گفت اخم با آکام که برم

 کجا؟؟؟_

 :وگفتم کردم نگاه بهش نگران

 .. میاد خون داره دستش بیارم باند داخل میرم_

 ... بود ندیده بود شده زخمی که دستشو حاال تا اونم انگار کرد نگاه یاشار به تعجب با آکام

 وبه کردم بودن شده خیره بهم که یاشار به نگاه ویه آکام به نگاه یه کرد رها دستمو بار این آکام که کشیدم دستمو دوباره

 دویدم خونه طرف

 آقا

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

182 
 الهه غم و ارباب دل

 

 توی خانم ملوک رفتم آشپزخونه طرف به راست یه... شدم ساختمون وارد و کردم سالم بهش بود حیاط توی جمشید

 :گفتم سریع و کردم سالم بهش بود آشپزخونه

 ؟؟؟؟ کجاست اولیه های کمک ی جعبه_

 :گفت تعجب با خانم ملوک

 مادر؟؟؟ چی برای_

 کجاست؟؟؟ بگین سریع فقط میگم بهتون بعداً_

 بیارم برات خودم بگو خوای می چی_

 ... بیاره رو ها وسیله تا نشستم صندلی روی و وگفتم خانم ملوک روبه خواستم می که چیزایی

 :وگفت گرفت طرفم به رو وسینی گذاشت سینی داخل رو وسایل خانم ملوک

 مادر بیا_

 که ویاشار آکام شدم حیاط وارد تا...... رفتم ساختمون در طرف به تند های وباقدم کردم تشکر وازش گرفتم سینی

 از پر که یاشار صدای که شدم نزدیک بهشون آروم های قدم با.... دیدم رو زدن می حرف وداشتن بودن ایستاده بافاصله

 ..شنیدم و بود خشم

 داره؟؟ ربطی شما به باشم داشته دوست رو خانم فاطمه من اینکه فرض به... باش زدنت حرف مواظب آقا چی یعنی_

 :گفت بلندی باصدای آکام

  داره ربط که بله_

 :گفت باتمسخر و بزنه حرفشو ی ادامه آکام نگذاشت یاشار

 داره؟؟؟؟ ربطی چه مثال _

 ：وگفت کرد یاشار به آمیز تحقیر نگاه ویه زد پوزخند یه آکام

 زنمه کن فک تو_
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 خشم با که آکام به... کرد وارد شوک زدبهم که حرفی این با جورایی یه...  ایستادم جام سر آکام حرف ؟؟؟؟بااین چیییی

 انداخت باال شونمو... نیاره کم یاشار جلوی خواست زد؟؟؟شاید و حرف این چرا... شدم خیره کرد می نگاه یاشار به داشت

  کردن نگاه من طرف به هردوشون من های قدم صدای با دادم ادامه راهم به

 ：گفت عصبی صدای با آکام که برم یاشار سمت به اومدم  

 کجا؟؟؟_

 ：وگفت گرفت ازم رو وسینی اومد طرفم به آکام که کردم اشاره داخلش به چشم وبا گرفتم باال رو سینی

 داخل توبرو خواد نمی_

 چرا؟؟؟_

 ：شدوگفت خیره بهم باعصبانیت آکام

 گم می بهت چراشو اومدم وقتی داخل برو شما_

 دادم تکون رو سرم کردم می نگاه بهش که طور وهمین دادم قورت صدادار دهنمو آب..عصبانیه قد چه وای.. اهلل بسمه

 ... زشته خیلی نکنم تشکر یاشار از اگه دیدم که برم ساختمون سمت به واومدم  کردم بهشون پشتمو

 ：گفتم یاشار روبه و چرخیدم طرفشون به دوباره

 شدید هم زخمی من خاطر به ببخشید.. نکنه درد دستتون_

 ： وگفت زد لبخند یاشار

  خانومی کنم می خواهش_

 ..کرد؟؟؟؟ صحبت من با طوری این چرا این وا....کردم نگاهش ومتعجب انداختم باال ابروهامو

 .. کردم نگاه آکام وبه برداشتم یاشار از چشم آکام عصبی صدای با

 .. داخل برو_

 می بهم چی ویاشار آکام بدونم داشتم دوست خیلی  رفتم ساختمون سمت وبه برگردوندم ازش وصورتمو کردم اخم یه

 هم من ی واسطه به حاال که هستن شده گم دوقلوهای رمانا این مثل نکنه... داشتن شباهت بهم خیلی خدایش ولی  گن

 ودست کردم روعوض بودن شده خاکی که شلوارم مانتو شدم اتاق وارد و انداختم باال رو شونم کردن پیدا رو دیگر

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

184 
 الهه غم و ارباب دل

 که پذیرایی سالن طرف وبه اومدم بیرون اتاق از کردم روتنم فرمم لباس!!...بودا روزی عجب امروز ولی... شستم وصورتمو

  رفتم کردن می تمیزش داشتن وخورشید خانم ملوک

 :وگفتم ایستادم کشید می طی رو زمین داشت که خانم ملوک کنار

 ... میکنم تمیز من روبدین طی_

 :گفت حرفم به توجه بدون خانم ملوک

 خواستی؟؟؟ می چی واسه رو چیزا اون نگفتی حاال _

 جای به که خورشید به

 بود شده بحثم پسرا با که جایی اون واز شدم خیره کرد می نگاه حیاط داخل به پنجره از داشت کشیدن دستمال 

 ... کردم وتعریف

 :وگفت برداشت رو طی دوباره خانم ملوک

 ... کرده آقایی وبیامرزه ومادرش پدر خدا_

 نگاه بهش شد سالن وارد آکام لحظه همون که نشستم مبل ی دسته وروی دادم تکون حرفش تصدیق معنی به سرمو

 سرامیک روی وکیف کرد پرت بودم من که طرفی به کیفمو افتاد من به نگاهش تا هست دستش کیفم دیدم که کردم

 ...شد متوقف ثانیه چند از وبعد خورد سُر سالن کف های

 : گفت بود شده  دورگه خشم از که باصدایی آکام

 ...دارم کارت بیا_

 رفت باال ها پله از کنه توجه من به که این بدون که کردم نگاه بهش تعجب با

 :وگفت ایستاد کنارم خورشید

 بود؟؟؟ چِش آقا_

 :وگفتم انداختم باال شونمو

 ...هست چیزیش یه همیشه این دونم می چه_

 :وگفت گذاشت کمرم پشت دستشو خورشید
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 داره کارت چه ببین برو حاال_

 :گفت خانم ملوک

 نده جوابش گفت هرچی ولی برو مادر آره_

 نگم؟؟؟ هیچی گفت بهم هرچی یعنی خانم ملوک وا_

 ...نذاری سرش سربه که اینه منظورم نه_

 ... رفتم ها پله سمت وبه دادم سرموتکون

 اومد آکام صدای که زدم در به تقه یه

  تو بیا_

 رو دستش وآرنج بود کشیده دراز بود تنش که هایی لباس باهمون مبل روی آکام  کردم باز رو در و گفتم اهلل بسمه یه

 :گفت کنه باز چشماشو اینکه بدون بود گذاشته چشماش روی

 روببند در_

 بشه بسته تا دادم وهلش گذاشتم در روی رو دستم

 ...  اومدم دیر چرا نپرسه کاش ایستادم در وکنار

 :گفت لحظه چند از بعد و شد خیره وبهم نشست مبل وروی برداشت چشمش روی از دستشو آکام

 بودی؟؟؟ کجا وقت همه این باشی خونه یک ساعت نگفتم صبح مگه_

 طور این گیر که بدمنه بخت از این یا بدن پس جواب شون ریئس به باید پرستارا ی همه که شده سوال برام من واقعا

 ...افتادم آدمی

 حوصله

 

 :گفتم آروم لحن وبایه انداختم پایین سرمو همین برای رونداشتم باهاش کردن  بحث جرو ی

 دیگه شد دیر خب ولی بودین گفته_

 :گفت تری بلند باصدای آکام
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 رفتی وبعد کردی خواستی غلطی هر اومده کجا از نیست معلوم که الدنگ ی پسره اون با رفتی...شد دیر که چی یعنی_

 دیگه؟؟؟؟ شد دیر گی می اومدی وحاال نگم بهت چیزی تا آوردی درش من شکل به و کردی گریمش

 :وگفتم کردم نگاه بهش تعجب با و انداختم باال ابروهامو

 شما روشکل یاشار باید چی برای هم دوماً دیدمش واتفاقی نبودم بایاشار من اینکه اول گید می چی دارید بفهمید لطفا_

 ترسم؟؟؟ می ازتون مگه بیارم در

 :وگفت زد پوزخند ویه گرفت چشم ازم آکام

 رسه می هم ترسیدنت ی موقعه...هه_

 :وگفت کرد نگاه بهم جدی صورت ویه اخم با ودوباره

 ...میزنی صدا رو اسمش که هستی صمیمی باهاش اینقد دونستم نمی_

 .... خب نه_

 :وگفت بزنم رو حرفم ی ادامه نذاشت آکام

 بودی؟؟؟ کجا نبودی اون با اگه پس_

 مفتشی؟؟؟ توچه؟؟؟مگه به آخه...بیشعوور مردک...بود گرفته حرصم کاراش از اینقد

 ... کردم تعریف رو بود افتاده اتفاق برام که ماجرایی دوم بار برای عصبی وباصدای کردم مشت دستمو

 :وگفت ایستاد من به وپشت رفت پنجره طرف وبه شد بلند مبل روی از آکام

 نیوفته؟؟؟ برات اتفاق این که بیایی اصلی  خیابان از تونستی نمی مگه_

 !!!میوفته اتفاق این دونستم می چه نداشتم که غیب علم_

 :وگفت برگشت طرفم پابه ی پاشنه با آکام

 ندادی؟؟؟ جواب تلفنم به چرا_

 :گفتم تفاوت بی لحن یه با و افتادم ناشناس شماره اون یاد آکام حرف این با

 ... نمیدم جواب رو ناشناس های شماره_

 :گفت لحظه چند از وبعد زد پوزخند یه  آکام گفتم اینو تا 
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 تو حرف این انگار ولی ببینم وبرت دور رو پسری ندارم دوست کنی می کار اینجا تا که گفتم بار یک باشه یادت اگه_

 نه؟؟؟ فرونمیره  گوشت

 گرفتین؟؟؟ برده ؟؟؟مگه چرا_

 :تمسخرگفت با و زد پوزخند یه آکام

 ...بدم دستش از ترسم می گرفتم مهربون ی فرشته یه نخیر_

 ...بیشعووور ی پسره... بگیری جیگر جز الهی کنه می مسخره منو کثافت

 :گفت سرد لحن بایه وبعد

 ...دم می نشون بهت رو سگم روی واون کنم نمی رو مراعاتت دیگه داری ارتباط پسری با ببینم دیگه بار یک فقط_

 ..شخصیت ترور یا کنی می مراعات نیست معلوم... روببرن کردنت مراعات این شور مرده... هه

 ریخت آب لیوان ویه نشست کاناپه همون روی دوباره آکام که  کردم نگاه بهش تفاوت وبی  دادم نشون سرد خون خودمو

 :وگفت کرد نزدیک دهنش به رو لیوان دادو تکیه مبل پشتی وبه

 بخشیدنی دیگه وگرنه گذرم می خطاهات از بشیم راهی باید وسریع کمه وقتمون اینکه خاطر به رو بار یه همین فقط_

 ...نیست کار در

 :وگفتم کردم نگاه بهش اخم با

 بشیم؟؟ ؟؟راهی چی_

 :دادم وادامه انداختم باال وابروهامو

  کجا؟؟؟_

 :وگفت کرد اشاره روش به رو مبل به سوالم به توجه بدون آکام

 بشین بیا_

 راحتم من_

 نه؟؟؟ یا الزمم دستشویی آیا که کردم شک خودم به که رفت بهم ای غره چشم یه

 :وگفت گذاشت پاش روی دستشو آکام که نشستم روش روبه مبل روی اجبار با
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 بریم باشیم اونجا مدت این قراره که ویالیی وبه  بشیم خارج ازتهران باید بشه برگزار قراره که جشنی از قبل هفته یه از_

 ...کنیم ردیف رو وکارها

 :وگفتم کردم اخم یه

 کردید فراموش رو کنید صحبت درموردش بود قرار که مسئله اون انگار_

 :گفت تفاوت بی صورت یه با آکام

  نکردم فراموش نخیر _

 داد وادامه

 ....ولی ندارم مشکلی بودنمون طور همین با منکه_

 :وگفتم کردم نگاهش کنجکاو

 چی؟؟؟ ولی_

 :وگفت کرد نگاه چشمام به مستقیما آکام

 ... باشی راحت هم تو که بخونیم محرمیت ی صیغه یه تونیم می ولی_

 :گفتم بلندی صدای با

 بشم؟؟؟ شما ی صیغه ؟؟من چی_

 : وگفتم شدم بلند مبل روی از باعصبانیت

 اون از یکی بکنن کاری هر حاضرند پول خاطر به که آدم همه این کنید بازی این وارد منو خواید می چرا اصال... عمرا_

 ...کنید انتخاب رو آدما

 :گفت بود نشسته خونسرد که طور همین آکام

 کنی همکاری من با باید باخبری نقشه از اینکه خاطر به هم دوما میشه مربوط ومادرتوهم پدر به مسئله این اینکه اول_

 ...بری بیرون سالم جا این از که دم نمی تضمین وگرنه

 :وگفتم کردم نگاه چشماش به بود ترسناک خیلی لحنش

 کنم؟؟؟ همکاری باهاتون خواید می من از طوری چه اعتمادندارید من به شماکه_

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 
 

   Roman4u.ir 

 

 

رمان فور یو–دانلود رمان   

189 
 الهه غم و ارباب دل

 :وگفت گرفت ازم نگاهشو آکام

 یانه؟؟؟ دارم اعتماد بهت که داره ربط خودم به_

 : گفتم آروم لحن بایه همین برای کنم راضیش کردم سعی

 !!!برید لو کنم کاری ممکنه_

 :گفت شده باریک  چشمایی بایه آکام

 ...الکاتبینه کرام با حسابت دیگه اونوقت_

 :وگفتم کوبیدم زمین روی پاهامو از یکی... شدم خیره بهش خشم وبا فشردم هم روی دندونامو

  بشم کسی ی صیغه ندارم دوست من ولی_

 :گفت آمیز تمسخر  لحن یه با آکام

 داری؟؟؟ مشکل بودنمون باصیغه که بیوفته بینمون اتفاقی قراره مگه _

 انداختم پایین رو وسرم شدم عرق خیس خجالت از حرفش این با

 :گفت ساکتم دید که آکام

 خیالت بی زودتر  تلخی بس از کنم مزت بخوام هم اگه البته بدونم تورو ی مزه که نیستم مشتاق منم باش مطمئن_

 ...میشم

 دود داشت واقعی معنای به لحظه اون یعنی

 

 آخه... نیستم تو مشتاق من درآوردم اداشو آروم....ایشششششش... ها منه از تلختر نکبتش خود...میزد بیرون گوشام از

 نیست معلوم بخونیم صیغه اگه حاال... میشی آویزون من به همش صیغه از قبل حاال همین که تو بیشعورر بگه بهش یکی

 .....کاراش بااین نیست مشتاق هنوزم تازه... بکنی خوای می غلتی چه

 برم در سمت به واومدم شدم بلند جام از بدم نشون  حساسیت سوزن سر ی اندازه به بود زده که حرفی به که این بدون 

 :گفت آکام که

 کجا؟؟_
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 :گفتم حرصی لحن وبایه برگشتم طرفش به

 بزارم مرگمو ی کپه میرم_

 :وگفت کرد اخم آکام

 بخونه رو صیغه خواد می میاد عاقد االن بشین_

 :گفتم بلندی باصدای

 چی؟؟؟_

 :گفت مسخره لحن بایه آکام

 ... پیچی پیچ گل_

 :وگفتم کشیدم توهم رو اخمام

 زود؟؟؟ اینقد چرا_

 ..بیوفتیم راه باید فردا شده هم دیر تازه زوده کجاش_

 ...کنم آروم خودمو کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه

 ... بودم متنفر شدن صیغه از

 یه بود پایین سرش که درحالی جمشید آقا و شد باز در که کردم نگاه در طرف به خورد اتاق  در به که ای ضربه باصدای

 :وگفت اومد اتاق داخل به قدم

 داخل؟ بیان بگم اومدن آقا حاج_

 ... داد تکون سرشو کرد می نگاه جمشید به که درحالی که کردم نگاه آکام وبه چرخوندم سرمو

 شد اتاق وارد  بود سرش روی مشکی ی عمامه پیرمردکه بایه اینبار لحظه چند از وبعد رفت بیرون اتاق از جمشید

 

 :وگفت کرد سالم پیرمرد به و بلندشد مبل روی از آکام

 آقا حاج بفرمایید_
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 وفقط بودم نشسته مبل روی خنگا مثل... کردم نگاه پیرمرد به در شدن بسته صدای با که کرد اشاره جمشید به دست وبا

 .... کردم می نگاه بهشون

 :گفت آکام روبه و گذاشت جیبش داخل رو بود دستش که رنگی سبز تسبیح و نشست آکام کنار مبل روی پیرمرده

 هستن؟؟؟ ایشون خانم عروس_

 :وگفت کرد بهم کوتاه نگاه یه آکام

 بله_

 :وگفت آورد بیرون کیفش از خودکار و دفتر یه پیرمرده

 ... بنویسم تا بگین رو گرفتین نظر در که ای مهریه لطفا_

 :کردوگفت نگاه پیرمرده به دوباره و شد خیره چشمام به لحظه چند آکام

 .... با رز گل عدد دوازده_

 :گفت آروم لحن بایه بار واین کرد نگاه بهم دوباره آکام

 ...بوسه هزارتا_

 این آخه داریم مگه خدایا وای... حیا بی کثافت ههههن....کردم نگاه چشماش به متعجب و افتادم سرفه به حرفش این با

 دستام دوتا باهمین خواست می ودلم بود ریخته بهم مسخرش ی مهریه این با اعصابم..... باشه؟؟؟ جنبه بی آدم یه قد

 بیرون پیرمرده لحظه چند برای خواست می دلم... کردم می بازی انگشتام وبا بودم انداخته پایین سرمو...کنم خفش

 ...کردم می خالی آکام سر  رو ودلیم دق ومن میرفت

 هستن؟؟؟ دوشیزه خانم_

 وچشمام از رو پیرمرده سوال جواب خواست می شده خیره بهم آکام دیدم که کردم بلند سرمو پیرمرده حرف این با

 ... آره یعنی گذاشتم هم روی رو چشمام آروم... بفهمه

 :وگفت گرفت ازم چشم آکام

 ... آقا حاج بله_

  الزمه خانم عروس  پدر ی اجازه  عقد برای پس_
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 :وگفت کشید حالتش خوش موهای داخل دستشو آکام

 نیستن حیات درقید_

  نوشت دفتر داخل وچیزی گفت بیامرز خدا یه پیرمرده

 صیغه؟؟؟ مدت_

 !!!ماه سه_آکام

 ...کرد وشروع گفت اهلل بسمه یه پیرمرده

 .... بیاورم در نصب تهرانی آکام آقای موقت عقد به را شما میدهید وکالت من به آیا سبحانی فاطمه خانم دوشیزه_

 بود چشماش تو چیزی یه... شدم خیره کرد می نگاه بهم خوشگلش چشمای اون با داشت که آکام به و کردم بلند سرمو

 .... بگیره بازی به مو جنبه بی ودل ببره باال رو قلبم ضربان شد می باعث که

 :گفت که پیرمرده صدای با

  وکیلم_

 :وگفتم زدم دریا به ودلمو انداختم پایین وسرمو گرفتم آکام از چشم

 بله_

 ولی بودم متنفر ازش دیگری هرچیز از بیش که ی خواسته.... دادم ای خواسته چنین به تن  که کنم باور تونستم نمی

 .....داد می غنج رو دلم ته که بود آمیخته شیرینی با تنفر این انگار

 

 

 

 معمولیست خیلی شان چهره ها بعضی

 ......امّـــــــــــا

 نیست، دل تپد می شان سینه چپ قسمت در آنچه

 .است محبّـــت اقیــــانــــوس
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 ، معمولیست خیلی صدایشان تُنِ بعضیها

 ..... امّــــــــــا

 میشوی غرق کالمشان جادوی در میگویند، که سخن

 معمولیست قامتشان و قد بعضیها

 .....امّــــــــــا

 آورد می قلب تپش حضورشان

 هستند معمولی خیلی بعضیها

 .... امّـــــــــا

 میرسی ارامش به کنارشان در که است ، بودنشان معمولی همین

 .است مهم آرامش فقط

 ...جمال و ثروت،شهرت،زیبایی

 میشوند عادی همه

 دارد اهمیت که هاست آدم قلب فقط

 ...اند غمگین خود نگیر،زیرا دل به غمی ها انسان از

 

 اول جلد پایان

 

 این رمان زیبا و دلنشین نوشتن عزیز بابت  نظمیه. ف با تشکر از
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